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األوىل الكلمة 

ــا  ــا وزمالئن ــع مواطنين ــدودة م ــزاٍت المع ــارُك ميّ ــم، نتش ــه. نع ــد ذات ــٌم بح ــو عالَ ــرٍد ه كّل ف

ــن،  ــن الالجئ ــث ع ــد الحدي ــه. وعن ــن نوع ــٌد م ــاٍن فري ــن كّل إنس ــا، ولك ــا وأصدقائن وعائالتن

ــرية  ــاٍت كب ــون إىل مجموع ــم ينتم ــداد، أو أنه ــيطهم إىل أع ــكالت يف تبس ــدى املش ــُل إح تتمث

فقــط يتــم فيهــا تهميــُش أفراِدهــم. تســتخدم معظــم األعــال األكادمييــة والصحفيــة االســتدالل 

واملخططــات الذهنيــة التــي ميكــن التعبــري عنهــا بســهولة لعــرِض حالتهــا بشــكٍل عــام. لذلــك، 

حتــى عندمــا تـُـرد قصــص األفــراد، فــإن الحديــث عنهــا يجــري كأنهــا قصــٌص جانبيــة بالنســبة 

لألزمــة التــي أنتجتهــا. وبالرتكيــِز عــى الظــروِف العامــة التــي يجــدون أنفســهم داخلهــا، تُهمــل 

ــل مــن شــأنهم. فرديتهــم ويُقلّ

وهــذا مــا يزيــد مــن أهميــة هــذا الكتــاب. ففــي محتويــات هــذا املجلــد، يحــاول زمــاليئ يف يت 

آر يت العامليــة اســتعادة فكــرة أّن لــكلِّ الجــئ كيانــه وأنــه ميلــك القــدرة عــى التأثــري واتخــاذ 

القــرارات. صحيــٌح أّن كونهــم الجئــن هــو جــزٌء مــن هويتهــم. وعــى الرغــم مــن وضعهــم يف 

بوتقــة واحــدة مــع عــدم مراعــاة كّل فــرٍد عــى حــدة، فهنــاك حقيقــة يتــم تجاهلهــا وهــي أّن 

ــاء، أمهــات،  ــو كــرة قــدم طموحــون، عل ــه. إنهــم نســاء، العب ــه خصوصيّت كّل فــرٍد منهــم لدي

ــاء، أطفــال، مشــّجعون، مخرتعــون، موســيقيون. آب

عندمــا ابتكرنــا مــرشوع يت آر يت العامليــة ألول مــرة، تعّهدنــا مبراعــاة هــذا الواقــع يف كل خطــوة. 

ــؤولية راوي  ــن مبس ــن نؤم ــكان. نح ــدر اإلم ــد ق ــذا العه ــرتام ه ــاول اح ــوم، نح ــا الي يف تغطيتن

القصــة؛ نحــن الذيــن يحملــون امليكروفــون، نحــن الذيــن وراء الكامــريا. ومــع ذلــك، نحــن لســنا 

نجــوم هــذه القصــة بــل هــم النجــوم.
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ــد  ــد عــى أّن الحاجــة إىل نظــاٍم عاملــي جدي ــاب، يجــب التأكي قبــل أن أترككــم مــع هــذا الكت

ملعالجــة ظاهــرة الالجئــن قــد طــال انتظارهــا. يعــاين الالجئــون يف جميــع أنحــاء العــامل ظروفــاً 

بــة  ُماثلــة تخلــُق ظروفهــم وترتكهــم تحــت رحمــة املجتمعــات التــي غالبــاً مــا تكــون غــري ُمرحِّ

بهــم أو معاديــة لهــم متاًمــا. مبــا أّن املشــكلة أصبحــت بالفعــل عامليــة، فنحــن بحاجــة إىل حــّل 

عاملــي. إّن التعصــب والحواجــز بــن النــاس واملجتمعــات آخــذة يف االزديــاد، وعــى ذلــك فمــن 

ــلبية  ــارات الس ــذه التيّ ــه ه ــرتك يواج ــٍم مش ــدويل إىل تفاه ــع ال ــل املجتم ــروري أن يتوّص ال

ويُســّهل التعــاون العاملــي يف الدرجــة األوىل بشــأن ظاهــرة الالجئــن املُلّحــة. ليــس لدينــا 

ــا. طريقــة أخــرى للُمــي قدًم

بنــاًء عــى ذلــك، يرُّشفنــي أن أقــدم لكــم هــذا اإلنجــاز الــروري والحديــث الــذي أجــراه مركــز 

أبحــاث يت آر يت العامليــة والقصــص الحيّــة التــي قدّمهــا صحفيّونــا.

إبراهيم إيرين،

املديــر العام ورئيس مجلس إدارة يت آر يت
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ملقدمة ا

مــن أهــم اهتامــات يت آر يت العامليــة هــو تخصيــص الوقــت والتغطيــة ألكــر القضايــا حساســيّة 

يف عرصنــا والتــي تُهملهــا العديــد مــن املنّصــات اإلعالميــة، إذ إن مــن واجبنــا أن نكــون صوتــاً 

ــاب هــو مثــرة  ــا هــي ظاهــرة الالجئــن. هــذا الكت ــه. ومــن أهــم تلــك القضاي ملــن ال صــوت ل

ــن  ــة ع ــو يت آر يت العاملي ــا صحفي ــي يرويه ــص الت ــن القص ــدًدا م ــّدم ع ــو يُق ــد فه ــذا الجه ه

تجربتهــم يف تغطيــة الالجئــن يف جميــع أنحــاء العــامل. كّل فصــٍل هــو رسٌد يُقــدم منًحــى ُمعيًنــا 

ــل  ــراق املوضــوع بتفاصي ــات دون إغ ــاً باملعلوم ــون غني ــدُف إىل أن يك ــن و يه لظاهــرِة الالجئ

ــا  ــُد أنه ــي نعتق ــة اإلنســانية الت ــاِر الحال ُمجــرّدة. تعمــل هــذه القصــص الشــخصيّة عــى إظه

ــِة  ــول طبيع ــن ح ــوا موضوعي ــا أن يكون ــاوُل زمالؤن ــا يح ــرة. بين ــذه الظاه ــرص يف ه ــم عن أه

ــة،  ــة يف كّل قص ــة املوروث ــرون الذاتي ــم ال ينك ــة، فإنه ــن للحقيق ــوا ُمنِصف ــداث وأن يكون األح

كــا أنّهــم يحاولــون تغطيــة تفاصيــل القصــة ومقارنتهــا بقصــٍص أخــرى دون إغفــال األحــداث 

ــراز حقيقــة األشــياء. الرئيســية مــن أجــل إب

عــى الرغــم مــن أننــا نقــدُم قصًصــا مــن جميــعِ أنحــاء العــامل، فإننــا األقــرب إلســطنبول، مقرنــا 

ــن  ــرة م ــزوح والهج ــات الن ــا ذكري ــالت لديه ــكنها عائ ــة تس ــُش يف مدين ــن نعي ــي. نح الرئي

ــا  ــكنها هن ــن س ــع كّل م ــة م ــطنبول لطيف ــت إس ــد كان ــد. لق ــى البعي ــب أو حت ــايض القري امل

ــا. عندمــا  ــا إىل آســيا.هذه املدينــة هــي مصــدر إلهامن ــه بأذرعهــا املمتــدة مــن أوروب واحتضنت

ــرت امللجــأ  ــي وفّ ــوح الت ــاب املفت ــا سياســة الب ــت تركي ــة يف ســوريا، تبّن ــدأت الحــرب األهلي ب

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 نُكــرُّس 

ــوا بهــم  هــذا الكتــاب ألولئــك الذيــن يتوقــون إىل منازلهــم وكذلــك إىل ُمضيفيهــم، الذيــن رحبّ

بــكّل إخــالص.
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ــذا  ــص وه ــذه القص ــوة ه ــل ق ــُد تفعي ــية. أوالً، نري ــراٍض رئيس ــِة أغ ــى ثالث ــا ع ــوي كتابن يحت

هــو الســبب يف قيامنــا بهــذا العمــل. نحــن نؤمــن بــأّن القصــص لهــا القــدرة عــى إنهــاء وصــم 

ــس  ــايس لي ــا األس ــك، غرضن ــى ذل ــالوة ع ــي. ع ــد العامل ــى الصعي ــرب ع ــا الح ــئ وضحاي الالج

ــة  ــارئ ســيجُد الحيوي ــُد أّن الق ــا نعتق ــل إنّن ــم وإظهارهــم كأشــخاٍص بؤســاء، ب ــم محنته تقدي

ــرة  ــة لظاه ــورًة كامل ــُم ص ــا سرتس ــأن قصصن ــة ب ــى ثق ــن ع ــا. نح ــم أيًض ــعادة يف قصصه والس

ــن  ــهم. نح ــن أنفس ــية: الالجئ ــخصيات الرئيس ــة للش ــي الكلم ــُد أن نعط ــاً، نري ــن. ثاني الالجئ

لســنا يف صــدِد محاولــة فــرض معنــى جديــد لتجربتهــم؛ بــل إنّنــا نــدُع النــاس يــروون قصصهــم 

الخاصــة. أخــريًا، نعتقــُد أّن عملنــا سيســاعُد عــى بنــاِء جســوٍر بــن النــاس واختالفاتهــم 

ــُز عــى نــرِش الســالم والحــب بــدالً مــن بنــاء  املفرتضــة، وســوف نؤكــُد إنســانيتنا املشــرتكة ونركّ

ــم.  جــدراٍن بينه

هــذا الكتــاب هــو التقــاء عــدة رحــالت. إنهــا مجموعــة مختــارة مــن القصــِص املتميــزة. لقــد 

تعلمنــا الكثــري أثنــاء إعــداد هــذا الكتــاب، وأكــر مــن ذلــك، فقــد أحسســنا بــه واكتســبنا رؤيــة 

ــا يف مركــز أبحــاث  ــا، وكذلــك فريقن ــكّل صحفــي شــارَك يف مرشوعن ــدة. أتقــّدُم بالشــكِر ل جدي

يت آر يت العامليــة الــذي بــذل مجهــوًدا كبــريًا ألجلــه. فشــغفهم هــو الــذي جعــل هــذا العمــل 

ــرش ال  ــار أّن ال ــون قصــارى جهدهــم إلظه ــن يبذل ــري الذي ــا أصحــاب الضم ــاً. أشــكُر أيًض ممكن

يتجــّول حــرًا يف هــذا العــامل، وهــذا مــا يجعلنــا نتمســك بأملنــا يف مســتقبٍل أفضــل.

بينار كاندميري،

مديــرة األبحاث، يت آر يت العاملية
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٣٦ نساء الحرب - زوجات بوكو حرام / بقلم أديسيوا جوش

5٦ غازي عنتاب - جنوب تركيا: وجهة نظر مراسل / بقلم سارة فريث

٧٠
 تشـييء الالجئن: ملاذا يجب علينا أال نخر إنسانيتنا ألجل البحث عن نبأ مثري / بقلم تانيا

غودسوزيان

٨٦ الالجئ إيلَّ ُمعلّمي / بقلم فرانسيس كولينغز

١٠٠ قافلة املهّجرين: قصة من أمريكا الوسطى عن الفارين من عنف العصابات / بقلم إديز تيانسان

١٢٠ تقرير من الهاوية: الصدمة يف عرص الصحافة /  بقلم عيل مصطفى

١٤٠ تقارير الالجئن واملهاجرين: رؤية من خط املواجهة / بقلم مرييام فرانسوا

١5٠ رحلتي كصحفي / بقلم أحمد عيل أوغلو

١٧٠ عرائس سوريا يف سهل البقاع اللبناين / بقلم ماري صليبا

املحتويات جدول 
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أحمــد عــيل أوغلــو / الربعــي باحــث وصحــايف فلســطيني-تريك. وهــو 

حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة إســطنبول التقنيــة يف التســويق 

ــرر  ــو مح ــة، وه ــطينية وتركي ــات فلس ــس يف جامع ــام بالتدري ــيايس. ق الس

ــت  ــريفيس تراس ــد س ــع يب يب يس وورل ــل م ــة. عم ــام يف يت آر يت العاملي ع

ــا يف اململكــة املتحــدة ويهتــم  ولــوس أنجلــوس تاميــز يف غــزة. يعمــل حاليً

ــرشق األوســط. ــا ال بشــكل أســايس بقضاي

الدكتــور طــارق الرشقــاوي هــو مديــر مركــز أبحــاث يت آر يت العامليــة 

يف إســطنبول، تركيــا. وهــو مؤلــف كتــاب »أخبــار وســائل اإلعــالم يف 

  .B.I( »الحــرب: رصاع الشــبكات الغربيــة والعربيــة يف الــرشق األوســط

ــات  ــتري يف الدراس ــة املاجس ــى درج ــل ع ــو حاص I.B. Tauris, 2017. وه

االســرتاتيجية مــن جامعــة ماليزيــا الوطنيــة، وشــهادة الدكتــوراه يف دراســات 

اإلعــالم واالتصــال مــن جامعــة أوكالنــد للتكنولوجيــا )نيوزيلنــدا( - تشــمل 

والدبلوماســية  الــدويل  التواصــل  نطاقًــا  األوســع  أبحاثــه  موضوعــات 

ــدا يف  ــة - وتحدي ــات العســكرية واإلعالمي ــار، والعالق ــة، تأطــري األخب العام

ــط. ــرشق األوس ــياق ال س

أوغلو عيل  أحمد 

الرشقاوي د. طارق 

املساهمون
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ــن 5١  ــر م ــة ألك ــة الدولي ــار التلفزيوني ــودري يف األخب ــميم ش ــت ش عمل

عاًمــا. كانــت املراســلة الرئيســية لتــي آر يت العامليــة يف تغطيــة أزمــة 

ــي  ــرات خــالل عام ــدة م ــا ع ــت إليه ــي ذهب ــش، الت ــا يف بنغالدي الروهنغي

2017 و 2018، مبــا يف ذلــك عندمــا رافقــت وزيــر الخارجيــة الــرتيك، مولــود 

ــم. كــا قدمــت  ــن عــيل يلدري ــرتيك ب ــوزراء ال ــو، ورئيــس ال جاويــش أوغل

تقاريــر مــن ســوريا والعــراق وجنــوب وجنــوب رشق آســيا وعــرب أوروبــا.

ــل طــارق الربيطــاين،  ــم جب فرانســيس كولينجــز هــو صحفــي نشــأ يف إقلي

وعــاش يف مثانيــة بلــدان حتــى اآلن، مبــا يف ذلــك تركيــا. قبــل العمــل يف يت 

ــدة  ــنوات عدي ــة يب يب يس لس ــون وإذاع ــع تلفزي ــل م ــة، عم آر يت العاملي

ــدن. يف لن

ســارة فــريث مراســلة وصحفيــة أجنبيــة وتعمــل يف شــبكة يت آر يت العامليــة 

ــرب يف  ــت الح ــد غطّ ــام 2017. وق ــذ ع ــط من ــرشق األوس ــلة يف ال كمراس

ــة  ــالد أو يف املنطق ــع يف الب ــى أرض الواق ــواء ع ــة، س ــذ البداي ــوريا من س

ــون. ــا الالجئ ــي هــرب إليه ــة إىل املناطــق الت ــام، باإلضاف بشــكل ع

شودري آرا  شميم 

كولينغز فرانسيس 

فريث سارة 
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عملــت مرييــام فرانســوا كمراســلة يت آر يت العامليــة ألوروبــا لســنوات 

عديــدة. كــا عملــت بشــكل مكثــف عــى اإلبــالغ عــن »أزمــة املهاجريــن 

يف أوروبــا« ، وبشــكل أســايس مــن فرنســا واململكــة املتحــدة مــع العديــد 

ــه  ــرف بـــ »كالي ــذي يُع ــا وال ــه  فرنس ــكر يف كالي ــالت إىل معس ــن الرح م

ــل«. جانغ

األوســط  الــرشق  منطقــة  غطّــت  كنديــة  صحفيــة  جودوزيــان،  تانيــا 

وأفغانســتان ألكــر مــن 15 عاًمــا. هــي محــررة رأي ســابقة للموقــع 

ــالت يف  ــا رئيســة قســم املقاب ــة، وهــي حاليً ــرة االنجليزي ــرتوين للجزي اإللك

العامليــة. آر يت  يت 

ــص  ــوش قص ــيوا ج ــن، روت أديس ــن الزم ــد م ــن عق ــارب م ــا يق ــذ م من

ــة  ــس املاضي ــنوات الخم ــت الس ــا أمض ــا. ك ــا وغريه ــع يف إفريقي املجتم

ــرام  ــو ح ــرد بوك ــي لتم ــري االجتاع ــن التأث ــة ع ــر النقدي ــداد التقاري يف إع

عــى النســاء واألطفــال، باإلضافــة إىل إجــراء مقابــالت مــع رؤســاء الــدول 

والســيدات األُوليــات. تخرجــت مــن كليــة كولومبيــا للصحافــة يف نيويــورك. 

ــة  ــة والتنمي ــد للسياس ــد ومفي ــوٍر جدي ــِم منظ ــى رس ــيوا ع ــُل أديس تعم

ــن  ــدة م ــا كواح ــم اختياره ــد ت ــا. وق ــية يف إفريقي ــات الدبلوماس والعالق

أكــر النســاء نفــوذاً يف نيجرييــا لعــام 2019. إنهــا كذلــك العضــو املؤســس 

ــجع  ــة تش ــري حكومي ــة غ ــي منظم ــة Project Smile Africa، وه ملنظم

ــا. ــن يف إفريقي ــم بصّحته ــات وتهت ــم الفتي تعلي

فرانسوا مرييام  د. 

غودسوزيان تانيا 

جوش أديسيوا 
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هاجــرة مريــم مــريزا باحثــة يف مركــز أبحــاث يت آر يت العامليــة. ترتكــز 

اهتاماتهــا حــول شــؤون جنــوب آســيا والعالقــات الرتكيــة الباكســتانية 

والدبلوماســية العامــة واآلثــار اإلعالميــة واإلعــالم واملجتمــع واإلعــالم والــرأي 

ــة القصــص  ــة ورواي ــا بتقاطــع البحــوث األكادميي ــم هاجــرة أيًض ــام. تهت الع

ــور.  ــع الجمه ــل م ــة والتواص الرقمي

عــيل مصطفــى مقــدم ومراســل بشــبكة يت آر يت العامليــة. لقــد عمــل عــى 

ــة و يس يب  ــرة اإلنجليزي ــاة الجزي ــع يف قن ــن واملجتم ــة واألم ــة السياس تغطي

يس راديــو / كنــدا، و فايــس نيــوز، و يس إن يب يس منــذ عــام 2004. وتخــرج 

عــيل مــن برنامــج الفنــون يف جامعــة كولومبيــا، حيــث حصــل عــى شــهادات 

يف السياســة والصحافــة.

مــاري صليبــا هــي صحفيــة أخبــار دوليــة مــع يت آر يت العامليــة. لديهــا خــربة 

ــرشق  ــانية يف ال ــة واإلنس ــة والقانوني ــية واألمني ــؤون السياس ــة يف الش خاص

ــع  ــرة للربي ــة الجزي ــع يف تغطي ــاق واس ــى نط ــاري ع ــاهمت م ــط. س األوس

العــريب وقامــت بتنظيــم حلقــات نقــاش دوليــة حــول بنــاء الســالم، باإلضافــة 

ــوع الثقــايف. ــي والتن ــم تعليقــات حــول التناغــم الدين إىل تقدي

مريزا مرييام  هاجرة 

مصطفى عيل 

صليبا ماري 
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ــذ عــام  ــة من ــة تعمــل يف يت آر يت العاملي ــة وكاتب زمــرد ســومنيز هــي صحافي

ــطنبول  ــة يف إس ــتي آر يت العاملي ــج لـ ــررة برام ــة ومح ــل كمنتج 2015. تعم

ــوس يف  ــى درجــة البكالوري ــة ع ــة. وهــي حاصل ــدن وواشــنطن العاصم ولن

اللغــة العربيــة وآدابهــا وشــهاديت املاجســتري يف دراســات الــرشق األوســط مــن 

جامعــة مرمــرة ودراســات الهجــرة والشــتات مــن جامعــة SOAS يف لنــدن.

ــة  ــل يت آر يت العاملي ــوس، كمراس ــوس أنجل ــا يف ل ــان حاليً ــش إدز تيانس يعي

ألمريــكا الالتينيــة. وقــد ســبق لــه أن قــدم تقاريــر مــن إرسائيــل وفلســطن 

ــا  ــة مكثفــة للحــروب يف غــزة وليبي ــدم تغطي ــث ق ــذ ســبع ســنوات، حي من

وســوريا. كــا أنــه عــاش يف ســبع دول، ويتحــدث ســبع لغــات، ويســتخدم 

ــاره القــوة الدافعــة الرئيســية يف قصصــه. التعاطــف باعتب

هيــا األتــايس هــي باحثــة مشــاركة يف مركــز أبحــاث يت آر يت العامليــة. حصلت 

عــى درجــة البكالوريــوس يف الدراســات السياســية مــن الجامعــة األمريكيــة 

يف بــريوت وشــهادة املاجســتري يف العالقــات الدوليــة مــن جامعــة البوســفور 

يف إســطنبول. كانــت هيــا ناشــطة يف العمــل اإلنســاين منــذ عــام 2011 حيــث 

تطوعــت مــع الهــالل األحمــر العــريب الســوري. كــا عملــت يف هيئــة اإلغاثــة 

اإلنســانية الدوليــة. تشــمل اهتامــات هيــا البحثيــة الــرشق األوســط وعلــم 

النفــس الســيايس وحــل النزاعــات والسياســة والديــن والهويــة. 

سومنيز زمرد 

تيانسان إدز 

األتايس هيا 
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ــِة  ــية بصياغ ــوِم السياس ــة والعل ــاِت اإلعالمي ــون يف الدراس ــام أكادميي ــعينيات، ق ــِل التس يف أوائ

تعبــري »تأثــري يس أن أن« عــى أنــه انعــكاٌس للتأثــريِ امللحــوظ للتغطيــة اإلخباريــة عــى مــداِر 

ــكٍل  ــون بش ــار التلفزي ــح أخب ــبّب يف أن تصب ــري تس ــذا التعب ــرار. ه ــاع الق ــى ُصّن ــاعة ع 24 س

ــة  ــدة السياس ــة يف تشــكيِل أجن ــر للغاي ــبكة يس أن أن بشــكٍل خــاص، ذات دوٍر مؤثّ ــام، وش ع

الخارجيــة األمريكيــة. التدخــل األمــرييك يف شــال العــراق يف أوائــل عــام 1991 ويف الصومــال يف 

ــالً.  ــدم طوي ــك، هــذا الحــاس مل ي ــًدا. ومــع ذل ــان يف هــذه النقطــة تحدي ديســمرب 1992 يصبّ

فقــد أظهــرت سلســلة مــن الدراســات الكميــة املُتعمقــة أنـّـه قــد تــّم اســتخدام هــذه الروايــات 

ــة وأّن أجنــدة الواليــات املتحــدة كانــت يف الغالــب تدّخليــة  اإلنســانية لدوافــع الخدمــة الذاتيّ

ــا. ــكرية بطبيعته وعس

املحرر ملحوظة 
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ــة  ــار الدولي ــا، مل تعــد شــبكة يس أن أن هــي منفــذ األخب ــالً رقميً ــح العــاملُ متّص وبعــد أن أصب

ــا باللغــة اإلنجليزيــة  ــاٍت  تلفزيونيــة تبــث األخبــار حاليً الوحيــد البــارز. ذلــك بــأّن عــّدة محطّ

ــمل: يب يب يس  ــوات تش ــذه القن ــاعة. وه ــدار الس ــى م ــيل ع ــت الفع ــث يف الوق ــا تب ــا أنّه ك

ــة  ــش كاي العاملي ــدة(، إن إت ــة املتح ــة )اململك ــوز العاملي ــكاي ني ــدة(، س ــة املتح ــوز )اململك ني

)اليابــان(، الجزيــرة االنجليزيــة )قطــر(، فرانــس 24، دي دبليــو-يت يف )أملانيــا(، يورونيــوز، آر يت 

ــابًقا يس يس  ــن )س ــة يف الص ــون العاملي ــبكة التلفزي ــران(، ش ــس يت يف )إي ــوم(، بري ــيا الي )روس

ــوز آســيا )ســنغافورة(، يت يف  ــا(، شــانيل ني ــد )جنــوب كوري ــة(، كاي بــس يس وورل يت يف العاملي

يس نيــوز )إفريقيــا(، أســرتاليا بلــس، أســرتاليا تشــانيل، وغريهــا الكثــري. فبفضــِل قــدرة املذيعــن 

عــى عبــوِر الحــدود الوطنيــة، اســتطاع التلفزيــون اإلخبــاري توســيع بصمتــه. وبالتــايل، أصبــح 

ــار  ــى األخب ــوِل ع ــل الحص ــن أج ــون م ــة التلفزي ــى شاش ــدون ع ــاِس يعتم ــن الن ــارات م امللي

ووجهــات النظــر العامليــة وللرتفيــه أيًضــا. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن القــدرة عــى التواصــل مــع 

الجاهــري األخــرى حــول العــامل أصبحــت مــؤرًشا رئيســيًا لجهــود الدبلوماســية العامــة الفّعالــة 

لجميــع الــدول. 

منــذ بدايــة األلفيــة الجديــدة، ســعت تركيــا إىل الظهــوِر بــن الــدول الرائــدة يف العــامل وحققــت 

ــا. عــى الرغــم مــن عــدم االســتقرار الكبــري يف الــرشق األوســط الناتــج  ــا ملحوظً يف ذلــك تقّدًم

عــن الحــروب يف العــراق وســوريا وأماكــن أخــرى، تفّوقــت تركيــا اقتصاديًــا وحّققــت معــّدالت 

ــك، تجــاوزت أنقــرة كل  ــة حتــى منتصــِف عــام 2018. يف غضــون ذل منــو مرتفعــة لفــرتة طويل

التوقعــات ليــس فقــط مــن خــالِل اســتضافة أعــداد كبــرية مــن الالجئــن )أربعــة ماليــن( عــى 

ــاعدات  ــاريع املس ــارات دوالر ملش ــوايل 8 ملي ــاهمة بح ــالل املس ــن خ ــا م ــل وأيًض ــا، ب أراضيه

ــة الثانيــة بعــد  ــا يف املرتب اإلنســانية يف جميــع أنحــاء العــامل. وقــد وضعــت هــذه األرقــام تركي

ــِر إىل أّن  ــة بالنظ ــاب للغاي ــرٌي لإلعج ــٌر مث ــو أم ــي، وه ــف العامل ــدة يف التصني ــات املتح الوالي

ــدة بهــا، ناهيــك عــن تجاوزهــا. الــدول األكــر ثــراًء قــد فشــلت يف الوفــاء بالتزاماتهــا املتعِه

ــة مــن العــامل،  ــا املناطــق الجنوبي ــا عــن قضاي ــا حقيقيً ــا ُمدافًع ــك، أصبحــت تركي يف مــوازاة ذل

مــن خــالل توفــري الدعــم اإلنســاين للمناطــِق والشــعوب املنســيّة مــن دون مقابــل أو أي 

ــاٍل عســكري، وهــو األســلوب  ــك، دون وجــوِد جــدوِل أع ــن ذل ــة، واألهــم م ــد اقتصادي عوائ

ــة  ــادة الرتكي ــة. يف الوقــِت نفســه، دافعــت القي ــذي كانــت تعتمــُده، لألســف، القــوى العاملي ال

ــة، وعــرّبت  ــكا الالتيني ــا وأمري ــة يف آســيا وإفريقي ــدول النامي ــد مــن ال ــا العدي ــا عــن قضاي أيًض

عــن اســتيائها املتزايــد تجــاه الفجــواِت املتّســعة واالنهيــارات يف األوضــاع االقتصاديــة العامليــة 

ــيايس. ــام الس ــة والنظ الحالي
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وعــى أثــِر ذلــك، تــم تأســيس يت آر يت العامليــة، كأول إذاعــٍة دوليــة للغــة اإلنجليزيــة يف تركيــا 

ــدار الســاعة  ــة عــى م ــاة تغطي ــر القن ــث توف ــا يف إســطنبول، حي ــي مقرّه ــو 2015 والت يف ماي

ــا تســتهدُف املتابعــن يف جميــع  طــوال األســبوع لألخبــار العامليــة والشــؤون الحاليــة. كــا أنّه

أنحــاء العــامل ويتــم بثهــا عــرب األقــار الصناعيــة ومشــغيل الكابــالت وعــرب املنصــات الرقميــة. 

باإلضافــة إىل مقرهــا يف إســطنبول، فــإّن يت آر يت العامليــة لديهــا مراكــز للبــث يف كّل مــن 

ــدن.  واشــنطن ولن

عــى الرغــِم مــن أن تأســيس يت آر يت العامليــة حديــث نســبيًا، فإنــه أصبــَح باإلمــكان استشــعاُر 

تأثريهــا. فقــد قــاَم خــط التحريــر والتغطيــة املتالحقــة مبنــِح األولويــة للبُعــد اإلنســاين للنزاعــاِت 

ــا يف  ــي مقره ــبكة الت ــذه الش ــإّن ه ــبب ف ــذا الس ــامل. وله ــاء الع ــعِ أنح ــدُث يف جمي ــي تح الت

إســطنبول تخّصــُص الكثــري مــن الوقــت لبــث معانــاة املدنيــن. بــل إّن عمليــة تســليط الضــوء 

ــة التــي تشــهُد  ــزداد طــرًدا عندمــا يتــم محارصتهــم يف املناطــق املدني ــاة املدنيــن ت عــى معان

اقتتــاالً وعنفــاً، خصوًصــا يف املعــارِك التــي تــدوُر داخــل املــدن، وحتــى أكــرَ مــن ذلــك عندمــا 

تتعــرُض للقصــف الجــوي الهائــل أو القصــف املدفعــي العشــوايئ. وهكــذا، يف حــن أّن العديــد 

ــائد،  ــاب الس ــوِر الخط ــن منظ ــة م ــوط األمامي ــذه الخط ــي ه ــة تغط ــات اإلخباري ــن املنظ م

ُمفّضلــة الرتكيــز عــى األبعــاِد العســكرية والسياســية، فــإّن يت آر يت العامليــة تؤكّــُد عــى التكلفــة 

اإلنســانية لهــذه الرصاعــات وتســلُّط الضــوَء عــى املعانــاِة اإلنســانية والضحايــا والظلــم.

وبالتــايل، فــإّن يت آر يت العامليــة قــد وضعــت نفســها بــن عــدٍد قليــٍل جــًدا مــن القنــواِت التــي 

تدافــُع عــن قضايــا الجنــوب العاملــي، وتتجنــب ليــس فقــط بعــض الصــور السياســية والثقافيــة 

ــة التــي تنرشهــا وســائل اإلعــالم الرئيســية للــرشكات ولكــن أيًضــا تقــوم بتحّديهــا. وقــد  النمطيّ

ــم  ــا بتنظي ــراً له ــطنبول مق ــن إس ــُذ م ــي تتخ ــذه الت ــار ه ــة األخب ــاِم مؤسس ــك إىل قي أدى ذل

ــا التحريــري وبرامــج األخبــار ونظــام التشــغيل، وتخصيــص وقــت البــث وعــدد القصــص  خطّه

ــي.  ــوب العامل ــق الجن ــن مناط ــرُب ع ــي تع ــص الت ــورات والقص ــا واملنظ ــُس الزواي ــة تعك بطريق

وهكــذا، فــإّن يت آر يت العامليــة تســرُي يف الطريــق التــي حــاول العديــد مــن القنــوات املـُـي بهــا 

ــالً  ــة نق ــُل يت آر يت العاملي ــك، مُتث ــام بذل ــن خــالِل القي ــا بالنجــاح. م ــل محاوالته ولكــن مل تتكلّ

ــادة واملشــاركة يف وضــعِ  ــري القي ــم، وتوف ــريِ املفاهي ــدُف إىل تغي ــي ته ــاِت الت ــاً للمعلوم حقيقي

أجنــدة األخبــار العامليــة عــى أمــل أن يُعــّزز ومُيّكــن ذلــك شــعوب وثقافــات الجنــوب العاملــي.

ــن يف يت آر يت  ــن املبدع ــار واملنتج ــي األخب ــي وصانع ــض صحفي ــع بع ــاب، اجتم ــذا الكت يف ه

العامليــة لتبــادِل خرباتهــم مــن جميــع أنحــاء العــامل، فأعطــوا صوتـًـا ملــن ال صــوت لــه، وأعطــوا 
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ــاس  ــا والن ــي للقضاي ــري الح ــوا  الضم ــور، وكان ــم لألم ــم ورؤيته ــراز فرديته ــزّل إلب ــال للُع املج

املنســين. وهنــا يســعى مجتمــع يت آر يت العامليــة الصحفــي ليــس فقــط لتقديــِم تغطيــة 

متعّمقــة ويف الصميــم للحــروب والرصاعــات ولكــن أيًضــا لــإلدالء بشــهادته عــى محنــِة املدنيــن 

يف هــذه الخطــوِط األماميــة خــارِج قاعــة األخبــار. يُغطــي القســم األول أزمــة الجئــي الروهنغيــا، 

حيــث تحــاوُل شــميم شــودري، التــي عملــت عــى نطــاٍق واســع يف وكاالت األنبــاء التليفزيونيــة 

ــذي  ــاوي ال ــار املأس ــم املس ــامل، رس ــكٍل ش ــامل بش ــق الع ــن مناط ــد م ــت العدي ــة وغطّ الدولي

ــرب  ــذي اعتُ ــرصاع ال ــذا ال ــة. ه ــة ُممنهج ــادٍة جاعي ــَط إب ــا وس ــو الروهنغي ــه الجئ ــاين من يع

مبثابــة »أفضــل مثــال« للتطهــريِ العرقــي، حســب التعريــف الــذي تبّنتــه األمــم املتحــدة، هــو 

ــي  ــري العرق ــر التطه ــكٍل مؤث ــودري بش ــُف ش ــث تص ــن. حي ــاة املالي ــم حي ــي حط رصاٌع وح

ــا وكفاحهــم اليومــي  املســتمر مــن وجهــة نظــر الضحيــة، وتُســلُّط الضــوء عــى محنــة الضحاي

ــن. ــات الالجئ يف مخي

ــو حــرام  ــك، وهــو متــرد بوك ــة كذل ــة عالي ــة برشي ــا آخــر ذا تكلف ــايل رصاًع يغطــي القســم الت

ــام  ــا يف ع ــرياً يف نيجريي ــر النســاء تأث ــريت كإحــدى أك ــا. أديســيوا جــوش، اخت يف شــال نيجريي

ــدة يف  ــنواٍت عدي ــت س ــا قض ــا، ك ــن إفريقي ــص م ــل يف رسِد القص ــجٌل حاف ــا س 2019، إذ له

تقديــم التقاريــِر النقديــة عــن متــرِّد بوكــو حــرام، وكشــفت عــن تأثريهــا املريــع عــى النســيِج 

االجتاعــي للبلــد. حاولــت هــذه الجاعــة اإلرهابيــة اللعــب عــى الخالفــاِت العرقيــة والدينيــة 

ــة واملشــكالِت  ــة الديني ــة والدعاي ــا مــن سياســات الهوي ــا اســتخدمت مزيًج ــالد، كــا أنه يف الب

ــة  ــوش زاوي ــُف ج ــا. تص ــن نيجريي ــايل م ــزء الش ــِم يف الج ــى الدع ــوِل ع ــة للحص االقتصادي

مختلفــة يف هــذه الحــرب الوحشــية؛ فهــي تركّــُز عــى التكاليــف االجتاعيــة لهــذا التمــرّد مــن 

ــو  ــِل بوك ــم أرسهــن مــن ِقب ــاليت يت ــاِت والشــابات ال خــالِل تســليِط الضــوِء عــى مأســاِة الفتي

ــات. ــرات انتحاري ــي وكُمفّج ــتعباد الجن ــتخدامهن لالس ــرام الس ح

ــات  ــرية وصعوب ــر كب ــِة مخاط ــى مواجه ــادت ع ــارزة، اعت ــرب ب ــلة ح ــريث هــي مراس ــارة ف س

أثنــاء عملهــا يف الخطــوِط األماميــة. يف الفصــل الــذي كتبتــه، تنقــُل فــريث وجهــة نظرهــا حــول 

الالجئــن الســورين الذيــن فــّروا مــن نظــاِم األســد القاتــل. مــن جانــٍب آخــر، تســتضيُف تركيــا 

ــن  ــا ع ــاوية يروونه ــص مأس ــم قص ــدى جميعه ــا، ول ــوري يف أراضيه ــن س ــة مالي ــوايل أربع ح

ــة  ــيات األجنبي ــد وامليليش ــود األس ــدي جن ــى أي ــالً ع ــوا طوي ــن عان ــم الذي ــم وأصدقائه أقاربه

ــا عــن مغامرتهــا داخــل  ــل داعــش. تتحــدُث فــريث أيًض ــة مث وغريهــا مــن الجاعــاِت اإلرهابي

ســوريا، حيــث بحثــت يف األســباِب الكامنــة وراء النــزاع، واإلجــراءات املُتواضعــة التــي اتخذهــا 

املجتمــع الــدويل، فضــالً عــن التدخــالت األجنبيــة املختلفــة وأثرهــا عــى النــاس يف النــزاع الــذي 
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ــن األرواح.  ــد، وإزهــاق مالي ــاة، وجــرِح العدي ــة وف تســبّب يف مــا ال يقــلُّ عــن 400 ألــف حال

عــالوة عــى ذلــك، هنــاك أكــر مــن 6 ماليــن ســوري تــم نفيهــم إىل الخــارج، فضــاًل عــن 6.6 

مليــون نــازح داخــل ســوريا نفســها. 

يف القســم التــايل، تانيــا غودســوزيان، التــي جــاءت إىل يت آر يت العامليــة بخــربٍة كبــرية مــن وســائل 

ــه  ــي تواج ــة الت ــة الحساس ــُش املُعضل ــه، تناق ــط وخارج ــرشق األوس ــة يف ال ــالِم اإلخباري اإلع

الصحفيــن الذيــن يقومــون بتغطيــِة الشــؤون اإلنســانية. غودســوزيان تقــوُم بترشيــِح املخــاوف 

األخالقيــة التــي تواجــه الصحفيــن املعارصيــن، وخاصــة كيفيــة تجنــب تـــشييء الضحايــا الذيــن 

ــة  ــذه القضي ــة ه ــت مواجه ــدة«. أصبح ــٍة »جيّ ــى قص ــول ع ــل الحص ــن أج ــط م ــون فق يعان

رضوريــة يف القــرن الحــادي والعرشيــن حيــث خلقــت وســائل اإلعــالم، عــى حــدِّ تعبــريِ جــورج 

ــرو، »ســياقاً مــن دون ســياق«. وبذلــك تنضــم إىل املراســل برنــت ســتابلز، الــذي  ــو إس ت دبلي

ــية  ــز الحساس ــاة تحّف ــور املعان ــأّن ص ــاً ب ــث إميان ــرص الحدي ــدى الع ــايض أّن »ل ــَب يف امل كت

لتلــك املعانــاة.« لكنــه أضــاف أّن هــذه الصــور ســتؤدي يف أغلــب األحيــان إىل »التطبيــع« مــع 

الوحشــية، وتحــّول »تشــابه هــذه األحــداث إىل شــكل مــن أشــكال الوحشــية يف حــد ذاتهــا«. 

ــُع بخــربِة  ــاري دويل يتمت ــٌي إخب ــدُم فرانســيس كولينجــز، وهــو صحف ــس، يق يف الفصــِل الخام

ســنواٍت عديــدة مــع هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة وغريهــا مــن املؤسســات االعالميــة، روايــة مؤثــرة 

عــن رحلتــه لتعلــم اللغــة العربيــة يف دمشــق يف عــام 2009. وصفــه للوقــت الــذي أمضــاُه يف 

ــدأت  ــا ب ــاك عندم ــم هن ــن قابله ــرِد قصــة األشــخاص الذي ــة ل العاصمــة الســورية هــو خلفي

ــه  ــه ومعارف ــن أصدقائ ــد م ــار العدي ــز مس ــُف كولينغ ــًدا. يص ــام 2011 فصاع ــذ ع ــرب من الح

وكيــف كان للحــرب تأثــرٌي كبــري عــى حياتهــم، حيــث أصبــح العديــد منهــم الجئــن يف أملانيــا. 

تتعمــُق هــذه القصــة يف الروابــط اإلنســانية والتفاعــالت املجتمعيــة التــي نــادًرا مــا ترتبــط بــأي 

ــرٌش  ــم ب ــل إنه ــن ليســوا ُمجــرّد إحصــاءات؛ ب ــُد أّن الالجئ ــو يؤكّ ــة. وهكــذا فه ــة إخباري تغطي

ــا رغــم كل الصعــاب. ــاٍة أكــرَ كرامــة وإنصافً ــاة عاديــة ويتطلّعــون إىل حي يعيشــون حي

يســتحُر إدز تيانســان عنــرًصا رئيســيًا آخــر للمعادلــة، أال وهــو تدفّــق الجئــي أمريــكا 

ــات  ــة والدينامي ــباب الجذري ــُص األس ــرس، يفح ــٌل دويل ُمتم ــو مراس ــان، وه ــة. تيانس الالتيني

املُعّقــدة لتدفّــِق الهجــرة املُســتمر، والــذي يُشــار إليــه أيضــا باســم »قافلــة املهاجريــن«. بينــا 

ــن  ــِل الخــوف، ُمّدعي ــة حــول عام ــة األمريكي ــاِت اليميني ــُق عــن الجاع ــدوُر الخطــاب املُنبث ي

أّن الواليــات املتحــدة عــى وشــِك أن تُهــزم مــن طــرف حشــد مــن اإلرهابيــن واملجرمــن مــن 
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ــه يفحــُص البُعــد  ــة. إذ إن ــن املعادل ــب اآلخــر م ــكا الوســطى، يستكشــُف تيانســان الجان أمري

اإلنســاين لهــذه »القافلــة«، وحقيقــة أنّهــا مجــرد أشــخاٍص أبريــاء وعاجزيــن؛ بــل واألكــر ضعًفــا 

ــوِز الشــديد. ــاِد الســيايس، والع ــات، واالضطه ــِف العصاب ــن عن ــن م هــم األشــخاص الفاّري

يف الفصــِل التــايل، يُقــّدُم عــيل مصطفــى، وهــو مذيــٌع بــارٌع ومراســٌل دويل، وجهــة نظــره حــول 

ــى  ــي ال تُح ــة والت ــة الناتج ــة البرشي ــك التكلف ــرب وكذل ــق الح ــية يف مناط ــاِت السياس العالق

والتــي ال تــزاُل تُدفــع حتــى اليــوم. إحــدى القضايــا الهامــة التــي يربزُهــا مصطفــى هــي التأثــري 

ــة إىل  الســلبي عــى الصحفيــن الذيــن يُغطــون هــذه القصــص. عــاَد مؤَخــرًا مــن ُمهّمــة صحفيّ

كرايستشــريش، نيوزيلنــدا، حيــث أصــدَر بعــض التقاريــر املؤثـّـرة التــي ال تُنــى حــول الهجــات 

ــد  ــا بع ــراب م ــى أّن اضط ــد أن ين ــي ألح ــة. ال ينبغ ــك املدين ــاجد يف تل ــى املس ــة ع اإلرهابي

ــى  ــا ع ــر أيًض ــن أن يؤث ــل ميك ــكرين؛ ب ــراِد العس ــى األف ــط ع ــُر فق ــة )PTSD( ال يؤث الصدم

املراســلن الذيــن يغطــون أحــداث الحــروب والهجــات اإلرهابيــة. يفّكــُر مصطفــى يف مســألة 

كيــف ميكــن للمراســل التصالــح مــع حقيقــة كونــه شــاهًدا ورســواًل ألحــداِث املعانــاة واملــآيس 

املتتاليــة. هــذا رصاٌع حقيقــي يواجــه الصحفيــن ويحتــاُج ألن يتــم أخــذه عــى محمــِل الجــد.

ــة  ــادة بأزم ــا املرتبطــة ع ــُج القضاي ــة تُعال ــة ومذيعــة وأكادميي ــام فرانســوا، كاتب ــورة مريي الدكت

ــمى  ــا يُس ــن يف م ــن املحارصي ــن املهاجري ــة اآلالف م ــا، تكشــُف عــن محن ــن يف أوروب املهاجري

»كاليــه جانغــل« أو أدغــال كاليــه. يف حــن أّن الســلطات الفرنســية قامــت بــكّل مــا يف وســعها 

القتــالِع« األدغــال »يف كاليــه ومــا حولهــا بفعــل أنّهــا قــد تكــوُن« مبثابــِة قاعــدٍة خلفيــة 

لعصابــاِت االتجــار بالبــرش»، فــإن الكثــرَي مــن املهاجريــن عانــوا كثــريًا بســبب اإلهــاِل وظــروِف 

املعيشــة غــري الســليمة. واألكــر مــن ذلــك - كــا طرحــت املؤلفــة - هــي اللغــة املُســتخدمة 

يف تصويــِر املهاجريــن عــى أنهــم آفــة ال بــّد مــن إزالتهــا. زاويــة أخــرى مثــرية لالهتــام متّــت 

مناقشــتُها يف هــذا القســم هــي ُمعضلــة إضافيــة تواجــه املراســلن، وهــي كيفيــة نقــل القصــِص 

ــي  دون التســبّب يف »التعــب مــن شــعور التعاطــف« أو »التعــب مــن شــعور الرحمــة«، والت

ــر« الجمهــور املتلقــي. تقــدم فرانســوا بعــض الكلــات الحكيمــة  تتســبب يف تفــكك و »تخدي

واألفــكار املفيــدة للغايــة يف هــذا الصــدد.

ــة  ــول املهن ــم أص ــذي تعل ــرم ال ــل املخ ــو، املراس ــيل أوغل ــد ع ــروي أحم ــايل، ي ــل الت يف الفص

ــزة  ــروب يف غ ــالل الح ــة خ ــة للغاي ــروٍف صعب ــم ظ ــة يف خض ــر ميداني ــدم تقاري ــزة، وق يف غ

وســوريا. ففــي ســوريا، وســط الغــارات الجويــة وانقطــاِع التيــار الكهربــايئ املســتمر، كان عــى 



 صوت الالجئ:  رسد القصص املفقودة   20

ــن  ــدة، وم ــراٍت عدي ــة يف م ــتخدام الحيل ــة واس ــداث الجاري ــع األح ــة جمي ــو مواكب ــيل أوغل ع

ــن  ــدة م ــات املفي ــاِر واملعلوم ــِة االســتاع إىل األخب ــيارته ملواصل ــو س ــأ إىل رادي ــا حــن لج بينه

ــا غضــب  ــا ضحاي ــرُض له ــي يتع ــة الت ــار العنيف ــو اآلث ــق عــيل أوغل ــره. يوث ــداد تقاري أجــل إع

ــة  ــة الدعائي ــا اآلل ــروُج له ــي ت ــة« الت ــرب »النظيف ــطورِة الح ــع أس ــُض م ــا يتناق ــل، م إرسائي

ــة. ــة اليهودي للدول

أخــريًا، تقــدُم مــاري صليبــا، التــي تتمتــُع بخــربٍة جيــدة يف الشــؤون السياســية واألمنيــة 

والقانونيــة واإلنســانية يف الــرشق األوســط، رؤيتهــا وتجاربهــا حــول وضــعِ الالجئــن الســورين 

ــة،  ــة اللبناني ــة للسياس ــدة والديناميكي ــة املُعق ــة بالطبيع ــي ُملّم ــا، وه ــرت صليب ــان. نظ يف لبن

ــٍق إنســاين مــن خــالِل منظــوِر الثقافــة والعمــِل الجاعــي ملناقشــِة هــذا املوضــوع  مــن منطل

الــذي يــدوُر حولــه نقــاٌش ســاخن. إّن اختيارهــا ألبطــاٍل مختلفــن يســمُح للقــرّاء بفهــِم حجــِم 

ــان.  ــن الحــايل يف لبن ــِق الالجئ ــّوِع تدفّ ــع وتن ــريِ املجتم وتأث

وبشــكٍل عــام، يجمــُع هــذا الكتــاب املدخــالت التــي أبرزهــا صحفيــو يت آر يت العامليــة يف هــذا 

ــار  ــة األخب ــن غرف ــدود روت ــارج ح ــت خ ــد قُدم ــاهات ق ــذه املس ــون ه ــام. ك ــوع اله املوض

ــٍف  ــت كّل موق ــة جعل ــن املتنّوع ــات املؤلف ــة. إّن خلفي ــة والقيم ــن األصال ــد م ــت املزي وأضاف

مميّــزاً وكل تجربــة فريــدة مــن نوعهــا. وهــذا بــدوره يؤكّــُد الفروقــات الدقيقــة التــي تصاحــُب 

النقــاش حــول الالجئــن، والحــركاِت اإلنســانية بشــكٍل عــام. هــذه املجموعــة مــن القصــص يف 

هــذا املجلــد ال تســهُم فقــط يف تحديــِد الســياق، ولكــن أيًضــا لتشــجيعِ النقــاش التبــاديل حــول 

هــذا املوضــوِع بشــكٍل إنســاين ذي رحمــة.

د. طارق الرشقاوي 

مديــر مركز أبحاث يت آر يت العاملية
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الروهنغيا الجيئ  أزمة 
العريق للتطهري  مثال  أفضل 

شودري شميم  بقلم 
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أطفــال داخــل مخيّمي كوتوبالونغ وبالوكايل يف جنــوب بنغالديش بالقرب من كوكس بازار
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قبــل عــّدة ســنوات، صادفــُت صــورة المــرأٍة عجــوز مجهولــة، رمبــا يف التســعينيات مــن عمرِهــا، 

ــط  ــُر يف أّن كّل خ ــُت أفك ــي كن ــُر أنن ــعرها. أتذكّ ــريًا يف ش ــبًكا صغ ــتانًا أزرق ومش ــة فس ُمرتدي

ــا  ــاٍة جيــدة، ولكــن أيًضــا كان واضًح محفــور يف وجههــا املجــّوف ميثــُل قصــة، ليــس فقــط لحي

أن لــه نصيبــاً مــن التجــارِب واملحــن. ولكــن أكــرَ مــا أثــاَر دهشــتي هــو حيويــة أحمــِر الشــفاه 

الــوردي الفاتــح عــى شــفتيها، كــا لــو أّن الحيــاة مــا زالــت، رغــم كّل يشء، متشــبتة باألمــل. 

ــا مــع  تكمــُن شــدة اللوحــة يف التذكــريِ بــأّن الطبيعــة املؤقتــة املأســاوية لوجودنــا تندمــُج دامئً

ــا. تركــت اللوحــة  الرغبــة الغالبــة يف البقــاء. هــذا األمــُل يف مواجهــِة املحتــوِم جــزء منــا جميًع

ــُر يف األمــِر مــرة أخــرى عندمــا زرُت معســكراِت  ــا بداخــيل، ووجــدُت نفــي أفّك ــا دامئً انطباًع

ــف عــام 2017.  ــش يف خري ــا يف بنغالدي الروهينغي



   25 صوت الالجئ:  رسد القصص املفقودة

ــة،  ــيدة األوىل الرتكي ــُت الس ــا رافق ــبتمرب، عندم ــهر س ــن يف ش ــن الالجئ ــة يل ع ــت أّول ملح كان

أمينــة أردوغــان، ووزيــر الخارجيــة الــرتيك مولــود تشــاووش أوغلــو، إىل املخيــاِت القريبــة مــن 

مدينــة كوكــس بــازار الجنوبيــة. قبــل بضعــِة أســابيع فقــط، كانــت ميامنــار قــد شــنت حملــة 

ــٍف مــن  ــة راخــن، مــا أجــرب حــوايل 700 أل عســكرية وحشــيّة يف األجــزاء الشــالية مــن والي

ــة.  ــا عــى الهجــرة الجاعي ُمســلمي الروهنغي

ــموح  ــة املس ــة القليل ــة الدولي ــرق اإلعالمي ــد الف ــن أح ــو م ــا ه ــت، كان فريقن ــك الوق يف ذل

ــاعداٍت  ــدوالرات كمس ــن ال ــِم مالي ــّدت بتقدي ــا تعه ــك ألّن تركي ــات، وذل ــا إىل املخي بدخوله

ــة  ــذه الرحل ــا يف ه ــحنة األوىل. كان يرافقن ــليِم الش ــتقوُم بتس ــيدة األوىل س ــت الس ــث كان حي

وســائل إعــالم وطنيــة تركيــة، وأعضــاء الصحافــة البنغالديشــية، وعــدٌد قليــٌل مــن وكاالِت 

ــرايب  ــٍق ت ــا نســرُي عــى طــوِل طري ــا مرتبكــن، حيــث كن ــوا مثلن ــاء الدوليــة وجميعهــم كان األنب

ــول. ــاِر املجه ــن بانتظ ــات، جالس ــِق املخي ــدُّ إىل عم ميت

فــور وصولنــا، شــاهدنا امــرأة ُمســّنة يف حالــة بائســة مــن رحلتهــا التــي اســتمرّت تســعة أيــاٍم 

عــرب الحــدود ومــن الفظائــعِ التــي شــهدتها وعانتهــا وقــد ألقــت ذراعيهــا حــول رقبــة الســيدة 

األوىل وأخــذت بالبــكاء. يف تلــك اللحظــة، فهمــُت معنــى فقــدان األمــل؛ كانــت اللحظــة التــي 

ــٌم يعصــُف  ــٌم دائ تــالىش فيهــا أحمــر الشــفاه الالمــع، وكل مــا تبقــى مــن ذلــك األمــل هــو ألَ

بعنــف.

ــا  ــال الروهنغي ــن رج ــة م ــوه املروب ــى الوج ــا ع ــدر أثره ــرارة الق ــت م ــوم، ترك ــك الي يف ذل

الذيــن وقفــوا مرتديــن الســارونغ )لباســهم التقليــدي( وهــم يُحّدقــون يف حــريٍة مــن أمرهــم. 

ــي،  ــن شــبه ُمغطــاة بالســاري القطن ــه عــى النســاء، ووجوهه ــرك بصات ــذي ت ــدر ال هــذا الق

ــذا  ــش. ه ــدي الجي ــن بأي ــاك أعراضه ــار انته ــرى ع ــٍة أو أخ ــي بطريق ــك يُخف ــو كان ذل ــا ل ك

ــة بالجــوع واإلهــال. يف  ــة املنتفخــة واملليئ ــال العاري ــث األطف ــّف حــول جث ــذي الت ــدر ال الق

هــذه الزيــارة، مل أمتكــن مــن ســاِع قصصهــم ألّن وقتنــا داخــل املخيــات كان قصــريًا وُمقيّــًدا. 

لكــن قضــاء أربــع وعرشيــن ســاعة يف بنغالديــش كان كافيــا إلدراِك أهميــة نــرش الجنــود عــى 

ــة  ــن أزم ــامل م ــا الع ــيحصُل عليه ــي س ــات الت ــن أوىل اللمح ــدة م ــذه واح ــت ه ــدود. كان الح

ــا، وكانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي يتمكــن فيهــا كثــرٌي مــن  الروهنغيــا التــي بــدأت حديثً

ــدواء. ــن مــن الحصــول عــى الغــذاء وال الالجئ
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تركــت هــذه الرحلــة األوىل انطباًعــا ال مُيحــى، لكــن الوضــع ســوف يــزداد ســوًءا. بعــد بضعــة 

أســابيع، عــدُت إىل كوكــس بــازار، هــذه املــرة ملــدة أســبوع ودون مرافقــِة أّي مســؤول. يف ذلــك 

ــت  ــد أعطي ــة. فق ــن بحري ــرياٍت للصحفي ــُح تأش ــية متن ــلطات البنغالديش ــت الس ــت، كان الوق

ــوع إىل أي  ــامل دون الرج ــاء الع ــع أنح ــفاراتهم يف جمي ــعِ س ــريات لجمي ــح التأش ــات من صالحي

ــأن  ــش بش ــة بنغالدي ــارم يف سياس ــٍف ص ــك يف منعط ــاء ذل ــة دكا. ج ــا يف العاصم ــلطات علي س

الصحفيــن األجانــب الذيــن ينقلــون تقاريرهــم عــن الروهنغيا؛-والتــي كانــت يف الواقــع مناطــق 

ــة. ــة األجنبي ــة بالصحاف ــات مكتظّ ــة لســنوات عــّدة إىل أن أصبحــت اآلن املخي مغلق

ــن مصلحــة  ــايض، مل يكــن م ــي امل ــا. فف ــالم واضًح ــض اإلع ــن سياســة رف كان ســبب التخــيل ع

بنغالديــش أن تكشــَف للعــامِل عــن الظــروف القاســية التــي يعيشــها الروهنغيــا، البالــغ عددهــم 

حــوايل 400 ألــف، الذيــن أُجــربوا عــى الفــراِر مــن ميامنــار. ولكــن مــع تجــاوِز عــدد املهّجريــن 

ــام واملســاعدة. قامــت  ــن االهت ــري م ــدٍر كب ــالد إىل ق ــون شــخص، احتاجــت الب ــر مــن ملي أك

رئيســة وزراء بنغالديــش، الشــيخة حســينة، بزيارتهــا األوىل والوحيــدة للمخيــات قُبيــل زيارتنــا 

ــاء  ــذ ســنوات. أثن ــا يف البــالد من ــات اآلالف مــن الروهنغي ــة، عــى الرغــم مــن وجــود مئ الثاني

حضورنــا، صادفنــا العــرشات مــن امللصقــات التــي تحمــُل عبــارة »أم اإلنســانية« مكتوبــة 

بحــروٍف كبــرية فــوق صــوِر وجههــا املبتســم الــذي يشــبه العّمــة. لــي نكــون ُمنصفــن، 

ــن وصفتهــم  ــا الذي ــرية مــن الضحاي ــا اســتقبلت أعــداًدا كب ــاء عــى بنغالديــش ألنه ينبغــي الثن

األمــم املتحــدة بأنهــم يعيشــون حالــة واضحــة مــن حــاالت التطهــري العرقــي. يف وقــٍت ســابق 

ــات  ــن املخي ــد م ــا املزي ــيُبنى فيه ــي س ــن األرايض الت ــات م ــة آالف الفّدان ــت الحكوم خصص

فيهــا، وأنشــأت فــرق عمــٍل للتعامــِل مــع الالجئــن. كــا شــهدنا العديــد مــن شــاحنات الجيــش 

ــة. ــود وهــم يوزعــون الطعــام ويســاعدون يف جهــود اإلغاث والجن

ولكــن الكــم األكــرب مــن املســاعدات جــاء مــن البنغالديشــين املحليــن، مجموعــات مــن الرجــال 

ــات  ــة عشــوائياً بالبطاني ــة املنعشــة املُحّمل ــوا إىل املعســكرات يف الســيارات الصدئ ــن وصل الذي

ــؤالء  ــكان، ه ــوا يف كّل م ــد كان ــاعدات. لق ــن املس ــا م ــاس األرز وغريه ــايل وأكي واألواين واملق

األبطــال املجهولــون ذوي العيــون املتعبــة مــن جــرّاء القيــادة عــرب أنحــاء البــالد طــوال الليــل، 

وقمصانهــم الباهتــة وبناطيلهــم املدعوكــة يســتقلّون وســائل نقلهــم املتواضعــة  ويعملــون ليــاًل 

ونهــاًرا تحــت أشــعة الشــمس الضاربــة.

أخربونــا أنـّـه واجــٌب عليهــم أن يقومــوا مبســاعدة مــن هــم بحاجــة أكــر منهــم. أخربونــا كيــف 

ــره  ــخٍص أن يّدخ ــن ألي ش ــعِ أي يشء وكل يشء ميك ــوا بجم ــة، قام ــاعهم باألزم ــور س ــه ف أن
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قبــل الخــروج إىل الطريــق، وهــم يجهلــون مــا الــذي كان بانتظارهــم. رمبــا كانــت مســاهاتهم 

متواضعــة بالنظــر إىل حجــم الكارثــة، ومقارنــة بجهــود وكاالت املعونــة الدوليــة الكــربى، لكــن 

بــدا لنــا أّن هــذا التعاطــف مــن البنغالديشــين العاديــن كان لــه صــدى أقــوى مــع الروهنغيــا 

أكــر مــن أي يشء آخــر.

ــوُم  ــن نق ــات، ونح ــق املخي ــالم يف عم ــول الظ ــى حل ــاِح حت ــن الصب ــام م ــم األي ــا معظ قضين

بتصويــِر وتســجيل قصــة تلــو أخــرى. هكــذا علمنــا عــن أهــوال الحيــاة يف واليــة راخــن، وليــس 

فقــط يف اآلونــة األخــرية ولكــن لعقــوٍد مــن الزمــن. مــن املعــروِف جيــًدا أّن الروهنغيــا كانــوا 

ــري إىل أّن  ــرية تش ــة كث ــة تاريخي ــاك أدل ــن هن ــدة، ولك ــنوات عدي ــذ س ــار من ــون يف ميامن يعيش

ــذاك باســم أراكان. ــة آن ــذ قــرون تعــوُد إىل املنطقــة املعروف ــة األمــد من جذورهــم الطويل

ــن جنســيتهم يف  ــم تجريدهــم م ــى ت ــرصي لســنوات، حت ــز العن ــن التميي ــاىن هــؤالء م ــد ع لق

عــام 1982 مــا جعلهــم بــدون جنســية. حتــى إّن ميامنــار ترفــُض اســتخداَم كلمــِة »روهنغيــا« 

عنــد اإلشــارة إىل أكــرِ مــن مليــون مــن هــؤالء األشــخاِص الذيــن يعيشــون يف أراضيهــا، بدعــوى 

أنهــم مــن أصــٍل بنغــايل وبالتــايل فهــم ينتمــون إىل بنغالديــش. 

