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بيروت ـ سارة مطر

ثالث سنوات عجاف شهدها لبنان، وما 
تواكب  الــدرامــاتــيــكــّيــة  انعكاساتها  زالـــت 
الــيــوم. وإلــى جانب  حياة مواطنيه حتى 
األزمــــات االقــتــصــاديــة املتالحقة الــتــي تــرافــقــت مع 
معاناة ومآٍس مستمرة، حضرت الحرائق الكثيرة 
التي التهمت األخضر واليابس، وهددت املواطنني 
في مكان عيشهم مع أطفالهم وعائالتهم. توضح 
التي  للخسائر  الهائل  الحجم  والبيانات  األرقـــام 
لحقت بالثروة الحرجية واإليكولوجية، وطاولت 
أشجارًا وغابات يفوق عمرها 700 عام، في وقت لم 
يطرأ أي تحديث منذ 12 عامًا على االستراتيجية 
ــتـــي يــقــول  ــابـــات، والـ الــوطــنــيــة إلدارة حـــرائـــق الـــغـ

 معظم بنودها »حبر على ورق«.
ّ
البعض إن

يعتبر مدير برنامج األراضــي واملــوارد الطبيعية 
فـــي مــعــهــد الــــدراســــات الــبــيــئــّيــة بــجــامــعــة البلمند 
»الــعــربــي  ــتـــور جـــــورج مـــتـــري، فـــي حــديــثــه لـــ الـــدكـ
 »الــســنــوات الــثــالث األخــيــرة شهدت 

ّ
الــجــديــد«، أن

مواسم الحرائق األكثر سوءًا في لبنان«، مضيفًا: 
»التهمت حرائق عام 2019 مساحة أكثر من 3 آالف 
الصنوبر،  أشــجــار  أراضـــي  مــن  هكتار، خصوصًا 
شهدت  كما  لبنان.  جبل  محافظة  في  وغالبيتها 
عــمــلــيــات إخــمــاد هـــذه الــحــرائــق صــعــوبــات كبيرة 
ترافقت مع مهمات ميدانية خطرة، ألنها اندلعت 

فـــي مــنــاطــق ســكــنــيــة. أيـــضـــًا، الــتــهــمــت حـــرائـــق في 
وح في عكار 

ّ
اب والش

ّ
العام ذاته غابات أشجار اللز

)شمال( والبقاع )شرق(.
ويتابع متري بأن »عام 2020 شهد حرائق كارثية 
أشعلت مساحات تناهز 7 آالف هكتار، خصوصًا 
فــــي عــــكــــار، عـــلـــمـــًا أن املـــــعـــــّدل الــــســــنــــوي الـــســـابـــق 
لــلــمــســاحــات املــحــتــرقــة كــــان يــنــاهــز ألــــف هــكــتــار. 
وللمرة األولــى، بلغت الحرائق غابات األرٍز، وهو 
أمـــر خــطــر ال نــــزال نــجــري دراســـــات حـــول أســبــابــه 
وبــيــنــهــا الـــجـــفـــاف، مـــا يـــهـــدد األشـــجـــار وأصـــنـــاف 
الــنــبــاتــات والــــزهــــور الــتــي تــنــمــو عــلــى املــرتــفــعــات 
ــوم فــــي مــنــتــصــف  ــيــ ــقــــط«. يـــضـــيـــف: »مـــــا زلـــنـــا الــ فــ
موسم حرائق السنة الحالية، لكن من الواضح أن 
نيران حريق واحٍد  التهمت  الوضع سيئ، بعدما 
1500 هكتار من األراضــي خــالل أيــام معدودة في 
عــكــار)شــمــال(، وألــحــقــت خــســائــر كــبــيــرة بــالــثــروة 
غير  نـــادرة  نباتات  احــتــراق  أهمها  اإليكولوجية، 
معتادة على مواجهة الحرائق، ما يعني أنها باتت 

مهّددة باالنقراض«.
ــاء الـــحـــرجـــي  ــطــ ــغــ ــّرض الــ ــ ــعـ ــ ــن تـ ــ ر مــــتــــري مـ

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ويــ

الــــذي يــمــّيــز لــبــنــان ملــخــاطــر الـــــزوال خـــالل ســاعــاٍت. 
ــارًا نــــادرة يفوق  »فــالــحــرائــق بــلــغــت غــابــات وأشـــجـ
اب في 

ّ
الــلــز عــام، وبينها شجرة  عمرها 500 و600 

يــفــوق عــمــرهــا 700 ســنــة، وال يمكن  الــتــي  الــبــقــاع 
تــعــويــضــهــا بــشــجــرة عــمــرهــا 8 أشـــهـــر«. وفـــي شــأن 

االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة الــحــرائــق الــتــي 
 »األجزاء الخاصة 

