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الكلمة األوىل
نتشــارك م ّيــز ٍ
ُ
ات المعــدودة مــع مواطنينــا وزمالئنــا
كل فــر ٍد هــو عالَــ ٌم بحــد ذاتــه .نعــم،
ّ
كل إنســانٍ فريــ ٌد مــن نوعــه .وعنــد الحديــث عــن الالجئــن،
وعائالتنــا وأصدقائنــا ،ولكــن ّ
ٍ
مجموعــات كبــرة
تتمثــل إحــدى املشــكالت يف تبســيطهم إىل أعــداد ،أو أنهــم ينتمــون إىل
ُ
ـش أفرا ِدهــم .تســتخدم معظــم األعــال األكادمييــة والصحفيــة االســتدالل
فقــط يتــم فيهــا تهميـ ُ
واملخططــات الذهنيــة التــي ميكــن التعبــر عنهــا بســهولة لعـ ِ
ـرض حالتهــا بشــكلٍ عــام .لذلــك،
ـص جانبيــة بالنســبة
حتــى عندمــا تُــرد قصــص األفـراد ،فــإن الحديــث عنهــا يجــري كأنهــا قصـ ٌ
لألزمــة التــي أنتجتهــا .وبالرتكيـ ِز عــى الظـ ِ
ـروف العامــة التــي يجــدون أنفســهم داخلهــا ،تُهمــل
فرديتهــم ويُقلّــل مــن شــأنهم.
وهــذا مــا يزيــد مــن أهميــة هــذا الكتــاب .ففــي محتويــات هــذا املجلــد ،يحــاول زمــايئ يف يت
ـكل الجــئ كيانــه وأنــه ميلــك القــدرة عــى التأثــر واتخــاذ
آر يت العامليــة اســتعادة فكــرة أ ّن لـ ِّ
ـح أ ّن كونهــم الجئــن هــو جــز ٌء مــن هويتهــم .وعــى الرغــم مــن وضعهــم يف
الق ـرارات .صحيـ ٌ
كل فــر ٍد عــى حــدة ،فهنــاك حقيقــة يتــم تجاهلهــا وهــي أ ّن
بوتقــة واحــدة مــع عــدم مراعــاة ّ
كل فــر ٍد منهــم لديــه خصوصيّتــه .إنهــم نســاء ،العبــو كــرة قــدم طموحــون ،علــاء ،أمهــات،
ّ
آبــاء ،أطفــال ،مش ـ ّجعون ،مخرتعــون ،موســيقيون.
عندمــا ابتكرنــا مــروع يت آر يت العامليــة ألول مــرة ،تع ّهدنــا مبراعــاة هــذا الواقــع يف كل خطــوة.
يف تغطيتنــا اليــوم ،نحــاول احــرام هــذا العهــد قــدر اإلمــكان .نحــن نؤمــن مبســؤولية راوي
القصــة؛ نحــن الذيــن يحملــون امليكروفــون ،نحــن الذيــن وراء الكامــرا .ومــع ذلــك ،نحــن لســنا
نجــوم هــذه القصــة بــل هــم النجــوم.
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قبــل أن أترككــم مــع هــذا الكتــاب ،يجــب التأكيــد عــى أ ّن الحاجــة إىل نظــامٍ عاملــي جديــد
ملعالجــة ظاهــرة الالجئــن قــد طــال انتظارهــا .يعــاين الالجئــون يف جميــع أنحــاء العــامل ظروفـاً
ُمامثلــة تخلـ ُـق ظروفهــم وترتكهــم تحــت رحمــة املجتمعــات التــي غالبـاً مــا تكــون غــر ُمر ِّحبــة
بهــم أو معاديــة لهــم متا ًمــا .مبــا أ ّن املشــكلة أصبحــت بالفعــل عامليــة ،فنحــن بحاجــة إىل حـ ّـل
عاملــي .إ ّن التعصــب والحواجــز بــن النــاس واملجتمعــات آخــذة يف االزديــاد ،وعــى ذلــك فمــن
يتوصــل املجتمــع الــدويل إىل تفاهــمٍ مشــرك يواجــه هــذه الت ّيــارات الســلبية
الــروري أن ّ
ويُســ ّهل التعــاون العاملــي يف الدرجــة األوىل بشــأن ظاهــرة الالجئــن امل ُل ّحــة .ليــس لدينــا
طريقــة أخــرى لل ُمــي قد ًمــا.
رشفنــي أن أقــدم لكــم هــذا اإلنجــاز الــروري والحديــث الــذي أجـراه مركــز
بنــا ًء عــى ذلــك ،يُ ّ
أبحــاث يت آر يت العامليــة والقصــص الحيّــة التــي قد ّمهــا صحفيّونــا.

إبراهيم إيرين،
املديــر العام ورئيس مجلس إدارة يت آر يت
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املقدمة
مــن أهــم اهتاممــات يت آر يت العامليــة هــو تخصيــص الوقــت والتغطيــة ألكــر القضايــا حساسـ ّية
املنصــات اإلعالميــة ،إذ إن مــن واجبنــا أن نكــون صوت ـاً
يف عرصنــا والتــي ت ُهملهــا العديــد مــن ّ
ملــن ال صــوت لــه .ومــن أهــم تلــك القضايــا هــي ظاهــرة الالجئــن .هــذا الكتــاب هــو مثــرة
هــذا الجهــد فهــو يُقــدّم عــددًا مــن القصــص التــي يرويهــا صحفيــو يت آر يت العامليــة عــن
كل فصــلٍ هــو رس ٌد يُقــدم من ًحــى ُمعي ًنــا
تجربتهــم يف تغطيــة الالجئــن يف جميــع أنحــاء العــاملّ .
ـدف إىل أن يكــون غني ـاً باملعلومــات دون إغ ـراق املوضــوع بتفاصيــل
لظاهــر ِة الالجئــن و يهـ ُ
ُمج ـ ّردة .تعمــل هــذه القصــص الشــخصيّة عــى إظهــا ِر الحالــة اإلنســانية التــي نعتق ـ ُد أنهــا
أهــم عنــر يف هــذه الظاهــرة .بينــا يحـ ُ
ـاول زمالؤنــا أن يكونــوا موضوعيــن حــول طبيع ـ ِة
األحــداث وأن يكونــوا ُم ِ
كل قصــة،
نصفــن للحقيقــة ،فإنهــم ال ينكــرون الذاتيــة املوروثــة يف ّ
كــا أنّهــم يحاولــون تغطيــة تفاصيــل القصــة ومقارنتهــا بقصـ ٍ
ـص أخــرى دون إغفــال األحــداث
الرئيســية مــن أجــل إب ـراز حقيقــة األشــياء.
قصصــا مــن جميـعِ أنحــاء العــامل ،فإننــا األقــرب إلســطنبول ،مقرنــا
عــى الرغــم مــن أننــا نقــد ُم ً
نعيــش يف مدينــة تســكنها عائــات لديهــا ذكريــات النــزوح والهجــرة مــن
ُ
الرئيــي .نحــن
كل مــن ســكنها هنــا
املــايض القريــب أو حتــى البعيــد .لقــد كانــت إســطنبول لطيفــة مــع ّ
واحتضنتــه بأذرعهــا املمتــدة مــن أوروبــا إىل آســيا.هذه املدينــة هــي مصــدر إلهامنــا .عندمــا
بــدأت الحــرب األهليــة يف ســوريا ،تب ّنــت تركيــا سياســة البــاب املفتــوح التــي وفّــرت امللجــأ
ألولئــك الذيــن متكنــوا مــن الهــروب مــن أهــوال الحــرب .ومنحــت العديــد مــن املــدن يف تركيــا،
إىل جانــب اســطنبول ،املــأوى ألولئــك الذيــن طُــردوا مــن أوطانهــم .وعــى ذلــك نحــن نُك ـ ّر ُس
هــذا الكتــاب ألولئــك الذيــن يتوقــون إىل منازلهــم وكذلــك إىل ُمضيفيهــم ،الذيــن رح ّبــوا بهــم
ـكل إخــاص.
بـ ّ
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يحتــوي كتابنــا عــى ثالثــ ِة أغــر ٍ
اض رئيســية .أوالً ،نريــ ُد تفعيــل قــوة هــذه القصــص وهــذا
هــو الســبب يف قيامنــا بهــذا العمــل .نحــن نؤمــن بــأ ّن القصــص لهــا القــدرة عــى إنهــاء وصــم
الالجــئ وضحايــا الحــرب عــى الصعيــد العاملــي .عــاوة عــى ذلــك ،غرضنــا األســايس ليــس
تقديــم محنتهــم وإظهارهــم كأشـ ٍ
ـخاص بؤســاء ،بــل إنّنــا نعتق ـ ُد أ ّن القــارئ ســيج ُد الحيويــة
والســعادة يف قصصهــم أيضً ــا .نحــن عــى ثقــة بــأن قصصنــا سرتس ـ ُم صــور ًة كاملــة لظاهــرة
الالجئــن .ثانيــاً ،نريــ ُد أن نعطــي الكلمــة للشــخصيات الرئيســية :الالجئــن أنفســهم .نحــن
لســنا يف صــد ِد محاولــة فــرض معنــى جديــد لتجربتهــم؛ بــل إنّنــا نــد ُع النــاس يــروون قصصهــم
الخاصــة .أخــ ًرا ،نعتقــ ُد أ ّن عملنــا سيســاع ُد عــى بنــا ِء جســو ٍر بــن النــاس واختالفاتهــم
ر الســام والحــب بــدالً مــن بنــاء
املفرتضــة ،وســوف نؤكـ ُد إنســانيتنا املشــركة ونركّـ ُز عــى نـ ِ
جــدرانٍ بينهــم.
هــذا الكتــاب هــو التقــاء عــدة رحــات .إنهــا مجموعــة مختــارة مــن القصـ ِ
ـص املتميــزة .لقــد
تعلمنــا الكثــر أثنــاء إعــداد هــذا الكتــاب ،وأكــر مــن ذلــك ،فقــد أحسســنا بــه واكتســبنا رؤيــة
ـكل صحفــي شـ َ
ـارك يف مرشوعنــا ،وكذلــك فريقنــا يف مركــز أبحــاث
جديــدة .أتق ـ ّد ُم بالشــك ِر لـ ّ
يت آر يت العامليــة الــذي بــذل مجهــودًا كب ـ ًرا ألجلــه .فشــغفهم هــو الــذي جعــل هــذا العمــل
ممكن ـاً .أشــك ُر أيضً ــا أصحــاب الضمــر الذيــن يبذلــون قصــارى جهدهــم إلظهــار أ ّن الــر ال
يتج ـ ّول ح ـ ًرا يف هــذا العــامل ،وهــذا مــا يجعلنــا نتمســك بأملنــا يف مســتقبلٍ أفضــل.

بينار كاندميري،
مديــرة األبحاث ،يت آر يت العاملية
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املساهمون
أحمد عيل أوغلو

أحمــد عــي أوغلــو  /الربعــي باحــث وصحــايف فلســطيني-تريك .وهــو
حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة إســطنبول التقنيــة يف التســويق
الســيايس .قــام بالتدريــس يف جامعــات فلســطينية وتركيــة ،وهــو محــرر
عــام يف يت آر يت العامليــة .عمــل مــع يب يب يس وورلــد ســرفيس تراســت
ولــوس أنجلــوس تاميــز يف غــزة .يعمــل حال ًيــا يف اململكــة املتحــدة ويهتــم
بشــكل أســايس بقضايــا الــرق األوســط.

د .طارق الرشقاوي

الدكتــور طــارق الرشقــاوي هــو مديــر مركــز أبحــاث يت آر يت العامليــة
يف إســطنبول ،تركيــا .وهــو مؤلــف كتــاب «أخبــار وســائل اإلعــام يف
الحــرب :رصاع الشــبكات الغربيــة والعربيــة يف الــرق األوســط» (.B.I
 .I.B. Tauris, 2017وهــو حاصــل عــى درجــة املاجســتري يف الدراســات
االســراتيجية مــن جامعــة ماليزيــا الوطنيــة ،وشــهادة الدكتــوراه يف دراســات
اإلعــام واالتصــال مــن جامعــة أوكالنــد للتكنولوجيــا (نيوزيلنــدا)  -تشــمل
موضوعــات أبحاثــه األوســع نطاقًــا التواصــل الــدويل والدبلوماســية
العامــة ،تأطــر األخبــار ،والعالقــات العســكرية واإلعالميــة  -وتحديــدا يف
ســياق الــرق األوســط.

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة
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شميم آرا شودري

عملــت شــميم شــودري يف األخبــار التلفزيونيــة الدوليــة ألكــر مــن ٥١
عا ًمــا .كانــت املراســلة الرئيســية لتــي آر يت العامليــة يف تغطيــة أزمــة
الروهنغيــا يف بنغالديــش ،التــي ذهبــت إليهــا عــدة م ـرات خــال عامــي
 2017و  ،2018مبــا يف ذلــك عندمــا رافقــت وزيــر الخارجيــة الــريك ،مولــود
جاويــش أوغلــو ،ورئيــس الــوزراء الــريك بــن عــي يلدريــم .كــا قدمــت
تقاريــر مــن ســوريا والع ـراق وجنــوب وجنــوب رشق آســيا وعــر أوروبــا.

فرانسيس كولينغز

فرانســيس كولينجــز هــو صحفــي نشــأ يف إقليــم جبــل طــارق الربيطــاين،
وعــاش يف مثانيــة بلــدان حتــى اآلن ،مبــا يف ذلــك تركيــا .قبــل العمــل يف يت
آر يت العامليــة ،عمــل مــع تلفزيــون وإذاعــة يب يب يس لســنوات عديــدة
يف لنــدن.

سارة فريث

ســارة فــرث مراســلة وصحفيــة أجنبيــة وتعمــل يف شــبكة يت آر يت العامليــة
كمراســلة يف الــرق األوســط منــذ عــام  .2017وقــد غطّــت الحــرب يف
ســوريا منــذ البدايــة ،ســواء عــى أرض الواقــع يف البــاد أو يف املنطقــة
بشــكل عــام ،باإلضافــة إىل املناطــق التــي هــرب إليهــا الالجئــون.

11

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

د .مرييام فرانسوا

عملــت مرييــام فرانســوا كمراســلة يت آر يت العامليــة ألوروبــا لســنوات
عديــدة .كــا عملــت بشــكل مكثــف عــى اإلبــاغ عــن «أزمــة املهاجريــن
يف أوروبــا»  ،وبشــكل أســايس مــن فرنســا واململكــة املتحــدة مــع العديــد
مــن الرحــات إىل معســكر يف كاليــه فرنســا والــذي يُعــرف بـــ «كاليــه
جانغــل».

تانيا غودسوزيان

تانيــا جودوزيــان ،صحفيــة كنديــة غطّــت منطقــة الــرق األوســط
وأفغانســتان ألكــر مــن  15عا ًمــا .هــي محــررة رأي ســابقة للموقــع
اإللكــروين للجزيــرة االنجليزيــة ،وهــي حاليًــا رئيســة قســم املقابــات يف
يت آر يت العامليــة.

أديسيوا جوش

منــذ مــا يقــارب مــن عقــد مــن الزمــن ،روت أديســيوا جــوش قصــص
املجتمــع يف إفريقيــا وغريهــا .كــا أمضــت الســنوات الخمــس املاضيــة
يف إعــداد التقاريــر النقديــة عــن التأثــر االجتامعــي لتمــرد بوكــو حــرام
عــى النســاء واألطفــال ،باإلضافــة إىل إج ـراء مقابــات مــع رؤســاء الــدول
والســيدات األُوليــات .تخرجــت مــن كليــة كولومبيــا للصحافــة يف نيويــورك.
تعمــل أديســيوا عــى رســمِ منظــو ٍر جديــد ومفيــد للسياســة والتنميــة
ُ
والعالقــات الدبلوماســية يف إفريقيــا .وقــد تــم اختيارهــا كواحــدة مــن
أكــر النســاء نفــوذا ً يف نيجرييــا لعــام  .2019إنهــا كذلــك العضــو املؤســس
ملنظمــة  ،Project Smile Africaوهــي منظمــة غــر حكوميــة تشــجع
تعليــم الفتيــات وتهتــم بص ّحتهــن يف إفريقيــا.

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة
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هاجرة مرييام مريزا

هاجــرة مريــم مــرزا باحثــة يف مركــز أبحــاث يت آر يت العامليــة .ترتكــز
اهتامماتهــا حــول شــؤون جنــوب آســيا والعالقــات الرتكيــة الباكســتانية
والدبلوماســية العامــة واآلثــار اإلعالميــة واإلعــام واملجتمــع واإلعــام والــرأي
العــام .تهتــم هاجــرة أيضً ــا بتقاطــع البحــوث األكادمييــة وروايــة القصــص
الرقميــة والتواصــل مــع الجمهــور.

عيل مصطفى

عــي مصطفــى مقــدم ومراســل بشــبكة يت آر يت العامليــة .لقــد عمــل عــى
تغطيــة السياســة واألمــن واملجتمــع يف قنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة و يس يب
يس راديــو  /كنــدا ،و فايــس نيــوز ،و يس إن يب يس منــذ عــام  .2004وتخــرج
عــي مــن برنامــج الفنــون يف جامعــة كولومبيــا ،حيــث حصــل عــى شــهادات
يف السياســة والصحافــة.

ماري صليبا

مــاري صليبــا هــي صحفيــة أخبــار دوليــة مــع يت آر يت العامليــة .لديهــا خــرة
خاصــة يف الشــؤون السياســية واألمنيــة والقانونيــة واإلنســانية يف الــرق
األوســط .ســاهمت مــاري عــى نطــاق واســع يف تغطيــة الجزيــرة للربيــع
العــريب وقامــت بتنظيــم حلقــات نقــاش دوليــة حــول بنــاء الســام ،باإلضافــة
إىل تقديــم تعليقــات حــول التناغــم الدينــي والتنــوع الثقــايف.
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زمرد سومنيز

زمــرد ســومنيز هــي صحافيــة وكاتبــة تعمــل يف يت آر يت العامليــة منــذ عــام
 .2015تعمــل كمنتجــة ومحــررة برامــج لـــتي آر يت العامليــة يف إســطنبول
ولنــدن وواشــنطن العاصمــة .وهــي حاصلــة عــى درجــة البكالوريــوس يف
اللغــة العربيــة وآدابهــا وشــهاديت املاجســتري يف دراســات الــرق األوســط مــن
جامعــة مرمــرة ودراســات الهجــرة والشــتات مــن جامعــة  SOASيف لنــدن.

إدز تيانسان

يعيــش إدز تيانســان حال ًيــا يف لــوس أنجلــوس ،كمراســل يت آر يت العامليــة
ألمريــكا الالتينيــة .وقــد ســبق لــه أن قــدم تقاريــر مــن إرسائيــل وفلســطني
منــذ ســبع ســنوات ،حيــث قــدم تغطيــة مكثفــة للحــروب يف غــزة وليبيــا
وســوريا .كــا أنــه عــاش يف ســبع دول ،ويتحــدث ســبع لغــات ،ويســتخدم
التعاطــف باعتبــاره القــوة الدافعــة الرئيســية يف قصصــه.

هيا األتايس
هيــا األتــايس هــي باحثــة مشــاركة يف مركــز أبحــاث يت آر يت العامليــة .حصلت
عــى درجــة البكالوريــوس يف الدراســات السياســية مــن الجامعــة األمريكيــة
يف بــروت وشــهادة املاجســتري يف العالقــات الدوليــة مــن جامعــة البوســفور
يف إســطنبول .كانــت هيــا ناشــطة يف العمــل اإلنســاين منــذ عــام  2011حيــث
تطوعــت مــع الهــال األحمــر العــريب الســوري .كــا عملــت يف هيئــة اإلغاثــة
اإلنســانية الدوليــة .تشــمل اهتاممــات هيــا البحثيــة الــرق األوســط وعلــم
النفــس الســيايس وحــل النزاعــات والسياســة والديــن والهويــة.

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة
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ملحوظة املحرر
ِ
الدراســات اإلعالميــة والعلــومِ السياســية بصياغــ ِة
يف أوائــلِ التســعينيات ،قــام أكادمييــون يف
ـكاس للتأث ـرِ امللحــوظ للتغطيــة اإلخباريــة عــى مــدا ِر
تعبــر «تأثــر يس أن أن» عــى أنــه انعـ ٌ
 24ســاعة عــى ُص ّنــاع القــرار .هــذا التعبــر تســبّب يف أن تصبــح أخبــار التلفزيــون بشــكلٍ
عــام ،وشــبكة يس أن أن بشــكلٍ خــاص ،ذات دو ٍر مؤثّــر للغايــة يف تشــكيلِ أجنــدة السياســة
الخارجيــة األمريكيــة .التدخــل األمــريك يف شــال العـراق يف أوائــل عــام  1991ويف الصومــال يف
ديســمرب  1992يص ّبــان يف هــذه النقطــة تحدي ـ ًدا .ومــع ذلــك ،هــذا الحــاس مل يــدم طوي ـاً.
فقــد أظهــرت سلســلة مــن الدراســات الكميــة امل ُتعمقــة أنّــه قــد تـ ّم اســتخدام هــذه الروايــات
اإلنســانية لدوافــع الخدمــة الذاتيّــة وأ ّن أجنــدة الواليــات املتحــدة كانــت يف الغالــب تدخّليــة
وعســكرية بطبيعتهــا.
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متص ـاً رقميًــا ،مل تعــد شــبكة يس أن أن هــي منفــذ األخبــار الدوليــة
وبعــد أن أصبــح العــاملُ ّ
ٍ
الوحيــد البــارز .ذلــك بــأ ّن ع ـدّة محطّــات تلفزيونيــة تبــث األخبــار حاليًــا باللغــة اإلنجليزيــة
كــا أنّهــا تبــث يف الوقــت الفعــي عــى مــدار الســاعة .وهــذه القنــوات تشــمل :يب يب يس
نيــوز (اململكــة املتحــدة) ،ســكاي نيــوز العامليــة (اململكــة املتحــدة) ،إن إتــش كاي العامليــة
(اليابــان) ،الجزيــرة االنجليزيــة (قطــر) ،فرانــس  ،24دي دبليــو-يت يف (أملانيــا) ،يورونيــوز ،آر يت
(روســيا اليــوم) ،بريــس يت يف (إيــران) ،شــبكة التلفزيــون العامليــة يف الصــن (ســابقًا يس يس
يت يف العامليــة) ،كاي بــس يس وورلــد (جنــوب كوريــا) ،شــانيل نيــوز آســيا (ســنغافورة) ،يت يف
يس نيــوز (إفريقيــا) ،أســراليا بلــس ،أســراليا تشــانيل ،وغريهــا الكثــر .فبفضــلِ قــدرة املذيعــن
عــى عبــو ِر الحــدود الوطنيــة ،اســتطاع التلفزيــون اإلخبــاري توســيع بصمتــه .وبالتــايل ،أصبــح
ِ
النــاس يعتمــدون عــى شاشــة التلفزيــون مــن أجــل الحصــو ِل عــى األخبــار
املليــارات مــن
ووجهــات النظــر العامليــة وللرتفيــه أيضً ــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإ ّن القــدرة عــى التواصــل مــع
رشا رئيس ـيًا لجهــود الدبلوماســية العامــة الف ّعالــة
الجامهــر األخــرى حــول العــامل أصبحــت مــؤ ً
لجميــع الــدول.
منــذ بدايــة األلفيــة الجديــدة ،ســعت تركيــا إىل الظهــو ِر بــن الــدول الرائــدة يف العــامل وحققــت
يف ذلــك تق ّد ًمــا ملحوظًــا .عــى الرغــم مــن عــدم االســتقرار الكبــر يف الــرق األوســط الناتــج
عــن الحــروب يف العـراق وســوريا وأماكــن أخــرى ،تف ّوقــت تركيــا اقتصاديًــا وحقّقــت معـدّالت
منــو مرتفعــة لفــرة طويلــة حتــى منتصـ ِ
ـف عــام  .2018يف غضــون ذلــك ،تجــاوزت أنقــرة كل
التوقعــات ليــس فقــط مــن خــا ِل اســتضافة أعــداد كبــرة مــن الالجئــن (أربعــة ماليــن) عــى
أراضيهــا ،بــل وأيضً ــا مــن خــال املســاهمة بحــوايل  8مليــارات دوالر ملشــاريع املســاعدات
اإلنســانية يف جميــع أنحــاء العــامل .وقــد وضعــت هــذه األرقــام تركيــا يف املرتبــة الثانيــة بعــد
الواليــات املتحــدة يف التصنيــف العاملــي ،وهــو أمــ ٌر مثــ ٌر لإلعجــاب للغايــة بالنظــ ِر إىل أ ّن
الــدول األكــر ث ـرا ًء قــد فشــلت يف الوفــاء بالتزاماتهــا املتع ِهــدة بهــا ،ناهيــك عــن تجاوزهــا.
يف مــوازاة ذلــك ،أصبحــت تركيــا ُمداف ًعــا حقيق ًيــا عــن قضايــا املناطــق الجنوبيــة مــن العــامل،
مــن خــال توفــر الدعــم اإلنســاين للمناطــقِ والشــعوب املنســ ّية مــن دون مقابــل أو أي
عوائــد اقتصاديــة ،واألهــم مــن ذلــك ،دون وجــو ِد جــدو ِل أعــا ٍل عســكري ،وهــو األســلوب
الــذي كانــت تعتم ـدُه ،لألســف ،القــوى العامليــة .يف الوقـ ِ
ـت نفســه ،دافعــت القيــادة الرتكيــة
أيضً ــا عــن قضايــا العديــد مــن الــدول الناميــة يف آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة ،وعـ ّـرت
عــن اســتيائها املتزايــد تجــاه الفجـ ِ
ـوات املتّســعة واالنهيــارات يف األوضــاع االقتصاديــة العامليــة
الحاليــة والنظــام الســيايس.
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وعــى أثـ ِر ذلــك ،تــم تأســيس يت آر يت العامليــة ،كأول إذاعـ ٍة دوليــة للغــة اإلنجليزيــة يف تركيــا
يف مايــو  2015والتــي مق ّرهــا يف إســطنبول ،حيــث توفــر القنــاة تغطيــة عــى مــدار الســاعة
ـتهدف املتابعــن يف جميــع
طــوال األســبوع لألخبــار العامليــة والشــؤون الحاليــة .كــا أنّهــا تسـ ُ
أنحــاء العــامل ويتــم بثهــا عــر األقــار الصناعيــة ومشــغيل الكابــات وعــر املنصــات الرقميــة.
كل مــن
باإلضافــة إىل مقرهــا يف إســطنبول ،فــإ ّن يت آر يت العامليــة لديهــا مراكــز للبــث يف ّ
واشــنطن ولنــدن.
ـح باإلمــكان استشــعا ُر
عــى الرغــمِ مــن أن تأســيس يت آر يت العامليــة حديــث نســبيًا ،فإنــه أصبـ َ
تأثريهــا .فقــد قــا َم خــط التحريــر والتغطيــة املتالحقــة مبنـ ِح األولويــة لل ُبعــد اإلنســاين للنزاعـ ِ
ـات
التــي تحــدثُ يف جميــعِ أنحــاء العــامل .ولهــذا الســبب فــإ ّن هــذه الشــبكة التــي مقرهــا يف
ـص الكثــر مــن الوقــت لبــث معانــاة املدنيــن .بــل إ ّن عمليــة تســليط الضــوء
تخصـ ُ
إســطنبول ّ
عــى معانــاة املدنيــن تــزداد طــردًا عندمــا يتــم محارصتهــم يف املناطــق املدنيــة التــي تشــه ُد
خصوصــا يف املعـ ِ
ـارك التــي تــدو ُر داخــل املــدن ،وحتــى أك ـرَ مــن ذلــك عندمــا
اقتتــاالً وعنف ـاً،
ً
ـرض للقصــف الجــوي الهائــل أو القصــف املدفعــي العشــوايئ .وهكــذا ،يف حــن أ ّن العديــد
تتعـ ُ
مــن املنظــات اإلخباريــة تغطــي هــذه الخطــوط األماميــة مــن منظــو ِر الخطــاب الســائد،
ُمفضّ لــة الرتكيــز عــى األبعــا ِد العســكرية والسياســية ،فــإ ّن يت آر يت العامليــة تؤكّـ ُد عــى التكلفــة
اإلنســانية لهــذه الرصاعــات وتس ـلّ ُط الضــو َء عــى املعانــا ِة اإلنســانية والضحايــا والظلــم.
وبالتــايل ،فــإ ّن يت آر يت العامليــة قــد وضعــت نفســها بــن عــد ٍد قليــلٍ جـدًا مــن القنـ ِ
ـوات التــي
تدافـ ُع عــن قضايــا الجنــوب العاملــي ،وتتجنــب ليــس فقــط بعــض الصــور السياســية والثقافيــة
النمط ّيــة التــي تنرشهــا وســائل اإلعــام الرئيســية للــركات ولكــن أيضً ــا تقــوم بتحدّيهــا .وقــد
أدى ذلــك إىل قيــامِ مؤسســة األخبــار هــذه التــي تتخــ ُذ مــن إســطنبول مقــرا ً لهــا بتنظيــم
خطّهــا التحريــري وبرامــج األخبــار ونظــام التشــغيل ،وتخصيــص وقــت البــث وعــدد القصــص
تعكــس الزوايــا واملنظــورات والقصــص التــي تعــ ُر عــن مناطــق الجنــوب العاملــي.
بطريقــة
ُ
وهكــذا ،فــإ ّن يت آر يت العامليــة تسـ ُر يف الطريــق التــي حــاول العديــد مــن القنــوات املُــي بهــا
ولكــن مل تتكلّــل محاوالتهــا بالنجــاح .مــن خــا ِل القيــام بذلــك ،تُ ثـ ُـل يت آر يت العامليــة نق ـاً
حقيقي ـاً للمعلومـ ِ
ـدف إىل تغي ـرِ املفاهيــم ،وتوفــر القيــادة واملشــاركة يف وض ـعِ
ـات التــي تهـ ُ
وي ّكــن ذلــك شــعوب وثقافــات الجنــوب العاملــي.
أجنــدة األخبــار العامليــة عــى أمــل أن يُعـ ّزز ُ
يف هــذا الكتــاب ،اجتمــع بعــض صحفيــي وصانعــي األخبــار واملنتجــن املبدعــن يف يت آر يت
العامليــة لتبــاد ِل خرباتهــم مــن جميــع أنحــاء العــامل ،فأعطــوا صوتًــا ملــن ال صــوت لــه ،وأعطــوا
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املجــال لل ُعــ ّزل إلبــراز فرديتهــم ورؤيتهــم لألمــور ،وكانــوا الضمــر الحــي للقضايــا والنــاس
املنســيني .وهنــا يســعى مجتمــع يت آر يت العامليــة الصحفــي ليــس فقــط لتقديــمِ تغطيــة
متع ّمقــة ويف الصميــم للحــروب والرصاعــات ولكــن أيضً ــا لــإدالء بشــهادته عــى محنـ ِة املدنيــن
يف هــذه الخطـ ِ
ـوط األماميــة خــار ِج قاعــة األخبــار .يُغطــي القســم األول أزمــة الجئــي الروهنغيــا،
حيــث تحـ ُ
ـاول شــميم شــودري ،التــي عملــت عــى نطــاقٍ واســع يف وكاالت األنبــاء التليفزيونيــة
الدوليــة وغطّــت العديــد مــن مناطــق العــامل بشــكلٍ شــامل ،رســم املســار املأســاوي الــذي
يعــاين منــه الجئــو الروهنغيــا وســ َط إبــاد ٍة جامعيــة ُممنهجــة .هــذا الــراع الــذي اعتُــر
مبثابــة «أفضــل مثــال» للتطه ـرِ العرقــي ،حســب التعريــف الــذي تب ّنتــه األمــم املتحــدة ،هــو
تصــف شــودري بشــكلٍ مؤثــر التطهــر العرقــي
رصا ٌع وحــي حطــم حيــاة املاليــن .حيــث
ُ
املســتمر مــن وجهــة نظــر الضحيــة ،وت ُس ـلّ ُط الضــوء عــى محنــة الضحايــا وكفاحهــم اليومــي
يف مخيــات الالجئــن.
يغطــي القســم التــايل رصا ًعــا آخــر ذا تكلفــة برشيــة عاليــة كذلــك ،وهــو متــرد بوكــو ح ـرام
يف شــال نيجرييــا .أديســيوا جــوش ،اختــرت كإحــدى أكــر النســاء تأثــرا ً يف نيجرييــا يف عــام
ٍ
ســنوات عديــدة يف
ســجل حافــل يف رس ِد القصــص مــن إفريقيــا ،كــا قضــت
ٌ
 ،2019إذ لهــا
تقديــم التقاري ـ ِر النقديــة عــن مت ـ ّر ِد بوكــو ح ـرام ،وكشــفت عــن تأثريهــا املريــع عــى النســي ِج
االجتامعــي للبلــد .حاولــت هــذه الجامعــة اإلرهابيــة اللعــب عــى الخالفـ ِ
ـات العرقيــة والدينيــة
يف البــاد ،كــا أنهــا اســتخدمت مزي ًجــا مــن سياســات الهويــة والدعايــة الدينيــة واملشــكالتِ
تصــف جــوش زاويــة
االقتصاديــة للحصــو ِل عــى الدعــمِ يف الجــزء الشــايل مــن نيجرييــا.
ُ
مختلفــة يف هــذه الحــرب الوحشــية؛ فهــي تركّـ ُز عــى التكاليــف االجتامعيــة لهــذا التمـ ّرد مــن
خــا ِل تسـ ِ
ـليط الضــو ِء عــى مأســا ِة الفتيـ ِ
ـات والشــابات الــايت يتــم أرسهــن مــن ِقبــلِ بوكــو
حــرام الســتخدامهن لالســتعباد الجنــي وك ُمف ّجــرات انتحاريــات.
ســارة فــرث هــي مراســلة حــرب بــارزة ،اعتــادت عــى مواجه ـ ِة مخاطــر كبــرة وصعوبــات
أثنــاء عملهــا يف الخطـ ِ
ـوط األماميــة .يف الفصــل الــذي كتبتــه ،تنقـ ُـل فــرث وجهــة نظرهــا حــول
ـتضيف تركيــا
ـب آخــر ،تسـ
الالجئــن الســوريني الذيــن فـ ّروا مــن نظــامِ األســد القاتــل .مــن جانـ ٍ
ُ
حــوايل أربعــة ماليــن ســوري يف أراضيهــا ،ولــدى جميعهــم قصــص مأســاوية يروونهــا عــن
أقاربهــم وأصدقائهــم الذيــن عانــوا طويــاً عــى أيــدي جنــود األســد وامليليشــيات األجنبيــة
وغريهــا مــن الجامعـ ِ
ـات اإلرهابيــة مثــل داعــش .تتحــدثُ فــرث أيضً ــا عــن مغامرتهــا داخــل
ـباب الكامنــة وراء النـزاع ،واإلجـراءات امل ُتواضعــة التــي اتخذهــا
ســوريا ،حيــث بحثــت يف األسـ ِ
املجتمــع الــدويل ،فضـاً عــن التدخــات األجنبيــة املختلفــة وأثرهــا عــى النــاس يف النـزاع الــذي
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تس ـبّب يف مــا ال يقـ ُّـل عــن  400ألــف حالــة وفــاة ،وجــر ِح العديــد ،وإزهــاق ماليــن األرواح.
عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك أكــر مــن  6ماليــن ســوري تــم نفيهــم إىل الخــارج ،فضـ ًـا عــن 6.6
مليــون نــازح داخــل ســوريا نفســها.
يف القســم التــايل ،تانيــا غودســوزيان ،التــي جــاءت إىل يت آر يت العامليــة بخــر ٍة كبــرة مــن وســائل
تناقــش امل ُعضلــة الحساســة التــي تواجــه
ُ
اإلعــامِ اإلخباريــة يف الــرق األوســط وخارجــه،
الصحفيــن الذيــن يقومــون بتغطيـ ِة الشــؤون اإلنســانية .غودســوزيان تقــو ُم بترشيـ ِح املخــاوف
األخالقيــة التــي تواجــه الصحفيــن املعارصيــن ،وخاصــة كيفيــة تجنــب تـــشييء الضحايــا الذيــن
يعانــون فقــط مــن أجــل الحصــول عــى قصــ ٍة «ج ّيــدة» .أصبحــت مواجهــة هــذه القضيــة
رضوريــة يف القــرن الحــادي والعرشيــن حيــث خلقــت وســائل اإلعــام ،عــى حـ ِّد تعبـرِ جــورج
دبليــو إس تــرو« ،ســياقاً مــن دون ســياق» .وبذلــك تنضــم إىل املراســل برنــت ســتابلز ،الــذي
كتــب يف املــايض أ ّن «لــدى العــر الحديــث إميانــاً بــأ ّن صــور املعانــاة تحفّــز الحساســية
َ
لتلــك املعانــاة ».لكنــه أضــاف أ ّن هــذه الصــور ســتؤدي يف أغلــب األحيــان إىل «التطبيــع» مــع
الوحشــية ،وتح ـ ّول «تشــابه هــذه األحــداث إىل شــكل مــن أشــكال الوحشــية يف حــد ذاتهــا».
ـي إخبــاري دويل يتمت ـ ُع بخــر ِة
يف الفصــلِ الخامــس ،يقــد ُم فرانســيس كولينجــز ،وهــو صحفـ ٌ
سـ ٍ
ـنوات عديــدة مــع هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة وغريهــا مــن املؤسســات االعالميــة ،روايــة مؤثــرة
عــن رحلتــه لتعلــم اللغــة العربيــة يف دمشــق يف عــام  .2009وصفــه للوقــت الــذي أمضــا ُه يف
العاصمــة الســورية هــو خلفيــة لــر ِد قصــة األشــخاص الذيــن قابلهــم هنــاك عندمــا بــدأت
يصــف كولينغــز مســار العديــد مــن أصدقائــه ومعارفــه
الحــرب منــذ عــام  2011فصاعــدًا.
ُ
وكيــف كان للحــرب تأث ـ ٌر كبــر عــى حياتهــم ،حيــث أصبــح العديــد منهــم الجئــن يف أملانيــا.
تتعمـ ُـق هــذه القصــة يف الروابــط اإلنســانية والتفاعــات املجتمعيــة التــي نــاد ًرا مــا ترتبــط بــأي
ر
تغطيــة إخباريــة .وهكــذا فهــو يؤكّ ـ ُد أ ّن الالجئــن ليســوا ُمج ـ ّرد إحصــاءات؛ بــل إنهــم ب ـ ٌ
يعيشــون حيــاة عاديــة ويتطلّعــون إىل حيــا ٍة أك ـرَ كرامــة وإنصافًــا رغــم كل الصعــاب.
را رئيســ ًيا آخــر للمعادلــة ،أال وهــو تدفّــق الجئــي أمريــكا
رض إدز تيانســان عنــ ً
يســتح ُ
يفحــص األســباب الجذريــة والديناميــات
اســل دويل ُمتمــرس،
الالتينيــة .تيانســان ،وهــو مر ٌ
ُ
امل ُع ّقــدة لتدفّــقِ الهجــرة امل ُســتمر ،والــذي يُشــار إليــه أيضــا باســم «قافلــة املهاجريــن» .بينــا
يــدو ُر الخطــاب امل ُنبثـ ُـق عــن الجامعـ ِ
ـات اليمينيــة األمريكيــة حــول عامــلِ الخــوفُ ،مدّعيــن
أ ّن الواليــات املتحــدة عــى وشـ ِ
ـك أن تُهــزم مــن طــرف حشــد مــن اإلرهابيــن واملجرمــن مــن
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ـص البُعــد
أمريــكا الوســطى ،يستكشـ ُ
ـف تيانســان الجانــب اآلخــر مــن املعادلــة .إذ إنــه يفحـ ُ
ٍ
اإلنســاين لهــذه «القافلــة» ،وحقيقــة أنّهــا مجــرد أشــخاص أبريــاء وعاجزيــن؛ بــل واألكــر ضع ًفــا
هــم األشــخاص الفا ّريــن مــن عنـ ِ
ـف العصابــات ،واالضطهــا ِد الســيايس ،والعــو ِز الشــديد.
يف الفصــلِ التــايل ،يُقـ ّد ُم عــي مصطفــى ،وهــو مذيـ ٌع بــار ٌع ومراسـ ٌـل دويل ،وجهــة نظــره حــول
العالقـ ِ
ـات السياســية يف مناطــق الحــرب وكذلــك التكلفــة البرشيــة الناتجــة والتــي ال ت ُحــى
والتــي ال تـز ُال ت ُدفــع حتــى اليــوم .إحــدى القضايــا الهامــة التــي يربزُهــا مصطفــى هــي التأثــر
الســلبي عــى الصحفيــن الذيــن يُغطــون هــذه القصــص .عــا َد مؤ َخ ـ ًرا مــن ُمه ّمــة صحفيّــة إىل
كرايستشــرش ،نيوزيلنــدا ،حيــث أصــد َر بعــض التقاريــر املؤثّــرة التــي ال ت ُنــى حــول الهجــات
اإلرهابيــة عــى املســاجد يف تلــك املدينــة .ال ينبغــي ألحــد أن ينــى أ ّن اضطــراب مــا بعــد
الصدمــة ( )PTSDال يؤثــ ُر فقــط عــى األفــرا ِد العســكريني؛ بــل ميكــن أن يؤثــر أيضً ــا عــى
املراســلني الذيــن يغطــون أحــداث الحــروب والهجــات اإلرهابيــة .يف ّك ـ ُر مصطفــى يف مســألة
ـول ألحـ ِ
ـداث املعانــاة واملــآيس
كيــف ميكــن للمراســل التصالــح مــع حقيقــة كونــه شــاهدًا ورسـ ً
ـاج ألن يتــم أخــذه عــى محمــلِ الجــد.
املتتاليــة .هــذا رصا ٌع حقيقــي يواجــه الصحفيــن ويحتـ ُ
ـج القضايــا املرتبطــة عــادة بأزمــة
الدكتــورة مرييــام فرانســوا ،كاتبــة ومذيعــة وأكادمييــة تُعالـ ُ
ـف عــن محنــة اآلالف مــن املهاجريــن املحارصيــن يف مــا يُســمى
املهاجريــن يف أوروبــا ،تكشـ ُ
ـكل مــا يف وســعها
«كاليــه جانغــل» أو أدغــال كاليــه .يف حــن أ ّن الســلطات الفرنســية قامــت بـ ّ
ٍ
القتــاعِ» األدغــال «يف كاليــه ومــا حولهــا بفعــل أنّهــا قــد تكــو ُن» مبثابــ ِة قاعــدة خلفيــة
ـات االتجــار بالبــر« ،فــإن الكثـ َر مــن املهاجريــن عانــوا كثـ ًرا بســبب اإلهــا ِل وظـ ِ
لعصابـ ِ
ـروف
املعيشــة غــر الســليمة .واألكــر مــن ذلــك  -كــا طرحــت املؤلفــة  -هــي اللغــة امل ُســتخدمة
يف تصوي ـ ِر املهاجريــن عــى أنهــم آفــة ال ب ـ ّد مــن إزالتهــا .زاويــة أخــرى مثــرة لالهتــام متّــت
مناقشـتُها يف هــذا القســم هــي ُمعضلــة إضافيــة تواجــه املراســلني ،وهــي كيفيــة نقــل القصـ ِ
ـص
دون التس ـبّب يف «التعــب مــن شــعور التعاطــف» أو «التعــب مــن شــعور الرحمــة» ،والتــي
تتســبب يف تفــكك و «تخديــر» الجمهــور املتلقــي .تقــدم فرانســوا بعــض الكلــات الحكيمــة
واألفــكار املفيــدة للغايــة يف هــذا الصــدد.
يف الفصــل التــايل ،يــروي أحمــد عــي أوغلــو ،املراســل املخــرم الــذي تعلــم أصــول املهنــة
ٍ
ظــروف صعبــة للغايــة خــال الحــروب يف غــزة
يف غــزة ،وقــدم تقاريــر ميدانيــة يف خضــم
وســوريا .ففــي ســوريا ،وســط الغــارات الجويــة وانقطــا ِع التيــار الكهربــايئ املســتمر ،كان عــى
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عــي أوغلــو مواكبــة جميــع األحــداث الجاريــة واســتخدام الحيلــة يف مــر ٍ
ات عديــدة ،ومــن
بينهــا حــن لجــأ إىل راديــو ســيارته ملواصل ـ ِة االســتامع إىل األخبــا ِر واملعلومــات املفيــدة مــن
ـرض لهــا ضحايــا غضــب
أجــل إعــداد تقاريــره .يوثــق عــي أوغلــو اآلثــار العنيفــة التــي يتعـ ُ
تــروج لهــا اآللــة الدعائيــة
يتناقــض مــع أســطور ِة الحــرب «النظيفــة» التــي
إرسائيــل ،مــا
ُ
ُ
للدولــة اليهوديــة.
أخــ ًرا ،تقــد ُم مــاري صليبــا ،التــي تتمتــ ُع بخــر ٍة جيــدة يف الشــؤون السياســية واألمنيــة
والقانونيــة واإلنســانية يف الــرق األوســط ،رؤيتهــا وتجاربهــا حــول وض ـعِ الالجئــن الســوريني
يف لبنــان .نظــرت صليبــا ،وهــي ُمل ّمــة بالطبيعــة امل ُعقــدة والديناميكيــة للسياســة اللبنانيــة،
مــن منطلــقٍ إنســاين مــن خــا ِل منظــو ِر الثقافــة والعمــلِ الجامعــي ملناقش ـ ِة هــذا املوضــوع
الــذي يــدو ُر حولــه نقـ ٌ
ـمح للقـ ّراء بفهــمِ حجــمِ
ـاش ســاخن .إ ّن اختيارهــا ألبطــا ٍل مختلفــن يسـ ُ
وتأث ـرِ املجتمــع وتن ـ ّو ِع تدفّــقِ الالجئــن الحــايل يف لبنــان.
وبشــكلٍ عــام ،يجمـ ُع هــذا الكتــاب املدخــات التــي أبرزهــا صحفيــو يت آر يت العامليــة يف هــذا
املوضــوع الهــام .كــون هــذه املســاهامت قــد قُدمــت خــارج حــدود روتــن غرفــة األخبــار
كل موقـ ٍ
ـف
وأضافــت املزيــد مــن األصالــة والقيمــة .إ ّن خلفيــات املؤلفــن املتن ّوعــة جعلــت ّ
ـب
مميّـزا ً وكل تجربــة فريــدة مــن نوعهــا .وهــذا بــدوره يؤكّـ ُد الفروقــات الدقيقــة التــي تصاحـ ُ
النقــاش حــول الالجئــن ،والحـ ِ
ـركات اإلنســانية بشــكلٍ عــام .هــذه املجموعــة مــن القصــص يف
ِ
هــذا املجلــد ال تســه ُم فقــط يف تحديــد الســياق ،ولكــن أيضً ــا لتشــجيعِ النقــاش التبــاديل حــول
هــذا املوضــو ِع بشــكلٍ إنســاين ذي رحمــة.

د .طارق الرشقاوي
مديــر مركز أبحاث يت آر يت العاملية
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أزمة الجيئ الروهنغيا

