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ســـياق الالجئـــن والتفاعـــات الصعبـــة ضمـــن األرسة .ومتثـــل عبايس  ralshayeb@cvt.orgلدى مركز ضحايا التعذيب ،أما
قضاي ــا الس ــامة وعالق ــة الرعاي ــة األس ــس لالستكش ــاف الالح ــق فريناند غاروف  ferdinand.garoff@gmail.comفهو مدرب
للتجـــارب املؤملـــة واملشـــاعر املرتبطـــة بهـــا (مثـــل ،الخـــوف نفيس سابق لدى مركز ضحايا التعذيب ،األردن.
والخج ــل والش ــعور بالذن ــب والضي ــاع والح ــزن) ،والت ــي تنته ــي  .1الهيئة الطبية الدولية ،ومنظمة الصحة العاملية ،وزارة الصحة األردنية والشبكة الرشق
يف ذروتهـــا بالتواصـــل مـــرة أخـــرى مـــع الـــذات واآلخريـــن أوسطية للصحة املجتمعية (يوليو /متوز  :)2013تقييم للصحة العقلية واالحتياجات
النفسية االجتامعية للنازحني السوريني يف األردن.
والحيـــاة.
(Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs of Displaced
تعمل كل من ليا جيمس
 ljames@cvt.orgوآين سوفسيك  asovcik@cvt.orgوريم

)Syrians in Jordan
http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013
 .2املوافقة الخطية املسبقة الستخدام قصته موجودة يف ملفه يف مركز ضحايا التعذيب.

القصة من الداخل :النُّزوح داخل سوريا
إيرين موين

مع تشكيل النَّازحني داخلياً لثلثي املقتلعني من جذورهم بسبب ال ِّنزاع ،تتطلب “القصة الداخلية” للنُّزوح يف سوريا
بذل مزيد من االهتامم.

من بني  9.45مليون شخص ُأجربوا عىل الهرب نتيجة ال ِّنزاع يف سوريا
إىل هذا اليوم ،أكرث من الثلثني أي قرابة  6.45مليون شخص هم من
النَّازحني داخل البالد ،وهو رقم صاعق 1.وبالفعل ،أصبحت سوريا
اآلن البلد ذات العدد األكرب من النَّازحني داخلياً يف العامل .وكثري
منهم اقتلعت جذورهم عدة مرات .وموجات النُّزوح مستمرة ،ويف
كل دقيقة ،هناك عائلة تف ُّر من مكانها ،مبعدل يصل إىل 9500
شخص يف اليوم 2وميثل األطفال ما ال يقل عن نصف عدد النَّازحني.

وقـد أوردت اللجنـة الدوليـة للتقصي التابعـة ملجلـس حقـوق
اإلنسـان يف األمـم املتحـدة معلومـات مفصلـة عـن “هجمات
واسـعة االنتشـار على املدنيني” تضمنـت :القتـل واإلعدامات دون
محاكمـة ،واملجـازر واحتجـاز املدنيني مبن فيهم األطفال ،ومامرسـة
التعذيـب املمنهـج واالغتصـاب وغير ذلـك مـن أشـكال العنـف
الجنسي ،وتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف األعمال العسـكرية
واإلخفـاء القسري واحتجـاز الرهائـن واصطيـاد املدنيين ببنـادق
القناصـة والهجمات باألسـلحة الكيامويـة ضد املدنيين والهجامت
املسـته َد َفة على املستشـفيات والكـوادر الطبيـة والصحفيين ،
وكان كل ذلـك ُيرت َكـب دون رقيـب أو حسـيب على يـد القـوات
الحكوميـة والجامعـات املسـلحة مـن غير الـدول 3.وليـس مـن
الغريـب إذن أن يفـ ُّر كثير مـن املدنيين خوفـاً على حياتهـم.
وباإلضافـة إىل ذلـك ،تتحـدث اللجنـة عـن “نـزوح عشـوايئ هائل”
كنتيجـة مبـارشة “للقصف العشـوايئ الكبري بالطائـرات واملدفعية”
للمناطـق التـي يعيـش فيهـا املدنيـون إضافـة إىل إخفـاق األطراف
املتحاربـة يف الوفـاء بااللتزامـات املفروضـة مبوجـب القانـون
اإلنسـاين الـدويل التي تقتضي اتخاذ جميع التدابير املمكنة لحامية

