
األسرى الكويتيون في العراق

األردن: نهاية فاجعة السلط

17

الكويت ـ خالد الخالدي

ال يــســتــطــيــع الــكــويــتــي فــهــد الـــعـــنـــزي أن 
يتوقف عن البكاء خالل رواية قصة عمه 
قد في الكويت أثناء 

ُ
نايف العنزي، الذي ف

عــام 1990. حينها كان  فــي  للبالد  العراقي  الــغــزو 
الفتى نايف في طريقه لزيارة بيت أحد أصدقائه، 
ه كان منخرطًا في املقاومة 

ّ
في حني تبني الحقًا أن

الشعبية الكويتية ضد قوات الجيش العراقي.
يتذكر العنزي العالقة املتميزة التي جمعت بينه 
ــه كان يبلغ 

ّ
وبني عمه قبل اختفائه، مشيرًا إلى أن

 
ّ
الــغــزو، بينما كــان سن مــن العمر 8 ســنــوات عند 

نايف يناهز السابعة عشرة. 
األميركي  الغزو  بعد  الكويتية  الحكومة  وكشفت 
ــام 2003، عـــن تــعــرفــهــا عــلــى رفـــات  لـــلـــعـــراق فـــي عــ
ــائــــدة إلـــــى األســـــرى  مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــجـــثـــث الــــعــ
الكويتيني املفقودين، والذين رفض النظام العراقي 
السابق بقيادة صدام حسني االعتراف بوجودهم 
من األساس، وكان من بني رفات الجثث املكتشفة، 
العائلة  العنزي، وتسلمت  إلى نايف  رفــات عائدة 

ما تبقى من الرفات، وقامت بدفنه في الكويت.
ووصلت أعــداد األســرى املفقودين الذين اكتشفت 
الحكومة الكويتية رفاتهم إلى 293 من أصل 605 
الحكومات  مع  بالتعاون  ذلــك  ويجري  مفقودين، 
دوري  بشكل  تكتشف  والــتــي  املتعاقبة،  العراقية 

أنحاء  في  السابق  النظام  فها 
ّ
خل جماعية  مقابر 
متفرقة من البالد.

ومــــا زالـــــت قــضــيــة األســــــرى تــلــقــي بــظــاللــهــا على 
العراق في عام 1991،  أطلق  إذ  الكويتي،  املجتمع 
سراح األسرى الذين وثقهم في سجالت الصليب 
األحــمــر الـــدولـــي، لــكــن بــعــض مــن اخــتــطــفــوا خــالل 
األيام األخيرة من الحرب، وغالبيتهم من املراهقني 
املــدنــيــني، لــم يعلن أبـــدًا عــن مــكــان وجـــودهـــم، ولــم 
مما  بــوجــودهــم،  السابق  العراقي  النظام  يعترف 
األســــرى قضية وطــنــيــة تطغى على  جــعــل قضية 
السياسية واالجتماعية  النقاشات  جزء كبير من 

في البالد منذ تسعينيات القرن املاضي. 
واكـــتـــشـــف أهــــالــــي كــثــيــر مــــن األســـــــرى املــفــقــوديــن 
اليعقوب، وهو  رفاتهم الحــقــًا، ومــن هــؤالء حسن 
ابن عم أسير كويتي مفقود، ويقول إن والد ووالدة 
ــوا يــعــيــشــون على  ــانـ ــر املـــفـــقـــود كـ ــيـ ـــن عــمــه األسـ ابـ
أمــل أن يعود ابنهم فــي ظــل تــكــرار شائعات حول 
اكتشاف وجود أسرى كويتيني أحياء في سجون 
العراق أثناء الغزو األميركي للعراق في عام 2003، 
الــشــائــعــات بشكل كبير،  تــلــك  تــؤثــر فيهم  وكــانــت 

ويتتبعونها بشكل يومي. 
مفقود  ابــن  لديك  يكون  »عندما  اليعقوب:  يضيف 
خطف من الشارع، ويأتي شخص ليقول إنه شاهده 
 في مكان ما، فإنك سترى في هذا خيط أمل، 

ً
معتقال

وستحاول التمسك به، وهــذا ما حدث تحديدًا في 

حالة ابن عمي، وفي النهاية، لم تصدق العائلة خبر 
وفاته إال بعدما أعلنت الحكومة الكويتية مطابقة 
الحمض النووي لألسير املفقود مع رفات موجودة 

في إحدى املقابر الجماعية في العراق«. 
الكثير  األســرى شهد   ملف 

ّ
أن العنزي،  فهد  ويؤكد 

من التالعبات من قبل الصحافة الكويتية، وبعض 
مــن أســمــاهــم »الــبــاحــثــني عــن الــشــهــرة« بــعــد سقوط 
نــظــام صــــدام حــســني، إذ كـــان كــثــيــر مـــن الــكــويــتــيــني 
يذهب إلى العراق بحجة أنه سيبحث عن األسرى، 
يطلب  كــان  وبعضهم  بالشائعات،   

ً
محمال ويــعــود 

مبالغ مالية مقابل اإلرشاد عن مكان مزعوم ألسرى.
ــنــــاك قــنــاعــة   »هــ

ّ
ــإن ــ ــقـــول الـــعـــنـــزي، فــ وحـــســـب مــــا يـ

لــــدى جــمــيــع الــجــهــات الــفــاعــلــة فـــي مــلــف األســــرى 
 عــلــى يد 

ً
واملـــفـــقـــوديـــن الــكــويــتــيــني بــوفــاتــهــم قـــتـــال

السابق  العراقي  النظام  في  وقــيــادات  شخصيات 
في عام 1991، كنوع من االنتقام بعد دخول قوات 
البالد من  الكويت، وتحرير  إلى  الدولي  التحالف 

الغزو العراقي«.
وبدأت حكومة الكويت برنامج املطالبة باألسرى 
واملفقودين في عام 1992، وأنشأت اللجنة الوطنية 
لــــشــــؤون األســـــــرى واملـــفـــقـــوديـــن الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 
آنــــذاك تنظيم عملية  الــخــارجــيــة، والــتــي حــاولــت 
العراقي  النظام  مع  اتصال  قنوات  وفتح  البحث، 
السابق بوساطات عربية ودولية إليجاد األسرى، 
وإعــادتــهــم إلـــى الــكــويــت، كــمــا أنــشــأ مجلس األمــة 

