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تحقيق

التأخر في إعادة إعمار املخيم أسوأ
بكثير من عدم إقرار الحقوق
املدنية لالجئني (األخبار)

في المخيمات هواجس أبعد من الحقوق
ً
أثار إقرار املجلس النيابي جزءًا يسيرًا من حقوق الالجئني الفلسطينيني سجاال حادًا ،شمل أوسع
بتلك الحقوق بدوا غير عابئني بما يصدر من
األوساط اللبنانية واإلقليمية والدولية .لكن املعنيني ّ
قوانني ،وال سيما الفئات الشعبية من سكان األحياء واألزقة في مخيمي البارد والبداوي
روبير عبد اهلل
ف ��ي م �ح��ل ص �غ �ي��ر ل �ب �ي��ع ال� �خ ��ردة في
م �خ �ي��م ال � �ب� ��داوي ي �ت �م��دد ح �س��ن أبو
س��ام��ر ع �ل��ى ك��رس��ي اخ� �ت ��اره م��ن بني
أف�ض��ل م��وج��ودات م�ح�ل��ه .ت�س��أل��ه عن
رأي ��ه ف��ي م��ا أق ��ره ال �ب��رمل��ان اللبناني
من حقوق للفلسطينيني ،فتراه فاقدًا
ثقته بكل الحاضر واملستقبل «مرت
س �ت��ون س �ن��ة ،وال أش �ع��ر ب� ��أن شيئًا
سيتغير» .فالثقة ب��رأي��ه كما املحبة
واإلنسانية كلها انتهت ،و«تخلى عنا
العرب واملسلمون» .و«حتى األونروا،
ي �ض �ي��ف أب� � ��و س� ��ام� ��ر ،ب ��ا ّت ��ت صيتًا
أك�ث��ر مما ه��ي ف�ع��ل ،فقد ول��ى الزمان
ي� ��وم ك ��ان ��وا ي �ق ��دم ��ون القلم
واملمحاة واملبراة ،وأصبحنا
نشتري معظم فاتورة الدواء
م � ��ن ال� �ص� �ي ��دل� �ي ��ات لفقدان
األدوي��ة م��ن امل��راك��ز الصحية
املجانية».
ت�ت��وغ��ل أك�ث��ر ف��ي أزق ��ة أشبه
بأنفاق تنبعث منها رائحة
ال�ع�ف��ن وامل �ج��اري��ر .ال تسمع
كل الناس كوم ،وسكان
إال «خ� � � �ن � � ��اق � � ��ات» عشرات
األوالد امل �ح �ش��وري��ن ضمن
البراكسات في هذا
أم� �ت ��ار ق �ل �ي �ل��ة ،ه ��ي مجاالت
الحر الالهب كوم آخر.
ل�ع�ب�ه��م وال �ت �س �ل �ي��ة .ال تلبث
ففي مخيم البارد ما
تلك «ال�خ�ن��اق��ات» أن تتطور
يسكنون
زال الكثيرون
إل� ��ى خ�ل�اف ��ات ب�ي�ن األهالي،
هي
معدنية
في علب
تغذيها ّأجواء شهر رمضان
البراكسات ،هذه العلب
ال� ��ذي ح ��ل ه ��ذا ال �ع��ام وسط
م��وج��ة ح ��ر خ ��ان ��ق« .الخلق
األشبه بمعسكرات
ال � �ض� � ّ�ي� ��ق» س� �م ��ة الجميع.
اإلعتقال سميت
تسأل أبا محمود الذي يعمل
مجمعات مؤقتة ،يخشى
في مطعمه مع زوجته طوال
أهالي البارد كما يقول
النهار لتوفير طعام رخيص
عضو اللجنة الشعبية
ب �ح �ي��ث ي �ت �م �ك��ن م� ��ن شرائه
أبو عالء محمد أن تصبح
العاطلون هنا من العمل ،عن
إقرار حق العمل واالستفادة
دائمة .يضيف أن الهم
م ��ن ال� �ض� �م ��ان االجتماعي،
األكبر هو إعادة إعمار
فيجيبك بضيق« :كهربا ما
املخيم ،لكن العملية
ف� ��ي ،ووق � ��ت م ��ا ف ��ي لنسمع
تجري ببطء شديد ،فإن
ون �ت ��اب ��ع» .م �س �ت��درك��ًا بأنها
وعدوا بتسليم الرزمة
«خ� � �ط � ��وة إي � �ج� ��اب � �ي� ��ة» ،ولو
أن ��ه س �م��ع ب��ال �خ�ب��ر ،ل�ك�ن��ه لم
مطلع َّالعام
األولى
ُ
املقبل ،فمتى تسلم الرزم يركز فيه كما ق��ال .أم��ا بعد،
ف �ي �س��اور أب ��ا م�ح�م��ود القلق
الباقية؟ ويختم
السبع
ً
وال� �خ ��وف م ��ن «ب � �ك� ��را» ،وقد
التأخر
إن
قائال
الرجل
«ع� ��رف� ��ت م �ص �ي ��ري انطالقًا
في إعادة إعمار املخيم
مما ج��رى ف��ي مخيم البارد،
أسوأ بكثير من عدم إقرار ون � � �ح� � ��ن م � � � ��وج � � � ��ودون هنا
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ق ��رار س�ي��اس��ي أو
حقوق الالجئني املدنية.
ع �س �ك��ري .ث��م ي �ل��زم الصمت،
ت �ش �ج �ع��ه ع �ل��ى ذل� ��ك زوجته
ال �ت��ي ت ��رت ��اب إزاء أي زائر.
لتشجيعهم ع�ل��ى ال �ك�ل�ام ت�ش�ي��ر الى
ص��ورة للشيخ الشهيد أحمد ياسني
داخل املطعم ،تقابلها صورة للمرجع
الشيعي ال��راح��ل محمد حسني فضل
الله كتب عليها «أستودعكم الله يا
شعب فلسطني يا أهل املقاومة» .ومع
ذلك يقول أبو محمد« :أعول  12ولدًا،
وال أستطيع التحدث ف��ي السياسة،
ف� �ل ��ي ج� � ��ار ك �ل �ف��ه ت� �ص ��ري ��ح إعالمي
 9أش �ه��ر ل ��دى األج � �ه� ��زة» .ويضيف
ال��رج��ل« :نحن شعب مظلوم ،نعيش
ف ��ي ب �ي��وت س �ق��وف �ه��ا م ��ن ت �ن��ك ،حتى
إن أح��د أبنائي أثناء مطاردة رفيقه،
سقط ألن��ه وق��ف على حافة صفيحة
من التنك كانت ممتدة خارج الحديد
ال ��ذي يحملها ف��ارت�ط��م رأس ��ه بكتلة
صلبه وانقسم نصفني»!
ال �ط��ام��ة ال �ك �ب��رى ت�ظ�ه��ر ل ��دى مقابلة
أح��د م�ه�ج��ري مخيم ال �ب��ارد ال ��ذي لم
ي ��رف ��ض اإلف � �ص� ��اح ع � ً�ن اس� �م ��ه خوفًا
إليه
من أي ش��يء ،بل خجال مما آلت ً
أوضاعه بعدما كان يملك شقة ومحال

