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تحقيق

«الجئو الحب» تحت الحماية األوروبية
َ
كل من ق َصد
يبدو أنه ليس ٌ
َّ
أوروبا هو الجئ قد فر من
الحرب المستعرة في بالده.
هناك الكثير من الالجئين
ممن لهم حكايات مختلفة،
وقد تكون ظروف الحرب
أتاحت لهم فرصة للهرب من
مآسيهم التي فرضتها عادات
وقوانين الدولة والمجتمع
بالدهم للبحث عن حياة
في ُ ّ
أخرى ال يعكر صفوها أحد
بروكسيل ـ فراس الهكار

وقت
الجبهة الجنوبية الغربية ،في
ٍ
أفادت فيه «أعماق» أن  8من مسلحي
«النصرة» سلموا أنفسهم لـ«داعش»
في مخيم اليرموك ،جنوبي دمشق.
بالتوازي ،ذكرت «سانا» أن الطائرات
ال ـح ــرب ـي ــة الـ ـس ــوري ــة ّ
دمـ ـ ـ ــرت «آلـ ـي ــات
ومـقــرات إلرهابيي داعــش فــي محيط
حقل شاعر وقرية حويسيس ،في ريف
تدمر الشمالي الغربي» ،في حني ّ
فجر
الـجـيــش عـبــوة نــاسـفــة بـسـيــارة «بيك
آب» تابعة للمجموعات املسلحة ،كان
قد زرعها على طريق نوى ـ الجعيلة،
في ريف درعا الشمالي.
أم ــا فــي الـجـبـهــة الـشــرقـيــة ،فـقــد ّ
دمــر
ً
الـجـيــش آل ـيــة ملسلحي «داعـ ــش» ،ما
أدى إلــى مقتل وجــرح مــن فيها ،إثر
اس ـت ـه ــداف ـه ــا ب ـ ـصـ ــاروخ مـ ـ ّ
ـوجـ ــه فــي
م ـح ـي ــط دوار ال ـ ـبـ ــانـ ــورامـ ــا ،ج ـنــوب
غ ــرب ــي دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور .ب ـ ــدوره ـ ــا ،أل ـقــت
ط ــائ ــرات الـشـحــن الــروس ـيــة أكـثــر من
 10مظالت تحوي مساعدات غذائية
وطبية على أحياء املدينة.
(األخبار)

َ
أخبرته أنها تشتاق إلــى أهلها وتريد
زي ــارتـ ـه ــم ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـغ ـي ــاب.
ح ــزم ــت أمـتـعـتـهــا وح ـج ــز ل ـهــا زوج ـهــا
م ــن م ـطــار مـسـقــط إل ــى م ـطــار صبيحة
فــي تركيا ،وبعدما اشـتــرى لها بعض
الـهــدايــا وأوصـلـهــا إلــى بــوابــة الطائرة.
لــوحــت ل ــه م ـ ّ
ـودع ــة دون أن ي ـعــرف أنــه
ال ــوداع األخـيــر .في مطار صبيحة كان
يـنـتـظــرهــا حـبـيـبـهــا االف ـت ــراض ــي ال ــذي
تعرفت عليه منذ عام عبر «فايسبوك»،
كــان قــد جـ ّـهــز كــل ترتيبات السفر عبر
الـبـحــر إل ــى أوروبـ ـ ــا ،وف ــور وصــولـهـمــا
ً
غـ ــادرا ل ـيــا عـبــر «ال ـب ـلــم» امل ـطــاطــي في
رحـلــة امل ــوت الـتــي خــاض تجربتها كل
ال ـه ــارب ــن بــأحــام ـهــم إل ــى ب ــاد الـحــب
والـ ـح ــري ــة .م ــا س ـبــق ل ـي ـســت ق ـ ّـص ــة من
نـســج الـخـيــال ،هــي قـصــة فـتــاة ســوريــة
تــركــت زوجـهــا الـ ُـعـمــانـ ّـي ال ــذي تزوجته
رغ ـمــا ع ـن ـهــا ،وه ــرب ــت م ــن أج ــل حـ ّـبـهــا،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـع ــد افـ ـت ــراضـ ـي ــا ،ب ــل أص ـبــح
واقـعـيــا وتحميه الـسـلـطــات األوروب ـيــة
وف ــق بــرنــامــج ال ـل ـجــوء امل ـع ـمــول ب ــه في
هذه البالد .اآلن ،هما زوجان في بلد ال
يطالبهما بأية وثائق رسمية إلثبات
زواجهما ،إذ يكفي أن يجمعهما الحب

ـزل وع ـلــى حق
ح ـتــى يـحـصــا ع ـلــىّ م ـن ـ ٍ
«تقدس» حرية اختيار
اللجوء ،في بالد
ال ـش ــري ــك امل ـن ــاس ــب أو اس ـت ـبــدالــه كلما
أصبح ذلك ضرورة ُم ّ
لحة.