الكويتي آنــذاك لجنة برملانية للبحث عن األسرى 
الــكــويــتــيــني، ونـــظـــم أهـــالـــي األســــــرى واملــفــقــوديــن 
أنــفــســهــم فـــي جــمــعــيــة نــفــع عــــام ســمــيــت »جــمــعــيــة 

البحث عن األسرى واملفقودين الكويتيني«.
 القرار األكبر الذي اتخذته الحكومة الكويتية 

ّ
لكن

كان تأسيسها فريق البحث عن األسرى واملفقودين 
ــام 2003، والـــــذي خــصــصــت له  فـــي الـــعـــراق فـــي عــ
ميزانية ضخمة، وحدد له هدف واحد هو »إيجاد 
األســرى، وإعادتهم إلــى البالد، أو إعــادة ما تبقى 

من رفاتهم«. 

مجتمع
ارتفعت حصيلة قتلى ثــوران أعلى بركان في جزيرة غاوة ذات الكثافة السكانية في إندونيسيا 
إلى 13، وما زال هناك سبعة في عداد املفقودين، كما قال مسؤولون. ونثر بركان جبل سيميرو في 
منطقة لوماجانغ في مقاطعة غاوة الشرقية أعمدة كثيفة من الرماد يزيد ارتفاعها عن 12 ألف متر 
في السماء، وتدفقت الغازات الحارقة والحمم البركانية على منحدراته. وقال رئيس مركز املسح 
 عاصفة رعدية وأمطارًا تسببت في تآكل قبة الحمم البركانية 

ّ
الجيولوجي، إيكو بودي ليلونو، إن

)أسوشييتد برس( املوجودة فوق جبل سيميرو، ما تسبب في ثوران البركان أول من أمس. 

وكان  السلطات.  أعلنت  كما  النمسا،  وســط  انهيار جليدي  في  اثنان  وأصيب  متزلجني  ثالثة  قتل 
الضحايا ضمن مجموعة من 11 متزلجًا أصيب ثمانية منهم بكتلة من الجليد يبلغ عرضها 200 متر 
تقريبًا أثناء صعودهم منحدرا خالل جولة تزلج أول من أمس في منطقة توينغ بوالية سالزبورغ. 
 ثالثة من املتزلجني دفنوا في االنهيار الجليدي بينما تمكن اثنان آخران 

ّ
وقالت الشرطة اإلقليمية إن

من تحرير نفسيهما. كما نجح املنقذون في تحديد موقع اثنني بمساعدة أجهزة البحث الخاصة 
)أسوشييتد برس( بهما، توفي أحدهما بالفعل وتوفي اآلخر في مستشفى في كالغنفورت. 

مقتل 3 متزلجين في انهيار جليدي بالنمساإندونيسيا: ثوران بركان يودي بحياة 13 شخصًا

رغم مرور 31 عامًا على غزو العراق للكويت، ما 
الكويتيين،  صدور  في  عالقة  األسرى  قضية  زالت 
الذين  يحاول  إذ  المفقودين،  أهالي  خصوصًا 
ظــروف  على  التعرف  أبنائهم  رفـــات  ــدوا  وجـ
موتهم، فيما ال يزال آخرون يريدون معرفة مصير 
إمكانية  في  األمــل  بعضهم  ويحدو  أبنائهم، 
العثور عليهم أحياء، رغم أّن الحكومة الكويتية 

قالت لألهالي إنّها متأكدة من مقتل الجميع.

ويبقى األمل

عّمان ـ أنور الزيادات

أدانت محكمة ُصلح جزاء عّمان خمسة مسؤولني 
حكوميني في فاجعة مستشفى السلط، التي أدى 
نــفــاد مــخــزون األكسجني فيها إلــى وفـــاة عشرة 
ــررت  ــارس/ آذار املــــاضــــي، وقــ أشــــخــــاص، فـــي مــــ

حبسهم ثالث سنوات. 
ــــرار خـــــالل جــلــســة عــلــنــيــة تــرأســهــا  ــقـ ــ ــن الـ ــلــ وأعــ
الــقــاضــي عـــدي فــريــحــات بــحــضــور مــدعــي عــام 

عــمــان الــقــاضــي ثــائــر نــصــار ووكـــالء الــدفــاع عن 
إدانــة مدير مستشفى  الحكم  املتهمني، وتضمن 
الخشمان،  الـــرزاق  عبد  الــدكــتــور  السابق  السلط 
ومــســاعــد مــديــر املــســتــشــفــى لـــشـــؤون الــخــدمــات 
والتزويد خالد الخرابشة، ومدير األجهزة الطبية 
الــزعــبــي، ورئــيــس مجموعة  إيـــاد  فــي املستشفى 
األكسجني  وفني  غريزات  نضال  الطبية  الغازات 
 

ّ
كل على  والحكم  العناتي،  عــالء  املستشفى  فــي 

منهم بالحبس ثالث سنوات بعد إدانتهم بجنحة 

التسبب بالوفاة. في املقابل، أعلنت املحكمة براءة 
8 متهمني.

أمــام محكمة  القرار قابل للطعن  أّن  إلى   ويشار 
بداية جزاء عمان بصفتها االستئنافية خالل 10 
أيـــام، ومــن الــيــوم التالي مــن تــاريــخ إعــالن الحكم. 
ص وقائع القضية في وصول 159 مصابًا 

ّ
وتتلخ

بفيروس كورونا الجديد إلى املستشفى موزعني 
بواقع 127 مصابًا على أسرة العزل، و25 آخرين 
في العناية املتوسطة، و7 في العناية املركزة. وفي 

يوم الفاجعة، حدث نقص في األكسجني أدى إلى 
عدد من الوفيات. 