رسد الالجئــون الذيــن قابلناهــم العديــد مــن الروايــاِت عــن االضطهــاد املتّســِق واملنظّــم. 

أخربتنــا امــرأة عجــوز تدعــى بــودو زون: »عندمــا كنــت صغــرية، اعتــاد الجيــش أن يــأيت ملجــرد 

تهديدنــا«، »لكــن هــذا العــام كان االضطهــاد غــري ُمحتمــل. حقــا ال يُطــاق«. بعــد ســنواٍت مــن 

ــة راخــن  ــودي زون أخــريًا مــن والي ــرّت ب ــل شــقيقها، ف ــَش قت ــل، وبعــد ســاِع أّن الجي التحّم

ــة معهــا.  وأخــذت أحفادهــا الثالث

ــيل يف  ــا نص ــم ال يدعون ــاً: »إنه ــِر 23 عام ــن العم ــُغ م ــٌل يبل ــو رج ــن، وه ــز الرحم ــال عزي ق

ــموع. إذا مل  ــمُح إال بالش ــاجد. ال يُس ــاء يف املس ــتخداِم الكهرب ــا باس ــمحون لن ــجد وال يس املس

نتّبــَع تعلياتهــم، فســيحرقون املســاجد. كانــت العصابــاِت البوذيــة دامئًــا تقتحــُم قرانــا. وكانــوا 

ــن  ــا م ــرُب الروهنغي ــة«. يه ــدم وجــود أي جرمي ــة ع ــى يف حال ــا بشــكٍل عشــوايئ، حت يعاقبونن

ــا يف باكســتان  ــش، ولكــن أيًض ــس فقــط يف بنغالدي ــا عــن ملجــأ، لي ــذ ســنوات بحثً ــار من ميامن

والســعودية وماليزيــا وبلــداٍن أخــرى. ولكــن أكــرب نــزوٍح حــدث يف عــاِم 2017. وقــد اشــتعلت 

ــا  األزمــة مــع هجــوٍم عــى عــدة مراكــز للرشطــة عــى أيــدي مجموعــٍة مــن شــباِب الروهنغي

ــوُل  ــذي تق ــاذ، ال ــا لإلنق ــش أراكان روهنغي ــا، أو جي ــى أنفســهم اســم آرس ــون ع ــن يطلق الذي
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حكومــة ميامنــار إنهــا منظمــة إرهابيــة. ثــم جــاء الغضــب العظيــم للجيــش الــذي اســتهدف، 

ــة املســلحة، الرجــال والنســاء واألطفــال بشــكٍل عشــوايئ، وأحــرق  مبســاعدة الجاعــات البوذي

ــر  ــاَر يف كّل يشء«، تتذك ــد أشــعلوا الن ــاس. »لق ــن الن ــل اآلالف م ــا واغتصــب وقت ــرى بأكمله ق

ــب.  ــاد والتعذي ــل االضطه ــتطيُع تحّم ــد نس ــا. مل نع ــاء فرارن ــك أثن ــا ذل ــد رأين ــودو زون، »لق ب

ــا  ــا. وكان الجيــش يفعــل أشــياء ســيّئة للنســاء.« وحتــى يومن ــا وأحرقــوا منازلن ــا وقتلون رضبون

ــو يك،  ــان س ــغ س ــالم، أون ــل للس ــزة نوب ــى جائ ــزة ع ــار والحائ ــة ميامن ــرتف زعيم ــذا، مل تع ه

بحجــِم الهجــات. لقــد ذهبــت إىل حــّد اّدعــاء عــدم وجــوِد أّي اشــتباكات مســلحة، وأّن 

األحــداث كانــت مجــرد »عمليــة اســتهداف لإلرهابيــن«. وأضافــت أّن العمليــة انتهــت بحلــوِل 

ــا عــى  ــك التاريــخ، ويف أكــرِ مــن مناســبة عندمــا كن ــا بعــد ذل ــا عندمــا وصلن 5 ســبتمرب، لكنن

مقربــٍة مــن الحــدود، كان مــن املمكــِن أن نــرى أعمــدة دخــان تتصاعــُد باســتمرار مــن جانــب 

ــار. ميامن

ــلطات  ــى إّن الس ــم. حت ــار يف منازله ــعلوا الن ــهم أش ــا أنفس ــش أّن الروهنغي ــَم الجي ــد زع وق

ــات  ــا رفضــت الطلب ــل إنه ــي واحــد بدخــول راخــن، ب ــى اآلن لصحف ــار مل تســمح حت يف ميامن

ــِق  ــه ال توجــد وســيلة للتحّق ــك ألن ــٍق مســتقل. ذل املتكــررة مــن األمــم املتحــدة إلجــراء تحقي

ــاك يف صيــف عــام 2018 إال مــن خــالِل الشــهادات الشــفهية  مــن األحــداث التــي وقعــت هن

ــة. ــة الطبي ــة إىل األدل ــهم، باإلضاف ــا أنفس للروهنغي

يف األســابيعِ الســتة األوىل بعــد الهجــات، فــّر عــرشات اآلالف مــن الروهنغيــا مــن ميامنــار كّل 

يــوم، وعــربوا الحــدود ُحفــاة حاملــن معهــم مــا اســتطاعوا مــن األشــياِء الصغــرية التــي ميكــُن 

ــر  ــربوا األرض والنه ــادرة، وع ــس الغ ــار التضاري ــعِ األع ــن جمي ــون م ــاَز الالجئ ــا. اجت إنقاذه

ــون يف قواربهــم الخشــبية الصغــرية. والبحــر، حيــث ســاعدهم رجــاُل قــوارِب بنغالديــش املحليّ

عندمــا وصلنــا كانــت األرقــام التــي تعــرب إىل بنغالديــش قــد بــدأت باالنخفــاض. ولكــن يف يــوٍم 

مــن األيــام وصلتنــا إفــادة مــن رجــٍل يســكُن يف املنطقــة قــال بــأن بعــض الروهنغيــا مــا زالــوا 

يتوافــدون يف الليــل. وهكــذا، تحــت ســاٍء ورديــة غامقــة تحمــُل تحذيــراً مــن عواصــف تلــوح 

يف األفــق، انطلقــت ســيارتنا عــى طــوِل طريــٍق تــرايب ال نهايــة لــه عــى مــا يبــدو باتجــاِه مســاٍر 

ــِد  ــى بع ــج كايل، ع ــى بالون ــكاٍن يُدع ــة إىل م ــا يف النهاي ــل األرز. وصلن ــة حق ــى حاف ــري ع صغ

ــَر  ــة مل ن ــن. يف البداي ــري الصحفي ــٌد غ ــاك أح ــن هن ــدود. مل يك ــن الح ــط م ــد فق ــرتٍ واح كيلوم

شــيئا. ثــم ببــطٍء شــديد بدأنــا نالحــظ نقاطــاً صغــرية مــن الضــوء تتجــه نحونــا بثبــاٍت خــالل 

ظــالم الليــل.



   29 صوت الالجئ:  رسد القصص املفقودة

ــول األرز واملســتنقعات  ــن خــالِل حق ــا يعــربون م ــن الروهنغي ــات م ــا. مئ فجــأًة أصبحــوا بينن

العميقــة. كان مشــهًدا يُــرىث لــه. رجــال ونســاء وأطفــال مــن جميــعِ األعــار، هيــاكل عظميــة 

ونصــف جوعــى، انحنــى بعضهــم، مائــاًل عــى العــي للحصــوِل عــى الدعــم، وجوههــم الهزيلــة 

تحــي املــآيس التــي مــّروا بهــا، وعيونهــم الغائــرة تعــرّب عــن األمِل والخــوف. 

لكــّن مــا أدهشــني أكــرَ مــن أّي يشٍء آخــر كان الصمــت الــذي رافقهــم، وهــو الهــدوء الــذي 

ــا  ــاُت مــن الروهنغي ــال. كان املئ ــأيت مــع راحــِة الب ــذي ي ــًدا كّل البعــِد عــن الصفــاء ال كان بعي

ــري  ــن الرصاص ــة كان م ــك الليل ــاء يف تل ــذي ج ــد ال ــوت الوحي ــن الص ــا، لك ــدون باتجاهن يتواف

ــة  ــد بضع ــى بع ــدث ع ــا ح ــايت. كل م ــاء النب ــن الغط ــت ب ــي عشعش ــرى الت ــرشات األخ والح

ــاِس بشــكٍل واضــح. ــم هــؤالء الن ــد كت ــه ق ــُت أقــف في ــذي كن كيلومــرتات مــن املــكان ال

عــى الرغــِم مــن تعبهــم، اســتمّر بعضهــم يف الســريِ إىل داخــِل املخيــات القامئــة، أمــا البعــض 

اآلخــر فقــد اســتنفدوا طاقتهــم  التخــاِذ خطــوٍة أخــرى، فــا كان منهــم إال أن لجــأوا إىل مســجٍد 

ــا. شــّق آخــرون طريقهــم  ــب، والبعــض اآلخــر وجــد حديقــة مكتظــة فألقــى بنفســه فيه قري

نحــو منزلــن خارجيــن يُســتخدمان عــادة كــأوى للحيوانــات. هنــا، انهــاروا عــى األرض الرطبــة 

والخرســانة وهــم يتخبّطــون يف الظــالم حتــى وجــدوا لنفســهم بقعــة صغــرية بــن القــاذورات. 

أثنــاء محاولتنــا لتصويــر املشــهد، كادت رائحــة الــرباز والبــول والعــرق تخنقنــا، يف حــِن أّن أنــن 

الرجــال والنســاء وهيــاِج األطفــاِل كانــوا مبثابــة املوســيقى التصويريــة لفيلــم رعــب.

كانــت الظلــاء تنقطــُع بــن الحــن واآلخــر بوميــٍض مــن الــربق، وتركــت زّخــاُت املطــِر رطوبــة 

ــي  ــِة الت ــن املذبح ــا ع ــن الروهنغي ــٌل م ــدٌد قلي ــّدَث ع ــا. تح ــّرُب إىل عظامن ــا تت ــدت وكأنه ب

ــا أطــول  شــهدوها. كنــا يف كثــريٍ مــن األحيــاِن نســمُعهم يقولــون: »كان علينــا أن نســلَك طريًق

ــِب القتــل«، هــذا مــا كشــفه رجــٌل يدعــى يونــس، »إنهــم يقتلــون النــاس أو يقطّعونهــم  لتجّن

ــا.« ــا إىل هن ــا الكثــري مــن الجثــث يف طريقن إىل قطــعٍ أو يحرقونهــم. رأين

ــد منــذ ســبعة أيــام«، قالــت الســيدة الشــابة رازو بيجــوم، وهــي تنــدُب  »مل نــأكل بشــكٍل جيّ

ــا األربعــة اآلخــرون  محاولــة تهدئــة رصخــاِت الطفــِل الرضيــع بــن ذراعيهــا، بينــا كان أطفالُه

جالســن بجانبهــا. »أخــريًا أكلنــا شــيئًا الليلــة املاضيــة. وجــَد أحــُد أوالدي بعــض الفاكهــة 

ــاء« ــون وضعف ــايل جائع ــا. أطف ــق إىل هن ــة يف الطري املجفف
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أخربنــا إمــام مســجٍد يف الجــوار أّن اإلمــدادات القليلــة التــي كان قــد وضعهــا جانبــاً قــد نفــدت، 

ــى  ــار حت ــوى االنتظ ــار س ــن خي ــام الالجئ ــن أم ــم. مل يك ــه له م ــه يشء ليقدِّ ــد لدي واآلن مل يع

ــد تركــت األمطــاُر املوســميّة  ــري. فق ــات أفضــَل بكث وصــوِل املســاعدة. مل تكــن ظــروف املخي

ــا يف كّل مــكان عــى شــكِل طــٍن ســميك يُشــبه العســل األســود ولــون الكراميــل. بصاتِه

كان الالجئــون يعيشــون يف خيــاٍم واهيــة مصنوعــة مــن أغطيــٍة بالســتيكية موصولــة معــاً 

ــِل مــن  ــع القلي ــرة. م ــكاِد تقــي مــن األمطــار الغزي ــت بال ــي كان ــزران، والت ــن الخي ــداٍن م بعي

املســاعدة املتوفــرة، كان الكثــرُي منهــم يبنــون منازلهــم بأنفســهم عــى تــالٍل مــن الطــِن التــي 

ــا ســتنهاُر يف أّي لحظــة. ــو أنه ــا ل ــدو ك تب

كان الطعــاُم شــحيًحا. كّل يــوم، ويف جميــع أنحــاء املخيــم، رأينــا املئــات مــن النــاس ينتظــرون 

يف طوابــري لســاعات للحصــوِل عــى حصــص األرز التــي مــن املفــرتض أن تكفــي عائالتهــم ملــدة 

ــة  ــم رسق ــل، فت ــة يف الوح ــاحنة اإلغاث ــارات ش ــت إط ــرات، علق ــدى امل ــل. يف إح ــبوع كام أس

ــا مل تكــن  محتويّاتهــا يف غضــون دقائــق. كانــت ميــاه الــرشب تُجلــب يف براميــٍل كبــرية، إال أنّه

ــي الحاجــة الكبــرية. كان الــرصف الصحــي غــري موجــود. كــا كان الذبــاب يحتشــد حــول  تُغطّ

ــوح. ــل أن يشــّق طريقــه نحــو الــرصف الصحــي املفت أواين األرز قب

يف إحــدى املــرّات، صعدنــا إىل قمــة تلــة حيــث تــم بنــاء معســكٍر جديــد. لقــد كانــت مشــواراً 

ــا.  ــدت أمامن ــي امت ــًدا والت ــي ال تنتهــي أب ــام الت ــداِد الخي ــا لألســفِل عــى امت ــم نظرن ــا. ث ُمتعب

كانــت هــذه هــي اللحظــة التــي بدأنــا فيهــا بالفعــِل فهــَم هــوِل األزمــة.

يف خضــم كّل هــذا، كان الســيناريو األكــر إثــارة للحــزن هــو مشــاهدتنا مجموعــات مــن 

ــة  ــس تقليدي ــن مالب ــريات، مرتدي ــات الصغ ــن الفتي ــد م ــك العدي ــا يف ذل ــار، مب ــال الصغ األطف

نابضــة بالحيــاة. رأيناهــم يلعبــون يف الــربك القــذرة املليئــة باألمــراض، وهــم يرصخــون يف فرحــة 

ــة،  ــّنة يف اللوح ــرأة املُس ــي امل ــادت إىل ذهن ــم. ع ــِم محنته ــن حج ــوح ع ــن بوض ــة، غافل بريئ

كيــف أّن أحمــر الشــفاه الــوردي واللبــاس األزرق مل يتمكنــا مــن االنتقــاص مــن حزنهــا األســايس. 

ــن  ــريات مل يك ــات الصغ ــاتن البن ــايل لفس ــواين والربتق ــريوز واألرج ــإّن الف ــة، ف ــس الطريق وبنف

ــؤمل.  ــة وجودهــّن امل ــدة عــن حقيق ســوى نبضــات ســعادة قصــرية بعي
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شميم شــودري داخل مخيمي كاتابالونغ وبالوكايل
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ــراٍح  ــن بج ــن املصاب ــل الالجئ ــم نق ــث ت ــازار، حي ــس ب ــيل يف كوك ــفى املح ــافرنا إىل املستش س

ــك  ــى ذل ــن حت ــا، ولك ــن للروهنغي ــن ُمخّصص ــاء جناح ــم إنش ــًدا. ت ــاً ج ــرية. كان مكتظ خط

ــِص األرِسّة.  ــبِب نق ــرات بس ــاِت املم ــى أرضي ــريون ع ــج الكث ــن، عول الح

ــري مــن  ــا امــرأة كان جــزء كب ــن، وجدن ــا العديدي ــن الضحاي ــات ُمرّوعــة. ومــن ب كانــت اإلصاب

ــا  ــرى ُمحرتقً ــرأٍة أخ ــه ام ــار. كان وج ــش ميامن ــن جي ــراد م ــل أف ــن قب ــوع م ــا مقط جمجمته

بشــكٍل يّسء للغايــة لدرجــة أنــه بالــكاد ميكــن رؤيــة مالمحهــا. الكثــري مــن املشــاهد التــي قمنــا 

ــة العظمــى  ــاء أّن الغالبي ــا األطب ــا. أخربَن ــة بحيــث ال مُيكــن بثه بتصويرهــا كانــت قاســية للغاي

مــن اإلصابــاِت كانــت جروحــاً وكســورا. جميــع أصابــع االتهــام كانــت تُشــرُي إىل جيــِش ميامنــار. 

أحــد املــرىض، وهــو اإلمــام حســن، أُصيــب برصاصــة يف القــدم بعــد أن دخــل الجيــش قريتــه 

وفتــَح النــاَر بشــكٍل عشــوايئ. 

ــرات  ــّدة م ــار ع ــُش ميامن ــا جي ــد هاجَمن ــوع. لق ــدّي أي دم ــَق ل ــن: »مل يب ــام حس ــا اإلم يخربُن

مــن قبــل، لكــن هــذا الهجــوم األخــري كان األســوأ. عندمــا بــدأوا بإطــالِق النــار بشــكٍل عشــوايئ، 

ــظ،  ــن الح ــه. لحس ــر يف رأس ــخٌص آخ ــل ش ــا قُت ــاقه، ك ــاِص يف س ــا بالرص ــخٌص م ــب ش أُصي

ــا أّن شــقيقه  التجــأُت إىل الغابــة واختبئــُت فيهــا، لكــن الذيــن مل يختبــؤوا تــم ذبحهــم.« أخربَن

ــش. ــه إىل بنغالدي ــة ونقل ــه ببطانيّ ــد لّف ق

ــُق  ــُت أراف ــا إىل املخيــات يف ديســمرب 2017، عندمــا كن ــا به ــي قمن ــة الت ــارة الثالث كانــت الزي

رئيــس الــوزراء الــرتيك آنــذاك بــن عــيل يلدريــم يف مهمــة لتوصيــل املســاعدات. بحلــوِل ذلــك 

الوقــت، بــدت املخيــات أكــر تنظيــًا واســتقراًرا إىل حــٍد مــا، كــا بــدت الخيــام أكــر صالبــة 

ــرصف  ــبكات ال ــر ش ــم حف ــد ت ــاه، وق ــات املي ــن خزان ــد م ــاك املزي ــيء، وكان هن ــض ال بع

ــا وهنــاك. وقــد تــم إنشــاء  ــا أن نــرى بعــض املراحيــض هن ــه بــات بإمكانن الصحــي، وحتــى إنّ

ــة األساســية للحوامــل  ــة الصحي ــة التــي تقــدُم الرعاي ــة واملراكــز الطبي عــدد مــن وكاالت اإلغاث

وللمــرىض الذيــن يعانــون مــن أمــراٍض مختلفــة. باإلضافــة ملراكــِز توزيــعِ املــواد الغذائيــة التــي 

قــد أصبحــت توجــُد بشــكٍل دائــم. كانــت الــوكاالت اإلغاثيــة مبــا يف ذلــك الهــالل األحمــر الــرتيك 

و آفــاد وغريهــا تُقــّدُم وجبــاٍت ســاخنة للغــداء والعشــاء. أخــربين يلدريــم، وقــد أجريــُت معــه 

مقابلــة مــن داخــل املخيــات، أّن الجمعيــات الخرييــة الرتكيــة تنــوي البقــاء مــا دامــت الحاجــة 

موجــودة.
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ــاِة  ــا بحي ــرض الدفتريي ــي م ــاكل. أودى تف ــة باملش ــزال محفوف ــت ال ت ــات كان ــن املخي  لك

ــن  ــاء الذي ــبء اآلب ــِف ع ــِل تخفي ــن أج ــارصات م ــدأ زواج الق ــخاص، وب ــن األش ــرشات م الع

لديهــم الكثــري مــن األفــواه التــي ال يســتطيعون إطعامهــا. ومــع اقــرتاب نهايــة العــام، بــدأت 

ــا بالعــودة إىل ديارهــم. ــة للســاِح للروهنغي بنغالديــش وميامنــار مبناقشــة اســرتاتيجية ُمحتمل

بعــد بضعــة أســابيع مــن املحادثــات قامــوا بتوقيــع اتفــاق، ولكــن حتــى هــذا اليــوم، مل يبــدأ 

تطبيــق برنامــج العــودة الجاعيــة إىل الوطــن، ألســباٍب ليــس أقلّهــا أّن ميامنــار مل تكــن قــادرة 

ــان ودون  ــش يف أم ــى العي ــن ع ــيكونون قادري ــا س ــأّن الروهنغي ــل ب ــاٍن كام ــم ض ــى تقدي ع

تعــرّض للقمــع. كذلــك فــإّن مســألة إعــادة تجنيســهم، التــي ال تــزاُل عــى رأِس قامئــة مطالبهــم، 

مل تكــن مطروحــة للنقــاش. وبالرغــم مــن أّن برنامــج اإلعــادة إىل الوطــن كان مــن املفــرتض أن 

يكــون طوعيــاً، لكــن يف النهايــة، عــدٌد قليــل جــًدا مــن النــاس أراد العــودة.

ــد  ــا. وق ــانية يف عرصن ــاِت اإلنس ــرِب األزم ــَد أك ــّك أح ــال ش ــام 2017 ب ــا ع ــزوح الروهنغي كان ن

ــدة،  ــم املتح ــام لألم ــن الع ــن األم ــالً ع ــة. ونق ــادة جاعي ــه إب ــع بأن ــاٍق واس ــى نط ــف ع ُوص

أنطونيــو جوترييــس : »لقــد تدهــوَر الوضــُع إىل أن أصبــَح حالــة الطــوارئ األكــر حــدًة يف العــامل 

ــوق اإلنســان.« ــاً بحــق اإلنســانية وحق ــن وكابوس لالجئ

الوقــت الــذي قضيتــه يف املخيــات مل يــرتك يل أّي شــك حــول مــا حــدث داخــل واليــة راخــن 

ــن  ــمعتُها م ــي س ــدة الت ــص العدي ــت القص ــرار. كان ــا للف ــت الروهنغي ــي دفع ــباب الت واألس

ــل جروحهــم. ال يوجــد ســبٌب للشــك يف أّي مــن شــهاداتهم. إال أّن صــور  ــن مرّوعــة مث الالجئ

ــدِة  ــة وأعم ــرى املحرتق ــن الق ــوق اإلنســان ع ــات حق ــا مجموع ــي نرشته ــة الت ــار الصناعي األق

ــا. ــاًل إضافيً ــد قدمــت دلي الدخــان ق

أخربنــا عــدٌد قليــل مــن الروهنغيــا أنهــم ســيوّدون يوًمــا مــا العــودة، لكــن فقــط إذا تــم ضــان 

حقوقهــم. غــري أنـّـه ال يبــدو أّن ذلــك ســيحدُث يف أّي وقــٍت قريــب. لكــن مــع تحــّوِل األســابيع 

إىل شــهور ســتصبُح األشــهر بــال شــّك ســنوات، إال أنّهــم يتشــبّثون مبــا تبقــى لديهــم مــن أمــل. 

متاًمــا مثــل املــرأة العجــوز يف اللوحــة. يجــب عليهــم ذلــك، ألنهــم فقــدوا كّل يشء واألمــل هــو 

كل مــا بقــي لديهــم. 
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الحرب نساء 
بوكو حرام زوجات 

أديسيوا جوش  بقلم 
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طفــل يعــاين من نقص التغذية مع أمه يف مخيم تديره منظمة األونروا يف غووســا
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ــا،  ــاًرا برائحــِة القرفــة، املعــروِف يف شــاِل نيجريي ــُح يف كّل االتجاهــات، وألقــت غب ــِت الري هبّ

ــجرة  ــت ش ــدي تح ــي األي ــان مكتوفت ــت الفتات ــورا. جلس ــزا وياك ــاب هادي ــي حج ــو يُغط وه

النيــم، تحّدقــان يف الســاء مــن خــالِل األوراق التــي تحميهــا مــن أشــعة الشــمس الحارقــة. 

لقــد أصبــح التجــول حــول معســكر االعتقــال هــذا، حيــث يتــم االحتفــاظ بفتيــات مثلهــا، مــن 

أجــِل بعــض الهــواِء املُنعــِش وإجــراء حديــٍث مــع النفــس جــزًءا مــن روتــن حياتهــا اليومــي. 

مــا هــي احتــاالت أن يتقاطــع مســار هاتــن. . . مــرة أخــرى؟ كلتاهــا كانتــا متزوجتــن مــن 

مقاتــيل بوكــو حــرام عندمــا كانتــا يف ســن املراهقــة. لقــد عاشــت كل واحــدة منهــا مــع زوجهــا 

يف غابــة ســامبيزا، ولحســن الحــظ، هربتــا رغــم وجــود أجهــزة متفّجــرة مرتجلــة ُمثبتــة حــول 

ــاِت  ــا للتعلي ــن وفًق ــن املدني ــل اآلالف م ــن تفجــري نفســيها وقت ــدالً م ــا. وب خــرِص كّل منه

التــي أُعطيــت لهــا، استســلمتا للجيــش النيجــريي.
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ياكورا

مــع حجــاٍب أزرق ملفــوف حــول رأِســها ومنســدل عــى كتفهــا، مل يكــن وجــه ياكــورا مكشــوفًا، 

لكــن مخاوفهــا كانــت واضحــة يف محيــِط عينيهــا. بــدت شــاحبة وُمتأملــة وأصابعهــا ُمضطربــة 

ــادة  ــد؛ إلع ــا إىل األب ــه حياته ــرّيت في ــذي تغ ــوم ال ــريِ الي ــة لتغي ــيل لآلله ــت تُص ــو كان ــا ل ك

ــا وترابطــاً مــع أشــقائها. ــدة ـ التــي كانــت حبّ طفولتهــا ـ غــري البعي

ــواٍخ  ــرّد أك ــي مج ــي، وه ــى بان ــا تدع ــال نيجريي ــة يف ش ــا يف قري ــع أرسته ــورا م ــت ياك عاش

ــٍد  ــتور بي ــو الرتانزس ــكون رادي ــة مُيس ــاُل يف القري ــش. كان الرج ــن الق ــقوٍف م ــن وس ــن الط م

واحــدة، يف حــن أن الراديــو كان يفعــُل كّل مــا هــو مطلــوب. كانــت النســاء والفتيــات يتجّولــن 

ــارة  ــزاً للتج ــابق مرك ــة يف الس ــت القري ــال. كان ــون يف الرم ــال يلعب ــا األطف ــات بين يف مجموع

تعــّج بالحركــة، ومعروفــة بأرقــى الطاطــم املجففــة والفلفــل الحلــو واللحــوم ورعــي املاشــية، 

حيــث كانــت تســتقطُب التجــار مــن بعيــٍد وقريــب، مبــا يف ذلــك الــدول املجــاورة مثــل تشــاد 

ــو حــرام بشــّن  ــاِم بوك ــن قي ــٍت قصــري م ــد وق ــك بع ــى كل ذل ــم القضــاء ع ــن ت ــر. لك والنيج

ــام 2009. هجــاٍت مســلحة يف ع

ــا عــن األمــان عندمــا انهالــت عليهــم طلقــاُت  ركضــت ياكــورا مــع أمهــا وإخوتهــا جميًعــا بحثً

ــن  ــوًدا م ــّر عق ــذي عّك ــمُّ اآلذاّن وال ــوٍت يص ــاِع ص ــا أدى إىل س ــاء، م ــن الس ــاص م الرص

الهــدوِء املرُتاكــم. قــام مقاتلــو بوكــو حــرام بجمــعِ الرجــاِل مــن كّل بيــت. جلوســاً عــى ركبهــم، 

ــم. كان  ــة إليه ــادق املُوّجه ــاّم للبن ــالم الت ــم يف االستس ــوا أيديه ــال أن يرفع ــن الرج ــب م طُل

ــك الحــن  ــذ ذل ــت من ــي تضّمن ــم، والت ــة لقضيّته ــون يســعون إىل الحصــوِل عــى املُبايع املقاتل

إنشــاء الخالفــة واإلطاحــة بالحكومــة النيجرييــة. ويف حــاِل رفــض أحــد الرجــال املُبايعــة، فــكان 

يُعــدم فــوًرا وهــو األســلوب الــذي اشــتُهر بــه متــرّد بوكــو حــرام.

قالــت ياكــورا: »كان والــدي أحــد الرجــال الذيــن قتلــوا يف اليــوم الــذي هاجــم فيــه بوكــو حــرام 

ــة بشــكٍل  ــا، ُمحّدق ــا وإيابً ــُع حــواف الحصــرية عــى األرض، ذهاب ــا تتبّ ــت نظراته ــا«. كان قريتن

عشــوايئ.

ــر  ــض اآلخ ــدام والبع ــى األق ــرُي ع ــن يس ــرب، بعضه ــأة، باله ــن فج ــاليت ترّمل ــاء، ال ــدأت النس ب

يركــُض إىل أقــى مــا تســتطيُع العــُن رؤيتــه، بينــا كان البعــُض ينــزف بفعــل الصدمــة. مل تكــن 
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مجموعــة بوكــو حــرام تتفاعــُل 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 التفجــريات 

ــة. االنتحاري

كانــت والــدة ياكــورا قــد ســمعت عــن اختفــاء الفتيــات بعــد هجــات بوكــو حــرام. ومــن أجــِل 

ــا. وقالــت ياكــورا: »أرســلتني أمــي  حايــة ابنتهــا املراهقــة قــّررت إرســالها إىل مــكاٍن أكــر أمًن

إىل كوســريي، وهــي قريــة قريبــة يف الكامــريون املجــاورة ألعيــش مــع أقــاريب بســبِب الخــوف 

مــن االختطــاف«. غريــزة األمومــة هــذه كانــت مصــدَر إلهــاٍم لقــراٍر شــجاع اتخذتــه والدتهــا، 

ــا  ــَل حكمته ــا أن تتجاه ــك. كان عليه ــري ذل ــل غ ــا أن تفع ــيل أجربه ــوي املح ــام األب ــن النظ لك

ــة  ــة ياكــورا، متــت إعــادة كتاب ــة. يف حال ــايل املســؤول عــن العائل ومنطقهــا وتنتظــُر الرجــل الت

مصريهــا مــن ِقبــل رجــٍل كان ينبغــي عليــه حايتهــا.

مــع وفــاة رّب األرسة، أصبــح مــن الــروري أن يتــم تســليم مســؤولية العائلــة للرجــل املتبقــي، 

ــا عــى  ــة مل تكــن هــي أو والدته ــام املســؤولية رجــٌل مــن العائل ــورا، اســتلم زم ــة ياك ويف حال

ــدة بــه. معرفــة جيّ

ــا  ــدق م ــورا أن تُص ــتطع ياك ــريي، مل تس ــا إىل كوس ــن وصوله ــوم م ــد ي ــا بع ــا رّن هاتفه عندم

ــد  ــا. »أح ــرّت منه ــي ف ــا الت ــودة إىل قريته ــل بالع ــذا الرج ــا ه ــد أمره ــا. فق ــمعته أذناه س

ــي«.  ــودة إىل بان ــرين بالع ــا وأم ــديت، اتصــل هاتفيً ــرار وال ــاح لق ــري مرت ــذي كان غ ــي، ال أعام

ــم  ــت »ت ــم تابع ــراره«، ث ــارض ق ــخٍص يُع ــع أي ش ــيتواجه م ــه »س ــن أن ــذر م ــه ح ــت إن وقال

ــزل«. ــاديت إىل املن ــا إلع ــخٌص الحًق ــال ش إرس

ســلطة الرجــال هــي الثقافــة املُســيطرة يف شــال نيجرييــا وهنــاك عواقــب وخيمــة عــى النســاء 

ــوِر  ــايل يف طاب ــه مــع الرجــِل الت الــاليئ يتّحّدينهــا. عندمــا ميــوُت رجــٌل  تصبــح مســؤولية أرملت

العائلــة بعــد زوجهــا الراحــل. ال تُعطــى حريــة االختيــار، وال يُعطــى لرأيهــا أهميــة. يف ثقافــة 

ميلــك فيهــا الرجــال مفاتيــح املجتمــع، يُنظــر إىل القــرار الفــردي لوالــدة ياكــورا لحايــة أطفالهــا 

عــى أنــه غــرُي مناســب. وهكــذا استســلَم منطقهــا وغريزتهــا لقواعــد املجتمــع، ودفعــت مثــن 

ذلــك يف العــبء الكبــري املتمثــل يف فقــدان ابنتهــا املراهقــة املحبوبــة.
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قرية غريبة

يبــدو كّل يشء مختلًفــا اآلن يف ميدوجــوري، عاصمــة واليــة بورنــو، مــع وجــود حواجــز عســكرية 

ــا مــن املطــار إىل وســط املدينــة. رجــاٌل يرتــدون الــزي الرســمي  عــى بعــد كل كيلومــرتٍ تقريبً

ــع، وتتــدىل بنادقهــم يف جميــع  ــاٍت يف كل مــرتٍ مرب ــاٍت أمنيــة ممّوهــة يقومــون بدوري يف مركب

االتجاهــات. بــرصِف النظــر عــن عــدم مبــاالة النــاس، يبــدو هــذا املــكان مبثابــة منطقــة حــرب، 

ــالم.  ــن الس ــو موط ــرة: »بورن ــن ألّول م ــب بالقادم ــي ترح ــارة الت ــع اإلش ــارخ م ــٍض ص يف تناق

اإلســالم مــن أجــل الســالم. الرشيعــة هــي اإلســالم«.

ــان  ــعِ األدي ــن جمي ــاس م ــا بالن ــا ترحيبه ــروٌف عنه ــة مع ــة إقليمي ــوري عاصم ــت مايدوج كان

واألعــراق؛ مدينــة جامعيــة معروفــة منــذ فــرتة طويلــة بحفالتهــا، ومدينــة نابضــة بالحيــاة مــع 

ثقافــة شــبابية جريئــة وُمنفتحــة يف أغلــِب األحيــان، حتــى بعــد مــا يقــارُب عقــٌد مــن الحــرب  

والتــي بــدت وكأنــه ال مُيكــن إخادهــا.

هــذا التشــابك الســلس ـ للفــن والثقافــة واإلميــان والديــن ـ يقــُع يف قلــِب املعركــة اإليديولوجيــة 

ــن  ــاة الدي ــا. لكــن دع ــات الشــالية يف نيجريي ــة الوالي ــًدا إىل بقي ــّد بعي ــة، وميت يف هــذه املدين

ــَب أولئــك  ــد قدســيّته. يف عــام 2009، طال ــِط ومتجي أرادوا أن ينفصــَل اإلميــاُن عــن هــذا الخلي

الذيــن يعتــربون أنفســهم حــاة للعقيــدة اإلســالمية الحكومــة بتأســيِس دولــة بورنــو كخالفــة 

ــة لســحِق ماضيهــا واملحافظــة عــى مســتقبلها الدينــي. إســالمية، يف محاول

ولــدت بوكــو حــرام مــن الحاجــة إىل تطهــريِ املدينــة مــن الشــوائِب واألوســاِخ التــي كان تتغلغــُل 

ــتخدام  ــع اس ــاس. م ــا الن ــخ، وأحيانً ــة والتاري ــن والثقاف ــن الف ــة، م ــذه الحال ــن، يف ه يف الدي

العنــف وســفك الدمــاء، ُدّمــرت القــرى وأُجــرب ســكانها عــى النــزوح. ومنــذ ذلــك الحــن، فقــد 

مــا يقــدر بنحــو 35 ألــف شــخٍص حياتهــم، بينــا ال يــزاُل أكــر مــن مليــوين شــخص ُمرّشديــن 

ــا. داخليً

ــم  ــتمر حك ــث اس ــا، حي ــوالً إىل بام ــري وص ــا وكابوي ــاجوال وكوندوغ ــوري وكاس ــرب دال ــا ع مررن

بوكــو حــرام اإلرهــايب ملــدة خمســة عــرش شــهرًا. ذبــح الرجــال بالعــرشات أمــام مــرأى عائالتهــم. 

مــا تبقــى مــن األنقــاض هــو أشــجار النيــم والشــجريات األخــرى الشــديدة الخضــار.
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ــذي  ــا أنظــُر مــن نافــذِة الســيارة ألرى بوضــوٍح هــذا املــكاِن ال ــُح تالمــُس أذين وأن كانــت الري

ــه موطنهــم. مشــاهُد الدمــاِر  ــون أو مــرشدون، يعتربون ــاِس، وهــم اآلن ميّت كان اآلالُف مــن الن

ــه الســكان عندمــا اقتحــَم متــرد بوكــو حــرام  منطقتهــم. ــا نتســاءُل عــا شــعَر ب جعلتن

قالــت ياكــورا إنهــا شــعرت بالغرابــة يف طريــِق عودتهــا إىل منزلهــا يف بانــي بنــاًء عــى طلــب 

عمهــا، وهــي تراقــُب كل الّدمــار الــذي لحــَق بهــا هنــاك. هــّز الخــوُف قلبهــا املراهــق وهــي 

ــا  ــاِذ م ــجاعة التخ ــى الش ــوِل ع ــن الحص ــن م ــل أن تتمك ــا. قب ــى هدوئه ــاظ ع ــُل للحف تناض

ميكــُن أن يكــوَن قــراًرا يغــري حياتهــا، يف وقــٍت الحــق، جــاَء اتصــاٌل مــن عّمهــا يطالــُب بإبقــاِء 

ــف،  ــة توق ــت محط ــا كان ــدُت أنه ــة اعتق ــا. يف البداي ــن تعرفُه ــة مل تك ــة غريب ــورا يف قري ياك

ــت. ــك الوق ــو حــرام« يف ذل ــن أعــرُف أّن عمــي كان مــن إرهــايب ّبوك ــت: »مل أك وقال

العم بوكو حرام

ــُش أكــرَ مــن  ــا؛ حيــث يعي ــد مــن املُتعاطفــن مــع بوكــو حــرام يف شــاِل نيجريي ــاك العدي هن

ســبعن يف املائــة مــن الســكان عــى أقــّل مــن دوالٍر واحــد يف اليــوم. بــدأت املجموعــة اإلرهابيــة 

كمؤسســة دينيــة تنتقــُد فســاَد الحكومــة حيــث قدمــت »نســخة أنقــى مــن اإلســالم«. عندمــا 

ــة،  ــة النيجريي ــى الحكوم ــرِب ع ــالِن الح ــام 2009، بإع ــة يف ع ــة إرهابي ــها منظم ــت نفس أعلن

ــادة  ــاءت الزي ــم ج ــة. ث ــة ديني ــابقن يف جاع ــاٍء س ــل أعض ــن قب ــهولة م ــة بس ــت مدعوم كان

التاليــة يف العضويــة مــن خــالل التعاليــم الدينيــة التــي كانــت تلــوى أعناقهــا لتُبــرّش اإلرهابيــن 

بجنــان الخلــد يتنّعمــون فيهــا بالحــور العــن. 

بــدا يل هــذا النــوُع مــن التفســري الخاطــئ صعــب التصديــق لحــٍد مــا، إىل أن أُتيحــت يل فرصــة 

ــدى الجيــش. مصطفــى  ــن اآلن ل ــيل بوكــو حــرام الســابقن املُحتجزي ــة أحــد مقات ــادرة ملقابل ن

محمــد بيلــو ينتمــي إىل مــا يُعــرُف اآلن باســم قســم الربنــاوي مــن الجاعــة اإلرهابيــة. شــهادته 

الشــخصية أجابــت عــن بعــض شــكويك: »الســبُب يف أننــي انضممــُت إىل بوكــو حــرام هــو أنهــم 

ــيل  ــوا بغس ــم قام ــا بايعناه ــة. عندم ــأ بالجن ــوف نُكاف ــم فس ــا طريقه ــا إذا اتّبعن ــا أنن أقنعون

ــا  ــدان. اعتدن ــارِك يف املي ــالل املع ــلحة خ ــتخدام األس ــة اس ــا كيفي ــم وعلّمون ــا بتعلياته دماغن

عــى دهــم القــرى واملــدن وقتــل األبريــاء واالســتيالء عــى ممتلكاتهــم بالقــوة«.
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ــر  ــا لتقري ــة. وفًق ــباٍب اقتصادي ــوا ألس ــن انضم ــخاِص الذي ــن األش ــرى م ــة أخ ــاك مجموع هن

لألمــم املتحــدة، تســتطيُع بوكــو حــرام أن تدفــَع ملقاتليهــا األمــوال التــي تتلقاهــا مــن املانحــن 

الدوليــن واملحليــن املتعاطفــن مــع قضيتهــم. أخربتنــي امــرأة ال يــزال زوجهــا مقاتــالً نشــطًا أنــه 

ــه التســعة. ــة أطفال انضــّم ألنــه مل يســتطع العثــور عــى وظيفــة أو إعال

مــن الصعــِب معرفــة مــا يكســبه مقاتلــو بوكــو حــرام شــهريًا، لكــن جاعــة إرهابيــة ماثلــة 

مثــل داعــش كانــت تدفــع ملقاتليهــا مــا بــن 400 إىل 1300 دوالر شــهريًا. كــا يعطونــه منــزالً 

وســيارة وزوجــة ووقــودا، وفًقــا ملــا وجدتــه خدمــة أبحــاث الكونجــرس. كان عــم ياكــورا عضــًوا 

ــه  ــة أخي ــدم ابن ــايل ق ــة، وبالت ــة املجموع ــا بقضي ــُن أيًض ــرام و كان يؤِم ــو ح ــه يف بوك ــع ل يُدف

ــا ثــم زّوجنــي مــن أحــد مقاتــيل  ــه ملــدة عــام تقريبً ــة يف منزل ــة. »لقــد احتجــزين كرهين كهدي

بوكــو حــرام الــذي حملــُت منــه يف غابــة ســامبيزا«.

حاولُت الهرب مرات عديدة

ــد  ــن، أي بع ــرن العرشي ــبعينيات الق ــة. يف س ــة جميل ــابق محميّ ــامبيزا يف الس ــة س ــت غاب كان

ــفاري. كان  ــالت الس ــتخدامها لرح ــم اس ــا، ت ــن بريطاني ــا ع ــتقالل نيجريي ــن اس ــد م ــوايل عق ح

ــم  ــياح، بعضه ــت الس ــد اجتذب ــاع. وق ــة والضب ــوِد والفيل ــوِد واألس ــن الفه ــرٌي م ــدٌد كب ــا ع فيه

مــن دوٍل إفريقيــة مجــاورة وعــدٌد قليــٌل مــن املســؤولن االســتعارين املتبقــن الذيــن ميكنهــم 

االســتمتاع بهــا مــن أكــواِخ الســفاري. يــأيت اســم الغابــة مــن قريــة ســامبيزا، التــي تقــع عــى 

ــتوى  ــوق مس ــرت ف ــاِع 1300 م ــى ارتف ــووزا ع ــالل ج ــع ت ــرشق. تق ــووزا يف ال ــع ج ــدوِد م الح

ســطح البحــر والتــي تشــكُل جــزًءا مــن سلســلة جبــال مانــدارا عــى طــوِل الحــدوِد الكامريونيــة 

ــة. النيجريي

ســافرنا إىل أبعــِد نقطــة حتــى غوســا عــى مــِن طائــرة مروحيــة تابعــة لليونيســيف ألّن 

ــق  ــا قادمــن عــن طري ــة املوجــودة يف حــال كن ــَر خطــورة األلغــام األرضي ــي أظه املوجــز األمن
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ميدوجــوري. كانــت الجبــاُل املتمّوجــة ذات األشــكاِل الخــراء الهادئــة املتناثــرة عــى حوافهــا 

الجامــدة مــن شــأنها أن تجعــَل غابــات غوســا وسامبيســا الوجهــة األوىل لرحــالت الســفاري يف 

ــا الجــدد. ــن ملُحتلّيه ــدوالرات، ولك ــن ال ــي اآلن مالي ــا؛ وهــي تجن نيجريي

يف عــام 1991، قامــت حكومــة واليــة بورنــو بدمــِج هــذا املحميــة للحديقــة الوطنيــة لحــوِض 

تشــاد. لكنهــا تخلـّـت عــن املــرشوع يف أعقــاِب وقــوِع ســامبيزا بــن أيــدي متمــردي بوكــو حــرام 

ــايت. ويف  ــاُء النب ــآكل الغط ــزل، وت ــرت الُن ــا، وُدم ــات تدريجيً ــت الحيوان ــر 2013. اختف يف فرباي

النهايــة، جــّف نهــرا يديــررسام ونغــادا اللــذان كانــا يتدفّقــان عــرب الغابــة.

ــريي  ــش النيج ــدة للجي ــة الجدي ــي الواجه ــرام، وه ــو ح ــل بوك ــي اآلن معق ــامبيزا ه ــة س غاب

للحــرِب عــى اإلرهــاب، كــا كانــت منــزَل ياكــورا ملــدة أربــع ســنوات. كزوجــة ثانيــة كان عليهــا 

القيــاُم بأعــاِل التنظيــِف ورعايــة زوجهــا، وتقديــم جســدها ملارســة الجنــس عــدة مــرات كــا 

هــو مطلــوٌب منهــا. لقــد فّكــرت وخطّطــت لهروبهــا عــدة مــرات، لكــن اتّســاع مســاحة الغابــة 

شــّوش خيالهــا. حيــث تقــول: »حاولــُت كل يشء ممكــن للفــرار إىل والــديت، لكــن مل تكــن هنــاك 

ــا فرصــة  ــاَح له ــل زوج ياكــورا يف غــارة عســكرية، مــا أت ــدُر أن قُت ــرار«. وكان الق ــة للف طريق

أكــرب للتخطيــِط لهروبهــا. عندمــا ابتكــرت أخــريًا خطــة، كانــت تلــك الخطــة ســتأخذ أنفاســها.

بوكو حرام واســتخدام النساء كمفجرات انتحاريات

ــاة الوحيــدة التــي تخطــط بهــدوء للهــرِب مــن سامبيســا. كانــت  تبــن أّن ياكــورا مل تكــن الفت

هاديــزا ينوســا تخطّــط لهــا أيًضــا. وهــي فتــاة تزوجــت مــن أحــد مقاتــيل بوكــو حــرام يف ســن 

الرابعــة عــرشة، وتبعتــه إىل ســامبيزا إال أنّهــا خرتــه بعدمــا وجــَد لنفســه حبيبــة أصغــر منهــا. 

ــك  ــن هــذا الســجن، لذل ــروٍب غامــض م ــات الواســعة ال تعطــي الفرصــة له إّن مســاحة الغاب

فمــن نافلــة القــول أنـّـه إذا تــم القبــض عليهــن، فســيتم ذبحهــن وإطعامهــن إىل النســور. لكنهــا 

اســتخلصت أّن املــوت بحــّد ذاتــه كان يســتحُق املخاطــرة.
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عــى الرغــِم مــن أّن املجموعــة اعتــادت عــى تجّنــب النســاء والفتيــات، وتركهــن أرامــل وأيتامــاً 

بعــد ذبــِح الرجــاِل أمــاَم أرسهــم لرفضهــم االنضــام إىل بوكــو حــرام كــا فعلــوا يف بامــا. فــإن 

التقاريــر بــدأت تتحــّدُث عــن الفتيــات املفقــودات يف عــّدة قــرى. مل يكــن األمــُر يثــرُي االنتبــاه 

ــاة ليلــة 14 أبريــل 2014، وهــو مــا أعطــى املجموعــة  ــّم خطــُف أكــرَ مــن مائتــي فت إىل أن ت

اإلرهابيــة ســمعة ســيئة الصيــت يف العــامل. كانــت هنــاك عــدة عمليــات اختطــاف أخــرى منــذ 

ذلــك الحــن، كــا أخــربين الســكان املحليــون.

بــن أبريــل 2014 وديســمرب2015، اســتعملت بوكــو حــرام النســاء واألطفــال كمفجريــن 

انتحاريــن. وقــد أدى ذلــك إىل زيــادة يف اســتهداف املدنيــن مــا جعلهــا أكــر فــرتاِت الحــرِب 

فتــكاً وخطــورة. كانــت النســاُء والفتيــات الــاليئ تــم إرســالهن كمفجــراٍت انتحاريــات يرتديــن 

الحجــاب يف كثــريٍ مــن األحيــان، والــذي أصبــَح وســيلة إلخفــاِء األجهــزة املُتفّجــرة عــن الضحايــا 

والجيــش. كانــت املفّجــرات االنتحاريــات ينجحــن يف التغلغــِل وســَط الجمــوع وتفجــريِ أنفســهن 

قبــل أن يشــّك أي شــخص يف نيّتهــن.

ــن  ــم احتجازه ــرى وت ــن الق ــن م ــاليئ اختف ــات ال ــع أّن الفتي ــاٍق واس ــى نط ــاٌد ع ــاك اعتق هن

كرهائــن يف غابــة ســامبيزا هــن نفــس الفتيــات الــاليئ يتــم نرشهــن اآلن كمفّجــراٍت انتحاريــات. 

ــه  يكشــُف البحــث الــذي أجرتــه األكادمييــة العســكرية األمريكيــة حــول مكافحــِة اإلرهــاب أنّ

ــا  ــا مختلًف ــو حــرام 434 ُمفجــرًا إىل 247 هدفً ــو 2017، أرســلت بوك ــل 2011 إىل يوني ــن أبري م

خــالل 238 هجوًمــا انتحاريـًـا. 56 يف املائــة عــى األقــل مــن هــؤالء املفّجريــن كانــوا مــن النســاء، 

وتــم تحديــد أّن 81 ُمفجــرًا عــى األقــل كانــوا مــن األطفــال أو املراهقــن.

ــرة.  ــن« ســرتات ُمتفّج ــا ألبســهن »أزواجه ــات عندم ــورا الفتي ــزا و ياك ــن هادي شــاهدت كل م

ــل  ــم. مث ــنَّ يغــادرن املخي ــة، كُ ــة قصــرية عــن االجتــاِع مجــدًدا يف الجن ــة تحفيزي وبعــد خطب

الروبوتــات التــي يتــم التحكــم فيهــا عــن بُعــد، كُــنَّ ميشــن تــاركات وراءهــن ذكريــات حياتهــن 

القصــرية؛ كل واحــدة منهــن تذهــُب إىل األبــد.

تشــبه هاديــزا العديــد مــن الفتيــاِت املراهقــات يف شــال نيجرييــا؛ غــري متعلّــات ومــن عائلــة 

فقــرية يتــم تزويجهــن مقابــل املــال. ثالثــة وأربعــون باملائــة مــن الفتيــات يف نيجرييــا يتزّوجــن 

ــن  ــارصات يُصبح ــات الق ــن الفتي ــة م ــرش يف املائ ــبعة ع ــرشة. س ــة ع ــن الثامن ــوِغ س ــل بل قب

ــد منهــن لرجــاٍل يف ســن آبائهــن. هــذه  ــل بلوغهــن ســن الخامســة عــرشة، والعدي عرائــس قب
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ــن  ــة م ــن 80 يف املائ ــر م ــت أك ــث أصبح ــرشق، حي ــريب وال ــال الغ ــرشة يف الش ــة ُمنت املارس

ــات املراهقــات عرائــس وهــن أطفــال. الفتي

ــدو أّن  ــا، رغــم أّن الدســتور يعارضــه. لكــن يب ــرشة يف شــاِل نيجريي ــة منت زواج القــارصات آف

املجتمــع ال يســتهجُن كثــريًا رؤيــة فتــاة صغــرية وصلــت حديثًــا لســن البلــوغ ولديهــا عالقــات 

ــاء  ــزواج املقــدس. األغني ــاة، وتحــت ســتاِر ال ــه األخــرية مــن الحي جنســية مــع رجــٍل يف مرحلت

والفقــراء ميارســون ذلــك، األوُل ُمســلٌح باملــال، والثــاين ببعــِض أوهــام الحــب. األمهــات الــاليئ 

يقمــن برتبيــة هــؤالء الفتيــات يقمــن بإعدادهــن ال شــعوريًا للحيــاة الوحيــدة التــي يعرفنهــا. 

ــى  ــِل ع ــة والكح ــفاههن الرقيق ــى ش ــفاه ع ــِر الش ــِم أحم ــن، ورس ــهن كالبالغ ــن بإلباس يقم

حواجبهــن، يف وقــٍت مبكــٍر مــن ســِن الخامســة.

ولعــّل مــا يُســاهم يف هــذا الخلــل الثقــايف أيًضــا هــو فــورة الــوالدة غــري املُقيــدة التــي تشــتهر 

بهــا العديــد مــن األرس التقليديــة الشــالية. إنهــم، بطبيعتهــم، فقــراء أو أغنيــاء، يلــدون أطفــاالً 

أكــر مــا ميكنهــم تربيتــه والعنايــة بــه. بالنســبة للفقــراء، خاصــًة غالبيــة شــال نيجرييــا، فــإّن 

إرســال الفتيــات إىل املدرســة يُعــّد هــدًرا ملــوارِد األرسة املحــدودة. يف قريــة بامــا، قابلــُت رجــالً 

ــاِم  ــة إلطع ــة الكافي ــع بالراح ــزارٌع يتمت ــه م ــالً. إن ــرشون طف ــان وع ــاٍت واثن ــالث زوج ــه ث لدي

ــي  ــذه ه ــي، ه ــم. يف رأي ــد له ــم الجيّ ــري التعلي ــًدا لتوف ــة ج ــوارد قليل ــه م ــن لدي ــه ولك أرست

الركيــزة التــي تُغــذي متــرد بوكــو حــرام؛ مجموعــة مــن األُميــن عــى نطــاٍق واســع مــن الشــباِب 

ــرب  ــا أك ــا حاليً ــا لديه ــَف أّن نيجريي ــة. وأوّد أن أضي ــة ُمتطرّف ــم ديني ــر مبفاهي ــرب املتأث املُضط

عــدٍد مــن األطفــاِل غــري امللتحقــن باملــدارس يف العــامل.

ــِل يف  ــِد النس ــرشوٍع رّسي لتحدي ــرَح م ــرام ط ــو ح ــرِد بوك ــاء مت ــة إلنه ــايت الخاص ــمُل توصي تش

املنطقــة مــن شــأنه أن يــؤدي إىل فــرِض قيــوٍد عــى منــو الســكان. أقــرتُح أيًضــا إجــراَء إحصــاٍء 

ــي  ــدارِس الت ــِم امل ــاريع لتصمي ــة مش ــدارِس ودراس ــارَج امل ــاِل خ ــدِد األطف ــِة ع ــكاين ملعرف س

ــرى  ــٌد مــن الزمــن، ميكــُن أن ن ــه عق ــي مدت ــَم األســايس. باســتخداِم جــدوٍل زمن تضمــن التعلي

ــّل عرضــة للتطــرف. ــِة أق ــال يف بيئ ــة األطف ــري، وتربي ــوالداِت بشــكٍل كب ــدِل ال ــا يف مع انخفاًض

لســوء الحــظ، هــذه األفــكار هــي مجــرّد أمنيــات ألّن أولئــك املوجوديــن يف الســلطة يتزوجــون 

أيًضــا مــن الفتيــاِت القــارصات. يف عــاِم 2013 كتبــُت تقريــرًا حــول كيــف تــزوَج حاكــٌم ســابق 

ــَح اآلن عضــًوا يف  ــا. وقــد أصب ــُغ مــن العمــِر 13 عاًم ــاٍة تبل ــا مــن فت لزامفــارا يف شــال نيجريي
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مجلــِس الشــيوِخ يف جمهوريــة نيجرييــا الفيدراليــة، وقــد دافعــت بعــض املجموعــات عــن قــرار 

ــه ال  ــزواج، وأّن مــا فعل ــاة قــد وافقــت عــى ال ــأّن أرسة الفت ســاين يرميــا مــن خــالل االدعــاء ب

ــذه  ــالمين ه ــن اإلس ــاء الديني ــن الزع ــد م ــتنكَر العدي ــا اس ــالمية. ك ــة اإلس ــُف الرشيع يخال

االدعــاءات ووصفوهــا بأنهــا خاطئــة.

تبلــغ هاديــزا اآلن واحــداً وعرشيــن عاًمــا ولديهــا طفــالن مــن زوجهــا املقاتــل يف بوكــو حــرام. 

ــت: »مل  ــأ. وقال ــت إىل أّن كّل يشٍء كان خط ــة، خلص ــبع املاضي ــنواِت الس ــريِ يف الس ــد التفك عن

أعــد أحبــه وال أرغــُب يف مقابلتــه مــرة أخــرى«. بعــد لحظــِة صمــت، خلصــت إىل القــول: »إّن 

ــالم.  ــِم اإلس ــن تعالي ــس م ــه لي ــد، إن ــّي وفاس ــرُي أخالق ــرام غ ــو ح ــات بوك ــه عصاب ــوُم ب ــا تق م

ــا أنهــم ســيذهبون إىل الفــردوس، لكنهــم لــن  ــاء ليــس باألمــِر الجيــد. يّدعــون دامئً قتــل األبري

ــك«. يســتطيعوا ذل

تطــّورت صداقــة هاديــزا وياكــورا خــالل عــدة أمســيات مــن التخطيــِط لخطــِة الهــروِب 

ــي  ــك يعن ــو كان ذل ــى ل ــا. حت ــال لنجاحه ــاك احت ــن هن ــة ولك ــة صعب ــا محاول ــة. إنه املُفّصل

ــا  ــل وفاته ــار قب ــاعاِت االنتظ ــفة، وكل س ــوة ناس ــطة عب ــة بواس ــادهن املحطم ــوت، وأجس امل

ــعَر  ــن أن يش ــوف م ــا. الخ ــا كان يعنيه ــو كل م ــا ه ــن خاطفيه ــرب م ــة، إال أّن اله املحتمل

ــرتُك  ــذي ال ي ــّون ال ــه تحــت الحجــاب املل ــذي يحمالن ــوزن ال شــخٌص مــا بخوفهــا، ويعــرف ال

ــه. ــن رؤيت ــيئًا ميك ش

ــم، اســتمعتا للحديــِث املعتــاد عــن »ســنلتقي  يف اليــوم الــذي تــم إرســالها نحــو املــوِت املُحتّ

ُمجــدًدا يف الجنــة«. أدركــت هاديــزا و ياكــورا أنهــا يف مهمتــن منفصلتــن عندمــا تــم تحميلهــا 

ــي  ــهِر الت ــك األش ــا يف ذل ــرت، مب ــد ُدّم ــا ق ــط هروبه ــعرا أّن خط ــن. ش ــاحنتن منفصلت يف ش

أمضياهــا مًعــا خــالل صداقتهــا القصــرية والتــي مّدتهــا بالشــجاعة. دون فرصــة للتوديــع، تــم 

نقلهــا يف اتجاهــن متعاكســن.

ــة الســرتة  ــة اســتغرقت ســاعتن ونصــف الســاعة وهــي ُمرتدي ــزا يف رحل ــم اصطحــاب هادي ت

الناســفة. انتقلــوا مــن ســامبيزا عــرب قــرى ماســبا وكامــا وكوندوغــا وبامــا وديبشــريي للوصــوِل 

إىل بانــي، الوجهــة األساســية. أخربتنــي هاديــزا أنهــا مل تتخيــل هروبهــا بهــذا الشــكل. ولكــن يف 

ظــل انعــداِم خياراتهــا، فشــلت محــاوالِت الهــرِب الســابقة. كــا أوضحــت كل ياكــورا وهاديــزا: 

»لقــد حاولنــا الهــرب يف مناســباٍت عديــدة، لكــن أزواجنــا كانــوا يهّددوننــا دامئـًـا أننــا إذا هربنــا، 
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فــإّن الجنــود ســوف يلحقــون بنــا ويقتلونــا. قالــوا إّن الجنــود ســوف يذبحوننــا ويأكلوننــا«.

ــة  ــاُء رمادي ــت الس ــاحنة. كان ــن الش ــة م ــزا بعناي ــزال هادي ــم إن ــي، ت ــوا إىل بان ــا وصل عندم

ويصعــُب تتبّــع ظــالِل مختطفيهــا. أطلــَق جســدها تشــّنجات دوريــة تســببّت لهــا يف االرتعــاِش 

ــتمعت  ــة، اس ــجاعة املُتبقي ــن الش ــِل م ــع القلي ــاد(. م ــة )الجه ــا املزعوم ــُل مبهمته وكادت تفش

باهتــاٍم إىل املجموعــة األخــرية مــن التعليــات. كان عليهــا أن تدخــَل إىل مســجٍد يف بلــدة باني 

أثنــاء أوقــات الصــالة وتفّجــَر نفســها. كان ضغــط الــزر املُســطّح بجــواِر مجموعــة متنّوعــة مــن 

األســالِك التــي تتشــبُّث بصدرهــا هــو كّل مــا تحتــاُج إليــه مبجــرِّد بلوِغهــا هدفهــا. هــزّت برأســها 

لتقــّر بأنهــا فهمــت كل التعليــات.

ــى  ــة ع ــاءة الخافت ــارع ذي اإلض ــت يف الش ــا. مش ــذ مهمته ــا لتنفي ــون، تاركينه ــق الخاطف انطل

بُعــِد أمتــاٍر مــن املســجد، بينــا كان رجــُل الديــن يرفــُع صوتــه مــن خــالِل مكــرّباِت الصــوت، 

ــا  ــزا... واآلن هــي يف طريقه ــارة هادي ــت إش ــرب«. هــذه كان ــا »هللا أك ــرّددون مًع ــه ي ومجموعت

ــة. إىل الجن

الجنة

ــس  ــن يف نف ــتمن ويصلّ ــاء يش ــن. النس ــن ُمتعاكس ــون يف اتجاه ــال يركض ــوىض. الرج ــع. ف هل

ــم. إذن،  ــى يف الجحي ــالة؟ وال حت ــت الص ــالة. توقف ــت الص ــرب. توقف ــو أك ــد ينم ــت. الحش الوق

هــذه ليســت الجنــة. . . ال، ليــس متاًمــا. إذن َمــن هــؤالء النــاس؟ هكــذا كانــت أفــكار هاديــزا 

تتــالىش.

