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مجتمع وإقتصاد
على الغالف
العاصفة .قلق الموت يقيم معهم كما الثلوج التي
بانتهاء
يشعروا
لم
الخيم
الى
الالجئون
وحدهم
ّ
اجتاحتهم .قلق عارم ّ
تعبر عنه نورا الهاربة من جحيم حلب لتحط في مخيم عشوائي في بر الياس .تحمل
رضيعها بين يديها لتمنحه بعض الدفء ،تقول« :منذ أربعة أشهر لم أحصل على مساعدات غذائية سوى مرتين
( )...إذا لم يقتلنا البرد سيقتلنا الجوع»« .األمم» ،كما يسمي الالجئون مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين،
تتقاعس عن نجدة هؤالء ،فيما الدولة اللبنانية ال تتدخل إال لمعاقبهم أو للنأي بنفسها عن مأساتهم

الالجئون في خيام «األمم» :أنقذونا
إيفا الشوفي
عـلــى ارت ـفــاع  900مـتــر ،فــي بــر الـيــاس،
تـ ـ ـت ـ ــوزع م ـخ ـي ـم ــات ّكـ ـثـ ـي ــرة لــاج ـئــن
ال ـســوريــن .قــد تـتـعــذر رؤيـتـهــا بشكل
واض ــح بسبب األب ـيــض الـطــاغــي150 .
أل ــف الج ــئ م ــوج ــودون ف ــي ب ــر الـيــاس
وحـ ـ ــدهـ ـ ــا ،وف ـ ـ ــق ك ـ ـ ــام عـ ـض ــو اتـ ـح ــاد
ال ـج ـم ـع ـيــات اإلغ ــاث ـي ــة وامل ـ ـسـ ــؤول عن
أح ــد املـخـيـمــات مـحـمــد ه ـبــش .انتهت
العاصفة منذ أيام ،وانتهى قلق هبوط
الخيم جــراء تساقط الثلج ،وخــرج من
صمد خــال العاصفة مــن خيمته .في
املقابل ،تضاعف قلق قــديــم :الصقيع.
موجة الصقيع املسيطرة على البالد،
وبـشـكــل خ ــاص منطقة الـبـقــاع األكـثــر
تأثرًا ،تضع ما يقارب  409آالف الجئ
ّ
مسجل أم ــام خطر ج ــدي ،يـتــوزع 144
ألـفــا منهم على  852مخيمًا عشوائيًا
مــن أصــل  1435مخيمًا على األراض ــي
اللبنانية .عند الساعة الــواحــدة ظهرًا
ً
ك ــان ــت درج ـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ــرارة  .2أم ـ ــا ل ـي ــا،
يستطرد أحــد الــاجـئــن« ،فتصل إلى
رقم ّ
ما دون سبع درجات»ٌ .
يقدره خالد
وفق قوة الصقيع الذي ينخر عظامه.
إحصائيات وزارة الصحة عن املتوفني
ب ـس ـب ــب الـ ـع ــاصـ ـف ــة تـ ـتـ ـح ـ ّـدث ع ـ ــن 11
شخصًا 3 :سوريني ّ
تجمدوا في شبعا
ُ
ودفنوا هناك 4 ،أشخاص من التابعية
ال ـب ـن ـغ ــادش ـي ــة قـ ـض ــوا فـ ــي ال ـض ـن ـيــة،
ّ
ٌ
متجمدًا على الرصيف
فلسطيني ُوجد
في راشيا نهار الجمعة الفائت ،وثالثة
لبنانيني ماتوا جــراء عــوارض صحية
ل ـه ــا ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ــال ـع ــاص ـف ــة .لــم
تصل هــذه اإلحـصــائـيــات إلــى عرسال
ّ
أو إلــى مخيمات البقاع حيث ُبلغ عن
وف ــاة رضـيــع وطفلة فــي الـيــوم الثاني
لـلـعــاصـفــة ،أم ــا أول م ــن أم ــس فـمــاتــت
طـفـلـتــان أيـضــا فــي مـخـيـمــات عــرســال،
األول ــى عمرها شـهــران والـثــانـيــة سنة
ون ـص ــف .م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــاص ـفــة حتى
أطفال في عرسال ،ساهم
أمس مات 6
ٍ
البرد بشكل أساسي في موتهم .كذلك
ل ــم ت ــذك ــر هـ ــذه اإلح ـ ـصـ ــاءات أم خــالــد
البالغة من العمر  50عامًا .توفيت أم
خــالــد م ـنــذ  4أيـ ــام ف ــي مـخـيــم م ـجــاور
لـ»مجمع قرية الـبـقــاع» فــي بــر الياس.
توفيت مــن الـبــرد ،بحسب «الـجـيــران»
ً
الــذيــن شــاهــدوهــا تـحـتـضــر ل ـيــا حني
كــانــت درج ــة ال ـح ــرارة  6دون الـصـفــر.
 18شخصًا ماتوا خالل أسبوع ،وهذا
العدد يشمل فقط الحاالت التي علمنا
ب ـهــا ،وه ــو بــالـتــأكـيــد أك ـب ــر .املـنـظـمــات
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة رف ـ ـضـ ــت خـ ـ ــال ال ـع ــاص ـف ــة
االعتراف بأي حالة وفاة ما عدا الثالثة
الذين قضوا في شبعا .يرى هــؤالء أن
املــوت مــن الـبــرد يجب أن يكون عبارة
عن مشهد مشابه ملا حصل في شبعا:
أن ُيدفن الطفل والشابان تحت الثلوج
ح ـت ــى يـ ـتـ ـج ـ ّـم ــدواّ .أمـ ـ ــا املـ ـ ــوت نـتـيـجــة
الـتـهــاب ح ــاد فــي الــرئـتــن ج ــراء الـبــرد
فـهــو لـيــس مــوتــا مــن الـصـقـيــع ،وامل ــوت
اختناقًا بسبب إحراق أكياس النايلون
بحثًا عــن دقـيـقــة دفء لـيــس مــوتــا من
ال ـبــرد .وزي ــر الصحة وائ ــل أبــو فاعور
قــال ـهــا ب ـص ــراح ــة« :اخ ـت ـفــت املـنـظـمــات
ٌ
اختفاء
الــدولـيــة مــع ق ــدوم الـعــاصـفــة»ّ .
يــؤكــده الــاجـئــون الــذيــن لــم يتلقوا أي
مساعدات من «األمم» كما ُيطلقون على
املـفــوضـيــة الـعـلـيــا ل ـش ــؤون الــاجـئــن.
راكم الالجئون في مخيمات بر الياس
غضبًا كبيرًا على الجمعيات .يرددون
دائ ـ ـمـ ــا أنـ ـه ــم «ج ـم ـي ـع ـه ــم ي ـح ـض ــرون
ليصوروا ومن ثم يرحلون ،يختفون».
عـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،لـيــس لــديـهــم من