 في النظام الخاص 
ً
وذكر التحقيق أن هناك فشال

يدويًا  النظام  كــون  األكسجني،  احتياط  بتحويل 
 عــن عــدم وجــود صمام يمنع 

ً
وليس آلــيــًا، فضال

ــى الــــخــــزان الـــرئـــيـــســـي مــن  ــ عــــــودة األكـــســـجـــني إلـ
األســطــوانــات كــبــديــل حـــال نــفــاده فــي الــخــزانــات، 
املوظف  اليدوي كون  التحويل  تفعيل  ولم يتسن 

املسؤول لم يكن موجودًا.
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)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(



الجئًا عراقيًا أقلهم سائق على طريق ترابي، 
قــبــل أن يــفــر ويــعــتــقــل الحــقــًا فـــي الــعــاصــمــة 

الهولندية أمستردام، ويحال إلى القضاء.
أن  أيضًا  األملانية  »بيلد«  وكشفت صحيفة 
في  قــضــوا  امــــرأة،  بينهم  مهاجرين،  سبعة 
حادث سير حصل غرب اليونان، ونتج من 
أقلتهم  فقدان املهّرب السيطرة على سيارة 
لـــدى مــحــاولــتــه الـــفـــرار مــن حــاجــز للشرطة 
الـــتـــي كــثــفــت فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة عــمــلــيــات 
الــذي  السريع  الطريق  طــول  على  التفتيش 
يــنــتــقــل املـــهـــاجـــرون عـــبـــره مـــن مــنــطــقــة نهر 
ايــفــروس على الــحــدود مــع تركيا إلــى غرب 
اليونان، ومنها إلى وسط أوروبا وغربها، 
وذلــــــك لـــتـــفـــادي إجــــــــــراءات تــســجــيــلــهــم فــي 
أثينا خوفًا من إعادتهم الحقًا إلى أول بلد 

أوروبي دخلوا أراضيه.
أيـــضـــًا، أوقـــفـــت الـــشـــرطـــة الــيــونــانــيــة ثــالثــة 
آخرين   17 مع  وحققت  مهربني مشبوهني، 

بتهمة التواطؤ معهم في االتجار بالبشر.
ــا، اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات األمـــــــن 15  ــنـــمـــسـ ــي الـ ــ وفــ
حوالي  نقل  فــي  بتورطهم  يشتبه  شخصًا 
قــادهــا سائقون  مركبات  عبر  300 شخص 
من مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان تلقوا 

أجورًا شهرية، وعبروا بها من مناطق على 
الحدود بني صربيا واملجر.

وترجح تقارير تقاضي املهربني بني 2000 
يــورو )2263 و3395 دوالرًا( عن كل  و3000 
فــيــمــا أوردت صــحــيــفــة »بــيــلــد ام  شـــخـــص، 
 329 اعتقلت  األملانية  الشرطة  أن  زونــتــاغ« 
مهربًا بينهم 14 مواطنًا أحضروا مهاجرين 

من بيالروسيا.

دعوات لطرق هجرة قانونية 
ــاد  ــ ــــحـ االتـ دول  إغـــــاثـــــة  مـــنـــظـــمـــات  ودعـــــــــت 
األوروبي إلى اتخاذ تدابير حاسمة إلنشاء 
طرق قانونية للهجرة. وقال رئيس منظمة 
فرنسوا  الفرنسية،  ميغران«  دي  »لوبيرج 
مسؤولياتها  الــحــكــومــات  »تخفي  غــيــنــوك: 
حـــني تــتــهــم املــهــربــني بــنــقــل الــالجــئــني على 
ــبــــرت وكـــالـــة  ــتــ ــــات خـــــطـــــرة«، فـــيـــمـــا اعــ ــرقـ ــ طـ
ــاريـــــس أن  ــ ــــي بـ الــــالجــــئــــني الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فـ
ــــات املـــتـــبـــعـــة تــــــــــرّوج لـــشـــبـــكـــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ »الـ
التهريب«، ما يشكل دعوة صريحة لتأمني 
ــكـــن ذلــــــك ال  ــة لــــالجــــئــــني. لـ ــيـ ــونـ ــانـ ــة قـ ــايـ ــمـ حـ
يلقى صــدى فــي الــقــارة الــعــجــوز، إذ تعتزم 
أحكام  بعض  تعليق  األوروبــيــة  املفوضية 

شادي عاكوم

ــام األخـــيـــرة  ــ ــ بـــعـــدمـــا شـــهـــدت األيـ
لـــدى  ــًا  ــ ــّريـ ــ ــرًا سـ ــهــــاجــ غــــــرق 27 مــ
عبر  نقلهم  صغير  زورق  عــبــور 
بــحــر املـــانـــش إلــــى الـــســـواحـــل الــبــريــطــانــيــة، 
اختناق أشخاص  إعالمية  تقارير  وكشفت 
ــافـــالت وســــيــــارات شـــحـــن، ومــقــتــل  داخـــــل حـ
لــدى هروبهم من دوريـــات الشرطة،  آخرين 
بدأ ممثلو دول االتحاد األوروبــي مناقشة 
ــئـــني وتــحــســني  ــع الـــالجـ ــات الـــتـــعـــامـــل مــ ــيــ آلــ
الــتــعــاون األمـــنـــي والــقــانــونــي واإلنــســانــي، 
واتــخــاذ تــدابــيــر أكــثــر صــرامــة ضــد مهربي 
الــبــشــر الـــذيـــن يــنــقــلــون املـــهـــاجـــريـــن بــطــرق 
أجـــل جــعــل خططهم ومهماتهم  مــن  ســّريــة 
أكــثــر صــعــوبــة عــلــى صــعــيــد الــتــنــفــيــذ، فيما 
تنشط  دولية  شبكات  عن  الحديث  يتكثف 

في عدد من الدول األوروبية.
وشـــرحـــت رســـالـــة ســـّريـــة بــعــثــتــهــا الــشــرطــة 
األوروبية )يوروبول( إلى أجهزة األمن في 
دول منطقة »شينغن«، كيف يعمل املهربون 
ضــمــن شــبــكــات نــقــل املـــهـــاجـــريـــن الــســّريــني 
مــن الــحــدود بــني بــيــالروســيــا وبــولــنــدا إلــى 
غـــرب أوروبـــــا. وأوضـــحـــت أن معظمهم من 
رعايا دولــة ثالثة، مثل تركيا وأفغانستان 
وسورية وأوكرانيا وجورجيا، يعيشون في 
أملانيا وهولندا، ويتلقون مئات من اليورو 
ــــدود. كــمــا  ــــحـ ــــى الـ عــــن كــــل شـــخـــص يــنــقــل إلـ
توصل محققو »يوروبول« إلى أن املهربني 
يقدمون خدماتهم عبر منتديات مغلقة على 
اإلنترنت، ويستأجرون شاحنات وحافالت 
تنقل املهاجرين السّريني من مناطق تحدد 