بعــد أربعــِة أشــهٍر مــن نقــل هاديــزا إىل معســكِر االعتقــال، شــعرت بالحريــة يف معظــِم األيــام. 

ميكنهــا أن تقــول صالتهــا بصــوت عــاٍل وأن تلعــن اليــوم الــذي قــررت فيــه الــزواج  مــن الــزوِج 

الــذي غــرّي مســار قدرهــا. يف بعــِض األيــام، تشــعُر بكســِل وقلــِق ســن املراهقــة. وثــم تتســاءل 

ــا  ــُل كيــف يبــدو وجهيهــا اآلن، ومــا إذا كانــت ســرتاهم مــرة أخــرى يوًم عــن ولديهــا، وتتخيّ

مــا.
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بعــد ظُهــِر أحــد األيــام بعــد صــالِة الجمعــة، ملحــت هاديــزا شــخًصا قــد مــّر بجانــِب غرفتهــا، 

ُمتّجًهــا نحــو املطبــخ. ذكّرهــا الشــخص بياكــورا، وتســاءلت عــّا إذا كانــت فقــدت عقلهــا. لكــن 

ــاة. ثــم فّكــرت،  ــد الحي رمبــا قــد أجــاَب هللا صلواتهــم بعــد كّل يشء، وأبقــى الفتاتــن عــى قي

ميكــن أن يكــون هــذه يف النهايــة الجنــة؟ ألّن احتــال بقــاء الفتاتــن عــى قيــد الحيــاة عجيــٌب 

ــوَل  ــُد اآلن الحص ــيئًا وتري ــيت ش ــا نس ــو أنه ــا ل ــا، ك ــت تفكريه ــة صدم ــذه الرؤي ــة. ه للغاي

عليــه عــى الفــور.

كان الكتفــان منتصبــن، وكشــف عــن انتفــاٍخ صغــري حــول خرصهــا. »ياكــورا؟!« صاحــت 

ــاٍم  ــذ إرســالها يف مه ــاٍء لهــا من ــة. كان هــذا أول لق ــا إىل الرشف ــزا، وهــي تشــّق طريقه هادي

ــد.  ــن غــرّيوا حياتهــا إىل األب ــا الرجــال الذي ــا ولعنت ــا بعضهــا وشــكرا هللا. بكت ــة. عانق انتحاري

ــا  ــى حظه ــكروا هللا ع ــة ليش ــكر للحظ ــايل املعس ــف أه ــا، وتوق ــهًدا رائًع ــملها مش كان مل ش

ــادر.  الن

كانــت ياكــورا قــد نُقلــت إىل ميدوغــوري ملهمتهــا الخاصــة. حيــث كانــت وجهتهــا املُســتهدفة 

هــي الســوق. ولكــن نظــرًا ألّن املدينــة عــادًة مــا تكــون خاضعــة لدوريــات الجيــش أكــر مــن 

ــّل  ــا أق ــإّن تجربته ــاط. ف ــا تســليم نفســها للضب ــهل عليه ــد كان مــن الّس ــة، فق ــرى الداخلي الق

ــة يف املستشــفى  ــة روتيني ــزا. أُخضعــت ياكــورا لفحوصــاٍت طبي ــة هادي ــري مــن تجرب ــارة بكث إث

ــورا يف منشــأة  ــم احتجــاز ياك ــث. ت ــا يف الشــهِر الثال العســكري وعندهــا اكتشــفت عــن حمله

ــل نقلهــا إىل معســكِر االعتقــال. ــام قب ــة، للســاِح لهــا بالشــفاء الت عســكرية منفصل

ــُن يف  ــرية، والجن ــى حص ــس ع ــورا تجل ــت ياك ــا، كان ــم مًع ــجرة الني ــت ش ــان تح ــا تجلس كانت

ــَغ حــوايل ســتة أشــهر. بينــا هاديــزا كانــت تجلــُس عــى مقربــة منهــا وتقضــُم  بطِنهــا قــد بل

أصابعهــا. كلتــا الفتاتــن بدتــا ضائعتــن ولكنهــا مــع ذلــك ممتّنتــان لكونهــا عــى قيــِد الحيــاة. 

عندمــا ســألُت عــن الخطــوة التاليــة بالنســبة لهــا، قالــت هاديــزا إنهــا ترغــُب يف إثبــاِت خطــأ 

بوكــو حــرام مــن خــالِل الحصــوِل عــى التعليــِم الغــريب والــذي يعارضونــه بشــدة. »أريــُد تعلـّـَم 

العلــوِم اإلســالمية والغربيــة. كان زوجــي قــادًرا عــى غســِل دماغــي ألننــي مل أكــن عــى علــٍم 

ودرايــة«، لكنــه اآلن ال يســتطيُع فعــَل ذلــك.

ــب  ــِل الح ــن أج ــا م ــتغرّيُ رأيه ــت س ــا إذا كان ــة م ــك، وأردُت معرف ــن ذل ــد م ــُت إىل أبع دفع

ــو  ــن بوك ــن م ــدن إىل أزواجه ــد ع ــض النســاء/الفتيات ق ــوارد أّن بع ــن ال ــة. م ــا الثمين والهداي
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حــرام ألنــه يُطعمهــن  يف أحســِن األحــوال. معظمهــن ال ميلكــن شــيئًا وليــس لهــن أحــد ليعــدن 

إليــه: »لــن أرغــَب أبــًدا يف اتبــاِع هــذه األيديولوجيــة يف املســتقبل. حتــى لــو اشــرتى يل طائــرة. 

ــرِّد عــى ســؤايل، نظــرت إيل  ــًدا«. عندمــا وجــدت ياكــورا الشــجاعة لل ــده مــرة أخــرى أب ال أري

مبــارشة يف عينــّي وقالــت بصــوٍت عــاٍل: »أكــرُب آمــايل هــو أن أجتمــَع مــع أمــي«.

تــم تطويــُق الشــارع. انحنــى فوقهــا ضبــاط الجيــش، يفّككــون زًرا واحــًدا تلــَو اآلخــر، ويحرصون 

ــا  ــزا يف ســيارة وتــم فصلهــا رسيًع ــة، تــم رمــي هادي عــى عــدِم تفجــريِ املتفّجــرات. نصــُف حيّ

عــن متفجــراِت العبــوات الناســفة التــي تــم وضعهــا يف دلــو ليتــّم دراســتُها مــن ِقبــل الجيــش.

اســتعادت هاديــزا وعيهــا يف مستشــفى عســكري حيــث الزمهــا الضبــاط حتــى ُشــفيت بالكامــل. 

ــّم  ــن ت ــال الذي ــاِء واألطف ــال آلالِف النس ــكِر اعتق ــا إىل معس ــم نقله ــا، ت ــص قصته ــد تفّح بع

ــة. ــة اإلرهابي ــن املجموع إنقاذهــم م

ــاك  ــة. هن ــة الطبيعي ــم إىل الرضاع ــاُج بعُضه ــات، يحت ــال أمه ــاٌل ب ــُد أطف ــم، يوج ــذا املخي يف ه

ــّم  ــأوى. يت ــال م ــارًصا ب ــرُب ق ــي تعت ــزا، الت ــل هادي ــاٌت مث ــاك فتي ــاٌت فقــدن أطفالهــن، وهن أّمه

إطعامهــم وإلباســهم هنــا، لكــن دون مســتقبٍل أو فرصــة لتحقيــِق أحالمهــم. ومــع ذلــك، فهــي 

ــا للجيــش النيجــريي، تــم إنقــاذ  ــِن يف غابــة ســامبيزا. وفًق بعيــدة كل البُعــد عــن وضــعِ الرهائ

حــوايل 30 ألــف مــن النســاِء واألطفــاِل مــن بوكــو حــرام منــذ عــام 2016.
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العودة للوطن

ــواء  ــرام، س ــو ح ــع بوك ــاط م ــه ارتب ــخٍص كان ل ــن ألّي ش ــودة إىل الوط ــاك ع ــس هن ــن لي ولك

ــون عــدًوا  ــم مُيثل ــا عــى أنه ــم جميًع ــد استســلم. يُنظــر إليه ــالً ق ــًدا أو زوجــة أو مقات كان عب

للمجتمــع. يف حــن أّن معظــم املجتمعــات ال تــزاُل تتعــاىف مــن الفــوىض والعنــف الــذي شــهدته، 

ــام. ــة باالنتق ــة والرغب ــٍد مــن الحاي ــامِح والحاجــة إىل مزي ــاك شــعوٌر ُمشــرتٌك بعــدِم التّس هن

ــم مــع طفلهــا  قــال الجيــش إّن عــودة ياكــورا إىل وطنهــا هــي مبثابــة إرســالها إىل موتهــا املُحتّ

الــذي مل يولــد بعــد. هــذا هــو تقييــُم الوضــعِ بالنســبة آلالِف الفتيــاِت الــاليئ يعشــن يف معســكِر 

ــالٍت  ــم ص ــن تربطه ــك الذي ــن أولئ ــَص م ــاُس التخل ــاوُل الن ــاورة، يح ــرى املج ــال. يف الق االعتق

ببوكــو حــرام. إذ إنــه يتــم حرقهــم أو إعدامهــم أو التمييــز ضدهــم متاًمــا ـ وخصوًصــا الحــاالت 

ــه مــن  ــو حــرام. وهــذا هــو الســبُب يف أنّ ــيل بوك ــااًل مــن مقات ــا املــرأة أطف ــي تنجــُب فيه الت

غــريِ اآلمــِن عــودة ياكــورا إىل املنــزل. هــذا مــا أوضحــه الجيــُش عندمــا ســألته ملــاذا مل تُبــذل أيُّ 

جهــوٍد للــم شــملها مــع أرستهــا.

ــد  ــوري. لق ــة ميدوج ــط مدين ــه يف وس ــرام وعائلت ــو ح ــوم بوك ــن هج ــن م ــد الناج زرُت أح

ــو بكــر  ــه الحــرب يف هــذه املجتمعــات. أب ــذي خلفت ــة للتعــرِّف عــى الصــدِع ال قمــُت بالرحل

ــدان. بخــالِف معظــِم  ــه زوجــة وول ــات مــن عمــره، ولدي مودوشــريف رجــٌل يف أواخــر الثالثيني

ــّم  ــي ت ــِل الت ــاَس البص ــُع أكي ــر. كان يبي ــة كتاج ــة الئق ــه وظيف ــالين، كان لدي ــباب الش الش

ــاِل  ــاِت األمي ــم يشــحنها بالشــاحناِت مــن مئ حصاُدهــا مــن املزارعــن يف بانــي وبامــا. ومــن ث

ــي بنفــي  ــاِل ألعتن ــري مــن امل ــدي الكث ــال: »كان ل ــا بســعٍر أعــى. ق ــّم بيعه ــث يت ــا، حي جنوبً

ــي«. وبعائلت

يُخــربين مودوشــريف وهــو يوّجــه قصبتــه إىل األمــاِم ملســاعدته بــكّل خطــوة: »كنــُت أســافُر إىل 

ــد  ــه فق ــي«. لكن ــة بنف ــطتي اليوميّ ــِة أنش ــوِق ملارس ــُب إىل الس ــن، وأذه ــن األماك ــريِ م الكث

ــه  ــرام برقت ــو ح ــيل بوك ــام مقات ــا ق ــنواٍت عندم ــالِث س ــل ث ــرَصه، قب ــك ب ــا يف ذل كّل يشء، مب

ــِة  ــاء ســفره مــع التجــاِر اآلخريــن ملقابل ــاِر عليــه يف وجهــه أثن يف مايدوجــوري. تــم إطــالُق الن

ــار عــى  ــا لســيارتهم، وأطلقــوا الن ــو بوكــو حــرام كميًن ــة. نصــَب مقاتل ــة قريب العمــالء يف مدين

ــذي نجــا مــن الهجــوم. ــد ال ــوا بأموالهــم. كان مودوشــريف الوحي ــع، وهرب الجمي
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ــعِ  ــي يف دف ــٍم حكوم ــقَّ أّي دع ــه مل يتل ــال إن ــه وق ــِة نفس ــى معالج ــه ع ــد رصف كل أموال لق

فواتــري املستشــفى. منزلــه اآلن ال يــدلُّ عــى أنــه منــزُل شــخٍص كان يف الســابِق يعيــُش حيــاة 

كرميــة. جلســُت بهــدوء بجانــب وعــاء مــن الطــن كان يُســتخدُم لحفــِظ املــاء، وشــاهدته وهــو 

ــه.  ــه وطفلي ــع زوجت ــٍة واحــدة يتقاســُمها م ــن غرف ــة م ــه حــوَل الشــقة املؤلف ــاوُر يف طريق ين

ــألتها  ــا. س ــِب قراءته ــن الصع ــة كان م ــاعر فارغ ــا مبش ــا، ابنيه ــه، كاديج ــت زوجت ــد أطعم لق

كيــف تتعامــُل مــع األمــِر فبــدا أنهــا تعتقــُد أّن هللا أدرى باألفضــل. أنجبــت ابنهــا الثــاين بعــد 

ــة  ــن رؤي ــريف م ــيتمّكُن مودوش ــا اذا كان س ــايس م ــا األس ــه؛ وكان قلقه ــا عيني ــد زوجه أن فق

ــه وهــم يكــربون. أبنائ

تشــعر خديجــة بالحــزِن الكبــري عنــد النِظــر إىل صــوِر زوجهــا امللتقطــة قبــل الهجــوم. ويــزداُد 

حزنهــا كلــا اضطــرّت إىل أن تــرشح ألطفالهــا الصغــار الســبب الــذي يجعــل والدهــم ال ميتلــك 

ــى  ــفقة ع ــعور بالش ــالم للش ــَض االستس ــريف رف ــن مودوش ــر. لك ــِن األصغ ــة لالب ــن، خاص عين

ــدرُس  ــث ي ــاص، حي ــاع الخ ــره القط ــذي يدي ــن ال ــج التمك ــارَك يف برنام ــّرر أن يُش ــس. وق النف

صناعــة الصابــون واألحذيــة والحقائــب. وقــال إّن هــذه املهــارات الجديــدة ستســاعده عــى بــدِء 

عمــٍل تجــاري جديــد حتــى يتمّكــن مــن إعالــة أرستــه.

ــة تدعــُم النســاء واألطفــال الذيــن  ــا لســاِع أّن الحكومــة واملنظــات غــري الحكومي كان غاضبً

ــب أن  ــة يج ــة الحكوم ــري أّن أولوي ــُد مودوش ــث يعتق ــرام. حي ــو ح ــع بوك ــاط م ــم ارتب كان له

تكــوَن لألشــخاِص مثلــه. »وملــاذا تســاعدهم الحكومــة؟«، ســأل وهــو يحــاوُل أن يُبِعــَد الذبــاب 

ــاُج إىل مســاعدة، لكــن ال أحــد  ــا الشــخُص الــذي يحت ــه. »أن عــن األغشــية الحمــراء حــول عين

يســاعدين«. قــال إنــه إذا كانــت الحكومــة تعتقــُد أّن هــذا هــو الــيء الصحيــح الــذي يجــب 

ــاَل ذلــك. ــه، فإنــه ال يســتطيُع فعــَل أّي يشء حي ــام ب القي

ويشــاركه يف هــذا الشــعوِر العديــد مــن الضحايــا الذيــن يتجّولــون اآلن يف الشــوارِع ويتســّولون 

ــن  ــة م ــٍة طويل ــوا إىل قامئ ــد انضّم ــأوى. لق ــال م ــل أو ب ــم أرام ــات، معظُمه ــِل الصدق ــن أج م

ــريًا نتيجــة التمــرّد. ــه كث ــن يف مجتمــعٍ زاَد عدُدهــم في املعوزي

تعــرُف كل ِمــن ياكــورا وهاديــزا أّن املجتمــع ال يعــرتُف بهــا كضحايــا حــرب. إنهــا يرغبــان يف 

الحصــوِل عــى فرصــة إلعــادة تحديــِد مصرييهــا، وإن مل يكــن، كــا يعرتفــان، مــن خــالِل النــدم 

عــى ماضيهــا )ألنهــا يعتقــدان أّن ذلــك هــو مصريهــا وأنــه مــن املســتحيل محــو املــايض( 
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ــا  ــم وخدمت ــاالً له ــا أطف ــرام وأنجبت ــو ح ــيل بوك ــع مقات ــتا م ــابتان عاش ــا ش ــكاره. إنه أو إن

ــم  ــا منه ــن وجعلت ــا اإلرهابي ــد أطعمت ــة. فق ــن املعرك ــم م ــد عودته ــية عن ــم الجنس احتياجاته

أقــوى للقتــال؛ مــع العلــم أنّهــا كانتــا ُمجربتــن عــى ذلــك. ولكــن تقــوُل كلتاهــا »نحــن أيًضــا 

ــة،   ــم الحقيقي ــن هويته ــا دون الكشــِف ع ــة أطفاله ــان يف تربي ــا ترغب ــوالن إنه ــا«. تق ضحاي

فهــا ال يريــدان أن يُحكــم عــى أطفالهــا بســبِب أمــٍر خــارٍج عــن إرادتهــم.

اآلن، مــع مــروِر عــرشة أعــوام، أّدى متــرد بوكــو حــرام إىل إحــداِث رشخ بــن النــاِس ومجتمعاتهم، 

مــا أدى إىل اإلخــالل باملعايــريِ الثقافيــة وإعــادِة تنظيــِم جوهــر املجتمــع. تتخلّــل عــدم الثقــة 

ــى  ــادي ع ــخص الع ــان الش ــض األحي ــرب يف بع ــا يُج ــة، م ــاة اليومي ــاط الحي ــوف واإلحب والخ

ــرأة  ــّكُك يف كّل ام ــُع يش ــح الجمي ــوِد اآلالف، أصب ــع وج ــس. م ــى النف ــفقة ع ــالِم للش االستس

وفتــاة، وخاصــة اللــوايت يرتديــن الحجــاب.

ــار عــى العــدو.  ــم إطــالق الن ــا يت ــة أو عندم ــم إســقاط البندقي ــا يت اإلرهــاب ال ينتهــي عندم

بــل يســتمُر تأثــريه بعــد فــرتٍة طويلــة مــن توقــِف القنابــِل اليدويــة واملدفعيــة عــن القصــف. 

إّن األثــَر االجتاعــي لحــروِب اإلرهــاب مثــل متــرّد بوكــو حــرام هــو أثــٌر بعيــُد املــدى، والنســاء 

واألطفــال هــم ضحايــاه األبريــاء.

ــو  ــيل بوك ــن ُمقات ــن« م ــاليئ »تزّوج ــاء ال ــى النس ــُز ع ــاٍب يركّ ــى كت ــا ع ــُل حاليً ــة تعم ]املؤلف

حــرام، ســواء بالقــوة أو عــن طيــِب خاطــر. إنــه يحــي عــن تأّمالتهــن العميقــة حــول مــا أّدى إىل 

انفصالهــن، ورغبتهــن يف اســتعادة ثقــة املجتمــع الــذي كــّن ســابًقا يعتربنــه بيتهــن. إنهــن يرغــن 

ــهن،  ــن ألنفس ــرة ـ إن مل يك ــاس املغف ــن اللت ــإّن محاوالته ــك ف ــع ذل ــاج، وم ــادة االندم يف إع

ــم الجريحــة. هــؤالء  ــى اآلن ملجتمعاته ــل ألطفالهــن ـ هــي أصعــب مهمــة حت لكــن عــى األق

النســاء واألطفــال يف حالــة مــن النســيان، رمبــا، لبقيــة حياتهــم.



 صوت الالجئ:  رسد القصص املفقودة   52

عنتاب غازي 
مراسل نظر  وجهة 

سارة فريث بقلم 
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املراســلة سارة فريث يف جنوب تركيا
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الهروب من األسد

الطريــق املــؤدي إىل حــدود جيلفــي غــوزو والعبــور إىل منطقــة هاتــاي يف تركيــا ليــس ُممتًعــا 

للنظــر. فعــى جانــٍب مــن الطريــق مررنــا عــرب قاعــدة عســكرية تركيــة معروفــة ، ثــم يصبــح 

الطريــق طويــاًل ومجــرد غبــار أحمــر عــى الحــدود.

عــى الحــدود، ميكــن رؤيــة الجــدار الــذي بنتــه تركيــا ملنــع األشــخاص مــن العبــور مــن ســوريا 

ــب اآلخــر. إىل اليمــن  ــى الجان ــال الســورية ع ــة الجب ــن رؤي ــا مُيك ــة، ك ــري قانوني ــة غ بطريق

ــة، كشــك  ــر أحمــد مــن حمــص، بابتســامته الوّدي ــث يدي ــري للســيارات، حي يوجــد موقــف كب

ــزم األمــر. ــة إذا ل ــا ســيجارة احتياطي ــه دامئً ــذي لدي القهــوة الصغــري وال

زال ما  بعضهم  و  املُغّيبني  لكل  الحرية.  أجل  من  اسُتشهدوا  الذين  السوريني  لكل   إهداء 

الثورة أجل  من  يناضلون  الذين  لكل  بيوتهم.  من  النازحني  لكل  األسد.  سجون  يف  ..قابًعا 
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معظــم األيــام هادئــة هنــا. رغــم ذلــك، يف بعــض األيــام، تــأيت الحافــالت التــي تحمــل الســورين 

ــب  ــاس والحقائ ــى الن ــكاء، يُلق ــج والب ــن الضجي ــم. ويف ظــل موجــة م ــزورون عائالته ــن ي الذي

ــر  ــي األم ــم ينته ــم. ث ــائقون بانتظاره ــم  والس ــون عائالته ــث يك ــة، حي ــال رحم ــم ب جميعه

برعــة كــا بــدأ.

ــرٌي منهــم يســلكون الطريــق  حتــى يف زمــن الحــرب يعــرُب النــاس الحــدود لرؤيــة عائالتهــم. كث

ــم  ــد وبعضه ــن جدي ــدء م ــة الب ــا - ملحاول ــوب تركي ــة يف جن ــرب مدين ــاب - أك ــازي عنت إىل غ

ينجــح. األشــخاص الذيــن يــزورون الطــرف الســوري يعيشــون عــادة يف تركيــا منــذ بضــع ســنوات 

ــم يف اللغــة  ــذ املــدارس اليافعــن يتباهــون بفخــر مبهاراته ــان مــن تالمي ــا. اثن ومســتقرون فيه

الرتكيــة املُكتســبة حديثـًـا. يُشــارك آخــرون قصصهــم مــن الحــزن واليــأس. أهــوال الحــرب التــي 

شــهدناها مــراًرا وتكــراًرا، موثقــة بتفاصيــل مفزعــة لرياهــا العــامل.

ــي.  ــد الحــدود وهــي تب ــا ننتظــر عن ــا كن ــيارتنا عندم ــى س ــرأة حت ــام، مشــت ام يف أحــد األي

أرتنــا األوراق الثبوتيــة البنهــا والــذي ال يُســمح لــه أن يعــرب 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 

يوًمــا آخــر.

ــا، لكــن كثــريون منهــم قامــوا بذلــك  ــارب ثالثــة ماليــن ســوري حتــى اآلن إىل تركي عــرب مــا يُق

بشــكٍل غــري رســمي.

»األشــياء التي تجعلك تفقد صوابك«

ــة جانــب الطريــق يف جنــوب  ــة الشــيخ( وأبناؤهــا يف معســكٍر غــري رســمي قبال تعيــش )فضيل

ــح  ــا يُلم ــا م ــة فغالبً ــذه املنطق ــّكان يف ه ــود أي س ــة وج ــب مالحظ ــن الصع ــه م ــا. إال أنّ تركي

مــن بعيــد القــاش املُشــّمع األزرق الــذي يظهــر مــن خــالل األشــجار ويوحــي بوجــود أنــاٍس 

ــة.  ــك املنطق يعيشــون يف تل
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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 أكــرب مــن أقدامهــم تغــرز يف األرض أثنــاء ســريهم. كــا كان هنــاك طفــل بــدا يف عمــر 

الثــالث ســنوات، يتجــّول يف حــذاٍء أكــرب مــن قدمــه، ووالدتــه تنحنــي كل حــن يك تُخــرج جزمتــه 

ــع  ــن أصاب ــن ب ــة، والط ــادل الصيفي ــوا يف الصن ــرون كان ــال آخ ــل. أطف ــت يف الوح ــي علق الت

قدميهــم، والبعــض اآلخــر كانــوا ُحفــاة.

يف اليــوم الــذي كنــُت أحــر فيــه هنــاك، جــاءت منظمــة إغاثيــة لتوزيــع األلعــاب واملعاطــف 

ــا مــا يتــم التغــايض  ــا، غالبً وأحذيــة جديــدة لألطفــال. يف قصــص النــزوح يف جنــوب رشق تركي

عــن األعــداد الهائلــة مــن األشــخاص املذهلــن - األشــخاص العاديــن فقــط الذيــن هبّــوا 

ــة املضطــر. ــد املســاعدة وإغاث ــّد ي ــة - مل ــري الحكومي لالنضــام إىل املنظــات غ

يوجــد لــدى كل مــن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات )IHH( و الهــالل 

ــة  ــة لإلغاث ــتودعات ضخم ــدان، مس ــمية يف املي ــة الرس ــا اإلغاث ــا منظمت ــرتيك، وه ــر ال األحم

ــع  ــن لتوفــري الدعــم األســايس للســورين النازحــن. لكنهــا ال تســتطيعان من وتعمــالن جاهدت

ــل النظــام الســوري مــن الســقوط عــرب الحــدود. قناب

ــد  ــت »لق ــالث ســنوات. قال ــذ ث ــا من ــري رســمية يف تركي ــة غ ــش كالجئ ــب تعي ــن إدل ــة م فاضل

جئنــا عندمــا ُدّمــرت منازلنــا. ليــس لدينــا يشء، وال حتــى املــال. نحــن نــأكل مــن املســاعدات 

ــا.  ــع يّسء حًق ــزل. »الوض ــتئجار من ــة اس ــل تكلف ــتطيع تحم ــا ال تس ــت أنه ــة«. وأضاف املُقدم

تحّولــت ظروفنــا مــن ســيِّئ إىل أســوأ يف إدلــب بعــد الثــورة. معظــم النــاس جــاؤوا إىل تركيــا. 

ــوا مــن اســتئناف تعليمهــم  ــدون مــدارس، مل يتمكن ــا اآلن ب ــا، ألّن أطفالن ــه أمــر صعــب حًق إن

ــك إىل  ــي تدفع ــياء الت ــي األش ــازل؛ وه ــري املن ــف وتدم ــاهدنا القص ــد ش ــم. لق ــد مغادرته بع

ــارق بالحــزن«. ــي غ ــون. قلب الجن

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 بلــٍد مختلــف. 

ــّروا  ــم ف ــعودية؛ كلّه ــة الس ــة العربي ــض يف اململك ــان، والبع ــض يف لبن ــا، والبع ــض يف تركي البع

بســبب القصــف. اآلن الطائــرات الحربيــة تقصــف منطقتنــا. مل يتبــَق أحــد مــن أقاربنــا. مــات 

أيب وأمــي تحــت القصــف. انهــار املنــزل عليهــم. تــم ســحبهم مــن تحــت األنقــاض«.
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ــَة. بالنســبة ملراســلة تلفزيونيــة، شــخص  ــا ننهــي املقابلــة مــع )فضيلــة( انهــارت باكي بينــا كن

ــة  ــخٍص يف ضائق ــر ش ــيًا، تصوي ــدو قاس ــذا يب ــل ه ــوي. ه ــهٌد ق ــو مش ــريا ه ــام الكام ــي أم يب

ــى  ــم عرضــه حت ــه أمل صعــب يت ــا ســرتغب مبشــاهدته. إن ــرية؟ إذا كنــت ُمشــاهًدا، فهــذا م كب

ــراه العــامل. هــل لفــت انتباهــك؟ ي

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 املُشــّمع 

ــخ بالوحــل الــذي يســتخدمونه كجــدار للخيمــة التــي أصبحــت منزلهــا كان هــذا  حولهــا املُلطّ

يف ينايــر 2018. األوضــاع مل تتحســن.

الطريق إىل ســوريا - العودة إىل البداية

»الشــعب يريد إسقاط النظام«

ــا  ــود ســياريت عــرب إحــدى ضواحــي دمشــق وأن ــُت أق ــاء قيامــي مبهمــة، كن ــام 2012، أثن يف ع

ــد  ــوي املتزاي ــع الدم ــى القم ــف ع ــاٍج عني ــالل احتج ــك خ ــة. كان ذل ــات املغلق ــّور الواجه أص

للحكومــة الســورية ضــد املتظاهريــن. حينهــا أغلــق النــاس ببســاطة متاجرهــم تضامًنــا معهــم. 

ملــح رجــٌل ميــي عــى طــول الشــارع كامريتنــا التــي كانــت تصــّور مــن نافــذة الســيارة ورصخ 

ــا الســوري  ــت. كان دليلن ــك الوق ــر الشــعارات املناهضــة للنظــام يف ذل ــاٍل أحــد أك بصــوت ع

ــل  ــذا الرج ــن كان ه ــًدا م ــف أب ــة«. ومل نكتش ــجاٌع للغاي ــذا ش ــالً: »ه ــزُّ قائ ــا يهت ــذي معن ال

ــوٍع مــن العقــاب ينتظــر  ــرأة مــا فعــل. أيُّ ن الشــجاع. مل أكــن أدرك يف ذلــك الوقــت مــدى ُج

ــون ضــد النظــام؟ ــض عليهــم وهــم يتحدث ــن ألقــي القب ــك الذي أولئ
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قابلــُت رأفــت شــحادة يف أوائــل عــام 2018. وهــو مــن حلــب وكان عضــًوا يف الجيــش الســوري 

الحــر يف ســوريا حتــى أصيــب بجــروٍح وتــم نقلــه إىل تركيــا. وهــو يعيــش اآلن يف منــزٍل صغــري 

مــع زوجتــه وأوالده باإلضافــة لدجــاٍج وكلــٍب مــرح للغايــة. يف األيــام األوىل للثــورة، كان الجيــش 

ــش  ــد الجي ــال ض ــالح للقت ــوا الس ــورين حمل ــقن وس ــوٍد منش ــن جن ــف م ــر يتأل ــوري الح الس

ــم توثيقــه لفــرتة  ــذي ت الســوري. وصــف رأفــت جــو الخــوف الســائد عــى نطــاٍق واســع، وال

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 

ــاد. مل يكــن باســتطاعتك النطــق بكلمــة ضــد أي يشء؛ كان  إىل الشــوارع بســبب هــذا االضطه

عليــَك أن تبقــى صامتًــا. إذا مل تلتــزم بذلــك، فســتذهب إىل الســجن ويحــدث لــك كل يشء«.

ــزل.  ــأة للمن ــه، ومدف ــاب ألطفال ــت: ألع ــة رأف ــى عائل ــوم ع ــك الي ــاعدات يف ذل ــت املس ُوزع

عندمــا شــاهد املســاعدات أثنــاء إفراغهــا، فــإّن عينيــه اغرورقتــا بالدمــوع. أنــا نظــرُت بعيــًدا. 

ــاء توثيقــي للحــرب يف  ــي أثن ــا رجــالً راشــًدا يب ــي أرى فيه ليســت هــذه هــي املــرة األوىل الت

ســوريا.

لقــد كتبــُت مــن قبــل عــن صعوبــات مســاعدة الالجئــن الســورين. تعــددت أشــكال االســتجابة 

ــل  ــة، إىل دول مث ــدول األوروبي ــن ال ــد م ــامح يف العدي ــري املُس ــن االزدراء غ ــة، م ــذه األزم له

ــرت لهــم املســاعدة، كــا دعــوا الــدول األخــرى إىل  تركيــا ولبنــان التــي اســتوعبت األزمــة ووفّ

ــاء؛ وليــس فقــط مــن الناحيــة املاليــة. املشــاركة يف تحمــل األعب

ــة  ــة األدوي ــة الرتكي ــّدم الحكوم ــورين. تق ــا للس ــاح هن ــد هلل، كّل يشء ُمت ــت: »الحم ــال رأف ق

ــن إىل  ــك، ستشــعر بالحن ــت حيات ــا. ولكــن مهــا كان ــا للســورين، فاألوضــاع ُمريحــة هن مجانً

ــاعدة  ــه للمس ــة في ــم بحاج ــعٍ ه ــوا يف وض ــًدا أن يكون ــوّدوا أب ــاس مل ي ــؤالء الن ــن«. ه الوط

ــة.  واملعون

أســأله عــا يفكــر بــه يف الوضــع اآلن، يف عــام 2018 - هنــاك الكثــري مــن الفصائــل املســلحة، 

والعديــد مــن الــدول األجنبيــة مبــا فيهــا الواليــات املتحــدة وإيــران وتركيــا التــي لهــا حضــور يف 

جميــع أنحــاء البــالد. »لقــد تعــرّض الشــعب الســوري للقمــع مــن ِقبــل الديكتاتوريــن. نحــن 
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يحكمنــا مجــرم. بشــار األســد مجــرم«. يتابــع رأفــت »ذلــك ألنــه يجلــب ميليشــيات مــن إيــران 

والعــراق ولبنــان وحــزب هللا وميليشــيات مــن األكــراد وحــزب العــال الكردســتاين والطائــرات 

الحربيــة الروســية. فيــرتك أمــام الشــعب الســوري خياريــن: إمــا مغــادرة البــالد، أو املــوت«.

مــا كان حًقــا مطلوبًا منذ بداية الحرب هو التدخل املناســب من املجتمع الدويل.

التدخل

»لقــد قتلوا آمالنا وأحالمنا«

ــعب  ــة الش ــوات حاي ــرويس وق ــش ال ــوري والجي ــام الس ــل النظ ــد قات ــراً. لق ــّمونه تحري يس

الكرديــة والقــوات الدميقراطيــة الســورية املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة - جميعهــم قاتلــوا 

الســتعادة الســيطرة عــى األرايض مــن داعــش. لقــد فقــدت الجاعــة اإلرهابيــة اآلن أراضيهــا 

ــا. ــل هــذا كان مرتفًع ــون مقاب ــذي دفعــه املدني يف ســوريا، لكــن الثمــن ال

عــى الحــدود الرتكيــة الســورية، قابلــُت رجــالً أراد أن يبقــى مجهــوالً خوفــاً مــن االنتقــام. حتــى 

عــى الحــدود داخــل تركيــا، ميكــن أن تكــون للحكومــة الســورية عيــون وآذان تراقــب الجميــع. 

رتبنــا لقــاًء معــه يف مــكاٍن مختلــف.

يعيــش اآلن يف جنــوب رشق تركيــا مــع زوجتــه وابنتــه. أثنــاء تحريــر الرقــة، فقــد أحــد عــرش 

مــن أفــراد أرستــه: أخــوات وأبنــاء عــم وأبنــاء أخــوات. ليــس عــى أيــدي الحكومــة الســورية، 

ولكــن كنتيجــة للغــارات الجويــة للتحالــف األمريــي. »الوضــع بالنســبة لعائلتــي مثــل كثرييــن 

ــالد.  ــن الب ــرية م ــزاء كب ــة وأج ــى الرق ــيطرت ع ــش س ــاك ألن داع ــوا هن ــد مكث ــوريا، لق يف س

ــة التــي تكافــح اإلرهــاب تقتــل املدنيــن«. القــوى الدولي

ــا تســاءل: »كيــف ميكــن أن تقاتــل الواليــات املتحــدة داعــش بينــا  بنــربٍة عنيفــة وهادئــة مًع

ــة  ــة باملدفعي ــتُهدفت الرق ــد اس ــوايئ؟ لق ــكٍل عش ــوري بش ــعب الس ــف الش ــد يقص ــار األس بش

ــن مل  ــم الذي ــن يف منازله ــة املدني ــة لحاي ــات الالزم ــاذ االحتياط ــة دون اتخ ــلحة الثقيل واألس



 صوت الالجئ:  رسد القصص املفقودة   60

ــو أّن  ــة ه ــاه يف النهاي ــا رأين ــن م ــة. لك ــى املنطق ــيطر ع ــش تس ــرج ألّن داع ــدوا أي مخ يج

ــا«. ــب صفوفه ــد ترتي ــى تعي ــن أخــرى، حت ــوا، وأّن داعــش خرجــت إىل أماك ــد قُتل ــن ق املدني

قالــت األمــم املتحــدة إّن الغــارات الجويــة التــي قادتهــا الواليــات املتحــدة تســبّبت يف خســائر 

هائلــة يف األرواح خــالل املعركــة الســتعادة الرقــة، ورمبــا تكــون قــد انتهكــت القانــون الــدويل. 

يف منزلــه الجديــد يف تركيــا أكّــد لنــا بحــزن، »لقــد قتلــوا آمالنــا وأحالمنــا«.

عانقتنــا ابنته اليافعة بقّوة أثناء الوداع.

جرائم ضد اإلنسانية

ــة إنقــاذ ســوريا. كان مــن  أوالً، جــاءت خطــة كــويف عنــان للســالم ذات النقــاط الســت ملحاول

ــا إلنهــاء العنــف. كنــُت مراســلة إخباريــة عــى أرض الواقــع عندمــا  املفــرتض أن يكــون مخططً

ــذ  ــة لألمــم املتحــدة. ولكــن من ــم نــرش بعث ــة أوالً، ث ــدول العربي ــي جامعــة ال ــم نــرش مراقب ت

البدايــة، كان واضًحــا أّن هــذا األســلوب سيفشــل، خصوًصــا يف ظــل قلــة عــدد القــوات املنتــرشة 

والعنــف املســتمر. لتوضيــح األمــر؛ كان جليًــا منــذ البدايــة أّن اإلرادة السياســية مل تكــن 

ــل  ــن ِقب ــن عــى األرض، وال م ــل املقاتل ــن ِقب ــة الســورية وال م ــل الحكوم ــن ِقب موجــودة ال م

ــن. ــين الخارجي ــن السياس املمثل

مــا فعلتــه بعثــة األمــم املتحــدة هــو الســاح للصحفيــن بالوصــول إىل مناطــق املعارضــة حيــث 

ال يســتطيعون الســفر عــادة. لكــن املخابــرات، الرشطــة الريــة الســورية، كانــت موجــودة يف 

كّل مــكان. هــذا وقــد اعــرتف ســائقنا خــالل هــذه الزيــارة بهــدوء أنــه يتــم اســتجوابه كل ليلــة 

حــول ترصفاتنــا خــالل اليــوم.

ــك  ــم، لذل ــتكون وجهته ــن س ــح إىل أي ــكٍل رصي ــا بش ــدة يخربونن ــم املتح ــو األم ــن مبعوث مل يك

ــم املتحــدة،  ــدة األم ــن قاع ــة م ــادق القريب ــاح خــارج الفن ــون كل صب ــون يجتمع كان الصحفي

يف انتظــار متابعــة قافلتهــم. يف إحــدى الرحــالت، اتّجهــت املجموعــة إىل حمــص. بعــد أن 

اســتقبل مراقبــو األمــم املتحــدة هنــاك زمالءهــم مــن دمشــق، قطعنــا شــوطًا طويــاًل يف املدينــة 
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املُدمــرة. ســألُت رجــالً عجــوزاً يف متجــٍر صغــري عــن شــعور الجميــع تجــاه القتــال فقــال يل إنــه 

ــون«. ــع خائف ــف«، »الجمي »خائ

ــدم  ــي يحــاول جاهــًدا ع ــوع الت ــة: »الدم ــك الرحل ــن تل ــه ع ــذي كتبت ــص ال ــن الن مقتطــف م

ــزاع«. ــا طــوال الن ــاس هن ــذي لحــق بالن ــار ال ــا مســتوى الدم ــص متاًم ــا تُلّخ إلقائه

ثــم تابعنــا طريقنــا إىل حــاة. كنــا ال نــزال نتابــع قافلــة األمــم املتحــدة عندمــا تلقينــا 

ــث  ــوريا، حي ــال س ــب - ش ــا إىل إدل ــت يف طريقه ــدة كان ــم املتح ــا أّن األم ــات مفاده معلوم

ــون  ــرتض أن يك ــن املُف ــذي كان م ــار ال ــالق الن ــف إط ــك وق ــراف تنته ــع األط ــمعنا أّن جمي س

ــم املتحــدة إىل  ــة األم ــوي أن نلحــق بقافل ــا نن ــا كن ــائقنا أنن ــا ســمع س ــول. عندم ســاري املفع

ــتمرار. ــض االس ــادة ورف ــة القي ــرك عجل ــب، ت إدل

ســمحت لنــا مجموعــة أخــرى مــن الصحفيــن الذيــن يقومــون بالرحلــة أن نشــاركهم ســيارتهم. 

ــع  ــة م ــك يف منافس ــد أن ــد تعتق ــة: ق ــر امليداني ــداد التقاري ــاء إع ــاه أثن ــا تعلّمن ــم م ــن أه م

ــاعدة  ــوق مس ــة ف ــه األولوي ــون ل ــب أال يك ــذا يج ــن ه ــك(، لك ــت كذل ــرى )وأن ــبكات أخ ش

ــة. ــا رسد القص ــون أيًض ــن يحاول ــالء الذي الزم

ــة: »نجــد إدلــب يف ظــّل ظــروٍف تشــبه الحصــار، وهــي  ــك الرحل مقتطــف آخــر مــن نــص تل

مدينــة هادئــة ومخيفــة. يُســَمع صــوت إطــالق النــار واملدفعيــة الثقيلــة فــوق ســاء إدلــب. 

مــا نــراه هــو ســكان خائفــون ومدينــة - كان رمزهــا هــو غصــن الزيتــون، رمــز الســالم - تعيــش 

اآلن يف حــرٍب أهليــة«.

ــرب  ــان، ع ــويف عن ــوريا، ك ــدة إىل س ــم املتح ــوث األم ــتقال مبع ــط، اس ــهر فق ــة أش ــد بضع بع

ــوا  ــم أن تفهم ــب عليك ــع: »يج ــى أرض الواق ــع ع ــول الوض ــة ح ــات اللعين ــذه الكل ــاء ه إلق

ــع  ــده جمي ــا يري ــد الســالم لســوريا بقــدر م ــي أري ــس األمــن فإنّن ــي املبعــوث ملجل ــه بصفت أن

األطــراف املتحاربــة ومجلــس األمــن واملجتمــع الــدويل، فــإّن اهتامــي األســايس منــذ البدايــة 

ــة؛ إذا كان  ــن أســوأ كارث ــاذ ســوريا م ــن املمكــن إنق ــزال م ــة الشــعب الســوري. ال ي كان رعاي

ــم  ــن مصالحه ــازل ع ــة للتن ــادة الالزم ــجاعة والقي ــار الش ــى إظه ــادًرا ع ــدويل ق ــع ال املجتم

ــوري«.  ــعب الس ــل الش ــن أج ــة م الجزئي
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ــن  ــد م ــدد املتزاي ــق الع ــدة توثي ــم املتح ــع لألم ــتقل تاب ــٌق مس ــل فري ــنن، واص ــر الس ــى م ع

ــع  ــل عــى جمي ــب والقت ــر التعذي ــة تذك ــة بحت ــر قامتــة وصحفي ــت تقاري ــم الحــرب. كان جرائ

األطــراف. وحشــية. تكراريــة. دون عقــاب. اســتقالت إحــدى أعضــاء اللجنــة، الســويرية كارال 

ــكان«. ــن اســتقالتها، »نحــن ال نذهــب إىل أي م ــت ع ــام 2017. وقال ــي يف ع دي بونت

»دولة إرهاب«

حاليًــا، بينــا يتحــدث العــامل عــن نهايــة ُمحتملــة للحــرب يف ســوريا، قــد فــّر مئــات اآلالف مــن 

ــب اآلن حيــث  ــن األشــخاص يف إدل ــب. يوجــد مالي ــة يف إدل ــارشة إىل الحــدود الرتكي ــاس مب الن

يعمــل الهــالل األحمــر الــرتيك 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 املعــرب الحــدودي.

قــام الجيــش الســوري بتهجــري العديــد مــن الجاعــات املتمــردة مثــل داعــش وهيئــة تحريــر 

ــورية  ــة الس ــت الحكوم ــوريا. قام ــال س ــن ش ــزء م ــذا الج ــدة إىل ه ــة بالقاع ــام املرتبط الش

ــيطرة  ــق املس ــن املناط ــا م ــي تطرده ــة الت ــات املتطرف ــال الجاع ــت بإرس ــٍل مؤق ــكار ح بابت

ــال. ــون وأطف ــاك مدني ــون هن ــن يعيش ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــوريا. لك ــال س ــا إىل ش عليه

 )IHH( قابلــت محمــد يف مخيــم تديــره هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات

عــى حــدود إدلــب، حيــث انتقــل مــع أطفالــه بعــد أن قُصــف منزلــه يف عرتيــب بريــف حلــب، 

ــة  ــون »منطق ــرتض أن تك ــن املُف ــية. كان م ــة الروس ــرات الحربي ــل الطائ ــن قب ــى األرجــح م ع

خفــض التصعيــد« ، يف إطــار مــا يُســمى بعمليــة أســتانا - وهــي خطــة وضعتهــا كل ِمــن تركيــا 

ــز عــى تخفيــف  ــا أركّ ــة مــن ســوريا. وهن ــال يف مناطــق معين ــف القت ــران لتخفي وروســيا وإي

ــة  ــوريا رشح االتفاقي ــم يف س ــن قابلته ــخاص الذي ــد األش ــل. أح ــه بالكام ــس إيقاف ــال، ولي القت

ــة  ــرات يف االتفاقي ــن الثغ ــد م ــتخدمون العدي ــاءه يس ــد وحلف ــام األس ــال إن نظ ــار قائ باختص

»لالســتمرار يف قتــل النــاس ولكــن ليــس الكثــري، وليــس بشــكٍل واضــح«.
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يقــول محمــد، »مل نعــد نثــق يف أي مــن هــذه االتفاقيــات«. يف مــكان إقامتــه الجديــد يف املخيــم، 

ــا حــدث يف  ــه - مب ــه - أحدهــم ُمصــاب بجــروٍح يف وجه ــن حول ــع أوالده م ــد، م ــا محم يخربن

ــا يف  ــة. كن ــرات الحربي ــا الطائ ــأة قصفتن ــادي. فج ــوٍم ع ــرّد ي ــة. »كان ُمج ــة الجوي ــوم الرب ي

منزلنــا، يف غرفــة مثــل الغرفــة التــي نحــن فيهــا هنــا. بقيــت هــذه الغرفــة ســليمة، لكــن املنــزل 

ــك  ــال. ال ميكن ــن أن يحــدث يشء لألطف ــح عــى األرض. شــعرنا بالرُّعــب والخــوف م ــه أصب كل

فهــم مــا كان يحــدث. جلســت زوجتــي مــع األطفــال يف زاويــة الغرفــة، يف محاولــة لتهدئتهــم 

وحايتهــم. 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 

ــة  ــرف باســم هيئ ــة تُع ــا جاع ــة تســيطر عليه ــن املنطق ــرية م يف الشــال، هــي أّن أجــزاء كب

التحريــر، وهــي جاعــة ُمرتبطــة بالقاعــدة بالرغــم ِمــن أنّهــا حاولــت أن تنــأى بنفســها 

ــال  ــُت أّن الرج ــب، الحظ ــراً إىل إدل ــا مؤخ ــُت به ــارة قم ــن يف زي ــة. لك ــة اإلرهابي ــن املنظم ع

ــي  ــوة الت ــأن الق ــق بش ــكٍل ُمقل ــن بش ــري ُمبال ــلحتهم، أو غ ــري بأس ــكٍل خط ــرون بش ــا متوت إم

ــا. ــونها حاليً ميارس

ــون خائفــون. إّن وجــود الجاعــات يف املنطقــة  ــون ومدني ــوداً. إنهــم محارب هــؤالء ليســوا جن

ــرويس ذريعــة  ــه يعطــي الجيشــن الســوري وال ــن للخطــر. إن ــرّض املدني ــا يُع وســيطرتهم عليه

ــا يقصفــون املناطــق. ــن عندم الســتهداف املدني

»انظــري إىل هــؤالء األطفــال«، صــاح رجــٌل يف إدلــب بغضــب، بعــد موقــع غــارة جويــة آخــر يف 

إدلــب كنــا نــزوره. »هــل هــم إرهابيــون؟ ال ليســوا كذلــك«. هــذا يــرتك أشــخاًصا مثــل محمــد 

ــذي يتكــّرر مــراًرا وتكــراًرا عــى مــّر الســنن يف  ــه ومدنيــن آخريــن يف نفــس الوضــع ال وعائلت

ســوريا.
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عالقون يف مرمى النريان

كان مــن املفــرتض أن تكــون منطقــة آمنــة. إدلــب واألتــارب كانتــا منطقتــن آمنتــن. كنــا نعلــم 

ــن  ــد: »مل تك ــا محم ــة. يُخربن ــات جوي ــن هج ــم ش ــأة ت ــن فج ــة، ولك ــارات جوي ــاك غ أّن هن

بنــادق الكالشــينكوف بعيــدة عــن منطقتنــا. مل يكــن هنــاك ســوى األطفــال واألســواق واملــواد 

ــرات  ــق يف مؤمت ــد نث ــن. مل نع ــع لإلرهابي ــلحة أو مواق ــاك أس ــن هن ــس. مل تك ــة واملالب الغذائي

ــرد  ــذه مج ــا«. ه ــا فيه ــاء وجودن ــوٍم أثن ــة لهج ــت املنطق ــًدا إذا تعرض ــأ أب ــن نُفاج ــالم. ل الس

قصــص قليلــة مــن بــن املاليــن مــن مثيالتهــا. مــا ال يقــل عــن 400000 لقــوا حتفهــم. إّن عــدم 

وجــود رقــم دقيــق لعــدد الســورين الذيــن قُتلــوا حتــى اآلن يف هــذه الحــرب يعــرب عــن الكثــري.

الثورة غري املكتملة

ــرتاف  ــم االع ــل أن يت ــه مســتقبل قب ــون ل ــاء ويك ــد البن ــا أن يعي ــد م ــن لبل ــف ميك ســؤال: كي

ــم  ــا وإخضاعه ــزال تحــدث - وُمحاســبة املســؤولن عنه ــي وقعــت - وال ت ــم الت ــع الجرائ بجمي

للُمســاءلة؟ كيــف ميكــن أن تســتمر الحيــاة، واملســؤول الــذي تــرأس البــالد وقمــع هــذه الثــورة 

بدمويــة ال يــزال يــرتأس الدولــة؟

لقــد رأينــا ذلــك مــراًرا وتكــراًرا يف حمــص، حلــب، والغوطــة الرشقيــة. األمل؛ وليــس األمل فحســب، 

بــل جرائــم الحــرب املوثقــة، التــي كانــت محفــورة عــى وجــوه الســورين الذيــن نجــوا والذيــن 

ــا  ــي عندم ــدث. نب ــا يح ــم م ــر. نعل ــن أي يشء آخ ــر م ــرب أك ــذه الح ــي ه ــدون أن تنته يري

نشــاهد الوثائــق املؤملــة لقتــل مئــات اآلالف مــن النــاس عــى مــّر الســنن. نحــن نعــرف، لكننــا 

يف نفــس الوقــت ال نعــرف.

ــورة، مثــل  عندمــا ســألُت عــن انتهــاء الحــرب يف ســوريا، قــال يل صديــق ســوري مقــرب: »الث

الــروح، لــن متــوت. حتــى لــو انتهــت الحــرب. نحــن ســوريون. نحــن مــا زلنــا عــى قيــد الحيــاة. 

ال تــزال روح الثــورة حيــة«.
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الالجئني تشيئي 
أال نخرس علينا  يجب   ملاذا 

عن البحث  ألجل   إنسانيّتنا 
مثري نبأ 

يان غودسوز تانيا  بقلم 
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أطفال يف مخيم  آشــتي لالجئن يف شــال العراق
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يف عــام 2016، أثنــاء إعــداِد التقاريــر مــن أحــِد مخيــات الالجئــن يف شــاِل العــراق، اعتــذرت 

املرتجمــة الخاصــة يب وخطــت خــارج الخيمــة. قالــت وهــي تبــي: »ال مُيكننــي القيــاُم بذلــك«. 

»أال تريــن األمل عــى وجــه األم؟ يف كّل مــرة تــروي فيهــا القصــة، تســرتجُع األحــداث. ال أســتطيُع 

أن أطلــَب منهــا أن تفعــَل ذلــك مــرة أخــرى«. 

األم هــي كرديــة يزيديــة مــن ســنجار اختطفــت داعــش ابنتهــا املراهقــة يف صيــِف عــام 2014. 

ومل تســمع العائلــة عنهــا منــذ عامــن. كان ابنهــا األصغــر ال يــزاُل يف حالــِة صدمــة ومل يتحــّدث 

ــٍج يف  ــن ُمعالِ ــاعدة م ــى املس ــه كان يتلق ــن أن ــم م ــه. وبالّرغ ــاِف أخت ــذ اختط ــة من ــأّي كلم ب

ــة.  ــاً للغاي ــدم كان بطيئ ــإن التق ــم، ف املخي

 أثناء إعداِد التقارير من مخيامِت الالجئني، هناك خيط رفيع بني نرِش الوعي ومعاملِة الالجئني

املتخوفني من الحرِب كام لو أنهم نجوٌم يف عرِض سريك غريب. تانيا غودسوزيان
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كان هنــاك العديــد مــن هــذه القصــص يف مخيــِم أشــتي للنازحــن، عــى مشــارِف مدينــة 

ــن  ــدة م ــدة فري ــاة، كل واح ــا مأس ــدة له ــة، كل واح ــم 2800 عائل ــُد يف املخي ــليانية. يوج الس

ــم. ــورة يف املخي ــي مأس ــايل وه ــاَم واللي ــوي األي ــدة تط ــا، وكل واح نوعه

ــة تبلــُغ مــن العمــِر 43 عاًمــا ولديهــا تســعُة أطفــال  ــة يزيديّ شــريين قاســم، وهــي ســيدة كرديّ

ــِز  ــا بالقف ــي وأطفاله ــا ه ــاء قيامه ــتعل أثن ــي تش ــك وه ــا جريزاري ــُر قريته ــنجار، تتذكّ ــن س م

ــن أعضــاء البشــمركة، مل تكــن  ــا، وهــي م ــال. زوجــة ابنه ــار للتوجــه إىل الجب إىل شــاحنة املخت

ــك الحــن. ــذ ذل ــا من ــمع عنه ــل داعــش ومل يُس ــد اختُطفــت مــن ِقب ــة، فق محظوظــة للغاي

ــاوُل  ــواد تتن ــن م ــون ع ــن يبحث ــن الذي ــة للصحفي ــادة عظيم ــات البائســة هــي م هــذه الحكاي

قضايــا أو أزمــات إنســانية طارئــة وُملّحــة  لتكملــة تقاريرهــم عــن الحــرب، لكــن قصــة شــخٍص 

مــا هــي كابــوٌس حــي يعيشــه شــخٌص آخــر.

مشــاهد جانبية ملراسيل الحرب

يف عــرِص وســائِل التواصــل االجتاعــي، حيــث تُقــاُس قيمــُة املقــاِل بعــدِد النقــراِت واإلعجابــات، 

ــى  ــوِل ع ــِل الحص ــن أج ــة م ــى عجل ــم ع ــروب، وه ــون الح ــن يُغطّ ــون الذي ــتطيُع الصحفيّ يس

قصــٍة رائعــة، أن ينســوا يف كثــريٍ مــن األحيــان أّن موضوعــات تقاريرهــم هــم أشــخاٌص حقيقيــون 

ــا حســنة ألولئــك الصحفيــن الذيــن يتصــّورون مــع  ــة قــد تكــوُن النواي لديهــم عواطــف حقيقي

ــاردة، ولكــن النتيجــة  ــن املُبتســمن يف الخــرِق والنعــال يف درجــاِت الحــرارة الب ــال الالجئ األطف

النهائيــة هــي التقليــُل مــن شــأِن هــؤالء األطفــال. إذ إن الصــور تقــول: أنظــر إيل، أنــا هنــا بــن 

ــن  ــّل ع ــُح أق ــل القصــة ـ تصب ــم. الصــورة ـ مث هــؤالء األشــخاص البائســن وأســتمُع إىل قصصه

ــي  ــرٍض جانب ــم يف ع ــرِض األشــخاص كأنه ــق ع ــن طري ــك ع ــي، وذل ــن الصحف ــر ع الالجــئ وأك

للســريك.

مــن املؤكّــِد أّن عــدم الحساســية قــد يكــوُن غــري مقصــود، ولكنــه نتيجــة املســافة العاطفيــة التــي 

يجــب عــى معظــم الصحفيــن الحفــاظ عليهــا يف خضــِم الحــرب والبــؤِس الشــديد، خشــية أن 

يُخاطــروا بفقــداِن قدرتهــم عــى كتابــِة التقاريــِر مبوضوعيــة. لكــن لألســف، أصبــَح األمــر ُمجــرّد 

أســلوٍب ُمتّبــع.
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ــوُد  ــي ي ــالِت الت ــة باملقاب ــِم قامئ ــِر لتقدي ــع املدي ــُع أوالً م ــِم ويجتم ــي إىل املخي ــُل الصحف يدخ

ــى  ــار )مبعن ــة لألنظ ــارب الفت ــم تج ــن لديه ــن الذي ــض الالجئ ــي ببع ــوُد أن نلتق ــا. »ن إجراءه

ــّدُم  مثــرية(. مبعنــى آخــر، التجــارب التــي مــن املُرّجــِح أن تصــدم القــارئ. وبنــاًء عــى ذلــك يُق

ــدت  ــرأة فق ــه؟ ام ــت زوجت ــابق اختُِطف ــٍل س ــِة مقات ــُب يف مقابل ــل ترغ ــه: »ه ــا لدي ــُر م املدي

ولدهــا؟ طفــٌل يتيــم؟ أٌخ صامــٌت  اختُطفــت أختــه املراهقــة وأُجــربت عــى العبوديــة الجنســية؟

ــاُم وســائِل  ــاهم اهت ــان أن يُس ــُل يف معظــِم األحي ــب. وتأم ــال قل ــم ليســت ب لكــن إدارة املخي

ــِد مــن  ــِب املزي ــِة النازحــن ورمبــا جل ــٍد مــن الوعــي العاملــي حــول محن ــِد مزي اإلعــالِم يف تولي

املســاعدات. كــا أّن ذلــك يُســلط الضــوء عــى الجهــوِد التــي يبذلوهــا ـ مبــا يف ذلــك املنظــات 

غــري الحكوميــة التابعــة لهــا - إلغاثــة هــؤالء األشــخاص املنكوبــن. إنهــم ينظــرون إىل الصحفيــن 

عــى أنهــم وســيلة لنــرِش القصــِص التــي يعيشــونها يوًمــا بعــد يــوم. مــن الصعــِب قيــاُس مقــداِر 

ــّر الســنن  ــاٍت عــى م ــّدة مخي ــة زارت ع ــة، لكــن وكصحفيّ ــة يف مســاعدِة القضي ــريِ التغطي تأث

ــد  ــن بع ــاعِر الالجئ ــعُر مبش ــا أش ــا م ــارة ـ غالبً ــر إث ــٍص أك ــن قص ــِث ع ــا يف البح ــة أيًض ـ مذنب

الخــروِج مــن خيمتهــم يف املخيــم.

كشــفت دراســة أُجريــت عــى الالجئــن اليزيديــن والتــي نُــرشت يف عــام 2018 أّن االضطرابــاِت 

ــة  ــوا عرض ــن كان ــن، الذي ــن( املراهق ــن )أو النازح ــن الالجئ ــة ب ــائدة، خاّص ــت س ــة كان العقلي

لالكتئــاِب ألســباٍب مختلفــة، مبــا يف ذلــك األحــداث العنيفــة أو املُميتــة. بعــد هجرتهــم القريــة 

مــن مســقِط رأســهم، تــم تشــخيُص اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة )PTSD( وغريهــا مــن 

ــلوكية  ــاكل س ــروا مش ــة أظه ــرة القري ــوا للهج ــن تعرض ــال الذي ــات. وورَد أّن األطف االضطراب

ــال  ــُم األطف ــم. كان معظ ــض عليه ــن القب ــوف م ــرط والخ ــل املف ــك الخج ــا يف ذل ــة، مب وعاطفي

يعانــون مــن صعوبــة يف النــوم، وتــم تشــخيُص حــاالت أكــر مــن ثلــث األطفــال بأنهــا اضطرابــات 

ــاب. االكتئ

ــن  ــة ع ــة، أو اإلجاب ــا املرّوع ــتذكار تجاربه ــالت اس ــذه العائ ــن ه ــا م ــب فيه ــرة يُطل يف كّل م

ــاك  ــون هن ــربرة، يك ــري م ــور غ ــاط ص ــن، والتق ــن الفضولي ــل الصحفي ــن قب ــق م ــئلة التحقي أس

خطــُر تأجيــِج آمــاٍل زائفــة يف أن يتــّم إنقاذهــم مــن أزمتهــم. فهــم يأملــون، يف النهايــة، أن تُلِهــَم 

حكايتهــم صحفيًــا باســتطاعته أن يقــّدَم لهــم يف الواقــع بعــض املســاعدة امللموســة، ورمبــا يتبــُع 

ــِم البائــس! ــا مــن املخي ــك خروجهــم رسيًع ذل
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ترتيب املرسح )للصحفي(

ــد  ــنوات. بع ــعِ س ــارصة ألرب ــزة املُح ــن يف غ ــن الغربي ــٍل للصحفي ــة كدلي ــد الزهارن ــَل محم عم

حــرِب 2014، تدفـّـق الصحفيــون للبحــِث عــن تغطيــة الكــوارِث اإلنســانية، مبــا يف ذلــك العائــالت 

ــه كان  ــة إن ــال الزهارن ــة. ق ــات مؤقت ــش يف عــوز اآلن يف مخي ــأوى وتعي ــال م ــي أصبحــت ب الت

ــن  ــة م ــري كافي ــداث غ ــعرون أّن األح ــم يش ــدوا وكأنه ــن ب ــن الذي ــدد الصحفي ــن ع ــريٍة م يف ح

أجــل ســبٍق صحفــي، ولذلــك بــدأوا يبحثــون عــن بعــض املؤثــرات الفنيــة إلضافتهــا عــى أنهــا 

ــات«. صعوب

وقــال »لقــد طلــب الصحفيــون منــي عــدة مــرات املســاعدة يف إعــداد الصــور«. »يريــدون أشــياء 

مجنونــة مثــل اطلــب مــن ذلــك الطفــل أن يتســلق عــى الســطح ويلعــب بالكــرة«. أو »حــرّك 

هــذه األرائــك إىل الخــارج حتــى نتمكــن مــن التقــاِط صــور لرجــاٍل يجلســون يف الخــارج دون 

ــة أو  ــف األمريكي ــور يف الصح ــرش الص ــم ن ــا ت ــق عندم ــٍت الح ــهم«. يف وق ــوق رؤوس ــقٍف ف س

األوروبيــة الشــهرية وقــرأُت التعليقــات، اندهشــُت حًقــا مــن الطريقــة التــي ميكنهــم بهــا كتابــة 

مثــل هــذه االفــرتاءات. إنهــم يصطنعــون املواقــف«.

