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بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة االقــتــصــاديــة الـــحـــاّدة الــتــي  ــ أرســــت األزمـ
ظاهرة   2019 نهاية  منذ  لبنان  يواجهها 
ــواد غــذائــيــة وســلــعــا  ــ تــخــزيــن مــواطــنــيــه مـ
استهالكية خضعت لدعم )في مرحلة ما(، تحسبا 
لرفع هذا الدعم، وتخوفا من انقطاعها في السوق 
املــحــلــي أو »اخــتــفــائــهــا« ورفــــع أســـعـــارهـــا، وكــذلــك 
لــتــجــنــب ســلــبــيــات عــمــلــيــات الـــربـــح غــيــر الــشــرعــيــة 
يجنون  ومهّربون  ومحتكرون  تجار  ينفذها  التي 
 الشعب من الجوع والفقر 

ّ
ثروات طائلة، بينما يئن

واإلذالل واملرض.
أخــطــر هـــذه الــظــواهــر تــخــزيــن الــبــنــزيــن فــي املــنــازل 
والسيارات التي زادت أخيرًا بسبب أزمة املحروقات، 
املـــادة والتحذيرات  فــي  الــحــاد  النقص  يــدفــع  حيث 
املــســتــمــرة مــن نــفــاد املـــخـــزون واملـــســـار الــتــصــاعــدي 
عليها  للحصول  التهافت  إلــى  املواطنني  لألسعار 
عــبــر الـــوقـــوف ســـاعـــات فـــي طــوابــيــر أمــــام محطات 
تقنن التعبئة، في حني يستخدم البعض غالونات 

لتعبئة البنزين واالحتفاظ به.
تقنني  ملواجهة  الــوقــود  تخزين  زادت ظاهرة  كذلك 
الــــكــــهــــربــــاء، وتـــــوقـــــف بـــعـــض أصـــــحـــــاب املـــــولـــــدات 
الخاصة عــن إعــطــاء الكهرباء عــدة ســاعــات يوميا، 
ما دفــع مواطنني إلــى شــراء مــولــدات منزلية تعمل 
عــلــى املــحــروقــات، فــي ظــل اســتــمــرار األزمــــة وغــيــاب 

املعالجات والحلول والرقابة الجّدية من املسؤولني.
 يــحــذر مــديــر العمليات فــي الــدفــاع املــدنــي جــورج 
»الــعــربــي الــجــديــد«، من  بــو مــوســى، فــي حــديــث لـــ
أخــــطــــار تـــخـــزيـــن املــــحــــروقــــات عـــمـــومـــا والــبــنــزيــن 
خصوصا فــي املــنــازل أو الــســيــارات، »فــهــذا األمــر 

يشكل قنبلة موقوتة«.
واندلع أكثر من حريق بسبب تخزين الوقود في 
مباٍن سكنية وحتى سيارات خاصة في بيروت، ما 
دفع الحكومة السابقة إلى إصدار تعاميم طالبت 
واملـــؤســـســـات  الــرســمــيــة  واإلدارات  الــــــــوزارات  ــل  كـ
العامة املعنية »بمكافحة الظاهرة، واتخاذ أقصى 
التدابير واإلجراءات التي تمنع انتشارها لتجنب 
وحياة  العامة  السالمة  على  الخطرة  تداعياتها 
محطات  أصحاب  منعت  كما  وأمنهم«.  املواطنني 
الوقود من تعبئة مادة البنزين للزبائن بغالونات. 
لــكــن كـــل هـــذه اإلجـــــــراءات لـــم تــتــرجــم مــيــدانــيــا في 

الشكل املطلوب.
يـــقـــول عـــضـــو نـــقـــابـــة أصــــحــــاب املـــحـــطـــات جــــورج 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أكــثــريــة املحطات  بــراكــس، لـــ
ملتزمة بقرار وزارة الداخلية ومديرية النفط منع 
تعبئة البنزين بغالونات، لكن مخالفات تحصل، 
املعنية«.  األجــهــزة  مــع  تتبعها  على  نعمل  ونحن 
ــطـــورة تــخــزيــن الــبــنــزيــن،  ويــنــّبــه بـــراكـــس إلــــى »خـ
الــحــار، مــا يفاقم خطر  خــاصــة فــي فصل الصيف 
ــارات  ــيــ ــازل وســ ــنــ اشـــتـــعـــالـــه فــــي أي لــحــظــة فــــي مــ

وكراجات وحتى بعض املستودعات غير املجهزة 
والتمديدات  البخار  وتنفيس  التخزين  بوسائل 
ــقــــول: »إذا كــــان الــعــشــب الــيــابــس  املـــنـــاســـبـــة«. ويــ
ــراء الــشــاســعــة ال  واألحــــــــراج واملـــســـاحـــات الـــخـــضـ
فكيف  العالية  والدرجات  الشمس  تحتمل حــرارة 

زن في املنازل؟«.
ّ

حال البنزين املخ
فــوج إطفاء  من جهته، يوضح مصدر مسؤول في 
أن »املحافظة نّبهت  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بــيــروت، 
دائــمــا إلـــى أخــطــار الــتــخــزيــن، خــاصــة فــي الــطــوابــق 
ُيــلــزم  الــســفــلــيــة واملــســتــودعــات، وأصـــــدرت تعميما 
أصـــحـــاب مــحــطــات الـــوقـــود بــمــنــع تــعــبــئــة الــبــنــزيــن 
بـــغـــالـــونـــات. لــكــن الـــخـــروقـــات مـــا زالـــــت مـــوجـــودة، 
ونحن نتابع املــوضــوع مــع أجــهــزة األمــن ملحاسبة 
املــخــالــفــني«. ويــلــفــت املـــصـــدر إلـــى أن فـــوج اإلطــفــاء 
يتحرك إلخماد أي حريق لــدى انــدالعــه، أمــا كشفه 
عن األسباب فيحصل بناًء على تكليف من النيابة 
الــعــامــة. لكن حـــوادث عــدة حصلت أخــيــرًا مرتبطة 
إبــريــل/  ففي  املــواطــنــني.  قبل  مــن  البنزين  بتخزين 
نــيــســان املــاضــي انــدلــع حــريــق فــي منطقة الطريق 
التحقيق أن صاحب  بــيــروت. وأظــهــر  فــي  الجديدة 
ن البنزين على الشرفة، وحني أشعل 

ّ
املنزل كان يخز

الــفــحــم تــصــاعــد الــبــخــار والـــغـــازات مــن الــغــالــونــات، 
ــريـــق«. وقــبــل فــتــرة،  فــحــصــل اشــتــعــال ســريــع ثـــم حـ
احترقت سيارة كانت مركونة في أحد مواقف مطار 
الدولي ببيروت فسارعت سيارات  الحريري  رفيق 

إلــى التدخل، ثم  الــدفــاع املدني وفــوج إطفاء املطار 
سرت شائعات تفيد بأن السيارة احتوت غالونات 
التخزين  خطورة  من  املصدر  ويحذر  البنزين.  من 
فـــي مـــنـــازل صــغــيــرة، »ألن الــغــالــونــات تــكــون قــرب 
املطبخ حيث يوجد الفرن ويحصل الطبخ بحرارة 

عالية، أما الشرفات فمعّرضة للشمس دائما«.

