
Ⅶ بيروت - وفاء عواد

هــي الحــرب الممتّدة منذ أكثر من ســّت 

ســنوات، مــا زالــت تنتــج صــور الموت 

والمعانــاة.. صوٌر يتفّرج عليها العالم، يبكي 

أحيانــاً ثم يطويهــا ويمضــي. وكأّن الظلم 

غير موجود ما لم تشــهد عليه صورة جسٍد 

متجّمــد أو غريــق أو محتــرق أو ممّزق.. 

وما تلبــث أن تغيب هذه الصــورة لتنضّم 

إلى ســابقاتها من الصور المنسّية. فباألمس 

القريــب، تحــّول الثلج األبيــض في جرود 

بلــدة الصويري اللبنانية علــى الحدود مع 

ســوريا كفناً ألكثر من 16 نازحاً سورياً، لدى 

محاولتهم الدخول إلى لبنان خلسًة في ليلة 

عاصفــة، فتجّمد أكثر من نصف المجموعة 

التي كانت تضّم 30 سورياً. معظم الجثامين 

التي عِثر عليها تعود لنساء وأطفال، وتؤّرخ 

للحظات عصيبة وقاســية أمضاها النازحون 

قبل أن يستسلموا لقدرهم وتتجّمد قلوبهم.

وتكّر ســبحة المشــاهد، لتســتقّر على 

مشــهد أطفال تغوص أرجلهــم في الوحل، 

يســقطون أرضاً لكنهم سرعان ما يعاودون 

النهوض ليركضــوا مجّدداً خلــف بعضهم. 

يتهاتفــون علــى كاميرات وســائل اإلعالم 

للمطالبــة بقفازات ألياديهــم الباردة.. فمع 

أن الشــتاء هو السادس لهم في لبنان، فإن 

القفازات، على بســاطتها، ليست من ضمن 

أولويات الدول المانحــة، وال أهاليهم، في 

ظــّل التراجع الكبيــر في تقديمــات هذه 

الدول وفي المستوى المعيشي لالجئين، ما 

يعّمم حالة من البؤس سواء عند المقيمين 

في الخيــم أو في المســاحات اإلنشــائية 

المسماة بيوتاً.

معاناة
ومــا بين المشــهدين، تتحّســر »أم صالح« 

وتشــكو قســاوة الطبيعة وصقيعها. تقول، 

وهي تحشو مدفأتها العتيقة بما تبّقى لديها 

من حطــب: هذا كل ما تمّكنت من جمعه 

مع أطفالي خالل األسابيــع القليلة الماضية 

مــن البســاتين المجاورة. أمــا »أبو عالء«، 

النازح من ريف دمشــق، فأمضى ســاعات 

الصبــاح األولــى محاوالً إزالــة الثلوج التي 

تراكمت فوق خيمته البالية المرفوعة على 

أخشاب مهترئة، والتي كادت أن تنهار فوق 

رؤوس أفراد عائلته المؤّلفة من 8 أشخاص. 

ســاعات أمضاها بين كــّر وفّر مع العاصفة، 

تــارًة يخــرج لرفع الثلوج وتكســير طبقات 

الجليــد، وأخــرى يختبــئ من هــول البرد 

والثلوج. وفي المحصلة، الخشــب المهترئ 

ال يرفع خيمــة، والنايلون ليس غطاًء يمنع 

تسّرب المياه إلى داخل الخيمة. 

3 احتماالت
هــم نازحــون يدركون بأن ال أفــق حلوالً 

قريبة، وكل وقودهم انتظار وأمل بالعودة 

قبل أن تصدأ مفاتيح البيوت وتهرم الوجوه 

والنفوس. هو أمل يشــبه تلك الرســومات 

التــي تعرضهــا شــوادر الخيــم المتروكة 

للريح، ولمخيلة طفل يحكي بريشــته عن 

منطــاد يطير فــوق بلد تدّمــرت معالمه. 