ــف  ــه!« ويضي ــس منزل ــه لي ــه. إن ــاِض منزل ــّدق يف أنق ــالن يح ــيد ف ــة ، »الس ــع الزهارن ــم تاب ث

»األطفــال يلعبــون عــى الســطح. إنهــم فقــط عــى الســطح ألنــك جعلتهــم يصعــدون إىل 

ــه  ــا في ــة مب ــت بائس ــدوا كل يشء ليس ــن فق ــخاص الذي ــاة األش ــل حي ــاف: »ه ــاك!«. وأض هن

الكفايــة بحيــث يتعــّن عــى هــؤالء الصحفيــن أن يضيفــوا اإلذالل إىل ذلــك كلــه؟ صدقينــي. أنــا 

ــة«. ــه الكفاي ــا في ــه يسء مب ــك. إنّ ــل ذل ــون إىل تخيّ ــزة وال يحتاج ــن غ م

بالنســبة ألولئــك مثــل الزهارنــة الذيــن يعملــون عــن كثــب مــع الصحفيــن والعائــالت النازحــة، 

ــاء«،  ــا البعــض »مجــرّد غب ــي يعتربُه ــة، والت ــِب الصحفي ــإّن التحــدي يكمــُن يف ُمطابقــِة املطال ف

ــية  ــه حساس ــُد في ــٍت تتزاي ــدويل يف وق ــي ال ــادِة الوع ــة إىل زي ــة واملُلّح ــة املرشوع ــع الحاج م

ــة »اآلخــر«. الغــرب إىل محن

ــن  ــبيًا، م ــة نس ــروٍف ُمريح ــن ظ ــون م ــن يأت ــب، الذي ــن األجان ــن الصحفي ــري م ــبة لكث بالنس

الصعــب أن نتذكّــر أّن العديــد مــن هــؤالء األشــخاص املرّشديــن كانــوا يعيشــون ذات يــوٍم حيــاة 

طبيعيــة. فمنــذ وقــٍت ليــس ببعيــد كان لديهــم منــازل، ولديهــم رشكات، وكان لديهــم ُمّدخــرات 

ــم ال  ــم ـ فه ــبة له ــوال بالنس ــن األح ــاٍل م ــأي ح ــة ب ــت طبيعي ــة ليس ــم الحالي ــا. ظروفه أيًض

ــا. ــون معه ــون يتصارع يزال
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وكــا قــال الزهارنــة: »هــذا الرجــل، هــذه األم، هــؤالء األطفــال، كانــوا عــادًة أشــخاًصا عاديــن، 

ــكات وأمــل.  ــه مــن ممتل ــم أصبحــوا فجــأة فقــراء يجلســون يف خيمــة، فقــدوا كل مــا ميلكون ث

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 

ــا عــى مــن تكــون قصتــه  فقــد طفليــه ... نريــد منــزالً بــدون كهربــاء«، وهــم يُصــدرون أحكاًم

أكــر مأســاوية.

ــي،  ــه الصحف ــا كان يطلب ــة م ــاطة ترجم ــض ببس ــان رف ــض األحي ــه يف بع ــة أن ــرتُف الزهارن يع

ــا  ــل ابنه ــِف مقت ــن وص ــت األم م ــد أن انته ــوادث، بع ــذه الح ــِد ه ــل«. يف أح ــع الخج »بداف

الصغــري أمــام الكامــريا، طلــب الصحفــي مــن الزهارنــة أن يُخــرب املــرأة بــأن تكــرر مــا قالتــه للتــّو 

ــي. ــا يكف ــبة مب ــن مناس ــر مل تك ــة التصوي ألن زاوي

ــات يف  ــذي م ــا ال ــن ابنه ــّدث ع ــت تتح ــا«. كان ــك منه ــب ذل ــزي أن أطل ــعرُت بالخ ــال: »ش ق

الحــرب. وصفــت كيــف تــم إطــالق النــار عــى طفلهــا البالــغ مــن العمــر ثــالث ســنوات ـ اســمه 

معتصــم ـ وكيــف قُتــل أمــام عينيهــا. بالنســبة للصحفــي، كان مجــرّد طفــل. أمــا بالنســبة لــألم، 

ــُد التســجيل  ــك مــرة أخــرى. نعي ــن تفعــل ذل ــُت أنهــا ل ــُت عنهــا وقل كان طفلهــا، حياتهــا. أجب

مــرة ثانيــة؟ ال ميكــن. كان عمــره ثــالث ســنوات واســمه معتصــم. ال يُهمنــي إذا مل تكــن اإلضــاءة 

مناســبة للكامــريا. قلــُت للصحفــي »لقــد حصلــَت عــى قصتــك، اذهــب اآلن«.

يقــول الزهارنــة، إّن أحــد أكــر العواقــب املؤســفة للتغطيــة اإلعالميــة هــو جرعــة األمــل الزائفــة 

ــّدم  ــالت، يُق ــون بالعائ ــؤالء الصحفي ــي ه ــا يلتق ــالت. »عندم ــون للعائ ــا الصحفي ــذي يعطيه ال

الكثــري منهــم وعــوًدا كبــرية مــن أجــل تهدئتهــم واكتســاب ثقتهــم، حتــى يتمكنــوا مــن االنفتــاح. 

ــك  ــرُف معانات ــريى ويع ــأرسِه س ــامل ب ــذا والع ــننرش ه ــل: »س ــرية، مث ــوٍد كب ــرشون بوع ــم يُب إنه

ــل عــى خــروج  ــٍت طوي ــي وق ــد ُم ــٌر شــائع. »لكــن بع وســتحصل عــى املســاعدة«. هــذا أم

الصحفيــن مــن غــزة، ونــرش قصصهــم، وتحــّول االهتــام إىل قضيــة أخــرى، تبقــى هــذه العائــالت 

عــى اتصــال معــي. يســألونني عــا إذا كان الصحفــي حصــل عــى املســاعدة لهــم وكيــف كانــت 

ردة فعــل »العــامل بــأرسه« عــى قصتهــم ... أجــُد نفــي عالًقــا يف زاويــة. مــاذا ميكننــي أن أقــول 

لهــم؟«
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ــا ـ  ــربى يف عرصن ــات الك ــة لألزم ــة اإلعالمي ــية للتغطي ــة قاس ــدو إدان ــد يب ــذا ق ــن أّن ه يف ح

ــة  ــي أّن التغطي ــه ال يعن ــامل ـ فإن ــن أركان الع ــٍن م ــانية يف كّل رك ــوارث اإلنس ــن الك ــد م العدي

ــن  ــة، لك ــة اإلعالمي ــم أن تســتمر التغطي ــن امله ــا. م ــل عــى العكــس متاًم ــف؛ ب يجــب أن تتوق

مــع بــذِل املتخّصصــن يف وســائل اإلعــالم جهــًدا أقــّل إليجــاد »لقطــات ُمربحــة« وقصــٍص نصيــة 

ــى األرض  ــة ع ــى القصــص الفعلي ــرب ع ــز بشــكٍل أك ــي، والرتكي ــري ميلودرام ــق أفضــل تأث لتحقي

ــا أحــد. ــا تذهــب دون أن يســمعها أو يراه ــا م ــي غالبً ــة، والت ــا يف املقدم ،رمب

رجل الحلوى

ع عليهــا أو يطلبهــا.  ومــع ذلــك، هنــاك قصــٌص يجــب رسدهــا حتــى ولــو مل يكــن املحــّرر يُشــجِّ

ــة  ــان ُمكلّل ــن األحي ــري م ــي يجــب رسدهــا؛ قصــص يف كث ــا تكــون أفضــل القصــص الت ــا م وغالبً

باملصاعــب والحرمــان. وبالرغــم ِمــن أّن رجــل الحلــوى لــن يــرى اســمه أبــداً يف عنــواٍن رئيــي 

أو متجــٍر يف صــورة حائــزة عــى جوائــز، فــإن قصتــه يجــب أن تُــروى.

ــاً، وهــو أحــد النازحــن  ــغ مــن العمــر 26 عام ــم البال ــدر إبراهي ــُت حي ــم أشــتي، صادف يف مخي

ــق  ــل الطري ــت بســطته الصغــرية، مقاب ــوى«. كان ــرف باســم »رجــل الحل مــن املوصــل وكان يُع

الــرتايب الضيــق ملدرســة املخيــم املؤقتــة، مليئــة بجميــع أنــواع الحلويــات الزاهيــة األلــوان التــي 

ــات. ــق واملرشوب تســّوس األســنان واملصاصــات والرقائ

كّل يــوٍم بعــد دوام املدرســة، يصطــفُّ املشــرتون الصغــار أمــام بســطة إبراهيــم لــرشاء كّل مــا 

ــة، نعــم، ولكــن كــا أخــربين  ــة تجاري ــت أشــبه برشك ــد كان ــم اليومــي. لق يف وســعهم مبرصوفه

ــم  ــع لرس ــة للمجتم ــت خدم ــد كان ــه. لق ــرتزُق من ــٍل يس ــرّد عم ــن مج ــر م ــم، كان أك إبراهي

ــل  ــه يجع ــدو أن ــن يب ــي، ولك ــٍب نف ــن طبي ــالً ع ــون بدي ــد ال يك ــة. ق ــامات الالمنتهي االبتس

ــة كل  ــاء الفرص ــي أثن ــون لرؤيت ــال يأت ــؤالء األطف ــم. »ه ــال املخي ــااًل ألطف ــر احت ــروف أك الظ

يــوم لتنــاول وجبــة خفيفــة أو مــرشوب، والبعــض اآلخــر يأتــون مــن الطــرف اآلخــر مــن املخيــم 

ــل  ــول »ه ــم« ، يق ــم له ــم ويبتس ــا معه ــيكوُن لطيًف ــا س ــالً هن ــاك رج ــون أّن هن ــم يعلم ألنه

ــامة؟« ــى ابتس ــول ع ــرّد الحص ــق ملج ــذا الطري ــون كل ه ــم يقطع ــل أنه ــك أن تتخيّ ميكن
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كان هنــاك 8000 طفــل ومــا يقــرب مــن 2800 عائلــة نازحــة تعيــُش هنــاك. وتحّمــل الكثــريون 

منهــم ندبــات الصدمــة، بعضهــم كان صامتًــا، والبعــض اآلخــر يعــاين مــن كوابيــس متكــّررة. كان 

يُنظــر إىل إبراهيــم عــى أنــه »أخ كبــري« للعديــد مــن هــؤالء األطفــال، ومثلهــم، كانــت رحلتــه 

صعبــة.

حيــدر إبراهيــم كــردٌي مــن جاعــة الشــاباك، وقــد فــّر مــن مســقط رأســه يف بعشــيقة، بالقــرب 

ــاك.  ــة هن ــش الخالف ــالن داع ــن إع ــزة م ــرتة وجي ــد ف ــام 2014 بع ــف ع ــل، يف صي ــن املوص م

الشــاباك هــم جاعــة عرقيــة دينيــة، معظمهــم يتّبعــون الشــبكية، وهــي جاعــة تابعــة 

للمذهــب الشــيعي يف اإلســالم. ال يوجــد هنــاك معلومــات دقيقــة عــن عــدد أفــراد الشــاباك يف 

ــف نســمة. ــاً و 500 أل ــن 130 ألف ــا ب ــم م ــرات تشــري إىل أنه ــراق، فالتقدي الع

فتــح إبراهيــم وشــقيقه بســطتها بعــد فــرتة وجيــزة مــن االنتقــال إىل مخيــم أشــتي مــن مخيــٍم 

آخــر للنازحــن. عنــد بســطة الحلــوى، وعــى الرغــم مــن االبتســامات والحلويــات، مُيكــن رؤيــة 

ــم ال يبوحــون مبشــاعرهم أو  ــّدث، لكنه ــون التح ــم يحب ــم »إنه ــول ابراهي ــال. يق ــاة األطف معان

ــدة  ــات بأســعاٍر زهي ــالً ويشــرتون الحلوي ــون قلي ــون، يضحك ــم يأت ــع »إنه ــم يُتاب مشــاكلهم«. ث

ميكــن للوالديــن تحّملهــا«. بعــض األطفــال مهــذب، والبعــض اآلخــر يــرق. وقــال »أنــا صعــٌب 

مــع اللصــوص، لكننــي لســُت قاســيًا للغايــة«.

ــات ومشــاعر اللطــف التــي ينرشهــا تدعــم جهــود  ــم الصغــرية التــي فيهــا حلوي بســطة إبراهي

املنظــات غــري الحكوميــة املحليــة ، التــي تنفــذ مجموعــة مــن الربامــج النفســية واالجتاعيــة 

ــيقى.  ــة أو دروس موس ــل فني ــت ورش عم ــواء كان ــال، س ــية لألطف ــات النفس ــة الصدم ملعالج

ــا. حقيقــة أّن وســائل اإلعــالم الغربيــة الســائدة  ولكنــه بطريقتــه الصغــرية املميــزة، يُحــدث فرقً

ــر  ــرشة أك ــن« املُنت ــة الالجئ ــة »صحاف ــن حال ــا ع ــرشُح لن ــه، ت ــط صورت ــه ومل تلتق ــرِو قصت مل ت

مــا تــرشح عنــه.
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مخيم آشــتي لالجئن يف شال العراق
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املظــامل القدمية متوت بقوة

ولكــن حتــى القصــص الكبــرية ال يتــم رسدهــا يف كثــريٍ مــن األحيــان. ففــي البلــدان التــي مزّقتهــا 

الحــرب، ال تكفــي التســويات السياســية وحدهــا لفــّض النــزاع بــن الجاعــات العرقيــة والدينيــة. 

بالنســبة للكثرييــن الذيــن يتعاملــون مــع مئــاِت اآلالف مــن النازحــن داخليــاً والذيــن فــّروا مــن 

مناطــِق القتــال، يجــب أن تبــدأ أعــال املُصالحــة يف املخيــات، بــن النــاس، لضــان التعايــِش 

الســلمي يف املســتقبل. يقــع الكثــرُي مــن العمــِل عــى أكتــاِف اإلدارة يف مخيــاِت إعــادِة التوطــن 

املؤقتــة التــي يتعــّنُ عليهــا التعامــل مــع املظــامل الطائفيــة التــي تــأيت مــع الالجئــن والنازحــن.

ــه رفــض إعطــاء اســمه.  ــه، لكن ــري ليقول ــه الكث ــا كان لدي ــُت شــيًخا يزيديً ــم أشــتي، قابل يف مخي

جلــَس عــى ركبتيــه عــى األرِض ثــم أمســَك بحجــر ورســَم خطوطًــا عــى الرمــاِل إلظهــاِر كيــف 

ــد  ــال »لق ــنجار. وق ــرية يف س ــدة صغ ــن إىل ســونون، وهــي بل ــل عام ــو داعــش قب ــَل مقاتل دخ

أتــوا مــن أربعــِة اتجاهــات«. »كان لديهــم دبابــات وقذائــف صاروخيــة ]قنابــل صاروخيــة[ وكّل 

يشء. كل مــا كان لدينــا أســلحة قدميــة بســيطة. ومل يتبــقَّ لنــا ســوى طريــٍق واحــد، وأدى ذلــك 

ــدأ  ــال إّن كل يشء ب ــا«. وق ــا، وهربن ــا، نســاءنا وأطفالن ــا بنادقن ــال. لقــد أخذن ــق إىل الجب الطري

ــي  ــا مــن إحــدى القــرى املجــاورة الت ــل تقريبً ــة تلقاهــا يف منتصــف اللي ــة ُمرعب ــٍة هاتفي مبكامل

اجتاحتهــا داعــش يف أغســطس عــام 2014. لقــد قيــل لــه »لقــد تعرّضنــا للخيانــة. لقــد ذهــب 

البشــمركة. ال أحــد يــأيت ملســاعدتنا، اهــرب إىل الجبــال«. ثــم أضــاف أّن الجيــش العراقــي غــادر 

املنطقــة قبــل شــهرين فقــط.

قاتــل الســكان لعــدة ســاعات مــن مواقعهــم يف الجبــال حتــى نفــدت ذخريتهــم. كــا فــّر حــوايل 

ــاِل ســنجار وتقطّعــت بهــم الســبل هنــاك لعــدة أشــهر  50 ألفــاً مــن األكــراد اليزيديــن إىل جب

قبــل أن تشــّن الواليــات املتحــدة غــاراٍت جويــة عــى املنطقــة. كان شــهر أغســطس والجــو حــاًرا. 

وورد أّن حــوايل ســبعن طفــالً ماتــوا بســبب الجــوع والجفــاف. العديــد ِمــن الذيــن مل يتمكنــوا 

مــن الفــرار إىل الجبــال قُتلــوا أو أرُسوا مــن ِقبــل داعــش، مبــن فيهــم أكــر مــن 3000 طفــل؛ كــا 

تــم اختطــاف حــوايل 7000 امــرأة.

ــم أشــتي،  ــة يف مخي ــدارِس املؤقت ــا يف إحــدى امل ــدي اآلن ُمدرًّس ــح هــذا الشــيخ اليزي ــد أصب لق

ــن  ــالح الدي ــار وص ــن األنب ــرب م ــن والع ــراد اليزيدي ــن األك ــِب ب ــًا يف الغال ــذي كان ُمقّس وال

وســنجار وشــنغال والفلوجــة واملوصــل. كان التوتــر بــن الجاعتــن داخــل املخيــم يوحــي 

ــاب أّي  ــّل غي ــب يف ظ ــوٌف وغض ــاك خ ــدة. كان هن ــة وُمعق ــون طويل ــد تك ــة ق ــأّن املصالح ب
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تفاعــٍل اجتاعــّي بــن العــرب واألكــراد اليزيديــن. كان مــن الواضــِح أّن الصدمــة الناجمــة عــن 

ــُب عليهــا بســهولة، خاصــة يف ظــّل ظــروف املعيشــة الصعبــة. كان  هــذا الــرصاع لــن يتــم التغلّ

ــوا ال يفرتقــون عــن بعــض،  ــن، وكان ــون مــن صدمــة أكــرب مــن اآلخري ــون يعان ــال اليزيدي األطف

ــى  ــاعدهم ع ــد مل يس ــن بالتأكي ــلوك البالغ ــواهم، وس ــالط بس ــردًدا يف االخت ــر ت ــوا أك ــا كان ك

ــك. ــي ذل تخطّ

ــرف  ــا يُع ــيطان« ، بين ــدة ش ــن باعتبارهــم »عب ــراد اليزيدي ــن األك ــرب يســخرون م ــض الع بع

اليزيديــن بأنهــم جاعــة ُمتاســكة وعرقيــة دينيــة تنــأى بنفســها عــن التفاعــل مــع »الغربــاء«. 

ــرات  ــبِب التوت ــأة بس ــة فج ــاِب إىل املدرس ــن الذه ــن ع ــال اليزيدي ــاع األطف ــك إىل امتن أدى ذل

العرقيــة. »لقــد تواصلنــا مــع أصحــاب النفــوذ يف املجتمــعِ اليزيــدي وباألخــص قادتهــم، وكذلــك 

شــيوخ املجتمعــات العربيــة، وطلبنــا منهــم إقنــاع البالغــن يف مجتمعاتهــم بعــدم مناقشــة هــذه 

القضايــا أمــام أطفالهــم، وأال يســتخدموا عبــاراٍت غــري الئقــة، عــى األقــل ليــس أمــام األطفــال.

ــة )KSC(، أحــد رشكاء اليونيســف، بالعمــل عــى إنشــاِء  ــة الكردي ــاذ الطفول تقــوم منظمــة إنق

املناطــق »الصديقــة لألطفــال« يف خمســة مخيــات، وتشــمل هــذه املــدارس واألنشــطة 

ــن النازحــن  ــا، م ــوان، 43 عاًم ــد العل ــال النازحــن. محم ــة لألطف ــة وورش العمــل الفني الرياضي

مــن منطقــة صــالح الديــن، هــو أحــد مــدريّس املــدارس التــي تديرُهــا منظمــة إنقــاذ الطفولــة 

ــر 2014. ــذ يناي ــتي من ــم أش ــوٌد يف مخي ــو موج ــة، وه الكردي

ــم  ــل تنظي ــالً »دخ ــُر قائ ــتي. يتذك ــم أش ــه إىل مخي ــي قادت ــة الت ــه الخاص ــارك تجربت ــد ش محم

الدولــة اإلســالمية إىل املدينــة وانعزلنــا فجــأة عــن كّل يشء«. مل يكــن لدينــا هاتــف وال غــاز وال 

ــا«.  ــنتضّوُر جوًع ــا س ــام وإال كن ــي الطع ــات لطه ــعِ جــذوِر النبات ــا إىل جم ــد اضطررن ــام. لق طع

ــّد  ــى ح ــيات«، ع ــش وامليليش ــن داع ــاٌل ب ــاك قت ــيعية وكان هن ــيات الش ــت امليليش ــم وصل »ث

قولــه. بقــي العلــوان يف منطقــة صــالح الديــن ملــدة خمســة أشــهر قبــل أن يتمكــَن أخــريًا مــن 

الفــراِر مــع زوجتــه وأطفالــه الثالثــة عــرش. يقــوُل إنــه مل يكــن مــن الصعــب للغايــة الفــرار، »ألّن 

ــريًا  ــكاِن كب ــدُد الس ــيعية، وكان ع ــيات الش ــة امليليش ــة يف محارب ــغولة للغاي ــت مش ــش كان داع

ــه كان مــن الصعــِب الســيطرة عــى التدفــق الخارجــي للمدنيــن«. لدرجــة أنّ

يقــوُل العلــوان إّن التوتــرات بــن اليزيديــن والعــرب يف املخيــم كانــت مرتفعــة للغايــة يف البداية. 

ــا أصدقــاء، ونحــن جــزٌء مــن  ــم األطفــال أنن ــا نُعلّ ــك، لكنن »كان مــن الصعــِب التعامــِل مــع ذل

نفــس البلــد، ونحــن نبــذُل جهــداً لخلطهــم يف أنشــطة حتــى يُجــربون عــى التفاعــل مًعــا«.
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ــا وهــي كرديــة يزيديــة وأم لتســعة أطفــال  تتذكــُر شــريين قاســم، البالغــة مــن العمــر 34 عاًم

مــن ســنجار، رؤيــة جارتهــا املجــاورة تنضــُم إىل مقاتــيل داعــش. »كان جــاريت عربيــة، وخانونــا 

وبــدأوا القتــال ضدنــا. اعتدنــا عــى االحتفــال بحفــالِت الزفــاف مًعــا. ثــم يف اليــوم التــايل وضعــوا 

أيديهــم يف يــد داعــش. كيــف ميكننــي العــودة إىل هنــاك مــرة أخــرى؟ كيــف ميكننــي الوثــوق 

بهــم مــرة أخــرى؟«.

قالــت قاســم إنهــا ترغــُب يف أن يذهــَب أطفالهــا إىل املدرســة، لكنهــا قالــت إنهــم خائفــون ألّن 

ــا  ــس لدين ــن لي ــدي »لك ــيخ اليزي ــال الش ــا. ق ــيكونون عربً ــف س ــم يف الص ــن زمالئه ــد م العدي

ــؤالء  ــا. ه ــون يف منطقتن ــوا يعيش ــم مل يكون ــا يف املخي ــاس هن ــؤالء الن ــرب. ه ــع الع ــكلة م مش

ــن  ــار. ليســوا هــم الذي ــاىل واألنب ــن ودي ــم يف صــالح الدي ــن منازله ــن م ــا، مطرودي ــاس مثلن الن

فعلــوا هــذا بنــا«. لألســف، هنــاك الكثــري مــن هــذه القصــص، ولكــن بــدون صــورة إلظهارهــا أو 

مأســاة كبــرية لإلبــالِغ عنهــا، فــإن القليــل مــن وســائل اإلعــالم لديــه ميــٌل لنــرِش هــذه القصــص 

ــم. ــا عــى مواقعه ــى كتابته ــا، أو حت ــِر فيديوهــات عنه أو تصوي

مأزق الصحفي

هــذا هــو املــأزق الــذي يواجهــه الصحفيــون. كــا أخــربين أحــد الزمــالء، فــإّن القصــص يف هــذا 

ــن  «.  ــن زرقاوي ــري مــن االنفجــارات أو لصــورة عــريّب ذي عين ــاء والكث ــاُج إىل الدم الوســط »تحت

ــرّبٍر منطقــي. وهنــا تكمــُن املفارقــة لكــن مــع ُم

التناقــُض ناتــٌج عــن االنتشــاِر الحديــِث للمعلومــات. يف الســابق، كان هنــاك عــدٌد قليــٌل 

ــت  ــرّاء. كان ــور الق ــات وجمه ــُر املعلوم ــي تحتك ــرية الت ــة الكب ــِذ اإلعالمي ــالِت واملناف ــن املج م

إنرتناشــيونال هريالــد تريبيــون ولومونــد ورويــرتز ووكاالت األنبــاء تعــرُض للمشــاهد مــآيس 

العــامل والتــي تراوحــت بــن بيافــرا وبنغالديــش، بــل وتســيطر عليهــا إىل حــٍد كبــري. اليــوم، تــم 

ــد  ــي ق ــات )والت ــى املعلوم ــع الدميقراطــي ع ــاء الطاب ــات وإضف ــكاِر املعلوم ــى احت القضــاء ع
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يعتربُهــا البعــض فــوىض املعلومــات(. أوالً جــاءت األقــار الصناعيــة، ثــم قنــوات الكابــل، واآلن 

ــة  ــالم القامئ ــائل اإلع ــس وس ــف تتناف ــي، كي ــأزق الصحف ــن م ــا يكم ــة. وهن ــف املحمول الهوات

)قــد يقــول البعــض( التــي عفــا عليهــا الزمــن ضــد قصــة، مــا مل يتــم التحقــق منهــا باملجمــل، 

والتــي تنتهــي يف موقــع مدونــة أو عــى فيســبوك أو تويــرت؟ كيــف يتنافــس صحفيــو »املدرســة 

ــن  ــق م ــم التحق ــن عليه ــا يتع ــاب عندم ــريا وواتس ــع كام ــول م ــف محم ــى هات ــة« ع القدمي

ــا؟ ــا ومصدره ــم وكتابته قصصه

ــدِد  ــض ع ــن، وتخفي ــة الثم ــة الباهظ ــب الخارجي ــالق املكات ــا إغ ــة أيًض ــذه املفارق ــر ه وتف

الصحفيــن املعتمديــن واالبتعــاد عــن املجــالِت الورقيــة. انخفضــت أعــداُد املشــرتكن وعائــدات 

ــد ُخّفضــت  ــات ق ــي أّن امليزاني ــٍح بســيط، وهــذا يعن ــاِر رب ــات والضغــط التنافــي إلظه اإلعالن

إىل حــٍد كبــري. قــد تقــوُل صحيفــة واشــنطن بوســت إن »الدميقراطيــة متــوت يف الظــالم«، لكــن 

ــة. ــوار النبيل ــك األن ــرَي مــن املــاِل للحفــاِظ عــى تل ــُب الكث األمــر يتطل

وهــذا مــا يفــُر كذلــك األســاس املنطقــي إلنتــاِج القصــص الكبــرية فقــط وأكرهــا تفــرًّدا 

ــاِم الفرصــة  وجاذبيــة. بالرغــِم ِمــن أّن الكثــري مــن الصحفيــن يرغبــون يف أن يتمّكنــوا مــن اغتن

ــا  ــة طامل ــى ضئيل ــك تبق ــِق ذل ــرَص تحقي ــإن ف ــة، ف ــخ« بدق ــن التاري ــل األول م ــِة الفص »لكتاب

ــاٍس لجــذِب  ــب تضغــط للحصــوِل عــى أفضــِل صــورة أو أفضــِل قصــة أو أفضــِل اقتب أّن املكات

جمهــوٍر تتّجــه أعينــه نحــو قنــواِت الكابــل واملواقــع اإللكرتونيــة وتويــرت وفيســبوك. مــع األســف، 

فــإّن القصــص الحقيقيــة ـ ســواء كانــت نزاعــات عرقيــة أو مشــاكل أخــرى داخــل املخيــم ـ قــد 

ال تكــون قابلــة للتســويق بحيــث تنتهــي يف منشــورات ُمتخّصصــة ال تصــل إىل الجاهــري. وهــذا 

ــِم التجــارِب  ــِل إىل تعمي ــة واملي ــات الخاطئ ــة واملعلوم ــب النمطي ــج ســوى القوال ــدوره ال يؤّج ب

ــه  ــك أن ــن ذل ــوأ م ــن. واألس ــن والنازح ــن الالجئ ــها اآلالف م ــي يعيُش ــاوية الت ــدة واملأس الفري

ــرش املحرومــن بالفعــِل مــن حقوقهــم وتهميشــهم. ــِد رشيحــٍة مــن الب ــد مــن تجري يزي

ــبقة  ــم املُس ــّدى املفاهي ــي تتح ــك الت ــي تل ــن ه ــا كصحفي ــاُج إىل رسِده ــي نحت ــَص الت إّن القص

ــار،  ــم. باختص ــاعدة والدع ــُب املس ــي تطل ــة« الت ــم املتخلّف ــن »األم ــة ع ــق« املريح و »الحقائ

ــتاِع إىل  ــكايف لالس ــِت ال ــِذ الوق ــى أخ ــمُل ع ــي تش ــة. وه ــت جذاب ــي ليس ــص الت ــا القص إنه

أشــخاٍص قــد نعتربُهــم »غــرَي ُمهمــن« أو »غــرَي ُملِهمــن« للوهلــِة األوىل ألنهــم ال يُِعــّدون 

قصــة دراماتيكيــة مبــا فيــه الكفايــة. الحــل هــو توجيــه الكامــريا والعمــل عــى دمــِج الترصفــاِت 

ــادق. ــرٍض ص ــة يف ع ــاة الحقيقي ــِق الحي ــل لتوثي ــواِر األصي ــة والح الطبيعي
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إّن االنتبــاه لهــذه املشــاكل ميكــن أن يــؤدي إىل حلــوٍل أفضــل. طاملــا أّن بيئتنــا املهنيــة تتشــكُل 

مــن خــالِل انتشــاِر املعلومــات وإضفــاء الطابــع الدميقراطــي عليهــا، فســوف نضطــُر إىل الرتكيــِز 

بشــكٍل حــرصّي عــى أعــاِل العنــِف واألحــداِث املرّوعــة، والقصــِص التــي تُعيــُد تأكيــَد الصــوِر 

ــا، أو الــرِد الــذي يخــدُم أجنــدة سياســية، واالهتــام بقصــٍص ذات  النمطيــة بــدالً مــن كرِه

بُعــٍد إنســاين عميــق أو مونتــاج صــور مــن أجــِل االنتشــاِر الريــع عــرب اإلنرتنــت ســيتُم تفويــُت 

القصــِص الحقيقيــة، وســوف تســتمُر معانــاة الصحافــة.
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ُمعلّمي إيلّ  الالجئ 
كولينغز فرانسيس  بقلم 
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علياء وزوجها محمد
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جلســنا خــارج منــزل عليــاء الصغــري، نلقــي نظــرة عــى الصــوِر عــى جهــاِز الحاســوب املحمــول، 

ــن  ــراٍت م ــدة م ــاه ع ــا فعلن ــو م ــاِء؛ وه ــن األصدق ــَث ع ــادُل األحادي ــوِه، ونتب ونشــرُي إىل الوج

قبــل. عــادة، كان مــن املمكــِن أن يكــوَن ذلــك يف فنــاٍء أو رشفــة يف دمشــق، مــع صــوِت املــؤّذِن 

ــت  ــا. كان ــوِب أملاني ــة يف جن ــدٍة هادئ ــام نحــن اآلن يف بل ــن هــذه األي ــى مســافة، ولك ــن ع م

عليــاء قــد عاشــت حيــاة مليئــة باألحــداِث منــذ أن التقينــا آخــر مــرة.

كنــا نظهــُر يف الصــوِر دامئًــا ُمبتســمن ـ يف حفلــة أو حفــل زفــاف أو يف منــزِل شــخٍص مــا أثنــاء 

ُمشــاهدة إحــدى مباريــات كأِس العــامل بينــا يتــمُّ تحضــري الكبــاب. هنــاك صــوٌر لنــا جالســن 

ــة  ــة متهالك ــى صــورة ونحــن يف حافل ــة، وحت ــِب املدرســية العربي ــب مغطــاة بالكت عــى مكات

ــة  ــريًا عــى صــور تلــك الرحل ــا كث ــاء يتّجهــون عــرب الصحــراء إىل تدمــر. لقــد ضحكن مــع أصدق

وخاصــة عــى صــورِة صديــٍق مشــرتك، والــذي، ليــس للمــرة األوىل، قــد صعــَد إىل ســطِح الحافلــة 

ــا نقطــة تفتيــش تابعــة للرشطــة  ــا رصدن ــده إىل الحافلــة إال عندم الريعــة الحركــة. مل نع

الســورية. كانــت تلــك أيامــاً بريئــة.
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»أتذكــُر ذلــك؟ ســبع ســنواٍت مــرّت ... )رايــة( يف الســويد هــذه األيــام، يعيــُش )عابــد( يف لنــدن، 

وبقــي )جــورج( هنــاك«. كان هنــاك جــوٌّ مــن الحــزِن، أيًضــا. كنــُت مجــرّد زائــٍر عــاَش يف ســوريا 

ملــدة عــاٍم ونصــف، وكانــت تلــك األماكــن تحمــُل ذكريــات رائعــة يل. بالنســبة لعليــاء وزوجهــا 

محمــد، كانــت تلــك ديارهــم. وهــم يعيشــون اآلن يف ملجــأ بعــد رحلــة صعبــة كادت أن تــودي 

بحياتهــم، ينظــرون إىل صــوِر وطــٍن قــد ال يرونــه أبــًدا مــرة أخــرى.

--

ــِم اللغــة العربيــة، وأخــذُت إجــازة مــن عمــيل يف يب يب  ذهبــُت إىل دمشــق يف عــام 2009 لتعلّ

ــًدا نســبيًا يف الســنواِت األخــرية،  ــُت التحــّدَث باللغــة اإلســبانية جي يس يف لنــدن. بعــد أن تعلّم

كنــُت أعلــُم أّن اللغــة العربيــة كانــت أكــرَ رصامــة وستســتغرُق وقتًــا أطــول، لــذا فقــد منحــُت 

نفــي عاًمــا عــى األقــل. مثــل العديــد مــن الجهــود التــي بذلتهــا مــن قبــل، مل يكــن لــدي أي 

فكــرة عــن مــدى صعوبــِة األمــِر والتجربــة املجزيــة التــي ســوف ترتتــُب عليــه.

تواصلــُت ُمســبًقا مــع جامعــة دمشــق، حيــث كانــت هنــاك دورات اللغــة العربيــة للمبتدئــن 

كــا قالــوا يل، لألشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أّي علــٍم باللغــة. ومــع ذلــك، عــرُت عــى مــكاٍن يف 

دمشــق ألقطــَن فيــه مــع عائلــة يف الشــوارِع الخلفيّــة للمدينــِة القدميــة. لكننــي أدركــُت رسيعــاً 

أّن الــدورة الجامعيــة لــن تفيــدين. فقــد كنــُت يف الفصــِل مــع أشــخاٍص درســوا اللغــة مــن قبــل 

ولذلــك الحظــُت أّن الــدورة ليســت للمبتدئــن مثــيل الذيــن ليــس لديهــم أي أساســات يف اللغــِة 

العربيــة، فبــدأُت أبحــُث عــن حــٍل آخــر.

كان يل صديقــة تعيــُش يف منــزٍل آخــر وعرّفتنــي عــى ُمدرّســة خاصــة. عــى فنجــاِن قهــوة، بعــد 

حــوايل ثالثــن دقيقــة، أوضحــت يل عليــاء الكثــري عــن أساســياِت اللغــة أكــر مــّا اكتســبتُه يف 

أســبوعن يف الفصــل. تعرفــُت عــى بنيــِة الجــذر، وكيــف تغــرّيُ الحــروف املحــرّية شــكلها اعتــاًدا 

عــى مــكاِن وجودهــا يف الكلمــة. فــوق كل هــذا، فقــد بعثــت لــدي عليــاء أيًضــا حــّب اللغــة.

ــُب  ــي يكت ــات. كصحف ــروَف والكل ــُش الح ــي أخرب ــة وجعلتن ــاَل الكتاب ــرت يل ج ــد أظه لق

باليمــن والــذي أصبــح خطــه مخربًشــا نتيجــة الحاجــة للكتابــة برعــة، وجــدُت نفــي أصنــُع 

ــا إىل  ــن الصفحــة ُمتجًه ــِب األميــن م ــن الجان ــس، م ــاِه املعاك ــُب يف االتج ــة وأكت أشــكااًل جميل

اليســار. شــعرُت بســهولة وسالســة. لكــن مــا هــو أكــر مــن ذلــك هــو أنّنــي أعجبــُت بأســلوِب 

ــاء. علي
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لقــد وجــدُت ُمعلمــي، لكن ما مل أدركه يف ذلك الوقت هو أنني اكتســبُت صديًقا حقيقيًا.

يف كّل صبــاٍح كنــُت أســتيقُظ مبكــرًا وأراجــُع الــدروَس التــي اســتغرقت ســاعتن يف اليــوم 

ــدة  ــة بعي ــة يف زاوي ــُن ســجائرها املتواصل ــاء تصــُل وتحــّرُ الشــاي وتدّخ ــت علي الســابق. كان

ــد. ــرداِت والقواع ــوَل املف ــدُث ح ــُس ونتح ــم نجل ــة ث ــن الرشف م

كان تقــول »اليــوم ســندرُس عــن السياســة«، ثــم نخفــُض أصواتنــا عندمــا نناقــُش مصطلحــاٍت 

ــا  ــا أطلقن ــل«، أو ك ــارة »إرسائي ــُس بعب ــة ونهم ــة والديكتاتوري ــة والدميقراطي ــل الحكوم مث

ــد«. ــزين الن ــا، »دي عليه

لقــد كنــا نتبــادُل التدريــَس حيــث كنــُت أعطيهــا ســاعة أو أكــر مــن دراســِة اللغــة اإلنجليزيــة، 

عــى الّرغــِم مــن أنهــا تحّدثــت بالفعــِل بشــكٍل جيــد وُمدهــش، بعــد أن كانــت تــدرّس نفســها 

بشــكٍل أســايس. أكــرَ مــن األفعــاِل واملفــردات، عرّفتنــي عليــاء عــى حيــاٍة رمبــا مل أرَهــا أبــًدا، 

ــالِت  ــة الحاف ــُم خدم ــف تفه ــاء. كي ــن والكرم ــاِس الطيب ــة بالن ــراِف الخاص ــرِق واألع إىل الط

ــعِ أنحــاِء دمشــق. مــا هــو  ــاً غــرَي ُمنتظمــة يف جمي ــي كانــت تســلُك طرق ــرّية الت الصغــرية املُح

أفضــُل طعــام للطلــِب وأيــن؟ حتــى كيــف تســاوُم يف ســوق الحميديــة. »ابتعــد، ابتعــد« كانــت 

ــا البائــع«. تهمــس. »ســوف يتبعن

لقــد كانــت رحلــة ميدانيــة واحــدة كبــرية، غالبًــا مــا كانــت تخــرُج اللغــة العربيــة مــن الفصــِل 

ــَح  ــذي أصب ــوك )وال ــاف يف الريم ــالِت الزف ــُر حف ــا نح ــق. كن ــة يف دمش ــوارِع القدمي إىل الش

فيــا بعــد معقــاًل لداعــش(، وحفــالٍت يف املــزة، كنــا نــدرُس يف كّل مــكان. كانــت اللغــة صعبــة 

للغايــة، ومــع ذلــك كانــت الحيــاة هنــاك ممتعــة جــًدا، لدرجــة أننــي مــّددُت إقامتــي. ولكــن يف 

ــا، بــدًءا  عامــي الثــاين، بــدأت الحيــاة تتغــرّيُ مــن حولنــا. كانــت بدايــاُت الحــرِب تظهــُر تدريجيً

مــن رجــاِل الرشطــة الذيــن تعاملــوا بوحشــيّة مــع املراهقــن الذيــن رشــوا جــداًرا بالرســوماِت 

املعاديــة للحكومــة يف درعــا يف جنــوِب البــالد.

ثــم بــدأت الرشطــة يف إطــالِق النــاِر عــى املتظاهريــن. مثــل كّل الحكومــات التــي تطلــُق النــاَر 

ــن  ــن«، لك ــل »اإلرهابي ــن ِقب ــوِم م ــوا للهج ــم تعرّض ــوا أنه ــلحن، زعم ــري مس ــخاٍص غ ــى أش ع

القســوة التــي رأيناهــا كانــت تبعــُث عــى القلــِق الشــديد. األحــداث يف درعــا كانــت فظيعــة، 

ــل أبــًدا ألّي درجــة مــن الــرّش كانــت ســتصُل األمــور. وتــم ســحقها كالعــادة. مل نتخيّ
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تدريجيًــا أصبــح الحــي الــذي كنــُت أعيــش فيــه أقــل وديــة. احتــّل رجــاٌل هادئــون إىل حــٍد مــا 

ويرتــدون ســرتاٍت جلديــة زوايــا الشــوارِع وكانــوا يحّدقــون بجميــعِ املــارة. »مــن هــم؟« ســألُت 

ــِث معهــم.  ــُت أتجــاذُب أطــراَف الحدي ــا مــا كن ــًدا وغالبً ــن أعرفهــم جي أصحــاَب املتاجــِر الذي

»الرشطــة« قيــل يل بهــدوٍء شــديد.

ــا يف دمشــق كانــت مؤيــدة للنظــام. فقــد علقــُت أكــر مــن مــرة بــن  املظاهــرات التــي رأيتُه

حشــٍد كبــري مــن النــاس وهــم يهتفــون: »هللا، ســورية، بشــار وبــس« ـ أي هللا وســوريا وبشــار 

ــرة القــدم يف شــال  ــاِت ك ــوِف عــى رشف ــك بالوق ــرين ذل ــه. ذكّ ــاُج إلي ــا نحت األســد هــو كّل م

ــت خطــرية. ــات كان ــُت أعــرُف أّن هــذه األوق ــي كن ــات، إال أنّن ــرتا يف الثانيني إنجل

--

غــادرُت ســوريا عــى مضــض. بعــد العــودِة إىل لنــدن لوظيفتــي يف يب يب يس، تحّدثنــا أنــا 

ــُت  ــي كن ــاء الت ــِم األمــور. األحي ــِف مــع تفاق ــِق ســكايب أو عــرب الهات ــريًا عــن طري ــاء كث وعلي

ــن  ــرتة م ــُت لف ــُث عش ــرزة، حي ــاكَن ب ــت مس ــرت. تعرّض ــوك، ُدّم ــل الريم ــداً، مث ــا جي أعرفه

الزمــن، لهجــاِت الدبابــات. يوًمــا بعــد يــوم، كانــت البلــدات واملــدن املألوفــة تستســلُم لرعــِب 

ــن  ــتمرار ع ــام باس ــواِق النظ ــِث أب ــع حدي ــام، م ــن للنظ ــن املناهض ــد املتظاهري ــية ض الوحش

»اإلرهابيــن«. وكان األســد قــد أفــرَج عــّا يُســمى باملتطرفــن السياســين الذيــن ســجنهم 

ــن. ــوِد إرهابي ــه بوج ــِر ادعاءات ــاِم بتربي ــمَح للنظ ــا س ــابقاً، م س

ــا يف األصــل  كانــت عليــاء يف البدايــة مــرتّددة يف املغــادرة. فســوريا موطنهــا، وبالرغــِم ِمــن أنّه

ــرَ مــن  ــت أك ــت، وقال ــا«، كــا قال ــا. »ســأبقى هن ــت مدينته مــن الشــال، لكــّن دمشــق كان

مــرّة بهــدوء، »مبجــرّد أن ينتهــي األمــر، ســيكون كّل يشء رائًعــا، ســيكون هنــاك حفلــة«. ظللــُت 

أخربُهــا بأنهــا يجــب أن تغــادر، وأنــه لــن يكــون هنــاك حفلــة، وأنــه إذا ســقَط نظــام األســد، 

كــا توقعنــا يف ذلــك الحــن، ســيكوُن هنــاك إراقــة دمــاء.

كان تحدثنــي عــن زيــادة نفــوِذ الشــبيحة والذيــن هــم ميليشــيات مدعومــة مــن ِقبــل النظــام 

ــا. أكــر مــا صعقنــي  وتســيطُر عــى بعــِض الشــوارِع يف عــدة أحيــاء. كان كّل يشء يشــتّد ظالًم

ــي أصبحــت  ــه عــن القطــِط الت ــا قالت ــاِم 2013 هــو م ــاء يف ع ــع علي ــُت أتحــّدُث م ــا كن عندم

ــت  ــي كان ــق والت ــهرية يف دمش ــوارِع الش ــُط الش ــا. قط ــمُع أصواته ــكاِد تس ــي بال ــة، فه صامت

ــة. ــة وصامت ــا، أصبحــت مهزوم ــَك مســتيقظا مبوائه تبقي
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يف النهايــة، عليــاء، مثــَل كثرييــن آخريــن، ســتغادر. أوالً ذهبــت إىل بــريوت للعمــِل كصحفيــة، 

ــن  ــن 5.6 مالي ــن ب ــدة م ــن ـ واح ــن العديدي ــدة م ــت واح ــة. أصبح ــطنبول كالجئ ــم إىل إس ث

ــّد الـــ 6.6  ــا وحدهــا. وهــذا دوَن ع ــن يف تركي ــرَ مــن 3.5 مالي ســوري منفــي يف الخــارج، وأك

ماليــن نــازح داخــل ســوريا، بحســِب أرقــاِم املفوضيّــة الســامية لألمــِم املتحــدة لشــؤوِن 

الالجئــن. هــذه هــي مأســاة عرصنــا، تلــك التــي جعلــت أناســاً مثــل عليــاء ومحمــد يخاطــرون 

ــروب. ــم لله بحياتِه

ــا،  ــاة كالجــئ يف تركي ــا، ُمدركــة أّن الحي ــِه إىل أوروب ــاء أكــرَ مــن مــرّة عــن التوّج تحدثــت علي

ــن  ــايل ل ــص، وبالت ــم تراخي ــن لديه ــن مل تك ــبة للذي ــة بالنس ــن قانوني ــة، مل تك ــت آمن وإن كان

يكــون لديهــم مســتقبل مضمــون. ذكــرت ذات يــوم أنهــا قــد تكــون وجــدت طريقــة ممكنــة، 

ــارب  ــك، كان لديهــم »ق ــه إذا حــدث ذل ــي أن ــل. أخربتن ــد مــن التفاصي ــا اختــرصت العدي لكنه

رســمي«، وكان »ال يشء يدعــو للقلــق«. مل أكــن الوحيــد الــذي مل تخــربه عندمــا ركبَــت يف 

ــا. ــرة أيًض ــا أّي فك ــدى عائلته ــن ل ــارب؛ مل يك الق

 --

ــاهدنا  ــل. ش ــذين يف التفاصي ــي تأخ ــا وه ــا يف أملاني ــارَج منزِله ــنا خ ــن، جلس ــك بعام ــد ذل بع

اللقطــات التــي صّورتهــا عــن محمــد وصديِقــه طــارق، وهــو يســرُي بســعادة يف شــوارِع أزمــري يف 

جنــوِب تركيــا، يضحــُك ويــرصخ. كانــوا يتّجهــون نحــو مــا ســيكوُن قاربًــا ُمكتظًــا يأخذهــم عــرَب 

بحــِر إيجــه إىل أوروبــا. كلــا شــاهدنا، أصبــَح الفيديــو مرّوًعــا أكــر.

كانــت هــذه صــوًرا مألوفــة بالنســبة يل، للعــامل، مــن رجــاٍل ونســاء وأطفــال يائســن يتشــبّثون 

بــزورٍق مطاطــّي فــوَق املــاء. لكــن يف هــذه الحالــة كانــوا هــؤالء أصدقــايئ، يعيشــون مقامــرة 

يائســة. »ال تفكــُر يف املخاطــِر التــي تأخذهــا«، أخربتنــي عليــاء ونحــن نــرشُب الشــاي. »ولكــن 

يف اللحظــة التــي قــال فيهــا املُهّربــون، »إىل القــوارب«، هنــا بــدأت الدرامــا«. عــى بُعــِد مائــة 

ــم  ــم تركه ــِر ث ــة يف البح ــفينة املمتلئ ــوُد الس ــرُّب يق ــر، كان املُه ــرِض البح ــرتاً يف ع ــن م وخمس

وحيديــن يف البحــِر يف الظــالم. بعــد ذلــَك بوقــٍت قصــري، فشــَل املُحــرّك وبــدا األمــُر ســيئًا للغايــة. 

ــة  ــٍر باللغ ــرصُخ بذع ــي ت ــاء وه ــوِت علي ــاُع ص ــَك س ــة، وميكن ــواء وميض ــو أض ــُر الفيدي يُظِه

اإلنجليزيــة. »مرحبــا!« تــرصُخ بينــا يقــرتُب قــارٌب آخــر. »نحــن بحاجــة إىل بعــِض املســاعدة 

هنــا!«
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ــه  ــُت أعمــُل علي ــة، كن ــٍر حــول الرحل ــة معهــا مــن أجــِل تقري ــُت مقابل عندمــا جلســُت وأجري

ــا.  ــا قــد ال تنجــو منه ــي اعتقــدت أنه ــة الت ــة، تحّدثــت بحــاٍس عــن التجرب ــي آر يت العاملي لت

ــا، بأصدقــايئ وعائلتــي. كنــُت أقــوُل إذا كنــُت قــد ارتكبــُت خطــأ يف  »كنــُت أفكــُر بكــم جميًع

ــُت أنظــُف قلبــي«. حــِق شــخٍص مــا آمــُل أن يغفــَر يل«. قالــت: »كن

بالصدفــة تــم رصُدهــم وإنقاُذهــم مــن ِقبــِل خفــِر الســواحِل اليونانيــة. الصــوُر تُظهــُر وجوهــاً 

ــن، مل أســمُع أّي  ــن أّي يشء آخــر. خــالل األســبوعن القادم ــرَ م ــاِح أك ــعِ االرتي مبتهجــة، بداف

ــن  ــا، لك ــوا إىل أوروب ــم وصل ــد ســمعنا أنّه ــا. لق ــن معارفن ــٍد م ــا، ومل تتحــّدث إىل أح يشٍء عنه

ــت تنتظرهــا،  ــي كان ــة بشــأِن املخاطــِر الت ــا مل تكــن صادق ــاِج ألنه ــَس أكــر. شــعرُت باالنزع لي

لكننــي أدركــُت أنهــا كانــت تحــاوُل فقــط، كــا كانــت دامئًــا، أال تُقلــَق أّي شــخص. كنــا نتمنــى 

أن يكــوَن كّل يشٍء عــى مــا يـُـرام، ولكــن مل نعــد نتفاجــأ ِمــن أّي يشٍء يحــدُث يف ســوريا؛ ســواء 

األماكــن التــي أحببناهــا أو األصدقــاء. إّن ســوريا املليئــة باالبتســاماِت والضحــِك التــي عرفناهــا 

ــا، ومل تعــد موجــودة. قبــَل الحــرِب أصبحــت اآلن رسابً

ــرَب  ــطٍء ع ــم بب ــّق طريقه ــن ش ــوا م ــم متكن ــا ث ــارق يف أثين ــد وط ــاء ومحم ــن علي ــَط كل ِم هب

ــاِل  ــِل عــرَب الجب ــة طــواَل اللي ــة ُمضني ــن ألخِذهــم يف رحل ــا. لقــد دفعــوا للمهّرب ــوب أوروب جن

ــرش  ــن ع ــرَ م ــة أك ــتغرقت الّرحل ــة؛ اس ــون الدبب ــوا يراقب ــا كان ــوفو بين ــا إىل كوس ــن ألباني م

ــطٍء ويســتغنون عــن  ــي أحروهــا بب ــِر الت ــِب الظه ــاِت حقائ ــوا يُفِرغــون محتوي ســاعات. كان

األشــياِء التــي اعتربوهــا غــرَي رضوريــة. شــقوا طريقهــم بحــذر عــرَب الحــدوِد ســريًا عــى األقــدام، 

ــت  ــم. كان ــد يعيده ــخٍص ق ــم، أو أّي ش ــاء ذهابه ــة أثن ــوا الرشط ــار، وتجّنب ــيارة، والقط بالس

ــم  ــم بخــري لكنه ــا أنه ــروا مجــدداً إلخبارن ــا  ظه ــخ عندم ــوا يف ميوني ــا هــي الهــدف، وكان أملاني

ــون. مرهق

--

بعــد فــرتٍة وجيــزة، ذهبــُت لرؤيتهــم. كانــوا يف بلــدة هادئــة، محشــورين يف غرفــة يف مجموعــة 

مــن الشــقِق املخّصصــة لالجئــن. اللغــة املســتخدمة كانــت اللغــة العربيــة، وكان الجميــُع يــرتُك 

حــذاءه عنــد البــاِب، ورائحــة الطعــام العراقــي والســوري تتخلـّـُل الهــواء. كانــت هــذه محطتهــم 

األوىل يف نظــاِم الالجئــن الــذي أنشــأته الحكومــة األملانيــة ملســاعدِة الوافديــن الجــُدد.
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ــكان. مل أَر  ــدوء امل ــي ه ــة، صدمن ــاِم الدافئ ــن األي ــوٍم م ــة يف ي ــول املدين ــرُي ح ــا نس ــا كّن بين

ــذي كان  ــخص ال ــس الش ــي نف ــِر، ه ــت، يف الظاه ــنوات. كان ــالِث س ــن ث ــرَ م ــذ أك ــاء من علي

يركــُض باتجــاِه محطــة القطــاِر عنــدت وصلــُت، وهتفــت »مرحبــا« بصــوٍت عــاٍل عــرَب الشــارِع. 

ــِة عاصفــة مــن النشــاِط والضوضــاء والفــوىض. كانــت  ــا مبثاب لكــن دمشــق التــي أحببناهــا كان

لعليــاء الخصائــَص ذاتِهــا يف بعــِض األحيــان. وكانــت هــذه املدينــة عــى نهــٍر جميــل، غــرَي بعيــٍد 

ــة.  ــة للغاي ــعِ أملاني ــة، ُمحاِفظــة، وبالطب ــا لدمشــق. هادئ ــرة متاًم عــن شــتوتغارت، ولكنهــا ُمغاي

ــا. تســاءلُت كيــف ميكــُن أن يتأقلمــوا معه

ثــم عــدُت بعــَد بضعــِة أشــهٍر عندمــا اجتمــَع أصدقاؤنــا مــن مناطــٍق مختلفــة لحضــوِر حفــِل 

زفــاٍف ســورّي منوذجــي و صاخــب. لقــد تزّوجــت عليــاء مبحمــد، ورقصنــا عــى أنغــاِم املوســيقى 

ــة  ــَم الســوريون األجانــَب، وأنــا منهــم، كيفيّ العربيــة الّصاخبــة طــواَل الليــِل، ومــرّة أخــرى، علّ

رقــِص الدبكــة التقليديــة، كــا فعلنــا مــراٍت عديــدة يف دمشــق وحمــص وتدمــر.

باســتثناء هــذه املــرّة كان األجانــُب ـ أو كــا يُســّميهم األملــان، املهاجــرون ـ يشــّقون طريَقهــم 

يف أرٍض غريبــة، كــا فعلنــا نحــن مــن قبــل وبفضــِل مبســاعدتهم.

إّن مــا فعلتــه أملانيــا مــن أجــِل الالجئــن يُســعدين، حيــُث أنّنــي أراه أنــه التــزاٌم إنســايّن أســايّس 

ــُل  ــك. ومل أقاب ــوا يف مكان ــو كان ــاعدوك ل ــم سيُس ــوا ه ــا كان ــن ك ــاعدة اآلخري ــو مس أال وه

قــط أشــخاًصا أكــرَ ســخاًء وانفتاًحــا مــن الســورين. بالنســبِة للكثرييــن، مبــن فيهــم أصدقــايئ، 

ــاس  ــن الن ــابقة م ــاِل الس ــالًذا لألجي ــوٍم م ــكا ذات ي ــت أمري ــا كان ــالًذا مثل ــا م ــت أملاني أصبح

ــا يف  ــٍخ عائــيل ويخافــون مــا كانــت عليــه أملاني اليائســن. املقربــون ِمنــي الذيــن لديهــم تاري

املــايض، كالنازيــة ومعســكراِت االعتقــال واملحرقــة، يــَرون اآلن أنجيــال مــريكل وأملانيــا الحاليــة 

ــارٍة ســاطعة. كمن

ــا. بطبيعتهــم، فــإّن مواطنــي بــالد الشــام يعملــون بجــٍد وابتــكار.  ــا ُمربًح ــا نظاًم أنشــأت أملاني

ــُت مســتقبالً أّن لديهــا بعــد  ــوِن شــخص قــد يثب ــِح اللجــوِء ألكــرَ مــن ملي ــراَر مــريكل مبن إّن ق

نظــر. كمواطــٍن إنجليــزي، رغــَم أنّنــي شــخٌص عــاَش ســنواٍت عديــدة خــارَج بريطانيــا، إال أننــي 

ــن كونهــا خامــَس  أشــعُر بالخجــِل مــن الطريقــة التــي تُعامــُل بهــا بلــدي الالجئــن. بالرغــِم ِم

أكــرَب اقتصــاٍد يف العــامل، إال أّن بريطانيــا قبلــت عــدًدا تافًهــا جــًدا مــن الالجئــن الســورين يــكاُد 

ال يتجــاوُز عــرش آالِف الجــئ. وباملقارنــة، قبلــت تركيــا أكــرَ مــن ثالثــة ماليــن شــخص. 
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التفســرُي الوحيــُد الــذي ميكننــي تقدميــه لألصدقــاِء األجانــب الذيــن يســألون عــن الســبب، هــو 

ــُع عقليــة الجزيــرة حيــُث  كثــريًا مــا تعرّضــت للغــزِو يف  ــا جزيــرة، وتتّب ــأّن بريطاني تذكريَهــم ب

تاريخهــا ، كــا أنهــا بذاتهــا قامــت بالكثــريِ مــن الغــزو. عــى عكــِس أوروبــا القــارة، نــادًرا مــا 

ــا، ولكــن عــى الرغــِم مــن الهجــرِة  كانــت حــدوُد بريطانيــا ســهلة االخــرتاق. قــد أكــوُن ُمخطئً

وتعــّدِد الثقافــات يف بريطانيــا، إال أنــه يبــدو أّن هنــاك شــكالً مــن أشــكاِل الُكــرِه لألجانــِب يف 

ــن  ــين الذي ــة والسياس ــالِم اليمينيّ ــائِل اإلع ــل وس ــن ِقب ــتغالله م ــّهل اس ــا يُس ــو م ــرتا، وه إنجل

ــِق مكاســٍب سياســية. يســتثمرون مشــاعَر الخــوِف لتحقي

ــزٍل  ــم عــى من ــنت مبجــرِّد عثورِه ــد تحّس ــن ق ــا ال أقصــُد أّن كّل ظــروِف الالجئ ــي هن يف كتابت

يف أملانيــا وأماكــَن أخــرى. بينــا عليــاء ومحمــد وطــارق يتمتّعــون بالــذكاِء والتفتّــح مبــا 

يكفــي الســتيعاِب اللغــاِت وتعلّمهــا، هنــاك آخــرون ســيُصارِعون دامئًــا. أولئــك الذيــن لــن يتــم 

ــوف  ــن س ــوريا، والذي ــرِب يف س ــَل الح ــاِة قب ــا إىل الحي ــرون دامئً ــوف ينظ ــن س ــم، والذي قبوله

يُطلَــُق عليهــم اســم »األجانــب«. وهــذا مــا يجعلنــي أشــعُر بالقلــِق الشــديِد عنــد الســاِع عــن 

ــن. الهجــاِت ضــد الالجئ

--

ــرا  ــا. ازده ــذ وصوله ــد من ــاء ومحم ــي بعلي ــة تعتن ــة اجتاعي ــي أخّصائي ــف ه ــيدة وول الس

ــُع  ــح الجمي ــن مل ينج ــي، لك ــتوى الجامع ــى املس ــة ع ــاِن األملاني ــا يتحّدث ــن وأصبح ــالل عام خ

بذلــك. وبينــا تحّدثنــا يف مكتبهــا، أوضحــت الســيدة وولــف الصعوبــات. »إّن توقعــاِت الالجئــن 

الذيــن يصلــون إىل أملانيــا مرتفعــة للغايــة وغــرَي واقعيــة. إنهــم يتوقعــون الحصــوَل عــى شــقٍة 

ــا  ــا مب ــم أن يؤدوه ــوِر عــى وظيفــة برعــة ميكنه ــابيع والعث ــوِن بضعــة أس خاصــة يف غض

يتناســُب مــع املعــارِف التــي اكتســبوها يف بالدهــم. هــذه هــي الرؤيــة املثاليــة لديهــم، لكــن 

ــة«. ــعِ صعــب للغاي هــذا بالطب

هــؤالء يف النهايــة أشــخاٌص اضطــّروا إىل تــرِك كّل يشٍء وراءهــم، وظائفهــم، وعائالتهــم، ومنازلهم، 

وثقافتهــم، وكّل مــا عرفــوه. إّن املجــيء إىل بلــٍد أجنبــي وتعلـّـِم اللغــة والتأقلــِم واالزدهــاِر هــي 

تحّديــات هائلــة. كّل شــخٍص منــا يأمــُل أال يحــدَث لــه ذلــك بســبِب الحــرب. كان والــداي خــالل 

ــا خــالل الحــرِب العامليــة األوىل. لــدي  الحــرِب العامليــة الثانيــة أطفــاالً، كــا كان جــدي ُمحاِربً

صــورة لــه مــع ثالثــٍة مــن أصدقــاِء املدرســة الذيــن ذهبــوا مًعــا وســّجلوا أنفســهم للقتــال. كان 
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جــّدي الوحيــد مــن املجموعــة الــذي نجــا وعــاَد إىل املنــزِل. أنــا جــزٌء مــن الجيــِل املبــارِك مــن 

ــة،  ــن يف أرٍض أجنبي ــوا الجئ ــرِب أو أن يُصِبح ــاِب إىل الح ــّروا للذه ــن مل يضط ــن الذي األوروبي

وهــو أمــٌر اعتــدُت عليــه لدرجــة أننــي ال أحــسُّ بنعمتــه.

