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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــان املــــبــــارك لــهــذا  ــام شــهــر رمـــضـ ــ ــوال أيـ ــ طـ
الـــعـــام، شـــهـــدت الــســاحــة األفــغــانــيــة أشــد 
كابول.  العاصمة  العنف، ال سيما  أنــواع 
لم تكن هذه األعمال، وتحديدًا تلك التي استهدفت 
اجــتــمــاعــات ديــنــيــة، الــوحــيــدة الــتــي عــكــرت أجـــواء 
رمـــضـــان فـــي أفــغــانــســتــان، بـــل كــــان لـــــردود الــفــعــل 
املـــنـــاهـــضـــة، والـــتـــي يـــقـــودهـــا مـــعـــارضـــو الــرئــيــس 
ــــرف غــنــي غــالــبــا، تــأثــيــر كــبــيــر على  األفـــغـــانـــي أشـ

البالد، في بلد يقّدر هذا الشهر. 
الــخــوف، يسعى  الصعوبات ومشاعر  هــذه  ورغــم 
ــواء الــتــي اعــتــادوا  األفــغــان إلــى الــحــفــاظ على األجــ
ــذا الــشــهــر، وااللــــتــــزام بــالــواجــبــات  عــلــيــهــا خـــالل هـ
ــاجـــد ألداء صـــالة  إلـــــى املـــسـ ــة، كــــالــــذهــــاب  ــيـ ــنـ الـــديـ
التراويح، وتنظيم االجتماعات الدينية واإلفطارات 
يــقــول محمد ســرور  الــســيــاق،  الجماعية. فــي هــذا 
حقاني، أحد علماء الدين في العاصمة كابول، إنه 
»بالرغم من خطورة الوضع في ظل أعمال العنف، 
ــّر األفـــغـــان عــلــى أداء الـــواجـــبـــات الــرمــضــانــيــة  ــ أصـ
بــحــفــاوة كــمــا كــانــوا يفعلون فــي الــســابــق. ورأيــنــا 
املساجد مزدحمة بالناس، علما أن شريحة كبيرة 
من الذين يرتادون املساجد خالل شهر رمضان هم 
شباب، ما يعني أنهم يتحّدون الظروف السائدة«.

 أعـــمـــال الــعــنــف 
ّ
يــضــيــف حــقــانــي: »بـــالـــرغـــم مـــن أن

املــراكــز  اتــخــذت منحى جــديــدًا، وبــــدأت تستهدف 

الــديــنــيــة واألمـــاكـــن الــعــامــة، وهـــو مــا يــحــصــل  في 
ــه الــتــحــديــد، من  ــبـــالد وكـــابـــول عــلــى وجــ عـــمـــوم الـ
ــــذي أدى  بــيــنــهــا انـــفـــجـــار الـــحـــي الـــدبـــلـــومـــاســـي الــ
إلــى مقتل مــدنــيــن، إضــافــة إلــى اســتــهــداف املــراكــز 
لم تثِن   هذه األفعال 

ّ
أن إاّل  الدينية،  واالجتماعات 

الدينية خــالل هذا  بواجباتهم  القيام  عن  األفغان 
الشهر املبارك«.

ــهــــدف مـــن هــــذه الــتــفــجــيــرات   »الــ
ّ
يـــوضـــح حــقــانــي أن

املــتــواصــلــة، خــصــوصــا تــلــك الــتــي تــســتــهــدف املــراكــز 
 هــؤالء 

ّ
الدينية، هــو إثـــارة الــذعــر بــن األفــغــان. ولــعــل

األماكن  على  والهجمات  التفجيرات  تلك  أن  أدركـــوا 
وتقوي  وإيمانا،  ثقة  إال  املواطنن  تزيد  لن  املقدسة 
عزيمتهم. على سبيل املــثــال، فــإن جامع هــرات الذي 
ما يشير  باملصلن،  امتأل  أخــيــرًا،  بتفجير  استهدف 
إلى أن األعداء لن يصلوا إلى أهدافهم من خالل هذه 
األعمال البشعة، وأن األفغان لن يخضعوا إلراداتهم«. 
ــتـــوّجـــه إلــــى املـــســـاجـــد ألداء صــالة  عـــــالوة عــلــى الـ
قبيل  باملواطنن  مكتظة  الشوارع  تجد  التراويح، 
ــــؤالء يــرفــضــون حبس  مـــوعـــد اإلفـــطـــار وبـــعـــده. هـ
أنفسهم فــي الــبــيــت. عــلــى الــعــكــس، يــتــجــّولــون في 
رمضان  بأجواء  ويستمتعون  ويصلون  الشوارع 

كما كانوا يفعلون في السابق. 
والــذي  الله،  الشاب وسيم  يقول  السياق،  هــذا  في 
عـــادة مــا يــخــرج إلــى الــشــارع بعد تــنــاول اإلفــطــار، 
ـــه »ال 

ّ
إن للتجول مــع أصــدقــائــه وتــنــاول املثلجات، 

يمكن للعدو إخافتنا بهذه األعمال الجبانة التي 

استهدفت املساجد واالجتماعات الدينية والعامة 
خــالل هــذا الشهر، والتي تهدف إلــى قتل املدنين 

وتخويفهم«.
الــبــالد زادت  الــتــي تشهدها  وال شـــّك أن األحــــداث 
مــن قــلــق بــعــض املــواطــنــن، خــصــوصــا كــبــار السن 
أداء  مــــن  يــمــنــعــهــم  ــم  لــ الــــخــــوف  أن   

ّ
إال ــاء.  ــنــــســ والــ

واجــبــاتــهــم الــديــنــيــة. ويـــقـــول وســيــم إن »املــشــكــلــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أواجـــهـــهـــا خــــالل هــــذه األيــــــام من 
شهر رمضان هي إقناع أمي بالخروج، علما أنها 
تحاول منعي وأشقائي من الخروج خوفا علينا، 
إلــى تفجير  خصوصا بعد تعرض مسجد هــرات 
ــابــــة الـــعـــديـــد مـــن املــواطــنــن  أدى إلــــى مــقــتــل وإصــ

وعلماء الدين«.
ــمــا خـــرج أوالدهـــــا مـــن الــبــيــت، تــــروح وتــجــيء 

ّ
وكــل

في البيت، أو تجلس قرب باب املنزل، في انتظار 
وصـــول أوالدهـــــا، ال سيما بــعــد صـــالة الــتــراويــح. 
 »أعـــداء الــبــالد والــذيــن يشيعون 