وداخــل الخيــم الجاثمة على أكــوام من 

الصقيع وضيق الحــال واألحالم المؤّجلة، 

يحفــر النازحون ثالثة احتماالت في األرض 

الموحلــة: هجــرة ملغومــة بالغــرق، أو 

العــودة إلى مــا تبّقى من حطــام أمكنة، 

أو الصمود في الخيــم التي ال يعرف متى 

تطبق على أنفاســهم كلمــا هّبت عاصفة 

وشــّلعها الثلج. وبين االحتمــاالت الثالثة، 

العواصــف بأســماء وأرقام وهمــدرة في 

السياســية، كما في غضــب الطبيعة، وفي 

اللحن الــذي يصفر في مطارح تبقى برغم 

كل النوائــب عصّيــة على األســى، بدليل 

ضحــكات األطفال الذين يدّورون البرد في 

حلقــات تغّني، وبدليل حداء المســّن في 

اشــتياقه الى داره وإلى الــزرع الذي تركه 

والغّلة التــي ينتظر أن تزهر ثانية، وبدليل 

النسوة اللواتي من الزرع والحطب والعمل 

اليدوي مألن الحلل بما تيّســر من أطعمة، 

وبدليل الصبّية التي من إعالن يحمله شادر 

خيمــة تحلم بــأن تصير نجمة مشــهورة، 

الخالص  الذهــب  وبدليــل »مبرومة« من 

تخّبئها الجدة لحفيدتها إلى يوم عرســها.. 

وختامــاً، بدليل األمنيات التي ال تبني على 

الحاضر المفِلس.
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الصقيع كفن لألطفال على حدود اللجوء

شتاء وجوع وأوبئة تفتك بالمخيمات.. وغياب للمنظمات الدولية

نازحو سوريا 
المأساة الغائبة عن دفاتر اإلنسانية

Ⅶ إسطنبول-عبدالله رجا

»كاس علــى كل النــاس«، أكثــر جملــة تعبر عن 

واقع الحرب السورية وهي المفضلة لدى الشعب 

الســوري فــي وصفه لمــرارة الصــراع وحصة كل 

مواطن منه.. لكن البعض يرى أن هذا الثمن أصبح 

باهظاً، ولم تعد لهم طاقة لتحمل المزيد خصوصاً 

فــي فصل الشــتاء الــذي يفتــك بالمدنيين دون 

رحمة أينما كانوا.. في كل موســم تتجدد المأساة 

واأللم للســوريين في الداخل.. دون أدنى أمل في 

انفراج يزيل هذه المآســي،13 مليون نازح حسب 

تقديــرات المنظمات اإلنســانية، خّلفتهم الحرب 

الســورية منذ بداية اندالعها واحتــدام الوضعين 

األمني والعسكري، في العام 2011، ورحلة النزوح 

القسري التي وجد السوريون أنفسهم في خضمها 

تمثل مأســاة في حد ذاتهــا إذ تتنقل العوائل بين 

العديــد من المحافظات بحثاً عن مناطق أكثر أمناً 

واســتقراراً داخل ســوريا، بينما يتوجه آخرون إلى 

الخارج،وقــد عملت في بدايــة األزمة العديد من 

المنظمات المعنية اإلنسانية في محاولة للتخفيف 

من معاناتهم ومعالجة أوضاعهم وتقديم توصيات 

تعــود إيجاباً بالنفــع لصالح الالجئيــن عامة، أما 

النازحــون داخليــاً فيمثلــون الفصل األســود من 

الروايــة منــذ البــدء، واآلن باتت حالتهــم مزرية 

ويفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة.

