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 Solidaridad Internacional del País محتوى ا�نشور هو مسؤولية .Generalitat Valenciana تم إعداد هذا ا�نشور بدعم ما� من»
.« Generalitat Valenciana يعكس بال°ورة رأي �Valenciano ، و



هل شعرت او شعر¼ يو ًما أن هذه القصة كانت غ� عادلة لدرجة أنها ال ¨كن أن تحدث لك او ل�؟ هل سبق لكم أن شعرتم

بالوحدة؟ هل اضطررتم يو ًما إÁ مغادرة بلدكم تاركÀ وراءكم األصدقاء والعائلة وأرضكم وأصلكم؟ هل فكرتم يو ًما أن الهجرة

هي أصعب Æء قمتم به عÄ اإلطالق؟ هل احتجتم يو ًما إÁ قصة مش¥كة؟ إذا Ã تشعروا أبًدا بأي من هذه األشياء ، فهل

ترغبون � معرفة قصة شخص كان قا ًدرا عÄ الشعور به؟

هل أنتم بحاجة إÁ مرجع للنساء ذوات تجارب الهجرة التي تغلË عÄ جميع الحواجز؟

نحن جمي ًعا جزء من قصة حياة ، من ذاكرة ، أجساد ، حياة ، طاقات متحركة ، قصص عن التغلب ، قصص عن ا�وازنة.

ندعوكم لتكونوا ج ًزءا من هذا التاريخ الج�عي ، وهو التاريخ الذي تلتقي فيه النساء واألشخاص من ذوي الخ�ة � الهجرة.

قصة تتحدث عن الدفاع ضد التمييز الجنÓ وضد العنÒية. قصة مليئة بالغضب والحزن أصبحت قوة للتحسÀ. قصة تريد أن

تجعلك تشعر بأنك و ان� جزء من Æء أك� ، قصة نتمنى أن تشحنكم بالطاقة. ¨كن أن تصبح القصة التي تريدونها كمرجع

لكم.

قبل الخوض � كل قصة ، عÄ الرغم من كونها فردية ، إال أنها جزء من الكل.

نريدكم أن تقرأوا رسالة ج�عية كتبتها نساء ذوات تجارب هجرة ويشكلن ج ًزءا من هذا ا��وع. ابدأ القراءة بعناية ، ندعوك

لبدء تصفح هذه القصة.
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برفي�

امرأة، أم و مح¥فة تح� لنا كيف تعيش خوف بلد من حاكم ظاÃ و دكتادور
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سعاد

تقول لكم: ا� تفقد اÜمل و حارب من أجل ما تريد حتى النهاية.
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حياة
فراق أبيها كان صعبا عليها، ولكن هذا و عدم 

معرفتها للغة Ã يوقفها � التقدم لÞمام.    
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Þأنخي

بالنسبة لهذه ا�رأة، ا�شكلة ليست أن تكون أجنبية، ولكن ا�شكلة هي الرأس�لية.
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ميمونة
توفر كل يوم �حاربة العنÒية، ا�مساواة وكره اÜجانب.

      
                                                      

06
نورا

وصلت إÁ إسبانيا بحثا عن مكان فيه ا�ساواة، العدل و الحرية.
    

                                                   
07

إستفنيا
فتاة تعتقد بأن هناك أناس جيدون و سيؤون � جميع أنحاء العاÃ، ولكن الناس اÜخيار هم اÜكß عددا.
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 �"لقد جئنا إÁ هنا لنح� قصتنا ، حتى � تحدث Üي امرأة أخرى ، حتى � تحدث Üي فتاة أخرى ، حتى 
يشعر أي شخص

بالكراهية ؛ فقط لكونها امرأة ، او Üننا Ã نولد � إسبانيا ... لقد جئنا إÁ هنا لنخ�كم أن تاريخ ا�رأة مهم. 
لقد جئنا إÁ هنا

لنخ�كم أن الهجرة ليست سهلة ولكن عÄ الرغم من أنك قد تعتقد 
أحيان نعم ، فأنت لست وحدك أو وحدá "عليك فقط أن تجد ً

اوجه التشابه." هذه قصتنا ، ولكن ¨كن أن تكون قصتكم ، قصة لها رسالة مش¥كة: يتم إيقاف التمييز 
الجنÓ والعنÒية من قبل

جميع اÜشخاص ًمعا ، قصة � يهم فيها الحدود أو اÜصول. قصة � يهم فيها إ� اÜشخاص ، حيث النساء 
تهمنا و تحكيÀ، قصة

ج�عية "
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(Bervely)قصة برفي�

ما الذي سيقودك إÁ مغادرة بلدك؟

أعتقد أن أولئك الذين يغادرون منازلهم ، وا�كان الذي ولدوا فيه ، وأصدقاءهم ، وآباءهم، وعملهم، وعاداتهم ، وطعامهم ،

ومناخهم ، وشوارعهم ومناظرهم الطبيعية ... أعتقد أن هؤ�ء الذين يغادرون بÞدهم يفعلون ذلك Üسباب كب�ة للغاية � يفهمها

الجميع.

أنا واحدة من هؤ�ء اÜشخاص الذين اضطروا ، بسبب ظروف صعبة للغاية ، إÁ مغادرة البلد الذي ولدت فيه، والذي Ã أكن

أرغب � مغادرته. قبل أن أبدأ � äد قصتي ، أود أن أخ�كم أن التحدث ، والرغبة � ن� ما يحدث � فنزويال ، ون� صور¼ ، وقول 
اسمي ، كان أكß من تحدي بالنسبة � ، لكن هل تعرف ماذا؟ � أريد ا�ختباء بعد اåن ، Ã أفعل أي Æء

خاطئ ، لقد نجوت للتو ولهذا السبب جئت Üخ� قصتي.

اسمي ب�في� هيدارد ، ونعم ، أنا مهاجرة فنزويلية � إسبانيا.

قبل مغادر¼ لبلدي ، بحثت بنفÓ وèكنت من قراءة العديد من اåراء عÄ اçن¥نت حول الهجرة. كانت هذه اåراء منقسمة ،

البعض يعتقد أن اÜشخاص الذين يأتون إÁ بلدان أخرى يحتاجون إÁ الدعم والتوجيه �ساعدتهم عÄ ا�é قًدما ، لكن جزًءا

آخر من اåراء كان واضًحاً  للغاية: ا�هاجرون يأخذون عمل ا�واطن صاحب البلد ويخلقون ا�شاكل.

