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طهران ـ العربي الجديد

ــكــــون وضـــعـــنـــا  ــيــ ــيــــف ســ ــم كــ ــ ــلـ ــ ــــت أعـ ــــسـ »لـ
ــتــــصــــادي فـــي غــضــون  االجـــتـــمـــاعـــي واالقــ
وأستيقظ   

ً
ليال أنــام  عندما  املقبل.  العام 

 يـــوم 
ّ

ــل ــ ــم مــــا الـــــــذي ســــيــــحــــدث. كــ ــلــ ــا ال أعــ ــاحـ ــبـ صـ
تــرتــفــع األســـعـــار، فــيــمــا تــــزداد إيـــجـــارات الــبــيــوت، 
إلى  ألــف مشكلة ومشكلة تدفعني  إلــى  باإلضافة 
املواطنة  هــذا ما تعلنه  الحمل«.  التفكير في  عــدم 
اإليرانية فرزانه، التي تزوجت قبل خمس سنوات 
ولم تنجب بعد بقرار منها ومن زوجها. وانطالقا 
الــشــخــصــيــة ومــالحــظــة محيطها،  تــجــربــتــهــا  مـــن 
لـــم تــســتــغــرب نــبــأ تـــراجـــع الــخــصــوبــة فـــي بــالدهــا 
الوضع  »هـــذا  تعلق:  بــل  قياسية،  مستويات  إلــى 
الــنــاس  مــن  كثير  يفكر  ال  ســنــوات  فمنذ  طبيعي، 
ــهــم يكتفون بأقل 

ّ
فــإن قـــرروا ذلــك  بــاإلنــجــاب، وإذا 

عدد من األطفال«.
تــراجــع الخصوبة  إلـــى  الــرســمــيــة  الــبــيــانــات  تشير 
 امــرأة إلى نحو 

ّ
من 6 أطفال قبل خمسة عقود لكل

ــران لم   إيــ
ّ
الــعــقــديــن األخــيــريــن، إذ إن طفلني خـــالل 

تستبدل سكانها منذ 15 عاما. ومعدل االستبدال 
أو اإلحالل في الديموغرافيا، يرتبط ارتباطا وثيقا 
بمعدل الخصوبة الكلية، وفي حال ارتفاع األخير 
يرتفع تلقائيا معدل اإلحالل ويعوض عن الوفيات 
بــســكــان جــــدد. كـــذلـــك، ورد فـــي الــبــيــانــات األخــيــرة 

 إيران فقدت خالل األعوام الثالثني 
ّ
لألمم املتحدة أن

املاضية أكثر من 70 في املائة من نسبة الخصوبة.
خالل السنوات املاضية، زادت وتيرة هبوط معدل 
الخصوبة الكلية في إيران ليتراجع من 2.07 طفلني 
 الخصوبة، عام 2017، إلى 1.77 

ّ
 امرأة في سن

ّ
لكل

طــفــل عـــام 2019، بحسب بــيــانــات مــركــز اإلحــصــاء 
 
ّ
فــإن دراســـات سكانية حديثة،  اإليــرانــي. وبحسب 

املعدل أيضا تراجع خالل عام 2020 إلى 1.7 طفل 
 امرأة.

ّ
لكل

 تراجع معدل الخصوبة 
ّ
الخطر األكبر يكمن في أن

الكلية في إيران، ال يقتصر على فئة عمرية محددة، 
بل يشمل جميع الفئات العمرية النسائية، من 20 
إلى 24 عاما، و25 إلى 29 عاما، و30 إلى 34 عاما، 

بحسب بيانات مركز اإلحصاء اإليراني.
وعــنــد بحث أســبــاب تــراجــع الخصوبة فــي إيـــران، 
ــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« صــنــفــني بــــارزيــــن من  ــ رصـ
العوامل االجتماعية واالقتصادية،  األسباب، هما 
 عـــن دور مــجــمــوعــة عـــوامـــل فــيــزيــولــوجــيــة 

ً
فـــضـــال

ــاء، وهـــي  ــنــــســ  مــــن الــــرجــــال والــ
ّ

ــل ــ ــدى كـ ــ وصـــحـــيـــة لـ
موجودة في أّي مجتمع.

أبرز العوامل االجتماعية، تغير النظرة اإليجابية 
تــجــاه الــخــصــوبــة، وتــغــيــر نــمــط الــحــيــاة، وارتــفــاع 
الحياة  متطلبات  إلــى  باإلضافة  الطالق،  معدالت 
ــــدن، بــمــا فــيــهــا مــشــاركــة الــنــســاء  الــحــضــريــة فـــي املـ
الــشــؤون ودخــولــهــن مــجــاالت العمل  فــي مختلف 

والتعليم في الدراسات الجامعية العليا. وتعّد هذه 
التي  االجتماعية  التحوالت  إفـــرازات  من  العوامل 
تشهدها إيـــران فــي العقود األخــيــرة، والــتــي زادت 
بــاألزمــات  مدفوعة  األخــيــر،  العقد  خــالل  وتيرتها 
ــذه الــتــحــوالت  ــأتـــي هــ االقـــتـــصـــاديـــة املــســتــمــرة. وتـ
بينما كان إنجاب عدد كبير من األطفال، قبل أربعة 
عقود، أمرًا مجتمعيا مستحسنا، تقدسه العائالت 
إلـــى حـــّد كــبــيــر، فعندما كــانــت الـــزوجـــات يتأخرن 
في اإلنجاب كانت تالحقهن »شبهة« العقم، وكان 
ه »مقطوع النسل«. لذلك، 

ّ
ينظر إلى الرجل على أن

كان اإلنجاب يشكل األولوية للزوجني بعد تشكيل 
األســرة، وهو ما تغير تماما اليوم. ومن أهم هذه 
 الـــزواج، 

ّ
 الــعــوامــل االجتماعية أيــضــا، ارتــفــاع ســن

العامل   هـــذا 
ّ
أن إلـــى  الــبــيــانــات اإليــرانــيــة  إذ تشير 

يشكل 38 في املائة من أسباب تراجع الخصوبة، 
إذ كــان معدل ســن الـــزواج للفتيات فــي إيـــران عام 
إلــــى 23 عــامــا في  ارتـــفـــع  بــيــنــمــا  1963، 18 عـــامـــا، 

