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لقد جاءت الحرب األهلية التي اندلعت يف ليبيا العام املايض العامل بأرسه عىل 
الجريان استعداداً، نظراً  أقل  حني غرة، فلم يكن أحد مستعداً، وتونس كانت 
شخص   10000 من  أكرث  كان  فرباير/شباط،   27 وبحلول  ثورتها.  يف  النشغالها 
يعربون الحدود بني تونس وليبيا كل يوم. واستجابت تونس بفتح حدودها مع 
ليبيا، وحشد التونسيون من جميع أنحاء البالد الدعم آلالف األجانب القادمني 

إىل منطقتهم الجغرافية يف ظروف صعبة للغاية.  

ووجد التونسيون الذين رغبوا يف املساعدة يف جهود اإلغاثة كافة السبل للقيام 
من  كبرية  لكميات  املقدمة  الرشكات  من  السبل  هذه  تراوحت  حيث  بذلك، 
املطهي  الطعام  إلحضار  الحافالت  عرب  تتنقل  كانت  مسّنة  امرأة  إىل  الحليب 
منزلياً لالجئني. وأخذ املوظفون العاملون يف إحدى رشكات النقل عىل عاتقهم 
حشد أسطول من املركبات لنقل األشخاص القادمني من ليبيا إىل املالجئ وإىل 
مطار جربة وإىل املناطق األخرى يف تونس. كذلك، انترشت املالجئ الليلية يف 

املدارس واملراكز الرتفيهية والفنادق. 

وعندما  خدماته.  لتقديم  الكيلومرتات  مئات  قطع  الذي  األطباء  أحد  وهذا 
اكتشف أن سياسة الهالل األحمر التونيس تنص عىل عدم استيعاب املتطوعني 
الجدد وغري املدربني يف حني أن عملية االستجابة اإلنسانية جارية، مل يقبل بذلك 
عائقاً مينعه من االستمرار. فام كان منه إال أن قدم منحة شخصية لجهود اإلغاثة 

وبدأ العمل يف جمع القاممة التي خلفتها األعداد الغفرية لألشخاص املارين. 

التونسيني  الطهاة  أحد  حول  حية  ذكريات  “حافظ”  األحمر  الهالل  وملتطوع 
الذين قدموا إىل مخيم شوشة الطارئ. هذا الطاهي أحرض خبزاً وأرزاً أعدهام 
مسبقاً، مخططاً لقضاء يوم واحد فقط يف شوشة. وأوضح حافظ بقوله: “لكنني 
تأثرت مبنظر اآلالف من األشخاص املرهقني واملصدومني والجوعى، مام جعلني 
أعود يف اليوم التايل مع أصدقايئ”. وأكمل حافظ: “أنشأت هذه املجموعة من 

املخيم،  يف  للمقيمني  الوجبات  إعداد  إىل  واتجهوا  خيمة،  املتطوعني  الطباخني 
التي  املؤن  باستخدام  ألسبوعني،  تكفيه  للمخيم  مطهية  وجبات  وفروا  حيث 
للصليب األحمر يف  الدولية  اللجنة  بدأت  ثم  املحليون.  املواطنون  لهم  قدمها 
متويلهم، وهكذا ُأنشئ املطبخ الرئييس ملخيم شوشة الذي قدم من 23000 إىل 

28000 وجبة يومياً.”

بحوايل  التونسيون  رحب  تونس،  جنوب  أقىص  يف  الواقعة  تطاوين  والية  ويف 
80000 ليبي يف منازلهم، مام نجم عنه صعوبات مالية جسيمة تكبدوها مع 
تزايد نفقات فواتري املرافق العامة. وعندما عرض موظفو املفوضية العليا لألمم 
املياه  نفقات  لتغطية  التونسية  األرس  املساعدة عىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
والغاز والكهرباء الخاصة بهم، اعتربها الكثريون إهانة، قائلني: “نحن ال ننتظر 
التونسية لتقديم  العليا مع رشكات املرافق  التعويض”. ثم تعاقدت املفوضية 

اإلعانات بصورة مبارشة. 

مل يكن كرم التونسيني الجارف بناًء عىل توجيهات أو تعليامت عالية املستوى، 
ذلك ألن األشخاص ترصفوا ببساطة ومل يستجيبوا بخوف وإمنا بتعاطف. 

إليزابيث إيسرت eyster@unhcr.org هي نائب ممثل، وهدى شلشول 
chalchou@unhcr.org هي مساعد املسؤول القانوين، وكارول الليف 

laleve@unhcr.org هي مسؤول التقارير لدى مكتب املفوضية العليا لألمم 
املتحدة يف تونس.

ُأقيم مخيم شوشة الطارئ يف رأس جدير، عىل ُبعد 7 كم من الحدود التونسية 
الليبية إليواء الفارين من ليبيا. واعتبارًا من يونيو/حزيران 2012، ال يزال املخيم 

مستضيفًا ألقل من 3000 الجئ يف انتظار حل دائم.

تونيس وأفتخر!   
إليزابيث إيسرت وهدى شلشول وكارول الليف

مخيم شوشة
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