مجتمع
باملساعدة  املواطنني  الخميس،  العراقية في بغداد، في ساعة متأخرة من مساء  السلطات  طالبت 
في الوصول إلى طفل ظهر مقيدًا بالسالسل ومدمى الوجه ويتعرض للتعذيب من قبل والده، وذلك 
بعد نشر ناشطني ومدونني مقطع فيديو طالبوا فيه بمساعدة الطفل. وتحّول ظهور أب عراقي في 
مقطع فيديو وهو يقيد طفله بالسالسل ويعذبه بطريقة وحشية إلى قضية رأي عام، دفعت رئيس 
التابعة  املجتمعية  الشرطة  دعــت  بينما  األب،  باعتقال  أوامـــر  الكاظمي إلصـــدار  الـــوزراء مصطفى 
)العربي الجديد( لوزارة الداخلية املواطنني إلى املساعدة في الوصول إليه.   

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما لالشتباه في قتله سابينا 
نيسا، مدرسة االبتدائي التي عثر عليها ميتة بحديقة في لندن. وجدد مقتل نيسا أثناء سيرها 
ملقابلة صــديــق، على بعد دقــائــق قليلة مــن منزلها فــي جنوب لــنــدن، املــخــاوف مــن أن النساء ال 
يحظني باألمان في شــوارع املدينة. وتم العثور على نيسا البالغة من العمر 28 عاما ميتة في 
كيدبروك، جنوب شرق لندن، في الـ17 من الجاري. ووصف عمدة لندن صادق خان، يوم الخميس، 
)أسوشييتد برس( العنف ضد املرأة بأنه »وباء« وطني.  

بريطانيا: القبض على رجل بتهمة قتل مدرسةالعراق: البحث عن طفل يتعرض للتعذيب

سابق،  بيان  في  للنفط،  العامة  المديرية  حذرت 
المواطنين والمؤسسات من انتشار ظاهرة تخزين 
هذه  أن  وأكــدت  البنزين.  سيما  ال  المحروقات 
الممارسات »تمّس بأمن المواطنين وممتلكاتهم 
وجنى عمرهم، وتعرّض السالمة العامة للخطر، 
علمًا أن عمليات التخزين المركزية تخضع لشروط 
وضمن  األرض،  تحت  وبيئية  وفنية  علمية 

محطات المحروقات فقط«.

تحذير من الظاهرة

أنطونيو غوتيريس،  املتحدة  العام لألمم  األمني  أكد 
في أول قمة عاملية حول مستقبل الغذاء عقدت أول 
من أمس الخميس، أن »مليارات البشر يعانون من 
زيادة في الوزن، في مقابل مواجهة املاليني الجوع، 
مع هــدر ثلث كميات الــغــذاء«. وأشــار إلــى أن طريقة 
إنتاج الغذاء وصنعه واستهالكه في العالم تتسبب 
في ثلث انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس 

على  انعقدت  التي  القمة،  تهدف  وفيما  الــحــراري«. 
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، إلى 
إبراز التقدم الذي تحقق في تنفيذ 17 هدفًا للتنمية 
املستدامة حددتها األمــم املتحدة عام 2015 ضمن 
املشاركني  غوتيريس  أبلغ  للمهمات،  واسعة  قائمة 
ــا أن  عــبــر الــفــيــديــو بــســبــب ظــــروف جــائــحــة كـــورونـ
»أنظمة الغذاء يجب أن تدعم صحة ورفاهية البشر، 

وتحمي الــكــوكــب وتــعــزز االزدهـــــار«. وتــابــع: »يجب 
دعم  عمليات  تجاه  نهجه  الــدولــي  املجتمع  يغّير  أن 
التفكير في  إعــادة  إلــى  إذ نحتاج  الــزراعــة والعمال، 
رؤيتنا للغذاء وقيمته ليس باعتباره سلعة للتجارة، 
بل حق للجميع«. ويشير تقرير لألمم املتحدة إلى 
أن معدالت الجوع وسوء التغذية في العالم ارتفعت 
مليونًا،  إلــى 768  مليون شخص  مــن حــوالــى 118 

بعدما ظلت ثابتة بال تغيير خمس سنوات، ويعتبر 
أن معظم هذه الزيادة بسبب وباء كورونا.

أسعار  أورد مؤشر  املاضي،  يونيو/ حزيران  وفــي 
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو( 
زادت بنسبة  العاملية  األســواق  الغذاء في  أن أسعار 

سنوية تناهز 33.9 في املائة.
)رويترز(

Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)نيلسون ألميدا/ فرانس برس(



ال أعــرف كيف سحبوه من بني يـــَدي«. وتذكر 
ر شرطة االحتالل من 

ّ
ها راحت حينها تحذ

ّ
أن

ــاٍل: »لـــن أســمــح لكم  ــ اعــتــقــال ابــنــهــا بــصــوت عـ
أحمد  أفلتوا  قليل،  أحــمــد«. وبعد وقــت  بأخذ 
النواجعة بصحبة  والـــده نصر  بعدما وصــل 
وعــدســات  كاميراتهم  لوا 

ّ
شغ أجــانــب  نشطاء 

هواتفهم، فتغّير سلوك شرطة االحتالل.
ــــى جــانــب  ــنــــد مــــــــروره إلــ  أحــــمــــد وعــ

ّ
ُيــــذكــــر أن

ــي  ــ ــلـــى أراضــ ــا املـــقـــامـــة عـ ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــة ســـوسـ
قــريــة ســوســيــا األصــلــيــة الــتــي ســيــطــر عليها 
ليقيموا  أصــحــابــهــا  وهــــّجــــروا  املــســتــوطــنــون 
على مقربة منها سوسيا الجديدة، راح ينظر 
إلى إحدى الالفتات. فبدأ الحراس بمالحقته، 
 

