إزالة مآوي الﻼﺟﺋين في لبنان ،فصل ﺟديد من التهجير!
ّ 2019أيار 25
ّ
ّ
تتصدر من ﺟديد في الساحة اللبنانية قرارات الحكومة اللبنانية املتعلقة بوضع الﻼﺟئين السوريين ،من
ّ
دون أدنى اعتبار لألسباب التي ّأدت بالسوريين للجوء إلى األراض ي اللبنانية؛ أال وهي الحرب الداﺋرة في سورية،
ً
والخطر املحدق بحياتهم وعواﺋلهم .الحال الذي وصل إليه الﻼﺟئون السوريون في لبنان ،قد ال ّ
يقل سوءا عن
تعرضوا لها في سورية .ففي اآلونة األخيرةّ ،
الضغوطات و االنتهاكات التي ّ
تعددت األساليب التي تحاول بها الحكومة
ً
اللبنانية زيادة الضغط على الﻼﺟئين ،للعودة إلى سورية قسرا ،وذلك تلبية ملا يريده النظام وحليفه الروس ّي إلعادة
ًّ
ّ
مستقرا؛ لدفعه للبدء بعملية إعادة اإلعمار .ومن
الدولي أن الحرب انتهت ،و أصبح الوضع
الﻼﺟئين وإيهام املجتمع
ّ
ّ
للمخيمات
املستمرة من ِق َبل قوى الجيش واألمن اللبناني
هذه األساليب التي تعتمدها الحكومة اللبنانية املداهمات
ّ
التي يقطنها الﺟئون
سوريون.
وتم تهديم ّ
تعرضت ّ
مخيمات في البقاع إلى مداهمة قوى األمن دون إنذارات مسبقةّ ،
عدة ّ
عدة ِخ َيم في ّ
حيث ّ
كل
مخيمّ ،
ّ
بحجة الخوف من استيطان السوريين .وذات األمر حصل في بلدة عرسال الحدودية ،ولكنه تداعى في
عرسال ،ليصل إلى إنذرات مباشرة أخبرها رﺋيس بلدية عرسال بعد اﺟتماعه وصدور القرار من وزارة الدفاع،
ينص على إزالة كافة األبنية اإلسمنتية التي أنشأها الﻼﺟئون في ّ
والذي ّ
ّ
مخيمات تواﺟدهم باعتبارها إنشاءات غير
ّ
ثم قامت ّ
دوريات من الجيش بتبليغ ّ
قانونيةّ .
املخيمات مثل (املعلمين ،النسيم ،أبناء الشهداء ،الحمد ،األبرار،
قرية الحياة) .الجدير بالذكر ّ
أن معظم هؤالء الﻼﺟئين من مناطق القصير في حمص وبلدات القلمون ،1والتي
يرفض النظام السوري إعادة سكانها إليها.
ُ
الغ َرف ّ
املهددة باإلزالة ،هي ّإما تعديﻼت على الخيمة األساسية ،أو إشادة غرفة بيتوني من
الخ َيم أو
طبيعة ِ
ّ
ً
ﺟدران بلوك إسمنتي وسقف بيتوني ال يتجاوز سماكته  10سمّ ،
تم بناؤه نظرا للحاﺟة امللحة وقساوة الطقس في
منطقة عرسال .حيث قام الﻼﺟئون ببناء مطبخ ّ
وحمام داخل الخيمة الواحدة من حﺟارة ،أو اقتطاعﮭا إلى
غرفتﯾن بحاﺋط حﺟر ّي  3سم مع بقاء الخيمة كاملة سواء من قماش أو من نايلون ،وتكون من هﯾكل خشبيّ ِزﯾد
ً
ً
ّ
عموما ُت ّ
مؤقتة من الناحية الهندسيةّ ،
علﯾﮭا املطبخ أو ّ
وتم بناؤها فعليا من ِق َبل
عد هذه األبنية
الحمام أو القاطع.
الﻼﺟئين في محاولة ّ
لصد العوامل الطبيعية التي ال تلبث أن تضرب ّ
املخيمات َّ
كل شتاء.
هذه الخطوة أثارت الكثير من القلق والحيرة داخل أوساط الﻼﺟئين السوريين في عرسال ،وخاصة أنه ّ
تم إعطاء
ُ
والخ َيم ،حتى العاشر من حزﯾران ،أي بعد شﮭر من االﺟتماع.
مﮭلة إلزالة تلك الغ َرف ِ

 - 1يُذكر أن النظام السوري قام بفتح الطريق أمام العائدين إلى مناطقهم لفترة وجيزة ،لكنه أغلقه فيما بعد ومنع أي عودة ألهالي المنطقة.

ّ
إن اإلستمرارفي قرار إزالة هذه املخيمات سيترتب عليه:
 إلى فقدان ما يقارب من  1500من العاﺋﻼت الﻼﺟﺋة مأواهم ،وترك ما يزيد عن  8000شخص بدون مأوىمنهم أطفال وكبار في سن ،وذوي االحتياﺟات الخاصة .ويذكر ّ
أن عدد الﻼﺟئين السوريين في عرسال
يتجاوز خمسين ألف الجئ ،يقطن أكثر من  %70منهم في مخيمات ،بلغ عددها  116مخيم ،متواﺟدة على
أراض ي مستأﺟرة من قبل الﻼﺟئين أنفسهم.
السيدة "فاطمة" من مخيم السﻼم ،تعييش ميع أبنائهيا الثﻼثية ،أحيدهم مين ذوي االحتياﺟيات الخاصية (متﻼزمية
داون) ،فق ييدت فاطم يية زوﺟه ييا ف ييي س ييورية ،هع يييش بجواره ييا أيض ييا ابنه ييا الكبي يير ،ومع ييه أطفال ييه األر ع يية ،تكلم ييت
فاطمة بصوت مخنيوق (هيل افشيرش الشيوارعذ مياذا أفعيل بهيؤالء اليتيامى واملرضي ىذ حتيى غرفية واحيدة أصيبحت
حلم)!..
يقول السيد "ﺟﻼل" من أحد مخيمات البيتيون (فقيدنا كيل ءي يء وليم يبيق لنيا سيوى هيذه الغرفية .نحين فيي حالية
توتر وخوف منذ أن تم تناقل الخبر ،الناس في حيرة واملصير أمامنا مجهول)..
 ازدﯾاد حاالت الفقر المدقع بﯾن الﻼﺟﺋﯾنّ ،ألنه سيكون هناك اقتطاع للجزء املخصص لغذائهم ،لدفعه
ً
بدال إليجار مأوى.
 إﺟبار الكثير من العاﺋﻼت على العودة إلى سورية ،وهي مهددة بفقدان حياتها ،او على األقل اإلعتقالواملصير املجهول.
وعليه تطالب املنصة املدنية السورية السلطات اللبنانية بضرورة تجاوز هذا القرار في منطقة عرسال ،ملا
تحمله من خصوصية الظروف املعيشية الصعبة ،والظروف املناخية السيئة في الصيف.
كما نتوجه إلى املنظمات الدولية وهيئة األمم املتحدة ومنظماتها ،إلى متابعة هذا األمر عن كثب ،واالستجابة
اإلنسانية السريعة في حال أصرت الحكومة اللبنانية على تنفيذ قرارها بهدم املخيم.

