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على الغالف

النازحون العراة في خيم «طـ
غرقت خيم النازحني السوريني ،و«ألكسا» لم تبدأ بعد .أمس ،مع مالمح
العاصفة ،علت الصرخة في الخيم البالستيكية .طاف الساكنون في قلبها.
ومن لم يطف ،قضى ليله ساهرًا يمسك أطراف خيمته كي ال تقتلعها الرياح
القوية .هؤالء هم جزء من مجتمع آخر مضيف عاش األمرين أيضًا ،وإن كان ثمة
سقف يحميه .أما الدولة التي يفترض أنها تعي معنى املوت بردًا ،فال «تمون
على خيمة» ،وأفظع ما يمكن أن تقوله« :أنا مرعوبة» .وكذلك الحال بالنسبة
إلى الجمعيات الدولية الحاضرة بال طاقة
إعداد راجانا حمية
بقدمني عاريتني ،تقف األم تراقب السيل الزاحف
إل��ى خيمتها .ت�غ��رورق عيناها بالدموع ،وهي
ت �ن �ظ��ر إل� ��ى أق� � ��دام أط �ف��ال �ه��ا ال �س �ب �ع��ة ال��واق �ف�ي�ن
مثلها ،بعريهم ،على األحجار التي كانت لتوها
تستخدم كمقاعد جلوس في تلك الخيمة التي
ص ��ارت ك��ل ح�ي��ات�ه��م .ه �ن��اك ،ف��ي س�ه��ل ال�ب�ق��اع،
حيث لجأت عائالت سورية وجدت نفسها فجأة
ً
ب�لا م��أوى ،ستنتظر األم وأطفالها ط��وي�لا قبل
أن يعبر السيل من «بيتهم» .خ�لال تلك الفترة
ّ
القاتلة بصقيعها وذل�ه��ا ،سيبكون .سيرجون
وال��دت �ه��م أن تعطيهم ال� ��دفء ،أن ت��أخ��ذه��م إل��ى
مكان ج��اف .هي ال تجيب .تسأل نفسها م��رارًا:
ٍ
«إل� � ��ى أي � ��ن ي �م �ك��ن أن أح �م �ل �ه��م ف ��ي ذل � ��ك ال �ب��رد
القارس؟».
أول م��ن أم��س ،ل��م يكن ال�ب��رد ق��د ص��ار ال ُي�ط��اق.
ومع ذلك كان السيل ّ
سباقًا .جرف أرض الخيمة.
أم��س ،ج��اء ال�ب��رد قاسيًا ،وم��ع ذل��ك ح��اول��ت األم
إلعادة «سهمدة» أرض
أن تفعل ما في
وسعها ُّ َ
ّ
وسد الثغر بالحجارة والرمل
الخيمة بالوحل،
«كي ال تدخل املياه إلينا مجددًا» ،ولكن هل ذلك
يكفي ملواجهة العاصفة؟
ال تمتلك ه��ذه العائلة س��وى «ك��م ح��رام أخدنا
بعضهم م��ن جمعيات وبعضهم م��ن جيراننا
اللبنانيني»! هذه هي كل تدابير العاصفة :خيمة
على أرض موحلة وعدد من الحرامات ...ال دولة
وال منظمات دولية وال جمعيات .هؤالء ليسوا
جزءًا من التدابير إال في وسائل اإلعالم.
ال أحد سيعرف الكثير عن حياة ه��ؤالء ،إن «لم
يختبر ال�ع�ي��ش ف��ي خيمة ك��ال�ت��ي نعيش فيها
نحن» ،يقول إبراهيم .هذا الرجل الذي «طافت»
خيمته م��رارًا يعيش اليوم خوفني :الخوف من
«ط ��وف ��ان» ج��دي��د وال �خ ��وف م��ن «ت ��ده ��ور ح��ال��ة
ابني الذي أصيب بالتهابات الرئة من الصقيع».
خ��وف ه��ذا ال��رج��ل ن��اب��ع م��ن ت�ل��ك األخ �ب��ار التي
سمعها ع��ن «م ��وت ط�ف��ل ف��ي ع��رس��ال وآخ ��ر في
البقاع الغربي بسبب الصقيع» .ويسأل نفسه:
«م � � ��اذا ل ��و ت� ��ده� ��ورت ح ��ال � �ت ��ه؟» ،ال أح � ��د ي�م�ل��ك
اإلج ��اب ��ة ،ح �ت��ى وائ� ��ل أب ��و ف��اع��ور ن �ف �س��ه ،وزي��ر
ال �ش��ؤون االجتماعية ف��ي البلد ال��ذي ن��زح إليه
مليون ون�ص��ف مليون ن��ازح «ول��م يتخذ ق��رارًا
بعد بإقامة مخيمات ضمن املواصفات لحماية
هؤالء».
سنسأل الوزير السؤال الذي طرحه إبراهيم على
نفسه :م��اذا ل��و م��ات��وا؟ م��ا ه��ي «شغلة» ال��دول��ة؟
يختصر الوزير كالمه لـ«األخبار» بالقول« :أنا
م��رع��وب» .م��رع��وب؟ ألن «ال��وض��ع ك��ارث��ي ونحن
ع��اج��زون ،فنحن ك� ��وزارة ال ن�م��ون ع�ل��ى خيمة،
ون�ح��اول أن نعمل جاهدين م��ن خ�لال الهيئات
ال ��دول� �ي ��ة» .وي � ��رد أب� ��و ف ��اع ��ور ه� ��ذا ال �ع �ج��ز إل��ى
«غياب القرار السياسي في شأن إقامة مخيمات
رسمية ل�ل�ن��ازح�ين» .وف��ي ح�ض��رة ه��ذا الغياب،
ثمة ما يقوله :الصقيع سيجرف ناسًا ،وال حيلة
في يد الدولة إال القول« :الله يستر» .وعلى هذا
األس � ��اس ،ك��ل م��ا ي�م�ك��ن أن ن�ف�ع�ل��ه ه��و م�ح��اول��ة
«التخفيف من وطأة الكارثة وليس مواجهتها،
ولهذا بدأنا العمل مع الجمعيات على موضوع
التجهيز للشتاء كتغليف الخيم وتأمني التدفئة
والثياب» .أما العمل على تأمني أماكن في حال
حدوث الكوارث ،فهو ما يعتبر الترف بحد ذاته.
هذا من جهة الدولة العاجزة .أما بالنسبة إلى
امل�ف��وض�ي��ة العليا ل �ش��ؤون ال�لاج �ئ�ين ،فالوضع
ً
ليس أفضل ح��اال .فهذه األخ��رى تشكو العجز.
وب� ��رغ� ��م أن � �ه ��ا ت �ج �ه��د ه� ��ي األخ � � � ��رى مل �س��اع��دة
ال�ن��ازح�ين ،وخ�ص��وص��ًا م��ن يقطنون ال�خ�ي��م ،إال
أن األم ��ور «ليست ب�ه��ذه ال�س�ه��ول��ة» ،ت�ق��ول دان��ا
س�ل�ي�م��ان ،ال�ن��اط�ق��ة ب��اس��م امل�ف��وض�ي��ة .وت�ت�ط��رق

