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تقديم :وراثة الخسارة
نايجيل فيرش

مع استمرار الحرب األهلية يف سوريا ،ما زال نطاق التَّهجري والنُّزوح يف ازدياد .ومع َّأن األزمة قد تطول ،ال بد من
تقديم الدعم لالجئني والنَّازحني اآلن لتأمني حاميتهم واستشفائهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد.
هجرت الحرب األهلية يف سوريا أعداداً هائلة من السوريني من
َّ
بيوتهم ومجتمعاتهم .ومع حلول أواخر يوليو/متوز  ،2014كانت
الحرب يف سوريا قد أدت إىل نزوح ما يقارب  7.5مليوناً يف الداخل
ولجوء ما يزيد عىل  2.9مليوناً إىل خارج البالد استضافت معظمهم
الدول املجاورة .ونتيجة ذلك ،اقتُلع نصف السوريني من جذورهم
ودُفعوا إىل الفقر وعلق كثري منهم يف مناطق “مستعصية عىل
الوصول” بل يتوقع أن تكون األرقام الحقيقية أكرب بكثري من تلك
األرقام املقد َّرة .والسؤال املطروح :أ ِمنْ استنكار دويل؟ أمن تعبريات
عن الغضب أو التضامن؟ يف الواقع ،نعم .فهناك منظامت شجبت
ذلك الواقع كوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني يف
الرشق األدىن (األونوروا) ومنسق إغاثة األمم املتحدة فالريي آموس
يف خطابها أمام مجلس األمن وكذلك تكررت صيحات التنديد أو
املنارصة يف وسائل اإلعالم يف الدول املجاورة .لكن عىل العموم ما
النتيجة؟ أياً كانت ردود الفعل ،فقد بدأ الشأن السوري يبهت
ويتالىش من الصفحات األوىل للصحف ليس بسبب بروز األزمة يف
غزة والعراق فحسب بل بسبب عدم املباالة أيضاً.

تخطف بهم الذاكرة خلفاً إىل ما حدث معهم وما مروا به ثم
تستقر بهم يف واقعهم الذي يرفضهم أو يستمر يف فصلهم عن
أرسهم وعوائلهم .ومع َّأن االستشارة النفسية ال بد من تقدميها عىل
نطاق واسع جداً ،ما زل الطريق إىل االستشفاء يحتاج إىل السعي
الستعادة نوع من الحس بالحياة الطبيعية.
ما املقصود بالحس بالحياة الطبيعية؟ بالنسبة لكثري ممن عانوا
من الصدمات الناتجة عن ال ِّنزاع ،الحس بالحياة الطبيعية تتجاوز
الحزن والفاجعة إىل إتاحة الفرصة ملساعدة اآلخرين والرتكيز عىل
حاجات اآلخرين بدالً من االنكباب عىل األفكار السوداء لدى كل
شخص .إنها فرصة لكسب العيش والقدرة عىل اتخاذ القرارات
املهجرين يف
حول املستقبل .فخالل العقود التي عملت فيها مع َّ
هجرين إمنا هي نفسها يف كل مكان.
عدة قارات ،وجدت َّأن آمال ا ُمل َّ
وعندما كنت أسألهم عام يريدون ،مل يكونوا يطلبون سبل الراحة
الجسدية وال املأوى وال الغذاء أو الرعاية الطبية (طبعاً هذه من
األساسيات التي ال ينبغي التوقف عن تقدميها) بل كانوا يف العادة
يطلبون أمرين اثنني :الوظيفة وتعليم أوالدهم.

هجر أو نازح” إمنا هي كلمة كأنها ال ترض وال تنفع .لكن ،مع
“ ُم َّ
استخدامها الذي أصبح اآلن شائعاً أكرث من أي وقت مىض وتخدر
العقول التي ما عادت تعي مضمونات تلك الكلمة وارتفاع األعداد
الكبرية من املهجرين والنازحني ،هل أصبحنا معتادين عىل املأساة
اإلنسانية الكامنة وراء الحقائق املدمرة للتهجري يف سوريا اليوم؟
ووراء تلك الكلمة التي فقدت قدرتها التنبيهية عىل مضمونها،
يعيش ماليني الناس قصص ترشد األرس وفقدان األطفال واآلباء
واألمهات واألصدقاء والبيوت واألحياء الكاملة .بل هناك وراء
الكلمة رعب يسيطر عىل الخائفني من الرباميل املتفجرة املتساقطة
عليهم كاملطر واإلبعاد القرسي عن الديار واألعامل االنتقامية
بحق أفراد عائالتهم القابعني يف السجون أو املعرضني واملعرضات
للتعذيب واالغتصاب أو اإلخفاء القرسي أو القتل .فالنزوح ال
يحدث مرة وال مرتني وال ثالث بل يحدث مرات ومرات ،يقتلع
الناس من جذورهم وديارهم ويرحلون إىل بيوت جريانهم أو إىل وباإلضافة إىل ذلك ،دعونا ال نتجاهل الوجه القبيح للتَّهجري املتمثل
ما تبقى من أنقاض األبنية يف أحيائهم ،ثم ينزحون داخل مناطقهم يف اإلفالت من العقاب الذي أضحى مسترشياً يف سوريا .فلو كان لنا
ومحافظاتهم أو يف نهاية املطاف يعربون الحدود إىل مصري مجهول .أن نصف أزمة مسلحة ما عىل أنها تنفرد بغياب التناسب والتميز
فال شك أننا عندها نتحدث عن الحرب األهلية يف سوريا .وجميع
وإزاء ذلك كله ،ال نرى سوى قلي ًال من االستجابات التي تضع يف أطراف الحرب مذنبون وكلهم ينرشون الفوىض مع إفالتهم من
املهجرون إذ العقاب َّ
ألن القوة تطغى عىل رجحان املسؤولية .ومن املفارقة
اعتبارها الصدمة النفسية التي عاىن منها ويعاين َّ