ّ
ه هو من يعمد إلى تخريبها في كل

ّ
مّدعني أن

الطريق بحثًا  مــرة. وراح أحمد يركض طــوال 
عن األمــان الــذي وجــده في والدته التي كانت 

ــا تــشــيــر هــيــام،  ــه الـــطـــعـــام. وبــحــســب مـ تـــعـــّد لـ
فــإن ابنها وفــي خــالل هروبه وهــو أمــر مرعب 
ه، أوقع حقيبته 

ّ
بالنسبة إلى طفل في مثل سن

ــا لــيــتــمــّكــن مــن  ــمــ ــ ــة رّبــــمــــا خـــوفـــًا ورّب ــيـ املـــدرسـ
تخفيف الحمل عليه فيسهل الركض.

 مــا حـــدث مــع أحمد 
ّ
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن

الــنــواجــعــة أتـــى فـــي »مــنــطــقــة إطــــالق الــنــار« 
مـــن مــســافــر يــطــا تــحــديــدًا الــتــي تــضــّم أربـــع 
أبناؤها تعليمهم فيها، هي  مــدارس يتابع 
مـــدرســـة املــســافــر اإلعــــداديــــة والــثــانــويــة في 
قــريــة الــفــخــيــت، ومــدرســة جنبا االبــتــدائــيــة، 
ومدرسة املجاز، ومدرسة سوسيا األساسية 
املــخــتــلــطــة. ويـــعـــرف الــتــالمــيــذ فــيــهــا رحــلــة 
مــرورًا  بالهدم  تبدأ من منزل مهّدد  صعبة، 
املستوطنني  بـــاعـــتـــداءات  مــحــفــوف  بــطــريــق 

وجنود االحتالل وصواًل إلى مدرسة.

الخليل ـ فاطمة مشعلة

التالميذ في  الــعــادة، يستيقظ  في 
الــصــبــاح ويــتــهــّيــأون لــيــوم دراســي 
جـــديـــد. أّمـــــا تــالمــيــذ مــســافــر يطا 
الــواقــعــة فــي جــنــوب الــخــلــيــل، جــنــوبــي الضفة 
ــرون قــبــيــل تــوّجــهــهــم إلــى 

ّ
الــغــربــيــة، فــيــتــحــض

املدرسة الحتمال تعّرضهم إلى مالحقة مرعبة 
يــقــودهــا مــســتــوطــنــون مــن تــســع مستوطنات 

مقامة على أراضي املسافر.
 »قلبي ال يهدأ 

ّ
وال تخفي منتهى أبو عرام أن

عــلــى ولــــَدّي حــامــد )الــصــف الــثــامــن( وعيسى 
ــا فــــي طــريــقــهــمــا إلـــى  ــمـ )الــــصــــف الـــثـــالـــث( وهـ
»نحن  الجديد«:  »العربي  لـ وتؤكد  املــدرســة«. 
نعيش بالخوف على أبنائنا عند ذهابهم إلى 
املدرسة صباح كل يوم«. فالتالميذ في منطقة 
مسافر يطا يتعّرضون إلى املالحقة والضرب 
مــــن قـــبـــل املـــســـتـــوطـــنـــني الــــذيــــن قــــد يــقــطــعــون 
الـــطـــريـــق عــلــيــهــم فــيــمــنــعــونــهــم مــــن مــواصــلــة 
مسيرهم إلى املدرسة. وقد يقصد هؤالء جعل 
التالميذ يقضون ساعات تحت أشّعة الشمس 
الالسعة صيفًا، مثلما حصل مع انشراح أبو 
جــنــديــة الــتــلــمــيــذة فــي الــثــانــويــة الــعــامــة التي 
تــفــّوقــت عــلــى الـــرغـــم مـــن مــالحــقــتــهــا مـــن قبل 
رها عن 

ّ
املستوطنني في الصيف املاضي وتأخ

االمتحانات الوطنية وخسارة بعض الوقت.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت من 
ــام الـــنـــواجـــعـــة مــن  ــيـ ــانـــت هـ الــــعــــام املــــاضــــي، كـ
طعام  تعّد  يطا  مسافر  شرقي  سوسيا  قرية 
الــغــداء، عندما سمعت أصــوات أطفال تصرخ 
ني 

ّ
»لكن وتقول  مستوطن«،  »مستوطن  فزعًا 

 أن أجـــده فــي مــطــبــخــي«. تخبر 
ّ
ــع قـــط

ّ
لــم أتــوق

ــب شرائح 
ّ
أقــل »كنت  الــجــديــد«:  »العربي  هيام 

البطاطس في زيت القلي قبيل عــودة أبنائي 
ــل ابــنــي  ــ ــة، عـــنـــدمـــا وصــ ــ ــــدرســ الـــثـــالثـــة مــــن املــ
بــقــّوة، خوفًا من  أحمد )11 عامًا( وأمسك بي 
اعــتــقــالــه مــن قــبــل عــنــاصــر شــرطــة االحـــتـــالل«. 
ـــه »كـــان فــي الــصــف الخامس 

ّ
تضيف هــيــام أن

بـــي، بعدما   يــحــاول االحــتــمــاء  حــيــنــهــا، وراح 
اقتحم مطبخي أحد عناصر شرطة االحتالل 
وحـــــــراس مــســتــوطــنــة ســـوســـيـــا املـــقـــامـــة عــلــى 
ما شّد أحمد مالبس والدته وهو 

ّ
أرضنا«. وكل

مرتعب من احتمال اعتقاله، تشّبثت هيام أكثر 
بــالــدفــاع عــنــه رافــضــة تسليمه إلـــى الــشــرطــي 
 يشّد بها بدوره حتى أسقطها أرضًا. 