ìا أن خياري الوحيد كان مغادرة فنزويال çنهاء الخطر الذي تعرضت له ، Ã أرغب � أن يراë أحد كمشكلة. كنت 

خائفة من 

رفض الرجال والنساء اçسبان � ولهذا استثمرت كل اÜموال التي èكنت جمعها من بيع منز� واغراî، � إسبانيا.

سأخ�ك قصتي

Fuente: Cotejo.info
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تخيل أنا امرأة ، أم لفتاتÀ صغ�تÀ ، مع زوج رائد 
� مجال اÜع�ل ، تخرجت من الجامعة مع مرتبة 

ال�ف ، وهي حقيقة

جعلتني أحصل عÄ واحدة من أفضل الوظائف 
التي ¨كنك الحصول عليها � بلد ما: كوë موظفة 

عامة � واحدة من أك�

ïكات النفط � العاÃ ، والحصول عÄ راتب 
ممتاز ، والحصول عÄ منزل مدفوع اÜجر باçضافة 

Äسيارة ، والقدرة ع Áإ

قضاء إجازات � ميامي ، وباختصار ، ìستوى 
معيشة مستقر وجيد.

 

   لكن تخيل أيضا أن نفس ا�رأة تعيش مع 
مستوى  عال ًجدا من التوتر بسبب الخوف الناجم 

عن الوضع � بلدها ، البلد الذي كان  

يعاë من نقص مطلق � الغذاء والدواء وال°وريات اÜساسية مثل الحليب والحفاضات 
من اجل طفلتها ، التي Ã تستطع

الحصول عليها بالطريقة العادية ، إ� إذا اش¥تها كمواد مهربة ودفعت مبالغ كب�ة من 
ا�ال.

Üن ما تعتقده كأم هو أنه ¨كنك تناول اÜرز أو العدس كل يوم ولكن ان  يفتقر الطفل  
إÁ الطعام ... � ¨كنك تخيل اليأس ، لقد قمت

 �بصنع زجاجات ماء اÜرز �بنتي بÞ داع. إنه Üمر مروع أن تشعر أن لديك ا�ال ولكن 
¨كنك ïاء اÜساسيات çطعام ابنتك.

تخيل ، بلًدا يعيش � أقñ درجات انعدام اÜمن ، حيث ¨كن Üي شخص أن يتسلح. 
تخيل نفس ا�رأة التي شهدت ثÞث

عمليات سطو ، آخرها أصيب فيها والدها وكان ملطخا بالدماء وبطلقات نارية عÄ زوجها 
، وهو اعتداء قاموا به � مطعمي

بأسلحة الحرب. مطعم ولد من شغف زوجي بتذوق ا�أكو�ت العا�ية ، وهذا الشغف و 
الحب شوه ذلك اليوم بسبب 4 أفراد

أخذوه بعيًدا ، م� عرض حياة الكث�ين للخطر.

امرأة، أم و مح¥فة تح� لنا كيف تعيش خوف 
بلد من حاكم ظاÃ و دكتادور



Bervely

تخيلوا أنكم تلقيتم مكا�ة عÄ هاتفكم حيث يخ�ونكم أنه إذا Ã تدفعوا 50000 يورو ، فسيتم اختطاف بناتكم عÄ الفور ، و�

فنزويال، ا�ختطاف يعني إمكانية عدم رؤية أحبائك مرة أخرى.

¨كنني إحصاء العديد من نوبات الذعر مثل هذه. ¨كنني أيضا أن أخ�كم كيف ذات يوم عندما وصلت إÁ مكان عم� اكتشفت

أن هاتفي الخلوي قد تم التنصت عليه من قبل وزارة اÜمن � بلدي ، لÞست�ع إÁ محادثا¼ ، Üنهم اعتقدوا أنني كنت أح°

ا�علومات إÁ أحزاب ا�عارضة � الو�يات ا�تحدة ، لقد تخيلوا كل هذا من رحلتي اÜخ�ة التي قمت بها ìناسبة عيد ميÞدي 

إÁ ميامي. � Æء أبعد عن الواقع.

كل شخص � فنزويال ، يعيش مهووسا ليعرف من هو ضد الحكومة ومن ا�ؤيد.

أتذكر أنه � كل مرة كانت هناك انتخابات، كان رئيÓ يعقد اجت�عا ويطلب منا التصويت لصالح تشافيز وإ� فإننا سنفقد

وظيفتنا.

أتذكر كيف أج�وë عÄ ا�نض�م إÁ حزب تشافيز من أجل البقاء � وظيفتي وكيف اختلقت ألف عذر لعدم ظهور اسمي �

قاõة تشافيز.

بلد إذا اشتكيت أنك مضطهد، فانتظر ما هو أسوأ ... ا�ختفاء.

أستطيع أن أخ�كم باحداث صعبة للغاية ، لكن � نفس الوقت يجب أن أقول إنه � هذه القصة � ¨كنني أن أكون منفتحة ًجدا

Üنني يجب أن أحمي عائلتي ، ولكن ¨كنني أن أقول شيئًا واحدا: Ã أرغب � مغادرة بلدي ، ولكن عندما حياة عائلت� أو حياتك � 
خطر علي� الهروب ، ليس لدي� خيار آخر.

Ã أقرر مغادرة فنزويال لتو� وظيفة شخص آخر � إسبانيا ، وÃ أقرر أن أكون مهاجرة çثارة مشاكل � إسبانيا ، وأنا مقتنعة

èاما أنه � يوجد مهاجر يسبب مشاكل Üنه مهاجر.

صحيح أن الكث� من الناس ليس تÒفهم جيدا و¨كن أن يكونوا جزءا من مشاكل بلد ما ، لكن يجب ا�ع¥اف أنه � جميع دول

العاÃ يوجد أناس طيبون وأïار ، � بلدي فنزويال هناك مجرمون ولكن هناك أشخاص عاملÀ . � إسبانيا، ك� هو الحال �

بقية العاÃ يوجد ايضا اشخاص جيدون و غ� جيدين.

لذا فإن رأيي الشخ÷ هو أن كوننا مهاجرين لسنا ا�شكلة.

