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النازحون ال تسألوا السوري ...فلن يجيب

ضآلة المساعدات :الجود من الموجود
أعداد النازحني السوريني في لبنان
ّ
مستمر .وعلى الرغم من
في تزايد
ارتفاع أصوات كثيرة تقول بتقاعس
ّ
اللبنانية عن تقديم املساعدات
الدولة
للنازحني ،يمثل تأمني األموال الالزمة
تحديًا كبيرًا للدولة وإلى جانبها
ّ
املفوضية العليا لألمم املتحدة
ّ
الخيرية
واملؤسسات
لشؤون الالجئني
ّ
التي تجهد في تأمني كل ما يلزم
للمساعدة
زينب مرعي
ّ
م �ن��ذ ب � ��دء األزم � � ��ة ال � �س � ّ
�وري ��ة ت��دف �ق��ت
أع � � � ��داد ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن ال � �س� ��وري�ي��ن إل ��ى
ّ
داخ� ��ل األراض � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وم ��ع ك��ل
ت� �ط � ّ�ور أم �ن��ي ج��دي��د ت �ش �ه��د ال �ح��دود
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ �ـ ال �س � ّ
�وري ��ة م��وج��ة أخ ��رى
م� ��ن ال� � �ن � ��زوح .ف �ب �ي �ن �م��ا ك ��ان ��ت ت�ش�ي��ر
اإلح�ص��اءات إل��ى وج��ود نحو  18ألف
ن��ازح س��وري ف��ي لبنان قبل «تفجير
دم� � �ش � ��ق» ،دخ � ��ل ل� �ب� �ن ��ان ع� �ب ��ر ط��ري��ق
املصنع  18أل�ف��ًا آخ��ري��ن ف��ي الساعات
ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �ت��ي ت�ل�ت��ه ف �ق��ط ،،ك�م��ا يشير
ّ
املفوضية العليا لألمم
تقرير مكتب
امل �ت �ح��دة ل� �ش ��ؤون ال�ل�اج �ئ�ي�ن ،ل�ي�ك��ون
ّ
املسجلني حتى اليوم ،في املكتب
عدد
ّ
ثالثني ألفًا .في ظل تقديرات بأن يكون
العدد أكبر من ذلك.
ترافقت قضية النازحني السوريني مع

أخبار واتهامات كثيرة ،تارة عن عدم
رغ �ب��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ج�م�ي�ع��ًا ب�م�س��اع��دة
ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين ،وت ��ارة ع��ن عدم
رغبة الدولة بمساعدتهم .لكن جولة
ع�ل��ى م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وامل��ؤس�س��ات
ال�خ�ي� ّ
�ري��ة ،ك�م��ا ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي،
ت �ظ �ه��ر رغ �ب��ة ف ��ي امل �س��اع��دة ت�ق��اب�ل�ه��ا
إم� �ك ��ان ��ات م��ال� ّ�ي��ة ب �س �ي �ط��ة ج � �دًا أم ��ام
األع �ّ ��داد ال �ه��ائ �ل��ة م��ن ال �ن��ازح�ي�ن ال�ت��ي
تتدفق على البلد يوميًا .األمني العام
للهيئة العليا لإلغاثة ابراهيم بشير
ي� �ش ��رح وض � ��ع ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ّ
وال �ق��رار ال ��ذي ات �خ��ذه رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي م �ن��ذ ن�ح��و
أس� �ب ��وع�ي�ن ب ��وق ��ف ع� �ل��اج امل �ص��اب�ي�ن
ال �س��وري�ين ث��م ال �ع��دول ع�ن��ه ب�ع��د أي��ام
ّ
خلفية ال �ق��رار ّ
ّ
مالية
قليلة .ي�ق��ول إن
ب �ح��ت .ف�م��ع ب��داي��ة األزم� ��ة ص ��در ق��رار
ب � �ت ��أم �ي�ن االح � �ت � �ي � ��اج � ��ات امل �ع �ي �ش � ّ�ي ��ة
وال �ص �ح� ّ�ي��ة ل�ل�ن��ازح�ين ال �س��وري�ين في
منطقة ال�ش�م��ال ف�ق��ط« .وم �ن��ذ ح��وال��ي
شهر عاد مجلس الوزراء وأصدر قرارًا
ّ
ب� ��أن ال�ه�ي�ئ��ة م �س��ؤول��ة ع��ن ال �ن��ازح�ين
ال �س��وري�ين ع�ل��ى األراض � ��ي اللبنانية
ّ
ك��اف��ة .ل �ك��ن امل ��وض ��وع ت �خ��ط��ى ق ��درات
ّ
املالية .فالثالثة مليارات ليرة
الهيئة
ّ
التي وضعتها الحكومة في التصرف
نضبت ب�س��رع��ة» .وب�م��ا أن «إم�ك��ان��ات
الدولة محدودة جدًا وهي غير قادرة
ّ
على تأمني مثل هذا املبلغ كل بضعة
أي � ��ام ،ك ��ان ال� �ق ��رار ب��إي �ق��اف اس�ت�ق�ب��ال
الجرحى ولو مرحليًا ،والحفاظ على
ّ
ال�ت�ق��دي�م��ات األخ� ��رى .إذ إن ال�ف��ات��ورة
ً
ّ
الصحية لبعض الجرحى مثال بلغت
 140ألف دوالر».
اآلن ت� �ق ��ف ال �ه �ي �ئ��ة م� ��ن دون أم � ��وال