ّ
ويــقــول وسيم إن

الواجبات  أداء  فيه، ال يمكنهم منعنا من  الخوف 
فــي قلوب  الــخــوف  الــديــنــيــة، وإن تمكنوا مــن زرع 

البعض، خصوصا آباءنا وأمهاتنا«. 
ــام املساجد  ونــشــرت الــحــكــومــة عــنــاصــر شــرطــة أمـ
واملـــراكـــز الــديــنــيــة والــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة، كــمــوائــد 
ــه 

ّ
الــرحــمــن وغــيــرهــا طـــوال شــهــر رمـــضـــان. لــكــن ألن

لتفتيش  مــعــدات  الشرطة  أفـــراد  لــدى معظم  ليس 
مئات أو عشرات الناس لدى دخولهم إلى األماكن 
ــة فــــائــــدة، إذ  ــ  لــتــعــيــيــنــهــم أيـ

ّ
ــبـــدو أن املـــقـــدســـة ال يـ

القيام  يــنــوون  مــن  يضبطوا  أن  عليهم  يستحيل 
بأعمال تخريبية في املكان. 

يــقــول أحـــد عــنــاصــر الــشــرطــة، والـــــذي كـــان يـــؤدي 
ه من الصعب 

ّ
وظيفته أمام مسجد عبد الرحمن، إن

 شخص أثناء دخول املساجد، الفتا إلى 
ّ

تفتيش كل
أن »وظيفتنا تنحصر في الجلوس أمام املسجد، 

والتصّرف إذا ما وقع أّي حادث«.
ــهـــدت الـــبـــالد  ــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــفــضــيــل شـ ــنـ إذًا، ومـ
مــوجــة جــديــدة مــن أعــمــال الــعــنــف الــتــي قتلت مئات 
ــن. كــمــنــت خــــطــــورة هـــذه  ــ ــريـ ــ ــــت آخـ ــابـ ــ املـــدنـــيـــن وأصـ
األعمال في كونها استهدفت األماكن العامة واملراكز 
التفجير قرب  أبــرزهــا  الدينية، وكــان  واالجــتــمــاعــات 
الحي الدبلوماسي الذي أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 
90 شخصا وإصــابــة أكــثــر مــن 300 آخــريــن بــجــروح، 
هم مدنّيون، باإلضافة إلى تدمير عشرات املنازل 

ّ
جل

الــعــامــة واملــحــال الــتــجــاريــة. وأّدى اســتــهــداف جــنــازة 
نجل نائب رئيس مجلس الشيوخ محمد عالم يزديار 
بــثــالثــة تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة وغــيــره إلـــى زيــــادة قلق 

األفغان الذين لم يهنؤوا بعد بفترات سالم طويلة.
ال بّد من اإلشارة إلى أن االحتجاجات التي نظمت 
بــعــد مــقــتــل مــدنــيــن زادت مـــن مـــأســـاة املــواطــنــن، 
مغلقة،  الرئيسية  الــطــرقــات  غالبية  أن  خصوصا 
وقــــد نــصــبــت خـــيـــام ملــطــالــبــة الــرئــيــس بــالــرضــوخ 
إلى مطالبهم. ومع انتهاء شهر رمضان واقتراب 
األعمال  من  مزيدًا  البالد  تشهد  ربما  الفطر،  عيد 

اإلجرامية في وقت يبقى لألفغان الصبر فقط.

مجتمع
أصدرت محكمة في والية ميشيغان األميركية قرارًا بتأجيل ترحيل أكثر من 100 عراقي مسيحي، 
يعيشون في الواليات املتحدة، وذلــك ملدة 14 يوما »بسبب الحاجة ملزيد من الوقت وبحث عدة 
مسائل قانونية«. وقرر قاضي محكمة مدينة ديترويت في الوالية تأجيل ترحيل العراقين »نظرًا 
التعذيب والقتل حــال عودتهم«. وفــي وقــت سابق، رفــع مواطنون  الحتمالية خضوعهم ملخاطر 
عراقيون دعوة أمام هيئة محكمة مدينة ديترويت بسبب توقيفات طاولتهم في الفترة األخيرة، 
)األناضول( وورود أنباء عن نية السلطات األميركية ترحيلهم.  

املتوسط  البحر  مياه  في  فقدوا حياتهم  ألفي الجــئ  من  أكثر   
ّ
أن الدولية  الهجرة  منظمة  أعلنت 

خالل رحلتهم إلى أوروبا منذ مطلع العام حتى 12 يونيو/ حزيران الجاري. وقال املتحدث باسم 
 عدد املهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ مطلع 2017 وحتى يونيو 

ّ
املنظمة جويل ميلمان إن

 2108 مهاجرين فقدوا حياتهم خالل رحلتهم إلى أوروبــا في 
ّ
الجاري بلغ 84 ألف شخص، وأن

 72 ألف مهاجر، من بن 84 ألفا وصلوا إلى أوروبــا، حطوا 
ّ
الفترة نفسها. وأشار املتحدث إلى أن

)األناضول( رحالهم على السواحل اإليطالية.  

2108 مهاجرين غرقى في البحر المتوسط هذا العاممحكمة أميركية تؤجل ترحيل عراقيين

الجمعة  فــلــســطــيــنــي، صـــاة  ألـــف   150 أّدى  أمــــس، 
الــرابــعــة واألخــيــرة مــن شهر رمــضــان، فــي املسجد 
وقال  إسرائيلية.  قيود  وســط  القدس،  في  األقصى 
مدير عام دائرة األوقاف اإلسامية في القدس، عزام 
الخطيب، لـ »األناضول«: »وفقًا لتقديراتنا، فإّن 150 
ألف مصل أدوا صاة الجمعة في املسجد األقصى«. 
وكان عشرات آالف الفلسطينيني بدأوا بالتوافد إلى 

اآلالف  أّدى  وقــت  فــي  الفجر،  املسجد منذ ســاعــات 
صاة التراويح أيضًا.