لقد أتيحت � الفرصة �ستث�ر كل مدخرات عائلتي الصغ�ة � ïكة � إسبانيا. èكن زوجي من الحصول عÄ ا�ستندات

القانونية لهذا العمل ، وèكنا من البدء من جديد من اللحظة التي وصلنا فيها إÁ هنا ، وعÄ الرغم من حقيقة أنني Ã أستطع 
الحصول عNIE Ä ( رخصة اçقامة)  الخاص ø ، إ� أنني Ã أشعر بانني أقل من  أي شخص اخر وبدأت � الدراسة بشكل اح¥ا� 

كمصممة جرافيك èÜكن من الحصول عÄ دخل ما� إضا�. ساعدë هذا العمل عÄ ان اعرف � ا�دينة التي عشت فيها 
وجعلني أحظى باح¥ام ا�جتمع ، وبÒاحة Ã أكسب الكث� من ا�ال Üنني  دفعت الكث� من ال°ائب، اçيجار والنفقات اÜخرى 

من خÞل العمل التجاري الجديد ، الحقيقة هي أننا عشنا فقط بالقليل بعد دفع كل الفوات�، لكن ¨كنني القول إنني تÒفت 
.ëء مثل أي إسباÆ كمواطنة إسبانية تدفع كل

يؤسفني أنه اضطررنا çغالق العمل Üن اÜرقام Ã تكن جيدة.

� وقت �حق ، èكنا من فتح ا�طعم الذي كان لدينا � فنزويال هنا � إسبانيا ، والذي يقدم أيضا طعاما عا�يا ، لكن الوباء

وصل وكان علينا إغالقه بشكل دائم ، م� تركنا مفلسè Àاما.

ك� ترون ، أنا � أستسلم واåن فقدت كل Æء ، وهذا يعني أن كل ما هو ما� معقد بالنسبة � وبنا¼ الصغ�ات � الوقت 
الحا� ، لكن لدي الكث� من اç¨ان بأنني سأحصل عÄ الدعم.
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Fuente: culturizando

أدرك أنه ليس كل ا�هاجرين يصلون اÁ هنا مثل� 
كنت انا ، فالكث� منهم يصلون دون أي نقود وفقط 

بحقيبة مليئة با�خاوف

واÜحÞم ، لكن يجب أن أقول إن هؤ�ء اÜشخاص 
ليسوا أقل من أحد ، وذلك Üنهم يأتون برغبة كب�ة 

للمé قًدما ، � خيار

أمام ا�هاجرين،  وما تبقى لنا هو العمل من أجل 
البقاء.

لذلك أطلب من أي شخص يقرأ قصتي أن ¨نحنا 
فرصة Üنني متأكد من أن النسبة الك�ى  تريد 

فقط ا�ساهمة بأشياء جيدة �

ا�جتمع ، وبناء حياة جديدة مع إمكانية العيش 
الجيدة واح¥ام اåخرين.

وإذا كنت او كنتي مهاجرة ، فأرسل لكم كل 
تشجيعي وأخ�كم أنه � توجد حدود ، ولو تركت 

بلدك فهذا Üنك شجاع ، والشجاع

قادر عÄ بناء حياته مرارا وتكرارا ، وإذا ذات يوم 
شعرتم بالحزن كيف شعرت ذات مرة بالعجز وعدم 

الرغبة � النهوض ،

استندوا إÁ ا�نظ�ت الغ� الحكومية مثل منظمة 
 Ãرؤية العا Äالتضامن الدو� التي تساعد كث�ا ع

Ãبطريقة مختلفة ، عا

م�ء باÜمل.

Bervely
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Souad

Fuente: lasexta

داõا لدي الشعور بأنه ع� اظهار وإثبات من أنا و ماذا أستطيع ان

افعل، لكنني � أهتم ، فأنا أقاتل من أجل ما أريد. 
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سعاد (1984)من ا�غرب.

بدأت قصتي � عام 2005 ، حÀ وصلت للتو إÁ إسبانيا ، قادمة من بلد م�ء بعدم ا�ساواة والظلم بحثا عن حياة أفضل.

جئت  من أجل إنهاء دراستي واستقريت � غرناطة. � وقت الحصول عÄ تÒيح اçقامة للدراسة ، واجهت مشاكل إدارية و قيل � 
علي� ان ترجعي إÁ بلدك. � تلك اللحظة شعرت بالعجز والحزن والوحدة ... Ã أكن أعرف ماذا أفعل وقرر والداي وشقيقي

أن أعيش معه.

 لسوء الحظ ، أخي رجل صعب � التعامل معي ومتحكم و� جميع اÜوقات كان ع� أن أفعل ما يريد. بعد ف¥ة وجيزة من العيش 
معه، أخ�ë أنه يجب أن أتزوج. Ã أعرف ماذا أفعل وÃ يكن لدي بدائل أخرى ، و تزوجت أخ�ا 

� نفس السنة التي وصلت فيها اÁ اسبانيا

كان زواجي قص� العمر ، 23 شهرا ، لكنهم كانوا أطول عامÀ � حيا¼. سنوات عانيت فيها من اçساءة النفسية والجسدية. حيث 
 Óيكن كافياً،  بدأت  ألوم نف Ã خر ، لكن ذلك��رضاء الطرف ا Þًقيمة � وأنني عد¨ة الفائدة. و كنت ابذل جًهدا هائ � ëشعرت أ
عÄ مدى سوء عالقتي ، وفقدت تقديري لذا¼ وقبلت مص�ي. إÁ أن أخ�تني عاملة اجت�عية من مركز اجت�عي بالقرب من منز� ، 

أن وضعي كان له حل ، وأ� أقلق بشأن وجودي � وضع غ� قانوë � إسبانيا ، وأنني لن أعود إÁ بلدي.

 و أن الدولة سوف تساعدë. بعد ف¥ة وجيزة من علمي بذلك ، و� ا�رة اÜوÁ التي úبني فيها زوجي السابق مرة أخرى ، خرجت 
واختفيت من حياته. بعد ا�حاكمة ، أخذوë إÁ ملجأ للنساء ضحايا العنف الجنساë ، حيث عشت �دة عام وìساعدة اÜخصائية 

النفسية واÜخصائية ا�جت�عية وال¥بويÀ � ا�ركز ، èكنت من ا�é قدما. 