ّ
أقّرت عام 2009، يوضح متري أن

دون  من  نِفذت  والــدراســات  واملعلومات  باألبحاث 
ــق بتخفيف املــخــاطــر وتــعــزيــز 

ّ
أي شـــيء آخـــر يــتــعــل

جاهزية املكافحة أو حتى إعادة التأهيل. وأنا أدعو 
إلى وضع خطط إلدارة الغابات، فاألكيد أن الخطر 

سيزداد في املستقبل، وستحصل كوارث أسوأ«.
مـــن جــهــتــه، يــحــذر مــنــّســق بــرنــامــج الــحــفــاظ على 
الطبيعة في »جمعية الثروة الحرجية والتنمية« 
»الــعــربــي  لـــ )AFDC( هــشــام ســلــمــان، فـــي حــديــثــه 
الجديد«، من أن »وتيرة الحرائق تتسارع بتأثير 
ـــي نــســبــة الـــرطـــوبـــة وارتـــفـــاع 

ّ
ــنــــاخ، فـــتـــدن تــغــّيــر املــ

درجــــات الـــحـــرارة واشـــتـــداد ســرعــة الـــريـــاح تجعل 
الحرائق كارثية«. يضيف: »بغض النظر عن كون 
التوعية في  الــضــروري  أم ال، من   

ً
الحريق مفتعال

شــأن أهمية الــوقــايــة وتــحــديــث الــقــوانــني مــن أجل 
الحيوية  الكتلة  أي  الــوقــود،  إدارة  فعالية  زيـــادة 
املـــوجـــودة فــي الطبيعة والــقــابــلــة لــالشــتــعــال. وال 
يــمــكــن أن نــتــجــاهــل مـــســـألـــة تـــغـــّيـــر اســـتـــخـــدامـــات 
األراضــــي مــن زراعــيــة كــانــت تشّكل فــواصــل للحّد 
من انتشار النيران، إلى أراٍض عشبّية أو حرجّية 

تسمح بتمّدد الحرائق«.
الــكــربــون من  مـــادة  أن تطاير  إلــى  ويشير سلمان 
عـــوادم الــســيــارات والــشــاحــنــات قــد يشعل حريقًا، 
ألن حرارة هذه املادة تفوق 300 درجة مئوية. كما 

أن الحريق يبدأ في العشب أواًل، من هنا ضرورة 
ـــبـــاع إدارة 

ّ
تنظيف األحــــراج وجــوانــب الــطــرق، وات

مــســتــدامــة وتــنــظــيــم الــرعــي وتكثيفه فــي املــنــاطــق 
دواًل تعتمد نموذج  أن  املــهــّددة«. ويشرح سلمان 
افــتــعــال حـــرائـــق خـــالل الــربــيــع وإدارتــــهــــا مـــن أجــل 
تفادي خطر أكبر خالل الخريف، عبر تكريس آلية 

تحّول النيران إلى فواصل للوقود. 

مجتمع
 مساعدات عاجلة بقيمة 

ّ
أعلن نائب األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، مارتن غريفيث، أن

45 مليون دوالر أميركي ُرصدت لدعم النظام الصحي الذي يشارف على االنهيار في أفغانستان، 
 »األدوية واملعدات الطبية والوقود تنفد... وسلسلة أجهزة التبريد معطلة فيما الطواقم 

ّ
موضحًا أن

 األموال ستذهب إلى منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم 
ّ
الصحية ال تتقاضى أجورها«. أضاف أن

املتحدة للطفولة )يونيسف(، وستسمح من خالل منظمات غير حكومية محلية ودولية بتشغيل 
)فرانس برس( مراكز رعاية صحية بما فيها مستشفيات كوفيد-19. 

البركاني في جزيرة ال باملا اإلسبانية وتداعياته 84 يومًا، بحسب ما قال  الثوران  قد يستمّر 
ه استند في حساباته 

ّ
خبراء أمس األربعاء. وأشار معهد علم البراكني في جزر الكناري إلى أن

بركانية  قات حمم 
ّ
تدف أعقبتها  والــتــي  األرخبيل  فــي  السابقة  البركانية  االنــفــجــارات  زمــن  إلــى 

كثيفة ونشاط زلزالي مستمر. ومنذ ثوران البركان، يوم األحد املاضي، ابتلعت أنهر من الحمم 
الحمم  ي 

ّ
مبنى. وتغط  185 أمــتــار،  إلــى ستة  ارتفاعها  إيقافها ويصل  يمكن  ال  التي  البركانية 

)أسوشييتد برس( البركانية اآلن 154 هكتارًا من األرض، وفقًا للمعهد. 