لهم عبر رسائل هاتفية.
بأن  األملانية  فيلت«  »دي  صحيفة  وأفـــادت 
»املهربني يتعمدون بث شائعات تستهدف 
ــريـــن، وتـــتـــحـــدث عــــن وجــــــود تــوجــه  ــاجـ ــهـ املـ
وشــيــك لــفــتــح الـــحـــدود واالنـــتـــقـــال إلــــى بلد 
ــذا مــا عــلــم بــه املــهــاجــرون الــذيــن  مــعــني. وهــ
قــصــدوا الــحــدود بــني بــولــنــدا وبــيــالروســيــا 
غوا بــأن وارســـو وافــقــت على فتح 

ّ
حــني تبل

الحدود. والشائعات هي محاوالت يبذلها 
التقاط  من  مادية  مكاسب  لجني  املهربون 
املـــهـــاجـــريـــن مـــن املـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة. وقــد 
مــن فرض  األملــانــيــة  الداخلية  حـــذرت وزارة 
يساعد  شخص  أي  على  جنائية  عــقــوبــات 

مهاجرين على الدخول بال نيل تصاريح«.

موت واعتقاالت
فــي غــضــون ذلـــك، تـــزداد الــتــقــاريــر عــن موت 
مــهــاجــريــن داخــــل وســائــل نــقــل. وعــثــر على 
أحـــدهـــم جــثــة هـــامـــدة فـــي مـــؤخـــرة شــاحــنــة 
صــغــيــرة مــن نـــوع »ريــنــو« ضــمــت أيــضــًا 30 

صّد 
المهاجرين

صرامة 
األوروبيين 
لن توقف 
المحاوالت

يستعد االتحاد األوروبي لتطبيق حزم إجراءات وقوانين 
المهاجرين والمهربين  المطلقة مع  الصرامة  تعتمد 
ووسائل النقل المتورطة. لكن تقارير تشير إلى أّن هذه 

الوسائل لن تمنع سيل المحاوالت

االتحاد األوروبي 
يناقش آليات تحسين 

التعاون األمني 
والقانوني واإلنساني

يعتزم االتحاد األوروبي 
معاقبة شركات النقل 

التي تشجع المهاجرين 
على دخول بلدانه

1819
مجتمع

الـــلـــجـــوء وحــــقــــوق الـــحـــمـــايـــة لــلــمــهــاجــريــن 
فـــي بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا والتــفــيــا ملــــدة ستة 
ــا دفـــــع نـــشـــطـــاء حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــر، مــ ــهــ أشــ
ــــى دق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، مـــشـــدديـــن عــلــى  إلـ
مقلقًا  انتهاكًا  »يشكل  املــؤقــت  التعليق  أن 
ويسّهل  لــلــمــهــاجــريــن،  األســاســيــة  للحقوق 
املرفوضة،  اللجوء  ترحيل أصحاب طلبات 
وإبقاءهم طوال فترة النظر في طلباتهم في 
مراكز استقبال قرب الحدود ال يسمح لهم 

بمغادرتها«.
ــفـــام« إن »االقـــتـــراح  وقـــالـــت مــنــظــمــة »أوكـــسـ
ــــوق األســـــاســـــيـــــة لـــطـــالـــبـــي  ــقـ ــ ــــحـ يـــضـــعـــف الـ
اللجوء«، فيما وصفته منظمة »برو ازول« 

بأنه »مقلق جدًا«.
ــي بـــيـــانـــات  ــ ــة األملــــانــــيــــة فـ وتـــشـــيـــر الــــشــــرطــ
أن  إلــى  اإللــكــتــرونــي  موقعها  على  نشرتها 
ــرًا مـــن الـــحـــدود  ــلـــوا ســ 10425 شــخــصــًا دخـ
البولندية إلى البالد هذا العام، بينهم 5285 
و2582  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 
املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   25 حتى 
رغم أن الشرطة االتحادية تنفذ بالتنسيق 
ــدود الـــبـــولـــنـــدي عــمــلــيــات  ــ ــحـ ــ ــــرس الـ مــــع حــ
تفتيش ومراقبة كثيفة في املناطق القريبة 

الــحــدود. كذلك، رصــدت شرطة الحدود  من 
في والية بافاريا زيــادة كبيرة في عمليات 
حــددت صحيفة  والــتــي  املهاجرين،  تهريب 
 45 بـــ  نسبتها  تسايتونغ«  دويــتــشــه  »زود 

في املائة مقارنة بعام 2020. 
أن رجالها عثروا على  الشرطة  وأوضــحــت 
مهاجرين مختبئني في حاويات شاحنات 
ــبــــافــــاريــــا مــع  ــيـــة لــ عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـ
الــنــمــســا، علمًا أن أجــهــزة الــشــرطــة فــي دول 
أوروبية عدة باتت تستخدم جهاز الكشف 
ــعـــرف عــلــى  ــتـ ــلـــب الـــــــذي يـ ــقـ عــــن ضــــربــــات الـ
األشـــخـــاص املــخــتــبــئــني داخــــل الــشــاحــنــات، 
وطائرات مسّيرة ملراقبة حركة االقتراب من 

النقاط الحدودية.
  