ّ
الذي ظل

فارتطم رأسها بأرضية املطبخ وفقدت وعيها 
ــام: »حــيــنــمــا أفــقــت،  ــيـ عــلــى الــــفــــور. وتـــتـــابـــع هـ
صرخت: أين أحمد؟ وبعد دقيقة رّبما، وقفت 
ألجد عناصر آخرين من شرطة االحتالل في 
ســاحــة املــنــزل يــحــاولــون أخـــذ ابــنــي. ونتيجة 
صــــراخــــي تـــجـــّمـــع الــــنــــاس مــــن حــــولــــي. حــــاول 
هم 

ّ
ه لن يعتقل أحمد، لكن

ّ
الشرطي إخباري بأن

اآلن،  وحتى  وحشية.  بطريقة  معنا  تعاملوا 

تعليم 
مسافر يطا

تالميذ 
مجتهدون 

رغم مصادرة 
حقائبهم 
وحياتهم

الفلسطينيون  التالميذ  يواجهها  التي  التحديات  تكثر 
في مسافر يطا. ففي حين يترّكز قلق التالميذ عمومًا 
على تحصيلهم العلمي أو على شؤون خاصة بسنّهم، 
يأتي حمل هؤالء ثقيًال يفوق قدراتهم على الصعد 

كافة... لكنّهم صامدون

تالميذ مسافر يطا 
يتعّرضون إلى المالحقة 

من قبل المستوطنين

مركبة واحدة رباعية 
الدفع ُتخّصص لنقل 
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وبــعــدمــا تمّكنت هــيــام الــنــواجــعــة مــن إفــشــال 
مـــحـــاولـــة اعـــتـــقـــال ابــنــهــا أحـــمـــد، عـــثـــرت على 
ــيــهــا اآلخــــَريــــن لــيــث )الـــصـــف الــخــامــس( 

َ
طــفــل

أثاث  تحت  ني 
َ
مختبئ الثاني(  )الصف  وداليا 

املنزل. وتقول: »ال أستطيع وصف وجَهي ليث 
وداليا بعد الحادثة من شّدة خوفهما... هما 
 االعتقال سوف يطاولهما 

ّ
ا أن

ّ
اختبآ حني ظن

كذلك. وقد هرعا باكَيني حني رؤيتي«.

طريق محفوف بالمستوطنين
من جهته، لم يعد محمد موسى شحادة، أبو 
إلى  التعّرض  من  أبنائه  على  طايل، يخشى 
فــي طريقهم  اعــتــداءات مــن قبل املستوطنني 
ــه 

ّ
ــــوا. لــكــن ــــزّوجـ ــة، فــهــم كـــبـــروا وتـ إلــــى املــــدرســ

الــيــوم يقلق على أحــفــاده الــبــالــغ عــددهــم 11 
»العربي الجديد«:  حفيدًا. ويقول أبو طايل لـ

»بــالــتــأكــيــد أخــشــى عــلــى أحـــفـــادي الــتــالمــيــذ، 
 جــــزءًا مــنــهــم يــقــصــد مــدرســة املــجــاز 

ّ
عــلــمــًا أن

وجـــزءًا آخــر مــدرســة املــســافــر«. ويــســأل: »هل 
 مــركــبــة واحــــــدة ربـــاعـــيـــة الــدفــع 

ّ
تــعــلــمــون أن

التالميذ هنا؟ وهل تعلمون  خّصص لنقل 
ُ
ت

ــرارة فــــي مــنــاطــقــنــا؟  ــ ــحـ ــ كــــم تــبــلــغ درجـــــــات الـ
ــل املــركــبــة في 

ّ
ــه عــنــد تــعــط ــ ـ

ّ
ــل تــعــلــمــون أن وهــ

مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، يــكــمــل أبـــنـــاؤنـــا الــطــريــق 
 
ّ
املــقــفــرة ســـيـــرًا عــلــى األقـــــــــدام؟«، مــوضــحــًا أن
ــذا مـــا يــرفــع احــتــمــال تــعــّرضــهــم إلـــى أذى  »هــ
نا 

ّ
أن إلى ذلك  املستوطنني. وُيضاف  قبل  من 

على أبواب الشتاء، وهذا املوسم صعب جدًا 
عليهم  نخشى  فنحن  املــســافــر.  تالميذ  على 
مــن الــســيــول كــمــا مــن املــســتــوطــنــني. فأحيانًا 
ينقطعون عن الذهاب إلى املدرسة خوفًا من 

أن تجرفهم السيول«.
 »طـــرقـــات مسافر 

ّ
ويــشــكــو أبـــو طــايــل مـــن أن

يــطــا غــيــر مــعــّبــدة، إذ أبــقــى عليها االحــتــالل 
وعرة. بالتالي ال يمكن ملركبة عادية أن تكمل 
مــســارهــا بــســهــولــة، ورّبـــمـــا تــأخــذ املــركــبــات 
ربــاعــيــة الـــدفـــع وقــتــًا إضــافــيــًا لــلــوصــول إلــى 
ــبــــداًل مــــن أن  وجــهــتــهــا أو نـــقـــل الـــتـــالمـــيـــذ. فــ
إلى  املــجــاز  منطقة  مــن  تلميذ  نقل  يستغرق 
ب ساعة ونصف 

ّ
بير العد 15 دقيقة، قد يتطل

 مــركــبــة الـــدفـــع الــربــاعــي 
ّ
ــدا عـــن أن ــة، عــ ــاعـ سـ

ــنــا نــحــشــر فيها 
ّ
لــكــن ــســع لخمسة تــالمــيــذ 

ّ
تــت

20 وهــي تعمل ملصلحة أربـــع مــــدارس«. وال 
واملركبة كذلك،  الطريق  أن تكون حــال  يكفي 
فــيــزيــد املــســتــوطــنــون الــرحــلــة صــعــوبــة. جــزء 
من غالتهم متمترس في حــزام املستوطنات 
ــــول خــــاصــــرة الــخــلــيــل الــجــنــوبــيــة  الـــتـــســـع حـ
امللتحمة برأس النقب جنوبًا، وقد يقطعون 

املسامير  يرمون  وقد  التالميذ  على  الطريق 
ــد لـــتـــخـــريـــب عـــجـــالت  ــديــ ــن الــــحــ ــ أو قـــطـــعـــًا مـ
املركبات، األمــر الــذي من شأنه تأخير موعد 

بدء الحصص املعتاد.
ــرام مــن مــدرســة  ويــقــول املــــدّرس حــمــزة أبـــو عـ
املـــجـــاز االبـــتـــدائـــيـــة فـــي قـــريـــة املـــجـــاز شــرقــي 
كبيرًا  »عـــددًا   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ املسافر 

ــــرون بــفــعــل مــضــايــقــات 
ّ

مــــن الـــتـــالمـــيـــذ يــــتــــأخ
املــــســــتــــوطــــنــــني، مـــــا يـــضـــطـــرنـــا إلـــــــى تـــأجـــيـــل 
الحصص أو إعــادة شــرح الـــدروس للتالميذ 
ب وقتًا أكبر من املعتاد 

ّ
املتأخرين. وهذا يتطل

أبو  ويخبر  التعليمية«.  العملية  ويستنزف 
الثامنة   »الحصص تبدأ في الساعة 

ّ
أن عــرام 

ـــر الــتــالمــيــذ 
ّ

ــبـــوَعـــني تـــأخ صـــبـــاحـــًا، وقـــبـــل أسـ
ل مركبة الدفع الرباعي الوحيدة 

ّ
بسبب تعط

ثانية،  مــدارس  وتالميذ  هم  لتقلهم  رة 
ّ
املتوف

فاضطررت إلى البدء بشرح درس رياضيات 
في الساعة التاسعة«. ويتساءل: »ماذا نفعل؟ 

هؤالء تالميذنا وأمانة في أعناقنا«.