ــه ال يوجــُد فــرق  ــن تبعــروا اآلن، أنّ ــي مــع الســورين، الذي ــي صداقت ــك فقــد علّمتن ومــع ذل

ــِة  ــا، ويف نهاي ــالدي فرًص ــكاُن مي ــي م ــد منحن ــفري. لق ــواز س ــتثناِء ج ــاء، باس ــن علي ــي وب بين

املطــاف، الحايــة. لكــّن عليــاء مــن بلــٍد تحــّول إىل ُمجــرِّد أنقــاض، وما زالــت تقــوده ديكتاتورية 

ــا كــا فعلــت يف درعــا يف أوائــِل عــاِم 2011. وحشــيّة تقتــُل شــعبَها اليــوَم دوِن حســاب، متاًم

عليــاء ومحمــد يف مــكاٍن جيــد. يبــدو أنهــا ســعداء، وعندمــا زرتهــا آخــَر مــرّة قمنــا بشــوي 

ــا،  ــا وعائالته ــداِن إىل وطنه ــا يفتق ــابق. إنه ــُل يف الس ــا نفع ــا كن ــا ك ــه متاًم ــاب وأكل الكب

ــد ســمحت  ــار، ق ــذي يعــرُف أملَ الحــرِب والدم ــُد ال ــا، البل ــا بطفلهــا األول. أملاني ومؤخــرًا ُرزق

ــُح ابنتهــا فرصــة أفضــَل  ــكاٌن مين ــا م ــه أيًض ــد وأعطتهــا مســتقبالً. إن ــدء مــن جدي لهــا بالب

ــوم. ــه يف ســوريا الي ــريٍ مــا كان ميكــن أن يتمتعــوا ب ــرَب بكث ــاة، وأمــن أك ــريٍ يف الحي بكث
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املهّجرين قافلة 
عنف من  ين  الفارّ  قصة 

يكا أمر يف   العصابات 
الوسطى

تيانسان إدز  بقلم 
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١- رحلة شاقة

»هــل ســأجعُل أرسيت متــرُّ بهــذا األمــر إذا مل تكــن مســألة حيــاة أو مــوت؟«، تســاءَل ســالومون، 

ــمُّ  ــن يتكل ــيحي ُمتديّ ــو مس ــال، وه ــا ق ــي. ك ــؤاله البالغ ــى س ــه رًدا ع ــّز رأس ــا كان يه بين

برصاحــة ولديــه طفــالن، إن أولويتــه هــي »حيــاة كرميــة« لعائلتــه ، وإنــه ُمقتنــٌع بــأّن 

ــك. ــم ذل ــى تقدي ــادرة ع ــد ق ــدوراس مل تع هن

ــم  ــا إىل رحلته ــِق تقريبً ــِف الطري ــيتي، يف منتص ــيكو س ــرب 2018 يف مكس ــه يف نوفم ــُت ب التقي

ــة  ــات املتحــدة واملكســيك. خــالل األســابيع الثالث ــن الوالي ــًدا إىل الحــدوِد ب ــي أب ــي ال تنته الت

املاضيــة، قامــوا بتهريــِب أنفســهم عــرَب عــّدِة حــدود، وســاروا ِجياًعــا ملئــاِت الكيلومــرتات تحــَت 

ــاء  ــرّاٍت أثن ــّدة م ــوا ع ــربودة يف الشــوارِع ومرِض ــايل الشــديدة ال ــرارٍة شــديدة، وأمضــوا اللي ح

عبورِهــم يف إطــاِر قافلــة تتحــرُّك عــرَب أمريــكا الوســطى مــع اآلالِف مــن املهاجريــن اآلخريــن، 

ــات املتحــدة. ــِب اللجــوء يف الوالي يهــدُف معظمهــم إىل طل
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دينا تعطي أحد أبنائها دواء للســعال يف الخيمة التي أقاموا فيها لعدة لياٍل يف مكســيكو ســيتي.
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ينتقلــون يف قوافــل املئــات لتســهيِل الرحلــة، والتــي قــد تكــون خطــرية للغايــة. اكتســبت دول 

أمريــكا الوســطى واملكســيك شــهرة لكونهــا غــري مســتقرّة حتــى يف مــا يخــّص ســالمة مواطنيهــا.

لقــد مــاَت الكثــرُي مــن املســافرين يف املــايض عــى نفــس الطريــق؛ تــم الرقــة مــن بعضهــم، 

ــُر  واختُطــف بعضهــم مــن ِقبــل عصابــات... كــا أّن املخاطــَر عديــدة بالنســبة ألّي عائلــة تفّك

ــاِم بهــذه الرحلــة مبفرَِدهــا. يف القي

»أشــخاص بــال حــدود« هــي منظمــة غــري حكوميــة تنظّــُم قوافــل ماثلــة منــذ عــدة ســنوات. 

إنهــم يختــارون بعنايــة طريــق الســفر لتجّنــِب املناطــق التــي تســيطُر عليهــا عصابــات 

املخــدرات قــدَر اإلمــكاِن ويتأكــدون مــن إبقــاِء املهاجريــن عــى الطريــِق خــالَل ســاعاِت الّنهــار 

فقــط.

ــرَك الحــادث  ــا نتحــرُك مــع القافلــة يف واليــة فرياكــروز املكســيكية، ت ــام، بينــا كن يف أحــِد األي

ــن  ــلّحة م ــة ُمس ــت مجموع ــا. دخل ــا جميًع ــا علين ــرًا ُمخيًف ــب أث ــكان قري ــع يف م ــذي وق ال

عصابــاِت املخــدراِت املحليــة مطعــًا حيــث كان املســؤوُل املحــيل املُنتَخــب يتنــاوُل وجبــة مــع 

ــل بالرصــاص حــاالً. ــض قُت ــا رف ــم، وعندم ــات الذهــاب معه ــه العصاب ــت من ــه. طلب زمالئ

ــا  عمليــات االختطــاف شــائعة بقــدِر انتشــاِر قتــل السياســين واملســؤولن. والهــدف ليــس دامئً

ــا مــن تجــارة املخــدرات واألســلحة  ــات املخــدرات أرباًح ــع املســتوى. حيــث تُحقــق عصاب رفي

وأخــذ اإلتــاوات، ولكــن يف بعــض األحيــان، قــد يُعتــرب حتــى املهاجــرون الفقــراء ُمربحــن؛ حيــث 

قــد يضطــر أقاربهــم إىل الدفــع ألعضــاء العصابــات يف بلــٍد آخــر.

ــف  ــيكية أن تُكثّ ــة املكس ــّررت الرشط ــر، ق ــة باملخاط ــِق محفوف ــَض املناط ــاِر أّن بع ــع اعتب م

ــان، حتــى مرافقتهــم بســياراتهم. يف  ــن، ويف بعــض األحي وجودهــا عــى طــوِل طريــق املهاجري

إحــدى هــذه الحــاالت خــارج مدينــة قرطبــة، ســألُت أحــد ضبــاط الرشطــة عــّا إذا كان هنــاك 

أّي تهديــٍد محــّدد، حــّذر برصاحــة مــن أنهــم كانــوا يتخــذون االحتياطــات ألّن »أي يشء مُيكــن 

ــوم.« أن يحــدث، يف أّي وقــٍت مــن الي

يف ظــّل هــذه الظــروف، اندفــع اآلالف مــن املهاجريــن إىل الشــال قلقــن بشــكٍل دائــم عــى 

ــاء  ــام وامل ــن الطع ــي م ــا يكف ــق للحصــوِل عــى م ــم قل ــك، كان لديه ــة إىل ذل ســالمتهم. إضاف

ــا وجســديًا. ــاً آخــر، عقليً ــم كفاح ــوٍم كان بالنســبة له ــاوِز الظــروِف القاســية. كّل ي لتج
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ــا مــا يأخــذ املهاجــرون يف القافلــة قوتهــم مــن بعضهــم البعــض ويســتطيعون النجــاة مــن  غالبً

ــات  ــون يف مجموع ــاردة، يتجّمع ــايل الب ــم. يف اللي ــع بعضه ــِن م ــالِل التضام ــن خ ــم م معاناته

ويتقاســمون أثنــاء النهــار املخــزون الصغــري مــن الطعــام الــذي لديهــم يك يســتمّروا يف املســرية 

الطويلــة. إنهــم يتناوبــون وهــم يحملــون األطفــال واألشــياء املُختــارة بعنايــة التــي قــّرروا عــدم 

تركهــا وراءهــم. مــع العلــِم أّن الذكريــات التــي يحتفظــون بهــا مــن حياتهــم الســابقة ميكــن أن 

تجعــل حياتهــم املســتقبلية أكــرَ صعوبــة، لذلــك أخــذوا معهــم أقــل قــدر ممكــن.

ــن أن  ــث ميك ــان، حي ــا بعــض املشــاكل يف بعــض األحي ــي أيًض ــد تعن ــرة عددهــم ق ــا أّن ك ك

ــِد تقريبــاً أن كّل  تنتــرش إنفلونــزا شــخص واحــد كالنــار يف الهشــيم بــن املجموعــة. فمــن املؤكّ

شــخٍص قــد مــرض يف مرحلــة مــا.

لقــد كان الجــوُع واملــرُض املُزمنــان هــا الســببن اللذيــن جعــال الرحلــة ُمثــرية للقلــق بشــكٍل 

ــِب  ــُب إىل جان ــدة. التع ــات املتح ــول إىل الوالي ــن الوص ــيتمكنون م ــوا س ــا إذا كان ــاص يف م خ

الظــروف القاســية جعــل مــن الصعــِب التعــايف مــن أّي مــرض. لكــّن معظــم املهاجريــن كانــوا 

ــا. ــل آخــر، وهــذا اإلميــان الجاعــي ســاعدهم عــى املُــي قدًم ــه ال يوجــد بدي مقتنعــن أن

يف العديــد مــن محطــاِت التوقــف يف املكســيك، قّدمــت الســلطات املحليــة أو الســكان الغــذاء 

ــدواء. لكــن يف أوقــاٍت أخــرى مل يحالفهــم الحــظ. بالنســبِة للكثرييــن، النــوم مبعــدة  واملــاء وال

فــراٍش مل يكــن شــيئًا جديــًدا. تــّم االعتيــاُد عــى عــدِم االســتحام أو عــدِم وجــوِد فرشــة للنــوم 

عليــه. يف النهايــة، مل يكــن مــن الصعــِب التغلـّـُب عــى الظــروِف الصعبــة لحشــٍد مــن مهاجريــن 

صامديــن وصابريــن، يحلمــون بحيــاٍة أفضــل.

ــُل  ــم تحوي ــبوع، ت ــن أس ــرَ م ــيكية. ألك ــة املكس ــن يف العاصم ــة للمهاجري ــول محط ــت أط كان

ــي  ــام الت ــن. كانــت الخي ــم الالجئ ــايض يف مكســيكو ســيتي إىل مــا يشــبه مخي ــعٍ ري أكــرب ُمجّم

ــبول أو  ــب البيس ــن مالع ــعة م ــاحة شاس ــى مس ــرشة ع ــئ ُمنت ــة الج ــن مئ ــر م ــتضيف أك تس

ــا عــى ســمعة  ــري لهــذه املرافــق وقدرته كــرة القــدم أو ألعــاب القــوى. ينعكــُس الحجــم الكب

ــالية. ــكا الش ــة يف أمري ــرِب مدين ــيك كأك املكس

بعــد قضــاء أيــاٍم عــى الطريــق، ســاعد االســتقرار يف ملجــأ مؤقــت عــى تعزيــِز آمــاِل املهاجريــن 

ومعنوياتهــم. بالنســبة إىل معظمهــم، كانــت هــذه هــي املــرة األوىل منــذ أســابيع التــي يحظــون 
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ُم  ــدَّ ــاخنة تُق ــات س ــى وجب ــوِل ع ــس والحص ــل املالب ــتحام وغس ــة و االس ــض الراح ــا ببع فيه

طــواَل اليــوم.

كان لديهــم حتــى مــرح للرتفيــه. عــى مــداِر اليــوم، تُســَمع األغــاين املشــهورة لجميــع 

الالتينيــن مــن عــى ُمكــرّباِت الصــوِت الضخمــة، بغــض النظــر عــن املــكان الــذي ينتمــون إليــه 

ــطى. ــكا الوس يف أمري

بعــد ظُهــر أحــد األيــام، تــّم تحويــُل املــرح إىل حلبــة مالكمــة تضــّم »أبطــاالً خارقــن« يرتــدون 

ــرّبات  ــرب املُك ــق ع ــٌق يُعلّ ــاك ُمعلّ ــة، وكان هن ــركالت املُزيّف ــون اللكــات وال ــاء وهــم يرم األزي

ــاه  ــدا أنــه جــذب النتب ــا. مشــهٌد غريــب مــن النظــرة األوىل، لكــن ب ويُضيــف تأثــريًا دراماتيكيً

الحشــد الــذي أخــربين أّن هــذه هــي املــرة األوىل التــي يضحكــون بهــا خــالَل األســابيع القليلــة 

ــك  ــن تل ــا مجــرّد واحــدة م ــادرة، وأنّه ــت ن ــا، كان ــُت أّن الفكاهــة، أيًض ــة. عندهــا أدرك املاضي

االحتياجــات التــي أراحــت عقولهــم وأجســادهم.

ــَح اآلن  ــة أصب ــايض يف املدين ــعٍ ري ــرِب ُمجّم ــُف الســيارات يف أك ــة. موق ــات بكثاف ــت التربّع انهال

ــن  ــيكين، الذي ــن املكس ــد م ــى العدي ــن. كان ع ــمية والصحفي ــياراِت الرس ــط للس ــا فق ُمتاًح

أحــروا املالبــس املُســتعملة والتربّعــات، الوقــوف يف الخــارج والســري ملســافة ُمعيّنــة ليتمّكنــوا 

ــة. ــة املاضي ــم خــالل األســابيع القليل ــوا معه ــن تعاطف ــن مســاعدة األشــخاص الذي م

كانــت أخبــار قافلــة املهاجريــن تنتــرُش منــذ اليــوم الــذي وصلــت فيــه إىل الحــدود املكســيكية. 

فرّقــت خراطيــم امليــاه املُضــادة للشــغب حشــوداً مــن املهاجريــن يهرعــون لعبــوِر الحــدود يف 

البدايــة، ثــم ســمحت لهــم بالعبــور بطريقــة منظمــة عــى مــداِر بضعــة أيــام.

وقــد تــم رصــد التقــّدم التدريجــي للمهاجريــن عــرب املكســيك عــن كثــب مــن ِقبــل العديــد مــن 

ــد ترامــب األشــّد قســوة قبــل  ــة. فخطــاُب الرئيــس األمريــي دونال ــون املحلي محطــات التلفزي

انتخابــات التجديــد النصفــي للواليــات املتحــدة قــد منــَح محنــة هــؤالء املهاجريــن مكانـًـا عــى 

ــم«،  ــوىض يف مجتمعاتك ــون ف ــم ويخلق ــون وظائفك ــوف يرق ــة. »س ــِف الدولي ــِن الّصح عناوي

ــة لحشــِد قاعــدة الدعــم الخاصــة بــه. لكنــه أّدى أيًضــا إىل  قــاَل ترامــب يف مســرياته يف محاول

تعاطــِف البعــض، الذيــن رمبــا مل يكونــوا عــى علــم بهــذا النــزوح الجاعــي.

كان للمكســيك ردود فعــل ُمتباينــة تجــاه املجموعــة. أحــر أب وابنــه حقائــب مــن األحذيــة 

واملالبــس املُســتعملة إىل إحــدى »خيــام التــربع« يف العاصمــة. قــال األب: »أردنــا املســاعدة بــأّي 
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ــوم هــذه  ــم، عــى أمــل أن تق ــد جمعــوا أشــياء غــري ُمســتخدمة يف حيه ــة«. لق ــة ممكن طريق

األشــياء بتســهيِل الرحلــة الطويلــة املُتبقيــة لهــؤالء املســافرين. وقــال ابنــه »نأمــل أن يتمكنــوا 

ــق  ــم الحقائ ــه يفه ــدا أن ــن ب ــنه، لك ــر س ــن صغ ــم م ــى الّرغ ــدود«. ع ــوِل إىل الح ــن الوص م

القاســية يف هــذا البلــد.

ســألتهم: »مــاذا لــو مل يســتطيعوا الوصــول وانتهــى األمــر بهــم بالبقــاء؟« نظــر األب واالبــن إىل 

بعضهــا البعــض واســتهجنا الســؤال. قالــوا إّن املكســيك لديهــا بالفعــل العديــد مــن املهاجريــن 

ــم،  ــيك له ــتضافة املكس ــرورة اس ــوا بال ــة. مل يُعارض ــاكلها الخاص ــن مش ــة م ــة كامل ومجموع

ــرَ  ــكا الوســطى أك ــدرة بالدهــم عــى اســتضافة أعــداد مــن أمري ــوا ُمشــككن يف ق لكنهــم كان

ــي توقعــات املكســيّي العــادي. ــون بالفعــل، يف اقتصــاٍد ال يُلبّ مــا يفعل

املهاجــرون أيًضــا يفّكــرون بنفــِس الطريقــة. يعــرُف الكثــري منهــم أنــه ميكنهــم طلــب اللجــوء 

هنــا واآلن. لكــن »مــاذا سيســتفيدون مــن ذلــك؟«، فهــم يعرفــون أنّهــا لــن تكــوَن أفضــَل بكثــريٍ 

ِمــّا تركــوه يف هنــدوراس أو غواتيــاال أو الســلفادور. ســواء مــن الناحيــة االقتصاديــة أو مــن 

ناحيــة ســالمتهم.

ــإّن  ــك ف ــّروا منهــا يف بلدانهــم يف املكســيك. لذل ــي ف ــات املخــدرات الت ــا مــا تنشــُط عصاب غالبً

هدفهــم األســايس هــو الوصــول إىل الواليــات املتحــدة، حيــث يعتقــدون أنهــم ســيحصلون عــى 

ــم  ــي يف طريقه ــى املُ ــّجعتهم ع ــالم ش ــش؛ أح ــب العي ــل لكس ــرص أفض ــة وف ــة حقيقي حاي

بغــّض النظــر عــن مــدى صعوبــة الرحلــة.

٢- هل يســتحق كل هذا العناء؟

كصحفــي، كان مــن املُفيــد بالنســبة يل أن أرى عــن كثــٍب الظــروف التــي يرغــُب هــؤالء 

األشــخاص يف تحّملهــا مــن أجــِل تغيــري حياتهــم. هــذا جعلنــي أتســاءل عــا إذا كنــُت ســأفعل 

ــي تركوهــا وراءهــم. وأتســاءل،  ــُش يف املجتمعــات الت ــُت هندوراســيًا أعي نفــس الــيء إذا كن

مــا مــدى ســوء الوضــع؟
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والحقيقــة هــي أّن النضــال الحقيقــي ألمريــكا الوســطى ذات الدخــل املنخفــض مل يتــم اإلبــالغ 

عنــه يف جميــعِ أنحــاء العــامل. إذ إنــه مــن الســهل أن نفــرتض، كــا فعــل الرئيــس دونالــد ترامــب 

ســابًقا، أّن هــؤالء األشــخاص »مهاجــرون اقتصاديــون« يبحثــون ببســاطة عــن الرخــاء، أو كــا 

يُشــرُي البعــض إليهــم، طامعــن بالـــ »الحلــم األمريــي«.

لكــن مبجــرِّد فتــح قصصهــم، رسعــان مــا يُصبــح واضًحــا أّن »األمــن واألمــان« هــا أيًضــا عامــالن 

رئيســيان يدخــالن يف القــرار الصعــب املُتمثــل يف تــرِك كل يشء وراءهــم يف رحلــة مليئــة 

ــات. ــن الضان ــة م بالشــكوك وخالي

لهــذا الســبب يخــى الكثــرُي مــن النــاِس التحــّدث علًنــا. مــع العلــم أنـّـه قــد يُجــرَبون يف النهايــة 

ــدرات  ــات املخ ــِة عصاب ــَت رحم ــرى تح ــرّة أخ ــِش م ــى العي ــرَبون ع ــذا يُج ــودة، وبه ــى الع ع

التــي تهيمــُن عــى أحيائهــم ومدنهــم.

ــو  ــادرة ه ــايس للمغ ــم األس ــم أّن دافعه ــُت إليه ــن تحّدث ــباِب الذي ــن الش ــُد م ــربين العدي أخ

الهــروب مــن عنــِف العصابــات. مــن بينهــم فرنانــدو  الــذي بلــَغ مــن العمــِر 18 عاًمــا 

ــه  ــه وأصدقائ ــراِد عائلت ــعِ أف ــايئ بالتخــيّل عــن جمي ــرار شــبه تلق ــه اتخــاذ ق مؤخــرًا، وكان علي

يف هنــدوراس.

ــربين  ــرب. أخ ــات أو اله ــام إىل العصاب ــاء واالنض ــا البق ــة: إم ــدو واضح ــارات فرنان ــت خي كان

ــات أو  ــوف العصاب ــاِم إىل صف ــى االنض ــرَبون ع ــباب يُج ــن الش ــد م ــريا أّن العدي ــداً الكام بعي

ــب. ــة العواق مواجه

كانــت محنــة مارفــن ُماثلــة، وهــو ِمــن هنــدوراس يف أوائــل العرشينيــات مــن عمــره. قــال يل: 

»لقــد انقلبــت حيــايت رأًســا عــى عقــب بــن عشــيٍّة وُضحاهــا«.

عندمــا كان شــابًا يف هنــدوراس، اعتــرب مارفــن نفســه محظوظـًـا يف الحصــوِل عــى وظيفــة. لكــن 

ــا للعصابــات. يف إحــدى الليــايل،  ــا مثاليً العمــَل كحــارِس أمــٍن لرشكــة خاصــة كبــرية جعلــه هدفً

ــام  ــالح أم ــددوه بالس ــم ه ــزل ث ــوا املن ــه واقتحم ــق إىل منزل ــوال الطري ــات ط ــُه العصاب تبعت

ــا لعائلتــك«. ــا أو قــل وداًع عائلتــه: »تعــاون معن

ــد  ــدوراس، ومل يكــن يري ــريِ هن ــًدا بالنســبة ملعاي ــرُب جيّ ــن يف خســارة دخــٍل يُعت مل يرغــب مارف

ــرتك  ــالح مل ت ــِد الس ــت تهدي ــه تح ــة عائلت ــة رؤي ــن صدم ــة. لك ــة ُمنظم ــاركة يف أّي جرمي املش
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أمامــه ســوى خيــار أخــري أال وهــو الخــروج إىل طريــق الهجــرة. عــى الرغــِم مــن أنــه مل يقــم 

ــاك مــكاٌن آمــن بالنســبة يل، فأعضــاء  ــه أخــربين: »مل يعــد هن ــددة، لكن ــة املُح بتســمية العصاب

ــكان!« ــات يف كل م العصاب

ــاِد  ــُم الفس ــن مزاع ــوات األم ــة وق ــوُب الحكوم ــطى، تش ــكا الوس ــدان أمري ــن بل ــِد م يف العدي

الواســعة النطــاق. غالبًــا مــا يكــوُن مــن العبــِث ألّي شــخٍص يواجــه مشــاكل مــع العصابــات أن 

ــَب املســاعدة مــن الرشطــة. يذهــَب ويطل

الثقــة يف قــواِت األمــن تــكاُد تكــون معدومــة. حيــُث يعتقــُد النــاُس أنّهــم يســعون فقــط لجمــع 

الرشــاوى، ويف بعــِض الحــاالت، يتعاونــون مــع العصابــات نفســها. أثبتــت العديــد مــن الحــوادث 

املاضيــة للمواطنــن أن العصابــات املســلحة يف بعــض األحيــان هــي التــي مُتِســُك بزِمــاِم األمــور.

يف ظــّل معــّدالِت البطالــة املُتزايــدة ونــدرة الفــرص االقتصاديــة، يســهُل عــى الفئــات املحرومــة 

الوقــوُع يف فــخ الجرميــة املُنظمــة، حيــث يؤمــن أفــراد العصابــات فرصــة إلطعــاِم أرسهــم عــى 

األقــل، والذيــن كانــوا يتضــّورون جوًعــا.

ــث  ــا. حي ــهلة دامئً ــوال الس ــت باألم ــاوات ليس ــع اإلت ــلحة ودف ــدرات واألس ــارة املخ ــن تج لك

تصطــدُم العصابــات مــع بعضهــا البعــض أو مــع الرشطــة باســتمرار، مــن أجــِل الحفــاِظ عــى 

ــذه  ــراد ه ــاِة أف ــودي بحي ــن أو ت ــُد أرواَح مدني ــا تحص ــان، فإنه ــن األحي ــريٍ م ــلطتها. ويف كث س

ــات. العصاب

فرنانــدو هــو واحــٌد مــن العديــد مــن الشــباِب الذيــن ال يريــدون هــذا املســتقبل. لكــن الواقــع 

عــى األرض مل يقــّدم لــه أي بدائــل. قــال إنــه محــارص بــن خياريــن يؤديــان إىل نفــس الغايــة: 

التعــرُّض للقتــل أثنــاء العمــل مــع العصابــات أو الهــروب منهــا.

بينــا كنــُت أتحــّدث إىل فرنانــدو، اســتحرُت صــورة الرئيــس دونالــد ترامــب يف رأيس ـ وهــو 

يخطــُب يف إحــدى التجمعــات االنتخابيــة ـ  حيــث اتّهــم املهاجريــن يف القافلــة بأنهــم أعضــاء 

يف حركــة MS13، لكــن دون أي دليــل. 

ــا  ــدة، فإنه ــات املتح ــل الوالي ــرت داخ ــمعة ظه ــيئة الس ــة MS13 الس ــن أّن عصاب ــم ِم وبالرغ

ــاء  ــربى يف اّدع ــة الك ــالد. واملُفارق ــات يف الب ــراد العصاب ــوِع أف ــن مجم ــن ١٪ م ــّل م ــّكُل أق تش
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ترامــب أّن العديــد مــن الشــباب الذيــن قابلتُهــم يف القافلــة هربــوا ألنهــم يريــدون مــالًذا آمًنــا 

ــات بالدهــم. مــن عصاب

ــروِج  ــم بالخ ــمح له ــم يس ــك فل ــه. ولذل ــوح ألطفال ــاًل يل ــريًا ُماث ــالومون مص ــى س ــا يخ ك

ــا  ــودي أحيانً ــي ت ــة الت ــار املُحتمل ــات إطــالق الن ــا عليهــم مــن عملي للعــب يف الشــوارع، خوفً

بحيــاة األبريــاء. مل يرغــب يف تربيتهــم يف بيئــٍة ينعــدُم فيهــا األمــن باســتمرار، ومســتقبٍل مــيلء 

ــكوك. بالش

ــث كان  ــه، حي ــُم في ــذي يُقي ــّي ال ــات يف الح ــداِت العصاب ــعُر بتهدي ــه يش ــالومون نفس كان س

ــه  ــم االتصــال ب ــات يف املنطقــة، ت ــل معظــم العصاب ــاوِل الطعــام. ومث ــر متجــرًا صغــريًا لتن يُدي

ــواالً  ــا »أم ــى ان البعــض يراه ــة. حت ــاوات الحاي ــب إت ــي تطل ــات الت ــل العصاب ــن ِقب ــا م أيًض

رضيبيــة« تجمُعهــا العصابــات التــي تُســيطُر عــى املنطقــة، بالنظــِر إىل فــراِغ الســلطة الناجــِم 

ــة إمــا بســبب الضعــف أو الفســاد. عــن عــدِم وجــوِد رشطــة فّعال

مل يكــن لــدى ســالومون أّي خيــار ســوى دفــع »مســتحقاته« للعصابــاِت املســؤولة. كان يقــوُم 

ــزداد.  ــة ت ــفيًا والكلف ــاوات كان تعّس ــرض اإلت ــن ف ــكلة« لك ــه أي مش ــى »ال يواج ــعِ حت بالدف

ــه. ــغ أكــرب، ويف كّل مــرة، تهــدده هــو وعائلت ــت مبال ــات بشــكٍل ُمتكــّرر وطلب ظهــرت العصاب

شــاهد ســالومون انخفــاض هامــش ربحــه عــى مــداِر عــدة أشــهر، حتــى اختفــى متاًمــا. مل يعــد 

يجلــب عملــه أي دخــٍل إلطعــام أطفالــه. وبــدالً مــن ذلــك، أُجــرب عــى العمــل مــع العصابــات. 

ــن أن  ــه ميك ــدم والئ ــت أّن ع ــي أثبت ــة الت ــرى يف املنطق ــة األخ ــن األمثل ــد م ــاك العدي كان هن

يكلفــه حياتــه بســهولة؛ أو األســوأ مــن ذلــك، حيــاة أرستــه.

كان خيــاره الوحيــد هــو الفــرار، والقيــام بذلــك دون العــودة. امتــدت شــبكة العصابــات 

ــتطع  ــبب مل يس ــذا الس ــاورة. له ــدان املج ــاالت إىل البل ــن الح ــري م ــرى، ويف كث ــق أخ إىل مناط

ــة  ــي الفرص ــة ه ــت القافل ــاورة. كان ــة املج ــكان يف املنطق ــن يف أي م ــادة التوط ــرة بإع املخاط

ــن. ــاٌن آم ــو ره ــدة، وه ــات املتح ــل إىل الوالي ــى يص ــة حت املثالي

ــت  ــة كان ــهادات يف القافل ــن الش ــد م ــالق. فالعدي ــى اإلط ــدة ع ــة فري ــالومون حال ــن س مل يك

ــي  ــاد اليوم ــن االضطه ــاين م ــم تع ــن األرس يف مجتمعاته ــهود إّن اآلالف م ــوُل الش ــة. ويق يائس

ــم. ــى حياته والخــوف ع
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يف هــذا الســياق، يرفــُع العديــُد مــن محامــي حقــوق اإلنســان قضايــا طلــب اللجــوء. يزعمــون 

أّن العديــد مــن هــؤالء األشــخاص غــري قادريــن أو غــري راغبــن يف العــودة إىل بلدهــم األصــيل 

ــِب  ــن مبوج ــم كالجئ ــي حايته ــه ينبغ ــاد، وأن ــرّض لالضطه ــن التع ــوي م ــوف الق ــبِب الخ بس

القانــون الــدويل.

ــه يف  ــئ، فإن ــالً كالج ــيكوُن مؤه ــة س ــخص يف القافل ــن أّن كّل ش ــا يضم ــد م ــه ال يوج ــم أن رغ

الواقــع ليــس الجميــع بالــرورة هنــاك لطلــب اللجــوء. إذ مُتَنــح منــُح صفــة الالجــئ بطبيعــِة 

ــن  ــة م ــة مختلف ــدم مجموع ــن أن يق ــرد ميك ــى حــدة، ألّن كل ف ــة ع ــال بحســب كّل حال الح

ــرشوط. ال

ــة،  ــوا إىل القافل ــد انضم ــة ق ــن أفارق ــوِد مهاجري ــُد بوج ــر تفي ــاِع تقاري ــد س ــا عن ــد فوجئن لق

وهنــا تحــّول النقــاش عــى الفــوِر إىل دعايــة أخــرى ُمناهضــة للهجــرة لتقويــِض رشعيــة قضيــة 

ــة. القافل

عــى مــداِر عــدة أســابيع قضيتُهــا يف متابعــة القافلــة، مل أصــادف مهاجــرًا مــن أمريــكا الوســطى. 

ــوا، ويف  ــن نيكاراغ ــة م ــلفادور، وأقلي ــاال والس ــا غواتي ــدوراس، تليه ــن هن ــة م ــت األغلبي كان

النهايــة انضــم بعــض املكســيكين أيًضــا إليهــم.

ــؤالء  ــة ه ــهولة أّن غالبي ــد بس ــي أّن أؤك ــا، ميكنن ــي أجريتُه ــالت الت ــرشات املقاب ــى ع ــاًء ع بن

ــة  ــِم طلــب اللجــوء. ومــع ذلــك، ميكــن القــول إّن أقلي املهاجريــن ُمؤّهلــون عــى األقــل لتقدي

ــف الالجــئ. ــن الحــاالت متــدد تعري م

دينــا هــي أم لطفلــن. قابلتُهــا يف واحــدة مــن أكــرَ الخيــاِم ازدحاًمــا التــي تســتضيُف املهاجريــن 

ــاحة  ــن مس ــا، تارك ــرشة حوله ــرٍش منت ــى ف ــُس ع ــالت تجل ــت العائ ــيتي. كان ــيكو س يف مكس

ــات  ــا أمه ــن أيًض ــن وه ــن أخري ــع امرأت ــُس م ــا تجل ــت دين ــة. كان ــّول يف الخيم ــة للتج كافي

ــن. ــض والتضام ــن البع ــزام ببعضه ــّررن االلت ــق وق ــض يف الطري ــن البع ــات، بعضه عازب

بــدت كل النســاء ُمرهقــات وُمضطربــات. لقــد مــرَض جميــع أطفالهــن يف الطريــق عــدة مــرات. 

وبالّرغــِم مــن صعوبــة ظروفهــن، مل يرفضــن اإلجابــة عــن بعــض األســئلة. شــعرن بالخجــل قليــالً 

مــن الكامــريا يف البدايــة، لكــن كانــت لــدى دينــا الشــجاعة يف النهايــة لالنفتــاح.
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ــا.  ــن زوجه ــا ع ــد انفصاله ــة بع ــا، خاص ــا بأكمله ــل عائلته ــن ِقب ــا م ــة متاًم ــا معزول ــت دين كان

ــا.  ــام طفليه ــي إلطع ــا يكف ــا م ــكاد كان لديه ــن بال ــوارع، ولك ــات يف الش ــُز املعجن ــت تخب كان

ــرّت إىل قضــاِء لياليهــا يف النــوِم تحــت جــر. انفجــرت يف  مل تتمكــن مــن دفــعِ اإليجــار واضطُ

ــه. ــا مــكان تذهــب إلي ــه ليــس لديه ــت إن ــم قال ــكاء، ث الب

مبجــرّد أن أغلقنــا الكامــريا، كشــفت عــن بعــِض التفاصيــِل اإلضافيــة، حــوَل التهديــدات وســوء 

املعاملــة التــي تعرّضــت لهــا عــى أيــدي زوجهــا وعائلتــه. لذلــك يبــدو أّن ســبب الهــرب ليــس 

مجــرّد العــوز، بــل هــو العنــف املنــزيل الــذي قالــت إنهــا كانــت تواجهــه.

لقــد أظهــرت يل هــذه املقابلــة مــرّة أخــرى أّن املهاجريــن قــد يكــوُن لديهــم أســباب عميقــة 

لــرتِك كّل يشء وراءهــم والقيــاِم برحلــة إىل املجهــول. بعــض هــذه األســباب حّساســة وشــخصية 

لدرجــة أنهــا قــد ال تظهــُر بســهولة أثنــاء مقابلــة مــع صحفــي.

ــن أدىن  ــا م ــريات؛ خوفً ــى الكام ــم ع ــرض وجوهه ــى ع ــون حت ــاِس يخش ــن الن ــرُي م كان الكث

ــم أو  ــررون إيذائه ــم ويق ــم مكانه ــم أو يهددونه ــن يضطهدونه ــك الذي ــرى أولئ ــال أن ي احت

ــم. ــم وراءه ــن تركوه ــم الذي ــذاء أحبته إي

تختلــُف قصــِص ســالومون وفرنانــدو ومارفــن ودينــا عــن بعضهــا البعــض متاًمــا، ولكــن جميعهــا 

ــدو أّن  ــان والخــوِف عــى ســالمتهم. يب ــدِم األم ــم بع ــل مشــرتك واحــد: شــعوٌر دائ ــا عام لديه

ــِة  ــن صعوب ــر ع ــضِّ النظ ــه بغ ــة بأنّ ــي القناع ــاِم ه ــم إىل األم ــي دفعته ــة الت ــوة الدافع الق

ــة. ــم تســتحقُّ خــوَض  هــذه التجرب ــإّن ظروفه ــة، ف الرحل
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٣- املكسيك كوسيط

صــّور البيــت األبيــض تقــُدَم القافلــة البطــيء نحــو الحــدوِد األمريكيــة كتهديــٍد وشــيٍك لألمــن 

القومــي. بعــد إهانــِة املهاجريــن املكســيكين خــالل حملتــه الرئاســية، اختــاَر دونالــد ترامــب 

وصــم املهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى باملجرمــن عشــيّة انتخابــات التّجديــد النصفــي 

ــدة. ــات املتح للوالي

ــو  ــا نييت ــي بيني ــيي إنري ــريِه املكس ــب بنظ ــد ترام ــي دونال ــس األمري ــل الرئي ــع، اتص يف الواق

ــور إىل  ــى الف ــب ع ــذا الطل ــُة ه ــت ترجم ــى األرض، متّ ــة. وع ــاِف القافل ــه إليق ــِط علي للضغ

ــاء. ــن بالبق ــاع املهاجري ــة إلقن ــيكية ملحاول ــة املكس ــن الحكوم ــوٍد م جه

كانــت اســتطالعاُت الــّرأي للرئيــِس بينيــا نييتــو ُمتدنّيــة يف املكســيك عندمــا اقــرتَب مــن شــهرِه 

ــة  ــة هوي ــى بطاق ــيحصلون ع ــة س ــن يف القافل ــَن أّن »املهاجري ــُث أعل ــه. حي ــري يف منصب األخ

ــِج العمــِل املؤقــت«.  ــن عــى الوصــوِل إىل برنام ــون قادري ــة يف املكســيك، ويكون رســمية مؤقت

ــال  ــى إرس ــة وحت ــة الطبي ــى العناي ــوِل ع ــى الحص ــن ع ــيكونون قادري ــم »س ــا أنه ــد أيًض وأكّ

ــة«. ــم إىل املدرس أطفاله

إّن معرفــة أّن املكســيك ميكــن أن تكــون خيــاًرا للتســوية وبــدء حيــاة جديــدة بعــَث باالرتيــاِح 

ــة  ــم. لدرج ــي رحلته ــُق بباق ــا يتعلّ ــول في ــاِر املجه ــن انتظ ــوا م ــن تعب ــة، الذي ــِم القافل ملُعظ

أنــه حتــى الدعــم النفــي كان مــن بــن الخدمــاِت املُقّدمــة لهــم أثنــاء وجوِدهــم يف مكســيكو 

ســيتي.

ــُن  ــث كان ميك ــي، حي ــم النف ــِم الدع ــة لتقدي ــة خيم ــة محلي ــري حكومي ــة غ ــت منظم أقام

للمهاجريــن تحديــد املواعيــد والتشــاور مــع الخــرباء حــول قضاياهــم النفســية. كانــت مارلــن 

إحــدى هــؤالء املتطوعــن املكســيكين. أخربتنــي أّن العــرشات مــن املهاجريــن الذيــن ســاعدتهم 

ــاء أو  ــأِن البق ــرار بش ــاذ ق ــِل اتخ ــن أج ــوا م ــم كافح ــة أنه ــق لدرج ــن القل ــة م ــوا يف حال كان

ــتمرار. االس

لقــد كان باعثًــا للســخرية مــن نــواٍح كثــرية أنــه إىل جانــب خيمــة الدعــم النفــي، كان هنــاك 

ــا لشــؤون  ــة العلي ــة للهجــرة )IOM(، واملفوضي ــي أنشــأتها املنظمــة الدولي ــم األخــرى الت الخي
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ــة الهجــرة يف املكســيك، وغريهــا مــن املنظــات غــري  ــن التابعــة لألمــم املتحــدة، ووكال الالجئ

ــة. ــة املجاني ــة التــي تقــّدم املشــورة القانوني الحكومي

ــوا  ــرى. كان ــة أخ ــون يف خيم ــة ويصطف ــن خيم ــون م ــن يخرج ــرى املهاجري ــرِء أن ي ــُن للم ميك

ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــا. ال ــي قدًم ــة للُم ــم البعــض حــول أفضــل طريق ــع بعضه يتناقشــون م

ــل إىل  ــم بالفع ــق دفعته ــى الطري ــابيع ع ــة أس ــة إىل أربع ــو أّن ثالث ــا ه ــه جميًع ــوا علي اتفق

ــن  ــك الذي ــدأ أولئ ــق، ب ــن نصــف الطري ــّل م ــزاُل يف أق ــة ال ت ــم أن الرحل ــة. وإدراكًا منه الحاف

ــار. ــذا الخي ــريِ يف ه ــا يف التفك ــودة فعليً ــم الع ميكنه

ــة للهجــرة، التــي  ــا داخــل خيمــة املنظمــة الدولي ــاؤه يوقعــون أوراقً ــُت كريســتيان وأصدق رأي

ــا.  ــك طوًع ــاروا ذل ــم، إذا اخت ــودة إىل بلدانه ــن املســاعدة يف الع ــى املهاجري ــرُض ع ــت تع كان

مجموعــة مــن األصدقــاء، بعضهــم صغــار يف ســن املراهقــة، ســمعوا عــن القافلــة التــي متــّر عــرَب 

ــا كان ميــزُح ويضحــُك مــع  ــة«. وبين ــا مــن أجــِل »التجرب ــّرروا القفــز عــى متنه مدينتهــم وق

ــالً« ،  ــا طوي ــداً أّن األمــَر سيســتغرُق وقتً ــه أب ــه »مل يخطــر ببال ــه، أخــربين كريســتيان أن أصدقائ

وأن مــا معهــم مــن املــال نفــد ومرضــوا مــرّاٍت عديــدة، كــا قضــوا العديــد مــن األيــام وهــم 

ــرّة  ــم يف امل ــوا إنه ــودة وقال ــّرروا الع ــة، ق ــم الفرص ــد إعطائه ــق. واآلن، وبع ــى الطري ــاع ع جي

ــح. ــة بشــكٍل صحي ــط للرحل ــم التخطي ــة ميكنه القادم

بعــد ذلــك قابلــُت كريســتوفر جاســكون، ممثــُل املنظمــة الدوليــة للهجــرة، الــذي أخــربين أنّهــم 

ــم،  ــودة إىل بلدانه ــتعداد للع ــى اس ــوا ع ــخص كان ــة ش ــوايل مائ ــّجلوا ح ــت، س ــَك الوق يف ذل

ــة تضــمُّ أكــرَ مــن 5 آالف مهاجــر. ــة صغــرية يف قافل ولكنهــم أقلي

ــٍل قــدره 27 مليــون  ــا، أعلنــت حكومــة هنــدوراس عــن برنامــج بتموي يف نفــِس الوقــِت تقريبً

دوالر لتوفــريِ الّدعــِم يف اإلســكان أو التعليــم أو االســتثار للمؤسســاِت الصغــرية. مــن املفــرتِض 

ــك  ــن ذل ــِمَعت ع ــم س ــة منه ــة قليل ــن قلّ ــودة. لك ــن للع ــزًا للمهاجري ــك حاف ــون ذل أن يك

بالفعــل، ومل يكــن لــدى معظمهــم أّي ثقــة يف حكومتهــم. وعــى أّي حــال، فــإّن هــذه الحوافــز 

ــة. ــّروا ألســباٍب أمني ــن ف ــك الذي ــة ال ميِكُنهــا مســاعدة أولئ املالي

ومــع ذلــك، فهــم الكثــري مــن املهاجريــن أّن مخيــم الالجئــن املؤقــت ومــوارده لــن يدوما.بعــد 

ــن  ــزًءا م ــاطة ج ــيصبحون ببس ــف، س ــن الصح ــيانها م ــة ونس ــاِل القافل ــن انتق ــزة م ــرتٍة وجي ف
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ــا  مجتمــع املهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى يف املكســيك؛ مئــات اآلالف الذيــن يُكافحــون يوميً

ــة نفقاتهــم. لتغطي

ــار  ــِة أخب ــيِك كان مبثاب ــرَض املكس ــإّن ع ــة، ف ــن يف القافل ــخاِص املوجودي ــِم األش ــبِة ملُعظ بالنس

ســارّة، لكنهــم اعتــربوا ذلــك مبثابــة خطــة »ب«، يف حــاِل فشــِل هدفهــم يف الوصــوِل إىل 

الواليــات املتحــدة. يبــدو أّن حوافــز املكســيك ومحاوالتهــا إلقناعهــم بالبقــاء مل تنجــح. »شــكرًا، 

ــم. ــكرًا« كان رد معظمه ــن ال، ش لك

ــك مســاعدتهم  ــدالً مــن ذل ــا ب ــت الحكومــة املكســيكية مُيكنه تســاءَل املهاجــرون عــّا إذا كان

عــى الوصــوِل إىل الحــدود األمريكيــة. الطلبــات املُتكــّررة مــن منظمــة »أشــخاص بــال حــدود« 

ــن  ــرتّدِد م ــن ال ــعوٌر م ــاك ش ــك، كان هن ــن ذل ــدالً م ــة. ب ــن الحكوم ــن أّي رد م ــفر ع مل تس

جانــِب الحكومــة تجــاه مســاعدتهم عــى تحقيــِق هدفهــم األســايس. يف نهايــة املطــاف، كانــت 

ــض  ــتأخذ بع ــي س ــالت الت ــة الحاف ــررت رعاي ــة ق ــة خاص ــرد رشك ــدود« ُمج ــال ح ــخاص ب »أش

ــري يف  ــيكين يف الس ــن املكس ــد م ــا العدي ــاعدهم أيًض ــال. س ــم إىل الش ــن يف رحلته املهاجري

ــة. ــم القادم ــم إىل محطّته ــات نقله ــاحنات واملركب ــن الش ــد م ــت العدي ــث عرض ــق، حي الطري

٤- الحــدود األمريكيــة - نهاية أو مجرد بداية كابوس!

ــن  ــرُي م ــرتَض الكث ــذا اف ــدة، ل ــاِت املتح ــوُل إىل الوالي ــو الوص ــة ه ــايئ للقافل ــدف النه كان اله

املهاجريــن أّن الوصــوَل إىل الحــدوِد كان أقــرب مــا يكــوُن إىل الّنــرص. يف الواقــع، أظهــرت معظــم 

ــة مــن  ــوٍس آخــر؛ يف بعــض الحــاالت، أكــرَ صعوب ــة لكاب ــه قــد يكــون مجــرّد بداي الحــاالت أن

ــة نفســها. الرحل

قبــل أســبوعن مــن وصــوِل القافلــة إىل الحــدود، رّصَح الرئيــُس دونالــد ترامــب بشــكٍل رصيــح 

أمــام تجّمــعٍ حاشــد بأنـّـه لــن يســمَح لقافلــِة املهاجريــن بالدخــوِل إىل الواليــات املتحــدة. فقــام 

ــة، ويف خطــوٍة غــري مســبوقة، قامــت  ــدي عــى الحــدود الجنوبي ــارُب ٦ آالف جن ــا يُق ــرِش م بن

إدارتــه بتغيــريِ قوانــِن طلــِب اللجــوء، مؤكــًدا أّن الذيــن يعــربون عــرب موانــئ الدخــول الرســمية 
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فقــط هــم الذيــن ســتُدرَس حالتهــم كطالبــي لجــوء.

ورّدت مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤوِن الالجئــن قائلــة إّن »األمــن القومــي واالســتقبال 

الكريــم لالجئــن وطالبــي اللجــوء ليســا أمريــن ُمنفصلــن، بــل يعــّززان بعضهــا البعــض«. كــا 

ــرُي  ــرُي كاٍف وغ ــات املتحــدة غ ــوب الوالي ــة أّن »نظــام االســتقباِل يف جن اّدعــت املنظمــة الدولي

قــادر منــذ فــرتة طويلــة عــى اســتيعاِب هــذه األعــداد املوجــودة عــى الحــدود الجنوبيــة مــع 

ــي اللجــوء عــى االســتعانِة باملُهّربــن غــري النظاميــن«. ــرُب طالب شــال املكســيك وهــذا مــا يُج

ــذي  ــون الهجــرة والجنســية«، ال ــي أصدرهــا ترامــب مــع »قان ــدة الت ــن الجدي تتعــارُض القوان

ينــصُّ بوضــوٍح عــى أنــه ميكــُن تقديــم طلــب اللجــوء، بغــّض النظــر عــن كيفيــة دخــوِل الفــرِد 

إىل البلــد أو ِمــن أيــن. وقــد اعتــرَب الكثــريون هــذه الخطــوة ســوء اســتخدام لســلطته التنفيذيــة.

أعــادين قــراُر ترامــب إىل حادثــة ســابقة عندمــا كنــُت أغطــي قافلــة أخــرى يف وقــٍت مبكــر مــن 

عــام 2018. وكان مئــات املهاجريــن قــد تجّمعــوا عنــد معــرب تيخوانــا الحــدودي. كان الكثــريون 

ينامــون يف الشــوارِع دوَن أن يعرفــوا متــى سيُســمُح لهــم بالعبــور.

ــدود،  ــرب الح ــخاص ع ــرشات األش ــُق ع ــدود« يراف ــال ح ــخاص ب ــن »أش ــن م ــد املنظم كان أح

ــة  ــالً إّن »مراقب ــٍب قائ ــّج يف غض ــوم، احت ــذا الي ــد له ــول املزي ــم قب ــن يت ــه ل ــا أدرَك أن وعندم

ــِذ القانــون يف الواليــات املتحــدة، مــع  الحــدود األمريكيــة هــي واحــدة مــن أكــرب وكاالِت تنفي

ــي  ــُر بطالب ــُق األم ــا يتعلّ ــوم، ولكــن عندم ــف شــخٍص يف الي ــِل أكــر مــن أل القــدرة عــى ترحي

ــد«. ــام باملزي ــتطيعون القي ــم ال يس ــون إنه ــوء، يقول اللج

ــة  ــأّي طريق ــور الحــدود ب ــاس عب ــريٍ مــن الن ــك الوقــت، كان مــن املنطقــي بالنســبة لكث يف ذل

ممكنــة، وغالبًــا مــا يكــوُن ذلــك مــن خــالِل التســلّل عــرب أي فتحــة ميكنهــم العثــور عليهــا، ثــم 

تقديــم طلــب اللجــوء الحًقــا. لكــن القوانــن الجديــدة التــي وضعهــا ترامــب تســمُح للحكومــة 

األمريكيــة برتحيلهــم »للدخــوِل بطريقــة غــري رشعيــة«، حتــى لــو كانــوا مؤهلــن للجــوء، وهــي 

خطــوة، كــا يقــوُل الخــرباء، تتعــارُض مــع القانــون الــدويل.

ومــع ذلــك، فــإّن سياســة املُّدعــي العــام الســابق جيــف سيشــنز، التــي ُســنت يف أبريــل 2018، 

ــات  ــدأت جلس ــُث ب ــا. حي ــدة وخارَجه ــات املتح ــاق يف الوالي ــعِ النط ــٍب واس ــبّبت يف غض تس

»سياســة عــدم التّســامح مطلًقــا« التــي شــوهد فيهــا املهاجــرون البالغــون الذيــن عــربوا 
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ــّنُ فصــُل البالغــن  ــُث يتع ــة؛ حي ــاوى جنائي ــون دع ــوين وهــم يواجه الحــدوَد بشــكٍل غــري قان

ــِز  ــم يف مراك ــّم إبقاؤه ــن ت ــم الذي ــن أطفاله ــة، ع ــاً جنائي ــون تُه ــن يواجه ــن، الذي املُحتجزي

ــاز. االحتج

قابلــُت عائلــة غينــاك قبــل اللحظــات األخــرية مــن افرتاقهــم، حيــث وصلــوا إىل معــرِب تيخوانــا 

ــا،  ــا وزوجه ــا ماري ــاال. صّورن ــن غواتي ــق م ــول الطري ــى ط ــيك، ع ــاِل املكس ــدودي يف ش الح

ــاِت  ــر إىل الوالي ــوق الج ــي ف ــة للم ــا الثالث ــع أطفاله ــتعّدان م ــا يس ــارد، وه ــاٍح ب يف صب

ــب اللجــوء. املتحــدة لطل

ــه إىل املكســيك يف غضــوِن  ــم ترحيلُ ــة وت ــراِد العائل ــِة أف ــور عــن بقي ــم فصــُل األِب عــى الف ت

أيــام. اســتغرَق األمــُر شــهوًرا حتــى اســتطعنا التواصــَل مــع بقيــِة أفــراِد العائلــة. وطــواَل تلــك 

ــة. ــاٍت مختلف ــِز احتجــاٍز ُمختلفــة يف والي ــة يف مراك ــا الثالث ــت األم وأطفاله الفــرتة، ظلّ

ــِد  ــا« املثــرية للجــدل وتحدي ــا بإنهــاء »سياســة عــدِم التســامِح مطلًق بعــد قــراِر املحكمــة العلي

موعــٍد نهــايّئ لجمــعِ شــمل األرسة، التقــت ماريــا بأطفالهــا يف نيويــورك. قابلناهــا يف منــزِل أحــد 

أقربائهــا يف لــوس أنجلــوس حيــث انتظــرت موعــًدا يف املحكمــة.

ــت  ــا. قال ــى كاحله ــد ع ــري ُمقيّ ــة كب ــاز مراقب ــوِد جه ــن وج ــة م ــة و ُمحَرج ــدت ُمرهق ــد ب لق

إنهــا مل ترغــب حتــى بالخــروِج مــن املنــزل. ويف اللحظــة التــي بــدأت تــروي فيهــا تلــك األشــهر 

املنفصلــة عــن أطفالهــا، انفجــرت يف البــكاء: »لقــد كانــت أســوأ لحظــات حيــايت«، قالــت: »بــدأ 

ــرُت  ــد أم ــدي، لق ــس بي ــر لي ــم أّن األم ــت له ــم. قل ــي أال أتركه ــوا من ــكاء، وطلب ــايل يف الب أطف

برتكِهــم ألّن القوانــن هنــا صارمــة للغايــة. ثــم تابعــت »ومل أمتكــن مــن البقــاِء قويــة أمامهــم، 

لقــد كان األمــُر مؤملـًـا للغايــة«.

ــم  ــرّة رأيتُه ــة بآخــِر م ــم مكســورين مقارن ــدا وكأنه ــة، وب ــن للغاي ــا هادئ ــع أطفاله ــي جمي بق

فيهــا قبــل عبــوِر الحــدود. تقــوُل ماريــا إّن طفلهــا البالــَغ مــن العمــِر 5 ســنوات، وهــو أصغرهــم 

ــي  ــة الت ــل، يف إشــارة إىل الصدم ــي يف منتصــِف اللي ــِس ويب ــزاُل يســتيقُظ يف الكوابي ســناً، ال ي

عاشــها.

ــا  ــه. رصَخ طفله ــد ترحيل ــيك بع ــزاُل يف املكس ــذي ال ي ــا، ال ــع زوج ماري ــا م ــم مقابلتن أريناه

األصغــر ســناً  »بابــا«، حيــث كانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي يــرى والــده منــذ أن كانــوا يف 
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تيجوانــا. ال تــزاُل الحــرية عنــوان حياتهــم. تريــُد ماريــا انتظــاَر موعــِد املحكمــة - ملعرفــِة مــا إذا 

كانــت ال تــزاُل لديهــا فرصــة للحصــوِل عــى صفــة الالجــئ يف الواليــات املتحــدة.

ــا  ــو كانــت تعــرُف مــا ســيِحّل به ــة، ل ــزاُل ســتُمي يف هــذه الرحل ســألتُها عــّا إذا كانــت ال ت

وبعائلتهــا. نظــرَت إىل األســفِل وظلّــت صامتــة ـ ُمرهقــة لتقــّرَر عــى الفــوِر مــا إذا كان عنــف 

ــة بصدمــاٍت نفســية. ــن كــون عائلتهــا مكســورة ومصاب ــات يف مســقِط رأســها أســوأ ِم العصاب

تــم ترحيــُل غالبيــة املهاجريــن الذيــن عــربوا الحــدود بطريقــٍة أو بأخــرى. الحــَظ البعــُض مثــل 

فرنانــدو هــذا األمــر، لذلــك قــّرروا انتظــاَر الوقــِت واملــكان املناســبن لعبــوِر الحــدود بشــكٍل 

غــري قانــوين والبقــاِء بــدون وثائــق داخــل الواليــات املتحــدة. عــى الّرغــِم مــن أنّهــم يعتقــدون 

أّن لديهــم قضيــة قويــة للحصــوِل عــى حــّق اللجــوء، فإنهــم ال يخاطــرون بالرتحيــِل إىل بلــٍد مل 

يعــودوا يشــعرون فيــه باألمــان.
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محطمون مبعوثون 
مصطفى علي  بقلم 
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املراســل عــيل مصطفــى ينقل أخبار املظاهرات العنيفة مــن رام هللا يف الضفة الغربية املحتلّة



 صوت الالجئ:  رسد القصص املفقودة   116

تغطيــة الهجامت اإلرهابية يف تركيا

بعــد ظُهــِر يــوٍم مــن شــهر أكتوبــر عــام 2015، قــام انتحاريــان بتفجــريِ ُمتفّجــرات خــارج محطــة 

الســكك الحديديــة الرئيســية )أنقــرة غــاري( يف العاصمــة الرتكيــة. قُتــل أكــر مــن مائــة شــخص. 

قبيــَل لحظــاٍت مــن موتهــم، كان هــؤالء املواطنــون الذيــن أصبحــوا يف عــداِد املــوىت اآلن، 

يُطالبــون بإنهــاِء موجــِة الهجــاِت اإلرهابيــة يف تركيــا.
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تــم إلقــاء اللــوم عــى مــا يُســّمى بالدولــة اإلســالمية يف مســؤولية التفجــري، واملعروفــة إعالميــاً 

باســم داعــش. قُتــَل اآلالف مــن األشــخاِص يف مئــاِت الهجــات التــي نّفذتهــا داعــش يف جميــعِ 

ــة  ــت الجاع ــش ليس ــن داع ــاء. لك ــِة الدم ــن إراق ــتنَث م ــا لتُس ــط، وتركي ــرشِق األوس ــاِء ال أنح

ــتهدفت  ــد اس ــة. فق ــة والعاملي ــا اإلقليمي ــِق أهدافه ــاَب لتحقي ــتخدُم اإلره ــي تس ــدة الت الوحي

جاعــات مثــل منظمــة يب كا كا اإلرهابيــة، والتــي تعتربهــا الواليــات املتحــدة منظمــة إرهابيــة، 

ــا وســوريا. املدنيــن يف تركي

بعــد ســاعاٍت قليلــة مــن الهجــوِم عــى املتظاهريــن الســلمين يف أنقــرة، وجــدُت نفــي 

ــاة  ــى وف ــة ع ــرأة حزين ــُت ام ــاك قابل ــى. هن ــى والقت ــض الجرح ــه بع ــل إلي ــفى نُق يف مستش

ــة، مريــم: ˝لقــد كانــت شــقيّة للغايــة  ــا. قالــت األم الحزين ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 24 عاًم

ــدِم  ــة بع ــا فاطم ــلت البنته ــف توّس ــا كي ــوُع يف عينيه ــر والدم ــي«. تتذك ــتمع لنصيحت ومل تس

ــا أال تذهــب إىل املظاهــرة، لكنهــا مل تســتمع  ــوم. «أخربتُه ــك الي املشــاركة يف املظاهــراِت يف ذل

لنصيحتــي˝.