ثوران بركان جزيرة ال بالما اإلسبانية قد يستمر 3 أشهراألمم المتحدة: مساعدة عاجلة لصحة أفغانستان

عدد  فــي  نقص  مــن  الــمــدنــي  ــاع  ــدف ال يعاني 
فيه  العمليات  مدير  يشير  ما  بحسب  عناصره، 
يشّكلون  »ال  أنّهم  ويوضح  موسى.  أبو  جــورج 
العدد،  إجمالي  من  المائة  في   5 من  أكثر  فعليًا 
لذا نعتمد على متطّوعين ال يتقاضون أي راتب، 
في وقت يجب أن يضم الجهاز 5 آالف عنصر على 

األقل من أجل تنفيذ واجباتنا على أكمل وجه«.

نقص عديد الدفاع المدني

أفـــادت األمـــم املتحدة بــأن أكــثــر مــن 288 ألــف مقيم 
التي  والفيضانات  الغزيرة  باألمطار  تأثروا  والجئ 
شملت هذا املوسم 13 من من 18 والية في السودان. 
وأكدت أن الكارثة الطبيعية ذاتها في جنوب السودان 
في  تسببت  بعدما  اإلنــســانــيــة،  االحــتــيــاجــات  زادت 

نزوح حوالى 426 ألف شخص إلى السودان.
ــــى مــخــيــمــات، فــيــمــا لجأ  ـــِقـــل آالف الــاجــئــن إل

ُ
ون

ثرًا 
ُ
الــســيــول. لكن ك لــم تغمرها  إلــى قــرى  آخـــرون 

مــا زالـــوا بــا مـــأوى، مــا دفــع مفوض الاجئن في 
السودان، إبراهيم محمد، إلى القول: »نواجه تحديًا 
ــأوى وطـــعـــام إلــى  حقيقيًا فـــي نــقــل الجــئــن بـــا مــ

مناطق جديدة«.
وتهطل أمــطــار غــزيــرة موسميًا فــي الــســودان بن 
وتحدث  االول،  تشرين  وأكتوبر/  حــزيــران  يونيو/ 
بالغة باملمتلكات والبنية  فيضانات تلحق أضرارًا 
ــي، أعــلــنــت  ــاضــ ــام املــ ــعــ ــ الــتــحــتــيــة واملـــحـــاصـــيـــل. وال

الــطــوارئ ملــدة ثــاثــة أشــهــر بعدما  السلطات حــال 
أذى  وألحقت   

ً
قتيا  140 في  الفيضانات  تسببت 

بحوالى 900 ألف شخص.
ــام، قــتــلــت الـــفـــيـــضـــانـــات حـــتـــى اآلن 84  ــعــ ــ ــذا ال ــ وهــ
شخصًا ودمــرت 40 ألف منزل. ولم تفلح محاولة 
الجـــئـــن حــمــايــة مــســاكــنــهــم بــإحــاطــتــهــا بــحــواجــز 
ترابية، ثّم استخدموا بعد انحسار السيول الركام 
روا من 

ّ
إغاثة حـــذ لكن عمال  لبناء منازل جــديــدة. 

انتشار أمراض، في ظل استحمام أشخاص باملياه 
الراكدة، وملئهم قوارير منها لشربها.

السلطات 150 اصابة  أحــصــت  املــاضــي،  واإلثــنــن 
بــاملــاريــا بــن الجــئــي املخيمات الــتــي يــبــدي بعض 
سكانها تشاؤمًا من فرص النجاة، »فالفيضانات 
جرفت طعامنا وجعلتنا في العراء، والناموس أكل 

أجساد األطفال«.
)فرانس برس(

Thursday 23 September 2021
الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021 م  16  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2579  السنة الثامنة

)أشرف شاذلي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



انتصار الدنان

ترك فلسطني الجئًا إلى لبنان حني كان في العاشرة من عمره، لكن صور اللجوء 
ما زالت ماثلة أمام عينيه. يروي الحاج محمد مصطفى قاسم، املتحدر من قرية 
باقي  مثل  لبنان: »عشت  الــبــارد شمال  نهر  فــي مخيم  واملقيم  عكا  بقضاء  عمقا 
األطفال. دخلت املدرسة في السابعة، وكنت ألعب وأساعد والــدي في العمل. في 
ســن الــعــاشــرة تــغــّيــرت الــصــور، إذ خــســرت عائلتي كــل شــيء وكــل أحــامــهــا، حني 
قصف طيران العدو بلدتنا«. يتابع: »حينها كان جدي يتاجر بالبقر، فطلب منه 
صديقه أن يخرج مع عائلته والبقرات، ويتوجه إلى بلدة يركا، وهو ما فعله. في 
الزيتون،  أشجار  تحت  أسبوعني  فمكثنا  علينا،  النار  الصهاينة  أطلق  طريقنا، 
ثــم توجهنا إلـــى بــلــدة جـــت. وهــنــاك جـــاء شــبــان مــن عــمــقــا، وأخـــبـــروا والــــدي أنهم 
يريدون إحضار بيض وعدس من البلدة، فذهب والدي معهم. وفي الطريق أوقفهم 
الصهاينة وطالبوهم بالعودة، وهو ما رفضه والدي فاعتقل واستجوب قبل أن 
أنه »من بلدة  املكان«. ويخبر قاسم أيضًا  يطلق سراحه، فعاد خائبًا، وقــرر ترك 
كفرياسيف، أجبرنا اليهود على ركوب باصات أوصلتنا إلى سهل مرج ابن عامر، 
هناك  بقينا  بــاطــة.  على قصد مخيم  أجبرتنا  رشــاشــات  لنيران  تعرضنا  حيث 
 لجيش اإلنقاذ العربي، وحصلنا على خبز 