فبالوظيفة ،تتحقق كرامتهم إذ يكسبون قوتهم ويتمكنون من
اختيار ما يرصفون املال عليه ،وبتعليم أوالدهم يزرعون بذور األمل
ليحصدوا مثارها يف املستقبل .إذن قد نجد اآلباء واألمهات يقولون:
رمبا تكون الحياة قد انتهت لكن ليس ألطفايل .أريد لهم مستقب ًال
وهذا يعني أن يذهبوا إىل املدرسة ”.ثم بالنسبة للطفل نفسه،
فجرته القنابل أو مخيم لالجئني
حتى الذهاب إىل أنقاض مبنى َّ
يعني النظام والروتني واألصدقاء وما يأملون أن يكون معل ًام أو
مقدماً للرعاية يعطف عليه ويهتم بأمرهم .وهذا الطريق مهم نحو
تحقيق الحس بالحياة الطبيعية واالستشفاء من الصدمة النفسية
والتغلب عىل الكوابيس .إذن ،فال يأت أحد ويقول لك َّإن التعليم
ليس من التدخالت ذات األولوية ال للنازحني وال لالجئني.
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العجيبة جــداً َّأن هناك
نظاماً يتجاهل تجاه ًال تاماً
سيادة البالد والتزاماته
مبوجب القانون اإلنساين
يتبجح باإلرصار
الدويل ثم َّ
عـــى احـــــرام اآلخــريــن
لحقوقه السيادية.

ويف أثــنــاء ذلـــك ،تناضل
البلدان املجاورة لالستجابة
إىل حــاجــات أعــــداد ال
ُتحىص من الالجئني الذين
تستضيفهم اليوم ،والدول
املضيفة الرئيسية هي لبنان
واألردن وتركيا باإلضافة
إىل مرص والــع ـراق وكلها
أبدت جهوداً كرمية تفوق
جميع التوقعات املعقولة.
ومع ذلك ،بعد مرور ثالث
سنوات ونصف عىل األزمة
يف سوريا ،بدأت تلك الدول
عائلة سوريَّة الجئة يف أربيل ،العراق .دفعت أرسة الفتيات مبلغ  100دوالر أمرييك عن كل شخص لتهريبهم من سوريا بعد
تشعر بالضغط نتيجة تزايد تعرض ح ِّيهم إىل هجوم عنيف مط َّول .تقول األم“ :أهم يشء أريده لبنايت أن يتم َّكن من الذهاب إىل املدرسة بأمان”.
التوترات االجتامعية يف
املجتمعات املضيفة ومزاحمة الالجئني السوريني للمواطنني عىل يعيشون يف بلدهم عىل حامية مجتمعاتهم وصون منظومات املياه
خدمات الرعاية الصحية واملأوى واملاء والوظائف ومقاعد الدراسة والرصف الصحي وإدامة املدارس واملستشفيات املعرضة للمخاطر
يف املدرسة .فهذه كلها تحديات تتطلب إبداء تركيز يتجاوز الالجئني والتهديدات أو احتواء مزيد من موجات التَّهجري والنُّزوح؟ تلك
وحدهم إىل تقييم الضغوطات عىل املجتمعات واملوارد املالية أسئلة ُتطرح اليوم وتتطلب إجابات خ َّالقة عليها .ويف سياق
الوطنية ثم االستجابة لها.
محدودية املوارد ،ال بد من اتخاذ الخيارات الصعبة وال بد من
إيجاد الحلول الخ َّالقة.
ويف هذا العام ،اجتمعت الحكومات املضيفة مع املجتمع الدويل
سعياً وراء تحديد اسرتاتيجية لالستجابة اإلقليمية للتصدي وتستمر الحرب األهلية عىل خلفية استقرار متزعزع يف املنطقة.
للتعقيدات متعددة الطبقات التي تتسم بها األزمة السورية وسوف تزداد أعداد النازحني ،ومن هنا ،يجب عىل املساهمني يف
وللبحث عن حلول عىل املدى البعيد والقريب أيضاً لكل من حل هذه املشكلة تقديم نطاق واسع من املنظورات املختلفة
الالجئني واملجتمعات املضيفة .وعىل البلدان املستضيفة مراجعة املح ّفزة للفكر بشأن أزمة التَّهجري السورية ،ونحن نحتاج إىل
سياساتها التي رسمتها خالل الشهور األوىل لألزمة ألنها ُرسمت يف األفكار املستنرية واالنعكاسات والتساؤالت والحلول ،فكلها غذاء
وقت مل يكن كثري من الناس يعتقد َّأن األزمة سوف تستمر ألكرث للفكر من أجل العمل .لذلك ،فلنستمر بالقراءة.
من بضعة شهور .أينبغي السامح لالجئني السوريني يف العمل يف
البلدان املجاورة وهل يجب إيجاد مدارس ومرافق صحية منفصلة نايجيل فيشري منسق الشؤون اإلنسانية السابق لدى األمم
خصيصاً لهم؟ كل سؤال ميثل معضلة بالنسبة للبلدان املستضيفة املتحدة لألزمة السورية.
التي تأمل عودة الضيوف السوريني إىل سوريا يوماً ما .لكن إىل أي
سوريا سيعودون؟ كيف ينبغي إعداد السوريني للعودة إىل مشهد عنوان هذا التقديم مأخوذ من رواية لكريان ديساي .2006
تغري تغرياً جذرياً؟ كيف ميكن مساعدة السوريني الذين ما زالوا

5