الفلسطينية،  والــديــار  القدس  قــال مفتي  من جهته، 
آالف  قـــدوم  إّن  الجمعة،  فــي خطبة  حــســني،  محمد 
املصلني إلى املسجد هو تأكيد على كونه للمسلمني 
بمسجدهم ومساحته  تمّسكهم  عــدا عن  وحــدهــم، 
ــقـــدوم إلـــى املسجد  الــكــامــلــة. ودعــــا املــصــلــني إلـــى الـ

األقصى في باقي أيام السنة، الفتًا إلى أّن اإلجراءات 
والقيود حالت دون وصول مئات آالف املصلني. إلى 
ذلك، انتشرت الشرطة اإلسرائيلية بكثافة في أنحاء 
القديمة  البلدة  القدس، خصوصًا في محيط  مدينة 
وأزقتها وقرب بوابات املسجد األقصى. واستخدمت 
منطادًا ثبتت عليه كاميرات من أجل مراقبة حركة 
ــانــــت فـــرق  ــل ســــاحــــات املـــســـجـــد. وكــ ــ املـــصـــلـــني داخــ

الكشافة ولجان النظام عاونت منذ ساعات الصباح 
حراس املسجد لترتيب األمور في ساحات املسجد 
وإرشاد املصلني. يشار إلى أن الشرطة اإلسرائيلية 
من  الــذكــور  للفلسطينيني  أنها ستسمح  أعلنت  قد 
سكان الضفة الغربية، الذين تزيد أعمارهم عن 40 
املدينة دون  عامًا، واإلنــاث من كل األعمار، بدخول 

الحاجة إلى تصاريح دخول.
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في هذا اإلطار، أعلن املتحدث باسم الداخلية 
 الـــســـلـــطـــات فــــي أملــانــيــا 

ّ
ــرًا أن ــيــ األملـــانـــيـــة أخــ

ستحترم  ها 
ّ
أن بودابست  من  تأكيدات  تريد 

الــتــوجــهــات األوروبـــيـــة الــعــامــة الــتــي تتعلق 
 أملانيا 

ّ
بطريقة استقبال املهاجرين، علما أن

ــتـــي أعـــلـــنـــت تــعــلــيــق عــمــلــيــات االســتــقــبــال  الـ
بــشــكــل مــؤقــت كــانــت نــقــلــت فـــي وقـــت ســابــق 
294 مهاجرًا إلى املجر حيث جرى توزيعهم 
فـــي مــخــيــمــات مــغــلــقــة. مـــن جــهــتــهــا، تــطــالــب 
النمسا بفرض رقابة صارمة وإغالق طريق 
املهاجرين، وهو  املتوسط للحد من وصــول 
مــا أكـــد عليه أخــيــرًا وزيـــر خــارجــيــة النمسا 
 

ّ
 الحل

ّ
سيباستيان كــورس. فقد أشار إلى أن

الوحيد هو قطع طريق املتوسط بعد إغالق 
طــريــق الــبــلــقــان، وذلــــك لــوقــف عــمــل املــهــربــن 
وإنــهــاء املـــوت غــرقــا فــي صــفــوف املهاجرين. 
ــــن يـــجـــري  ــالــــب بـــســـحـــب جـــمـــيـــع مـ ــــك، طــ ــذلـ ــ كـ
االستقبال  مراكز  إلــى  املتوسط  من  إنقاذهم 
 اقــتــراح إعــطــائــهــم حق 

ّ
فــي تــونــس مــؤكــدًا أن

 
ّ

الحل ليس  اللجوء  طلبات  بتقديم  الحماية 
 ذلــــك ســيــكــون عـــامـــل جــــذب لــلــنــاس من 

ّ
ألن

اعتماد  يجب  وبذلك،  أفريقيا،  أنحاء  جميع 
بــرامــج إعـــادة تــوطــن، أي أن يــجــري اختيار 
ــات عبر  ــ مــهــاجــري الــحــرب مــن مــنــاطــق األزمـ

منظمات دولية ونقلهم إلى أوروبا.

عقوبات
يـــطـــالـــب مـــســـؤولـــون أوروبـــــيـــــون بـــضـــرورة 

فــرض عقوبات وحــرمــان مالي بحق الــدول 
الــتــي ال تــريــد االلــتــزام بتعهداتها. وهــو ما 
عبر عنه صراحة رئيس البرملان األوروبــي 
ــرفــــض جـــمـــهـــوريـــة  أنـــطـــونـــيـــو تــــاجــــانــــي. تــ
التشيك ذلك بحسب وزير داخليتها ميالن 
 سلطات بالده 

ّ
خوفانيتس. فقد أشار إلى أن

املهاجرين من  املزيد من  ال تنوي استقبال 
اليونان وإيطاليا، وفقا  فــي  اإلقــامــة  مــراكــز 
لــبــرنــامــج إعــــادة تــوزيــع املــهــاجــريــن. يعزو 
داخلية.  أمنية  وتهديدات  أسباب  إلــى  ذلــك 
 بالده مهددة حاليا بعقوبات 

ّ
أقّر الوزير أن

ه أكــد في 
ّ
مالية مــن االتــحــاد األوروبــــي لكن

السماح  املمكن  مــن  ليس  ـــه 
ّ
أن الــوقــت نفسه 

ــالـــدخـــول مـــن دون تــدقــيــق.  لــلــمــهــاجــريــن بـ
سانده في هذا الرأي رئيس حكومة التشيك 
يوغوسالف سوبوتكا بقوله أخيرًا: »هناك 
خــلــل فــي نــظــام الــحــصــص ولـــن نــشــارك في 

ذلك«.
ــي  ــ ــفـــاق األوروبـ  االتـ

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشــ

الذي اعترضت عليه دول املجر وسلوفاكيا 
ورومــانــيــا والــتــشــيــك يــفــرض عــلــى األخــيــرة 
لــم تستقبل  مــهــاجــرًا، وهــي  استقبال 2679 

غير 12 فردًا فقط منهم.
بحسب املفوضية األوروبية فقد جرى نقل 
وإيطاليا  الــيــونــان  مــن  لجوء  طالب   16300
 
ً
ــــي األخــــرى عمال إلـــى دول االتــحــاد األوروبـ
عــلــى  نـــــص حـــيـــنـــهـــا  الــــــــذي  ــفــــاق 2015  ــاتــ بــ
أهمية إعـــادة تــوزيــع 160 ألــف طالب لجوء 

شادي عاكوم

وســــــــط أســــــــــوأ أزمــــــــــة لـــــجـــــوء فــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث، مــا زالــــت دول 
ــة عــــديــــدة، بــحــجــة األمــــن  ــ ــيـ ــ أوروبـ
الــديــمــوغــرافــي، تقف في  الــداخــلــي والتغيير 
مواجهة االتحاد األوروبي، رافضة استقبال 
حصتها من طالبي اللجوء املنصوص عليها 
في اتفاق عام 2015 الذي قضى بتوزيع 160 
 من 

ّ
ألــف طالب لجوء من مخيماتهم في كــل

عنهما.  الــعــبء  لتخفيف  وإيطاليا  الــيــونــان 
هــذا الرفض دفــع باملفوضية األوروبــيــة إلى 
املـــبـــاشـــرة بــمــقــاضــاة دول كــاملــجــر وبــولــنــدا 
باالتفاق.  غيرامللتزمة  التشيك،  وجمهورية 
ومـــــن املــنــتــظــر أن تـــبـــّت أعـــلـــى مــحــكــمــة فــي 
ــي فــي الـــنـــزاع الــقــائــم الــذي  ــ االتـــحـــاد األوروبــ
قــد يستمر شــهــورًا وربــمــا أعــوامــا. كــذلــك، قد 
يفرض االتحاد على الدول في حال استمرت 
بعدم االلتزام غرامات مالية وعقوبات وربما 

إلغاء الدعم عنها.