الئحة سوداء لوسائل النقل
أكــدت املفوضية األوروبــيــة عزمها  وبعدما 
عــلــى مــعــاقــبــة شـــركـــات الــنــقــل الــتــي تشجع 
األشخاص على دخول بلدان االتحاد بطرق 
أقّر االتحاد عقوبات ضد متورطني  سّرية، 
فــــي تـــهـــريـــب مـــهـــاجـــريـــن إلـــــى بـــيـــالروســـيـــا 
ووضـــعـــهـــا قــيــد الــتــنــفــيــذ بــعــد نــشــرهــا في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة الــخــاصــة بـــه، وشملت 
شركة الطيران الحكومية ومنظمي رحالت 
ــذلـــك شــركــة  ســيــاحــيــة فـــي بـــيـــالروســـيـــا، وكـ

»أجنحة الشام« السورية.
ــوال فــون  ــ ــ ــانـــت رئــيــســة املــفــوضــيــة أورسـ وكـ
ديرالين تحدثت عن »أساليب غادرة تهدد 
االتحاد األوروبي، وترتبط باستدراج نظام 
الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو 
وأنــــــــصــــــــاره الــــــنــــــاس إلــــــــى الـــــــحـــــــدود عــبــر 
رحــالت  منظمي  على  تعتمد  استراتيجية 
ــــاالت متخصصة ومــخــربــني  ســيــاحــيــة ووكـ
وشــبــكــات إجـــرامـــيـــة، وتـــقـــدم حــزمــة شاملة 
ــادق  ــنـ ــفـ ــلـــرحـــالت تــشــمــل الـــتـــأشـــيـــرات والـ لـ
وسيارات األجرة والحافالت، من أجل إيهام 

الناس وخدعهم بوعود كاذبة«.
واقترحت فون ديرالين وضع الئحة سوداء 
لالتفاقات  تنفيذًا  املتورطة،  النقل  لوسائل 

ــة بـــــاالتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــــدولـــــيـــــة الـ
وتهريبهم، والتي يفترض أن تحدد أنشطة 
التي  والعقوبات  القانونية  غير  الــشــركــات 
إلغاء حقوق  وبينها  عليها،  فرضها  يجب 
هبوط وتحليق الطائرات وإعادة تزويدها 
املخالفة  الشركات  تعاون  وحظر  بالوقود، 
لــنــقــل الــبــضــائــع والــــركــــاب بـــحـــرًا وبـــــرًا مع 
أو عبورها  موانئ دول االتحاد األوروبـــي، 

أراضيها.
واستنادًا إلى ذلك، يجب أن تتوقع الشركات 
عليها  عقوبات  وفــرض  لتحقيق  الخضوع 
ـــال الـــعـــثـــور عــلــى مــهــاجــريــن ســريــني  فـــي حـ
وقـــد تصل  داخـــل مركباتها ومــقــطــوراتــهــا. 
عقوبات املنع إلى عام، وتلحظ نشر أسماء 
الشركات الخاضعة للعقوبات في الجريدة 
ــي. لــكــن تقارير  ــ الــرســمــيــة لــالتــحــاد األوروبــ
ــذه الـــخـــطـــوات لـــن تمنع  تــتــحــدث عـــن أن هــ
جذب مزيد من املهاجرين، وعن وجود عدد 
كــاٍف من الرحالت الجوية من روسيا لنقل 

املهاجرين إلى بيالروسيا .

منصات التواصل »المحّفزة«
وتلعب منصات التواصل االجتماعي دورًا 
بارزًا في تحضير مهربي البشر عمليات نقل 
املهاجرين، في مقابل أموال باهظة. وكتبت 
صحيفة »بيلد« أن »املهربني يسّوقون بشكل 
فيسبوك  موقعي  على  نشاطاتهم  أساسي 
مــن خــالل منشوراتهم  وتــلــغــرام، ويزعمون 
أنهم يهّربون مجانًا عشرات من املهاجرين 
يوميًا من بيالروسيا إلى بولندا، ما يزيد 
حــمــاســة املــهــاجــريــن لــلــتــدفــق إلـــى املــنــاطــق 
الحدودية بني البلدين. كما يسّرب املهربون 
ــــدود، ويـــنـــشـــرون  ــــحـ مـــعـــلـــومـــات عــــن فـــتـــح الـ
تعليقات توجه املهاجرين إلى التواصل مع 
أصحاب حسابات معينة على هذه املواقع، 
والــتــنــســيــق مــعــهــم مــن أجـــل مــرافــقــتــهــم إلــى 
فيها.  املنضبطة  غــيــر  والــفــجــوات  الـــحـــدود 
ويتقاضى هؤالء 3500 يورو )3961 دوالرًا( 
عـــــن كـــــل شـــــخـــــص«. وتـــضـــيـــف الــصــحــيــفــة 

أنـــهـــا ستلغي  ــدت  ــ أكـ فــيــســبــوك  ــة  ــركـ أن »شـ
حــســابــات هــــؤالء األشـــخـــاص، ولـــن تسمح 
ــورات وصــفــحــات  ــشــ ــنــ ــــات ومــ ــــالنـ بــنــشــر إعـ
تقدم هذا النوع من األنشطة أو تروجها أو 
تنسقها عبر منصتها«. وتنقل عن متحدث 
بــاســم الــشــركــة لــم يكشف اســمــه تــأكــيــده أن 
هــذه  يـــتـــنـــاول  مــحــتــوى  أي  تـــزيـــل  »اإلدارة 

األنشطة بمجرد العلم به«.
وفي السياق، أبلغ متحدث باسم املفوضية 
األوروبية »بيلد« أن »االتحاد يدرك أن حملة 
لوكاشينكو  نــظــام  ينفذها  الــتــي  التضليل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تحصل 
فـــي الـــبـــلـــدان املــســتــهــدفــة. وقــــد أثـــيـــرت هــذه 
ــدان  ــلــ ــة وبــ ــيــ ــلــ ــع الــــبــــلــــدان األصــ ــ ــلـــة مـ املـــشـــكـ
العبور من أجل وقف استغالل الديكتاتور 
أن  على  ونــشــدد  للمهاجرين،  لوكاشينكو 
محتواها  وقــواعــد  املنصات  نشاط  تنظيم 
وتشغيلها من مسؤولية كل دولة، ما يعني 
للتشريعات  تمتثل  أن  يــجــب  املــنــصــات  أن 
ــراءات الــقــانــونــيــة  املــحــلــيــة، وتــخــضــع لــــإجــ

الالزمة في حال حدوث انتهاكات«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ينطلق زيــاد طه )35 عامًا( يوميًا بعد 
صالة العصر مباشرة إلى ميناء غزة، 
وبحوزته حقيبة صغيرة تحتوي على 
بــالــونــات بــالســتــيــك مــتــنــوعــة األشــكــال 
واألحجام واأللوان، والتي ينفخها فور 
وصوله ويثبتها في عيدان طويلة، ثم 
يضع نحو 20 منها على كتفه ويتنقل 
ميناء  داخــل  تتنزه  التي  العائالت  بني 