سليمان لحملة «مساعدات التحضير للشتاء»،
ال �ت ��ي «ت �ت �ض �م��ن ك��وم �ب��ون��ات امل � � ��ازوت وال �غ ��از
للتدفئة والطبخ والحرامات والثياب الشتوية».
وبموازاة ذلك ،بدأ الجيش أيضًا بالعمل في هذا
اإلطار «عبر توزيع مساعدات عينية من شوادر
بالستيك وخشب ورم��ل» .وتشير سليمان إلى
أن ��ه ج ��رى «ت�ج�ه�ي��ز ب �ع��ض األم ��اك ��ن ال�ج�م��اع�ي��ة
ل�ل�س�ك��ن ف��ي ع ��دة م�ن��اط� َ�ق ف��ي ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ».
وعندما نسأل :لم ال ُينقل القاطنون في الخيم
إليها قبل حصول كارثة املوت؟ تقول سليمان:
«مش أكيدة فينا ننقل ،لو كانت فاضية وجاهزة
كنا نقلناهم من قبل» .هنا ،العجز يضرب أيضًا،
وإن ك��ان االس�ت�ع��داد للمساعدة م��وج��ودًا .وت� ّ
�رد
س�ل�ي�م��ان ذل ��ك إل ��ى ت�ح��دي�ين رئ�ي�س�ي�ين :أول�ه�م��ا
«مستوى التمويل الذي ال يتعدى  %32من 1,7
مليار دوالر مطلوبة» ،أما التحدي الثاني فهو
«عدم وجود بنية تحتية صلبة الستيعاب هذا
الكم من النازحني».
العجز ض��ارب .لكن ذلك ال يمكن أن يعفي أحدًا
من املسؤولية .هؤالء النازحون إلى بالد الله ال
يطلبون الكثير .يطلبون حمايتهم من املوت ال
أكثر وال أقل.
ً
ف � ��ي ال � �ب � �ق� ��اع م � �ث �ل��ا ي� �ش� �ك ��و ه � � � ��ؤالء م � ��ن «ق� �ل ��ة
املساعدات» .وهذا بديهي في كثير من األماكن
ول �ي��س ف��ي ال �ب �ق��اع وح� ��ده .ف�ل�ن�ع� ّ�رج ع�ل��ى سهل
ال�ب�ق��اع .ه�ن��اك ،حيث اختفت الخيم املصنوعة
م��ن ال�خ�ي��ش وال�ن��اي�ل��ون ت�ح��ت أك ��وام ال�ث�ل��ج .في
ّ
تشتم شيئًا من
داخ�ل�ه��ا ال��ذي ي�غ��وص بعتمه،
ال ��دفء ممزوجًا برائحة ال�ك��رت��ون والبالستيك
وأغصان الشجر املبلل .وفي كل الخيم ،سترى
املشهد ذات��ه .وج��وه متعبة من البرد والصقيع
وجاق من الحطب إن وجد ،وإن لم
تتحلق حول
ّ
يوجد ،تجدهم مدثرين بـ«الحرامات».
ال �ح��ال ف��ي س�ه��ل ال �ب �ق��اع ه��و ن�ف�س��ه ف��ي ال�ب�ق��اع
الغربي ،حيث يقطن أغلب النازحني في الخيم.
ال ف��ارق بني املكانني باستثناء «دوز» الغضب