في زحله :السكوت من ذهب
ّ
السورية من طوائف
نحو  300أسرة ،هو العدد التقريبي للعائالت
ّ
باإلضافة إلى عشرات
زحله،
الى
نزحت
التي
مختلفة،
ة
مسيحي
ّ
اللبنانيات املتزوجات من سوريني ،اللواتي فضلن العودة للعيش مؤقتًا
مع أهلهن في بيوت خرجن منها يومًا بالثوب األبيض
نقوال أبورجيلي
ي��رف��ض ال� �ن ��ازح ��ون ال� �س ��وري ��ون إل��ى
زح�ل��ه ال�ت�ح� ّ�دث إل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام.
وعلى الرغم من التعهد بعدم التقاط
ال�ص��ور وذك��ر األس �م��اء ،ي�ب��دي ه��ؤالء
انزعاجًا ملحوظًا بمجرد السؤال عن
أوض��اع�ه��م .جملة واح��دة نطقت بها
إح��دى السيدات قبل أن تغلق الباب
«إذا ك��ان ال�ك�لام م��ن فضة فالسكوت
من ذهب».
أمام هذا الواقع ،جالت «األخبار» على
ّ
الدينية ف��ي املدينة ،للوقوف
امل��راك��ز
على حقيقة أوض��اع النازحني الذين
ت�ض��ارب��ت ال ��رواي ��ات ح ��ول أع��داده��م.
ت ��وض ��ح ع �ب �ي��ر ح� �ن ��ا ،وه � ��ي م ��دي ��رة
م �ك �ت��ب ال� �خ ��دم ��ات االج �ت �م��اع� ّ�ي��ة ف��ي
م�ط��ران� ّ�ي��ة ال ��روم امللكيني الكاثوليك،
أن ع ��دد ال �ع��ائ�لات ال �ت��ي س�ج�ل��ت في
ق �ي��ود امل �ط��ران� ّ�ي��ة م �ن��ذ أي � ��ار امل��اض��ي
وح �ت��ى ت ��اري ��خ إع � ��داد ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر،
ب�ل��غ  228أس ��رة ،ب�م�ع��دل  5أش�خ��اص
للعائلة ال��واح��دة ،جميعهم ينتمون
ال ��ى ال �ط��وائ��ف وامل ��ذاه ��ب امل�س�ي�ح� ّ�ي��ة،
ب��اس �ت �ث �ن��اء  4ع ��ائ�ل�ات م ��ن ال �ط��ائ �ف��ة
ال �س �ن� ّ�ي��ة .وب�ح�س��ب ح �ن��ا ،ف ��إن معظم
ه� ��ؤالء اس �ت��أج��روا ش�ق�ق��ًا ف��ي أح �ي��اء
ّ
زحله ،والباقون توزعوا على البلدات
املجاورة.
ّ
املطرانية على هذا الصعيد،
عن دور

تقول إنه يقتصر على تسجيل أسماء
السابق
أف��راد األس��ر ،عنوان سكنهم
ً
ّ
كيفية االتصال بهم ،الفتة
والحالي،
ال��ى أن غالبية ه��ذه العائالت نزحت
م��ن مدينة حمص وال�ق��رى امل�ج��اورة،
وب� �ع� �ض� �ه ��م م � ��ن ال � ��زب � ��دان � ��ي ودرع � � ��ا

