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الملف

النازحون ال تسألوا

سوريا الدامعة
ال رق � � � ��م دق� � �ي� � �ق � ��ًا ل � �ع ��دد
ال �ن��ازح�ين ال �س��وري�ين إل��ى
ل � �ب � �ن� ��ان ،وإن ت � ��راوح � ��ت
ال �ت �ق��دي��رات ب�ي�ن ع�ش��ري��ن
أل�ف��ًا وث�لاث�ين أل�ف��ًا ت� ّ
�وزع��وا
ع �ل��ى م �خ �ت �ل��ف امل �ن ��اط ��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
ب �ت �ف��اوت م �ل �ح��وظ ف ��ي األع � � ��داد بني
ّ
منطقة وأخرى .ففيما اكتظ الشمال
والبقاع ،وبيروت مؤخرًا ،بالنازحني،
بقي العدد متواضعًا في الضاحيتني
الجنوبية والشرقية والجنوب .يعكس
ال �ت��وزي��ع ال�ج�غ��راف��ي ل�ل�ن��ازح�ين ح� ّ�دة
االنقسام السياسي في لبنان تجاه
ه ��ذا امل �ل��ف ،وه ��و ال ��ذي ي�ف� ّ�س��ر ربما
هذا الحذر الذي تعامل فيه النازحون
مع وسائل اإلعالم .منهم من رفض
ال�ح��دي��ث ب�ش�ك��ل م�ط�ل��ق ،ح�ت��ى إنهم
ل��م ي��واف�ق��وا على تسجيل أسمائهم
ض�م��ن ل��وائ��ح ال �ن��ازح�ين ،وم�ن�ه��م من
اشترط عدم ذكر اسمه ،ليوافق على
اإلدالء بحديث ال ّ
يقدم أي معلومة.
«أتينا للسياحة»« ،لتغيير ال�ج��و»..،
ه ��ذه ه��ي أك �ث��ر ال�ج�م��ل ال �ت��ي ّردده ��ا
ال�ن��ازح��ون ،بمن فيهم املقيمون في
تجمعات ّ
ّ
أعدت لهم.
ح�ت��ى ال�ش�ك��وى م��ن تقصير ال��دول��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال ال �ن��ازح�ين
وإي��وائ�ه��م ال ت��رد على ألسنة ه��ؤالء.
وكأنهم يعرفون حجم إمكاناتها ،إذ
أنفقت الهيئة العليا لإلغاثة املليارات
الثالثة التي رصدت لها ،وهي تنتظر
ق � ��رارًا ي �ح � ّ�دد ال �ج �ه��ة امل �س��ؤول��ة عن
ه��ذا امل�ل��ف ،وي� ّ
�رج��ح أن ي�ك��ون وزارة
ال�ش��ؤون االجتماعية .أم��ا مفوضية
األم��م املتحدة لشؤون الالجئني فقد
رفعت قيمة املبلغ الذي كانت تطالب
ب��ه ال� ��دول امل��ان �ح��ة مل �س��اع��دة األع ��داد
الكبيرة من النازحني إلى الضعف.
ّ
في ظل هذا الواقع املؤلم ،الذي خبره
اللبنانيون م ��رارًا على م��دى عقود،
يبقى غريبًا أن ّ
تتكرر امل��أس��اة .وأن
ينجح ف�ن��دق ب�ي��روت��ي ف��ي احتضان
العدد األكبر من النازحني ،من موالني
للنظام ومعارضني له ،بعدما ضاق
عليهم وطنهم!
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