السنوات األخيرة.
وتــلــعــب األزمـــــات االقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي منها 
إيران منذ عقدين تقريبا، خصوصا خالل السنوات 
العقوبات األميركية، دورًا  األربــع األخــيــرة، بسبب 
الخصوبة، ســواء لجهة تأثيرها  كبيرًا في تراجع 
فــي تــراجــع إقــبــال الشبان والــشــابــات على الـــزواج، 
أو لجهة آثــارهــا على زيـــادة حــاالت الــطــالق ودفــع 
أدى  ــاب. وعــــــام 2020،  ــ ــجـ ــ اإلنـ تـــأخـــيـــر  ــى  ــ إلـ األســــــر 

انتشار فيروس كورونا الجديد دورًا في انخفاض 
الخصوبة في إيران، التي تتصدر دول املنطقة في 
تفشي الــفــيــروس والــوفــيــات واإلصـــابـــات، إذ بــات 
كورونا يشكل أحــد أهــم عقبات الــزواج في البالد، 
كما يؤثر الفيروس في تأخير القرار باإلنجاب، إذ 
 استمرار الفيروس 

ّ
يحذر خبراء وعلماء نفس من أن

وتفشيه الــواســع وســط عــدم وجـــود أفــق لنهايته، 
ستكون له تداعيات مجتمعية واقتصادية صعبة، 
يمكن أن تدفع الشباب إلى التخلي تماما عن فكرة 

الحياة الزوجية.

مجتمع
غرقت سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي الــروســي، أمــس، ما أدى إلــى فقدان 17 شخصا. 
 »طــاقــم السفينة يتألف مــن 19 

ّ
 عــن وزارة الــحــاالت الــطــارئــة، إن

ً
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء روســيــة نــقــال

زيمليا  أرخبيل نوفايا  »أونيغا« غرقت قرب  الخاصة  إنقاذ شخصني«. والسفينة  شخصا، وتم 
بتوقيت   4:30( صباحا  والنصف  السابعة  عند  بالحادث  السلطات  وأبلغت  بارنتس.  بحر  فــي 
 الجليد تراكم على السفينة في املياه الباردة ما أدى إلى غرقها. 

ّ
غرينيتش(، ويعتقد املسؤولون أن

)فرانس برس( وتعمل السفينة التي ترفع العلم الروسي منذ عام 1979. 

نــقــلــت بــنــغــالدش، أمــــس، مــجــمــوعــة ثــانــيــة مــن الــالجــئــني الــروهــيــنــغــا إلـــى جــزيــرة نــائــيــة معرضة 
لفيضانات بخليج البنغال. وجرى نقل أكثر من 1600 شخص من هذه األقلية امليانمارية املسلمة 
 أقل 

ّ
إلى باشان شار في وقت سابق من هذا الشهر. وقال وزير الخارجية، أبو الكالم عبد املؤمن، إن

من ألف شخص بقليل كانوا ضمن أحدث دفعة متوجهة إلى ما سّماه »املنتجع الجميل«. وتريد 
حكومة بنغالدش في نهاية املطاف نقل 100 ألف من الروهينغا إلى الجزيرة )56 كيلومترًا مربعا(، 
)فرانس برس( رغم انتقادات الجماعات الحقوقية كونها جزيرة معزولة. 

بنغالدش تواصل نقل الروهينغا إلى جزيرة نائيةروسيا: فقدان 17 شخصًا في غرق سفينة صيد

هو  ــران،  إي في  الخصوبة  لتراجع  ــرز  األب التهديد 
تحديات  من  عليه  يترتب  وما  الشيخوخة،  نمو 
وزير  مستشارة  تقول  واقتصادية.  اجتماعية 
تسلك  الشيخوخة  إّن  خسروي،  شهال  الصحة، 
المعدل  من  ــرع  أس إيــران  في  متصاعدًا  مسارًا 
زاد  الماضية،  الستين  األعــوام  »خــالل  العالمي: 
إيران  معدل الشيخوخة عالميًا 5 سنوات، أما في 

فزاد 10 سنوات«.

زيادة معدل الشيخوخة

الـــرجـــل فـــي الـــصـــورة مـــع ابـــنـــه، يــنــتــظــر فـــي مــطــار 
مــســقــط الـــدولـــي، فــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة، إنــجــاز 
إجراءات سفره عائدًا إلى بالده، الهند. هذه الرحلة 
لم يكن يخطط لها على األرجح، لكّن ظروف العام 
الجديد، وما  املترافقة مع فيروس كورونا   2020
فيه من قيود على األعمال والنشاطات االجتماعية 
وتراجع في األسواق، أجبرت عشرات آالف العمال 

املغتربني كما أفراد عائالتهم على مغادرة البالد. 
في هذا اإلطار، أظهرت بيانات من املركز الوطني 
أّن عدد  لإلحصاء واملعلومات في سلطنة عمان، 
الــعــمــال الــوافــديــن انــخــفــض بــأكــثــر مــن 270 ألــفــا، 
الفترة من نهاية 2019  املائة في  أو نحو 16 في 
حتى نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وأوضحت 
الــبــيــانــات أّن عـــدد الــعــمــال املــغــتــربــني فــي نوفمبر 

املــاضــي بــلــغ مــلــيــونــا و440 ألــفــا، انــخــفــاضــا من 
مليون و710 آالف تقريبا في نهاية العام املاضي. 
واضــطــر كثير مــن العمال الــوافــديــن إلــى مــغــادرة 
الـــعـــام، بعدما  الــعــربــي عــمــومــا هـــذا  دول الــخــلــيــج 
تأثرت اقتصاداتها بجائحة فيروس كورونا وما 
استتبعته من انخفاض في الطلب على النفط وفي 
تتوقع  ها 

ّ
إن الدولية  العمل  وقالت منظمة  أسعاره. 