ّ
خطر توقف المساعدات الغذائية ال يزال مطروحًا بقوة (األناضول)

الصقيع يقتل الجئة سورية في بعلبك
رامح حمية
رامــة محمد طهراني ،نــازحــة ســوريــة .اســم آخــر يضاف إلــى الئحة املــوت نتيجة
الصقيع وتدني درجات الحرارة ،وعدم توافر التدفئة الكافية واملساعدات الالزمة.
توفيت الــوالــدة في املنزل الــذي تقطنه وعائلتها عند أطــراف مدينة بعلبك .تمكن
الصقيع من قلبها الصغير ،وتركت ابنتها ( 5سنوات) وولديها لقساوة الحياة
والنزوح املرير .حكمت ،ابنها البكر ،بات «يتيم األم» كما يقول .لم يكمل الخمسة
عشر عامًا بعد ،فيما وال ــده ال يــزال فــي ســوريــا .يشير حكمت إلــى أنــه عــاد إلى
ّ
«متجمدة» ،األمر الذي دفعه إلى طلب املساعدة ونقلها إلى أحد
املنزل ليجد والدته
مستشفيات املدينة ،ليتبني بعد الكشف عليها من األطباء أن «الوفاة ناجمة عن
الصقيع ّ
وتجمد الدم» بحسب ابنها حكمت .ينفي الفتى حصولهم على مساعدات
من «الجمعيات اإلغاثية واألمم املتحدة» ،وهم يعيشون مما يقدمه لهم جيرانهم من
اللبنانيني «ومن أولئك الذين نستأجر عندهم» يقول.