ً
أسبوعًا، وسكنا في شوادر كانت أصا

وتمر، ثم نقلتنا باصات جرت تغطيتها بشوادر إلى مكان نجهله علمنا بعدها 
أنه سورية. بقي كثيرون هناك، لكننا انتقلنا الحقًا إلى مدينة صور في جنوب 
لبنان، ومنها إلى مدينة عنجر في محافظة البقاع، ثم مخيم نهر البارد )شمال(.

وعن علمه وعمله، يقول الحاج مصطفى قاسم: »لم أتابع الدراسة في لبنان بسبب 
الــدائــم مــن منطقة إلــى أخـــرى، وعملت مــع والـــدي فــي قطاف امللوخية. ثم  تنقلنا 
قدمت لنا أونروا إعانات بينها حليب جاف علمني والدي كيف أصنع منه اللنب 
واللبنة لبيعهما. وحني توفي والدي تابعت عمله، وتزوجت في سن الـ15 من ابنة 
الـــ13، وبقينا معًا ثاثة أشهر ثم انفصلنا ألن أهلها أرادوا  عمي التي كانت في 

تزويجها من رجل ثري مقيم في السويد«.
يضيف: »تزوجت للمرة الثانية في سن الـ16، وأنجبت أربعة صبيان وثاث بنات. 
واليوم، بعدما تزوج جميع أوالدي وتوفيت زوجتي، بت أعيش وحدي، فقررت أن 

أتزوج للمرة الثالثة، وهو ما حصل بعدما ربحت نصف ورقة يانصيب«.
يختم:« أتمنى العودة إلى فلسطني، حتى أشم رائحتها. ففيها الخير كله«.

في األزمات الكبرى، ياُلحظ في الغالب نزوح إلى المناطق 
التي توّفر أمانًا ما للمواطنين. وفي أفغانستان، بعدما 

من  أفغان  راح  البالد،  على  يدها  طالبان  حركة  وضعت 
سكان كابول يهجرونها ألسباب عّدة

1819
مجتمع

كابول ـ صبغة اهلل صابر

على  بعد سيطرة حركة طالبان 
كابول منتصف شهر أغسطس/ 
آب املــــاضــــي، شـــهـــدت الــعــاصــمــة 
األفغانية تحّوالت كثيرة. من تلك التحّوالت 
ــمـــة  ــن الـــعـــاصـ ــ ــان كـــثـــيـــريـــن مــ ــ ــغــ ــ خـــــــــروج أفــ
وتــوّجــهــهــم إلـــى األقــالــيــم واألريـــــــاف، حيث 
 األمــــر في 

ّ
مــواطــنــهــم األصــلــيــة، فــي حــني أن

السابق كان بخاف ذلك، إذ كانوا يتركون 
ــاف ويــقــصــدون الــعــاصــمــة،  األقــالــيــم واألريــــ
 األمــن واالستقرار كــان منعدمًا في تلك 

ّ
ألن

 ظــروف العيش كانت 
ّ
املــنــاطــق، فــي حــني أن

جيدة في كابول. أّما اليوم، فقد بات العيش 
فــي األقــالــيــم واألريــــاف لجهة األمـــن ممكنًا، 

ــــال صــار  فــيــمــا الــبــقــاء فـــي كـــابـــول لــجــهــة املـ
صعبًا. محمد ضمير واحد من هؤالء، وقد 
نقل أسرته من العاصمة كابول إلى مديرية 
سرخ بوالية لوجر املجاورة. هو ترك املنزل 
الــذي كــان بــدل إيجاره عشرة آالف أفغانية 
)نــحــو 110 دوالرات أمــيــركــيــة(، األمـــر الــذي 
كــان يذهب  الشهري  راتبه   نصف 

ّ
أن يعني 

ه كــان قــد آثــر البقاء في 
ّ
إليــجــار املــنــزل، لكن

كـــابـــول طــيــلــة هــــذه األعــــــوام بــســبــب انــعــدام 
 أخاه األصغر وُيدعى 

ّ
األمن في لوجر، وألن

ــان يــعــمــل كـــذلـــك فـــي شــركــة  ــر مــحــمــد كــ ــ وزيـ
تــجــاريــة فــي كــابــول، بالتالي كــانــا يسّيران 
أمــــور الــحــيــاة مــعــًا فـــي حـــني يــثــقــلــهــمــا بــدل 