أفضل مثال للتطهري العريق
بقلم شميم شودري
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أطفــال داخــل مخيّمي كوتوبالونغ وبالوكايل يف جنــوب بنغالديش بالقرب من كوكس بازار
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ـت صــورة المــرأ ٍة عجــوز مجهولــة ،رمبــا يف التســعينيات مــن عمرِهــا،
قبــل عـدّة ســنوات ،صادفـ ُ
كل خــط
كنــت أفكــ ُر يف أ ّن ّ
ُمرتديــة فســتانًا أزرق ومشــبكًا صغــ ًرا يف شــعرها .أتذكّــ ُر أننــي
ُ
محفــور يف وجههــا املج ـ ّوف ميثـ ُـل قصــة ،ليــس فقــط لحيــا ٍة جيــدة ،ولكــن أيضً ــا كان واض ًحــا
ـارب واملحــن .ولكــن أكـرَ مــا أثــا َر دهشــتي هــو حيويــة أحمـ ِر الشــفاه
أن لــه نصيبـاً مــن التجـ ِ
كل يشء ،متشــبتة باألمــل.
الــوردي الفاتــح عــى شــفتيها ،كــا لــو أ ّن الحيــاة مــا زالــت ،رغــم ّ
ـج دامئًــا مــع
تكم ـ ُن شــدة اللوحــة يف التذك ـرِ بــأ ّن الطبيعــة املؤقتــة املأســاوية لوجودنــا تندمـ ُ
الرغبــة الغالبــة يف البقــاء .هــذا األمـ ُـل يف مواجه ـ ِة املحتــومِ جــزء منــا جمي ًعــا .تركــت اللوحــة
انطبا ًعــا دامئًــا بداخــي ،ووجــدتُ نفــي أف ّك ـ ُر يف األم ـ ِر مــرة أخــرى عندمــا زرتُ معســكر ِ
ات
الروهينغيــا يف بنغالديــش يف خريــف عــام .2017
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رافقــت الســيدة األوىل الرتكيــة،
كانــت أ ّول ملحــة يل عــن الالجئــن يف شــهر ســبتمرب ،عندمــا
ُ
ِ
أمينــة أردوغــان ،ووزيــر الخارجيــة الــريك مولــود تشــاووش أوغلــو ،إىل املخيــات القريبــة مــن
مدينــة كوكــس بــازار الجنوبيــة .قبــل بضع ـ ِة أســابيع فقــط ،كانــت ميامنــار قــد شــنت حملــة
عســكرية وحش ـ ّية يف األج ـزاء الشــالية مــن واليــة راخــن ،مــا أجــر حــوايل  700ألـ ٍ
ـف مــن
ُمســلمي الروهنغيــا عــى الهجــرة الجامعيــة.
يف ذلــك الوقــت ،كان فريقنــا هــو مــن أحــد الفــرق اإلعالميــة الدوليــة القليلــة املســموح
ٍ
كمســاعدات
بدخولهــا إىل املخيــات ،وذلــك أل ّن تركيــا تعهــدّت بتقديــمِ ماليــن الــدوالرات
حيــث كانــت الســيدة األوىل ســتقو ُم بتســليمِ الشــحنة األوىل .كان يرافقنــا يف هــذه الرحلــة
ِ
وكاالت
قليــل مــن
ٌ
وســائل إعــام وطنيــة تركيــة ،وأعضــاء الصحافــة البنغالديشــية ،وعــد ٌد
األنبــاء الدوليــة وجميعهــم كانــوا مثلنــا مرتبكــن ،حيــث كنــا نس ـ ُر عــى طــو ِل طريــقٍ ت ـرايب
ميتــ ُّد إىل عمــقِ املخيــات ،جالســن بانتظــا ِر املجهــول.
فــور وصولنــا ،شــاهدنا امــرأة ُمس ـ ّنة يف حالــة بائســة مــن رحلتهــا التــي اســتم ّرت تســعة أيــامٍ
عــر الحــدود ومــن الفظائـعِ التــي شــهدتها وعانتهــا وقــد ألقــت ذراعيهــا حــول رقبــة الســيدة
ـت معنــى فقــدان األمــل؛ كانــت اللحظــة التــي
األوىل وأخــذت بالبــكاء .يف تلــك اللحظــة ،فهمـ ُ
ـف
تــاىش فيهــا أحمــر الشــفاه الالمــع ،وكل مــا تبقــى مــن ذلــك األمــل هــو ألَ ـ ٌم دائ ـ ٌم يعصـ ُ
بعنــف.
يف ذلــك اليــوم ،تركــت مــرارة القــدر أثرهــا عــى الوجــوه املرضوبــة مــن رجــال الروهنغيــا
الذيــن وقفــوا مرتديــن الســارونغ (لباســهم التقليــدي) وهــم يُحدّقــون يف حــر ٍة مــن أمرهــم.
هــذا القــدر الــذي تــرك بصامتــه عــى النســاء ،ووجوههــن شــبه ُمغطــاة بالســاري القطنــي،
كــا لــو كان ذلــك يُخفــي بطريقــ ٍة أو أخــرى عــار انتهــاك أعراضهــن بأيــدي الجيــش .هــذا
ـف حــول جثــث األطفــال العاريــة املنتفخــة واملليئــة بالجــوع واإلهــال .يف
القــدر الــذي التـ ّ
هــذه الزيــارة ،مل أمتكــن مــن ســا ِع قصصهــم أل ّن وقتنــا داخــل املخيــات كان قصـ ًرا و ُمق ّيـدًا.
ِ
إلدراك أهميــة نــر الجنــود عــى
لكــن قضــاء أربــع وعرشيــن ســاعة يف بنغالديــش كان كافيــا
ســيحصل عليهــا العــامل مــن أزمــة
ُ
الحــدود .كانــت هــذه واحــدة مــن أوىل اللمحــات التــي
الروهنغيــا التــي بــدأت حديثًــا ،وكانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي يتمكــن فيهــا كث ـ ٌر مــن
الالجئــن مــن الحصــول عــى الغــذاء والــدواء.
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تركــت هــذه الرحلــة األوىل انطبا ًعــا ال ُيحــى ،لكــن الوضــع ســوف يــزداد ســو ًءا .بعــد بضعــة
أي مســؤول .يف ذلــك
أســابيع ،عــدتُ إىل كوكــس بــازار ،هــذه املــرة ملــدة أســبوع ودون مرافقـ ِة ّ
ٍ
تأشــرات للصحفيــن بحريــة .فقــد أعطيــت
متنــح
الوقــت ،كانــت الســلطات البنغالديشــية
ُ
صالحيــات منــح التأشــرات لجميــعِ ســفاراتهم يف جميــع أنحــاء العــامل دون الرجــوع إىل أي
ٍ
منعطــف صــارم يف سياســة بنغالديــش بشــأن
ســلطات عليــا يف العاصمــة دكا .جــاء ذلــك يف
الصحفيــن األجانــب الذيــن ينقلــون تقاريرهــم عــن الروهنغيا؛-والتــي كانــت يف الواقــع مناطــق
مغلقــة لســنوات ع ـدّة إىل أن أصبحــت اآلن املخيــات مكتظّــة بالصحافــة األجنبيــة.
كان ســبب التخــي عــن سياســة رفــض اإلعــام واض ًحــا .ففــي املــايض ،مل يكــن مــن مصلحــة
ـف للعــا ِمل عــن الظــروف القاســية التــي يعيشــها الروهنغيــا ،البالــغ عددهــم
بنغالديــش أن تكشـ َ
حــوايل  400ألــف ،الذيــن أُجــروا عــى الفـرا ِر مــن ميامنــار .ولكــن مــع تجــاو ِز عــدد امله ّجريــن
أكــر مــن مليــون شــخص ،احتاجــت البــاد إىل قــد ٍر كبــر مــن االهتــام واملســاعدة .قامــت
رئيســة وزراء بنغالديــش ،الشــيخة حســينة ،بزيارتهــا األوىل والوحيــدة للمخيــات قُبيــل زيارتنــا
الثانيــة ،عــى الرغــم مــن وجــود مئــات اآلالف مــن الروهنغيــا يف البــاد منــذ ســنوات .أثنــاء
تحمــل عبــارة «أم اإلنســانية» مكتوبــة
ُ
حضورنــا ،صادفنــا العــرات مــن امللصقــات التــي
ٍ
بحــروف كبــرة فــوق صــو ِر وجههــا املبتســم الــذي يشــبه الع ّمــة .لــي نكــون ُمنصفــن،
ينبغــي الثنــاء عــى بنغالديــش ألنهــا اســتقبلت أعــدادًا كبــرة مــن الضحايــا الذيــن وصفتهــم
األمــم املتحــدة بأنهــم يعيشــون حالــة واضحــة مــن حــاالت التطهــر العرقــي .يف وقـ ٍ
ـت ســابق
خصصــت الحكومــة آالف الفدّانــات مــن األرايض التــي ســ ُيبنى فيهــا املزيــد مــن املخيــات
فيهــا ،وأنشــأت فــرق عمــلٍ للتعامــلِ مــع الالجئــن .كــا شــهدنا العديــد مــن شــاحنات الجيــش
والجنــود وهــم يوزعــون الطعــام ويســاعدون يف جهــود اإلغاثــة.
ولكــن الكــم األكــر مــن املســاعدات جــاء مــن البنغالديشــيني املحليــن ،مجموعــات مــن الرجــال
الذيــن وصلــوا إىل املعســكرات يف الســيارات الصدئــة املنعشــة امل ُح ّملــة عشــوائياً بالبطانيــات
كل مــكان ،هــؤالء
واألواين واملقــايل وأكيــاس األرز وغريهــا مــن املســاعدات .لقــد كانــوا يف ّ
األبطــال املجهولــون ذوي العيــون املتعبــة مــن ج ـ ّراء القيــادة عــر أنحــاء البــاد طــوال الليــل،
وقمصانهــم الباهتــة وبناطيلهــم املدعوكــة يســتقلّون وســائل نقلهــم املتواضعــة ويعملــون ليـ ًـا
ونهــا ًرا تحــت أشــعة الشــمس الضاربــة.
ـب عليهــم أن يقومــوا مبســاعدة مــن هــم بحاجــة أكــر منهــم .أخربونــا كيــف
أخربونــا أنّــه واجـ ٌ
ٍ
أنــه فــور ســاعهم باألزمــة ،قامــوا بجمــعِ أي يشء وكل يشء ميكــن ألي شــخص أن يدّخــره
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قبــل الخــروج إىل الطريــق ،وهــم يجهلــون مــا الــذي كان بانتظارهــم .رمبــا كانــت مســاهامتهم
متواضعــة بالنظــر إىل حجــم الكارثــة ،ومقارنــة بجهــود وكاالت املعونــة الدوليــة الكــرى ،لكــن
بــدا لنــا أ ّن هــذا التعاطــف مــن البنغالديشــيني العاديــن كان لــه صــدى أقــوى مــع الروهنغيــا
أكــر مــن أي يشء آخــر.
قضينــا معظــم األيــام مــن الصبــا ِح حتــى حلــول الظــام يف عمــق املخيــات ،ونحــن نقــو ُم
بتصويـ ِر وتســجيل قصــة تلــو أخــرى .هكــذا علمنــا عــن أهــوال الحيــاة يف واليــة راخــن ،وليــس
فقــط يف اآلونــة األخــرة ولكــن لعقــو ٍد مــن الزمــن .مــن املعـ ِ
ـروف جي ـدًا أ ّن الروهنغيــا كانــوا
يعيشــون يف ميامنــار منــذ ســنوات عديــدة ،ولكــن هنــاك أدلــة تاريخيــة كثــرة تشــر إىل أ ّن
جذورهــم الطويلــة األمــد منــذ قــرون تعــو ُد إىل املنطقــة املعروفــة آنــذاك باســم أراكان.
لقــد عــاىن هــؤالء مــن التمييــز العنــري لســنوات ،حتــى تــم تجريدهــم مــن جنســيتهم يف
ـض اســتخدا َم كلمـ ِة «روهنغيــا»
عــام  1982مــا جعلهــم بــدون جنســية .حتــى إ ّن ميامنــار ترفـ ُ
عنــد اإلشــارة إىل أكـرِ مــن مليــون مــن هــؤالء األشـ ِ
ـخاص الذيــن يعيشــون يف أراضيهــا ،بدعــوى
أنهــم مــن أصــلٍ بنغــايل وبالتــايل فهــم ينتمــون إىل بنغالديــش.
ِ
الروايــات عــن االضطهــاد املتّســقِ واملنظّــم.
رسد الالجئــون الذيــن قابلناهــم العديــد مــن
أخربتنــا امــرأة عجــوز تدعــى بــودو زون« :عندمــا كنــت صغــرة ،اعتــاد الجيــش أن يــأيت ملجــرد
تهديدنــا»« ،لكــن هــذا العــام كان االضطهــاد غــر ُمحتمــل .حقــا ال يُطــاق» .بعــد سـ ٍ
ـنوات مــن
ـش قتــل شــقيقها ،ف ـ ّرت بــودي زون أخ ـ ًرا مــن واليــة راخــن
التح ّمــل ،وبعــد ســا ِع أ ّن الجيـ َ
وأخــذت أحفادهــا الثالثــة معهــا.
رجــل يبلــ ُغ مــن العمــ ِر  23عامــاً« :إنهــم ال يدعونــا نصــي يف
قــال عزيــز الرحمــن ،وهــو ٌ
ســمح إال بالشــموع .إذا مل
ي
ال
املســاجد.
يف
الكهربــاء
املســجد وال يســمحون لنــا
باســتخدامِ
ُ
ُ
نتّبـ َع تعليامتهــم ،فســيحرقون املســاجد .كانــت العصابـ ِ
ـات البوذيــة دامئًــا تقتحـ ُم قرانــا .وكانــوا
ـرب الروهنغيــا مــن
يعاقبوننــا بشــكلٍ عشــوايئ ،حتــى يف حالــة عــدم وجــود أي جرميــة» .يهـ ُ
ميامنــار منــذ ســنوات بحثًــا عــن ملجــأ ،ليــس فقــط يف بنغالديــش ،ولكــن أيضً ــا يف باكســتان
والســعودية وماليزيــا وبلــدانٍ أخــرى .ولكــن أكــر نــزو ٍح حــدث يف عــامِ  .2017وقــد اشــتعلت
ـباب الروهنغيــا
األزمــة مــع هجــومٍ عــى عــدة مراكــز للرشطــة عــى أيــدي مجموع ـ ٍة مــن شـ ِ
الذيــن يطلقــون عــى أنفســهم اســم آرســا ،أو جيــش أراكان روهنغيــا لإلنقــاذ ،الــذي تقـ ُ
ـول
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حكومــة ميامنــار إنهــا منظمــة إرهابيــة .ثــم جــاء الغضــب العظيــم للجيــش الــذي اســتهدف،
مبســاعدة الجامعــات البوذيــة املســلحة ،الرجــال والنســاء واألطفــال بشــكلٍ عشــوايئ ،وأحــرق
كل يشء» ،تتذكــر
قــرى بأكملهــا واغتصــب وقتــل اآلالف مــن النــاس« .لقــد أشــعلوا النــا َر يف ّ
بــودو زون« ،لقــد رأينــا ذلــك أثنــاء فرارنــا .مل نعــد نســتطي ُع تح ّمــل االضطهــاد والتعذيــب.
رضبونــا وقتلونــا وأحرقــوا منازلنــا .وكان الجيــش يفعــل أشــياء س ـيّئة للنســاء ».وحتــى يومنــا
هــذا ،مل تعــرف زعيمــة ميامنــار والحائــزة عــى جائــزة نوبــل للســام ،أونــغ ســان ســو يك،
أي اشــتباكات مســلحة ،وأ ّن
بحجــمِ الهجــات .لقــد ذهبــت إىل حــ ّد ادّعــاء عــدم وجــو ِد ّ
األحــداث كانــت مجــرد «عمليــة اســتهداف لإلرهابيــن» .وأضافــت أ ّن العمليــة انتهــت بحلــو ِل
 5ســبتمرب ،لكننــا عندمــا وصلنــا بعــد ذلــك التاريــخ ،ويف أك ـرِ مــن مناســبة عندمــا كنــا عــى
مقربـ ٍة مــن الحــدود ،كان مــن املمكــنِ أن نــرى أعمــدة دخــان تتصاعـ ُد باســتمرار مــن جانــب
ميامنــار.
وقــد زعــ َم الجيــش أ ّن الروهنغيــا أنفســهم أشــعلوا النــار يف منازلهــم .حتــى إ ّن الســلطات
يف ميامنــار مل تســمح حتــى اآلن لصحفــي واحــد بدخــول راخــن ،بــل إنهــا رفضــت الطلبــات
املتكــررة مــن األمــم املتحــدة إلج ـراء تحقيــقٍ مســتقل .ذلــك ألنــه ال توجــد وســيلة للتح ّقــقِ
مــن األحــداث التــي وقعــت هنــاك يف صيــف عــام  2018إال مــن خــا ِل الشــهادات الشــفهية
للروهنغيــا أنفســهم ،باإلضافــة إىل األدلــة الطبيــة.
كل
يف األســابيعِ الســتة األوىل بعــد الهجــات ،فـ ّر عـرات اآلالف مــن الروهنغيــا مــن ميامنــار ّ
يــوم ،وعــروا الحــدود ُحفــاة حاملــن معهــم مــا اســتطاعوا مــن األشــيا ِء الصغــرة التــي ميك ـ ُن
إنقاذهــا .اجتــا َز الالجئــون مــن جميــعِ األعــار التضاريــس الغــادرة ،وعــروا األرض والنهــر
والبحــر ،حيــث ســاعدهم رجـ ُ
ـوارب بنغالديــش املحليّــون يف قواربهــم الخشــبية الصغــرة.
ـال قـ ِ
عندمــا وصلنــا كانــت األرقــام التــي تعــر إىل بنغالديــش قــد بــدأت باالنخفــاض .ولكــن يف يــومٍ
مــن األيــام وصلتنــا إفــادة مــن رجــلٍ يســك ُن يف املنطقــة قــال بــأن بعــض الروهنغيــا مــا زالــوا
يتوافــدون يف الليــل .وهكــذا ،تحــت ســا ٍء ورديــة غامقــة تحمـ ُـل تحذيـرا ً مــن عواصــف تلــوح
يف األفــق ،انطلقــت ســيارتنا عــى طــو ِل طريــقٍ تـرايب ال نهايــة لــه عــى مــا يبــدو باتجــا ِه مســا ٍر
صغــر عــى حافــة حقــل األرز .وصلنــا يف النهايــة إىل مــكانٍ يُدعــى بالونــج كايل ،عــى ِ
بعــد
كيلومــرٍ واحــد فقــط مــن الحــدود .مل يكــن هنــاك أحــ ٌد غــر الصحفيــن .يف البدايــة مل نــ َر
شــيئا .ثــم ببــط ٍء شــديد بدأنــا نالحــظ نقاط ـاً صغــرة مــن الضــوء تتجــه نحونــا بثبـ ٍ
ـات خــال
ظــام الليــل.
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فجــأ ًة أصبحــوا بيننــا .مئــات مــن الروهنغيــا يعــرون مــن خــا ِل حقــول األرز واملســتنقعات
العميقــة .كان مشــهدًا يُــرىث لــه .رجــال ونســاء وأطفــال مــن جمي ـعِ األعــار ،هيــاكل عظميــة
ونصــف جوعــى ،انحنــى بعضهــم ،مائـ ًـا عــى العــي للحصــو ِل عــى الدعــم ،وجوههــم الهزيلــة
تحــي املــآيس التــي م ـ ّروا بهــا ،وعيونهــم الغائــرة تعـ ّـر عــن األ ِمل والخــوف.
أي يش ٍء آخــر كان الصمــت الــذي رافقهــم ،وهــو الهــدوء الــذي
لك ـ ّن مــا أدهشــني أك ـرَ مــن ّ
كل البعـ ِـد عــن الصفــاء الــذي يــأيت مــع راح ـ ِة البــال .كان املئــاتُ مــن الروهنغيــا
كان بعي ـدًا ّ
يتوافــدون باتجاهنــا ،لكــن الصــوت الوحيــد الــذي جــاء يف تلــك الليلــة كان مــن الرصاصــر
والحــرات األخــرى التــي عشعشــت بــن الغطــاء النبــايت .كل مــا حــدث عــى بعــد بضعــة
ـت أقــف فيــه قــد كتــم هــؤالء النـ ِ
ـاس بشــكلٍ واضــح.
كيلومــرات مــن املــكان الــذي كنـ ُ
عــى الرغــمِ مــن تعبهــم ،اســتم ّر بعضهــم يف الس ـ ِر إىل داخــلِ املخيــات القامئــة ،أمــا البعــض
اآلخــر فقــد اســتنفدوا طاقتهــم التخــا ِذ خطــو ٍة أخــرى ،فــا كان منهــم إال أن لجــأوا إىل مسـ ٍ
ـجد
قريــب ،والبعــض اآلخــر وجــد حديقــة مكتظــة فألقــى بنفســه فيهــا .شـ ّـق آخــرون طريقهــم
نحــو منزلــن خارجيــن يُســتخدمان عــادة كــأوى للحيوانــات .هنــا ،انهــاروا عــى األرض الرطبــة
والخرســانة وهــم يتخ ّبطــون يف الظــام حتــى وجــدوا لنفســهم بقعــة صغــرة بــن القــاذورات.
أثنــاء محاولتنــا لتصويــر املشــهد ،كادت رائحــة الــراز والبــول والعــرق تخنقنــا ،يف حـ ِن أ ّن أنــن
الرجــال والنســاء وهيــا ِج األطفــا ِل كانــوا مبثابــة املوســيقى التصويريــة لفيلــم رعــب.
كانــت الظلــاء تنقطـ ُع بــن الحــن واآلخــر بوميـ ٍ
ـض مــن الــرق ،وتركــت ز ّخــاتُ املطـ ِر رطوبــة
قليــل مــن الروهنغيــا عــن املذبحــ ِة التــي
ر ُب إىل عظامنــا .تحــ ّدثَ عــد ٌد ٌ
بــدت وكأنهــا تتــ ّ
شــهدوها .كنــا يف كث ـرٍ مــن األحيــانِ نســم ُعهم يقولــون« :كان علينــا أن نسـ َ
ـلك طري ًقــا أطــول
ـب القتــل» ،هــذا مــا كشــفه رجـ ٌـل يدعــى يونــس« ،إنهــم يقتلــون النــاس أو يقطّعونهــم
لتج ّنـ ِ
إىل قط ـعٍ أو يحرقونهــم .رأينــا الكثــر مــن الجثــث يف طريقنــا إىل هنــا».
ـدب
«مل نــأكل بشــكلٍ جيّــد منــذ ســبعة أيــام» ،قالــت الســيدة الشــابة رازو بيجــوم ،وهــي تنـ ُ
محاولــة تهدئــة رصخـ ِ
ـات الطفــلِ الرضيــع بــن ذراعيهــا ،بينــا كان أطفالُهــا األربعــة اآلخــرون
جالســن بجانبهــا« .أخــ ًرا أكلنــا شــيئًا الليلــة املاضيــة .وجــ َد أحــ ُد أوالدي بعــض الفاكهــة
املجففــة يف الطريــق إىل هنــا .أطفــايل جائعــون وضعفــاء»
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أخربنــا إمــام مسـ ٍ
ـجد يف الجــوار أ ّن اإلمــدادات القليلــة التــي كان قــد وضعهــا جانبـاً قــد نفــدت،
واآلن مل يعــد لديــه يشء ليق ِّدمــه لهــم .مل يكــن أمــام الالجئــن خيــار ســوى االنتظــار حتــى
وصــو ِل املســاعدة .مل تكــن ظــروف املخيــات أفضـ َـل بكثــر .فقــد تركــت األمطــا ُر املوســميّة
كل مــكان عــى شــكلِ ط ـ ٍن ســميك يُشــبه العســل األســود ولــون الكراميــل.
بصامتِهــا يف ّ
كان الالجئــون يعيشــون يف خيــامٍ واهيــة مصنوعــة مــن أغطيــ ٍة بالســتيكية موصولــة معــاً
بعيــدانٍ مــن الخيــزران ،والتــي كانــت بالــكا ِد تقــي مــن األمطــار الغزيــرة .مــع القليــلِ مــن
املســاعدة املتوفــرة ،كان الكث ـ ُر منهــم يبنــون منازلهــم بأنفســهم عــى تــا ٍل مــن الط ـ ِن التــي
أي لحظــة.
تبــدو كــا لــو أنهــا ســتنها ُر يف ّ
كل يــوم ،ويف جميــع أنحــاء املخيــم ،رأينــا املئــات مــن النــاس ينتظــرون
كان الطعــا ُم شــحي ًحاّ .
يف طوابــر لســاعات للحصــو ِل عــى حصــص األرز التــي مــن املفــرض أن تكفــي عائالتهــم ملــدة
أســبوع كامــل .يف إحــدى املــرات ،علقــت إطــارات شــاحنة اإلغاثــة يف الوحــل ،فتــم رسقــة
محتويّاتهــا يف غضــون دقائــق .كانــت ميــاه الــرب تُجلــب يف براميــلٍ كبــرة ،إال أنّهــا مل تكــن
ت ُغطّــي الحاجــة الكبــرة .كان الــرف الصحــي غــر موجــود .كــا كان الذبــاب يحتشــد حــول
أواين األرز قبــل أن يشـ ّـق طريقــه نحــو الــرف الصحــي املفتــوح.
يف إحــدى املـ ّرات ،صعدنــا إىل قمــة تلــة حيــث تــم بنــاء معســك ٍر جديــد .لقــد كانــت مشــوارا ً
ُمتعبــا .ثــم نظرنــا لألســفلِ عــى امتــدا ِد الخيــام التــي ال تنتهــي أب ـدًا والتــي امتــدت أمامنــا.
كانــت هــذه هــي اللحظــة التــي بدأنــا فيهــا بالفعــلِ فه ـ َم هــو ِل األزمــة.
كل هــذا ،كان الســيناريو األكــر إثــارة للحــزن هــو مشــاهدتنا مجموعــات مــن
يف خضــم ّ
األطفــال الصغــار ،مبــا يف ذلــك العديــد مــن الفتيــات الصغــرات ،مرتديــن مالبــس تقليديــة
نابضــة بالحيــاة .رأيناهــم يلعبــون يف الــرك القــذرة املليئــة باألمـراض ،وهــم يرصخــون يف فرحــة
بريئــة ،غافلــن بوضــوح عــن حجــمِ محنتهــم .عــادت إىل ذهنــي املــرأة امل ُســ ّنة يف اللوحــة،
كيــف أ ّن أحمــر الشــفاه الــوردي واللبــاس األزرق مل يتمكنــا مــن االنتقــاص مــن حزنهــا األســايس.
وبنفــس الطريقــة ،فــإ ّن الفــروز واألرجــواين والربتقــايل لفســاتني البنــات الصغــرات مل يكــن
ســوى نبضــات ســعادة قصــرة بعيــدة عــن حقيقــة وجوده ـ ّن املــؤمل.
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ســافرنا إىل املستشــفى املحــي يف كوكــس بــازار ،حيــث تــم نقــل الالجئــن املصابــن بجــرا ٍح
خصصــن للروهنغيــا ،ولكــن حتــى ذلــك
خطــرة .كان مكتظــاً جــدًا .تــم إنشــاء جناحــن ُم ّ
ِ
ِ
ِ
األسة.
أرضيــات املمــرات
الحــن ،عولــج الكثــرون عــى
ِ
بســبب نقــص ّ
كانــت اإلصابــات ُمر ّوعــة .ومــن بــن الضحايــا العديديــن ،وجدنــا امــرأة كان جــزء كبــر مــن
جمجمتهــا مقطــوع مــن قبــل أفــراد مــن جيــش ميامنــار .كان وجــه امــرأ ٍة أخــرى ُمحرتقًــا
يسء للغايــة لدرجــة أنــه بالــكاد ميكــن رؤيــة مالمحهــا .الكثــر مــن املشــاهد التــي قمنــا
بشــكلٍ ّ
بتصويرهــا كانــت قاســية للغايــة بحيــث ال ُيكــن بثهــا .أخ َربنــا األطبــاء أ ّن الغالبيــة العظمــى
مــن اإلصابـ ِ
ـات كانــت جروحـاً وكســورا .جميــع أصابــع االتهــام كانــت ت ُشـ ُر إىل جيـ ِ
ـش ميامنــار.
ُ
أحــد املــرىض ،وهــو اإلمــام حســن ،أصيــب برصاصــة يف القــدم بعــد أن دخــل الجيــش قريتــه
ـح النــا َر بشــكلٍ عشــوايئ.
وفتـ َ
جيــش ميامنــار عــدّة مــرات
ُ
لــدي أي دمــوع .لقــد هاج َمنــا
يخ ُربنــا اإلمــام حســن« :مل َ
يبــق ّ
مــن قبــل ،لكــن هــذا الهجــوم األخــر كان األســوأ .عندمــا بــدأوا بإطــاقِ النــار بشــكلٍ عشــوايئ،
ِ
شــخص آخــر يف رأســه .لحســن الحــظ،
بالرصــاص يف ســاقه ،كــا قُتــل
شــخص مــا
أُصيــب
ٌ
ٌ
ـت فيهــا ،لكــن الذيــن مل يختبــؤوا تــم ذبحهــم ».أخ َربنــا أ ّن شــقيقه
التجــأتُ إىل الغابــة واختبئـ ُ
قــد ل ّفــه ببطانيّــة ونقلــه إىل بنغالديــش.
ـت أرافـ ُـق
كانــت الزيــارة الثالثــة التــي قمنــا بهــا إىل املخيــات يف ديســمرب  ،2017عندمــا كنـ ُ
رئيــس الــوزراء الــريك آنــذاك بــن عــي يلدريــم يف مهمــة لتوصيــل املســاعدات .بحلــو ِل ذلــك
الوقــت ،بــدت املخيــات أكــر تنظيـ ًـا واســتقرا ًرا إىل حـ ٍـد مــا ،كــا بــدت الخيــام أكــر صالبــة
بعــض الــيء ،وكان هنــاك املزيــد مــن خزانــات امليــاه ،وقــد تــم حفــر شــبكات الــرف
الصحــي ،وحتــى إنّــه بــات بإمكاننــا أن نــرى بعــض املراحيــض هنــا وهنــاك .وقــد تــم إنشــاء
عــدد مــن وكاالت اإلغاثــة واملراكــز الطبيــة التــي تقــد ُم الرعايــة الصحيــة األساســية للحوامــل
وللمــرىض الذيــن يعانــون مــن أمـر ٍ
اض مختلفــة .باإلضافــة ملراكـ ِز توزيـعِ املــواد الغذائيــة التــي
قــد أصبحــت توجـ ُد بشــكلٍ دائــم .كانــت الــوكاالت اإلغاثيــة مبــا يف ذلــك الهــال األحمــر الــريك
و آفــاد وغريهــا ت ُقـ ّد ُم وجبـ ٍ
ـت معــه
ـات ســاخنة للغــداء والعشــاء .أخــرين يلدريــم ،وقــد أجريـ ُ
مقابلــة مــن داخــل املخيــات ،أ ّن الجمعيــات الخرييــة الرتكيــة تنــوي البقــاء مــا دامــت الحاجــة
موجــودة.
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لكــن املخيــات كانــت ال تــزال محفوفــة باملشــاكل .أودى تفــي مــرض الدفترييــا بحيــا ِة
ِ
العــرات مــن األشــخاص ،وبــدأ زواج القــارصات مــن أجــلِ
تخفيــف عــبء اآلبــاء الذيــن
لديهــم الكثــر مــن األفــواه التــي ال يســتطيعون إطعامهــا .ومــع اقــراب نهايــة العــام ،بــدأت
بنغالديــش وميامنــار مبناقشــة اســراتيجية ُمحتملــة للســا ِح للروهنغيــا بالعــودة إىل ديارهــم.
بعــد بضعــة أســابيع مــن املحادثــات قامــوا بتوقيــع اتفــاق ،ولكــن حتــى هــذا اليــوم ،مل يبــدأ
ـباب ليــس أقلّهــا أ ّن ميامنــار مل تكــن قــادرة
تطبيــق برنامــج العــودة الجامعيــة إىل الوطــن ،ألسـ ٍ
عــى تقديــم ضــانٍ كامــل بــأ ّن الروهنغيــا ســيكونون قادريــن عــى العيــش يف أمــان ودون
تعـ ّرض للقمــع .كذلــك فــإ ّن مســألة إعــادة تجنيســهم ،التــي ال تـز ُال عــى ِ
رأس قامئــة مطالبهــم،
مل تكــن مطروحــة للنقــاش .وبالرغــم مــن أ ّن برنامــج اإلعــادة إىل الوطــن كان مــن املفــرض أن
يكــون طوعي ـاً ،لكــن يف النهايــة ،عــد ٌد قليــل ج ـدًا مــن النــاس أراد العــودة.
ِ
كان نــزوح الروهنغيــا عــام  2017بــا ّ
األزمــات اإلنســانية يف عرصنــا .وقــد
شــك أحــ َد أكــ ِر
ُوصــف عــى نطــاقٍ واســع بأنــه إبــادة جامعيــة .ونقــاً عــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة،
ـح حالــة الطــوارئ األكــر حــد ًة يف العــامل
أنطونيــو جوترييــس « :لقــد تدهــو َر الوضـ ُع إىل أن أصبـ َ
لالجئــن وكابوس ـاً بحــق اإلنســانية وحقــوق اإلنســان».
أي شــك حــول مــا حــدث داخــل واليــة راخــن
الوقــت الــذي قضيتــه يف املخيــات مل يــرك يل ّ
واألســباب التــي دفعــت الروهنغيــا للفــرار .كانــت القصــص العديــدة التــي ســمعتُها مــن
أي مــن شــهاداتهم .إال أ ّن صــور
ـبب للشــك يف ّ
الالجئــن مر ّوعــة مثــل جروحهــم .ال يوجــد سـ ٌ
األقــار الصناعيــة التــي نرشتهــا مجموعــات حقــوق اإلنســان عــن القــرى املحرتقــة وأعمــد ِة
الدخــان قــد قدمــت دليـ ًـا إضاف ًيــا.
أخربنــا عــد ٌد قليــل مــن الروهنغيــا أنهــم ســيودّون يو ًمــا مــا العــودة ،لكــن فقــط إذا تــم ضــان
أي وقـ ٍ
ـت قريــب .لكــن مــع تحـ ّو ِل األســابيع
حقوقهــم .غــر أنّــه ال يبــدو أ ّن ذلــك ســيحدثُ يف ّ
ـتصبح األشــهر بــا شـ ّـك ســنوات ،إال أنّهــم يتش ـ ّبثون مبــا تبقــى لديهــم مــن أمــل.
إىل شــهور سـ ُ
كل يشء واألمــل هــو
متا ًمــا مثــل املــرأة العجــوز يف اللوحــة .يجــب عليهــم ذلــك ،ألنهــم فقــدوا ّ
كل مــا بقــي لديهــم.
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زوجات بوكو حرام

بقلم جوش أديسيوا

34

35

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

طفــل يعــاين من نقص التغذية مع أمه يف مخيم تديره منظمة األونروا يف غووســا

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

36

كل االتجاهــات ،وألقــت غبــا ًرا برائح ـ ِة القرفــة ،املعـ ِ
هبّـ ِ
ـروف يف شــا ِل نيجرييــا،
ـح يف ّ
ـت الريـ ُ
وهــو يُغطــي حجــاب هاديــزا وياكــورا .جلســت الفتاتــان مكتوفتــي األيــدي تحــت شــجرة
النيــم ،تحدّقــان يف الســاء مــن خــا ِل األوراق التــي تحميهــا مــن أشــعة الشــمس الحارقــة.
لقــد أصبــح التجــول حــول معســكر االعتقــال هــذا ،حيــث يتــم االحتفــاظ بفتيــات مثلهــا ،مــن
ـش وإج ـراء حديـ ٍ
أجــلِ بعــض الهــوا ِء امل ُنعـ ِ
ـث مــع النفــس جــز ًءا مــن روتــن حياتهــا اليومــي.
مــا هــي احتــاالت أن يتقاطــع مســار هاتــن . . .مــرة أخــرى؟ كلتاهــا كانتــا متزوجتــن مــن
مقاتــي بوكــو حـرام عندمــا كانتــا يف ســن املراهقــة .لقــد عاشــت كل واحــدة منهــا مــع زوجهــا
يف غابــة ســامبيزا ،ولحســن الحــظ ،هربتــا رغــم وجــود أجهــزة متف ّجــرة مرتجلــة ُمثبتــة حــول
كل منهــا .وبــدالً مــن تفجــر نفســيهام وقتــل اآلالف مــن املدنيــن وف ًقــا للتعليـ ِ
ـات
ر ّ
خـ ِ
ُ
التــي أعطيــت لهــا ،استســلمتا للجيــش النيجــري.
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ياكورا
ـاب أزرق ملفــوف حــول ِ
رأســها ومنســدل عــى كتفهــا ،مل يكــن وجــه ياكــورا مكشــوفًا،
مــع حجـ ٍ
لكــن مخاوفهــا كانــت واضحــة يف محيـ ِ
ـط عينيهــا .بــدت شــاحبة و ُمتأملــة وأصابعهــا ُمضطربــة
تغــرت فيــه حياتهــا إىل األبــد؛ إلعــادة
كــا لــو كانــت ت ُصــي لآللهــة لتغيــرِ اليــوم الــذي ّ
طفولتهــا ـ غــر البعيــدة ـ التــي كانــت حبّــا وترابط ـاً مــع أشــقائها.
عاشــت ياكــورا مــع أرستهــا يف قريــة يف شــال نيجرييــا تدعــى بانــي ،وهــي مجــ ّرد أكــوا ٍخ
الرجــال يف القريــة ُيســكون راديــو الرتانزســتور ٍ
ٍ
ُ
بيــد
وســقوف مــن القــش .كان
مــن الطــن
كل مــا هــو مطلــوب .كانــت النســاء والفتيــات يتج ّولــن
واحــدة ،يف حــن أن الراديــو كان يفعـ ُـل ّ
يف مجموعــات بينــا األطفــال يلعبــون يف الرمــال .كانــت القريــة يف الســابق مركــزا ً للتجــارة
ـج بالحركــة ،ومعروفــة بأرقــى الطامطــم املجففــة والفلفــل الحلــو واللحــوم ورعــي املاشــية،
تعـ ّ
ٍ
ـتقطب التجــار مــن بعيــد وقريــب ،مبــا يف ذلــك الــدول املجــاورة مثــل تشــاد
حيــث كانــت تسـ ُ
والنيجــر .لكــن تــم القضــاء عــى كل ذلــك بعــد وقـ ٍ
ـت قصــر مــن قيــامِ بوكــو ح ـرام بش ـ ّن
هجـ ٍ
ـات مســلحة يف عــام .2009
ركضــت ياكــورا مــع أمهــا وإخوتهــا جمي ًعــا بحثًــا عــن األمــان عندمــا انهالــت عليهــم طلقــاتُ
ٍ
صــوت يصــ ُّم اآلذا ّن والــذي عكّــ ّر عقــودًا مــن
الرصــاص مــن الســاء ،مــا أدى إىل ســا ِع
كل بيــت .جلوسـاً عــى ركبهــم،
الهــدو ِء امل ُرتاكــم .قــام مقاتلــو بوكــو حـرام بجمـعِ الرجــا ِل مــن ّ
طُلــب مــن الرجــال أن يرفعــوا أيديهــم يف االستســام التــا ّم للبنــادق امل ُو ّجهــة إليهــم .كان
املقاتلــون يســعون إىل الحصــو ِل عــى امل ُبايعــة لقضيّتهــم ،والتــي تض ّمنــت منــذ ذلــك الحــن
إنشــاء الخالفــة واإلطاحــة بالحكومــة النيجرييــة .ويف حــا ِل رفــض أحــد الرجــال امل ُبايعــة ،فــكان
يُعــدم فــو ًرا وهــو األســلوب الــذي اش ـتُهر بــه مت ـ ّرد بوكــو ح ـرام.
قالــت ياكــورا« :كان والــدي أحــد الرجــال الذيــن قتلــوا يف اليــوم الــذي هاجــم فيــه بوكــو حـرام
قريتنــا» .كانــت نظراتهــا تتبّ ـ ُع حــواف الحصــرة عــى األرض ،ذهابــا وإيابًــاُ ،محدّقــة بشــكلٍ
عشــوايئ.
بــدأت النســاء ،الــايت تر ّملــن فجــأة ،بالهــرب ،بعضهــن يســ ُر عــى األقــدام والبعــض اآلخــر
ـض ينــزف بفعــل الصدمــة .مل تكــن
ـض إىل أقــى مــا تســتطي ُع العـ ُن رؤيتــه ،بينــا كان البعـ ُ
يركـ ُ
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مجموعــة بوكــو حـرام تتفاعـ ُـل مــع النســاء والفتيــات باســتثناء االســتمتاع مبعاناتهــن ،ولكــن مــع
زيــادة عــدد النســاء األرامــل واألطفــال األيتــام يف شــال نيجرييــا ،وجــدت املجموعــة طريقــة
لالســتفادة مــن ذلــك وهــي اختطافهــم ليتــم اســتخدامهم كرقيــق جنــس ويف التفجــرات
االنتحاريــة.
كانــت والــدة ياكــورا قــد ســمعت عــن اختفــاء الفتيــات بعــد هجــات بوكــو حـرام .ومــن أجــلِ
حاميــة ابنتهــا املراهقــة ق ـ ّررت إرســالها إىل مــكانٍ أكــر أم ًنــا .وقالــت ياكــورا« :أرســلتني أمــي
ـبب الخــوف
إىل كوســري ،وهــي قريــة قريبــة يف الكامــرون املجــاورة ألعيــش مــع أقــاريب بسـ ِ
مــن االختطــاف» .غريــزة األمومــة هــذه كانــت مصــد َر إلهــامٍ لق ـرا ٍر شــجاع اتخذتــه والدتهــا،
تتجاهــل حكمتهــا
َ
لكــن النظــام األبــوي املحــي أجربهــا أن تفعــل غــر ذلــك .كان عليهــا أن
ومنطقهــا وتنتظ ـ ُر الرجــل التــايل املســؤول عــن العائلــة .يف حالــة ياكــورا ،متــت إعــادة كتابــة
مصريهــا مــن ِقبــل رجــلٍ كان ينبغــي عليــه حاميتهــا.
رب األرسة ،أصبــح مــن الــروري أن يتــم تســليم مســؤولية العائلــة للرجــل املتبقــي،
مــع وفــاة ّ
ويف حالــة ياكــورا ،اســتلم زمــام املســؤولية رجـ ٌـل مــن العائلــة مل تكــن هــي أو والدتهــا عــى
معرفــة جيّــدة بــه.
عندمــا ر ّن هاتفهــا بعــد يــوم مــن وصولهــا إىل كوســري ،مل تســتطع ياكــورا أن تُصــدق مــا
ســمعته أذناهــا .فقــد أمرهــا هــذا الرجــل بالعــودة إىل قريتهــا التــي فــ ّرت منهــا« .أحــد
أعاممــي ،الــذي كان غــر مرتــاح لق ـرار والــديت ،اتصــل هاتف ًيــا وأمــرين بالعــودة إىل بانــي».
ٍ
شــخص يُعــارض قــراره» ،ثــم تابعــت «تــم
وقالــت إنــه حــذر مــن أنــه «ســيتواجه مــع أي
شــخص الحقًــا إلعــاديت إىل املنــزل».
إرســال
ٌ
ســلطة الرجــال هــي الثقافــة امل ُســيطرة يف شــال نيجرييــا وهنــاك عواقــب وخيمــة عــى النســاء
الــايئ يتّحدّينهــا .عندمــا ميــوتُ رجـ ٌـل تصبــح مســؤولية أرملتــه مــع الرجــلِ التــايل يف طابــو ِر
العائلــة بعــد زوجهــا الراحــل .ال تُعطــى حريــة االختيــار ،وال يُعطــى لرأيهــا أهميــة .يف ثقافــة
ميلــك فيهــا الرجــال مفاتيــح املجتمــع ،يُنظــر إىل القـرار الفــردي لوالــدة ياكــورا لحاميــة أطفالهــا
عــى أنــه غ ـ ُر مناســب .وهكــذا استســل َم منطقهــا وغريزتهــا لقواعــد املجتمــع ،ودفعــت مثــن
ذلــك يف العــبء الكبــر املتمثــل يف فقــدان ابنتهــا املراهقــة املحبوبــة.
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قرية غريبة
كل يشء مختل ًفــا اآلن يف ميدوجــوري ،عاصمــة واليــة بورنــو ،مــع وجــود حواجــز عســكرية
يبــدو ّ
عــى بعــد كل كيلوم ـرٍ تقريبًــا مــن املطــار إىل وســط املدينــة .رجـ ٌ
ـال يرتــدون الــزي الرســمي
ـات أمنيــة مم ّوهــة يقومــون بدوريـ ٍ
يف مركبـ ٍ
ـات يف كل م ـرٍ مربــع ،وتتــدىل بنادقهــم يف جميــع
االتجاهــات .بـ ِ
ـرف النظــر عــن عــدم مبــاالة النــاس ،يبــدو هــذا املــكان مبثابــة منطقــة حــرب،
ٍ
تناقــض صــارخ مــع اإلشــارة التــي ترحــب بالقادمــن أل ّول مــرة« :بورنــو موطــن الســام.
يف
اإلســام مــن أجــل الســام .الرشيعــة هــي اإلســام».
معــروف عنهــا ترحيبهــا بالنــاس مــن جميــعِ األديــان
كانــت مايدوجــوري عاصمــة إقليميــة
ٌ
واألعـراق؛ مدينــة جامعيــة معروفــة منــذ فــرة طويلــة بحفالتهــا ،ومدينــة نابضــة بالحيــاة مــع
ـارب عق ـ ٌد مــن الحــرب
ثقافــة شــبابية جريئــة و ُمنفتحــة يف أغلـ ِ
ـب األحيــان ،حتــى بعــد مــا يقـ ُ
والتــي بــدت وكأنــه ال ُيكــن إخامدهــا.
ـب املعركــة اإليديولوجيــة
هــذا التشــابك الســلس ـ للفــن والثقافــة واإلميــان والديــن ـ يقـ ُع يف قلـ ِ
يف هــذه املدينــة ،وميت ـ ّد بعي ـ ًدا إىل بقيــة الواليــات الشــالية يف نيجرييــا .لكــن دعــاة الديــن
أرادوا أن ينفصـ َـل اإلميــا ُن عــن هــذا الخليـ ِ
ـب أولئــك
ـط ومتجيــد قدس ـ ّيته .يف عــام  ،2009طالـ َ
الذيــن يعتــرون أنفســهم حــاة للعقيــدة اإلســامية الحكومــة بتأسـ ِ
ـيس دولــة بورنــو كخالفــة
إســامية ،يف محاولــة لســحقِ ماضيهــا واملحافظــة عــى مســتقبلها الدينــي.
ـوائب واألوســا ِخ التــي كان تتغلغـ ُـل
ولــدت بوكــو حـرام مــن الحاجــة إىل تطهـرِ املدينــة مــن الشـ ِ
يف الديــن ،يف هــذه الحالــة ،مــن الفــن والثقافــة والتاريــخ ،وأحيانًــا النــاس .مــع اســتخدام
العنــف وســفك الدمــاءُ ،د ّمــرت القــرى وأُجــر ســكانها عــى النــزوح .ومنــذ ذلــك الحــن ،فقــد
مــا يقــدر بنحــو  35ألــف شـ ٍ
رشديــن
ـخص حياتهــم ،بينــا ال ي ـز ُال أكــر مــن مليــوين شــخص ُم ّ
داخل ًيــا.
مررنــا عــر دالــوري وكاســاجوال وكوندوغــا وكابويــري وصــوالً إىل بامــا ،حيــث اســتمر حكــم
بوكــو حـرام اإلرهــايب ملــدة خمســة عــر شــه ًرا .ذبــح الرجــال بالعـرات أمــام مــرأى عائالتهــم.
مــا تبقــى مــن األنقــاض هــو أشــجار النيــم والشــجريات األخــرى الشــديدة الخضــار.
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ـس أذين وأنــا أنظ ـ ُر مــن نافــذ ِة الســيارة ألرى بوضــو ٍح هــذا املــكانِ الــذي
كانــت الريـ ُ
ـح تالمـ ُ
ِ
اآلالف مــن النــاس ،وهــم اآلن ميّتــون أو مــردون ،يعتربونــه موطنهــم .مشــاه ُد الدمــا ِر
كان
ُ
جعلتنــا نتسـ ُ
ـاءل عــا شــع َر بــه الســكان عندمــا اقتح ـ َم متــرد بوكــو ح ـرام منطقتهــم.
قالــت ياكــورا إنهــا شــعرت بالغرابــة يف طريــقِ عودتهــا إىل منزلهــا يف بانــي بنــا ًء عــى طلــب
ـوف قلبهــا املراهــق وهــي
ـب كل الدّمــار الــذي لحـ َـق بهــا هنــاك .ه ـ ّز الخـ ُ
عمهــا ،وهــي تراقـ ُ
تناضــل للحفــاظ عــى هدوئهــا .قبــل أن تتمكــن مــن الحصــو ِل عــى الشــجاعة التخــا ِذ مــا
ُ
ـب بإبقــاءِ
ٍ
ميك ـ ُن أن يكــو َن ق ـرا ًرا يغــر حياتهــا ،يف وقــت الحــق ،جــا َء اتصـ ٌ
ـال مــن ع ّمهــا يطالـ ُ
ياكــورا يف قريــة غريبــة مل تكــن تعرفُهــا .يف البدايــة اعتقــدتُ أنهــا كانــت محطــة توقــف،
ـرف أ ّن عمــي كان مــن إرهــايب ّبوكــو ح ـرام» يف ذلــك الوقــت.
وقالــت« :مل أكــن أعـ ُ

العم بوكو حرام
ـش أك ـرَ مــن
هنــاك العديــد مــن امل ُتعاطفــن مــع بوكــو ح ـرام يف شــا ِل نيجرييــا؛ حيــث يعيـ ُ
ســبعني يف املائــة مــن الســكان عــى أقـ ّـل مــن دوال ٍر واحــد يف اليــوم .بــدأت املجموعــة اإلرهابيــة
كمؤسســة دينيــة تنتق ـ ُد فســا َد الحكومــة حيــث قدمــت «نســخة أنقــى مــن اإلســام» .عندمــا
أعلنــت نفســها منظمــة إرهابيــة يف عــام  ،2009بإعــانِ
الحــرب عــى الحكومــة النيجرييــة،
ِ
كانــت مدعومــة بســهولة مــن قبــل أعضــا ٍء ســابقني يف جامعــة دينيــة .ثــم جــاءت الزيــادة
ـر اإلرهابيــن
التاليــة يف العضويــة مــن خــال التعاليــم الدينيــة التــي كانــت تلــوى أعناقهــا لتُبـ ّ
بجنــان الخلــد يتن ّعمــون فيهــا بالحــور العــن.
بــدا يل هــذا النــو ُع مــن التفســر الخاطــئ صعــب التصديــق لحـ ٍـد مــا ،إىل أن أُتيحــت يل فرصــة
نــادرة ملقابلــة أحــد مقاتــي بوكــو ح ـرام الســابقني امل ُحتجزيــن اآلن لــدى الجيــش .مصطفــى
ـرف اآلن باســم قســم الربنــاوي مــن الجامعــة اإلرهابيــة .شــهادته
محمــد بيلــو ينتمــي إىل مــا يُعـ ُ
ـت إىل بوكــو حـرام هــو أنهــم
ـ
انضمم
ـي
ـ
أنن
يف
ـبب
ـ
«الس
ـكويك:
الشــخصية أجابــت عــن بعــض شـ
ُ
ُ
أقنعونــا أننــا إذا ات ّبعنــا طريقهــم فســوف نُكافــأ بالجنــة .عندمــا بايعناهــم قامــوا بغســيل
ِ
املعــارك يف امليــدان .اعتدنــا
دماغنــا بتعليامتهــم وعلّمونــا كيفيــة اســتخدام األســلحة خــال
عــى دهــم القــرى واملــدن وقتــل األبريــاء واالســتيالء عــى ممتلكاتهــم بالقــوة».
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ِ
ألســباب اقتصاديــة .وفقًــا لتقريــر
األشــخاص الذيــن انضمــوا
هنــاك مجموعــة أخــرى مــن
ٍ
لألمــم املتحــدة ،تســتطي ُع بوكــو حـرام أن تدفـ َع ملقاتليهــا األمــوال التــي تتلقاهــا مــن املانحــن
الدوليــن واملحليــن املتعاطفــن مــع قضيتهــم .أخربتنــي امــرأة ال يـزال زوجهــا مقاتـاً نشـطًا أنــه
انض ـ ّم ألنــه مل يســتطع العثــور عــى وظيفــة أو إعالــة أطفالــه التســعة.
ـب معرفــة مــا يكســبه مقاتلــو بوكــو ح ـرام شــهريًا ،لكــن جامعــة إرهابيــة مامثلــة
مــن الصعـ ِ
مثــل داعــش كانــت تدفــع ملقاتليهــا مــا بــن  400إىل  1300دوالر شــهريًا .كــا يعطونــه منــزالً
وســيارة وزوجــة ووقــودا ،وف ًقــا ملــا وجدتــه خدمــة أبحــاث الكونجــرس .كان عــم ياكــورا عضـ ًوا
يُدفــع لــه يف بوكــو حــرام و كان يؤ ِمــ ُن أيضً ــا بقضيــة املجموعــة ،وبالتــايل قــدم ابنــة أخيــه
كهديــة« .لقــد احتجــزين كرهينــة يف منزلــه ملــدة عــام تقري ًبــا ثــم ز ّوجنــي مــن أحــد مقاتــي
ـت منــه يف غابــة ســامبيزا».
بوكــو ح ـرام الــذي حملـ ُ

حاولت الهرب مرات عديدة
ُ
كانــت غابــة ســامبيزا يف الســابق محم ّيــة جميلــة .يف ســبعينيات القــرن العرشيــن ،أي بعــد
حــوايل عقــد مــن اســتقالل نيجرييــا عــن بريطانيــا ،تــم اســتخدامها لرحــات الســفاري .كان
فيهــا عــد ٌد كبــ ٌر مــن الفهــو ِد واألســو ِد والفيلــة والضبــاع .وقــد اجتذبــت الســياح ،بعضهــم
مــن دو ٍل إفريقيــة مجــاورة وعــد ٌد قليـ ٌـل مــن املســؤولني االســتعامريني املتبقــن الذيــن ميكنهــم
االســتمتاع بهــا مــن أكــوا ِخ الســفاري .يــأيت اســم الغابــة مــن قريــة ســامبيزا ،التــي تقــع عــى
الحــدو ِد مــع جــووزا يف الــرق .تقــع تــال جــووزا عــى ارتفــا ِع  1300مــر فــوق مســتوى
ـكل جــز ًءا مــن سلســلة جبــال مانــدارا عــى طــو ِل الحــدو ِد الكامريونيــة
ســطح البحــر والتــي تشـ ُ
النيجرييــة.
ِ
أبعــد نقطــة حتــى غوســا عــى مــ ِن طائــرة مروحيــة تابعــة لليونيســيف أل ّن
ســافرنا إىل
املوجــز األمنــي أظه ـ َر خطــورة األلغــام األرضيــة املوجــودة يف حــال كنــا قادمــن عــن طريــق
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ميدوجــوري .كانــت الجبـ ُ
ـال املتم ّوجــة ذات األشــكا ِل الخ ـراء الهادئــة املتناثــرة عــى حوافهــا
الجامــدة مــن شــأنها أن تجعـ َـل غابــات غوســا وسامبيســا الوجهــة األوىل لرحــات الســفاري يف
نيجرييــا؛ وهــي تجنــي اآلن ماليــن الــدوالرات ،ولكــن مل ُحتلّيهــا الجــدد.
يف عــام  ،1991قامــت حكومــة واليــة بورنــو بدم ـ ِج هــذا املحميــة للحديقــة الوطنيــة لحـ ِ
ـوض
ـاب وقــو ِع ســامبيزا بــن أيــدي متمــردي بوكــو حـرام
تشــاد .لكنهــا تخلّــت عــن املــروع يف أعقـ ِ
يف فربايــر  .2013اختفــت الحيوانــات تدريجيًــا ،ودُمــرت ال ُنــزل ،وتــآكل الغطــا ُء النبــايت .ويف
ـف نه ـرا يديــررسام ونغــادا اللــذان كانــا يتدفّقــان عــر الغابــة.
النهايــة ،جـ ّ
غابــة ســامبيزا هــي اآلن معقــل بوكــو حــرام ،وهــي الواجهــة الجديــدة للجيــش النيجــري
ـرب عــى اإلرهــاب ،كــا كانــت منـ َ
ـزل ياكــورا ملــدة أربــع ســنوات .كزوجــة ثانيــة كان عليهــا
للحـ ِ
القيــا ُم بأعــا ِل التنظيـ ِ
ـف ورعايــة زوجهــا ،وتقديــم جســدها ملامرســة الجنــس عــدة مـرات كــا
ـوب منهــا .لقــد ف ّكــرت وخطّطــت لهروبهــا عــدة مـرات ،لكــن ات ّســاع مســاحة الغابــة
هــو مطلـ ٌ
ـت كل يشء ممكــن للفـرار إىل والــديت ،لكــن مل تكــن هنــاك
شـ ّوش خيالهــا .حيــث تقــول« :حاولـ ُ
ـاح لهــا فرصــة
ـ
أت
ـا
ـ
م
ـكرية،
ـ
عس
ـارة
ـ
غ
يف
ـورا
ـ
ياك
زوج
ـل
طريقــة للف ـرار» .وكان القــد ُر أن قُتـ
َ
أكــر للتخطيـ ِ
ـط لهروبهــا .عندمــا ابتكــرت أخ ـ ًرا خطــة ،كانــت تلــك الخطــة ســتأخذ أنفاســها.

بوكو حرام واســتخدام النساء كمفجرات انتحاريات
ـرب مــن سامبيســا .كانــت
تبــن أ ّن ياكــورا مل تكــن الفتــاة الوحيــدة التــي تخطــط بهــدوء للهـ ِ
هاديـزا ينوســا تخطّــط لهــا أيضً ــا .وهــي فتــاة تزوجــت مــن أحــد مقاتــي بوكــو حـرام يف ســن
الرابعــة عــرة ،وتبعتــه إىل ســامبيزا إال أنّهــا خرستــه بعدمــا وجـ َد لنفســه حبيبــة أصغــر منهــا.
ـروب غامــض مــن هــذا الســجن ،لذلــك
إ ّن مســاحة الغابــات الواســعة ال تعطــي الفرصــة لهـ ٍ
فمــن نافلــة القــول أنّــه إذا تــم القبــض عليهــن ،فســيتم ذبحهــن وإطعامهــن إىل النســور .لكنهــا
ـتحق املخاطــرة.
اســتخلصت أ ّن املــوت بح ـ ّد ذاتــه كان يسـ ُ
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عــى الرغــمِ مــن أ ّن املجموعــة اعتــادت عــى تج ّنــب النســاء والفتيــات ،وتركهــن أرامــل وأيتامـاً
بعــد ذبـ ِح الرجــا ِل أمــا َم أرسهــم لرفضهــم االنضــام إىل بوكــو حـرام كــا فعلــوا يف بامــا .فــإن
التقاريــر بــدأت تتح ـ ّدثُ عــن الفتيــات املفقــودات يف ع ـدّة قــرى .مل يكــن األم ـ ُر يث ـ ُر االنتبــاه
ـف أك ـ َر مــن مائتــي فتــاة ليلــة  14أبريــل  ،2014وهــو مــا أعطــى املجموعــة
إىل أن ت ـ ّم خطـ ُ
اإلرهابيــة ســمعة ســيئة الصيــت يف العــامل .كانــت هنــاك عــدة عمليــات اختطــاف أخــرى منــذ
ذلــك الحــن ،كــا أخــرين الســكان املحليــون.
بــن أبريــل  2014وديســمرب ،2015اســتعملت بوكــو حــرام النســاء واألطفــال كمفجريــن
انتحاريــن .وقــد أدى ذلــك إىل زيــادة يف اســتهداف املدنيــن مــا جعلهــا أكــر فـ ِ
ـرب
ـرات الحـ ِ
فتــكاً وخطــورة .كانــت النســا ُء والفتيــات الــايئ تــم إرســالهن كمفج ـر ٍ
ات انتحاريــات يرتديــن
ـح وســيلة إلخفــا ِء األجهــزة امل ُتف ّجــرة عــن الضحايــا
الحجــاب يف كثـرٍ مــن األحيــان ،والــذي أصبـ َ
والجيــش .كانــت املف ّجـرات االنتحاريــات ينجحــن يف التغلغــلِ وسـ َط الجمــوع وتفجـرِ أنفســهن
قبــل أن يشـ ّـك أي شــخص يف نيّتهــن.
هنــاك اعتقــا ٌد عــى نطــاقٍ واســع أ ّن الفتيــات الــايئ اختفــن مــن القــرى وتــم احتجازهــن
كرهائــن يف غابــة ســامبيزا هــن نفــس الفتيــات الــايئ يتــم نرشهــن اآلن كمف ّجـر ٍ
ات انتحاريــات.
ـف البحــث الــذي أجرتــه األكادمييــة العســكرية األمريكيــة حــول مكافح ـ ِة اإلرهــاب أنّــه
يكشـ ُ
مــن أبريــل  2011إىل يونيــو  ،2017أرســلت بوكــو ح ـرام ُ 434مفج ـ ًرا إىل  247هدفًــا مختل ًفــا
خــال  238هجو ًمــا انتحاريًــا 56 .يف املائــة عــى األقــل مــن هــؤالء املف ّجريــن كانــوا مــن النســاء،
وتــم تحديــد أ ّن ُ 81مفج ـ ًرا عــى األقــل كانــوا مــن األطفــال أو املراهقــن.
شــاهدت كل مــن هادي ـزا و ياكــورا الفتيــات عندمــا ألبســهن «أزواجهــن» ســرات ُمتف ّجــرة.
وبعــد خطبــة تحفيزيــة قصــرة عــن االجتــا ِع مجــددًا يف الجنــة ،كُ ـ َّن يغــادرن املخيــم .مثــل
الروبوتــات التــي يتــم التحكــم فيهــا عــن بُعــد ،كُـ َّن ميشــن تــاركات وراءهــن ذكريــات حياتهــن
ـب إىل األبــد.
القصــرة؛ كل واحــدة منهــن تذهـ ُ
تشــبه هاديـزا العديــد مــن الفتيـ ِ
ـات املراهقــات يف شــال نيجرييــا؛ غــر متعلّــات ومــن عائلــة
فقــرة يتــم تزويجهــن مقابــل املــال .ثالثــة وأربعــون باملائــة مــن الفتيــات يف نيجرييــا يتز ّوجــن
قبــل بلــو ِغ ســن الثامنــة عــرة .ســبعة عــر يف املائــة مــن الفتيــات القــارصات يُصبحــن
عرائــس قبــل بلوغهــن ســن الخامســة عــرة ،والعديــد منهــن لرجــا ٍل يف ســن آبائهــن .هــذه
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املامرســة ُمنتــرة يف الشــال الغــريب والــرق ،حيــث أصبحــت أكــر مــن  80يف املائــة مــن
الفتيــات املراهقــات عرائــس وهــن أطفــال.
زواج القــارصات آفــة منتــرة يف شــا ِل نيجرييــا ،رغــم أ ّن الدســتور يعارضــه .لكــن يبــدو أ ّن
املجتمــع ال يســتهج ُن كث ـ ًرا رؤيــة فتــاة صغــرة وصلــت حديثًــا لســن البلــوغ ولديهــا عالقــات
جنســية مــع رجــلٍ يف مرحلتــه األخــرة مــن الحيــاة ،وتحــت ســتا ِر الــزواج املقــدس .األغنيــاء
ـلح باملــال ،والثــاين ببعـ ِ
والفق ـراء ميارســون ذلــكُ ،
ـض أوهــام الحــب .األمهــات الــايئ
األول ُمسـ ٌ
يقمــن برتبيــة هــؤالء الفتيــات يقمــن بإعدادهــن ال شــعوريًا للحيــاة الوحيــدة التــي يعرفنهــا.
يقمــن بإلباســهن كالبالغــن ،ورســمِ أحمــ ِر الشــفاه عــى شــفاههن الرقيقــة والكحــلِ عــى
حواجبهــن ،يف وقـ ٍ
ـت مبك ـ ٍر مــن ســنِ الخامســة.
ولعـ ّـل مــا يُســاهم يف هــذا الخلــل الثقــايف أيضً ــا هــو فــورة الــوالدة غــر امل ُقيــدة التــي تشــتهر
بهــا العديــد مــن األرس التقليديــة الشــالية .إنهــم ،بطبيعتهــم ،فقـراء أو أغنيــاء ،يلــدون أطفــاالً
أكــر مــا ميكنهــم تربيتــه والعنايــة بــه .بالنســبة للفقـراء ،خاصـ ًة غالبيــة شــال نيجرييــا ،فــإ ّن
ـت رجـاً
إرســال الفتيــات إىل املدرســة يُعـ ّد هــد ًرا ملــوار ِد األرسة املحــدودة .يف قريــة بامــا ،قابلـ ُ
لديــه ثــاث زوجـ ٍ
ـات واثنــان وعــرون طف ـاً .إنــه م ـزار ٌع يتمتــع بالراحــة الكافيــة إلطعــامِ
أرستــه ولكــن لديــه مــوارد قليلــة جــدًا لتوفــر التعليــم الجيّــد لهــم .يف رأيــي ،هــذه هــي
ـباب
الركيــزة التــي ت ُغــذي متــرد بوكــو حـرام؛ مجموعــة مــن األُميــن عــى نطــاقٍ واســع مــن الشـ ِ
أضيــف أ ّن نيجرييــا لديهــا حال ًيــا أكــر
امل ُضطــرب املتأثــر مبفاهيــم دينيــة ُمتط ّرفــة .وأو ّد أن
َ
عــد ٍد مــن األطفــا ِل غــر امللتحقــن باملــدارس يف العــامل.
ِ
لتحديــد النســلِ يف
رسي
تشــمل توصيــايت الخاصــة إلنهــاء متــر ِد بوكــو حــرام
ُ
َ
طــرح مــرو ٍع ّ
املنطقــة مــن شــأنه أن يــؤدي إىل فـ ِ
ـرح أيضً ــا إج ـرا َء إحصــا ٍء
ـرض قيــو ٍد عــى منــو الســكان .أقـ ُ
ِ
ِ
املــدارس التــي
خــارج
ســكاين ملعرفــ ِة عــد ِد األطفــا ِل
املــدارس ودراســة مشــاريع لتصميــمِ
َ
ٍ
تضمــن التعلي ـ َم األســايس .باســتخدامِ جــدول زمنــي مدتــه عق ـ ٌد مــن الزمــن ،ميك ـ ُن أن نــرى
ِ
ـوالدات بشــكلٍ كبــر ،وتربيــة األطفــال يف بيئ ـ ِة أقـ ّـل عرضــة للتطــرف.
انخفاضً ــا يف معــد ِل الـ
لســوء الحــظ ،هــذه األفــكار هــي مجـ ّرد أمنيــات أل ّن أولئــك املوجوديــن يف الســلطة يتزوجــون
أيضً ــا مــن الفتيـ ِ
ـزوج حاك ـ ٌم ســابق
ـات القــارصات .يف عــامِ  2013كتبـ ُ
ـت تقري ـ ًرا حــول كيــف تـ َ
ـح اآلن عض ـ ًوا يف
لزامفــارا يف شــال نيجرييــا مــن فتــا ٍة تبل ـ ُغ مــن العم ـ ِر  13عا ًمــا .وقــد أصبـ َ
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مجلـ ِ
ـس الشــيو ِخ يف جمهوريــة نيجرييــا الفيدراليــة ،وقــد دافعــت بعــض املجموعــات عــن قـرار
ســاين يرميــا مــن خــال االدعــاء بــأ ّن أرسة الفتــاة قــد وافقــت عــى الــزواج ،وأ ّن مــا فعلــه ال
يخالــف الرشيعــة اإلســامية .كــا اســتنك َر العديــد مــن الزعــاء الدينيــن اإلســاميني هــذه
ُ
االدعــاءات ووصفوهــا بأنهــا خاطئــة.
تبلــغ هادي ـزا اآلن واحــدا ً وعرشيــن عا ًمــا ولديهــا طفــان مــن زوجهــا املقاتــل يف بوكــو ح ـرام.
ِ
كل يش ٍء كان خطــأ .وقالــت« :مل
الســنوات الســبع املاضيــة ،خلصــت إىل أ ّن ّ
عنــد التفكــرِ يف
ـب يف مقابلتــه مــرة أخــرى» .بعــد لحظ ـ ِة صمــت ،خلصــت إىل القــول« :إ ّن
أعــد أحبــه وال أرغـ ُ
أخالقــي وفاســد ،إنــه ليــس مــن تعاليــمِ اإلســام.
مــا تقــو ُم بــه عصابــات بوكــو حــرام غــ ُر
ّ
قتــل األبريــاء ليــس باألم ـ ِر الجيــد .ي ّدعــون دامئًــا أنهــم ســيذهبون إىل الفــردوس ،لكنهــم لــن
يســتطيعوا ذلــك».
ِ
الهــروب
التخطيــط لخطــ ِة
تطــ ّورت صداقــة هاديــزا وياكــورا خــال عــدة أمســيات مــن
ِ
ُفصلــة .إنهــا محاولــة صعبــة ولكــن هنــاك احتــال لنجاحهــا .حتــى لــو كان ذلــك يعنــي
امل ّ
ِ
ســاعات االنتظــار قبــل وفاتهــا
املــوت ،وأجســادهن املحطمــة بواســطة عبــوة ناســفة ،وكل
املحتملــة ،إال أ ّن الهــرب مــن خاطفيهــا هــو كل مــا كان يعنيهــا .الخــوف مــن أن يشــع َر
ـخص مــا بخوفهــا ،ويعــرف الــوزن الــذي يحمالنــه تحــت الحجــاب املل ـ ّون الــذي ال يـ ُ
ـرك
شـ ٌ
شــيئًا ميكــن رؤيتــه.
يف اليــوم الــذي تــم إرســالهام نحــو املـ ِ
ـوت امل ُحتّــم ،اســتمعتا للحديـ ِ
ـث املعتــاد عــن «ســنلتقي
ُمجــددًا يف الجنــة» .أدركــت هاديـزا و ياكــورا أنهــا يف مهمتــن منفصلتــن عندمــا تــم تحميلهــا
يف شــاحنتني منفصلتــن .شــعرا أ ّن خطــط هروبهــا قــد ُد ّمــرت ،مبــا يف ذلــك األشــه ِر التــي
أمضياهــا م ًعــا خــال صداقتهــا القصــرة والتــي مدّتهــا بالشــجاعة .دون فرصــة للتوديــع ،تــم
نقلهــا يف اتجاهــن متعاكســن.
تــم اصطحــاب هادي ـزا يف رحلــة اســتغرقت ســاعتني ونصــف الســاعة وهــي ُمرتديــة الســرة
الناســفة .انتقلــوا مــن ســامبيزا عــر قــرى ماســبا وكامــا وكوندوغــا وبامــا وديبشــري للوصــو ِل
إىل بانــي ،الوجهــة األساســية .أخربتنــي هاديـزا أنهــا مل تتخيــل هروبهــا بهــذا الشــكل .ولكــن يف
ظــل انعــدامِ خياراتهــا ،فشــلت محـ ِ
ـرب الســابقة .كــا أوضحــت كل ياكــورا وهاديـزا:
ـاوالت الهـ ِ
«لقــد حاولنــا الهــرب يف مناسـ ٍ
ـبات عديــدة ،لكــن أزواجنــا كانــوا يهدّدوننــا دامئًــا أننــا إذا هربنــا،
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فــإ ّن الجنــود ســوف يلحقــون بنــا ويقتلونــا .قالــوا إ ّن الجنــود ســوف يذبحوننــا ويأكلوننــا».
عندمــا وصلــوا إىل بانــي ،تــم إنــزال هاديــزا بعنايــة مــن الشــاحنة .كانــت الســا ُء رماديــة
ـب تتبّــع ظــا ِل مختطفيهــا .أطلـ َـق جســدها تشـ ّنجات دوريــة تســببّت لهــا يف االرتعـ ِ
ـاش
ويصعـ ُ
القليــلِ
مــن الشــجاعة امل ُتبقيــة ،اســتمعت
تفشــل مبهمتهــا املزعومــة (الجهــاد) .مــع
ُ
وكادت
باهتــامٍ إىل املجموعــة األخــرة مــن التعليــات .كان عليهــا أن تدخـ َـل إىل مسـ ٍ
ـجد يف بلــدة بانيك
أثنــاء أوقــات الصــاة وتف ّجـ َر نفســها .كان ضغــط الــزر امل ُسـطّح بجــوا ِر مجموعــة متن ّوعــة مــن
األسـ ِ
ـاج إليــه مبجـ ّر ِد بلو ِغهــا هدفهــا .هـ ّزت برأســها
ـاك التــي تتشـبّثُ بصدرهــا هــو ّ
كل مــا تحتـ ُ
لتق ـ ّر بأنهــا فهمــت كل التعليــات.
انطلــق الخاطفــون ،تاركينهــا لتنفيــذ مهمتهــا .مشــت يف الشــارع ذي اإلضــاءة الخافتــة عــى
بُعـ ِـد أمتــا ٍر مــن املســجد ،بينــا كان رجـ ُـل الديــن يرف ـ ُع صوتــه مــن خــا ِل مكـ ّـر ِ
ات الصــوت،
ومجموعتــه يــردّدون م ًعــا «هللا أكــر» .هــذه كانــت إشــارة هادي ـزا ...واآلن هــي يف طريقهــا
إىل الجنــة.

