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السوري ...فلن يجيب
بين الفقراء وأهل السلطة والمال
ّ
تتعدد حكايات النزوح
السوري إلى لبنان .للفقراء
مطارحهم وحكاياتهم
املحزنة ،ولألغنياء فنادقهم
وشققهم وحكاياتهم غير
األنيقة .وجهان لصراع تراكم
صمته إلى أن بكته دمشق
دمًا في قصة نزوح أهلها نحو
بالد مأزومة نأت بنفسها عن
مساعدتهم
عفيف دياب
دم� ��وع ل�ي�ل��ى ق .ال��دم�ش�ق�ي��ة وه ��ي ت ��روي
قصة هروبها من حي املزرعة الراقي في
العاصمة ال�س��وري��ة ،ال تسمح ملحاورها
سؤاال واحدًا عن أحوال
بأن يطرح عليها
ً
ال�ش��ام .تجلس السيدة ف��وق حقيبة عند
م �ع �ب��ر امل �ص �ن��ع ال � �ح� ��دودي ق� ��رب وال��ده��ا
ال� �ع ��اج ��ز ع� ��ن امل � �ش� ��ي .ي� �ت ��وس ��ل األخ� �ي ��ر،
امل�س�ت�ن��د إل ��ى ع �ك��ازه ،اب�ن�ت��ه أن ت�ك��ف عن
ال �ب �ك��اء .ت�ت��دخ��ل شقيقتها م �ن��ى ،وت��أخ��ذ
امل �ب��ادرة ل�ت��وج��ز ب��اخ�ت�ص��ار س�ب��ب ن��زوح
العائلة من حي املزرعة العريق في دمشق
ال��ى ب �ي��روت« .ال ي�ح��دث ش��يء ع�ن��دن��ا في
ال �ح��ي ،لكننا ق��ررن��ا امل �ج��يء ال��ى ب�ي��روت
ت �ح �س �ب��ًا» ت � �ق� ��ول ،وت � �ع� ��ود ل �ت �ن �ت �ظ��ر م��ع
شقيقتيها ووال��ده��ن وخ��ادم��ة فيلبينية
ستقلهم
س �ي��ارة األج ��رة اللبنانية ال�ت��ي ّ ّ
�ص م�ن��ى
م� ��ن امل �ص �ن ��ع إل � ��ى ب � �ي� ��روت .ت� �ق �
حكاية دمشقية ال تشبه حكايات فقراء
دم �ش��ق ف ��ي أح �ي ��اء ك �ف��رس��وس��ة وامل �ي ��دان
والقدم والقابون والسيدة زينب وغيرها
م ��ن م �ن��اط��ق ال �ت��وت��ر .ت �ق��ول إن ��ه ال ش��يء
ي �ح��دث ف��ي دم �ش��ق« :ب ��س ج��اي�ين ك��رم��ال
نرتاح ش��وي ببيروت حتى عيد الفطر».
وتضيف« :عادي ما في شي ...متل ما عم
تسمعوا» .وتختم« :في مشاكل باألحياء
التانية .ح��وادث صغيرة وبتخلص .عنا
ما في شي .مرتاحني».
م ��ا ل ��م ت �ق �ل��ه م �ن��ى اب �ن��ة ح ��ي امل ��زرع ��ة في
دمشق ،ترويه عشرات النسوة في مراكز
تجمعات ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين ف��ي سهل
ّ
ال� �ب� �ق ��اع .ف �م �ن��ى ول �ي �ل��ى وخ��ادم �ت �ه �م��ا ال
تسمح لهن املكانة االجتماعية باإلقامة
في مدرسة ،كما فعلت أم سعد مع زوجها
وأوالده�م��ا الثالثة بعد رحلة ه��روب من
األح� ��داث ال�ت��ي وق�ع��ت أخ �ي �رًا ف��ي السيدة
زي �ن��ب إل ��ى ال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي .أم س �ع��د لم
تنتظر سيارة أجرة لتقلها إلى منزل في
بيروت .لم يكن عندها حرج أن تصعد في
شاحنة «بيك ـــ آب» إلى مأوى للنازحني .لم
تخف إال على حياة أوالده��ا ومصيرهم.