العربي  الخليج  دول  املغتربون  العمال  يــغــادر  أن 
بــأعــداد تــفــوق مــا حــدث فــي أعــقــاب األزمـــة املالية 
العاملية في 2008 - 2009، وتهاوي أسعار النفط 
في 2014 - 2015. وكان أكثر من 340 ألف عامل 
ــد قــد غــــادروا سلطنة عــمــان فــي 2010، بعد  وافـ

األزمة املالية.
)رويترز(

)محمد محجوب/ فرانس برس(

Tuesday 29 December 2020
الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة



والـــــدة األطـــفـــال الــخــمــســة، الـــذيـــن ُولــــد ثــاثــة 
منهم في لبنان، كانت قد لجأت وعائلتها من 
ســوريــة قبل نحو ســت ســنــوات. وتشير إلى 
 زوجها يعمل بأجرة يومية في األراضــي 

ّ
أن

الــــزراعــــيــــة و»أنــــــــا أعــــمــــل عـــنـــدمـــا تـــســـنـــح لــي 
لقد عملت  أن نعيش فحسب.  نريد  الفرصة. 
ني 

ّ
بـــالـــزراعـــة وفـــي مــصــنــع لــلــبــاســتــيــك، لكن

من  تمنعني  الظهر  في  آالٍم  من  اليوم  أعاني 
عامًا(   15( الكبرى  ابنتي  تلجأ  لذلك  العمل، 
للعمل أحيانًا«. وتتابع: »مأساة ليل السبت 
ــا مـــن يعيش 

ّ
ــد شــّردتــنــا جــمــيــعــًا، فــمــن - األحــ

أو  أو أصدقائه  أو جيرانه  أقاربه  اليوم عند 
أصــحــاب عــمــلــه، أو لـــدى مــنــازل أهـــل الــخــيــر. 
أّمــا نحن فنعيش حاليًا في مخيم أبو عبير 

املجاور ملخيمنا«.
ــبــــد، الــــذي  ــبـــد أحــــمــــد عــ ــقــــول عـ ــتـــه، يــ مــــن جـــهـ
 »املخيم 

ّ
إن لــبــنــان مــنــذ عـــام 2011،  إلـــى  لــجــأ 

ــم يــشــهــد طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــوات  املــــتــــضــــّرر لــ
املـــرة األولــى  ها 

ّ
ســوى إشــكــاالٍت بسيطة، لكن

التي تتطّور فيها األمــور إلــى هــذه الــدرجــة«. 
أكــن موجودًا  »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ يتابع 
داخل املخيم في وقت الحريق، بل كنُت أقّدم 
ــنــي هـــرعـــُت فــــور ســمــاعــي 

ّ
واجـــــب عــــــزاء. لــكــن

أصدقائي  ولـــوال  عائلتي،  لنجدة  بالحادثة 

الــلــبــنــانــيــن املـــجـــاوريـــن لــلــمــخــيــم، لــخــســرُت 
الــســبــعــة، كــونــنــي وصــلــُت  زوجــتــي وأوالدي 
مــتــأخــرًا. فــأنــا أعـــانـــي مـــن مــشــاكــل فـــي الــقــدم 
وال أقوى على املشي من دون العصا«. عبد، 
الذي يعيش وعائلته حاليًا في بيت لبناني 
ــه ال يعمل منذ 

ّ
أن املخيم، يكشف  إلــى جانب 

ه كان يعتاش من مساعدات 
ّ
فترة طويلة، وأن

املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون 
الاجئن »لكن، مع الغاء املعيشي في لبنان 
 
ّ
لم تعد هذه املساعدات كافية«. ويشير إلى أن
يه الكبيرين )22 عامًا و18 عامًا( يعمان 

َ
ابن

ــه 
ّ
أن الــعــائــلــة، كاشفًا  الحمضيات إلعــالــة  فــي 

»بــعــد الــحــريــق وصــلــتــنــا بــعــض املــســاعــدات، 
كما قدم لنا صاحب البيت اللبناني، الطعام 
والــشــراب ومـــواد غــذائــيــة نــتــدّبــر بها أمــورنــا 
أيـــضـــًا«. ويــخــتــم بــالــقــول: »املــصــيــبــة واحــــدة. 

نريد رحمة الله فقط«.
، هرعنا إلى الحقول والشوارع، 

ً
»هربنا حفاة

 اللجوء والتشّرد قدرنا« 
ّ
ة، كأن

ّ
ها حقًا مذل

ّ
إن

الناصر،  ديــاب  أمينة  تصف  العبارات  بهذه 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ليلة الــحــادثــة. وتــقــول لـــ
وفجأة  العشاء،  نتناول  الخيمة  داخــل  ــا 

ّ
»كــن

اندلعت النيران، فسارعُت إلى احتضان ابني 
الــذي لم يتجاوز عمره ثاثة أشهر،  الوحيد 

عكار ـ سارة مطر

 قــــــصــــــص الـــــاجـــــئـــــن 
ٌ
مـــــــوجـــــــعـــــــة

إحــراق  مــن  املتضّررين  السورين 
املــــــنــــــيــــــة، فـــي  بــــحــــنــــن -  مــــخــــيــــم 
 مــشــاهــداتــهــم 

ٌ
عــكــار شــمــالــي لــبــنــان، ومـــؤملـــة

ــم الـــحـــّيـــة. بـــالـــحـــســـرة والــــدمــــوع  ــهـ ــاداتـ ــهـ وشـ
ـــت عــلــيــهــم كــالــفــاجــعــة، 

ّ
ــل  حـ

ً
يـــخـــتـــزلـــون لـــيـــلـــة

وأشعلت برصاصها وألسنة نيرانها، أبسط 
أحامهم وآمالهم باستقراٍر وأماٍن اجتماعي 
ونــفــســي، يــحــفــظ حــيــاتــهــم وحــيــاة أطــفــالــهــم، 
ــم الـــذيـــن هـــربـــوا مــنــذ ســـنـــواٍت مـــن قصف  وهـ

املدافع والحرب الدائرة في وطنهم.
الــرقــم 009، والـــذي يضّم  الــذي يحمل  املخيم 
ـــي الــحــســكــة 

َ
بــغــالــبــّيــتــه الجـــئـــن مــــن مـــديـــنـــت

والــقــامــشــلــي، وآخـــريـــن مــن حــمــص، تــشــّردت 
املخيمات  عــلــى  عـــت 

ّ
وتـــوز بأكملها  عــائــاتــه 

املنية وطرابلس  املجاورة ولدى أهالي بلدة 
وعــكــار وغــيــرهــا مــن املــنــاطــق، بــعــدمــا شهده 
ليل السبت - األحـــد املــاضــي مــن إشــكــاٍل بن 
إلى  تطّور  سورين،  وعّمال  لبنانين  شّبان 
إطاق نار في الهواء من قبل اللبنانين، قبل 

قيامهم بإحراق املخيم.
صــبــحــيــة حـــســـن الـــعـــمـــر، زوجـــــــة شـــاويـــش 
ــروي  ــ ــم، تــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــن شـــــــــــؤون( املـ ــ )املــــــــســــــــؤول عــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« كــيــف هــــرع الــاجــئــون  لـــ
و»أهـــالـــي الــخــيــر« لــحــظــة إطــــاق الــرصــاص 
إلــى نجدة بعضهم بعضًا،  النيران  وانـــدالع 
وســحــب األطــفــال والــنــســاء وكــبــار الــســن من 
الخيام باتجاه الجدار »وهو املنفذ الوحيد 
ــرت مــحــاصــرة  ــي لــهــروبــنــا بــعــدمــا جــ