الصف المهدد بالخوف والهدم
يـــحـــاول مـــــدّرس الــلــغــة الــعــربــيــة حــاتــم مغنم 
يواجهه تالميذه في مدرسة  ما  التعامل مع 
املسافر  وســط  والثانوية  األساسية  الفخيت 
مـــــن حـــــــــاالت رعـــــــب نـــفـــســـي وتــــــرويــــــع بــفــعــل 
االنفجارات وأصوات التدريب العسكري الذي 
تقوم به قوات االحتالل في املنطقة في أثناء 
الحصص، عدا عن تحليق الطائرات املستمر. 
وال ينسى مغنم اإلشــارة إلــى ما يتعّرض له 
االحــتــالل  قـــوات  ذ 

ّ
تنف عندما  كــذلــك  التالميذ 

عمليات هدم لبيوت األهالي.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أشــعــر  ويـــقـــول مــغــنــم لـــ

ني 
ّ
بالحزن إزاء أحوال تالميذي، خصوصًا أن

ــااًل من  ــَعــّد األفــضــل حـ
ُ
مــن مــديــنــة يــطــا الــتــي ت

وبيوت  معّبدة  طرقات  لدينا  فنحن  املسافر. 
التالميذ  لنقل  وحــافــالت  ومــركــبــات  حجرية 
س ترفيهي لألطفال. أّما تالميذي في 

ّ
ومتنف

املــســافــر فــال يملكون أيـــًا مــنــهــا. وأوّجــــه نــداء 
الفلسطينية  والــجــهــات  املــؤســســات   

ّ
كـــل إلـــى 

ــيــــة لـــتـــهـــتـــم بــــــمــــــدارس مــــســــافــــر يــطــا  الــــرســــمــ
وتالميذها«.

األكثر  املــســافــر  فــي منطقة  تلميذ  وثــّمــة 300 
ها 14 قرية في 

ّ
أن التهديد، علمًا  إلى  تعّرضًا 

التجّمع الــبــدوي فــي منطقة إطــالق الــنــار من 
عون على أربعة مدارس. 

ّ
أصل 35 قرية، يتوز

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

عبد اهلل البشير

ــّبـــب قـــلـــة فــــــرص الـــعـــمـــل وحـــركـــة  ــتـــسـ تـ
في  البطالة  انتشار  املتكرر في  النزوح 
 شــّبــانــًا كثيرين 

ّ
الــشــمــال الــســوري، لــكــن

مـــن أبـــنـــاء املــنــطــقــة يــحــاولــون مــواجــهــة 
والتشّبث  فــرص عمل  وإيــجــاد  البطالة 
يرفضون  الذين  هــؤالء  خصوصًا  بها، 
فكرة املغادرة واللجوء إلى بلدان أخرى.

ــّجــــر مــن  ــهــ ــر الــــــديــــــاب ثـــالثـــيـــنـــي مــ ــمــ عــ
ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي مــــع عــائــلــتــه، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــّدد بــحــديــثــه لــــ يـــشـ
عــلــى رفــضــه الــبــقــاء بـــال عــمــل. ويــقــول: 
ــام 2018 ووصــلــت إلــى  ــّجـــرت فــي عـ »ُهـ
إدلــــب مـــع أشــقــائــي وأمــــي حــيــث بقينا 
ملــــّدة مـــن الـــزمـــن فـــي مـــركـــز لــــإيــــواء. لم 
أكــن حينها أعلم مــاذا أفعل وأيــن أجد 
، وبــقــيــت ملــــّدة عــلــى هــــذه الــحــال. 

ً
عـــمـــال

وبــعــد االســـتـــقـــرار نــوعــًا مـــا فـــي مــخــّيــم 
قــريــب مــن بــلــدة مشهد روحـــني، عملت 
في مجاالت مختلفة قبل أن أعثر على 
عمل في مجال تخصصي، أي صناعة 
الحلويات، في منطقة عفرين. األمر كان 
 من 

ً
مفرحًا بالنسبة إلّي، فالبقاء عاطال

العمل أمر ال أحتمله«. واليوم ُيعّد عمر 
نفسه »مستقرًا« في عمله، ويزور أهله 
فــي خـــالل إجـــازاتـــه الــتــي تــرتــبــط عــادة 
ــر: »ثـــّمـــة  ــمـ بــضــغــط الـــعـــمـــل. يــضــيــف عـ
أولـــويـــة بالنسبة إلـــّي كــشــاب مــن أجــل 
ــتـــمـــرار بــه،  الــحــفــاظ عــلــى عــمــلــي واالسـ
خــصــوصــًا فــي املــنــطــقــة حــيــص أعــيــش، 
ثابت  بــدخــل  الحصول على عمل  كــون 
إلــى حــّد مــا أمـــرًا مــهــمــًا«. ويــتــابــع: »فــي 
الوقت الحالي أنا عازب، وفي حال بقي 
عملي مستقرًا قد أفّكر في الزواج، لكن 

التحديات كثيرة أمامي«.
والحركة  املخيمات  تشييد  أوجــد  وقــد 
ــــرص عــمــل  ــة فــــي املـــنـــطـــقـــة فــ ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ الـ
للشّبان، تتيح لهم االستمرار في إعالة 
ــــت عــنــهــم ضــغــوطــات  أســـرهـــم كــمــا أزاحـ
كــثــيــرة يــســّبــبــهــا الــبــقــاء مـــن دون عمل 
ومن دون مصدر دخل. وائل الثالثيني 
من هؤالء املستفيدين، وهو مهّجر من 
ريف حمص الشمالي كذلك ويعمل في 
»العربي الجديد«:  مجال البناء. يقول لـ
ملــّدة  ني بقيت 