املدنيين النازحين وتقديـم املسـاعدة لهـم ولضمان عـدم انفصال
أفـراد األرسة الواحـدة بعضهـم عـن بعـض .وتو ّثـق اللجنـة أيضـاً
حـاالت ُتعـد مـن جرائـم الحـرب التـي ارتكبتهـا بعـض الجامعـات
املسـلحة مـن غير الـدول بتهجريهـا املتعمـد للمدنيين .ومـن تلك
الحـاالت ،على سـبيل املثـال ،إصـدار إنـذارات عا َّمـة لجامعـات
عرقيـة معينـة مـن بين السـكان املدنيين تأمرهـم فيهـا باملغـادرة
تحـت طائلـة التعـرض للهجـوم املبـارشً ،
علما َّأن كثيراً مـن هـذه
الحـاالت أدت مبـن غـادر املنطقـة إثر اإلنـذار للتعـرض لالختطاف
على حواجز السـيطرة إضافـة إىل تعرض ممتلكاتهـم التي خ ّلفوها
وراءهـم للسـلب والنهـب والحـرق.
وهـذا يعنـي َّأن الفـرار بحـد ذاتـه قـد يكـون مصـدراً للخطـر مـع
اسـتمرار االنتهـاكات واالعتـداءات على طـول الطريـق .وال يقـل
صعوبـة الوصـول إىل الغـذاء واملـاء واملـأوى والرعايـة الصحيـة
وغريهـا مـن األمـور الرضورية التـي أصبحت مصدر معانـاة يومي.
فعلى سـبيل املثـال ،أقـل مـن  %3مـن النَّازحين داخليـاً ميكنهـم
الحصـول على مـأوى يف مراكـز اإليـواء الجامعيـة الرسـمية التـي
أقامتهـا الحكومـة .أمـا البقية فيعيشـون مـع العائلات املضيفة أو
يف املسـاكن الخاصـة وتحكـم مـدة مكوثهـم هنـاك مقـدار املـوارد
املاليـة التـي لديهـم .وهنـاك أيضـاً من يعيـش يف مخيمات مؤقتة
ومسـتوطنات متناثرة غري رسـمية حيث تسـترشي املخاطر األمنية.
ويف أثنـاء ذلـك ،تسـتخدم األطـراف املتحاربـة حـرب الحصـار
كتكتيـك على جميـع أصعـدة النِّـزاع ويعنـي ذلـك أن يصبـح كثري
مـن املدنيين (عددهم الحايل  241ألفاً) بـكل معنى الكلمة عالقني
يف مجتمعاتهـم املحليـة ومقطوعين عن املسـاعدات وعاجزين عن
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الفـرار .وبالفعـل ،ميثـل النَّازحـون داخليـاً الفئة األكرب من السـكان يف سـوريا لعـام  ،2014مل ُيسـتلم سـوى  %30مـن املبالـغ املطلوبة
املحتاجين للمسـاعدات اإلنسـانية العاجلـة يف البلاد والذين يصل لغايـة نهايـة شـهر أغسـطس/آب .وال يزيـد التمويل املقـدم لبعض
تعدادهـم  10.8مليون شـخص.
القطاعـات الحرجـة مبـا فيهـا الحاميـة واملـأوى والتعليـم عىل أكرث
مـن  %15مـن املطلوب.
ويقـدَّر َّأن  4.8مليـون شـخص ممـن يحتاجـون للمسـاعدة داخـل
سـوريا يعيشـون فيما تطلـق عليه األمـم املتحـدة عبـارة “مناطق وإىل حين انتهـاء النِّـزاع ،سـتتزايد أعـداد األشـخاص (وهـي للتـو
يسـتعيص الوصـول إليهـا” مـن قبـل الفاعلني اإلنسـانيني .فقـد ُقتل أعـداد هائلـة إذ تبلـغ  9.45مليـون شـخص أي قرابـة نصـف عـدد
عاملا مـن عمال اإلغاثـة منـذ انـدالع النِّـزاع السـكان يف سـوريا قبـل الحرب) ممن يجـدون أنفسـهم َّ
ً
أكثر مـن خمسين
مضطرين
مبـن فيهـم  36شـخصاً مـن أفـراد الهلال األحمـر العريب السـوري .على الفـرار إىل املناطـق األخـرى داخـل سـوريا أو إىل خارجهـا.
وباإلضافـة إىل املخاطـر األمنيـة ،تعـاين املسـاعدات اإلنسـانية ويتسـم ال ُبعـد الداخلي ألزمـة التهجير بأهميـة خاصـة بـل هناك
مـن عوائـق بريوقراطيـة وإداريـة متعبـة تتطلـب الحصـول على خطـر يف زيادتهـا أيضـاً نظـراً لتزايـد صعوبـة عبـور السـكان يف
املوافقـات الرسـمية مـا يـؤدي يف النهايـة إىل تأخير وصولهـا إىل سـوريا ،خاصـة الفلسـطينيني السـوريني منهـم ،إىل الـدول املجاورة
درجـة حرجـة .كما ّأن قوافـل اإلغاثـة فـور مرورهـا يف الطريـق والبقـاء فيهـا .فأكثر مـن مائـة شـخص ،على سـبيل املثـالُ ،ر ّحلـوا
تتعـرض لالعتراض الـكيل على يـد األطـراف املتحاربـة .فقـد ذكـر مـن األردن إىل سـوريا التـي مزقتها الحـرب منـذ يناير/كانون الثاين
منسـق األمـم املتحـدة لإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ،على سـبيل  2013.4وباإلضافـة إىل ذلـك ،كان قرابـة ثالثـة ماليين الجـئ ممن
