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اد سرا�ج هر�ز سش
أنا طالبة علوم سياسيّة ومساهمة يف مجلّة املوسيقى 
األفريقية »بام«. ُولدت يف فرنسا من والدين مغربيَّني. 
فرنسا بلد يحتوي عىل جاليات عديدة، فأحاول نقل 
هذا التنّوع إىل مقااليت. أكتب عن مواضيع مختلفة 
والدين.  العنصيّة،  ومناهضة  والنسويّة،  الفّن،  منها 
إّن خطيبي هو فرنيّس من أصول جزائريّة. كالنا يهتّم 
عىل  عام  كّل  من  األول  ترشين  شهر  يف  يكون  بأن 
إحياء  أجل  من  باريس  يف  ميشال«  »سان  الـ  جرس 
ذكرى مجزرة الـ 1961 حني قامت الرشطة الفرنسيّة 
يف  الحرب  ملعارضة  يعتصمون  جزائريني  مبهاجمة 

الجزائر، وعمدت إىل قتلهم باإلغراق الجامعّي.

instagram.com/shehrazaaaaad

�ز  ل�ي سام موس�ت
برلني.  يف  مقيمة  محتوى  ومديرة  مستقلة  كاتبة  أنا 
خلفيّتي األكادميية يف الدراسات اإلعالمية والثقافية، 
واألحكام   واالمتياز  العنصيّة  تأثري  بكيفيّة   وأهتّم 

املسبقة عىل أسلوب طرح القصص املتّعلقة بالهجرة 
يف اإلعالم، ال سيام يف اإلعالم املحيّل.خلفيّتي اإلغرتابيّة 
اوروبيّة، فأنا أنتمي إىل بلدين أوروبيني مختلفني، كام 
ثنائيّة  نشأت  لقد  املنطقة.  يف  ثالث  بلد  يف  عشت 
والهويّة.  بالهجرة  املتعلّقة  للقصص  وأهتّم  اللغة، 
وأريد ككاتبة أن أستكشف صويت الخاص وأن أعمل 

عىل ايصال أصوات اآلخرين.

about.me/samustelin

را �ي مو�ز س�ج س�ي
أنا طالب دكتوراه باحث يف علم اإلنسان يف جامعة 
يف باريس، وأنا ايطايل. كان جداي من بني العديد من 
والذين  العاملة  الطبقة  اىل  ينتمون  الذين  املزارعني 
هاجروا من جنوب إيطاليا إىل بلدان كأملانيا، وسويرسا، 
وفرنسا يف ستّينيات القرن املايض بحثاً عن فرص عمل. 
عرشة  الخامسة  سّن  يف  مدينتي  تركت  بدوري  وأنا 
ملتابعة دراستي يف مدرسة داخلية دولية يف الواليات 
املتّحدة. بعدها، أتت يب دراسايت إىل اسبانيا، وفرنسا، 
واليونان، ولبنان.  أنا أهتّم بكيفيّة تأثري النزوح السّكاين 
الحايّل  وبحثي  العامل،  اىل  نظرتنا  وعىل  حياتنا  عىل 
لبنان  شامل  يف  للرتبية  بديلة  برامج  حول  يتمحور 

النازحني السوريني )ومن قبلهم(. ُوِضَعت من أجل 

lesc-cnrs.fr/fr/cb-profile/459/userprofile
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لبنان يف  أنا صحافيّة وناشطة من دمشق، أتيت اىل 
وأنا  الحني  ذلك  ومنذ  سورية.  كنازحة   2013 العام 
أعمل مع جامعات النازحني يف لبنان وبصفة صحافية 
مستقلّة، ومع منّصات إعالميّة مختلفة تُعنى بحقوق 
اإلنسان والنازحني. يف لبنان، عملت كمصّورة وأعّديت 
تقريراً عن الحياة اليوميّة للعائالت السوريّة يف البالد. 
عن  الدفاعيّة  الحمالت  من  العديد  يف  التزمت  كام 
حقوق النازحني بالحصول عىل خدمات صحيّة. أقيم 

يف برلني منذ نهاية العام 2019.

facebook.com/fatimaha0
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أنا صحافية مقيمة يف لبنان حيث يرتكز عميل منذ الـ 
النازحني. كام تطّوعت  2016 عىل الهجرة وجامعات 
يف منظاّمت غري حكوميّة محليّة ويف مبادرات إغاثية 
وتعليم لغة إنكليزية للعاّمل األجانب والنازحني. إّن 
اهتاممي بالهجرة يعود إىل سنني نشأيت يف والية أريزونا، 
بالقرب من الحدود األمريكيّة مع املكسيك، ثم يف لوس 
أنجلس التي تستقبل جامعات من املغرتبني من العامل 
أجمع. ويف لوس أنجلس، تعرّفت إىل الجامعة السوريّة، 
ما أّدى إىل اهتاممي بإعداد التقارير عن املنطقة. أقيم 