ّ
الــلــيــاســة، لكن أتــقــن  ــا  »أنـ

إلــى ريف  مــن دون عمل بعدما وصلت 
إدلــب الشمالي. وصــرت أعتمد على ما 
تــقــّدمــه املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة. وعــنــدمــا 
املنطقة حيث  وطبيعة  أدركــت وضعي 
أقيم، بدأت أعود تدريجيًا إلى مهنتي«. 
ه »في عام 2019، بدأت 

ّ
ويوضح وائل أن

لي  ــر 
ّ
وف وهــذا  املخيمات  بناء  مشاريع 

ــــرص عـــمـــل عـــــــّدة، ويـــشـــاركـــنـــي الـــيـــوم  فـ
شقيقي وبــعــض األصــدقــاء عملي عند 
ــا نــتــقــاضــاه لــقــاء  ــا. ومــ ــر ورشـــــة مــ ـ

ّ
ــوف تـ

ـــا شــبــح الــفــقــر 
ّ
عــمــلــنــا جـــّيـــد وُيــبــعــد عـــن

ة مساعدات 
ّ
والبطالة وكذلك انتظار سل

قد تقّدمها لنا املنظمات«. ويتابع وائل: 
ني 

ّ
إتــمــام تعليمي، لكن أتــمــّكــن مــن  »لــم 

أجد مهنتي جّيدة، وهي مصدر عيشي 
ى عنها وأالزم املخيم«.

ّ
ولن أتخل

ــّدمــــة ملـــواجـــهـــة  ــقــ ومـــــن بــــني الـــحـــلـــول املــ
الــســوري،  الــشــمــال  مناطق  فــي  البطالة 
التوّجه إلى التعليم املهني الذي أطلقت 
مــنــظــمــات وجـــهـــات إنــســانــيــة مــشــاريــع 
داعـــمـــة لـــه. ومـــن هـــذه املــشــاريــع تعليم 
ــزة الـــهـــواتـــف  ــهــ ــالقـــة وصـــيـــانـــة أجــ الـــحـ
الخلوية، فيما يلجأ بعض الشّبان إلى 
عائليًا،  متوارثة  معّينة  مهن  ممارسة 

مثل البناء وتبليط األرضيات.

وفــي هــذا اإلطـــار، يقول محمد الخضر 
النازح من ريف معرة النعمان الشرقي 
الــنــزوح،  ــه »بعد 

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ

لــم يــكــن لــنــا مــعــيــل ســـوى والـــــدي. وفــي 
 عدم قدرتي على مواصلة التعليم، 

ّ
ظل

بدأت العمل في مجال تبليط األرضيات 
واليوم  وأتقنتها،  املهنة  مت 

ّ
تعل معه. 

عائلتي  أســاعــد  عــامــًا،   24 بلوغي  بعد 
ووالــــــــدي. وهـــــذا األمـــــر جـــّيـــد بــالــنــســبــة 
إلــّي، ويبعث الثقة في نفسي«. يضيف 
 مــن العمل 

ً
 »البقاء فــي املــنــزل عــاطــال

ّ
أن

وغــيــر قـــادر عــلــى مــتــابــعــة الـــدراســـة في 
الـــوضـــع الــصــعــب الـــــذي نــعــيــشــه ليس 
، واملــهــنــة في 

ّ
خــيــارًا، والــعــمــل هــو الــحــل

الحقيقة تقي من الفقر«.
أسامة  الباحث  يقول  السياق،  هــذا  في 
 من 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ الهادي  عبد 

ــبــــاب الــبــطــالــة فـــي مــنــاطــق شــمــال  »أســ
غــربــي ســوريــة، خــســارة أراض زراعــيــة 
واسعة وحركة نزوح متكررة شهدتها 
املنطقة إلى جانب عدد السكان الكبير 
ص فرص الحصول على عمل. 

ّ
الــذي قل

ــــدم تـــركـــيـــز جــهــود  ــــك عـ ــــى ذلـ ُيــــضــــاف إلـ

ــــة واملــــحــــلــــيــــة عــلــى  ــيـ ــ ــــدولـ املــــنــــظــــمــــات الـ
املــشــاريــع الــتــنــمــويــة بــالــدرجــة األولــــى، 
ــر كــذلــك فـــرص عــمــل لألهالي 

ّ
الــتــي تــوف

ــــواء«. ويقترح  والــنــازحــني عــلــى حـــّد سـ
إلى  »التوّجه  منها  الهادي حلواًل  عبد 
التعليم املهني ودعم املشاريع الخاصة 
ــة إلــــى دعــم  ــافـ ــال، بـــاإلضـ ــجــ فـــي هــــذا املــ
املــشــاريــع الــصــغــيــرة كــالــبــقــالــة وتــربــيــة 
املــــواشــــي وغــيــرهــمــا مـــن مـــشـــاريـــع من 
فرص  وتوفير  الشّبان  تشغيل  شأنها 

عمل لهم«.
من جهته، أفاد فريق »منسقو استجابة 
سورية« في خالل استبيان أعّده ونشر 
 
ّ
بأن  ،2021 فبراير/ شباط  في  نتائجه 

مناطق  فــي  العمل  مــن  العاطلني  نسبة 
شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة بـــلـــغـــت 89 فــي 
املائة. وهي نسبة غير مفاجئة بحسب 
أفقر  من  َعّد 

ُ
ت التي  املنطقة  في  الفريق، 

ــه أزمــــــات وتـــهـــديـــدات  ــواجــ املـــنـــاطـــق وتــ
 نــحــو 11 فــي املــائــة 

ّ
مــســتــمــرة، عــلــمــًا أن

فـــقـــط مــــن الــــذيــــن شــمــلــهــم االســـتـــبـــيـــان 
يــعــمــلــون، واألوفــــر حــظــًا بــفــرص العمل 

هم الذين تجاوزت أعمارهم 35 عامًا.