املثـالَّ ،أن سـنتني تقريبـ ًا انقضتـا بعـد إرسـال األمـم املتحـدة ألكرث تقدمـوا بطلـب اللجـوء إىل الـدول األخـرى قد نزحـوا داخليـاً أثناء
مـن عرشيـن طلبـاً قبـل وصـول املسـاعدات الغذائيـة والطبيـة يف رحلتهـم لعبـور الحـدود الدوليـة .وبالنسـبة لألشـخاص الذيـن
يوليو/متـوز  2014إىل  24ألـف شـخص يرزحـون تحـت الحصـار ُيجبرون على الفـرار ،غالباً ما متثـل أزمتا النُّزوح الداخلي والتهجري
يف مدينـة معضميـة الشـام بريـف دمشـق التـي مل تتسـلم أي الخارجـي عنـارص مشتركة يف القصـص التـي يرسدونهـا عما مـروا
مسـاعدات قبلهـا منـذ أكتوبر/ترشيـن األول  .2012أمـا برنامـج بـه مـن تجـارب .ويف حين ينصـب كثير مـن االهتمام يف املجتمـع
األغذيـة العاملـي فتمكـن مـن الوصـول إىل مجتمـع محلي يبلـغ الـدويل ووسـائل اإلعلام وأوسـاط الباحثين على ال ُبعـد املأسـاوي
عـدد أفـراده عشرة آالف نسـمة بأمـس الحاجـة إىل املسـاعدة يف لل ُبعـد الخارجـي األكثر وضوحـاً أي أزمـة الالجئين (التـي أصبحت
درعـا يف يوليو/متـوز  2014ومل يكونـوا قـد اسـتلموا أي مسـاعدة األكبر يف العـامل) يزيـد عدد النَّازحني داخلياً يف سـوريا عىل ضعفي
خارجيـة على اإلطلاق منـذ انـدالع النِّـزاع يف مـارس/آذار  .2011عـدد الالجئين ويرزحـون وغريهـم مـن املدنيني تحـت خطر يفوق
ولغايـة منتصـف يوليو/متـوز  ،2014مل تحصـل القافالت اإلنسـانية التخيـل .وسـتتطلب االسـتجابة الفعالـة “ألزمـة التَّهجري السـورية”
العابـرة للحـدود ،التـي مـن شـأنها أن تقـدم خطوطـاً مبـارشة أكرث مقاربـة شـاملة تضـع يف االعتبـار ضمان توفير الحامية لألشـخاص
لألشـخاص املحتاجين ،على املوافقـات املطلوبة .ويف أثنـاء ذلك ،مل داخـل سـوريا وخارجهـا على حد سـواء.
تصـدر املوافقـات الالزمـة لطلبـات لجنة التقصي وال طلبات غريها
مـن الخبراء الحقوقيين التابعين لألمـم املتحدة بشـأن الدخول إىل إيرين موين  erin.d.mooney@gmail.comمستشار أوَّل يف
الحامية ،منظمة  ProCapلالستجابة اإلنسانية ،وكانت ضمن
البالد.
كوادر األمم املتحدة التي انترشت يف سوريا عام  ،2013وهي من
ورغـم املعوقـات ،تسـتمر املسـاعدات يف الوصـول حيـث ومتـى املستشارين الدوليني لنرشة الهجرة القرسية.
تقـدر على ذلـك .فعلى سـبيل املثـالُ ،يسـ ّلم برنامـج األغذيـة
 .1ما مل ُأ ِش إىل غري ذلك ،جميع األرقام مأخوذة من األمم املتحدة لغاية نهاية شهر
ً
العاملـي شـهريا الغـذاء إىل  3.7مليـون شـخص يف املناطـق التـي أغسطس/آب  .2014للحصول عىل تحديثات منتظمة عن األرقام وتحليالت للوضع
تسـيطر عليهـا الحكومـة واملعارضـة على حـد سـواء .ففـي يوليو /اإلنساين داخل سوريا ،انظر www.unocha.org/syria
متـوز  ،2014و َّزعـت منظمـة الصحـة العامليـة األدويـة واملطاعيـم  .2مركز رصد النُّزوح الداخيل 14 ،مايو/أيار 2014
http://tinyurl.com/IDMC-Syria-every-60-seconds
وغريهـا مـن اإلمـدادات الطبيـة العاجلـة على أكثر مـن نصـف  .3تأسست اللجنة الدولية املستقلة للتقيص للجمهورية العربية السورية بواسطة مجلس
مليـون شـخص ،يف حين سـاعدت منظمـة األمـم املتحـدة لألمومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف أغسطس/آب  .2011انظر تقريرها السابع بتاريخ 12
والطفولـة (اليونيسـف)  16.5مليوناً عىل الوصـول إىل املياه اآلمنة .فرباير/شباط  ،2014وتقريرها الثامن يف  27أغسطس/آب  2014عىل الرابط التايل
http://tinyurl.com/OHCHR-SyriaCommission
لكـنّ التمويـل مـا زال يواجـه التحديـات .فمـن أصلى مبلـغ 2.28
مليـون دوالر أمريكي املطلـوب لتنفيـذ خطة االسـتجابة اإلنسـانية

 .4منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
www.hrw.org/news/2014/08/07/jordan-palestinians-escaping-syria-turnedaway
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