معاناة في المجر
قــيــام املــجــر أخــيــرًا، بعد  إلــى  تشير التقارير 
مـــصـــادقـــة الـــبـــرملـــان، بــاحــتــجــاز املــهــاجــريــن 
املــتــواجــديــن عــلــى أراضــيــهــا أثــنــاء التدقيق 
ــــي املــــعــــســــكــــرات عــلــى  بـــطـــلـــبـــات لـــجـــوئـــهـــم فـ
باإلضافة  مــع صــربــيــا،  الجنوبية  حــدودهــا 
ــات أمــنــيــة  ــبـ ــيـ ــرتـ ــا تـــدابـــيـــر وتـ إلـــــى اتــــخــــاذهــ
ــا تـــجـــهـــيـــز املـــــئـــــات مــن  ــهـ ــنـ ــيــــة، مـ ــتــ ولــــوجــــســ
مراكز  إلــى  وتحويلها  الشحن  مستوعبات 
إيــــــواء بـــهـــدف فــــرض قـــيـــود الـــحـــد مـــن تنقل 
الـــبـــالد ولتخفيض  فـــي  املــهــاجــريــن بــحــريــة 
الــخــطــر األمـــنـــي بــحــســب إعـــــالن املــســؤولــن. 
وهو ما كان محل إدانــة من منظمات دولية 
كونه يتعارض مع التزامات حقوق اإلنسان، 
املشينة  بــاألفــعــال  ذلــك  املنظمات  إذ وصفت 
نفسية  بــآثــار  يتسبب  ــه 

ّ
أن معتبرة  واملهينة 

على  خصوصا  جسيمة  وصحية  وجسدية 
األطفال والنساء وكبار السن.

ــر فــي املــجــر عــلــى هـــذا الــحــد،  لــم يقتصر األمـ
بــل لــجــأت الــســلــطــات أيــضــا الـــى بــنــاء سياج 
ذكـــي جــديــد مــجــهــز بــكــامــيــرات ومــجــســمــات 
 ذلــك دفع 

ّ
كــل حــراريــة ملنع عبور املهاجرين. 

باملفوضية األوروبية إلى حث دول االتحاد 
األوروبـــي على عــدم إعــادة املهاجرين لديها 
 
ّ
 باتفاقية دبــلــن، مــؤكــدة أن

ً
إلـــى املــجــر عــمــال

الدولي  القانون  تخالف  بممارساتها  املجر 
ــــن خــــــالل تـــعـــريـــض عـــشـــرات  واألوروبـــــــــــــي مـ
املهاجرين فيها للخطر واالحتجاز. وهو ما 
أشار إليه املفوض األوروبي فيليبو غراندي، 
ــزام  ــتــ ــا إلـــــى االلــ ــيـ ــانـ ــا بـــعـــد أملـ ــا دفـــــع فــــي مــ مــ
بــاملــطــلــب األوروبــــــي مــعــلــقــة نــقــل املــهــاجــريــن 

الذين تقدموا أواًل بطلبات لجوء في املجر.

مأساة 
الهجرة

أبواب مقفلة 
وأزمة تعهدات

بعض الدول األوروبية تتخيل كما لو أّن المهاجر الهارب 
يهرب  ولم  الهروب  بهذا  سعيد  بالده  جحيم  من 
مضطرًا لحماية نفسه وعائلته. هي تقفل األبواب في 

وجهه، لكّن نظرة جديدة بدأت تلوح في األفق

عادة ما يحتكر النازحون 
الكبار، نساء ورجاًال، 

الكالم حول أوضاع 
النزوح، ويتركون الصغار 

مادة للصور التي تنقل 
وجوههم وال تستمع 

إليهم. أطفال مخيم خازر 
العراقي فتحوا قلوبهم 
هذه المرة في حديثهم 

إلى »العربي الجديد«

ألطفال مخيمات العراق حكاياتهم

يطالب مسؤولون 
بعقوبات بحق الدول التي 

ال تلتزم بتعهداتها

اتفاق 2015 ينص على 
إعادة توزيع 160 ألف 

طالب لجوء خالل عامين

نسبة األطفال من بين 
نازحي الموصل تشكل

55 في المائة 

1819
مجتمع

بغداد ـ أحمد النعيمي

يهرول األطفال في مخيمات النزوح في العراق 
خــلــف كـــامـــيـــرات الــصــحــافــيــن، كــلــمــا تــنــبــهــوا 
لــهــم مـــن بــعــيــد وهــــم يــتــجــولــون بـــن الــخــيــام 
لــنــقــل مـــأســـاة ســكــانــهــا إلــــى الـــعـــالـــم. يــعــتــرض 
 هناك 

ّ
أن بالهم  وفــي  الكاميرا  األطــفــال طريق 

مــن ســيــراهــم ويهتم ألمــرهــم ويــتــحــرك إلنهاء 
مــعــانــاتــهــم. قــصــص مـــن هـــذا الـــنـــوع يعيشها 
 أخطر منها ما 

ّ
لعل املخيمات  داخــل  األطــفــال 

عايشوه في رحلة النزوح الطويلة. 
يــصــطــف األطـــفـــال أمــــام عــدســات الصحافين 
ــانــــوا يــصــطــفــون فــــي مـــدارســـهـــم الــتــي  كـــمـــا كــ
غــــــادروهــــــا مـــجـــبـــريـــن بـــســـبـــب الـــــحـــــرب، وهـــم 
 يوم قبل بدء 

ّ
يتذكرون الطابور الصباحي كل

يومهم الدراسي املعتاد. هم خسروا مدارسهم 
التي يقولون إنهم اشتاقوا لها كثيرًا.