بطالة شبان شمالي سورية

تقطيع الخشب فرصة لتأمين العيش )عمر حاج قدور/فرانس برس(

البناء من المهن المتوارثة التي يلجأ إليها بعض الشبّان )محمد سعيد/األناضول(

تتابعان تعليمهما في إحدى مدارس المنطقة رغم كّل العوائق )حازم بدر/ فرانس برس(

300
تلميذ فلسطيني يتابعون تعليمهم 

في منطقة مسافر يطا األكثر تعرّضًا 
إلى التهديد، وذلك في أربع مدارس

تكاد نسبة بطالة 
الشبّان في شمال 

سورية تالمس 90 في 
المائة، وهو أمر يمثّل 
مشكلة حقيقية ال بل 
أزمة ال بّد من السعي 

إلى حلّها سريعًا

من ظواهر انتشار 
المخدرات في الكويت 

ارتكازها على صنف 
»الشبو« الذي تعتمد 

تركيباته على »خلطات« 
من أنواع مختلفة، 

عجزت األجهزة الرسمية 
عن تحديدها، ما سمح 
بتوسع انتشار اآلفة، إلى 

جانب استغالل التجار 
»بيئات حاضنة«

الكويت: »الشبو« المخدر يتسلّل إلى ثانويات
مخدرا الشبو والكيمكال 

بين األخطر في الكويت 
ألن ثمنهما رخيص

يطالب المتخصصون في 
محاربة المخدرات بتوسيع 

مراكز معالجة اإلدمان

الكويت ـ خالد الخالدي

واجهت الكويت في السنوات األخيرة مشكلة 
االرتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي نــســبــة اســتــهــالك أنــــواع 
جديدة من املخدرات مثل »الشبو« الذي يعد 
ــواد مـــخـــدر »املــيــثــامــفــيــتــامــني« واســـع  ــ ــد مـ أحــ
االنتشار بسبب سعره الرخيص والقدرة على 
تهريبه بسهولة. واليوم يدق الخبراء ناقوس 
الخطر من تفشي اإلدمان وآثاره املدمرة على 
ــقـــني خـــصـــوصـــًا، فـــي حـــني ال  ــراهـ الـــشـــبـــاب واملـ
توجد منشآت صحية كافية ملعالجة الحاالت، 
وال إحصاءات واضحة لدعم عمليات مكافحة 

اآلفة.
يـــقـــول مـــديـــر مـــركـــز مــعــالــجــة اإلدمــــــان الــتــابــع 
لـــــوزارة الــصــحــة فـــي الــكــويــت، الــدكــتــور عــايــد 
البالد  »تخوض   : الجديد«  »العربي  لـ الــزايــد، 
حربًا شرسة مع املخدرات بسبب عوامل عدة 
أبرزها موقع الكويت الجغرافي الذي يجعلها 
مــركــزًا لــبــيــع املـــخـــدرات ونــقــلــهــا حـــول الــعــالــم، 
ويـــدرجـــهـــا بـــني املـــنـــاطـــق املــهــمــة فـــي الــحــركــة 

التجارية للمخدرات بني دول في شرق آسيا 
وأوروبا وإيران وغيرها«. 

يــضــيــف: »مــــخــــدرا الــشــبــو والــكــيــمــكــال بني 
الــكــويــت ألن ثمنهما رخــيــص،  األخــطــر فــي 
وانــتــشــارهــمــا كبير فــي صــفــوف املــراهــقــني، 
عــلــمــًا أن مــكــونــاتــهــمــا املــــحــــددة مــجــهــولــة، 
الذي عجزت مختبرات  الكيمكال  خصوصًا 
وزارة الصحة عن تفكيك مكوناته الغريبة، 
رغم أنها تملك فعليًا أجهزة خاصة لكشف 
الـــســـمـــوم  مـــــن  نــــوعــــًا  نــــحــــو 140  ــل  ــيـ ــلـ وتـــحـ

واملخدرات«.
ــة  ــاربــ ويـــــطـــــالـــــب املــــتــــخــــصــــصــــون فــــــي مــــحــ
الكويت وزارة الصحة ونواب  املخدرات في 
مـــجـــلـــس األمـــــــة بـــتـــوســـيـــع مــــراكــــز مــعــالــجــة 
اإلدمان وزيادة سعتها التي ال تتجاوز 200 
سرير حاليًا، في وقت زاد عدد املدمنني في 
السنوات الخمس األخيرة، مع نظر املحاكم 
في 10 آالف قضية مخدرات، وتسجيل 330 
حــالــة وفـــاة بــجــرعــات زائــــدة. ويــعــزو الــزايــد 
انـــتـــشـــار مــــخــــدري الـــشـــبـــو والـــكـــيـــمـــكـــال إلـــى 

املـــواد  رخـــص سعريهما، وســهــولــة تــهــريــب 
املستخدمة فيهما مقارنة بأنواع أخرى من 
املخدرات مثل الحشيشة والهيروين، وكذلك 
انتشار مسلسالت أجنبية تتحدث عن  إلى 
اللذين أصبحا رائجني في  هذين املخدرين 

العالم، وأديا إلى مشاكل صحية كبيرة.

الترويج وتعدد األصناف وتنوع أسعارها«، 
الفتًا إلى أن اإلحصاءات الخاصة باملخدرات 
»ال تـــــزال شــحــيــحــة، بــســبــب تــركــيــز األجـــهـــزة 
الــصــحــيــة واألمـــنـــيـــة عــلــى مـــحـــاربـــة الــظــاهــرة 
ــام  ومــعــالــجــتــهــا أكــثــر مـــن جــمــع بــيــانــات وأرقــ

عنها«. 

مدمنون »أوفياء«
مــن جــهــتــه، يــقــول ســعــد الــعــازمــي، وهـــو مدير 
ــار مــلــحــوظ  ــشـ ــتـ ــاك انـ ــنــ ــة ثــــانــــويــــة: »هــ ــدرســ مــ
للمخدرات في املدارس الثانوية، وفي مقدمها 
الشبو الذي يباع بسعر زهيد، مع تركيز باعة 
املـــخـــدرات عــلــى نــشــره بــني طـــالب الــثــانــويــات 
حــصــرًا، مــن أجـــل خــلــق مــا يسمى بمجموعة 
زبائن مدمنني وأوفياء يسّيرون عجلة التجارة 
على املدى الطويل«. ويوضح أنه سأل طالبًا 
اكتشف حيازتهم مخدرات عن مصادرهم في 
الشراء، فأبلغوه أنهم تجار مخدرات ينشطون 
على وسائل التواصل االجتماعي، ويعرضون 
مــنــتــجــاتــهــم مــســتــهــدفــني الــشــبــان خــصــوصــًا، 