األكثر إيالمًا
هو مشهد
األطفال
الحفاة
على الثلج
في مخيم
الدلهمية
(أ ف ب)
الذي يزداد حدة هنا «من الغياب التام لجمعيات
اإلغاثة اللبنانية منها والدولية والعربية ،حيث
تبني أن ج��ل اهتماماتها فتح املكاتب وتنفيع

تحاول عائدة الحمصية تدعيم خيمتها
التي تستأجرها بـ 60ألف ليرة بالشهر
بعض امل��وظ�ف�ين ،بعيدًا ع��ن معالجة ه��ذا امللف
بشكل جدي وفاعل» ،يقول أحد النازحني .وفي
ظ��ل ه��ذا ال�غ�ي��اب امل ��زدوج م��ن ال��دول��ة والهيئات
اإلغاثية ،سيقضي أبو محمد الحلبي ليله مع

اث�ن�ين م��ن أوالده «ن�ن�ت�ن��اوب على السهر خوفًا
من اقتالع الرياح للخيمة وتسرب املياه إليها».
أما في مخيم الدلهمية ،فثمة ما هو أكثر إيالمًا.
مشهد األط �ف��ال ال�ح�ف��اة ع�ل��ى ال�ث�ل��ج ،وه��م كثر.
وبابتسامة ال تخلو من التهكم ،يقول إسماعيل:
«شايف هدول ما ضل وفد أوروبي وال عربي إال
ما شافهن ،بس ما صدقوا يمكن إنو رح نغرق
بالشتا».
وفي الطرف الشمالي من املخيم ،تحاول عائدة
ال�ح�م�ص�ي��ة ،ت��دع�ي��م خيمتها ،ال�ت��ي تستأجرها
ب� �ـ 60أل��ف ل�ي��رة ب��ال�ش�ه��ر ،ب��األح �ج��ار وال�ق�س��اط��ل
الحديدية ،بعدما فعلت فيها الزوابع ما فعلته.
ت �ق��ول« :ك ��ل ال�ل�ي��ل ع��اي�ش�ين ع�ل��ى أع �ص��اب �ن��ا ،ما

اكتشاف العالج :القطاع الخاص ب ـ
مخيم
للنازحني
في بعلبك
(رامح
حمية)

محمد وهبة
لكل حدث تفاعالته .تبادل االتهامات بني وزير
االش �غ��ال غ ��ازي ال�ع��ري�ض��ي ووزي� ��ر امل ��ال محمد
ال �ص �ف��دي ك ��ان ي�م�ك��ن ان ي �ح��دث «إن �ف �ج��ارًا» في
مكان آخ��ر غير لبنانّ .ام��ا هنا ،فلم يطل الوقت
ّ
مجرد قنبلة صوتية انتهت
قبل أن يتبينّ أنها
مفاعيلها بانتهاء مفعول ص��وت�ه��ا .فالصدمة
ح� ّ�رك��ت أج �ه��زة وم��ؤس �س��ات وش �خ �ص �ي��ات لكل
م �ن �ه��ا ح �س��اب��ات��ه ف ��ي ل �ع �ب��ة ال �س �ي��اس��ة امل�ح�ل�ي��ة.
ت �ح� ّ�رك��وا ف�ق��ط ألن �ه��م ي��ري��دون ت�س��وي��ق ف �ك��رة أو
مشروع ،أو اقتطاع ّ
حصة من األجواء ،أو الكشف
عن نوع املالئكة التي ينتمون إليه على حساب
فضائح اآلخرين.
آخ ��ر ب �ي��ان خ ��رج ع �ل��ى أن �ق��اض ق� ّ�ص��ة ال�ع��اص�ف��ة
و«ال�ط��وف��ان العظيم» ف��ي نهر ال�ك��وك��وديّ ،
نصه
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�خ�ص�خ�ص��ة
زي��اد حايك .ال أحد يعلم كيف ابتكر حايك هذه
ال �ف �ك��رة ال �ت��ي ت �ق��ول إن «ل �ب �ن��ان ل��م ي�ك��ن ليعاني
مشكلة غرق الطرق بمياه األمطار لو كان تلزيم
إنشاء ه��ذه الطرق وإع��ادة تأهيلها وصيانتها
يجري على قاعدة الشراكة بني القطاعني العام
والخاص ،أو على األق��ل ملا كانت املسؤولية في