رس �م ��ت م ��ع زوج� �ه ��ا خ ��ط س �ي��ر ال �ن ��زوح
القسري الى البقاع األقرب إليهما من أي
مكان آخر .يقول أبو سعد ،املقيم في غرفة
داخ ��ل ث��ان��وي��ة امل ��رج ال��رس�م�ي��ة ،إن��ه سمع
نداءات من مكبرات صوت املساجد تطلب
م ��ن األه ��ال ��ي م� �غ ��ادرة ال� �ح ��ي .وي �ض �ي��ف:
«م�ش�ي�ن��ا ف��ي ال �ب ��راري ح�ت��ى وص�ل�ن��ا إل��ى
منطقة ف��ي ال �س��وي��داء ...نمنا ف��ي ال�ع��راء،
ولكن طائرة جاءت وقصفت بالصواريخ
موقعًا فهربنا إل��ى أن وصلنا إل��ى هنا».
ي��روي أب��و سعد حكايات ال�ح��زن وامل��وت
ف ��ي أح� �ي ��اء دم �ش ��ق ال �ف �ق �ي��رة .وح �ك��اي��ات
ه��روب ال�ن��اس ال��ى لبنان وال�س��وي��داء «لم
يبق أحد في السيدة زينب .معظم السكان
نزحوا بسبب القصف واالشتباكات بني
ال �ج �ي��ش (ال �ن �ظ ��ام ��ي) وال �ج �ي��ش ال �ح ��ر»،
أمضى خاللها ال��رج��ل  3اي��ام س��وداء في
حياته« :م��ا خلصنا م��ن القصف وامل��وت
حتى علقنا على معبر جديدة يابوس».
ويضيف «وصلنا ال��ى املصنع اللبناني

وفتنا دغ��ري على لبنان» .خاتمًا حديثه
عمي».
بالقول« :الله ينصر الجيش الحر ّ
حكاية أب��و سعد وعائلته ال تختلف عن
حكاية أحمد م .النازح من حي التضامن
الدمشقي إلى البقاع« :خرجت مع زوجتي
ال�ع��راق�ي��ة واب�ن��ي م��ن ال�ح��ي حتى وصلنا
إل ��ى ط��ري��ق امل� �ط ��ار ال ��دول ��ي ،وم ��ن ه�ن��اك
استقللت سيارة الى جديدة يابوس حتى
وص �ل��ت إل��ى امل ��رج ف��ي ال �ب �ق��اع» .يضيف:
«ع �ن��د امل �ص �ن��ع رف� �ض ��وا إدخ � ��ال زوج �ت��ي
ّ
وتبرعوا
م��ن دون ف�ي��زا ،ف�ج��اء لبنانيون
ل��ي ب��امل��ال وس��اع��دون��ي حتى وصلنا الى
املدرسة» .أما زوجته ،فتروي كيف توفي
طفلها في حي القدم جراء ضغط انفجار
ص ��اروخ .العراقية ال�ه��ارب��ة م��ن امل��وت في
ب�ل�اده ��ا ،ح �ص��د اب �ن �ه��ا ف��ي ري ��ف دم �ش��ق:
«سقط ص��اروخ على ال�ح��ارة فمات ابني
من الضغط وعمره  4اشهر» .تتابع باكية:
«ما صدقت انو هربت من العراق الرتاح
حتى وجدت املوت أمامي في الشام».
ج ��ار ل�ه��ا ف��ي غ��رف��ة ث��ان��وي��ة امل� ��رج ،خليل
ع .يحكي ب��دوره قصة هروبه من بابيال
(ري��ف دم�ش��ق) ليلة الجمعة املاضية مع
زوج �ت��ه وأوالده األرب �ع ��ة ت�ح��ت القصف
املدفعي املتبادل بني الجيشني النظامي
والحر« :ما قدرنا نتحمل القصف فهربنا.
بابيال مدينة أشباح».
ع� �ش ��رات ال �ح �ك ��اي ��ات ع ��ن ال �ق �ت��ل وامل � ��وت
ي� ��روي � �ه� ��ا ال� � �ن � ��ازح � ��ون م � ��ن دم � �ش� ��ق إل ��ى
ال�ب�ق��اع .أك�ث��ر م��ن  30أل��ف س��وري غ��ادروا
عاصمتهم وريفها خ�لال األي��ام املاضية
إل��ى البقاع ومختلف املناطق اللبنانية.