«العشق الممنوع»
ل ـي ـس ــت ه ـ ــذه ال ـق ـص ــة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
جـمـعــت عــاشـقــن هــربــا بقلبيهما إلــى
م ــوئ ــل آمـ ـ ــن ،ال ت ـطــاول ـه ـمــا ف ـي ــه أي ــدي
األه ـ ـ ــل ل ـت ـغ ـســل ع ـ ــار «الـ ـخـ ـطـ ـيـ ـف ــة» ،إذ
غامرت هــزار (اســم مستعار) بالهروب
م ــع ث ــاث ــة أطـ ـف ــال م ــن ش ـم ــال س ــوري ــا،
تــاركــة خلفها زوج ـهــا ال ــذي ينتظر لم
ال ـش ـمــل .وح ــامل ــا أصـبـحــت ف ــي أوروبـ ــا،
ّ
تعرفت على محمود ـ وهو شاب هرب
من أتــون الحرب ـ الــذي أغــراهــا بكالمه
املـ ـعـ ـس ــول ورس ـ ـ ــم لـ ـه ــا حـ ـي ــاة وردي ـ ـ ــة.
وبـعــدمــا جمعهما ال ـحــب فــي «كــامــب»
الالجئني ،اختفى فجأة ،بعدما ترك في
ً
أحشائها طفال لــم تقرر حتى اللحظة
ماذا تفعل به .تروي هزار التي لم تبلغ
عـقــدهــا ال ـثــالــث ،قـصـتـهــا ل ــ«األخ ـب ــار»،
وهـ ــي تـ ـح ــاول ج ــاه ــدة إخـ ـف ــاء الــدمـعــة
في عينيها« :زوجــونــي أهلي وبعدني
زغـ ـي ــرة ،ك ــان ع ـم ــري  15س ـن ــة ،م ــا كــان
بدي اتزوج لكن ما حدا أخذ رأيي .أمي
قالت أنــت ما تعرفني مصلحتك بعدك
زغـ ـي ــرة ،امل ـه ــم ت ــزوج ــت وص ـ ــار عـنــدي
ث ــاث ــة أطـ ـف ــال ،ومـ ــع ذلـ ــك ك ـنــت أتـمـنــى
أسـمــع كلمة حـلــوة مــن زوج ــي ،أح ــاول
دائمًا أخليه يغازلني أو يسمعني كالم
حلو لكن ما في فائدة» .وحول حبيبها
الجديد الـهــارب تقول« :حاملا علم أني
حــامــل ،تـغـيــرت معاملته وب ــدأ يتهرب
مني ،ثم اختفى نهائيًا .يبدو أنــه قدم
ط ـلــب ن ـقــل إلـ ــى مــدي ـنــة أخـ ـ ــرى .أبـلـغــت
ال ـس ـل ـط ــات ق ـص ـتــي وه ـ ــم سـيـتـكـفـلــون
ب ــاألم ــر وال أعـ ــرف ه ــل أج ـهــض الـطـفــل
أم احتفظ ب ــه» .علمت عائلة ه ــزار بما
ج ــرى ،وب ــدت رغبتهم بــ«غـســل الـعــار»
واضحة ،فال الشهادات الجامعية التي
يحملها إخــوتـهــا وال عيشهم فــي بلد
أوروبــي كبير سيجعلهم يسكتون عن
االنتقام لشرفهم وذبح أختهم ،ما دفع
السلطات الرسمية ألخــذ االحتياطات
ووضــع هــزار وأطفالها تحت الحماية

األم ـن ـيــة ،بـيـنـمــا ت ـح ــاول ال ــوص ــول إلــى
صيغة تفاهم مع أخوتها.