ــى خــيــمــة. فــهــنــاك خيمة  املــــدرســــة تــحــولــت إلــ
ــلــــدراســــة، وأخـــــــرى لــقــابــلــة مــــأذونــــة خــرجــت  لــ
بمساعدتها تسع أرواح إلى الحياة، حتى اآلن، 

في شهر واحد، وخيمة ثالثة سجن للمراهقن 
واألطفال املتنمرين، ورابعة للصالة.

الــحــيــاة فــي مخيم خـــازر بــالــقــرب مــن املوصل 
تكاد تكون مع مرور عام كامل عليها منظمة، 
وهناك تفاهم بن األهالي بالرغم من األطياف 
املــخــتــلــفــة لــلــســكــان املــســلــمــن واملــســيــحــيــن، 

والعرب واألكراد.
ــفـــال هـــم األكـــثـــر صـــراحـــة فـــي هـــذا املخيم  األطـ
ويتحدثون بــال خــوف أو خــجــل. يــقــول حسن 
»كلما شاهدنا  عــامــا(:   12( املــصــالوي  حميد 
ــام لــنــقــل  ــيـ الــصــحــافــيــن يـــتـــجـــولـــون بــــن الـــخـ
 الـــعـــالـــم كــلــه يـــرانـــا عبر 

ّ
مــأســاتــنــا نــشــعــر أن

الـــســـيـــارات  أبــــــــواب   
ّ
أن كـــامـــيـــراتـــهـــم ونـــشـــعـــر 

ستفتح ليقولوا لنا: هيا إلى منازلكم... انتهت 
الحرب«.

ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ »الــ ـــ يـــضـــيـــف املـــــصـــــالوي لــ
 شــيء في مدينتي... اشتقت 

ّ
كــل إلــى  »اشتقت 

ألصـــدقـــائـــي فـــي الــحــي الــــذي كــنــا نــســكــن فيه 
ــرت بــســبــب  ــ ــتـــي دمــ وزمــــالئــــي فــــي املــــدرســــة الـ
إلـــى بــيــتــنــا، وال أدري هل  الـــحـــرب، واشــتــقــت 

ســنــعــود يـــومـــا أم ال«. الـــحـــديـــث مـــع األطـــفـــال 
يـــأخـــذ جــانــبــا عــفــويــا فــهــم يـــعـــّبـــرون عـــّمـــا في 
نــفــوســهــم بــكــلــمــات بــســيــطــة وأحـــيـــانـــا بجمل 
أملــا وحسرة على  متراكمة تحمل في طياتها 
ها ال تخلو 

ّ
ما فقدوه في مدنهم املنكوبة، لكن

فقط  لعملكم  شيئا  تعتبروننا  إذ  اآلخــريــن 
ولسنا بشرًا مثلكم«.

أطـــفـــال كــثــر فـــقـــدوا الـــوالـــديـــن أو أحــدهــمــا في 
الحرب، أو أفرادًا من أسرهم أمام أعينهم. باتوا 
أيتاما، وبعضهم فقد أسرته بالكامل. أصيب 
هم 

ّ
كثيرون منهم بصدمات نفسية شديدة لكن

بالرغم من ذلك يحاولون التأقلم مع وضعهم 
ــاوي بــالــلــعــب مـــع أقـــرانـــهـــم فـــي وقــــت ال  ــأســ املــ
تــفــارق وجــوهــهــم مــالمــح الـــحـــزن. عــمــر جمال 
)15 عـــامـــا( خــــرج لــلــتــو مـــن عـــقـــاب فـــي سجن 
املــخــيــم بــســبــب »جـــريـــمـــة« ارتــكــبــهــا. الــســجــن 
إجراء أسسه النازحون في ما بينهم كوسيلة 
تــأديــب لــلــمــراهــقــن، ومــحــاولــة لــضــبــط إيــقــاع 
املشاكل اليومية فيه. يقول جمال: »اعتقلوني 
ــي شتمت مسؤواًل سياسيا جاء إلى هنا، 

ّ
ألن

األسبوع املاضي، ووزع فاصولياء مقابل ألف 
صـــورة التقطها مــع أهـــل املــخــيــم. هـــذه قـــذارة 
لــم أحــتــمــلــهــا، فــقــلــت لـــه: أنـــت حــرامــي يــا وجــه 

البابوج )الحذاء(«.
 
ّ
الــنــاشــط املـــدنـــي عــــادل الــجــبــوري يــوضــح أن

»األطفال النازحن في املخيمات مروا بظروف 
ــوااًل فـــي هــذه  ــ ــ ــدوا أهـ ــاهــ نــفــســيــة خــطــيــرة وشــ
الحرب املدمرة، وبعضهم فقد أسرته بالكامل. 
نــحــاول كــنــاشــطــن أن نــخــرجــهــم مــن عزلتهم 
في  املــخــتــصــن  ببعض  مستعينن  النفسية 
ــفــــل«. يــشــيــر الـــجـــبـــوري  مـــجـــال األســـــــرة والــــطــ
املتضررين  »أكثر   

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ

ــال الـــذيـــن فــقــدوا  ــفــ مـــن هــــذه الـــحـــرب هـــم األطــ
تعليمهم، وغادروا مالعبهم وأصدقاءهم، بل 
فقدوا الوالدين أو األسر بكاملها ما يجعلهم 
ــة نــفــســيــة شــــديــــدة لــلــغــايــة،  يــــمــــرون بـــصـــدمـ
ويلعبون  يمرحون  ذلــك نجدهم  من  وبالرغم 

ولو مع حزن يغطي وجوههم«.
تعرض األطفال لكثير من األذى في مناطقهم 
القنابل والصواريخ  النزوح تحت وطــأة  قبل 
وأصـــــوات املـــعـــارك والـــرصـــاص، ثــم فــي رحلة 
نــزوحــهــم املــريــرة حيث قتل عــشــرات األطــفــال. 
 
ّ
وقـــد كــشــف تــقــريــر أصــدرتــه األمـــم املــتــحــدة أن
نسبة األطفال من بن نازحي املوصل تشكل 

55 في املائة.

من بصيص أمل. يحاول بارق علي )13 عاما( 
أن يقول لنا شيئا من بن عشرات األطفال في 
الصحافيون  يأتي  »عندما  ــه 

ّ
أن مبينا  املخيم 

قصة  بتنا  أننا  نشعر  ويصوروننا  هنا  إلــى 
إلينا  ينظرون  هم 

ّ
أن يحزنني  ما  أكثر  غريبة. 