ــل.  ــد كالتي ــيل˝ ديفي ــي ˝ع ــز وُمعلّم ــي العزي ــات صديق ــوم كل ــك الي ــر ذل ــد ظه ــرُت بع تذك

قبــل ســنواتحن عملنــا ســويًا إلنهــاء رســالتي يف جامعــة كولومبيــا يف كليــة الصحافــة، قــال يل: 

˝حــاول أن تــروي قصــص املظلومــن واملُهّمشــن. ركّــز عــى األشــخاص الذيــن يعانــون. التهديــد 

ــا مــا يكــوُن أســوأ مــن العنــف نفســه˝. بالعنــف والظلــم نتيجــة ذلــك غالبً

ــة ملــدة أربعــة أشــهر  ــُت يف زمال ــة يف أفغانســتان يف عــام 2004. كن ــي يف الصحاف ــدأت رحلت ب

أعمــُل عــى أطروحــة يف جامعــة ســانت لويــس، وقتهــا ســاعدُت صحفيــن يف صحيفــة ســانت 

لويــس بوســت ديســباتش لتغطيــِة هجــاِت طالبــان يف أفغانســتان يف ذلــك العــام. وبعــد مــرور 

11 عاًمــا، كنــُت أكتــب عــن تهديــٍد أكــر أهميــة عنــد مفــرتِق الطــرِق بــن الــرشق والغــرب.

ــَر أكــرَ  ــوم يف أنقــرة. مــا جعــَل األم ــك الي ــِر ذل كانــت املشــاعُر تفــوُر يف املستشــفى بعــد ظه

صعوبــة كان حقيقــة أننــي كنــُت أعمــُل لشــبكة يت آر يت العامليــة، وهــي شــبكة األخبــار 

ــز  ــة تركّ ــيّعون أّن الحكوم ــَد املُش ــة. اعتق ــة الرتكي ــث الحكومي ــة الب ــة ملحط ــة التابع االنكليزي

عــى إرهــاِب البــي كا كا، وكانــوا يريــدون مجهــوداً أكــرب للقضــاء عــى إرهــاب تنظيــِم داعــش.
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املعركــة ضــد مجموعــات مثــل داعــش والبــي كا كا هــي معركــة ُمعقــدة بالنســبة للعديــِد مــن 

الجهــاِت الفاعلــة يف الــرشِق األوســط. لنأخــذ البــي كا كا كمثــال. يف حــِن أّن الواليــاِت املتّحــدة 

ــُف هــذه املجموعــة كمنظمــٍة إرهابيــة، فــإّن الجيــش األمريــي ميــّوُل ويدعــُم ذراع البــي  تُصّن

ــا بدعــِم  ــِل، تُتَّهــم تركي كا كا الســوري، املعــروِف  ˝يب واي دي˝ ،ضــد داعــش يف ســوريا. وباملث

قــواٍت ُمناهضــة للنظــاِم يف ســوريا والتــي يعتربُهــا الغــرب جاعــاٍت إرهابيــة.

لقــد تحّســن فهمــي للــرشِق األوســط أثنــاء العمــِل كمراســٍل يُغطّــي إعالميــاً الفــوىض يف 

املنطقــة منــذ أن انتقلــُت إليهــا قبــل خمــِس ســنوات. قبــَل االنتقــاِل إىل تركيــا، كنــُت يف قطــر 

أعمــُل يف قنــاة الجزيــرة اإلنكليزيــة وأكتــُب عــن ســوريا والعــراق واليمــن. لقــد كنــُت يف موقــع 

ــامل؛  ــن الع ــزء م ــذا الج ــدُث يف ه ــي تح ــة الت ــداث الحرج ــِد األح ــه رص ــن خاللِ ــمُّ م ــم يت مه

األحــداث التــي كانــت تُحــّدُد طبيعــة ودور الجهــات الفاعلــة االســرتاتيجية يف املنطقــة لالعبــن 

ــن عــى حــٍد ســواء. ــن أو غــري الحكومي الحكومي

ــاٍت  ــَك مــن تداعي ــا يحمــُل ذل ــة، مــع م ــرَي شــكِل املنطق ــي كا كا يحــاوالن تغي إّن داعــش والب

واســعِة النطــاق ليــس فقــط بالنســبة ألوروبــا والــرشِق األوســط، ولكــن أيًضــا لروســيا والواليــات 

املتحــدة. أكــرُب دليــٍل عــى أّن هنــاك تغــرّياٍت كبــرية يف املنطقــة هوصــوِل ماليــن الالجئــن أوالً 

ــي يف  ــن إيدومين ــِم الالجئ ــي يف مخي ــدُت نف ــو 2016، وج ــا. يف ماي ــم إىل أوروب ــا ث إىل تركي

ــان والــذي كان يتــم ˝إخــالؤه« مــن آالِف الالجئــن. اليون

الحدود املُغلقة يف أوروبا

بعــد أن أغلقــت مقدونيــا حدودهــا مــع اليونــان عنــد معــرِب إيدومينــي للســكِك الحديديــة، مل 

يكــن لــدى الســلطاِت اليونانيــة ســوى القليــِل مــن الوقــِت لتلبيــِة احتياجــاِت العــدِد املتزايــِد 

مــن الالجئــن الذيــن توافــدوا بأعــداٍد كبــرية. اســتقّر اثنــا عــرَش ألــف الجــئ عنــد معــرِب الســكِك 

الحديديــة شــال اليونــان يف إيدومينــي، وبــدأوا يف الســيطرة عــى مســاراِت الســكِك الحديديــة 



   119 صوت الالجئ:  رسد القصص املفقودة

ــكِك  ــى الس ــاُم ع ــِت الخي ــاورة. أصبح ــوِل املج ــة يف الحق ــاحة ُمتبّقي ــاك مس ــد هن ــه مل يع ألنّ

ــا الشــالية( القــايض بإغــالِق  ــة رمــزًا لالحتجــاِج عــى قــراِر ســكويب )عاصمــة مقدوني الحديدي

ــل النمســا  ــا مث ــاٍت يف أوروب ــٍت ســابق إىل وجه ــا اآلالف يف وق ــرُب منه ــي كان يع الحــدود، والت

ــدالِع  ــد ان ــة بع ــاوِف األمني ــرية إىل املخ ــراً«، ُمش ــن ق ــاد الالجئ ــا ˝إبع ــررت أثين ــا. ق وأملاني

ــة املُختلفــة. ــة والعرقيّ ــات اللغوي ــن ذوي الخلفيّ ــن مجموعــة ُمتنّوعــة مــن الالجئ املعــارِك ب

ــورية،  ــب الس ــة حل ــن مدين ــا م ــن عاًم ــن وعرشي ــٍر اثن ــن العم ــُغ م ــذي يبل ــار ال ــل نج خلي

والــذي أقــاَم لفــرتٍة قصــرية يف مخيــِم إيدومينــي ثــم نُقــَل إىل مركــِز معالجــة الالجئــن يف 

ــرة  ــاِم املُتفّج ــن هجــاِت النظ ــا م ــا نج ــار كان كرديً ــة. نج ــعِ للســلطاِت اليوناني ــو التاب تشريس

يف حلــب. كان يعمــُل لفــرتٍة قصــرية يف مدينــة مارديــن الرتكيــة قبــل القيــاِم برحلــة إىل أوروبــا. 

اســتقّل الســوري ذو البــرشة الفاتحــة مركبــاً يف إزمــري يف ينايــر 2016 ووصــل إىل جزيــرِة كــوس 

ــه فجــأة.  ــث انتهــت رحلت ــان، حي ــة، وصــَل إىل شــاِل اليون ــة. يف غضــوِن أســابيعٍ قليل اليوناني

ــا حدودهــا«. ــا أغلقــت مقدوني ــا عندم ــادرة إىل أملاني ــُت عــى وشــِك املغ ــال ˝كن وق

˝يف ســوريا، كان لــدّي جــدران وســقف. أنــا هنــا أعيــُش تحــت قطعــِة قــاش، بجانــِب الثعابــن 

والفــران«. وأضــاف: ˝ال يوجــُد يشء بالنســبة لنــا هنــا، نريــُد املـُـي قدًمــا«. لكــن نجــار واآلالف 

ــاِت  ــأِن سياس ــا بش ــع أوروب ــاِت م ــبِب الخالف ــان بس ــل اليون ــن داخ ــوا عالق ــا زال ــرون م اآلخ

الالجئــن واملبــادئ اإلنســانية لالتحــاِد األورويب. هــذه املبــادئ العليــا ُمهــّددة يف البلــداِن األكــرِ 

تأثــراً بوصــوِل الغربــاء. يف أملانيــا عــى ســبيِل املثــال، أدى تدفــق الالجئــن إىل ظهــوِر جاعــاٍت 

ميينيــة ُمتطرّفــة تســتغلُّ كــرَه األجانــِب ومعــاداة املهاجريــن.

التعصــب وكراهية األجانب يف ازدياد

جاعــات اليمــن املُتطــرّف يف أملانيــا، كتلــك التــي تُعتـَـرُب ُمؤيـّـدة للنازيــة، تظاهــرت يف الســنواِت 

األخــرية داعيــة إىل إحــداِث تغيــريٍ يف االتجــاِه الســيايس، واتخــاِذ نهــٍج أكــرَ شــموالً للتعامــِل مــع 

أزمــِة الالجئــن. وقعــت مظاهــرة مــن هــذا القبيــِل يف بلــدِة بوتســن يف أكتوبــر 2015، حيــث 

ــا مــن األحــداِث يف املدينــة يف ذلــك  ــي هــذه وغريَه انضــّم حــوايل ألفــي متظاهــر. كنــُت أغطّ

الشــهر. تحــّدَث إيّل البعــض ِمّمــن كانــوا يف املظاهــرة وأنــا الرجــُل األســمر، الــذي كان يتحــّدُث 
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عــن اليمــن املُتطــرّف وكانــوا عــى مــا يــرام عندمــا أخربتهــم باســمي. لكــن عندمــا تحّدثــوا عــن 

غــزٍو ُمتصــّور لـــ »الغربــاء«، تــم رفــع الحجــاب، وكشــفوا عــن كراهيتهــم وخططهــم ˝للتخلــِص 

مــن القمــل«، وهــو التعبــري الــذي يُطلقونــه عــى الالجئــن.

ــكا الشــالية.  ــا يف أمري ــرُش أيًض ــل تنت ــا؛ ب ــط عــى أوروب ــرُص فق ــاء ال تقت ــة الغرب لكــن كراهي

حيــث أطلــَق انتخــاب دونالــد ترامــب الرئيــس الخامــس واألربعــن للواليــاِت املتحــدة موجــة 

ــرَبون غربــاء. مــن الهجــاِت عــى املقابــِر اليهوديــة  مــن التهديــداِت والهجــاِت عــى مــن يُعتَ

ــى  ــُل ع ــيايس يعم ــه الس ــب ،فخطاب ــد األجان ــدات ض ــالمية إىل التهدي ــادة اإلس ــِن العب وأماك

تطبيــعِ التمييــِز العنــرصي ويجعــُل مــن املناســِب انتقــاد اآلخرينووصفهــم بأنّهــم تهديــد. 

ــراِد  ــُز عــى األف ــِم وضــُع هــذه التجــارب يف ســياٍق أوســع. إذ يجــب أن يكــون الرتكي مــن امله

ــراق. ــات واألع ــب يف املجتمع ــة األجان ــت كراهي ــي واجه ــاِت الت واملجتمع

يَُعــد النشــطاء املســلمون يف أمريــكا الشــالية الذيــن يجمعــون األمــوال إلصــالِح مقــربة يهوديــة 

ــعِ  ــة تطبي ــز ومقاوم ــى االســتجابة للتميي ــاالً ع ــة ميســوري مث ــس بوالي ــانت لوي ــة يف س ُمخرب

ــوا  ــون إىل أن يكون ــن يطمح ــالُب الذي ــاُج الط ــيايس. يحت ــاب الس ــالِل الخط ــن خ ــة م الكراهي

صحفيــن أيًضــا إىل تجــاوِز الحكايــات املُبّســطة عــن ســبِب التمييــِز بــن األفــراِد واملجتمعــات. 

األســباب االقتصاديــة تحــي جــزًءا مــن القصــة، لكــن يجــب علينــا أن نتعّمــق ونــروي قصًصــا 

ــال. ــة، عــى ســبيِل املث ــة للعنرصي عــن الظــروِف الجاعي

يف عــاِم 2017، قمــُت بإلقــاء محــارضة عــن الصحافــة واالتصــاالت للطــالِب املبتدئــن يف جامعــة 

نــورث وســرتن يف قطــر. كان مــن املُثــريِ لالهتــام ســاُع وجهــاِت نظرِهــم بشــأِن التمييــِز وكــرِه 

األجانــِب املُتزايــِد يف املجتمعــاِت الغربيــة. كان بعــض الطــالِب مــن الــرشِق األوســط، وآخــرون 

ــا عــى اســتعداد  مــن جنــوِب آســيا، وعــدٌد قليــٌل مــن الواليــاِت املتحــدة وكنــدا. كانــوا جميًع

ــا  ــوا عنه ــي تحّدث ــَص الت ــة. إّن القص ــاٍم صحفيّ ــدة يف مه ــات املتح ــدن والوالي ــاِب إىل لن للذه

واألفــكاَر التــي تََوّصــل إليهــا هــؤالء الصحفيــون الشــباب خــالل فــرتِة إقامتهــم، أوضحــت شــيئًا 

واحــًدا أال وهــو أّن التمييــز والتعّصــب ليســا ُمجــرّد أفــكاٍر غربيــة ويف البيئــة الحاليــة ال يقتــرُص 

األمــُر عــى بلــدان الغــرب فقــط.
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قانون االســتهتار بالدين يف باكستان

شــهد نوفمــرب 2018 انــدالَع بعــض االحتجاجــاِت يف باكســتان عــى أثــِر تربئــِة املحكمــة 

ــل  ــن ِقب ــالمي م ــن االس ــتهتاِر بالدي ــت باالس ــيحية أُدين ــرأة مس ــي ام ــي، وه ــيا بيب ــا آلس العلي

ــة يف عــام 2010 وصــدَر بحقهــا ُحكــٌم باإلعــدام. كانــت قــد أُدينــت باإلســاءة  محكمــة ابتدائي

ــة  ــدِم وجــوِد األدل ــد لع ــا بع ــا في ــا منه ــت تربِئتُه ــة متّ ــِن اإلســالم ورســوله، وهــي تُهم إىل دي

الكافيــة إلدانتهــا، إذ إنــه مــن املعــروِف أّن  تُهمــة الكفــِر يف باكســتان تُعاقــُب باإلعــدام. 

ــا  ــة عندم ــة الربيطاني ــن الحقب ــاٍق م ــر ب ــبه بأث ــن يف باكســتان هــو أش ــتهتار بالدي ــون االس قان

كان الحــكام املُســتعمرون يســتخدمونه كأداٍة ِمــن أجــِل فــضِّ النزاعــاِت الداخليــة يف املجتمــعِ 

ــا يف  ــرش. الحًق ــع ع ــرن التاس ــعِ الق ــايل يف مطل ــاد البنغ ــة باالتح ــة املعروف ــا يف املنطق وخصوًص

ــاء الحــق،  ــذاك، الجــرال ضي ــُد باكســتان العســكري آن ــن، قائ ــرِن العرشي ــات مــن الق الثانيني

أضــاَف بعــَض املــواِد لهــذا القانــون كالحــدوِد الرشعيــة، والتــي وّســعت تعريــف الجرائــِم التــي 

ــن. ــتهتار بالدي ــم اس ــرُب جرائ تُعت

أمــا فيــا يَُخــُص تربئــة آســيا بيبــي قيــَل إنــه ˝اذا مل تســحب املحكمــة قرارهــا، ســيتُم إيقــاُف 

ــاحة  ــي س ــوك، وه ــٌس يف دي ـ تش ــٌر ُمتحّم ــه ُمتظاه ــا قال ــذا م ــك˝. ه ــدك بذل ــتان. أع باكس

كبــرية تربــط بــن جــادة كونستيتوشــن الرئيســية يف العاصمــة الباكســتانية وباقــي إســالم آبــاد. 

لقــد تــّم إغــالُق املنطقــة عنــد التقاطعــاِت الرئيســية مــن ِقبــل طائفــة الباريلفــي الُســّنية وهــي 

ــاك  ــه كان هن ــن أنّ ــن الرئيســيّتن لإلســالم الســنة يف باكســتان. بالرغــِم ِم واحــدة مــن الطائفت

بعــض االتهامــات لهــذه الطائفــة بأنّهــا كافــرة، وخصوًصــا مــن ِقبَــل نظريتهــا طائفــة ديوبانــدي 

الُســّنية، فــإن جميــَع هــذه الطوائــِف اآلن، مبــا فيهــا الشــيعة، قــد وجــدوا عامــالً مشــرتكًا فيــا 

بينهــم فيــا يُخــصُّ قضيــة آســيا بيبــي. 

بعــد فــرتٍة وجيــزة مــن إدانــة بيبــي يف عــام 2010، أحــد أهــم السياســين يف باكســتان، ســلان 

ــه  ــيا. دعم ــن آس ــاِع ع ــام بالدف ــتان، ق ــة يف باكس ــرب ُمحافظ ــاً ألك ــذي كان ُمحافظ ــري وال تاس

ــاد  ــالم آب ــاِر يف إس ــِح النه ــه يف وض ــار علي ــالق الن ــم إط ــتهدفًا، وت ــه ُمس ــيا جعل ــب آلس الصاخ

ِمــن ِقبــل حارســه الشــخي، ممتــاز قــدري، والــذي قــال إنــه قــام بذلــك ِمــن أجــِل الحفــاظ 

عــى قُدســيّة رســوِل اإلســالم ُمحّمــد. تــم إعــدام قــدري يف عــام 2016 بعــد أن أدانتــه املحكمــة 

ــِل.  ــِة القت بتُهم
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عيل مصطفى مع أطفال أيتام يف ســوريا
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ــب  ــدري كُت ــوَر ق ــُل ص ــاٍت تحم ــرون الفت ــَل ُمتظاه ــام 2018، حم ــر ع ــاد يف أواخ ــالم آب يف إس

عليهــا عبــارة »غــازي«. »لقــد كان ِقّديًســا وحاميــاً لإلســالم وســنظلُّ نُحــارب لذكــراه«، هــذا مــا 

قالــه فــاروق أحمــد ذو التســعة والعرشيــن ربيًعــا. كان قــد ســافَر ِمــن باهاوالبــور، وهــي بلــدة 

تضــجُّ بالحركــة تبُعــُد تســَع ســاعاٍت عــن جنــوِب العاصمــة، ِمــن أجــِل أن يُشــارَك يف املظاهــراِت 

ــوى  ــِة ضــد الق ــدري ســببًا يك ال نتخــّى عــن املحارب ــا ق ــاَل »منحن ــُث ق ــي. حي ــة بيب ضــد تربئ

املُعاديــة لإلســالم يف البــالد«. 

ــٍة  ــِض فئ ــُر حــوَل مكافحــِة الكفــِر يف باكســتان إىل تحري ــدة، أدى الجــدُل الدائ ــواٍح عدي مــن ن

ــن املُهّمشــن. هــؤالء الذيــن يُؤيــدون اإلجــراءات  ــة أخــرى ِم مــن املُهّمشــن يف البــالد ضــد فئ

ضــد االســتهتار بالديــن، مثــل أحمــد، يأتــون ِمــن أكــرِ املجتمعــاِت املحرومــة يف باكســتان. إنــه 

املــكان الــذي يســوُد فيــه املنــرُب الدينــي، وغالبًــا مــا يســتخدُم رجــاُل النخبــِة املالكــون لــألرايض 

رجــال الديــن للســيطرِة عــى هــذه الفئــاِت املحرومــة.

اإلقطاعية يف باكستان

˝مــالك األرايض هــم املســتفيدون مــن النظــاِم الفاســِد الــذي يســتغلُّ الفقــراَء ويُقــّوي 

القــواِت املســلحة  لــواٍء ســابق مــع  األغنياء˝هــذا مــا قالــه شــوكت قديــر وهــو قائــُد 

ــك، إّن  ــى ذل ــاًء ع ــتان. »بن ــة يف باكس ــا االجتاعي ــى القضاي ــَق ع ــاَد أن يُعلّ ــتانية اعت الباكس

ــعِ  ــل قم ــة، مث ــم البدائي ــة، وُمعتقداته ــدودة للغاي ــاِم مح ــذا النظ ــن ه ــِص م ــم  للتخل رغبته

ــا يف هــذا  ــّذٌر أيًض ــش الباكســتاين ُمتج ــوِن الجي ــة لك ــذا باإلضاف ــزاُل موجــودة˝. ه ــرأة، ال ت امل

النظــاِم اإلقطاعــي، وهــو مــا يضمــُن اســتمراريّته˝.

حاليًــا، 65 باملئــة مــن عــدد ســكان باكســتان الـــ 200 مليــون هــم تحــت عمــِر الثالثــن. حــوايل 

50 باملئــة مــن الســكاِن يعيشــون يف بلــدة فيهــا عــى األقــل 5 آالف شــخص، وهــي زيــادة 30 

باملئــة عــن األعــداد يف العقــِد املــايض. إال أّن الشــباَب املٌتحــّرُ بــدأ يف تحــّدي الوضــعِ الراهــِن 

مــن خــالِل املُطالبــِة مبزيــٍد مــن الحقــوق. ˝المنصــب الســيايس مــوروٌث يف باكســتان˝، أوضــَح 

ــِس  ــة عــى املجال ــالُك األرايض اإلقطاعي ــف منصــور إجــاز. ˝يهيمــن ُم ــُب الســيايس واملؤل الكات

املحليــة والوطنيــة˝. حيــُث يتألـّـُف مــا ال يقــلُّ عــن خمســٍة وســبعن يف املائــة مــن املرُّشعــن يف 

الحكومــة الباكســتانية مــن ُمــالِك األرايض.
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النظــاُم اإلقطاعــي ال يقتــرُص عــى الســاحِة السياســية فحســب، بــل تربــُط ملكيــُة األرايض بــن 

ــة  ــِر الخارجي ــَن وشــبكاِت املحســوبية األخــرى يف باكســتان. املُــالك، مثــل وزي األمــراِء اإلقطاعي

الباكســتاين الحــايل، شــاه محمــود قريــي، يترصفـُـون وكأنهــم قــادة دينيــون آلالف مــن أتباعهــم 

ــال  ــات. وق ــِت االنتخاب ــِح ســيِّدهم اإلقطاعــي يف وق ــون بإخــالٍص لصال ــن يصّوت الفالحــن، الذي

إجــاز: »الشــخصيات الدينيــة املحليــة وُمــالك العقــارات االقطاعيــون يُكّملــون ســلطة بعضهــم 

البعــض ويُســاعدون عــى زيــادِة انتشــاِر اإلقطــاع«.

ــِز  ــن خــالِل تعزي ــه السياســية م ــِز طموحات ــري املحــيّل لتعزي ــك األرض هــذا التأث يســتخدُم مال

نظــاٍم تُهيمــُن عليــه القــّوة اإلقطاعيّــة. وبهــذا املعنــى، مُيثــل مســؤولو الرشطــة الريفيــة 

والبريوقراطيــون املحليــون والزعــاء الدينيــون مصالــَح األمــريِ اإلقطاعــي. كــا يُســاهُم الجيــُش 

يف اإلقطــاِع ويســتفيُد منــه ولــو كان دوَن وعــي. أخــربين قديــر يف تقريــٍر نرشتــه قنــاة الجزيــرة 

ــث  ــم. حي ــَل خدماته ــِش مقاب ــاط الجي ــا ضب ــُل عليه ــي يحص ــا الت ــِد املزاي ــن أح ــة ع اإلنجليزي

ــم  ــايل ˝يت ــا، وبالت ــي يحتاُجه ــوارِد الت ــى امل ــوِل ع ــي للحص ــاَم اإلقطاع ــُش النظ ــتغُل الجي يس

ــارش˝. ــرَي مب ــي بشــكٍل غ ــُز النظــام اإلقطاع تعزي

حركة السرتات الصفراء

ــن  ــع م ــكاين الري ــّوِل الس ــن التح ــة ع ــة حال ــي دراس ــاع ه ــد اإلقط ــتان ض ــرَب باكس إّن ح

ــه  ــذي مُيثل ــالُل ال ــعِ أنحــاء العــامل. هــذا االخت ــة يف جمي ــة إىل املناطــِق الحري املناطــِق الريفي

ــن  ــا خــرَج عــرشات اآلالف م ــا يف فرنســا يف نوفمــرب 2018، عندم ــاَت محسوًس هــذا التحــول ب

ــراء، لالحتجــاِج  ــن ســرتات صف ــة، إىل الشــوارِع ُمرتدي ــاس، ُمعظُمهــم مــن املناطــِق املحروم الن

ــة. ــة املعيش ــاِع تكلف ــة وارتف ــا الحكوم ــي تفرُِضه ــود الت ــوِم الوق ــى رس ع

مُيثــُل ˝املشــاغبون˝ الفئــة األكــرَ تهميًشــا يف املجتمــع الفرنــي، وقــد وّجهــوا غضبهــم يف وجــه 

مــا قالــوا إنــه نظــاٌم غــرَي ُمتكافــئ تــم تزويــره لصالــِح األغنيــاء، ويحميــه سياســيون مثــل الرئيــس 

ــي  ــا، وه ــن عمره ــات م ــرأٌة يف الثالثيني ــن، ام ــت مارل ــا قال ــرون. ك ــل ماك ــي إميانوي الفرن
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ــٌن  ــٌل خائ ــرون هــو عمي ــل ماك ــس: ˝إيمانوي ــرص يف باري ــوِس الن ــام ق ــراء أم ــدي ســرتة صف ترت

ــِب  ــرَّض للتخري ــور، تع ــزًا للجمه ــرَبُ رم ــذي يُعت ــوس ال ــاء«. الق ــِح األغني ــراَء لصال ــاَع الفق ــد ب ق

ــا عــى  ــه احتجاًج ــة علي ــاظ النابي ــريو الشــغب برســِم األلف ــام ُمث ــث ق ــِة الســابقة، حي يف الليل

ــض˝. ــل األبي ــن والنم ˝المغتصبي

ــه  ــوُل املُحتجــون أن ــذي يق ــرون ـ ˝الشــيف˝ ـ وال ــن الغضــِب نحــو ماك ــري م ــُه الكث ــم توجي ت

ــٍل  ــن يقعــون يف شــقوِق نظــاٍم غــري قاب ــن الفرنســين الذي ــن املواطن ــعِ مالي منفصــٌل عــن واق

ــية،  ــون الفرنس ــِة لي ــن مدين ــو م ــّي فيدي ــو فن ــر، وه ــيدين إي ــال س ــا. وق ــتمراِر اقتصاديً لالس

ــٌف حًقــا. حتــى الطعــام كذلــك. كان عــيّل أن  يعيــُش اآلن يف باريــس: ˝الســكن يف باريــس ُمكلِ

ــر  ــّر إي ــارات برعــة، اضطُ ــاك ارتفــاٌع يف معــايش˝. ومــع نفــاد الخي ــه ليــس هن أجــَد حــالً، ألنّ

أن يســكَن يف مســتودٍع مهجــور. »أنــا أعيــُش يف هــذا املــكان مــع خمســة عــرش شــخصا آخــر«، 

ثــم قــّدم يل إيــر جولــة يف املســتودع، يف إحــدى ضواحــي باريــس، حيــث يعيــُش هــو وزمــالؤه 

الخمســة عــرش.

ــورو  ــم 100 ي ــك تقدي ــازالت، مبــا يف ذل ــرون عــن سلســلٍة مــن التن ــَن ماك تحــت الضغــط، أعل

ــورواً  ــغِ 1499 ي ــون عــى الحــد األدىن لألجــور البال ــن يحصل ــَك الذي ــة )112 دوالًرا( ألولئ إضافي

)1690 دوالًرا( دون أّي تكلفــة إضافيــة ألصحــاِب العمــل. تــم إلغــاُء الرائــِب املفروضــة عــى 

ــة التــي هــي أقــّل ِمــن 2000  الوقــود، وتــم إلغــاُء الرســوِم اإلضافيــة عــى املعاشــاِت التقاعديّ

يــورو، أي )2255 دوالًرا(. وقــال الرئيــس الفرنــي ˝إّن شــكاوى حركــِة الســرتاِت الصفــراء 

ــف˝. ــس العن ــام ولي ــق إىل األم ــب .لكــن املُفاوضــات هــي الطري ــة يف الغال ــة ومرشوع عميق

ــه يف  ــارع، فإن ــر يف الش ــازات التوت ــذه االمتي ــف ه ــُل يف أن تُخّف ــة تأم ــت الحكوم ــا كان بين

باريــس، ظــّل النــاُس منقســمن حــوَل مــا يســتطيُع أن يحّققــه هــؤالء بالفعــل. قــال إير˝كانــت 

ــا بهــا˝. ــن تخدعن ــازالُت مثــل مزحــٍة كبــرية، هــذه مجــرد ســتاٍر دخــاين. أنــت ل التن

يف غيــاِب قيــادٍة جوهريــة، حاولــت بعــض املجموعــاِت املُتباينــة أن تســيطَر عــى حركــِة 

ــريي  ــري وت ــيس كوبي ــل أليكس ــون، مث ــاريّون الراديكاليّ ــاول اليس ــُث ح ــراء. حي ــرتاِت الصف الس

ــِم املخــرِم جــان لــوك أنطــوان بيــري ميلنشــون، الدفــاع عــن  ــاع الزعي بــول فاليــت، وهــم أتب

ــة  ــة الوطني ــل الجبه ــات مث ــرِم مجموع ــفِل اله ــُد يف أس ــن يوج ــراء. لك ــرتات الصف ــة الس قضي

ــة. ــى الحرك ــتيالء ع ــك االس ــون كذل ــن يحاول ــان الذي ــن لوب ــادة ماري ــة بقي ــة املُتطرف اليميني
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ــن  ــة م ــون يف املائ ــان: ˝مثان ــن لوب ــين ملاري ــارين السياس ــرُي املستش ــيحة، كب ــان مس ــال ج وق

الفرنســين يدعمــون الســرتاِت الصفــراء˝. وأضــاَف مســيحة أنّــه بالنظــِر إىل العــدِد الكبــريِ مــن 

الفرنســين الذيــن أيـّـدوا الحركــة مــن أجــِل املزيــِد مــن الحقــوِق االقتصاديــة، كان مــن املتوقــعِ 

أن يدعــَم أعضــاُء الجبهــِة الوطنيــة الحركــة. لكــن هــذا ال يهــّم إذا كان اليمــُن املتطــرِف يخــرتُق 

االحتجاجــات. يقــول ˝الســؤاُل هــو، مــا الــذي ســتفعله الحكومــة حيــال ذلــك˝.

سوريون يف أملانيا

ــا  ــي يواِجُهه ــة الت ــِب االقتصاديّ ــة عــن ُمعالجــِة املصاع ــاِت األوروبي ــَم عجــُز الحكوم ــد تفاق لق

ــن  ــرّوا م ــارة ف ــئ إىل الق ــون الج ــارُب ملي ــا يُق ــوِل م ــع وص ــرية م ــنواِت األخ ــن يف الس املالي

راً  النزاعــاِت يف الــرشِق األوســِط وشــاِل إفريقيــا. كانــت أملانيــا الرشقيّــة ِمــن أكــرِ املناطــِق تــرُّ

ــن  ــِن عــرشاِت اآلالِف م ــادِة توط ــة بإع ــة األملاني ــت الحكوم ــث قام ــن، حي ــِق الالجئ ــن تدفّ م

ــورين. الس

ــن  ــن مراهق ــِة الجئ ــون الجــدد مبُهاجم ــم النازيّ ــتُِبَه بأنّه ــن اش ــاَم حشــٌد ِممَّ ــام 2016، ق يف ع

مــن ســوريا يف بلــدِة بوتســن األملانيــة. أُصيــَب 20 الجئًــا تــرتاوُح أعارُهــم بــن 14 و 18 عاًمــا. 

ــكاِن  ــض الس ــن. ˝بع ــن بوتس ــم م ــّنُ نقله ــَح يتع ــه أصب ــة أنّ ــة لدرج ــم بصدم ــَب بعُضه أُصي

ــة ومل تفعــل  ــا، وقفــت الرشطــة صامت ــدأ النازيــون يف رضبن ــا هنا.عندمــا ب املحليــن ال يريدونن

شــيئًا˝ قــال الجــٌئ ســوري يُدعــى أحمــد. كان قــد شــاهَد الــرَب بشــكٍل مبــارش وكان يخــى 

الكشــَف عــن هويتــه الكاملــة. قــاَل إن بعــَض الســكاِن املحليــن ال يريــدون الالجئــن يف بلدتهــم 

وهــم يدعمــون أقــى اليمــن يف موقفــه املناهــِض لالجئــن.

ــي الدميقراطــي، مظاهــرة ُمناهضــة  ــُم الحــزب الوطن ــاور، زعي ــاد إرنســت ب يف نفــِس العــام، ق

ــة،  ــة متطرف ــية قومي ــة سياس ــو مجموع ــي ه ــي الدميقراط ــزب الوطن ــن. الح ــرِة يف بوتس للهج

يقــول البعــض إنهــا متعاطفــة مــع مــايض أملانيــا النــازي. حيــث كان بــاور ضــد إعــادة توطــن 

الالجئــن ويتظاهــُر يف جميــعِ أنحــاء أملانيــا بشــأِن سياســة الحكومــة املفتوحــة وقــد شــارَك 500 

ــاور: »نريدهــم   ــال ب ــون«. ق ــون إرهابي ــَف بعضهــم »الالجئ شــخٍص يف االحتجاجــات معــه. هت

أن يخرجــوا«. «هنــاك مجرمــون مــن بينهــم يريــدون تنفيــَذ هجــاٍت إرهابيــة يف أملانيــا، مثلهــا 
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مثــل الهجــات يف باريــس وبلجيــكا، والتــي أودت بحيــاِة الكثــريِ مــن النــاس«.

كان التدفــُق الكبــرُي لالجئــن يضغــُط عــى املجتمعــاِت املحليــة، وال ســيا أثنــاء الّركــوِد 

االقتصــادي يف معظــِم االقتصــادات األوروبيــة. رًدا عــى ذلــك، نظّمــت جاعــاِت اليمــن 

املُتطــرف مظاهــراٍت يف جميــعِ أنحــاِء الــرشق، وحتــى يف بعــِض املــدِن يف غــرِب أملانيــا. كانــت 

بوتســن يف مركــِز التوتــِر املتزايــِد بــن الســكاِن املحليــن واأللفــي الجــئ الذيــن اســتقّروا هنــاك 

يف العامــن الســابقن. ألكســاندر أهرينــز، وهــو عمــدة بوتســن، الــذي ســاعَد يف إعــادِة توطــن 

العديــِد مــن الالجئــن، أيّــَد سياســة أنجيــال مــريكل املفتوحــة. لكــن أهرينــز وجــد نفســه ضمــن 

ــباب  ــن الش ــض الالجئ ــال إّن بع ــن، وق ــن الالجئ ــادة توط ــادرة إع ــن مب ــاِع ع ــة يف الدف األقلي

ــن يف بوتســن. ــرِة إىل الســكان املحلي ــع الفك ــِب بي ــن الصع ــوا م جعل

ــرِب مــن  ــم بالق ــون به ــن، ويتحرّش ــون يُزعجــون الســكان املحلي ــز: »كان الالجئ وأضــاَف أهرين

وســط املدينــة«. »لقــد أعطــى هــذا فرصــًة لليمــِن املتطــرّف للتدخــل«. قــال يل وهــو جالــس يف 

مكتــِب العمــدة املُشــمس يف أكتوبــر 2016، يف مبنــًى تــرايث يف وســِط مدينــة بوتســن، »يف أملانيــا 

الرشقيــة، كثــرياً مــا نجــُد مــا أســميه نوعــاً ِمــن العنرصيــة الســاذجة; حيــث يشــعُر اليمــن أنهــم 

يفعلــون مــا تريــده األغلبيــة«.

تزامنــت زيــاريت إىل بوتســن يف تلــك الســنة مــع الذكــرى الســنوية السادســة والعرشيــن إلعــادِة 

ــا الرشقيــة والغربيــة. كان رّد الفعــِل العنيــف ضــد الالجئــن هــو األشــّد يف مــدٍن  ــِد أملاني توحي

ــة  ــا الدميقراطي ــة أملاني ــن جمهوري ــت يف الســابق جــزًءا م ــي كان ــل بوتســن ودريســدن، الت مث

ــم  ــه ت ــون أن ــان الرشقي ــعر األمل ــز: »يش ــال أهرين ــث ق ــوفيتي. حي ــاد الس ــا االتح ــي يدعُمه الت

ــق  ــعوٍر عمي ــع ش ــت م ــن تزامن ــة الالجئ ــال إّن أزم ــا«. وق ــا واقتصاديً ــم اجتاعيً ــيّل عنه التخ

باالســتياِء مــن مــرشوِع إعــادة التوحيــد. ˝يتســاءل بعــُض األملــان الرشقيــن عــن أســلوِب 

ــم  ــه مل يت ــن أنّ ــالد يف ح ــتقرار يف الب ــن باالس ــن الالجئ ــاِت اآلالف م ــاِح ملئ ــة يف الس الحكوم

ــل˝. ــم بالكام ــد دمجه بع

قــال بــاور ˝لقــد خانتنــا أنجيــال ميــركل˝ واتهــَم املستشــارة ببيــعِ األكاذيــِب واألوهــام للنــاس. 

»إذا متّــت إعــادة توطــن الالجئــن ودمجهــم بشــكٍل صحيــح ومبوجــِب القوانــن املعمــوِل بهــا، 

ــى  ــن ع ــرُض الالجئ ــّم ف ــد ت ــدث. لق ــا يح ــَس م ــذا لي ــن ه ــر، لك ــن لألم ــون ُمتقبّل ــا نك فرمب

األملــان، و هــذا غــرُي مقبــول«.
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الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل

ــا، كان  ــوِل يف أملاني ــى القب ــوِل ع ــِل الحص ــن أج ــون م ــورين يكافح ــن الس ــِن أّن الالجئ يف ح

ــه  ــَق علي ــا أطل ــّل م ــش يف ظ ــوِق العي ــِب حق ــة لكس ــة مختلف ــون معرك ــطينيون يخوض الفلس

ــل  ــّل إرسائي ــيل«. تحت ــرصي اإلرسائي ــل العن ــر »الفص ــي كارت ــابق جيم ــي الس ــس األمري الرئي

ــُش  ــث يعي ــاِم 1976حي ــُذ ع ــم، من ــٌك له ــا مل ــُم الفلســطينيون أنه ــي يزع ــة، الت األرايض األردني

ــوُل  ــِن يق ــيل. يف ح ــالِل اإلرسائي ــت االحت ــذه األرِض تح ــطيني يف ه ــن فلس ــة مالي ــوايل ثالث ح

الكثــريون إنهــم يقاتلــون مــن أجــِل فلســطن مســتقلّة، هنــاك آخــرون يقولــون إنهــم يريــدون 

حقوقـًـا متســاوية كمواطنــن إرسائيليــن; وهــو مطلــٌب يقــوُل املتشــّددون اليهــود اإلرسائيليــون، 

ــه غــرُي واقعــي. ــوزراء بنيامــن نتنياهــو، إن ــس ال مبــن فيهــم رئي

ــاَزٌع  ــدٌة ُمتن ــي بل ــل، وه ــود يف الخلي ــتوطنن اليه ــِم املس ــّدُث باس ــرش، املُتح ــاي فلي ــال يش وق

عليهــا يف الضفــِة الغربيّــة التــي تحتلّهــا إرسائيــل »هــؤالء اإلرسائيليــون الذيــن يتمّســكون 

ــواِع  ــن أن ــوٌع م ــو ن ــذي ه ــلمون، وال ــم مستس ــن. ه ــّل الدولت ــارية، كح ــاٍت يس بأيديولوجي

الضعــف، ســيؤدي إىل طردهــم«. فليــرش، الــذي يُعــارُض دمــَج الفلســطينين يف النســيِج 

ــل، هــو واحــٌد مــن بــن 15000 شــخص يعيشــون يف مســتوطنِة  االجتاعــي والســيايس إلرسائي

ــي،  ــة يشــاي، جــاؤوا مــن االتحــاِد الســوفيتي الســابق. »نحــن نبن ــل عائل ــريون، مث إفــرات. كث

لدينــا أطفــال. لدينــا الكثــري مــن األمــل. يف أذهاننــا، هــذا هــو أعظــُم وقــٍت يف التاريــخ 

ــام 2018. ــِر ع ــرش يف أواخ ــه فلي ــا قال ــذا م ــودي«، ه اليه

كان الرئيــُس األمريــي دونالــد ترامــب قــد نقــَل الســفارة يف إرسائيــل مــن تــل أبيــب إىل القــدِس 

قبــل شــهرين، يف خطــوة بالنســبة ملؤيــدي ترامــب يف إرسائيــل، مبــا يف ذلــك فليــرش، تعنــي أّن 

ــة  ــاَزِع عليهــا باعتبارهــا »عاصمــة أبدي ــِة القــدس املُتن ــا مبدين ــات املتحــدة اعرتفــت فعليً الوالي

ــن  ــة م ــة، خاص ــاداٍت دولي ــارت انتق ــفارة أث ــِل الس ــة لنق ــوة األمريكي ــن الخط ــل«. لك إلرسائي

الــدوِل األعضــاء يف األمــم املتحــدة، التــي وصفتهــا بأنهــا إهانــة ملحادثــاِت الســالِم التــي تقوُدهــا 

الواليــات املتحــدة.
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ــِة  ــن عملي ــي م ــِف األمري ــاَق املوق ــُح نف ــك يوّض ــات يف رام هللا »أّن ذل ــب عريق ــربين صائ أخ

ــاِت الســالِم مــع  الســالم«. وقــال عريقــات، الــذي كاَن كبــري املفاوضــن الفلســطينين يف محادث

ــٌد للنــزاع، لكــّن خطــوَة الســفارة تثبــُت  ــٌم محاي إرسائيــل: »تزعــم الواليــات املتحــدة أنهــا َحَك

أنهــا تقــُف وراَء االحتــالِل اإلرسائيــيل«. لقــد فقــدت الســلطة الفلســطينية كّل األُســِس األخالقيــة 

ــا بوتــو، الناشــطة الحقوقيــة  ــِة الفلســطينية«، هــذا مــا قالتــه ديان فيــا يتعلــُق بتمثيــِل القضي

ــد  ــن بع ــع اإلرسائيلي ــات م ــع عريق ــٍب م ــا إىل جن ــت جنبً ــي تفاوض ــطينية الت ــة الفلس الكندي

اتفاقــات أوســلو للســالم عــام 1993. وأضافــت بوتــو: »لقــد فقــَد ]الرئيــس الفلســطيني[ 

ــده  ــَغ عق ــذي بل ــِده ال ــى قائ ــوِم ع ــى بالل ــع«، وألق ــع أرِض الواق ــه م ــاس ارتباطَ ــود عب محم

ــة. وقالــت بوتــو:  ــُق بــاألرايض املُحتلّ الثامــن لترّصفــه وكأنــه جهــة ُمنفــذة إلرسائيــل فيــا يتعلّ

»لقــد حــاَن الوقــُت للقــادِة الجــدد، بدايــة جديــدة إلعــادِة ضبــِط الكفــاِح الفلســطيني وإعــادِة 

بنائــه عــى أرِض الواقــع ملاليــِن الفلســطينين الذيــن يعيشــون تحــت االحتــالل; حيــث ولــدت 

ــاِت أوســلو للســالم«. ــعِ اتفاق ــم بعــد توقي ــة العظمــى منه الغالبي

ــة  ــن يعيشــوَن يف املناطــِق املُحتلّ ــكاِن الفلســطينين الذي ــن الُس ــة م خمســة وخمســون يف املئ

وقطــاِع غــزة الــذي انســحبت منــه إرسائيــل يف عــاِم 2005، لكنهــا ال تــزاُل مســتمرة يف حصــاره 

ــو  ــت بوت ــن. وأضاف ــة والعرشي ــّن الرابع ــم دوَن س ــرص ه ــار م ــِب حص ــرًا، إىل جان ــا وبح أرًض

ــل  ــايض مث ــاِر امل ــيل وآث ــالِل اإلرسائي ــن االحت ــاً م ــتقباًل خالي ــد ُمس ــطيني يري ــعب الفلس »الش

ــاس«. ــود عب محم

ــن املُهمشــن ومــن هــم يف الســلطة واضحــة، كــا هــو الحــال بالنســبة  ــة ب ــدو العالق ــد تب ق

ــن  ــِب م ــاَم النخ ــوَن أم ــن يقف ــطينين الذي ــل الفلس ــوق، مث ــم حق ــس لديه ــن لي ــك الذي ألولئ

ــا مــا  الداخــِل والخــارج، لنقــِل مطالبهــم مــن األطــراِف الخارجيــة إىل مركــِز النــزاع. لكــن غالبً

تكــوُن هــذه الخطــوط غــري واضحــة، خاصــًة عندمــا يتعلــُق األمــُر بالوســائِل التــي يتــم تقديــم 

ــن  ــُن م ــي ميك ــائِل الت ــن الوس ــِد م ــِن العدي ــن ب ــم م ــون ه ــا. الصحفي ــب عربه ــذه املطال ه

ــا  ــاَء بحقوقهــم، ومــع ذلــك، أثنــاء أداِء هــذا الــدور، غالبً خاللهــا للمهمشــَن أن يطالبــوا األقوي

ــا للقمــع. ــُح املراســُل هدفً مــا يصب

اســتهداف الصحفيني يف باكستان

ــد  ــاِم  2011. وق ــذ ع ــم من ــم ملهامه ــاء أدائه ــا أثن ــن أربعــن صحفيً ــرُ م ــَل أك يف باكســتان، قُت
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ــة  ــالِغ عــن قصــٍص تنتقــُد املؤسســة الحكومي ــاء أو بعــِد اإلب ــَل معظــُم هــؤالِء املُراســلن أثن قُت

ــو  ــتان يف ماي ــدِن باكس ــرِب م ــكرية يف أك ــأٍة عس ــى منش ــايب ع ــوِم اإلره ــل الهج ــة، مث أو النخب

2011. كان لتغطيــة تلــك القصــة عواقــب وخيمــة عــى واحــٍد مــن أفضــِل املراســلن األمنيــن 

يف باكســتان، ســيد ســليم شــهزاد.

كان شــهزاد رائــًدا مــن نوعــه عندمــا يتعلــُق األمــُر بتغطيــِة القضايــا األمنيــة يف منطقــة تُســّمى 

»آف بــاك« ]اختصــار ألفغانســتان وباكســتان[، وتخّصــَص يف تغطيــِة القاعــدة يف جنــوب آســيا. 

ــوِم  ــه لهج ــاء تغطيت ــتاين أثن ــش الباكس ــل الجي ــن داخ ــِم املطلع ــَل تجري ــادَف تفاصي ــد ص وق

ــة  ــل أفــراد البحري ــم التخطيــط للهجــوِم مــن ِقب ــَف ت PNS مهــران يف عــاِم 2011، وكشــف كي

الباكســتانية تعاطفــاً مــع تنظيــم القاعــدة اإلرهــايب. بعــد يومــن مــن نــرِش القصــة، فُقــَد شــهزاد 

ــِد مئــاِت األميــاِل إىل  ــه يف ممــٍر مــايئ عــى بُع ــه يف إســالم أبــاد ثــم اكتشــفت جثّت خــارَج منزلِ

الجنــوب.

ــة للحديــِث عــن النتائــِج  يف يــوِم اختطافــه، كان شــهزاد ســيظهُر عــى شــبكٍة تليفزيونيــة محليّ

التــي توّصــل إليهــا والتــي تزعــُم وجــوَد صــالٍت بــن عســكرين مــن الجيــش وتنظيــِم القاعــدة 

يف التخطيــِط للهجــوِم يف كراتــي ودعمــه. قبــل أيــاٍم مــن اختفائــه، دخــَل شــهزاد إىل مكاتــِب 

هيومــن رايتــس ووتــش يف إســالم أبــاد وأخــرَب مديــره أّن أجهــزة املخابــراِت الباكســتانية كانــت 

تقتفــي آثــاره. وقــاَل إّن االتصــاالِت مــع أجهــزة املخابــرات كانــت تتصــُل بــه بــال هــوادة منــذ 

صــدوِر تقريــره.

وجــاءت وفــاة شــهزاد عقــب مقتــِل العــرشات مــن املُراســلن الباكســتانين الذيــن كانــوا 

ــِة  ــة املُرتبطــة بالصحاف ــون »الحــرب عــى اإلرهــاب«. إّن الصدم ــّميه األمريكي ــا يُس ــون م يُغطّ

يف أماكــن مثــل باكســتان، يشــعُر بهــا الصحفيــون بعــد فــرتٍة طويلــة مــن تــاليش القصــة. هــذه 

هــي الحقائــُق املؤســفة للحيــاة يف الصحافــة، حيــث ميكــُن أن يُؤثــر اإلجهــاد الالحــق للصدمــة 

ــرواة القصــِص أنفســهم. ــاة الشــخصية ل عــى الحي

الثمن العاطفي للمراســلني

ــة،  ــوِر الدنيوي ــرِ األم ــد الســيطرة« عــى أك ــي الشــخصية عــن »فق أتحــّدُث مــن خــالِل تجربت

كّل يــوٍم بعــد األحــداِث املذكــورة يف هــذا الفصــل، مثــل احتجاجــات الســرتات صفــراء. كانــت 
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قذائــُف الغــاِز املُســيِل للدمــوع تطــرُي برعــة مثــل الرّصــاص املطاطــّي، والصخــوِر التــي ألقاهــا 

ــد  ــت وبع ــع الوق ــن م ــات، لك ــُت الثب ــرات. حاول ــدة م ــَب رأيس ع ــون وكادت أن تُصي املحتّج

املســافة، بــدأت تطفــو املشــاعر املكبوتــة املرتبطــة بتلــك األحــداث، أحيانًــا دون ســابِق إنــذار. 

ــا  ــا م ــن غالبً ــن الذي ــة للصحفي ــوة وِقح ــة صح ــاعِر مبثاب ــذه املش ــع ه ــُش م ــوُن التعاي ــد يك ق

ــا. ــي يغطونه ــٍة لنقــِل القصــِص الت يضطــّرون إىل قمــعِ العواطــِف يف محاول

ميكــن أن يكــوَن التــوازُن هنــا مجــرّد وهــٍم عندمــا يتعلّــُق األمــُر بالحالــِة العاطفيــة للصحفــّي، 

ــُق بــن قصــِة ماجــدة البالغــة مــن العمــِر ســبع ســنوات ـ التــي فقــدت  ــَف ميكــُن التوفي فكي

ــا السياســية يف ســوريا؛ مــع إيــران وروســيا  ســاقيها يف قصــف النظــام الســوري ـ مــع الجغرافي

والتــي تدعــم القــوى التــي كانــت مســؤولة عــن الخســارة الفظيعــة لهــذه الفتــاة باســِم خــوِض 

الحــرِب عــى اإلرهــاب؟

كيــف يتصالــُح الصحفــّي مــع كونِــه شــاهًدا وناقــاًل ألحــداِث املُعانــاة الكبــرية واملأســاة 

والخســارة؛ مــع حقيقــِة كونــك إنســانًا لــه عواطــف كأب أو أم أو زوجــة أو زوج، دون أن 

ينفصــل عــن املشــاعِر املُرتبطــة بــكّل األدواِر الشــخصية واملهنيــة؟ هــذه هــي التكلفــة اإلنســانية 

ذاتهــا للذيــن يــروون قصــَص املُهّمشــن، مــع تحّمــِل مســؤولية عــدِم تهميــش أنفســهم يف هــذه 

ــي. ــرصاُع حقيق ــة. هــذا ال العملي

ــه الصحفيــن، تــويف ديفيــد كالتيــل يف عــام  ــِس الصحافــة وتوجي بعــد أربعــِة عقــوٍد مــن تدري

ــه بقــوة  ــاة اليــوم، كان ســيحّث طالب ــِد الحي ــو كان عــى قي 2016 عــن عمــٍر يُناهــُز الســتن. ل

عــى رسِد قصــِص املظلومــن واملُهّمشــن، للرتكيــِز عــى الروايــاِت الشــخصية مــن أجــِل املقاومــة 

ضــد التمييــز.

كــا كان ســيطلُب كالتيــل مــن طالبــه إبــراَز شــعوِر اإلنســانية املُشــرتَكة التــي تجعــُل اليهــوَد 

األمريكيــن يقفــون إىل جانــِب املســلمن األمريكيــن ألســباٍب مشــرتكة. وهــذا مــا يجعــُل 

ــة األكــرِ  ــِب الفئ ــة ـ يقفــون إىل جان ــة املهيمن ــن األغلبي ــل ســلان تيســري ـ ِم الباكســتانين مث

تهميًشــا، مثــل آســيا بيبــي، عــى الرغــِم مــن التهديــداِت عــى حياتهــم. كان يجــادُل بأنــه إذا 

ــي؛  ــِس الجاع ــن التنفي ــا م ــَح نوًع ــيٍط لتُصب ــتتجاوُز أي وس ــا س ــص، فإنه ــذه القص ــرشت ه نُ

ــز. ــة والتميي ــد الكراهي ــة ض ــتجابٍة جاعي ــؤدي إىل اس ــن أن ت ــة ميك تجرب
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واملهاجرين الالجئني  ير  تقار
املواجهة رؤية من خط 

فرانسوا مرييام  بقلم  
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مرييــام مع بعض األطفــال الالجئن يف "أدغال كاليه" )قبل الهدم(
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لسنوات، وكمراسلة يت آر يت العاملية ألوروبا، كان يل رشٌف كبري يف تغطيِة ما توصُف عادة بأنّها 

يف  يأملون  كانوا  الذين  الكثريون  استقّر  حيُث  كاليه«  »أدغال  أو  أوروبا«  يف  املهاجرين  »أزمة 

الوصوِل إىل اململكة املتحدة. يشّكُل الرأي العام بطبيعِة الحال البيئة التي يتّم فيها تلقي القصة؛ 

كا يؤثُر مناُخ الخوِف والقلِق والعداء تجاه املهاجرين والالجئن عى نطاٍق أوسع عى نوِع ونربِة 

القصص التي يتّم بثها يف أوروبا. بالنسبة للكثريين منا الذين تحّدثوا عن األزمة، كان التحدي هو 

مقاومة سحب األطراف املُستقطَبة ومحاولة تقديم حقيقة ما نشهده.
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التعاُمِل مع أولئَك  الحقيقي داخل أوروبا حول كيفيّة  إّن نُسختي أدغال كاليه تعرِضا االنقسام 

مغناطيس  أنها  عى  كاليه  إىل  ينظر  البعض  كان  األوروبية.  الشواطئ  إىل  تهريبهم  تم  الذين 

حقوق  أطِر  واستغالِل  األوروبية  الهجرة  أنظمة  لتجاوِز  يسعون  الذين  االقتصادين  للمهاجرين 

اإلنسان الخاصة بهم من أجِل الدخول إىل بلداٍن ُمحّددة. وغالبًا ما جاَء هذا املنظور بافرتاِض أّن 

املهاجرين كانوا يسعون إىل استغالِل نظاِم الرعاية ˝السخي˝ يف أوروبا. يف هذه الرواية، غالبًا ما 

يُنظُر إليهم عى أنّهم ˝رسٌب˝ غرُي ُمتايز، وهو مصطلٌح استخدَمه رئيُس وزراِء اململكة املتحدة 

ديفيد كامريون يف خطاٍب ألقاُه عام 2015.

وقد ترّدد صدى اللغة الالإنسانية املُتمثلة يف ُمكافحِة اآلفاِت والهواِم يف بعِض أوساِط الصحافة 

السائدة، حيُث عّزز كتاب األعمدة املخاوَف من »فتِح أبواِب جهّنم الهجرة« التي سوف متحُق 

الحوادِث  بسبِب  املخاوف  تفاقمت هذه  أوروبا. وقد  اإلرهابين وسط  األوروبية وتضُع  الثقافة 

أوروبا؛ وتم دعم  إىل  املهاجرين  الفوىض بشأِن وصوِل  كانوا يستغلون  اإلرهابين  أّن  تُظِهُر  التي 

التّهديد  عى  كدليٍل  الالجئن  بعض  يرتِكبُها  التي  الُعنِف  وأعاِل  الجنسية  االعتداءاِت  تقارير 

الضمني الذي مُيثله ˝الالجئون˝ ككل.

ِمن جانٍب آخر، كان أولئك الذين مل يتمكنوا من رؤيِة املهاجرين إال من خالِل عدسة الالجئن. 

أجرب  فرد. يف حن  كّل  وضعِ  ذلك عى  تداعياِت  بسبِب  األقل  عى  مهم،  املصطلحاِت  يف  الفرق 

الالجئون عى مغادرِة بالدهم هربًا من الحرِب أو االضطهاِد أو الكوارِث الطبيعية، يتمُّ تعريُف 

التايز  أفضل. هذا  أو ظروٍف معيشيّة  الذين يسعون إليجاِد عمٍل  أولئَك  أنّهم  املهاجرين عى 

ليس بأّي حاٍل من األحوال حكًا قيًا عى مدى جدارة هذا األخري، وال لألسباِب املفهومة وهي 

آثاًرا  للفرِق  فإّن  ذلك،  ومع  وألرسِهم.  لهم  أفضل  حياٍة  عى  للحصوِل  يسعون  منهم  الكثري  أّن 

قانونية، وبالتايل آثاًرا عى كيفية صياغة املراسلن لتلك القصص.

إّن كبح العواطف مهٌم للغاية أثناء التغطيِة الصحفية، ألنّه مع االحرتام الكامل للقوانن الحالية 

القانوين  الوضعِ  بنفِس  ببساطة  الالجئون  يتمتُّع  ال   ، ال!(  أم  معهم  نتّفُق  صحفين،  كنا  )سواء 

كّل  الهجرة يف  قوانن  تقاريرنا موازنة  علينا يف  كان  النحو،  املهاجرون. عى هذا  به  يتمتُّع  الذي 

بلد، وموقِف االتحاد األورويب من الهجرة أثناء تطّوره، والقصِص املؤثرة يف كثريٍ من األحيان عن 

أولئك الذين قد يُطلُق عليهم لقب ˝املهاجرون االقتصاديون˝. إّن عدم التمييز بن لقِب "الجئ" 

التغطية ˝املحايدة˝  الحاالت، تظهُر مسألة  التعّسِف والظلم. يف تلك  و ˝مهاجر˝ هو رضٌب من 

الظاهرة يف كيفيِة  الظلم  الضوء عى أوجه  أّن تسليط  الحال اآلن،  آنذاك، كا هو  بدا يل  جليّاً. 

تطبيِق القانون كان يف كثريٍ من األحيان أفضَل طريقٍة لحّل هذه املسألة.
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بذويهم، وهو موضوٌع  املصحوبن  القارصين غري  مسألة  تعقيًدا هو  أكر  كاليه  قصَص  ما جعَل 

عن  ليدافعوا  تُركوا  الذين  أولئَك  محنِة  عى  الضوَء  سلطُّت  حيث  مرّات،  عّدة  بتغطيته  قمُت 

أنفسهم يف ظروٍف غري آمنة وغري صحية، وغالبًا تحت رحمة املُتاجرين بالبرش. ألقينا الضوء عى 

الكثريون ومعهم  تاريخ ميالدهم حيث وصَل  العديد من املراهقن إلثباِت  الذي واجهه  النضاِل 

أن  أيًضا  علينا  كان  أعارهم.  إثباِت  من  يتمّكنوا  مل  وبالتايل  ظهورهم،  عى  املالبِس  من  القليل 

ننتبه لحقيقة أّن العديد من مقدمي الرعاية كانوا ينصحون املهاجرين والالجئن بعدِم اإلفصاِح 

عن سّنهم الحقيقي إذا ما كان فوق السن القانوين، وذلك حتى يتسّنى لهم الحصول عى فرصٍة 

أفضل للبقاء. من الواضِح أّن مثل هذه القضايا الحّساسة كانت مبنزلة مادة دسمة لوسائِل اإلعالم 

مع  حاّد،  تركيٍز  موِضَع  كان  حدث  ملا  الكاملة  الحقيقة  إيصال  كيفية  تحديد  فإّن  لذا  القومية، 

العلِم بأّن املعلومات ميكُن إساءة استخدامها لتحقيِق مكاسب شعبويّة.

عى الرغِم ِمن أّن املحادثاِت الوطنية كانت تركُّز إىل حٍد كبري عى الالجئن السورين، فإّن العديَد 

ِمّمن قابلناهم يف باريس وكاليه كانوا من أفغانستان وباكستان وإريرتيا، وغريها من البلدان. كان 

من الصعِب العثوُر عى الجئن سورين بالنسبة للكثريين مّنا الذين وصلوا أوالً إىل مخيم كاليه، 

من  يفّرون  كانوا  هناك  إىل  يصلون  الذين  أولئك  إن  القائلة  الرواية  من  انتقَص  بالتأكيد  وهذا 

سوريا التي مزّقتها الحرب. األقرب إىل الحقيقة أّن بعض الناس كانوا يفّرون بالفعِل من الحرِب 

نسمُع  كنا  ما  غالبًا  أفضل.  حياٍة  عن  ببساطة  يبحثون  آخرون  كان  بينا  واملجاعة،  واالضطهاِد 

ِ غري املصحوبن من  زوًرا عن السخاِء األورويب يف التعامِل مع الالجئن. أعرَب العديُد من الُقرصَّ

ذويهم الذين متّت مقابلتهم عندما وصلوا إىل اململكة املتحدة عن أسِفهم للتّناقُِض الحاّد مع ما 

كانوا يتوقعون العثور عليه. بالنسبة للكثريين، بدا النظاُم أكرَ قسوة، والناس أقّل ودية، والروة 

والفرص ال تزالن بعيدتا املنال. أخربنا شاٌب أنّه يريُد بالفعِل العودة إىل أفغانستان.