الجنة
هلــع .فــوىض .الرجــال يركضــون يف اتجاهــن ُمتعاكســن .النســاء يشــتمن ويصلّــن يف نفــس
الوقــت .الحشــد ينمــو أكــر .توقفــت الصــاة .توقفــت الصــاة؟ وال حتــى يف الجحيــم .إذن،
هــذه ليســت الجنــة . . .ال ،ليــس متا ًمــا .إذن َمــن هــؤالء النــاس؟ هكــذا كانــت أفــكار هادي ـزا
تتــاىش.
بعــد أربعـ ِة أشــه ٍر مــن نقــل هاديـزا إىل معســك ِر االعتقــال ،شــعرت بالحريــة يف معظــمِ األيــام.
ميكنهــا أن تقــول صالتهــا بصــوت عــا ٍل وأن تلعــن اليــوم الــذي قــررت فيــه الــزواج مــن الــزو ِج
الــذي غـ ّـر مســار قدرهــا .يف بعـ ِ
ـض األيــام ،تشــع ُر بكســلِ وقلــقِ ســن املراهقــة .وثــم تتســاءل
عــن ولديهــا ،وتتخيّـ ُـل كيــف يبــدو وجهيهــا اآلن ،ومــا إذا كانــت ســراهم مــرة أخــرى يو ًمــا
مــا.
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ـب غرفتهــا،
ـخصا قــد م ـ ّر بجانـ ِ
بعــد ظُه ـ ِر أحــد األيــام بعــد صــا ِة الجمعــة ،ملحــت هادي ـزا شـ ً
ُمتّج ًهــا نحــو املطبــخ .ذكّرهــا الشــخص بياكــورا ،وتســاءلت عـ ّـا إذا كانــت فقــدت عقلهــا .لكــن
كل يشء ،وأبقــى الفتاتــن عــى قيــد الحيــاة .ثــم ف ّكــرت،
ـاب هللا صلواتهــم بعــد ّ
رمبــا قــد أجـ َ
ـب
ميكــن أن يكــون هــذه يف النهايــة الجنــة؟ أل ّن احتــال بقــاء الفتاتــن عــى قيــد الحيــاة عجيـ ٌ
َ
الحصــول
للغايــة .هــذه الرؤيــة صدمــت تفكريهــا ،كــا لــو أنهــا نســيت شــيئًا وتريــ ُد اآلن
عليــه عــى الفــور.
كان الكتفــان منتصبــن ،وكشــف عــن انتفــا ٍخ صغــر حــول خرصهــا« .ياكــورا؟!» صاحــت
هادي ـزا ،وهــي تشـ ّـق طريقهــا إىل الرشفــة .كان هــذا أول لقــا ٍء لهــا منــذ إرســالهام يف مهــامٍ
انتحاريــة .عانقــا بعضهــا وشــكرا هللا .بكتــا ولعنتــا الرجــال الذيــن غـ ّـروا حياتهــا إىل األبــد.
كان مل شــملهام مشــهدًا رائ ًعــا ،وتوقــف أهــايل املعســكر للحظــة ليشــكروا هللا عــى حظهــا
النــادر.
كانــت ياكــورا قــد نُقلــت إىل ميدوغــوري ملهمتهــا الخاصــة .حيــث كانــت وجهتهــا امل ُســتهدفة
هــي الســوق .ولكــن نظـ ًرا أل ّن املدينــة عــاد ًة مــا تكــون خاضعــة لدوريــات الجيــش أكــر مــن
الســهل عليهــا تســليم نفســها للضبــاط .فــإ ّن تجربتهــا أقـ ّـل
القــرى الداخليــة ،فقــد كان مــن ّ
إثــارة بكثــر مــن تجربــة هادي ـزا .أُخضعــت ياكــورا لفحوصـ ٍ
ـات طبيــة روتينيــة يف املستشــفى
العســكري وعندهــا اكتشــفت عــن حملهــا يف الشــه ِر الثالــث .تــم احتجــاز ياكــورا يف منشــأة
عســكرية منفصلــة ،للســا ِح لهــا بالشــفاء التــام قبــل نقلهــا إىل معســك ِر االعتقــال.
كانتــا تجلســان تحــت شــجرة النيــم م ًعــا ،كانــت ياكــورا تجلــس عــى حصــرة ،والجنــ ُن يف
ـس عــى مقربــة منهــا وتقض ـ ُم
بط ِنهــا قــد بل ـ َغ حــوايل ســتة أشــهر .بينــا هادي ـزا كانــت تجلـ ُ
أصابعهــا .كلتــا الفتاتــن بدتــا ضائعتــن ولكنهــا مــع ذلــك ممت ّنتــان لكونهــا عــى قيـ ِـد الحيــاة.
ـب يف إثبـ ِ
ـات خطــأ
عندمــا سـ ُ
ـألت عــن الخطــوة التاليــة بالنســبة لهــا ،قالــت هاديـزا إنهــا ترغـ ُ
ِ
ِ
ّ
بوكــو حـرام مــن خــال الحصــول عــى التعليــمِ الغــريب والــذي يعارضونــه بشــدة« .أريـ ُد تعلـ َم
العلــومِ اإلســامية والغربيــة .كان زوجــي قــاد ًرا عــى غســلِ دماغــي ألننــي مل أكــن عــى علــمٍ
ودرايــة» ،لكنــه اآلن ال يســتطي ُع فعـ َـل ذلــك.
ســتغي رأيهــا مــن أجــلِ الحــب
دفعــت إىل أبعــد مــن ذلــك ،وأردتُ معرفــة مــا إذا كانــت
ُ
ُّ
والهدايــا الثمينــة .مــن الــوارد أ ّن بعــض النســاء/الفتيات قــد عــدن إىل أزواجهــن مــن بوكــو
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حـرام ألنــه يُطعمهــن يف أحســنِ األحــوال .معظمهــن ال ميلكــن شــيئًا وليــس لهــن أحــد ليعــدن
ـب أبـدًا يف اتبــا ِع هــذه األيديولوجيــة يف املســتقبل .حتــى لــو اشــرى يل طائــرة.
إليــه« :لــن أرغـ َ
ال أريــده مــرة أخــرى أب ـدًا» .عندمــا وجــدت ياكــورا الشــجاعة لل ـ ّر ِد عــى ســؤايل ،نظــرت إيل
ـي وقالــت بصـ ٍ
ـوت عــا ٍل« :أك ـ ُر آمــايل هــو أن أجتم ـ َع مــع أمــي».
مبــارشة يف عينـ ّ
تــم تطويـ ُـق الشــارع .انحنــى فوقهــا ضبــاط الجيــش ،يفكّكــون ز ًرا واحـدًا تلـ َو اآلخــر ،ويحرصون
ـف حيّــة ،تــم رمــي هادي ـزا يف ســيارة وتــم فصلهــا رسي ًعــا
عــى عــدمِ تفج ـرِ املتف ّج ـرات .نصـ ُ
ِ
عــن متفجـر ِ
ات العبــوات الناســفة التــي تــم وضعهــا يف دلــو ليتـ ّم دراسـتُها مــن قبــل الجيــش.
اســتعادت هاديـزا وعيهــا يف مستشــفى عســكري حيــث الزمهــا الضبــاط حتــى شُ ــفيت بالكامــل.
بعــد تف ّحــص قصتهــا ،تــم نقلهــا إىل معســك ِر اعتقــال ِ
آلالف النســا ِء واألطفــال الذيــن تــ ّم
إنقاذهــم مــن املجموعــة اإلرهابيــة.
يف هــذا املخيــم ،يوج ـ ُد أطفـ ٌ
ـاج بعضُ هــم إىل الرضاعــة الطبيعيــة .هنــاك
ـال بــا أمهــات ،يحتـ ُ
رصا بــا مــأوى .يت ـ ّم
ـا
ـ
ق
ر
ـ
تعت
ـي
ـ
الت
ا،
ز
ـ
هادي
ـل
ـ
مث
ـ
فتي
ـاك
أ ّمهــاتٌ فقــدن أطفالهــن ،وهنـ
ـاتٌ
ُ
ً
إطعامهــم وإلباســهم هنــا ،لكــن دون مســتقبلٍ أو فرصــة لتحقيــقِ أحالمهــم .ومــع ذلــك ،فهــي
بعيــدة كل ال ُبعــد عــن وض ـعِ الرهائــنِ يف غابــة ســامبيزا .وف ًقــا للجيــش النيجــري ،تــم إنقــاذ
حــوايل  30ألــف مــن النســا ِء واألطفــا ِل مــن بوكــو ح ـرام منــذ عــام .2016
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العودة للوطن
ٍ
شــخص كان لــه ارتبــاط مــع بوكــو حــرام ،ســواء
ألي
ولكــن ليــس هنــاك عــودة إىل الوطــن ّ
كان عب ـ ًدا أو زوجــة أو مقات ـاً قــد استســلم .يُنظــر إليهــم جمي ًعــا عــى أنهــم ُيثلــون عــد ًوا
للمجتمــع .يف حــن أ ّن معظــم املجتمعــات ال تـز ُال تتعــاىف مــن الفــوىض والعنــف الــذي شــهدته،
هنــاك شــعو ٌر ُمشـ ٌ
ـرك بعــدمِ التّســام ِح والحاجــة إىل مزيـ ٍـد مــن الحاميــة والرغبــة باالنتقــام.
قــال الجيــش إ ّن عــودة ياكــورا إىل وطنهــا هــي مبثابــة إرســالها إىل موتهــا امل ُحتّــم مــع طفلهــا
آلالف الفتيـ ِ
الــذي مل يولــد بعــد .هــذا هــو تقييـ ُم الوضـعِ بالنســبة ِ
ـات الــايئ يعشــن يف معســك ِر
التخلــص مــن أولئــك الذيــن تربطهــم صــاتٍ
ُ
النــاس
يحــاول
االعتقــال .يف القــرى املجــاورة،
َ
ُ
وخصوصــا الحــاالت
ـ
ـا
ـ
م
متا
ـم
ـ
ضده
ـز
ـ
التميي
أو
ـم
ـ
إعدامه
أو
ـم
ـ
حرقه
ببوكــو حـرام .إذ إنــه يتــم
ً
ً
ـبب يف أنّــه مــن
ـب فيهــا املــرأة أطفــالً مــن مقاتــي بوكــو ح ـرام .وهــذا هــو السـ ُ
التــي تنجـ ُ
أي
غـرِ اآلمــنِ عــودة ياكــورا إىل املنــزل .هــذا مــا أوضحــه الجيـ ُ
ـش عندمــا ســألته ملــاذا مل ت ُبــذل ُّ
جهــو ٍد للــم شــملها مــع أرستهــا.
زرتُ أحــد الناجــن مــن هجــوم بوكــو حــرام وعائلتــه يف وســط مدينــة ميدوجــوري .لقــد
ـت بالرحلــة للتع ـ ّر ِف عــى الصــد ِع الــذي خلفتــه الحــرب يف هــذه املجتمعــات .أبــو بكــر
قمـ ُ
مودوشــرف رجـ ٌـل يف أواخــر الثالثينيــات مــن عمــره ،ولديــه زوجــة وولــدان .بخـ ِ
ـاف معظــمِ
أكيــاس البصــلِ التــي تــ ّم
الشــباب الشــاليني ،كان لديــه وظيفــة الئقــة كتاجــر .كان يبيــ ُع
َ
ـاحنات مــن مئـ ِ
ِ
ـات األميــا ِل
حصادُهــا مــن املزارعــن يف بانــي وبامــا .ومــن ثــم يشــحنها بالشـ
جنوبًــا ،حيــث يت ـ ّم بيعهــا بســع ٍر أعــى .قــال« :كان لــدي الكثــر مــن املــا ِل ألعتنــي بنفــي
وبعائلتــي».
ـت أســاف ُر إىل
يُخــرين مودوشــرف وهــو يو ّجــه قصبتــه إىل األمــامِ ملســاعدته بـ ّ
ـكل خطــوة« :كنـ ُ
وأذهــب إىل الســوقِ ملامرســ ِة أنشــطتي اليوم ّيــة بنفــي» .لكنــه فقــد
الكثــرِ مــن األماكــن،
ُ
ـاث سـ ٍ
ره ،قبــل ثـ ِ
ـنوات عندمــا قــام مقاتــي بوكــو ح ـرام برسقتــه
ّ
كل يشء ،مبــا يف ذلــك ب ـ َ
ـاق النــا ِر عليــه يف وجهــه أثنــاء ســفره مــع التجــا ِر اآلخريــن ملقابل ـةِ
يف مايدوجــوري .تــم إطـ ُ
ـب مقاتلــو بوكــو ح ـرام كمي ًنــا لســيارتهم ،وأطلقــوا النــار عــى
ـ
نص
العمــاء يف مدينــة قريبــة.
َ
الجميــع ،وهربــوا بأموالهــم .كان مودوشــرف الوحيــد الــذي نجــا مــن الهجــوم.
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أي دعــمٍ حكومــي يف دفــعِ
لقــد رصف كل أموالــه عــى معالجــ ِة نفســه وقــال إنــه مل َّ
يتلــق ّ
ـزل شـ ٍ
ـدل عــى أنــه منـ ُ
فواتــر املستشــفى .منزلــه اآلن ال يـ ُّ
ـش حيــاة
ـخص كان يف الســابقِ يعيـ ُ
ـت بهــدوء بجانــب وعــاء مــن الطــن كان يُســتخد ُم لحفـ ِ
ـظ املــاء ،وشــاهدته وهــو
كرميــة .جلسـ ُ
ينــاو ُر يف طريقــه حـ َ
ـول الشــقة املؤلفــة مــن غرف ـ ٍة واحــدة يتقاس ـ ُمها مــع زوجتــه وطفليــه.
الصعــب قراءتهــا .ســألتها
لقــد أطعمــت زوجتــه ،كاديجــا ،ابنيهــا مبشــاعر فارغــة كان مــن
ِ
كيــف تتعامـ ُـل مــع األم ـ ِر فبــدا أنهــا تعتق ـ ُد أ ّن هللا أدرى باألفضــل .أنجبــت ابنهــا الثــاين بعــد
أن فقــد زوجهــا عينيــه؛ وكان قلقهــا األســايس مــا اذا كان ســيتم ّك ُن مودوشــرف مــن رؤيــة
أبنائــه وهــم يكــرون.
تشــعر خديجــة بالحــزنِ الكبــر عنــد ِ
النظــر إىل صــو ِر زوجهــا امللتقطــة قبــل الهجــوم .ويــزدا ُد
حزنهــا كلــا اضطـ ّرت إىل أن تــرح ألطفالهــا الصغــار الســبب الــذي يجعــل والدهــم ال ميتلــك
رفــض االستســام للشــعور بالشــفقة عــى
عينــن ،خاصــة لالبــنِ األصغــر .لكــن مودوشــرف َ
النفــس .وقــ ّرر أن يُ َ
يــدرس
شــارك يف برنامــج التمكــن الــذي يديــره القطــاع الخــاص ،حيــث
ُ
صناعــة الصابــون واألحذيــة والحقائــب .وقــال إ ّن هــذه املهــارات الجديــدة ستســاعده عــى بــد ِء
عمــلٍ تجــاري جديــد حتــى يتم ّكــن مــن إعالــة أرستــه.
كان غاضبًــا لســا ِع أ ّن الحكومــة واملنظــات غــر الحكوميــة تدع ـ ُم النســاء واألطفــال الذيــن
كان لهــم ارتبــاط مــع بوكــو حــرام .حيــث يعتقــ ُد مودوشــر أ ّن أولويــة الحكومــة يجــب أن
تكــو َن لألشـ ِ
ـخاص مثلــه« .وملــاذا تســاعدهم الحكومــة؟» ،ســأل وهــو يحـ ُ
ـاول أن يُب ِعـ َد الذبــاب
ـاج إىل مســاعدة ،لكــن ال أحــد
عــن األغشــية الحم ـراء حــول عينــه« .أنــا الشـ ُ
ـخص الــذي يحتـ ُ
يســاعدين» .قــال إنــه إذا كانــت الحكومــة تعتق ـ ُد أ ّن هــذا هــو الــيء الصحيــح الــذي يجــب
أي يشء حيـ َ
ـال ذلــك.
القيــام بــه ،فإنــه ال يســتطي ُع فعـ َـل ّ
ويشــاركه يف هــذا الشــعو ِر العديــد مــن الضحايــا الذيــن يتج ّولــون اآلن يف الشــوار ِع ويتسـ ّولون
مــن أجــلِ الصدقــات ،معظ ُمهــم أرامــل أو بــا مــأوى .لقــد انض ّمــوا إىل قامئــ ٍة طويلــة مــن
املعوزيــن يف مجتم ـعٍ زا َد عددُهــم فيــه كث ـ ًرا نتيجــة التم ـ ّرد.
ـرف بهــا كضحايــا حــرب .إنهــا يرغبــان يف
ـرف كل ِمــن ياكــورا وهاديـزا أ ّن املجتمــع ال يعـ ُ
تعـ ُ
الحصــو ِل عــى فرصــة إلعــادة تحديـ ِـد مصرييهــا ،وإن مل يكــن ،كــا يعرتفــان ،مــن خــا ِل النــدم
عــى ماضيهــا (ألنهــا يعتقــدان أ ّن ذلــك هــو مصريهــا وأنــه مــن املســتحيل محــو املــايض)
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أو إنــكاره .إنهــا شــابتان عاشــتا مــع مقاتــي بوكــو حــرام وأنجبتــا أطفــاالً لهــم وخدمتــا
احتياجاتهــم الجنســية عنــد عودتهــم مــن املعركــة .فقــد أطعمتــا اإلرهابيــن وجعلتــا منهــم
أقــوى للقتــال؛ مــع العلــم أنّهــا كانتــا ُمجربتــن عــى ذلــك .ولكــن تقـ ُ
ـول كلتاهــا «نحــن أيضً ــا
ضحايــا» .تقــوالن إنهــا ترغبــان يف تربيــة أطفالهــا دون الكشـ ِ
ـف عــن هويتهــم الحقيقيــة،
ـبب أم ـ ٍر خــار ٍج عــن إرادتهــم.
فهــا ال يريــدان أن يُحكــم عــى أطفالهــا بسـ ِ
اآلن ،مــع مــرو ِر عــرة أعــوام ،أدّى متــرد بوكــو حـرام إىل إحـ ِ
ـداث رشخ بــن النـ ِ
ـاس ومجتمعاتهم،
مــا أدى إىل اإلخــال باملعايـرِ الثقافيــة وإعــاد ِة تنظيــمِ جوهــر املجتمــع .تتخلّــل عــدم الثقــة
والخــوف واإلحبــاط الحيــاة اليوميــة ،مــا يُجــر يف بعــض األحيــان الشــخص العــادي عــى
كل امــرأة
االستســامِ للشــفقة عــى النفــس .مــع وجــو ِد اآلالف ،أصبــح الجميــ ُع يشــك ُّك يف ّ
وفتــاة ،وخاصــة اللــوايت يرتديــن الحجــاب.
اإلرهــاب ال ينتهــي عندمــا يتــم إســقاط البندقيــة أو عندمــا يتــم إطــاق النــار عــى العــدو.
بــل يســتم ُر تأثــره بعــد فــر ٍة طويلــة مــن توقـ ِ
ـف القنابــلِ اليدويــة واملدفعيــة عــن القصــف.
ـروب اإلرهــاب مثــل متـ ّرد بوكــو حـرام هــو أثـ ٌر بعيـ ُد املــدى ،والنســاء
إ ّن األثـ َر االجتامعــي لحـ ِ
واألطفــال هــم ضحايــاه األبريــاء.
ـاب يركّ ـ ُز عــى النســاء الــايئ «تز ّوجــن» مــن ُمقاتــي بوكــو
[املؤلفــة تعمـ ُـل حاليًــا عــى كتـ ٍ
ـب خاطــر .إنــه يحــي عــن تأ ّمالتهــن العميقــة حــول مــا أدّى إىل
حـرام ،ســواء بالقــوة أو عــن طيـ ِ
انفصالهــن ،ورغبتهــن يف اســتعادة ثقــة املجتمــع الــذي كـ ّن ســابقًا يعتربنــه بيتهــن .إنهــن يرغــن
يف إعــادة االندمــاج ،ومــع ذلــك فــإ ّن محاوالتهــن اللتــاس املغفــرة ـ إن مل يكــن ألنفســهن،
لكــن عــى األقــل ألطفالهــن ـ هــي أصعــب مهمــة حتــى اآلن ملجتمعاتهــم الجريحــة .هــؤالء
النســاء واألطفــال يف حالــة مــن النســيان ،رمبــا ،لبقيــة حياتهــم.
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إهداء لكل السوريني الذين اس ُتشهدوا من أجل الحرية .لكل املُغ ّيبني و بعضهم ما زال
..قاب ًعا يف سجون األسد .لكل النازحني من بيوتهم .لكل الذين يناضلون من أجل الثورة

الهروب من األسد
الطريــق املــؤدي إىل حــدود جيلفــي غــوزو والعبــور إىل منطقــة هاتــاي يف تركيــا ليــس ُممت ًعــا
ـب مــن الطريــق مررنــا عــر قاعــدة عســكرية تركيــة معروفــة  ،ثــم يصبــح
للنظــر .فعــى جانـ ٍ
الطريــق طويـ ًـا ومجــرد غبــار أحمــر عــى الحــدود.
عــى الحــدود ،ميكــن رؤيــة الجــدار الــذي بنتــه تركيــا ملنــع األشــخاص مــن العبــور مــن ســوريا
بطريقــة غــر قانونيــة ،كــا ُيكــن رؤيــة الجبــال الســورية عــى الجانــب اآلخــر .إىل اليمــن
يوجــد موقــف كبــر للســيارات ،حيــث يديــر أحمــد مــن حمــص ،بابتســامته الودّيــة ،كشــك
القهــوة الصغــر والــذي لديــه دامئًــا ســيجارة احتياطيــة إذا لــزم األمــر.
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معظــم األيــام هادئــة هنــا .رغــم ذلــك ،يف بعــض األيــام ،تــأيت الحافــات التــي تحمــل الســوريني
الذيــن يــزورون عائالتهــم .ويف ظــل موجــة مــن الضجيــج والبــكاء ،يُلقــى النــاس والحقائــب
جميعهــم بــا رحمــة ،حيــث يكــون عائالتهــم والســائقون بانتظارهــم .ثــم ينتهــي األمــر
برسعــة كــا بــدأ.
حتــى يف زمــن الحــرب يعـ ُـر النــاس الحــدود لرؤيــة عائالتهــم .كث ـ ٌر منهــم يســلكون الطريــق
إىل غــازي عنتــاب  -أكــر مدينــة يف جنــوب تركيــا  -ملحاولــة البــدء مــن جديــد وبعضهــم
ينجــح .األشــخاص الذيــن يــزورون الطــرف الســوري يعيشــون عــادة يف تركيــا منــذ بضــع ســنوات
ومســتقرون فيهــا .اثنــان مــن تالميــذ املــدارس اليافعــن يتباهــون بفخــر مبهاراتهــم يف اللغــة
الرتكيــة امل ُكتســبة حديثًــا .يُشــارك آخــرون قصصهــم مــن الحــزن واليــأس .أهــوال الحــرب التــي
شــهدناها م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا ،موثقــة بتفاصيــل مفزعــة لرياهــا العــامل.
يف أحــد األيــام ،مشــت امــرأة حتــى ســيارتنا عندمــا كنــا ننتظــر عنــد الحــدود وهــي تبــي.
أرتنــا األوراق الثبوتيــة البنهــا والــذي ال يُســمح لــه أن يعــر مــن الجانــب اآلخــر مــن الحــدود.
دموعهــا تســيل وهــي تــروي كيــف مــات زوجهــا وبعــض أبنائهــا يف القتــال ،واآلن هــي تعمــل
كمدرســة يف تركيــا لكنهــا تريــد بشــدة أن يكــون ابنهــا معهــا .ال يوجــد يشء ميكننــا القيــام بــه
للمســاعدة .التحــدث إىل حــرس الحــدود ال يجلــب أي توضيــح ،لذلــك ســتعود وتنتظــر بقلــق
يو ًمــا آخــر.
عــر مــا يُقــارب ثالثــة ماليــن ســوري حتــى اآلن إىل تركيــا ،لكــن كثــرون منهــم قامــوا بذلــك
بشــكلٍ غــر رســمي.

«األشــياء التي تجعلك تفقد صوابك»
تعيــش (فضيلــة الشــيخ) وأبناؤهــا يف معســك ٍر غــر رســمي قبالــة جانــب الطريــق يف جنــوب
تركيــا .إال أنّــه مــن الصعــب مالحظــة وجــود أي ســكّان يف هــذه املنطقــة فغالبًــا مــا يُلمــح
مــن بعيــد القــاش امل ُش ـ ّمع األزرق الــذي يظهــر مــن خــال األشــجار ويوحــي بوجــود أنـ ٍ
ـاس
يعيشــون يف تلــك املنطقــة.
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كانــت الســاء قــد أمطــرت للتــو عندمــا قابلنــا فضيلــة .عــى الرغــم مــن وجــود الشــمس ،فــإن
األرض كانــت غارقــة يف املــاء ،وأصبحــت برتقاليــة كثيفــة هشــة وطينيــة لزجــة .كانــت أحذيــة
األطفــال أكــر مــن أقدامهــم تغــرز يف األرض أثنــاء ســرهم .كــا كان هنــاك طفــل بــدا يف عمــر
الثــاث ســنوات ،يتجـ ّول يف حــذا ٍء أكــر مــن قدمــه ،ووالدتــه تنحنــي كل حــن يك تُخــرج جزمتــه
التــي علقــت يف الوحــل .أطفــال آخــرون كانــوا يف الصنــادل الصيفيــة ،والطــن بــن أصابــع
قدميهــم ،والبعــض اآلخــر كانــوا ُحفــاة.
ـت أحــر فيــه هنــاك ،جــاءت منظمــة إغاثيــة لتوزيــع األلعــاب واملعاطــف
يف اليــوم الــذي كنـ ُ
وأحذيــة جديــدة لألطفــال .يف قصــص النــزوح يف جنــوب رشق تركيــا ،غالبًــا مــا يتــم التغــايض
عــن األعــداد الهائلــة مــن األشــخاص املذهلــن  -األشــخاص العاديــن فقــط الذيــن هبّــوا
لالنضــام إىل املنظــات غــر الحكوميــة  -مل ـ ّد يــد املســاعدة وإغاثــة املضطــر.
يوجــد لــدى كل مــن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات ( )IHHو الهــال
األحمــر الــريك ،وهــا منظمتــا اإلغاثــة الرســمية يف امليــدان ،مســتودعات ضخمــة لإلغاثــة
وتعمــان جاهدتــن لتوفــر الدعــم األســايس للســوريني النازحــن .لكنهــا ال تســتطيعان منــع
قنابــل النظــام الســوري مــن الســقوط عــر الحــدود.
فاضلــة مــن إدلــب تعيــش كالجئــة غــر رســمية يف تركيــا منــذ ثــاث ســنوات .قالــت «لقــد
جئنــا عندمــا ُد ّمــرت منازلنــا .ليــس لدينــا يشء ،وال حتــى املــال .نحــن نــأكل مــن املســاعدات
يسء حقًــا.
امل ُقدمــة» .وأضافــت أنهــا ال تســتطيع تحمــل تكلفــة اســتئجار منــزل« .الوضــع ّ
تح ّولــت ظروفنــا مــن س ـيِّئ إىل أســوأ يف إدلــب بعــد الثــورة .معظــم النــاس جــاؤوا إىل تركيــا.
إنــه أمــر صعــب ح ًقــا ،أل ّن أطفالنــا اآلن بــدون مــدارس ،مل يتمكنــوا مــن اســتئناف تعليمهــم
بعــد مغادرتهــم .لقــد شــاهدنا القصــف وتدمــر املنــازل؛ وهــي األشــياء التــي تدفعــك إىل
الجنــون .قلبــي غــارق بالحــزن».
تقــف صديقــة (فاضلــة) بالقــرب منهــا وتتدخــل قائلــة« :نأمــل أن تكــون األحــوال جيــدة وأن
نتمكــن مــن العــودة إىل ســوريا لرؤيــة أقربائنــا .لســوء الحــظ ،الجميــع اآلن يف بلـ ٍـد مختلــف.
البعــض يف تركيــا ،والبعــض يف لبنــان ،والبعــض يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ كلّهــم فــ ّروا
بســبب القصــف .اآلن الطائ ـرات الحربيــة تقصــف منطقتنــا .مل يتبـ َـق أحــد مــن أقاربنــا .مــات
أيب وأمــي تحــت القصــف .انهــار املنــزل عليهــم .تــم ســحبهم مــن تحــت األنقــاض».
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بينــا كنــا ننهــي املقابلــة مــع (فضيلــة) انهــارت باكي ـةَ .بالنســبة ملراســلة تلفزيونيــة ،شــخص
ٍ
شــخص يف ضائقــة
يبــي أمــام الكامــرا هــو مشــه ٌد قــوي .هــل هــذا يبــدو قاســيًا ،تصويــر
كبــرة؟ إذا كنــت ُمشــاهدًا ،فهــذا مــا ســرغب مبشــاهدته .إنــه أمل صعــب يتــم عرضــه حتــى
ي ـراه العــامل .هــل لفــت انتباهــك؟
عندمــا ســقطت دموعهــا ،ســألناها ملــاذا كانــت تبــي« .أنــا أبــي عــى ظروفنــا .أبــي عــى مــا
حــدث لنــا» .عندمــا دخلنــا إىل خيمــة (فاضلــة) ،حتــى نتمكــن مــن إزالــة امليكروفــون الــذي
علّقنــاه يف ثيابهــا ،فإنهــا تبــدأ يف البــكاء مــرة أخــرى .تقــف وهــي تنظــر إىل القــاش امل ُش ـ ّمع
حولهــا امل ُلطّــخ بالوحــل الــذي يســتخدمونه كجــدار للخيمــة التــي أصبحــت منزلهــا كان هــذا
يف ينايــر  .2018األوضــاع مل تتحســن.

الطريق إىل ســوريا  -العودة إىل البداية
«الشــعب يريد إسقاط النظام»
ـت أقــود ســياريت عــر إحــدى ضواحــي دمشــق وأنــا
يف عــام  ،2012أثنــاء قيامــي مبهمــة ،كنـ ُ
أصــ ّور الواجهــات املغلقــة .كان ذلــك خــال احتجــا ٍج عنيــف عــى القمــع الدمــوي املتزايــد
للحكومــة الســورية ضــد املتظاهريــن .حينهــا أغلــق النــاس ببســاطة متاجرهــم تضام ًنــا معهــم.
ملــح رجـ ٌـل ميــي عــى طــول الشــارع كامريتنــا التــي كانــت تص ـ ّور مــن نافــذة الســيارة ورصخ
بصــوت عــا ٍل أحــد أكــر الشــعارات املناهضــة للنظــام يف ذلــك الوقــت .كان دليلنــا الســوري
الــذي معنــا يهتــ ُّز قائــاً« :هــذا شــجا ٌع للغايــة» .ومل نكتشــف أبــدًا مــن كان هــذا الرجــل
أي نــو ٍع مــن العقــاب ينتظــر
الشــجاع .مل أكــن أدرك يف ذلــك الوقــت مــدى ُجــرأة مــا فعــلُّ .
أولئــك الذيــن ألقــي القبــض عليهــم وهــم يتحدثــون ضــد النظــام؟
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ـت رأفــت شــحادة يف أوائــل عــام  .2018وهــو مــن حلــب وكان عضـ ًوا يف الجيــش الســوري
قابلـ ُ
الحــر يف ســوريا حتــى أصيــب بجــرو ٍح وتــم نقلــه إىل تركيــا .وهــو يعيــش اآلن يف منــز ٍل صغــر
ـب مــرح للغايــة .يف األيــام األوىل للثــورة ،كان الجيــش
مــع زوجتــه وأوالده باإلضافــة لدجــا ٍج وكلـ ٍ
الســوري الحــر يتألــف مــن جنــو ٍد منشــقني وســوريني حملــوا الســاح للقتــال ضــد الجيــش
الســوري .وصــف رأفــت جــو الخــوف الســائد عــى نطــاقٍ واســع ،والــذي تــم توثيقــه لفــرة
طويلــة يف ظــل النظــام الســوري لبشــار األســد.
«عندمــا بــدأت االحتجاجــات ،طالــب النــاس بإســقاط النظــام الوحــي والقمعــي .متكــن ضابــط
رشطــة مــن جمــع كل النــاس يف قريــة واحــدة ،ورضبهــم ،واحتجازهــم يف الســجن .لقــد خرجنــا
إىل الشــوارع بســبب هــذا االضطهــاد .مل يكــن باســتطاعتك النطــق بكلمــة ضــد أي يشء؛ كان
عليـ َـك أن تبقــى صامتًــا .إذا مل تلتــزم بذلــك ،فســتذهب إىل الســجن ويحــدث لــك كل يشء».
ُوزعــت املســاعدات يف ذلــك اليــوم عــى عائلــة رأفــت :ألعــاب ألطفالــه ،ومدفــأة للمنــزل.
عندمــا شــاهد املســاعدات أثنــاء إفراغهــا ،فــإ ّن عينيــه اغرورقتــا بالدمــوع .أنــا نظــرتُ بعي ـدًا.
ليســت هــذه هــي املــرة األوىل التــي أرى فيهــا رج ـاً راش ـدًا يبــي أثنــاء توثيقــي للحــرب يف
ســوريا.
ـت مــن قبــل عــن صعوبــات مســاعدة الالجئــن الســوريني .تعــددت أشــكال االســتجابة
لقــد كتبـ ُ
لهــذه األزمــة ،مــن االزدراء غــر امل ُســامح يف العديــد مــن الــدول األوروبيــة ،إىل دول مثــل
تركيــا ولبنــان التــي اســتوعبت األزمــة ووفّــرت لهــم املســاعدة ،كــا دعــوا الــدول األخــرى إىل
املشــاركة يف تحمــل األعبــاء؛ وليــس فقــط مــن الناحيــة املاليــة.
كل يشء ُمتــاح هنــا للســوريني .تقــدّم الحكومــة الرتكيــة األدويــة
قــال رأفــت« :الحمــد هللّ ،
مجانًــا للســوريني ،فاألوضــاع ُمريحــة هنــا .ولكــن مهــا كانــت حياتــك ،ستشــعر بالحنــن إىل
الوطــن» .هــؤالء النــاس مل يــودّوا أبــدًا أن يكونــوا يف وضــعٍ هــم بحاجــة فيــه للمســاعدة
واملعونــة.
أســأله عــا يفكــر بــه يف الوضــع اآلن ،يف عــام  - 2018هنــاك الكثــر مــن الفصائــل املســلحة،
والعديــد مــن الــدول األجنبيــة مبــا فيهــا الواليــات املتحــدة وإيـران وتركيــا التــي لهــا حضــور يف
جميــع أنحــاء البــاد« .لقــد تع ـ ّرض الشــعب الســوري للقمــع مــن ِقبــل الديكتاتوريــن .نحــن
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يحكمنــا مجــرم .بشــار األســد مجــرم» .يتابــع رأفــت «ذلــك ألنــه يجلــب ميليشــيات مــن إيـران
والع ـراق ولبنــان وحــزب هللا وميليشــيات مــن األك ـراد وحــزب العــال الكردســتاين والطائ ـرات
الحربيــة الروســية .فيــرك أمــام الشــعب الســوري خياريــن :إمــا مغــادرة البــاد ،أو املــوت».
مــا كان ح ًقــا مطلوبًا منذ بداية الحرب هو التدخل املناســب من املجتمع الدويل.

التدخل
«لقــد قتلوا آمالنا وأحالمنا»
يســ ّمونه تحريــرا ً .لقــد قاتــل النظــام الســوري والجيــش الــرويس وقــوات حاميــة الشــعب
الكرديــة والقــوات الدميقراطيــة الســورية املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة  -جميعهــم قاتلــوا
الســتعادة الســيطرة عــى األرايض مــن داعــش .لقــد فقــدت الجامعــة اإلرهابيــة اآلن أراضيهــا
يف ســوريا ،لكــن الثمــن الــذي دفعــه املدنيــون مقابــل هــذا كان مرتف ًعــا.
ـت رجـاً أراد أن يبقــى مجهــوالً خوفـاً مــن االنتقــام .حتــى
عــى الحــدود الرتكيــة الســورية ،قابلـ ُ
عــى الحــدود داخــل تركيــا ،ميكــن أن تكــون للحكومــة الســورية عيــون وآذان تراقــب الجميــع.
رتبنــا لقــا ًء معــه يف مــكانٍ مختلــف.
يعيــش اآلن يف جنــوب رشق تركيــا مــع زوجتــه وابنتــه .أثنــاء تحريــر الرقــة ،فقــد أحــد عــر
مــن أف ـراد أرستــه :أخــوات وأبنــاء عــم وأبنــاء أخــوات .ليــس عــى أيــدي الحكومــة الســورية،
ولكــن كنتيجــة للغــارات الجويــة للتحالــف األمريــي« .الوضــع بالنســبة لعائلتــي مثــل كثرييــن
يف ســوريا ،لقــد مكثــوا هنــاك ألن داعــش ســيطرت عــى الرقــة وأجــزاء كبــرة مــن البــاد.
القــوى الدوليــة التــي تكافــح اإلرهــاب تقتــل املدنيــن».
بنــر ٍة عنيفــة وهادئــة م ًعــا تســاءل« :كيــف ميكــن أن تقاتــل الواليــات املتحــدة داعــش بينــا
بشــار األســد يقصــف الشــعب الســوري بشــكلٍ عشــوايئ؟ لقــد اســتُهدفت الرقــة باملدفعيــة
واألســلحة الثقيلــة دون اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لحاميــة املدنيــن يف منازلهــم الذيــن مل
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يجــدوا أي مخــرج أل ّن داعــش تســيطر عــى املنطقــة .لكــن مــا رأينــاه يف النهايــة هــو أ ّن
املدنيــن قــد قُتلــوا ،وأ ّن داعــش خرجــت إىل أماكــن أخــرى ،حتــى تعيــد ترتيــب صفوفهــا».
قالــت األمــم املتحــدة إ ّن الغــارات الجويــة التــي قادتهــا الواليــات املتحــدة تسـبّبت يف خســائر
هائلــة يف األرواح خــال املعركــة الســتعادة الرقــة ،ورمبــا تكــون قــد انتهكــت القانــون الــدويل.
يف منزلــه الجديــد يف تركيــا أكّــد لنــا بحــزن« ،لقــد قتلــوا آمالنــا وأحالمنــا».
عانقتنــا ابنته اليافعة بق ّوة أثناء الوداع.

جرائم ضد اإلنسانية
أوالً ،جــاءت خطــة كــويف عنــان للســام ذات النقــاط الســت ملحاولــة إنقــاذ ســوريا .كان مــن
ـت مراســلة إخباريــة عــى أرض الواقــع عندمــا
املفــرض أن يكــون مخططًــا إلنهــاء العنــف .كنـ ُ
تــم نــر مراقبــي جامعــة الــدول العربيــة أوالً ،ثــم نــر بعثــة لألمــم املتحــدة .ولكــن منــذ
خصوصــا يف ظــل قلــة عــدد القــوات املنتــرة
البدايــة ،كان واض ًحــا أ ّن هــذا األســلوب سيفشــل،
ً
والعنــف املســتمر .لتوضيــح األمــر؛ كان جل ًيــا منــذ البدايــة أ ّن اإلرادة السياســية مل تكــن
موجــودة ال مــن ِقبــل الحكومــة الســورية وال مــن ِقبــل املقاتلــن عــى األرض ،وال مــن ِقبــل
املمثلــن السياســيني الخارجيــن.
مــا فعلتــه بعثــة األمــم املتحــدة هــو الســاح للصحفيــن بالوصــول إىل مناطــق املعارضــة حيــث
ال يســتطيعون الســفر عــادة .لكــن املخاب ـرات ،الرشطــة الرسيــة الســورية ،كانــت موجــودة يف
كل مــكان .هــذا وقــد اعــرف ســائقنا خــال هــذه الزيــارة بهــدوء أنــه يتــم اســتجوابه كل ليلــة
ّ
حــول ترصفاتنــا خــال اليــوم.
مل يكــن مبعوثــو األمــم املتحــدة يخربوننــا بشــكلٍ رصيــح إىل أيــن ســتكون وجهتهــم ،لذلــك
كان الصحفيــون يجتمعــون كل صبــاح خــارج الفنــادق القريبــة مــن قاعــدة األمــم املتحــدة،
يف انتظــار متابعــة قافلتهــم .يف إحــدى الرحــات ،اتّجهــت املجموعــة إىل حمــص .بعــد أن
اســتقبل مراقبــو األمــم املتحــدة هنــاك زمالءهــم مــن دمشــق ،قطعنــا شــوطًا طويـ ًـا يف املدينــة
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ـألت رجـاً عجــوزا ً يف متجـ ٍر صغــر عــن شــعور الجميــع تجــاه القتــال فقــال يل إنــه
امل ُدمــرة .سـ ُ
«خائــف»« ،الجميــع خائفــون».
مقتطــف مــن النــص الــذي كتبتــه عــن تلــك الرحلــة« :الدمــوع التــي يحــاول جاه ـدًا عــدم
إلقائهــا ت ُل ّخــص متا ًمــا مســتوى الدمــار الــذي لحــق بالنــاس هنــا طــوال الن ـزاع».
ثــم تابعنــا طريقنــا إىل حــاة .كنــا ال نــزال نتابــع قافلــة األمــم املتحــدة عندمــا تلقينــا
معلومــات مفادهــا أ ّن األمــم املتحــدة كانــت يف طريقهــا إىل إدلــب  -شــال ســوريا ،حيــث
ســمعنا أ ّن جميــع األطــراف تنتهــك وقــف إطــاق النــار الــذي كان مــن امل ُفــرض أن يكــون
ســاري املفعــول .عندمــا ســمع ســائقنا أننــا كنــا ننــوي أن نلحــق بقافلــة األمــم املتحــدة إىل
إدلــب ،تــرك عجلــة القيــادة ورفــض االســتمرار.
ســمحت لنــا مجموعــة أخــرى مــن الصحفيــن الذيــن يقومــون بالرحلــة أن نشــاركهم ســيارتهم.
مــن أهــم مــا تعلّمنــاه أثنــاء إعــداد التقاريــر امليدانيــة :قــد تعتقــد أنــك يف منافســة مــع
شــبكات أخــرى (وأنــت كذلــك) ،لكــن هــذا يجــب أال يكــون لــه األولويــة فــوق مســاعدة
الزمــاء الذيــن يحاولــون أيضً ــا رسد القصــة.
مقتطــف آخــر مــن نــص تلــك الرحلــة« :نجــد إدلــب يف ظـ ّـل ظـ ٍ
ـروف تشــبه الحصــار ،وهــي
مدينــة هادئــة ومخيفــة .يُس ـ َمع صــوت إطــاق النــار واملدفعيــة الثقيلــة فــوق ســاء إدلــب.
مــا نـراه هــو ســكان خائفــون ومدينــة  -كان رمزهــا هــو غصــن الزيتــون ،رمــز الســام  -تعيــش
ـرب أهليــة».
اآلن يف حـ ٍ
بعــد بضعــة أشــهر فقــط ،اســتقال مبعــوث األمــم املتحــدة إىل ســوريا ،كــويف عنــان ،عــر
إلقــاء هــذه الكلــات اللعينــة حــول الوضــع عــى أرض الواقــع« :يجــب عليكــم أن تفهمــوا
أنــه بصفتــي املبعــوث ملجلــس األمــن فإنّنــي أريــد الســام لســوريا بقــدر مــا يريــده جميــع
األط ـراف املتحاربــة ومجلــس األمــن واملجتمــع الــدويل ،فــإ ّن اهتاممــي األســايس منــذ البدايــة
كان رعايــة الشــعب الســوري .ال ي ـزال مــن املمكــن إنقــاذ ســوريا مــن أســوأ كارثــة؛ إذا كان
املجتمــع الــدويل قــاد ًرا عــى إظهــار الشــجاعة والقيــادة الالزمــة للتنــازل عــن مصالحهــم
الجزئيــة مــن أجــل الشــعب الســوري».
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فريــق مســتقل تابــع لألمــم املتحــدة توثيــق العــدد املتزايــد مــن
عــى مــر الســنني ،واصــل
ٌ
جرائــم الحــرب .كانــت تقاريــر قامتــة وصحفيــة بحتــة تذكــر التعذيــب والقتــل عــى جميــع
األطـراف .وحشــية .تكراريــة .دون عقــاب .اســتقالت إحــدى أعضــاء اللجنــة ،الســويرسية كارال
دي بونتــي يف عــام  .2017وقالــت عــن اســتقالتها« ،نحــن ال نذهــب إىل أي مــكان».

«دولة إرهاب»
حاليًــا ،بينــا يتحــدث العــامل عــن نهايــة ُمحتملــة للحــرب يف ســوريا ،قــد فـ ّر مئــات اآلالف مــن
النــاس مبــارشة إىل الحــدود الرتكيــة يف إدلــب .يوجــد ماليــن األشــخاص يف إدلــب اآلن حيــث
يعمــل الهــال األحمــر الــريك الســتيعاب تدفــق الالجئــن.
يف غضــون بضعــة أســابيع فقــط ،شــاهدنا يف بدايــة هــذا العــام مخيــات جديــدة عــى جانــب
الطريــق تظهــر وتتوســع عــى طــول الطــرق التــي أدت إىل املعــر الحــدودي.
قــام الجيــش الســوري بتهجــر العديــد مــن الجامعــات املتمــردة مثــل داعــش وهيئــة تحريــر
الشــام املرتبطــة بالقاعــدة إىل هــذا الجــزء مــن شــال ســوريا .قامــت الحكومــة الســورية
بابتــكار حــلٍ مؤقــت بإرســال الجامعــات املتطرفــة التــي تطردهــا مــن املناطــق املســيطرة
عليهــا إىل شــال ســوريا .لكــن بــن أولئــك الذيــن يعيشــون هنــاك مدنيــون وأطفــال.
قابلــت محمــد يف مخيــم تديــره هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات ()IHH
عــى حــدود إدلــب ،حيــث انتقــل مــع أطفالــه بعــد أن قُصــف منزلــه يف عرتيــب بريــف حلــب،
عــى األرجــح مــن قبــل الطائ ـرات الحربيــة الروســية .كان مــن امل ُفــرض أن تكــون «منطقــة
خفــض التصعيــد»  ،يف إطــار مــا يُســمى بعمليــة أســتانا  -وهــي خطــة وضعتهــا كل ِمــن تركيــا
وروســيا وإي ـران لتخفيــف القتــال يف مناطــق معينــة مــن ســوريا .وهنــا أركّــز عــى تخفيــف
القتــال ،وليــس إيقافــه بالكامــل .أحــد األشــخاص الذيــن قابلتهــم يف ســوريا رشح االتفاقيــة
باختصــار قائــا إن نظــام األســد وحلفــاءه يســتخدمون العديــد مــن الثغــرات يف االتفاقيــة
«لالســتمرار يف قتــل النــاس ولكــن ليــس الكثــر ،وليــس بشــكلٍ واضــح».
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يقــول محمــد« ،مل نعــد نثــق يف أي مــن هــذه االتفاقيــات» .يف مــكان إقامتــه الجديــد يف املخيــم،
يخربنــا محمــد ،مــع أوالده مــن حولــه  -أحدهــم ُمصــاب بجــرو ٍح يف وجهــه  -مبــا حــدث يف
يــوم الرضبــة الجويــة« .كان ُمجــ ّرد يــومٍ عــادي .فجــأة قصفتنــا الطائــرات الحربيــة .كنــا يف
منزلنــا ،يف غرفــة مثــل الغرفــة التــي نحــن فيهــا هنــا .بقيــت هــذه الغرفــة ســليمة ،لكــن املنــزل
كلــه أصبــح عــى األرض .شــعرنا بال ُّرعــب والخــوف مــن أن يحــدث يشء لألطفــال .ال ميكنــك
فهــم مــا كان يحــدث .جلســت زوجتــي مــع األطفــال يف زاويــة الغرفــة ،يف محاولــة لتهدئتهــم
وحاميتهــم .كانــت هنــاك بعــض اإلصابــات عــى وجوههــم .لقــد كانــت حالــة مــن الرعــب؛ مل
يكــن هنــاك يشء واضــح بســبب الغبــار ،وكان األطفــال يبكــون».
املشــكلة اآلن بالنســبة ألشــخاص مثــل محمــد وأرستــه ،وغريهــم مــن املدنيــن الذيــن يعيشــون
يف الشــال ،هــي أ ّن أج ـزاء كبــرة مــن املنطقــة تســيطر عليهــا جامعــة ت ُعــرف باســم هيئــة
التحريــر ،وهــي جامعــة ُمرتبطــة بالقاعــدة بالرغــم ِمــن أنّهــا حاولــت أن تنــأى بنفســها
الحظــت أ ّن الرجــال
قمــت بهــا مؤخــرا ً إىل إدلــب،
عــن املنظمــة اإلرهابيــة .لكــن يف زيــارة
ُ
ُ
إمــا متوتــرون بشــكلٍ خطــر بأســلحتهم ،أو غــر ُمبالــن بشــكلٍ ُمقلــق بشــأن القــوة التــي
ميارســونها حاليًــا.
هــؤالء ليســوا جنــودا ً .إنهــم محاربــون ومدنيــون خائفــون .إ ّن وجــود الجامعــات يف املنطقــة
وســيطرتهم عليهــا يُع ـ ّرض املدنيــن للخطــر .إنــه يعطــي الجيشــن الســوري والــرويس ذريعــة
الســتهداف املدنيــن عندمــا يقصفــون املناطــق.
«انظــري إىل هــؤالء األطفــال» ،صــاح رجـ ٌـل يف إدلــب بغضــب ،بعــد موقــع غــارة جويــة آخــر يف
ـخاصا مثــل محمــد
إدلــب كنــا نــزوره« .هــل هــم إرهابيــون؟ ال ليســوا كذلــك» .هــذا يــرك أشـ ً
وعائلتــه ومدنيــن آخريــن يف نفــس الوضــع الــذي يتك ـ ّرر م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا عــى م ـ ّر الســنني يف
ســوريا.
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عالقون يف مرمى النريان
كان مــن املفــرض أن تكــون منطقــة آمنــة .إدلــب واألتــارب كانتــا منطقتــن آمنتــن .كنــا نعلــم
أ ّن هنــاك غــارات جويــة ،ولكــن فجــأة تــم شــن هجــات جويــة .يُخربنــا محمــد« :مل تكــن
بنــادق الكالشــينكوف بعيــدة عــن منطقتنــا .مل يكــن هنــاك ســوى األطفــال واألســواق واملــواد
الغذائيــة واملالبــس .مل تكــن هنــاك أســلحة أو مواقــع لإلرهابيــن .مل نعــد نثــق يف مؤمتــرات
الســام .لــن نُفاجــأ أبــدًا إذا تعرضــت املنطقــة لهجــومٍ أثنــاء وجودنــا فيهــا» .هــذه مجــرد
قصــص قليلــة مــن بــن املاليــن مــن مثيالتهــا .مــا ال يقــل عــن  400000لقــوا حتفهــم .إ ّن عــدم
وجــود رقــم دقيــق لعــدد الســوريني الذيــن قُتلــوا حتــى اآلن يف هــذه الحــرب يعــر عــن الكثــر.

الثورة غري املكتملة
ســؤال :كيــف ميكــن لبلــد مــا أن يعيــد البنــاء ويكــون لــه مســتقبل قبــل أن يتــم االعــراف
بجميــع الجرائــم التــي وقعــت  -وال ت ـزال تحــدث  -و ُمحاســبة املســؤولني عنهــا وإخضاعهــم
لل ُمســاءلة؟ كيــف ميكــن أن تســتمر الحيــاة ،واملســؤول الــذي تــرأس البــاد وقمــع هــذه الثــورة
بدمويــة ال ي ـزال يــرأس الدولــة؟
لقــد رأينــا ذلــك مـرا ًرا وتكـرا ًرا يف حمــص ،حلــب ،والغوطــة الرشقيــة .األمل؛ وليــس األمل فحســب،
بــل جرائــم الحــرب املوثقــة ،التــي كانــت محفــورة عــى وجــوه الســوريني الذيــن نجــوا والذيــن
يريــدون أن تنتهــي هــذه الحــرب أكــر مــن أي يشء آخــر .نعلــم مــا يحــدث .نبــي عندمــا
نشــاهد الوثائــق املؤملــة لقتــل مئــات اآلالف مــن النــاس عــى مـ ّر الســنني .نحــن نعــرف ،لكننــا
يف نفــس الوقــت ال نعــرف.
ـألت عــن انتهــاء الحــرب يف ســوريا ،قــال يل صديــق ســوري مقــرب« :الثــورة ،مثــل
عندمــا سـ ُ
الــروح ،لــن متــوت .حتــى لــو انتهــت الحــرب .نحــن ســوريون .نحــن مــا زلنــا عــى قيــد الحيــاة.
ال تـزال روح الثــورة حيــة».
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تشيئي الالجئني

ملاذا يجب علينا أال نخرس
إنسانيّتنا ألجل البحث عن
نبأ مثري
بقلم تانيا غودسوز يان
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ِ
رش الوعي ومعامل ِة الالجئني
أثناء إعدا ِد التقارير من
مخيامت الالجئني ،هناك خيط رفيع بني ن ِ
الحرب كام لو أنهم نجو ٌم يف ِ
عرض سريك غريب .تانيا غودسوزيان
املتخوفني من
ِ
يف عــام  ،2016أثنــاء إعــدا ِد التقاريــر مــن أحـ ِـد مخيــات الالجئــن يف شــا ِل الع ـراق ،اعتــذرت
املرتجمــة الخاصــة يب وخطــت خــارج الخيمــة .قالــت وهــي تبــي« :ال ُيكننــي القيــا ُم بذلــك».
كل مــرة تــروي فيهــا القصــة ،تســرج ُع األحــداث .ال أســتطي ُع
«أال تريــن األمل عــى وجــه األم؟ يف ّ
ـب منهــا أن تفعـ َـل ذلــك مــرة أخــرى».
أن أطلـ َ
األم هــي كرديــة يزيديــة مــن ســنجار اختطفــت داعــش ابنتهــا املراهقــة يف صيـ ِ
ـف عــام .2014
ومل تســمع العائلــة عنهــا منــذ عامــن .كان ابنهــا األصغــر ال ي ـز ُال يف حال ـ ِة صدمــة ومل يتح ـدّث
ِ
اختطــاف أختــه .وبال ّرغــم مــن أنــه كان يتلقــى املســاعدة مــن ُمعالِــ ٍج يف
بــأي كلمــة منــذ
ّ
املخيــم ،فــإن التقــدم كان بطيئ ـاً للغايــة.
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ِ
مشــارف مدينــة
كان هنــاك العديــد مــن هــذه القصــص يف مخيــمِ أشــتي للنازحــن ،عــى
الســليامنية .يوجــ ُد يف املخيــم  2800عائلــة ،كل واحــدة لهــا مأســاة ،كل واحــدة فريــدة مــن
نوعهــا ،وكل واحــدة تطــوي األيــا َم والليــايل وهــي مأســورة يف املخيــم.
شــرين قاســم ،وهــي ســيدة كرديّــة يزيديّــة تبل ـ ُغ مــن العم ـ ِر  43عا ًمــا ولديهــا تســع ُة أطفــال
مــن ســنجار ،تتذكّــ ُر قريتهــا جريزاريــك وهــي تشــتعل أثنــاء قيامهــا هــي وأطفالهــا بالقفــ ِز
إىل شــاحنة املختــار للتوجــه إىل الجبــال .زوجــة ابنهــا ،وهــي مــن أعضــاء البشــمركة ،مل تكــن
محظوظــة للغايــة ،فقــد اختُطفــت مــن ِقبــل داعــش ومل يُســمع عنهــا منــذ ذلــك الحــن.
هــذه الحكايــات البائســة هــي مــادة عظيمــة للصحفيــن الذيــن يبحثــون عــن مــواد تتنـ ُ
ـاول
قضايــا أو أزمــات إنســانية طارئــة و ُمل ّحــة لتكملــة تقاريرهــم عــن الحــرب ،لكــن قصــة شـ ٍ
ـخص
ـخص آخــر.
ـوس حــي يعيشــه شـ ٌ
مــا هــي كابـ ٌ

مشــاهد جانبية ملراسيل الحرب
ـاس قيمـ ُة املقــا ِل بعــد ِد النقـر ِ
ات واإلعجابــات،
يف عـ ِ
ر وســائلِ التواصــل االجتامعــي ،حيــث تُقـ ُ
يســتطي ُع الصحفيّــون الذيــن يُغطّــون الحــروب ،وهــم عــى عجلــة مــن أجــلِ الحصــو ِل عــى
ـخاص حقيقيــون
قصـ ٍة رائعــة ،أن ينســوا يف كثـرٍ مــن األحيــان أ ّن موضوعــات تقاريرهــم هــم أشـ ٌ
لديهــم عواطــف حقيقيــة قــد تكــو ُن النوايــا حســنة ألولئــك الصحفيــن الذيــن يتص ـ ّورون مــع
األطفــال الالجئــن امل ُبتســمني يف الخــرقِ والنعــال يف درجـ ِ
ـات الح ـرارة البــاردة ،ولكــن النتيجــة
النهائيــة هــي التقليـ ُـل مــن شــأنِ هــؤالء األطفــال .إذ إن الصــور تقــول :أنظــر إيل ،أنــا هنــا بــن
ـح أقـ ّـل عــن
هــؤالء األشــخاص البائســن وأســتم ُع إىل قصصهــم .الصــورة ـ مثــل القصــة ـ تصبـ ُ
ـرض األشــخاص كأنهــم يف عـ ٍ
الالجــئ وأكــر عــن الصحفــي ،وذلــك عــن طريــق عـ ِ
ـرض جانبــي
للســرك.
مــن املؤكّـ ِـد أ ّن عــدم الحساســية قــد يكــو ُن غــر مقصــود ،ولكنــه نتيجــة املســافة العاطفيــة التــي
يجــب عــى معظــم الصحفيــن الحفــاظ عليهــا يف خضــمِ الحــرب والبـ ِ
ـؤس الشــديد ،خشــية أن
ـح األمــر ُمجـ ّرد
يُخاطــروا بفقــدانِ قدرتهــم عــى كتابـ ِة التقاريـ ِر مبوضوعيــة .لكــن لألســف ،أصبـ َ
ـلوب ُمتّبــع.
أسـ ٍ
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ِ
باملقابــات التــي يــو ُد
يدخــل الصحفــي إىل املخيــمِ ويجتمــ ُع أوالً مــع املديــ ِر لتقديــمِ قامئــة
ُ
إجراءهــا« .نــو ُد أن نلتقــي ببعــض الالجئــن الذيــن لديهــم تجــارب الفتــة لألنظــار (مبعنــى
مثــرة) .مبعنــى آخــر ،التجــارب التــي مــن امل ُر ّج ـ ِح أن تصــدم القــارئ .وبنــا ًء عــى ذلــك يُق ـ ّد ُم
ترغــب يف مقابلــ ِة مقاتــلٍ ســابق اختُ ِطفــت زوجتــه؟ امــرأة فقــدت
املديــ ُر مــا لديــه« :هــل
ُ
ـت اختُطفــت أختــه املراهقــة وأُجــرت عــى العبوديــة الجنســية؟
ولدهــا؟ طفـ ٌـل يتيــم؟ أ ٌخ صامـ ٌ
لكــن إدارة املخيــم ليســت بــا قلــب .وتأمـ ُـل يف معظــمِ األحيــان أن يُســاهم اهتــا ُم وســائلِ
ـب املزيـ ِـد مــن
اإلعــامِ يف توليـ ِـد مزيـ ٍـد مــن الوعــي العاملــي حــول محن ـ ِة النازحــن ورمبــا جلـ ِ
املســاعدات .كــا أ ّن ذلــك يُســلط الضــوء عــى الجهــو ِد التــي يبذلوهــا ـ مبــا يف ذلــك املنظــات
غــر الحكوميــة التابعــة لهــا  -إلغاثــة هــؤالء األشــخاص املنكوبــن .إنهــم ينظــرون إىل الصحفيــن
ر القصـ ِ
ـاس مقــدا ِر
ـص التــي يعيشــونها يو ًمــا بعــد يــوم .مــن الصعـ ِ
عــى أنهــم وســيلة لنـ ِ
ـب قيـ ُ
تأث ـرِ التغطيــة يف مســاعد ِة القضيــة ،لكــن وكصحف ّيــة زارت ع ـدّة مخيـ ٍ
ـات عــى م ـ ّر الســنني
ِ
ٍ
قصــص أكــر إثــارة ـ غال ًبــا مــا أشــع ُر مبشــاع ِر الالجئــن بعــد
البحــث عــن
ـ مذنبــة أيضً ــا يف
الخــرو ِج مــن خيمتهــم يف املخيــم.
كشــفت دراســة أُجريــت عــى الالجئــن اليزيديــن والتــي نُــرت يف عــام  2018أ ّن االضطرابـ ِ
ـات
خاصــة بــن الالجئــن (أو النازحــن) املراهقــن ،الذيــن كانــوا عرضــة
العقليــة كانــت ســائدةّ ،
ـباب مختلفــة ،مبــا يف ذلــك األحــداث العنيفــة أو امل ُميتــة .بعــد هجرتهــم القرسيــة
ـاب ألسـ ٍ
لالكتئـ ِ
ِ
مســقط رأســهم ،تــم
مــن
تشــخيص اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة ( )PTSDوغريهــا مــن
ُ
االضطرابــات .وور َد أ ّن األطفــال الذيــن تعرضــوا للهجــرة القرسيــة أظهــروا مشــاكل ســلوكية
وعاطفيــة ،مبــا يف ذلــك الخجــل املفــرط والخــوف مــن القبــض عليهــم .كان معظــ ُم األطفــال
ـخيص حــاالت أكــر مــن ثلــث األطفــال بأنهــا اضطرابــات
يعانــون مــن صعوبــة يف النــوم ،وتــم تشـ ُ
االكتئــاب.
كل مــرة يُطلــب فيهــا مــن هــذه العائــات اســتذكار تجاربهــا املر ّوعــة ،أو اإلجابــة عــن
يف ّ
أســئلة التحقيــق مــن قبــل الصحفيــن الفضوليــن ،والتقــاط صــور غــر مــررة ،يكــون هنــاك
خطـ ُر تأجيـ ِج آمــا ٍل زائفــة يف أن يتـ ّم إنقاذهــم مــن أزمتهــم .فهــم يأملــون ،يف النهايــة ،أن تُل ِهـ َم
حكايتهــم صحف ًيــا باســتطاعته أن يقـ ّد َم لهــم يف الواقــع بعــض املســاعدة امللموســة ،ورمبــا يتبـ ُع
ذلــك خروجهــم رسي ًعــا مــن املخيــمِ البائــس!
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ترتيب املرسح (للصحفي)
عمــل محمــد الزهارنــة كدليــلٍ للصحفيــن الغربيــن يف غــزة امل ُحــارصة ألربــعِ ســنوات .بعــد
َ
ـث عــن تغطيــة الكـ ِ
ـرب  ،2014تدفّــق الصحفيــون للبحـ ِ
ـوارث اإلنســانية ،مبــا يف ذلــك العائــات
حـ ِ
التــي أصبحــت بــا مــأوى وتعيــش يف عــوز اآلن يف مخيــات مؤقتــة .قــال الزهارنــة إنــه كان
يف حــر ٍة مــن عــدد الصحفيــن الذيــن بــدوا وكأنهــم يشــعرون أ ّن األحــداث غــر كافيــة مــن
أجــل ســبقٍ صحفــي ،ولذلــك بــدأوا يبحثــون عــن بعــض املؤث ـرات الفنيــة إلضافتهــا عــى أنهــا
صعوبــات».
وقــال «لقــد طلــب الصحفيــون منــي عــدة مـرات املســاعدة يف إعــداد الصــور»« .يريــدون أشــياء
مجنونــة مثــل اطلــب مــن ذلــك الطفــل أن يتســلق عــى الســطح ويلعــب بالكــرة» .أو «ح ـ ّرك
هــذه األرائــك إىل الخــارج حتــى نتمكــن مــن التقـ ِ
ـاط صــور لرجــا ٍل يجلســون يف الخــارج دون
ٍ
ٍ
وقــت الحــق عندمــا تــم نــر الصــور يف الصحــف األمريكيــة أو
ســقف فــوق رؤوســهم» .يف
ـت ح ًقــا مــن الطريقــة التــي ميكنهــم بهــا كتابــة
األوروبيــة الشــهرية وقــرأتُ التعليقــات ،اندهشـ ُ
مثــل هــذه االفــراءات .إنهــم يصطنعــون املواقــف».
ِ
أنقــاض منزلــه .إنــه ليــس منزلــه!» ويضيــف
ثــم تابــع الزهارنــة « ،الســيد فــان يحــدّق يف
«األطفــال يلعبــون عــى الســطح .إنهــم فقــط عــى الســطح ألنــك جعلتهــم يصعــدون إىل
هنــاك!» .وأضــاف« :هــل حيــاة األشــخاص الذيــن فقــدوا كل يشء ليســت بائســة مبــا فيــه
الكفايــة بحيــث يتعـ ّـن عــى هــؤالء الصحفيــن أن يضيفــوا اإلذالل إىل ذلــك كلــه؟ صدقينــي .أنــا
مــن غــزة وال يحتاجــون إىل تخيّــل ذلــك .إنّــه يسء مبــا فيــه الكفايــة».
بالنســبة ألولئــك مثــل الزهارنــة الذيــن يعملــون عــن كثــب مــع الصحفيــن والعائــات النازحــة،
ـب الصحفيــة ،والتــي يعت ُربهــا البعــض «مج ـ ّرد غبــاء»،
فــإ ّن التحــدي يكم ـ ُن يف ُمطابق ـ ِة املطالـ ِ
ٍ
وقــت تتزايــ ُد فيــه حساســية
مــع الحاجــة املرشوعــة وامل ُل ّحــة إىل زيــاد ِة الوعــي الــدويل يف
الغــرب إىل محنــة «اآلخــر».
ٍ
ظــروف ُمريحــة نســب ًيا ،مــن
بالنســبة لكثــر مــن الصحفيــن األجانــب ،الذيــن يأتــون مــن
رشديــن كانــوا يعيشــون ذات يــومٍ حيــاة
الصعــب أن نتذكّــر أ ّن العديــد مــن هــؤالء األشــخاص امل ّ
طبيعيــة .فمنــذ وقـ ٍ
ـت ليــس ببعيــد كان لديهــم منــازل ،ولديهــم رشكات ،وكان لديهــم ُمدّخـرات
أيضً ــا .ظروفهــم الحاليــة ليســت طبيعيــة بــأي حــا ٍل مــن األحــوال بالنســبة لهــم ـ فهــم ال
يزالــون يتصارعــون معهــا.
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ـخاصا عاديــن،
وكــا قــال الزهارنــة« :هــذا الرجــل ،هــذه األم ،هــؤالء األطفــال ،كانــوا عــاد ًة أشـ ً
ثــم أصبحــوا فجــأة فق ـراء يجلســون يف خيمــة ،فقــدوا كل مــا ميلكونــه مــن ممتلــكات وأمــل.
لكــن الصحفيــون ال يفهمــون هــذا ،ويطلبــون منــي ترتيــب لقــاءات معهــم  ...يختــارون
قضاياهــم كــا لــو كانــوا يف ســوبر ماركــت .ويُتابــع «ال ،ال نريــد هــذه األم ،نريــد الرجــل الــذي
فقــد طفليــه  ...نريــد منــزالً بــدون كهربــاء» ،وهــم يُصــدرون أحكا ًمــا عــى مــن تكــون قصتــه
أكــر مأســاوية.
يعــرف الزهارنــة أنــه يف بعــض األحيــان رفــض ببســاطة ترجمــة مــا كان يطلبــه الصحفــي،
ُ
«بدافــع الخجــل» .يف ِ
ِ
وصــف مقتــل ابنهــا
أحــد هــذه الحــوادث ،بعــد أن انتهــت األم مــن
الصغــر أمــام الكامــرا ،طلــب الصحفــي مــن الزهارنــة أن يُخــر املــرأة بــأن تكــرر مــا قالتــه للتـ ّو
ألن زاويــة التصويــر مل تكــن مناســبة مبــا يكفــي.
قــال« :شــعرتُ بالخــزي أن أطلــب ذلــك منهــا» .كانــت تتحــدّث عــن ابنهــا الــذي مــات يف
الحــرب .وصفــت كيــف تــم إطــاق النــار عــى طفلهــا البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات ـ اســمه
معتصــم ـ وكيــف قُتــل أمــام عينيهــا .بالنســبة للصحفــي ،كان مج ـ ّرد طفــل .أمــا بالنســبة لــأم،
ـت أنهــا لــن تفعــل ذلــك مــرة أخــرى .نعي ـ ُد التســجيل
ـت عنهــا وقلـ ُ
كان طفلهــا ،حياتهــا .أجبـ ُ
مــرة ثانيــة؟ ال ميكــن .كان عمــره ثــاث ســنوات واســمه معتصــم .ال يُهمنــي إذا مل تكــن اإلضــاءة
ـت عــى قصتــك ،اذهــب اآلن».
ـت للصحفــي «لقــد حصلـ َ
مناســبة للكامــرا .قلـ ُ
يقــول الزهارنــة ،إ ّن أحــد أكــر العواقــب املؤســفة للتغطيــة اإلعالميــة هــو جرعــة األمــل الزائفــة
الــذي يعطيهــا الصحفيــون للعائــات« .عندمــا يلتقــي هــؤالء الصحفيــون بالعائــات ،يُقــدّم
الكثــر منهــم وعــودًا كبــرة مــن أجــل تهدئتهــم واكتســاب ثقتهــم ،حتــى يتمكنــوا مــن االنفتــاح.
ويعــرف معاناتــك
إنهــم يُبــرون بوعــو ٍد كبــرة ،مثــل« :ســننرش هــذا والعــامل بــأرسِه ســرى
ُ
وســتحصل عــى املســاعدة» .هــذا أم ـ ٌر شــائع« .لكــن بعــد ُمــي وقـ ٍ
ـت طويــل عــى خــروج
الصحفيــن مــن غــزة ،ونــر قصصهــم ،وتحـ ّول االهتــام إىل قضيــة أخــرى ،تبقــى هــذه العائــات
عــى اتصــال معــي .يســألونني عــا إذا كان الصحفــي حصــل عــى املســاعدة لهــم وكيــف كانــت
ردة فعــل «العــامل بــأرسه» عــى قصتهــم  ...أجـ ُد نفــي عال ًقــا يف زاويــة .مــاذا ميكننــي أن أقــول
لهــم؟»
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يف حــن أ ّن هــذا قــد يبــدو إدانــة قاســية للتغطيــة اإلعالميــة لألزمــات الكــرى يف عرصنــا ـ
كل ركــنٍ مــن أركان العــامل ـ فإنــه ال يعنــي أ ّن التغطيــة
العديــد مــن الكــوارث اإلنســانية يف ّ
يجــب أن تتوقــف؛ بــل عــى العكــس متا ًمــا .مــن املهــم أن تســتمر التغطيــة اإلعالميــة ،لكــن
املتخصصــن يف وســائل اإلعــام جهـدًا أقـ ّـل إليجــاد «لقطــات ُمربحــة» وقصـ ٍ
ـص نصيــة
مــع بــذ ِل
ّ
لتحقيــق أفضــل تأثــر ميلودرامــي ،والرتكيــز بشــكلٍ أكــر عــى القصــص الفعليــة عــى األرض
،رمبــا يف املقدمــة ،والتــي غال ًبــا مــا تذهــب دون أن يســمعها أو يراهــا أحــد.