مـنـقــذ س ــوى الـجـمـعـيــات ،فيتوجهون
ّ
ن ـحــو أي زائـ ــر غــريــب عــلــه يـســاعــدهــم
في إعــادة إدخـ ُـال أسمائهم إلــى الئحة
«األمـ ــم» ال ـتــي شـطــب مـنـهــا ع ــدد كبير
منهم من دون معرفة األسباب.
كشفت ه ــذه الـعــاصـفــة مـشــاكــل كثيرة
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد اإلغ ـ ــاث ـ ــة ،وأظـ ـ ـه ـ ــرت أن
االسـتـعــدادات لــم تكن بالقدر املطلوب
مل ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذا الـ ـطـ ـق ــس ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن أن املـشـكـلــة نـفـسـهــا ت ـك ــررت الـعــام
امل ــاض ــي م ــع «أل ـي ـك ـســا» .تــؤكــد ممثلة
«املفوضية العليا لـشــؤون الالجئني»
ف ــي ل ـب ـنــان ،نـيـنــت كـيـلـلــي ،ف ــي حــديــث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن «املـفــوضـيــة قامت
بـتـحـضـيــرات ك ـب ـيــرة ل ـهــذه الـعــاصـفــة،
واألضــرار التي ُس ّجلت أتت أقل بكثير
ّ
مما كان سيحدث لو لم نتحرك .بدأنا
منذ شهر بتوزيع املساعدات الشتوية
ّ
الـتــي غــطــت أكـثــر مــن  600أل ــف الجــئ،

وأنـفـقـنــا إل ــى ال ـي ــوم  56مـلـيــون دوالر
على املساعدات الشتوية فقط».
يريدون املــازوت ،هذا مطلبهم الوحيد
ال ـ ـيـ ــوم .ف ــاط ـم ــة ال ـت ــي هـ ــوت خـيـمـتـهــا
بسبب تــراكــم الثلوج ،انتقلت للعيش
ف ــي خ ـي ـمــة ج ـيــران ـهــا امل ـ ـجـ ــاورة حيث
يشتعل النايلون في الصوبيا ليتحول
إلى دفء قاتل .يعلمون جيدًا املخاطر،
لكنهم يقولون بابتسامة ساخرة «بني
أمــراض ّالرئة واالختناق أو املــوت من
البرد ،نفضل االحتمال األول» .إذًا هو
ٌ
موت وموت ُوضع الالجئون
خيار بني
ٍ
أم ــام ــه ،ألن املـجـتـمــع ال ــدول ــي ال يــريــد
أن ي ـســاعــد .يــريــد أن يـكــافــح اإلرهـ ــاب
وي ـ ـمـ ـ ّـول ال ـ ـحـ ــروب وي ـق ــات ــل «داعـ ـ ــش»
م ــن دون م ـســاعــدة ال ــاج ـئ ــن ،عـنــدهــا
تنفد األم ــوال .خطر توقف املساعدات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة فـ ـج ــأة ل ـب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
العاملي ال يزال قائمًا ومطروحًا بقوة.