اإليجار.
أّمـــا الــيــوم، وقـــد اســتــتــّب األمـــن فــي األقــالــيــم 

ف 
ّ
وفــي العاصمة على حــّد ســواء ومــع توق

لــم يعد مــن خيار أمامهما سوى  الــرواتــب، 
ــمــــة والـــــتـــــوّجـــــه إلـــــــى مــســقــط  تـــــــرك الــــعــــاصــ
محمد  ويقول  ســرخ.  مديرية  في  رأَسيهما 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــشــنــا أكثر  ضــمــيــر لـــ
من ستة أعوام في كابول، في منزل ال بأس 
بـــه، وكــــان نــصــف راتــبــي ُيـــصـــَرف عــلــى بــدل 
ــفــت الــرواتــب 

ّ
اإليـــجـــار. والـــيـــوم، بــعــدمــا تــوق

الوضع   
ّ
أن واألعمال كلها في كابول، وبما 

ه من 
ّ
األمني بات مستقرًا في قريتنا، رأينا أن

األفــضــل االنــتــقــال إلــى منزلنا األســاســي، ال 
نا ال نعرف متى تعود الحياة إلى 

ّ
سّيما أن

طبيعتها في العاصمة«.

ال رواتب
من جهته، كان شبير أحمد يعيش في شقة 
العاصمة  فــي  شـــهـــرارا  منطقة  فــي  سكنية 
دوالر   200 شـــهـــريـــًا  يـــدفـــع  وكــــــان  ــــول،  ــابـ ــ كـ
ني 

َ
ف من غرفت

ّ
 إيجار منزل يتأل

َ
أميركي بدل

وحــّمــام ومطبخ. هــو كــان مــديــرًا فــي شرطة 
ه عاد إلى وظيفته 

ّ
املرور، وعلى الرغم من أن

في األيام األولى من سيطرة حركة طالبان 
ه ال يعرف ما هو مستقبل 

ّ
على كابول، فإن

الرواتب، وهل ستتمكن الحركة من صرفها، 
بــشــأن  تــكــّهــنــات مختلفة  ثــّمــة   

ّ
أن ال ســّيــمــا 

االعتراف الدولي بحكومة طالبان. بالتالي، 
قّرر شبير ترك املنزل في كابول والتوّجه إلى 
منطقة سرخ رود في إقليم ننجرهار شرقي 
أفــغــانــســتــان، حــيــث لــه مــنــزل كــبــيــر وأراض 
زراعــيــة وقـــوم وعــشــيــرة، ومـــن شـــأن ذلـــك أن 
يخفف عليه أعباء الحياة إلى حّد كبير في 
ظــل جــمــود الــوضــع االقــتــصــادي واملعيشي 
»العربي الجديد«  في الباد. ويقول شبير لـ

الــذي أّدى إلــى ارتفاع  إلــى العاصمة، األمــر 
املــنــازل بشكل مفاجئ. وقــد استفاد  أسعار 
املــنــازل والشقق.  مــن تلك الفرصة أصــحــاب 
ــان عـــلـــى الــحــكــم،  ــبـ ــالـ لـــكـــن بـــعـــد ســـيـــطـــرة طـ
راح الـــنـــاس يــتــركــون الــعــاصــمــة. وقـــد عمد 
أشخاص كثر مّمن يعيشون في كابول منذ 
فــتــرة، والــذيــن يملكون مــنــازل فــي األقــالــيــم 
ــاف، يـــغـــادرون املــديــنــة. وهــكــذا صــار  ــ واألريــ
مكاتب  يقصدون  والشقق  املنازل  أصحاب 
ضة، 

ّ
مخف بــأســعــار  ويسّجلونها  الــعــقــارات 

ــر مــســتــأجــرون جــدد لتلك 
ّ
مــن دون أن يــتــوف
املنازل والشقق«.

 »ثــّمــة مــنــزاًل بالقرب 
ّ
ويخبر ديــن محمد أن

من مكتبي تركته األسرة التي كانت تشغله 
لتتوّجه إلى والية لغمان شرقي الباد. كان 
فطلبت  أمــيــركــي،  دوالر   300 اإليـــجـــار  بـــدل 
من صاحبه خفضه حتى تتمّكن من البقاء 
فترة إضافية في كابول في انتظار تحّسن 
فت، وبالتالي 

ّ
الرواتب توق  

ّ
إن إذ  األوضــاع، 

 
ّ
ــذا الـــبـــدل. لــكــن ــع هـ لـــم يــعــد فـــي إمــكــانــهــا دفـ

صــاحــب املــنــزل رفـــض ذلــــك، فــاضــطــرت إلــى 
خاذ قرار الرحيل. وبعد أيام، عندما أدرك 

ّ
ات

ــنـــزل الـــوضـــع، قــصــدنــي لــعــرض  صـــاحـــب املـ
منزله لإليجار حتى لو كــان ذلــك لقاء بدل 