بصفتي امرأة مهاجرة ، كان من الصعب ًجدا بالنسبة � تحقيق أي هدف Üنني عانيت من èييز مزدوج. لدي شعور داõا بأنه

يتعÀ ع� إثبات هويتي وما ¨كنني فعله. لكنني � أهتم ، فأنا أواصل القتال من أجل ما أريد ، وأستأنف دراستي للعمل �

ا�جال ا�جت�عي Üكون قادرة عÄ تقديم ا�ساعدة لûشخاص الذين يحتاجون إليها ، ك� تم تقد¨ها � � اللحظات الصعبة من

حيا¼

إذا كان هناك شخص يرى نفسه � قصتي ، فأنا أريد أن 
أخ�ه او اخ�ها: أ� تفقدوا اÜمل وقاتلوا من أجل ما تريدون 

حتى

النهاية. أنا متأكدة من أنكم ستنجحون يوما ما � تحقيق ما 
تريدون.

استودعكم الله.

Souadسعاد



قصة حياة

مرحبا اسمي حياة ، عمري 36 سنة ، أنا من الجزائر ، 
متزوجة وأنا أم Üربعة أطفال. تزوجت � الجزائر من شخص 
يعيش �  إسبانيا ، وفضلت العيش مع عائلته وعدم السفر 
معه إÁ إسبانيا Üنني ا�بنة الوحيدة � عائلتي وÃ أرغب � 
ا�بتعاد عنهم. كان زوجي يأ¼ لزيارتنا � الحفÞت واÜعياد 

الدينية.

بعد أن أنجبنا طفلÀ ، قررنا ïاء منزل خاص بنا والعيش 
 Áا إõآخرين. لكنني كنت بحاجة دا Àفيه. ثم رزقت بطفل

زوجي

ل¥بية أطفالنا ، خاصة وأن ابني اÜك� عندما ك�. أصبح 
التعامل معه صًعبا ، خاصة � ف¥ة ا�راهقة. كان غاًضبا وغ� 

قابل للوضع Üنه Ã يكن يعيش � عائلة مجتمعة. بدأ � 
التعب� عن مشاعره من خÞل التمرد والرفض.

� ذلك الوقت ، قررت الهجرة إÁ إسبانيا مع زوجي لنكون 
ًمعا ، عÄ الرغم من أن الفكرة أخافتني Üنني Ã أكن أعرف 
 üنني كنت أخÜيكن لدي هنا عائلة أو أصدقاء و Ã ، اللغة

.ýابنا Äكاد¨ي الجذري سيؤثر سلبا عÜأن التغي� ا

كان من الصعب ًجدا أن أترك عائلتي وأø عÄ وجه 
الخصوص ، لكن Ã يكن لدي خيار آخر. أنا اåن أعيش � 

إسبانيا وأو�دي 

يدرسون هنا.

من ناحيتي ، واجهت � البداية الكث� من الصعوبات � 
التأقلم و تعلم اللغة. كان من الصعب جدا ع� التكيف 

عاطفيا ونفسيا ،

وÃ يكن من السهل التواصل مع ا�علمÀ واÜطباء واçدارات 
، لكنني وجدت فرقا كب�ا من حيث مستوى التعليم 

ومستوى

الصحة والعÞج ، وأنا يؤسفني عدم القدوم من قبل حتى 
يتمكن أطفا� من ا�ستفادة من هذه الحقوق.

Hayat
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 عÄ الرغم من أنني � بلدي Ã أكن من اÜشخاص الذين يحتاجون إÁ ا�ال للعيش أو السكن ، ولكن هناك 
العديد من ا�شاكل � التعليم والصحة وحتى �  اçدارات.

الجزائر كغ�ها من دول العاÃ بحاجة إÁ تغي�ات كب�ة عÄ ا�ستوى ا�جت�عي والثقا� واçداري ... خÞل كل 
هذا الوقت

حصلت عÄ العديد من الشهادات � دراسات اللغة وإدارة التسويق. درست أيضا ا�ÿح ا�جت�عي وأنا أدرس 
Ecca � حالًيا

للحصول عÄ شهادة لرعاية كبار السن.

 الهجرة تنطوي عÄ الكث� من الجهد ، لكنني أقول لجميع الناس شيئا فشيئا أن كل Æء 

يأ¼ وان � يستسلموا أبًدا.



Þاع¥اضات و طلبات : قصة أنجي

أنا امرأة ، مهاجرة ، إكوادورية. لقد ولدت � سانغول� ولكن � الواقع أصو� تقع � الجنوب � 
مقاطعة تونغوراهوا. 

كانت عائلتي النووية منذ لحظة تشكيلها تتحرك من الجنوب إÁ العاصمة ، ومن العاصمة إÁ الوادي 
، وداخل الوادي إÁ منازل مختلفة ، ومن الوادي إÁ قطعة أرض محمية بسلسلة جبال عÄ الجانب 

اåخر من ال�كة الكب�ة. أدت تداعيات ا�ستع�ر والديون الخارجية والحكومات الفاسدة والنزعة 
ا�ستخراجية وحلم الهروب من عدم ا�ستقرار إÁ تفتيت أä¼ 3 مرات.

اÜوÁ � عام 2001 والثانية � عام 2008 والثالثة � عام 2012 ، وداõا ما كانت � طريق اÜزمة. نعم 
¨كن القول اننا

افضل من ذي قبل ولكن هل نريد ا�ال أم أن نكون مع ا�äة، هل نأكل حساء البصل بدون تعليم 
عال ولكن معا،  أم نأكل متوازنا، نتعلم وندرس ولكن ìفردنا ؟ � يوجد قرار صحيح ، فقط البقاء 

والنوايا الحسنة والحب واÜحÞم التي � تس� � بعض  اÜحيان ك� هو مخطط لها. 

بالنسبة � القدر � يحمل أي Æء بالنسبة لنا ، فهو غ� موجود ، نحن فقط نسكن ق�ة اÜرض ، 
ونغذي اåلة الرأس�لية. نحن اجزاء من الفحم ، اناس عميان ، دمى ، بيادق � النظام ، جزيئات � 

الكون ، أقل من النمل ، أقل 

من اÜميبات. اÜرض أقل من الزغب الذي يéء � الشمس عندما تهز اÜغطية. � هذا الطفو � طي 
النسيان ، نخ� ما نشعر

به ، وما نحبه ، وما نعيشه ، وما يث�نا ، وما يحركنا. 