كفقراء أو مساكن«. 
أمــامــهــم  أمـــــي  تــظــهــر  أريــــــد أن  يـــضـــيـــف: »ال 
ادخلي، فضحكت  لها:  قلت  املمزقة.  بثيابها 
رّجــال  الله صاير  تبارك  على ما قلت ورّدت: 
يــا بــــارق، تــغــار عــلــى أمــــك«. يــتــابــع: »الــعــودة 
نريد ونتمنى«. ويقول:  ما   

ّ
كــل إلــى مدينتنا 

»ال نــعــرف مــن بــقــي مــن أصــدقــائــنــا عــلــى قيد 
الــحــيــاة، أمـــا هــنــا فــي املــخــيــم فنقضي وقتنا 
 الــحــر الــشــديــد والــجــوع 

ّ
، لــكــن

ً
بــالــلــعــب قــلــيــال

واملـــصـــيـــر املـــجـــهـــول يــجــعــلــنــا نــشــعــر بـــاأللـــم. 
أحيانا نقضي الوقت ببعض دروس القراءة 
والــكــتــابــة مــع أصــدقــائــنــا فــي املــخــيــم، فكثير 
منا فقد دراسته منذ عامن بسبب الحرب«. 
وقــبــل أن يــغــادر يــقــول بـــارق صـــراحـــة: »أنــتــم 
الــصــحــافــيــون تــســتــفــزونــنــي كــمــا تــســتــفــزون 

خــالل عــامــن، وهــو مــا لــم تلتزم بــه أكثرية 
ــة حــتــى الــلــحــظــة. وقـــد دفــع  ــيـ الــــدول األوروبـ
ــــي املــكــلــف بالهجرة  ذلـــك بــاملــفــوض األوروبـ
ــــالق  ــــوس إلــــــى إطـ ــولـ ــ ــوبـ ــ ــرامـ ــ ديـــمـــتـــريـــس أفـ
 
ّ
صرخة في وجه دول االتحاد مشددًا على أن
وسياسيا  وأخالقيا  إنسانيا  واجبا  عليها 
وقـــانـــونـــيـــا يــتــمــثــل بـــااللـــتـــزام بــنــقــل أعــــداد 
زالــوا  ما  الذين  اللجوء  من طالبي  إضافية 
يــعــانــون فــي الــيــونــان وإيــطــالــيــا. وبحسب 
التقارير، ال يستفيد حاليا من هذا اإلجراء 
ســـوى الــســوريــن واإلريـــتـــريـــن، ويــمــكــن أن 
مــن  نـــحـــو 17500 شـــخـــص  ــنـــه  مـ يــســتــفــيــد 

بينهم 3500 في إيطاليا بحسب املفوضية 
األوروبية.

منظمات ناشطة
ــمـــات إنـــســـانـــيـــة أوروبــــــيــــــة عــن  ــنـــظـ تـــــدافـــــع مـ
أحــقــيــة هـــؤالء الــوافــديــن فــي الــتــقــدم بطلبات 
لــجــوئــهــم والــتــحــقــق مــنــهــا، وأن تــكــون هــنــاك 
بالتوازي  للهجرة  وحكيمة  جــديــدة  سياسة 
مـــع نــظــام عــصــري لــلــعــمــال املـــهـــرة مـــن الــذيــن 
ــى بــلــدانــهــم  ــوال بــــدورهــــم إلــ ــ ــ ســيــرســلــون األمـ
ــارات الــجــديــدة  ــ ــهـ ــ ــبـــرات واملـ وربـــمـــا نــقــل الـــخـ
ــر كـــان مــحــل تأييد  . هـــذا األمـ

ً
إلــيــهــا مستقبال

في العاصمة اإلسبانية مدريد حيث خرجت 
نهاية األسبوع املاضي وعشية اليوم العاملي 
تطالب  تظاهرة  املــاضــي(  )الــثــالثــاء  لالجئن 
قطعتها  التي  بالتزاماتها  بالوفاء  الحكومة 
ــــي واســتــقــبــال 17 ألــف  أمــــام االتـــحـــاد األوروبــ
املتظاهرون شعارات »جسور  ورفــع  مهاجر. 

ال جدران«.
في املقابل، يلفت خبراء في الشؤون السياسية 
ــه في حــال استمرار الوضع 

ّ
األوروبــيــة إلــى أن

تــرك إيطاليا وحدها   
ّ
فـــإن على مــا هــو عليه، 

في ظل اآلثار املترتبة على حدودها البحرية 
املفتوحة، وهي التي تتحضر النتخابات في 
الخريف املقبل، يعني االنتصار األول الكبير 
 وصــــول مــئــات 

ّ
لــلــشــعــبــويــن فـــي أوروبــــــا، ألن

لـــن يضعفها  إيــطــالــيــا  إلـــى  املــهــاجــريــن  آالف 
 أوروبا.

ّ
وحدها بل سيضعف كل

دعم أفريقيا
 
ّ
يعتبر خبراء أوروبيون في شؤون الهجرة أن

سياسة دفن الرؤوس في الرمال مع أفريقيا، 
وهي التي تصّدر أكبر عدد من املهاجرين إلى 
 املطلوب 

ّ
أوروبا، لم تعد تنفع. يشيرون إلى أن

حماية حــدود القارة األوروبــيــة والبدء جديا 
ــارة الـــســـمـــراء، فــهــذا من  ــقـ بــاالســتــثــمــار فـــي الـ
شــأنــه أن يــســتــهــدف الــفــئــة األضــعــف ويخلق 
فــــرص الـــعـــمـــل، عــبــر تــقــديــم الـــدعـــم ألفــريــقــيــا 
وتنفيذ التعهدات وااللتزامات لدولها ومنها 
السنغال وتونس واملــغــرب وروانـــدا وساحل 
 جــمــيــع هـــؤالء 

ّ
الـــعـــاج وغــيــرهــا. يــتــابــعــون أن

 للمستقبل 
ً
الناس من املمكن أن يشكلوا أمال

أو خــطــرًا كــبــيــرًا إذا لــم يتلقوا دعــمــا. هـــذا ما 
حــذر منه وزيــر التنمية األملــانــي غيرد مولر: 
»الوضع في أفريقيا سيكون حاسما بالنسبة 
ــــى مــســتــقــبــل الـــعـــالـــم« مــــحــــذرًا مــــن وصــــول  إلـ
100 مــلــيــون شــخــص فــي حـــال عـــدم الــحــد من 