خسرهما من دون أي تعويض ،وصار
يسكن ف��ي أح��د ال�ك��اراج��ات و«يتفرج
ّ
املهجر
ع�ل��ى ال ��راي ��ح وال� �ج ��اي» .ه ��ذا
غ �ي��ر م �ع �ن� ّ�ي ب �ح �ق��وق ال �ع �م��ل «فأنا
أش�ت��ري الخزائن وال�ك��راس��ي العتيقة
أص �ل �ح �ه��ا ب �ي��دي وم� ��ن ث ��م أبيعها».
اب� ��ن ال� �ب ��ارد ال ي��ري��د ش �ي �ئ��ًا م ��ن أحد
«فقط حياة ع��ادي��ة مثل ال�ع��ال��م» .ابن
ال �ب��ارد ه��ذا يختصر موقفه بـ«يأس
وم �ل��ل وف �ق ��دان األم � ��ل» .ح�ت��ى نظرته
الدينية غاب عنها أي رجاء وأية قوة،
ف �ص��ارت ام �ت��دادًا وت�س��وي�غ��ًا لواقعه.
إذ وص ��ف ت��دم�ي��ر امل�خ�ي��م «بالتدبير
اإللهي الذي ال اعتراض عليه» ،حتى
إذا م��ا أل�ح�ح��ت عليه ب�ع��د محاوالت