أص�ح��اب امل��ال ال��ذي��ن اخ�ت�ف��وا سريعا في
الفنادق والشقق املفروشة لهم حكاياتهم
املختلفة .ال تكترث جميلة اب��و ح .التي
ت �ع� ّ�رف ع��ن نفسها ب��أن�ه��ا س �ي��دة أع �م��ال،
ب �م��ا ي�ح�ك��ى ع ��ن ش��ام �ه��ا «ش ��وي ��ة زع ��ران
الزم ينقلعوا ي�ف�ل��وا» .تضيف م��ن فندق
 5ن� �ج ��وم ال � ��ذي أق ��ام ��ت ف �ي��ه ف ��ي ال �ب �ق��اع
األوس ��ط« :ك�ن��ا م��رت��اح�ين وف �ج��أة تغيرت
األح� ��وال .اصطحبت األوالد وأت�ي�ن��ا إل��ى
قليال .زوج��ي ال ي��زال في
شتورة لنرتاح
ً
الشام .أمامه الكثير من العمل وهو ليس
ق��ادرًا على تضييع الوقت وخسارة املال
كرمى كم أزعر» .سيدة االعمال الدمشقية
ال يعنيها إن سقط نظام الرئيس بشار
األس � ��د أو ب �ق��ي «م ��و ف��رق��ان��ة م �ع��ي .آخ��ر
همي .املهم عايشني وما بتعنيني الحرية
كثير» .تتابع« :زوج��ي تعب كثيرًا حتى

نعيش م��رت��اح�ين .وال أخ�ف��ي أن��ه استفاد
من قربه من النظام ،لكن لم يعد يعنيني
أم��ر ال�ن�ظ��ام إن س�ق��ط ،أو ق�ص��ف ال��زع��ران
ودمر منازل».
بالصواريخ ّ
بخالفها ،ال تخفي زميلتها ف��ي الفندق
الحاجة ام محمد التقي خوفها على دمشق
وس ��وري ��ا .ت �ت �ح��دث ع��ن أه �م �ي��ة االص�ل�اح
السياسي واالق �ت �ص��ادي و«ش��وي��ة حرية
ل�ل�ش�ب��اب» .وت�ض�ي��ف بلهجتها الشامية
الجميلة «يعني ي��ا ابني م��ا فينا نعطي
حرية كبيرة الوالدنا ..هادول ما بيعرفوا
كيف يشتغلواّ .
خربوا البلد كرمى لشي
ما كتير مهم هلق» .وتردف وهي تضحك:
«الشام كتير حلوة .حرام اللي عم بيصير
فيها» .السيدة التي تفضل قضاء شهر
رمضان بعيدا عن «القصف والرصاص»
ت��ؤك��د أن �ه��ا ال ت�ح�ت��اج إل ��ى م �س��اع��دة من
اح ��د« :رزق �ن��ا ك�ب�ي��ر ي��ا اب �ن��ي ،ون�ح�ن��ا مع
ال �ن �ظ��ام ب��س م��ع ش��وي��ة اص�ل�اح ��ات وك��ل
واحد هيك بياخذ حقو».
ح �ك��اي��ات ف �ق��راء دم �ش��ق وأص �ح��اب امل��ال
وال�س�ل�ط��ة ،تعرفها ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية

للفقراء مقار جهزت
على عجل وفنادق حجزت
مسبقًا لألغنياء
عراقية هاربة من
الموت في بالدها قتل
ابنها في ريف دمشق
 10آالف نازح من
دمشق وريفها بحاجة
ماسة الى مساعدات
وطبابة

الالجئون السودانيون :نقطة «الالعودة»
زينب مرعي
ّ
السودانيون
بعد م��رور أكثر من شهر على إضرابهم عن الطعام ،ما زال الالجئون
ّ
يصعدون من دون أن يصل اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام إلى خواتيم سعيدة.
