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إسالم آباد ــ صبغة اهلل صابر

ارتفاعًا  الباكستانية  املــدن  تشهد مختلف 
ــتــــداءات  فـــي نــســبــة جـــرائـــم الــتــحــّرش واالعــ
الــجــنــســيــة بــاملــقــارنــة مـــع األريـــــاف والــقــرى 
املــدن.  الــقــانــون فــي  النائية، فــي ظــل ضعف تطبيق 
للجناة  يمكن  بنوده،  في  الكثيرة  الثغرات  وبسبب 
التخلص من العقاب بسهولة. أما في األريــاف، فإن 

األعراف القبلية تعّد صارمة في هذا اإلطار. 
 ما تشهده املدن يثار في وسائل 

ّ
من جهة أخرى، فإن

اإلعالم ويدفع السياسيني إلى إطالق التصريحات. 
أما في األرياف، فيتم التعتيم على تلك القضايا في 
القبلية.  الزعامات  فيها  تفصل  أو  األحــيــان،  معظم 
كما أن أهالي الضحية يفضلون الصمت ويختارون 
االنتقام الشخصي، ما يؤدي إلى عداءات بني األسر. 
ــي إقـــلـــيـــم  ــ ــــدت مــــديــــريــــة لـــســـبـــيـــلـــه فــ ــهـ ــ أخــــــيــــــرًا، شـ
بــلــوشــســتــان، جــنــوبــي بــاكــســتــان، جــريــمــة اعــتــداء 
جنسي بحق طفل لم يتجاوز عمره السبعة أعوام. 
لم يكتف الجناة الثالثة باالعتداء الجنسي عليه، 
بل صبوا فوق جسده مادة كيميائية ما أدى إلى 
إحــراق جزء منه، ثم تركوه قرب مستشفى محلي 
وهــو فــي حــالــة إغــمــاء. واكــتــفــت السلطات املعنية 
بـــاإلعـــالن عــن اعــتــقــال الــجــانــي الــرئــيــســي ويــدعــى 
ــد بــتــحــقــيــق شـــامـــل فــي  ــوعــ ــع الــ ــم، مــ ــيــ مــحــمــد رحــ
أحد  العالج في  الضحية  الطفل  القضية. ويتلقى 

املستشفيات املحلّية من دون أن تثار القضية في 
وسائل اإلعالم.

ــارت قــضــّيــة االعـــتـــداء الجنسي على  فــي املــقــابــل، أثــ
الــجــاري،  الــتــاســع مــن الشهر  فــي  امـــرأة باكستانية 
عــلــى الـــطـــريـــق الــرئــيــســي الـــــذي يـــربـــط بـــني مــديــنــة 
سرغودها في إقليم البنجاب وبني العاصمة إسالم 
آباد، ضجة كبيرة في باكستان، تحديدًا في البرملان 
ومجلس الشيوخ، ما أرغم الحكومة على سن قوانني 
جديدة. والفرق بني القضيتني هو أن األولى وقعت 

في منطقة ريفية، بينما الثانية شهدتها املدينة.
في هذا السياق، يقول الناشط الباكستاني محمد 
 »املشكلة األساسية 

ّ
»العربي الجديد«، إن شفيق، لـ

الحكومة وكيفية  أداء  الجرائم تكمن في  في هــذه 
تعاملها مع القضية، عدا عن التباينات املوجودة 
في النظام السائد في األرياف واملدن. في األخيرة، 
ــع األريــــــاف،  تــكــثــر الـــجـــرائـــم املــمــاثــلــة بـــاملـــقـــارنـــة مـ
لــكــن تبعاتها فــي األريــــاف أخــطــر عــلــى الــرغــم من 
مشاكل  عنها  تنجم  األحــيــان،  معظم  وفــي  تها. 

ّ
 قل

اجتماعية أخرى«.
 النظام القبلي يحكم أحيانًا على 

ّ
يضيف شفيق أن

الــجــنــاة، لكنه ال يستطيع ذلــك فــي بعض األحــيــان 
األخرى. بالتالي، تلجأ أسرة الضحية إلى االنتقام 
الشخصي وقتل الجاني، ما يؤدي إلى عداء يستمر 
عــقــودًا، تــتــدخــل فــيــه الــقــبــائــل بحكم الــــوالء القبلي. 
وفي املدن، يلجأ الجميع إلى القانون. وفي تفاصيل 

قضية املــــرأة أنــهــا خــرجــت مــن منزلها مــع أوالدهـــا 
فــي الــتــاســع مــن الشهر الــجــاري فــي ســيــارة خاصة 
ــنـــاء قــيــادتــهــا لـــهـــا، فــاتــصــلــت بــأقــاربــهــا  تــعــطــلــت أثـ
ملساعدتها. لكن قبل وصولهم، جاء عدد من الشبان 
يطلبون املساعدة. جلست املرأة في السيارة وأغلقت 
األبــواب، لكنهم كسروا الزجاج وأخرجوا املــرأة من 
السيارة وأخذوها بالقوة إلى غابة قريبة، واعتدوا 

عليها جنسيًا وضربوها.
ــا وصل أقاربها، وجــدوا آثــار دمــاء على السيارة 

ّ
ومل

من دون أن يجدوا املرأة وأوالدها. وبعد قليل، جاءت 
ــرأة إلـــى الــســيــارة وأخــبــرتــهــم بــمــا حــصــل معها.  ــ املـ
رفضت عائلة املرأة الصمت، ما أجبر الحكومة على 

سن قوانني جديدة. 
ــــرح رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــان  وطـ
وأحـــــــزاب إخـــصـــاء الـــجـــنـــاة، وتــنــفــيــذ حــكــم اإلعـــــدام 
الــذي  السياسي  االهتمام  مــن  الــرغــم  بحقهم. وعلى 
حظيت بــه الــقــضــيــة، رأى مــراقــبــون وحــقــوقــيــون أن 
املشكلة ليست في القوانني، بل في تنفيذها وإرادة 

الحكومة وتفشي الفساد. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــحــقــوقــي الــبــاكــســتــانــي محمد 
 حــكــم اإلعـــــدام 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ فـــــــاروق، لـ

 فـــي الــقــانــون الــبــاكــســتــانــي، وكـــان 
ً
مـــوجـــود أصــــال

قد نفذ مــرارًا إبــان حكم الرئيس العسكري ضياء 
أثر  له  املــاضــي، وكــان  القرن  الحق في ثمانينيات 
كبير على مستوى البالد. واآلن، تكمن املشكلة في 