وآخــــــــرون يــتــعــامــلــون مــــع طـــــالب وســــطــــاء أو 
وكــــالء لــهــم داخــــل املــــــدارس. وعــمــومــًا، يــدخــل 
مــخــدر »الــشــبــو« الــكــويــت عــبــر مــحــطــات عــدة 
أبرزها إيران، حيث تهرب عصابات املخدرات 
العامة  اإلدارة  أن  علمًا  ســنــويــًا،  مــنــه  أطــنــانــًا 
 5 قيمتها  أخــيــرًا شحنة  لــلــمــخــدرات ضبطت 
تهريبها  محاولة  لــدى  كويتي  ديــنــار  ماليني 
عبر البحر. ويوضح مصدر أمني في اإلدارة 
لـ »العربي الجديد«  العامة ملكافحة املخدرات 
أن »الـــكـــويـــت تــعــتــبــر اســـتـــنـــادًا إلــــى مــوقــعــهــا 
الــجــغــرافــي عاصمة تــوزيــع مــخــدر الشبو في 
العالم، وذلك رغم أن أجهزة األمن تبذل جهودًا 
أمــنــيــة حــثــيــثــة ملـــحـــاربـــة الــــظــــاهــــرة«. ويــشــيــر 
الــكــويــت تــوفــر بيئة داخــلــيــة مناسبة  إلـــى أن 
الفردي  الدخل  أن  باعتبار  املخدرات  النتشار 
فيها مرتفع، وأن األموال تتوافر لدى املراهقني 
الذين يستطيعون شراء كميات من املخدرات 
وقد  املــدرســي.  مصروفهم  اســتــخــدام  بمجرد 
أغرى ذلك أيضًا تجار املخدرات الذين صمموا 

أنواعًا تتناسب مع دخل الشبان تحديدًا.

20 ألف مدمن »معروف«
ــان الــتــابــعــة  ــ تــــورد بــيــانــات ملـــراكـــز عـــالج اإلدمــ
لوزارة الصحة حصلت »العربي الجديد« على 
يــتــرددون  ألـــف مــدمــن  بعضها أن حــوالــى 20 
دوريــــــــًا أو فــــي شـــكـــل مــتــقــطــع عـــلـــى عــــيــــادات 
اإلدمان في الكويت. لكن خبراء ال يستبعدون 
ــعـــدد مــشــكــالت عــدم  ــذا الـ مـــواجـــهـــة ضــعــفــي هــ
االعـــتـــراف بـــاإلدمـــان، ورفــضــهــم تلقي الــعــالج. 
وتــــرجــــح الـــبـــيـــانـــات أن الـــنـــســـبـــة األكــــبــــر مــن 
عامًا،  15 و20  أعمارهم بني  تــتــراوح  املدمنني 
غالبيتهم ممن تلقوا جرعات املخدرات األولى 
الــدراســة، وتشير  خــالل املــرحــلــة الثانوية مــن 
إلى أن »الشبو« هو املخدر األكثر انتشارًا بني 

الشباب والشابات في البالد. 
الصباح  منطقة  مدير  الشطي،  أحمد  ويــقــول 
الــصــحــيــة ومـــديـــر مـــشـــروع »غـــــراس« ملكافحة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »الــكــويــت  املــــخــــدرات لـــ
تــخــوض حــربــًا صــامــتــة ضـــد املـــخـــدرات الــتــي 
يــعــتــبــر ضـــحـــايـــاهـــا مــــن املـــراهـــقـــني والـــشـــبـــان 
أساليب  الـــذي يتعرضون إلغــــراءات  الــصــغــار 

الشبان بيئة حاضنة مثالية 
للمخدرات في الكويت 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(

Saturday 25 September 2021 Saturday 25 September 2021
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على الموقع األلكتروني
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فالشمجتمع

»رعاة البقر« بالمرصاد
هروب الهايتيين

في وقت يواجه فيه الرئيس 
األميركي الديمقراطي جو بايدن 

انتقادات حادة لتصرفه اإلجرامي 
الخاص بتنفيذه قرار ترحيل الجئني 

هايتّيني إلى بالدهم، استنادًا إلى البند 
42 في القانون الفيدرالي الذي كان سلفه 

الجمهوري دونالد ترامب قد استخدمه في 
تنفيذ طرد الجئني »لضرورات منع انتشار 

األمراض املعدية املرتبطة بوباء كورونا«، 
يتواصل ظهور آالف من الهايتّيني تحت 
الجسر الذي يربط الحدود بني الواليات 

املتحدة األميركية واملكسيك، حيث ينتظرون 
فتح املجال لطلب اللجوء.

وبعدما هرب هؤالء الهايتّيون من تداعيات 
كارثة الزلزال الذي ضرب بالدهم في 
منتصف أغسطس/ آب املاضي، ومن 

االضطراب السياسي الناتج عن اغتيال 
الرئيس جوفينيل مويز في يوليو/ تموز 

املاضي، أقاموا مخّيما بعدما عبروا نهر ريو 
ي 

َ
غراندي عند نقطة منخفضة بني مدينت

سيوداد أكونيا املكسيكية وديل ريو في 
والية تكساس األميركية.

وقد عّرضهم ذلك إلى مطاردات من قبل 
عناصر حرس الحدود األميركيني على 

ظهور الخيل، وقد حاول هؤالء اعتقالهم 
عبر استخدام حبال على طريقة رعاة البقر 

في أفالم هوليوود. ويصف أستاذ الدراسات 
األميركية - األفريقية والعلوم السياسية في 

كلية ماكسويل التابعة لجامعة سيراكيوز 
ه 

ّ
األميركية هوراس كامبل طرد الهايتّيني بأن

 الظروف 
ّ
أمر »غير إنساني ومجرم، إذ إن

االقتصادية سيئة جدًا في بلدهم منذ عام 
2010، حني دّمر زلزال الجزيرة«.

 هايتّيني ُكثرًا يملكون 
ّ
وتزعم املكسيك أن

وضع الجئني في تشيلي والبرازيل، يحاول 
بعضهم البقاء في املكسيك بانتظار إجراءات 

الهجرة.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

يحاول إنقاذ مستقبل إبنه

مشقات الطريق إلى »حياة أفضل« 

لحظات عبور دراماتيكية

حدود المكسيك 
مفتوحة

يرتدي قميص »الحرية األميركية«

فتاة تستريح في 
المخيم الحدودي 

المزدحم

مواجهة مع 
حرس الحدود 

األميركي
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