ّ
املــتــبــق

ـــلـــيـــه«. تـــقـــول: »قــفــزنــا فــوق 
َ

املــخــيــم مـــن مـــدخ
ــار، أنـــا  ــ ــتـ ــ ــــاع نـــحـــو 3 أمـ ــفـ ــ الـــــجـــــدار، عـــلـــى ارتـ
الصغير  ابــنــي   

ّ
أن علمًا  الــخــمــســة،  وأوالدي 

السنة. وكذلك كانت حــال جميع  ال يتجاوز 
أهــالــي املــخــيــم، الــذيــن كــانــوا بأغلبهم داخــل 
خيامهم قبل وقوع الحادثة األليمة«. تضيف: 
»كــان وقــت املــســاء والطقس شديد الــبــرودة، 
ونحن مجتمعون حول املدفأة ننوي تناول 
العشاء، قبل أن نسمع صــراخ أحدهم يــرّدد: 
يــــريــــدون أن يـــحـــرقـــوا املـــخـــيـــم، فــهــربــنــا بما 
علينا من مابس، مشيًا وهرولة، وخسرنا 
 ما نملكه من خيام ومقتنيات، لم نأخذ 

ّ
كل

البراد، والغسالة،  أّي شيء. خسرنا كغيرنا 
والـــغـــاز، والــســتــائــر، والــتــلــفــزيــون، وفــرشــات 
الـــنـــوم، واملـــؤونـــة الــغــذائــيــة املــنــزلــيــة، واملـــال 
بأرواحنا  نفذنا  بالكاد،  الثبوتية.  واألوراق 
عت حرق 

ّ
وأرواح أوالدنا«. صبيحة التي توق

املخيم بعد اإلشكال، تضيف: »ال يقوون على 
 
ً
الــســوريــن إاّل بــحــرق مــخــيــمــاتــهــم« واصــفــة

 
ّ

 كــل
ّ
لــيــلــتــهــا، إذ إن ــر  الـــخـــوف والــــذعــ »حـــــال 

الجــئ ســوري خــاف على نفسه، من احتمال 
أن يــــتــــعــــّرض مــخــيــمــه لـــلـــهـــجـــوم والــــحــــرق. 
لــم نــنــم، ولــم ينم أّي أحــد مــن أهالي   ليلتها 
املخيمات املجاورة، وهي خمسة مخيمات«.

جحيم 
المخيم 009

شهادات 
السوريين الناجين 

من حريق 
شمالي لبنان

لبنان على موعد مع  ليل السبت - األحد الماضي، كان 
فئات  أبرز  من  واحدة  بحق  ترتكب  جديدة  جريمة 
إذ  السوريون،  الالجئون  وهم  البالد،  في  المهمشين 
أحرق مخيم لهم بالكامل في محافظة عكار الشمالية

هربنا حفاًة، هرعنا 
إلى الحقول والشوارع، 

إنّها حقًا مذلّة

أوالدي مصدومون
مما حصل، فالمشهد 

كان بشعًا ومرّوعًا

1819
مجتمع

بــدمــعــٍة  أمـــلـــك«.  مـــا  ــلـــى  أول أوالدي وأغـ ــه  ــ ـ
ّ
إن

بالكاد  تمّكنوا  كيف  الناصر  تــســرد  وغــّصــة 
مــن انــتــشــال بــطــاقــات هــويــتــهــم قــبــل الــهــروب 
ــُت وطــفــلــي  ــ ــربـ ــ عـــبـــر الـــــجـــــدار. وتـــضـــيـــف: »هـ
ــى  ــ ــــى زوجــــتــــه األولــ ــة إلــ ــافــ وزوجــــــــــي، بــــاإلضــ
وأوالده الخمسة. قضينا ليلتنا في الحقول 
كان  فالبرد  للتدفئة،  نــارًا  أشعلنا  املــجــاورة، 
قارسًا، وجلسنا حولها من دون أن يغمض 
لــنــا جــفــن. فــاملــأســاة كــبــيــرة، وصـــبـــاح الــيــوم 
ــــراق املــخــيــم، كـــان صعبًا  الــتــالــي لــحــادثــة إحـ
جدًا. عدنا إلى أرٍض محروقة كأحامنا. أّما 
في ليلتنا الثانية فــرأف بنا صاحب األرض 
واستضافنا في منزله، وما زلنا حتى اليوم 
 مصيرنا مجهول، ويمكن القول 

ّ
)أمس(. لكن

نا با مأوى دائم. لقد ُحرقت خيامنا بعد 
ّ
إن

التي  أمينة،  أن تدّمرت بيوتنا في ســوريــة«. 
الــزراعــة وحراثة األراضــي،  يعمل زوجها في 
 شيء؛ غساالت، وبرادات، 

ّ
تتابع: »خسرنا كل

غـــاز،  أســـاســـيـــة، وطـــبـــاخ  كــهــربــائــيــة  وأدوات 
 مــا جنيناه 

ّ
ــل وفــــرن، وثــيــاب، وبــطــانــيــات وكـ

طوال سنوات لجوئنا«.
الــاجــئ عباس حمزة هفو، األب ألربعة  أّمــا 
بالقول:  الليلة  تلك  فيختصر مشهد  أطــفــال، 
ــم نـــهـــنـــأ يــــومــــًا مــــن مــــــــرارة الـــلـــجـــوء الــتــي  ــ »لــ
ترافقنا منذ 6 سنوات. أّما في وقت الحادثة 
ــا جـــالـــســـن فــــي الــخــيــمــة  ـ

ّ
ــن املـــشـــؤومـــة فـــقـــد كـ

ــــرخ: احـــتـــرق  ــــصـ ــم يـ ــ ــــدهـ عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــنـــا أحـ
املخيم... فسارعنا للهرب عبر الجدار باتجاه 
أقاربنا«. يضيف:  فيه  يعيش  مخيم مجاور 
»وصــلــتــنــا مــســاعــدات غــذائــيــة وبــعــض املــال 
 
ّ
واألدويــــــة والــحــفــاضــات والــحــلــيــب، غــيــر أن
إذ  إعــمــار مخيمنا،  إعــــادة  األســــاس  مطلبنا 
يكفينا عــذاب التشّرد مــرارًا وتــكــرارًا، ناهيك 
ــذ وقـــــــٍت طــــويــــل مــن  ــنـ ــــاش مـ ــتـ ــ ــــن كــــونــــي أعـ عـ
مــســاعــدات مــفــوضــيــة الــاجــئــن، فعملي في 
الزراعة هو بحسب الحاجة، وأتقاضى مقابل 
 يــوم عمل، 25 ألــف ليرة لبنانية )نحو 3 

ّ
كــل

دوالرات أميركية وفق سعر الصرف الفعلي 
في السوق السوداء(«.