القانون وليس سن قوانني جديدة. وثّمة  تطبيق 
 الجاني 

ّ
، ألن

ً
من يرى أن عقوبة اإلعدام ليست حال

ســيــرتــاح بــعــد املــــوت، واقــتــرحــوا اإلخـــصـــاء. تقول 
الباكستاني في مجلس  النائبة في حزب الشعب 
الــشــيــوخ، شــيــري رحـــمـــن، إن »نــســبــة االعـــتـــداءات 
الجنسية تعد مرتفعة في البالد، ونريد اآلن سن 
أيده  ما  املعتدين«، وهــو  قوانني جديدة ملحاسبة 
الكثيرون من نواب الحزب الحاكم واملسؤولني في 
الحكومة، منهم رئيس الوزراء عمران خان نفسه. 
فـــي املــقــابــل، طــالــب الــبــعــض بــالــتــشــدد فـــي تنفيذ 

  .
ً
القوانني املوجودة أصال

مجتمع
أظهرت دراسة أجراها مركز الحياة – راصد )مؤسسة حقوقية غير ربحية متخصصة في الشأن 
البرملاني(، حول توجهات النساء األردنيات لالنتخابات البرملانية املقبلة، أن حوالي 47 في املائة 
الثاني  من األردنــيــات ال ينوين املشاركة في االنتخابات املقرر إجراؤها في 10 نوفمبر/ تشرين 
املقبل. وبينت النتائج التي أعلنت أمس الثالثاء أن نسبة من يرغنب باملشاركة واإلدالء بأصواتهن 
 بعد 

ّ
هــي  30 فــي املــائــة  مــن مجموع املستجيبات، فيما بلغت نسبة اللواتي لــم يحسمن أمــرهــن

)العربي الجديد( باملشاركة 23 في املائة  من مجموع املستجيبات. 

استطاع رجال اإلنقاذ أمس الثالثاء تحرير حوالي 25 حوتًا عالقًا على شريط رملي قبالة الساحل 
الغربي بمنطقة نائية من جزيرة تسمانيا األسترالية، ويأملون إنقاذ مزيٍد منها في األيام املقبلة، 
لوضع نهاية لواحد من أكبر مشاهد جنوح الحيتان على شواطئ البالد. وقّدر علماء أن حوالي 
90 حوتًا قد نفقت من سرب قوامه نحو 270 حوتًا من نوع الحيتان الطيارة أصبحت محصورة 
في مياه ضحلة منذ رصدها من الجو قبالة الشاطئ الوعر يوم االثنني. والحوت الطيار نوع من 
)رويترز( دالفني املحيطات التي يصل طولها إلى سبعة أمتار ووزنها إلى ثالثة أطنان.  

أستراليا: إنقاذ 25 حوتًا عالقًادراسة: نصف األردنيات لن يشاركن في االنتخابات

نشرت مؤسسة »ساحل« المهتمة بشؤون األطفال 
على  الجنسية  االعتداءات  أّن  فيها  ذكرت  دراسة 
بشكل خطير، فهناك مؤشرات  ارتفعت  األطفال 
بكثير  أكبر  المسجلة  غير  الحوادث  عدد  أّن  على 
المعنية،  المؤسسات  لدى  سجلت  التي  تلك  من 
والسبب وراء ذلك تفاوت العادات والتقاليد التي 

تخفي المعلومات خوفًا من الفضيحة.

إخفاء المعلومات

العالقة  طت دراســة إيطالية مجددًا الضوء على 
ّ
سل

الــدم، مؤكدة  الجديد وفصائل  بني فيروس كورونا 
انـــخـــفـــاض خـــطـــر اإلصــــابــــة بــــاملــــرض لــــأفــــراد مــن 
الــدراســة  بــاآلخــريــن. وأجـــرى  الفصيلة »O« مقارنة 
باحثون من الهيئات الصحية االجتماعية اإلقليمية 
في مانتوفا، ومن مستشفى »سان ماتيو« في بافيا 
)لومبارديا، شمال(، وهم ممن كانوا من بني أول من 

قام بتجربة البالزما شديدة املناعة ضد كورونا، في 
األسابيع األولى لحالة الطوارئ في إيطاليا، ونشروا 
دراسة حول فعاليته، تعد األولى في العالم الغربي. 
فــي مجلة »فوكس  الجديدة  الــدراســة  نتائج  ــشــرت 

ُ
ن

ــفـــاض خطر  ســانــغــويــنــيــس«، وفــيــهــا يــظــهــر »انـــخـ
اإلصابة بكورونا لدى حاملي الفصيلة 

O مقارنة باملنتمني إلى فصائل الدم األخرى«. وفي 

ق مدير قسم طب املناعة ونقل الدم 
ّ
هذا الصدد، عل

ماسيمو  مانتوفا،  في  بوما«  »كــارلــو  بمستشفى 
فَسر هذه النتيجة املهمة 

ُ
فرانكيني، بالقول: »ربما ت

 O بــوجــود أجــســام مــضــادة طبيعية فــي الفصيلة
موجهة ضــد فــيــروس كــورونــا، تمنعه مــن إصابة 
خاليا املضيف«، الفتًا إلى أّن »هــذه هي الفرضية 
الــتــي يــمــكــن أن تــفــســر هـــذا الــتــأثــيــر املــنــاعــي«. من 

الــرئــة فــي املستشفى  جانبه، قــال مدير قسم طــب 
أحــد املشاركني  نفسه، جــوزيــبــي دي دونـــو، وهــو 
ها أجريت 

ّ
الــدراســة مهمة، ألن إّن »هــذه  البحث،  في 

على متبّرعني بالبالزما في فترة النقاهة، وحقيقة 
إبــــراز مــنــاعــة فصيلة O قــد تــكــون لــهــا آثــــار على 

استراتيجية صحية مستقبلية«.
)آكي(

Wednesday 23 September 2020
األربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020 م  6  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2214  السنة السابعة

)Getty /فابريزيو فيال(



حدِّ قوِل محمد. محمد الذي أطلق على طفلِه 
اســم سفيان تخليدًا لذكرى والــده الــذي ُحــِرَم 
منه باكرًا كما حرم اآلن من طفله، وهو ينتظر 
 املـــهـــّرب أقــنــع 

ّ
اآلن مـــولـــودًا جـــديـــدًا. يــقــول إن

إلــى قبرص، سيكون  الذهاب   
ّ
بــأن املهاجرين، 

، ولــن يحتاجوا شيئًا. 
ٌ
، والطعام مــؤّمــن

ً
سهال

هم 
ّ
 الخوف بدأ يعتريهم لحظة إدراكهم أن

ّ
لكن

يتوجهون جنوبًا وليس باتجاه قبرص، وفي 
وســط الــبــحــر، مــن دون مـــواد غــذائــيــة، إذ أخذ 
 ما معهم قبل انطالقهم، وأخذوا 