من استفاد من انفاق األمم
المتحدة  56مليون دوالر على
المساعدات الشتوية؟
تــؤكــد امل ـت ـحــدثــة بــاســم ال ـبــرنــامــج في
لبنان ساندي مــارون أنهم يحتاجون
على الفور إلى ما مجموعه  212مليون
دوالر ل ــدع ــم ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي س ــوري ــا
والـ ـ ـ ــدول امل ـ ـجـ ــاورة ال ـخ ـم ــس لــأشـهــر
ال ـثــاثــة األولـ ــى مــن ع ــام  .2015لبنان
يـحـتــاج ال ــى  27مـلـيــون دوالر شهريًا
لـتـغـطـيــة  900ألـ ــف الجـ ــئ ه ــم األك ـث ــر
حاجة إلى املساعدة.
أحمد الخمشري ،اآلتــي مــن معضمية
ال ـ ـشـ ــام وال ـ ـقـ ــاطـ ــن فـ ــي م ـخ ـي ــم فـ ــي بــر
ُ
الياس ،يشكو من أن «األمم» لم تدخله
ضـمــن الئـحــة مـســاعــداتـهــا عـلــى الــرغــم
من التشوهات في يديه وقدميه نتيجة

ّ
تعرضه للكيماوي ،حسبما يقول .أما
خ ــال ــد ،ابـ ــن ال ـ ـ ــ 17ع ــام ــا ،ف ـقــد وصـلـتــه
رسالة منذ أشهر تقول :نعتذر عن عدم
تقديم املساعدة .لم يكن الوضع مريحًا
في املخيم ،فالتوتر ظاهر على وجوه
الــاجـئــن .منذ قليل حصل ع ــراك بني
امرأتني من أجل ثياب األطفال .يعكس
هــذا الـعــراك حجم الضغوط والتشنج
املسيطر الذي يتحول الى عنف بدافع
البقاء على الحياة .اإلحصاءات تشير
الى أن  %86من الالجئني يقيمون في
املناطق األكثر تهميشًا ،حيث يعيش
 %66مــن اللبنانيني املهمشني .هــؤالء
أيضًا يواجهون سنويًا ظروفًا مشابهة
تــدفــع الــى ازدي ــاد ال ـتــوتــرات %61 :من
املـجـتـمـعــات املـضـيـفــة أقـ ـ ّـرت ب ـحــوادث
عنف تجاه الالجئني خــال ال ــ 6أشهر
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة .تـ ــركـ ــزت هـ ــذه األحـ ـ ـ ــداث فــي
ّ
املناطق الفقيرة ،ما يذكرنا بجغرافيا

بلدية القرقف تطرد الالجئين
تستمر الـبـلــديــات فــي إص ــدار ق ــرارات عنصرية وغـيــر قانونية بحق الالجئني
السوريني ،آخرها قــرار رئيس بلدية القرقف في عكار الشيخ يحيي الرفاعي،
ً
ابتداء من  19الجاري .ويرى القرار أنه
منع إقامة الالجئني السوريني في البلدة
نظرًا إلى عدم قدرة البلدية على ّ
تحمل تبعات وأكالف خدمة الالجئني السوريني
املقيمني في البلدة ،وبما أن السلطة اللبنانية غير منصفة في توزيع الخدمات
املتعلقة بالالجئني املقيمني على االراضــي اللبنانية ،وحيث إن وزيــر التربية قد
أقصى بلدتنا من عداد املدارس املعتمدة لتعليم أبناء الالجئني السوريني ،تطلب
البلدية من الالجئني املوجودين في البلدة مغادرتها تحت طائلة املالحقة القانونية،
ّ
على أن ينفذ القرار الشرطيان خالد الرفاعي وإبراهيم الرفاعي .يأتي هذا القرار
بعد سلسلة إجراءات عنصرية اتخذتها أكثر من  45بلدية ،وفق تقرير «هيومن
رايـتــس ووت ــش» ال ـصــادر فــي  9تشرين األول ،والـتــي نصت على حظر تجوال
السوريني في ساعات محددة.