«زوجة تحت الطلب»
يـ ـب ــدو أن ال ـك ـب ــت والـ ـضـ ـغ ــط ال ـن ـف ـســي
ال ـ ـل ـ ــذي ـ ــن يـ ـع ــانـ ـيـ ـهـ ـم ــا ب ـ ـع ـ ــض أف ـ ـ ـ ــراد
ّ
املـجـتـمـعــات الـشــرقـيــة ي ــول ــدان عندهم
فهمًا خاطئًا للحرية ومساحتها التي
يمكن أن يعيش ضمنها اإلن ـســان من
دون أن يقع في أخطاء قاتلة إلنسانيته
بــالــدرجــة األول ــى ،قبل روح ــه وجـســده.
ال ــاج ــئ الـ ـع ــراق ــي عـ ـ ــاء ،تـ ـع ــرف عـلــى
سوزان (اسمان مستعاران) في «كامب»
اللجوء ،حيث كانت تــزور أقاربها مع
أمها وإخوتها الصغار ،وبعد نظرات

واس ـت ـل ـطــاف ع ــزم ال ـش ــاب عـلــى ال ــزواج
منها ،وهذا ما جرى بعد خطبة لفترة
قصيرة .يروي عالء باقي قصته« :بعد
الـ ـ ــزواج صـ ــارت س ـ ــوزان تـتـغـيــر ك ــل ما
نــروح زيــارة ألهلها ،هم بمدينة ثانية
ع ــاي ـش ــن بـ ـك ــام ــب .ع ــرف ــت ب ـع ــدي ــن أن
السبب أمها» .وبعد عدة أشهر ،ذهبت
ال ـع ــروس ل ــزي ــارة إل ــى أهـلـهــا ول ــم تعد،
يقول عالء« :حاولت أن اتصل بها أكثر
من مــرة لكنها لم تــرد على اتصاالتي،
ق ـ ــررت أروح ل ـب ـيــت أهـ ـلـ ـه ــا ...ال ـصــدمــة
كــانــت ملــا وج ــدت أن أم ـهــا قــد زوجـتـهــا
لشخص آخــر .لم استوعب األمــر أبـدًا»،
ويضيف« :تركتني بعدما شعرت أمها
أن الفلوس ياللي معي رح تخلص ،وما
أخـ ــذت إق ــام ــة ،راحـ ــت زوج ـت ـهــا لــواحــد
معه إقامة وفلوس».

«شباب»

تركت زوجها ُ
ّ
ماني
الع
وهربت مع حبيبها عبر
مطار صبيحة

غامرت هزار بالهروب مع ثالثة أطفال من
شمال سوريا (األناضول)

بـعــض الـشـبــان أي ـضــا وجـ ــدوا مساحة
م ــن ال ـح ــري ــة ل ـي ـع ـ ّـب ــروا ع ــن مـشــاعــرهــم
ت ـجــاه بـعـضـهــم ب ـع ـضــا ،لــذلــك ق ـصــدوا
بالدًا تحترم حقهم في اختيار الشريك،
وتـتـيــح لـهــم مـمــارســة حـيــاتـهــم بسقف
ـال ج ـدًا .ســامــر وعـمــار تعارفا
حــريــة ع ـ ٍ
ف ـ ــي خ ـ ـ ــال مـ ــوجـ ــة ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء األخ ـ ـيـ ــرة
ووص ـ ـ ــا م ـع ــا إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ـم ــا أن
تنظيم «داعــش» نفذ العديد من أحكام
اإلعـ ــدام بـحــق مثليي الـجـنــس ،كـمــا أن
ال ــدي ــن اإلسـ ــامـ ــي وامل ـج ـت ـم ــع ال ـعــربــي
والقانون ُت ّ
جرم «من يأتي هذا الفعل»،
فقد أتت فرصة الحصول على إقامة في
إحــدى ال ــدول األوروب ـيــة على طبق من
ذهب .يشرح سامر لـ«األخبار»« :يحق
لــي ان أحــب مــن أريــد وأنــا تعرفت على
ع ـم ــار وح ـب ـي ـتــه ،وهـ ــو كـ ـم ــان .وصـلـنــا
ل ـه ــون وع ـش ـنــا أح ـل ــى أيـ ــام م ــع بـعــض،
ب ــس ب ـعــديــن اخـتـلـفـنــا ب ـعــد م ــا أخــذنــا
اإلق ــام ــة ،ه ــو ت ـعــرف عـلــى شـ ــاب ،وه ــذا
الشيء زعجني بــاألول ،بعدين تعرفت
أنــا كـمــان على شــاب ع ــراق ــي .»...يتابع
سامر« :هــون الحياة كتير حلوة ،وما
في أي شي ممكن يعكرك أبدًا والقوانني
كلها لصالحك يعني أنت هون حر بكل
معنى الكلمة ،والناس آخر همنا ،املهم
نكون مبسوطني بحياتنا».