ّ
املهّربون كل

سترات النجاة، كما نفد وقود القارب، وهكذا 
ونصفًا،  سنتني  العمر  مــن  البالغ  ابنه  توفي 
عطشًا، بعد يومني تقريبًا، قبل أن يجَد نفسه 
 ما في هذا 

ّ
مرغمًا على رميِه في البحر، مع كل

املشهد من قساوة تكاد تخنق محمد. 
ليتحدث عن  ابنه  املوضوع سريعًا عن  يغير 
اآلخرين: »بعد انقطاع األمل، وازديــاد حاالت 
الذعر والقلق، لركاب يتجاوز عددهم الثالثني، 
مــــن جـــنـــســـيـــاٍت وأعـــــمـــــاٍر مــخــتــلــفــة يــجــمــعــهــم 
الحرمان والفقر، قّرر عدٌد من الشبان القفز من 
الــقــارب، وسبحوا بحثًا عن عناصر من خفر 
قــارب يمكن أن يطلبوا منه  أّي  الــســواحــل، أو 
هم ذهبوا من دون عودة وما زالوا 

ّ
النجدة، لكن

مفقودين ال أثر لهم، باستثناء إبراهيم الشني 
الــــذي تــمــكــن مـــن الــســبــاحــة عــلــى مـــدى يــومــني 
وأكثر قبل أن يصادف سفينة اليونيفيل )قوة 

عثرت  التي  لبنان(  فــي  املؤقتة  املتحدة  األمــم 
 
ّ
على القارب وأنقذت من فيه. لكن، لألسف، فإن
رحلة الهروب التي دامــت ثمانية أيــام تقريبًا 
قتلى ومفقودين  ــفــت 

ّ
خــل ــاء،  ومــ أكـــل  مــن دون 

بينهم جثة ابني وقريب لــي. ومــن عــاَد زادت 
مأساته وخسائره بشريًا وماديًا، األمر الذي 
يدفعني إلى إعادة التجربة مّرات عّدة بالرغم 
من املخاطر التي مررت بها، فالشعور بالعجز 

موت بطيء«.
ــــروي الـــنـــاجـــي، إبـــراهـــيـــم الشــني  مـــن جــهــتــه، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد« رحــلــة الــيــومــني ونصف  لـــ
الــيــوم فــي الــبــحــر، بــحــثــًا عــن خــفــر الــســواحــل: 
أفــّكــر  املـــيـــاه، مــن دون أن  »رمــيــت بنفسي فــي 
سوى بالعائالت في القارب واألطفال والنساء 
وضــــرورة مــســاعــدتــهــم، ولـــم أكــتــرث للنتائج، 
فإما املوت أو العيش، وال فرق بني االحتمالني 
مــقــارنــة بحياتنا فــي لــبــنــان، الــتــي هــي أشبه 
ــة عـــنـــايـــة فـــائـــقـــة«.  ــرفــ ــــي غــ ــٍة فـ ــابــــضــ بـــجـــثـــٍة نــ
ــريـــق املــــركــــب، وعــشــت  ويـــضـــيـــف: »ضـــلـــلـــت طـ
لـــحـــظـــات مــجــبــولــة بـــالـــخـــطـــورة والــتــصــمــيــم، 
فهناك في قارب املوت من ينتظرني، وال نملك 
ي 

َ
ترف الوقت، لم أقَو على النوم أو أسمح لعين

بأن تغمضا، فالغرق مصيري عندها. ال أعرف 
السباحة.  القوة هــذه، وتابعت  كيف جاءتني 
أكـــــل الـــســـمـــك يــــــدّي وكـــتـــفـــي وقـــــدمـــــّي، وحــتــى 
وجــهــي، وبــقــيــت عــالمــات لـــدغـــاٍت تظهر فــوق 

طرابلس )شمال لبنان(ـ  ريتا الجّمال

عــامــًا(،   21( محمد  ســفــيــان  محمد 
شــــــاب لـــبـــنـــانـــي، حــــفــــرت الـــهـــمـــوم 
آثــــارهــــا فــــي وجـــهـــه مـــنـــذ الــصــغــر، 
بعينني  يتحدث،  العمِر.  ربيع  في  وهــو  فهرم 
ــــل بــغــصــة، عـــن طــفــلــه الـــذي  خــالــيــتــني مـــن األمـ
تــوفــي وهـــو يــطــلــُب مــنــه قــطــرة مـــاء وعــصــيــرا، 
ــهــــروب مـــن لــبــنــان عـــن طــريــق  ــلـــة الــ خــــالل رحـ
الــهــجــرة الــســريــة فــي قـــوارب صغيرة انطلقت 
مــن شــمــال الــبــالد. الــطــريــق إلــى مــنــزِل محمد، 
فـــي مــنــطــقــة الــقــبــة بــمــديــنــة طــرابــلــس )شــمــال 
لبنان( تروي وحدها مشوار مأساته، فهناك 
وأســواق  بالحياِة،  نابضٍة  أحــيــاٌء ضيقة غير 
صغيرة يقصدها متفّرجون يسرقون اللحظة 
ويغادرون، وباعة متجولون للقهوة، والكعك، 
تتشح  أجــرة  وسائقو  وحــرفــيــون،  والعصير، 
وجوههم بالبؤس والعناء، وعمال متجولون 
ــراء وجـــمـــع الــــخــــردوات  ــشــ ــة لــ ــارغــ بــــعــــربــــاٍت فــ
قــــون تـــركـــوا أبــوابــهــم 

ّ
واألثــــــاث الـــقـــديـــم، وحــــال

 
ٌ
ــان ــ ــّب ــر، وشــ ــثــ ــــن ال أكــ ــاريـ ــ مـــفـــتـــوحـــة لـــســـالم املـ

ُسبِل  يتباحثون في  األرصــفــِة  يجلسون على 
املزمِن.  الحرماِن  حلقِة  من  والــخــروج  الرحيِل 
ــازل  ــنـ فــــي تـــلـــك األحــــيــــاء مـــســـاكـــن شــعــبــيــة ومـ
متآكلة ال تتوافر فيها أدنى مقّومات العيش 
وأطــفــال  وإنــســانــيــًا،  مقبولة صحيًا  بــظــروٍف 
عون ابتساماٍت على 

ّ
يركضون في الشارع يوز

املاّرة، في مشهٍد قد يكون الوحيد الذي ُيبقي 
»أّم الفقير«،  عَرف بـ

ُ
األمل موجودًا في منطقٍة ت

فــشــمــال لــبــنــان مـــن أفـــقـــر املـــنـــاطـــق فـــي لــبــنــان 
املقابل نسبة كبيرة  ــه يضّم في 

ّ
أن بالرغم من 

ــال األعـــمـــال والــســيــاســيــني والــزعــمــاء  ــ مـــن رجـ
األكثر ثراء.