 ال مستأجرين اليوم«.
ّ
. لكن

ّ
أقل

أسباب عّدة
ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، طـــلـــب عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  فـ
مـــســـتـــأجـــري املــــنــــازل فــــي الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــول 
وكذلك في إقليم هرات غربي الباد، من حركة 
طــالــبــان وضــــع آلـــيـــة لـــبـــدالت إيـــجـــار املـــنـــازل 
خصوصًا  خفضها،  على  أصحابها  وإرغـــام 
 أوضــاع املواطن األفغاني في تدهور بعد 

ّ
أن

األزمة املعيشية التي تشهدها الباد.
وعن أسباب مغادرة سكان كابول منازلهم 
وتــوّجــهــهــم صــــوب األقـــالـــيـــم، يـــقـــول محمد 
ــابــــق فــــي بــلــديــة  ــو مــــوظــــف ســ ــ ــران، وهــ عـــــمـــ
 »أبرزها هو 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ كابول، 

ف الرواتب. فالحياة مهما تكون جّيدة 
ّ
توق

في األقاليم واألريــاف ال تصل إلى مستوى 
 توقف الرواتب 

ّ
الرفاهية في العاصمة، لكن

إلــى تركها«. يضيف  السكان  اضطّر بعض 
ـــف عـــن دفــع 

ّ
ــــه »إلــــى جــانــب الـــتـــوق

ّ
عـــمـــران أن

رواتـــــب املــوظــفــني الــحــكــومــيــني، أغـــلـــق عــدد 
كبير مــن املــؤســســات األجــنــبــيــة أبـــوابـــه في 
وجه العاملني األفغان فيه. كذلك، تأتي حالة 
ركـــود فــي الــتــجــارة واالقــتــصــاد فــي الــســوق 
ــا جـــعـــل كــثــيــريــن مــن  ــًا، مــ األفـــغـــانـــي عـــمـــومـ
املستأجرة  منازلهم  يتركون  كــابــول  سكان 
ويــتــوجــهــون صـــوب األقــالــيــم واألريــــــاف، ال 
 الـــوضـــع األمـــنـــي صــــار مــســتــقــّرًا 

ّ
ســّيــمــا أن

 أرجاء الباد«.
ّ

نسبيًا في كل

ــان كــبــيــرًا  ــزل كــ ــنـ ــار املـ  »بـــــدل إيـــجـ
ّ
شــبــيــر أن

األوضـــاع مستقرة  علينا، حتى حني كانت 
دفع الرواتب. 

ُ
وت

 ما حصل في كابول، بات من 
ّ

واليوم، بعد كل
الصعب جدًا سداد بدل اإليجار، باإلضافة 
األولية شهدت  االحتياجات  أسعار   

ّ
أن إلى 

 »الحياة كانت مريحة في كابول با شك، 
ّ
إن

 املشكلة 
ّ
ال سّيما لجهة تعليم األطفال، لكن

ـــنـــا ال نـــعـــرف مصير 
ّ
األســـاســـيـــة هـــي فـــي أن

رواتبنا، بالتالي ال نستطيع تعليق آمالنا 
عـــلـــى مــســتــقــبــل مـــجـــهـــول، وعــلــيــنــا تــرتــيــب 
الــراهــنــة«. يضيف  حياتنا بحسب األحـــوال 

قفزة كبيرة. بالتالي، بات العيش صعبًا«.

شقق فارغة
ــبـــون كـــثـــر، فقد  ــراقـ وبــحــســب مـــا يـــاحـــظ مـ
ــر مـــديـــنـــة كــــابــــول بــعــد  ــ ــئـــات األســ ــادرت مـ ــ ــ غـ
دين  ويــقــول  عليها.  طالبان  حركة  سيطرة 

مــحــمــد، وهــــو صـــاحـــب مــكــتــب عــــقــــارات في 
»العربي الجديد«،  سوق شهر بالعاصمة، لـ
ــنـــني مـــن كــابــول   »مـــوجـــة خـــــروج املـــواطـ

ّ
إن

وتــوّجــهــهــم إلــــى األقـــالـــيـــم واألريـــــــاف آخـــذة 
ـــه »قــبــل وصــول 

ّ
فــي الــتــزايــد«، مشيرًا إلــى أن

نــزوح  موجة  شهدنا  السلطة،  إلــى  طالبان 

يتداول عدد كبير من 
الناشطين على موقع 

»فيسبوك« أخبارًا تتعلق 
بمهاجرين ليبيين أو 
صورًا ألشخاص تّم 

إنقاذهم أو توقيفهم 
في عرض البحر من 
دون أن يتمكنوا من 
تحقيق أحالمهم 

بالهجرة. وثّمة 
ناشطون يوّجهون 

اللوم إلى الحكومات 
التي تدفع الشباب إلى 
هذا الخيار الخطر هربًا 
من األوضاع الصعبة 

التي يعانون منها في 
بلدانهم، وكذلك إلى 

شبكات تهريب البشر التي 
تستغل أوضاع هؤالء 

اليائسين. إلى جانب 
هؤالء، ثّمة ناشطون 

آخرون يحاولون طمأنة 
أهالي المهاجرين 
السريّين، إذ كثيرون 

منهم يجهلون مصير 
أبنائهم الذين يخوضون 

الهجرة السرية.