ا�جتمع مهم ، والتعاطف مع اåخرين ، والنضال من أجل حقوقنا وحقوق مجتمعاتنا. � هذه العاõة 
أريد أن أ|خ عÄ الظلم الذي عانيناه وسمعناه ، استخدم ا�فهوم الناتج عن التضحية والت�ذ لخلق  

ثقافة ا�هاجرين. 

أخ� الفتاة ، ا�راهقة ، الشابة ، السيدة ، ا�رأة ، أن ا�شكلة ليست كون� أجنبية ، ا�شكلة هي 
الرأس�لية.

لدى يا عزيز¼ و يا عزيزي ، أنت لست وحدك.

جوسيت أنجيÞ تروجيلو مورا.

  Þأنخي
Angela
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اسمي ميمونة مباي تيام ، عمري 57 عاما ، متزوجة ولدي ثÞثة أطفال وثÞثة أحفاد جميلÀ. جئت إÁ إسبانيا للم شمل اäÜة 

عام 1992. 

أنا جارة � أليكانتي ، وأؤدي واجبا¼ كأي مواطن صالح: دفع ال°ائب ، وبالتا� ا�شاركة � التنمية ا�قتصادية للبلد

ا�ضيف (� عام 2004 أصبحت مواطنة اسبانية).

من أجل تكامل أفضل ، èكنت من تعلم اللغة والعمل � مختلف القطاعات: نادلة ، استشارية ، مساعدة � طب الشيخوخة ، خادمة 
وعاملة نظافة.

منذ عامÀ ، كنت و انا رئيسة جمعية السنغاليات ا�ولودات من "نساء ندر" ، بطÞت اÜمس واليوم.

لقد اخ¥نا هذا ا�سم بفضل هؤ�ء النساء القي�ت عÄ تجربتهن � الحرية والحياة من اجل مستقبل أفضل للجميع.

الهدف من كياننا هو التعريف بالثقافة السنغالية وال¥ويج لها ، وتشجيع اçجراءات ا�لموسة لصالح التعددية الثقافية من أجل

تعايش أكß انفتاحا.

نحن نحاول محاربة التمييز العنÒي وعدم ا�ساواة و كراهية اÜجانب وما إÁ ذلك.

نعمل عÄ توعية ا�جتمع بشكل عام من خÞل اçجراءات التي تساعد عÄ منع ا�واقف ا�حتملة من الرفض والتمييز تجاه

Maimouna ميمونة

Fuente: RTVE
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ا�هاجرين.

 Äلدينا اجت�ع ومساحة مرجعية حيث نعمل ع
ا�ستقبال والتوجيه وا�شورة ا�جت�عية ، ونقدم 

ورش العمل والتدريب � اللغة

اçسبانية ، ومحو اÜمية الرقمية ، والجوانب 
الثقافية ، إلخ.

بدعم من قسم تطوير ا�شاريع با�جلس نحن 
نعمل بجد من أجل èكÀ و مساندة النساء 

ا�هاجرات.

 Maimouna

Äت ، عاصمة مملكة والو الصغ�ة � السنغال ، � عام 1819 نظموا مقاومة ضد الهجوم الذي جرى عÞنساء ندير البط
بلدتهم و فضلوا التضحية بأنفسهم معا بد� من ان يأخذهم تجار الرقيق.



من النساء ذوات الخ�ة � الهجرة        

نورا

قصة نورا

السÞم عليكم، اسمي نورا انا من ا�غرب ولدت عام 1974، اريد ان اشارككم اليوم قصة حيا¼ منذ دخو� اÁ اوروبا.

ما زلت أتذكر اليوم الذي غادرت فيه بلدي ، لقد فعلت ذلك عندما كان عمري 15 عاما ، دون علم عائلتي بذلك. 
كنت أعرف مجموعة من الفتيات اللوا¼ كن يخططن لركوب شاحنة متجهة إÁ أ�انيا و� يوم مغادرة الشاحنة، احد 

الفتيات غ�ت رأيها وقررت الذهاب � مكانها � الشاحنة ، ركبنا � وسط البضائع حتى � يرانا احد وبقينا هناك 
مختبئÀ حتى وصلنا إÁ أ�انيا. � ¨كنكم تخيل ما شعرت به � تلك اللحظة: الكث� من الخوف ، والكث� من الحزن ، 

والكث� من اçرهاق الجسدي والعاطفي. 

حا�ا وصلت إÁ أ�انيا وخرجت من تلك الشاحنة ، انهار عا�ي ، Ã أكن أعرف ماذا أفعل، أو إÁ أين أذهب ، Ã يكن 
لدي أي Æء ، و � حتى مال من اجل ا�كل ... رأيت سائق شاحنة أخرى وسألته ع� إذا كان بإمكانه اصطحاø معه. 
اتضح أنه إسباë، عائد إÁ وطنه إسبانيا. Ã ي¥دد � أي وقت � مساعد¼ وال]ء الوحيد الذي فهمته � تلك اللحظة 

من كÞمه هو: � تب� سيكون كل Æء بخ�.

  طوال الطريق كنت اب�، فأسف الرجل جدا لحالتي لدرجة انه عندما وصلنا إÁ إسبانيا ، Ã يستطع أن ي¥كني � 
الشارع وأخذë إÁ منزل عائلته الذين رحبوا ø واعت�وë كابنة واحدة أخرى. جهزوا � غرفة وبقيت معهم حتى 

تزوجت. 

التقيت بشاب ، ووقعت � حبه وقررنا الزواج. استمرت عÞقتنا �دة 5 سنوات تقريبا ، لكنني قررت ا�نفصال، بسبب 
مواقف التحكم ل�ي�. Ã أكن أرغب � أن يتحكم شخص ما ø أو يخ�ë ماذا أرتدي أو مع من أذهب. كنت بحاجة 

إÁ حريتي حتى و لو كان الثمن باهظًا للغاية.

بدأت حياة جديدة ولكن مع العديد من الصعوبات وا�سؤوليات وا�خاوف. خرجت إÁ واقع ا�جتمع ، Üعاë من 
التمييز

 Ã جر ، لكننيÜأجنبية. كان ع� أن أكسب لقمة العيش والعمل � وظائف منخفضة ا ëامرأة ولكو ëا�زدوج لكو
أشت�. بدأت

 ßكÜ الذي استمريت معه ëحيان التقيت ب�ي� الثاÜآخر ، � هذه ا Áأخرى ومن موقع إ Áنتقال من وظيفة إ�با
من أربع سنوات. لكن � النهاية ، تسبب عدم استقرارنا ا�قتصادي وا�ادي � انفصالنا عن بعضنا البعض. 