 حــيــاتــي مـــأســـاة بـــمـــأســـاة، كــــان الـــهـــروب 
ّ

ــــل »كـ
بقارب املوِت فسحة أمل بالنسبة إلّي، وإن كنت 
متيقنًا من فرص النجاة الضئيلة، فأنا ميت 
ــوال، وعــاطــل عــن العمل،   األحــ

ّ
وخــاســر فــي كــل

ــان طــفــلــي يطلب  ــّد الــكــآبــة. كـ ووصــلــت إلـــى حـ
البطاطس( وأنا  العصير والتشيبس )رقائق 
ي كنت أتركه في 

ّ
 عن تأمينها له، حتى أن

ٌ
عاجز

املنزل تفاديًا ألن يطلب مني شيئًا من السوق، 
ــان كـــنـــت أغـــمـــض عــيــنــيــه  ــ ــيـ ــ وفـــــي بـــعـــض األحـ
ــنــي ال أملك 

ّ
عندما نصل إلــى الــدكــان، حتى أن

مــا أشــتــري بــه الــبــونــجــوس )عــصــيــرا معلبا( 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بينما  لــه« يــقــول محمد لـــ
يجلس في الشارِع مع شّباٍن يتشاركون حلم 
الرحيل نفسه. باع أثاث منزله بخمسة ماليني 
ليرة )نحو 670 دوالرًا أميركيًا بسعر الصرف 
الفعلي فــي الــســوق الـــســـوداء( ورهـــن ســواري 
ثمن  على  ليتحصل  تملكهما شقيقته،  ذهــب 
منه شخص  تقاضاه  السرية،  الهجرة  تذكرة 
يــدعــى »ب. الــقــطــريــب« وضـــع ثقته فــيــه كونه 
ه مهّرب 

ّ
 الحقًا أن

َ
»ابن مدينتي« قبل أن يتبنّي

 أحياء الشمال 
ّ

ضمن شبكٍة كبيرة تجوب كل
الفقيرة الصطياِد املحتاجني والبؤساء، على 

قوارب 
المهاجرين

البحر 
والعصابات 

يبتلعان 
فقراء لبنان

من شمال لبنان، أبحر مواطنون بقوارب قاصدين أوروبا، 
فمات  فشل،  باألزمات  الغارق  البلد  من  الهروب  لكّن 
عدد منهم وُفقد، واعتقل آخرون وأعيدوا إلى لبنان. 

يروي الحكاية لـ»العربي الجديد« شهود من بينهم

كان الهروب فسحة 
أمل بالنسبة إلّي، وإن 

كنت متيقنًا من أن فرص 
النجاة ضئيلة

رميت بنفسي في المياه، 
من دون أن أفّكر سوى 

بالعائالت في القارب
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جسمي كله، كما تكسرت أسناني من امللوحة، 
في حالٍة  أمعائي. كنت  إلــى  بكتيريا  ودخلت 
صعبة جدًا إلى أن وجدت سفينة تابعة لقوة 
سريعًا،  النجدة  وطلبت  البحرية  اليونيفيل 
فــحــّددت مكان الــقــارب، وعــاد 36 مــن الناجني 
ــقــلــت إلـــى املــســتــشــفــى مـــن أجــل 

ُ
إلـــى لــبــنــان. ون
تلقي العالج«. 

 الفقر والبطالة والحاجة 
ّ
يشير الشني إلى أن

ــال لــدفــع إيـــجـــار املـــنـــزل املــتــراكــم طـــوال  إلـــى املــ
ــبــــاٌب دفــعــتــه  ــره مـــن الــــديــــون، أســ أعـــــــوام، وغـــيـ
فيه  الــســريــة، بحثًا عــن وطـــٍن يعيش  للهجرة 
بكرامة ويؤمن له الحقوق التي ُحِرَم منها في 
بــلــده حــيــث »املــحــســوبــيــات« الــطــريــق الوحيد 
يـــقـــول: »لـــدي  ألّي وظــيــفــة عـــامـــة أو خـــاصـــة. 
الوحيد ومعيل   

ّ
أربــع شقيقات، وأنــا معيلهن

والــدتــي، واتــخــذت قـــرار الــرحــيــل بعدما رأيــت 
شّبانًا سلكوا هذا املسار ووصلوا إلى أملانيا، 
فــأســســوا هــنــاك عـــائـــالت، وتــمــكــنــوا مـــن بــنــاء 
لألسف  نا 

ّ
لكن أمــانــًا.  وأكــثــر  أفــضــل  مستقبل 

الهاربني  نحن   - املهربني  مصيدة  فــي  وقعنا 
مــن شــبــاك املــســؤولــني الــفــاســديــن- فــهــم كــانــوا 

يــخــطــطــون لــنــقــلــنــا مـــن شــاطــئ املــنــيــة شــمــااًل 
السواحل  يلقي خفر  لبنان حيث  إلــى جنوب 
من  الــرغــم  ــه على 

ّ
ألن يتأسف  علينا«.  القبض 

 مــا تعرض لــه مــع الــركــاب، لــم تسأل عنهم 
ّ

كــل
املــســاعــدة،  لــهــم  تــقــّدم  أو  اللبنانية  الــســلــطــات 
أجهزتها  عــبــر  معهم  بالتحقيق  اكــتــفــت  وقـــد 
ها تتحّمل ما وصلنا إليه 

ّ
األمنية »مع العلم أن

من شقاٍء، وحرمان من حق التعليم والعيش 
بكرامة«.