غزة من أجل بيعها.
باشر طه مزاولة هذا العمل قبل عامني 
ونـــصـــف الــــعــــام، بـــعـــدمـــا أمـــضـــى ثـــالث 
تسريح  عقب  كاملة  بطالة  في  سنوات 
إحدى شركات املقاوالت له من منصب 
اإلشراف على صيانة السباكة. ثم عمل 
في بيع السجائر في أحــد شــوارع غزة 
 مناسبًا، ما 

ً
األمر الذي لم يوفر له دخال

جعله ينتقل إلى بيع البالونات، والذي 
أحبه رغم أنه يعترف بأنه أكثر صعوبة 

من بيع السجائر.
يـــقـــول طـــه لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــل 
املــهــن صعبة فــي غـــزة. حــاولــت الــعــودة 
ـــت أنــنــي قد  إلـــى الــســبــاكــة، لكنني أدركـ
ــدًا فـــي مــقــابــل مــالزمــة  ــ أعــمــل يــومــًا واحـ
. كما عانيت من 

ً
املــنــزل أســبــوعــًا كــامــال

اليومية  أجرتي  على  حصولي  مشكلة 
في اللحظة ذاتها، ألن الزبون ال يملكها 
املـــال لديه.  الــدفــع حتى يتوفر  ويــؤجــل 
وحــني بــدأت العمل في بيع البالونات، 
شعرت بالخجل ثم وجدت أنها أفضل 

من بيع السجائر لرجال ومراهقني«.
يــؤكــد طــه الـــذي رزق بطفلني أنــه يحب 
ــال حني  ــفــ الــنــظــر إلــــى ابـــتـــســـامـــات األطــ
ينكر  ال  بينما  منه،  بالونات  يشترون 
أنه كان ينزعج سابقًا من بيع السجائر 
بـــائـــعـــي  أن  إلــــــــى  ـــر  ــيـ ــشــ ملـــــراهـــــقـــــني. ويــ
امليناء  منطقة  فــي  يـــزدادون  البالونات 
والجمعة،  الخميس  يــومــي  خــصــوصــًا 
مــا يــضــطــره إلـــى الـــنـــزول إلـــى الــشــاطــئ 
واملشي مسافة طويلة من أجل بيع ما 

يتراوح بني 30 و50 بالونًا.
وقـــد نــشــط عــمــل بــائــعــي الــبــالــونــات في 
العامني املاضيني على تقاطعات شوارع 
قــطــاع غــزة الــتــي تشهد ازدحــامــًا، وقــرب 
محالت األلعاب ومالبس األطفال ومراكز 
الــتــســويــق، وكـــذلـــك املــتــنــزهــات وأمـــاكـــن 
الترفيه وشاطئ البحر، حيث ينتشرون 
ــال إلــــى شـــــراء الــبــالــونــات  ــفــ لـــجـــذب األطــ

ولفت نظرهم إلى أشكالها املتنوعة.
والـــالفـــت أن هــــذا الــعــمــل كــــان يــمــارســه 
األطفال حصرًا قبل نحو خمس سنوات، 
قبل أن يقبل عليه الرجال والشباب، ما 
يــزعــج الــفــتــى بــــراء الــعــطــار )13 عــامــًا( 
والــــذي انــضــم قــبــل خــمــس ســنــوات إلــى 
بالونات  يبيعون  آخــريــن  أطــفــال  ثالثة 
في متنزه الجندي املجهول. يقول براء 
الصف  الجديد«: »أدرس في  »العربي  لـ
ــم فــــي بـــلـــدة بـــيـــت الهــيــا  ــيــ ــابـــع وأقــ الـــسـ
ــيـــع الــبــالــونــات  ــزة، وأبـ ــ شـــمـــال قـــطـــاع غـ
لــتــأمــني مــصــروفــي ومـــصـــروف إخــوتــي 
ــا والـــــــدي فـــبـــائـــع خــضــار  ــ الـــخـــمـــســـة، أمـ
اعتدت على ممارسة هذا  لقد  متجول. 
الــعــمــل الــــذي جــعــل شــخــصــيــتــي أقـــوى، 
فــحــني أتـــقـــدم إلــــى الــســيــدة أضــحــك في 
وجـــهـــهـــا ووجــــــه الـــطـــفـــل كــــي تــتــقــبــلــنــي 
وتــشــتــري مــنــي بــالــونــًا، لكنني أنــزعــج 
أحيانًا من كثرة بائعي البالونات«. وال 
تقل درجـــة انــزعــاج بــائــع بــالــونــات آخر 

يــدعــى مــحــمــد رحــيــم )13 عــامــًا( يعمل 
»الــعــربــي  فـــي مــتــنــزه الـــســـرايـــا. يــقــول لـــ
الــجــديــد«: أحـــاول أن أحــضــر فــي أوقــات 
مبكرة كي أزيد رزقي، إذ أعلم أن الرجال 
والـــشـــبـــاب يــنــافــســونــنــي عــلــيــه، لكنني 
أرى أن الــنــاس أكــثــر إقــبــااًل عــلــى شــراء 

بالونات من أطفال«.
بـــــــدوره، يــقــف أيـــمـــن عـــاهـــد )27 عــامــًا( 
مــمــســكــًا بـــأعـــواد الـــبـــالـــونـــات ومــرتــديــًا 
 أمــام الزبائن الذين يمشون 

ً
زيًا جميال

قـــرب مــحــال تــجــاريــة فــي ســـوق الــرمــال 
وسط شارع عمر املختار في غزة. يلفت 
أنظار املتسوقني الذين كان تعجبوا في 
البداية من ردائه الذي رأوا أنه ال يصلح 
اعـــتـــادوا عليه  هم 

ّ
لكن بــالــونــات،  لــبــائــع 

بــعــد ذلــــك، وبـــاتـــوا يــطــلــقــون عــلــيــه لقب 
»أبو املالبس الحلوة«.