تحقيق

فسبكة

نزوح عكسي
سكان كابول ينتقلون 

إلى األقاليم

ليبيا: تزايد التهريب رغم المالحقات

أمامي. خسرت عائلتي كل  الصور  تغيّرت  العاشرة  بلغُت  حين 
شيء وكل أحالمها، حين قصف طيران العدو بلدتنا

قصة الجئ

افغانستان

باكستان

تركمنستان

اوزبكستان

طاجكستان

قيرغستان

ايران

الهند

كابول

4.430.000
هو العدد التقريبي 

لسكان العاصمة األفغانية 
كابول، من بين أكثر 

من 38 مليون نسمة 
في البالد.

محمد مصطفى قاسم
الخير كله في فلسطين

إجراءات اإلغالق الخاصة 
بكورونا كانت سببًا في 
تراجع عمليات التهريب

طرابلس ـ العربي الجديد

خال اآلونة األخيرة، تزداد أعداد املهاجرين 
السرّيني عبر الشواطئ الليبية، على الرغم 
في  الليبية جهودها  السلطات  تكثيف  من 
مــاحــقــة شــبــكــات الــتــهــريــب، ومــداهــمــة عــدد 
مــن مــراكــز تــجــمــع املــهــاجــريــن الــســريــني في 
املناطق القريبة من السواحل الليبية. ووفقًا 
لتقرير أصدرته لجنة اإلنقاذ الدولية، وهي 
نقذ أكثر من 23 

ُ
منظمة غير حكومية، فقد أ

ألف مهاجر سري وتم إرجاعهم إلى ليبيا 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري وحـــتـــى نــهــايــة 
املــاضــي، من بينهم أكثر من  أغسطس/ آب 
1000 طفل، وأكثر من 1500 امرأة، 68 منهن 

 حوامل.
ّ
كن

ولفتت املنظمة، في بيان أصدرته أخيرًا، إلى 
املهاجرين  الــرقــم يمثل ضعف عــدد  أن هــذا 
الــذيــن أنــقــذوا خــال الــعــام املــاضــي، بــل يعد 
األعلى منذ عام 2017. ونقل البيان عن املدير 
تـــوم جــاروفــالــو  اإلقــلــيــمــي للجنة فــي ليبيا 
قوله إن »هذا الرقم سجل خال ثمانية أشهر 

فقط، ويشير إلى أن عدد الذين أعادهم خفر 
العدد  من  أكثر  ليبيا  إلــى  الليبي  السواحل 
املــســجــل خـــال الــســنــوات املــاضــيــة«. ويــؤكــد 
جــاروفــالــو أن الــعــدد »غــيــر مــســبــوق«، الفتًا 
إلى رصد أطفال من بني املهاجرين من دون 
أســـرهـــم، ويــعــانــي بعضهم مــن اضــطــرابــات 

نفسية ومشاكل صحية.
في هذا السياق، يتحدث الضابط في جهاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــلــيــبــي 
ــاع مــســتــوى  ــفــ رمـــضـــان الــشــيــبــانــي عـــن ارتــ
نشاط تهريب البشر عبر السواحل الليبية، 
»الـــعـــربـــي  ــزو األمــــــــر، خـــــال حـــديـــثـــه لــــ ــعــ ويــ
الجديد«، إلى تغير كبير في الوضع األمني 

فــي الـــبـــاد، مــا شــجــع املــهــاجــريــن الــســريــني 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع شــبــكــات املـــهـــربـــني عبر 
الــصــحــراء لــلــوصــول إلــى الــشــواطــئ، مؤكدًا 
في الوقت نفسه أن هدوء األوضاع األمنية 
ــبـــاد أعـــطـــى دفـــعـــة لــأجــهــزة  نــســبــيــًا فـــي الـ

األمنية لتكثيف ماحقتها للمهربني.
وقبل أيام، أعلن مكتب النائب العام اعتقال 
أشهر مهربي البشر في ليبيا، املعروف على 
»الحاج  باسم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
حــكــيــم«، واملــتــهــم بــارتــكــاب واقــعــة احتجاز 
ــدد مـــن املــهــاجــريــن املــصــريــني،  وتـــعـــذيـــب عــ
العامة بــاشــرت إجـــراءات  النيابة  مــؤكــدًا أن 
النائب  املــتــهــم. وأوضــــح مكتب  اســتــجــواب 
الــــعــــام، فـــي بـــيـــان، أن الــقــبــض عــلــى املــتــهــم 
جــاء على خلفية واقــعــة »حــجــز حــريــة عدد 
املصرية  الجنسية  حــامــلــي  املــهــاجــريــن  مــن 
مبالغ  دفــع  على  ذويهم  إلجبار  وتعذيبهم 
مــالــيــة تــحــت وطــــأة مــشــاهــدة الــتــســجــيــات 