يف بريوت مع سيّاريت، درويش.
twitter.com/sewella
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يف  ُولدت  ليون.  يف  أعيش  إنسان  وعاملة  فّنانة  أنا 
كازاخستان، فعائلتي من هناك. يف فرتة الشباب، انتقل 
أجدادّي جميعهم إىل ليتوانيا- ومل يكونوا ليعرفوا أنّه 
أن  بعد  املشتّتة.  عائلتي  هجرة  قصة  ستبدأ  هكذا 
التقى والداي سويّاً، عادا إىل كازاخستان للبحث عن 
انتقلت من هناك اىل فرنسا يف  مستقبل أفضل. وأنا 
سّن الثامنة عرشة. أشعر غالباً بالغربة من دون بيٍت 
فعيّل. بعد دراستي لعلم اإلنسان، بّت أكرتث ملسألة 
الهويّة. وهذا جعلني أدرك أّن الهجرة ليست بعائق، 

فرصة. بل هي 

instagram.com/jelenadzk
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اإللكرتونيّة  اإلعالميّة  املنصة  لدى  أعمل  أنا صحافية 
ويف  الجئني،  ابنة  الجئة  أنا  لبنان.  يف  »كامبجي« 
تاريخ عائلتي خمٌس وعرشون سنة من النزوح. نزح 
لبنان.  إىل  فلسطني  يافا يف  1948 من  عام  أجدادي 
ومل أحَظ برؤية مدينتي إاّل بصورة عىل حائط جّدي. 
وقصتي الخاصة مع الهجرة بدأت مند أن ُولْدت يف 
مخيّم برج الباجنة لاّلجئني الفلسطينيني يف بريوت، 
وقصدت مدرسة األمم املتّحدة لاّلجئني. إّن مصطلح 
»الجئة« رافقني طيلة حيايت، ويالحقني حتى اآلن إذ 

فلسطينّي. بالجئ  أيضاً  أٌغرْمُت 
rayan.sokkar1@gmail.com
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أنا باحثة وناشطة يف بولونيا التي كانت فيها الهجرة، 
شغلتني  لذا  مقيّدة.  إّما  ُملزَمة  إّما  طويلة،  لفرتات 
مسألة استقاللية التحرّك والهجرة. إّن »أزمة اإلغرتاب« 
التي اجتاحت أوروبا يف العام 2015 ألهمتني ألنخرط 
يف هذا املوضوع. وقادتني اهتاممايت يف الدميقراطية 
عن  أبحث  أن  إىل  الشعبيّة  والتحرّكات  التشاركيّة 
وغري  املغرتبني  للناس،  املساحات  تخلق  مبادرات 
املبادرة  إىل  إنضمْمُت  وقد  معاً.  للتعاون  املغرتبني، 
التي متّهد الطريق  املحليّة: »أهالً بكم يف كراكوف« 
لاّلجئني يف بولونيا، كام تطّوعت يف مبادرات شعبيّة 

ولبنان. اليونان،  يف رصبيا، 

inga.hajdarowicz@doctoral.uj.edu.pl

لو� مكا�م
أنا مقّدم رعاية، ومدرّب، وعضو يف مبادرات مختلفة 
تعمل من أجل حقوق املهاجرين، والعدالة العرقيّة، 
والدعم املتبادل بني املثليني وبناء الحركة النسويّة يف 
العنصيّة،  مناهضة  حركة  مع  أعمل  وحاليا  لبنان. 
وأسعى للحصول عىل ماجستري يف العلوم الجنسانيّة، 

كام أهتّم بنبتة صبّار تُدعى »بريكلز«.

laure@armlebanon.org

ح م�مود سم�ي
»كامبجي«  منصة  يف  أعمل  صحايف  مواطن  أنا 
أسايّس  أمر  الهجرة  أّن  أرى  لبنان.  يف  اإللكرتونيّة 
لإلنسانيّة: فالحياة اإلنسانيّة بدأت بالتنّقل من مكان 
التاريخ،  إىل اآلخر بحثاً عن الطعام واملاء. وعىل مّر 
وينموا  ليتعلّموا  للناس  أساسيّاً  أمراً  الهجرة  كانت 
ويتطّوروا. يل خبة شخصيّة مع الهجرة أيضاً، فوالدي 
الجئ فلسطينّي ُولَِد يف سوريا وحرض اىل لبنان كالجئ 