»الــعــربــي  مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح عـــاهـــد لـــ
الجديد« أنه طالب جامعي حصل على 
دبلوم في املحاسبة قبل 6 أعوام، مشيرًا 
إلى أن بعض أصحاب املحالت استغلوه 
للعمل معهم بأجرة محدودة، ثم بعدم 

ــرة، مـــا اضــطــره  ــ ــع أحـــدهـــم أجـــرتـــه مـ دفــ
إلــــى الـــتـــوقـــف، وتــأســيــس بــســطــة لبيع 
الحلوى عرضته لخسائر مالية مرات، 
قــبــل أن يــقــرر بــيــع الــبــالــونــات. ويــقــول: 
يــــولــــيــــو/تــــمــــوز 2018  ــــي  فـ »أحـــــضـــــرت 
رأس  وعليها  حمراء  صغيرة  بالونات 
بالونات  ثم  بيعها،  في  ونجحت  قلب، 
بــالســتــيــك عــلــيــهــا شــخــصــيــات يحبها 
ــال مــتــنــوعــة، وواصــلــت  ــكـ ــال وأشـ ــفـ األطـ
العمل بأسعار تتراوح بني شيكل  هذا 
يضيف:  سنتًا(.  و90   30( شيكالت  و3 
»أقطع يوميًا مسافة 10 كيلومترات من 
البلح من  ديــر  إقامتي في مخيم  مكان 
أجـــل بــيــع الــبــالــونــات فــي ســـوق الــرمــال 
العمل أفضل  املختار. هذا  بشارع عمر 
من التعرض لإذالل في مهن أخرى. في 
بعض املرات، ترفض النساء أن نعرض 
ــــال ويـــحـــاولـــن  ــفـ ــ الـــبـــالـــونـــات عـــلـــى األطـ
االبتعاد عنا ألن بعضهن قد ال يملكن 
ثمنها. حينها أشعر بضيق، علمًا أنني 
أعيد البالونات مرات كثيرة إلى املنزل، 

ني لم أتمكن من بيعها«.
ّ
ألن

»لحظات سعادة« مع بائعي 
البالونات في غزة

طفل سعيد ببالون أصفر )محمد الحجار(

مساحة ألوان الفتة )محمد الحجار(

تطلب مساعدة للجوء إلى ألمانيا )صفا كاراشان/ األناضول(

10,425
عدد المهاجرين السرّيين الذين 

دخلوا من الحدود البولندية 
إلى ألمانيا هذا العام

ليس أجمل من صنع 
ابتسامات األطفال. 

باعة البالونات يفعلون 
ذلك في ميناء غزة 

في عمل دفعوا إليه 
بحثًا عن رزق لم يتوفر 
لهم في أماكن أخرى

في إطار حملة »16 يومًا 
من النشاط لمناهضة 

العنف القائم على 
النوع االجتماعي« الذي 

تنظمها األمم المتحدة 
ما بين 25 نوفمبر/ تشرين 

الثاني و10 ديسمبر/ كانون 
األول، نظرة سريعة إلى 

العنف ضّد المرأة 
في لبنان

لبنان: عندما تسقط المرأة ضحية العنف األسري
السلطات اللبنانية 
لم تِف بالتزاماتها 

بحماية النساء

للقهر الذي تتشاركه 
نساء عديدات حكايات 

مختلفة

بيروت ـ ناهلة سالمة

ــّد املــــرأة مــن أســــوأ انــتــهــاكــات  ُيـــَعـــّد الــعــنــف ضـ
الــنــفــســيــة  اآلثــــــــــار  إن  إذ  اإلنـــــــســـــــان،  حــــقــــوق 
فها قــد تــحــّد مــن طاقة 

ّ
والــجــســديــة الــتــي يخل

موت  إلــى   
ّ
تعّرضهن وقــد   

ّ
وطموحهن النساء 

م أحيانًا. في لبنان كذلك، ما زالت النساء 
ّ
محت

 إلى العنف بمختلف الطرق. وعندما 
َ
يتعّرضن

، قد تتحّول أّي امرأة 
ً
غلق أبواب البيوت ليال

ُ
ت

 غــيــاب الــحــمــايــة الــالزمــة 
ّ

إلـــى ضحية فــي ظـــل
ــّم األعــــراف  ــ والــقــوانــني الـــرادعـــة الــفــاعــلــة واألهـ
ملنظمة  السنوي  التقرير  وبحسب  والتقاليد. 
 
ّ
»هيومن رايتس ووتش« حول املوضوع، فإن

»النساء واألطفال ما زالوا يواجهون التمييز 
الشخصية،  لــألحــوال  قوانني طائفية   

ّ
ظــل في 

ومــا زال زواج األطــفــال واالغــتــصــاب الــزوجــي 
اللبنانية  »السلطات   

ّ
أن وأضـــاف  َعــني«.  ُمــشــرَّ

لم تِف بالتزاماتها بحماية النساء والفتيات 
«، األمــر 

ّ
التمييز ضـــّدهـــن مــن العنف وبــإنــهــاء 

ـــرًا إلـــى مــزيــد مــن الــضــحــايــا. 
ّ

الــــذي ُيـــَعـــّد مـــؤش

وللقهر الذي تتشاركه نساء عديدات حكايات 
لــيــال. هــي واحــــدة من  مختلفة، منها حــكــايــة 
في  كثيرات  وتشبه  األســـري،  العنف  ضحايا 
 نظام أبــوي يــحــاول دائــمــًا السيطرة على 

ّ
ظــل

ليال:  تقول  ضحايا.  إلــى   
ّ
وتحويلهن النساء 

ص من عنف والدي وأخي«. 
ّ
»تزّوجت كي أتخل

هكذا تبدأ حكايتها، مضيفة »كنت في الثامنة 
قــّررت االرتباط بأّول  العمر عندما  عشرة من 
عريس تقّدم لي. فأنا ابنة قرية نائية ال أفقه 
ني قد أعيش حياة 

ّ
نت أن

ّ
شيئا في الحياة. ظن

ورديــة مع الرجل الــذي اخترته، ولم أكن أعلم 
ف ال يحمل في 

ّ
ــنــي ســوف أقــع ضحية معن

ّ
أن

ليال:  وتتابع  والحقد«.  الكراهية  ســوى  قلبه 
أّيــام زواجنا،  أّول  »بــدأت املشكالت تظهر في 
فالغيرة والشّك سيطرا على عقل زوجي، الذي 
رني حتى وصل به األمر 

ّ
صار يهينني ويحق

إلى حّد خيانتي«.
ـــهـــا عـــاشـــت أحــالمــًا 

ّ
ولـــيـــال الـــتـــي ال تــخــفــي أن

وصّدقت وعودًا في خالل خطبتها، استفاقت 
ــكـــذب. حــلــمــهــا بــإكــمــال  ــالـ ــلـــيء بـ ــع مـ ــ عـــلـــى واقــ

دراســتــهــا كــانــت ُيــقــاَبــل بــالــرفــض دائـــمـــًا، إلــى 
ل العائلة. 