وم �ن��اط��ق أخ � ��رى ،وأن م�ع�ظ�م�ه��م من
الطبقات املتوسطة الحال والفقيرة.
ت�ن�ف��ي ح �ن��ا ع�ل�م�ه��ا ب��األس �ب��اب ال�ت��ي
تقف وراء إحجام ه��ذه العائالت عن
ال�ت�ص��ري��ح ل��وس��ائ��ل اإلع �ل��ام« ،ح�ت��ى
أن � �ه ��م رف � �ض� ��وا ت �س �ج �ي��ل أس �م��ائ �ه��م
ف��ي م�ف��وض�ي��ة األم ��م امل �ت �ح��دة العليا
لشؤون الالجئني» تقول باستغراب.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى امل �س��اع��دات ال�ت��ي
ت� �ق ��دم� �ه ��ا امل� � ��راك� � ��ز ال� ��دي � �ن� � ّ�ي� ��ة ل� �ه ��ذه
العائالت ،فإن «كل ما استطعنا فعله
هو محاولة إيجاد فرص عمل لعدد
ق �ل �ي��ل م �ن �ه��م ،واالت � �ص� ��ال ب��أص �ح��اب

امل � �ن ��ازل وال �ش �ق��ق ال �س �ك �ن� ّ�ي��ة ل�ت��أم�ين
مساكن لهم ولو مؤقتًا» ،وتضيف أن
ّ
عينية
ال�ن��ازح�ين يتلقون م�س��اع��دات
(ح�ص��ص غ��ذائ� ّ�ي��ة ،م��واد ت�ن�ظ�ي��ف،)...
م �ص��دره��ا ال �ج �م �ع� ّ�ي��ة األرث��وذك �س �ي��ة
ّ
ّ
ّ
العاملية.
وجمعية الرؤية
العاملية،
ّ
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي ��وض ��ح خ � � ��وري رع ��ي ��ة
ك� �ن� �ي� �س ��ة م� � � ��ار ج � ��رج � ��س ل� �ل� �س ��ري ��ان
األرثوذكس في حي امليدان األب جاك
حنا ،أن العائالت النازحة من أبناء
طائفته بلغت  70أس��رة ،وأن النسبة
األك � �ب � ��ر م �ن �ه ��م ج� � � ��اءت م � ��ن م �ن��اط��ق
حمص والقصير والزبداني .بعضهم

تدل عليهم
وفي طرابلس :آثارهم ّ
عبد الكافي الصمد
«ج �ئ �ن��ا إل � ��ى ه �ن��ا س� �ي ��اح ��ة» .ب �ه��ذه
العبارة ّ
رد أحد النزالء السوريني في
ف�ن��دق «كواليتي ـ إن» ف��ي طرابلس،
على س��ؤال ح��ول سبب وج��وده في
لبنان ه��ذه األي ��ام ،قبل أن ينسحب
بهدوء من لقاء جمعه «على الواقف»
مع صحافيني التقى بهم صدفة في
بهو الفندق .لم يسبق أن شهد هذا
ال �ف �ن��دق إق �ب��ال ن� ��زالء س��وري�ي�ن فيه
بهذا العدد في أوقات سابقة ،وجذب
تكاثرهم ف��ي األي��ام القليلة املاضية
أنظار أكثر من جهة ،لكن غالبيتهم
أصرت في العلن على أنه «جئنا إلى
لبنان ّ
لنغير الجو!» ،رافضة الحديث

ف��ي أي م��وض��وع س�ي��اس��ي أو أمني
تشهده بالدهم هذه األيام.
لكن ما ال ُيقال في العلن ُيصرح به
بعيدًا عن األض��واء .إذ أوضح بعض
ن��زالء الفندق م��ن ال�س��وري�ين ،بعدما
اش �ت ��رط ��وا ع� ��دم ذك� ��ر أس �م��ائ �ه��م أو
ت�ص��وي��ره��م أو تسجيل أح��ادي�ث�ه��م،
أن �ه��م اض �ط��روا ل�ل�م�ج��يء إل ��ى لبنان
«ب � �ع ��دم ��ا ش � �ه� ��دت م �ن��اط �ق �ن��ا (ف ��ي
محافظة ري��ف دم �ش��ق) اشتباكات
عنيفة جدًا».
ح� ��رص ه � ��ؤالء ع �ل��ى ال �ت �ك �ت��م وع ��دم
اإلكثار من الكالم ،يعود إلى كونهم
ت � ّ�ج ��ارًا ول � ّه��م م �ص��ال��ح ف��ي ب�لاده��م،
وهو ما يدل عليه نزولهم في الفندق.
وبات معروفًا أن النازحني السوريني