خارطة النزوح
تصدرت قائمة النزوح منطقة ريف دمشــق، حيث 

تجــاوز عــدد النازحيــن عتبة 2.2 مليون نســمة، 

معظمهــم من أحياء العاصمــة الجنوبية التي كان 

لها النسبة األعلى في النزوح بسبب الدمار الواسع 

والمنهجــي الــذي طال تلك األحيــاء، ومن مدينة 

داريا والغوطة الشــرقية في كل من دوما وحرستا 

وجوبــر والقابون وبــرزة على نحو خــاص، والتي 

تعتبــر مناطق شــبه خالية نتيجــة محاصرتها من 

قبل قوات النظام لفترة طويلة واستهدافها بشكل 

مباشــر. أما حمــص فهنــاك العديد مــن أحيائها 

مــا زالت تخلــو من الســكان بشــكل كامل مثل 

أحياء القصور وبابا عمرو واإلنشاءات التي تدمرت 

بشكل شــبه كامل. وتعتبر محافظة الرقة من أكثر 

المحافظات احتضاناً للنازحين، حيث يتواجد فيها 

مــا ال يقــل عــن 1.4 مليون نــازح، معظمهم من 

حلــب وإدلــب، تليها مدينة دمشــق باحتضان ما 

ال يقــل عــن 1.2 مليون نــازح، معظمهــم نزحوا 

من األحياء الجنوبية ومن مدن الغوطة الشــرقية 

وداريــا ودوما وجوبر والقابون وبرزة، ومن منطقة 

القلمون، واســتقروا بداية، علــى وجه الخصوص، 

في منطقة التل ومســاكن برزة، وضاحية قدســيا، 

وجرمانــا، وصحنايا، ومخيم اليرموك، والشــاغور، 

ومشــروع دمر، والمزة، تليها محافظة حماة التي 

تحتضــن ما ال يقل عن 650 ألــف نازح. وبطبيعة 

الحال، فإن هذه األرقامالمستندة إلى تقارير سابقة 

عرضة للتغيرات.

كارثة إنسانية
ويمثــل النــزوح الداخلــي أحــد أبــرز التحديات 

المتعلقــة بكارثــة حقــوق اإلنســان المغيبة في 

ســوريا، حيث ارتفع عــدد النازحين فــي الداخل 

بشــكل ملحوظ وتعدى حدود االستجابة والدعم 

والمواكبــة من قبل المنظمــات واللجان المحلية 

الســورية، فقــد بلــغ عــدد النازحيــن 13 مليون 

شــخص، وأطلقت األمم المتحــدة مع بداية العام 

الحالي خطة لالســتجابة اإلنســانية لعــام 2018، 

التي ستحتاج إلى 3.5 مليارات دوالر من المانحين 

لتلبية احتياجات النازحين داخلياً. 

 وحين اندلعت األزمة لم يكن يتصور السوريون 

أن شــتاءات ستمر على أجســادهم وهم مشتتين 

فــي المخيمات والصحــاري، وربمــا البعض على 

سطح البحر يحاول الهروب من الجحيم، لكن مرت 

شتاءات وشتاءات حتى نشــأت عالقة عدائية مع 

فصول السنة.ترك الشتاء في كل منطقة من سوريا 

بصمة مروعــة على المدنيين، ففــي األردن على 

ســبيل المثال في مخيمات اللجوء، للشــتاء قصة 

مع قتل األطفال برداً، وفي لبنان القصة أكبر، ففي 

األسبوع الماضي قتلت عائلة على الحدود اللبنانية 

الســورية، بعد أن حاولــوا أن يدخلوا بطريقة غير 

شــرعية هرباً من السلطات اللبنانية، إال أن سلطة 

الشتاء كانت أقوى، وماتت العائلة.

ضراوة الحرب واللجوء
وال ينســى أحد النــزوح الكبير مــن مدينة حلب 

نهايــة العــام 2015، حين وقعت معــارك ضارية 

في حلب الشــرقية بيــن الفصائل وبيــن الجيش 

السوري والروســي من جهة أخرى، كانت النتيجة 

»يــوم قيامة« في هذه المدينة ونزوح ال مثيل له. 

في حينهــا، وصفت صحف بريطانية قصف حلب 

ونزوح عشــرات اآلالف منها بأنه أسوأ مأساة في 

الحرب الســورية، وستكون له نتائجه الكبيرة على 

هــذه الحرب وعلى أوروبا والعالقات بين روســيا 

والغــرب. كمــا توقع أحد الكتــاب أن تتجه أنظار 

النظام السوري بعد حلب إلى الرقة وتدمر.

وقالت صحيفة تايمز في تقرير لها إن عشــرات 

اآلالف مــن النازحين أصبحــوا عالقين الليلة قبل 

الماضيــة على الجانب الســوري مــن الحدود مع 

تركيــا واتخذوا من األرض المفتوحــة مكاناً للنوم 

في طقــس بارد، بينما تقــول منظمات العون إن 

القصف الروســي تســبب في أســوأ أزمة إنسانية 

خالل الحرب في سوريا.