ّ
ّ
«التصعيد البسيط» كما سموه أمس ،كان في نقل الرجال مخيمهم من على الرصيف
ّ
ّ
املفوضية ّالعليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إلى أمام بابها .فشكلوا
املقابل ملكتب
حاجزًا بشريًا منع املوظفني من دخول مكاتبهم من الباب ّالرئيسي وأجبروهم على
ّ
الدخول من باب آخر .يقول الالجئون إنهم يعلمون ّإن املوظفني سيدخلون من الباب
ّ
ّ
ّ
ال�ث��ان��ي ،إال أن�ه��م بإقفال امل��دخ��ل الرئيسي للمفوضية يعيدون إح�ي��اء قضيتهم .وإن
ّ
ّ
ّ
استمر الوضع على حاله بينهم وبني املفوضية ،فإنهم سيعمدون بمساعدة نسائهم
ّ
ّ
للمفوضية أيضًا .أما األخيرة فلم تعد تجد كلمات
وأطفالهم إلى إغالق الباب الثاني
ّ
التصعيد الذي يلجأ إليه
مستوى
كان
فمهما
.
حل
إليجاد
جديدة للتعبير عن األزمة أو
ّ
ّ
املفوضية حتى اآلن على تكرار عبارة ّأن الحل ليس بيدها بل في
الالجئون ،تواظب
ّ
ّ
أيدي سفارات بالد إعادة التوطني .وتضيف املسؤولة اإلعالمية دانا سليمان إنه أمام
ّ
ّ
جديد إلعادة إطالق الحوار مع
املستجد
الوضع
ليس أمام املفوضية سوى عقد اجتماع ّ
ّ
ّ
الالجئني .وتذكر بأن نسب توطني الالجئني في العالم هي أقل من  ،%1بينما هي بني 18
و %20سنويًا في لبنان .أمام هذا الوضع ،يقتصر إفطار الالجئني الصائمني على املياه
ّ
ّ
والعصائر والتمر .حتى إنهم يقولون إنهم وصلوا إلى «مرحلة الالعودة» ولم يعد هناك
ّ
ّ
شيء يخافون عليه .إذ ّإن مدخراتهم شارفت على االنتهاء ،بما أنهم بسبب االعتصام
تركوا عملهم وبيوتهم ،واملاء والتمر الذي يفطرون عليه اليوم قد ال يجدونه غدًا.

بكامل تفاصيلها .فالذين نزحوا قسرًا
من أصحاب املال والسلطة في سوريا لهم
ص��داق��ات مع وزراء في حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي ،حتى ان بعضهم يقيم
في منازل وزراء وشخصيات ّ
مقربة من
ال�ح�ك��وم��ة .أص�ح��اب امل��ال تتحدث عنهم
س �ي��ارات �ه��م ال �ف ��اره ��ة وح ��رك ��ة ت�س� ّ�وق�ه��م
ف ��ي ش� �ت ��ورة وزح� �ل ��ة .وي �م �ك��ن ل�ل�م��راق��ب
ف��ي سهل ال�ب�ق��اع أن يميز ب��وض��وح بني
ق��رب ه��ذا ال��دم�ش�ق��ي م��ن السلطة وم��دى
ق ��رب اآلخ� ��ر م ��ن ال � �ث ��ورة .ح �ي��ث ل�ل�ف�ق��راء
م� �ق ��ار ج� �ه ��زت ع �ل ��ى ع �ج ��ل إلق ��ام ��ات �ه ��م،
وف�ن��ادق حجزت مسبقا ألغنياء الشام.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار يقول مصدر أمني في
ال�ب�ق��اع ل �ـ«األخ �ب��ار» إن ال�ن�ظ��ام ال�س��وري
أبلغ جميع ّ
املقربني منه بوجوب إجالء
عائالتهم مؤقتا إلى لبنان حتى تنتهي
ال�ع�م�ل�ي��ة األم �ن �ي��ة .وي�ض�ي��ف إن ع�ش��رات
ال�س��وري�ين املقيمني ف��ي دم�ش��ق ح�ج��زوا
غ��رف�ه��م ف��ي ال �ف �ن��ادق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة مسبقًا،
ف�ي�م��ا ت��ول��ت م��ؤس �س��ات أه �ل �ي��ة وم��دن�ي��ة
وخيرية مهمة تأمني مأوى للنازحني من
أحياء دمشق الفقيرة .ويكشف أن جهازه
األمني رصد وج��ود شخصيات سورية
مرموقة وبارزة في النظام« :وصلت الى
ال�ب�ق��اع وب �ي��روت وك �س��روان وامل�ت�ن خالل
األسبوع املاضي».