االحتباس الحراري ومواجهة األزمات.
ــي تـــعـــتـــبـــر فــي  ــتــ  أفـــريـــقـــيـــا الــ

ّ
ــار إلــــــى أن ــشــ يــ

ــتــــوقــــع أن يـــصـــل عـــدد  ــن املــ ــ ــمــــو، مـ ــنــ طــــــور الــ
2.5 مليار  إلـــى  ــام 2050  عـ بــحــلــول  ســكــانــهــا 
ــتـــالـــي، مــــن املـــطـــلـــوب االهـــتـــمـــام  ــالـ نـــســـمـــة. وبـ
واالستفادة من قوة أسواق أفريقيا من خالل 
استراتيجيات بعيدة املدى. ويعتبر االتحاد 
ــالـــم الــصــنــاعــي  ــيـــد فــــي الـــعـ األوروبـــــــــي الـــوحـ
الـــقـــادرعـــلـــى الـــوصـــول إلــــى أفــريــقــيــا، فطبقا 
 
ّ
لــحــســابــات الــبــاحــثــن فــي أمـــور الــهــجــرة فــإن

كلفة املهاجر في أوروبا تفوق 130 مرة كلفة 
تقديم املــســاعــدة وتــأمــن فــرصــة عمل لــه في 
 فــرد بحياة أفضل في 

ّ
 أمــل كــل

ّ
بلده، علما أن

ــدًا، لــكــن يــنــبــغــي أن يــكــون  أوروبـــــا مــفــهــوم جــ
الــطــعــام مــتــوفــرًا فــي ظــل املــجــاعــة والتصحر 
الــتــي تــعــانــي منها الـــقـــارة. وهـــو مــا كـــان في 
صــلــب اهــتــمــامــات قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
تعزيز  بهدف  أفريقيا،  مع  للشراكة  األخــيــرة 
التعاون من أجل نمو اقتصادي دائم للدول 
ــــرورة وقــف  األفــريــقــيــة، فــقــد خــلــصــت إلـــى ضـ
 األزمــــــــات ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 

ّ
الـــعـــنـــف وحــــــل

فــي تــلــك الــــدول وخــلــق فـــرص الــعــمــل وزيـــادة 
التحتية  البنية  ورفع مستوى  االستثمارات 

وخلق الظروف املؤاتية للتنمية والتدريب.

تحقيق

طنجة ـ وصال الشيخ

الصغير  ــهــا 
ّ
مــحــل الــوهــابــي  تفتح صــفــّيــة 

إلى جانب ثماني خّياطات أخريات باكرًا. 
 يـــوم طــويــل ومــجــهــد مـــن خياطة 

ّ
لــديــهــن

 
ّ
ي التقليدي املغربي(. عليهن

ّ
بة )الز

ّ
الجال

الفطر.  عيد  قبل  الــزبــائــن  طلبات  تسليم 
تــوظــف الـــخـــّيـــاطـــات، وبــيــنــهــن الــوهــابــي، 
 في التطريز 

ّ
مي خياطة يساعدونهن

ّ
معل

أو تركيب الزينة »الجواهر«، إذ يستحيل 
على الخّياطة بمفردها أن تنجز ما يفوق 

بة« خالل شهر.
ّ
أربعن »جال

ــائــــالت املـــغـــربـــيـــة مــــن قــبــل  ــعــ تـــتـــســـابـــق الــ
بات 

ّ
رمضان على شراء األقمشة أو الجال

على  يقتصر  ال  واألمــــر  مسبقا،  املــخــاطــة 
 فــي الــعــائــلــة، يل 

ّ
الــوالــديــن أو كــبــار الــســن

يمتد لبسها من الكبير إلى الصغير.
بتن خالل رمضان، 

ّ
تخيط املرأة عادة جال

ترتديها  الخيط وبسيطة  األولــى خفيفة 
طــــــوال أيــــــام الـــشـــهـــر الــفــضــيــل واألخــــــرى 
جــمــالــيــة  ذات  ــة  ــمـ فـــخـ تــــكــــون  أن  يــــجــــب 
وبــزيــنــة واضـــحـــة. أمـــا الــرجــل قــد يــرتــدي 
بة 

ّ
»قــنــدورة« فــي األغــلــب، ويــتــرك الجال الـــ

ــا األطــــفــــال الــصــغــار  ــ ــيـــد. أمـ ملــنــاســبــة الـــعـ
ُيسمى  ما  عائالتهم  لهم  فّصل 

ُ
فت الذكور 

بة.
ّ

»الجابدور«، واإلناث يرتدين الجال بـ
يتطلب  التقليدي  الشعبي  املـــوروث  هــذا 
من العائلة املغربية الواحدة ما ميزانيته 
3 آالف درهم )300 يورو( على أقل تقدير، 
وتبقى امليزانية تتأرجح بحسب القماش 

بة.
ّ

والزينة املستخدمة في الجال
بـــــة بــــواســــطــــة 

ّ
تـــتـــطـــلـــب خــــيــــاطــــة الـــــجـــــال

أبسطها  األقـــل،  على  أيـــام  ثــالثــة  املاكينة 
بة العادية من دون زينة أو تطريز، 

ّ
الجال

وأصعبها قد يستغرق عشرة أيام بتطريز 
ـــبـــات« تــخــّيــط 

ّ
ــن ــــدوي و»جــــواهــــر« أو »تـ يـ

باستخدام الّيد أيضا كما تقول الوهابي 
»العربي الجديد«. تمتلئ شوارع املغرب  لـ
الــذي يحمل أجــواًء خاصة،  بهذا التقليد 
فــالــصــائــمــون عــلــى اخـــتـــالف تــوجــهــاتــهــم 
يرتدون  واالجتماعية  والثقافية  الفكرية 
املــدن األكثر  الظاهرة في  بة، وتبرز 

ّ
الجال

ـــال طـــنـــجـــة،  ــمـ ــشــ ــدن الــ ــ ــ ــة مــــثــــل مـ ــظـ ــافـ مـــحـ
وتطوان، وشفشاون وغيرها.