Nora

 �"لقد جئنا إÁ هنا لنح� قصتنا ، حتى � تحدث Üي امرأة أخرى ، حتى � تحدث Üي فتاة أخرى ، حتى 
يشعر أي شخص

بالكراهية ؛ فقط لكونها امرأة ، او Üننا Ã نولد � إسبانيا ... لقد جئنا إÁ هنا لنخ�كم أن تاريخ ا�رأة مهم. 
لقد جئنا إÁ هنا

لنخ�كم أن الهجرة ليست سهلة ولكن عÄ الرغم من أنك قد تعتقد 
أحيان نعم ، فأنت لست وحدك أو وحدá "عليك فقط أن تجد ً

اوجه التشابه." هذه قصتنا ، ولكن ¨كن أن تكون قصتكم ، قصة لها رسالة مش¥كة: يتم إيقاف التمييز 
الجنÓ والعنÒية من قبل

جميع اÜشخاص ًمعا ، قصة � يهم فيها الحدود أو اÜصول. قصة � يهم فيها إ� اÜشخاص ، حيث النساء 
تهمنا و تحكيÀ، قصة

ج�عية "
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من النساء ذوات الخ�ة � الهجرة        

ذهبت � طريقي لوحدي ، بدون ïيك ، بدون عائلة ، بدون دعم ، لكنني Ã أستسلم أبدا. بعد ف¥ة وجيزة قابلت 
إسبانيا واق¥حت عليه أن نقوم بعمل تجاري çنشاء كشك � سوق للسلع، كان لديه الشاحنة وكان لدي ا�ال ا�دخر 
ل�اء بعض البضائع. وهكذا بدأت مرحلة جديدة أخرى من حيا¼،  بعد 6 أشهر من العمل معا ، طلب ïي� مني 
الزواج ، ونحن حاليا ïكاء � العمل و� الحب والحياة. نحن معا �دة 10 سنوات وهو الشخص اÜكß روعة ومحبة 

وطيبة الذي التقيت به عÄ اçطÞق.

أنا أعيش حالًيا بشكل جيد ولكن بعد معاناة كب�ة ، معاناة نقص � ا�ودة والحب والدعم والتفاهم وا�ساعدة.

 ìعرفة كل ما عشته وكل ما عانيت منه ، إذا سألتني اåن ع� إذا كنت أريد الذهاب إÁ أوروبا ، فإن إجابتي ستكون 
� بدون تردد. نغادر بلدنا حيث يسود الظلم والتمييز الجنÓ ونأ¼ إÁ أوروبا معتقدين أننا ذاهبون إÁ مكان يسوده 

ا�ساواة والعدالة والحرية ... لكن 

الواقع مختلف ، نعاë ا�زيد من الظلم ، نعاë من العنÒية ، نعاë من التمييز الجنÓ والحرمان الشديد من 
حقوقنا. 

أريد أن أح� قصتي ، حتى � تحدث Üي امرأة أخرى عÄ اçطÞق. 

Nora
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مرًحبا ، اسمي استفنيا نت� نونييث أورتيث

ولدت � غواياكيل � اçكوادور ، وقصة حيا¼ التي سأشاركها معكم اليوم هي �ساعدة اÜشخاص الذين مروا بنفس 
ال]ء مثل

عائلتي ويشعرون بأن القصة èثلهم : أن يعلموا أنهم ليسوا الوحيدين الذين ذاقوا من ا�عاناة أو الذين مروا 
بتجارب سيئة وجيدة. أفعل ذلك

أيضا لتوعية األشخاص الذين كانوا داõا ضد الهجرة ، وبشكل أسا\ لتحرير نفÓ وأشعر أنها عملية مررت بها 
وعشتها وحيا¼ مستمرة وعÄ الرغم من كل Æء ، فأنا اåن سعيدة.

عندما قرر والداي السفر اÁ اسبانيا،  كان ذلك أو� بسبب الحالة ا�قتصادية السيئة التي كانت èر بها بلدي � ذلك 
الوقت: الرؤساء السابقون للحكومة كانوا يدخلون ويغادرون دون استك�ل و�يتهم. باçضافة إÁ ذلك ، كانت هناك 

مشاكل � البنوك حيث تم تجميد مدخرات  مواطني بلدي ووالدي ، والذي تم اçعÞن عنه Üول مرة، أنه سيكون 
�دة 24 ساعة وتم èديده إÁ عام واحد .وÃ ¨كن أحد قادرا  أن يأخذ من مدخراته أو رواتبه. أعلنت بنوك أخرى 

إفÞسها وكانت هناك أيضا ظواهر طبيعية مثل النينيو وانخفضت قيمة النفط كث�ا. و بدأت مظاهرات حاشدة 
حيث نزل الناس إÁ الشوارع للمطالبة بأموالهم وحقوقهم ، وعلقت الدراسة وانتهت عملتنا الوطنية "سوكر" 

واستبدلوها بالدو�ر.

 لتغطية النفقات اÜساسية  Ã يكن ا�ال كافيا ، ìا � ذلك اÜكل.

نتيجة لكل هذه اÜزمة ا�قتصادية الخط�ة ، كانت هناك هجرة ج�عية ل[كوادوريÀ إÁ بلدان مختلفة مثل 
الو�يات ا�تحدة، إيطاليا

إستفنيا
Estefania
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وإسبانيا. آخرون فقدوا مدخراتهم وكان هناك من انتحر لûسف.

كانت سنوات عديدة من اليأس ، وعائÞت محطمة ومنفصلة ، وكبار السن � الشارع ، وفقد الناس وظائفهم.

عÄ الرغم من كل هذا ، كان والدي لديه وظيفة وèكنا من ا�é قًدما. بالطبع ، كنت أرى كل يوم ج�اننا 
وأصدقائنا يغادرون البÞد.