رجل الحلوى
ـص يجــب رسدهــا حتــى ولــو مل يكــن املح ـ ّرر يُش ـ ِّجع عليهــا أو يطلبهــا.
ومــع ذلــك ،هنــاك قصـ ٌ
وغال ًبــا مــا تكــون أفضــل القصــص التــي يجــب رسدهــا؛ قصــص يف كثــر مــن األحيــان ُمكلّلــة
باملصاعــب والحرمــان .وبالرغــم ِمــن أ ّن رجــل الحلــوى لــن يــرى اســمه أبــدا ً يف عنــوانٍ رئيــي
أو متج ـ ٍر يف صــورة حائــزة عــى جوائــز ،فــإن قصتــه يجــب أن تُــروى.
ـت حيــدر إبراهيــم البالــغ مــن العمــر  26عام ـاً ،وهــو أحــد النازحــن
يف مخيــم أشــتي ،صادفـ ُ
مــن املوصــل وكان يُعــرف باســم «رجــل الحلــوى» .كانــت بســطته الصغــرة ،مقابــل الطريــق
الــرايب الضيــق ملدرســة املخيــم املؤقتــة ،مليئــة بجميــع أنــواع الحلويــات الزاهيــة األلــوان التــي
تس ـ ّوس األســنان واملصاصــات والرقائــق واملرشوبــات.
كل مــا
ـف املشــرون الصغــار أمــام بســطة إبراهيــم ل ـراء ّ
ّ
كل يــومٍ بعــد دوام املدرســة ،يصطـ ُّ
يف وســعهم مبرصوفهــم اليومــي .لقــد كانــت أشــبه برشكــة تجاريــة ،نعــم ،ولكــن كــا أخــرين
إبراهيــم ،كان أكــر مــن مجــ ّرد عمــلٍ
ُ
يســرزق منــه .لقــد كانــت خدمــة للمجتمــع لرســم
طبيــب نفــي ،ولكــن يبــدو أنــه يجعــل
االبتســامات الالمنتهيــة .قــد ال يكــون بديــاً عــن
ٍ
الظــروف أكــر احتــالً ألطفــال املخيــم« .هــؤالء األطفــال يأتــون لرؤيتــي أثنــاء الفرصــة كل
يــوم لتنــاول وجبــة خفيفــة أو مــروب ،والبعــض اآلخــر يأتــون مــن الطــرف اآلخــر مــن املخيــم
ألنهــم يعلمــون أ ّن هنــاك رجــاً هنــا ســيكو ُن لطيفًــا معهــم ويبتســم لهــم»  ،يقــول «هــل
ميكنــك أن تتخيّــل أنهــم يقطعــون كل هــذا الطريــق ملجــ ّرد الحصــول عــى ابتســامة؟»
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ـش هنــاك .وتح ّمــل الكثــرون
كان هنــاك  8000طفــل ومــا يقــرب مــن  2800عائلــة نازحــة تعيـ ُ
منهــم ندبــات الصدمــة ،بعضهــم كان صامتًــا ،والبعــض اآلخــر يعــاين مــن كوابيــس متكـ ّررة .كان
يُنظــر إىل إبراهيــم عــى أنــه «أخ كبــر» للعديــد مــن هــؤالء األطفــال ،ومثلهــم ،كانــت رحلتــه
صعبــة.
ـردي مــن جامعــة الشــاباك ،وقــد فـ ّر مــن مســقط رأســه يف بعشــيقة ،بالقــرب
حيــدر إبراهيــم كـ ٌ
مــن املوصــل ،يف صيــف عــام  2014بعــد فــرة وجيــزة مــن إعــان داعــش الخالفــة هنــاك.
الشــاباك هــم جامعــة عرقيــة دينيــة ،معظمهــم يتّبعــون الشــبكية ،وهــي جامعــة تابعــة
للمذهــب الشــيعي يف اإلســام .ال يوجــد هنــاك معلومــات دقيقــة عــن عــدد أف ـراد الشــاباك يف
الع ـراق ،فالتقدي ـرات تشــر إىل أنهــم مــا بــن  130ألف ـاً و  500ألــف نســمة.
فتــح إبراهيــم وشــقيقه بســطتهام بعــد فــرة وجيــزة مــن االنتقــال إىل مخيــم أشــتي مــن مخيــمٍ
آخــر للنازحــن .عنــد بســطة الحلــوى ،وعــى الرغــم مــن االبتســامات والحلويــاتُ ،يكــن رؤيــة
معانــاة األطفــال .يقــول ابراهيــم «إنهــم يحبــون التح ـدّث ،لكنهــم ال يبوحــون مبشــاعرهم أو
مشــاكلهم» .ثــم يُتابــع «إنهــم يأتــون ،يضحكــون قلي ـاً ويشــرون الحلويــات بأســعا ٍر زهيــدة
ـب
ميكــن للوالديــن تح ّملهــا» .بعــض األطفــال مهــذب ،والبعــض اآلخــر يــرق .وقــال «أنــا صعـ ٌ
ـت قاس ـ ًيا للغايــة».
مــع اللصــوص ،لكننــي لسـ ُ
بســطة إبراهيــم الصغــرة التــي فيهــا حلويــات ومشــاعر اللطــف التــي ينرشهــا تدعــم جهــود
املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة  ،التــي تنفــذ مجموعــة مــن الربامــج النفســية واالجتامعيــة
ملعالجــة الصدمــات النفســية لألطفــال ،ســواء كانــت ورش عمــل فنيــة أو دروس موســيقى.
ولكنــه بطريقتــه الصغــرة املميــزة ،يُحــدث فرقًــا .حقيقــة أ ّن وســائل اإلعــام الغربيــة الســائدة
ـرح لنــا عــن حالــة «صحافــة الالجئــن» امل ُنتــرة أكــر
مل تــر ِو قصتــه ومل تلتقــط صورتــه ،تـ ُ
مــا تــرح عنــه.
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املظــامل القدمية متوت بقوة
ولكــن حتــى القصــص الكبــرة ال يتــم رسدهــا يف كثـرٍ مــن األحيــان .ففــي البلــدان التــي م ّزقتهــا
ـض النـزاع بــن الجامعــات العرقيــة والدينيــة.
الحــرب ،ال تكفــي التســويات السياســية وحدهــا لفـ ّ
بالنســبة للكثرييــن الذيــن يتعاملــون مــع مئـ ِ
ـات اآلالف مــن النازحــن داخليـاً والذيــن فـ ّروا مــن
مناطــقِ القتــال ،يجــب أن تبــدأ أعــال امل ُصالحــة يف املخيــات ،بــن النــاس ،لضــان التعايـ ِ
ـش
ـاف اإلدارة يف مخيـ ِ
الســلمي يف املســتقبل .يقــع الكثـ ُر مــن العمــلِ عــى أكتـ ِ
ـات إعــاد ِة التوطــن
ـن عليهــا التعامــل مــع املظــامل الطائفيــة التــي تــأيت مــع الالجئــن والنازحــن.
املؤقتــة التــي يتعـ ّ ُ
ـت شــيخًا يزيديًــا كان لديــه الكثــر ليقولــه ،لكنــه رفــض إعطــاء اســمه.
يف مخيــم أشــتي ،قابلـ ُ
ِ
ِ
ً
ـس عــى ركبتيــه عــى األرض ثــم أمسـ َـك بحجــر ورس ـ َم خطوطــا عــى الرمــال إلظهــا ِر كيــف
جلـ َ
دخـ َـل مقاتلــو داعــش قبــل عامــن إىل ســونون ،وهــي بلــدة صغــرة يف ســنجار .وقــال «لقــد
وكل
أتــوا مــن أربعـ ِة اتجاهــات»« .كان لديهــم دبابــات وقذائــف صاروخيــة [قنابــل صاروخيــة] ّ
يشء .كل مــا كان لدينــا أســلحة قدميــة بســيطة .ومل يتبـ َّـق لنــا ســوى طريــقٍ واحــد ،وأدى ذلــك
الطريــق إىل الجبــال .لقــد أخذنــا بنادقنــا ،نســاءنا وأطفالنــا ،وهربنــا» .وقــال إ ّن كل يشء بــدأ
مبكامل ـ ٍة هاتفيــة ُمرعبــة تلقاهــا يف منتصــف الليــل تقريبًــا مــن إحــدى القــرى املجــاورة التــي
اجتاحتهــا داعــش يف أغســطس عــام  .2014لقــد قيــل لــه «لقــد تع ّرضنــا للخيانــة .لقــد ذهــب
البشــمركة .ال أحــد يــأيت ملســاعدتنا ،اهــرب إىل الجبــال» .ثــم أضــاف أ ّن الجيــش العراقــي غــادر
املنطقــة قبــل شــهرين فقــط.
قاتــل الســكان لعــدة ســاعات مــن مواقعهــم يف الجبــال حتــى نفــدت ذخريتهــم .كــا فـ ّر حــوايل
 50ألف ـاً مــن األك ـراد اليزيديــن إىل جبــا ِل ســنجار وتقطّعــت بهــم الســبل هنــاك لعــدة أشــهر
قبــل أن تشـ ّن الواليــات املتحــدة غـ ٍ
ـارات جويــة عــى املنطقــة .كان شــهر أغســطس والجــو حــا ًرا.
ِ
وورد أ ّن حــوايل ســبعني طف ـاً ماتــوا بســبب الجــوع والجفــاف .العديــد مــن الذيــن مل يتمكنــوا
مــن الفـرار إىل الجبــال قُتلــوا أو أُرسوا مــن ِقبــل داعــش ،مبــن فيهــم أكــر مــن  3000طفــل؛ كــا
تــم اختطــاف حــوايل  7000امــرأة.
لقــد أصبــح هــذا الشــيخ اليزيــدي اآلن ُمد ّر ًســا يف إحــدى املـ ِ
ـدارس املؤقتــة يف مخيــم أشــتي،
الغالــب بــن األكــراد اليزيديــن والعــرب مــن األنبــار وصــاح الديــن
ــا يف
ِ
قس ً
والــذي كان ُم ّ
وســنجار وشــنغال والفلوجــة واملوصــل .كان التوتــر بــن الجامعتــن داخــل املخيــم يوحــي
أي
خــوف وغضــب يف ّ
بــأ ّن املصالحــة قــد تكــون طويلــة و ُمعقــدة .كان هنــاك
ٌ
ظــل غيــاب ّ
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ـي بــن العــرب واألكـراد اليزيديــن .كان مــن الواضـ ِح أ ّن الصدمــة الناجمــة عــن
تفاعــلٍ اجتامعـ ّ
ـب عليهــا بســهولة ،خاصــة يف ظـ ّـل ظــروف املعيشــة الصعبــة .كان
هــذا ال ـراع لــن يتــم التغلّـ ُ
األطفــال اليزيديــون يعانــون مــن صدمــة أكــر مــن اآلخريــن ،وكانــوا ال يفرتقــون عــن بعــض،
كــا كانــوا أكــر تــرددًا يف االختــاط بســواهم ،وســلوك البالغــن بالتأكيــد مل يســاعدهم عــى
تخطّــي ذلــك.
بعــض العــرب يســخرون مــن األك ـراد اليزيديــن باعتبارهــم «عبــدة شــيطان»  ،بينــا يُعــرف
اليزيديــن بأنهــم جامعــة ُمتامســكة وعرقيــة دينيــة تنــأى بنفســها عــن التفاعــل مــع «الغربــاء».
ـبب التوت ـرات
ـاب إىل املدرســة فجــأة بسـ ِ
أدى ذلــك إىل امتنــاع األطفــال اليزيديــن عــن الذهـ ِ
العرقيــة« .لقــد تواصلنــا مــع أصحــاب النفــوذ يف املجتمـعِ اليزيــدي وباألخــص قادتهــم ،وكذلــك
شــيوخ املجتمعــات العربيــة ،وطلبنــا منهــم إقنــاع البالغــن يف مجتمعاتهــم بعــدم مناقشــة هــذه
القضايــا أمــام أطفالهــم ،وأال يســتخدموا عبـ ٍ
ـارات غــر الئقــة ،عــى األقــل ليــس أمــام األطفــال.
تقــوم منظمــة إنقــاذ الطفولــة الكرديــة ( ،)KSCأحــد رشكاء اليونيســف ،بالعمــل عــى إنشــا ِء
املناطــق «الصديقــة لألطفــال» يف خمســة مخيــات ،وتشــمل هــذه املــدارس واألنشــطة
الرياضيــة وورش العمــل الفنيــة لألطفــال النازحــن .محمــد العلــوان 43 ،عا ًمــا ،مــن النازحــن
مــن منطقــة صــاح الديــن ،هــو أحــد مــد ّريس املــدارس التــي تدي ُرهــا منظمــة إنقــاذ الطفولــة
الكرديــة ،وهــو موجــو ٌد يف مخيــم أشــتي منــذ ينايــر .2014
محمــد شــارك تجربتــه الخاصــة التــي قادتــه إىل مخيــم أشــتي .يتذكــ ُر قائــاً «دخــل تنظيــم
كل يشء» .مل يكــن لدينــا هاتــف وال غــاز وال
الدولــة اإلســامية إىل املدينــة وانعزلنــا فجــأة عــن ّ
طعــام .لقــد اضطررنــا إىل جم ـعِ جــذو ِر النباتــات لطهــي الطعــام وإال كنــا ســنتض ّو ُر جو ًعــا».
«ثــم وصلــت امليليشــيات الشــيعية وكان هنــاك ٌ
قتــال بــن داعــش وامليليشــيات» ،عــى حــ ّد
قولــه .بقــي العلــوان يف منطقــة صــاح الديــن ملــدة خمســة أشــهر قبــل أن يتمك ـ َن أخ ـ ًرا مــن
الفـرا ِر مــع زوجتــه وأطفالــه الثالثــة عــر .يقـ ُ
ـول إنــه مل يكــن مــن الصعــب للغايــة الفـرار« ،أل ّن
داعــش كانــت مشــغولة للغايــة يف محاربــة امليليشــيات الشــيعية ،وكان عــد ُد الســكانِ كبــ ًرا
ـب الســيطرة عــى التدفــق الخارجــي للمدنيــن».
لدرجــة أنّــه كان مــن الصعـ ِ
يقـ ُ
ـول العلــوان إ ّن التوتـرات بــن اليزيديــن والعــرب يف املخيــم كانــت مرتفعــة للغايــة يف البداية.
ـب التعامــلِ مــع ذلــك ،لكننــا نُعلّــم األطفــال أننــا أصدقــاء ،ونحــن جــز ٌء مــن
«كان مــن الصعـ ِ
نفــس البلــد ،ونحــن نبـ ُ
ـذل جهــدا ً لخلطهــم يف أنشــطة حتــى يُجــرون عــى التفاعــل م ًعــا».
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تتذك ـ ُر شــرين قاســم ،البالغــة مــن العمــر  34عا ًمــا وهــي كرديــة يزيديــة وأم لتســعة أطفــال
مــن ســنجار ،رؤيــة جارتهــا املجــاورة تنض ـ ُم إىل مقاتــي داعــش« .كان جــاريت عربيــة ،وخانونــا
وبــدأوا القتــال ضدنــا .اعتدنــا عــى االحتفــال بحفـ ِ
ـات الزفــاف م ًعــا .ثــم يف اليــوم التــايل وضعــوا
أيديهــم يف يــد داعــش .كيــف ميكننــي العــودة إىل هنــاك مــرة أخــرى؟ كيــف ميكننــي الوثــوق
بهــم مــرة أخــرى؟».
ـب أطفالهــا إىل املدرســة ،لكنهــا قالــت إنهــم خائفــون أل ّن
ـب يف أن يذهـ َ
قالــت قاســم إنهــا ترغـ ُ
العديــد مــن زمالئهــم يف الصــف ســيكونون عربًــا .قــال الشــيخ اليزيــدي «لكــن ليــس لدينــا
مشــكلة مــع العــرب .هــؤالء النــاس هنــا يف املخيــم مل يكونــوا يعيشــون يف منطقتنــا .هــؤالء
النــاس مثلنــا ،مطروديــن مــن منازلهــم يف صــاح الديــن وديــاىل واألنبــار .ليســوا هــم الذيــن
فعلــوا هــذا بنــا» .لألســف ،هنــاك الكثــر مــن هــذه القصــص ،ولكــن بــدون صــورة إلظهارهــا أو
ر هــذه القصــص
مأســاة كبــرة لإلبــا ِغ عنهــا ،فــإن القليــل مــن وســائل اإلعــام لديــه ميـ ٌـل لن ـ ِ
أو تصوي ـ ِر فيديوهــات عنهــا ،أو حتــى كتابتهــا عــى مواقعهــم.

مأزق الصحفي
هــذا هــو املــأزق الــذي يواجهــه الصحفيــون .كــا أخــرين أحــد الزمــاء ،فــإ ّن القصــص يف هــذا
ـاج إىل الدمــاء والكثــر مــن االنفجــارات أو لصــورة عــر ّيب ذي عينــن زرقاوي ـن.»
الوســط «تحتـ ُ
وهنــا تكم ـ ُن املفارقــة لكــن مــع ُم ـ ّر ٍر منطقــي.
ِ
قليــل
ٌ
الحديــث للمعلومــات .يف الســابق ،كان هنــاك عــد ٌد
ناتــج عــن االنتشــا ِر
التناقــض
ُ
ٌ
ِ
ِ
واملنافــذ اإلعالميــة الكبــرة التــي تحتكــ ُر املعلومــات وجمهــور القــ ّراء .كانــت
املجــات
مــن
تعــرض للمشــاهد مــآيس
إنرتناشــيونال هريالــد تريبيــون ولومونــد ورويــرز ووكاالت األنبــاء
ُ
العــامل والتــي تراوحــت بــن بياف ـرا وبنغالديــش ،بــل وتســيطر عليهــا إىل حـ ٍـد كبــر .اليــوم ،تــم
القضــاء عــى احتــكا ِر املعلومــات وإضفــاء الطابــع الدميقراطــي عــى املعلومــات (والتــي قــد
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يعت ُربهــا البعــض فــوىض املعلومــات) .أوالً جــاءت األقــار الصناعيــة ،ثــم قنــوات الكابــل ،واآلن
الهواتــف املحمولــة .وهنــا يكمــن مــأزق الصحفــي ،كيــف تتنافــس وســائل اإلعــام القامئــة
(قــد يقــول البعــض) التــي عفــا عليهــا الزمــن ضــد قصــة ،مــا مل يتــم التحقــق منهــا باملجمــل،
والتــي تنتهــي يف موقــع مدونــة أو عــى فيســبوك أو تويــر؟ كيــف يتنافــس صحفيــو «املدرســة
القدميــة» عــى هاتــف محمــول مــع كامــرا وواتســاب عندمــا يتعــن عليهــم التحقــق مــن
قصصهــم وكتابتهــا ومصدرهــا؟
وتفــر هــذه املفارقــة أيضً ــا إغــاق املكاتــب الخارجيــة الباهظــة الثمــن ،وتخفيــض عــد ِد
الصحفيــن املعتمديــن واالبتعــاد عــن املجـ ِ
ـات الورقيــة .انخفضــت أعــدا ُد املشــركني وعائــدات
اإلعالنــات والضغــط التنافــي إلظهــا ِر رب ـ ٍح بســيط ،وهــذا يعنــي أ ّن امليزانيــات قــد ُخفّضــت
إىل حـ ٍـد كبــر .قــد تقـ ُ
ـول صحيفــة واشــنطن بوســت إن «الدميقراطيــة متــوت يف الظــام» ،لكــن
ـب الكث ـ َر مــن املــا ِل للحفـ ِ
ـاظ عــى تلــك األنــوار النبيلــة.
األمــر يتطلـ ُ
ر كذلــك األســاس املنطقــي إلنتــا ِج القصــص الكبــرة فقــط وأكرثهــا تفــ ّردًا
وهــذا مــا يفــ ُ
وجاذبيــة .بالرغــمِ ِمــن أ ّن الكثــر مــن الصحفيــن يرغبــون يف أن يتمكّنــوا مــن اغتنــامِ الفرصــة
فــرص تحقيــقِ ذلــك تبقــى ضئيلــة طاملــا
«لكتابــ ِة الفصــل األول مــن التاريــخ» بدقــة ،فــإن َ
أ ّن املكاتــب تضغــط للحصــو ِل عــى أفضــلِ صــورة أو أفضــلِ قصــة أو أفضــلِ اقتبـ ٍ
ـذب
ـاس لجـ ِ
جمهــو ٍر تت ّجــه أعينــه نحــو قنـ ِ
ـوات الكابــل واملواقــع اإللكرتونيــة وتويــر وفيســبوك .مــع األســف،
فــإ ّن القصــص الحقيقيــة ـ ســواء كانــت نزاعــات عرقيــة أو مشــاكل أخــرى داخــل املخيــم ـ قــد
تخصصــة ال تصــل إىل الجامهــر .وهــذا
ال تكــون قابلــة للتســويق بحيــث تنتهــي يف منشــورات ُم ّ
ـارب
بــدوره ال يؤ ّجــج ســوى القوالــب النمطيــة واملعلومــات الخاطئــة وامليــلِ إىل تعميــمِ التجـ ِ
الفريــدة واملأســاوية التــي يعيشُ ــها اآلالف مــن الالجئــن والنازحــن .واألســوأ مــن ذلــك أنــه
يزيــد مــن تجريـ ِـد رشيح ـ ٍة مــن البــر املحرومــن بالفعــلِ مــن حقوقهــم وتهميشــهم.
نحتــاج إىل رس ِدهــا كصحفيــن هــي تلــك التــي تتحــدّى املفاهيــم امل ُســبقة
القصــص التــي
إ ّن
َ
ُ
تطلــب املســاعدة والدعــم .باختصــار،
و «الحقائــق» املريحــة عــن «األمــم املتخلّفــة» التــي
ُ
ِ
ِ
تشــمل عــى أخــذ الوقــت الــكايف لالســتام ِع إىل
ُ
إنهــا القصــص التــي ليســت جذابــة .وهــي
ٍ
أشــخاص قــد نعت ُربهــم «غــ َر ُمهمــن» أو «غــ َر ُملهِمــن» للوهلــ ِة األوىل ألنهــم ال يُ ِعــدّون
قصــة دراماتيكيــة مبــا فيــه الكفايــة .الحــل هــو توجيــه الكامــرا والعمــل عــى دمـ ِج الترصفـ ِ
ـات
الطبيعيــة والحــوا ِر األصيــل لتوثيــقِ الحيــاة الحقيقيــة يف ٍ
عــرض صــادق.
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ـكل
إ ّن االنتبــاه لهــذه املشــاكل ميكــن أن يــؤدي إىل حلــو ٍل أفضــل .طاملــا أ ّن بيئتنــا املهنيــة تتشـ ُ
مــن خــا ِل انتشــا ِر املعلومــات وإضفــاء الطابــع الدميقراطــي عليهــا ،فســوف نضطـ ُر إىل الرتكيـ ِز
ـف واألحـ ِ
ـري عــى أعــا ِل العنـ ِ
ـداث املر ّوعــة ،والقصـ ِ
ـص التــي تُعي ـ ُد تأكي ـ َد الصــو ِر
بشــكلٍ حـ ّ
النمطيــة بــدالً مــن كرسِهــا ،أو الــر ِد الــذي يخــد ُم أجنــدة سياســية ،واالهتــام بقصـ ٍ
ـص ذات
ـت
بُعـ ٍـد إنســاين عميــق أو مونتــاج صــور مــن أجــلِ االنتشــا ِر الرسيــع عــر اإلنرتنــت ســيت ُم تفويـ ُ
القصـ ِ
ـص الحقيقيــة ،وســوف تســتم ُر معانــاة الصحافــة.
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الالجئ إ يل ّ ُمعلّمي
بقلم فرانسيس كولينغز
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جلســنا خــارج منــزل عليــاء الصغــر ،نلقــي نظــرة عــى الصــو ِر عــى جهــا ِز الحاســوب املحمــول،
ـادل األحاديــثَ عــن األصدقــا ِء؛ وهــو مــا فعلنــاه عــدة م ـر ٍ
ونش ـ ُر إىل الوجــو ِه ،ونتبـ ُ
ات مــن
قبــل .عــادة ،كان مــن املمكــنِ أن يكــو َن ذلــك يف فنــا ٍء أو رشفــة يف دمشــق ،مــع صـ ِ
ـوت املــؤذّنِ
ـوب أملانيــا .كانــت
مــن عــى مســافة ،ولكــن هــذه األيــام نحــن اآلن يف بلــد ٍة هادئــة يف جنـ ِ
عليــاء قــد عاشــت حيــاة مليئــة باألحـ ِ
ـداث منــذ أن التقينــا آخــر مــرة.
كنــا نظهـ ُر يف الصــو ِر دامئًــا ُمبتســمني ـ يف حفلــة أو حفــل زفــاف أو يف منــز ِل شـ ٍ
ـخص مــا أثنــاء
ُمشــاهدة إحــدى مباريــات ِ
كأس العــامل بينــا يت ـ ُّم تحضــر الكبــاب .هنــاك صــو ٌر لنــا جالســن
ـب املدرســية العربيــة ،وحتــى صــورة ونحــن يف حافلــة متهالكــة
عــى مكاتــب مغطــاة بالكتـ ِ
مــع أصدقــاء يتّجهــون عــر الصح ـراء إىل تدمــر .لقــد ضحكنــا كث ـ ًرا عــى صــور تلــك الرحلــة
وخاصــة عــى صــور ِة صديــقٍ مشــرك ،والــذي ،ليــس للمــرة األوىل ،قــد صعـ َد إىل ســط ِح الحافلــة
الرسيعــة الحركــة .مل نعــده إىل الحافلــة إال عندمــا رصدنــا نقطــة تفتيــش تابعــة للرشطــة
الســورية .كانــت تلــك أيام ـاً بريئــة.
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«أتذكـ ُر ذلــك؟ ســبع سـ ٍ
ـش (عابــد) يف لنــدن،
ـنوات مـ ّرت ( ...رايــة) يف الســويد هــذه األيــام ،يعيـ ُ
ـاش يف ســوريا
ـت مجـ ّرد زائـ ٍر عـ َ
وبقــي (جــورج) هنــاك» .كان هنــاك جـ ٌّو مــن الحــزنِ  ،أيضً ــا .كنـ ُ
ملــدة عــامٍ ونصــف ،وكانــت تلــك األماكــن تحمـ ُـل ذكريــات رائعــة يل .بالنســبة لعليــاء وزوجهــا
محمــد ،كانــت تلــك ديارهــم .وهــم يعيشــون اآلن يف ملجــأ بعــد رحلــة صعبــة كادت أن تــودي
بحياتهــم ،ينظــرون إىل صــو ِر وطــنٍ قــد ال يرونــه أبـدًا مــرة أخــرى.
-ـت إىل دمشــق يف عــام  2009لتعلّــمِ اللغــة العربيــة ،وأخــذتُ إجــازة مــن عمــي يف يب يب
ذهبـ ُ
ـت التح ـ ّدثَ باللغــة اإلســبانية جي ـدًا نســب ًيا يف السـ ِ
ـنوات األخــرة،
ـ
ّم
ل
تع
أن
ـد
ـ
بع
ـدن.
ـ
لن
يس يف
ُ
ـت أعلـ ُم أ ّن اللغــة العربيــة كانــت أكـ َر رصامــة وستسـ ُ
ـت
ـتغرق وقتًــا أطــول ،لــذا فقــد منحـ ُ
كنـ ُ
نفــي عا ًمــا عــى األقــل .مثــل العديــد مــن الجهــود التــي بذلتهــا مــن قبــل ،مل يكــن لــدي أي
ـب عليــه.
فكــرة عــن مــدى صعوبـ ِة األم ـ ِر والتجربــة املجزيــة التــي ســوف ترتتـ ُ
ـت ُمســبقًا مــع جامعــة دمشــق ،حيــث كانــت هنــاك دورات اللغــة العربيــة للمبتدئــن
تواصلـ ُ
أي علــمٍ باللغــة .ومــع ذلــك ،عــرتُ عــى مــكانٍ يف
كــا قالــوا يل ،لألشــخاص الذيــن ليــس لديهــم ّ
ـت رسيعـاً
دمشــق ألقطـ َن فيــه مــع عائلــة يف الشــوار ِع الخلفيّــة للمدينـ ِة القدميــة .لكننــي أدركـ ُ
ـت يف الفصــلِ مــع أشـ ٍ
ـخاص درســوا اللغــة مــن قبــل
أ ّن الــدورة الجامعيــة لــن تفيــدين .فقــد كنـ ُ
ـت أ ّن الــدورة ليســت للمبتدئــن مثــي الذيــن ليــس لديهــم أي أساســات يف اللغـةِ
ولذلــك الحظـ ُ
العربيــة ،فبــدأتُ أبحــثُ عــن حــلٍ آخــر.
ـش يف منــز ٍل آخــر وع ّرفتنــي عــى ُمد ّرســة خاصــة .عــى فنجــانِ قهــوة ،بعــد
كان يل صديقــة تعيـ ُ
حــوايل ثالثــن دقيقــة ،أوضحــت يل عليــاء الكثــر عــن أساسـ ِ
ـيات اللغــة أكــر مـ ّـا اكتســبتُه يف
ـر الحــروف املحـ ّـرة شــكلها اعتــادًا
أســبوعني يف الفصــل .تعرفـ ُ
ـت عــى بنيـ ِة الجــذر ،وكيــف تغـ ّ ُ
ـب اللغــة.
عــى مــكانِ وجودهــا يف الكلمــة .فــوق كل هــذا ،فقــد بعثــت لــدي عليــاء أيضً ــا حـ ّ
َ
يكتــب
الحــروف والكلــات .كصحفــي
أخربــش
ُ
جــال الكتابــة وجعلتنــي
لقــد أظهــرت يل
َ
ُ
باليمــن والــذي أصبــح خطــه مخربشً ــا نتيجــة الحاجــة للكتابــة برسعــة ،وجــدتُ نفــي أصنـ ُع
ـب األميــن مــن الصفحــة ُمتج ًهــا إىل
ـب يف االتجــا ِه املعاكــس ،مــن الجانـ ِ
أشــكالً جميلــة وأكتـ ُ
ـلوب
ـت بأسـ ِ
اليســار .شــعرتُ بســهولة وسالســة .لكــن مــا هــو أكــر مــن ذلــك هــو أنّنــي أعجبـ ُ
عليــاء.
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ـبت صديقًا حقيقيًا.
لقــد وجــدتُ ُمعلمــي ،لكن ما مل أدركه يف ذلك الوقت هو أنني اكتسـ ُ
الــدروس التــي اســتغرقت ســاعتني يف اليــوم
كنــت أســتيق ُظ مبكــ ًرا وأراجــ ُع
كل صبــا ٍح
يف ّ
ُ
َ
ـر الشــاي وتد ّخ ـ ُن ســجائرها املتواصلــة يف زاويــة بعيــدة
الســابق .كانــت عليــاء تصـ ُـل وتحـ ّ ُ
ِ
َ
نجلــس ونتحــدثُ
املفــردات والقواعــد.
حــول
مــن الرشفــة ثــم
ُ
ـش مصطلحـ ٍ
ـات
ـض أصواتنــا عندمــا نناقـ ُ
ـندرس عــن السياســة» ،ثــم نخفـ ُ
كان تقــول «اليــوم سـ ُ
ونهمــس بعبــارة «إرسائيــل» ،أو كــا أطلقنــا
مثــل الحكومــة والدميقراطيــة والديكتاتوريــة
ُ
عليهــا« ،ديــزين النــد».
لقــد كنــا نتبـ ُ
ـت أعطيهــا ســاعة أو أكــر مــن دراسـ ِة اللغــة اإلنجليزيــة،
ـس حيــث كنـ ُ
ـادل التدريـ َ
عــى ال ّرغــمِ مــن أنهــا تحدّثــت بالفعــلِ بشــكلٍ جيــد و ُمدهــش ،بعــد أن كانــت تــد ّرس نفســها
بشــكلٍ أســايس .أك ـرَ مــن األفعــا ِل واملفــردات ،ع ّرفتنــي عليــاء عــى حيــا ٍة رمبــا مل أ َرهــا أب ـدًا،
ِ
إىل الطــرقِ واألعــر ِ
ِ
الحافــات
بالنــاس الطيبــن والكرمــاء .كيــف تفهــ ُم خدمــة
اف الخاصــة
الصغــرة امل ُحـ ّـرة التــي كانــت تسـ ُ
ـلك طرق ـاً غ ـ َر ُمنتظمــة يف جمي ـعِ أنحــا ِء دمشــق .مــا هــو
ـب وأيــن؟ حتــى كيــف تســاو ُم يف ســوق الحميديــة« .ابتعــد ،ابتعــد» كانــت
أفضـ ُـل طعــام للطلـ ِ
تهمــس« .ســوف يتبعنــا البائــع».
ـرج اللغــة العربيــة مــن الفصــلِ
لقــد كانــت رحلــة ميدانيــة واحــدة كبــرة ،غالبًــا مــا كانــت تخـ ُ
ِ
أصبــح
حفــات الزفــاف يف الريمــوك (والــذي
نحــر
إىل الشــوار ِع القدميــة يف دمشــق .كنــا
ُ
َ
فيــا بعــد معقـ ًـا لداعــش) ،وحفـ ٍ
كل مــكان .كانــت اللغــة صعبــة
ـدرس يف ّ
ـ
ن
ـا
ـ
كن
ـزة،
ـ
امل
يف
ـات
ُ
للغايــة ،ومــع ذلــك كانــت الحيــاة هنــاك ممتعــة جـدًا ،لدرجــة أننــي مـدّدتُ إقامتــي .ولكــن يف
ـرب تظهـ ُر تدريج ًيــا ،بــد ًءا
ـر مــن حولنــا .كانــت بدايــاتُ الحـ ِ
عامــي الثــاين ،بــدأت الحيــاة تتغـ ّ ُ
مــن رجــا ِل الرشطــة الذيــن تعاملــوا بوحش ـيّة مــع املراهقــن الذيــن رشــوا جــدا ًرا بالرسـ ِ
ـومات
ـوب البــاد.
املعاديــة للحكومــة يف درعــا يف جنـ ِ
كل الحكومــات التــي تطلـ ُـق النــا َر
ثــم بــدأت الرشطــة يف إطــاقِ النــا ِر عــى املتظاهريــن .مثــل ّ
عــى أشـ ٍ
ـخاص غــر مســلحني ،زعمــوا أنهــم تع ّرضــوا للهجــومِ مــن ِقبــل «اإلرهابيــن» ،لكــن
القســوة التــي رأيناهــا كانــت تبعــثُ عــى القلــقِ الشــديد .األحــداث يف درعــا كانــت فظيعــة،
ـتصل األمــور.
ر كانــت سـ ُ
وتــم ســحقها كالعــادة .مل نتخيّــل أب ـدًا ّ
ألي درجــة مــن ال ـ ّ

87

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

ـت أعيــش فيــه أقــل وديــة .احتـ ّـل رجـ ٌ
ـال هادئــون إىل حـ ٍـد مــا
تدريجيًــا أصبــح الحــي الــذي كنـ ُ
ويرتــدون سـ ٍ
ـألت
ـرات جلديــة زوايــا الشــوار ِع وكانــوا يحدّقــون بجميـعِ املــارة« .مــن هــم؟» سـ ُ
اف الحديـ ِ
ـث معهــم.
ـاب املتاج ـ ِر الذيــن أعرفهــم جي ـدًا وغالبًــا مــا كنـ ُ
ـاذب أط ـر َ
ـت أتجـ ُ
أصحـ َ
«الرشطــة» قيــل يل بهــدو ٍء شــديد.
ـت أكــر مــن مــرة بــن
املظاه ـرات التــي رأيتُهــا يف دمشــق كانــت مؤيــدة للنظــام .فقــد علقـ ُ
حشـ ٍـد كبــر مــن النــاس وهــم يهتفــون« :هللا ،ســورية ،بشــار وبــس» ـ أي هللا وســوريا وبشــار
ـوف عــى رشفـ ِ
ـاج إليــه .ذكّــرين ذلــك بالوقـ ِ
ـات كــرة القــدم يف شــال
األســد هــو ّ
كل مــا نحتـ ُ
ـرف أ ّن هــذه األوقــات كانــت خطــرة.
إنجلــرا يف الثامنينيــات ،إال أنّنــي كنـ ُ
ـت أعـ ُ
-غــادرتُ ســوريا عــى مضــض .بعــد العــود ِة إىل لنــدن لوظيفتــي يف يب يب يس ،تحدّثنــا أنــا
وعليــاء كث ـ ًرا عــن طريــقِ ســكايب أو عــر الهاتـ ِ
ـت
ـف مــع تفاقــمِ األمــور .األحيــاء التــي كنـ ُ
أعرفهــا جيــدا ً ،مثــل الريمــوكُ ،د ّمــرت .تع ّرضــت مســاك َن بــرزة ،حيــثُ
عشــت لفــرة مــن
ُ
الزمــن ،لهجـ ِ
ـب
ـات الدبابــات .يو ًمــا بعــد يــوم ،كانــت البلــدات واملــدن املألوفــة تستســل ُم لرعـ ِ
ِ
حديــث أبــواقِ النظــام باســتمرار عــن
الوحشــية ضــد املتظاهريــن املناهضــن للنظــام ،مــع
عــا يُســمى باملتطرفــن السياســيني الذيــن ســجنهم
«اإلرهابيــن» .وكان األســد قــد
أفــرج ّ
َ
ِ
ســمح للنظــامِ بتربيــ ِر ادعاءاتــه بوجــود إرهابيــن.
ســابقاً ،مــا
َ
كانــت عليــاء يف البدايــة مــردّدة يف املغــادرة .فســوريا موطنهــا ،وبالرغــمِ ِمــن أنّهــا يف األصــل
مــن الشــال ،لك ـ ّن دمشــق كانــت مدينتهــا« .ســأبقى هنــا» ،كــا قالــت ،وقالــت أك ـرَ مــن
ـت
مـ ّرة بهــدوء« ،مبجـ ّرد أن ينتهــي األمــر ،ســيكون ّ
كل يشء رائ ًعــا ،ســيكون هنــاك حفلــة» .ظللـ ُ
أخ ُربهــا بأنهــا يجــب أن تغــادر ،وأنــه لــن يكــون هنــاك حفلــة ،وأنــه إذا ســق َط نظــام األســد،
كــا توقعنــا يف ذلــك الحــن ،ســيكو ُن هنــاك إراقــة دمــاء.
كان تحدثنــي عــن زيــادة نفــو ِذ الشــبيحة والذيــن هــم ميليشــيات مدعومــة مــن ِقبــل النظــام
وتســيط ُر عــى بعـ ِ
كل يشء يشــت ّد ظال ًمــا .أكــر مــا صعقنــي
ـض الشــوار ِع يف عــدة أحيــاء .كان ّ
ـت أتح ـ ّدثُ مــع عليــاء يف عــامِ  2013هــو مــا قالتــه عــن القطـ ِ
ـط التــي أصبحــت
عندمــا كنـ ُ
صامتــة ،فهــي بالــكا ِد تســم ُع أصواتهــا .قطــ ُط الشــوار ِع الشــهرية يف دمشــق والتــي كانــت
تبقيـ َـك مســتيقظا مبوائهــا ،أصبحــت مهزومــة وصامتــة.
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يف النهايــة ،عليــاء ،مثـ َـل كثرييــن آخريــن ،ســتغادر .أوالً ذهبــت إىل بــروت للعمــلِ كصحفيــة،
ثــم إىل إســطنبول كالجئــة .أصبحــت واحــدة مــن العديديــن ـ واحــدة مــن بــن  5.6ماليــن
ســوري منفــي يف الخــارج ،وأك ـرَ مــن  3.5ماليــن يف تركيــا وحدهــا .وهــذا دو َن ع ـ ّد الـــ 6.6
بحســب أرقــامِ املفوض ّيــة الســامية لألمــمِ املتحــدة لشــؤونِ
ماليــن نــازح داخــل ســوريا،
ِ
الالجئــن .هــذه هــي مأســاة عرصنــا ،تلــك التــي جعلــت أناسـاً مثــل عليــاء ومحمــد يخاطــرون
بحياتِهــم للهــروب.
تحدثــت عليــاء أك ـرَ مــن م ـ ّرة عــن التو ّج ـ ِه إىل أوروبــاُ ،مدركــة أ ّن الحيــاة كالجــئ يف تركيــا،
وإن كانــت آمنــة ،مل تكــن قانونيــة بالنســبة للذيــن مل تكــن لديهــم تراخيــص ،وبالتــايل لــن
يكــون لديهــم مســتقبل مضمــون .ذكــرت ذات يــوم أنهــا قــد تكــون وجــدت طريقــة ممكنــة،
لكنهــا اختــرت العديــد مــن التفاصيــل .أخربتنــي أنــه إذا حــدث ذلــك ،كان لديهــم «قــارب
رســمي» ،وكان «ال يشء يدعــو للقلــق» .مل أكــن الوحيــد الــذي مل تخــره عندمــا رك َبــت يف
أي فكــرة أيضً ــا.
القــارب؛ مل يكــن لــدى عائلتهــا ّ
-خــارج منزِلهــا يف أملانيــا وهــي تأخــذين يف التفاصيــل .شــاهدنا
بعــد ذلــك بعامــن ،جلســنا
َ
اللقطــات التــي ص ّورتهــا عــن محمــد وصدي ِقــه طــارق ،وهــو يسـ ُر بســعادة يف شــوار ِع أزمــر يف
ـوب تركيــا ،يضحـ ُـك ويــرخ .كانــوا يتّجهــون نحــو مــا ســيكو ُن قاربًــا ُمكتظًــا يأخذهــم عـ َر
جنـ ِ
ـح الفيديــو مر ّو ًعــا أكــر.
بح ـ ِر إيجــه إىل أوروبــا .كلــا شــاهدنا ،أصبـ َ
كانــت هــذه صــو ًرا مألوفــة بالنســبة يل ،للعــامل ،مــن رجــا ٍل ونســاء وأطفــال يائســن يتش ـ ّبثون
ـي فـ َ
ـوق املــاء .لكــن يف هــذه الحالــة كانــوا هــؤالء أصدقــايئ ،يعيشــون مقامــرة
بــزورقٍ مطاطـ ّ
ـرب الشــاي« .ولكــن
يائســة« .ال تفك ـ ُر يف املخاط ـ ِر التــي تأخذهــا» ،أخربتنــي عليــاء ونحــن نـ ُ
يف اللحظــة التــي قــال فيهــا امل ُه ّربــون« ،إىل القــوارب» ،هنــا بــدأت الدرامــا» .عــى بُعـ ِـد مائــة
وخمســن مــرا ً يف ِ
عــرض البحــر ،كان امل ُهــ ّر ُب يقــو ُد الســفينة املمتلئــة يف البحــ ِر ثــم تركهــم
وحيديــن يف البحـ ِر يف الظــام .بعــد ذلـ َـك بوقـ ٍ
ـت قصــر ،فشـ َـل امل ُحـ ّرك وبــدا األمـ ُر ســيئًا للغايــة.
ِ
َ
صــوت عليــاء وهــي تــر ُخ بذعــ ٍر باللغــة
وميكنــك ســا ُع
يُظهِــ ُر الفيديــو أضــواء وميضــة،
ـارب آخــر« .نحــن بحاجــة إىل بعـ ِ
ـض املســاعدة
ـرب قـ ٌ
اإلنجليزيــة« .مرحبــا!» تــر ُخ بينــا يقـ ُ
هنــا!»
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ـت أعمـ ُـل عليــه
ـت مقابلــة معهــا مــن أجــلِ تقري ـ ٍر حــول الرحلــة ،كنـ ُ
ـت وأجريـ ُ
عندمــا جلسـ ُ
لتــي آر يت العامليــة ،تحدّثــت بحـ ٍ
ـاس عــن التجربــة التــي اعتقــدت أنهــا قــد ال تنجــو منهــا.
ُ
ـت خطــأ يف
ـت قــد ارتكبـ ُ
ـت أقــول إذا كنـ ُ
ـت أفك ـ ُر بكــم جمي ًعــا ،بأصدقــايئ وعائلتــي .كنـ ُ
«كنـ ُ
ٍ
ـف قلبــي».
ـ
أنظ
ـت
ـ
«كن
ـت:
ـ
قال
يل».
ر
ـ
يغف
أن
ـل
ُ
ـ
آم
ـا
ـ
م
ـخص
ـ
ش
حــقِ
ُ
ُ
َ
بالصدفــة تــم رصدُهــم وإنقاذُهــم مــن ِقبــلِ خفـ ِر الســواحلِ اليونانيــة .الصــو ُر تُظهـ ُر وجوهـاً
أي
أي يشء آخــر .خــال األســبوعني القادمــن ،مل أســم ُع ّ
مبتهجــة ،بداف ـعِ االرتيــا ِح أك ـرَ مــن ّ
يش ٍء عنهــا ،ومل تتح ـدّث إىل أحـ ٍـد مــن معارفنــا .لقــد ســمعنا أنّهــم وصلــوا إىل أوروبــا ،لكــن
ـس أكــر .شــعرتُ باالنزعــا ِج ألنهــا مل تكــن صادقــة بشــأنِ املخاط ـ ِر التــي كانــت تنتظرهــا،
ليـ َ
ـت أنهــا كانــت تحـ ُ
أي شــخص .كنــا نتمنــى
لكننــي أدركـ ُ
ـاول فقــط ،كــا كانــت دامئًــا ،أال ت ُقلـ َـق ّ
أي يش ٍء يحــدثُ يف ســوريا؛ ســواء
أن يكــو َن ّ
كل يش ٍء عــى مــا يُـرام ،ولكــن مل نعــد نتفاجــأ ِمــن ّ
ـامات والضحـ ِ
األماكــن التــي أحببناهــا أو األصدقــاء .إ ّن ســوريا املليئــة باالبتسـ ِ
ـك التــي عرفناهــا
ـرب أصبحــت اآلن رسابًــا ،ومل تعــد موجــودة.
قبـ َـل الحـ ِ
شــق طريقهــم ببــط ٍء عــ َر
هبــ َط كل ِمــن عليــاء ومحمــد وطــارق يف أثينــا ثــم متكنــوا مــن ّ
جنــوب أوروبــا .لقــد دفعــوا للمه ّربــن ِ
ألخذهــم يف رحلــة ُمضنيــة طـ َ
ـوال الليــلِ ع ـ َر الجبــا ِل
مــن ألبانيــا إىل كوســوفو بينــا كانــوا يراقبــون الدببــة؛ اســتغرقت ال ّرحلــة أكــ َر مــن عــر
ســاعات .كانــوا يُفرِغــون محتويـ ِ
ـب الظه ـ ِر التــي أحرضوهــا ببــط ٍء ويســتغنون عــن
ـات حقائـ ِ
األشــيا ِء التــي اعتربوهــا غـ َر رضوريــة .شــقوا طريقهــم بحــذر عـ َر الحــدو ِد سـ ًرا عــى األقــدام،
ٍ
شــخص قــد يعيدهــم .كانــت
أي
بالســيارة ،والقطــار ،وتج ّنبــوا الرشطــة أثنــاء ذهابهــم ،أو ّ
أملانيــا هــي الهــدف ،وكانــوا يف ميونيــخ عندمــا ظهــروا مجــددا ً إلخبارنــا أنهــم بخــر لكنهــم
مرهقــون.
-ـت لرؤيتهــم .كانــوا يف بلــدة هادئــة ،محشــورين يف غرفــة يف مجموعــة
بعــد فــر ٍة وجيــزة ،ذهبـ ُ
املخصصــة لالجئــن .اللغــة املســتخدمة كانــت اللغــة العربيــة ،وكان الجميـ ُع يـ ُ
ـرك
مــن الشــققِ
ّ
ـاب ،ورائحــة الطعــام العراقــي والســوري تتخلّـ ُـل الهــواء .كانــت هــذه محطتهــم
حــذاءه عنــد البـ ِ
األوىل يف نظــامِ الالجئــن الــذي أنشــأته الحكومــة األملانيــة ملســاعد ِة الوافديــن الجـدُد.
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بينــا ك ّنــا نســ ُر حــول املدينــة يف يــومٍ مــن األيــامِ الدافئــة ،صدمنــي هــدوء املــكان .مل أ َر
ِ
ثــاث ســنوات .كانــت ،يف الظاهــرِ ،هــي نفــس الشــخص الــذي كان
عليــاء منــذ أكــرَ مــن
ٍ
ٍ
ِ
ـت ،وهتفــت «مرحبــا» بصــوت عــال عـ َر الشــارعِ.
يركـ ُ
ـض باتجــا ِه محطــة القطــار عنــدت وصلـ ُ
لكــن دمشــق التــي أحببناهــا كانــا مبثاب ـ ِة عاصفــة مــن النشـ ِ
ـاط والضوضــاء والفــوىض .كانــت
ـص ذاتِهــا يف بعـ ِ
ـض األحيــان .وكانــت هــذه املدينــة عــى نهـ ٍر جميــل ،غـ َر بعيـ ٍـد
لعليــاء الخصائـ َ
عــن شــتوتغارت ،ولكنهــا ُمغايــرة متا ًمــا لدمشــق .هادئــةُ ،محا ِفظــة ،وبالطب ـعِ أملانيــة للغايــة.
ـاءلت كيــف ميك ـ ُن أن يتأقلمــوا معهــا.
تسـ ُ
ثــم عــدتُ بع ـ َد بضع ـ ِة أشــه ٍر عندمــا اجتم ـ َع أصدقاؤنــا مــن مناطــقٍ مختلفــة لحضــو ِر حفــلِ
زفـ ٍ
ـوري منوذجــي و صاخــب .لقــد تز ّوجــت عليــاء مبحمــد ،ورقصنــا عــى أنغــامِ املوســيقى
ـاف سـ ّ
الصاخبــة طـ َ
ـب ،وأنــا منهــم ،كيف ّيــة
العربيــة ّ
ـوال الليــلِ  ،وم ـ ّرة أخــرى ،علّ ـ َم الســوريون األجانـ َ
ـص الدبكــة التقليديــة ،كــا فعلنــا مـر ٍ
رقـ ِ
ات عديــدة يف دمشــق وحمــص وتدمــر.
ـب ـ أو كــا يُس ـ ّميهم األملــان ،املهاجــرون ـ يش ـقّون طريقَهــم
باســتثناء هــذه امل ـ ّرة كان األجانـ ُ
يف ٍ
أرض غريبــة ،كــا فعلنــا نحــن مــن قبــل وبفضــلِ مبســاعدتهم.
ـايس
إ ّن مــا فعلتــه أملانيــا مــن أجــلِ الالجئــن يُســعدين ،حيــثُ أنّنــي أراه أنــه التـزا ٌم إنســا ّين أسـ ّ
أقابــل
ُ
أال وهــو مســاعدة اآلخريــن كــا كانــوا هــم سيُســاعدوك لــو كانــوا يف مكانــك .ومل
ـخاصا أك ـرَ ســخا ًء وانفتا ًحــا مــن الســوريني .بالنســب ِة للكثرييــن ،مبــن فيهــم أصدقــايئ،
قــط أشـ ً
أصبحــت أملانيــا مــاذًا مثلــا كانــت أمريــكا ذات يــومٍ مــاذًا لألجيــا ِل الســابقة مــن النــاس
اليائســن .املقربــون ِمنــي الذيــن لديهــم تاري ـ ٍخ عائــي ويخافــون مــا كانــت عليــه أملانيــا يف
املــايض ،كالنازيــة ومعســكر ِ
ات االعتقــال واملحرقــة ،ي ـ َرون اآلن أنجيــا مــركل وأملانيــا الحاليــة
كمنــار ٍة ســاطعة.
أنشــأت أملانيــا نظا ًمــا ُمرب ًحــا .بطبيعتهــم ،فــإ ّن مواطنــي بــاد الشــام يعملــون بجـ ٍـد وابتــكار.
ـت مســتقبالً أ ّن لديهــا بعــد
إ ّن ق ـرا َر مــركل مبن ـ ِح اللجــو ِء ألك ـرَ مــن مليــونِ شــخص قــد يثبـ ُ
ـاش سـ ٍ
ـارج بريطانيــا ،إال أننــي
ـخص عـ َ
نظــر .كمواطــنٍ إنجليــزي ،رغـ َم أنّنــي شـ ٌ
ـنوات عديــدة خـ َ
ـس
أشــع ُر بالخجــلِ مــن الطريقــة التــي ت ُعامـ ُـل بهــا بلــدي الالجئــن .بالرغــمِ ِمــن كونهــا خامـ َ
أكـ َر اقتصــا ٍد يف العــامل ،إال أ ّن بريطانيــا قبلــت عــددًا تاف ًهــا جـدًا مــن الالجئــن الســوريني يــكا ُد
ال يتجــاو ُز عــر ِ
آالف الجــئ .وباملقارنــة ،قبلــت تركيــا أك ـرَ مــن ثالثــة ماليــن شــخص.
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التفسـ ُر الوحيـ ُد الــذي ميكننــي تقدميــه لألصدقــا ِء األجانــب الذيــن يســألون عــن الســبب ،هــو
تذك َريهــم بــأ ّن بريطانيــا جزيــرة ،وتتّب ـ ُع عقليــة الجزيــرة حيــثُ كث ـ ًرا مــا تع ّرضــت للغــز ِو يف
تاريخهــا  ،كــا أنهــا بذاتهــا قامــت بالكث ـرِ مــن الغــزو .عــى عكـ ِ
ـس أوروبــا القــارة ،نــاد ًرا مــا
كانــت حــدو ُد بريطانيــا ســهلة االخــراق .قــد أكــو ُن ُمخطئًــا ،ولكــن عــى الرغــمِ مــن الهجــر ِة
ـب يف
وتع ـ ّد ِد الثقافــات يف بريطانيــا ،إال أنــه يبــدو أ ّن هنــاك شــكالً مــن أشــكا ِل ال ُكــر ِه لألجانـ ِ
إنجلــرا ،وهــو مــا يُســ ّهل اســتغالله مــن ِقبــل وســائلِ اإلعــامِ اليمين ّيــة والسياســيني الذيــن
يســتثمرون مشــاع َر الخـ ِ
ـب سياســية.
ـوف لتحقيــقِ مكاسـ ٍ
كل ظـ ِ
تحســنت مبج ـ ّر ِد عثورِهــم عــى منــز ٍل
يف كتابتــي هنــا ال أقص ـ ُد أ ّن ّ
ـروف الالجئــن قــد ّ
يف أملانيــا وأماكــ َن أخــرى .بينــا عليــاء ومحمــد وطــارق يتمتّعــون بالــذكا ِء والتفتّــح مبــا
ـتيعاب اللغـ ِ
ـات وتعلّمهــا ،هنــاك آخــرون سـ ُيصارِعون دامئًــا .أولئــك الذيــن لــن يتــم
يكفــي السـ ِ
الحــرب يف ســوريا ،والذيــن ســوف
قبــل
قبولهــم ،والذيــن ســوف ينظــرون دامئًــا إىل الحيــا ِة َ
ِ
يُطلَـ ُـق عليهــم اســم «األجانــب» .وهــذا مــا يجعلنــي أشــع ُر بالقلــقِ الشـ ِ
ـديد عنــد الســا ِع عــن
الهجـ ِ
ـات ضــد الالجئــن.
-أخصائيــة اجتامعيــة تعتنــي بعليــاء ومحمــد منــذ وصولهــا .ازدهــرا
الســيدة وولــف هــي ّ
خــال عامــن وأصبحــا يتح ّدثــانِ األملانيــة عــى املســتوى الجامعــي ،لكــن مل ينجــح الجميــ ُع
بذلــك .وبينــا تح ّدثنــا يف مكتبهــا ،أوضحــت الســيدة وولــف الصعوبــات« .إ ّن توقعـ ِ
ـات الالجئــن
الذيــن يصلــون إىل أملانيــا مرتفعــة للغايــة وغـ َر واقعيــة .إنهــم يتوقعــون الحصـ َ
ـول عــى شــق ٍة
خاصــة يف غضــونِ بضعــة أســابيع والعثــو ِر عــى وظيفــة برسعــة ميكنهــم أن يؤدوهــا مبــا
ـب مــع املعـ ِ
ـارف التــي اكتســبوها يف بالدهــم .هــذه هــي الرؤيــة املثاليــة لديهــم ،لكــن
يتناسـ ُ
هــذا بالطب ـعِ صعــب للغايــة».
ـخاص اضطـ ّروا إىل تـ ِ
كل يش ٍء وراءهــم ،وظائفهــم ،وعائالتهــم ،ومنازلهم،
ـرك ّ
هــؤالء يف النهايــة أشـ ٌ
وكل مــا عرفــوه .إ ّن املجــيء إىل بلـ ٍـد أجنبــي وتعلّــمِ اللغــة والتأقلــمِ واالزدهــا ِر هــي
وثقافتهــمّ ،
كل شـ ٍ
ـبب الحــرب .كان والــداي خــال
تحدّيــات هائلــةّ .
ـخص منــا يأمـ ُـل أال يحــدثَ لــه ذلــك بسـ ِ
ـرب العامليــة األوىل .لــدي
ـرب العامليــة الثانيــة أطفــاالً ،كــا كان جــدي ُمحا ِربًــا خــال الحـ ِ
الحـ ِ
صــورة لــه مــع ثالثـ ٍة مــن أصدقــا ِء املدرســة الذيــن ذهبــوا م ًعــا وسـ ّجلوا أنفســهم للقتــال .كان
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جـ ّدي الوحيــد مــن املجموعــة الــذي نجــا وعــا َد إىل املنــز ِل .أنــا جــز ٌء مــن الجيــلِ املبـ ِ
ـارك مــن
الحــرب أو أن يُصبِحــوا الجئــن يف ٍ
أرض أجنبيــة،
للذهــاب إىل
األوروبيــن الذيــن مل يضطــ ّروا
ِ
ِ
ـس بنعمتــه.
وهــو أمـ ٌر اعتــدتُ عليــه لدرجــة أننــي ال أحـ ُّ
ومــع ذلــك فقــد علّمتنــي صداقتــي مــع الســوريني ،الذيــن تبعــروا اآلن ،أنّــه ال يوج ـ ُد فــرق
فرصــا ،ويف نهايــ ِة
بينــي وبــن عليــاء ،باســتثنا ِء جــواز ســفري .لقــد منحنــي مــكا ُن ميــادي ً
املطــاف ،الحاميــة .لكـ ّن عليــاء مــن بلـ ٍـد تحـ ّول إىل ُمجـ ّر ِد أنقــاض ،وما زالــت تقــوده ديكتاتورية
وحش ـيّة تقتـ ُـل شــعبَها اليــو َم دونِ حســاب ،متا ًمــا كــا فعلــت يف درعــا يف أوائــلِ عــامِ .2011
عليــاء ومحمــد يف مــكانٍ جيــد .يبــدو أنهــا ســعداء ،وعندمــا زرتهــا آخ ـ َر م ـ ّرة قمنــا بشــوي
نفعــل يف الســابق .إنهــا يفتقــدانِ إىل وطنهــا وعائالتهــا،
ُ
الكبــاب وأكلــه متا ًمــا كــا كنــا
ـرب والدمــار ،قــد ســمحت
ـرف أملَ الحـ ِ
ومؤخ ـ ًرا ُرزقــا بطفلهــا األول .أملانيــا ،البل ـ ُد الــذي يعـ ُ
ـح ابنتهــا فرصــة أفضـ َـل
لهــا بالبــدء مــن جديــد وأعطتهــا مســتقبالً .إنــه أيضً ــا مــكا ٌن مينـ ُ
بكث ـرٍ يف الحيــاة ،وأمــن أك ـ َر بكث ـرٍ مــا كان ميكــن أن يتمتعــوا بــه يف ســوريا اليــوم.
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قافلة امله ّ
جر ين