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول ســـرحـــان شـــحـــادة شــويــخ 
)أبـــــو حـــــا(: »كـــنـــُت فـــي املــخــيــم مـــع زوجــتــي 
بمابسنا  فقط  وهــربــنــا  الخمسة،  وأوالدي 
 ما تعبنا لشرائه أو 

ّ
التي علينا. خسرنا كل

ــــاره خـــال خــمــس ســنــوات مــن الــلــجــوء«.  ادخـ

»الــعــربــي الــجــديــد« كــيــف احتضن  ويــشــرح لـــ
ابــنــه الــصــغــيــر الــــذي لـــم يــتــجــاوز الــســنــة من 
عـــمـــره، وقــفــز وعــائــلــتــه فـــوق الـــجـــدار »مشيًا 
نــحــو 4 كــيــلــومــتــرات بــاتــجــاه خيمة تــقــع في 
مــنــطــقــة ضــهــور املــنــيــة، يــعــيــش فــيــهــا سبعة 
أشـــــخـــــاٍص مــــن أقــــاربــــنــــا، مــــن الـــقـــامـــشـــلـــي«. 
ويــقــول: »لــجــأنــا وآخــريــن إلــيــهــم، حــتــى بتنا 
اليوم نعيش قرابة 27 شخصًا في خيمٍة ال 
تتعّدى الغرفتن«. وإذ يتحّدث عن مساعداٍت 
غذائية وفــرش نــوٍم وصلتهم أول مــن أمــس، 
أكثر من  العمل منذ  »أنــا عاطل مــن  يضيف: 
 
ّ
شهر، بعدما كنت أعمل في الحمضيات، لكن
األزمة االقتصادية في لبنان انعكست سلبًا 
علينا، ومــا كــان ينقصنا إال احــتــراق املخيم 
حتى تتضاعف مصائبنا. فالوضع مأساوي 
وصـــعـــب جـــــدًا، ونـــحـــن بـــأمـــّس الـــحـــاجـــة إلــى 
املتحدة  لــأمــم  السامية  املفوضية  مساعدة 
ــئــــن، وإلـــــــى دعـــــم املــنــظــمــات  لــــشــــؤون الــــاجــ
أبــو حــا بالقول: »أوالدي  الــدولــيــة«. ويختم 
 - السبت  ليل  وقــع، فمشهد  مصدومون مما 
 في 

ّ
األحــد كــان بشعًا ومــرّوعــًا، ومــا زال يطن

أذنّي صراخ النساء، كما بكاء األطفال وأنن 
ن«.

ّ
املسن

مـــن جــهــتــه، يـــشـــّدد الـــاجـــئ الــــســــوري، ربــيــع 
ــــذي يــعــيــش فــــي مــخــيــم مـــجـــاور  الـــجـــمـــيـــل، الــ
ــة  ــويـ ــّرر، عــلــى »أهـــمـــيـــة وأولـ ــتـــضـ لــلــمــخــيــم املـ
إخماد فتيل الفتنة الذي يتّم إشعاله يومًا بعد 
يوم، كما وقف التحريض ومشاعر الكراهية 
الجئ  مليون  يقارب  ما  فهناك  والعنصرية، 
ســوري في لبنان وما من مصلحة ألحــٍد في 

تأجيج الوضع. وقد اجتمع باألمس شيوخ 
وقبائل وعشائر لبنانية وسورية في مخيم 
املتضرر، سعيًا  للمخيم  املــجــاور  عبير،  أبــو 
إلــى عقد الصلح فــور إطـــاق ســـراح األبــريــاء 
 

ّ
وكــل لــلــســوري.   

ٌ
أخ فاللبناني  املعتقلن،  مــن 

بخياٍم  املخيم  تأهيل  إعــادة  اليوم  نريده  ما 
مجّهزة بكامل مقّومات الحياة الكريمة«.

بــــــدوره، يــلــفــت رئـــيـــس الــلــجــنــة االجــتــمــاعــيــة 
ــال( مــحــمــد  ــ ــمــ ــ ــلــــس )شــ ــرابــ ــي طــ ــ الــــســــوريــــة فـ
 كثيرين من سكان 

ّ
نحاوي »أبو طه« إلى أن

املخيم يمضون ليلهم في املخيمات املجاورة 
هم يعودون 

ّ
ولدى سكان لبنانين حاليًا، لكن

نهارًا إلى أرض مخيمهم املحروقة بالكامل، 
ـــهـــم عــــبء كــبــيــر عــلــى من 

ّ
كـــي ال يـــشـــعـــروا أن

ينامون لديهم.

الغالف

لـــم تــكــن حـــادثـــة إحـــــراق مــخــيــم بحنن 
- املــنــيــة شــمــالــي لـــبـــنـــان، الـــتـــي وقــعــت 
لــيــل الــســبــت - األحـــد املــاضــي، الــحــادثــة 
العنصرية األولى من نوعها. فالاجئون 
الــســوريــون فــي لبنان يــتــعــّرضــون منذ 
بداية لجوئهم عــام 2011 ألبشع أنــواع 
الاإنسانية،  واملــمــارســات  االنــتــهــاكــات 
نسب إليهم وبشكل فوري أّي جريمة 

ُ
وت

قتل أو اغتصاب أو سرقة أو أّي إشكال 
أمني أو عمل إرهــابــي، أو حتى حــادث 

مروري على بساطته.
ـــن ال  ــذيــ ــ الــــاجــــئــــون املـــســـتـــضـــعـــفـــون الـ
ترحمهم  ال  والــذيــن  معاناتهم،  تنتهي 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة مــــن فــيــضــانــات  ــكــــ الــــ
وحـــرائـــق أنــهــكــت مــخــيــمــاتــهــم وقــضــت 
أكثر من مرة على مقّومات حياتهم، لم 
أو  قــــراراٍت جــائــرة بحقهم  يسلموا مــن 
ــداٍث مــأســاويــة طــاولــت  ــ مــن جــرائــم وأحـ
حالة  عــن  ناهيك  وأطــفــالــهــم،  عائاتهم 
الـــبـــؤس والــفــقــر الــشــديــد الــــذي يعانيه 