في املقابل، لم يقع سامي ياسني، في مصيدة 
املـــهـــّربـــني، بـــل أوقـــفـــتـــه ســلــطــات قـــبـــرص بعد 
رحلة يومني تقريبًا، نام خاللهما مع آخرين 
بـــالـــقـــارب، فــأعــيــدوا إلـــى لــبــنــان عــبــر عناصر 
مشاورات  بعد  القبرصي،  السواحل  خفر  من 
اتفاق  اللبنانية، وذلــك بموجب  السلطات  مع 
ملــنــع املــهــاجــريــن مـــن الـــوصـــول إلـــى األراضــــي 
الجديد«:  »العربي  لـ ياسني  يقول  األوروبــيــة. 
»عند وصولنا إلى قبرص اليونانية، ُوِضعنا 
فـــي الــحــجــر ملــــدة يـــومـــني وخــضــعــنــا لفحص 
ــا الــســلــطــات  ــنــ كـــورونـــا قــبــل املــــغــــادرة، وزودتــ
أبقت بعض  كما  واملــيــاه،  بالطعام  القبرصية 
ــم تــرجــعــهــا إلــــى لــبــنــان«.  الـــعـــائـــالت هـــنـــاك ولــ
للمخاطرة  دفــعــه  الـــذي  السبب   

ّ
أن إلــى  يشير 

فـــي غــمــار الــبــحــر كـــان خـــســـارة مــطــعــمــه الـــذي 
أنفق عليه مبلغ 100 ألف دوالر في محلة أبو 
املتراكمة  األزمــــات  نتيجة  طــرابــلــس،  ســمــراء، 
في لبنان والتي فاقمها الوباء: »كذلك، رافقت 
لم  التي  املأمولة  ي شقيقي في رحلتهما 

َ
نجل

ه لن يبقى في 
ّ
تكتمل إلى اليونان«. ويؤكد أن

السفر   شــيء، وينوي 
ّ

كــل لبنان، بعدما خسر 
مجددًا إلى تركيا.

في القضية نفسها، يقول الشاب سامر عوض 
ــه قطع  ــ

ّ
فـــي اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن

األمل من لبنان، ولجأ إلى الهرب بحرًا من أجل 
البحث عن حياة فهو في عز شبابه وال يريد 
أن يضّيع مزيدًا من العمر خوفًا وقلقًا وفقرًا. 

ــــه مــا زال مــحــتــجــزًا فــي قبرص 
ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

ه 
ّ
اليونانية وال يعرف مصيره. ويشير، إلى أن

ونحو 56 شخصًا كانوا على منت القارب الذي 
ألفي دوالر والهرب  إلى شرائه بمبلغ  عمدوا 
قــبــرص، وقــد أعيد قسم منهم  إلــى  بواسطته 
وما زال قسم آخر محتجزًا في قبرص. في هذا 
اإلطار، يستمّر البحث عن املفقودين، علمًا أن 
املهاجرين.  أعـــداد  أرقـــام رسمية دقيقة عــن  ال 
ويقول مسؤول في وحدة اإلنقاذ البحري في 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ اللبناني  املــدنــي  الــدفــاع 
ه جرى انتشال أربع جثث حتى أمس األول 

ّ
إن

أحدهما  لبنانيني،  لشخصني  تعود  اإلثــنــني، 
طــفــل، وشـــاب ســـوري وآخـــر هــنــدي، وذلـــك في 
ويلفت  اللبناني.  الشاطئ  مــن  متفرقة  نــقــاط 
الدفاع  انتشلتها عناصر  ثــالث جثث   

ّ
أن إلــى 

املــدنــي، فــي الـــذوق )شــمــالــي بــيــروت( والجية 
)جــنــوبــي بــيــروت( والــبــتــرون )شــمــال لبنان( 
فــيــمــا عــثــرت بــحــريــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 
الصرفند )جنوب  فــي شــاطــئ  الــرابــعــة  الجثة 
لــبــنــان( وهــــي الـــتـــي تـــعـــود لــلــشــاب الـــســـوري. 
الشاب  ثــيــاب  فــي  رســالــة  »عثرنا على  يتابع: 
الهندي ُكتب فيها: نحن مقطوعون في شرق 
قبرص ولكم جزيل الشكر. على منت القارب 50 
الـــوالدة بسبب  شخصًا. توفي طفالن حديثا 
 الرسالة كانت 

ّ
النقص في الغذاء«. يلفت إلى أن

مربوطة بحزام والصق ومكتوبة بلغاٍت عّدة.
»العربي  في السياق، يؤكد مصدر عسكري، لـ
ـــه تــم توقيف أحــد الــوســطــاء بني 

ّ
الــجــديــد«، أن

الــــركــــاب املــهــاجــريــن وصـــاحـــب الــــقــــارب الـــذي 
أكثر من  املهاجرين وحصل منهم على  خــدع 
عشرين مليون ليرة )نحو 2700 دوالر بسعر 
الـــســـوق الــــســــوداء( ويـــجـــري الــبــحــث عـــن رأس 
الخلية وشركائه املنتشرين في املنية والقبة 
 )شمال لبنان( وغيرها، وجرى تشديد 

ّ
والتل

البحرية للحؤول دون  اإلجــراءات والدوريات 
مغادرة أّي قارب الشواطئ اللبنانية. ويتابع 

أهـــالـــي املـــفـــقـــوديـــن تــحــّركــاتــهــم فـــي الـــشـــارع، 
واتــصــاالتــهــم مــع الــجــهــات املــعــنــيــة بــحــثــًا عن 
ــد اعــتــصــمــوا األســـبـــوع املــاضــي،  ــــم، وقـ أوالدهــ
احتجاجًا على تردي األوضاع املعيشية، التي 
السرية،  الهجرة  إلــى  لبنان  مواطني  أوصلت 
ورمـــي أنفسهم فــي قـــوارب املـــوت، واعــتــراضــًا 
على تراخي املسؤولني واألجهزة اللبنانية في 
الـــرؤوس  القبض على  قضّية أوالدهـــم وعـــدم 

الكبيرة التي تتاجر بأرواحهم.
ــمـــي بــاســم  ــاطـــق الـــرسـ ــنـ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـ مــ
»العربي الجديد«  »يونيفيل« أندريا تننتي، لـ
 سفينة تابعة لهم عملت في 14 سبتمبر/ 

ّ
إن

أيلول الجاري، على تحديد مكان قارب خارج 
املياه اإلقليمية اللبنانية يحمل على متنه 37 
 »مهمة 

ّ
أن إلــى  أحــدهــم، الفتًا،  شخصًا، توفي 

يــونــيــفــيــل كــانــت تــقــتــصــر عــلــى إنـــقـــاذ الــركــاب 
بالقوانني   

ً
عمال ساملني  لبنان  إلــى  وإعادتهم 

القضية  تتابع  املعنية  واملنظمات  اإلنسانية، 
مــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، ويــمــكــن أن نتحّرك 
الحقًا بطلب من السلطات اللبنانية، مع األمل 

بأال تتكّرر هذه األحداث املأساوية«.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