قصة الفا رّ ين من عنف
العصابات يف أمر يكا
الوسطى
بقلم إدز تيانسان
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 -١رحلة شاقة
ـأجعل أرسيت متـ ُّر بهــذا األمــر إذا مل تكــن مســألة حيــاة أو مــوت؟» ،تسـ َ
ـاءل ســالومون،
«هــل سـ ُ
بينــا كان يهــ ّز رأســه ردًا عــى ســؤاله البالغــي .كــا قــال ،وهــو مســيحي ُمتديّــن يتكلــ ُّم
برصاحــة ولديــه طفــان ،إن أولويتــه هــي «حيــاة كرميــة» لعائلتــه  ،وإنــه ُمقتنــ ٌع بــأ ّن
هنــدوراس مل تعــد قــادرة عــى تقديــم ذلــك.
ِ
منتصــف الطريــقِ تقري ًبــا إىل رحلتهــم
التقيــت بــه يف نوفمــر  2018يف مكســيكو ســيتي ،يف
ُ
التــي ال تنتهــي أب ـدًا إىل الحــدو ِد بــن الواليــات املتحــدة واملكســيك .خــال األســابيع الثالثــة
ـب أنفســهم عـ َر عـ ّد ِة حــدود ،وســاروا جِيا ًعــا ملئـ ِ
ـت
املاضيــة ،قامــوا بتهريـ ِ
ـات الكيلومــرات تحـ َ
ح ـرار ٍة شــديدة ،وأمضــوا الليــايل الشــديدة الــرودة يف الشــوار ِع ومرِضــوا ع ـدّة م ـ ّر ٍ
ات أثنــاء
ِ
اآلالف مــن املهاجريــن اآلخريــن،
عبورِهــم يف إطــا ِر قافلــة تتح ـ ّر ُك ع ـ َر أمريــكا الوســطى مــع
ـب اللجــوء يف الواليــات املتحــدة.
ـدف معظمهــم إىل طلـ ِ
يهـ ُ
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ينتقلــون يف قوافــل املئــات لتســهيلِ الرحلــة ،والتــي قــد تكــون خطــرة للغايــة .اكتســبت دول
ـص ســامة مواطنيهــا.
أمريــكا الوســطى واملكســيك شــهرة لكونهــا غــر مســتق ّرة حتــى يف مــا يخـ ّ
لقــد مــاتَ الكث ـ ُر مــن املســافرين يف املــايض عــى نفــس الطريــق؛ تــم الرسقــة مــن بعضهــم،
ألي عائلــة تف ّك ـ ُر
واختُطــف بعضهــم مــن ِقبــل عصابــات ...كــا أ ّن املخاط ـ َر عديــدة بالنســبة ّ
يف القيــامِ بهــذه الرحلــة مبف َر ِدهــا.
«أشــخاص بــا حــدود» هــي منظمــة غــر حكوميــة تنظّـ ُم قوافــل مامثلــة منــذ عــدة ســنوات.
ــب املناطــق التــي تســيط ُر عليهــا عصابــات
إنهــم يختــارون بعنايــة طريــق الســفر لتج ّن ِ
ِ
َ
املخــدرات قــد َر اإلمــكانِ ويتأكــدون مــن إبقــا ِء املهاجريــن عــى الطريــقِ خــال ســاعات ال ّنهــار
فقــط.
ـرك مــع القافلــة يف واليــة فرياكــروز املكســيكية ،تـ َ
يف أحـ ِـد األيــام ،بينــا كنــا نتحـ ُ
ـرك الحــادث
الــذي وقــع يف مــكان قريــب أثــ ًرا ُمخيفًــا علينــا جمي ًعــا .دخلــت مجموعــة ُمســلّحة مــن
ـات املخـ ِ
عصابـ ِ
ـؤول املحــي امل ُنتَخــب يتنـ ُ
ـدرات املحليــة مطعـ ًـا حيــث كان املسـ ُ
ـاول وجبــة مــع
زمالئــه .طلبــت منــه العصابــات الذهــاب معهــم ،وعندمــا رفــض قُتــل بالرصــاص حــاالً.
عمليــات االختطــاف شــائعة بقــد ِر انتشــا ِر قتــل السياســيني واملســؤولني .والهــدف ليــس دامئًــا
رفيــع املســتوى .حيــث ت ُحقــق عصابــات املخــدرات أربا ًحــا مــن تجــارة املخــدرات واألســلحة
وأخــذ اإلتــاوات ،ولكــن يف بعــض األحيــان ،قــد يُعتــر حتــى املهاجــرون الفقـراء ُمربحــن؛ حيــث
قــد يضطــر أقاربهــم إىل الدفــع ألعضــاء العصابــات يف بلـ ٍـد آخــر.
بعــض املناطــقِ محفوفــة باملخاطــر ،قــ ّررت الرشطــة املكســيكية أن ت ُكثّــف
مــع اعتبــا ِر أ ّن
َ
وجودهــا عــى طــو ِل طريــق املهاجريــن ،ويف بعــض األحيــان ،حتــى مرافقتهــم بســياراتهم .يف
ـألت أحــد ضبــاط الرشطــة عـ ّـا إذا كان هنــاك
إحــدى هــذه الحــاالت خــارج مدينــة قرطبــة ،سـ ُ
أي تهديـ ٍـد مح ـدّد ،ح ـذّر برصاحــة مــن أنهــم كانــوا يتخــذون االحتياطــات أل ّن «أي يشء ُيكــن
ّ
أي وقـ ٍ
ـت مــن اليــوم».
يف
ـدث،
ـ
يح
أن
ّ
يف ظـ ّـل هــذه الظــروف ،اندفــع اآلالف مــن املهاجريــن إىل الشــال قلقــن بشــكلٍ دائــم عــى
ســامتهم .إضافــة إىل ذلــك ،كان لديهــم قلــق للحصــو ِل عــى مــا يكفــي مــن الطعــام واملــاء
لتجــاو ِز الظـ ِ
كل يــومٍ كان بالنســبة لهــم كفاح ـاً آخــر ،عقليًــا وجســديًا.
ـروف القاســيةّ .
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غالبًــا مــا يأخــذ املهاجــرون يف القافلــة قوتهــم مــن بعضهــم البعــض ويســتطيعون النجــاة مــن
معاناتهــم مــن خــا ِل التضامــنِ مــع بعضهــم .يف الليــايل البــاردة ،يتج ّمعــون يف مجموعــات
ويتقاســمون أثنــاء النهــار املخــزون الصغــر مــن الطعــام الــذي لديهــم يك يســتم ّروا يف املســرة
الطويلــة .إنهــم يتناوبــون وهــم يحملــون األطفــال واألشــياء امل ُختــارة بعنايــة التــي قـ ّرروا عــدم
تركهــا وراءهــم .مــع العلــمِ أ ّن الذكريــات التــي يحتفظــون بهــا مــن حياتهــم الســابقة ميكــن أن
تجعــل حياتهــم املســتقبلية أك ـرَ صعوبــة ،لذلــك أخــذوا معهــم أقــل قــدر ممكــن.
كــا أ ّن كــرة عددهــم قــد تعنــي أيضً ــا بعــض املشــاكل يف بعــض األحيــان ،حيــث ميكــن أن
كل
تنتــر إنفلون ـزا شــخص واحــد كالنــار يف الهشــيم بــن املجموعــة .فمــن املؤكّـ ِـد تقريب ـاً أن ّ
شـ ٍ
ـخص قــد مــرض يف مرحلــة مــا.
ـرض امل ُزمنــان هــا الســببني اللذيــن جعــا الرحلــة ُمثــرة للقلــق بشــكلٍ
لقــد كان الجــو ُع واملـ ُ
جانــب
التعــب إىل
خــاص يف مــا إذا كانــوا ســيتمكنون مــن الوصــول إىل الواليــات املتحــدة.
ِ
ُ
أي مــرض .لك ـ ّن معظــم املهاجريــن كانــوا
الظــروف القاســية جعــل مــن الصعـ ِ
ـب التعــايف مــن ّ
مقتنعــن أنــه ال يوجــد بديــل آخــر ،وهــذا اإلميــان الجامعــي ســاعدهم عــى املُــي قد ًمــا.
يف العديــد مــن محطـ ِ
ـات التوقــف يف املكســيك ،ق ّدمــت الســلطات املحليــة أو الســكان الغــذاء
واملــاء والــدواء .لكــن يف أوقـ ٍ
ـات أخــرى مل يحالفهــم الحــظ .بالنســب ِة للكثرييــن ،النــوم مبعــدة
ِ
فـر ٍ
اش مل يكــن شــيئًا جديـدًا .تـ ّم االعتيــا ُد عــى عــدمِ االســتحامم أو عــدمِ وجــود فرشــة للنــوم
ٍ
ِ
ـب عــى الظــروف الصعبــة لحشــد مــن مهاجريــن
عليــه .يف النهايــة ،مل يكــن مــن الصعـ ِ
ـب التغلّـ ُ
صامديــن وصابريــن ،يحلمــون بحيــا ٍة أفضــل.
تحويــل
ُ
كانــت أطــول محطــة للمهاجريــن يف العاصمــة املكســيكية .ألكــرَ مــن أســبوع ،تــم
أكــر ُمج ّم ـعٍ ريــايض يف مكســيكو ســيتي إىل مــا يشــبه مخيــم الالجئــن .كانــت الخيــام التــي
تســتضيف أكــر مــن مئــة الجــئ ُمنتــرة عــى مســاحة شاســعة مــن مالعــب البيســبول أو
ـس الحجــم الكبــر لهــذه املرافــق وقدرتهــا عــى ســمعة
كــرة القــدم أو ألعــاب القــوى .ينعكـ ُ
املكســيك كأكــ ِر مدينــة يف أمريــكا الشــالية.
بعــد قضــاء أيــامٍ عــى الطريــق ،ســاعد االســتقرار يف ملجــأ مؤقــت عــى تعزيـ ِز آمــا ِل املهاجريــن
ومعنوياتهــم .بالنســبة إىل معظمهــم ،كانــت هــذه هــي املــرة األوىل منــذ أســابيع التــي يحظــون
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فيهــا ببعــض الراحــة و االســتحامم وغســل املالبــس والحصــو ِل عــى وجبــات ســاخنة تُقــ َّد ُم
طـ َ
ـوال اليــوم.
كان لديهــم حتــى مــرح للرتفيــه .عــى مــدا ِر اليــوم ،ت ُســ َمع األغــاين املشــهورة لجميــع
ات الصـ ِ
الالتينيــن مــن عــى ُمكـ ّـر ِ
ـوت الضخمــة ،بغــض النظــر عــن املــكان الــذي ينتمــون إليــه
يف أمريــكا الوســطى.
بعــد ظُهــر أحــد األيــام ،تـ ّم تحويـ ُـل املــرح إىل حلبــة مالكمــة تضـ ّم «أبطــاالً خارقــن» يرتــدون
األزيــاء وهــم يرمــون اللكــات والــركالت امل ُزيّفــة ،وكان هنــاك ُمعلّـ ٌـق يُعلّــق عــر امل ُكـ ّـرات
ويُضيــف تأث ـ ًرا دراماتيك ًيــا .مشــه ٌد غريــب مــن النظــرة األوىل ،لكــن بــدا أنــه جــذب النتبــاه
الحشــد الــذي أخــرين أ ّن هــذه هــي املــرة األوىل التــي يضحكــون بهــا خـ َ
ـال األســابيع القليلــة
ـت أ ّن الفكاهــة ،أيضً ــا ،كانــت نــادرة ،وأنّهــا مج ـ ّرد واحــدة مــن تلــك
املاضيــة .عندهــا أدركـ ُ
االحتياجــات التــي أراحــت عقولهــم وأجســادهم.
ـح اآلن
انهالــت الت ّربعــات بكثافــة .موقـ ُ
ـف الســيارات يف أك ـ ِر ُمج ّم ـعٍ ريــايض يف املدينــة أصبـ َ
ِ
للســيارات الرســمية والصحفيــن .كان عــى العديــد مــن املكســيكيني ،الذيــن
ُمتا ًحــا فقــط
أحــروا املالبــس امل ُســتعملة والت ّربعــات ،الوقــوف يف الخــارج والســر ملســافة ُمعيّنــة ليتمكّنــوا
مــن مســاعدة األشــخاص الذيــن تعاطفــوا معهــم خــال األســابيع القليلــة املاضيــة.
ر منــذ اليــوم الــذي وصلــت فيــه إىل الحــدود املكســيكية.
كانــت أخبــار قافلــة املهاجريــن تنتـ ُ
ف ّرقــت خراطيــم امليــاه امل ُضــادة للشــغب حشــودا ً مــن املهاجريــن يهرعــون لعبــو ِر الحــدود يف
البدايــة ،ثــم ســمحت لهــم بالعبــور بطريقــة منظمــة عــى مــدا ِر بضعــة أيــام.
وقــد تــم رصــد التقـ ّدم التدريجــي للمهاجريــن عــر املكســيك عــن كثــب مــن ِقبــل العديــد مــن
ـاب الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب األش ـ ّد قســوة قبــل
محطــات التلفزيــون املحليــة .فخطـ ُ
ـح محنــة هــؤالء املهاجريــن مكانًــا عــى
انتخابــات التجديــد النصفــي للواليــات املتحــدة قــد منـ َ
الصحـ ِ
ـف الدوليــة« .ســوف يرسقــون وظائفكــم ويخلقــون فــوىض يف مجتمعاتكــم»،
عناويــنِ ّ
قـ َ
ـال ترامــب يف مســراته يف محاولــة لحشـ ِـد قاعــدة الدعــم الخاصــة بــه .لكنــه أدّى أيضً ــا إىل
تعاطـ ِ
ـف البعــض ،الذيــن رمبــا مل يكونــوا عــى علــم بهــذا النــزوح الجامعــي.
كان للمكســيك ردود فعــل ُمتباينــة تجــاه املجموعــة .أحــر أب وابنــه حقائــب مــن األحذيــة
ـأي
واملالبــس امل ُســتعملة إىل إحــدى «خيــام التــرع» يف العاصمــة .قــال األب« :أردنــا املســاعدة بـ ّ
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طريقــة ممكنــة» .لقــد جمعــوا أشــياء غــر ُمســتخدمة يف حيهــم ،عــى أمــل أن تقــوم هــذه
األشــياء بتســهيلِ الرحلــة الطويلــة امل ُتبقيــة لهــؤالء املســافرين .وقــال ابنــه «نأمــل أن يتمكنــوا
مــن الوصــو ِل إىل الحــدود» .عــى ال ّرغــم مــن صغــر ســنه ،لكــن بــدا أنــه يفهــم الحقائــق
القاســية يف هــذا البلــد.
ســألتهم« :مــاذا لــو مل يســتطيعوا الوصــول وانتهــى األمــر بهــم بالبقــاء؟» نظــر األب واالبــن إىل
بعضهــا البعــض واســتهجنا الســؤال .قالــوا إ ّن املكســيك لديهــا بالفعــل العديــد مــن املهاجريــن
ومجموعــة كاملــة مــن مشــاكلها الخاصــة .مل يُعارضــوا بالــرورة اســتضافة املكســيك لهــم،
لكنهــم كانــوا ُمشــككني يف قــدرة بالدهــم عــى اســتضافة أعــداد مــن أمريــكا الوســطى أك ـرَ
يك العــادي.
مــا يفعلــون بالفعــل ،يف اقتصــا ٍد ال يُلبّــي توقعــات املكســي ّ
املهاجــرون أيضً ــا يف ّكــرون بنفـ ِ
ـرف الكثــر منهــم أنــه ميكنهــم طلــب اللجــوء
ـس الطريقــة .يعـ ُ
هنــا واآلن .لكــن «مــاذا سيســتفيدون مــن ذلــك؟» ،فهــم يعرفــون أنّهــا لــن تكــو َن أفضـ َـل بكثـرٍ
ِمـ ّـا تركــوه يف هنــدوراس أو غواتيــاال أو الســلفادور .ســواء مــن الناحيــة االقتصاديــة أو مــن
ناحيــة ســامتهم.
غالبًــا مــا تنش ـ ُط عصابــات املخــدرات التــي ف ـ ّروا منهــا يف بلدانهــم يف املكســيك .لذلــك فــإ ّن
هدفهــم األســايس هــو الوصــول إىل الواليــات املتحــدة ،حيــث يعتقــدون أنهــم ســيحصلون عــى
حاميــة حقيقيــة وفــرص أفضــل لكســب العيــش؛ أحــام شــ ّجعتهم عــى امل ُــي يف طريقهــم
ـض النظــر عــن مــدى صعوبــة الرحلــة.
بغـ ّ

 -٢هل يســتحق كل هذا العناء؟
يرغــب هــؤالء
كثــب الظــروف التــي
كصحفــي ،كان مــن امل ُفيــد بالنســبة يل أن أرى عــن
ٍ
ُ
ـت ســأفعل
ـ
كن
إذا
ـا
ـ
ع
ـاءل
ـ
أتس
ـي
ـ
جعلن
األشــخاص يف تح ّملهــا مــن أجــلِ تغيــر حياتهــم .هــذا
ُ
ـش يف املجتمعــات التــي تركوهــا وراءهــم .وأتســاءل،
ـت هندوراس ـ ًيا أعيـ ُ
نفــس الــيء إذا كنـ ُ
مــا مــدى ســوء الوضــع؟
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والحقيقــة هــي أ ّن النضــال الحقيقــي ألمريــكا الوســطى ذات الدخــل املنخفــض مل يتــم اإلبــاغ
عنــه يف جميـعِ أنحــاء العــامل .إذ إنــه مــن الســهل أن نفــرض ،كــا فعــل الرئيــس دونالــد ترامــب
ســابقًا ،أ ّن هــؤالء األشــخاص «مهاجــرون اقتصاديــون» يبحثــون ببســاطة عــن الرخــاء ،أو كــا
يُشـ ُر البعــض إليهــم ،طامعــن بالـــ «الحلــم األمريــي».
لكــن مبجـ ّر ِد فتــح قصصهــم ،رسعــان مــا يُصبــح واض ًحــا أ ّن «األمــن واألمــان» هــا أيضً ــا عامــان
رئيســيان يدخــان يف القــرار الصعــب امل ُتمثــل يف ِ
تــرك كل يشء وراءهــم يف رحلــة مليئــة
بالشــكوك وخاليــة مــن الضامنــات.
لهــذا الســبب يخــى الكثـ ُر مــن النـ ِ
ـاس التحـدّث عل ًنــا .مــع العلــم أنّــه قــد يُجـ َـرون يف النهايــة
عــى العــودة ،وبهــذا يُجـ َـرون عــى العيـ ِ
ـت رحم ـ ِة عصابــات املخــدرات
ـش م ـ ّرة أخــرى تحـ َ
التــي تهيم ـ ُن عــى أحيائهــم ومدنهــم.
ّثــت إليهــم أ ّن دافعهــم األســايس للمغــادرة هــو
أخــرين العديــ ُد مــن
ِ
الشــباب الذيــن تحد ُ
ِ
عنــف العصابــات .مــن بينهــم فرنانــدو الــذي بلــ َغ مــن العمــ ِر  18عا ًمــا
الهــروب مــن
مؤخ ـ ًرا ،وكان عليــه اتخــاذ ق ـرار شــبه تلقــايئ بالتخـ ّـي عــن جمي ـعِ أف ـرا ِد عائلتــه وأصدقائــه
يف هنــدوراس.
كانــت خيــارات فرنانــدو واضحــة :إمــا البقــاء واالنضــام إىل العصابــات أو الهــرب .أخــرين
جــرون عــى االنضــامِ إىل صفــوف العصابــات أو
بعيــدا ً الكامــرا أ ّن العديــد مــن الشــباب يُ َ
مواجهــة العواقــب.
كانــت محنــة مارفــن ُمامثلــة ،وهــو ِمــن هنــدوراس يف أوائــل العرشينيــات مــن عمــره .قــال يل:
رأســا عــى عقــب بــن عشـيّ ٍة وضُ حاهــا».
«لقــد انقلبــت حيــايت ً
عندمــا كان شــابًا يف هنــدوراس ،اعتــر مارفــن نفســه محظوظًــا يف الحصــو ِل عــى وظيفــة .لكــن
العمـ َـل كحـ ِ
ـارس أمــنٍ لرشكــة خاصــة كبــرة جعلــه هدفًــا مثال ًيــا للعصابــات .يف إحــدى الليــايل،
تبعتــ ُه العصابــات طــوال الطريــق إىل منزلــه واقتحمــوا املنــزل ثــم هــددوه بالســاح أمــام
عائلتــه« :تعــاون معنــا أو قــل ودا ًعــا لعائلتــك».
مل يرغــب مارفــن يف خســارة دخــلٍ يُعت ـ ُر جيّ ـدًا بالنســبة ملعاي ـرِ هنــدوراس ،ومل يكــن يريــد
ِ
تهديــد الســاح مل تــرك
أي جرميــة ُمنظمــة .لكــن صدمــة رؤيــة عائلتــه تحــت
املشــاركة يف ّ
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أمامــه ســوى خيــار أخــر أال وهــو الخــروج إىل طريــق الهجــرة .عــى الرغــمِ مــن أنــه مل يقــم
بتســمية العصابــة امل ُحــددة ،لكنــه أخــرين« :مل يعــد هنــاك مــكا ٌن آمــن بالنســبة يل ،فأعضــاء
العصابــات يف كل مــكان!»
ِ
تشــوب الحكومــة وقــوات األمــن مزاعــ ُم الفســا ِد
العديــد مــن بلــدان أمريــكا الوســطى،
يف
ُ
الواســعة النطــاق .غالبًــا مــا يكــو ُن مــن العبـ ِ
ألي شـ ٍ
ـخص يواجــه مشــاكل مــع العصابــات أن
ـث ّ
ـب املســاعدة مــن الرشطــة.
ـب ويطلـ َ
يذهـ َ
الثقــة يف قـ ِ
ـاس أنّهــم يســعون فقــط لجمــع
ـوات األمــن تــكا ُد تكــون معدومــة .حيــثُ يعتقـ ُد النـ ُ
الرشــاوى ،ويف بعـ ِ
ـض الحــاالت ،يتعاونــون مــع العصابــات نفســها .أثبتــت العديــد مــن الحــوادث
املاضيــة للمواطنــن أن العصابــات املســلحة يف بعــض األحيــان هــي التــي تُ ِسـ ُـك بزِمــامِ األمــور.
يف ظـ ّـل معـد ِ
ـهل عــى الفئــات املحرومــة
ّالت البطالــة امل ُتزايــدة ونــدرة الفــرص االقتصاديــة ،يسـ ُ
الوقــو ُع يف فــخ الجرميــة امل ُنظمــة ،حيــث يؤمــن أفـراد العصابــات فرصــة إلطعــامِ أرسهــم عــى
األقــل ،والذيــن كانــوا يتضـ ّورون جو ًعــا.
لكــن تجــارة املخــدرات واألســلحة ودفــع اإلتــاوات ليســت باألمــوال الســهلة دامئًــا .حيــث
تصطــد ُم العصابــات مــع بعضهــا البعــض أو مــع الرشطــة باســتمرار ،مــن أجــلِ الحفـ ِ
ـاظ عــى
أرواح مدنيــن أو تــودي بحيــا ِة أف ـراد هــذه
ســلطتها .ويف كث ـرٍ مــن األحيــان ،فإنهــا تحص ـ ُد
َ
العصابــات.
ـباب الذيــن ال يريــدون هــذا املســتقبل .لكــن الواقــع
فرنانــدو هــو واحـ ٌد مــن العديــد مــن الشـ ِ
عــى األرض مل يقـ ّدم لــه أي بدائــل .قــال إنــه محــارص بــن خياريــن يؤديــان إىل نفــس الغايــة:
التعـ ُّرض للقتــل أثنــاء العمــل مــع العصابــات أو الهــروب منهــا.
ـت أتح ـدّث إىل فرنانــدو ،اســتحرضتُ صــورة الرئيــس دونالــد ترامــب يف رأيس ـ وهــو
بينــا كنـ ُ
ـب يف إحــدى التجمعــات االنتخابيــة ـ حيــث ات ّهــم املهاجريــن يف القافلــة بأنهــم أعضــاء
يخطـ ُ
يف حركــة  ،MS13لكــن دون أي دليــل.
وبالرغــم ِمــن أ ّن عصابــة  MS13الســيئة الســمعة ظهــرت داخــل الواليــات املتحــدة ،فإنهــا
أقــل مــن  ٪١مــن مجمــو ِع أفــراد العصابــات يف البــاد .وامل ُفارقــة الكــرى يف ادّعــاء
تشــك ُّل ّ
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ترامــب أ ّن العديــد مــن الشــباب الذيــن قابلتُهــم يف القافلــة هربــوا ألنهــم يريــدون مــاذًا آم ًنــا
مــن عصابــات بالدهــم.
امثــا يلــوح ألطفالــه .ولذلــك فلــم يســمح لهــم بالخــرو ِج
كــا يخــى ســالومون مصــ ًرا ُم ً
للعــب يف الشــوارع ،خوفًــا عليهــم مــن عمليــات إطــاق النــار امل ُحتملــة التــي تــودي أحيانًــا
بحيــاة األبريــاء .مل يرغــب يف تربيتهــم يف بيئـ ٍة ينعــد ُم فيهــا األمــن باســتمرار ،ومســتقبلٍ مــيء
بالشــكوك.
ِ
الحــي الــذي يُقيــ ُم فيــه ،حيــث كان
بتهديــدات العصابــات يف
كان ســالومون نفســه يشــع ُر
ّ
يُديــر متج ـ ًرا صغ ـ ًرا لتنــاو ِل الطعــام .ومثــل معظــم العصابــات يف املنطقــة ،تــم االتصــال بــه
أيضً ــا مــن ِقبــل العصابــات التــي تطلــب إتــاوات الحاميــة .حتــى ان البعــض يراهــا «أمــواالً
رضيبيــة» تجم ُعهــا العصابــات التــي تُســيط ُر عــى املنطقــة ،بالنظ ـ ِر إىل ف ـرا ِغ الســلطة الناجــمِ
عــن عــدمِ وجــو ِد رشطــة ف ّعالــة إمــا بســبب الضعــف أو الفســاد.
أي خيــار ســوى دفــع «مســتحقاته» للعصابـ ِ
ـات املســؤولة .كان يقــو ُم
مل يكــن لــدى ســالومون ّ
تعســفيًا والكلفــة تــزداد.
بالدفــعِ حتــى «ال يواجــه أي مشــكلة» لكــن فــرض اإلتــاوات كان ّ
كل مــرة ،تهــدده هــو وعائلتــه.
ظهــرت العصابــات بشــكلٍ ُمتك ـ ّرر وطلبــت مبالــغ أكــر ،ويف ّ
شــاهد ســالومون انخفــاض هامــش ربحــه عــى مــدا ِر عــدة أشــهر ،حتــى اختفــى متا ًمــا .مل يعــد
يجلــب عملــه أي دخــلٍ إلطعــام أطفالــه .وبــدالً مــن ذلــك ،أُجــر عــى العمــل مــع العصابــات.
كان هنــاك العديــد مــن األمثلــة األخــرى يف املنطقــة التــي أثبتــت أ ّن عــدم والئــه ميكــن أن
يكلفــه حياتــه بســهولة؛ أو األســوأ مــن ذلــك ،حيــاة أرستــه.
كان خيــاره الوحيــد هــو الفــرار ،والقيــام بذلــك دون العــودة .امتــدت شــبكة العصابــات
إىل مناطــق أخــرى ،ويف كثــر مــن الحــاالت إىل البلــدان املجــاورة .لهــذا الســبب مل يســتطع
املخاطــرة بإعــادة التوطــن يف أي مــكان يف املنطقــة املجــاورة .كانــت القافلــة هــي الفرصــة
املثاليــة حتــى يصــل إىل الواليــات املتحــدة ،وهــو رهــا ٌن آمــن.
مل يكــن ســالومون حالــة فريــدة عــى اإلطــاق .فالعديــد مــن الشــهادات يف القافلــة كانــت
ُ
ويقــول الشــهود إ ّن اآلالف مــن األرس يف مجتمعاتهــم تعــاين مــن االضطهــاد اليومــي
يائســة.
والخــوف عــى حياتهــم.
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يف هــذا الســياق ،يرفـ ُع العديـ ُد مــن محامــي حقــوق اإلنســان قضايــا طلــب اللجــوء .يزعمــون
أ ّن العديــد مــن هــؤالء األشــخاص غــر قادريــن أو غــر راغبــن يف العــودة إىل بلدهــم األصــي
مبوجــب
بســبب الخــوف القــوي مــن التعــ ّرض لالضطهــاد ،وأنــه ينبغــي حاميتهــم كالجئــن
ِ
ِ
القانــون الــدويل.
كل شــخص يف القافلــة ســيكو ُن مؤهــاً كالجــئ ،فإنــه يف
رغــم أنــه ال يوجــد مــا يضمــن أ ّن ّ
ـح صفــة الالجــئ بطبيع ـ ِة
الواقــع ليــس الجميــع بالــرورة هنــاك لطلــب اللجــوء .إذ تُ َنــح منـ ُ
كل حالــة عــى حــدة ،أل ّن كل فــرد ميكــن أن يقــدم مجموعــة مختلفــة مــن
الحــال بحســب ّ
الــروط.
لقــد فوجئنــا عنــد ســا ِع تقاريــر تفيــ ُد بوجــو ِد مهاجريــن أفارقــة قــد انضمــوا إىل القافلــة،
وهنــا تح ـ ّول النقــاش عــى الفــو ِر إىل دعايــة أخــرى ُمناهضــة للهجــرة لتقويـ ِ
ـض رشعيــة قضيــة
القافلــة.
عــى مــدا ِر عــدة أســابيع قضيتُهــا يف متابعــة القافلــة ،مل أصــادف مهاجـ ًرا مــن أمريــكا الوســطى.
كانــت األغلبيــة مــن هنــدوراس ،تليهــا غواتيــاال والســلفادور ،وأقليــة مــن نيكاراغــوا ،ويف
النهايــة انضــم بعــض املكســيكيني أيضً ــا إليهــم.
بنــا ًء عــى عــرات املقابــات التــي أجريتُهــا ،ميكننــي أ ّن أؤكــد بســهولة أ ّن غالبيــة هــؤالء
املهاجريــن ُمؤ ّهلــون عــى األقــل لتقديــمِ طلــب اللجــوء .ومــع ذلــك ،ميكــن القــول إ ّن أقليــة
مــن الحــاالت متــدد تعريــف الالجــئ.
ـتضيف املهاجريــن
دينــا هــي أم لطفلــن .قابلتُهــا يف واحــدة مــن أكـ َر الخيــامِ ازدحا ًمــا التــي تسـ
ُ
تجلــس عــى ٍ
فــرش منتــرة حولهــا ،تاركــن مســاحة
يف مكســيكو ســيتي .كانــت العائــات
ُ
تجلــس مــع امرأتــن أخريــن وهــن أيضً ــا أمهــات
كافيــة للتجــ ّول يف الخيمــة .كانــت دينــا
ُ
عازبــات ،بعضهــن البعــض يف الطريــق وقــ ّررن االلتــزام ببعضهــن البعــض والتضامــن.
ـرض جميــع أطفالهــن يف الطريــق عــدة مـرات.
بــدت كل النســاء ُمرهقــات و ُمضطربــات .لقــد مـ َ
وبال ّرغــمِ مــن صعوبــة ظروفهــن ،مل يرفضــن اإلجابــة عــن بعــض األســئلة .شــعرن بالخجــل قليـاً
مــن الكامــرا يف البدايــة ،لكــن كانــت لــدى دينــا الشــجاعة يف النهايــة لالنفتــاح.
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كانــت دينــا معزولــة متا ًمــا مــن ِقبــل عائلتهــا بأكملهــا ،خاصــة بعــد انفصالهــا عــن زوجهــا.
كانــت تخبــ ُز املعجنــات يف الشــوارع ،ولكــن بالــكاد كان لديهــا مــا يكفــي إلطعــام طفليهــا.
مل تتمكــن مــن دف ـعِ اإليجــار واضطُ ـ ّرت إىل قضــا ِء لياليهــا يف النــومِ تحــت جــر .انفجــرت يف
البــكاء ،ثــم قالــت إنــه ليــس لديهــا مــكان تذهــب إليــه.
مبج ـ ّرد أن أغلقنــا الكامــرا ،كشــفت عــن بعـ ِ
ـض التفاصيــلِ اإلضافيــة ،حـ َ
ـول التهديــدات وســوء
املعاملــة التــي تع ّرضــت لهــا عــى أيــدي زوجهــا وعائلتــه .لذلــك يبــدو أ ّن ســبب الهــرب ليــس
مج ـ ّرد العــوز ،بــل هــو العنــف املنــزيل الــذي قالــت إنهــا كانــت تواجهــه.
لقــد أظهــرت يل هــذه املقابلــة م ـ ّرة أخــرى أ ّن املهاجريــن قــد يكــو ُن لديهــم أســباب عميقــة
لـ ِ
حساســة وشــخصية
ـرك ّ
كل يشء وراءهــم والقيــامِ برحلــة إىل املجهــول .بعــض هــذه األســباب ّ
لدرجــة أنهــا قــد ال تظه ـ ُر بســهولة أثنــاء مقابلــة مــع صحفــي.
ِ
النــاس يخشــون حتــى عــرض وجوههــم عــى الكامــرات؛ خوفًــا مــن أدىن
كان الكثــ ُر مــن
احتــال أن يــرى أولئــك الذيــن يضطهدونهــم أو يهددونهــم مكانهــم ويقــررون إيذائهــم أو
إيــذاء أحبتهــم الذيــن تركوهــم وراءهــم.
ـف قصـ ِ
ـص ســالومون وفرنانــدو ومارفــن ودينــا عــن بعضهــا البعــض متا ًمــا ،ولكــن جميعهــا
تختلـ ُ
لديهــا عامــل مشــرك واحــد :شــعو ٌر دائــم بعــدمِ األمــان والخـ ِ
ـوف عــى ســامتهم .يبــدو أ ّن
بغــض النظــر عــن صعوبــ ِة
القــوة الدافعــة التــي دفعتهــم إىل األمــامِ هــي القناعــة بأنّــه
ِّ
ـوض هــذه التجربــة.
ـتحق خـ َ
الرحلــة ،فــإ ّن ظروفهــم تسـ ُّ
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 -٣املكسيك كوسيط
ص ـ ّور البيــت األبيــض تق ـ ُد َم القافلــة البطــيء نحــو الحــدو ِد األمريكيــة كتهديـ ٍـد وشـ ٍ
ـيك لألمــن
القومــي .بعــد إهان ـ ِة املهاجريــن املكســيكيني خــال حملتــه الرئاســية ،اختــا َر دونالــد ترامــب
وصــم املهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى باملجرمــن عشــيّة انتخابــات التّجديــد النصفــي
للواليــات املتحــدة.
يف الواقــع ،اتصــل الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب بنظــرِه املكســييك إنريــي بينيــا نييتــو
ِ
ِ
إليقــاف القافلــة .وعــى األرض ،متّــت ترجمــ ُة هــذا الطلــب عــى الفــور إىل
للضغــط عليــه
جهــو ٍد مــن الحكومــة املكســيكية ملحاولــة إلقنــاع املهاجريــن بالبقــاء.
كانــت اســتطالعاتُ الـ ّرأي للرئيـ ِ
ـرب مــن شــهرِه
ـس بينيــا نييتــو ُمتدنّيــة يف املكســيك عندمــا اقـ َ
األخــر يف منصبــه .حيــثُ أعلــ َن أ ّن «املهاجريــن يف القافلــة ســيحصلون عــى بطاقــة هويــة
رســمية مؤقتــة يف املكســيك ،ويكونــون قادريــن عــى الوصــو ِل إىل برنام ـ ِج العمــلِ املؤقــت».
وأكّــد أيضً ــا أنهــم «ســيكونون قادريــن عــى الحصــو ِل عــى العنايــة الطبيــة وحتــى إرســال
أطفالهــم إىل املدرســة».
إ ّن معرفــة أ ّن املكســيك ميكــن أن تكــون خيــا ًرا للتســوية وبــدء حيــاة جديــدة بعــثَ باالرتيــا ِح
ّــق بباقــي رحلتهــم .لدرجــة
ملُعظــمِ القافلــة ،الذيــن تعبــوا مــن انتظــا ِر املجهــول فيــا يتعل ُ
ِ
أنــه حتــى الدعــم النفــي كان مــن بــن الخدمـ ِ
ـات امل ُقدّمــة لهــم أثنــاء وجودهــم يف مكســيكو
ســيتي.
أقامــت منظمــة غــر حكوميــة محليــة خيمــة لتقديــمِ الدعــم النفــي ،حيــث كان ميكــ ُن
للمهاجريــن تحديــد املواعيــد والتشــاور مــع الخــراء حــول قضاياهــم النفســية .كانــت مارلــن
إحــدى هــؤالء املتطوعــن املكســيكيني .أخربتنــي أ ّن العـرات مــن املهاجريــن الذيــن ســاعدتهم
كانــوا يف حالــة مــن القلــق لدرجــة أنهــم كافحــوا مــن أجــلِ اتخــاذ قــرار بشــأنِ البقــاء أو
االســتمرار.
لقــد كان باعثًــا للســخرية مــن نــوا ٍح كثــرة أنــه إىل جانــب خيمــة الدعــم النفــي ،كان هنــاك
الخيــم األخــرى التــي أنشــأتها املنظمــة الدوليــة للهجــرة ( ،)IOMواملفوضيــة العليــا لشــؤون
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الالجئــن التابعــة لألمــم املتحــدة ،ووكالــة الهجــرة يف املكســيك ،وغريهــا مــن املنظــات غــر
الحكوميــة التــي تق ـدّم املشــورة القانونيــة املجانيــة.
ميكــ ُن للمــر ِء أن يــرى املهاجريــن يخرجــون مــن خيمــة ويصطفــون يف خيمــة أخــرى .كانــوا
يتناقشــون مــع بعضهــم البعــض حــول أفضــل طريقــة لل ُمــي قد ًمــا .الــيء الوحيــد الــذي
اتفقــوا عليــه جمي ًعــا هــو أ ّن ثالثــة إىل أربعــة أســابيع عــى الطريــق دفعتهــم بالفعــل إىل
الحافــة .وإدراكًا منهــم أن الرحلــة ال ت ـز ُال يف أقـ ّـل مــن نصــف الطريــق ،بــدأ أولئــك الذيــن
ميكنهــم العــودة فعل ًيــا يف التفكــرِ يف هــذا الخيــار.
ـت كريســتيان وأصدقــاؤه يوقعــون أوراقًــا داخــل خيمــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة ،التــي
رأيـ ُ
ـرض عــى املهاجريــن املســاعدة يف العــودة إىل بلدانهــم ،إذا اختــاروا ذلــك طو ًعــا.
ـ
تع
ـت
كانـ
ُ
مجموعــة مــن األصدقــاء ،بعضهــم صغــار يف ســن املراهقــة ،ســمعوا عــن القافلــة التــي متـ ّر عـ َر
ـزح ويضحـ ُـك مــع
مدينتهــم وق ـ ّرروا القفــز عــى متنهــا مــن أجــلِ «التجربــة» .وبينــا كان ميـ ُ
أصدقائــه ،أخــرين كريســتيان أنــه «مل يخطــر ببالــه أبــدا ً أ ّن األم ـ َر سيسـ ُ
ـتغرق وقتًــا طوي ـاً» ،
وأن مــا معهــم مــن املــال نفــد ومرضــوا م ـ ّر ٍ
ات عديــدة ،كــا قضــوا العديــد مــن األيــام وهــم
جيــاع عــى الطريــق .واآلن ،وبعــد إعطائهــم الفرصــة ،ق ـ ّرروا العــودة وقالــوا إنهــم يف امل ـ ّرة
القادمــة ميكنهــم التخطيــط للرحلــة بشــكلٍ صحيــح.
ـت كريســتوفر جاســكون ،ممثـ ُـل املنظمــة الدوليــة للهجــرة ،الــذي أخــرين أنّهــم
بعــد ذلــك قابلـ ُ
يف َ
ذلــك الوقــت ،ســ ّجلوا حــوايل مائــة شــخص كانــوا عــى اســتعداد للعــودة إىل بلدانهــم،
ولكنهــم أقليــة صغــرة يف قافلــة تض ـ ُّم أك ـرَ مــن  5آالف مهاجــر.
ـس الوقـ ِ
يف نفـ ِ
ـت تقري ًبــا ،أعلنــت حكومــة هنــدوراس عــن برنامــج بتمويــلٍ قــدره  27مليــون
دوالر لتوف ـرِ الدّعــمِ يف اإلســكان أو التعليــم أو االســتثامر للمؤسسـ ِ
ـات الصغــرة .مــن املفـ ِ
ـرض
أن يكــون ذلــك حافــ ًزا للمهاجريــن للعــودة .لكــن قلّــة قليلــة منهــم ســ ِم َعت عــن ذلــك
أي حــال ،فــإ ّن هــذه الحوافــز
أي ثقــة يف حكومتهــم .وعــى ّ
بالفعــل ،ومل يكــن لــدى معظمهــم ّ
ـباب أمنيــة.
املاليــة ال مي ِك ُنهــا مســاعدة أولئــك الذيــن ف ـ ّروا ألسـ ٍ
ومــع ذلــك ،فهــم الكثــر مــن املهاجريــن أ ّن مخيــم الالجئــن املؤقــت ومــوارده لــن يدوما.بعــد
فــر ٍة وجيــزة مــن انتقــا ِل القافلــة ونســيانها مــن الصحــف ،ســيصبحون ببســاطة جــز ًءا مــن
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مجتمــع املهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى يف املكســيك؛ مئــات اآلالف الذيــن يُكافحــون يوميًــا
لتغطيــة نفقاتهــم.
ِ
ِ
املكســيك كان مبثابــ ِة أخبــار
عــرض
األشــخاص املوجوديــن يف القافلــة ،فــإ ّن َ
بالنســب ِة ملُعظــمِ
ســا ّرة ،لكنهــم اعتــروا ذلــك مبثابــة خطــة «ب» ،يف حــا ِل فشــلِ هدفهــم يف الوصــو ِل إىل
الواليــات املتحــدة .يبــدو أ ّن حوافــز املكســيك ومحاوالتهــا إلقناعهــم بالبقــاء مل تنجــح« .شــك ًرا،
لكــن ال ،شــك ًرا» كان رد معظمهــم.
تسـ َ
ـاءل املهاجــرون عـ ّـا إذا كانــت الحكومــة املكســيكية ُيكنهــا بــدالً مــن ذلــك مســاعدتهم
ِ
عــى الوصــول إىل الحــدود األمريكيــة .الطلبــات امل ُتك ـ ّررة مــن منظمــة «أشــخاص بــا حــدود»
أي رد مــن الحكومــة .بــدالً مــن ذلــك ،كان هنــاك شــعو ٌر مــن الــر ّد ِد مــن
مل تســفر عــن ّ
ـب الحكومــة تجــاه مســاعدتهم عــى تحقيــقِ هدفهــم األســايس .يف نهايــة املطــاف ،كانــت
جانـ ِ
«أشــخاص بــا حــدود» ُمجــرد رشكــة خاصــة قــررت رعايــة الحافــات التــي ســتأخذ بعــض
املهاجريــن يف رحلتهــم إىل الشــال .ســاعدهم أيضً ــا العديــد مــن املكســيكيني يف الســر يف
الطريــق ،حيــث عرضــت العديــد مــن الشــاحنات واملركبــات نقلهــم إىل محطّتهــم القادمــة.

 -٤الحــدود األمريكيــة  -نهاية أو مجرد بداية كابوس!
ِ
ُ
افــرض الكثــ ُر مــن
الواليــات املتحــدة ،لــذا
الوصــول إىل
كان الهــدف النهــايئ للقافلــة هــو
َ
املهاجريــن أ ّن الوصـ َ
ـول إىل الحــدو ِد كان أقــرب مــا يكــو ُن إىل ال ّنــر .يف الواقــع ،أظهــرت معظــم
الحــاالت أنــه قــد يكــون مج ـ ّرد بدايــة لكابـ ٍ
ـوس آخــر؛ يف بعــض الحــاالت ،أك ـ َر صعوبــة مــن
الرحلــة نفســها.
ـس دونالــد ترامــب بشــكلٍ رصيــح
رص َح الرئيـ ُ
قبــل أســبوعني مــن وصــو ِل القافلــة إىل الحــدودّ ،
ـمح لقافلـ ِة املهاجريــن بالدخــو ِل إىل الواليــات املتحــدة .فقــام
أمــام تج ّمـعٍ حاشــد بأنّــه لــن يسـ َ
ٍ
ـارب  ٦آالف جنــدي عــى الحــدود الجنوبيــة ،ويف خطــوة غــر مســبوقة ،قامــت
بن ـ ِ
ر مــا يُقـ ُ
ـب اللجــوء ،مؤكـدًا أ ّن الذيــن يعــرون عــر موانــئ الدخــول الرســمية
إدارتــه بتغيـرِ قوانـ ِن طلـ ِ

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

110

فقــط هــم الذيــن سـتُد َرس حالتهــم كطالبــي لجــوء.
وردّت مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤونِ الالجئــن قائلــة إ ّن «األمــن القومــي واالســتقبال
الكريــم لالجئــن وطالبــي اللجــوء ليســا أمريــن ُمنفصلــن ،بــل يعـ ّززان بعضهــا البعــض» .كــا
ادّعــت املنظمــة الدوليــة أ ّن «نظــام االســتقبا ِل يف جنــوب الواليــات املتحــدة غ ـ ُر ٍ
كاف وغ ـ ُر
ـتيعاب هــذه األعــداد املوجــودة عــى الحــدود الجنوبيــة مــع
قــادر منــذ فــرة طويلــة عــى اسـ ِ
شــال املكســيك وهــذا مــا يُج ـ ُر طالبــي اللجــوء عــى االســتعان ِة بامل ُه ّربــن غــر النظاميــن».
ـارض القوانــن الجديــدة التــي أصدرهــا ترامــب مــع «قانــون الهجــرة والجنســية» ،الــذي
تتعـ ُ
ـض النظــر عــن كيفيــة دخــو ِل الفــردِ
ـص بوضــو ٍح عــى أنــه ميكـ ُن تقديــم طلــب اللجــوء ،بغـ ّ
ينـ ُّ
إىل البلــد أو ِمــن أيــن .وقــد اعتـ َر الكثــرون هــذه الخطــوة ســوء اســتخدام لســلطته التنفيذيــة.
ـت أغطــي قافلــة أخــرى يف وقـ ٍ
ـت مبكــر مــن
أعــادين قـرا ُر ترامــب إىل حادثــة ســابقة عندمــا كنـ ُ
عــام  .2018وكان مئــات املهاجريــن قــد تج ّمعــوا عنــد معــر تيخوانــا الحــدودي .كان الكثــرون
ـمح لهــم بالعبــور.
ينامــون يف الشــوار ِع دو َن أن يعرفــوا متــى سيُسـ ُ
افــق عــرات األشــخاص عــر الحــدود،
كان أحــد املنظمــن مــن «أشــخاص بــا حــدود» ير ُ
وعندمــا َ
غضــب قائــاً إ ّن «مراقبــة
احتــج يف
أدرك أنــه لــن يتــم قبــول املزيــد لهــذا اليــوم،
ٍ
ّ
ِ
وكاالت تنفيـ ِـذ القانــون يف الواليــات املتحــدة ،مــع
الحــدود األمريكيــة هــي واحــدة مــن أكــر
القــدرة عــى ترحيــلِ أكــر مــن ألــف شـ ٍ
ـخص يف اليــوم ،ولكــن عندمــا يتعلّـ ُـق األم ـ ُر بطالبــي
اللجــوء ،يقولــون إنهــم ال يســتطيعون القيــام باملزيــد».
ـأي طريقــة
يف ذلــك الوقــت ،كان مــن املنطقــي بالنســبة لكث ـرٍ مــن النــاس عبــور الحــدود بـ ّ
ممكنــة ،وغالبًــا مــا يكــو ُن ذلــك مــن خــا ِل التسـلّل عــر أي فتحــة ميكنهــم العثــور عليهــا ،ثــم
ـمح للحكومــة
تقديــم طلــب اللجــوء الح ًقــا .لكــن القوانــن الجديــدة التــي وضعهــا ترامــب تسـ ُ
األمريكيــة برتحيلهــم «للدخــو ِل بطريقــة غــر رشعيــة» ،حتــى لــو كانــوا مؤهلــن للجــوء ،وهــي
خطــوة ،كــا يقـ ُ
ـارض مــع القانــون الــدويل.
ـول الخــراء ،تتعـ ُ
ومــع ذلــك ،فــإ ّن سياســة املُدّعــي العــام الســابق جيــف سيشــنز ،التــي ُســنت يف أبريــل ،2018
غضــب واســعِ النطــاق يف الواليــات املتحــدة وخار َجهــا .حيــثُ بــدأت جلســات
تســبّبت يف
ٍ
«سياســة عــدم التّســامح مطلقًــا» التــي شــوهد فيهــا املهاجــرون البالغــون الذيــن عــروا
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ـن فصـ ُـل البالغــن
الحــدو َد بشــكلٍ غــر قانــوين وهــم يواجهــون دعــاوى جنائيــة؛ حيــثُ يتعـ ّ ُ
امل ُحتجزيــن ،الذيــن يواجهــون ت ُهــاً جنائيــة ،عــن أطفالهــم الذيــن تــ ّم إبقاؤهــم يف مراكــ ِز
االحتجــاز.
ـت عائلــة غينــاك قبــل اللحظــات األخــرة مــن افرتاقهــم ،حيــث وصلــوا إىل مع ـ ِر تيخوانــا
قابلـ ُ
الحــدودي يف شــا ِل املكســيك ،عــى طــول الطريــق مــن غواتيــاال .ص ّورنــا ماريــا وزوجهــا،
ِ
الواليــات
يف صبــا ٍح بــارد ،وهــا يســتع ّدان مــع أطفالهــا الثالثــة للمــي فــوق الجــر إىل
املتحــدة لطلــب اللجــوء.
األب عــى الفــور عــن بقي ـ ِة أف ـرا ِد العائلــة وتــم ترحيلُــه إىل املكســيك يف غضــونِ
تــم فصـ ُـل ِ
ـتغرق األم ـ ُر شــهو ًرا حتــى اســتطعنا التواصـ َـل مــع بقي ـ ِة أف ـرا ِد العائلــة .وطـ َ
أيــام .اسـ َ
ـوال تلــك
الفــرة ،ظلّــت األم وأطفالهــا الثالثــة يف مراك ـ ِز احتجــا ٍز ُمختلفــة يف واليـ ٍ
ـات مختلفــة.
بعــد ق ـرا ِر املحكمــة العليــا بإنهــاء «سياســة عــدمِ التســام ِح مطل ًقــا» املثــرة للجــدل وتحديـ ِـد
موعـ ٍـد نهــا ّيئ لجمـعِ شــمل األرسة ،التقــت ماريــا بأطفالهــا يف نيويــورك .قابلناهــا يف منــز ِل أحــد
أقربائهــا يف لــوس أنجلــوس حيــث انتظــرت موع ـدًا يف املحكمــة.
لقــد بــدت ُمرهقــة و ُمح َرجــة مــن وجــو ِد جهــاز مراقبــة كبــر ُمق ّيــد عــى كاحلهــا .قالــت
إنهــا مل ترغــب حتــى بالخــرو ِج مــن املنــزل .ويف اللحظــة التــي بــدأت تــروي فيهــا تلــك األشــهر
املنفصلــة عــن أطفالهــا ،انفجــرت يف البــكاء« :لقــد كانــت أســوأ لحظــات حيــايت» ،قالــت« :بــدأ
أطفــايل يف البــكاء ،وطلبــوا منــي أال أتركهــم .قلــت لهــم أ ّن األمــر ليــس بيــدي ،لقــد أمــرتُ
برتكِهــم أل ّن القوانــن هنــا صارمــة للغايــة .ثــم تابعــت «ومل أمتكــن مــن البقــا ِء قويــة أمامهــم،
لقــد كان األم ـ ُر مؤملًــا للغايــة».
بقــي جميــع أطفالهــا هادئــن للغايــة ،وبــدا وكأنهــم مكســورين مقارنــة بآخ ـ ِر م ـ ّرة رأيتُهــم
فيهــا قبــل عبــو ِر الحــدود .تقـ ُ
ـول ماريــا إ ّن طفلهــا البالـ َغ مــن العمـ ِر  ٥ســنوات ،وهــو أصغرهــم
ـس ويبــي يف منتصـ ِ
ســناً ،ال ي ـز ُال يســتيق ُظ يف الكوابيـ ِ
ـف الليــل ،يف إشــارة إىل الصدمــة التــي
عاشــها.
أريناهــم مقابلتنــا مــع زوج ماريــا ،الــذي ال يــز ُال يف املكســيك بعــد ترحيلــه .رص َخ طفلهــا
األصغــر ســناً «بابــا» ،حيــث كانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي يــرى والــده منــذ أن كانــوا يف
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تيجوانــا .ال تـز ُال الحــرة عنــوان حياتهــم .تريـ ُد ماريــا انتظــا َر موعـ ِـد املحكمــة  -ملعرفـ ِة مــا إذا
كانــت ال ت ـز ُال لديهــا فرصــة للحصــو ِل عــى صفــة الالجــئ يف الواليــات املتحــدة.
ـرف مــا سـ ِ
ـيح ّل بهــا
ســألتُها عـ ّـا إذا كانــت ال ت ـز ُال س ـتُميض يف هــذه الرحلــة ،لــو كانــت تعـ ُ
وبعائلتهــا .نظ ـ َرت إىل األســفلِ وظلّــت صامتــة ـ ُمرهقــة لتق ـ ّر َر عــى الفــو ِر مــا إذا كان عنــف
العصابــات يف مسـ ِ
ـقط رأســها أســوأ ِمــن كــون عائلتهــا مكســورة ومصابــة بصدمـ ٍ
ـات نفســية.
ـض مثــل
تــم ترحيـ ُـل غالبيــة املهاجريــن الذيــن عــروا الحــدود بطريقـ ٍة أو بأخــرى .الحـ َظ البعـ ُ
فرنانــدو هــذا األمــر ،لذلــك ق ـ ّرروا انتظــا َر الوقـ ِ
ـت واملــكان املناســبني لعبــو ِر الحــدود بشــكلٍ
غــر قانــوين والبقــا ِء بــدون وثائــق داخــل الواليــات املتحــدة .عــى ال ّرغــمِ مــن أنّهــم يعتقــدون
أ ّن لديهــم قضيــة قويــة للحصــو ِل عــى حـ ّـق اللجــوء ،فإنهــم ال يخاطــرون بالرتحيــلِ إىل بلـ ٍـد مل
يعــودوا يشــعرون فيــه باألمــان.
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مبعوثون محطمون
بقلم علي مصطفى
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املراســل عــي مصطفــى ينقل أخبار املظاهرات العنيفة مــن رام هللا يف الضفة الغربية املحتلّة
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تغطيــة الهجامت اإلرهابية يف تركيا
بعــد ظُهـ ِر يــومٍ مــن شــهر أكتوبــر عــام  ،2015قــام انتحاريــان بتفجـرِ ُمتف ّجـرات خــارج محطــة
الســكك الحديديــة الرئيســية (أنقــرة غــاري) يف العاصمــة الرتكيــة .قُتــل أكــر مــن مائــة شــخص.
ٍ
لحظــات مــن موتهــم ،كان هــؤالء املواطنــون الذيــن أصبحــوا يف عــدا ِد املــوىت اآلن،
قبيــل
َ
يُطالبــون بإنهــا ِء موج ـ ِة الهجـ ِ
ـات اإلرهابيــة يف تركيــا.
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تــم إلقــاء اللــوم عــى مــا يُسـ ّمى بالدولــة اإلســامية يف مســؤولية التفجــر ،واملعروفــة إعالميـاً
ـخاص يف مئـ ِ
باســم داعــش .قُتـ َـل اآلالف مــن األشـ ِ
ـات الهجــات التــي نفّذتهــا داعــش يف جميـعِ
أنحــا ِء الــرقِ األوســط ،وتركيــا لتُســت َنث مــن إراقــ ِة الدمــاء .لكــن داعــش ليســت الجامعــة
اإلرهــاب لتحقيــقِ أهدافهــا اإلقليميــة والعامليــة .فقــد اســتهدفت
الوحيــدة التــي تســتخد ُم
َ
جامعــات مثــل منظمــة يب كا كا اإلرهابيــة ،والتــي تعتربهــا الواليــات املتحــدة منظمــة إرهابيــة،
املدنيــن يف تركيــا وســوريا.
ٍ
ســاعات قليلــة مــن الهجــومِ عــى املتظاهريــن الســلميني يف أنقــرة ،وجــدتُ نفــي
بعــد
قابلــت امــرأة حزينــة عــى وفــاة
هنــاك
والقتــى.
الجرحــى
بعــض
إليــه
ُقــل
ن
مستشــفى
يف
ُ
ابنتهــا البالغــة مــن العمــر  24عا ًمــا .قالــت األم الحزينــة ،مريــم˝ :لقــد كانــت شــق ّية للغايــة
توســلت البنتهــا فاطمــة بعــدمِ
ومل تســتمع لنصيحتــي» .تتذكــر والدمــو ُع يف عينيهــا كيــف ّ
املشــاركة يف املظاه ـر ِ
ات يف ذلــك اليــوم» .أخربتُهــا أال تذهــب إىل املظاهــرة ،لكنهــا مل تســتمع
لنصيحتــي˝.
تذكــرتُ بعــد ظهــر ذلــك اليــوم كلــات صديقــي العزيــز و ُمعلّمــي ˝عــي˝ ديفيــد كالتيــل.
قبــل ســنواتحني عملنــا ســويًا إلنهــاء رســالتي يف جامعــة كولومبيــا يف كليــة الصحافــة ،قــال يل:
˝حــاول أن تــروي قصــص املظلومــن وامل ُه ّمشــن .ركّــز عــى األشــخاص الذيــن يعانــون .التهديــد
بالعنــف والظلــم نتيجــة ذلــك غالبًــا مــا يكــو ُن أســوأ مــن العنــف نفســه˝.
ـت يف زمالــة ملــدة أربعــة أشــهر
بــدأت رحلتــي يف الصحافــة يف أفغانســتان يف عــام  .2004كنـ ُ
أعمـ ُـل عــى أطروحــة يف جامعــة ســانت لويــس ،وقتهــا ســاعدتُ صحفيــن يف صحيفــة ســانت
لويــس بوســت ديســباتش لتغطيـ ِة هجـ ِ
ـات طالبــان يف أفغانســتان يف ذلــك العــام .وبعــد مــرور
ـت أكتــب عــن تهديـ ٍـد أكــر أهميــة عنــد مفــرقِ الطــرقِ بــن الــرق والغــرب.
 11عا ًمــا ،كنـ ُ
كانــت املشــاع ُر تفــو ُر يف املستشــفى بعــد ظه ـ ِر ذلــك اليــوم يف أنقــرة .مــا جعـ َـل األم ـ َر أك ـرَ
أعمــل لشــبكة يت آر يت العامليــة ،وهــي شــبكة األخبــار
ُ
كنــت
صعوبــة كان حقيقــة أننــي
ُ
االنكليزيــة التابعــة ملحطــة البــث الحكوميــة الرتكيــة .اعتقــ َد امل ُشــ ّيعون أ ّن الحكومــة تركّــز
ـاب البــي كا كا ،وكانــوا يريــدون مجهــودا ً أكــر للقضــاء عــى إرهــاب تنظيــمِ داعــش.
عــى إرهـ ِ
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املعركــة ضــد مجموعــات مثــل داعــش والبــي كا كا هــي معركــة ُمعقــدة بالنســبة للعديـ ِـد مــن
ـات الفاعلــة يف الــرقِ األوســط .لنأخــذ البــي كا كا كمثــال .يف حـ ِن أ ّن الواليـ ِ
الجهـ ِ
ـات املتّحــدة
ـف هــذه املجموعــة كمنظم ـ ٍة إرهابيــة ،فــإ ّن الجيــش األمريــي مي ـ ّو ُل ويدع ـ ُم ذراع البــي
ت ُص ّنـ ُ
كا كا الســوري ،املعـ ِ
ـروف ˝يب واي دي˝ ،ضــد داعــش يف ســوريا .وباملثــلِ  ،تُتَّهــم تركيــا بدعــمِ
ـوات ُمناهضــة للنظــامِ يف ســوريا والتــي يعت ُربهــا الغــرب جامعـ ٍ
قـ ٍ
ـات إرهابيــة.
تحســن فهمــي للــرقِ األوســط أثنــاء العمــلِ كمراســلٍ يُغطّــي إعالميــاً الفــوىض يف
لقــد ّ
ِ
ِ
ـت يف قطــر
ـت إليهــا قبــل خمــس ســنوات .قبـ َـل االنتقــال إىل تركيــا ،كنـ ُ
املنطقــة منــذ أن انتقلـ ُ
ـت يف موقــع
ـ
كن
ـد
ـ
لق
ـن.
ـ
واليم
اق
ر
ـ
والع
ـوريا
ـ
س
ـن
ـ
ع
ـب
ـ
وأكت
ـة
ـ
اإلنكليزي
أعمـ ُـل يف قنــاة الجزيــرة
ُ
ُ
ِ
رصــد األحــداث الحرجــة التــي تحــدثُ يف هــذا الجــزء مــن العــامل؛
مهــم يتــ ُّم مــن خاللِــه
األحــداث التــي كانــت ت ُحـ ّد ُد طبيعــة ودور الجهــات الفاعلــة االســراتيجية يف املنطقــة لالعبــن
الحكوميــن أو غــر الحكوميــن عــى حـ ٍـد ســواء.
إ ّن داعــش والبــي كا كا يحــاوالن تغي ـ َر شــكلِ املنطقــة ،مــع مــا يحمـ ُـل ذلـ َـك مــن تداعيـ ٍ
ـات
واســع ِة النطــاق ليــس فقــط بالنســبة ألوروبــا والــرقِ األوســط ،ولكــن أيضً ــا لروســيا والواليــات
املتحــدة .أك ـ ُر دليــلٍ عــى أ ّن هنــاك تغـ ّـر ٍ
ات كبــرة يف املنطقــة هوصــو ِل ماليــن الالجئــن أوالً
إىل تركيــا ثــم إىل أوروبــا .يف مايــو  ،2016وجــدتُ نفــي يف مخيــمِ الالجئــن إيدومينــي يف
اليونــان والــذي كان يتــم ˝إخــاؤه» مــن ِ
آالف الالجئــن.