مركز  تديُر  كانت  التي  كليج،  ليز  املُتطّوعة،  حالة  كثٍب هي  عن  تابعناها  التي  الحاالت  إحدى 

يُعرَُف باسِم »the Pied Piper of the Jungle«. بعد  النساء واألطفال يف مخيم كاليه والذي 

نشأتها مع مجتمعِ الغجر يف اململكة املتحدة، من الواضِح أّن ليز كانت أكرَ راحة من اآلخرين يف 

تأقلمها مع الظروِف الصعبة واملرافِق املؤقتة؛ كان املركز نفسه يف حافلة ُمعّدلة. كان هذا مكاناً 

الَقرّص عى  كان  الحافلة  زوايا هذه  يف  فيه.  أطفال  مجرّد  يكونوا  أن  ميكنهم  الذين   ِ للُقرصَّ آمناً 

سجيّاتهم، يف لحظة ضعف يضحكون أو يبكون، أو ببساطة يحتاجون إىل عناق.
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هناك  كانت  ذويهم.  من  املصحوبن  غري   ِ الُقرصَّ قصص  تغطية  التحديات  من  العديد  تخلّلت 

مخاوف مرشوعة تتمثُل يف أن يتم استغاللهم من ِقبل وسائل اإلعالم أو أن يتّم استخداُم قصصهم 

إىل  باإلضافة  غياب ويص.  الشاشة يف  التواُجِد عى  الوالدين عى  موافقة  تعقيداِت  إىل  ضّدهم، 

أمام  الثقافية  والحواجز  النفسية  الصدماِت  تتمثُل يف  للغاية  عقبات حقيقية  كانت هناك  ذلك، 

التواصل إضافة إىل التحّديات اللغوية، حتى مع وجوِد ُمرتجم. إىل جانِب التحديات التقنية، كان 

السؤاُل عن الهدِف الذي تخدمه هذه القصص يف محاولة لرشِح ما كان يحدُث يف كاليه نفسها، 

ولكن أيًضا من حيث الصورة األوسع ملا يُسّمى بأزمة الالجئن.

بدا حينئٍذ، كا يبدو اآلن، أّن قصًصا أخرى عن الصدمِة والنضال، عن الحرِب والخسارة، مل تبلغ 

مسامَع عاّمِة الناس الذين يساورُهم القلُق الشديُد ِمن أّن الهجرة قد تُغرّي ِمن هويّتهم الوطنية. 

األورويب  االتحاد  حصص  مثل  األوسع  باملواضيع  الفردية  القصص  تلك  ربط  ذلك،  من  واألكر 

السائد، قد  الشعبوية األوسع يف االتجاه  املُتطرّف يف أوروبا والنغاِت  اليمن  بلد، وصعوِد  لكّل 

طرَح أسئلة حول مسؤولية كّل منا، وكيف ميكُن استخداُم القصص الفرديّة يف تعزيِز بعِض هذه 

األجندات. أثارت أسئلة حول مسؤوليتنا كصحفين يف نرِش قصِص األشخاِص املُستضعفن، وخاصًة 

قصص الُقرصَّ غري املصحوبن من ذويهم، بطُرٍُق ال تزيُد من إثارِة العداء تجاههم. وهذا، بطبيعِة 

الحال، مل يكن متاًما ُمتوقًعا.

هنا،  الذين شقوا طريقهم  الالجئن  قصِص  وزماليئ عى  أنا  عملنا  املتحدة،  اململكة  إىل  بالعودِة 

أقّل  وسائٍل  ِمن خالِل  أو  دوبس،  اللورد  ابتكرها  التي  كتلك  ُمخطّطاٍت حكومية،  إّما من خالِل 

»تقليدية«. تابعنا قصَة شاٍب تّم نقله تحت جناِح ليز كليغ أثناء وجوده يف كاليه، ومتّكن بطريقٍة 

ما ِمن العثوِر عى طريقه إىل منزلها يف برمنغهام بعَد أن قفَز ِمن عى ظهِر شاحنة مبُجرِّد عبورِه 

للكثريين  بالنسبِة  تغطيتها،  حاولوا  الذين  للصحفين  ُمعّقدة  القصة  كانت  املتحدة.  اململكة  إىل 

الذين متّكنوا أخريًا من الوصوِل إىل اململكة املتحدة بعد هذه الرحلة املُهّمة، مل يكونوا يريدون 

إلقاَء الضوِء عى حياتِهم الجديدة، وعى صداقاتهم التي تتعرُّض لهزّات. التفاصيل الصغرية التي 

متّت مشاركتها، مثل حذاٍء جديد قاموا برشائه، ميكن تقدميها عى أنّها ˝استغالٌل˝ للنظام. كانت 

الحساسية رضورية يف عرِض التحديات الشخصية مثل الصعوبات يف الدراسة باللغة االنكليزية، 

أو التعارض مع مقّدمي الرعاية الذين ال يتشاركون دامئًا نفَس القواعِد الثقافية مع قضايا مثَل 

حظِر التجّوِل يف الليل أو أدواِر الجنسن.
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غري  الُقرصَّ  إعادة  ميكُن  القانوين؛  وضعهم  خطورة  لتعكَس  القصص  هذه  رسِد  إىل  دامئًا  سعينا 

املصحوبن من ذويهم، وغالبًا ما يتم إعادتهم مبجرِّد بلوغهم سّن الرشد يف حاِل تم رفض طلباِت 

معضالت  يعيشون  باألصِل  وهم  هائلة،  الشباب  هؤالِء  عى  الضغوط  بهم.  الخاّصة  اللجوء 

يحملون  لكونهم  عنهم  واالبتعاد  مضايقتهم  وتتّم  مختلفن،  أنهم  عى  إليهم  والنظر  املراهقن، 

صفة »الجئ«، حيُث يتّم االستهزاُء بهم عى نطاٍق واسع. حاولنا أن ننقَل، قدر اإلمكان، النضال 

بيتهم، وحَدهم  األمياِل من  آالِف  بُعِد  البحِث عن حياٍة جديدة عى  إىل  الذي دفعهم  اإلنساين 

البنية، ذوي  الكبار ضخمي  دون اتصاٍل واضح أو ثابت مع عائالتهم. كانت مشاهدة املراهقن 

الوجوه الصارمة يف العادة، عى وشك البكاء ألنهم قالوا لنا إنهم يرغبون فقط يف رؤية أمهاتهم، 

كان مبثابة نافذة عى قصصهم التي سعينا اللتقاطها. ولكنه كان أيًضا مّا مل يرغبوا يف مشاركته 

علناً.

التي  واملأساة  الحرب  قصِص  زاويِة  من  الهروُب  هو  اآلخر  التحّدي  كان  منا،  للكثريين  بالنسبة 

كانت يف كثريٍ من األحيان نقطة البداية الواضحة يف رشِح قصِص الالجئن واملهاجرين. قد يتسبّب 

التغطية  أثناء  ألسابيع،  يكن  مل  إن  أشهر،  لعدة  الجمهور  عند  التعاطف«  من  »التعِب  يف  هذا 

متى؟  إىل  لكن  ُمختلفة؛  بطرٍُق  رسِدها  إعادة  يتمُّ  ُمتشابهة  قصٌص  أنّها  يبدو  كان  ملا  الصحفية 

كيف مُيكن أن نستمّر يف تبادِل التجارِب املأساوية لألشخاِص الذين كنا نقابلهم، ولكن مع إيجاِد 

قاسيًا يف نظرته للأساة؟ كانت إحدى  أنه قد أصبح  يبدو  الذي  الجمهور  طرٍق جديدة إلرشاِك 

إدخال  إعادة  ومحاولة  أوروبا،  خارج  الالجئن  قصِص  رسد  هي  استخدمتُها  التي  االسرتاتيجيات 

يف  فقراً،  األكر  البلداِن  عرَب  مترُّ  كانت  ما  غالباً  التي  الطرِق  عى  الضوء  وتسليط  الهجرة  نطاق 

إفريقيا وآسيا، وتتأقلُم مع تدفِق أعداٍد كبرية من األشخاِص املُحتاجن بشدة.

املفوضيّة  برنامِج  من  جزًءا  كانوا  الذين  الالجئن  ملقابلة  كينيا  إىل  سافرُت   ،2017 عام  أواخِر  يف 

م ملساعدِة الفنانن الذين أصبحوا نازحن. يف ذلك الوقت، كانت كينيا موِطًنا للعديِد من  املَُصمَّ

مخيات الالجئن، مبا يف ذلك ثاين أكرِب ُمخيّم لالجئن يف العامل. من أجِل تغيريِ أسلوِب رسِد قصِص 

باسم  املعروِف  كينيا،  يف  الفنانن  أشهِر  أحَد  ابتكره  مخطٍط  عى  الضوء  تسليط  قّررنا  الالجئن، 

أوكتوبيزو.

يظهُر يف  التميَز  أّن  جيًّدا  يعرُف  فهو  لذلك  كيبريا.  الفقرية يف  األحياِء  وترعرَع يف  أوكتوبيزو  نشأ 

التي تعيُش  الضوء عى املواهِب  يُسلَّط  أراَد أن  بعِض األحيان تحَت الضغط، وبصفته موسيقياً 

يف مخياِت الالجئن يف كينيا. ومبساعدة من مفّوضية األمم املتحدة لشؤوِن الالجئن، قاَم بإنشاِء 
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تهدُف  والتي  املخيّات  داخل  إجراؤها  يتم  املواهب  مسابقة  موهبة«، وهي  لديهم  »الالجئون 

إىل منِح الفنانن الالجئن فرصة للتألق.

من خالِل سلسلة من تجارب األداء، قام أوكتوبيزو ومعه لجنة التحكيم باختياِر فنانن للتعاوِن يف 

ألبوٍم بعنوان »Refugeenius«، الذي سعى إىل قلِب الردية التي كثريا ما نسمُعها عن الالجئن؛ 

وما تتضمنه من تبعية ومأساة وعجز وحاجة. فبدالً من اعتباِر الالجئن عبئًا عى املجتمع، تهدُف 

مسابقة املواهب هذه إىل إظهارهم كمجموعة من املواهب غري املُستغلة التي ميكُن توجيهها يف 

عّدة مجاالت، مبا يف ذلك املجاالت اإلبداعية. يف إطاِر جهوٍد مدروسة للغاية لتسليِط الضوء عى 

نوٍع ُمختلف من قصِص الالجئن، تابعنا حياة ثالثة الجئن يف مراحل ُمختلفة من رحلتهم. كان 

أوكتوبيزو كتلميٍذ  اتخذه  SKEGI، والذي  باسم  املعروف  الطموح  الشاب  الراب  أحدهم مغني 

له، وكان حلمه الكبري يف األداِء عى مسارح المعة يتضارُب بشكٍل صارخ مع حظِر التجّول الذي 

إذا كانت  ما  أثارت قصته نفسها تساؤالٍت حول  كاكوما لالجئن.  يواجهه كلا غادر مخيّم  كان 

عن  ببساطة  تبحًث  التي  املواهب  تلك  املواهب؛  تخنَق  أن  الواقع  يف  ميكن  الالجئن  مخيات 

للتألّق. فرصة 

ِقبل  من  أيًضا  اختيارُه  تم  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  من  الجئ  وهو  إريك،  أيًضا  قابلنا 

قمنا  نريويب،  العيش كالجئ يف  أثناء  للموسيقى.  مدرسة  إنشاء  تحّقق حلمه يف  وقد  أوكتوبيزو، 

مسابقة  يف  بها  فاَز  التي  الجائزة  أمواِل  من  أنشأها  التي  املدرسة  يف  طالبه  مع  إريك  بتصويِر 

املواهب. من خالِل إجراء مقابالٍت مع هؤالء الشباب، الذين رأوا يف املدرسة ساحة تدريب مهنية 

صغرية  باستثاراٍت  الالجئون  يحققه  أن  ميكُن  ما  ملعرفِة  فرصًة  للُمشاهد  قدمنا  املوسيقى،  يف 

نسبيًا، وكيف ألهمت التجربة الشخصية إلريك مساعدة اآلخرين. حيث قّدَم إريك منًحا دراسية 

لالجئن آخرين ملساعدتهم يف تحقيِق أحالمهم.

العسكرية يف  الخدمة  من  التي هربت  فلورا،  تُدعى  شابة،  امرأة  نعرُض قصة  الثالثة،  قصتنا  يف 

بينا  املرئية.  بالفنوِن  تهتمُّ  كفنانة  لنفسها  جديدة  حياة  وبَنت  املُراهقة،  سن  يف  وهي  إريرتيا 

شاهدناها تبيُع رسوماتِها األوىل يف معرٍض ساحر يف وسِط نريويب، كنا نأمُل، بصفتنا مخرجن، أن 

الذين غالبًا ما يتمُّ تقزيم رصيدهم  الرّصاع. هؤالء  الفاّرين من  نرُِبَز اإلمكانات الحقيقية لهؤالِء 

تحت ُمسّمى الجئ، مل يبنوا أنفسهم فحسب، بل قاموا أيًضا بإعطاِء بلدهم املُضيف، وأصبحوا 

بالفعل جزًءا من نسيٍج يريه.
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شــعار يف مدخل أدغال كاليه يقول »لندن تنادي«
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إّن رسد قصص الالجئن، سواء كمراسٍل صحفي أو كُمخرٍج سينايئ، فيه تحديات ُمختلفة، ولكن 

يف النهاية، يبدو أّن الهدف األكرَ أهمية يف كّل حالة كان دامئًا رسد قصٍص حقيقية، والتي تعكُس 

استقباُل  يؤثُر  العملية،  تلك  يف  واجهه  الذي  والواقع  الشخص  رحلة  ونزاهة  بدقة  جوهرِها  يف 

الجمهوِر واملحادثات السياسية األوسع نطاقًا عى كيفيّة صياغِة هذه القضايا بالرورة من ِقبل 

وسائل اإلعالم من أجِل حايِة املُستضَعفن من االستغالِل السيايس.

وتبني  جذريًا  ُمختلفة  عوامل  بن  الفهم  تعّمُق  التي  تلك  دامئًا  يل  بالنسبِة  القصِص  أفضَل  كانت 

التعاطف مع اآلخرين ُمتخطّية الخطوط الثقافية والدينية واللغوية. لقد كان أميل يف أن تكون 

تقاريري قد أسهمت إىل جانِب غريها يف إحداِث تغيريٍ يف التغطية الصحفية عن األشخاِص الذين 

نشرُي إليهم بوصِف »الجئن« وأن نفهمهم بشكٍل أفضل.
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كصحفي رحليت 
أوغلو علي  أحمد  بقلم 
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كانــت زوجتــي عــى وشــِك أن تلــَد طفلنــا، لكــن قعقعــة القذائــِف والصواريــِخ ـ وهــي رضبــات 

ــاِر الكهربــايئ والصلــواِت يف املســجد ـ تســبّبت يف حالــٍة مــن  غريبــة تُســَمُع أثنــاَء انقطــاِع التيّ

الذعــر. كان ذلــَك ينايــر 2009 يف قطــاِع غــزة. يف تلــَك األيــاِم، كان مــن الصعــِب عــى املــرِء أن 

ــة  ــايئ بشــكٍل دائــم. كصحفــي، كان عــيّل ُمراقب ــاِر الكهرب ــاَر بســبِب انقطــاِع التي يُشــاهَد األخب

التطــّوراِت يف األخبــار، وكان مصــدُر املعلومــاِت الوحيــد لــدي هــو راديــو الســيارة.
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ــرتاض   ــت تحــاول اع ــي كان ــة الت ــوات االرسائيلي ــا الق ــوع أطلقته ــة مســيّلة للدم ــط قنبل متظاهــر فلســطيني يلتق

ــخ  5 نيســان 2019. ــح، بغــزة بتاري ــل يف رف مســرية العــودة الكــربى بالقــرب مــن حــدود غزة-إرسائي
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ذاَت مــرّة، أثنــاء تدويــِن املالحظــاِت للقصــِص التــي أغطّيهــا يف جريــدة لــوس أنجلــوس تاميــز 

ــة أشــخاص؛ اســتُهدفت  ــل ثالث ــت انتباهــي؛ قُت ــد لفت ــة ق ــاُء العاجل ــِت األنب ــي يب يس، كان والب

امــرأة حامــل وزوجهــا ووالدتهــا بصــاروِخ مروحيــة أثنــاء توجههــم إىل مستشــفى لــواء 

ــا. إشــعاراُت املــوِت املنتــرشة عــى  ــه قريبً ــي ســتنجُب في ــذي كانــت زوجت األقــى، املــكان ال

جــدراِن الزقــاِق ترفــرُف وتنفجــر، ويتــم اســتبدالها برعــة بأخــرى جديــدة. إذا كان الشــخُص 

ــد، ميكنــه العثــور عــى ســيارِة إســعاٍف لنقــِل زوجتــه املريضــة الحامــل  ــا، يف يــوٍم جيّ محظوظً

إىل املستشــفى. كان النــاُس يف ذعــٍر شــديد إذ تهاطلــت القنابــُل ورسعــاَن مــا بــدأ حفــُر القبــور.

ــة الصحفيــن  ــوالدة بيومــن. منعــت القــوات اإلرسائيلي لحســِن الحــظ، انتهــِت الحــرُب قبــل ال

ــتقلون  ــون واملس ــون املحليّ ــّر الصحفي ــارَصة. واضط ــة املُح ــوِل إىل املنطق ــن الوص ــن م الدولي

ــن  ــن الذي ــا قصــص األشــخاِص العادي ــِة القصــص. اهتامــي كان دامئً ــادة وتغطي ــويل القي إىل ت

يعيشــون تحــت جنــوِن القــوة املُفرطــة إلرسائيــل واســتخدامها غــري املســبوق للهجــاِت 

ــوٍم واحــٍد  ــوا يف ي ــا قُتل ــة عــن ســبعن مدنيً ــر اإلخباري ــت التقاري ــام، كان ــك األي ــة. يف تل الجوي

تــرُب عــى الوتــر؛ قــد يــؤدي إىل اجتــاٍع عاجــل ملجلــِس األمــن التابــعِ لألمــم املتحــدة. كان 

ــاِم  ــة للنظ ــات الكيميائي ــرب، والهج ــن الع ــية الديكتاتوري ــن ألّن وحش ــزة محظوظ ــكاُن غ س

ــرأة يف  ــر ج ــون أك ــَح اإلرسائيلي ــث أصب ــزة يف 2008-2009. حي ــرب غ ــبق ح ــوري، مل تس الس

ــزة. ــى غ ــًكا ع ــّد فت ــرب األش ــت الح ــي كان ــاِم 2014؛ والت ــة، يف ع ــرِب القادم الح

ــرتُق  ــُخ تخ ــراُت والصواري ــِت الطائ ــة، كان ــار املتقطّع ــالق الن ــِف إط ــرتاِت وق ــالِل ف ــى خ وحت

ــب. كان الدخــاُن  ــيٌّ غري ــا معــرٌض فن ــت الســاء وكأنه ــِط الســاحيل. كان ــوَق الرشي األجــواَء ف

ــى  ــة ع ــا معلق ــر، وأعمدته ــة تنفج ــاء املُتوّهج ــواُر البيض ــم، واألن ــوِن الفح ــوِر بل ــوُح كالزه يف

املــدِن والبلــدات. يف أحــِد األيــام خرجــُت مــن أجــِل تغطيــِة حيــاِة النــاس يف مســقِط رأيس. مــن 

ــا واحــًدا. ــة واحــدة قضيــت معهــا يوًم الصعــِب عــيّل أن أنــى قصــة عائل

ــزٍل مــع  ــة يف من ــدة القريب ــة الزواي ــا، يف قري ــِر 42 عاًم ــُغ مــن العم ــال، البال ــُش يوســف نق يعي

َولديــه املُراهقــن، واثنــن مــن إخوتــه الصغــار وعائالتهــم. البنــاء غــرُي مكتمــل، حيــث أّن حصــاَر 

ــاً  ــمنت وغالب ــاون واإلس ــداداِت اله ــول إم ــَع وص ــاِم 2007 من ــذ ع ــزة من ــة بغ ــة املُحيط املنطق

ــِه للخــروِج  ــة ودجــاج. يف طريق ــه حديق ــُد في ــري، يوج ــاء كب ــن الفن ــار، ولك ــّرُب األمط ــا تت م

ــن  ــا ونح ــل أخوتن ــد قُت ــرى. لق ــا ت ــا، ك ــة حًق ــاة غريب ــذه الحي ــال »ه ــربين نق ــّوِق، أخ للتس
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نتســوُق اآلن«. عنــد العــودة مــن ســوٍق مؤقــت، بــدأت األصــوات الصاخبــة تتداخــُل ببعِضهــا 

ــينتهي كّل هــذا؟«. ــى س ــا: »مت ــَع يســأُل مًع كأّن الجمي

ــري ُمســيّس. إذا  ــُد غ ــم يول ــأّن ال أحــد منه ــن الفلســطينين ب ــاِق ب ــُع النط ــاٌد واس ــاك اعتق هن

ــل ســيرشُح  ــة فقــط؛ ب ــن تحصــَل عــى إجاب ــاً يف غــزة ســؤاالً سياســياً، فل ــاً عادي ســألَت مواطن

األمــَر يف ســياِق تقييــٍم ســيايّس واســعِ النطــاق، بخلفيــٍة أيديولوجيــة للــرصاع، ومنــاذج األطــراِف 

ــم  ــدأوا التقيي ــوة وب ــَع األخ ــال، تجّم ــة نق ــزِل عائل ــًدا. يف من ــي أب ــة ال تنته ــة، والقامئ املُتحارب

والجــدال ومحاولــة إيجــاد منطــق للخطــِط القتاليــة والقــرارات الدبلوماســية؛ ويتذكّــرون كيــف 

ــادِق والحجــارة. ــن بالبن ــذ ســنوات اإلرسائيلي ــَل الشــباُب الفلســطينيون من قات

هــذا النقــاُش الســيايس ال يــزاُل يــرتّدُد يف ذهنــي. »عــى الرغــِم مــن حقيقــِة أننــا قــد ال نقبــُل 

ــا  ــذا م ــة«، ه ــوِد يف املعرك ــجعان وكاألس ــاس ش ــيل ح ــإّن ُمقات ــم، ف ــرتاتيجياتهم وتكتيكاته اس

ق الدعايــة اإلرسائيليــة حــوَل تدمــريِ البنيــة التحتيــة لحركــة  قالــه أحــد اإلخــوة. وأضــاَف »تصــدِّ

حــاس، فســتكون ســاذًجا إذا مــا اقتنعــَت بذلــك«. قاطعــه شــقيقه األصغــر قائــالً »أنــت عــى 

ــا  ــد كان غاضبً ــعبنا؟« لق ــها ش ــي يعيُش ــرية الت ــائَر الكب ــك الخس ــتحُق ذل ــل يس ــن ه ــق، لك ح

مــن خالــد مشــعل، زعيــم حــاس الــذي كان يف املنفــى يف ســوريا يف ذلــك الوقــت. قــال األخ 

ــيل  ــرِب وتتحّم ــيّل بالّص ــِك أن تتح ــطينية، علي ــي الفلس ــا أمت ــول، ي ــعل يق ــلُّ مش ــر: »يظ األصغ

املعانــاة للوصــوِل إىل الحريــة، هــذا هــو طريــق الحريــة. ملــاذا ال يــأيت مشــعل ويحــارب بــدالً 

ــه: »ال تتشــاجروا«. مــن تــرِك شــعبه؟« وأخــريًا يقــول يوســف إلخوت

ــازات  ــايئ منقطــع، الجن ــار الكهرب ــدالء، والتي ــاه تُنقــل بال ــة بالكامــل. املي أصبحــت غــزة معزول

ــل، ومنشــورات اإلخــالء  ــا واملــرىض مكدســون يف املستشــفيات، والحرائــق تشــتعل يف اللي حولن

ــاِق إىل  ــرُف عــى األرض، واملســلّحون يتســلّلون عــى طــوِل الجــدران ويزحفــون عــرب األنف ترف

ــار  ــه ـ ويف انتظ ــة يف الوج ــبه صفع ــوٍم ُيش ــٌل إن كّل ي ــال رج ــة. ق ــات اإلرسائيلي ــِن الدباب كم

ــا. ــة وقــت محــدد لتجنبه ــا ولكــن دون معرف ــة نعلمه ــة قادم صفع
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االنضــامم لتي آر يت العاملية

كان هنــاك نقطــة تحــول رئيســية يف حيــايت يف عــاِم 2016 وهــي عندمــا التحقــُت مبؤسســة يت 

آر يت العامليــة، أول قنــاة تركيــة دوليــة باللغــة اإلنجليزيــة. أصبحــِت الحــرب يف ســوريا وقصــص 

النــاِس مــن هنــاك هاجــي الجديــد. انضممــُت إىل طاقــِم تصويــِر يت آر يت العامليــة الــذي كان 

مــن أوائــِل مــن دخلــوا محافظــة إدلــب يف شــاِل ســوريا منــذ ســنوات. طــواَل النــزاِع الســوري، 

تــم اســتهداُف عــدٍد مــن املستشــفيات يف غــاراٍت جويــة، والعديــد منهــا يف جنــوب إدلــب.

ــِم قطمــة لالجئــن يف إدلــب،  ــا إىل مخي ــُر الطــرَق الرتابيــة املُتعّرجــة التــي نقلتن ــُت أتذكّ مــا زل

ــا مــن  ــد نزحــوا مــن محافظــاٍت مختلفــة هَربً ــف أرسة. كان معظُمهــم ق ــُش 90 أل ــُث تعي حي

ــدأُت  ــاك ب ــا. هن ــن نوعه ــدة م ــة فري ــه قص ــم لدي ــٍد منه ــام. كّل واح ــة للنظ ــاِت الجوي الرب

ــة  ــي العميق ــص«، وعواطف ــن »قص ــُث ع ــّي يبح ــي كصحف ــن مهنت ــري ب ــرصاَع الخط ــُم ال أفه

كالجــئ فلســطيني شــاهَد بشــكٍل مبــارش مــا حــدَث ألجــدادي عندمــا تــّم إجالؤهــم قــراً مــن 

ــذ عقــود. منازلهــم وقراهــم من

أم عــيل مــن حــاة، أتــت إىل إدلــب لتلقــي العــالج البنهــا. كان يعــاين مــن مشــاكٍل يف 

ــِل  التنفــِس منــذ ســنوات. أخربتنــي »ال توجــُد صيدليــات. حتــى إننــي لجــأُت إىل الطــّب البدي

ــاِر  ــى إحض ــا ع ــا وافقت ــي عندم ــي وأم ــرُت زوجت ــي«. تذك ــالج ابن ــاَب لع ــتخدمُت األعش واس

ــن مــن الذهــاِب إىل املستشــفى خــالَل الحــرِب يف غــزة،  ــا خائفت ــا ألنهــا كانت ــة إىل منزلن قابل

ــت. ــي قتل ــن األرسة الت ــمعتا ع ــد أن س بع

ــب هــي محــوٌر أســايس  ــا. إدل ــرَ ضعًف ــا األك ــاُل دامئً ــا هــو الحــاُل يف أّي حــرب، كاَن األطف ك

ــران  ــِد يف ســوريا. روســيا وإي ــذي مــن شــأنه إنشــاُء مناطــق خفــِض التصعي ــاِق أســتانا، ال التف

وتركيــا اتفقــا عــى ذلــك، وقالــِت الحكومــة يف أنقــرة إنهــا قــد تســمُح للمزيــِد مــن املنظــاِت 

ــفياِت  ــاِس يف املستش ــّدِث إىل الن ــاَء التح ــن. أثن ــِن املُحتاج ــاعداِت ملالي ــِم املس ــة بتقدي الخريي

ــام  ــم اهت ــن لديه ــه مل يك ــِح أنّ ــن الواض ــَح م ــواق، أصب ــاِت واألس ــة واملخي ــدارِس املؤقت وامل

كبــري بالنقاشــاِت السياســيّة حــوَل بلِدهــم يف خضــمِّ األحــداِث التــي كانــت تجــري عــى بعــِد 

آالِف الكيلومــرتات. كانــت أولويّتهــم ببســاطة رعايــُة أطفالِهــم. إنــه جيــٌل عــاَش خــالل الحــرب، 

ــك األمل. ــادِم يف ســوريا ذل ــُل الق ــون أال يعيــش الجي وهــم يأمل
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رحلتي إىل تركيا

يف عــام 2011، انتقلــُت إىل إســطنبول يف تركيــا. بســبِب اهتامــايت األكادمييــة، وجدتهــا كمنّصــة 

ــت  ــطينين. كان ــن الفلس ــوَل الالجئ ــة ح ــاالت واألوراق األكادميي ــة املق ــِل كتاب ــن أج ــدة م جيّ

ــاَش يف  ــذي ع ــطيني ال ــاِل الفلس ــل األع ــاد(، رج ــو جه ــة )أب ــي قص ــى ه ــي ال تُن ــة الت القص

إســطنبول منــذ أكــرَ مــن خمســة وعرشيــن عاًمــا، حيــث قــاَم بتصديــِر البضائــعِ إىل غــزة طــواَل 

ــَع كل هــذه  ــاذا يجــُب أن أدف ــن أجــِل هللا، مل ــوة »م ــي القه ــال وهــو يحت ــت. وق ــك الوق ذل

األمــوال إىل مصلحــِة الجــارِك اإلرسائيليــة؟ ملــاذا ال يوجــُد لدينــا مينــاء بحــرّي خــاص بنــا مــع 

مراقبــن دوليــن إذا كانــت إرسائيــل خائفــة جــًدا مــن تهريــِب األســلحة؟ «وتابــَع قائــالً: » عــى 

الرغــِم مــن كّل القيــود اإلرسائيليــة، كل حــرٍب تخوضهــا عــى شــعِب غــزة تجعــُل حــاس تظهــُر 

ــة املُتمثلــة يف محــارصِة غــزة؟« بقــوة، فلــاذا تواصــُل سياســتها الغبيّ

وذكــر أبــو جهــاد أنــه وفًقــا التفــاِق أوســلو، تعّهــَد املجتمــع الــدويل مبينــاٍء بحــرّي لغــزة. »ملــاذا 

ــة  ــى أّن هــذه الخطــوة ســتكوُن مهّم ــد؟« وأرّص ع ــِد هــذا الوع ــوِد لتجدي مل نحشــد كل الجه

للغايــة، مــن الناحيــة العمليــة والرّمزيــة. وأضــاف: »إّن إرسائيــل تضغــُط عــى شــعبنا اقتصاديـًـا 

ــا. مــن خــالِل  مــن خــالِل الّســيطرة عــى كّل يشء، ومــن خــالِل فــرِض الرائــب عــى منتجاتن

ــة، هــذا ســيجعُل الشــباَب الفلســطيني  حبــِس شــبابنا يف أكــرَب ســجٍن مفتــوح يف تاريــخ البرشيّ

يفقــُد إميانــه بقيمــِة حقــوِق اإلنســان. لهــذا الســبب يجــُب كــَر هــذا الوضــعِ الراهــن ويجــُب 

عــى املجتمــعِ الــدويل أن يجــَد طريقــة لفــّك الحصــاِر عــى غــزة«.

بالنســبة للفلســطينين يف غــزة، ســيكوُن املينــاُء العائــم ســبيالً للســيادِة الحقيقيــة. فهــو تجســيٌد 

لطمــوِح إنهــاِء الحصــاِر الخانــِق عــى القطــاع. مثــل هــذا املنفــذ مــن شــأنه أن مُيّهــَد الطريــَق 

الســتقالٍل اقتصــادّي مــن شــأنه أن يقلــَل مــن اعتــاِد القطــاِع عــى الجــرياِن الذيــن يــزدادون 

عدائيــة، مــع وجــوِد إرسائيــل مــن جانــب، ومــرص مــن جانــٍب آخــر. عندمــا اقرتحــت أوســلو 

هــذا املفهــوم يف عــام 1993، كانــت مــرص واالتحــاد األورويب واألمــم املتحــدة تدعــم الرصيــَف 

البحــري العائــِم تحــَت إرشاٍف دويل، لتخفيــِف املخــاوِف األمنيــة اإلرسائيليــة. لســوِء الحــظ، مل 

يتــّم اتخــاُذ أي خطــواٍت ملموســة عــى اإلطــالق وتــم تجميــد الفكــرة لســنوات.
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ــّم  ــا ت ــورية. بين ــرِب الس ــاِء الح ــة إلنه ــا خط ــران وتركي ــيا وإي ــادة روس ــَش ق ــوتي، ناق يف س

ــالِد  ــَل الب ــورين داخ ــن الس ــرُي م ــرى الكث ــاك، ي ــيايس هن ــاِق الس ــوَل رشوِط االتف ــاوُض ح التف

مســتقباًل لبالدهــم وفــَق رشوطهــم. كانــت إدلــب تُعــرُف ذاَت يــوٍم باســِم إدلــب الخــراء قبــل 

الحــرب. يف ذلــك الوقــت، كانــت معروفــة يف جميــعِ أنحــاِء البــالد بزراعِتهــا وحرثِهــا. اآلن، عــى 

الخريطــة التــي تُظهــُر القــوى املتنافســة يف ســوريا يف الحــرب، ال تــزاُل إدلــب ُمحاطــة باللــوِن 

األخــر، ولكــن هــذا يعنــي اآلن أنّهــا تحــَت ســيطرِة املُتمرّديــن. لقــد تــم تقســيُم البــالِد اآلن 

ــاَك شــٌك يف أّن الســورين يريــدون الســالم،  ــة العنيفــة. ليــس هن عــى طــوِل الخطــوِط األماميّ

ــوريا.  ــارَج س ــرى، خ ــِل دوٍل أخ ــن قب ــك م ــدوِث ذل ــاِت ح ــأن إمكان ــاوض بش ــَم التف ــه يت لكّن

ــارًشا يف  ــريًا مب ــُر تأث ــات تؤث ــذه املحادث ــى األرض؛ ه ــوٌس ع ــاِت محس ــَك الصفق ــوُد يف تل الجم

ــِن اللجــوء. ــاِت وأماك ــاِس يف املخي ــاِة الن حي

ــا  قــد يكــون بعــض أطفــال ســوريا ال يعانــون جســدياً، لكــن جســديًا، إال أّن آثــاَر الحــرِب غالبً

ــاوُل أن  ــهورة ، »أح ــة املش ــة واملدرّس ــان، املخرج ــدر خ ــام ب ــي وئ ــة. أخربتن ــوُن عميق ــا تك م

أفعــَل شــيئًا لألطفــاِل يف موضــوع التعليــم، وأحــاوُل أن أفعــل شــيئًا مــن أجلهــم كطريقــٍة وديــة 

ــة  ــي هــي طبيعي ــياِء الت ــن هــذه األش ــرَي م ــدوا الكث ــم فق ــد أنّه ــم. أعتق ــم إىل طفولته إلعادته

بالنســبِة ألطفــاٍل آخريــن خــارج ســوريا«. تعــرُف خــان الوضــع الطبيعــي الــذي يعيُشــه الكثــرُي 

منــا خــارَج حــدوِد ســوريا. تــّم التصفيــُق بحــرارة ملدرّســة املرحلــة االبتدائيــة مــن حمــص التــي 

وصلــت ملهرجــاِن كان الســينايئ لعــاِم 2014 عــن فيلمهــا الحائــز عــى جائــزة، ســيلفريد ووتــر، 

والــذي يوثــُق حصــاَر النظــاِم ملدينتهــا.

تديــُر خــان اآلن حضانتهــا مــن داخــِل مخيــِم قطمــة لالجئــن. »ال أريــُد املغــادرة. بالتأكيــد، أنــا 

ــدُت  ــة ع ــن يف النهاي ــدا. لك ــكا وكن ــا وبلجي ــرات. زرُت أملاني ــّدة م ــُت يف فرنســا ع ــد. كن ال أري

إىل منــزيل، إىل املــكاِن الــذي أنتمــي إليــه«. ســألتُها عــّا إذا كانــت تشــعُر بــأّن العــاملَ يتجاهــُل 

ســوريا. قالــت، »نعــم. إنهــا مرحيّــة كبــرية. إنهــا مرحيّــة كبــرية. لكّننــي ال أهتــمُّ بذلــك. أنــا 

أؤمــُن مبــا تقــوُم بــه يــداي و مــا تــراُه عينــاي«.

ــها أيضــاً، فقــد أخربتنــي أنهــا  ــُق يف حواِس ــٍم للنازحــن، تث ــدا الحســن، التــي تــدرُس يف مخيّ غي

ــدُه  ــّا يري ــا ع ــٍف متاًم ــاء ُمختل ــعى لبن ــن نس ــن نح ــرشِق. »نح ــا ُم ــتقبَل بلِده ــُد أّن مس تعتق

ــوا  ــم أن يكون ــك، نريُده ــن ذل ــِس م ــى العك ــارًسا. ع ــا وخ ــالً تافًه ــاُم جي ــُد النظ ــام. يري النظ

جيــاًل قديــرًا ُمخــَواًل لبنــاء بلدنــا. لقــد اعتربنــا أنُفَســنا الجــَر الــذي ســيُمّر عــربَُه هــذا الجيــل، 

ــا ». ــاِء مجتمَعن ــادِة بن ــرّي إلع ــوَد الفق ــا العم ــيكوُن أطفالن وس
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ــه  ــن عاِم ــرتُب م ــذي يق ــرصاِع ال ــا جــرّاَء هــذا ال ــالُع نصــف ســكاِن ســوريا تقريبً ــّم اقت ــد ت لق

ــالِج  ــٌد لع ــاَك أح ــوَن هن ــن يك ــورين، فل ــاِء الس ــُع األطب ــادَر جمي ــت »إذا غ ــم تابَع ــابع. ث الّس

ــون ال  ــم بريئ ــا. إنه ــن أطفالِن ــيّل ع ــيتمُّ التخ ــن، فس ــُع املعلّم ــادَر جمي ــاس. إذا غ ــروِح الن ج

عالقــة لهــم مبــا يحــُدث«. مبــروِر الوقــِت، تغــرّي الخطــاُب الســيايس للمجتمــعِ الــدويل. بالنســبِة 

للعديــِد مــن الســورين، لقــد أصبــَح ُمختلًفــا جــًدا عــّا كان عليــه الحــاُل يف الّســابق، كــا هــو 

ــى مــن وطِنهــم. ــا تبّق الحــاُل يف معظــِم م

الحــرب. شــارَك يف  بــدأِت  للّغــِة اإلنجليزيــة عندمــا  العجينــي كان أســتاًذا  العزيــز  عبــد 

املظاهــراِت املبّكــرة ضــّد النظــام. أثنــاَء حديِثــه وهــو يحتــي القهــوة، أوضــَح رؤيتــه كإصالحــّي 

وثــورّي. وفيــا يتعلـّـُق بالسياســة، قــال: »بالنســبِة لألشــخاِص العاديــن هنــا، مل يعــودوا يؤمنــون 

بــأّي يشء. تعلمــون أّن ســبَع ســنواٍت ليســت فــرتة قصــرية، ألّن النــاَس يواصلــون االعتقــاَد بــأّن 

ــف.  ــتانا وجني ــون بأس ــم ال يهتّم ــون إنه ــك يقول ــى املســتوى الســيايس؛ لذل ــوَر تحــدُث ع األم

ــُد أن نعيــَش بســالم، بــدوِن النظــام، وبــدوِن قتــل، وبــدون طائــرات ودبابــات وبنــادق يف  نري

الشــوارع. هــذا كّل مــا يحتاجــه النــاس. »ســواء يف أســتانا أو جنيــف أو بدونهــا. هــذا مــا يفّكــُر 

فيــه النــاس«. ثــم قــاَل إنــه قــد مــرّت الســنوات دوَن تغيــريٍ جوهــرّي عــى األرض، »وهــذا أمــٌر 

ــٌط حًقــا«. ُمحِب

يقــوُل إّن أكــرَب أســِفه هــو أّن النظــاَم قــد حــرّض الســورين ضــّد الســورين. ومــع ذلــك، فإنــه 

ــريون إىل الشــوارع. »يف عــاِم 2011،  ــل بشــعبه كــا كان يف عــام 2011، عندمــا خــرَج كث متفائ

ــا القتــال مــن أجــِل حريتنــا، مــن أجــِل كرامــة بلدنــا. وقــال »هــذا ال يتــاىش مــع فكــرِة  بدأن

الفــراِر مــن البــالد«. »أنــا شــخصياً شــاركُت حًقــا يف الثــورِة منــُذ البدايــة، ومــا زلــُت أرصُّ عــى 

حقــي يف الحصــوِل عــى بلــٍد دميقراطــّي حــّر وســورّي للجميــعِ هنــا يف ســوريا، وســأبقى هنــا 

إىل األبــد.«

هــذه مجــرّد بعــض وجهــاِت النظــِر للمدنيــن الســورين حــوَل ما أصــاَب وطنهــم. خــالَل الحرِب، 

ــاٍت  ــالِل مجموع ــن خ ــّكلت م ــي تش ــة؛ والت ــٌل للمعارض ــا معق ــى أنّه ــب ع ــُر إىل إدل كان يُنظ

ُمتعــّددة، مبــا يف ذلــك الجيــش الســوري الحــّر املُعتــدل. بعــَد شــهوٍر مــن االقتتــاِل واالشــتباكات، 

ــة  ــة قويّ ــي مجموع ــام، وه ــِر الش ــِة تحري ــيطرِة هيئ ــَت س ــّر تح ــوري الح ــش الس ــَح الجي أصب

ــّواِت  ــن ضــد ق ــوا صامدي كانــت ُمرتبطــة ســابًقا بالقاعــدة. إنهــم ُمدّججــون بالســالِح ومــا زال

الرئيــس بشــار األســد. النــاُس يريــدون الســالم، لكــن َمــن هــي املجموعــات التــي تتشــكلُّ منهــا 
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املعارضــة بالضبــِط فســوريا؟ يبقــى أمــرًا غامضــاً. إىل أن يتــّم حــلُّ ذلــك، مــن الصعــِب أن نــرى 

كيــف ميكــُن تحقيــق هــذا الســالم. معظــُم املدنيــن يتوقــون إىل إنهــاِء النــزاع، قبــَل أن يفــوَت 

األوان بالنســبِة لهــم.

منــذ زيارتنــا األوىل للمنطقــة، هــدأ القتــاُل يف محافظــِة إدلــب التــي يُســيطُر عليهــا املتمــرّدون، 

وبــدأ األشــخاُص الذيــن يعيشــون هنــاَك يف الرتكيــِز عــى العــودِة إىل الحيــاِة الطبيعيــة. بالطبــعِ 

ــادَة  ــاوُل إع ــة تح ــاِت اإلغاث ــدى مجموع ــت إح ــف. كان ــة إىل وظائ ــم بحاج ــك، فه ــاِم بذل للقي

تشــغيِل النــاِس مــن خــالِل إعادتهــم إىل الفصــوِل الدراســية. حيــُث يتــمُّ توفــرُي الفصــوِل 

ــخصيات  ــد الش ــن. أح ــِن املواطن ــة لتمك ص ــة ُمخصَّ ــي مؤسس ــاين، وه ــطِة ش ــية بواس الدراس

املُلِهمــة التــي كتبــُت قّصتهــا كانــت رانيــا كايــزر، وهــي رائــدة أعــال أمريكيــة ســورية تــرتأُس 

املؤسســة، وكانــت تعمــُل يف شــاِل ســوريا ملــدة خمــس ســنوات.

ــي  ــكالِت ه ــن املش ــِد م ــلِّ العدي ــة لح ــرِق اإليجابي ــدى الط ــا أّن إح ــزر وزمالؤه ــُد كاي تعتق

ــادِة  ــدرُك الحاجــة إىل إع ــا ن ــي، »الســبُب وراَء إنشــاِء هــذه املدرســة هــو أنّن ــم. أخربتن التّعلي

ــة، وأن  ــة برع ــاُس إىل املدرس ــَب الن ــُد أن يذه ــرى. نري ــرّة أخ ــادّي م ــعِ االقتص ــيِس الوض تأس

يكونــوا قادريــَن عــى الحصــوِل عــى وظيفــٍة بســهولة. الســبب األكــر أهميّــة هــو أننــا ال نريــُد 

ــاِة املدنيــة. يقــّدُم الهــالُل األحمــر  ــن، نريَدهــم أن يشــاركوا يف الحي ــَح الشــباُب متطرّف أن يصب

ــاين.  ــِة ش ــايل ملؤسس ــَم امل ــاد( الدع ــه )آف ــة ل ــوارئ التابع ــوارِث والط ــة إدارة الك ــرتيك وهيئ ال

لكــّن النــاس يف شــاين يأملــون يف إيجــاِد املزيــِد مــن املانحــن لجلــِب املزيــِد مــن الســورين إىل 

ــاة. ــم يف الحي ــّدًدا لهدِفه ــا ُمتج ــم إحساًس الفصــوِل الدراســية ملنحه

ذهبنــا إىل مخيّــٍم أقيــَم حديثـًـا يف موقــعٍ آخــر يف محافظــة إدلــب، وهــو مخيــُم القـــاح، والــذي 

كان يضــمُّ 90 ألــف نــازٍح ســوري، كثــرٌي منهــم ِمــن النســاء. عــى الّرغــِم مــن محدوديـّـِة املــوارد، 

تــّم إنشــاُء مركــَز تدريــٍب مهنــّي للنســاِء مــن أجــِل النســاِء الســوريات لاللتقــاِء وتبــادِل األفــكار 

ــادة  ــرب. إلع ــن الح ــنواٍت ِم ــبعِ س ــَد س ــة بع ــرت املحافظ ــد تدّم ــدة. لق ــاراٍت جدي ــِم مه وتعلُّ

بنائهــا، ســيكوُن االعتــاُد األكــرب عــى شــعِبها، وبالطبــع النســاء. لكــن يف ثقافــِة محافظــة مثــل 

هــذه، قــد يكــوُن هــذا صعبًــا. ولذلــك تســعى بعــُض املخططــاِت مثــَل مركــِز التدريــِب املهنــي 

إىل تحــّدي ذلــك.
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جــاءت فاطمــة إىل املخيــِم منــُذ عــاٍم بعــد أن فقــَدت زوجهــا وابنهــا خــالل حصــاِر حلــب. إنّهــا 

حريصــة عــى املشــاركة يف أّي برنامــٍج يرفــُع مــن شــأِن النســاِء ويُشــّجعهن عــى لعــِب دوٍر أكــرب 

يف املجتمــع. يديــُر املركــز بشــكٍل أســايس متطّوعــون أجانــب شــبّان مثــل أمينــة، وهــي ناشــطة 

ــكالِت  ــن املش ــِم ِم ــى الّرغ ــه ع ــُد أنّ ــي تعتق ــاِم 2016. وه ــب يف ع ــاءت إىل إدل ــة ج بريطاني

العديــدة يف املخيّــم، يجــُب أن يكــوَن متكــُن املــرأِة دامئًــا أولويــة.

التدخل الرتيك

ــا يف  ــدة راقبناه ــة فري ــرات(، تجرب ــة درع الف ــدود، أي )عملي ــرب الح ــا ع ــة تركي ــت عمليّ كان

ــت  ــاِر ســيطرِة داعــش. كان ــن آث ــِص م ــون التخلّ ــاُس يحاول ــُث كاَن الن ــس يف ســوريا، حي جرابل

املدينــة تُعــاين مــن شــحِّ املــوارِد الحيويــة، ومــع اقــرتاِب فصــِل الشــتاء، مل يكــن الذيــن يعيشــون 

يف مخيّــات النازحــن هــم فقــط الذيــن يُناضلــون. كان ذلــَك يف وقــٍت ُمبّكــر مــن صبــاِح أحــِد 

ــا أم أحمــد، التــي كانــت تعــّد الشــاي لعائلتهــا. ــام عندمــا قابلن األيّ

كان منزلهــا يفتقــُر للمرافــِق الرئيســية ملــدِة ثــالث ســنوات، ورغــَم أّن درجــاِت الحــرارة كانــت 

ــالت، واآلن  ــعِ عائ ــزٌل ألرب ــة هــي من ــدأ يقــرتب. »هــذه الغرف ــإن  فصــل الشــتاء ب ــة، ف ُمعتدل

بالــكاِد نتّســع. تــزداُد األمــوُر ســوًءا يف فصــِل الشــتاء، خاّصــة مــع انعــداِم الكهربــاء والوقــود«. 

ــة،  ــة التحتيّ ــاين والبني ــذي ألحــَق أرضاًرا باملب ــِف ال ــاِل العني ــّر أكــر مــن عــاٍم عــى القت لقــد م

ــن  ــن اآلالف م ــيء، لك ــَض ال ــوُر بع ــنِت األم ــد تحّس ــرار. لق ــى الف ــش ع ــَم داع ــرَب تنظي وأج

ــوا يف املخيــات وبعضهــم يائــس. ــا زال النازحــن م

بعــد الغــاراِت الجويــة والتفجــريات، يتــمُّ إعــادة بنــاء جرابلــس بشــكٍل ُمســتمر، لكــن اســتعادة 

الغــاز وامليــاه والكهربــاء أصبــَح أمــرًا صعبًــا. كان هنــاَك القليــُل مــن أعــاِل الصيانــة التــي متـّـت 

أثنــاَء النــزاع، لذلــك ســوَف يســتغرُِق األمــُر ســنواٍت إلعــادِة بنــاِء هــذه املدينــة. كانــت وكاالت 

اإلغاثــة عــى األرِض تحــاوُل بــذل قصــارى جهدهــا مــن خــالِل ِحــزَم املســاعداِت مــن األغذيــة 

واملالبــس والبطانيــات. أخــربين أبــو رساج، رئيــُس إحــدى املنظــات، أّن التغيــرَي املوســمّي ســوَف 

ــّن  ــا، لك ــارى جهدن ــذُل قص ــن نب ــوارده. »نح د م ــتُبدِّ ــي س ــاِت الت ــن التحّدي ــَد م ــُب املزي يجلِ
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ــذا  ــدد، وه ــن الج ــى النازح ــايس ع ــكٍل أس ــُز بش ــن نركّ ــا. نح ــوُق قدراتِن ــن يف ــدَد املحتاج ع

يجعــُل اآلخريــن غاضبــن«. الــيء الوحيــد الــذي ال تســتطيُع وكاالت اإلغاثــة إعطــاءه لهــؤالِء 

ــال، واآلن ليــس لديهــم ســوى  ــُد املن ــٌم بعي ــة. هــذا حل األشــخاص هــو العــودة إىل ســوريا آمن

واقــعٍ مــن املُحتمــِل أن يكــون أكــرَ بــرودة وأكــرَ قســوة.

تتعامــُل تركيــا مــع واقــعِ أّن ماليــن الســورين أصبحــوا الجئــن داخــَل حدوِدهــا، هــذا باإلضافــة 

ــَك  ــة يف ذل ــا ُمعلّق ــا. كانــِت العمليــة الّضخمــة الثانيــة لرتكي ــاِت اآلالِف مــن النازحــن داخليً ملئ

ــرشات  ــَب ع ــت وأصي ــد قُتل ــرأة ق ــوريا أّن ام ــن س ــواردة م ــاء ال ــادت األنب ــا أف ــت، عندم الوق

ــاُء  ــّم إلق ــوريا. ت ــاِل س ــزاز، ش ــاوِن يف أع ــِف اله ــي بقذائ ــٍز طبّ ــِة مرك ــَد إصاب ــخاص بع األش

اللــوِم عــى الجاعــة الكرديــة املُســلّحة، حــزب العــال الكردســتاين، املُرتبــط بوحــداِت حايــِة 

ــوِم  ــَل الهج ــادُث قُبي ــَع الح ــوريا. وق ــة يف س ــة الكردي ــيا ذات األغلبيّ ــي امليليش ــعب، وه الش

ــن يف ســوريا. ــِة عفري ــعب مــن منطق ــِة الّش ــِة وحــداِت حاي ــه إلزال ــط ل املُخطّ

ــاُر  ــّم إحض ــد ت ــي. وق ــٍض نف ــن 300 مري ــرِ م ــة ألك ــّدُم الرعاي ــَي يق ــُز الطب ــذا املرك كان ه

ــُف  ــقطت قذائ ــا س ــه. عندم ــوا ل ــذي تعرّض ــاِر ال ــوِت والدم ــبِب امل ــاك بس ــم إىل هن معظَمه

ــوا  ــعِ التــي ظّن ــرَب الكثــريون، وبشــكٍل مأســاوي، عــى أن ميــّروا مــرّة أخــرى بالفظائ الهــاوِن أُج

ــا  ــديِد عندم ــه »شــعرُت بالخــوِف الّش ــرّي مالبَس ــاَل أحــُد املــرىض وهــو يُغ ــا. ق ــّروا منه ــم ف أنّه

ســمعُت صــوَت القنبلــة«. هــذا املشــفى لألمــراِض النفســية هــو الوحيــُد مــن نوِعــه يف املناطــِق 

التــي تُســيطُر عليهــا قــّوات املعارضــة املدعومــة مــن تركيــا. يتلقــى املــرىض مــن املناطــِق التــي 

ــون؛ نحــن  ــا. »نحــن خائف ــن العــالج هن ــل عفري ــِة الشــعب مث ــا وحــدات حاي تســيطُر عليه

ــا«. ــم يقِصفونن ــن. إنّه بحاجــة إىل األم

ــزاُل  ــع ولكنهــا ال ت ــاِت املُجّم ــِة الشــعب تعــرُِف إحداثي ــُر املشــفى إّن وحــداِت حاي قــال مدي

ــة مــن  تســتهدفه. وأضــاَف املديــُر أّن الكثرييــن يعتقــدون أّن الهجــوَم كان مبثابــِة رضبــٍة وقائيّ

ِقبــل وحــدات حايــِة الشــعِب قبــل التدّخــِل الــرتيك املُخطـّـِط لــه يف أعــزاز. تســبَّب القصــُف يف 

احتجاجــاٍت عفويـّـة ضــّد وحــداِت حايــِة الشــعِب يف أعــزاز. أرســلت امليليشــيا إشــارة ُمتحديـّـة 

ــج  ــاَء بنتائ ــه ج ــدا وكأنّ ــائِر يف األرواِح ب ــات والخس ــن األرضاِر واإلصاب ــب م ــن الغض ــا، لك تركي

عكســيّة. تــّم نقــُل املــرىض إىل بــرِّ األمــان، ولكــن مــع اشــتداِد التوتــِر بــن تركيــا وقــواِت حايــة 

الشــعب الكرديــة، كان مــن الصعــِب ضــاُن الســالمة.
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شــملت تغطيتــي لعمليــِة غصــن الزيتــون، وهــي حملــة لتطهــريِ املناطــِق الحدوديّــة الشــاليّة 

ــو وحــداِت  ــذي أجــربه إرهابيّ ــف، ال ــو صطي ــة أب ــِة الشــعب، قّص ــارِص وحــداِت حاي ــن عن م

حايــِة الشــعِب عــى مغــادرِة منزِلــه يف شــاِل ســوريا يف عــاِم 2016. انتهــى بــه األمــُر يف مخيّــِم 

ــه، الذيــن ينتــرشون اآلن يف كلٍّ ِمــن تركيــا  ــًدا عــن أرستِ النازحــن يف أعــزاز، حيــُث يعيــُش بعي

وســوريا، وال يُعــرُف بالضبــِط مكانهــم. قــال: »اعتــدُت أن يكــوَن لــدي خمســة متاجــَر لألجهــزِة 

ــِة  ــا ميليشــيا وحــداِت حاي ــا. هاجمتن ــا وقريتن ــا ومنازِلن ــرِك أعالِن ــا إىل ت ــة. اضطررن الكهربائيّ

ــه  ــف إّن عائلت ــو صطي ــال أب ــبب«. ق ــرُف الس ــة ال نع ــذه اللحظ ــى ه ــا. حتّ ــعب وطردتن الش

عانــت يف ظــّل داعــش، لكــن الحــال مل يكــن أفضــل مــن وحــداِت حايــة الشــعب. »قيــل لنــا 

إنــه كان مــن املفــرتِض أن متــّر وحــدات حايــة الشــعب عــرَب قريتنــا ملحاربــة داعــش. كان هــذا 

ادعاؤهــم، لكنهــم كانــوا أســوأ مــن داعــش«.

ــى  ــاَس ع ــم الن ــبِب إجباره ــعِب بس ــة الش ــدات حاي ــة وح ــو الدولي ــة العف ــدت منظم انتق

تــرِك منازِلهــم وهدمهــا، وأضافــت أّن هــذه ترقــى إىل جرائــِم الحــرب. اســتولت وحــدات 

حايــة الشــعب عــى قريــة أبــو صطيــف، منــغ، بدعــٍم مــن القــوات الجويــة الروســية. القريــة 

ــر  ــة يف يناي ــا العملي ــت تركي ــة للنظــام. أطلق ــدة جوي ــا قاع ــة وفيه ــن الحــدود الرتكي ــة م قريب

إلخــراِج وحــداِت حايــة الشــعب والســاح للنــاس بالعــودة. جميــع أبنــاء أبــو صطيــف الثالثــة 

ــون هــي  ــة غصــن الزيت ــة. »عملي ــوات الرتكي ــب الق ــش الحــر، إىل جان ــع الجي ــون اآلن م يقاتل

ــون  ــر يُضّح ــوري الح ــِش الس ــا يف الجي ــف، »أطفالن ــو صطي ــوُل أب ــة«، يق ــة للغاي ــة مهّم معرك

ــِل  ــن أج ــا وم ــِل حقوقن ــن أج ــة م ــا معرك ــا. إنه ــتعادة أرضن ــة واس ــِق العدال ــم لتحقي بأرواِحه

ــة«. العدال

ينتظــُر أبــو صطيــف اليــوم الــذي سيســتطيُع فيــه ملّ شــمِل أرستــه يف قريتهــم. »هــل ميكنــك أن 

تتخيّــل أننــي ال أعــرُف مــكاَن أطفــايل؟ ليــس لــدي فرصــة لرؤيــة أحفــادي. كّل مــا أمتنــاه هــو 

أن أنــى هــذه األيــام. أمتنــى أن أمتكــن مــن حذِفهــا مــن ذاكــريت، لكننــي لســُت متأكــًدا مــن 

أننــي ســأكوُن قــادًرا عــى ذلــك«.  يعتقــُد البعــُض أّن الثــورة الشــعبيّة كانــت مبثابــِة فــخ، فيــا 

يـُـرصُّ آخــرون عــى أّن داعــش ووحــداِت حايــة الشــعب قــد اختطفــوا انتفاضتهــم، وأنّهــم هــم 

ــا هــو  ــذي اتفقــوا عليــه جميًع ــد ال ــا عــن ذلــك. لكــن الــيء الوحي أنفســهم املســؤولن جزئيً

أنّهــم خاضــوا مــا يكفــي مــن الحــرب التــي مل يكونــوا يرغبــون يف البــدِء بهــا.
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الالجئون هربوا من داعش

ــش  ــة داع ــي هزمي ــت تعن ــاذا كان ــهم م ــن أنفس ــن الالجئ ــَم ِم ــا ألفه ــوِب تركي ــُت إىل جن ذهب

ــوا إىل  ــة؛ هرب ــة اإلرهابي ــل الجاع ــن قب ــن ديارهــم م ــرد آالف األشــخاص م ــم. طُ بالنســبة له

الصحــراء دون مــأوى أو طعــام أو مــاء. العديــد مــن هــؤالء األشــخاص كانــوا اآلن يف مخيــات، 

ــوات  ــن الق ــة، لك ــراء الحارق ــمس الصح ــة وش ــِم املؤقت ــادرة الخي ــرب مغ ــارغ الص ــرون بف ينتظ

ــات، ال  ــى املخي ــيطُر ع ــي تس ــات املتحــدة، والت ــن الوالي ــة م ــة الســورية املدعوم الدميقراطي

ــا  ــس وأورف ــل كيلي ــة مث ــدٍن تركي ــم يف م ــن قابلته ــري ِمّم ــادرة. الكث ــخٍص باملغ ــمُح ألّي ش تس

ــر. ــٍت ُمبّك ــراِر يف وق ــن الف ــوا م ــة متّكن ــاي والريحاني وهات

ــن.  ــن عام ــرِ م ــِن ألك ــش يف امليادي ــِم داع ــت ُحك ــاَش تح ــي ع ــدٌس زراع ــد مهن ــر الحمي معم

هــرَب إىل مدينــة كيليــس الحدوديــة يف تركيــا. أخــربين »كنــا نعــاين مــن نوعــن مــن اإلرهــاب؛ 

عــى األرض، كان علينــا أن نواجــه وحشــية داعــش«. ومــع ذلــك، قــال: »يجــُب أال ننــى 

إرهــاب روســيا والنظــام الســوري والتحالــف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة. يف غــارٍة جويــة 

ــوا أكــر مــن مائــة مــدين. مل تقتــل داعــش هــذا العــدد مــن النــاس خــالل  واحــدة فقــط، قتل

ــة إن  ــة الرشقي ــّروا مــن املدين ــن ف ــال الســوريون الذي ــن«. ق ــا امليادي الفــرتة التــي حكمــوا فيه

ــن  ــودة. متّك ــة للع ــط فوري ــم خط ــس لديه ــرٌي لي ــباح. كث ــة أش ــت مدين ــد أصبح ــم ق مدينته

الحميــد وعائلتــه مــن الفــراِر مــن الحــرِب املســتمرة يف املناطــِق التــي تســيطُر عليهــا داعــش، 

ــال  ــش، ف ــة داع ــّم هزمي ــه إذا ت ــون أن ــم يخش ــن. إنه ــرون محارصي ــريون آخ ــزال كث ــن ال ي لك

ــا. ــن يُعاقبهــم جاعيً ــأّن النظــام ل يوجــد ضــان ب

بعــد زواِل داعــش، تــّم إعــادة تأهيــل بعــض مقاتليهــا الســابقن يف ســوريا. كان صبــي 

ــالد،  ــد يف الب ــِل الوحي ــِز التأهي ــن مرك ــّوه م ــرج لت ــد خ ــا ق ــِر 14 عاًم ــن العم ــُغ م ــوري يبل س

ــرب  ــا أُج ــالً عندم ــور طف ــد الغف ــل عب ــا. كان خلي ــا كان يعرفه ــاة ك ــا إىل الحي ــوُد تدريجيً ويع

ــو  ــاً يف مكافحــة الغل ــى دروس ــز وتلق ــه، التحــق باملرك ــد هزميت عــى االنضــاِم إىل داعــش. بع

والتطــرّف. كان يتخــّرُج يف اليــوِم الــذي التقيتــه فيــه. قــال لنــا: »ســأتذكُّر دامئًــا األيــام الجميلــة 

التــي قضيتُهــا مــع الرجــاِل هنــا. مــن الصعــِب مغــادرة هــذا املــكان بعــَد قضــاِء تســعة أشــهر 

ــز«. ــن ســاعدونا يف هــذا املرك ــاس الذي ــاء. جــزى هللا خــريًا الن ــع هــؤالء األصدق م
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ــح  ــاك. حيــث أصب ــة هن ــة رجــٍل يتلقــون دوراٍت تدريبي ــل واحــًدا مــن أكــرِ مــن مائ كان خلي

يـُـدرُك متاًمــا كيــف أســاءت داعــش اســتخدامه. وأوضــَح أّن »أهــم يشء تعلّمتــه يف هــذا املــكان 

ــاطة ال  ــن ببس ــا. نح ــوا عقولن ــه أن يختطف ــدادي أو أتباِع ــر البغ ــي أليب بك ــه ال ينبغ ــو أنّ ه

نعرفهــم، وال مــاذا ميثلــون، وال مــن أيــن أتــوا. أخطــط للعــودة إىل الحيــاة الطبيعيــة واالنضــام 

إىل مدرســتي«. لقــد أعطــى املركــز األمــل للعديــد مــن العائــالت مثــل خليــل.