توارث املغاربة ارتداء هذا الزّي التقليدي 
ــكـــن بــشــكــلــهــا  ــئــــات الـــســـنـــن. لــــم تـ ــنـــذ مــ مـ
الحالي املتنوع واملنتشر، إنّما شكل آخر 
أكثر أصالة وتعبيرًا عن الهوية املغربية 
وخصوصيتها كان ينعكس في تصميم 
واحــد اختفى مع الوقت. إاّل أن العصرنة 
بـــدأت تــتــوجــه إلـــى الــقــديــم وتــضــيــف إليه 
ــــرى. تــقــول  ــّرة أخـ وتــعــيــده إلـــى الــســطــح مــ
الوهابي: »اليوم قد نشاهد الفتاة ترتدي 
الــجــالبــة مــع حـــذاء أديــــداس، وهـــذا يؤشر 
وال  العصر  مــع  تتفاعل  الجالبة   

ّ
أن على 

.»
ً
عالمة تدل على انقراضها مستقبال

بة، وألنها رداء طويل، 
ّ

ترتبط رمزية الجال
بما هو دينّي- مقدس، قائم على الحجاب 
ــهــا رمــزيــة لتقليد عريق 

ّ
والــســتــرة، كما أن

يــظــهــر فــي املــنــاســبــات الــديــنــيــة وطــقــوس 
ــــت مــحــافــظــة 

ّ
ــل األعــــــــراس والــــحــــفــــالت، وظــ

عــلــى مــكــانــتــهــا بـــن األوســـــــاط الــشــعــبــيــة 
ــة. يـــرتـــديـــهـــا الـــبـــرملـــانـــيـــون فــي  ــيـ ــمـ والـــرسـ
 
ّ
ــزز عــ مـــلـــكـــّيـــا  رداء  وتـــعـــتـــبـــر  جـــلـــســـاتـــهـــم، 

حضوره العاهل املغربي محمد السادس 
في املناسبات الرسمية.

»العربي  لـ ريــاض  الزهراء  توضح فاطمة 
»تعني  أنها  في  بة 

ّ
الجال رمزية  الجديد« 

ــــى حـــضـــن الـــتـــقـــالـــيـــد،  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ مــــجــــازًا الـ

مــثــل »الــشــبــاكــيــة والــزمــيــتــة والـــحـــريـــرة« 
ــورة  ــوقــ ــن املــــالبــــس الــ وتـــعـــتـــبـــرهـــا فـــئـــة مــ
ــاتــــرة. أّمـــــا مــحــســن صـــمـــدي فيجد  والــــســ
األجيال  في  املغربية  للروح  »غــرس  ها 

ّ
أن

الــنــاشــئــة«. يــقــول: »الــجــالبــة املغربية من 
لذا  األصيلة،  بالتقاليد  التشبث  مظاهر 
نجدها حــاضــرة فــي عــدد مــن املناسبات 
ذات الــصــبــغــة الــديــنــيــة كـــاألعـــيـــاد ويـــوم 
الجمعة باإلضافة إلى شهر رمضان. هذا 
األخــيــر أصــبــح بــمــثــابــة فــرصــة لــلــوالــديــن 
مـــن أجــــل زرع بــــذرة الــتــشــبــث بــالــتــقــالــيــد 
في األجيال الناشئة لذا نجدهم شديدي 
الـــحـــرص خــــالل هــــذا الــشــهــر عــلــى ارتــــداء 
ــــزّي وتــوصــيــة أبــنــائــهــم بــارتــدائــه،  ــذا الـ هـ
كما يعتبر أيضا بمثابة نوع من الحنن 
لزمن ماٍض )بتقاليده وعاداته( وقد بدأ 
بــاالخــتــفــاء شــيــئــا فــشــيــئــا«. فـــي الــســيــاق 
بة 

ّ
 »الجال

ّ
نفسه، يقول سفيان فاسيكي أن

ــــزواج فــيــرتــديــهــا  ال تــغــيــب عـــن طــقــوس الــ
العريس كزي رسمي في ليلة زفافه«.

ــعــــرف املـــالبـــس  ــا تــ ــمـ ــديـ ــن املـــــــــرأة قـ ــكـ ــم تـ ــ لـ

العصرية، وبالرغم من دخول الفرنسين 
ت 

ّ
إلـــى الــبــالد بــحــضــارتــهــم وأزيــائــهــم ظل

بــتــهــا وارتـــــدت 
ّ

املــغــربــيــة مــتــمــســكــة بــجــال
مــعــهــا الــخــمــار املــغــربــي. تــقــول الــوهــابــي: 
ـــرن 

ّ
ــــي ووالـــــــدتـــــــي يـــحـــض ــدتـ ــ »وجــــــــــدت جـ

لـــرمـــضـــان، وهـــــو إرث قــديــم  جـــالبـــاتـــهـــن 
اللباس  يتركن  اللواتي  النساء  به  أتذكر 
العصري بعد الزواج، ويبدأن في خياطة 

بة طوال العام«.
ّ
الجال

بة بل 
ّ
جبر على ارتداء الجال

ُ
 املرأة ال ت

ّ
لكن

فقط من باب الوقار واالحترام والهيبة« 
»العربي  بحسب ما تقول سهام النادي لـ
بـــة »تـــضـــيـــف لــلــمــرأة 

ّ
الــــجــــديــــد«. فـــالـــجـــال

شــخــصــيــة وتــعــكــس الـــهـــويـــة املــغــربــيــة«. 
أو  مسيء  لكالم  تتعرض  قــد  الفتاة   

ّ
لكن

ــال لـــم تــرتــديــهــا: »تــســمــع  تــجــريــح فـــي حــ
ــن قـــبـــيـــل: اذهـــبـــي  ــ ــارات مـ ــ ــبــ ــ الـــفـــتـــيـــات عــ
الجينز«.  تــرتــدي  نفسك، ألنها  واســتــري 
تقول الوهابي: »قد يدور الشاب بلباس 
الــبــحــر )شــــورت قــصــيــر( فــي الـــشـــارع وال 

أحد ينهاه عن األمر«.

الجلّابة المغربية للنساء والرجال

تصميماتها باتت عصرية )العربي الجديد(

قد تستمر خياطتها عشرة أيام )العربي الجديد(

يعترض األطفال 
طريق الكاميرا
)العربي الجديد(

)Getty /الحّل في دولهم بالذات )كريس ماكغراث
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مرة أكثر يكلف المهاجر في أوروبا 

بالمقارنة بكلفة مساعدته وتأمين 
فرصة عمل له في بلده

في المغرب كثير من 
العادات والتقاليد 

التي ما زالت باقية، 
لعّل من أبرزها الجالّبة 

التي تخصص لرمضان 
والعيد وغيرهما، 

خصوصًا أنّها تطورت 
مع العصر
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تفاهم بين األهالي 
على الرغم من األطياف 

المختلفة للسكان