هؤالء.
الــعــدد األكــبــر من  بـــادر  فمنذ لجوئهم، 
السورين  الاجئن  منع  إلى  البلديات 
، فـــي خـــطـــوة بــررهــا 

ً
مـــن الـــتـــجـــّول لـــيـــا

األمــن  حفظ  على  بحرصهم  أصحابها 
ــــوادث اغــتــصــاب  ــــحـ واألمــــــــــان، مـــــــرورًا بـ
متكّررة ألكثر من طفل وطفلة وشابات 
ــــن، كــمــا مـــحـــاولـــة بيع  ــورّي ــبـــاب ســ وشـ
ــة مـــقـــابـــل بـــــدل مــــــادي فــي  ــوريــ فـــتـــاة ســ
مدينة صيدا، جنوبي لبنان، عام 2014، 
ــعـــّرض نــحــو عــشــر عـــائـــات ســوريــة  وتـ
للضرب على مدى ساعة ونصف ساعة 
مـــن قــبــل لــبــنــانــيــن، بــســبــب الــهــجــمــات 
ــهــا ســـوريـــون في 

ّ
االنــتــحــاريــة الــتــي شــن

وفــي   .2016 عـــام  اللبنانية  الــقــاع  بــلــدة 
الــســيــاق، تــوفــي الجــئ ســـوري فــي بلدة 
ــد تـــعـــّرضـــه  ــعـ ــة، بـ ــيـ ــاعـ ــقـ ــبـ الــــصــــويــــرة الـ
لضرٍب مبرح على يد شابن لبنانين 
عــــام 2018 عــقــب تــوقــفــه أثـــنـــاء قــيــادتــه 
حــافــلــة مـــدرســـة لـــُيـــنـــزل أحــــد األطـــفـــال، 
بالصراخ  لبناني  سائق  عليه  فانهال 
 له: »أنت سوري وتريد 

ً
والضرب، قائا

أن توقف السير؟«.
كــذلــك، أقــدم فــي سبتمبر/ أيــلــول 2019 
على نبش قبر طفل سوري في الضنيه 
 »املقبرة 

ّ
)شمالي لبنان( تحت حّجة أن

ليست للغرباء«. ووضع املرتكبون الفتة 
ُكتب عليها: »ُيمنع دفن أّي شخص من 
السورين، كبيرًا كان أو صغيرًا«. وفي 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2019، جــرى 
االعـــتـــداء عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــاجــئــن 
السورين أمام أحد املصارف في زحلة 
ــانـــوا يــنــتــظــرون  ــرق(، إذ كـ ــ ــقـــاع، شــ ــبـ )الـ
دورهــم لسحب األمــوال املخّصصة لهم 
من مساعدات املفوضية السامية لأمم 
ــئــــن. ووصــــل  املـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــــاجــ
ــّد نشر  ــر فـــي الـــعـــام نــفــســه، إلــــى حــ ــ األمـ
 »املـــدرســـة 

ّ
كـــاريـــكـــاتـــور يــنــص عــلــى أن

كونها  اللبنانين  التامذة  مــن  تعتذر 
وعراقين  ســوريــن  )مكتظة(  »مــفــولــة« 

وبنغادشين وأحباش«.
 حـــادثـــة شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 

ّ
ولـــعـــل

الثاني 2020، تظهر بشكل واضح حجم 
االنـــتـــهـــاكـــات، إذ شـــهـــدت بـــلـــدة بــشــّري 
فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، تـــوتـــرًا عـــارمـــًا بعد 
جريمة قتل شــاب لبناني على يد آخر 
ســــوري إثـــر خـــاف فــــردي، مــا أدى إلــى 
غضب بعض أهــالــي الــبــلــدة وإقــدامــهــم 
عــلــى طـــرد ســـوريـــن مـــن مــنــازلــهــم بعد 

إحـــــراق عـــدد مــنــهــا. وقـــد دعـــا بعضهم 
 

ّ
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى طــــــرد كـــل

الــســوريــن مــن املــنــطــقــة. كــذلــك، ال ينفك 
اللبنانين وعــدد من  بعض املسؤولن 
وسائل اإلعام والناشطن على مواقع 
التواصل االجتماعي، عن تمرير ونشر 
رســائــلــهــم وخــطــابــاتــهــم الــتــحــريــضــيــة 
بحق الاجئن، واضعن األبرياء منهم 
فـــي قــفــص االتـــهـــام الـــدائـــم وفـــي قــوالــب 

نمطية عنصرية.
وفــــي املــقــلــب اآلخــــــر، تــثــابــر الــشــريــحــة 
الاجئن  لحقوق  املــنــاصــرة  اللبنانية 
ــلـــى بــــــذل الـــجـــهـــود  واملـــســـتـــضـــعـــفـــن، عـ
ــل تــحــصــيــل حــقــوقــهــم  ــة مـــن أجــ الــــدؤوبــ
اإلنــســانــيــة وتـــأمـــن حــيــاة كــريــمــة لــهــم، 
إلـــى حــن عــودتــهــم إلـــى وطــنــهــم. فعند 
 حادثة أو اعتداء أو كارثة طبيعية، 

ّ
كل

األهلية  الجمعيات  مــن  العديد  ينبري 
املــحــلــيــة والــنــاشــطــن الــلــبــنــانــيــن، إلــى 
والجمعيات  الــدولــيــة  املنظمات  جــانــب 
العربية واألجنبية، للوقوف إلى جانب 
ــة  ــابـ ــتـــجـ ــــوريـــــن، واالسـ ــــسـ الــــاجــــئــــن الـ
 حادثة مخيم بحنن 

ّ
لحاجاتهم. ولعل

- املنية خير مثال على ذلك.
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــي اتـــــصـــــاٍل لــ ــفـ فـ
يــكــشــف رئـــيـــس بــلــديــة بــحــنــن، قــضــاء 
ـــــــه »مـــنـــذ 