الحدود املُغلقة يف أوروبا
بعــد أن أغلقــت مقدونيــا حدودهــا مــع اليونــان عنــد معـ ِر إيدومينــي للسـ ِ
ـكك الحديديــة ،مل
ـت لتلبي ـ ِة احتياجـ ِ
يكــن لــدى السـ ِ
ـلطات اليونانيــة ســوى القليــلِ مــن الوقـ ِ
ـات العــد ِد املتزايـ ِـد
ر ألــف الجــئ عنــد معـ ِر السـ ِ
ـكك
مــن الالجئــن الذيــن توافــدوا بأعــدا ٍد كبــرة .اســتق ّر اثنــا عـ َ
ـارات السـ ِ
الحديديــة شــال اليونــان يف إيدومينــي ،وبــدأوا يف الســيطرة عــى مسـ ِ
ـكك الحديديــة
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ِ
ِ
الســكك
أصبحــت الخيــا ُم عــى
ألنّــه مل يعــد هنــاك مســاحة ُمتبقّيــة يف الحقــو ِل املجــاورة.
الحديديــة رم ـ ًزا لالحتجــا ِج عــى ق ـرا ِر ســكويب (عاصمــة مقدونيــا الشــالية) القــايض بإغــاقِ
ـت ســابق إىل وجهـ ٍ
الحــدود ،والتــي كان يع ـ ُر منهــا اآلالف يف وقـ ٍ
ـات يف أوروبــا مثــل النمســا
ِ
املخــاوف األمنيــة بعــد انــدال ِع
وأملانيــا .قــررت أثينــا ˝إبعــاد الالجئــن قــرا ً»ُ ،مشــرة إىل
املعـ ِ
ـارك بــن مجموعــة ُمتن ّوعــة مــن الالجئــن ذوي الخلف ّيــات اللغويــة والعرق ّيــة امل ُختلفــة.
خليــل نجــار الــذي يبلــ ُغ مــن العمــ ٍر اثنــن وعرشيــن عا ًمــا مــن مدينــة حلــب الســورية،
ُقــل إىل مركــ ِز معالجــة الالجئــن يف
والــذي أقــا َم لفــر ٍة قصــرة يف مخيــمِ إيدومينــي ثــم ن َ
ـلطات اليونانيــة .نجــار كان كرديًــا نجــا مــن هجـ ِ
تشريســو التاب ـعِ للسـ ِ
ـات النظــامِ امل ُتف ّجــرة
يف حلــب .كان يعمـ ُـل لفــر ٍة قصــرة يف مدينــة مارديــن الرتكيــة قبــل القيــامِ برحلــة إىل أوروبــا.
ـتقل الســوري ذو البــرة الفاتحــة مركبـاً يف إزمــر يف ينايــر  2016ووصــل إىل جزيــر ِة كــوس
اسـ ّ
اليونانيــة .يف غضــونِ أســابيعٍ قليلــة ،وصـ َـل إىل شــا ِل اليونــان ،حيــث انتهــت رحلتــه فجــأة.
ـت عــى وشـ ِ
ـك املغــادرة إىل أملانيــا عندمــا أغلقــت مقدونيــا حدودهــا».
وقــال ˝كنـ ُ
ـب الثعابــن
ـدي جــدران وســقف .أنــا هنــا أعيـ ُ
ـش تحــت قطعـ ِة قــاش ،بجانـ ِ
˝يف ســوريا ،كان لـ ّ
والفــران» .وأضــاف˝ :ال يوجـ ُد يشء بالنســبة لنــا هنــا ،نريـ ُد املُــي قد ًمــا» .لكــن نجــار واآلالف
ِ
ِ
الخالفــات مــع أوروبــا بشــأنِ
سياســات
بســبب
اآلخــرون مــا زالــوا عالقــن داخــل اليونــان
ِ
الالجئــن واملبــادئ اإلنســانية لالتحــا ِد األورويب .هــذه املبــادئ العليــا ُمهـدّدة يف البلــدانِ األكـرِ
تأثـرا ً بوصــو ِل الغربــاء .يف أملانيــا عــى ســبيلِ املثــال ،أدى تدفــق الالجئــن إىل ظهــو ِر جامعـ ٍ
ـات
ـب ومعــاداة املهاجريــن.
ميينيــة ُمتط ّرفــة تسـ ُّ
ـتغل كــر َه األجانـ ِ

التعصــب وكراهية األجانب يف ازدياد
جامعــات اليمــن امل ُتطـ ّرف يف أملانيــا ،كتلــك التــي تُعتَـ ُر ُمؤيّــدة للنازيــة ،تظاهــرت يف السـ ِ
ـنوات
األخــرة داعيــة إىل إحـ ِ
ـداث تغيـرٍ يف االتجــا ِه الســيايس ،واتخــا ِذ نهـ ٍج أكـ َر شــموالً للتعامــلِ مــع
أزم ـ ِة الالجئــن .وقعــت مظاهــرة مــن هــذا القبيــلِ يف بلــد ِة بوتســن يف أكتوبــر  ،2015حيــث
ـت أغطّــي هــذه وغ َريهــا مــن األحـ ِ
ـداث يف املدينــة يف ذلــك
انض ـ ّم حــوايل ألفــي متظاهــر .كنـ ُ
الشــهر .تحـ ّدثَ إ ّيل البعــض ِم ّمــن كانــوا يف املظاهــرة وأنــا الرجـ ُـل األســمر ،الــذي كان يتحـ ّدثُ
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عــن اليمــن امل ُتطـ ّرف وكانــوا عــى مــا يـرام عندمــا أخربتهــم باســمي .لكــن عندمــا تحدّثــوا عــن
غــز ٍو ُمتصـ ّور لـــ «الغربــاء» ،تــم رفــع الحجــاب ،وكشــفوا عــن كراهيتهــم وخططهــم ˝للتخلـ ِ
ـص
مــن القمــل» ،وهــو التعبــر الــذي يُطلقونــه عــى الالجئــن.
ر أيضً ــا يف أمريــكا الشــالية.
ر فقــط عــى أوروبــا؛ بــل تنت ـ ُ
لكــن كراهيــة الغربــاء ال تقت ـ ُ
حيــث أطلـ َـق انتخــاب دونالــد ترامــب الرئيــس الخامــس واألربعــن للواليـ ِ
ـات املتحــدة موجــة
ـات عــى مــن يُعتَـ َـرون غربــاء .مــن الهجـ ِ
ـدات والهجـ ِ
مــن التهديـ ِ
ـات عــى املقاب ـ ِر اليهوديــة
يعمــل عــى
ُ
وأماكــنِ العبــادة اإلســامية إىل التهديــدات ضــد األجانــب ،فخطابــه الســيايس
املناســب انتقــاد اآلخرينووصفهــم بأنّهــم تهديــد.
ويجعــل مــن
ُ
تطبيــعِ التمييــ ِز العنــري
ِ
مــن املهــمِ وض ـ ُع هــذه التجــارب يف ســياقٍ أوســع .إذ يجــب أن يكــون الرتكي ـ ُز عــى األف ـرا ِد
ِ
واملجتمعــات التــي واجهــت كراهيــة األجانــب يف املجتمعــات واألعــراق.
يُ َعــد النشــطاء املســلمون يف أمريــكا الشــالية الذيــن يجمعــون األمــوال إلصــا ِح مقــرة يهوديــة
ُمخربــة يف ســانت لويــس بواليــة ميســوري مثــاالً عــى االســتجابة للتمييــز ومقاومــة تطبي ـعِ
الطــاب الذيــن يطمحــون إىل أن يكونــوا
يحتــاج
الكراهيــة مــن خــا ِل الخطــاب الســيايس.
ُ
ُ
ـبب التميي ـ ِز بــن األف ـرا ِد واملجتمعــات.
ُبســطة عــن سـ ِ
صحفيــن أيضً ــا إىل تجــاو ِز الحكايــات امل ّ
قصصــا
األســباب االقتصاديــة تحــي جــز ًءا مــن القصــة ،لكــن يجــب علينــا أن نتع ّمــق ونــروي ً
عــن الظـ ِ
ـروف الجامعيــة للعنرصيــة ،عــى ســبيلِ املثــال.
ـاب املبتدئــن يف جامعــة
ـت بإلقــاء محــارضة عــن الصحافــة واالتصــاالت للطـ ِ
يف عــامِ  ،2017قمـ ُ
نــورث وســرن يف قطــر .كان مــن امل ُثـرِ لالهتــام ســا ُع وجهـ ِ
ـات نظرِهــم بشــأنِ التمييـ ِز وكــر ِه
ـب امل ُتزايـ ِـد يف املجتمعـ ِ
ـاب مــن الــرقِ األوســط ،وآخــرون
األجانـ ِ
ـات الغربيــة .كان بعــض الطـ ِ
ـوب آســيا ،وعــد ٌد قليـ ٌـل مــن الواليـ ِ
ـات املتحــدة وكنــدا .كانــوا جمي ًعــا عــى اســتعداد
مــن جنـ ِ
القصــص التــي تحدّثــوا عنهــا
للذهــاب إىل لنــدن والواليــات املتحــدة يف مهــامٍ صحفيّــة .إ ّن
ِ
َ
ِ
واألفــكا َر التــي ت َ َو ّصــل إليهــا هــؤالء الصحفيــون الشــباب خــال فــرة إقامتهــم ،أوضحــت شــيئًا
ر
واحـدًا أال وهــو أ ّن التمييــز
ّ
والتعصــب ليســا ُمجـ ّرد أفــكا ٍر غربيــة ويف البيئــة الحاليــة ال يقتـ ُ
األمـ ُر عــى بلــدان الغــرب فقــط.
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قانون االســتهتار بالدين يف باكستان
ِ
االحتجاجــات يف باكســتان عــى أثــ ِر تربئــ ِة املحكمــة
شــهد نوفمــر  2018انــدال َع بعــض
ُ
ِ
العليــا آلســيا بيبــي ،وهــي امــرأة مســيحية أدينــت باالســتهتا ِر بالديــن االســامي مــن قبــل
محكمــة ابتدائيــة يف عــام  2010وصــد َر بحقهــا ُحك ـ ٌم باإلعــدام .كانــت قــد أُدينــت باإلســاءة
إىل ديــنِ اإلســام ورســوله ،وهــي ت ُهمــة متّــت تربِئتُهــا منهــا فيــا بعــد لعــدمِ وجــو ِد األدلــة
ِ
ُعاقــب باإلعــدام.
املعــروف أ ّن تُهمــة الكفــ ِر يف باكســتان ت
الكافيــة إلدانتهــا ،إذ إنــه مــن
ُ
قانــون االســتهتار بالديــن يف باكســتان هــو أشــبه بأثــر بــاقٍ مــن الحقبــة الربيطانيــة عندمــا
ـض النزاعـ ِ
كان الحــكام امل ُســتعمرون يســتخدمونه كأدا ٍة ِمــن أجــلِ فـ ِّ
ـات الداخليــة يف املجتم ـعِ
وخصوصــا يف املنطقــة املعروفــة باالتحــاد البنغــايل يف مطلــعِ القــرن التاســع عــر .الح ًقــا يف
ً
الثامنينيــات مــن القــرنِ العرشيــن ،قائ ـ ُد باكســتان العســكري آنــذاك ،الجــرال ضيــاء الحــق،
وســعت تعريــف الجرائــمِ التــي
ـاف بعـ َ
أضـ َ
ـض املــوا ِد لهــذا القانــون كالحــدو ِد الرشعيــة ،والتــي ّ
ت ُعتــ ُر جرائــم اســتهتار بالديــن.
ـاف
ـص تربئــة آســيا بيبــي قيـ َـل إنــه ˝اذا مل تســحب املحكمــة قرارهــا ،ســيت ُم إيقـ ُ
أمــا فيــا يَ ُخـ ُ
ــس يف دي ـ تشــوك ،وهــي ســاحة
باكســتان .أعــدك بذلــك˝ .هــذا مــا قالــه ُمتظاهــ ٌر ُمتح ّم ٌ
كبــرة تربــط بــن جــادة كونستيتوشــن الرئيســية يف العاصمــة الباكســتانية وباقــي إســام آبــاد.
ـاق املنطقــة عنــد التقاطعـ ِ
لقــد تـ ّم إغـ ُ
السـ ّنية وهــي
ـات الرئيســية مــن ِقبــل طائفــة الباريلفــي ُ
واحــدة مــن الطائفتــن الرئيس ـ ّيتني لإلســام الســنة يف باكســتان .بالرغــمِ ِمــن أنّــه كان هنــاك
وخصوصــا مــن ِقبَــل نظريتهــا طائفــة ديوبانــدي
بعــض االتهامــات لهــذه الطائفــة بأنّهــا كافــرة،
ً
السـ ّنية ،فــإن جميـ َع هــذه الطوائـ ِ
ـف اآلن ،مبــا فيهــا الشــيعة ،قــد وجــدوا عامـاً مشــركًا فيــا
ُ
ـص قضيــة آســيا بيبــي.
ـ
خ
ي
ـا
ـ
في
ـم
ـ
بينه
ُ ُّ
بعــد فــر ٍة وجيــزة مــن إدانــة بيبــي يف عــام  ،2010أحــد أهــم السياســيني يف باكســتان ،ســلامن
تاســر والــذي كان ُمحافظــاً ألكــر ُمحافظــة يف باكســتان ،قــام بالدفــا ِع عــن آســيا .دعمــه
الصاخــب آلســيا جعلــه ُمســتهدفًا ،وتــم إطــاق النــار عليــه يف وضــ ِح النهــا ِر يف إســام آبــاد
ِمــن ِقبــل حارســه الشــخيص ،ممتــاز قــدري ،والــذي قــال إنــه قــام بذلــك ِمــن أجــلِ الحفــاظ
عــى قُدسـ ّية رســو ِل اإلســام ُمح ّمــد .تــم إعــدام قــدري يف عــام  2016بعــد أن أدانتــه املحكمــة
بتُهم ـ ِة القتــلِ .
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عيل مصطفى مع أطفال أيتام يف ســوريا
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ٍ
تحمــل صــو َر قــدري كُتــب
ُ
الفتــات
حمــل ُمتظاهــرون
َ
يف إســام آبــاد يف أواخــر عــام ،2018
ـنظل نُحــارب لذكـراه» ،هــذا مــا
ّيســا وحاميـاً لإلســام وسـ ُّ
عليهــا عبــارة «غــازي»« .لقــد كان ِقد ً
قالــه فــاروق أحمــد ذو التســعة والعرشيــن ربي ًعــا .كان قــد ســاف َر ِمــن باهاوالبــور ،وهــي بلــدة
ـارك يف املظاهـر ِ
ـج بالحركــة تب ُعـ ُد تسـ َع سـ ٍ
ـوب العاصمــةِ ،مــن أجــلِ أن يُشـ َ
ات
ـاعات عــن جنـ ِ
تضـ ُّ
ضــد تربئــة بيبــي .حيــثُ قـ َ
ـال «منحنــا قــدري ســب ًبا يك ال نتخـ ّـى عــن املحارب ـ ِة ضــد القــوى
امل ُعاديــة لإلســام يف البــاد».
ـول مكافح ـ ِة الكف ـ ِر يف باكســتان إىل تحريـ ِ
ـدل الدائ ـ ُر حـ َ
مــن نــوا ٍح عديــدة ،أدى الجـ ُ
ـض فئ ـ ٍة
مــن امل ُه ّمشــن يف البــاد ضــد فئــة أخــرى ِمــن امل ُه ّمشــن .هــؤالء الذيــن يُؤيــدون اإلج ـراءات
ضــد االســتهتار بالديــن ،مثــل أحمــد ،يأتــون ِمــن أكـرِ املجتمعـ ِ
ـات املحرومــة يف باكســتان .إنــه
املــكان الــذي يســو ُد فيــه املنـ ُر الدينــي ،وغال ًبــا مــا يســتخد ُم رجـ ُ
ـال النخبـ ِة املالكــون لــأرايض
رجــال الديــن للســيطر ِة عــى هــذه الفئـ ِ
ـات املحرومــة.

اإلقطاعية يف باكستان
ِ
يســتغل الفقــرا َء ويُقــ ّوي
ُّ
الفاســد الــذي
˝مــاك األرايض هــم املســتفيدون مــن النظــامِ
ِ
القــوات املســلحة
األغنياء˝هــذا مــا قالــه شــوكت قديــر وهــو قائــ ُد لــوا ٍء ســابق مــع
ّــق عــى القضايــا االجتامعيــة يف باكســتان« .بنــا ًء عــى ذلــك ،إ ّن
الباكســتانية اعتــا َد أن يُعل َ
ِ
رغبتهــم
للتخلــص مــن هــذا النظــامِ محــدودة للغايــة ،و ُمعتقداتهــم البدائيــة ،مثــل قمــعِ
املــرأة ،ال ت ـز ُال موجــودة˝ .هــذا باإلضافــة لكــونِ الجيــش الباكســتاين ُمتج ـ ّذ ٌر أيضً ــا يف هــذا
النظــامِ اإلقطاعــي ،وهــو مــا يضمــ ُن اســتمراريّته˝.
حال ًيــا 65 ،باملئــة مــن عــدد ســكان باكســتان الـــ  200مليــون هــم تحــت عمـ ِر الثالثــن .حــوايل
 50باملئــة مــن الســكانِ يعيشــون يف بلــدة فيهــا عــى األقــل  5آالف شــخص ،وهــي زيــادة 30
ـر بــدأ يف تحـدّي الوضـعِ الراهــنِ
باملئــة عــن األعــداد يف العقـ ِـد املــايض .إال أ ّن الشـ َ
ـباب امل ٌتحـ ّ ُ
ـح
مــن خــا ِل امل ُطالب ـ ِة مبزيـ ٍـد مــن الحقــوق˝ .المنصــب الســيايس مــوروثٌ يف باكســتان˝ ،أوضـ َ
ـاك األرايض اإلقطاعيــة عــى املجالـ ِ
ـب الســيايس واملؤلــف منصــور إجــاز˝ .يهيمــن ُمـ ُ
ـس
الكاتـ ُ
رشعــن يف
املحليــة والوطنيــة˝ .حيــثُ يتألّـ ُ
ـف مــا ال يقـ ُّـل عــن خمسـ ٍة وســبعني يف املائــة مــن امل ُ ّ
الحكومــة الباكســتانية مــن ُمـ ِ
ـاك األرايض.
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ر عــى الســاح ِة السياســية فحســب ،بــل تربـ ُط ملكي ـ ُة األرايض بــن
النظــا ُم اإلقطاعــي ال يقتـ ُ
ِ
األم ـرا ِء اإلقطاعي ـ َن وشــبكات املحســوبية األخــرى يف باكســتان .املُــاك ،مثــل وزي ـ ِر الخارجيــة
الباكســتاين الحــايل ،شــاه محمــود قريــي ،يترصفُــون وكأنهــم قــادة دينيــون آلالف مــن أتباعهــم
ـاص لصال ـ ِح س ـ ّي ِدهم اإلقطاعــي يف وقـ ِ
الفالحــن ،الذيــن يص ّوتــون بإخـ ٍ
ـت االنتخابــات .وقــال
إجــاز« :الشــخصيات الدينيــة املحليــة و ُمــاك العقــارات االقطاعيــون يُك ّملــون ســلطة بعضهــم
البعــض ويُســاعدون عــى زيــاد ِة انتشــا ِر اإلقطــاع».
ي لتعزي ـ ِز طموحاتــه السياســية مــن خــا ِل تعزي ـ ِز
يســتخد ُم مالــك األرض هــذا التأثــر املح ـ ّ
نظــامٍ ت ُهيمــ ُن عليــه القــ ّوة اإلقطاع ّيــة .وبهــذا املعنــىُ ،يثــل مســؤولو الرشطــة الريفيــة
ـش
ـح األمـرِ اإلقطاعــي .كــا يُســاه ُم الجيـ ُ
والبريوقراطيــون املحليــون والزعــاء الدينيــون مصالـ َ
يف اإلقطــا ِع ويســتفي ُد منــه ولــو كان دو َن وعــي .أخــرين قديــر يف تقريـ ٍر نرشتــه قنــاة الجزيــرة
اإلنجليزيــة عــن ِ
ِ
مقابــل خدماتهــم .حيــث
َ
الجيــش
يحصــل عليهــا ضبــاط
ُ
أحــد املزايــا التــي
ِ
الجيــش النظــا َم اإلقطاعــي للحصــو ِل عــى املــوارد التــي يحتا ُجهــا ،وبالتــايل ˝يتــم
ُ
يســتغل
ُ
ـكلٍ
تعزي ـ ُز النظــام اإلقطاعــي بشـ غ ـ َر مبــارش˝.

حركة السرتات الصفراء
حــرب باكســتان ضــد اإلقطــاع هــي دراســة حالــة عــن التحــ ّو ِل الســكاين الرسيــع مــن
إ ّن
َ
املناطــقِ الريفيــة إىل املناطــقِ الحرضيــة يف جمي ـعِ أنحــاء العــامل .هــذا االختـ ُ
ـال الــذي ُيثلــه
ـرج ع ـرات اآلالف مــن
هــذا التحــول بــاتَ
ً
محسوســا يف فرنســا يف نوفمــر  ،2018عندمــا خـ َ
النــاسُ ،معظ ُمهــم مــن املناطــقِ املحرومــة ،إىل الشــوار ِع ُمرتديــن ســرات صف ـراء ،لالحتجــا ِج
عــى رســومِ الوقــود التــي تفرِضُ هــا الحكومــة وارتفــا ِع تكلفــة املعيشــة.
ُيثـ ُـل ˝املشــاغبون˝ الفئــة األكـ َر تهميشً ــا يف املجتمــع الفرنــي ،وقــد و ّجهــوا غضبهــم يف وجــه
مــا قالــوا إنــه نظــا ٌم غـ َر ُمتكافــئ تــم تزويــره لصالـ ِح األغنيــاء ،ويحميــه سياســيون مثــل الرئيــس
الفرنــي إميانويــل ماكــرون .كــا قالــت مارلــن ،امــرأ ٌة يف الثالثينيــات مــن عمرهــا ،وهــي
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ترتــدي ســرة صف ـراء أمــام قـ ِ
ـوس النــر يف باريــس˝ :إيمانويــل ماكــرون هــو عميـ ٌـل خائ ـ ٌن
ـب
ـر رم ـ ًزا للجمهــور ،تع ـ ّر َض للتخريـ ِ
قــد بــا َع الفق ـرا َء لصال ـ ِح األغنيــاء» .القــوس الــذي يُعتـ َ ُ
يف الليل ـ ِة الســابقة ،حيــث قــام ُمثــرو الشــغب برســمِ األلفــاظ النابيــة عليــه احتجا ًجــا عــى
˝المغتصبيــن والنمــل األبيــض˝.
ـب نحــو ماكــرون ـ ˝الشــيف˝ ـ والــذي يقـ ُ
ـول امل ُحتجــون أنــه
تــم توجي ـ ُه الكثــر مــن الغضـ ِ
منفصـ ٌـل عــن واق ـعِ ماليــن املواطنــن الفرنســيني الذيــن يقعــون يف شــقوقِ نظــامٍ غــر قابــلٍ
فنــي فيديــو مــن مدينــ ِة ليــون الفرنســية،
لالســتمرا ِر اقتصاديًــا .وقــال ســيدين إيــر ،وهــو ّ
ي أن
يعيـ ُ
ـش اآلن يف باريــس˝ :الســكن يف باريــس ُمكلِـ ٌ
ـف ح ًقــا .حتــى الطعــام كذلــك .كان ع ـ ّ
ُ
أج ـ َد ح ـاً ،ألنّــه ليــس هنــاك ارتفــا ٌع يف معــايش˝ .ومــع نفــاد الخيــارات برسعــة ،اضط ـ ّر إيــر
ـش يف هــذا املــكان مــع خمســة عــر شــخصا آخــر»،
أن يســك َن يف مســتود ٍع مهجــور« .أنــا أعيـ ُ
ـش هــو وزمــاؤه
ثــم قـ ّدم يل إيــر جولــة يف املســتودع ،يف إحــدى ضواحــي باريــس ،حيــث يعيـ ُ
الخمســة عــر.
تحــت الضغــط ،أعل ـ َن ماكــرون عــن سلســل ٍة مــن التنــازالت ،مبــا يف ذلــك تقديــم  100يــورو
إضافيــة ( 112دوال ًرا) ألولئـ َـك الذيــن يحصلــون عــى الحــد األدىن لألجــور البال ـغِ  1499يــوروا ً
ـب املفروضــة عــى
ـاب العمــل .تــم إلغــا ُء الرضائـ ِ
أي تكلفــة إضافيــة ألصحـ ِ
( 1690دوال ًرا) دون ّ
الوقــود ،وتــم إلغــا ُء الرســومِ اإلضافيــة عــى املعاشـ ِ
ـات التقاعديّــة التــي هــي أقـ ّـل ِمــن 2000
ِ
الســرات الصفــراء
يــورو ،أي ( 2255دوال ًرا) .وقــال الرئيــس الفرنــي ˝إ ّن شــكاوى حركــ ِة
عميقــة ومرشوعــة يف الغالــب .لكــن امل ُفاوضــات هــي الطريــق إىل األمــام وليــس العنــف˝.
تأمــل يف أن تُخفّــف هــذه االمتيــازات التوتــر يف الشــارع ،فإنــه يف
ُ
بينــا كانــت الحكومــة
ـاس منقســمني حـ َ
ـول مــا يســتطي ُع أن يحقّقــه هــؤالء بالفعــل .قــال إير˝كانــت
باريــس ،ظـ ّـل النـ ُ
ٍ
التنــازالتُ مثــل مزح ـة كبــرة ،هــذه مجــرد ســتا ٍر دخــاين .أنــت لــن تخدعنــا بهــا˝.
ِ
املجموعــات امل ُتباينــة أن تســيط َر عــى حركــ ِة
غيــاب قيــاد ٍة جوهريــة ،حاولــت بعــض
يف
ِ
ِ
الســرات الصفــراء .حيــثُ حــاول اليســاريّون الراديكال ّيــون ،مثــل أليكســيس كوبيــر وتــري
بــول فاليــت ،وهــم أتبــاع الزعيــمِ املخــرمِ جــان لــوك أنطــوان بيــر ميلنشــون ،الدفــاع عــن
قضيــة الســرات الصفــراء .لكــن يوجــ ُد يف أســفلِ الهــرمِ مجموعــات مثــل الجبهــة الوطنيــة
اليمينيــة امل ُتطرفــة بقيــادة ماريــن لوبــان الذيــن يحاولــون كذلــك االســتيالء عــى الحركــة.
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وقــال جــان مســيحة ،كبــ ُر املستشــارين السياســيني ملاريــن لوبــان˝ :مثانــون يف املائــة مــن
الفرنســيني يدعمــون السـ ِ
ـاف مســيحة أنّــه بالنظ ـ ِر إىل العــد ِد الكب ـرِ مــن
ـرات الصف ـراء˝ .وأضـ َ
الفرنســيني الذيــن أيّــدوا الحركــة مــن أجــلِ املزيـ ِـد مــن الحقــوقِ االقتصاديــة ،كان مــن املتوقـعِ
أن يدعـ َم أعضــا ُء الجبهـ ِة الوطنيــة الحركــة .لكــن هــذا ال يهـ ّم إذا كان اليمـ ُن املتطـ ِ
ـرف يخـ ُ
ـرق
االحتجاجــات .يقــول ˝السـ ُ
ـؤال هــو ،مــا الــذي ســتفعله الحكومــة حيــال ذلــك˝.

سوريون يف أملانيا
لقــد تفاق ـ َم عج ـ ُز الحكومـ ِ
ـب االقتصاديّــة التــي يوا ِج ُههــا
ـات األوروبيــة عــن ُمعالج ـ ِة املصاعـ ِ
ِ
قــارب مليــون الجــئ إىل القــارة فــر ّوا مــن
املاليــن يف
الســنوات األخــرة مــع وصــو ِل مــا يُ ُ
ـات يف الــرقِ األوسـ ِ
النزاعـ ِ
ررا ً
ـط وشــا ِل إفريقيــا .كانــت أملانيــا الرشقيّــة ِمــن أكـرِ املناطــقِ تـ ُّ
ِ
ِ
ِ
مــن تدفّــقِ الالجئــن ،حيــث قامــت الحكومــة األملانيــة بإعــادة توط ـ ِن ع ـرات اآلالف مــن
الســوريني.
يف عــام  ،2016قــا َم حش ـ ٌد ِم َّمــن اش ـتُ ِب َه بأنّهــم النازيّــون الجــدد مبُهاجم ـ ِة الجئــن مراهقــن
ـراوح أعام ُرهــم بــن  14و  18عا ًمــا.
ـب  20الجئًــا تـ ُ
مــن ســوريا يف بلــد ِة بوتســن األملانيــة .أُصيـ َ
يتعــن نقلهــم مــن بوتســن˝ .بعــض الســكانِ
أصبــح
صيــب بعضُ هــم بصدمــة لدرجــة أنّــه
ُّ
َ
أُ َ
املحليــن ال يريدوننــا هنا.عندمــا بــدأ النازيــون يف رضبنــا ،وقفــت الرشطــة صامتــة ومل تفعــل
ـرب بشــكلٍ مبــارش وكان يخــى
شــيئًا˝ قــال الجـ ٌ
ـئ ســوري يُدعــى أحمــد .كان قــد شــاه َد الـ َ
ـف عــن هويتــه الكاملــة .قـ َ
ـض الســكانِ املحليــن ال يريــدون الالجئــن يف بلدتهــم
ـال إن بعـ َ
الكشـ َ
وهــم يدعمــون أقــى اليمــن يف موقفــه املناهـ ِ
ـض لالجئــن.
يف نفـ ِ
ـس العــام ،قــاد إرنســت بــاور ،زعي ـ ُم الحــزب الوطنــي الدميقراطــي ،مظاهــرة ُمناهضــة
للهجــر ِة يف بوتســن .الحــزب الوطنــي الدميقراطــي هــو مجموعــة سياســية قوميــة متطرفــة،
يقــول البعــض إنهــا متعاطفــة مــع مــايض أملانيــا النــازي .حيــث كان بــاور ضــد إعــادة توطــن
الالجئــن ويتظاهـ ُر يف جميـعِ أنحــاء أملانيــا بشــأنِ سياســة الحكومــة املفتوحــة وقــد شـ َ
ـارك 500
شـ ٍ
ـف بعضهــم «الالجئــون إرهابيــون» .قــال بــاور« :نريدهــم
ـخص يف االحتجاجــات معــه .هتـ َ
أن يخرجــوا»» .هنــاك مجرمــون مــن بينهــم يريــدون تنفيـ َذ هجـ ٍ
ـات إرهابيــة يف أملانيــا ،مثلهــا
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مثــل الهجــات يف باريــس وبلجيــكا ،والتــي أودت بحيــا ِة الكث ـرِ مــن النــاس».
ِ
املجتمعــات املحليــة ،وال ســيام أثنــاء ال ّركــو ِد
التدفــق الكبــ ُر لالجئــن يضغــ ُط عــى
كان
ُ
ِ
جامعــات اليمــن
االقتصــادي يف معظــمِ االقتصــادات األوروبيــة .ردًا عــى ذلــك ،نظّمــت
امل ُتطــرف مظاه ـر ٍ
ات يف جمي ـعِ أنحــا ِء الــرق ،وحتــى يف بعـ ِ
ـرب أملانيــا .كانــت
ـض املــدنِ يف غـ ِ
بوتســن يف مركـ ِز التوتـ ِر املتزايـ ِـد بــن الســكانِ املحليــن واأللفــي الجــئ الذيــن اســتق ّروا هنــاك
يف العامــن الســابقني .ألكســاندر أهرينــز ،وهــو عمــدة بوتســن ،الــذي ســاع َد يف إعــاد ِة توطــن
العديـ ِـد مــن الالجئــن ،أيّـ َد سياســة أنجيــا مــركل املفتوحــة .لكــن أهرينــز وجــد نفســه ضمــن
األقليــة يف الدفــا ِع عــن مبــادرة إعــادة توطــن الالجئــن ،وقــال إ ّن بعــض الالجئــن الشــباب
ـب بيــع الفكــر ِة إىل الســكان املحليــن يف بوتســن.
جعلــوا مــن الصعـ ِ
ـرب مــن
ـاف أهرينــز« :كان الالجئــون يُزعجــون الســكان املحليــن ،ويتح ّرشــون بهــم بالقـ ِ
وأضـ َ
وســط املدينــة»« .لقــد أعطــى هــذا فرصـ ًة لليمـ ِن املتطـ ّرف للتدخــل» .قــال يل وهــو جالــس يف
ـى تـرايث يف وسـ ِ
ـط مدينــة بوتســن« ،يف أملانيــا
مكتـ ِ
ـب العمــدة امل ُشــمس يف أكتوبــر  ،2016يف مبنـ ً
الرشقيــة ،كثــرا ً مــا نجـ ُد مــا أســميه نوعـاً ِمــن العنرصيــة الســاذجة; حيــث يشــع ُر اليمــن أنهــم
يفعلــون مــا تريــده األغلبيــة».
تزامنــت زيــاريت إىل بوتســن يف تلــك الســنة مــع الذكــرى الســنوية السادســة والعرشيــن إلعــاد ِة
توحيـ ِـد أملانيــا الرشقيــة والغربيــة .كان ر ّد الفعــلِ العنيــف ضــد الالجئــن هــو األش ـ ّد يف مــدنٍ
مثــل بوتســن ودريســدن ،التــي كانــت يف الســابق جــز ًءا مــن جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة
التــي يدع ُمهــا االتحــاد الســوفيتي .حيــث قــال أهرينــز« :يشــعر األملــان الرشقيــون أنــه تــم
التخــي عنهــم اجتامع ًيــا واقتصاديًــا» .وقــال إ ّن أزمــة الالجئــن تزامنــت مــع شــعو ٍر عميــق
ّ
أســلوب
بعــض األملــان الرشقيــن عــن
باالســتيا ِء مــن مــرو ِع إعــادة التوحيــد˝ .يتســاءل
ِ
ُ
ِ
ملئــات اآلالف مــن الالجئــن باالســتقرار يف البــاد يف حــن أنّــه مل يتــم
الحكومــة يف الســا ِح
بعــد دمجهــم بالكامــل˝.
ـب واألوهــام للنــاس.
قــال بــاور ˝لقــد خانتنــا أنجيــا ميــركل˝ واته ـ َم املستشــارة ببي ـعِ األكاذيـ ِ
ـب القوانــن املعمــو ِل بهــا،
«إذا متّــت إعــادة توطــن الالجئــن ودمجهــم بشــكلٍ صحيــح ومبوجـ ِ
فــرض الالجئــن عــى
ليــس مــا يحــدث .لقــد تــ ّم ُ
فرمبــا نكــون ُمتقبّلــن لألمــر ،لكــن هــذا َ
األملــان ،و هــذا غ ـ ُر مقبــول».
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الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
يف حــ ِن أ ّن الالجئــن الســوريني يكافحــون مــن أجــلِ الحصــو ِل عــى القبــو ِل يف أملانيــا ،كان
أطلــق عليــه
ظــل مــا
لكســب حقــوقِ العيــش يف ّ
الفلســطينيون يخوضــون معركــة مختلفــة
ِ
َ
تحتــل إرسائيــل
ّ
الرئيــس األمريــي الســابق جيمــي كارتــر «الفصــل العنــري اإلرسائيــي».
ـش
األرايض األردنيــة ،التــي يزع ـ ُم الفلســطينيون أنهــا ملـ ٌـك لهــم ،من ـ ُذ عــامِ 1976حيــث يعيـ ُ
حــوايل ثالثــة ماليــن فلســطيني يف هــذه ِ
ُ
يقــول
األرض تحــت االحتــا ِل اإلرسائيــي .يف حــ ِن
الكثــرون إنهــم يقاتلــون مــن أجــلِ فلســطني مســتقلّة ،هنــاك آخــرون يقولــون إنهــم يريــدون
ـب يقـ ُ
ـول املتشـدّدون اليهــود اإلرسائيليــون،
حقوقًــا متســاوية كمواطنــن إرسائيليــن; وهــو مطلـ ٌ
مبــن فيهــم رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو ،إنــه غ ـ ُر واقعــي.
وقــال يشــاي فليــر ،امل ُتحــ ّدثُ باســمِ املســتوطنني اليهــود يف الخليــل ،وهــي بلــد ٌة ُمتنــا َز ٌع
يتمســكون
عليهــا يف الضفــ ِة الغرب ّيــة التــي تحتلّهــا إرسائيــل «هــؤالء اإلرسائيليــون الذيــن ّ
ٍ
كحــل الدولتــن .هــم مستســلمون ،والــذي هــو نــو ٌع مــن أنــوا ِع
ّ
بأيديولوجيــات يســارية،
دمــج الفلســطينيني يف النســي ِج
عــارض
ُ
الضعــف ،ســيؤدي إىل طردهــم» .فليــر ،الــذي يُ
َ
االجتامعــي والســيايس إلرسائيــل ،هــو واح ـ ٌد مــن بــن  15000شــخص يعيشــون يف مســتوطن ِة
إف ـرات .كثــرون ،مثــل عائلــة يشــاي ،جــاؤوا مــن االتحــا ِد الســوفيتي الســابق« .نحــن نبنــي،
ٍ
وقــت يف التاريــخ
لدينــا أطفــال .لدينــا الكثــر مــن األمــل .يف أذهاننــا ،هــذا هــو أعظــ ُم
اليهــودي» ،هــذا مــا قالــه فليــر يف أواخــ ِر عــام .2018
ـس األمريــي دونالــد ترامــب قــد نقـ َـل الســفارة يف إرسائيــل مــن تــل أبيــب إىل القـ ِ
ـدس
كان الرئيـ ُ
قبــل شــهرين ،يف خطــوة بالنســبة ملؤيــدي ترامــب يف إرسائيــل ،مبــا يف ذلــك فليــر ،تعنــي أ ّن
الواليــات املتحــدة اعرتفــت فعليًــا مبدين ـ ِة القــدس امل ُتنــا َز ِع عليهــا باعتبارهــا «عاصمــة أبديــة
ٍ
انتقــادات دوليــة ،خاصــة مــن
إلرسائيــل» .لكــن الخطــوة األمريكيــة لنقــلِ الســفارة أثــارت
الــدو ِل األعضــاء يف األمــم املتحــدة ،التــي وصفتهــا بأنهــا إهانــة ملحادثـ ِ
ـات الســامِ التــي تقودُهــا
الواليــات املتحــدة.
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ِ
َ
املوقــف األمريــي مــن عمليــ ِة
نفــاق
ــح
أخــرين صائــب عريقــات يف رام هللا «أ ّن ذلــك يوضّ ُ
ِ
الســام» .وقــال عريقــات ،الــذي كا َن كبــر املفاوضــن الفلســطينيني يف محادثــات الســامِ مــع
ـت
إرسائيــل« :تزعــم الواليــات املتحــدة أنهــا َح َك ـ ٌم محاي ـ ٌد للن ـزاع ،لك ـ ّن خطــو َة الســفارة تثبـ ُ
األسـ ِ
ـس األخالقيــة
ـف ورا َء االحتــا ِل اإلرسائيــي» .لقــد فقــدت الســلطة الفلســطينية ّ
أنهــا تقـ ُ
كل ُ
فيــا يتعلـ ُـق بتمثيــلِ القضي ـ ِة الفلســطينية» ،هــذا مــا قالتــه ديانــا بوتــو ،الناشــطة الحقوقيــة
جنــب مــع عريقــات مــع اإلرسائيليــن بعــد
الكنديــة الفلســطينية التــي تفاوضــت جنبًــا إىل
ٍ
اتفاقــات أوســلو للســام عــام  .1993وأضافــت بوتــو« :لقــد فقــ َد [الرئيــس الفلســطيني]
أرض الواقــع» ،وألقــى باللــومِ عــى ِ
محمــود عبــاس ارتباطَــه مــع ِ
قائــده الــذي بلــ َغ عقــده
رصفــه وكأنــه جهــة ُمنفــذة إلرسائيــل فيــا يتعلّـ ُـق بــاألرايض امل ُحتلّــة .وقالــت بوتــو:
الثامــن لت ّ
ـت للقــاد ِة الجــدد ،بدايــة جديــدة إلعــاد ِة ضبـ ِ
ـط الكفــا ِح الفلســطيني وإعــاد ِة
«لقــد حــا َن الوقـ ُ
بنائــه عــى ِ
أرض الواقــع ملالي ـ ِن الفلســطينيني الذيــن يعيشــون تحــت االحتــال; حيــث ولــدت
الغالبيــة العظمــى منهــم بعــد توقي ـعِ اتفاقـ ِ
ـات أوســلو للســام».
الســكانِ الفلســطينيني الذيــن يعيشــو َن يف املناطــقِ امل ُحتلّــة
خمســة وخمســون يف املئــة مــن ُ
وقطــا ِع غــزة الــذي انســحبت منــه إرسائيــل يف عــامِ  ،2005لكنهــا ال تـز ُال مســتمرة يف حصــاره
جانــب حصــار مــر هــم دو َن ســ ّن الرابعــة والعرشيــن .وأضافــت بوتــو
أرضً ــا وبحــ ًرا ،إىل
ِ
ســتقبل خاليــاً مــن االحتــا ِل اإلرسائيــي وآثــا ِر املــايض مثــل
ً
«الشــعب الفلســطيني يريــد ُم
محمــود عبــاس».
قــد تبــدو العالقــة بــن امل ُهمشــن ومــن هــم يف الســلطة واضحــة ،كــا هــو الحــال بالنســبة
النخــب مــن
ألولئــك الذيــن ليــس لديهــم حقــوق ،مثــل الفلســطينيني الذيــن يقفــو َن أمــا َم
ِ
الداخــلِ والخــارج ،لنقــلِ مطالبهــم مــن األط ـر ِ
اف الخارجيــة إىل مرك ـ ِز الن ـزاع .لكــن غال ًبــا مــا
تكــو ُن هــذه الخطــوط غــر واضحــة ،خاصـ ًة عندمــا يتعلـ ُـق األمـ ُر بالوســائلِ التــي يتــم تقديــم
ِ
العديــد مــن الوســائلِ التــي ميكــ ُن مــن
هــذه املطالــب عربهــا .الصحفيــون هــم مــن بــ ِن
ِ
خاللهــا للمهمش ـ َن أن يطالبــوا األقويــا َء بحقوقهــم ،ومــع ذلــك ،أثنــاء أداء هــذا الــدور ،غالبًــا
ـح املراسـ ُـل هدفًــا للقمــع.
مــا يصبـ ُ

اســتهداف الصحفيني يف باكستان
يف باكســتان ،قُتـ َـل أك ـرُ مــن أربعــن صحفيًــا أثنــاء أدائهــم ملهامهــم منــذ عــامِ  .2011وقــد
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قُتـ َـل معظ ـ ُم هــؤال ِء املُراســلني أثنــاء أو بعـ ِـد اإلبــا ِغ عــن قصـ ٍ
ـص تنتق ـ ُد املؤسســة الحكوميــة
أو النخبــة ،مثــل الهجــومِ اإلرهــايب عــى منشــأ ٍة عســكرية يف أكــ ِر مــدنِ باكســتان يف مايــو
 .2011كان لتغطيــة تلــك القصــة عواقــب وخيمــة عــى واحـ ٍـد مــن أفضــلِ املراســلني األمنيــن
يف باكســتان ،ســيد ســليم شــهزاد.
كان شــهزاد رائـدًا مــن نوعــه عندمــا يتعلـ ُـق األمـ ُر بتغطيـ ِة القضايــا األمنيــة يف منطقــة تُسـ ّمى
ـص يف تغطي ـ ِة القاعــدة يف جنــوب آســيا.
«آف بــاك» [اختصــار ألفغانســتان وباكســتان]،
وتخصـ َ
ّ
َ
صــادف
وقــد
تفاصيــل تجريــمِ املطلعــن داخــل الجيــش الباكســتاين أثنــاء تغطيتــه لهجــومِ
َ
ـف تــم التخطيــط للهجــومِ مــن ِقبــل أف ـراد البحريــة
ـ
كي
ـف
ـ
وكش
،2011
ـ
ع
يف
ان
ر
ـ
مه
PNS
ـامِ
َ
ر القصــة ،فُقـ َد شــهزاد
الباكســتانية تعاطفـاً مــع تنظيــم القاعــدة اإلرهــايب .بعــد يومــن مــن نـ ِ
ـارج منزلِــه يف إســام أبــاد ثــم اكتشــفت جثّتــه يف مم ـ ٍر مــايئ عــى بُعـ ِـد مئـ ِ
ـات األميــا ِل إىل
خـ َ
الجنــوب.
يف يــومِ اختطافــه ،كان شــهزاد ســيظه ُر عــى شــبك ٍة تليفزيونيــة محليّــة للحديـ ِ
ـث عــن النتائ ـ ِج
توصــل إليهــا والتــي تزعـ ُم وجــو َد صـ ٍ
ـات بــن عســكريني مــن الجيــش وتنظيــمِ القاعــدة
التــي ّ
يف التخطيـ ِ
ـب
ـط للهجــومِ يف كراتــي ودعمــه .قبــل أيــامٍ مــن اختفائــه ،دخـ َـل شــهزاد إىل مكاتـ ِ
هيومــن رايتــس ووتــش يف إســام أبــاد وأخـ َر مديــره أ ّن أجهــزة املخابـر ِ
ات الباكســتانية كانــت
ـال إ ّن االتصـ ِ
تقتفــي آثــاره .وقـ َ
ـاالت مــع أجهــزة املخاب ـرات كانــت تتصـ ُـل بــه بــا هــوادة منــذ
صــدو ِر تقريــره.
وجــاءت وفــاة شــهزاد عقــب مقتــلِ العــرات مــن املُراســلني الباكســتانيني الذيــن كانــوا
يُغطّــون مــا يُس ـ ّميه األمريكيــون «الحــرب عــى اإلرهــاب» .إ ّن الصدمــة امل ُرتبطــة بالصحاف ـ ِة
يف أماكــن مثــل باكســتان ،يشــع ُر بهــا الصحفيــون بعــد فــر ٍة طويلــة مــن تــايش القصــة .هــذه
هــي الحقائـ ُـق املؤســفة للحيــاة يف الصحافــة ،حيــث ميك ـ ُن أن يُؤثــر اإلجهــاد الالحــق للصدمــة
عــى الحيــاة الشــخصية لــرواة القصـ ِ
ـص أنفســهم.

الثمن العاطفي للمراســلني
أتح ـ ّدثُ مــن خــا ِل تجربتــي الشــخصية عــن «فقــد الســيطرة» عــى أك ـرِ األمــو ِر الدنيويــة،
كل يــومٍ بعــد األحـ ِ
ـداث املذكــورة يف هــذا الفصــل ،مثــل احتجاجــات الســرات صف ـراء .كانــت
ّ
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ـي ،والصخــو ِر التــي ألقاهــا
قذائـ ُ
ـف الغــا ِز امل ُســيلِ للدمــوع تطـ ُر برسعــة مثــل ال ّرصــاص املطاطـ ّ
حاولــت الثبــات ،لكــن مــع الوقــت وبعــد
ُصيــب رأيس عــدة مــرات.
ُ
املحت ّجــون وكادت أن ت َ
املســافة ،بــدأت تطفــو املشــاعر املكبوتــة املرتبطــة بتلــك األحــداث ،أحيانًــا دون ســابقِ إنــذار.
ـش مــع هــذه املشــاع ِر مبثابــة صحــوة و ِقحــة للصحفيــن الذيــن غال ًبــا مــا
قــد يكــو ُن التعايـ ُ
يضط ـ ّرون إىل قم ـعِ العواطـ ِ
ـف يف محاول ـ ٍة لنقــلِ القصـ ِ
ـص التــي يغطونهــا.
ـي،
ميكــن أن يكــو َن التــواز ُن هنــا مجـ ّرد وهــمٍ عندمــا يتعلّـ ُـق األمـ ُر بالحالـ ِة العاطفيــة للصحفـ ّ
ـف ميك ـ ُن التوفيـ ُـق بــن قص ـ ِة ماجــدة البالغــة مــن العم ـ ِر ســبع ســنوات ـ التــي فقــدت
فكيـ َ
ســاقيها يف قصــف النظــام الســوري ـ مــع الجغرافيــا السياســية يف ســوريا؛ مــع إي ـران وروســيا
والتــي تدعــم القــوى التــي كانــت مســؤولة عــن الخســارة الفظيعــة لهــذه الفتــاة باســمِ خـ ِ
ـوض
ـرب عــى اإلرهــاب؟
الحـ ِ
ِ
ألحــداث امل ُعانــاة الكبــرة واملأســاة
وناقــا
ً
الصحفــي مــع كونِــه شــاهدًا
يتصالــح
كيــف
ُ
ّ
ِ
والخســارة؛ مــع حقيقــة كونــك إنســانًا لــه عواطــف كأب أو أم أو زوجــة أو زوج ،دون أن
ـكل األدوا ِر الشــخصية واملهنيــة؟ هــذه هــي التكلفــة اإلنســانية
ينفصــل عــن املشــاع ِر امل ُرتبطــة بـ ّ
ـص امل ُه ّمشــن ،مــع تح ّمــلِ مســؤولية عــدمِ تهميــش أنفســهم يف هــذه
ذاتهــا للذيــن يــروون قصـ َ
العمليــة .هــذا ال ـرا ُع حقيقــي.
بعــد أربع ـ ِة عقــو ٍد مــن تدريـ ِ
ـس الصحافــة وتوجيــه الصحفيــن ،تــويف ديفيــد كالتيــل يف عــام
 2016عــن عم ـ ٍر يُناه ـ ُز الســتني .لــو كان عــى قيـ ِـد الحيــاة اليــوم ،كان ســيحثّ طالبــه بقــوة
ـص املظلومــن وامل ُه ّمشــن ،للرتكيـ ِز عــى الروايـ ِ
عــى رس ِد قصـ ِ
ـات الشــخصية مــن أجــلِ املقاومــة
ضــد التمييــز.
ـيطلب كالتيــل مــن طالبــه إب ـرا َز شــعو ِر اإلنســانية امل ُش ـرَكة التــي تجعـ ُـل اليهــو َد
كــا كان سـ ُ
يجعــل
ُ
ألســباب مشــركة .وهــذا مــا
جانــب املســلمني األمريكيــن
األمريكيــن يقفــون إىل
ِ
ٍ
ـب الفئــة األك ـرِ
الباكســتانيني مثــل ســلامن تيســر ـ ِمــن األغلبيــة املهيمنــة ـ يقفــون إىل جانـ ِ
تهميشً ــا ،مثــل آســيا بيبــي ،عــى الرغــمِ مــن التهديـ ِ
ـدات عــى حياتهــم .كان يجـ ُ
ـادل بأنــه إذا
ٍ
ِ
التنفيــس الجامعــي؛
صبــح نو ًعــا مــن
نُــرت هــذه القصــص ،فإنهــا ســتتجاو ُز أي
وســيط لتُ َ
تجربــة ميكــن أن تــؤدي إىل اســتجاب ٍة جامعيــة ضــد الكراهيــة والتمييــز.
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تقار ير الالجئني واملهاجر ين

رؤية من خط املواجهة

بقلم مري يام فرانسوا
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توصف عادة بأنّها
رشف كبري يف تغطي ِة ما
ُ
لسنوات ،وكمراسلة يت آر يت العاملية ألوروبا ،كان يل ٌ
«أزمة املهاجرين يف أوروبا» أو «أدغال كاليه» حيثُ استق ّر الكثريون الذين كانوا يأملون يف
الوصو ِل إىل اململكة املتحدة .يشك ُّل الرأي العام بطبيع ِة الحال البيئة التي يت ّم فيها تلقي القصة؛
ِ
الخوف والقلقِ والعداء تجاه املهاجرين والالجئني عىل نطاقٍ أوسع عىل نو ِع ونرب ِة
كام يؤث ُر منا ُخ
القصص التي يت ّم بثها يف أوروبا .بالنسبة للكثريين منا الذين تحدّثوا عن األزمة ،كان التحدي هو
مقاومة سحب األطراف امل ُستقطَبة ومحاولة تقديم حقيقة ما نشهده.
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إ ّن نُسختي أدغال كاليه تعرِضا االنقسام الحقيقي داخل أوروبا حول كيفيّة التعا ُملِ مع َ
أولئك
الذين تم تهريبهم إىل الشواطئ األوروبية .كان البعض ينظر إىل كاليه عىل أنها مغناطيس
للمهاجرين االقتصاديني الذين يسعون لتجاو ِز أنظمة الهجرة األوروبية واستغال ِل أط ِر حقوق
ِ
بافرتاض أ ّن
اإلنسان الخاصة بهم من أجلِ الدخول إىل بلدانٍ ُمحدّدة .وغال ًبا ما جا َء هذا املنظور
املهاجرين كانوا يسعون إىل استغال ِل نظامِ الرعاية ˝السخي˝ يف أوروبا .يف هذه الرواية ،غالبًا ما
رئيس وزرا ِء اململكة املتحدة
˝رسب˝ غ ُري ُمتاميز ،وهو
يُنظ ُر إليهم عىل أنّهم
ٌ
ٌ
مصطلح استخد َمه ُ
خطاب ألقا ُه عام .2015
ديفيد كامريون يف
ٍ
ِ
ِ
اآلفات والهوامِ يف ِ
أوساط الصحافة
بعض
وقد تردّد صدى اللغة الالإنسانية امل ُتمثلة يف ُمكافح ِة
متحق
املخاوف من «فت ِح
السائدة ،حيثُ ع ّزز كتاب األعمدة
ِ
أبواب جه ّنم الهجرة» التي سوف ُ
َ
بسبب الحوادثِ
الثقافة األوروبية وتض ُع اإلرهابيني وسط أوروبا .وقد تفاقمت هذه املخاوف
ِ
التي ت ُظ ِه ُر أ ّن اإلرهابيني كانوا يستغلون الفوىض بشأنِ وصو ِل املهاجرين إىل أوروبا؛ وتم دعم
االعتداءات الجنسية وأعام ِل ال ُع ِ
ِ
نف التي يرت ِك ُبها بعض الالجئني كدليلٍ عىل التّهديد
تقارير
الضمني الذي ُيثله ˝الالجئون˝ ككل.
جانب آخر ،كان أولئك الذين مل يتمكنوا من رؤي ِة املهاجرين إال من خال ِل عدسة الالجئني.
ِمن
ٍ
ِ
ِ
كل فرد .يف حني أجرب
تداعيات ذلك عىل وضعِ ّ
بسبب
املصطلحات مهم ،عىل األقل
الفرق يف
ِ
ِ
تعريف
الكوارث الطبيعية ،يت ُّم
الحرب أو االضطها ِد أو
الالجئون عىل مغادر ِة بالدهم هربًا من
ِ
ُ
ٍ
املهاجرين عىل أنّهم َ
ظروف معيشيّة أفضل .هذا التاميز
أولئك الذين يسعون إليجا ِد عملٍ أو
لألسباب املفهومة وهي
وال
األخري،
هذا
جدارة
مدى
عىل
قيم
حكم
األحوال
بأي حا ٍل من
ِ
ً ً
ليس ّ
أ ّن الكثري منهم يسعون للحصو ِل عىل حيا ٍة أفضل لهم وألرسِهم .ومع ذلك ،فإ ّن للفرقِ آثا ًرا
قانونية ،وبالتايل آثا ًرا عىل كيفية صياغة املراسلني لتلك القصص.
إ ّن كبح العواطف مه ٌم للغاية أثناء التغطي ِة الصحفية ،ألنّه مع االحرتام الكامل للقوانني الحالية
فق معهم أم ال!)  ،ال يتمتّ ُع الالجئون ببساطة ِ
بنفس الوضعِ القانوين
(سواء كنا صحفيني ،نتّ ُ
كل
الذي يتمتّ ُع به املهاجرون .عىل هذا النحو ،كان علينا يف تقاريرنا موازنة قوانني الهجرة يف ّ
ِ
ِ
والقصص املؤثرة يف كثريٍ من األحيان عن
وموقف االتحاد األورويب من الهجرة أثناء تط ّوره،
بلد،
لقب "الجئ"
طلق عليهم لقب ˝املهاجرون االقتصاديون˝ .إ ّن عدم التمييز بني ِ
أولئك الذين قد يُ ُ
التعس ِف والظلم .يف تلك الحاالت ،تظه ُر مسألة التغطية ˝املحايدة˝
من
رضب
ّ
و ˝مهاجر˝ هو ٌ
جل ّياً .بدا يل آنذاك ،كام هو الحال اآلن ،أ ّن تسليط الضوء عىل أوجه الظلم الظاهرة يف كيفي ِة
لحل هذه املسألة.
أفضل طريق ٍة ّ
تطبيقِ القانون كان يف كثريٍ من األحيان َ
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قصص كاليه أكرث تعقي ًدا هو مسألة القارصين غري املصحوبني بذويهم ،وهو موضو ٌع
ما َ
جعل َ
قمت بتغطيته عدّة م ّرات ،حيث سلط ُّت الضو َء عىل محن ِة َ
أولئك الذين تُركوا ليدافعوا عن
ُ
ٍ
ظروف غري آمنة وغري صحية ،وغالبًا تحت رحمة امل ُتاجرين بالبرش .ألقينا الضوء عىل
أنفسهم يف
ِ
وصل الكثريون ومعهم
إلثبات تاريخ ميالدهم حيث َ
النضا ِل الذي واجهه العديد من املراهقني
املالبس عىل ظهورهم ،وبالتايل مل يتمكّنوا من ِ
ِ
إثبات أعامرهم .كان علينا أيضً ا أن
القليل من
ننتبه لحقيقة أ ّن العديد من مقدمي الرعاية كانوا ينصحون املهاجرين والالجئني بعدمِ اإلفصا ِح
عن س ّنهم الحقيقي إذا ما كان فوق السن القانوين ،وذلك حتى يتس ّنى لهم الحصول عىل فرص ٍة
الحساسة كانت مبنزلة مادة دسمة لوسائلِ اإلعالم
أفضل للبقاء .من الواض ِح أ ّن مثل هذه القضايا ّ
القومية ،لذا فإ ّن تحديد كيفية إيصال الحقيقة الكاملة ملا حدث كان ِ
موض َع تركي ٍز حادّ ،مع
العلمِ بأ ّن املعلومات ميك ُن إساءة استخدامها لتحقيقِ مكاسب شعبويّة.
املحادثات الوطنية كانت تركّ ُز إىل ٍ
ِ
حد كبري عىل الالجئني السوريني ،فإ ّن العدي َد
عىل الرغمِ ِمن أ ّن
ِم ّمن قابلناهم يف باريس وكاليه كانوا من أفغانستان وباكستان وإريرتيا ،وغريها من البلدان .كان
الصعب العثو ُر عىل الجئني سوريني بالنسبة للكثريين م ّنا الذين وصلوا أوالً إىل مخيم كاليه،
من
ِ
انتقص من الرواية القائلة إن أولئك الذين يصلون إىل هناك كانوا يف ّرون من
وهذا بالتأكيد
َ
الحرب
سوريا التي م ّزقتها الحرب .األقرب إىل الحقيقة أ ّن بعض الناس كانوا يف ّرون بالفعلِ من
ِ
واالضطها ِد واملجاعة ،بينام كان آخرون يبحثون ببساطة عن حيا ٍة أفضل .غالبًا ما كنا نسم ُع
أعرب العدي ُد من ال ُقصَّ ِ غري املصحوبني من
زو ًرا عن السخا ِء األورويب يف التعاملِ مع الالجئنيَ .
ذويهم الذين متّت مقابلتهم عندما وصلوا إىل اململكة املتحدة عن أس ِفهم للتّناق ُِض الحا ّد مع ما
أقل ودية ،والرثوة
كانوا يتوقعون العثور عليه .بالنسبة للكثريين ،بدا النظا ُم أكرثَ قسوة ،والناس ّ
شاب أنّه يري ُد بالفعلِ العودة إىل أفغانستان.
والفرص ال تزالني بعيدتا املنال .أخربنا ٌ
كثب هي حالة امل ُتط ّوعة ،ليز كليج ،التي كانت تدي ُر مركز
إحدى الحاالت التي تابعناها عن ٍ
ف باسمِ « .»the Pied Piper of the Jungleبعد
النساء واألطفال يف مخيم كاليه والذي يُع َر ُ
نشأتها مع مجتمعِ الغجر يف اململكة املتحدة ،من الواض ِح أ ّن ليز كانت أكرثَ راحة من اآلخرين يف
ِ
الظروف الصعبة واملرافقِ املؤقتة؛ كان املركز نفسه يف حافلة ُمعدّلة .كان هذا مكاناً
تأقلمها مع
آمناً لل ُقصَّ ِ الذين ميكنهم أن يكونوا مج ّرد أطفال فيه .يف زوايا هذه الحافلة كان الق َّص عىل
سجيّاتهم ،يف لحظة ضعف يضحكون أو يبكون ،أو ببساطة يحتاجون إىل عناق.
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تخلّلت العديد من التحديات تغطية قصص ال ُقصَّ ِ غري املصحوبني من ذويهم .كانت هناك
تتمثل يف أن يتم استغاللهم من ِقبل وسائل اإلعالم أو أن يت ّم استخدا ُم قصصهم
مخاوف مرشوعة ُ
ِ
تعقيدات موافقة الوالدين عىل التوا ُج ِد عىل الشاشة يف غياب ويص .باإلضافة إىل
ضدّهم ،إىل
ِ
الصدمات النفسية والحواجز الثقافية أمام
تتمثل يف
ُ
ذلك ،كانت هناك عقبات حقيقية للغاية
جانب التحديات التقنية ،كان
التواصل إضافة إىل التحدّيات اللغوية ،حتى مع وجو ِد ُمرتجم .إىل
ِ
ِ
ُ
الهدف الذي تخدمه هذه القصص يف محاولة لرش ِح ما كان يحدثُ يف كاليه نفسها،
السؤال عن
ولكن أيضً ا من حيث الصورة األوسع ملا يُس ّمى بأزمة الالجئني.
ٍ
الحرب والخسارة ،مل تبلغ
قصصا أخرى عن الصدم ِة والنضال ،عن
بدا
ِ
حينئذ ،كام يبدو اآلن ،أ ّن ً
ُغي ِمن هويّتهم الوطنية.
مسام َع عا ّم ِة الناس الذين يساو ُرهم ُ
القلق الشدي ُد ِمن أ ّن الهجرة قد ت ّ
واألكرث من ذلك ،ربط تلك القصص الفردية باملواضيع األوسع مثل حصص االتحاد األورويب
ِ
والنغامت الشعبوية األوسع يف االتجاه السائد ،قد
لكل بلد ،وصعو ِد اليمني امل ُتط ّرف يف أوروبا
ّ
كل منا ،وكيف ميك ُن استخدا ُم القصص الفرديّة يف تعزي ِز ِ
بعض هذه
طرح أسئلة حول مسؤولية ّ
َ
ِ
رش ِ
األشخاص امل ُستضعفني ،وخاص ًة
قصص
األجندات .أثارت أسئلة حول مسؤوليتنا كصحفيني يف ن ِ
قصص ال ُقصَّ غري املصحوبني من ذويهم ،بطُ ُرقٍ ال تزي ُد من إثار ِة العداء تجاههم .وهذا ،بطبيع ِة
الحال ،مل يكن متا ًما ُمتوق ًعا.
بالعود ِة إىل اململكة املتحدة ،عملنا أنا وزماليئ عىل ِ
قصص الالجئني الذين شقوا طريقهم هنا،
إ ّما من خال ِل ُمخط ٍ
أقل
ّطات حكومية ،كتلك التي ابتكرها اللورد دوبس ،أو ِمن خال ِل وسائلٍ ّ
شاب ت ّم نقله تحت جنا ِح ليز كليغ أثناء وجوده يف كاليه ،ومتكّن بطريقةٍ
«تقليدية» .تابعنا قص َة ٍ
ِ
ِ
ما ِمن العثو ِر عىل طريقه إىل منزلها يف برمنغهام بع َد أن قف َز من عىل ظه ِر شاحنة مبُج ّرد عبورِه
إىل اململكة املتحدة .كانت القصة ُمعقّدة للصحفيني الذين حاولوا تغطيتها ،بالنسب ِة للكثريين
الذين متكّنوا أخ ًريا من الوصو ِل إىل اململكة املتحدة بعد هذه الرحلة امل ُه ّمة ،مل يكونوا يريدون
إلقا َء الضو ِء عىل حياتِهم الجديدة ،وعىل صداقاتهم التي تتع ّر ُض له ّزات .التفاصيل الصغرية التي
ٌ
˝استغالل˝ للنظام .كانت
متّت مشاركتها ،مثل حذا ٍء جديد قاموا برشائه ،ميكن تقدميها عىل أنّها
الحساسية رضورية يف ِ
عرض التحديات الشخصية مثل الصعوبات يف الدراسة باللغة االنكليزية،
ِ
مثل
نفس القواعد الثقافية مع قضايا َ
أو التعارض مع مقدّمي الرعاية الذين ال يتشاركون دامئًا َ
حظ ِر التج ّو ِل يف الليل أو أدوا ِر الجنسني.