اليمن

ّ
وفد الرياض يعدل تركيبته« :اإلصالح» إلى واجهة المحادثات
أجـ ـ ــرى الـ ــوفـ ــد الـ ـ ــذي يـمـثــل
حـكــومــة الــرئ ـيــس المستقيل
ـادي في
ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور هـ ـ ً
محادثات الكويت تعديال طارئًا
على تركيبة أعـضــائــه ،دافعًا
بممثلين لحزب «اإلص ــاح» إلى
ـوة من
ال ــواجــه ــة ،ف ــي خــط ـ ٍ
شــأن ـهــا تـعـمـيــق الـ ـه ــوة بين
الطرفين
ال خ ــرق حـتــى الـســاعــة فــي مـحــادثــات
الـ ـك ــوي ــت ي ــوح ــي بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه ال ـج ــول ــة
ستختلف عــن سابقاتها فــي تحقيق
ت ـق ـ ّـدم ف ــي امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي املـتـعـثــر
ل ــأزم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة .ورغ ـ ــم أنـ ــه ال ي ــزال
مبكرًا الجزم بأن مصير هذه الجولة
ٌ
س ـي ـكــون ال ـف ـشــل أيـ ـض ــا ،بـ ــرز ت ـعــديــل
ّ
يصعب
على تشكيلة وفد الرياض قد
مهمة ردم الـهــوة التي ال تــزال عميقة
بني الطرفني.
ففيما لم ّ
يغير وفد صنعاء الذي يمثل
حركة «أنـصــار الـلــه» وحــزب «املؤتمر
الشعبي الـعــام» في تركيبة أعضائه،
اسـتـبـعــد وف ــد ال ــري ــاض ثــاث ــة وزراء
في حكومة أحمد بن دغر ،وهم وزراء

العدل خالد باجنيد ،وحقوق اإلنسان
عـ ــز الـ ــديـ ــن األص ـ ـب ـ ـحـ ــي ،وال ـص ـ ًن ــاع ــة
والتجارة محمد السعدي ،إضافة إلى
نائب وزيــر األشغال معني عبد امللك،
ونــائـبــة وزي ــر اإلدارة املحلية ميرفت
مجلي .وجرى استبدال هذه األسماء
بأعضاء جــدد ،هــم مستشار الرئيس
امل ـس ـت ـق ـيــل ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ــادي
للشؤون اإلعالمية والثقافية نصر طه
مصطفى ،ووزير املالية السابق صخر
الوجيه ،وعضو البرملان اليمني علي
منصر ،وينتمي جميعهم إلــى حزب
«اإلصالح» (إخوان مسلمون) ،إضافة
إلى علي منصر والعقيد في الجيش
اليمني عسكر زعيل ّ
املقرب من اللواء
ع ـلــي م ـح ـســن األحـ ـم ــر ،ورئـ ـي ــس فــرع
الحزب االشتراكي في محافظة عدن.
وترمي التشكيلة الجديدة إلى إعطاء
ً
حزب «اإلصــاح» ثقال أكبر في الوفد
التفاوضي إلى الرياض ،بعدما شكت
ق ـي ــادات «اإلصـ ـ ــاح» ف ــي ال ـســابــق من
«تهميشهم»ّ ،
وعبروا عند كل جوالت
الـ ـتـ ـف ــاوض م ــن ج ـن ـيــف إلـ ــى ال ـكــويــت
عن مخاوفهم من استبعادهم في أي
اتفاق أو صيغة حكم مستقبلية.
ورأت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى م ـســار
املـ ـح ــادث ــات أن ت ـغ ـي ـيــر أعـ ـض ــاء وف ــد
ّ
التنصل
الرياض قد يكون القصد منه
من االلتزامات التي خرجت بها الجولة

الـســابـقــة ،كـمــا أن الــدفــع بشخصيات
«إصالحية» إلى الواجهة بهذا الشكل،
قــد يدفع باتجاه إفـشــال هــذه الجولة
ـزاز للطرف
أيـضــا ،ملــا يمثله مــن اسـتـفـ ٍ
اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،خـ ـص ــوص ــا أن «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح»
يـتـصـ ّـدر امل ـعــارك املشتعلة حــالـيــا في