أعطني تيكيت طيارة
إلى أي دولة لكي أترك
وأمشي اآلن

اس �ت �ن �ه��اض م �ع �ن��وي��ات��ه باالستناد
إل��ى امل��اض��ي الفلسطيني امل �ق��اوم في
لبنان والعالم وإل��ى حاضر أهل غزة
الصامدين ،ينتفض وينتقل إلى آخر
م�ح�ل��ه امل �ف �ت��وح ع�ل��ى ق��ارع��ة الطريق
ُ
ّ
سكن
ل�ي�ش�ي��ر إل ��ى م��ا س��م��اه زري �ب��ة ي ِ
فيها عائلته بعدما خسر ثمار جهده
امل�ت��راك��م على م��دى أع��وام��ه الستني»،
ثم يسأل« :كم من العمر بقي للحديث
عن املستقبل واألمل؟».
أم��ا أب��و ط ��ارق ال ��ذي يعمل ف��ي محل
ل�ب�ي��ع األدوات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،ويظهر
ف� ��ي ه� �ن ��دام ��ه وه �ي �ئ ��ة م �ح �ل��ه بعض
ال�ب�ح�ب��وح��ة ،ف��إن��ه ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن اهتمام

ب��ال��غ وم�ت��اب�ع��ة دق�ي�ق��ة مل�ل��ف الحقوق
امل ��دن� �ي ��ة ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين .وم � ��ع ذلك
يقول« :حسنًا ،القرار اتخذ ،لكن متى
التنفيذ؟ وما هي اآللية؟ وإذا حولونا
إلى الضمان االجتماعي ،فهل تتوقف
ت�ق��دي�م��ات األون � ��روا؟ وه��ل م��ن صفقة
تشير إل��ى بداية ت��وط�ين؟» ،وسلسلة
أسئلة ال تنتهي .إذ ثمة ب��رأي��ه أمور
تجري تحت الطاولة ،وصفقات تبرم
«على ظهر الفلسطيني» ،في ظل حالة
ل�ب�ن��ان َ�ي��ة ح��رج��ة وان �ق �س��ام سياسي
ي �س �ي��ط��ر ع �ل�ي��ه ع �ب��ر ت �س��وي��ات يعزز
م ��ن م �خ��اط��ره��ا االن� �ق� �س ��ام الحاصل
على الصعيد الفلسطيني بني سلطة
ومعارضة ،ال ّ
يعبر عن مناخ صحي؛
ألن االنقسام في ظل االحتالل ممنوع،
وخ�ص��وص��ًا أن الفلسطينيني باتوا
م �ت��روك�ي�ن إل� ��ى م �ص �ي��ره��م املجهول،
ح �ت��ى ب ��ات ال �ك��ل ي�ف�ك��ر ك �ي��ف يهاجر
«أعطني تيكيت طيارة إل��ى أي دولة
لكي أترك وأمشي اآلن».
ب � �خ �ل�اف األص� � � � ��وات ال� �خ ��اف� �ت ��ة التي
يسيطر عليها اليأس والحذر أو ادعاء
االت� ��زان ف��ي م�ق��ارب��ة األم� ��ور ،عاجلنا
بمجرد التلفظ بعبارة
عجوز ب��ال��رد
ً
الدولة اللبنانية قائال« :نحن ال نشحذ
من أحد ،وخصوصًا ذلك الفريق الذي
نعرفه جيدًا ،ويعرف كم استفاد من
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،س ��واء ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
رؤوس أم ��وال� �ه ��م ،أو ب��ال �ن �س �ب��ة إلى
األي��دي العاملة الرخيصة» .العجوز
أف� �ص ��ح الح� �ق ��ًا ع ��ن أن � ��ه ك � ��ان ضابط
ارت �ب��اط ف��ي ح��رك��ة ف�ت��ح ب��رت�ب��ة عالية
وي ��أس ��ف ل �ت �ع �ي�ين ال� �ح ��رك ��ة ف ��ي يوم
ّ
الجميل محاميًا في
م��ن األي ��ام أم�ين
صفوفها ،وك��اد يقول «ف��ي فمه ماء»
إذ ال يريد أن ينكأ ج��راح املاضي في
تحميله حركة فتح والقوات السورية
س��واء بسواء مسؤولية ت��ردي الواقع
ال��وط �ن��ي ف��ي ل �ب �ن��ان وت��رك �ه��م املجال
واس � �ع ��ًا مل � ��زاي � ��دات أف� ��رق� ��اء معروفي
االنتماءات والتوجهات.