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

140

لتعكس خطورة وضعهم القانوين؛ ميك ُن إعادة ال ُقصَّ غري
سعينا دامئًا إىل رس ِد هذه القصص
َ
املصحوبني من ذويهم ،وغالبًا ما يتم إعادتهم مبج ّر ِد بلوغهم س ّن الرشد يف حا ِل تم رفض طلباتِ
الخاصة بهم .الضغوط عىل هؤال ِء الشباب هائلة ،وهم باألصلِ يعيشون معضالت
اللجوء
ّ
املراهقني ،والنظر إليهم عىل أنهم مختلفني ،وتت ّم مضايقتهم واالبتعاد عنهم لكونهم يحملون
ننقل ،قدر اإلمكان ،النضال
صفة «الجئ» ،حيثُ يت ّم االستهزا ُء بهم عىل نطاقٍ واسع .حاولنا أن َ
البحث عن حيا ٍة جديدة عىل بُ ِ
عد ِ
ِ
آالف األميا ِل من بيتهم ،وحدَهم
اإلنساين الذي دفعهم إىل
دون اتصا ٍل واضح أو ثابت مع عائالتهم .كانت مشاهدة املراهقني الكبار ضخمي البنية ،ذوي
الوجوه الصارمة يف العادة ،عىل وشك البكاء ألنهم قالوا لنا إنهم يرغبون فقط يف رؤية أمهاتهم،
مم مل يرغبوا يف مشاركته
كان مبثابة نافذة عىل قصصهم التي سعينا اللتقاطها .ولكنه كان أيضً ا ّ
علناً.
الهروب من زاوي ِة ِ
قصص الحرب واملأساة التي
بالنسبة للكثريين منا ،كان التحدّي اآلخر هو
ُ
كانت يف كثريٍ من األحيان نقطة البداية الواضحة يف رش ِح ِ
قصص الالجئني واملهاجرين .قد يتس ّبب
«التعب من التعاطف» عند الجمهور لعدة أشهر ،إن مل يكن ألسابيع ،أثناء التغطية
هذا يف
ِ
قصص ُمتشابهة يت ُّم إعادة رس ِدها بط ُرقٍ ُمختلفة؛ لكن إىل متى؟
الصحفية ملا كان يبدو أنّها ٌ
ِ
لألشخاص الذين كنا نقابلهم ،ولكن مع إيجا ِد
التجارب املأساوية
كيف ُيكن أن نستم ّر يف تباد ِل
ِ
طرقٍ جديدة إلرش ِ
اك الجمهور الذي يبدو أنه قد أصبح قاسيًا يف نظرته للأمساة؟ كانت إحدى
االسرتاتيجيات التي استخدمتُها هي رسد ِ
قصص الالجئني خارج أوروبا ،ومحاولة إعادة إدخال
نطاق الهجرة وتسليط الضوء عىل الطرقِ التي غالباً ما كانت مت ُّر ع َرب البلدانِ األكرث فقرا ً ،يف
ِ
األشخاص امل ُحتاجني بشدة.
إفريقيا وآسيا ،وتتأقل ُم مع تدفقِ أعدا ٍد كبرية من
يف أواخ ِر عام  ،2017سافرتُ إىل كينيا ملقابلة الالجئني الذين كانوا جز ًءا من برنام ِج املفوض ّية
ِ
امل َُص َّمم ملساعد ِة الفنانني الذين أصبحوا نازحني .يف ذلك الوقت ،كانت كينيا ِ
للعديد من
موط ًنا
أسلوب رس ِد ِ
مخيامت الالجئني ،مبا يف ذلك ثاين أك ِرب ُمخ ّيم لالجئني يف العامل .من أجلِ تغيريِ
قصص
ِ
ٍ
ِ
املعروف باسم
مخطط ابتكره أح َد أشه ِر الفنانني يف كينيا،
الالجئني ،ق ّررنا تسليط الضوء عىل
أوكتوبيزو.
يعرف جيّدًا أ ّن التمي َز يظه ُر يف
نشأ أوكتوبيزو وترعر َع يف األحيا ِء الفقرية يف كيبريا .لذلك فهو
ُ
ِ
تعيش
املواهب التي ُ
تحت الضغط ،وبصفته موسيقياً أرا َد أن يُسلّ َط الضوء عىل
ِ
بعض األحيان َ
ِ
مخيامت الالجئني يف كينيا .ومبساعدة من مف ّوضية األمم املتحدة لشؤونِ الالجئني ،قا َم بإنشا ِء
يف
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تهدف
«الالجئون لديهم موهبة» ،وهي مسابقة املواهب يتم إجراؤها داخل املخيّامت والتي
ُ
إىل من ِح الفنانني الالجئني فرصة للتألق.
من خال ِل سلسلة من تجارب األداء ،قام أوكتوبيزو ومعه لجنة التحكيم باختيا ِر فنانني للتعاونِ يف
قلب الرسدية التي كثريا ما نسم ُعها عن الالجئني؛
ألبومٍ بعنوان « ،»Refugeeniusالذي سعى إىل ِ
تهدف
وما تتضمنه من تبعية ومأساة وعجز وحاجة .فبدالً من اعتبا ِر الالجئني عبئًا عىل املجتمع،
ُ
مسابقة املواهب هذه إىل إظهارهم كمجموعة من املواهب غري امل ُستغلة التي ميك ُن توجيهها يف
ِ
لتسليط الضوء عىل
ع ّدة مجاالت ،مبا يف ذلك املجاالت اإلبداعية .يف إطا ِر جهو ٍد مدروسة للغاية
نو ٍع ُمختلف من ِ
قصص الالجئني ،تابعنا حياة ثالثة الجئني يف مراحل ُمختلفة من رحلتهم .كان
ٍ
كتلميذ
أحدهم مغني الراب الشاب الطموح املعروف باسم  ،SKEGIوالذي اتخذه أوكتوبيزو
يتضارب بشكلٍ صارخ مع حظ ِر التج ّول الذي
له ،وكان حلمه الكبري يف األدا ِء عىل مسارح المعة
ُ
ٍ
تساؤالت حول ما إذا كانت
كان يواجهه كلام غادر مخيّم كاكوما لالجئني .أثارت قصته نفسها
تخنق املواهب؛ تلك املواهب التي تبحثً ببساطة عن
مخيامت الالجئني ميكن يف الواقع أن َ
فرصة للتألّق.
قابلنا أيضً ا إريك ،وهو الجئ من جمهورية الكونغو الدميقراطية ،تم اختيا ُره أيضً ا من ِقبل
أوكتوبيزو ،وقد تحقّق حلمه يف إنشاء مدرسة للموسيقى .أثناء العيش كالجئ يف نريويب ،قمنا
بتصوي ِر إريك مع طالبه يف املدرسة التي أنشأها من أموا ِل الجائزة التي فا َز بها يف مسابقة
ٍ
مقابالت مع هؤالء الشباب ،الذين رأوا يف املدرسة ساحة تدريب مهنية
املواهب .من خال ِل إجراء
ِ
ٍ
يف املوسيقى ،قدمنا لل ُمشاهد فرص ًة ملعرفة ما ميك ُن أن يحققه الالجئون باستثامرات صغرية
نسب ًيا ،وكيف ألهمت التجربة الشخصية إلريك مساعدة اآلخرين .حيث ق ّد َم إريك من ًحا دراسية
لالجئني آخرين ملساعدتهم يف تحقيقِ أحالمهم.
نعرض قصة امرأة شابة ،تُدعى فلورا ،التي هربت من الخدمة العسكرية يف
يف قصتنا الثالثةُ ،
إريرتيا وهي يف سن املُراهقة ،وب َنت حياة جديدة لنفسها كفنانة تهت ُّم بالفنونِ املرئية .بينام
معرض ساحر يف ِ
ٍ
نأمل ،بصفتنا مخرجني ،أن
وسط نريويب ،كنا ُ
شاهدناها تبي ُع رسوماتِها األوىل يف
الصاع .هؤالء الذين غالبًا ما يت ُّم تقزيم رصيدهم
نُ ِرب َز اإلمكانات الحقيقية لهؤال ِء الفا ّرين من ّ
تحت ُمس ّمى الجئ ،مل يبنوا أنفسهم فحسب ،بل قاموا أيضً ا بإعطا ِء بلدهم امل ُضيف ،وأصبحوا
بالفعل جز ًءا من نسي ٍج يرثيه.
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شــعار يف مدخل أدغال كاليه يقول «لندن تنادي»
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إ ّن رسد قصص الالجئني ،سواء كمراسلٍ صحفي أو ك ُمخر ٍج سيناميئ ،فيه تحديات ُمختلفة ،ولكن
كل حالة كان دامئًا رسد ٍ
تعكس
قصص حقيقية ،والتي
يف النهاية ،يبدو أ ّن الهدف األكرثَ أهمية يف ّ
ُ
ُ
استقبال
يف جوهرِها بدقة ونزاهة رحلة الشخص والواقع الذي واجهه يف تلك العملية ،يؤث ُر
الجمهو ِر واملحادثات السياسية األوسع نطاقًا عىل كيف ّية صياغ ِة هذه القضايا بالرضورة من ِقبل
وسائل اإلعالم من أجلِ حامي ِة امل ُستض َعفني من االستغال ِل السيايس.
ِ
القصص بالنسب ِة يل دامئًا تلك التي تع ّم ُق الفهم بني عوامل ُمختلفة جذريًا وتبني
أفضل
كانت َ
التعاطف مع اآلخرين ُمتخطّية الخطوط الثقافية والدينية واللغوية .لقد كان أميل يف أن تكون
ِ
ِ
األشخاص الذين
إحداث تغيريٍ يف التغطية الصحفية عن
جانب غريها يف
تقاريري قد أسهمت إىل
ِ
ِ
بوصف «الجئني» وأن نفهمهم بشكلٍ أفضل.
نش ُري إليهم
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رحليت كصحفي
بقلم أحمد علي أوغلو
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كانــت زوجتــي عــى وشـ ِ
ـك أن تلـ َد طفلنــا ،لكــن قعقعــة القذائـ ِ
ـف والصواريـ ِخ ـ وهــي رضبــات
غريبــة ت ُس ـ َم ُع أثنــا َء انقطــا ِع التيّــا ِر الكهربــايئ والصلـ ِ
ـوات يف املســجد ـ تس ـبّبت يف حال ـ ٍة مــن
ِ
ـب عــى املــرء أن
الذعــر .كان ذلـ َـك ينايــر  2009يف قطــا ِع غــزة .يف تلـ َـك األيــامِ  ،كان مــن الصعـ ِ
ي ُمراقبــة
يُشــاه َد األخبــا َر بسـ ِ
ـبب انقطــا ِع التيــا ِر الكهربــايئ بشــكلٍ دائــم .كصحفــي ،كان ع ـ ّ
رات يف األخبــار ،وكان مصــد ُر املعلومـ ِ
التطـ ّو ِ
ـات الوحيــد لــدي هــو راديــو الســيارة.
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ذاتَ م ـ ّرة ،أثنــاء تدويــنِ املالحظـ ِ
ـات للقصـ ِ
ـص التــي أغطّيهــا يف جريــدة لــوس أنجلــوس تاميــز
والبــي يب يس ،كانـ ِ
ـت األنبــا ُء العاجلــة قــد لفتــت انتباهــي؛ قُتــل ثالثــة أشــخاص؛ اس ـتُهدفت
امــرأة حامــل وزوجهــا ووالدتهــا بصــارو ِخ مروحيــة أثنــاء توجههــم إىل مستشــفى لــواء
ـتنجب فيــه قريبًــا .إشــعاراتُ املـ ِ
ـوت املنتــرة عــى
األقــى ،املــكان الــذي كانــت زوجتــي سـ ُ
ـخص
جــدرانِ الزقــاقِ ترفـ ُ
ـرف وتنفجــر ،ويتــم اســتبدالها برسعــة بأخــرى جديــدة .إذا كان الشـ ُ
محظوظًــا ،يف يــومٍ جيّــد ،ميكنــه العثــور عــى ســيار ِة إسـ ٍ
ـعاف لنقــلِ زوجتــه املريضــة الحامــل
ـاس يف ذعـ ٍر شــديد إذ تهاطلــت القنابـ ُـل ورسعــا َن مــا بــدأ حفـ ُر القبــور.
إىل املستشــفى .كان النـ ُ
لحســنِ الحــظ ،انتهـ ِ
ـرب قبــل الــوالدة بيومــن .منعــت القــوات اإلرسائيليــة الصحفيــن
ـت الحـ ُ
ُحــاصة .واضطــ ّر الصحفيــون املحليّــون واملســتقلون
الدوليــن مــن الوصــو ِل إىل املنطقــة امل َ
إىل تــويل القيــادة وتغطي ـ ِة القصــص .اهتاممــي كان دامئًــا قصــص األشـ ِ
ـخاص العاديــن الذيــن
ِ
للهجــات
يعيشــون تحــت جنــونِ القــوة امل ُفرطــة إلرسائيــل واســتخدامها غــر املســبوق
الجويــة .يف تلــك األيــام ،كانــت التقاريــر اإلخباريــة عــن ســبعني مدنيًــا قُتلــوا يف يــومٍ واحـ ٍـد
ـرب عــى الوتــر؛ قــد يــؤدي إىل اجتــا ٍع عاجــل ملجلـ ِ
ـس األمــن التاب ـعِ لألمــم املتحــدة .كان
تـ ُ
ســكا ُن غــزة محظوظــن أل ّن وحشــية الديكتاتوريــن العــرب ،والهجــات الكيميائيــة للنظــامِ
أصبــح اإلرسائيليــون أكــر جــرأة يف
الســوري ،مل تســبق حــرب غــزة يف  .2009-2008حيــث
َ
ـرب القادمــة ،يف عــامِ 2014؛ والتــي كانــت الحــرب األش ـ ّد فت ـكًا عــى غــزة.
الحـ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
تخــرق
كانــت الطائــراتُ والصواريــ ُخ
وقــف إطــاق النــار املتقطّعــة،
فــرات
وحتــى خــا ِل
ِ
األجــوا َء فـ َ
ـي غريــب .كان الدخــا ُن
ـوق الرشيــط الســاحيل .كانــت الســاء وكأنهــا معـ ٌ
ـرض فنـ ٌّ
يفــوح كالزهــو ِر بلــونِ الفحــم ،واألنــوا ُر البيضــاء امل ُتو ّهجــة تنفجــر ،وأعمدتهــا معلقــة عــى
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت مــن أجــلِ تغطيـة حيــاة النــاس يف مســقط رأيس .مــن
املــدنِ والبلــدات .يف أحــد األيــام خرجـ ُ
ي أن أنــى قصــة عائلــة واحــدة قضيــت معهــا يو ًمــا واح ـدًا.
الصعـ ِ
ـب ع ـ ّ
ـش يوســف نقــا ،البال ـ ُغ مــن العم ـ ِر  42عا ًمــا ،يف قريــة الزوايــدة القريبــة يف منــز ٍل مــع
يعيـ ُ
َولديــه املُراهقــن ،واثنــن مــن إخوتــه الصغــار وعائالتهــم .البنــاء غـ ُر مكتمــل ،حيــث أ ّن حصــا َر
ِ
ـدادات الهــاون واإلســمنت وغالب ـاً
املنطقــة امل ُحيطــة بغــزة منــذ عــامِ  2007من ـ َع وصــول إمـ
ِ
ر ُب األمطــار ،ولكــن الفنــاء كبــر ،يوج ـ ُد فيــه حديقــة ودجــاج .يف طريق ـه للخــرو ِج
مــا تت ـ ّ
للتســ ّوقِ  ،أخــرين نقــا «هــذه الحيــاة غريبــة حقًــا ،كــا تــرى .لقــد قُتــل أخوتنــا ونحــن
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ـوق اآلن» .عنــد العــودة مــن ســوقٍ مؤقــت ،بــدأت األصــوات الصاخبــة تتداخـ ُـل ِ
نتسـ ُ
ببعضهــا
كأ ّن الجمي ـ َع يسـ ُ
كل هــذا؟».
ـأل م ًعــا« :متــى ســينتهي ّ
هنــاك اعتقــا ٌد واس ـ ُع النطــاقِ بــن الفلســطينيني بــأ ّن ال أحــد منهــم يول ـ ُد غــر ُمس ـيّس .إذا
ـيرشح
سـ َ
ـألت مواطن ـاً عادي ـاً يف غــزة ســؤاالً سياســياً ،فلــن تحصـ َـل عــى إجابــة فقــط؛ بــل سـ ُ
ـيايس واسـعِ النطــاق ،بخلفيـ ٍة أيديولوجيــة للـراع ،ومنــاذج األطـر ِ
اف
األمـ َر يف ســياقِ تقييــمٍ سـ ّ
امل ُتحاربــة ،والقامئــة ال تنتهــي أبــدًا .يف منــز ِل عائلــة نقــا ،تج ّمــ َع األخــوة وبــدأوا التقييــم
والجــدال ومحاولــة إيجــاد منطــق للخطـ ِ
ـط القتاليــة والقـرارات الدبلوماســية؛ ويتذكّــرون كيــف
ـباب الفلســطينيون منــذ ســنوات اإلرسائيليــن بالبنــادقِ والحجــارة.
قاتـ َـل الشـ ُ
ـاش الســيايس ال ي ـز ُال يــر ّد ُد يف ذهنــي« .عــى الرغــمِ مــن حقيق ـ ِة أننــا قــد ال نقبـ ُـل
هــذا النقـ ُ
اســراتيجياتهم وتكتيكاتهــم ،فــإ ّن ُمقاتــي حــاس شــجعان وكاألســو ِد يف املعركــة» ،هــذا مــا
ـاف «تصـدِّق الدعايــة اإلرسائيليــة حـ َ
ـول تدمـرِ البنيــة التحتيــة لحركــة
قالــه أحــد اإلخــوة .وأضـ َ
ـت بذلــك» .قاطعــه شــقيقه األصغــر قائـاً «أنــت عــى
حــاس ،فســتكون ســاذ ًجا إذا مــا اقتنعـ َ
يســتحق ذلــك الخســائ َر الكبــرة التــي يعيشُ ــها شــعبنا؟» لقــد كان غاضبًــا
حــق ،لكــن هــل
ُ
مــن خالــد مشــعل ،زعيــم حــاس الــذي كان يف املنفــى يف ســوريا يف ذلــك الوقــت .قــال األخ
ِ
بالصــ ِر وتتح ّمــي
ّ
عليــك أن
«يظــل مشــعل يقــول ،يــا أمتــي الفلســطينية،
ُّ
األصغــر:
تتحــي ّ
املعانــاة للوصــو ِل إىل الحريــة ،هــذا هــو طريــق الحريــة .ملــاذا ال يــأيت مشــعل ويحــارب بــدالً
مــن تـ ِ
ـرك شــعبه؟» وأخ ـ ًرا يقــول يوســف إلخوتــه« :ال تتشــاجروا».
أصبحــت غــزة معزولــة بالكامــل .امليــاه تُنقــل بالــدالء ،والتيــار الكهربــايئ منقطــع ،الجنــازات
حولنــا واملــرىض مكدســون يف املستشــفيات ،والحرائــق تشــتعل يف الليــل ،ومنشــورات اإلخــاء
ـرف عــى األرض ،واملس ـلّحون يتس ـلّلون عــى طــو ِل الجــدران ويزحفــون عــر األنفــاقِ إىل
ترفـ ُ
كل يــومٍ ُيشــبه صفعــة يف الوجــه ـ ويف انتظــار
رجــل إن ّ
كمــ ِن الدبابــات اإلرسائيليــة .قــال ٌ
صفعــة قادمــة نعلمهــا ولكــن دون معرفــة وقــت محــدد لتجنبهــا.
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االنضــام لتي آر يت العاملية
ـت مبؤسســة يت
كان هنــاك نقطــة تحــول رئيســية يف حيــايت يف عــامِ  2016وهــي عندمــا التحقـ ُ
آر يت العامليــة ،أول قنــاة تركيــة دوليــة باللغــة اإلنجليزيــة .أصبحـ ِ
ـت الحــرب يف ســوريا وقصــص
النـ ِ
ـت إىل طاقــمِ تصويـ ِر يت آر يت العامليــة الــذي كان
ـاس مــن هنــاك هاجــي الجديــد .انضممـ ُ
ِ
مــن أوائــلِ مــن دخلــوا محافظــة إدلــب يف شــال ســوريا منــذ ســنوات .طـ َ
ـوال النـزا ِع الســوري،
ـتهداف عــد ٍد مــن املستشــفيات يف غـ ٍ
ـارات جويــة ،والعديــد منهــا يف جنــوب إدلــب.
تــم اسـ
ُ
ـت أتذكّ ـ ُر الطـ َ
ـرق الرتابيــة امل ُتع ّرجــة التــي نقلتنــا إىل مخيــمِ قطمــة لالجئــن يف إدلــب،
مــا زلـ ُ
ـش  90ألــف أرسة .كان معظ ُمهــم قــد نزحــوا مــن محافظـ ٍ
ـات مختلفــة ه َربًــا مــن
حيــثُ تعيـ ُ
ٍ
ِ
كل
الرضبــات الجويــة للنظــامّ .
واحــد منهــم لديــه قصــة فريــدة مــن نوعهــا .هنــاك بــدأتُ
كصحفــي يبحــثُ عــن «قصــص» ،وعواطفــي العميقــة
أفهــ ُم الــرا َع الخطــر بــن مهنتــي
ّ
كالجــئ فلســطيني شــاه َد بشــكلٍ مبــارش مــا حــدثَ ألجــدادي عندمــا تـ ّم إجالؤهــم قـرا ً مــن
منازلهــم وقراهــم منــذ عقــود.
أم عــي مــن حــاة ،أتــت إىل إدلــب لتلقــي العــاج البنهــا .كان يعــاين مــن مشــاكلٍ يف
التنفـ ِ
ـب البديــلِ
ـس منــذ ســنوات .أخربتنــي «ال توج ـ ُد صيدليــات .حتــى إننــي لجــأتُ إىل الطـ ّ
األعشــاب لعــاج ابنــي» .تذكــرتُ زوجتــي وأمــي عندمــا وافقتــا عــى إحضــا ِر
واســتخدمت
ُ
َ
ـاب إىل املستشــفى خـ َ
ـرب يف غــزة،
ـال الحـ ِ
قابلــة إىل منزلنــا ألنهــا كانتــا خائفتــن مــن الذهـ ِ
بعــد أن ســمعتا عــن األرسة التــي قتلــت.
أي حــرب ،كا َن األطفـ ُ
كــا هــو الحـ ُ
ـال دامئًــا األك ـرَ ضع ًفــا .إدلــب هــي محــو ٌر أســايس
ـال يف ّ
التفــاقِ أســتانا ،الــذي مــن شــأنه إنشــا ُء مناطــق خفـ ِ
ـض التصعيـ ِـد يف ســوريا .روســيا وإي ـران
ـمح للمزيـ ِـد مــن املنظــاتِ
وتركيــا اتفقــا عــى ذلــك ،وقالـ ِ
ـت الحكومــة يف أنقــرة إنهــا قــد تسـ ُ
ِ
املســاعدات ملاليــ ِن امل ُحتاجــن .أثنــا َء التحــد ِ
ِ
ِ
املستشــفيات
النــاس يف
ّث إىل
الخرييــة بتقديــمِ
ِ
ِ
أصبــح مــن الواضــ ِح أنّــه مل يكــن لديهــم اهتــام
واملخيــات واألســواق،
واملــدارس املؤقتــة
َ
ـول ِ
بلدهــم يف خض ـ ِّم األحـ ِ
كبــر بالنقاشـ ِ
ـات السياس ـ ّية حـ َ
ـداث التــي كانــت تجــري عــى بعـ ِـد
ِ
ـاش خــال الحــرب،
آالف الكيلومــرات .كانــت أولويّتهــم ببســاطة رعايـ ُة أطفالِهــم .إنــه جيـ ٌـل عـ َ
وهــم يأملــون أال يعيــش الجيـ ُـل القــادمِ يف ســوريا ذلــك األمل.

153

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

رحلتي إىل تركيا
كمنصــة
ـبب اهتاممــايت األكادمييــة ،وجدتهــا
ـت إىل إســطنبول يف تركيــا .بسـ ِ
يف عــام  ،2011انتقلـ ُ
ّ
َ
حــول الالجئــن الفلســطينيني .كانــت
جيّــدة مــن أجــلِ كتابــة املقــاالت واألوراق األكادمييــة
عــاش يف
القصــة التــي ال ت ُنــى هــي قصــة (أبــو جهــاد) ،رجــل األعــا ِل الفلســطيني الــذي َ
إســطنبول منــذ أكـرَ مــن خمســة وعرشيــن عا ًمــا ،حيــث قــا َم بتصديـ ِر البضائـعِ إىل غــزة طـ َ
ـوال
ـب أن أدف ـ َع كل هــذه
ذلــك الوقــت .وقــال وهــو يحتــي القهــوة «مــن أجــلِ هللا ،ملــاذا يجـ ُ
األمــوال إىل مصلح ـ ِة الجـ ِ
ـري خــاص بنــا مــع
ـارك اإلرسائيليــة؟ ملــاذا ال يوج ـ ُد لدينــا مينــاء بحـ ّ
ـب األســلحة؟ »وتابـ َع قائـاً « :عــى
مراقبــن دوليــن إذا كانــت إرسائيــل خائفــة جـدًا مــن تهريـ ِ
ـعب غــزة تجعـ ُـل حــاس تظهـ ُر
الرغــمِ مــن ّ
ـرب تخوضهــا عــى شـ ِ
كل القيــود اإلرسائيليــة ،كل حـ ٍ
بقــوة ،فلــاذا تواصـ ُـل سياســتها الغب ّيــة امل ُتمثلــة يف محــارص ِة غــزة؟»
ـري لغــزة« .ملــاذا
وذكــر أبــو جهــاد أنــه وف ًقــا التفــاقِ أوســلو ،تع ّهـ َد املجتمــع الــدويل مبينــا ٍء بحـ ّ
رص عــى أ ّن هــذه الخطــوة ســتكو ُن مه ّمــة
مل نحشــد كل الجهــو ِد لتجديـ ِـد هــذا الوعــد؟» وأ ّ
للغايــة ،مــن الناحيــة العمليــة وال ّرمزيــة .وأضــاف« :إ ّن إرسائيــل تضغـ ُط عــى شــعبنا اقتصاديًــا
كل يشء ،ومــن خــا ِل فـ ِ
ـرض الرضائــب عــى منتجاتنــا .مــن خــا ِل
الســيطرة عــى ّ
مــن خــا ِل ّ
حبـ ِ
ـباب الفلســطيني
ـس شــبابنا يف أك ـ َر ســجنٍ مفتــوح يف تاريــخ البرشيّــة ،هــذا سـ ُ
ـيجعل الشـ َ
ـب
ر هــذا الوضـعِ الراهــن ويجـ ُ
يفقـ ُد إميانــه بقيمـ ِة حقــوقِ اإلنســان .لهــذا الســبب يجـ ُ
ـب كـ َ
عــى املجتمـعِ الــدويل أن يجـ َد طريقــة لفـ ّـك الحصــا ِر عــى غــزة».
بالنســبة للفلســطينيني يف غــزة ،ســيكو ُن املينــا ُء العائــم ســبيالً للســياد ِة الحقيقيــة .فهــو تجســي ٌد
لطمــو ِح إنهــا ِء الحصــا ِر الخانــقِ عــى القطــاع .مثــل هــذا املنفــذ مــن شــأنه أن ُي ّه ـ َد الطريـ َـق
ـادي مــن شــأنه أن يقلـ َـل مــن اعتــا ِد القطــا ِع عــى الجــرانِ الذيــن يــزدادون
الســتقال ٍل اقتصـ ّ
ِ
ـب آخــر .عندمــا اقرتحــت أوســلو
عدائيــة ،مــع وجــود إرسائيــل مــن جانــب ،ومــر مــن جانـ ٍ
ـف
ـ
الرصي
ـم
ـ
تدع
ـدة
ـ
املتح
ـم
ـ
واألم
هــذا املفهــوم يف عــام  ،1993كانــت مــر واالتحــاد األورويب
َ
ـف املخـ ِ
اف دويل ،لتخفيـ ِ
ـت إرش ٍ
ـاوف األمنيــة اإلرسائيليــة .لســو ِء الحــظ ،مل
البحــري العائــمِ تحـ َ
يت ـ ّم اتخــا ُذ أي خطـ ٍ
ـوات ملموســة عــى اإلطــاق وتــم تجميــد الفكــرة لســنوات.
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الحــرب الســورية .بينــا تــ ّم
ناقــش قــادة روســيا وإيــران وتركيــا خطــة إلنهــا ِء
َ
يف ســوتيش،
ِ
ِ
داخــل البــادِ
َ
َ
التفــاوض حــول رشوط االتفــاقِ الســيايس هنــاك ،يــرى الكثــ ُر مــن الســوريني
ُ
ـرف ذاتَ يــومٍ باســمِ إدلــب الخـراء قبــل
ـ
ُع
ت
ـب
ـ
إدل
ـت
ـ
كان
ـم.
ـ
رشوطه
ـق
ـ
وف
ـم
ـ
لبالده
ـتقبل
مسـ ً
َ
ُ
الحــرب .يف ذلــك الوقــت ،كانــت معروفــة يف جميـعِ أنحــا ِء البــاد بزراع ِتهــا وحرثِهــا .اآلن ،عــى
الخريطــة التــي ت ُظه ـ ُر القــوى املتنافســة يف ســوريا يف الحــرب ،ال ت ـز ُال إدلــب ُمحاطــة باللــونِ
ـت ســيطر ِة امل ُتم ّرديــن .لقــد تــم تقســي ُم البــا ِد اآلن
األخــر ،ولكــن هــذا يعنــي اآلن أنّهــا تحـ َ
عــى طــو ِل الخطـ ِ
ـوط األمام ّيــة العنيفــة .ليــس هنـ َ
ـاك شـ ٌـك يف أ ّن الســوريني يريــدون الســام،
ِ
ِ
خــارج ســوريا.
حــدوث ذلــك مــن قبــلِ دو ٍل أخــرى،
إمكانــات
لك ّنــه يتــ َم التفــاوض بشــأن
َ
ِ
الجمــو ُد يف َ
رشا يف
الصفقــات
تلــك
ٌ
محســوس عــى األرض؛ هــذه املحادثــات تؤثــ ُر تأثــ ًرا مبــا ً
ِ
حيــا ِة النـ ِ
ـاس يف املخيــات وأماكــنِ اللجــوء.
ـرب غال ًبــا
قــد يكــون بعــض أطفــال ســوريا ال يعانــون جســدياً ،لكــن جســديًا ،إال أ ّن آثــا َر الحـ ِ
ُ
«أحــاول أن
مــا تكــو ُن عميقــة .أخربتنــي وئــام بــدر خــان ،املخرجــة واملد ّرســة املشــهورة ،
أفعـ َـل شــيئًا لألطفــا ِل يف موضــوع التعليــم ،وأحـ ُ
ـاول أن أفعــل شــيئًا مــن أجلهــم كطريقـ ٍة وديــة
ِ
إلعادتهــم إىل طفولتهــم .أعتقــد أنّهــم فقــدوا الكث ـ َر مــن هــذه األشــياء التــي هــي طبيعيــة
ـرف خــان الوضــع الطبيعــي الــذي يعيشُ ــه الكثـ ُر
بالنســب ِة ألطفــا ٍل آخريــن خــارج ســوريا» .تعـ ُ
ـارج حــدو ِد ســوريا .تـ ّم التصفيـ ُـق بحـرارة ملد ّرســة املرحلــة االبتدائيــة مــن حمــص التــي
منــا خـ َ
وصلــت ملهرجــانِ كان الســيناميئ لعــامِ  2014عــن فيلمهــا الحائــز عــى جائــزة ،ســيلفريد ووتــر،
والــذي يوثـ ُـق حصــا َر النظــامِ ملدينتهــا.
تديـ ُر خــان اآلن حضانتهــا مــن داخــلِ مخيــمِ قطمــة لالجئــن« .ال أريـ ُد املغــادرة .بالتأكيــد ،أنــا
ـت يف فرنســا ع ـدّة م ـرات .زرتُ أملانيــا وبلجيــكا وكنــدا .لكــن يف النهايــة عــدتُ
ال أريــد .كنـ ُ
إىل منــزيل ،إىل املــكانِ الــذي أنتمــي إليــه» .ســألتُها عـ ّـا إذا كانــت تشــع ُر بــأ ّن العــاملَ يتجاهـ ُـل
ســوريا .قالــت« ،نعــم .إنهــا مرسح ّيــة كبــرة .إنهــا مرسح ّيــة كبــرة .لك ّننــي ال أهتـ ُّم بذلــك .أنــا
أؤمـ ُن مبــا تقــو ُم بــه يــداي و مــا تـرا ُه عينــاي».
ـدرس يف مخيّــمٍ للنازحــن ،تثـ ُـق يف ِ
حواســها أيض ـاً ،فقــد أخربتنــي أنهــا
غيــدا الحســن ،التــي تـ ُ
مســتقبل ِ
ٍ
عــا يريــد ُه
َ
تعتقــ ُد أ ّن
بلدهــا ُمــرِق« .نحــن نحــن نســعى لبنــاء ُمختلــف متا ًمــا ّ
ِ
العكــس مــن ذلــك ،نريدُهــم أن يكونــوا
رسا .عــى
وخــا
ــا
ه
تاف
ا
ً
جيــ
م
النظــا
د
يريــ
النظــام.
ُ
ً
ُ
ً
ر الــذي ســي ُم ّر عـ َر ُه هــذا الجيــل،
جيـ ًـا قديـ ًرا ُمخـ َولً لبنــاء بلدنــا .لقــد اعتربنــا أنف َُســنا الجـ َ
ـري إلعــاد ِة بنــا ِء مجتم َعنــا «.
وســيكو ُن أطفالنــا العمــو َد الفقـ ّ
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ـرب مــن عا ِمــه
لقــد ت ـ ّم اقتــا ُع نصــف ســكانِ ســوريا تقريبًــا ج ـ ّرا َء هــذا ال ـرا ِع الــذي يقـ ُ
َ
هنــاك أحــ ٌد لعــا ِج
الســابع .ثــم تاب َعــت «إذا غــاد َر جميــ ُع األطبــا ِء الســوريني ،فلــن يكــو َن
ّ
ِ
التخــي عــن أطفالنــا .إنهــم بريئــون ال
ّ
جــرو ِح النــاس .إذا غــاد َر جميــ ُع املعلّمــن ،فســيت ُّم
عالقــة لهــم مبــا يحـدُث» .مبــرو ِر الوقـ ِ
ـاب الســيايس للمجتمـعِ الــدويل .بالنســب ِة
ـ
ـت ،تغـ ّـر الخط ُ
ـح ُمختل ًفــا جـدًا عـ ّـا كان عليــه الحـ ُ
الســابق ،كــا هــو
ـال يف ّ
للعديـ ِـد مــن الســوريني ،لقــد أصبـ َ
الحـ ُ
ـال يف معظــمِ مــا تب ّقــى مــن وط ِنهــم.
ِ
َ
شــارك يف
بــدأت الحــرب.
عبــد العزيــز العجينــي كان أســتاذًا للّغــ ِة اإلنجليزيــة عندمــا
املظاهـر ِ
ـي
ات املب ّكــرة ضـ ّد النظــام .أثنــا َء حدي ِثــه وهــو يحتــي القهــوة ،أوضـ َ
ـح رؤيتــه كإصالحـ ّ
ـوري .وفيــا يتعلّـ ُـق بالسياســة ،قــال« :بالنســب ِة لألشـ ِ
ـخاص العاديــن هنــا ،مل يعــودوا يؤمنــون
وثـ ّ
ٍ
ـاس يواصلــون االعتقــا َد بــأ ّن
بـ ّ
ـأي يشء .تعلمــون أ ّن ســب َع ســنوات ليســت فــرة قصــرة ،أل ّن النـ َ
األمــو َر تحــدثُ عــى املســتوى الســيايس؛ لذلــك يقولــون إنهــم ال يهت ّمــون بأســتانا وجنيــف.
ـش بســام ،بــدونِ النظــام ،وبــدونِ قتــل ،وبــدون طائ ـرات ودبابــات وبنــادق يف
نري ـ ُد أن نعيـ َ
كل مــا يحتاجــه النــاس« .ســواء يف أســتانا أو جنيــف أو بدونهــا .هــذا مــا يف ّكـ ُر
الشــوارع .هــذا ّ
فيــه النــاس» .ثــم قـ َ
ـري عــى األرض« ،وهــذا أمـ ٌر
ـال إنــه قــد مـ ّرت الســنوات دو َن تغيـرٍ جوهـ ّ
ُمح ِب ـ ٌط ح ًقــا».
يقـ ُ
ـول إ ّن أك ـ َر أس ـ ِفه هــو أ ّن النظــا َم قــد ح ـ ّرض الســوريني ض ـ ّد الســوريني .ومــع ذلــك ،فإنــه
ـرج كثــرون إىل الشــوارع« .يف عــامِ ،2011
متفائــل بشــعبه كــا كان يف عــام  ،2011عندمــا خـ َ
بدأنــا القتــال مــن أجــلِ حريتنــا ،مــن أجــلِ كرامــة بلدنــا .وقــال «هــذا ال يتــاىش مــع فكــرةِ
رص عــى
ـاركت ح ًقــا يف الثــور ِة من ـ ُذ البدايــة ،ومــا زلـ ُ
الف ـرا ِر مــن البــاد»« .أنــا شــخصياً شـ ُ
ـت أ ُّ
ـوري للجمي ـعِ هنــا يف ســوريا ،وســأبقى هنــا
ـي ح ـ ّر وسـ ّ
حقــي يف الحصــو ِل عــى بلـ ٍـد دميقراطـ ّ
إىل األبــد».
هــذه مجـ ّرد بعــض وجهـ ِ
ـاب وطنهــم .خـ َ
ـات النظـ ِر للمدنيــن الســوريني حـ َ
الحرب،
ـال
ِ
ـول ما أصـ َ
ٍ
مجموعــات
معقــل للمعارضــة؛ والتــي تشــكّلت مــن خــا ِل
ٌ
كان يُنظــ ُر إىل إدلــب عــى أنّهــا
ُمتعـ ّددة ،مبــا يف ذلــك الجيــش الســوري الحـ ّر امل ُعتــدل .بعـ َد شــهو ٍر مــن االقتتــا ِل واالشــتباكات،
تحــت ســيطر ِة هيئــ ِة تحريــ ِر الشــام ،وهــي مجموعــة قويّــة
أصبــح الجيــش الســوري الحــ ّر
َ
َ
كانــت ُمرتبطــة ســابقًا بالقاعــدة .إنهــم ُمد ّججــون بالســا ِح ومــا زالــوا صامديــن ضــد ق ـ ّواتِ
ـكل منهــا
ـاس يريــدون الســام ،لكــن َمــن هــي املجموعــات التــي تتشـ ُّ
الرئيــس بشــار األســد .النـ ُ
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املعارضــة بالضبـ ِ
ـب أن نــرى
ـط فســوريا؟ يبقــى أمـ ًرا غامضـاً .إىل أن يتـ ّم حـ ُّـل ذلــك ،مــن الصعـ ِ
ِ
كيــف ميكـ ُن تحقيــق هــذا الســام .معظـ ُم املدنيــن يتوقــون إىل إنهــاء النـزاع ،قبـ َـل أن يفــوتَ
األوان بالنســب ِة لهــم.
منــذ زيارتنــا األوىل للمنطقــة ،هــدأ القتـ ُ
ـال يف محافظـ ِة إدلــب التــي يُســيط ُر عليهــا املتمـ ّردون،
ـخاص الذيــن يعيشــون هنـ َ
ـاك يف الرتكيـ ِز عــى العــود ِة إىل الحيــا ِة الطبيعيــة .بالطبـعِ
وبــدأ األشـ ُ
للقيــامِ بذلــك ،فهــم بحاجــة إىل وظائــف .كانــت إحــدى مجموعـ ِ
ـات اإلغاثــة تحـ ُ
ـاول إعــاد َة
ِ
تشــغيلِ
النــاس مــن خــا ِل إعادتهــم إىل الفصــو ِل الدراســية .حيــثُ يتــ ُّم توفــ ُر الفصــو ِل
خصصــة لتمكــ ِن املواطنــن .أحــد الشــخصيات
الدراســية بواســط ِة شــاين ،وهــي مؤسســة ُم َّ
ـرأس
امل ُلهِمــة التــي كتبـ ُ
ـت ّ
قصتهــا كانــت رانيــا كايــزر ،وهــي رائــدة أعــال أمريكيــة ســورية تـ ُ
املؤسســة ،وكانــت تعمـ ُـل يف شــا ِل ســوريا ملــدة خمــس ســنوات.
ِ
ِ
املشــكالت هــي
العديــد مــن
لحــل
تعتقــ ُد كايــزر وزمالؤهــا أ ّن إحــدى الطــرقِ اإليجابيــة ِّ
ـبب ورا َء إنشــا ِء هــذه املدرســة هــو أنّنــا نـ ُ
ـدرك الحاجــة إىل إعــاد ِة
التّعليــم .أخربتنــي« ،السـ ُ
تأسـ ِ
ـاس إىل املدرســة برسعــة ،وأن
ـيس الوض ـعِ االقتصـ ّ
ـب النـ ُ
ـادي م ـ ّرة أخــرى .نري ـ ُد أن يذهـ َ
يكونــوا قادريـ َن عــى الحصــو ِل عــى وظيفـ ٍة بســهولة .الســبب األكــر أهم ّيــة هــو أننــا ال نريـ ُد
ـباب متط ّرفــن ،نريدَهــم أن يشــاركوا يف الحيــا ِة املدنيــة .يق ـ ّد ُم الهـ ُ
ـال األحمــر
أن يصبـ َ
ـح الشـ ُ
ِ
الكــوارث والطــوارئ التابعــة لــه (آفــاد) الدعــ َم املــايل ملؤسســ ِة شــاين.
الــريك وهيئــة إدارة
ـب املزيـ ِـد مــن الســوريني إىل
لكـ ّن النــاس يف شــاين يأملــون يف إيجــا ِد املزيـ ِـد مــن املانحــن لجلـ ِ
إحساســا ُمتج ـ ّددًا لهد ِفهــم يف الحيــاة.
الفصــو ِل الدراســية ملنحهــم
ً
ذهبنــا إىل مخ ّيــمٍ أقيـ َم حديثًــا يف موقـعٍ آخــر يف محافظــة إدلــب ،وهــو مخيـ ُم القـــاح ،والــذي
كان يضـ ُّم  90ألــف نــاز ٍح ســوري ،كثـ ٌر منهــم ِمــن النســاء .عــى ال ّرغــمِ مــن محدوديّـ ِة املــوارد،
ـي للنســا ِء مــن أجــلِ النســا ِء الســوريات لاللتقــا ِء وتبــاد ِل األفــكار
تـ ّم إنشــا ُء مركـ َز تدريـ ٍ
ـب مهنـ ّ
ـارات جديــدة .لقــد تد ّمــرت املحافظــة بع ـ َد ســبعِ سـ ٍ
وتعلُّــمِ مهـ ٍ
ـنوات ِمــن الحــرب .إلعــادة
بنائهــا ،ســيكو ُن االعتــا ُد األكــر عــى شــعبِها ،وبالطبــع النســاء .لكــن يف ثقافـ ِة محافظــة مثــل
ـض املخططـ ِ
ـب املهنــي
ـات مثـ َـل مركـ ِز التدريـ ِ
هــذه ،قــد يكــو ُن هــذا صعبًــا .ولذلــك تســعى بعـ ُ
إىل تحـدّي ذلــك.
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جــاءت فاطمــة إىل املخيــمِ منـ ُذ عــامٍ بعــد أن فقـدَت زوجهــا وابنهــا خــال حصــا ِر حلــب .إنّهــا
ـب دو ٍر أكــر
أي برنامـ ٍج يرفـ ُع مــن شــأنِ النســا ِء ويُشـ ّجعهن عــى لعـ ِ
حريصــة عــى املشــاركة يف ّ
يف املجتمــع .يديـ ُر املركــز بشــكلٍ أســايس متط ّوعــون أجانــب شـبّان مثــل أمينــة ،وهــي ناشــطة
ِ
املشــكالت
بريطانيــة جــاءت إىل إدلــب يف عــامِ  .2016وهــي تعتقــ ُد أنّــه عــى ال ّرغــمِ ِمــن
ـب أن يكــو َن متك ـ ُن املــرأ ِة دامئًــا أولويــة.
العديــدة يف املخ ّيــم ،يجـ ُ

التدخل الرتيك
كانــت عمليّــة تركيــا عــر الحــدود ،أي (عمليــة درع الفــرات) ،تجربــة فريــدة راقبناهــا يف
ـاس يحاولــون التخلّـ ِ
ـص مــن آثــا ِر ســيطر ِة داعــش .كانــت
جرابلــس يف ســوريا ،حيــثُ كا َن النـ ُ
ـراب فصــلِ الشــتاء ،مل يكــن الذيــن يعيشــون
ـح املــوار ِد الحيويــة ،ومــع اقـ ِ
املدينــة ت ُعــاين مــن شـ ِّ
يف مخ ّيــات النازحــن هــم فقــط الذيــن يُناضلــون .كان ذلـ َـك يف وقـ ٍ
ـت ُمب ّكــر مــن صبــا ِح أحـ ِـد
األيّــام عندمــا قابلنــا أم أحمــد ،التــي كانــت تع ـ ّد الشــاي لعائلتهــا.
كان منزلهــا يفتقـ ُر للمرافــقِ الرئيســية ملــد ِة ثــاث ســنوات ،ورغـ َم أ ّن درجـ ِ
ـات الحـرارة كانــت
ُمعتدلــة ،فــإن فصــل الشــتاء بــدأ يقــرب« .هــذه الغرفــة هــي منـ ٌ
ـزل ألرب ـعِ عائــات ،واآلن
خاصــة مــع انعــدامِ الكهربــاء والوقــود».
بالــكا ِد نتّســع .تــزدا ُد األمــو ُر ســو ًءا يف فصــلِ الشــتاءّ ،
لقــد م ـ ّر أكــر مــن عــامٍ عــى القتــا ِل العنيـ ِ
ـف الــذي ألحـ َـق أرضا ًرا باملبــاين والبنيــة التحتيّــة،
ِ
بعــض الــيء ،لكــن اآلالف مــن
تحســنت األمــو ُر َ
وأجــ َر تنظيــ َم داعــش عــى الفــرار .لقــد ّ
النازحــن مــا زالــوا يف املخيــات وبعضهــم يائــس.
بعــد الغـ ِ
ـارات الجويــة والتفجــرات ،يتـ ُّم إعــادة بنــاء جرابلــس بشــكلٍ ُمســتمر ،لكــن اســتعادة
ـح أمـ ًرا صع ًبــا .كان هنـ َ
ـاك القليـ ُـل مــن أعــا ِل الصيانــة التــي متّــت
الغــاز وامليــاه والكهربــاء أصبـ َ
ـوف يســتغر ُِق األمـ ُر سـ ٍ
ـنوات إلعــاد ِة بنــا ِء هــذه املدينــة .كانــت وكاالت
أثنــا َء النـزاع ،لذلــك سـ َ
ِ
اإلغاثــة عــى ِ
األرض تحـ ُ
ـاعدات مــن األغذيــة
ـاول بــذل قصــارى جهدهــا مــن خــا ِل ِح ـ َزم املسـ
ـوف
ـمي سـ َ
واملالبــس والبطانيــات .أخــرين أبــو رساج ،رئيـ ُ
ـس إحــدى املنظــات ،أ ّن التغيـ َر املوسـ ّ
ــب املزيــ َد مــن التحد ِ
ُ
نبــذل قصــارى جهدنــا ،لكــ ّن
ّيــات التــي ســتُبدِّد مــوارده« .نحــن
يجلِ ُ

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

158

ُ
يفــوق قدراتِنــا .نحــن نركّــ ُز بشــكلٍ أســايس عــى النازحــن الجــدد ،وهــذا
عــد َد املحتاجــن
يجعـ ُـل اآلخريــن غاضبــن» .الــيء الوحيــد الــذي ال تســتطي ُع وكاالت اإلغاثــة إعطــاءه لهــؤالءِ
األشــخاص هــو العــودة إىل ســوريا آمنــة .هــذا حل ـ ٌم بعي ـ ُد املنــال ،واآلن ليــس لديهــم ســوى
واق ـعٍ مــن امل ُحتمــلِ أن يكــون أك ـرَ بــرودة وأك ـرَ قســوة.
تتعامـ ُـل تركيــا مــع واقـعِ أ ّن ماليــن الســوريني أصبحــوا الجئــن داخـ َـل حدو ِدهــا ،هــذا باإلضافــة
ِ
ملئـ ِ
اآلالف مــن النازحــن داخليًــا .كانـ ِ
ـت العمليــة الضّ خمــة الثانيــة لرتكيــا ُمعل ّقــة يف ذلـ َـك
ـات
ـب ع ـرات
الوقــت ،عندمــا أفــادت األنبــاء الــواردة مــن ســوريا أ ّن امــرأة قــد قُتلــت وأصيـ َ
ِ
بقذائــف الهــاونِ يف أعــزاز ،شــا ِل ســوريا .تــ ّم إلقــا ُء
األشــخاص بعــ َد إصابــ ِة مركــ ٍز طبّــي
اللــومِ عــى الجامعــة الكرديــة امل ُسـلّحة ،حــزب العــال الكردســتاين ،امل ُرتبــط بوحـ ِ
ـدات حاميـ ِة
الشــعب ،وهــي امليليشــيا ذات األغلبيّــة الكرديــة يف ســوريا .وقــ َع الحــادثُ ق َ
ُبيــل الهجــومِ
امل ُخطّــط لــه إلزال ـ ِة وحـ ِ
ـدات حامي ـ ِة الشّ ــعب مــن منطق ـ ِة عفريــن يف ســوريا.
ٍ
مريــض نفــي .وقــد تــ ّم إحضــا ُر
الطبــي يقــ ّد ُم الرعايــة ألكــرِ مــن 300
كان هــذا املركــ ُز
َ
ِ
قذائــف
املــوت والدمــا ِر الــذي تع ّرضــوا لــه .عندمــا ســقطت
بســبب
معظ َمهــم إىل هنــاك
ِ
ُ
الهــاونِ أُج ـ َر الكثــرون ،وبشــكلٍ مأســاوي ،عــى أن مي ـ ّروا م ـ ّرة أخــرى بالفظائ ـعِ التــي ظ ّنــوا
ـوف الشّ ـ ِ
مالبســه «شــعرتُ بالخـ ِ
أنّهــم ف ـ ّروا منهــا .قـ َ
ـديد عندمــا
ـال أح ـ ُد املــرىض وهــو يُغـ ّـر َ
ِ
ـمعت صــوتَ القنبلــة» .هــذا املشــفى لألمـر ِ
اض النفســية هــو الوحيـ ُد مــن نوعــه يف املناطــقِ
سـ ُ
التــي ت ُســيط ُر عليهــا قـ ّوات املعارضــة املدعومــة مــن تركيــا .يتلقــى املــرىض مــن املناطــقِ التــي
تســيط ُر عليهــا وحــدات حامي ـ ِة الشــعب مثــل عفريــن العــاج هنــا« .نحــن خائفــون؛ نحــن
بحاجــة إىل األمــن .إنّهــم ِ
يقصفوننــا».
ـدات حامي ـ ِة الشــعب تع ـر ُِف إحداثيـ ِ
قــال مدي ـ ُر املشــفى إ ّن وحـ ِ
ـات امل ُج ّمــع ولكنهــا ال ت ـز ُال
ـاف املدي ـ ُر أ ّن الكثرييــن يعتقــدون أ ّن الهجــو َم كان مبثاب ـ ِة رضب ـ ٍة وقائيّــة مــن
تســتهدفه .وأضـ َ
ِ
ِ
ـف يف
ِقبــل وحــدات حاميـة الشـ ِ
ـعب قبــل التد ّخــلِ الــريك امل ُخطّــط لــه يف أعـزاز .تسـبّ َب القصـ ُ
ـات عفويّــة ضـ ّد وحـ ِ
احتجاجـ ٍ
ـعب يف أعـزاز .أرســلت امليليشــيا إشــارة ُمتحديّــة
ـدات حاميـ ِة الشـ ِ
تركيــا ،لكــن الغضــب مــن األرضا ِر واإلصابــات والخســائ ِر يف األروا ِح بــدا وكأنّــه جــا َء بنتائــج
عكسـيّة .تـ ّم نقـ ُـل املــرىض إىل بـ ِّر األمــان ،ولكــن مــع اشــتدا ِد التوتـ ِر بــن تركيــا وقـ ِ
ـوات حاميــة
ـب ضــا ُن الســامة.
الشــعب الكرديــة ،كان مــن الصعـ ِ
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شــملت تغطيتــي لعملي ـ ِة غصــن الزيتــون ،وهــي حملــة لتطه ـ ِر املناطــقِ الحدوديّــة الشــاليّة
قصــة أبــو صطيــف ،الــذي أجــره إرهابيّــو وحـ ِ
رص وحـ ِ
ـدات
مــن عنــا ِ
ـدات حامي ـ ِة الشــعبّ ،
حاميـ ِة الشـ ِ
ـعب عــى مغــادر ِة منزِلــه يف شــا ِل ســوريا يف عــامِ  .2016انتهــى بــه األمـ ُر يف مخيّــمِ
كل ِمــن تركيــا
ـش بعي ـدًا عــن أرستِــه ،الذيــن ينتــرون اآلن يف ٍّ
النازحــن يف أع ـزاز ،حيــثُ يعيـ ُ
ـرف بالضبـ ِ
ـط مكانهــم .قــال« :اعتــدتُ أن يكــو َن لــدي خمســة متاجـ َر لألجهــز ِة
وســوريا ،وال يُعـ ُ
الكهربائيّــة .اضطررنــا إىل تـ ِ
ـرك أعاملِنــا ومنازِلنــا وقريتنــا .هاجمتنــا ميليشــيا وحـ ِ
ـدات حامي ـ ِة
نعــرف الســبب» .قــال أبــو صطيــف إ ّن عائلتــه
الشــعب وطردتنــا .حتّــى هــذه اللحظــة ال
ُ
عانــت يف ظـ ّـل داعــش ،لكــن الحــال مل يكــن أفضــل مــن وحـ ِ
ـدات حاميــة الشــعب« .قيــل لنــا
إنــه كان مــن املفـ ِ
ـرض أن متـ ّر وحــدات حاميــة الشــعب عـ َر قريتنــا ملحاربــة داعــش .كان هــذا
ادعاؤهــم ،لكنهــم كانــوا أســوأ مــن داعــش».
النــاس عــى
بســبب إجبارهــم
الشــعب
انتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة وحــدات حاميــة
ِ
ِ
َ
ِ
تــرك منازِلهــم وهدمهــا ،وأضافــت أ ّن هــذه ترقــى إىل جرائــمِ الحــرب .اســتولت وحــدات
حاميــة الشــعب عــى قريــة أبــو صطيــف ،منــغ ،بدعــمٍ مــن القــوات الجويــة الروســية .القريــة
قريبــة مــن الحــدود الرتكيــة وفيهــا قاعــدة جويــة للنظــام .أطلقــت تركيــا العمليــة يف ينايــر
إلخـرا ِج وحـ ِ
ـدات حاميــة الشــعب والســاح للنــاس بالعــودة .جميــع أبنــاء أبــو صطيــف الثالثــة
يقاتلــون اآلن مــع الجيــش الحــر ،إىل جانــب القــوات الرتكيــة« .عمليــة غصــن الزيتــون هــي
ِ
ُ
الجيــش الســوري الحــر يُض ّحــون
يقــول أبــو صطيــف« ،أطفالنــا يف
معركــة مه ّمــة للغايــة»،
ِ
بأرواحهــم لتحقيــقِ العدالــة واســتعادة أرضنــا .إنهــا معركــة مــن أجــلِ حقوقنــا ومــن أجــلِ
العدالــة».
ينتظـ ُر أبــو صطيــف اليــوم الــذي سيســتطي ُع فيــه ّمل شــملِ أرستــه يف قريتهــم« .هــل ميكنــك أن
كل مــا أمتنــاه هــو
ـرف مــكا َن أطفــايل؟ ليــس لــدي فرصــة لرؤيــة أحفــاديّ .
تتخيّــل أننــي ال أعـ ُ
ِ
ـت متأك ـدًا مــن
أن أنــى هــذه األيــام .أمتنــى أن أمتكــن مــن حذفهــا مــن ذاكــريت ،لكننــي لسـ ُ
ِ
ـض أ ّن الثــورة الشــعبيّة كانــت مبثابـة فــخ ،فيــا
أننــي ســأكو ُن قــاد ًرا عــى ذلــك» .يعتقـ ُد البعـ ُ
ر آخــرون عــى أ ّن داعــش ووحـ ِ
ـدات حاميــة الشــعب قــد اختطفــوا انتفاضتهــم ،وأنّهــم هــم
يُـ ُّ
أنفســهم املســؤولني جزئيًــا عــن ذلــك .لكــن الــيء الوحيــد الــذي اتفقــوا عليــه جمي ًعــا هــو
أنّهــم خاضــوا مــا يكفــي مــن الحــرب التــي مل يكونــوا يرغبــون يف البــد ِء بهــا.
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الالجئون هربوا من داعش
جنــوب تركيــا ألفهــ َم ِمــن الالجئــن أنفســهم مــاذا كانــت تعنــي هزميــة داعــش
ذهبــت إىل
ِ
ُ
بالنســبة لهــم .طُــرد آالف األشــخاص مــن ديارهــم مــن قبــل الجامعــة اإلرهابيــة؛ هربــوا إىل
الصحـراء دون مــأوى أو طعــام أو مــاء .العديــد مــن هــؤالء األشــخاص كانــوا اآلن يف مخيــات،
ينتظــرون بفــارغ الصــر مغــادرة الخيــمِ املؤقتــة وشــمس الصحــراء الحارقــة ،لكــن القــوات
الدميقراطيــة الســورية املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة ،والتــي تســيط ُر عــى املخيــات ،ال
ٍ
شــخص باملغــادرة .الكثــر ِم ّمــن قابلتهــم يف مــدنٍ تركيــة مثــل كيليــس وأورفــا
ألي
تســمح ّ
ُ
وهاتــاي والريحانيــة متكّنــوا مــن الف ـرا ِر يف وقـ ٍ
ـت ُمب ّكــر.
ـاش تحــت ُحكــمِ داعــش يف املياديــنِ ألك ـرِ مــن عامــن.
ـدس زراعــي عـ َ
معمــر الحميــد مهنـ ٌ
ـرب إىل مدينــة كيليــس الحدوديــة يف تركيــا .أخــرين «كنــا نعــاين مــن نوعــن مــن اإلرهــاب؛
هـ َ
«يجــب أال ننــى
عــى األرض ،كان علينــا أن نواجــه وحشــية داعــش» .ومــع ذلــك ،قــال:
ُ
ٍ
إرهــاب روســيا والنظــام الســوري والتحالــف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة .يف غــارة جويــة
واحــدة فقــط ،قتلــوا أكــر مــن مائــة مــدين .مل تقتــل داعــش هــذا العــدد مــن النــاس خــال
الفــرة التــي حكمــوا فيهــا املياديــن» .قــال الســوريون الذيــن ف ـ ّروا مــن املدينــة الرشقيــة إن
مدينتهــم قــد أصبحــت مدينــة أشــباح .كثــ ٌر ليــس لديهــم خطــط فوريــة للعــودة .متكّــن
ـرب املســتمرة يف املناطــقِ التــي تســيط ُر عليهــا داعــش،
الحميــد وعائلتــه مــن الف ـرا ِر مــن الحـ ِ
لكــن ال يــزال كثــرون آخــرون محارصيــن .إنهــم يخشــون أنــه إذا تــ ّم هزميــة داعــش ،فــا
يوجــد ضــان بــأ ّن النظــام لــن يُعاقبهــم جامعيًــا.
بعــد زوا ِل داعــش ،تــ ّم إعــادة تأهيــل بعــض مقاتليهــا الســابقني يف ســوريا .كان صبــي
ســوري يبلــ ُغ مــن العمــ ِر  14عا ًمــا قــد خــرج لتــ ّوه مــن مركــ ِز التأهيــلِ الوحيــد يف البــاد،
ويعــو ُد تدريجيًــا إىل الحيــاة كــا كان يعرفهــا .كان خليــل عبــد الغفــور طفــاً عندمــا أُجــر
عــى االنضــامِ إىل داعــش .بعــد هزميتــه ،التحــق باملركــز وتلقــى دروس ـاً يف مكافحــة الغلــو
والتطـ ّرف .كان يتخـ ّر ُج يف اليــومِ الــذي التقيتــه فيــه .قــال لنــا« :ســأتذكّ ُر دامئًــا األيــام الجميلــة
ـب مغــادرة هــذا املــكان بع ـ َد قضــا ِء تســعة أشــهر
التــي قضيتُهــا مــع الرجــا ِل هنــا .مــن الصعـ ِ
مــع هــؤالء األصدقــاء .جــزى هللا خ ـ ًرا النــاس الذيــن ســاعدونا يف هــذا املركــز».
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ٍ
دورات تدريبيــة هنــاك .حيــث أصبــح
كان خليــل واح ـدًا مــن أك ـ ِر مــن مائــة رجــلٍ يتلقــون
يُـ ُ
ـح أ ّن «أهــم يشء تعلّمتــه يف هــذا املــكان
ـدرك متا ًمــا كيــف أســاءت داعــش اســتخدامه .وأوضـ َ
ِ
هــو أنّــه ال ينبغــي أليب بكــر البغــدادي أو أتباعــه أن يختطفــوا عقولنــا .نحــن ببســاطة ال
نعرفهــم ،وال مــاذا ميثلــون ،وال مــن أيــن أتــوا .أخطــط للعــودة إىل الحيــاة الطبيعيــة واالنضــام
إىل مدرســتي» .لقــد أعطــى املركــز األمــل للعديــد مــن العائــات مثــل خليــل.
أخربنــا والــده أنــه ســعي ٌد بعودتــه« .الشــكر هلل .بعــد تخرجــه ،أصبــح خليــل مختل ًفــا متا ًمــا .إنــه
يتعامـ ُـل مــع النـ ِ
ـاس بطريق ـ ٍة جيــدة .مل يعــد لديــه عقليــة مريضــة وأيديولوجيــة ُمتطرفــة».
ـاف أنــه يأمـ ُـل أن يعــو َد ابنــه إىل املدرســة ويتابــع مــا فاتــه« .ســنقو ُم بالتســجيلِ للصــف
وأضـ َ
التاســع ،فهــو مــا ي ـز ُال مراه ًقــا .لقــد خدعــوه وجعلــوه يتّب ـ ُع طريقهــم» .أكــر مــن مائــة مــن
مقاتــي داعــش الســابقني مثــل خليــل يتــم دمجهــم يف مجتمعاتهــم .يقـ ُ
ـول املوظفــون يف املركــز
ِ
إنــه رمبــا يوجــد آالف آخــرون يف ســوريا ولكــن لــن يتمكنــوا مــن الوصــول إليهــم.