الجبهات الشمالية والـشــرقـيــة ،وهو
رأس حربة في «معركة صنعاء» التي
يكثر التلويح باقترابها هذه األيام.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،وغـ ـ ـ ــداة اس ـت ـئ ـنــاف
امل ـح ــادث ــات ف ــي الـعــاصـمــة الـكــويـتـيــة،

جدد وزير الخارجية الكويتي صباح
خ ــال ــد الـ ـصـ ـب ــاح ح ـ ــرص ب ـ ـ ــاده عـلــى
ن ـجــاح املـ ـش ــاورات وض ـم ــان الـتــوصــل
إلى حل ونتائج تدعم استقرار اليمن.
وعـ ـ ّـبـ ــر الـ ـصـ ـب ــاح خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه بــوفــد
صنعاء عن أمله بسرعة التوصل إلى
ات ـفــاق ينهي مــأســاة الـشـعــب اليمني
ويحقق السالم.
مــن جـهـتــه ،ج ــدد وف ــد صـنـعــاء شكره
وتـقــديــره للكويت عـلــى استضافتها
للمشاورات .وأكــد الوفد حرصه على
الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ــوق ــت
امل ـحــدد ،وعـلــى تحقيق ال ـســام «رغــم
أن الطرف اآلخــر حــاول عرقلة العودة
إل ـ ــى امل ـ ـش ـ ــاورات ع ـب ــر ال ـت ـصــري ـحــات
وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات امل ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة» .وأش ـ ـ ــار
ً
إل ــى ضـ ــرورة أن ي ـكــون ال ـحــل شــامــا،
سـ ـي ــاسـ ـي ــا وأم ـ ـن ـ ـيـ ــا وعـ ـسـ ـك ــري ــا ،ألن
األزم ـ ـ ــة ال ت ـق ـبــل ال ـت ـج ــزئ ــة .وي ـح ــاول
الطرف اآلخر إعطاء األولوية في هذه
الـجــولــة للملفني العسكري واألمـنــي،
فــي استبعاد للملف السياسي الــذي
ي ـت ـم ـحــور ح ــول مـطـلــب وف ــد صـنـعــاء
ّ
تشكيل حكومة توافق تبحث في حل
امللفات األخرى.
وك ــان وفــد صنعاء قــد أكــد أنــه أجــرى
خ ــال األس ـبــوعــن الـلــذيــن فـصــا بني
الجولة األولى والثانية من املحادثات
«مشاورات إضافية» ،في موازاة إجراء

املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
جــول ـتــه الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــن صـنـعــاء
والـ ــريـ ــاض .وش ـ ــدد ال ــوف ــد ،ف ــي بـيــان
أص ــدره أول مــن أم ــس ،عـلــى مواصلة
امل ـ ـشـ ــاورات وتـمـسـكــه بــإن ـجــاز ات ـفــاق
سـيــاســي شــامــل ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى األرض ـيــة
التي توصلت إليها املشاورات ،مؤكدًا
عدم القبول بأي أجندات أو انحرافات
بعيدًا عن هذا السياق.
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،ي ــواص ــل
تنظيم «داعــش» عملياته ضد مواقع
عسكرية تابعة للقوات املوالية لهادي
ولقوات «التحالف» في مدينة املكال،
ح ـي ــث وق ـ ــع صـ ـب ــاح أم ـ ــس ت ـف ـج ـيــران
ان ـت ـحــاريــان ،بـشــاحـنـتــن مفخختني،
استهدفا معسكرًا وحاجزًا في منطقة
ب ـ ــروم غ ــرب ــي امل ـك ــا .وي ـت ـبــع الـحــاجــز
ّ
(تمولها
املستهدف لـ«قوات النخبة»
اإلم ــارات) ،فيما استهدف انتحاريان
يـقــودان شاحنتني معسكر الغبر في
املنطقة نفسها .وأعلن الجيش املوالي
ل ـهــادي مـقـتــل سـتــة ج ـنــود وج ــرح 18
آخرين في العمليتني .من جهةٍ أخرى،
وفـيـمــا تـسـتـمــر ط ــائ ــرات «الـتـحــالــف»
ب ــان ـ ٌت ـه ــاك وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ،أدى
قصف جوي ملدينة املخا ،غربي تعز،
إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16
آخرين.
(األخبار)