ّ
ها بالقوة بعد تدخ

ّ
حني انتزعت حق

ما 
ّ
كل لفظيًا وتحقيرًا،  الثمن كان تعنيفًا   

ّ
لكن

أرادت الخروج صباحًا من املنزل للذهاب الى 
أال تضطر  كـــان  الــوحــيــد  الــجــامــعــة. هاجسها 
 ال معيل 

ّ
إلى الرضوخ وقبول الواقع، فقط ألن

ــحــتــمــل، وقـــد وصـــل األمـــر بــه إلــى 
ُ
الــنــقــاش ال ت

حــّد االغــتــصــاب الــزوجــي مـــّرات عـــّدة. وعندما 
حــاولــت منعه مــن االقـــتـــراب مــنــي، راح يطلق 
ني أخــونــه مــع رجــل آخــر، على 

ّ
الشائعات بأن

ــه هو الــذي كان يخونني وبشكل 
ّ
الرغم من أن

ــوال تــلــك الــســنــوات،  عــلــنــي«. وعـــن صــمــتــهــا طــ
تقول ليال: »لم أستطع إخبار أحد. فكيف ألبي 
الـــذي كــان يــضــرب أّمـــي أمــامــنــا أن ينصفني؟ 
وعــنــدمــا شــكــوت لـــه فـــي إحــــدى املـــــــّرات، ألــقــى 
اللوم علّي وأجبرني على العودة إلى زوجي، 
ودعــانــي إلــى أن أصــبــر وأغــّيــر مــن نفسي كي 
 إبــالغ 

ّ
أعيش بــســالم. باإلضافة إلــى ذلــك، فــإن

املرأة عن زوجها أمر مناٍف للعادات والتقاليد، 
وهــو مــا ال يمكن تقّبله فــي املجتمع والــقــرى. 
ــحــاَرب من قبل العائلة 

ُ
ــَعــّد ناشز، وت

ُ
ت هي قد 

ليال بعد  مــع  بالفعل  مــا حصل  كلها«. وهــذا 
 »أخي األكبر 

ّ
حصولها على الطالق، وتروي أن

لــم يرحمني ورفـــع فــي وجــهــي الــســالح مـــرارًا، 
وحـــاول خنق ابــنــي لقتله. لــم أنـــُج مــن العنف 
إال عــنــدمــا هــربــت مــن بــيــتــي الـــزوجـــي وأهــلــي 

كليًا«. وفي هذا السياق، تقول رنا غنوي وهي 
مــشــرفــة تقنية فــي مــجــال الــعــمــل مــع األطــفــال 
 
ّ
املعّرضني إلى الخطر في منظمة »أبعاد«، إن
 جـــزء أســاســي مــن مــكــّونــات هــذا 

ّ
»الــنــســاء هـــن

املجتمع وهذه البيئة الشرقية. ومهما شعرت 
املرأة بأهمية اإلفصاح عّما تتعّرض له، فهي 
تبقى متأثرة بعادات وتقاليد وأعــراف تؤّكد 
ـــه طــاملــا تبقى املــــرأة كــتــومــة وصـــابـــرة فهي 

ّ
أن

جـــّيـــدة وصــالــحــة. ومــقــيــاس تــربــيــتــهــا ُيـــقـــاَرن 
أســرار منزلها«. تضيف  بمدى حفاظها على 
 »فـــي األريــــاف تــحــديــدًا، ثــّمــة مقولة 

ّ
غــنــوي أن

مشهورة جدًا وهي: عاقلة وما بيطلع صوتا. 
 هذا الثوب الذي لبسته املرأة في 

ّ
بالتالي فإن

د 
ّ
تربيتها ونشأتها صار عرفًا، األمر الذي يول

عقبات أمام توّصل املرأة إلى قناعة بضرورة 
اإلفصاح عن العنف. 

 
َ
لها وال شهادة كما حال كثيرات ال يستطعن

 بال سند مهما 
ّ
الرحيل أو رفع الصوت ألنهن

ــه »مــع مرور 
ّ
أن ليال  اختلفت طبيعته. وتكمل 

الوقت وزيادة القهر والوحدة، صرت أنظر الى 
أنــا ابنة العشرين  املــرآة وأرى نفسي عــجــوزًا. 
عـــامـــًا، أكــــل الـــحـــزن وجـــهـــي وفـــقـــدت شــهــّيــتــي 
للحياة وخسرت كثيرًا من وزنــي. وقــد وصل 
ــني. 

َ
بــي الــيــأس إلــى حــّد محاولة االنتحار مــّرت

 لعائلتي. لم تسَع إلى 
ٌ
 جفن

ّ
ومع هذا لم يــرف

هما لم تكونا«.
ّ
إنقاذي، بل مّرت الحادثتان كأن

وبعد عام من الزواج، ُرزقت ليال بطفل. تقول: 
 عــاطــفــتــي واهــتــمــامــي 

ّ
ــاولـــت أن أوّجـــــه كــــل »حـ

وتسهل حياتنا،  األزمـــة  ى 
ّ
أتخط ني 

ّ
لعل إلــيــه، 

ــه أصبح 
ّ
 األمــر زاد ســوءًا. هو لم يتقّبل أن

ّ
لكن

أبــًا، وقد جعله ذلك يزيد في قهري وتعنيفي 
واختراع الحجج إلهانتي«. استمّر زواج ليال 
 ما مــررت به في 

ّ
 »كــل

ّ
أربــع سنوات، وتؤكد أن

منزل أهلي كان هّينًا أمام ما تعّرضت إليه في 
هذا الزواج. لم أَر يوم راحة منذ دخولي منزله. 
في  وطريقته  والتجريح  والضرب  فاإلهانات 

كّل امرأة »ضحيّة محتملة« 
في مجتمعاتنا 

)Getty /دييغو إيبارا سانشيز(
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