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ــن الحلوة :وداعًا حق العودة!
ّ
في كل لبنان على عجل ،كما تقضمها
األحداث األمنية ببطء.
في اآلونة األخيرة ،ازداد زخم الخروج
الفلسطيني مــن عــن الـحـلــوة .ويـقـ ّـدر
م ـســؤولــون ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة أن أكـثــر
مــن  4000شــاب غ ــادروا فــي الشهرين
األخيرين ،من بينهم بعض العائالت،
كعائلة الصحافي خليل العلي ،الذي
رحــل مع أكثر من  5أفــراد من عائلته.
يـعـتـمــد امل ـه ـ ّـرب ــون طــري ـقــن لـلــوصــول
إلى تركيا ،ومنها إلى أوروبا .الطريق
عبر البحر مــن طــرابـلــس ،وهــذا
األول ُ
الـطــريــق أق ـفــل جــزئـيــا مــع ب ــدء الشتاء
وارتفاع املاء ،بكلفة تناهز  1400دوالر
أميركي« ،واصل من عني الحلوة على
تركيا» ،فيما ّ
يمر الطريق الثاني عبر
األراض ــي الـســوريــة بكلفة أقــل بقليل،
يـبــدأ بالتسلل عبر ال ـحــدود والعبور
على حواجز الجيش السوري بهويات
ً
مـ ـ ّ
ـزورة وسـمــاســرة ســوريــن ،وص ــوال
إل ــى ح ـم ــاه .وم ــن ح ـمــاه إل ــى األريـ ــاف
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــر حـ ـ ــواجـ ـ ــز «ج ـب ـه ــة

النصرة» و«الجيش الـحــر» و«تنظيم
الدولة اإلسالمية» ،ومنها إلى تركيا.
ّأما الطريق الثالثّ ،
فيمر عبر األراضي
ال ــروس ـي ــة إلـ ــى الـ ـن ــروي ــج ،وهـ ــي أكـثــر
الطرق أمنًا .إذ «استهدى» السماسرة

شو أنا رح أبطل
فلسطيني ،بس
يا أخي ما عاد
ينعاش هون
ع ـلــى ال ــ«ف ـي ــزا» ال ــروس ـي ــة بـكـلـفــة 450
الفلسطيني
دوالرًا .يـحـصــل الــاجــئ
ّ
عـلــى ال ـف ـيــزا ،يـبـيــع مــا يـمـلــك ،يــوضــب
ب ــدل ــن اث ـن ــن م ــن ث ـيــابــه ف ــي حـقـيـبــة،
ويقطع تــذكــرة لوجهة واح ــدة .وعلى
ال ـ ـح ـ ــدود الـ ــروس ـ ـيـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـن ــروي ـج ـي ــة،
يـنـتـظــر ال ـس ـمــاســرة ال ـب ـيــض وال ـعــرب
ومـعـهــم دراجـ ــات هــوائ ـيــة ،يبيعونها
لالجئني ويدلونهم على أقرب الطرق،
وه ـن ــاك ،ب ـيـ ّ
ـدبــر ال ـل ــه! رزق جــديــد في
الـ ـب ــاد الـ ـج ــدي ــدة .مـ ـ ــاذا ع ــن ال ـبــاقــن
ً
هـنــا؟ الـبــاقــون ال يملكون م ــاال وال ما
يبيعون!

«أطال الله بعمر الهدنة»
مــن صـفــوريــة إل ــى ال ـشــارع ّالتحتاني
إلـ ــى سـ ــوق ال ـخ ـض ــر ،ال ي ــوف ــر حـســن
(اسـ ـ ــم م ـس ـت ـعــار ـ ـ ـ ـ أح ـ ــد امل ـق ــرب ــن مــن
مـ ـس ــؤول ح ــرك ــة ح ـم ــاس ف ــي امل ـخ ـيــم)
ّ
فاملخيم
أح ـدًا مــن إلـقــاء الـســام عليه.
ل ـيــس مــوح ـشــا ل ـكــي ي ـمـ ّـر ف ـيــه أب ـنــاؤه
كــالـغــربــاء .وس ــوق الـخـضــر ،نـقــل إليه
ّ
مخيم
الفلسطينيون السوريون روح
الـيــرمــوك جـنــوب دمـشــق حــن خرجوا
ً ّ
ُعراة إل من ثيابهم عام  2012ولجأوا،
مـ ــرة ج ــدي ــدة ،إلـ ــى ه ـن ــا ،ف ـب ــات ســوقــا
للثياب واألطـعـمــة واألدوات املنزلية،
وزاده سقف الحديد الجديد خاصية
مــن خــواص األس ــواق الدمشقية .أكثر
م ــن  6000ف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ــن ال ـي ــرم ــوك
تركوا عني الحلوة في األشهر األخيرة
إلى أوروبا.
ينتظر السوق فعالية «شهر التسوق»
ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،ه ــو مـ ـش ــروع لـل ـجــان
األحـ ـي ــاء ول ـج ــان ال ـت ـجــار ف ــي امل ـخـ ّـيــم.
«ما تموت قبل ما يجيك املوت» ،يقول
أبو عبدالله ،مسؤول اللجنة الشعبية
فــي حــي ال ـط ــوارئ وح ــي التعمير عن