أخربنــا والــده أنــه ســعيٌد بعودتــه. »الشــكر هلل. بعــد تخرجــه، أصبــح خليــل مختلًفــا متاًمــا. إنــه 

ــة«.  ــة ُمتطرف ــة مريضــة وأيديولوجي ــه عقلي ــد لدي ــدة. مل يع ــٍة جي ــاِس بطريق ــع الن ــُل م يتعام

وأضــاَف أنــه يأمــُل أن يعــوَد ابنــه إىل املدرســة ويتابــع مــا فاتــه. »ســنقوُم بالتســجيِل للصــف 

التاســع، فهــو مــا يــزاُل مراهًقــا. لقــد خدعــوه وجعلــوه يتّبــُع طريقهــم«. أكــر مــن مائــة مــن 

مقاتــيل داعــش الســابقن مثــل خليــل يتــم دمجهــم يف مجتمعاتهــم. يقــوُل املوظفــون يف املركــز 

إنــه رمبــا يوجــد آالف آخــرون يف ســوريا ولكــن لــن يتمكنــوا مــن الوصــوِل إليهــم.

رحلتي إىل الصومال

مــن املعــروِف أّن الصومــال عــاىن مــن سلســلٍة مــن حــاالِت الجفــاف والهجــات املُدّمــرة مــن 

ــُت أعــال  ــاس. غطّي ــات اآلالف مــن الن ــا مئ ــل فيه ــي قت ــة، والت ــل حركــة الشــباب اإلرهابي ِقب

ــا كبــريًا بالنســبِة للعديــِد مــن الصوماليــن الذيــن فقــدوا  مجموعــة إغاثيــة كانــت تُحــِدُث فرقً

ــذه.  ــام ه ــن يف داِر األيت ــاِل الصومالي ــام لألطف ــأوى والطع ــري امل ــم توف ــم. ت ــم ومنازله عائالته

ــَل  ــض قب ــده املري ــد وال ــد فق ــم. لق ــال يف املخي ــؤالء األطف ــد ه ــيل أح ــان ع ــامة عث كان أس

ــام مــع  ــاح لعالجــه. اآلن يعيــُش عــيل يف داِر األيت ــاك دواٌء ُمت ــه مل يكــن هن ــعِ ســنوات، ألن أرب

إخوتــه وأخواتــه. يتــم تقديــُم وجبــاِت الطعــام الخاصــة بهــم عــن طريــِق الهــالل األحمــر الــرتيك. 

أخــربين عــيل، »بالطبــع، أنــا ســعيٌد ألننــي هنــا أحصــُل عــى طعــاٍم لذيــذ. أودُّ حقــاً أن أشــكَر 

ــا وأصدقــايئ«. ــا ملســاعديت أن ــا الذيــن أتــوا إىل هن هــؤالء األشــخاص مــن تركي

كان الصومــال يواِجــُه مجاعــة ثالثــة منــذ خمســة وعرشيــن عاًمــا. مــات أكــر مــن ربــعِ مليــون 

ــرتيك مــن  ــة يف عــام 2011، كان الهــالُل األحمــر ال شــخص يف آخــِر مــرة. عندمــا وقعــت الكارث
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أوائــل مجموعــات اإلغاثــة الدوليــة التــي قدمــت املســاعدات حيــث مل يغــادر الصومــال منــذ 

ــه الهــالل األحمــر الــرتيك  ــام يقــّدُم في ذلــك الحــن. هــذا واحــٌد مــن ســتة وعرشيــن داراً لأليت

ــا مــن أجــِل الحصــول عــى التعليــم، ولكــن الحاجــة  ــة. األطفــال موجــودون هن ــاٍت يومي وجب

األكــر إلحاًحــا هــي الغــذاء. لــدى 22 عامــالً صوماليــا بوظائــف يف املخابــز واملطبــخ. يخبــزون 

ــا ويوزعونــه عــى النازحــن. كــا يقومــون مبســاعدة 75 ألــف شــخٍص  4000 رغيــف خبــز يوميً

يعيشــون اآلن عــى مشــارِف مقديشــو حيــث فــّروا مــن الجفــاف أو مــن هجــات مــن ِقبــل 

جاعــة الشــباب.

حســن شــيخ عمــر هــو طبــاٌخ يعمــُل مــع الهــالل منــُذ ســتة أعــوام. قــال »أعمــُل عــى مســاعدِة 

ــا  ــا«. ك ــعداء حًق ــم س ــاخن يجعلُه ــُز الس ــذا الخب ــة. ه ــرب واملجاع ــا الح ــن ضحاي الصومالي

ــا ســيكوُن لديهــم  يقــوُم عمــر وزمــالؤه بالطهــي مــن أجــِل األطفــاِل يف داِر األيتــام، لكــن قريبً

الكثــري مــن العمــِل للقيــام بــه. أخربنــا فاتــح جوليتــش، منّســق الهــالل، »نحــن نوفــُر الطعــام 

ــرى،  ــا خطــط للوصــول إىل 20 ألفــاً. كــا ت ــة، لدين ــم. يف األشــهِر املقبل لنحــو خمســة أالف يتي

ــة إىل  ــم بحاج ــتمرة. إنه ــرِب املس ــبِب الح ــم بس ــال أرسه ــد األطف ــا. فق ــة حًق ــروف مرّوع الظ

املســاعدة«. 

ــى  ــم حت ــاَع أقاربه ــف ج ــا كي ــاس هن ــُر الن ــال. يتذك ــع الصوم ــة م ــن لطيف ــة األم مل تك الطبيع

املــوت يف املجاعــاِت الســابقة. لــن يحــدَث هــذا لهــؤالِء األطفــال، ألّن لديهــم جمعيــات تقــّدم 

لهــم املســاعدة، ولكــن إذا مل تنضــم املزيــد مــن وكاالِت اإلغاثــة إىل هــذه الجهــود، فِمــن املؤكّــد 

أّن الكثــري مــن النــاِس ســيموتون.

الصحفيون والقصص اإلنســانية

يف عالقتنــا »التكافليــة«، يصبــُح عــال اإلغاثــة مصــادر، ومحرريــن ينتقــون مــا يجــُب تغطيتــه 

ــِم  ــدِم فه ــن ع ــة م ــّال اإلغاث ــتي ع ــا يش ــا م ــن. غالبً ــة للصحفي ــاً مفتوح ــار، وعيون ــن أخب م

الصحفيــن لتعقيــدات القضايــا اإلنســانية التــي يتناولونهــا. كــا يكرهــون مــا يعتربونــه تغطيــة 

غــري كافيــة ألنشــطتهم. معظــم الصحفيــن الذيــن يقومــون بتغطيــِة األزمــات اإلنســانية 
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عموميــون؛ عــدٌد قليــٌل منهــم مراســلو حــرب. لذلــك مــن املؤكــد أّن البعــض ليســوا ُمســتعّدين 

لفهــِم العــدد الــذي ال يُحــى مــن التقنيــات والــرورات يف عمليــة املســاعدات، ومعظمهــم ال 

يُقــّدرون التفاصيــل الدقيقــة لآلثــاِر االجتاعيــة والثقافيــة والسياســية للتدخــِل اإلنســاين، عــى 

الّرغــِم مــن أّن هــذا هــو املــكان الــذي توجــُد فيــه القصــص غــري املســتغلة يف معظــِم عمليــات 

املســاعدات.

يتطلـّـُب مــرشوع »ســفري«، الــذي يحــّدُد معايــري عمليــات اإلغاثــة، أن يكــون عــّال اإلغاثــة عــى 

معرفــة بثقافــة وعــادات الســكان املُتّرريــن مــن الكــوارث. ولكــن يف رأيــي يجــُب أن ينطبــَق 

ــرية.  ــية كب ــُب حساس ــية تتطل ــروف القاس ــة والظ ــن. الصدم ــى الصحفي ــا ع ــار أيًض ــذا املعي ه

بعــد قــويل هــذا، وجــدُت أّن معظــَم عــّاِل اإلغاثــة ســينهالون بالــرشِح عــّا إذا كان الصحفــي 

ــا إلظهــاِر التعاطــف وبعــض الوعــي األســايس مبــا تنطــوي عليــه مهامهــم. يســتغرُق وقتً
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البقاع يا يف  عرائس سور
صليبا ماري  بقلم 
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أطفــال ســوريون بالقــرب مــن مكــب النفايــات يف مخيــم لالجئــن الســورين يف منطقــة ســهل البقــاع، رشق بــريوت 

يف لبنــان بتاريــخ 12 آذار 2017.
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املقدمة

ســأكون مفرتيــة إذا كتبــُت عــن الالجئــن الســورين عــن بُعــد، باســتخداِم املفاهيــِم املوضوعيّــة 

الصحفيــة والتقاريــِر اإلخباريــة. مل يكــن هــذا هــو الحــاُل عــى اإلطــالق خــالل زيــاريت للبنــان 

يف ربيــعِ عــام 2014، عندمــا التقيــُت عــدداً مــن الالجئــن الســورين وأجريــُت مقابــالٍت معهــم 

ــا  ــا تفاعليً ــون موقًع ــاليئ يُصّمم ــة. كان زم ــارزة يف املنطق ــة ب ــٍة إخباري ــِل يف مؤسس ــاَء العم أثن

للشــبكة يــروي القصــَص الشــخصية لالجئــن الســورين الذيــن فــّروا إىل لبنــان مــن ســوريا. كان 

ــورة الســورية، بينــا هــرَب البعــُض اآلخــر  ــَع مــع الث ــذي اندل ــِف ال البعــُض يفــّرون مــن العن

ــِة الحكومــة الســورية. انضممــُت إىل  ــط آخــرون للعــودة ملحارب ألنهــم فقــدوا منازلهــم، وخطّ

ــع  ــِل م ــي للتواص ــتفادة مّن ــتطاعتهم االس ــه باس ــاليئ أن ــّن زم ــث ظ ــداين حي ــاٍج مي ــِة إنت مهم

ــاء املقابــالت، بالنظــر إىل أصــويل الســورية. الالجئــن أثن
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ــخصية  ــة والش ــارِب العاطفي ــن التج ــان م ــورين يف لبن ــن الس ــع الالجئ ــيل م ــّريف وتفاع كان تع

للغايــة. والــديت ســورية، ُولِــدْت يف أوائــل الخمســينيات مــن القــرن املــايض يف بلــدٍة مســيحية 

ــل املــدن  ــة حمــص مــن أوائ ــدل الواقعــة يف محافظــة حمــص. كانــت مدين صغــرية تدعــى زي

ــِر  ــوِل أواخ ــام 2011. وبحل ــِل ع ــد يف أوائ ــار األس ــوري بش ــس الس ــد الرئي ــت ض ــي انتفض الت

ــاع يف  ــت إىل وادي البق ــد انتقل ــديت ق ــة وال ــت عائل ــن، كان ــرِن العرشي ــن الق ــينيات م الخمس

لبنــان عندمــا كانــت يف السادســة مــن عمرِهــا، إىل مدينــة مســيحية أخــرى، زحلــة، التــي تُعــرَُف 

باســِم »عــروِس البقــاع«.

ــام 1975،  ــان ع ــة يف لبن ــرِب األهلي ــل الح ــرى قب ــورية األخ ــالِت الس ــن العائ ــِد م ــَل العدي مث

انتقــَل الكثــرُي مــن الســورين إىل البقــاع الغنــي بالزراعــة. واملعــروف أنهــم مزارعــون ناجحــون، 

ــاين. اشــتهَر  ــد اندمجــوا بشــكٍل طبيعــي يف املشــهِد اللبن ــون، فق ــم مرتابطــون ومحبّ وبطبيعته

الســوريون بأنهــم مــن العــال الصادقــن واملهــرة، وأخــذوا وظائــف مختلفــة يف البنــاء، 

ــيقية  ــة واملوس ــم العاطفي ــة وطبيعته ــون والحــرف. شــخصيتهم الذواق ــك الفن ــة، وكذل والضياف

ــام. هــذا الشــغف واإلرشاق وحــب التجمعــات املوســيقية  ــان بشــكٍل ع ــم مالمئــن للبن جعلته

ــة. ــة زحل ــار يف مدين ــٍب ح ــَع ترحي كان موِض

كانــت هــذه الخلفيــة األيقونيــة هــي املــكان املثــايل لــزواِج والــدّي الــري والريــع يف صيــف 

ــد  ــا، وق ــة بجاله ــي معروف ــت أم ــوريات، كان ــات الس ــن الفتي ــد م ــل العدي ــام 1976. ومث ع

ــا  ــدل ألّن والده ــريًا للج ــزواُج مث ــرية. كان ال ــة صغ ــت مراهق ــا كان ــدي عندم ــر وال ــت نظ لفت

ــه اتهــم والــدي بخطــف والــديت. لكــن بالنســبة ألمــي، كانــت  مل يوافــق عــى ذلــك لدرجــة أنّ

موافقــة عاطفيــة؛ ألنهــا يف خضــمِّ املثاليــة الســاذجة والرومانســية، أرادت بشــدة هــذا الرجــل 

ــة. ــوي البني ــي والق ــاين الدينامي اللبن

ــن  ــا ب ــا وإيابً ــديت ـ ذهابً ــة وال ــل عائل ــالت ـ مث ــافرت العائ ــتينيات، س ــينيات والس يف الخمس

لبنــان وســوريا بســهولة وبشــكٍل ُمتكــّرر. كان الــركاُب يســافرون بالحافلــة العامــة، حيــث كان 

الطريــُق يســتغرُق أقــّل مــن ســاعتن مــن كال الطرفــن. كان هنــاك حافــالت تنقــُل النــاَس يوميـًـا 

ــا، مــا تســبَّب يف  مــن زحلــة إىل دمشــق وحمــص. كان التنقــُل والعبــوُر والعــودة أمــرًا طبيعيً

ــة،  ــد مــن األرِس الســورية يف زحل ــزاوٍج مــع اللبنانيــن، حيــث اســتقر العدي ــة وت هجــرٍة طبيعي

وشــاهدت أطفالهــا يكــربون ويتزوجــون مــن عائــالت لبنانيــة مثلــا فعلــت والــديت وشــقيقتها. 

ــع  ــن م ــن، ولك ــورين واللبناني ــن الس ــة ب ــة ُمتناغم ــدوِد عالق ــن الح ــذا ب ــق ه ــُس التدف يعك
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أحــداٍث مثــل الحــرب األهليــة يف لبنــان وتدفــق الالجئــن الســورين بعــد عــام 2010، انقلبــت 

ــة. ــة إىل الشــكوك والعدواني ــة اللبناني الضياف

خــالل زيــارايت الدوريــة إىل لبنــان مــن الدوحــة بــن عامــي 2010 و 2015، اســتمّر عــدد 

ــى  ــتياًء. اّدع ــرَ اس ــى وأك ــن أع ــكاوى اللبناني ــل ش ــّا جع ــاد، م ــورين يف االزدي ــن الس الالجئ

بعــض اللبنانيــن بــأّن »الحكومــة اللبنانيــة كانــت تقــدُم كّل يشء للســورين«، بينــا كانــوا هــم 

ــاك اســتياء علنــي تجــاه الالجئــن الســورين يف  يف أمــس الحاجــة إليهــا. يف عــام 2014 كان هن

زحلــة، حيــث كان الالجئــون يجلســون يف منــازل لبنانيــة مهجــورة، بعضهــم ال يدفــُع اإليجــار، 

ــة. ــِم املتحــدة ومنظــاٍت غــري حكومي ــة مــن األم ــون عــى قســائم غذائي ــوا يحصل ــا كان بين

شــعرُت بخيبــِة أمــٍل بعــَد أن شــاهدُت هــذا الكــم مــن العــداء اللبنــاين، وأجــربُت نفــي عــى 

التــزاِم الصمــِت يف مواجهــة الشــكاوى القاســية التــي ُوّجهــت ضــد الســورين. ال يبــدو أّن أحــداً 

ــن نحــن  ــدوُر يف رأيس: أمل نك ــة ت ــئلة البالغي ــل بعــض األس ــا جع ــة يتعاطــف، وهــذا م يف زحل

جميًعــا شــعبًا واحــًدا؟ أمل نكــن جميعــاً ســورية الكــربى منــُذ وقــٍت ليــس ببعيــد؟

الالجئون الســوريون يف مشهد لبناين

بدأنــا مهمتنــا يف وادي البقــاع، خــارج زحلــة حيــُث التقينــا امــرأًة ســورية تبلــُغ مــن العمــِر 22 

عاًمــا وطفلهــا الصغــري يعيشــان يف مــأوى يوفــره املجلــس الرويجــي لالجئــن. كان مــن الصعــِب 

ــيل  ــد ُممث ــا أح ــة. أخربن ــة آمن ــه كان منطق ــرُي إىل أن ــات تش ــود الفت ــدم وج ــز لع ــد املرك تحدي

ــن  ــة الالجئ ــا لحاي ــم هادئً ــى مكانه ــاظ ع ــدون الحف ــم يري ــي أنه ــن الرويج ــس الالجئ مجل

مــن التعــرِّض للهجــات واســتغالِل العــال واملضايقــات مــن قبــل الســكان اللبنانيــن املحليــن.

ــود  ــا أس ــة وكان حجابه ــاٍم طويل ــا ذا أك ــود، وقميًص ــاالً أس ــدي بنط ــي ترت ــرأة وه ــا امل قابلتن

أيًضــا. كان لديهــا ابتســامة عريضــة وشــخصيتها كانــت مرحــة. كانــت ُمتحّمســة للقــاء صحفيــن 

ــع  ــري املفروشــة م ــة غ ــة العاري ــا يف هــذه الغرف ــُش هن ــت تعي ــا. كان ــم بقصته ــث إليه والحدي

طفلهــا البالــغِ مــن العمــِر عامــن. مل أســتطع رؤيــة أّي أثــاث أو حــام، ومل يكــن هنــاك مطبــخ، 
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ــاء.  ــيل امل ــتخدُمه لغ ــت تس ــول كان ــري محم ــايئ صغ ــد كهرب ــلة وموق ــاك مغس ــن كان هن ولك

ــى األرض  ــِل ع ــُس بالفع ــا نجل ــون؛ كن ــة الل ــة فضي ــى صيني ــاء ع ــاي وامل ــا الش ــرت لن أح

ــرين املشــهد بجــديت الســورية، وهــي تــرشُب الشــاي  ووضعــت الصينيــة بيننــا ثــم جلســت. ذكّ

ــا. ــث انتقلن ــاء نشــأتها يف ســيدين يف أســرتاليا حي ــة املعيشــة أثن ــة غرف عــى أرضي

ــن.  ــي لالجئ ــس الرويج ــل املجل ــن ِقب ــة م ــا محميّ ــعادتها لكونه ــن س ــابة ع ــت األم الش أعرب

ــات  ــِم الالجئ ــِل دع ــن أج ــب م ــاراِت والتدري ــا بامله ــون لتزويده ــن يخطط ــت إّن املوظف وقال

ــة  ــِم اللغ ــح لتعلّ ــكٍل واض ــة بش ــت ُمتحّمس ــة. كان ــة اإلنجليزي ــيعلّمونها اللغ ــات، وس األخري

ــرأة يف  ــِن امل ــها واســتعدادها لتمك ــن حاِس ــت ع ــة وأعرب ــت ُمتحمســة للغاي ــة؛ كان اإلنجليزي

ــة. ــف ُماثل مواق

ــا جــًدا  اســتمّر حاســها حتــى ســألها زميــيل عــن مــكاِن زوجهــا. أخربتــه أّن زوجهــا كان غاضبً

معظــم الوقــت، وأنــه مل يتمكــن مــن العثــوِر عــى عمــٍل يف لبنــان. لقــد اختفــى لعــدة أيــام يف 

كّل مــرة، ومل تكــن تعــرُف مــكاَن وجــوده ومــا الــذي يفعلــه أو مــن كان معــه. عندمــا يعــوُد 

ــا، وإذا اســتجوبته عــن مــكاِن وجــوده، كان يربهــا. توالــت  إىل مركــز الالجئــن، يكــون عدوانيً

الدمــوع عــى وجههــا ودّمعــت أعيننــا أيًضــا. لقــد اســتمعنا بصمــت. قالــت إنــه مل يكــن هكــذا 

يف ســوريا، وأنــه قــد تغــري كثــريًا منــذ قدومهــم إىل لبنــان كالجئــن.

ــة  ــري حكومي ــٍة غ ــُل يف منظم ــوري كان يعم ــئ س ــاِء الج ــا للق ــابة وانتقلن ــذه األم الش ــا ه تركن

لبنانيــة لحقــوِق اإلنســان، تُدعــى إنســان. كان لــدى هــذا الرجــل تعليــم عــال ويتحــدُث 

ــات  ــارِب الالجئ ــِض تج ــن بع ــا ع ــث حّدثن ــة حي ــى يف زحل ــاه يف مقه ــًدا. قابلن ــة جيّ اإلنجليزي

ــن  ــة م ــا البالغ ــورية وابنته ــة أم س ــة قص ــص املرعب ــت إحــدى القص ــان. كان الســوريات يف لبن

العمــِر ســّت ســنوات. تعرّضــت الطفلــة لالعتــداء الجنــي واالغتصــاب مــن ِقبــل رجــٍل لبنــاين 

ــٍم بإســاءة  ــت األم عــى عل ــا. كان ــوا يعيشــون فيه ــي كان ــك الشــقة الت ــًنا. وكان مال ــا س يكربه

معاملــة طفلتهــا لكنهــا ظلــت صامتــة، ُمــرتددة يف تقديــِم تقريــٍر للرشطــة فالرجــل ألغــى رســوم 

اإليجــار. عندهــا شــعرُت بالغضــب وشــعرُت بالعجــِز رغــَم معرفــِة أنــه حتــى منظمــة إنســان 

ــة، لكــن مل يكــن لديهــا القــدرة  ــٍم بهــذا األمــر والعديــد مــن الحــوادِث املاثل كانــت عــى عل

ــاين. ــاة بســبِب فشــِل النظــاِم القضــايئ اللبن ــال أو مقاضــاِة الجن ــِة األطف عــى حاي
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املســيحيون واملســلمون تحت سقف واحد من الحب

ــعِ الالجئــن الســورين، كان املســيحيون  بينــا كان معظــم اللبنانيــن يف البقــاع معاديــن لجمي

معاديــن بشــكٍل خــاص لالجئــن املســلمن. كانــت زحلــة عــى وجــِه الخصــوص فخــورة بثقافتهــا 

ــل بالحجــِم الطبيعــي تصطــفُّ عــى شــوارعها، مــا يشــرُي إىل  ــرية ومتاثي ــاٍن كب املســيحية بصلب

مــدى هيمنــة الثقافــة املســيحية يف زحلــة وأنهــا ســتبقى عــى هــذا النحــو.

ــاين يُدعــى  ــي يون ــِل هــذا العــداء ـ أســقف كاثولي ــاك اســتثناٌء واحــد ملث ــك، كان هن ــع ذل وم

ــي يف  ــة بشــكٍل رئي ــدَم الكنيس ــه خ ــوريا، لكن ــد يف دمشــق يف س ــذي ُول ــش، وال عصــام دروي

ــانية  ــاعداٍت إنس ــّدُم مس ــه كان يق ــمعُت أن ــا س ــة بعدم ــته يف زحل ــارة كنيس ــان. أردُت زي لبن

ــث  ــي حي ــذ طفولت ــه من ــد تذكرت ــم. لق ــن دينه ــِر ع ــّض النظ ــورين، بغ ــن الس ــعِ الالجئ لجمي

ــي  ــة ينتم ــة لبناني ــة يوناني ــة كاثوليكي ــُل يف كنيس ــو يعم ــيدين وه ــنواٍت يف س ــَع س ــى بض ق

ــايئ. ــا أقرب إليه

ــي  ــالٍم إقليم ــايسَّ س ــانياً ودبلوم ــه إنس ــهرة لكون ــش ش ــَب دروي ــان، اكتس ــه إىل لبن ــد عودت بع

ومعلــاً. يف دولــة طائفيــة وُمسيّســة بشــكٍل كبــري مثــل لبنــان، كان اســتثنائياً يف تقدميــه 

ــن. ــد أي دي ــز ض ــاج، ومل مييّ ــخٍص ُمحت ــِم ألّي ش ــاعدات والّدع املس

ــد مــن الرجــاِل  ــاريت لعــام 2014، رصــدُت العدي ــة خــالل زي ــد وصــويل إىل كنيســته يف زحل عن

ــاذا  ــن م ــن رجــٍل واحــد يك أســأل ع ــُت م ــاء. اقرتب ــن شــاحنة إىل الفن ــاً م ــون فرش وهــم ينقل

ــاب  ــات واأللع ــل البطاني ــرى مث ــواد أخ ــرش وم ــليم الف ــم تس ــه ت ــح أن ــون. وأوض ــوا يفعل كان

لالجئــن الســورين. عندهــا وجــدُت نفــي يف حــرية مــن أمــري، حيــث الحظــُت عالمــة اإلغاثــة 

اإلســالمية عــى ســرتته التــي كان يرتديهــا، ورأيــت مــن عــى مســافة زوجــن مســلمن يســريان 

ــة. ــب الكنيس إىل مكت

ــا أّن املؤمــن الحقيقــي بــاهلل ال يفــرّق بــن معتقــدات النــاس. لقــد كان  رشح يل درويــش الحًق

فخــوًرا وحازًمــا للغايــة أثنــاء تنســيقه مــع منظمــة اإلغاثــة اإلســالمية حــول تقديــِم املســاعدات 

اإلنســانية لالجئــن الســورين يف زحلــة ووادي البقــاع. كــا أكّــد أّن كنيســته مفتوحــة أمــام كّل 

شــخص، وأنــه كان بنفســه ُملتزًِمــا بتقديــم املســاعدات، خاّصــة للمســلمن املُحتاجــن.
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بني عاملني: الوقوف عند معرب زحلة - دمشــق

ــزًءا  ــزوَر ج ــّرِر أن ن ــن املق ــُث كان م ــة حي ــة زحل ــِط مدين ــاليئ يف وس ــع زم ــُت م ــد تواصل لق

آخــَر مــن الــوادي املتاخــم لســوريا واألقــرب إىل دمشــق. كان زمــاليئ قــد ســمعوا عــن زوجــن 

عجوزيــن يعيشــان هنــاك وكانــا يعانيــان مــن مــرٍض شــديد وإهــاٍل طبــي. ركبنــا يف الشــاحنة 

ــا مشــحونة  ــة دامئً ــارايت لزحل ــت زي ــاك. كان ــايئ هن ــة وألقرب ــدي زحل ــدة وال ــا لبل ــت وداًع وقل

ــاء. ــُت معــي شــعوري باالنت ــا، حمل ــا، لكــن يف كّل مــرة غــادرُت فيه عاطفيً

بعــد وصولنــا واســتعداد زمــاليئ لزيــارة الزوجــن املســنن، كنــُت ال أزاُل ُمنفعلــة عاطفيًــا 

ــك  ــم. يف تل ــاِم إليه ــل االنض ــق قب ــع دقائ ــتغرُق بض ــي سأس ــم إنّن ــُت له ــة، وقل ــادرِة زحل ملغ

األثنــاء، الحظــُت بعــض النســاء املُســّنات ميشــن عــى الطريــق. عندمــا اقرتبــُت منهــن، 

اســتطعُت أن أرى أنهــن يظهــرن منهــكات. كانــت مالبســهن ُمتّســخة وشــعورهن غــري مغســولة 

وبرشتهــن غــري نظيفــة، ومــع ذلــك كانــت نضــارة الشــباب عــى وجوههــن. اقرتبــُت منهــن وأنــا 

أتحــّدُت باللغــة العربيــة. كانــت الســيدة األكــرب ســناً تســتجيُب بحــرارة وهــي أخربتنــي عــى 

ــّو مــن دمشــق. الفــوِر أنهــا أتــت للت

ســألتها، »هــل أنــِت الجئــة؟ أجابــت املــرأة: »نحــن كنــا دامئًــا نخــرُج مــن لبنــان ونعــود إليــه، 

لكــن اآلن مــع املشــكالت يف ســوريا، نــأيت أكــر، لدينــا أوراق لبنانيــة.» مل تكــن تحمــُل شــيئًا، وال 

حتــى حقيبــة. أشــارت إىل فتــاة بــدت يف ســن الرابعــة عــرشة والتــي كانــت تحمــُل طفــالً عمــره 

عــام واحــد قائلــة: »هــذه هــي ابنتــي وهــذا حفيــدي«.

ــص  ــة ونق ــري الصحي ــه غ ــل حالت ــة تجاه ــل محاول ــد الطف ــُت ي ــر. ملس ــاِل أك ــدأُت باالنفع ب

ــا.  ــى وجوهن ــرُق ع ــَم الع ــث تراك ــاح حي ــًدا يف الصب ــاًرا ج ــا وح ــّو ُمشمًس ــة. كان الج النظاف

ــا  ــا عندم ــد زّوجتُه ــا، »لق ــن ابنته ــناً ع ــرب س ــرأة األك ــت امل ــَل، قال ــُب الطف ــُت أالع ــا كن وبين

ــرشة«.  ــة ع ــغ الثالث ــل أن تبل ــى قب ــا، حت ــن عمره ــرشة م ــة ع ــت يف الثالث كان

ــديت يف  ــدُت أّن الجــو كان حــاًرا، لكــن عقــيل يرجــع إىل وال ــي. اعتق ــاِك العاطف شــعرُت باالرتب

ــايض.  ــام امل ــادٍث الع ــأة يف ح ــويف فج ــذي ت ــي ال ــى أخ ــة ع ــة الحالي ــا الحزين ــيدين، وحالته س
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ــعرُت  ــد ش ــالً. لق ــا كان طف ــمن عندم ــي الس ــُل أخ ــابة تحم ــورية ش ــة س ــي كزوج ــُت أم تخيّل

بــاألمِل يف قلبــي لفقــداِن والــديت وأملهــا ومحاكاتهــا وفقــداِن شــبابها، بعــد أن أنجبــت إخــواين 

ــن. وأخــوايت األربعــة يف ســّن العرشي

ــداد  ــاليئ يف ح ــالت ال ــذه العائ ــع ه ــوريات وجمي ــاء الس ــؤالء النس ــداد له ــي والح األمل الجاع

عــى حياتهــن وشــبابهن ووطنهــن وأزواجهــن، كّل هــذا جعلنــي أبــي. بينــا وقفــُت عنــد هــذا 

ــزِن  ــى كل ح ــُت ع ــدّي، بكي ــي لوال ــأس العاطف ــكاِر الي ــع أف ــوريا، م ــان وس ــن لبن ــعِ ب التقاط

األرس التــي فقــدت أطفالهــا يف ظــروٍف غــري عادلــة ولــكل العائــالت التــي كانــت تعــاين، ســواء 

ــة أم ســورية. أكانــت لبناني

مقاتل املعارضة الســورية يف شامل لبنان

بدأنــا رحلتنــا إىل شــاِل لبنــان باتجــاه طرابلــس حيــث قمنــا بزيــارة ُمخيّــم للُمفوضيّــة الســامية 

لألمــِم املتحــدة لشــؤوِن الالجئــن ومقابلــة اثنــن مــن املقاتلــن الســورين. األّول كان عضــًوا يف 

الجيــِش الســوري الحــر، الــذي كان يحــاوُل اإلطاحــة بالدكتاتــور الســوري بشــار األســد وإقامــة 

ســوريا دميقراطيــة. مل يكــن فقــط مــن مســقط رأِس والــديت يف حمــص، لكنــه كان ميتلــُك أحــد 

ــرات  ــدة م ــه ع ــُت بزيارت ــذي قم ــتون، ال ــو س ــى بل ــاك، مقه ــة هن ــة املُزدحم املقاهــي الحديث

مــع أقربــايئ.

ــت  ــقة كان ــا الش ــا دخلن ــن. عندم ــن زرقاويت ــاه كبريت ــت عين ــقر وكان ــح أش ــعر أيب صال كان ش

ــرُي  ــروف. املث ــوري املع ــة الس ــرِم الضياف ــع ك ــدفء م ــب وال ــه، كان الرتحي ــه ولعائلت ــأ ل ملج

ــا، ومل أشــعُر أننــي كنــُت بــن املقاتلــن. كانــت غرفــة الجلــوس  للدهشــة أنــه كان منــزاًل طبيعيً

نظيفــة حيــث جلســُت مــع زمــاليئ عــى كــراٍس خشــبية. كان أطفــال أيب صالــح هنــاك، وكانــت 

ــٍخ صغــري. ــّد طعــام الغــداء يف مطب ــه الصغــرية تُع زوجت

ــال  ــيل وق ــي زمي ــا. قدمن ــِر عــرش ســنواٍت معن ــن العم ــغ م ــه األصغــر محمــود البال ــَس ابن جل

ــة  ــال باللغ ــح وق ــا أيب صال ــاءت عين ــص. أض ــن حم ــي م ــل أم ــرتالية وإن أص ــة أس ــي لبناني إنن
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ــًدا. وقــال إّن املقهــى الــذي كان ميتلكــه هنــاك قــد ذهــب منــذ  العربيــة، »أعــرف فــريوزة جي

الحــرب«.

تحدثنــا عــن حمــص، وكيــف ذهبــُت إىل هنــاك مــع والــديت عــدة مــرات. تحدثنــا عــن 

ــل التحــّدِث مــع أحــِد الجــريان أو مــع  ــُر مث ــة. كان األم ــة املحلي ــات وعــن دفء الثقاف الحلوي

صديــٍق قديــم للعائلــة. مل يكــن هنــاك يشء عنيــف فيــه أبــًدا. لقــد بــدا أنــه أٌب ُمحــٌب، وزوٌج 

مســؤول وعضــٌو مهــٌم يف املجتمــع. كان الجــو حميميًــا وشــعرُت أننــي يف منــزيل. بــدا أبــو صالــح 

ــتقبالنا. ــعيًدا الس ــا وس ُمرتاًح

ــدأت  ــا ب ــال »عندم ــش الســوري الحــر، فق ــالً يف الجي ــَح ُمقات ــف أصب ــح أوالً كي ــا صال ســألنا أب

الثــورة ســمعنا أّن الجنــود الســورين يهاجمــون ويغتصبــون النســاء يف حمــص«. »جننــُت 

ــة  ــال مــن أجــِل حاي ــه كان عــيّل القت ــُم أن ــُت أعل ــك، تركــُت كّل يشء. كن عندمــا ســمعُت ذل

أخــوايت مــن هــذا الرعــب«. لقــد ســمَع أّن جنــود الحكومــة الســورية كانــوا يعّذبــون النــاس. 

ــري وصــارم. ــال هــذا بشــكٍل مث ــرَك هــذا يحــدث لشــعبي«، ق ــن أت »ل

ــورة  ــدت فخ ــا. ب ــن بعضه ــرَف ع ــُل الغ ــذي كان يفص ــتار ال ــن وراِء الس ــه م ــت زوجت خرج

ــف يف  ــخٌص رشي ــل وش ــه بط ــى أن ــه ع ــرت إلي ــا نظ ــِح أنه ــن الواض ــا. كان م ــارات زوجه بخي

ــت »نعــم،  ــا. قال ــراِر زوجه ــُق عــى ق ــت تواف ــّا إذا كان ــيل ع ــم الســوري. ســألها زمي مجتمعه

ــه هللا«. ــك لوج ــام بذل ق

ــكرية  ــة العس ــّم الخدم ــه أت ــح أن ــو صال ــد أب ــكري؟« أك ــٍب عس ــى أّي تدري ــَت ع ــل حصل »ه

اإللزاميــة عندمــا كان أصغــَر ســًنا. قــال بثقــة »أعــرُف كيــف أســتخدُم الســالح«. ســألته ملــاذا 

ــة  ــي. ويف املعرك ــهد أخ ــُل استُش ــا نقات ــا كن ــا. »عندم ــُل هن ــاذا كان يفع ــان، وم ــاء إىل لبن ج

ــزاُل  ــذي كان ال ي ــاعده، ال ــّوه س ــا تش ــُر لن ــو يُظِه ــا، وه ــال لن ــي«، ق ــت ذراع ــها، أصيب نفس

ــه  ــاين، وأن ــة يف مستشــفى لبن ــة جراحي ــا إلجــراِء عملي ــه جــاء إىل هن ــا أن ــاً. أخربن أحمــر متورم

مبجــرّد شــفاء ذراعــه، يخطـّـط للعــودة إىل حمــص ملواصلــة القتــاِل مــع الجيــش الســوري الحــر. 

ــهيًدا«. ــيكون ش ــاء هللا، فس ــي، وإذا ش ــارب مع ــود ليح ــذ محم ــوف آخ »وس

لقــد كنــُت مصدومــة ويف حــرية عندمــا ســمعُت هــذا. طلبــُت منــه أن يُكــّرر مــا قالــه للتــو عــن 

ابنــه البالــغ مــن العمــر عــرش ســنوات. بــدأُت أشــعُر باالرتبــاك والغضــب تجــاه األب، لكننــي 

ــك؟«  ــس كذل ــال، ألي ــُد القت ــت تري ــال: »واو. أن ــي وق ــيل إىل الصب ــة. التفــت زمي ــُت صامت ظلل
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ــح أّن  ــو صال ــا أب ــة تشــبه الرجــل. أخربن ــأ بطريق ــكّل فخــٍر نعــم، أوم ــال ب ابتســَم محمــود وق

ــِة حكومــة  محمــود يعــرُف كيــف يســتخدُم الســالح. كانــوا ســعداء بخطّتهــم البطوليــة ملحارب

ــة وللدفــاِع عــن الشــعب الســوري. قمعيّ

عدنــا بعدهــا لألســئلة املوضوعيــة للمقابلــة، ســألُت أبــا صالــح، »ملــاذا تفّكــُر يف القيــاِم بذلــك؟ 

ملــاذا تريــُد العــودة والقتــال؟ مــاذا لــو حــدث لــك يشء؛ مــن ســيعتني بزوجتــك؟ لديــك أطفــال، 

وفقــدت أخــاك بالفعــل. ومحمــود يبلــغ مــن العمــِر عــرش ســنوات فقــط؛ لديــه حياتــه كلهــا 

ــك، فهــذه الحــرب  ــاة ابن ــُت إن األمــَر ال يســتحُق حي ــك؟« قل ــُد أن تأخــذ ذل أمامــه. ملــاذا تري

مجنونــة!

نظــَر أبــو صالــح إيّل بهــدوء وعمــق. تعاطفــي قــد لفــت انتباهــه. ســألته: »ملــاذا ال تــرى مــا إذا 

ــكاٍن  ــٍب للحصــول عــى لجــوء يف م ــك الحصــول عــى تأشــرية إنســانية والتقــدم بطل كان ميكن

ــاة جديــدة؟«، بــدأُت بإقناعــه، »أطفالــك وزوجتــك  آخــر مــع عائلتــك، ورمبــا ميكنــك بــدء حي

مــا زالــوا يف أّول عمرهــم. ال تعــد إىل ســوريا للقتــال«. رفــع أبــو صالــح حاجبيــه، كــا لــو أنــه 

ــي  ــم ســوف مينحونن ــن أنه ــا؟ هــل تعتقدي ــل. »حق ــاالت مــن قب مل يكــن يعــرُف هــذه االحت

ــٍد آخــر« ســأل وعينــاه الزرقــاوان مبتهجتــان كلهــا. تأشــرية لنقــل أرسيت إىل بل

»نعــم، يجــب أن تحــاول. يجــُب أن تعــرَف مــا إذا كان ميكنــك بــدء حيــاٍة جديــدة مــع عائلتــك 

بعيــًدا عــن هــذه الحــرب. قلــُت لــه: لــن تنتهــي هــذه الحــرب قبــل فــرتة طويلــة طويلــة ومــن 

يــدري مــاذا ســيحدث لســوريا«. أومــأ صديقــه محمــد يف انســجاٍم معــي وقــال: »نعــم هــذه 

الحــرب مرّوعــة، لقــد دّمــرت حياتنــا«. لقــد تغــرّي املــزاج يف الغرفــة إىل الصمــت والتفكــري؛ لقــد 

خــّف دافــُع القتــاِل اآلن مــن أجــِل ثــورة.

ــد  ــل العدي ــاين الحكومــة الســورية، مث ــدي اللبن ــك اللحظــة، تذكــرُت ملــاذا كان يكــره وال يف تل

مــن اللبنانيــن مــن جيلــه. لقــد نظــروا للنظــام الســوري عــى أنــه ســلطوي، ال يخنــُق الســورين 

ــا أّن  ــرُف أيًض ــُت أع ــخصية. كن ــم الش ــن حّرياته ــم م ــا، ويحرمه ــن أيًض ــل اللبناني ــم، ب وحده

والــدي الــذي عــاَد إىل ســيدين لــن يوافــق عــى أن يجلــَس يف منــزِل أيب صالــح، وهــو مقاتــٌل غــرُي 

ــاء  ــايف أثن ــن ومستشــفياته للتع ــان كمــالٍذ آم ــه واســتخدام لبن ــط الستشــهاد طفل رشعــي يخطّ

التّخطيــط ملرحلــِة الحــرب القادمــة.
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ــا  ــا اتفقن ــري لكنن ــٌت قص ــاك صم ــح. كان هن ــد أيب صال ــوس عن ــِة الجل ــكاري إىل غرف ــادت أف ع

ــُد انتهــاء  ــا نري ــل؛ جميعن ــه مــن قب ــوُق ألن تعــود ســوريا ملــا كانــت علي ــا نت ــا عــى أنن جميًع

ــا،  ــن وجنتيه ــة م ــُت الزوج ــة. قبّل ــرِم الضياف ــكر لك ــّدم الش ــا ونق ــوُل وداًع ــا نق ــرب. بدأن الح

ــذي كان  ــل، وال ــِر الجمي ــب ذي املظه ــل املُحب ــُت يف محمــود، الطف وصافحــُت محمــداً، وحّدق

ــة، وتســاءلُت عــن مصــريه. ــدي ســرتة ضيّق يرت

املقاتل الســوري يف طرابلس

ــذي كان  ــح ال ــاه أيب صال ــي تج ــاعري وغضب ــاليئ مبش ــُت لزم ــاحنتنا، اعرتف ــا إىل ش ــا عدن عندم

يُفّكــُر يف جعــِل ابنــه شــهيًدا. لقــد كان لزمــاليئ خــربة أكــر بكثــريٍ منــي يف هــذا املجــال ويف هــذه 

املنطقــة، وبــدا أنهــم أقــّل تأثــرًا. انطلقنــا للقــاِء مقاتــٍل ســوري آخــر، هــذا املقاتــل كان يقاتــُل 

مــع جبهــة النــرصة، وهــي جاعــة كانــت فرًعــا لتنظيــِم القاعــدة اإلرهــايب.

ــم  ــزل. مل تُرمَّ ــي منع ــا إىل ح ــل دخولن ــة قب ــاِت املُتعّرج ــن املنعطف ــد م ــائق العدي ــذ الس أخ

ــار واضحــة  ــاك جــدراٌن مهجــورة وآث ــت هن ــان. كان ــة يف لبن ــاِم الحــرب األهلي ــذ أي ــازل من املن

مــن الرصــاِص الكبــري. كانــت الجــدران الخرســانية مــن بقايــا منــزِل شــخٍص مــا؛ كانــت املبــاين 

العشــوائية تشــبه مــدن الصفيــح. مل أكــن عــى درايــة كاملــة حــوَل تفاصيــِل املــكان الــذي كنــا 

ــة يف  ــت متوقف ــي كان ــاحنة الت ــا يف الش ــنلتقيهم. انتظرن ــن س ــم الذي ــن ه ــط َم ــه أو بالضب في

الشــارع أمــام مجموعــة مــن املنــازل التــي بهــا فتحــات يف الجــدران. كان هنــاك كــّم كبــري مــن 

ــا. أيــن نحــن بحــق الســاء؟ القامــة مــن حولن

بــدت هــذه البيئــة أكــرَ ُمالءمــة ملقاتــٍل ُمتشــّدد. كانــت خشــنة وشــعرُت بخطــٍر قليــل. مل يكــن 

هنــاك أّي شــخٍص حولنــا، فقــط القامــة. كانــت قطــع غيــار الســيارات والســيارات املُحطّمــة 

ــن أن  ــخٍص ميك ــدو أن أّي ش ــن يب ــك، ومل يك ــزٍل ُمتهال ــارج من ــة خ ــت ملقي ــوارع. كان يف الش

يعيــش هنــاك. تســاءلُت عــا اذا كانــوا يجلســون بوضعيّــة القرفصــاء كل الوقــت. شــعرُت بعــدِم 

االرتيــاح لالنتظــاِر يف هــذا الحــي. مل أكــن أعــرُف أّي نــوٍع مــن األشــخاِص الذيــن كنــا ســنلتقي 

بهــم؛ أحــد أعضــاء جبهــة النــرصة التــي لهــا ارتبــاط مــع أيديولوجيــة القاعــدة؟
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ــُت  ــي كن ــوف، لكنن ــعر بالخ ــيل أش ــة يف جع ــة واملزعج ــة القامت ــة املحيط ــبّبت البيئ ــا تس رمب

ــع  ــف م ــي التعاط ــف ميكنن ــي؟ كي ــف ميكنن ــل. كي ــذا املقات ــي ال أحــب ه ــل أنن ــرُف بالفع أع

ــا لإلســالم وأرادوا هــذا لســوريا؟ كيــف ســتعيُش عائلتــي يف  النــاس الذيــن تبنــوا تفســرياً ُمتطرفً

ســوريا بســالم يف ظــّل هــذا الحكــم املُتشــّدد وهــذه األيديولوجيــة؟ كيــف ســيكون مســتقبلهم، 

وهــذا مــا جعلنــي أشــعُر بالقلــق.

ــا  ــالً عنيًف ــه كان مقات ــه، ألن ــتياء تجاه ــرى باالس ــرّة أخ ــعرُت م ــل، ش ــذا الرج ــاِر ه ــاء انتظ أثن

ــن  ــري م ــت الكث ــوريا. تراكض ــاب يف س ــبّب يف اإلره ــن، وتس ــأ إىل اللبناني ــان، ولج ــل لبن داخ

األفــكار يف رأيس. كانــت هنــاك أيًضــا حالــة مــن العصبيــة بــن زمــاليئ يف الســيارة تســاءل زميــيل 

»أيــن هــو؟«.

ــه  ــرة. كان وجه ــازل املُدّم ــِد املن ــن أح ــف م ــٍل خفي ــة ذو ظ ــل القام ــٌل طوي ــَر رج ــريًا، ظه أخ

محفــوًرا، ذا خــٍط فاصــل قــوي ومالمــح حــادة، وكانــت عينــاه الخــراوان الثاقبتــان يعلوهــا 

ــري  ــال تعب ــه ب ــاحنة، كان وجه ــل إىل الش ــا دخ ــورين. عندم ــبه الس ــان. كان يش ــان كثيف حاجب

وكانــت عينــاه فارغتــن. بــدا وكأّن عقلــه مشــوش وخطــري للغايــة ومتوتــر. لقــد وتـّـرين وجــوده 

وتســاءلُت عــا إذا كان يتعاطــى املخــّدرات. جــاء الصطحابنــا ملقابلــِة فتــاة ســورية، هــي أيضــاً 

مــن حمــص، قالــت إّن الجنــود الســورين اغتصبوهــا. مبجــرّد أن وصلنــا إىل املقهــى الــذي كنــا 

ســنقابلها، اختفــى املقاتــل يف الظــالم ومل نــره مــرة أخــرى.

البــدو من حمص يف ملجأ األمم املتحدة

زرنــا مخيــم املفوضيــة يف طرابلــس. مل أذهــب إىل مخيــٍم رســمي لالجئــن مــن قبــل، لــذا مل أكــن 

متأكــدة مــا يجــب توقعــه، لكننــي تخيلــُت أّن املخيــم ســيوفُر مــأوى آمًنــا. إنطباعــي األول كان 

صدمــة حيــث كانــت القامــة يف كّل مــكان، ومل تكــن كذلــك قامــة حديثــة بــل كانــت قدميــة 

تتحلــل وتتمــدد مثــل بطانيــة عــى األرض. كنــُت أحــاوُل فهــم حالــة هــذا املخيــم الفلســطيني. 

ــه كان  ــا رأيت ــيل، كل م ــم الفع ــكان املخي ــِد م ــن تحدي ــن م ــي مل أمتك ــب ولكن ــن كث ــرُت ع نظ

قامــة وإطــارات ســيارات.
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ــكان  ــا الس ــل. أخربن ــا بالفع ــون داخله ــارات ويدخل ــاه اإلط ــون باتج ــخاًصا ميش ــُت أش ــم رأي ث

ــذي  ــطيني ال ــم الفلس ــُت املخي ــريًا رأي ــت األرض. أخ ــون تح ــطينين يعيش ــون أّن الفلس املحلي

ســمعُت عنــه طــوال هــذه الســنوات. كنــُت يف حالــة صدمــة، إذ كيــف ميكــن لعائلــة أن تعيــُش 

يف تلــك البيئــة! وكنــُت متأكــدة مــن أنهــا ليســت بيئــة معيشــية مناســبة أو صحيــة ألّي أرسة. 

ــت صدمــة  ــة. كان ــوق القام ــن يف الســن جالســن عــى الكــرايس ف ــن كبريي ــم رصــدُت رجل ث

بالنســبة يل أّن النــاس ميكــن أن يعيشــوا هنــا، ناهيــك عــن البقــاء. شــعرُت بــاألىس عندمــا رأيــُت 

ذلــك يف وطنــي.

مشــينا نحــو الخيمــة البالســتيكية الصنــع وكانــت مثبتــة بقطعــة مــن الخشــب. خرجــت امــرأة 

ُمِســّنة مــن وراِء ســتار الخيمــة. كانــت الالجئــة التــي مــن املُفــرتِض أن نلتقــي بهــا. كان هــذا 

ــة والتــي تعيــُش فيهــا مــع عائلتهــا بأكملهــا،  ــم املفوضيّ الحيــز البالســتيي هــو خيمتهــا يف مخيّ

مبــا يف ذلــك البنــات واألحفــاد. مــرّة أخــرى، لقــد ُصِدمــت مــا كنــُت أراه.

كانــت الجــدة الســورية مضيافــة ودافئــة جــداً ورّحبــت بنــا. أخرجــت بعــض بناتهــا إىل الخــارج 

ــد  ــا ق ــان. كان زوجه ــل عمــره عام ــا طف ــة واحــدة لديه ــم. ابن ــد منه ــاك العدي ــث كان هن حي

ــات  ــالت ومبتس ــات جمي ــت البن ــزاع. كان ــاء الن ــان أثن ــل إىل لبن ــا انتق ــم عندم ــادَر املخي غ

ــِب مــكان  ــة، ويقمــن برتتي ــة طبيعي ــاة يومي ــّن يعشــن حي ــدو أنهــن ك ــا. يب وســعيدات بزيارتن

معيشــتهم، والتفكــريِ يف طــرٍق لجمــعِ األمــوال مــن أجــِل الطعــام. لقــد كــن قبيلــة، ويف وقــٍت 

ــدو مــن حمــص. الحــق خــالل مناقشــاتنا قلــن يل إنهــن ب

املــرأة العجــوز دعتنــا لداخــِل املخيــم. لقــد بذلــُت جهــداً لالســتجابة بشــكٍل طبيعــي، حيــث مل 

أرغــب يف إظهــاِر انزعاجــي لظروفهــم. كان داخلهــا رطــب ومغــرب. 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.

ــالُق  ــم إغ ــكان. ت ــِل امل ــتخدم لفص ــٌف يُس ــاك رشش ــة كان هن ــن الخيم ــد م ــٍب واح ــى جان ع

منطقــة املطبــخ أيًضــا مبــالءة رسيــر واحــدة. كان حًقــا مجــرّد ثقــب صغــري يف الظــالم. مل يكــن 

ــاض أو  ــه املرح ــتخدمون في ــذي يس ــكان ال ــن امل ــدة م ــن متأك ــق، ومل أك ــام يف األف ــاك ح هن
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يجــدون املــاء لالســتحام. كان هنــاك الكثــري مــن الفتيــات يف األرسة، ومل يكــن لــدي أي فكــرة 

ــوم. ــك عــن الن ــا، ناهي ــا هن ــاعهن جميًع عــن مــدى اتّس

ــن  ــم صفيحــة بيضــاء م ــت له ــد قّدم ــن ق ــا لشــؤون الالجئ ــة العلي ــت الجــدة إّن املفوضي قال

ــم  ــا ظروفه ــت لن ــة، ورشح ــن كافي ــا مل تك ــت إنه ــبية. قال ــواح الخش ــض األل ــتيك وبع البالس

املعيشــية الصعبــة. أخربتنــا أّن موظفــي األمــم املتحــدة ســوف يوزّعــون ألواًحــا مــن الخشــب 

ــن ال تشــرتي لهــم ســوى  ــة لالجئ أو قطــع مــن البالســتيك كّل بضعــة أشــهر. القســائم املقدم

عــدد قليــل مــن الروريــات. تــم العثــور عــى بقيــة املــواد املوجــودة يف املخيــم يف القامــة أو 

عــن طريــِق أشــخاٍص قامــوا برميهــا. قالــت الجــدة بصرب«نحــاوُل أن نفعــل مــا نســتطيع، لكــن 

ــا«. هــذا ال يكفــي عــى اإلطــالق لنــا جميًع

يخــرُج األوالد يف املخيــم لجمــعِ األمــوال عــن طريــق بيــعِ العلكــة. أثنــاء وجودنــا هنــاك، عــاد 

األبنــاء بعــد الخــروج طــوال اليــوم، وقــد شــعرُت بالحــزن لســاع أنهــم كانــوا يعملــون طــوال 

اليــوم.

أثنــاء الحديــث، ذكــرُت أّن والــديت كانــت يف األصــل مــن حمــص. تلقــى البــدو هــذه املعلومــة 

ــة تعيــُش  ــُت لهــم إنهــا مــن زيــدل يف فــريوز. كانــت هــذه العائل ــارة. قل بقــدٍر كبــري مــن اإلث

ــدل لفحــِص أســناننا مــن حــٍن إىل  ــأيت طبيــب األســنان مــن زي ــدل. »ي ــدو يف املــزارع يف زي كب

ــه أي يشء،  ــي الجــدة. »نحــن ال نعطي ــد«. أخربتن ــه رجــٌل جي ــدل. إن ــأيت مــن زي آخــر، وهــو ي

إنــه يفعــُل ذلــك مــن قلبــه فقــط«. ابتســمُت عنــد ســاعي عــن أشــخاٍص يســاعدون بعضهــم 

ــة عــى األقــل. ــا كان يتفقــُد القبيل ــاً طبيً ــُت ســعيدة لســاِع أّن اختصاصي البعــض. كن

 قالــت إحــدى الفتيــات وهــي تحمــل طفلهــا »أريــد فقــط العــودة إىل ســوريا«. عندمــا وصلــوا 

ــا  ــا، غــادر زوجهــا املخيــم ومل يعــد. قالــت: »ال نعــرف، لقــد غــادر ببســاطة وتركنــي أن إىل هن

ــا الطفــل  ــا أنجبن ــا، لكنن ــه عندمــا كان عمــري أربعــة عــرش عاًم ــع«. قالــت يل: »تزوجت والرضي

الحًقــا«. نظــرُت إىل األم وأومــأت برأســها وقالــت »هــذا مــا تعانيــه ابنتــي، لكــن ال يوجــد يشء 

ميكننــا القيــام بــه«.
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هــذه االبنــة، مثلهــا مثــل كل الالجئــن الســورين الذيــن قابلتهــم، ليــس لديهــا أّي تعليــم، وال 

خــربة يف العمــل، وال مهــارات يف اللغــة اإلنجليزيــة. بخــالِف بيــعِ يشٍء مــا يف الشــارع أو يف متجــٍر 

ــورين  ــن الس ــض الالجئ ــمعنا أّن بع ــد س ــال. لق ــِب امل ــيلة لكس ــا أّي وس ــن لديه ــاين، مل يك لبن

ــِب  ــاِن والغض ــعرُت بالغثي ــد ش ــية. لق ــاٍت جنس ــوا خدم ــارة أو عرض ــأوا إىل الدع ــان لج يف لبن

ــة تُعنــى  ــة لبناني ــاس. تحــاوُل منظمــة غــري حكومي مــن الصدمــة التــي يعــاين منهــا هــؤالء الن

ــراراٍت غــري  ــا تتخــُذ ق ــرياً م ــة كث ــم اللبناني ــوِق اإلنســان مســاعدة هــذه األم، لكــن املحاك بحق

ــذ. ــة للتنفي قابل

مل يعــرب أحــد مــن قبيلــة البــدو عــن أّي مشــاعر تجــاه النــزاع أو الثــورة. قالــت األم بشــوق: 

»نريــُد فقــط أن ينتهــي هــذا، نريــُد العــودة إىل ســوريا«.

وداًعا لبنان

بقيــت فكــرة بســيطة راســخة يف ذهنــي بعــد مغــادريت لبنــان يف عــام 2014. الالجئــون ليســوا 

بعــَض األشــياء األجنبيــة أو الظواهــِر الخارجيــة التــي يتــم جمعهــا مــن أجــِل إحصــاءات األمــم 

ــية  ــالم الرئيس ــائل اإلع ــم وس ــل معه ــا تتعام ــزوح ك ــيناريوهات الن ــارب س ــدة، أو تج املتح

ــُن  ــّا ميك ــر ِم ــا أك ــن، يشــبهون أّي واحــٍد من ــاً عادي ــن، أناس ــوا طبيعي ــا. هــؤالء كان لترشيحه

ــن أي  ــروٍف مل يك ــارَصون يف ظ ــا، ُمح ــالت بأكملِه ــال وعائ ــات وأطف ــاء وأمه ــم آب ــّوره. إنه تص

ــا. ــا أو يرغــب فيه ــم يتوقعه منه

ــِف يف ســوريا  ــن يلجــأون إىل العن ــك الذي ــاة، وكان أولئ ــا، وليــس الجن كان هــؤالء هــم الضحاي

منبوذيــن، معتقديــن أّن االنتقــام هــو الطريقــة الوحيــدة لبقائهــم عــى قيــد الحيــاة. لقــد تـُـرَك 

ــم،  ــورية يف حايته ــة الس ــلت الحكوم ــد أن فش ــهم بع ــن أنفس ــوا ع ــون ليدافع ــؤالء الالجئ ه

وبعــد أن فشــلت الحكومــة اللبنانيــة يف توفــريِ الحايــة الكافيــة لهــم، وبعــد أن تخلّــت األمــم 

املتحــدة عنهــم. كانــوا وحدهــم متاًمــا.



siyah zemin

turkuaz zemin

beyaz zemin





siyah zemin

turkuaz zemin

beyaz zemin

ص المفقودة
مرسول الالجئ سرد القص

مركــز البحــوث يف يت. آر. يت العامليــة هــو مركــز بحثــي غــر ربحــي مقــره يف 

اســطنبول تركيــا. هدفنــا الرئيــي هــو تقديــم أبحــاث وتحاليــل شــاملة مــن 

ــة  ــة والدولي ــا اإلقليمي ــات نظــر متعــددة حــول القضاي ــم وجه خــال تقدي

الهامــة. وينظــم مركــز البحــوث فعاليــات بشــكل منتظــم يســتضيف خالهــا 

خــراء مــن مختلــف املجــاالت مــن أجــل تعميــق الفهــم يف الشــؤون 

ــن  ــز. م ــات املرك ــة باهتامم ــة ذات الصل ــة واالجتامعي السياســية واالقتصادي

ضمــن أهــم الفعاليــات التــي ينظمهــا املركــز املنتــدى العاملــي الســنوي لـــ 

ــات  ــي السياس ــيني وواضع ــن سياس ــامل م ــادة الع ــع ق ــذي يجم يت. آر. يت، ال

ــا العــر. ــن ونشــطاء ملناقشــة أهــم قضاي ــني ومفكري وأكادميي