الغالف

غزة ــ أمجد ياغي

ال تــتــوقــف مــــروى الــســلــطــان عـــن التفكير 
فـــي زوجـــهـــا الـــراحـــل تــامــر الــســلــطــان )38 
عامًا( الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية 
»شــهــيــد الــغــربــة« وضــمــتــه إلـــى الضحايا 
الكريم خــارج  العيش  عــن سبل  الباحثني 
وطـــنـــهـــم. تــحــولــت قــضــيــة الــســلــطــان إلــى 
ــي فـــلـــســـطـــني، نــتــيــجــة  قــضــيــة رأي عـــــام فــ
تــعــرضــه الضــطــهــاد ســيــاســي وبــحــثــه عن 
فــرصــة حــيــاتــيــة جـــديـــدة، فــي ظــل انــســداد 
أفق املستقبل املعيشي أمامه، بالرغم من 
عمله صيدالنيًا في قطاع غزة. في شمال 
القطاع، تحديدًا في منطقة التوام، تعيش 
أسرة تامر السلطان على ذكرى الوالد الذي 
السرية ألجــل تأمني حياة  الهجرة  حــاول 
األجهزة  لقمع من  أطفاله، بعدما تعرض 
األمنية في غزة، نتيجة عدم موافقته على 
تثبيت كاميرا مراقبة أمام الصيدلية التي 
كان يديرها »صيدلية عثمان«، كما تروي 

»العربي الجديد«.  زوجته لـ
لكن انتهى به املطاف على حدود البوسنة 
والهرسك ميتًا خالل محاولة الهجرة إلى 
بلجيكا في نهاية املطاف. توفي السلطان 
بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2019، ولديه 4 
أبــنــاء، هــم وســـام )9 ســنــوات( وفتحي )7 
سنوات( وميرا )سنتان( وأنجبت زوجته 
ــع الــــذي لـــم يعرفه  ــرابـ بــعــد وفـــاتـــه ابــنــه الـ
ه يحمل اآلن اسمه تامر. عندما 

ّ
والده، لكن

 
ً
قــرر الــوالــد الهجرة، كانت زوجــتــه حامال

في شهرها األول، وكان تامر يتخوف من 
املستقبل غير املضمون ألطفاله، فاألحوال 
ــرام  ــ ــا يـ ــ ــم تـــكـــن عـــلـــى مـ ــ ــــي الـــصـــيـــدلـــيـــة لـ  فـ

لجهة املبيعات.
ــــروى: »لـــم يــجــد زوجــــي الــكــرامــة  تــقــول مـ
اإلنــســانــيــة فـــي مــجــتــمــعــه، بـــل عــانــى من 
ال  أن  وأدرك  الــــســــيــــاســــي،  االضــــطــــهــــاد 
الــذيــن يــكــبــرون  مستقبل جــيــدًا ألبــنــائــه 
وقد  اإلنكليزية،  اللغة  يتقن  كــان  أمــامــه. 
بــدأ فــي رحــلــة هجرته العمل فــي تركيا، 
ــــي اليونانية  إلـــى األراضـ وعــنــدمــا دخـــل 
ــه صيدالني 

ّ
أن على  السلطات  استقبلته 

يــتــحــدث اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، كـــذلـــك أثـــبـــت لهم 
ـــى 

ّ
ــــي مـــجـــتـــمـــعـــه، وتـــلـــق ـــــــه مـــضـــطـــهـــد فـ

ّ
أن

 
ّ
ــه اكــتــشــف أن

ّ
مــعــامــلــة جــيــدة مــنــهــم، لــكــن

الفرصة مفتوحة أمامه للعمل بشهادته 
الــجــامــعــيــة فــي بلجيكا، مــع مــا فــي ذلــك 
مـــن حــيــاة كــريــمــة، فــتــوجــه إلــيــهــا مشيًا 
عبر الحدود والغابات«. تضيف: »كشف 
ة 

ّ
 يده كانت مزرق

ّ
تقرير الطب الشرعي أن

 عــقــربــًا سامًا 
ّ
بــشــدة، ورجـــح الــتــقــريــر أن

لــدغــه. والـــيـــوم، انــضــم زوجــــي إلـــى كثير 
من الشهداء الذين يبحثون عن كرامتهم 

التي لم يجدوها في وطنهم«.
نـــشـــطـــت حــــركــــة الـــهـــجـــرة مــــن غـــــزة بــعــد 
انــتــظــام فــتــح مــعــبــر رفــــح الــــحــــدودي مع 
وبينما   ،2018 آذار  مـــارس/  منذ  مــصــر، 
تـــســـهـــل تـــركـــيـــا دخــــــــول الــفــلــســطــيــنــيــني 
ــهــا لــيــســت دولـــة 

ّ
ــامــــات، فــإن ومــنــحــهــم إقــ

األحالم بالنسبة إلى كثيرين، باعتبارها 
ال تقدم دعمًا للمهاجرين كدول االتحاد 
بالنسبة  تركيا  باتت  وهكذا  األوروبـــي. 
إليهم فرصة لإلقامة املؤقتة ثم االتجاه 
الــيــونــان من  إلــى  الــســريــة منها  للهجرة 
بأّي  الغزيون  يبالي  طريق مهربني، وال 
مخاطر، لكونهم عايشوا ما هو أسوأ في 

 االعتداءات اإلسرائيلية والحصار.
ّ

ظل
توفي خالد املشهراوي )22 عامًا( بسبب 
ــان فـــي 12  ــيـــونـ حـــــادث ســيــر وقــــع فـــي الـ

يناير/ كانون الثاني املاضي، ليبقى في 
ن 

َ
عل

ُ
وت أسابيع،   3 نحو  املــركــزة  العناية 

وفــاتــه فــي أول فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي. 
إلــى بلجيكا أيضًا،  الــوصــول  كــان هدفه 
وأمــضــى فــي تــركــيــا ســتــة أشــهــر قــبــل أن 
ــان. عــــاش املـــشـــهـــراوي  ــونـ ــيـ يــعــبــر إلــــى الـ
يتيمًا طوال عشرة أعوام بعد وفاة والده، 
وعـــاشـــت أســـرتـــه فـــي ضــائــقــة معيشية، 
في  وعــمــل  املــدرســي،  تعليمه  يتابع  فلم 
مــهــن عــــدة، لــكــن ذلــــك لـــم يــســتــمــر كــثــيــرًا، 
فقرر الهجرة الى تركيا، ثم إلى أوروبــا، 
التي وافقت على ذلك  والــدتــه  أخبر  كما 

ووفرت له املال الالزم للتهريب.
ــد ســـبـــعـــة أشـــــقـــــاء، مــعــظــمــهــم  ــالــ لــــــدى خــ
عــاطــلــون مــن الــعــمــل، ونــتــيــجــة ظــروفــهــم 
ــة، قـــــرر املــــضــــّي فــــي طــريــق  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الهجرة إلى بلجيكا حيث شقيقه محمد 
أربــعــة  مــنــذ  الـــذي يقيم فيها  )28 عــامــًا( 
أعـــوام. تقول والــدتــه عائشة املشهراوي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »اقـــتـــرضـــت 900  ـــ لـ
للمهرب  ليدفعها  إليه  دوالر، وأرسلتها 
ــان. نـــجـــا مــن  ــونــ ــيــ ــه إلـــــى الــ ــلــ الــــــذي أوصــ
الــغــرق بأعجوبة برفقة ســيــدات ورجــال 
 في اليونان على 