ومازال أبو عمر، الذي عاد إلى حلب الشــرقية 

وهــو اآلن يحــاول أن يرمــم بيته، يتذكــر األيام 

الصعبــة في هذا النزوح، ويقــول في حديث مع 

»البيان« لم نكن نتوقع أننا ســنخرج سالمين من 

هــذه الحرب، كانت حلب الشــرقية كتلة ملتهبة، 

وعندما خرجنــا بعد وقف إطالق النار، تأكدنا أننا 

ســنموت من البرد على الحدود التركية السورية، 

بعــد عملية اإلجالء، لكــن لم نمت ال بالحرب وال 

بالشــتاء القارص، لكننا رأينــا كيف دفنت عائالت 

أطفالهم بعد أن ماتوا من البرد في »الفال«.

مضايا الغنية جائعة
حلــب ليســت الوحيــدة لكنها األكثر شــهرة في 

الساحة السورية، ففي مضايا على الحدود اللبنانية 

الســورية مأســاة من نوع آخر، المفارقة في هذه 

المدينة أنها كانت مصيفاً للســوريين والســائحين 

معــاً، وقد كانــت مضرب أمثــال للمــدن الغنية 

والمنتجــة وذات الخيــر الوفيــر، لكنهــا في هذه 

الحرب والشــتاء على وجــه التحديد تحولت إلى 

مدينة الفقر والجوع.

عــاش أكثــر من 40 ألــف مدنــي نصفهم من 

المهجريــن قســرياً في بلــدة مضايا؛ واقعاً ســيئاً 

للغاية، بســبب اســتمرار الحصــار المفروض على 

البلدة من قبل قوات النظام وميليشــيا حزب الله 

اللبناني. لم تكن ميليشــيات حــزب الله اللبناني 

تســمح بدخــول رغيف الخبز إلى هــذه المدينة، 

علماً أنها كانت أول من استقبل النازحين اللبنانيين 

في العام 2006 حين اعتدت إسرائيل على لبنان.
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بينما يعجز العالم عن تقديم أي حل للسوريين، 

تبقى على هامش هذا الصراع المشكلة اإلنسانية 

التــي أصبحــت أكثر جوانــب األزمة الســورية 

صعوبة. فلم تعد المنظمات الدولية قادرة على 

تغطية الحاجات الضرورية للشعب السوري الذي 

يعيش في المخيمات. وفي ضوء الوضع السوري 

المتفاقم بــرزت الحاجة إلى منظمــات اإلغاثة 

والتنمية المحلية بشكل متزايد في ظل المعاناة 

اإلنسانية التي يعيشــها السكان وافتقادهم إلى 

الكثير من مقومات الحياة األساسية، حيث تمثل 

األنشــطة التي تقوم بها هــذه المنظمات ركيزة 

أساســية في دعم صمودهم وتلبية االحتياجات 

اإلنســانية المختلفــة، إال أن حقيقة األمر هناك 

غياب فاعليــة الكثير منها وانخفاض كفاءتها في 

المجال اإلغاثــي والتنموي، وافتقار العديد منها 

إلــى برامج عمل ورؤى واضحة في هذا المجال، 

إلى جانــب غياب الخطــط التنموية الشــاملة 

والبرامــج الزمنية التي تحدد طبيعة األنشــطة 

واألهداف التي يمكن تحقيقها أو تحقيق تطوير 

نوعي فيها.

 ففي الجانب اإلداري تعاني هذه المنظمات 

مــن غياب الكفــاءات البشــرية المتخصصة في 

المجــال التنموي بشــكل عام وقطــاع اإلنعاش 

وســبل العيش بشــكل خاص، إلــى جانب صغر 

حجمها وقلة عدد كوادرها وانتشارها الجغرافي 

الواســع وغياب التخصص فــي عملها من حيث 

القطاعات المستهدفة بنشاطي اإلغاثة والتنمية، 

باإلضافــة إلى كثــرة عدد هــذه المنظمات مع 

غياب جهة ناظمة. 

أمــا المشــكلة األكبر فــي الواقع الســوري، 

هو احتــكار العمل اإلغاثي بيــد جماعة معينة، 

وهــي جماعة اإلخــوان، التي اســتحوذت على 

كل مفاصــل العمل اإلغاثــي وبدأت تعمل وفق 

الحزبية الضيقة.  الحسابات السياســية والدينية 

ويؤكــد العديد من الالجئين والنازحين أن معيار 

الحصــول على الجرعــة الغذائية أو ما يســمى 

بالسلة الغذائية هو مدى التأييد لإلخوان. 