ّ
ــة، أن ــ ــبـ ــ ــة، مـــصـــطـــفـــى وهـ ــيــ ــنــ املــ

وقـــــــوع الــــحــــادثــــة، انـــطـــلـــقـــت مــــبــــادرات 

لـــبـــنـــانـــيـــة عــــديــــدة قــــّدمــــت املــــســــاعــــدات 
الغذائية واألدويــة والبطانيات وفرش 
ـــن بــن  ــ ــــد، ومــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــيــــرهــــا الـ الـــــنـــــوم وغــ
هــــذه الـــجـــهـــات، لــجــنــة الـــزكـــاة الــتــابــعــة 
ــدار الـــفـــتـــوى والـــجـــمـــعـــيـــات املــحــلــيــة  ــ ــ لـ
واملــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــأمـــم املــتــحــدة 
لـــشـــؤون الــاجــئــن والـــهـــبـــات الــعــيــنــيــة 
ــــن بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  املــــقــــّدمــــة مـ
 حدب 

ّ
واألجنبية. فاملساندة أتت من كل

وصوب، ونحن بدورنا كأهالي وبلدية 
عــيــونــنــا   

ّ
أن نــــؤّكــــد  املـــنـــيـــة،   – بـــحـــنـــن 

»لم  يتابع:  إمكانياتنا«.  وفق  لاجئن 
أشقائهم  نجدة  عن  اللبنانيون   

َ
يتوان

فوقفوا  املتضرر،  املخيم  في  السورين 
ــم  ــاذهـ ــقـ ــتــــرة إنـ ــى جـــانـــبـــهـــم طـــــــوال فــ ــ إلــ
وأطــفــالــهــم مـــن الـــنـــيـــران، وعــمــلــوا على 
كما  إليــوائــهــم،  البديلة  املساكن  تــأمــن 
استطاعوا  ما  وقــّدمــوا  بيوتهم  فتحوا 

من مساعدات«.
وهبة، الذي يشّدد على »عدم وجود أي 
مــشــاكــل بــن أهــالــي الــبــلــدة والــاجــئــن 
نا واحد، نعيش 

ّ
السورين«، يقول: »كل

معًا منذ نحو 10 ســنــوات بكل احترام 
 بــلــدتــنــا تــضــّم نحو 

ّ
ومــحــبــة، عــلــمــًا أن

الجـــئ  ــــف  ألــ  11 نـــحـــو  أّي  مــخــيــمــًا   30
 عدد سكان بحنن 

ّ
ســوري، في حن أن

اللبنانين ال يتجاوز 8000 نسمة«.
سارة...

تاريخ من الجرائم العنصرية

خسرت مكان سكنها البسيط في بحنين قبل أيام )أحمد السعيد/ األناضول(

هربوا من بشّري في نوفمبر الماضي )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(

لم يبَق أثر للخيام )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(

1.500.000
الجئ سوري، يعيشون في لبنان، 

بحسب تقديرات حكومية، بينهم نحو 
مليون مسجلون بمفوضية الالجئين

في جردة موجزة، 
يظهر حجم معاناة 

السوريين في لبنان، 
وتتكشف أزمة 

العنصرية تجاههم، 
التي تجلت في 

كثير من االنتهاكات 
بحقهم، آخرها حرق 

مخيم المنية

برزت هجرة الليبيين عبر 
البحر منذ منتصف عام 
2016، إذ هرب كثيرون 
بـ»قوارب الموت« التي 

يديرها مهرّبو بشر، 
استغلوا االنفالت األمني 

في البالد. بعض هؤالء، 
ال سيما الشباب، قرروا 

العودة إلى ليبيا

مهاجرون ليبيون يعودون إلى بلدهم
تأكدُت من أّن 

الظروف لم تكن كما 
أتخيل، فقررت العودة

الهرب من مركز
 اإليواء يعني أن تصنف 

كخارج عن القانون

طرابلس ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن نــجــاح عـــدد مـــن املــهــاجــريــن 
الـــســـريـــن الــلــيــبــيــن فــــي االســــتــــقــــرار بــــدول 
ــة الـــهـــجـــرة  ــلــ ــهـــم رحــ ــعـــد خـــوضـ أوروبــــــيــــــة، بـ
في  املتوسط  األبــيــض  البحر  عبر  الخطيرة 
ل العودة 

ّ
 بعضهم فض

ّ
السنوات املاضية، فإن

إلى ليبيا، راضيًا بالحياة التي أجبرته في 
الــســابــق عــلــى مــواجــهــة تــلــك املــخــاطــر. يؤكد 
املـــســـؤول فـــي فــــرع جـــهـــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
ــقــــربــــولــــي، شــــرقــــي طــــرابــــلــــس، رمـــضـــان  ــالــ بــ
املعنية باملهاجرين  السلطات   

ّ
أن الشيباني، 

في الباد ال تملك إحصاءات حول الليبين 
»الــعــربــي  لـــ الشيباني  ويــوضــح  املــهــاجــريــن. 
 »الهجرة بهذه الطريقة مخالفة 

ّ
الجديد« أن

للقانون ويجّرم فاعلها، وبالتالي ال تتوفر 
لــديــنــا مـــعـــلـــومـــات، فــهــي تـــحـــدث بــالــتــجــاوز 
ــه 

ّ
ــانــــون« لــكــن ــقــ ــــن ســلــطــة الــ ــيـــدًا عــــن أعـ وبـــعـ

ــّر بـــوجـــودهـــا ال ســيــمــا بـــعـــد انــكــشــافــهــا  يـــقـ
ــام وســـائـــل اإلعـــــام ومــنــصــات الــتــواصــل  ــ أمـ

ــــرون صــــور  ــاجـ ــ ــهـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي، إذ وثـــــــق مـ
مغادرتهم الشواطئ الليبية.