ال �ع �ب��ور ال �س��وري ال ��ى ل�ب�ن��ان ع�ب��ر ب��واب��ة
املصنع ،الذي تراجع على نحو كبير في
األي ��ام القليلة امل��اض�ي��ة ،أح�ص�ت��ه أج�ه��زة
رسمية لبنانية ومؤسسات إغاثة دولية.
ويكشف مصدر في االمن العام اللبناني
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ح��رك��ة ال �ع �ب��ور ال �س��وري
ت��راج�ع��ت ن�ح��و ل�ب�ن��ان م�ق��ارن��ة ب�م��ا ج��رى
«س ّجلت
في األس�ب��وع امل��اض��ي .ويضيف ُ
حركة مغادرة خالل يومي االحد واالثنني
املاضيني ،لكنها كانت خجولة» .موضحًا
أن نسبة م �غ��ادرة ال �س��وري�ين ل�ب�ن��ان عبر
امل �ص �ن��ع «ال ت �ت �ج��اوز  10ف ��ي امل �ئ��ة ممن
دخ�ل��وا م��ؤخ �رًا» .الفتا ال��ى عبور  31الف
سوري االسبوع املاضي.
هذا النزوح من دمشق نحو سهل البقاع
وال � ��داخ � ��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي ،أرب� � ��ك امل��ؤس �س��ات
تمنع املؤسسات
االنسانية ال��دول�ي��ة م��ع ّ
ال��رس �م �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع ��ن م �ت��اب �ع��ة امل�ل��ف
وإج��راء إحصاء دقيق وموثق للنازحني
ال �ف �ع �ل �ي�ين .وي� �ق ��ول ن��اش��ط ف ��ي م��ؤس�س��ة
دول � �ي� ��ة ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» إن ف ��ري� �ق ��ه أج� ��رى
إحصاء أوليًا أظهر وجود حوالى عشرة
ً
آالف ن � ��ازح س � ��وري م ��ن دم �ش��ق وري �ف �ه��ا
«بحاجة ماسة ال��ى مساعدات وطبابة»،
موضحًا أن وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
«أرسلت فريقًا طبيًا عاين بعض األطفال
واملرضى السوريني في البقاعني االوسط
وال � �غ � ��رب � ��ي» ،م� �ع ��رب ��ًا ع� ��ن اع � �ت � �ق ��اده ب ��أن
«التوتر االمني في سوريا سيدخل لبنان
واملؤسسات االجتماعية الدولية في أزمة
ع�لاق��ة ب�س�ب��ب س��وء التنسيق وامل�ت��اب�ع��ة
املشتركة».
س ��وء ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ل �ب �ن��ان��ي ال��رس �م��ي في
م �ت��اب �ع��ة ش � ��ؤون ال �ن��ازح�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
فتح الباب واسعًا أم��ام مؤسسات دينية
واج �ت �م��اع �ي��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة وه �ي �ئ ��ات ب�ل��دي��ة
للعمل وف��ق اإلم �ك��ان��ات امل �ت��واف��رة .يقول
رئ �ي��س ب �ل��دي��ة امل� ��رج ف��ي ال �ب �ق��اع ال�غ��رب��ي
عماد الشموري إن بلدته استقبلت خالل
األي��ام املاضية  113عائلة سورية نازحة
م ��ن دم �ش��ق وري �ف �ه ��ا ،م��وض �ح��ًا أن أك�ث��ر
م ��ن  30ع��ائ �ل��ة ت�ق�ي��م ف ��ي ث��ان��وي��ة ال�ب�ل��دة
ال��رس�م�ي��ة ،ف�ي�م��ا ت��وزع��ت ب�ق�ي��ة ال�ع��ائ�لات
ع �ل��ى م �ن��ازل ق��دم �ه��ا األه ��ال ��ي ،الف �ت��ًا إل��ى
أن أه��ال��ي ب�ل��دت��ه امل ��رج ي�ق��دم��ون وج�ب��ات
غذائية يوميًا للعائالت النازحة .ويلفت
الشموري إل��ى أن الحكومة اللبنانية لم
ترسل أحدًا إلجراء إحصاء «وحده الوزير
وائ ��ل اب ��و ف��اع��ور أرس ��ل أط �ب��اء وك�م�ي��ات
م��ن االدوي � ��ة م��ن وزارة ال �ش��ؤون ملعاينة
النازحني املرضى».