كان والداي ¨تلكان أرضا ومنزً� ل صغ�ا ، وقرروا بيعه ل�اء بيت � مكان آخر بالراتب الذي حصل عليه والدي 
وا�ال الذي قدمناه

للبنك أو الوكالة العقارية ، فقد ضمنوا لوالدي أننا ببيع البيت وا�رض و اعطاء مدخراتنا سنحصل عÄ منزل جديد 
� مكان آخر. لكننا

تعرضنا للخداع وخÿنا النقود التي قدمناها لهم ، وتركنا بÞ منزل ، وبÞ أرض ودون أن نكون قادرين عÄ اçبÞغ او 
تقديم شكوى. حينها انتقلنا من امتÞك Æء خاص بنا إÁ دفع اçيجار حتى نتمكن من العيش.

� ذلك الوقت ، عادت صديقة أمي،  كانت قد أتت إÁ إسبانيا قبل عدة سنوات إÁ اçكوادور بسبب وفاة شقيقها 
وكانت هي التي اتصلت

بوالد¼ وأخ�تها أنه ¨كنهم العمل هنا و ¨كننا الدراسة والحصول عÄ نوعية حياة أفضل وأنها ¨كن أن تساعدنا. 
� تلك اللحظة عندها

اتخذ والدي قرارا بالسفر ، لكننا 5 أشخاص و� عائلتي تقرر إما ان نسافر جميعا أو ا� نسافر.

مرة أخرى ساعدتنا صديقة أمي وسافرت معها حتى يسافر والداي �حقا مع إخو¼.

عندما جئت إÁ إسبانيا كان عمري 14 عاما فقط. كان الوداع مؤ�ا ، وكانت هذه هي ا�رة اÜوÁ التي سأنفصل فيها 
عن والدي وإخو¼.

� ذلك الوقت Ã أكن عÄ دراية بكل Æء ، لكن والدي 
كانا كذلك،  وكانا يبكيان كث�ا عند مغادر¼. 

وصلت � 31 ديسم� /كانون اÜول 2002،  أتذكر أنني 
شاهدت قبل الهجرة من بلدي كيف ب_ العديد من 

مواطني بلدي Üنهم أعيدوا

 إÁ اçكوادور. منذ ذلك الوقت ، كان  هناك العديد من 
اÜشخاص الذين سافروا وÃ يعودوا يعتقدون أن ذلك كان 

للسياحة.

لقد سألوا صديقة والد¼ عن عÞقتها ø، وقالت أنها 
عرابتي وأنني جئت � إجازة ليلة رأس السنة الجديدة و 

حفلة ا�لوك. سألها أيًضا  عن مكان إقامتها ، فقالت � 
إيبي ، حينها قال ال�طي إنها مدينة اÜلعاب. بعد ذلك 

نظر إ� وختم جواز سفري ورحب بنا � إسبانيا.

 Áفضل ، لكن ا�جيء إÜعندما وصلت كنت آمل أن يأ¼ ا
منزل غريب ارهقني ، مرضت حقا

Üنني كنت بحاجة إÁ منز�. كل يوم م` يزداد حا� 
سوءا ، أصبح ا�نتظار طويÞً ول� نكون معا كان علينا 

ا�نتظار شهرين ، Üن والداي كانا بحاجة إÁ جمع ا�ال 
 Áضافة إçربعة. ونفقات جواز السفر ، باûللسفر ل

ا�نتهاء من بيع القليل من اÜشياء التي تركناها.

وصلوا إÁ إسبانيا � ف�اير 2003 .لحسن الحظ ، èكنوا 
من ا�رور من حاجز مكتب الهجرة. الشخص الوحيد 
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الذي تم طرح اÜسئلة عليه هو والدي ، عÄ الرغم من أنهم سافروا عÄ نفس 
الطائرة ، قرروا ا�ربعة  ا�رور ìكتب الهجرة بشكل منفصل ، أي والدي مع أخي 

الصغ� وأمي من ناحية أخرى مع أختي. 

عندما عدت إÁ ا�نزل من ا�درسة الثانوية ، كان من دواعي äوري أن أرى عائلتي 
أخ�ا، لقد عدنا معا مرة أخرى.

بعد ذلك مررنا ببعض اçزعاج: كان علينا أن نأكل وننام ونعيش � غرفة بÿيرين 
كب�ين ونتشارك ا�طبخ. كان عÄ والداي البحث عن

عمل ، حيث كانت هناك ديون لدفعها وإعالتنا جميعا هنا.

ساعدوا والدي � الحصول عÄ وظيفة � موقع البناء كعامل. نحن نعلم أنها ليست 
وظيفة مهينة ولكنها تتطلب الكث� من الجهد وÃ يكن والدي يعرف أي Æء عن 

ذلك Üنه � اçكوادور كان يعمل � فندق 5 نجوم

ìنصب كاب@ ، وكان يرتدي كل يوم مÞبس أنيقة للغاية : بذلة، قميص وربطة عنق ، 
وهنا كان عليه أن يعمل � Æء آخر Üنه Ã يكن

لديه وثائق العمل ، وهذا يعت� جر¨ة � إسبانيا. كانت ا�رة اÜوÁ التي بكينا فيها 
جميًعا معا وتعانقنا عندما رأينا والدي يعود إÁ ا�نزل من العمل متًعبا ، ويداه 

مليئتان بالجروح و شفتيه جافة ومتشققة ، وجلده محطّم بسبب ال�د. لقد كان 
اختبارا واقًعيا قًويا للغاية لكننا

علمنا أننا جميًعا ًمعا.

حصلت والد¼ عÄ وظيفة، ترعى فيها امرأة عجوز. ساعدنا رؤساؤها كث�ا منذ أن 
وجدوا لنا منز�  حتى نتمكن من مغادرة الغرفة والعيش

ìفردنا ، ك� ساعدونا أيضا � قاõة ا�درسة التي يحتاجها إخو¼.

بعد مرور بعض الوقت ، مررنا بأÃ شديد آخر حيث كنت أعاë من نوبات وظن 
Áع. اضطررت عدة مرات إÒطباء أنني قد أصاب بالÜا

الذهاب إÁ الكوي ç Alcoyجراء فحوصات طبية ولكن � يوجود دواء ¨كنه التحكم 
� نوبا¼.