املرئية التي توثق مشاهد التعذيب«.
ق باعتقاله، يلفت بيان أصدره 

ّ
وفي ما يتعل

املكتب إلــى توجيه أوامــر إلــى وحــدة تقنية 

املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت بــمــبــاشــرة إجـــراء 
الـــبـــحـــث عــــن املـــتـــهـــم بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــكــتــب 
تــحــريــات املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــغــربــيــة، ثم 
ألقي القبض عليه، حيث أقّر بانخراطه في 
نــشــاط الــجــمــاعــات اإلجــرامــيــة الــتــي تمتهن 
بالبشر  واالتــجــار  الهجرة  عمليات  تنظيم 
الـــبـــيـــان أن املــتــهــم  عــبــر دول عـــــدة. وكـــشـــف 
اعترف »بإدارة منظمة تعمل تحت سيطرته 
في الداخل، ولها ارتباط مع شبكات أخرى 

تعمل لصالحه بدول الجوار«.
»الــعــربــي  يــتــابــع الــشــيــبــانــي، فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، أن »تــوقــف الــحــرب خــال األشهر 
املاضية مهد الستقرار نسبي، وخصوصًا 
ــتـــي كــانــت  ــنـــوب، الـ ــجـ ــــط الـ فــــي مـــنـــاطـــق وسـ
تــعــانــي مـــن انـــتـــشـــار الـــعـــصـــابـــات املــســلــحــة 
وقطاع الطرق«، الفتًا إلى أن هذه العصابات 
كانت تتعمد اختطاف املهاجرين البتزازهم، 
وكــــان نــشــاطــهــا ســبــبــًا فــي تــراجــع عمليات 

التهريب.
يــضــيــف أن »إجــــــــــراءات اإلغـــــــاق الــخــاصــة 
بتفشي وبــاء كــورونــا كانت سببًا آخــر في 
تراجع عمليات التهريب. لكن عودة األمور 
إيهام  املهربني على  إلــى طبيعتها شجعت 
التنقل  األمن وحرية  باستتباب  املهاجرين 
من دون رقيب على الحدود وعبر الطرقات 
الصحراوية املوصلة إلى مناطق الشمال«. 
ويقول إن »هناك أسبابًا تتعلق باملليشيات 
املــســلــحــة الـــتـــي كـــانـــت مــنــشــغــلــة بـــالـــحـــرب. 
عــن مصادر  تبحث  بــاتــت  انتهائها،  وبــعــد 
على  لــإلشــراف  فــعــادت  لعناصرها،  تمويل 
تـــأمـــني طــــرقــــات الـــتـــهـــريـــب ومــــراكــــز إطــــاق 
ــبــــحــــر«. وعــلــى  ــريـــن عـــبـــر الــ ــاجـ ــهـ قــــــــوارب املـ
ــزة  ــهــ ــاط األجــ ــشــ ــن نــ ــ ــن حـــديـــثـــه عـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
األمــنــيــة والــحــكــومــيــة فــي مــاحــقــة املهربني 
واعــتــقــالــهــم وتفكيك شــبــكــات الــتــهــريــب، إال 
أنــه يلفت إلــى سبب آخــر يتعلق بالتراخي 
الــدولــي وإمــكــانــيــة اســتــغــال أطـــراف دولية 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن كــــورقــــة ســـيـــاســـيـــة لــلــضــغــط 
أو لـــحـــصـــد املـــكـــاســـب الـــســـيـــاســـيـــة. ويــــرى 
 القضاء على شبكات التهريب 

ّ
الشيباني أن

دول  مــن  املهاجرين  تدفق  بوقف  إال  يتم  ال 
املصدر، ووضع االتحاد األوروبــي سياسة 
يتم  الذين  املهاجرين  إرجــاع  تتعلق بوقف 
إنقاذهم من عرض البحر إلى ليبيا. ويقول 
ــهـــم يــتــركــون  ــاعـ ــــؤالء الــــذيــــن يـــتـــم إرجـ إن هــ
ــلـــظـــروف الــســيــئــة فــــي مــــراكــــز االحـــتـــجـــاز،  لـ
ومعظمهم يــرفــضــون الــعــودة إلــى بــادهــم، 
وبــالــتــالــي ســيــفــكــرون فــي الــهــرب ومــعــاودة 
إلى  للوصول  البحر  عبر  الصعاب  اقتحام 

شواطئ أوروبا.
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