رحلتي إىل الصومال
ـروف أ ّن الصومــال عــاىن مــن سلســل ٍة مــن حـ ِ
مــن املعـ ِ
ـاالت الجفــاف والهجــات امل ُد ّمــرة مــن
ـت أعــال
ِقبــل حركــة الشــباب اإلرهابيــة ،والتــي قتــل فيهــا مئــات اآلالف مــن النــاس .غطّيـ ُ
مجموعــة إغاثيــة كانــت ت ُحـ ِـدثُ فرقًــا كب ـ ًرا بالنســب ِة للعديـ ِـد مــن الصوماليــن الذيــن فقــدوا
عائالتهــم ومنازلهــم .تــم توفــر املــأوى والطعــام لألطفــا ِل الصوماليــن يف دا ِر األيتــام هــذه.
قبــل
كان أســامة عثــان عــي أحــد هــؤالء األطفــال يف املخيــم .لقــد فقــد والــده املريــض َ
ـش عــي يف دا ِر األيتــام مــع
أرب ـعِ ســنوات ،ألنــه مل يكــن هنــاك دوا ٌء ُمتــاح لعالجــه .اآلن يعيـ ُ
إخوتــه وأخواتــه .يتــم تقديـ ُم وجبـ ِ
ـات الطعــام الخاصــة بهــم عــن طريــقِ الهــال األحمــر الــريك.
أخــرين عــي« ،بالطبــع ،أنــا ســعي ٌد ألننــي هنــا أحصـ ُـل عــى طعــامٍ لذيــذ .أو ُّد حق ـاً أن أشــك َر
هــؤالء األشــخاص مــن تركيــا الذيــن أتــوا إىل هنــا ملســاعديت أنــا وأصدقــايئ».
كان الصومــال يوا ِجـ ُه مجاعــة ثالثــة منــذ خمســة وعرشيــن عا ًمــا .مــات أكــر مــن ربـعِ مليــون
شــخص يف آخ ـ ِر مــرة .عندمــا وقعــت الكارثــة يف عــام  ،2011كان الهـ ُ
ـال األحمــر الــريك مــن
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أوائــل مجموعــات اإلغاثــة الدوليــة التــي قدمــت املســاعدات حيــث مل يغــادر الصومــال منــذ
ذلــك الحــن .هــذا واح ـ ٌد مــن ســتة وعرشيــن دارا ً لأليتــام يق ـ ّد ُم فيــه الهــال األحمــر الــريك
وجبـ ٍ
ـات يوميــة .األطفــال موجــودون هنــا مــن أجــلِ الحصــول عــى التعليــم ،ولكــن الحاجــة
األكــر إلحا ًحــا هــي الغــذاء .لــدى  22عام ـاً صوماليــا بوظائــف يف املخابــز واملطبــخ .يخبــزون
 4000رغيــف خبــز يوم ًيــا ويوزعونــه عــى النازحــن .كــا يقومــون مبســاعدة  75ألــف شـ ٍ
ـخص
يعيشــون اآلن عــى مشـ ِ
ـارف مقديشــو حيــث ف ـ ّروا مــن الجفــاف أو مــن هجــات مــن ِقبــل
جامعــة الشــباب.
حســن شــيخ عمــر هــو طبــا ٌخ يعمـ ُـل مــع الهــال منـ ُذ ســتة أعــوام .قــال «أعمـ ُـل عــى مســاعد ِة
الصوماليــن ضحايــا الحــرب واملجاعــة .هــذا الخبــ ُز الســاخن يجعلُهــم ســعداء حقًــا» .كــا
يقــو ُم عمــر وزمــاؤه بالطهــي مــن أجــلِ األطفــا ِل يف دا ِر األيتــام ،لكــن قريبًــا ســيكو ُن لديهــم
منســق الهــال« ،نحــن نوف ـ ُر الطعــام
الكثــر مــن العمــلِ للقيــام بــه .أخربنــا فاتــح جوليتــشّ ،
لنحــو خمســة أالف يتيــم .يف األشــه ِر املقبلــة ،لدينــا خطــط للوصــول إىل  20ألف ـاً .كــا تــرى،
الحــرب املســتمرة .إنهــم بحاجــة إىل
بســبب
الظــروف مر ّوعــة حقًــا .فقــد األطفــال أرسهــم
ِ
ِ
املســاعدة».
الطبيعــة األم مل تكــن لطيفــة مــع الصومــال .يتذك ـ ُر النــاس هنــا كيــف جــا َع أقاربهــم حتــى
املــوت يف املجاعـ ِ
ـات الســابقة .لــن يحــدثَ هــذا لهــؤال ِء األطفــال ،أل ّن لديهــم جمعيــات تق ـدّم
ِ
وكاالت اإلغاثــة إىل هــذه الجهــود ،ف ِمــن املؤكّــد
لهــم املســاعدة ،ولكــن إذا مل تنضــم املزيــد مــن
أ ّن الكثــر مــن النـ ِ
ـاس ســيموتون.

الصحفيون والقصص اإلنســانية
ـب تغطيتــه
يف عالقتنــا «التكافليــة» ،يصبـ ُ
ـح عــال اإلغاثــة مصــادر ،ومحرريــن ينتقــون مــا يجـ ُ
عــال اإلغاثــة مــن عــدمِ فهــمِ
مــن أخبــار ،وعيونــاً مفتوحــة للصحفيــن .غال ًبــا مــا يشــتيك ّ
الصحفيــن لتعقيــدات القضايــا اإلنســانية التــي يتناولونهــا .كــا يكرهــون مــا يعتربونــه تغطيــة
غــر كافيــة ألنشــطتهم .معظــم الصحفيــن الذيــن يقومــون بتغطيــ ِة األزمــات اإلنســانية
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عموميــون؛ عــد ٌد قليـ ٌـل منهــم مراســلو حــرب .لذلــك مــن املؤكــد أ ّن البعــض ليســوا ُمســتعدّين
لفهــمِ العــدد الــذي ال يُحــى مــن التقنيــات والــرورات يف عمليــة املســاعدات ،ومعظمهــم ال
يُق ـدّرون التفاصيــل الدقيقــة لآلثــا ِر االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية للتدخــلِ اإلنســاين ،عــى
ال ّرغــمِ مــن أ ّن هــذا هــو املــكان الــذي توجـ ُد فيــه القصــص غــر املســتغلة يف معظــمِ عمليــات
املســاعدات.
ـب مــروع «ســفري» ،الــذي يحـ ّد ُد معايــر عمليــات اإلغاثــة ،أن يكــون عـ ّـال اإلغاثــة عــى
يتطلّـ ُ
ـب أن ينطبـ َـق
رضريــن مــن الكــوارث .ولكــن يف رأيــي يجـ ُ
معرفــة بثقافــة وعــادات الســكان امل ُت ّ
تتطلــب حساســية كبــرة.
هــذا املعيــار أيضً ــا عــى الصحفيــن .الصدمــة والظــروف القاســية
ُ
بعــد قــويل هــذا ،وجــدتُ أ ّن معظـ َم عـ ّـا ِل اإلغاثــة ســينهالون بالــر ِح عـ ّـا إذا كان الصحفــي
يسـ ُ
ـتغرق وقتًــا إلظهــا ِر التعاطــف وبعــض الوعــي األســايس مبــا تنطــوي عليــه مهامهــم.
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عرائس سور يا يف البقاع
بقلم ماري صليبا
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أطفــال ســوريون بالقــرب مــن مكــب النفايــات يف مخيــم لالجئــن الســوريني يف منطقــة ســهل البقــاع ،رشق بــروت
يف لبنــان بتاريــخ  12آذار .2017
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املقدمة
ـت عــن الالجئــن الســوريني عــن بُعــد ،باســتخدامِ املفاهيــمِ املوضوعيّــة
ســأكون مفرتيــة إذا كتبـ ُ
الصحفيــة والتقاري ـ ِر اإلخباريــة .مل يكــن هــذا هــو الحـ ُ
ـال عــى اإلطــاق خــال زيــاريت للبنــان
ـت مقابـ ٍ
ـات معهــم
ـ
وأجري
ـوريني
ـ
الس
ـن
ـت عــددا ً مــن الالجئـ
ُ
يف ربيـعِ عــام  ،2014عندمــا التقيـ ُ
أثنــا َء العمــلِ يف مؤسس ـ ٍة إخباريــة بــارزة يف املنطقــة .كان زمــايئ يُص ّممــون موق ًعــا تفاعل ًيــا
ـص الشــخصية لالجئــن الســوريني الذيــن فـ ّروا إىل لبنــان مــن ســوريا .كان
للشــبكة يــروي القصـ َ
ـض يف ـ ّرون مــن العنـ ِ
ـض اآلخــر
ـرب البعـ ُ
البعـ ُ
ـف الــذي اندل ـ َع مــع الثــورة الســورية ،بينــا هـ َ
ـت إىل
ألنهــم فقــدوا منازلهــم ،وخطّــط آخــرون للعــودة ملحارب ـ ِة الحكومــة الســورية .انضممـ ُ
مهمــ ِة إنتــا ٍج ميــداين حيــث ظــ ّن زمــايئ أنــه باســتطاعتهم االســتفادة م ّنــي للتواصــلِ مــع
الالجئــن أثنــاء املقابــات ،بالنظــر إىل أصــويل الســورية.
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ـارب العاطفيــة والشــخصية
كان تعــ ّريف وتفاعــي مــع الالجئــن الســوريني يف لبنــان مــن التجـ ِ
ٍ
للغايــة .والــديت ســوريةُ ،ولِــدتْ يف أوائــل الخمســينيات مــن القــرن املــايض يف بلــدة مســيحية
صغــرة تدعــى زيــدل الواقعــة يف محافظــة حمــص .كانــت مدينــة حمــص مــن أوائــل املــدن
التــي انتفضــت ضــد الرئيــس الســوري بشــار األســد يف أوائــلِ عــام  .2011وبحلــو ِل أواخــ ِر
الخمســينيات مــن القــرنِ العرشيــن ،كانــت عائلــة والــديت قــد انتقلــت إىل وادي البقــاع يف
ف
لبنــان عندمــا كانــت يف السادســة مــن عمرِهــا ،إىل مدينــة مســيحية أخــرى ،زحلــة ،التــي تُعـ َر ُ
باســمِ «عـ ِ
ـروس البقــاع».
ِ
ِ
الحــرب األهليــة يف لبنــان عــام ،1975
العائــات الســورية األخــرى قبــل
العديــد مــن
مثــل
َ
ِ
انتقـ َـل الكثـ ُر مــن الســوريني إىل البقــاع الغنــي بالزراعــة .واملعــروف أنهــم مزارعــون ناجحــون،
وبطبيعتهــم مرتابطــون ومحبّــون ،فقــد اندمجــوا بشــكلٍ طبيعــي يف املشـ ِ
ـهد اللبنــاين .اشــته َر
الســوريون بأنهــم مــن العــال الصادقــن واملهــرة ،وأخــذوا وظائــف مختلفــة يف البنــاء،
والضيافــة ،وكذلــك الفنــون والحــرف .شــخصيتهم الذواقــة وطبيعتهــم العاطفيــة واملوســيقية
جعلتهــم مالمئــن للبنــان بشــكلٍ عــام .هــذا الشــغف واإلرشاق وحــب التجمعــات املوســيقية
كان ِ
ـب حــار يف مدينــة زحلــة.
موض ـ َع ترحيـ ٍ
ـدي الــري والرسيــع يف صيــف
كانــت هــذه الخلفيــة األيقونيــة هــي املــكان املثــايل لــزوا ِج والـ ّ
عــام  .1976ومثــل العديــد مــن الفتيــات الســوريات ،كانــت أمــي معروفــة بجاملهــا ،وقــد
الــزواج مثــ ًرا للجــدل أل ّن والدهــا
لفتــت نظــر والــدي عندمــا كانــت مراهقــة صغــرة .كان
ُ
مل يوافــق عــى ذلــك لدرجــة أنّــه اتهــم والــدي بخطــف والــديت .لكــن بالنســبة ألمــي ،كانــت
موافقــة عاطفيــة؛ ألنهــا يف خض ـ ِّم املثاليــة الســاذجة والرومانســية ،أرادت بشــدة هــذا الرجــل
اللبنــاين الديناميــي والقــوي البنيــة.
يف الخمســينيات والســتينيات ،ســافرت العائــات ـ مثــل عائلــة والــديت ـ ذهابًــا وإيابًــا بــن
ـركاب يســافرون بالحافلــة العامــة ،حيــث كان
لبنــان وســوريا بســهولة وبشــكلٍ ُمتك ـ ّرر .كان الـ ُ
الطريـ ُـق يسـ ُ
ـاس يوميًــا
ـتغرق أقـ ّـل مــن ســاعتني مــن كال الطرفــن .كان هنــاك حافــات تنقـ ُـل النـ َ
مــن زحلــة إىل دمشــق وحمــص .كان التنقـ ُـل والعبــو ُر والعــودة أم ـ ًرا طبيعيًــا ،مــا تس ـبّ َب يف
رس الســورية يف زحلــة،
هجــر ٍة طبيعيــة وت ـزاو ٍج مــع اللبنانيــن ،حيــث اســتقر العديــد مــن األ ِ
وشــاهدت أطفالهــا يكــرون ويتزوجــون مــن عائــات لبنانيــة مثلــا فعلــت والــديت وشــقيقتها.
يعكــس التدفــق هــذا بــن الحــدو ِد عالقــة ُمتناغمــة بــن الســوريني واللبنانيــن ،ولكــن مــع
ُ
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أحـ ٍ
ـداث مثــل الحــرب األهليــة يف لبنــان وتدفــق الالجئــن الســوريني بعــد عــام  ،2010انقلبــت
الضيافــة اللبنانيــة إىل الشــكوك والعدوانيــة.
خــال زيــارايت الدوريــة إىل لبنــان مــن الدوحــة بــن عامــي  2010و  ،2015اســتم ّر عــدد
مــا جعــل شــكاوى اللبنانيــن أعــى وأكــ َر اســتيا ًء .ادّعــى
الالجئــن الســوريني يف االزديــادّ ،
كل يشء للســوريني» ،بينــا كانــوا هــم
بعــض اللبنانيــن بــأ ّن «الحكومــة اللبنانيــة كانــت تقــد ُم ّ
يف أمــس الحاجــة إليهــا .يف عــام  2014كان هنــاك اســتياء علنــي تجــاه الالجئــن الســوريني يف
زحلــة ،حيــث كان الالجئــون يجلســون يف منــازل لبنانيــة مهجــورة ،بعضهــم ال يدف ـ ُع اإليجــار،
بينــا كانــوا يحصلــون عــى قســائم غذائيــة مــن األمــمِ املتحــدة ومنظـ ٍ
ـات غــر حكوميــة.
شــعرتُ بخيب ـ ِة أمــلٍ بع ـ َد أن شــاهدتُ هــذا الكــم مــن العــداء اللبنــاين ،وأجــرتُ نفــي عــى
التـزامِ الصمـ ِ
ـت يف مواجهــة الشــكاوى القاســية التــي ُو ّجهــت ضــد الســوريني .ال يبــدو أ ّن أحــدا ً
يف زحلــة يتعاطــف ،وهــذا مــا جعــل بعــض األســئلة البالغيــة تــدو ُر يف رأيس :أمل نكــن نحــن
جمي ًعــا شــع ًبا واح ـدًا؟ أمل نكــن جميع ـاً ســورية الكــرى من ـ ُذ وقـ ٍ
ـت ليــس ببعيــد؟

الالجئون الســوريون يف مشهد لبناين
بدأنــا مهمتنــا يف وادي البقــاع ،خــارج زحلــة حيــثُ التقينــا امــرأ ًة ســورية تبلـ ُغ مــن العمـ ِر 22
ـب
عا ًمــا وطفلهــا الصغــر يعيشــان يف مــأوى يوفــره املجلــس الرنويجــي لالجئــن .كان مــن الصعـ ِ
تحديــد املركــز لعــدم وجــود الفتــات تشــ ُر إىل أنــه كان منطقــة آمنــة .أخربنــا أحــد ُممثــي
مجلــس الالجئــن الرنويجــي أنهــم يريــدون الحفــاظ عــى مكانهــم هادئًــا لحاميــة الالجئــن
مــن التعـ ّر ِض للهجــات واســتغال ِل العــال واملضايقــات مــن قبــل الســكان اللبنانيــن املحليــن.
وقميصــا ذا أكــامٍ طويلــة وكان حجابهــا أســود
قابلتنــا املــرأة وهــي ترتــدي بنطــاالً أســود،
ً
أيضً ــا .كان لديهــا ابتســامة عريضــة وشــخصيتها كانــت مرحــة .كانــت ُمتح ّمســة للقــاء صحفيــن
ـش هنــا يف هــذه الغرفــة العاريــة غــر املفروشــة مــع
والحديــث إليهــم بقصتهــا .كانــت تعيـ ُ
أي أثــاث أو حــام ،ومل يكــن هنــاك مطبــخ،
طفلهــا البالـغِ مــن العمـ ِر عامــن .مل أســتطع رؤيــة ّ

169

صوت الالجئ :رسد القصص املفقودة

ولكــن كان هنــاك مغســلة وموقــد كهربــايئ صغــر محمــول كانــت تســتخد ُمه لغــي املــاء.
نجلــس بالفعــلِ عــى األرض
أحــرت لنــا الشــاي واملــاء عــى صينيــة فضيــة اللــون؛ كنــا
ُ
ـرب الشــاي
ووضعــت الصينيــة بيننــا ثــم جلســت .ذكّــرين املشــهد بجــديت الســورية ،وهــي تـ ُ
عــى أرضيــة غرفــة املعيشــة أثنــاء نشــأتها يف ســيدين يف أســراليا حيــث انتقلنــا.
أعربــت األم الشــابة عــن ســعادتها لكونهــا محم ّيــة مــن ِقبــل املجلــس الرنويجــي لالجئــن.
ِ
باملهــارات والتدريــب مــن أجــلِ دعــمِ الالجئــات
وقالــت إ ّن املوظفــن يخططــون لتزويدهــا
األخريــات ،وســيعلّمونها اللغــة اإلنجليزيــة .كانــت ُمتح ّمســة بشــكلٍ واضــح لتعلّــمِ اللغــة
ِ
حامســها واســتعدادها لتمك ـ ِن املــرأة يف
اإلنجليزيــة؛ كانــت ُمتحمســة للغايــة وأعربــت عــن
مواقــف ُمامثلــة.
اســتم ّر حامســها حتــى ســألها زميــي عــن مــكانِ زوجهــا .أخربتــه أ ّن زوجهــا كان غاضبًــا ج ـدًا
معظــم الوقــت ،وأنــه مل يتمكــن مــن العثــو ِر عــى عمــلٍ يف لبنــان .لقــد اختفــى لعــدة أيــام يف
ـرف مــكا َن وجــوده ومــا الــذي يفعلــه أو مــن كان معــه .عندمــا يعــو ُد
ّ
كل مــرة ،ومل تكــن تعـ ُ
إىل مركــز الالجئــن ،يكــون عدوان ًيــا ،وإذا اســتجوبته عــن مــكانِ وجــوده ،كان يرضبهــا .توالــت
الدمــوع عــى وجههــا ود ّمعــت أعيننــا أيضً ــا .لقــد اســتمعنا بصمــت .قالــت إنــه مل يكــن هكــذا
يف ســوريا ،وأنــه قــد تغــر كثـ ًرا منــذ قدومهــم إىل لبنــان كالجئــن.
يعمــل يف منظمــ ٍة غــر حكوميــة
ُ
تركنــا هــذه األم الشــابة وانتقلنــا للقــا ِء الجــئ ســوري كان
لبنانيــة لحقــوقِ اإلنســان ،ت ُدعــى إنســان .كان لــدى هــذا الرجــل تعليــم عــال ويتحــدثُ
اإلنجليزيــة جيّــ ًدا .قابلنــاه يف مقهــى يف زحلــة حيــث حدّثنــا عــن ِ
تجــارب الالجئــات
بعــض
ِ
الســوريات يف لبنــان .كانــت إحــدى القصــص املرعبــة قصــة أم ســورية وابنتهــا البالغــة مــن
ـت ســنوات .تع ّرضــت الطفلــة لالعتــداء الجنــي واالغتصــاب مــن ِقبــل رجــلٍ لبنــاين
العم ـ ِر سـ ّ
يكربهــا س ـ ًنا .وكان مالــك الشــقة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا .كانــت األم عــى علــمٍ بإســاءة
معاملــة طفلتهــا لكنهــا ظلــت صامتــةُ ،مــرددة يف تقديــمِ تقريـ ٍر للرشطــة فالرجــل ألغــى رســوم
اإليجــار .عندهــا شــعرتُ بالغضــب وشــعرتُ بالعج ـ ِز رغ ـ َم معرف ـ ِة أنــه حتــى منظمــة إنســان
كانــت عــى علــمٍ بهــذا األمــر والعديــد مــن الحـ ِ
ـوادث املامثلــة ،لكــن مل يكــن لديهــا القــدرة
ـبب فشــلِ النظــامِ القضــايئ اللبنــاين.
عــى حامي ـ ِة األطفــال أو مقاضــا ِة الجنــاة بسـ ِ
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املســيحيون واملســلمون تحت سقف واحد من الحب
بينــا كان معظــم اللبنانيــن يف البقــاع معاديــن لجمي ـعِ الالجئــن الســوريني ،كان املســيحيون
معاديــن بشــكلٍ خــاص لالجئــن املســلمني .كانــت زحلــة عــى وجـ ِه الخصــوص فخــورة بثقافتهــا
ـف عــى شــوارعها ،مــا يش ـ ُر إىل
املســيحية بصلبــانٍ كبــرة ومتاثيــل بالحجــمِ الطبيعــي تصطـ ُّ
مــدى هيمنــة الثقافــة املســيحية يف زحلــة وأنهــا ســتبقى عــى هــذا النحــو.
ومــع ذلــك ،كان هنــاك اســتثنا ٌء واحــد ملثــلِ هــذا العــداء ـ أســقف كاثوليــي يونــاين يُدعــى
عصــام درويــش ،والــذي ُولــد يف دمشــق يف ســوريا ،لكنــه خــد َم الكنيســة بشــكلٍ رئيــي يف
ٍ
مســاعدات إنســانية
ســمعت أنــه كان يقــ ّد ُم
لبنــان .أردتُ زيــارة كنيســته يف زحلــة بعدمــا
ُ
بغــض النظــ ِر عــن دينهــم .لقــد تذكرتــه منــذ طفولتــي حيــث
لجميــعِ الالجئــن الســورينيّ ،
ٍ
يعمــل يف كنيســة كاثوليكيــة يونانيــة لبنانيــة ينتمــي
ُ
ســنوات يف ســيدين وهــو
قــى بضــ َع
إليهــا أقربــايئ.
ـايس ســامٍ إقليمــي
بعــد عودتــه إىل لبنــان ،اكتسـ َ
ـب درويــش شــهرة لكونــه إنســانياً ودبلومـ َّ
بشــكلٍ
كبــر مثــل لبنــان ،كان اســتثنائياً يف تقدميــه
ومعلــاً .يف دولــة طائفيــة و ُمسيّســة
ٍ
شــخص ُمحتــاج ،ومل مي ّيــز ضــد أي ديــن.
ألي
املســاعدات والدّعــمِ ّ
عنــد وصــويل إىل كنيســته يف زحلــة خــال زيــاريت لعــام  ،2014رصــدتُ العديــد مــن الرجــا ِل
ـت مــن رجــلٍ واحــد يك أســأل عــن مــاذا
وهــم ينقلــون فرش ـاً مــن شــاحنة إىل الفنــاء .اقرتبـ ُ
كانــوا يفعلــون .وأوضــح أنــه تــم تســليم الفــرش ومــواد أخــرى مثــل البطانيــات واأللعــاب
ـت عالمــة اإلغاثــة
لالجئــن الســوريني .عندهــا وجــدتُ نفــي يف حــرة مــن أمــري ،حيــث الحظـ ُ
اإلســامية عــى ســرته التــي كان يرتديهــا ،ورأيــت مــن عــى مســافة زوجــن مســلمني يســران
إىل مكتــب الكنيســة.
رشح يل درويــش الح ًقــا أ ّن املؤمــن الحقيقــي بــاهلل ال يف ـ ّرق بــن معتقــدات النــاس .لقــد كان
فخــو ًرا وحاز ًمــا للغايــة أثنــاء تنســيقه مــع منظمــة اإلغاثــة اإلســامية حــول تقديــمِ املســاعدات
كل
اإلنســانية لالجئــن الســوريني يف زحلــة ووادي البقــاع .كــا أكّــد أ ّن كنيســته مفتوحــة أمــام ّ
خاصــة للمســلمني امل ُحتاجــن.
شــخص ،وأنــه كان بنفســه ُملت ِز ًمــا بتقديــم املســاعداتّ ،
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بني عاملني :الوقوف عند معرب زحلة  -دمشــق
ِ
وســط مدينــة زحلــة حيــثُ كان مــن املقــ ّر ِر أن نــزو َر جــز ًءا
تواصلــت مــع زمــايئ يف
لقــد
ُ
آخ ـ َر مــن الــوادي املتاخــم لســوريا واألقــرب إىل دمشــق .كان زمــايئ قــد ســمعوا عــن زوجــن
عجوزيــن يعيشــان هنــاك وكانــا يعانيــان مــن مـ ٍ
ـرض شــديد وإهــا ٍل طبــي .ركبنــا يف الشــاحنة
وقلــت ودا ًعــا لبلــدة والــدي زحلــة وألقربــايئ هنــاك .كانــت زيــارايت لزحلــة دامئًــا مشــحونة
ـت معــي شــعوري باالنتــاء.
عاطف ًيــا ،لكــن يف ّ
كل مــرة غــادرتُ فيهــا ،حملـ ُ
كنــت ال ُ
أزال ُمنفعلــة عاطف ًيــا
بعــد وصولنــا واســتعداد زمــايئ لزيــارة الزوجــن املســنني،
ُ
ُ
سأســتغرق بضــع دقائــق قبــل االنضــامِ إليهــم .يف تلــك
وقلــت لهــم إنّنــي
ملغــادر ِة زحلــة،
ُ
اقرتبــت منهــن،
الحظــت بعــض النســاء امل ُســ ّنات ميشــن عــى الطريــق .عندمــا
األثنــاء،
ُ
ُ
ـتطعت أن أرى أنهــن يظهــرن منهــكات .كانــت مالبســهن ُمتّســخة وشــعورهن غــر مغســولة
اسـ
ُ
ـت منهــن وأنــا
وبرشتهــن غــر نظيفــة ،ومــع ذلــك كانــت نضــارة الشــباب عــى وجوههــن .اقرتبـ ُ
ـتجيب بح ـرارة وهــي أخربتنــي عــى
أتح ـدّتُ باللغــة العربيــة .كانــت الســيدة األكــر ســناً تسـ ُ
الفــو ِر أنهــا أتــت للت ـ ّو مــن دمشــق.
ســألتها« ،هــل أنـ ِ
ـرج مــن لبنــان ونعــود إليــه،
ـت الجئــة؟ أجابــت املــرأة« :نحــن كنــا دامئًــا نخـ ُ
لكــن اآلن مــع املشــكالت يف ســوريا ،نــأيت أكــر ،لدينــا أوراق لبنانيــة «.مل تكــن تحمـ ُـل شــيئًا ،وال
حتــى حقيبــة .أشــارت إىل فتــاة بــدت يف ســن الرابعــة عــرة والتــي كانــت تحمـ ُـل طفـاً عمــره
عــام واحــد قائلــة« :هــذه هــي ابنتــي وهــذا حفيــدي».
ملســت يــد الطفــل محاولــة تجاهــل حالتــه غــر الصحيــة ونقــص
بــدأتُ باالنفعــا ِل أكــر.
ُ
ُ
العــرق عــى وجوهنــا.
شمســا وحــا ًرا جــدًا يف الصبــاح حيــث تراكــ َم
النظافــة .كان الجــ ّو ُم ً
الطفــل ،قالــت املــرأة األكــر ســناً عــن ابنتهــا« ،لقــد ز ّوجتُهــا عندمــا
َ
أالعــب
كنــت
وبينــا
ُ
ُ
كانــت يف الثالثــة عــرة مــن عمرهــا ،حتــى قبــل أن تبلــغ الثالثــة عــرة».
شــعرتُ باالرتبـ ِ
ـاك العاطفــي .اعتقــدتُ أ ّن الجــو كان حــا ًرا ،لكــن عقــي يرجــع إىل والــديت يف
ٍ
حــادث العــام املــايض.
ســيدين ،وحالتهــا الحزينــة الحاليــة عــى أخــي الــذي تــويف فجــأة يف
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ـت أمــي كزوجــة ســورية شــابة تحمـ ُـل أخــي الســمني عندمــا كان طف ـاً .لقــد شــعرتُ
تخيّلـ ُ
بــاأل ِمل يف قلبــي لفقــدانِ والــديت وأملهــا ومحاكامتهــا وفقــدانِ شــبابها ،بعــد أن أنجبــت إخــواين
وأخــوايت األربعــة يف س ـ ّن العرشيــن.
األمل الجامعــي والحــداد لهــؤالء النســاء الســوريات وجميــع هــذه العائــات الــايئ يف حــداد
ـت عنــد هــذا
عــى حياتهــن وشــبابهن ووطنهــن وأزواجهــنّ ،
كل هــذا جعلنــي أبــي .بينــا وقفـ ُ
بكيــت عــى كل حــزنِ
لوالــدي،
التقاطــعِ بــن لبنــان وســوريا ،مــع أفــكا ِر اليــأس العاطفــي
ُ
ّ
األرس التــي فقــدت أطفالهــا يف ظـ ٍ
ـروف غــر عادلــة ولــكل العائــات التــي كانــت تعــاين ،ســواء
أكانــت لبنانيــة أم ســورية.

مقاتل املعارضة الســورية يف شامل لبنان
بدأنــا رحلتنــا إىل شــا ِل لبنــان باتجــاه طرابلــس حيــث قمنــا بزيــارة ُمخ ّيــم لل ُمفوض ّيــة الســامية
لألمــمِ املتحــدة لشــؤونِ الالجئــن ومقابلــة اثنــن مــن املقاتلــن الســوريني .األ ّول كان عض ـ ًوا يف
الجيـ ِ
ـش الســوري الحــر ،الــذي كان يحـ ُ
ـاول اإلطاحــة بالدكتاتــور الســوري بشــار األســد وإقامــة
ســوريا دميقراطيــة .مل يكــن فقــط مــن مســقط ِ
رأس والــديت يف حمــص ،لكنــه كان ميتلـ ُـك أحــد
ـت بزيارتــه عــدة م ـرات
املقاهــي الحديثــة امل ُزدحمــة هنــاك ،مقهــى بلــو ســتون ،الــذي قمـ ُ
مــع أقربــايئ.
كان شــعر أيب صالــح أشــقر وكانــت عينــاه كبريتــن زرقاويتــن .عندمــا دخلنــا الشــقة كانــت
ملجــأ لــه ولعائلتــه ،كان الرتحيــب والــدفء مــع كــرمِ الضيافــة الســوري املعــروف .املثــ ُر
ـت بــن املقاتلــن .كانــت غرفــة الجلــوس
للدهشــة أنــه كان منـ ً
ـزل طبيعيًــا ،ومل أشــع ُر أننــي كنـ ُ
ـت مــع زمــايئ عــى كـر ٍ
اس خشــبية .كان أطفــال أيب صالــح هنــاك ،وكانــت
نظيفــة حيــث جلسـ ُ
زوجتــه الصغــرة ت ُع ـ ّد طعــام الغــداء يف مطب ـ ٍخ صغــر.
ـس ابنــه األصغــر محمــود البالــغ مــن العم ـ ِر عــر سـ ٍ
ـنوات معنــا .قدمنــي زميــي وقــال
جلـ َ
إننــي لبنانيــة أســرالية وإن أصــل أمــي مــن حمــص .أضــاءت عينــا أيب صالــح وقــال باللغــة
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العربيــة« ،أعــرف فــروزة جي ـدًا .وقــال إ ّن املقهــى الــذي كان ميتلكــه هنــاك قــد ذهــب منــذ
الحــرب».
ذهبــت إىل هنــاك مــع والــديت عــدة مــرات .تحدثنــا عــن
تحدثنــا عــن حمــص ،وكيــف
ُ
الحلويــات وعــن دفء الثقافــة املحليــة .كان األم ـ ُر مثــل التح ـد ِ
ّث مــع أحـ ِـد الجــران أو مــع
وزوج
ـبٌ ،
صديــقٍ قديــم للعائلــة .مل يكــن هنــاك يشء عنيــف فيــه أبـدًا .لقــد بــدا أنــه ٌ
أب ُمحـ ٌ
مســؤول وعضـ ٌو مهـ ٌم يف املجتمــع .كان الجــو حميميًــا وشــعرتُ أننــي يف منــزيل .بــدا أبــو صالــح
ُمرتا ًحــا وســعيدًا الســتقبالنا.
ـح ُمقات ـاً يف الجيــش الســوري الحــر ،فقــال «عندمــا بــدأت
ســألنا أبــا صالــح أوالً كيــف أصبـ َ
«جننــت
الثــورة ســمعنا أ ّن الجنــود الســوريني يهاجمــون ويغتصبــون النســاء يف حمــص».
ُ
ي القتــال مــن أجــلِ حاميــة
ـت ّ
كل يشء .كنـ ُ
ـمعت ذلــك ،تركـ ُ
عندمــا سـ ُ
ـت أعل ـ ُم أنــه كان ع ـ ّ
أخــوايت مــن هــذا الرعــب» .لقــد ســم َع أ ّن جنــود الحكومــة الســورية كانــوا يعذّبــون النــاس.
«لــن أتـ َ
ـرك هــذا يحــدث لشــعبي» ،قــال هــذا بشــكلٍ مثــر وصــارم.
الغــرف عــن بعضهــا .بــدت فخــورة
يفصــل
ُ
خرجــت زوجتــه مــن ورا ِء الســتار الــذي كان
َ
وشــخص رشيــف يف
بخيــارات زوجهــا .كان مــن الواضــ ِح أنهــا نظــرت إليــه عــى أنــه بطــل
ٌ
مجتمعهــم الســوري .ســألها زميــي عـ ّـا إذا كانــت توافـ ُـق عــى ق ـرا ِر زوجهــا .قالــت «نعــم،
قــام بذلــك لوجــه هللا».
تدريــب عســكري؟» أكــد أبــو صالــح أنــه أتــ ّم الخدمــة العســكرية
أي
«هــل
ٍ
َ
حصلــت عــى ّ
ـرف كيــف أســتخد ُم الســاح» .ســألته ملــاذا
اإللزاميــة عندمــا كان أصغ ـ َر س ـ ًنا .قــال بثقــة «أعـ ُ
نقاتــل استُشــهد أخــي .ويف املعركــة
ُ
يفعــل هنــا« .عندمــا كنــا
ُ
جــاء إىل لبنــان ،ومــاذا كان
نفســها ،أصيبــت ذراعــي» ،قــال لنــا ،وهــو يُظهِــ ُر لنــا تشــ ّوه ســاعده ،الــذي كان ال يــز ُال
أحمــر متورم ـاً .أخربنــا أنــه جــاء إىل هنــا إلج ـرا ِء عمليــة جراحيــة يف مستشــفى لبنــاين ،وأنــه
مبجـ ّرد شــفاء ذراعــه ،يخطّــط للعــودة إىل حمــص ملواصلــة القتــا ِل مــع الجيــش الســوري الحــر.
«وســوف آخــذ محمــود ليحــارب معــي ،وإذا شــاء هللا ،فســيكون شــهيدًا».
ـت منــه أن يُكـ ّرر مــا قالــه للتــو عــن
ـمعت هــذا .طلبـ ُ
ـت مصدومــة ويف حــرة عندمــا سـ ُ
لقــد كنـ ُ
ابنــه البالــغ مــن العمــر عــر ســنوات .بــدأتُ أشــع ُر باالرتبــاك والغضــب تجــاه األب ،لكننــي
ـت صامتــة .التفــت زميــي إىل الصبــي وقــال« :واو .أنــت تري ـ ُد القتــال ،أليــس كذلــك؟»
ظللـ ُ
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ـكل فخ ـ ٍر نعــم ،أومــأ بطريقــة تشــبه الرجــل .أخربنــا أبــو صالــح أ ّن
ابتس ـ َم محمــود وقــال بـ ّ
ِ
ـرف كيــف يســتخد ُم الســاح .كانــوا ســعداء بخطّتهــم البطوليــة ملحارب ـة حكومــة
محمــود يعـ ُ
قمعيّــة وللدفــا ِع عــن الشــعب الســوري.
ـألت أبــا صالــح« ،ملــاذا تف ّكـ ُر يف القيــامِ بذلــك؟
عدنــا بعدهــا لألســئلة املوضوعيــة للمقابلــة ،سـ ُ
ملــاذا تريـ ُد العــودة والقتــال؟ مــاذا لــو حــدث لــك يشء؛ مــن ســيعتني بزوجتــك؟ لديــك أطفــال،
وفقــدت أخــاك بالفعــل .ومحمــود يبلــغ مــن العم ـ ِر عــر ســنوات فقــط؛ لديــه حياتــه كلهــا
ـتحق حيــاة ابنــك ،فهــذه الحــرب
أمامــه .ملــاذا تري ـ ُد أن تأخــذ ذلــك؟» قلـ ُ
ـت إن األم ـ َر ال يسـ ُ
مجنونــة!
نظـ َر أبــو صالــح إ ّيل بهــدوء وعمــق .تعاطفــي قــد لفــت انتباهــه .ســألته« :ملــاذا ال تــرى مــا إذا
ـب للحصــول عــى لجــوء يف مــكانٍ
كان ميكنــك الحصــول عــى تأشــرة إنســانية والتقــدم بطلـ ٍ
آخــر مــع عائلتــك ،ورمبــا ميكنــك بــدء حيــاة جديــدة؟» ،بــدأتُ بإقناعــه« ،أطفالــك وزوجتــك
مــا زالــوا يف أ ّول عمرهــم .ال تعــد إىل ســوريا للقتــال» .رفــع أبــو صالــح حاجبيــه ،كــا لــو أنــه
ـرف هــذه االحتــاالت مــن قبــل« .حقــا؟ هــل تعتقديــن أنهــم ســوف مينحوننــي
مل يكــن يعـ ُ
ٍ
تأشــرة لنقــل أرسيت إىل بلــد آخــر» ســأل وعينــاه الزرقــاوان مبتهجتــان كلهــا.
ـرف مــا إذا كان ميكنــك بــدء حيــا ٍة جديــدة مــع عائلتــك
ـب أن تعـ َ
«نعــم ،يجــب أن تحــاول .يجـ ُ
ـت لــه :لــن تنتهــي هــذه الحــرب قبــل فــرة طويلــة طويلــة ومــن
بعيـدًا عــن هــذه الحــرب .قلـ ُ
يــدري مــاذا ســيحدث لســوريا» .أومــأ صديقــه محمــد يف انســجامٍ معــي وقــال« :نعــم هــذه
الحــرب مر ّوعــة ،لقــد د ّمــرت حياتنــا» .لقــد تغـ ّـر املـزاج يف الغرفــة إىل الصمــت والتفكــر؛ لقــد
ـف دافـ ُع القتــا ِل اآلن مــن أجــلِ ثــورة.
خـ ّ
يف تلــك اللحظــة ،تذكــرتُ ملــاذا كان يكــره والــدي اللبنــاين الحكومــة الســورية ،مثــل العديــد
مــن اللبنانيــن مــن جيلــه .لقــد نظــروا للنظــام الســوري عــى أنــه ســلطوي ،ال يخنـ ُـق الســوريني
أعــرف أيضً ــا أ ّن
كنــت
وحدهــم ،بــل اللبنانيــن أيضً ــا ،ويحرمهــم مــن ح ّرياتهــم الشــخصية.
ُ
ُ
ـس يف منــز ِل أيب صالــح ،وهــو مقاتـ ٌـل غـ ُر
والــدي الــذي عــا َد إىل ســيدين لــن يوافــق عــى أن يجلـ َ
رشعــي يخطّــط الستشــهاد طفلــه واســتخدام لبنــان كمــا ٍذ آمــن ومستشــفياته للتعــايف أثنــاء
التّخطيــط ملرحل ـ ِة الحــرب القادمــة.
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صمــت قصــر لكننــا اتفقنــا
عــادت أفــكاري إىل غرفــ ِة الجلــوس عنــد أيب صالــح .كان هنــاك
ٌ
جمي ًعــا عــى أننــا نتـ ُ
ـوق ألن تعــود ســوريا ملــا كانــت عليــه مــن قبــل؛ جميعنــا نري ـ ُد انتهــاء
ُ
لــت الزوجــة مــن وجنتيهــا،
الحــرب .بدأنــا
نقــول ودا ًعــا ونقــدّم الشــكر لكــرمِ الضيافــة .قبّ ُ
ـت يف محمــود ،الطفــل امل ُحبــب ذي املظه ـ ِر الجميــل ،والــذي كان
ـ
ّق
د
وح
ً،
ا
ـد
ـ
محم
ـت
ُ
وصافحـ ُ
ـاءلت عــن مصــره.
يرتــدي ســرة ض ّيقــة ،وتسـ ُ

املقاتل الســوري يف طرابلس
اعرتفــت لزمــايئ مبشــاعري وغضبــي تجــاه أيب صالــح الــذي كان
عندمــا عدنــا إىل شــاحنتنا،
ُ
يُف ّكـ ُر يف جعــلِ ابنــه شــهيدًا .لقــد كان لزمــايئ خــرة أكــر بكثـرٍ منــي يف هــذا املجــال ويف هــذه
املنطقــة ،وبــدا أنهــم أقـ ّـل تأثـ ًرا .انطلقنــا للقــا ِء مقاتــلٍ ســوري آخــر ،هــذا املقاتــل كان يقاتـ ُـل
مــع جبهــة النــرة ،وهــي جامعــة كانــت فر ًعــا لتنظيــمِ القاعــدة اإلرهــايب.
ِ
املنعطفــات امل ُتع ّرجــة قبــل دخولنــا إىل حــي منعــزل .مل تُر َّمــم
أخــذ الســائق العديــد مــن
املنــازل منــذ أيــامِ الحــرب األهليــة يف لبنــان .كانــت هنــاك جــدرا ٌن مهجــورة وآثــار واضحــة
ـاص الكبــر .كانــت الجــدران الخرســانية مــن بقايــا منــز ِل شـ ٍ
مــن الرصـ ِ
ـخص مــا؛ كانــت املبــاين
العشــوائية تشــبه مــدن الصفيــح .مل أكــن عــى درايــة كاملــة حـ َ
ـول تفاصيــلِ املــكان الــذي كنــا
فيــه أو بالضبــط َمــن هــم الذيــن ســنلتقيهم .انتظرنــا يف الشــاحنة التــي كانــت متوقفــة يف
الشــارع أمــام مجموعــة مــن املنــازل التــي بهــا فتحــات يف الجــدران .كان هنــاك كـ ّم كبــر مــن
القاممــة مــن حولنــا .أيــن نحــن بحــق الســاء؟
بــدت هــذه البيئــة أكـ َر ُمالءمــة ملقاتــلٍ ُمتشـدّد .كانــت خشــنة وشــعرتُ بخطـ ٍر قليــل .مل يكــن
أي شـ ٍ
ـخص حولنــا ،فقــط القاممــة .كانــت قطــع غيــار الســيارات والســيارات امل ُحطّمــة
هنــاك ّ
ٍ
شــخص ميكــن أن
أي
يف الشــوارع .كانــت ملقيــة خــارج منــز ٍل ُمتهالــك ،ومل يكــن يبــدو أن ّ
ـاءلت عــا اذا كانــوا يجلســون بوضع ّيــة القرفصــاء كل الوقــت .شــعرتُ بعــدمِ
يعيــش هنــاك .تسـ ُ
أي نــو ٍع مــن األشـ ِ
ـخاص الذيــن كنــا ســنلتقي
االرتيــاح لالنتظــا ِر يف هــذا الحــي .مل أكــن أعـ ُ
ـرف ّ
بهــم؛ أحــد أعضــاء جبهــة النــرة التــي لهــا ارتبــاط مــع أيديولوجيــة القاعــدة؟
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كنــت
رمبــا تســبّبت البيئــة املحيطــة القامتــة واملزعجــة يف جعــي أشــعر بالخــوف ،لكننــي
ُ
ـرف بالفعــل أننــي ال أحــب هــذا املقاتــل .كيــف ميكننــي؟ كيــف ميكننــي التعاطــف مــع
أعـ ُ
ـتعيش عائلتــي يف
النــاس الذيــن تبنــوا تفســرا ً ُمتطرفًــا لإلســام وأرادوا هــذا لســوريا؟ كيــف سـ ُ
ســوريا بســام يف ظـ ّـل هــذا الحكــم امل ُتشـ ّدد وهــذه األيديولوجيــة؟ كيــف ســيكون مســتقبلهم،
وهــذا مــا جعلنــي أشــع ُر بالقلــق.
أثنــاء انتظــا ِر هــذا الرجــل ،شــعرتُ مــ ّرة أخــرى باالســتياء تجاهــه ،ألنــه كان مقاتــاً عنيفًــا
داخــل لبنــان ،ولجــأ إىل اللبنانيــن ،وتســ ّبب يف اإلرهــاب يف ســوريا .تراكضــت الكثــر مــن
األفــكار يف رأيس .كانــت هنــاك أيضً ــا حالــة مــن العصبيــة بــن زمــايئ يف الســيارة تســاءل زميــي
«أيــن هــو؟».
رجــل طويــل القامــة ذو ظــلٍ خفيــف مــن ِ
أحــد املنــازل امل ُد ّمــرة .كان وجهــه
أخــ ًرا ،ظهــ َر ٌ
محفــو ًرا ،ذا خـ ٍ
ـط فاصــل قــوي ومالمــح حــادة ،وكانــت عينــاه الخ ـراوان الثاقبتــان يعلوهــا
حاجبــان كثيفــان .كان يشــبه الســوريني .عندمــا دخــل إىل الشــاحنة ،كان وجهــه بــا تعبــر
وكانــت عينــاه فارغتــن .بــدا وكأ ّن عقلــه مشــوش وخطــر للغايــة ومتوتــر .لقــد وتّــرين وجــوده
ـاءلت عــا إذا كان يتعاطــى املخـدّرات .جــاء الصطحابنــا ملقابلـ ِة فتــاة ســورية ،هــي أيضـاً
وتسـ ُ
مــن حمــص ،قالــت إ ّن الجنــود الســوريني اغتصبوهــا .مبج ـ ّرد أن وصلنــا إىل املقهــى الــذي كنــا
ســنقابلها ،اختفــى املقاتــل يف الظــام ومل نــره مــرة أخــرى.

البــدو من حمص يف ملجأ األمم املتحدة
زرنــا مخيــم املفوضيــة يف طرابلــس .مل أذهــب إىل مخيــمٍ رســمي لالجئــن مــن قبــل ،لــذا مل أكــن
ـت أ ّن املخيــم ســيوف ُر مــأوى آم ًنــا .إنطباعــي األول كان
متأكــدة مــا يجــب توقعــه ،لكننــي تخيلـ ُ
كل مــكان ،ومل تكــن كذلــك قاممــة حديثــة بــل كانــت قدميــة
صدمــة حيــث كانــت القاممــة يف ّ
ـت أحـ ُ
ـاول فهــم حالــة هــذا املخيــم الفلســطيني.
تتحلــل وتتمــدد مثــل بطانيــة عــى األرض .كنـ ُ
ِ
نظــرتُ عــن كثــب ولكنــي مل أمتكــن مــن تحديــد مــكان املخيــم الفعــي ،كل مــا رأيتــه كان
قاممــة وإطــارات ســيارات.
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أشــخاصا ميشــون باتجــاه اإلطــارات ويدخلــون داخلهــا بالفعــل .أخربنــا الســكان
رأيــت
ثــم
ُ
ً
رأيــت املخيــم الفلســطيني الــذي
املحليــون أ ّن الفلســطينيني يعيشــون تحــت األرض .أخــ ًرا
ُ
ـش
ـت يف حالــة صدمــة ،إذ كيــف ميكــن لعائلــة أن تعيـ ُ
ـمعت عنــه طــوال هــذه الســنوات .كنـ ُ
سـ ُ
ألي أرسة.
يف تلــك البيئــة! وكنـ ُ
ـت متأكــدة مــن أنهــا ليســت بيئــة معيشــية مناســبة أو صحيــة ّ
ثــم رصــدتُ رجلــن كبرييــن يف الســن جالســن عــى الك ـرايس فــوق القاممــة .كانــت صدمــة
ـت
بالنســبة يل أ ّن النــاس ميكــن أن يعيشــوا هنــا ،ناهيــك عــن البقــاء .شــعرتُ بــاألىس عندمــا رأيـ ُ
ذلــك يف وطنــي.
مشــينا نحــو الخيمــة البالســتيكية الصنــع وكانــت مثبتــة بقطعــة مــن الخشــب .خرجــت امــرأة
ُم ِس ـ ّنة مــن ورا ِء ســتار الخيمــة .كانــت الالجئــة التــي مــن امل ُفـ ِ
ـرض أن نلتقــي بهــا .كان هــذا
ـش فيهــا مــع عائلتهــا بأكملهــا،
الحيــز البالســتييك هــو خيمتهــا يف مخيّــم املفوضيّــة والتــي تعيـ ُ
ـت أراه.
مبــا يف ذلــك البنــات واألحفــاد .مـ ّرة أخــرى ،لقــد ُص ِدمــت مــا كنـ ُ
كانــت الجــدة الســورية مضيافــة ودافئــة جــدا ً ور ّحبــت بنــا .أخرجــت بعــض بناتهــا إىل الخــارج
حيــث كان هنــاك العديــد منهــم .ابنــة واحــدة لديهــا طفــل عمــره عامــان .كان زوجهــا قــد
غــاد َر املخيــم عندمــا انتقــل إىل لبنــان أثنــاء النــزاع .كانــت البنــات جميــات ومبتســات
ـب مــكان
وســعيدات بزيارتنــا .يبــدو أنهــن ك ـ ّن يعشــن حيــاة يوميــة طبيعيــة ،ويقمــن برتتيـ ِ
معيشــتهم ،والتفك ـرِ يف طــرقٍ لجم ـعِ األمــوال مــن أجــلِ الطعــام .لقــد كــن قبيلــة ،ويف وقـ ٍ
ـت
الحــق خــال مناقشــاتنا قلــن يل إنهــن بــدو مــن حمــص.
ـت جهــدا ً لالســتجابة بشــكلٍ طبيعــي ،حيــث مل
املــرأة العجــوز دعتنــا لداخــلِ املخيــم .لقــد بذلـ ُ
أرغــب يف إظهــا ِر انزعاجــي لظروفهــم .كان داخلهــا رطــب ومغــر .جلســنا عــى ســجادة قدميــة
وقــذرة كانــت رائحتهــا رطبــة كأنــه تــم تركهــا تحــت املطــر .تحــت الســجادة كانــت األرض ،مل
يكــن هنــاك تغطيــة لألرضيــات .كان هنــاك ظلمــة ،لكــن ضــوء النهــار الــذي دخــل مــن مدخــل
الخيمــة ســاعدنا عــى رؤيــة وجــوه بعضنــا البعــض.
ُ
إغــاق
رششــف يُســتخدم لفصــلِ املــكان .تــم
جانــب واحــد مــن الخيمــة كان هنــاك
عــى
ٍ
ٌ
منطقــة املطبــخ أيضً ــا مبــاءة رسيــر واحــدة .كان ح ًقــا مج ـ ّرد ثقــب صغــر يف الظــام .مل يكــن
هنــاك حــام يف األفــق ،ومل أكــن متأكــدة مــن املــكان الــذي يســتخدمون فيــه املرحــاض أو
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يجــدون املــاء لالســتحامم .كان هنــاك الكثــر مــن الفتيــات يف األرسة ،ومل يكــن لــدي أي فكــرة
عــن مــدى ات ّســاعهن جمي ًعــا هنــا ،ناهيــك عــن النــوم.
قالــت الجــدة إ ّن املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن قــد قدّمــت لهــم صفيحــة بيضــاء مــن
البالســتيك وبعــض األلــواح الخشــبية .قالــت إنهــا مل تكــن كافيــة ،ورشحــت لنــا ظروفهــم
املعيشــية الصعبــة .أخربتنــا أ ّن موظفــي األمــم املتحــدة ســوف يوزّعــون ألوا ًحــا مــن الخشــب
كل بضعــة أشــهر .القســائم املقدمــة لالجئــن ال تشــري لهــم ســوى
أو قطــع مــن البالســتيك ّ
عــدد قليــل مــن الرضوريــات .تــم العثــور عــى بقيــة املــواد املوجــودة يف املخيــم يف القاممــة أو
عــن طريــقِ أشـ ٍ
ـخاص قامــوا برميهــا .قالــت الجــدة بصرب»نحـ ُ
ـاول أن نفعــل مــا نســتطيع ،لكــن
هــذا ال يكفــي عــى اإلطــاق لنــا جمي ًعــا».
ـرج األوالد يف املخيــم لجم ـعِ األمــوال عــن طريــق بي ـعِ العلكــة .أثنــاء وجودنــا هنــاك ،عــاد
يخـ ُ
األبنــاء بعــد الخــروج طــوال اليــوم ،وقــد شــعرتُ بالحــزن لســاع أنهــم كانــوا يعملــون طــوال
اليــوم.
أثنــاء الحديــث ،ذكــرتُ أ ّن والــديت كانــت يف األصــل مــن حمــص .تلقــى البــدو هــذه املعلومــة
ـش
ـت لهــم إنهــا مــن زيــدل يف فــروز .كانــت هــذه العائلــة تعيـ ُ
بقــد ٍر كبــر مــن اإلثــارة .قلـ ُ
ِ
كبــدو يف امل ـزارع يف زيــدل« .يــأيت طبيــب األســنان مــن زيــدل لفحــص أســناننا مــن ح ـ ٍن إىل
آخــر ،وهــو يــأيت مــن زيــدل .إنــه رجـ ٌـل جيــد» .أخربتنــي الجــدة« .نحــن ال نعطيــه أي يشء،
ـمت عنــد ســاعي عــن أشـ ٍ
ـخاص يســاعدون بعضهــم
إنــه يفعـ ُـل ذلــك مــن قلبــه فقــط» .ابتسـ ُ
ـت ســعيدة لســا ِع أ ّن اختصاصي ـاً طبيًــا كان يتفق ـ ُد القبيلــة عــى األقــل.
البعــض .كنـ ُ
قالــت إحــدى الفتيــات وهــي تحمــل طفلهــا «أريــد فقــط العــودة إىل ســوريا» .عندمــا وصلــوا
إىل هنــا ،غــادر زوجهــا املخيــم ومل يعــد .قالــت« :ال نعــرف ،لقــد غــادر ببســاطة وتركنــي أنــا
والرضيــع» .قالــت يل« :تزوجتــه عندمــا كان عمــري أربعــة عــر عا ًمــا ،لكننــا أنجبنــا الطفــل
الح ًقــا» .نظــرتُ إىل األم وأومــأت برأســها وقالــت «هــذا مــا تعانيــه ابنتــي ،لكــن ال يوجــد يشء
ميكننــا القيــام بــه».
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أي تعليــم ،وال
هــذه االبنــة ،مثلهــا مثــل كل الالجئــن الســوريني الذيــن قابلتهــم ،ليــس لديهــا ّ
خــرة يف العمــل ،وال مهــارات يف اللغــة اإلنجليزيــة .بخـ ِ
ـاف بيـعِ يش ٍء مــا يف الشــارع أو يف متجـ ٍر
لكســب املــال .لقــد ســمعنا أ ّن بعــض الالجئــن الســوريني
أي وســيلة
ِ
لبنــاين ،مل يكــن لديهــا ّ
ٍ
خدمــات جنســية .لقــد شــعرتُ بالغثيــانِ
والغضــب
يف لبنــان لجــأوا إىل الدعــارة أو عرضــوا
ِ
مــن الصدمــة التــي يعــاين منهــا هــؤالء النــاس .تحـ ُ
ـاول منظمــة غــر حكوميــة لبنانيــة تُعنــى
بحقــوقِ اإلنســان مســاعدة هــذه األم ،لكــن املحاكــم اللبنانيــة كثــرا ً مــا تتخ ـ ُذ ق ـر ٍ
ارات غــر
قابلــة للتنفيــذ.
أي مشــاعر تجــاه الن ـزاع أو الثــورة .قالــت األم بشــوق:
مل يعــرب أحــد مــن قبيلــة البــدو عــن ّ
«نري ـ ُد فقــط أن ينتهــي هــذا ،نري ـ ُد العــودة إىل ســوريا».

ودا ًعا لبنان
بقيــت فكــرة بســيطة راســخة يف ذهنــي بعــد مغــادريت لبنــان يف عــام  .2014الالجئــون ليســوا
ـض األشــياء األجنبيــة أو الظواهـ ِر الخارجيــة التــي يتــم جمعهــا مــن أجــلِ إحصــاءات األمــم
بعـ َ
املتحــدة ،أو تجــارب ســيناريوهات النــزوح كــا تتعامــل معهــم وســائل اإلعــام الرئيســية
أي واحـ ٍـد منــا أكــر ِمـ ّـا ميك ـ ُن
لترشيحهــا .هــؤالء كانــوا طبيعيــن ،أناس ـاً عاديــن ،يشــبهون ّ
ٍ
حــاصون يف ظــروف مل يكــن أي
تصــ ّوره .إنهــم آبــاء وأمهــات وأطفــال وعائــات بأكملِهــاُ ،م َ
منهــم يتوقعهــا أو يرغــب فيهــا.
كان هــؤالء هــم الضحايــا ،وليــس الجنــاة ،وكان أولئــك الذيــن يلجــأون إىل العنـ ِ
ـف يف ســوريا
منبوذيــن ،معتقديــن أ ّن االنتقــام هــو الطريقــة الوحيــدة لبقائهــم عــى قيــد الحيــاة .لقــد تُـ َ
ـرك
هــؤالء الالجئــون ليدافعــوا عــن أنفســهم بعــد أن فشــلت الحكومــة الســورية يف حاميتهــم،
وبعــد أن فشــلت الحكومــة اللبنانيــة يف توفـرِ الحاميــة الكافيــة لهــم ،وبعــد أن تخلّــت األمــم
املتحــدة عنهــم .كانــوا وحدهــم متا ًمــا.

beyaz zemin

siyah zemin

مركــز البحــوث يف يت .آر .يت العامليــة هــو مركــز بحثــي غــر ربحــي مقــره يف
اســطنبول تركيــا .هدفنــا الرئيــي هــو تقديــم أبحــاث وتحاليــل شــاملة مــن
خــال تقديــم وجهــات نظــر متعــددة حــول القضايــا اإلقليميــة والدوليــة
الهامــة .وينظــم مركــز البحــوث فعاليــات بشــكل منتظــم يســتضيف خاللهــا
خــراء مــن مختلــف املجــاالت مــن أجــل تعميــق الفهــم يف الشــؤون
السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ذات الصلــة باهتاممــات املركــز .مــن
ضمــن أهــم الفعاليــات التــي ينظمهــا املركــز املنتــدى العاملــي الســنوي لـــ
يت .آر .يت ،الــذي يجمــع قــادة العــامل مــن سياســيني وواضعــي السياســات
وأكادمييــن ومفكريــن ونشــطاء ملناقشــة أهــم قضايــا العــر.
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