صدى الزواريب

إنها لحياة رائعة ...حقًا

إيمان بشير
«أرسل كلمة امرأة لتساعد الجئة
ب� �ت ��أس� �ي ��س ع� �م� �ل� �ه ��ا الخاص».
«أرس��ل كلمة تعليم لتهب الجئًا
م �ن �ح��ة دراس� � � ُي � ��ة»« .أرس� � ��ل كلمة
طعام إلطعام أسرة الجئة» ..إلخ.
ه ��ذا م ��ا ي �ق��ول��ه اإلع �ل��ان الجديد
لوكالة غ��وث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني «األن ��روا» ،املدعوم
من شركة زين لالتصاالت باللغة
ال �ع��رب �ي��ة ،ال � ��ذي ك ��ان ��ت ترجمته
(أل �ط��ف) باللغة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة .هذا
اإلع �ل�ان أص �ب��ح ي�ش�غ��ل املحطات
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة م�ن��ذ أكثر
م��ن أس �ب��وع ،أي منذ ب��داي��ة شهر
رمضان.
كلفة الرسالة دوالران فقط .هكذا
ينتهي اإلع�ل�ان ال ��ذي ُي�ظ�ه��ر فيه
بدقيقة واح ��دة أح ��وال الالجئني
في أكثر من مخيم فلسطيني في
لبنان ،اب�ت� ً
�داء م��ن ص��ور ألنقاض
م �خ �ي��م ن �ه��ر ال � �ب�ً ��ارد (أو املخيم
ال �ق��دي��م) ،وص� ��وال إل ��ى ص ��ور من
م �خ �ي��م ش��ات �ي�ل�ا (ب �ج��ان��ب بناية
ج �ي��ش ال �ت �ح��ري��ر س ��اب� �ق ��ًا) ،ومن
بعدها لقطة لفتاة تضيء القنديل

وتغني باللغة اإلنكليزية «إنها
لحياة رائعة حقًا»!
أس ��أل نفسي ك�ث�ي�رًا مل��اذا ُي ّعرض
ه � � ��ذا اإلع � �ل � ��ان اآلن م � ��ع أن من
ال ��واض ��ح أن ال �ت �ص��وي��ر ك� ��ان في
ف �ص ��ل ال� �ش� �ت ��اء ،وط �ب �ع ��ًا عندما
نقول فصل الشتاء فهذا يعني أن
مؤثرات قطرات املياه وهي تنزل
ب�ج��ان��ب ال�ف�ت��اة ذات (الشحاطة)
ال� ��زه� ��ري� ��ة س �ي �ل �ق��ى استعطاف
ال �ك �ث �ي��ري��ن م ��ن إخ��وان �ن��ا العرب.
«ي �ع �ن��ي م �ع �ق��ول م ��ا ف ��ي قساطل
م �ي��اه ح �ت��ى اآلن ف ��ي املخيمات،
وم� �ع� �ق ��ول أن ال� �ص� �غ ��ار البسني
ش� ّ�ح��اط��ات ب��ال �ش �ت��ا؟ ي��ا حرام!».
ربما ك��ان اإلع�ل�ان يظهر اآلن ألن
رم �ض��ان ك��ري��م ،ك��ري��م ج� �دًا .كريم
لدرجة أن أموال الزكاة والتبرعات
و«دف��ع ال�ب�لاء» كلها ستعود إلى
�ان مؤثر
األون� � � ��روا م ��ن ب �ع��د إع� �ل� ٍ
كهذا! لو أنني ال أعرف مخيم نهر
البارد لظننت أن اإلعالن قد ّ
صور
في ال�ع��راق أو أفغانستان ،أو أي
�ان آخ��ر غير امل�خ�ي��م ،وخاصة
م�ك� ٍ
ب�ع��د لقطة ال�ص�ب��ي ال ��ذي يرتدي
كوفية ح�م��راء على امل��وض��ة .أظن
أن امل� �خ ��رج ك� ��ان ي��ري��د أن يشير