مع ذلك، عاد بعضهم إلى الباد »بعد تجربة 
ألــيــمــة« كــمــا يــصــفــهــا بــشــيــر املـــجـــبـــري، وهــو 
الباد،  أجــدابــيــا، شرقي  مدينة  مــن  ثاثيني 
بــاشــر مــنــذ عــــام، إثـــر عـــودتـــه، حــيــاة جــديــدة 
يــديــر ورشــــة تصليح  الــــذي  بـــوالـــده  ملتحقًا 
»العربي  سيارات خاصة به. يقول املجبري لـ
أســرتــي  »الـــحـــيـــاة وســــط دفء   

ّ
إن الـــجـــديـــد« 

الرغم  أوروبـــا على  مــن صقيع  بكثير  أفضل 
في  فيها«.  الحياة  وزخــم حركة  مــن وهجها 
مطلع العام 2019، قصد املجبري، رفقة ثاثة 
ــه، غـــربـــي الــــبــــاد، بــعــد االتـــفـــاق  ــائـ مـــن أصـــدقـ
هاتفيًا مع مهربن في مدينة صرمان )غرب( 
عــلــى تــأمــن هــجــرتــهــم مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 
اثنن منهم  املجهول اضــطــرت  مــخــاوف   

ّ
لكن

للعودة إلى ليبيا قبل ركوبهم البحر، وبقي 
نفسها.  املدينة  من  علي،  املجبري، وصديقه 
في  من شهر،  أكثر  للبقاء  الصديقان  اضطر 
مركز التهريب الساحلي، بانتظار قارب آمن 

وللسؤال أكثر، قبل أن يهاجرا رفقة 23 مهاجرًا 
من جنسيات أفريقية مختلفة. يصف رحلته 
ركوبي  من  الرغم  »على  مضيفًا:  »املرعبة«  بـ
 قصص غرق القوارب كانت 

ّ
البحر سابقًا، فإن

ي كنت أقاومها طمعًا 
ّ
ماثلة أمام عينّي، لكن

 الــقــارب لم 
ّ
فــي حــيــاة جـــديـــدة«. يلفت إلـــى أن

العودة«. ال توجد في ليبيا هيئات دولية أو 
للباد،  الــعــودة  فــي  الراغبن  تساعد  محلية 
فبرنامج »العودة الطوعية« مفتوح في ليبيا 
الشيباني.  يــقــول  كما  األفــارقــة،  للمهاجرين 
يشكلون  ال  الليبيون  »املــهــاجــرون  يــضــيــف: 
ظـــاهـــرة، وأغــلــبــهــم انــصــهــروا وانــدمــجــوا في 
الباد التي هاجروا إليها. لذلك، ال يوجد مثل 
 منظمات تعمل 

ّ
هذا النوع من البرامج«. لكن

فــي مــجــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة تــقــدم مثل 
منها  استفاد  التي  الخدمات  من  النوع  هــذا 
املجبري، وتمكن من الــعــودة جــوًا إلــى مطار 
بنغازي. يقول: »كنت متوجسًا من التحقيق 
 
ّ
معي واحتجازي من قبل سلطات املطار لكن

دخولي كــان عاديًا، وعــدت إلــى أسرتي التي 
كنت قد أبلغتها بعودتي مسبقًا«.

الـــغـــزاوي )26 عـــامـــًا( تجربة  لــلــشــاب صــابــر 
أخـــرى، فقد عــاد إلــى مــنــزل أســرتــه بعد ستة 
أشهر من هجرته. يروي تلك التجربة التي ال 
 عودته 

ّ
يحب أن يتذكرها عادة، مشيرًا إلى أن

مــن الــجــزر اإليطالية تشبه الــفــرار مــن املــوت. 

وبعد وصفه رحلته عبر مراكز التهريب على 
الساحل الليبي وانتقاله إلى شواطئ الجزر 
الــتــي ال تختلف كــثــيــرًا عــن رحلة  اإليــطــالــيــة 
اللجوء  »إذا بقيت في مركز  املجبري، يقول: 
ك لن تحصل على فرصة عمل 

ّ
 هذا يعني أن

ّ
فإن

 الخيار اآلخر هو الهرب، 
ّ
أو حياة، ولذلك فإن

وهـــــذا يــعــنــي أن تــعــيــش مـــتـــســـواًل وتــصــنــف 
كــهــارب خـــارج عــن الــقــانــون، كــاملــجــرم«. بعد 
تواصله مع من سبقه في تجربة الهرب عبر 
كــان فيه، تأكد صابر  الــذي  املركز  البحر من 
 السبيل الوحيد لتأمن بقائه وعيشه 

ّ
من أن

هـــو أن يـــتـــزوج مـــن أجــنــبــيــة لــيــتــحــصــل على 
لم تكن  ها طريقة للعيش 

ّ
لكن أوراق ثبوتية. 

كما يتخيلها عندما واجه املوت عبر البحر، 
 الــطــرق فــي وجــهــي، كما 

ّ
ويــعــلــق: »ُســــّدت كـــل

ني أرفض البقاء طوال عمري رهن زوجة 
ّ
أن

ال أعرفها وأبناء سيكون مصيرهم مجهواًل، 
ــودة وعــــــــدم خــــــوض هـــذه  ــ ــعــ ــ لــــذلــــك قــــــــررت الــ
أجــرة،  سائق  صابر  يعمل  واآلن،  التجربة«. 

على سيارة، وفرت له والدته ثمنها.

يبحر أكثر من ساعتن قبل أن تقترب منهم 
الى  وتنقلهم  الدولية  اإلنقاذ  منظمات  سفن 
إيطاليا.  في جنوب  املهاجرين  تجميع  مقار 
املهاجرين  مــن  كغيرنا  بقينا  »هــنــاك  يتابع: 
نتلقى الرعاية الصحية والغذاء، ولم يسمح 
لــنــا بــاملــغــادرة كــمــا كــنــت أتــخــيــل فالسلطات 
حظ  ولحسن  املهاجرين«.  ترفض  اإليطالية 
املفوضية  فــرق  إقــنــاع  اســتــطــاع  فقد  صديقه 
الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، 
بــظــروفــه الــقــاســيــة واملــاحــقــات األمــنــيــة التي 
يعبشها، وساعده في ذلك إتقانه اإلنكليزية، 
فــجــرى قــبــولــه كــاجــئ فــي هــولــنــدا، الــتــي ما 
 املجبري، الذي بقي في 

ّ
زال مقيمًا فيها. لكن

 بن 
ً
مــقــرات املــهــاجــريــن فــي إيــطــالــيــا، متنقا

ــــد وآخـــــر، اصـــطـــدم بـــواقـــع مــخــتــلــف عما  واحـ
هــيــأت لـــه أحـــامـــه، كــمــا يـــقـــول. يــتــابــع: »بــعــد 
ثمانية أشهر، سمح لي بالخروج الى مناطق 
 يــوم، 

ّ
فــي الجنوب شريطة الــعــودة نهاية كــل

 ظروف الحياة لم تكن 
ّ
وبعدما تأكدت من أن

 فرص العمل معدومة، قررت 
ّ
كما أتخيل، وأن

تمكنوا من الوصول بعد 
أخطار عدة واجهوها، 

لكنّهم قرروا العودة 
)أولمو كالفو/ فرانس برس(
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