ّ
سوريني، وعايش الذل

 في 
ً
ه قرر تحّمل ذلك، أمال

ّ
مدار شهر، لكن

الوصول إلى محطته األخيرة بلجيكا«. 
تضيف: »جاءني خبر وفاته في حادث 
الـــيـــونـــانـــيـــة،  جــــزيــــرة رودس  فــــي  ــيـــر  سـ
 الــدنــيــا أمـــامـــي. واآلن، أنــا 

ّ
فــانــقــلــبــت كـــل

ني وافقت على هجرته. 
ّ
نادمة كثيرًا، ألن

 أبــنــاؤنــا فــي غـــزة حــيــث الــويــالت 
َ

فليبق
والفقر أفضل من موتهم في الخارج«.

ســلــمــان الــبــشــيــتــي )30 عـــامـــًا( مـــن خــان 
الوصول  لم تفلح محاوالته في  يونس، 
إلى اليونان، بل مات على شواطئ تركيا 
فــي يناير/  الهجرة،  أثــنــاء محاولته  فــي 
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. يــــروي شقيقه 
ه »كان وعددًا من املهاجرين، من 

ّ
طارق أن

بينهم فلسطينيون وسوريون، يبحرون 
 الــطــقــس كــان 

ّ
إلـــى جــزيــرة يــونــانــيــة، لــكــن

ســيــئــًا واألمـــــــواج مــرتــفــعــة، مـــا أدى إلــى 
غرق املركب بمن فيه. وعثر على جثمان 
ــيـــة، مــع  ــتـــركـ ســـلـــمـــان عـــلـــى الـــشـــواطـــئ الـ
فيما بقي مصير سبعة  آخرين،  ثمانية 
»العربي  لـ يتابع  الــيــوم«.  حتى  مجهواًل 
الجديد«: »أغلقت األبواب أمامه في غزة. 
لم يكن يحلم بحياة وردية، فهو ال يريد 
وراتــبــًا بسيطًا وحياة  منزاًل بسيطًا  إال 
مستقرة بعيدًا عــن الــحــرب والــدمــار... ال 

يريد أكثر من ذلك«.

ضحايا الهجرة السرية في غزة

كان خالد المشهراوي شابًا طموحًا )محمد الحجار(

مروى زوجة تامر السلطان وابنه الذي يحمل اسمه ولم يَره )محمد الحجار(

سيحاولون الهجرة مجددًا فلبنان بيئة طاردة كما يؤكدون )حسين بيضون(

36
شخصًا، أنقذتهم قوة »يونيفيل« 

من قارب خارج المياه اإلقليمية 
اللبنانية، في 14 سبتمبر الجاري.

فلسطينيون كثيرون 
من غزة يحاولون أن 
يحظوا بفرصة حياة 

بعيدًا عن الفقر والقهر 
وانسداد اآلفاق، 

لكّن بعضهم يسقط 
ضحية في محاولته 

العبور إلى أوروبا

سجلت مخيمات النازحين 
األيزيديين في العراق 

وقائع انتحار عدة في 
فترات متقاربة، ما سلط 

الضوء بقوة على قضية 
النزوح التي لم ُتحّل بعد، 

ويعتبرها كثيرون السبب 
الكامن خلف االنتحار، 

لما في المخيمات من 
ظروف سيئة

انتحار متزايد في مخيمات النازحين األيزيديين
خالل شهر واحد جرى 

تسجيل أربع وقائع انتحار، 
3 شبان وفتاة واحدة

مشكلة سنجار وإدارتها 
واألمن والنازحين تحتاج 

إلى تحرك حكومي

بغداد ــ أكثم سيف الدين

أثارت وقائع االنتحار املتزايدة بني النازحني 
الــعــراقــيــني، مــن األيــزيــديــني تــحــديــدًا، مــمــن ما 
ــوا فــي املــخــيــمــات الــتــي تــعــانــي مــن انــعــدام  زالــ
ــقــــومــــات الــــحــــيــــاة، قـــلـــق مـــســـؤولـــني  ــط مــ ــســ أبــ
اإلنــســان  بحقوق  معنية  ومنظمات  محليني 
حــّمــلــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــســؤولــيــة ذلـــك، 
الذي  النزوح   مللف 

ّ
بإيجاد حل إياها  مطالبة 

الحكومات  وأهــمــلــت  الــســلــبــيــة.  ــاره  آثــ تتفاقم 
املتعاقبة ملف النازحني، الذي ما زال شائكًا، 
بــســبــب تــــدخــــالت ســيــاســيــة فـــيـــه، إذ تــعــرقــل 
ــــودة قــســم كــبــيــر منهم  مــلــيــشــيــات مــســلــحــة عـ
إلــــى مــنــاطــقــهــم الـــتـــي خــضــعــت لــســيــطــرة تلك 
الــدولــة  تنظيم  مــن  تحريرها  بعد  املليشيات 
اإلسالمية »داعش«. ووفقًا ملسؤول محلي، في 
ه »جرى 

ّ
دهوك، بإقليم كردستان العراقي، فإن

تسجيل 9 وقائع انتحار في مخيمات يقطنها 
نازحون أيزيديون، خالل فترة شهرين فقط«. 
ــذا الـــرقـــم  ــ  »هــ

ّ
ــد« إن ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ ــقـــول لـ يـ

املعيشية  النازحني  معاناة  تفاقم  إلــى  يؤشر 
املخيمات،  تلك  داخــل  النفسية  وانعكاساتها 
الــتــي ال تــتــوفــر فيها أبــســط مــقــومــات الحياة 
 »أربع وقائع انتحار من 

ّ
الكريمة«. يوضح أن

الغالبة  الطريقة  أمــا  التسع تعود إلنــاث.  بني 
الــخــيــام«. ويؤكد  فهي االنــتــحــار شنقًا داخـــل 
ــلـــجـــوء إلــــى االنـــتـــحـــار يــعــود   »الـ