 باçضافة إÁ مرî ، كنت أرغب � العودة إÁ بلدي Üنني واجهت مشاكل � 
ا�درسة الثانوية. لقد عانيت من اعتداءات عنÒية من قبل بعض الطÞب وحتى � 

الشارع ، قالوا لنا مهاجرين خداعÀ ، أن نخرج من بÞدهم ، وأننا غزاة ، وبصقوا 
علينا ، ورشقونا بالحجارة ، وقالوا إن والدي سلبوا وظائفهم منهم و تأثرت كث�ا. 

عدت إÁ ا�نزل أب� حتى أنني توسلت إÁ والد¼ للعودة إÁ اçكوادور.

ذهبت أمي للتحدث عدة مرات � ا�درسة ا�عدادية، و لكن الهج�ت استمرت 
وكان الحل الذي قدموه هو زيارة الطبيبة النفسية ، وكانت

هي التي نصحت والد¼ بعد ف¥ة بتغي� ا�دينة و أوصت بالذهاب اÁ أليكانتي Üنها 
من ا�دن السياحية، و سكانها اعتادوا عÄ رؤية

الغرباء والعيش معهم.

استمعت والد¼ إليها ، وبحثت عن شقة وانتقلنا إÁ أليكانتي. منذ البداية كان كل 
 ßء أكÆ من بلدنا، وكان كل Àء أفضل بكث� حيث وجدنا هنا أيضا مواطنÆ

.�احت�

بعد عدة سنوات ، كان هناك تسوية ادارية للمهاجرين واسعة النطاق وèكنا جميًعا 
من الدخول فيها ، وبفضل ذلك أتيحت لوالداي فرصة الحصول عÄ وظائف أخرى 

وقبل كل Æء بأجر عادل حيث � يتم استغاللهم. لكن � الوقت نفسه أغلقوا 
الحدود ، أي � ¨كن Üحد دخول إسبانيا إ� إذا كان لديه تأش�ة.
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لقد عاش والداي وإخو¼ داõا هنا ، ومن الصعب الهجرة Üنه يتعÀ عليك مغادرة 
عائلتك. تو� أجدادي وÃ يتمكن والدي من البقاء معهم ، لكنهم أرسلوا اÜموال حتى 
يكون لديهم سن شيخوخة أفضل و كانوا يساعدون أع�مي عندما يواجهون مشاكل 

مالية.

عندما تغادر بلدك ، فأنت تعيش مع الحنÀ إÁ عدم العيش � ا�كان الذي تريده ، 
ومعرفة أنه عÄ الرغم من أن لديك "حياة أفضل" هنا ،

فإن اهلك بعيدون ًجدا ، و� يشعر الشخص بأنه عÄ ما يرام Üنه Ã يعد ينتمي كليا 
لهذا البلد هنا او لبلدنا هناك ، ك� يشعر بانه غ� مساند

و يتعرض لسوء الفهم. ولكن هناك أيضا أشياء جميلة ، حيث يصبح أصدقاؤك عائلتك 
، تتعرف عÄ أماكن جديدة ، ونكون أكß معا كعائلة.

وأيضا نقابل أشخاص من هنا ¨نحونك الفرصة لتكون معهم ، يقدمون لك مساعدتهم 
، ويهتمون بك ، من خÞل äد قصتك. فهم يتعاطفون

معك ، ويساعدونك عÄ الشعور بتحسن.

 Óنف Àكè Äنها ساعدتني عÜ سي� منظمة التضامن الدو� �لقد ساعدوë كث�ا و
وتقدير نفÓ كامرأة وتركت وراý العديد من

ا�عتقدات التي Ã تسمح � بالتقدم. كانت جميع الفصول الدراسية بالنسبة � مهمة 
للغاية والناس أكß من ذلك بكث�. لقد شعرت بدعمهم

وتفهمهم ، وكانت صداقتهم ومعاملتهم أقñ درجات الصدق. يجب داõا دعم هذه 
ا�شاريع Üنها تعزز وتعالج وتضخ وتجعلنا نشعر بأننا

مهمون أيضا.

عندما قلت إنني أريد أن أحرر نفÃ ، Ó أقصد ترك بلدي أو شعبي وراý ... فقط 
�ن اÜمر كان سيًئا ، واåن اسمح لنفÓ بالتحدث بهدوء

و اسمح لنفÓ با�ستمرار � ا�é قدما وا�ستمرار � البحث عن سعاد¼ 

� كل عام م` ، أصبحت مغرمة بهذا البلد وشعبه ، وأعتقد أننا فتحنا أنفسنا أيضا 
من كل الجانبÀ �حو تلك الحدود ، وحاولنا التكيف ،

وعÄ الرغم من أنني Ã أولد هنا ، أريد أن يعمل كل Æء وتس� ا�مور عÄ ما يرام 
للجميع.

نحن ا�هاجرين نأ¼ من أجل حياة أفضل ، � çيذاء أحد. وعÄ الرغم من وجود 
أشخاص قاموا بأشياء سيئة ، إ� أن اÜمر �  يتعلق

بالجنسية ، بل باÜشخاص. Üن هناك أناس طيبون وأïار � كل بلد � العاÃ ، لكن 
الكث� منا، طيبون.

ما أطلبه هو أن نفهم قبل الحكم، أن نصغي قبل اçشارة ، وأن نصمت قبل اúçار 
أو إلقاء الكل�ت القاسية.

أشكركم عÄ إعطاý الفرصة �شاركة جزء من قصتي ، وآمل أن تكون مفيدة ًجدا 
لكم جميًعا، ولكن أعلمكم أنها كانت مفيدة للغاية بالنسبة

.�

ارسل لكم عناقا حارا.

استيفي.
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شكرا

اذا كنتم قد وصلتم إÁ نهاية ا�لف، فنحن نريد

أو�  أن نشكركم عÄ مشاركتكم مع شبكة

التضامن الدولية لبلد فالنسيا التي تم إنشاؤها نتيجة ��وع ا�واطنة من أجل التنمية 
ا�ستدامة وا�تعددة الثقافات ، وهذا الفضاء للتفك�، النضال ، الحياة ... من اجل تعزيز مكانة 

ا�رأة.

أردنا فقط ان نسألكم شيًئا واًحدا: هل ¨كنكم مساعدتنا لنكون قادرين عÄ مشاركة هذه 
القصص مع ا�زيد من اÜشخاص؟ ان� ، شارك هذا النص ..

أنت أيضا ¨كن أن تكون جزءا من هذه القصة!
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