سوريا. حرب  اندالع  عند 

facebook.com/samihmhd
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تقيم  اإلجتامعّي  اإلعالم  يف  وأخّصائية  صحافيّة  أنا 
إىل  نزح جّداي  عاماً،  أكرث من ستنّي  منذ  يف بريوت. 
تربّوا  لقد  والديت.  ونشأت  ُولَِدت  حيث  الكويت 
جّديت  أخفت  وقد  الكويتيّة،  الثقافة  عىل  جميعاً 
أّمي  أصبحت  حتى  أوالدها  عن  الدرزيّة  طائفتها 
يف سّن املراهقة، وذلك حتى ال تتعرّض اىل أّي نوع 
من أنواع التهميش. تقول جّديت اآلن أّن قرار الهجرة 
كان األفضل يف وقٍت عصيب مّر به لبنان. أصبحت 
يف  لبنان  إىل  والديت  عادت  الثايّن.  بلدهام  الكويت 
العادات  ببعض  تتمّسك  زالت  ما  لكّنها  الثامنينات، 

الكويت. يف  طفولتَها  طبعت  التي 

instagram.com/nourghoussaini

ر حماد�ي د�ي �ز
أنا صحافية وأخّصائية تواصل أقيم يف بريوت. أمضيت 
العربيّة  اململكة  يف  اللبنانيّة  عائلتي  مع  طفولتي 
يف  وعاَش  دوليّة  مدرسة  قصد  كشخِص  السعوديّة. 
مدينة »الُخَب« الجامعة مع مقيمني من بالد مختلفة، 
من  أناس  حاوطني  متى  بيتي  يف  أنّني  دامئاً  أشعر 
بسيطاً،  األمر  يبدو  قد  عديدة.  وجنسيّات  خلفيّات 
لكّنني أحاول تركيز عميّل الصحفّي عىل اإليجابيّات، 
الجامعات  بني  الجسور  تخلق  التي  القصص  ونقل 

وّديّة. أكرث  عامل  وتخلق 

instagram.com/ghadir_hamadi

عا�( �مر سعاد�ت )اسم مس�ت
أنا منتج أفالم مقيم يف بريوت. عائلة والديت أوروبيّة 
نزحت إىل لبنان هرباً من الحرب. لقد نشأنا وترّشبنا 
الرتاث الثقايف الخاص بالوالدة. إّنا أعتب أّن خلفيّتي 
التهميش  أبداً  أواجه  مل  فأنا  امتياز.  ذات  اإلغرتابيّة 
مع  بالعمل  بدأت  عندما  األوروبيّة.  أصويل  بسبب 
والعنصيّة  الهجرة  أّن  الحظْت  السوريني،  النازحني 
تسريان جنباً إىل جنب. إّن محاولة اإلضاءة عىل هذا 
األمر هو تحدٍّ دائم، وال أّدعي أنّني أجيد ذلك. ميكنني 
فقط أن أعّد التقارير. إّن الشوط الذي ينبغي علينا 
التقارير،  إعداد  طريق  عن  لكن،  طويل  نقطعه  أن 

ميكننا تغيري وجهة نظر واحدة يف وقٍت واحد.

�ي ا�ز
ت

� �� �ز
اإلنسانيّة  مجال  يف  أعمل  وناشطة،  صحافية  أنا 
والتطوير منذ العام 2015، داعمًة جامعات النازحني 
السوريني من خالل منظاّمت محليّة ودوليّة. أنا إحدى 
املؤسسني لفريق »أم-تَونتي-ثري« إلنتاج األفالم، الذي 
أّسس معهد بريوت لألفالم، والذي ينتج ويصّور أفالم 
والنازحني.  والهجرة،  الحرب،  حول  تتمحور  قصرية 
أثناء  املراهقة، هربت مع عائلتي إىل سوريا  يف سّن 
لقد   .2006 العام  يف  لبنان  عىل  اإلرسائييّل  اإلعتداء 
أقمنا هناك كنازحني ملّدة أربعني يوماً، وكانت هذه 
الخبة ذات تأثري كبري عىل حيايت. فهي السبب وراء 
تعّنتي يف الدفاع عن النازحني يف لبنان، ألنّني أتفّهم 

اإلنتامء. لحّس  وخسارتهم  مخاوفهم 