ت��وزع��وا على فئتني ،األول��ى مرتاحة
ماديًا وهي إما نزلت في أحد فنادق
ط��راب �ل��س وال �ش �م��ال أو اس �ت��أج��رت
ّ
تضم
شقة ما ،أما الفئة الثانية ،التي
فقراء ُ
ومعدمني ،فقد انضم أفرادها
إل��ى أق��ارب لهم سبقوهم إل��ى لبنان
ف��ي أوق ��ات س��اب�ق��ة ،م��ا ج�ع��ل بعض
الشقق في مناطق القبة وباب التبانة
ً
وال� �ب ��داوي م �ث�ل�ا ،ت �ض� ّ�م أك �ث��ر م��ن 3
ع� ��ائ �ل�ات ،ت �ع �ت��اش أغ �ل �ب �ي �ت �ه��م ع�ل��ى
م �س��اع��دات ت� ّ
�ؤم �ن �ه��ا ل �ه��م ج�م�ع�ي��ات
وهيئات خيرية ذات طابع إسالمي،
لبنانية وخليجية ،وه��ي ب ��دأت منذ
أول أي ��ام ش�ه��ر رم �ض��ان ف��ي تأمني
وج �ب��ات غ��ذائ �ي��ة ج��اه��زة إل ��ى ه��ؤالء
النازحني.

يسكن ح��ال�ي��ًا م��ع أق��ارب��ه وأن�س�ب��ائ��ه،
وآخ� � ��رون اس �ت ��أج ��روا م� �ن ��ازل إلي ��واء
أوالده��م ،فيما غ��ادر عدد قليل منهم
ال��ى س��وري��ا .ف��ي ال�س�ي��اق ،ل��م تسجل
ّ
رعية كنيسة مار زيا التابعة لطائفة
ّ
األش��وري�ين في ك�س��ارة ،ن��زوح أي من
أب�ن��ائ�ه��ا ال ��ى ل �ب �ن��ان ،ه ��ذا م��ا ي��ؤك��ده
ّ
الرعية األب أرام وردة ،متمنيًا
خوري
عدم حصول ذلك ،عازيًا األسباب إلى
حالة االستقرار التي يعيشها حاليًا
أب�ن��اء الطائفة ف��ي امل�ن��اط��ق الشرقية
م��ن س ��وري ��ا ،م�ش�ي�رًا ال ��ى أن ح�ض��ور
بعضهم ال��ى ل�ب�ن��ان ح��ال�ي��ًا ،يقتصر
على الزيارات التي تراجعت وتيرتها
نسبيًا ف��ي األش �ه��ر األخ �ي��رة ،بسبب
خطورة التنقل على الطرقات.
تبقى اإلشارة الى أن توافد العائالت
ال�س��وري��ة ال��ى م��دي�ن��ة زح�ل��ه أدى ال��ى
ارت � �ف ��اع إي � �ج� ��ارات امل � �ن ��ازل وال �ش �ق��ق
فيها ،بحيث تتراوح األسعار حاليًا
ب�ي�ن  400و  600دوالر أم �ي��رك��ي في
ّ
وضعية البناء
الشهر ،وذلك بحسب
وم �س��اح �ت��ه ،ف ��ي وق� ��ت ي �ت �ح��دث ف�ي��ه
أب� �ن ��اء امل��دي �ن��ة ع ��ن ص �ع��وب��ة ال �ع �ث��ور
ول � � ��و ع� �ل ��ى غ� ��رف� ��ة ص� �غ� �ي ��رة ف ��ارغ ��ة
م ��ن ال �س �ك ��ان ف ��ي األح � �ي� ��اء ال �ف �ق �ي��رة،
ب �ع��دم��ا ش �غ �ل��ت ج �م �ي �ع �ه��ا ب��ال �ع �م��ال
وال � �ن� ��ازح�ي��ن ال � �س� ��وري�ي��ن ،وب �ح �س��ب
م��ا يتناقله أه��ال��ي األح �ي��اء ،ف��إن كل
عائلتني أو ث�ل�اث ،يتعاونون ف��ي ما
بينهم الستئجار منزل واح��د ،حيث
تكتظ غرفه بأكثر من  15ف��ردًا ،كبارًا
وص� � �غ � ��ارًا .م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ي��واج��ه
أرباب هذه األسر صعوبة في إيجاد
ف��رص عمل مهما ك��ان نوعها ،سعيًا
م�ن�ه��م ل�ت�ج�ن��ب ال �ع��وز وت��أم�ي�ن لقمة
عيش كريمة ألوالدهم.