ّ
املــــســــؤول أن

إلــــى عـــوامـــل نــفــســيــة مــرتــبــطــة بــحــالــة الــيــأس 
الــتــي وصــل إليها الــنــازحــون، إذ فــقــدوا األمــل 
ــــى ديــــارهــــم بــســبــب الــتــجــاهــل  فــــي الــــعــــودة إلـ
الخيام  داخــل  الحياة  سئموا  كما  الحكومي، 
بعد نحو خمس سنوات من النزوح، يقابلها 
عدم توفر فرص عمل، وحياة كريمة«. ويحّمل 
املسؤول املحلي الحكومة العراقية »مسؤولية 
التجاهل   

ّ
إن إذ  امللف،  عــدم وضــع حلول لهذا 

انتحار  وقــائــع  بتسجيل  سيتسبب  املستمر 
أّي  ــرون  يـ الــنــازحــني ال   

ّ
أن جــديــدة، وال سيما 

خطوات تبعث على األمل«.
األيزيديني  قائم مقام قضاء سنجار، موطن 
األساسي، في محافظة نينوى، محما خليل، 

ــاد وقــائــع االنــتــحــار بــني صفوف  يــؤكــد »ازديــ
الـــشـــبـــاب فـــي ســنــجــار ودهــــــوك )كـــردســـتـــان، 
حيث مخيمات النازحني األيزيديني األبرز(. 
فخالل شهر واحد جرى تسجيل أربع وقائع 
 
ّ
انتحار، لثالثة شبان وفتاة واحدة«. يؤكد أن
»هــذه األرقــام خطيرة، وتحتاج إلى الوقوف 

الحكومة سلطة القانون وتفصل امللفات عن 
 ملف النزوح«.

ّ
بعضها، وتعمل على حل

ازديـــــاد وقــائــع االنــتــحــار أثــــار قــلــق مفوضية 
حـــقـــوق اإلنــــســــان الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي عـــبـــرت عن 
خشيتها مـــن فـــقـــدان الــحــلــول فـــي هـــذا املــلــف. 
وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي: »جرى 
توثيق ثــالث حـــاالت انــتــحــار فــي شهر واحــد 
فقط، داخل مخيمات النزوح في دهوك وجبل 
 »الحاالت 

ّ
سنجار«، مؤكدًا في بيان صحافي أن

الــثــالث هــي ألبــنــاء مــن املــكــون األيــزيــدي ممن 
العنف واالسترقاق، في حقبة  كانوا ضحايا 
داعــش اإلرهابية، ومــا زالــوا يعانون من آثار 
نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم 
وفـــقـــدانـــهـــم لـــذويـــهـــم، طـــــوال فـــتـــرة تــواجــدهــم 
مــن معاناتهم  زادت  الــتــي  املخيمات  فــي هــذه 
ــراع  »اإلســ ـــ ــالـــب الــحــكــومــة بــ اإلنـــســـانـــيـــة«. وطـ
بـــإعـــادة الــنــازحــني طـــوعـــًا، ودراســـــة األســبــاب 
ــــى ارتــــفــــاع مــــعــــدالت االنـــتـــحـــار  ــــت إلـ ــتـــي دعـ الـ
ــع الـــحـــلـــول  ــ ــ فــــي مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــني، ووضـ
واملــعــالــجــات الــعــاجــلــة لــهــا«. ودعـــا املنظمات 

املجال الصحي  العاملة في  الدولية واملحلية 
داخل املخيمات، إلى »تكثيف برامج التأهيل 
ــنــــف، خـــالل  ــعــ ــلـــنـــســـاء ضـــحـــايـــا الــ ــنـــفـــســـي لـ الـ
حقبة داعــش اإلرهــابــيــة، واإلســـراع في توفير 
الــطــوعــيــة، وإنــهــاء نــزوح  الــعــودة  مستلزمات 
هـــذه األســــر، عــبــر اســتــكــمــال إجـــــراءات تأهيل 

قضاء سنجار، غربي نينوى«.
الــنــاشــط األيـــزيـــدي، مــنــصــور حــاجــي، يدعو 
املتحدة  واألمــم  الدولية  الحقوقية  املنظمات 
النازحني  »التدخل إليجاد حلول ألزمــة  إلــى 
ــــون«. يــؤكــد  ــــديـ ــزيـ ــ ومـــعـــانـــاتـــهـــم، ومـــنـــهـــم األيـ
التي  اإلحباط  »حالة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

تتحمل مسؤوليتها  النازحون،  إليها  وصل 
أّي  لــم يتخذا  ــهــمــا 

ّ
إن إذ  والــبــرملــان،  الحكومة 

خطوات عملية إلنهاء هذا امللف«. ويقول: »ال 
والبرملان،  الحكومة  قبل  من  حلول  أّي  نأمل 
ــاة تـــتـــفـــاقـــم يــــومــــًا بــــعــــد آخـــــــر داخـــــل  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ املـ
النفسية السيئة  النازحني  املخيمات، وحالة 
التي دفعت البعض إلى االنتحار، هربًا  هي 

من بؤس الحياة التي يعيشونها«.

واملعالجات  الــحــلــول  إليــجــاد  أسبابها،  عند 
ــالــــي من   »نــــــزوح األهــ

ّ
لـــهـــا«، مــشــيــرًا إلــــى أن

األيــزيــديــني، والــوضــع الـــذي تــمــر بــه املنطقة 
حاليًا، وما يعانيه الشباب من البطالة وعدم 
توفر فرص العمل الالئق، واليأس من إيجاد 
الـــحـــلـــول، تــســبــب بــتــفــاقــم مــعــانــاتــهــم، وكـــان 

سببًا وراء وقائع االنتحار تلك«.
الــنــائــب عـــن املـــكـــون األيــــزيــــدي، صــائــب خـــدر، 
يحّمل الحكومات املحلية والحكومة املركزية، 
»الــعــربــي  مــســؤولــيــة تــلــك الـــوقـــائـــع، مـــؤكـــدًا لـــ
وانعكاسات  نفسيًا  بعدًا  »هناك   

ّ
أن الجديد« 

وضــغــوطــًا يــتــعــرض لــهــا الـــنـــازحـــون نتيجة 
املــعــانــاة املــســتــمــرة، الــتــي ال يــمــكــن لــإلنــســان 
الـــذي زاد مــن االنــتــحــار«.  أن يتحملها، األمـــر 
ويشدد: »يجب على الحكومة ولجان حقوق 
املعاناة،  أن تعمل على تخفيف تلك  اإلنسان 
 
ّ
وأن تــأخــذ دورهــــا إزاء ذلــــك«، مــشــيــرًا إلـــى أن
 املشاكل األساسية، 

ّ
»الحكومة عاجزة عن حل

ومشكلة سنجار وإدارتها واألمن والنازحني 
تحتاج إلى تحرك حكومي، إذ يجب أن تفرض 

النزوح المستمر منذ خمس 
سنوات أساس كل األزمات 
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