ٌ
امل ـنــاس ـبــة .خ ـضـ ٌـر وفـ ُـاك ـهــة وقـطـنـيــات
ٌ
وشاب يبيع القهوة امل ّرة وعلى خصره
ّ
مسدس ،لكن الحديث واحد :هل نلحق
الهروب قبل الخراب األخير؟!
ّ
ال ـكــام فــي مـضــافــة الــلـيـنــو يشبه ذلــك
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ّ
ـود م ـ ـسـ ــؤول ح ــرك ــة ح ـمــاس
فــي املـخـيــم أب ــو أحـمــد فـضــل قــولــه عن
األوضـ ـ ـ ـ ــاع حـ ــن زي ـ ــارت ـ ــه فـ ــي م ـن ــزل ــه.
املـ ـس ــؤوالن ي ـص ـ ّـرح ــان ب ــ«ع ـمــوم ـيــة»،
ً
م ــراع ــاة ألجـ ــواء ال ـهــدنــة ال ـتــي ال ت ــزال
مـسـتـمــرة ،مـنــذ م ـعــارك عـيــد األضـحــى
ب ـ ــن عـ ـن ــاص ــر فـ ـتـ ـح ــاوي ــة م ـح ـســوبــة
ع ـلــى ال ـل ـي ـنــو وقـ ـ ــوات األم ـ ــن الــوط ـنــي
الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ج ـه ــة ،وال ـج ـمــاعــات
املتشددة املنضوية تحت راية جماعة
«الـ ـشـ ـب ــاب امل ـس ـل ــم» م ــن ج ـه ــة ثــان ـيــة،
وأب ــرز قيادييها جمال حمد وأسامة
الشهابي وبالل بدر وهيثم الشعبي.
فــي أواخ ــر آب املــاضــي ،سـقــط العقيد
ف ـ ــي فـ ـت ــح أب ـ ـ ــو أش ـ ـ ـ ــرف الـ ـع ــرم ــوش ــي
ّ
مضرجًا بدمه فــي حــي حطني جنوب
املخيم ،بعد إطالق النار عليه من قبل
ّ
متشددين ،فتعرض إلصابة
مسلحني
بالغة ،بعد أكثر من  23عملية اغتيال
ط ــاول ــت قـ ـي ــادات وع ـن ــاص ــر ف ــي فـتــح،
ُبينهم العقيد أبو طالل األردني ،الذي
قتل نهاية تموز املاضي .أشعل إطالق
ال ـن ــار عـلــى ال ـعــرمــوشــي شـ ــرارة حــرب
صغيرة بــن فتح واإلســامـيــن أليــام،
ً
نتيجتها املـبــاشــرة :حــوالــى  17قتيال
وج ــريـ ـح ــا ،اح ـ ـتـ ــراق  17ب ـي ـت ــا ،خ ــراب
ّ
حوالى  1000خزان مياه ،ودمار شبكة
اإلنارة والكهرباء في مخيم الطوارئ.
بالنسبة للينو ،الحرب لم تنته في عني
الحلوة طاملا أن «الجماعات التكفيرية
ت ـ ــري ـ ــد الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع وت ـ ـم ـ ـلـ ــك مـ ـش ــروع ــا
للسيطرة على املخيم وقتال فتح» ،ولو
أنه ّ
يعبر اآلن عن ارتياحه للهدوء الذي
ّ
ّ
ّ
يطوق املخيم و«يريح الناس» .أما أبو
أحـمــد الـفـضــل ،فيقول إن «الـجـهــود ال
ّ
املخيم وتهدئة
تهدأ لبسط األمــن في
ّ
الـ ـخ ــواط ــر» .ل ـك ــن امل ـس ــؤول ــن ي ـقــوالن
إن الـ ـخـ ـط ــر األكـ ـ ـب ـ ــر اآلن ه ـ ــو رح ـي ــل
ّ
املخيم .اللينو يقول
الفلسطينيني عن
لتهجيره
دوليًا
مستهدف
إن «املخيم
ّ
وتــدمـيــره ،وهــو آخــر شــاهــد على حق
ال ـ ـعـ ــودة ،ي ـق ــول ــون االون ـ ـ ـ ــروا ال تـمـلــك
ً
ماال والعالم يدفع املليارات في سبيل
ّ
التخريب فـقــط» وأب ــو أحـمــد يــؤكــد أن
«امل ـط ـلــوب ه ــو رح ـيــل الفلسطينيني،
وم ـ ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث الـ ـ ـي ـ ــوم ح ـ ـ ــدث بـ ـع ــد تــل
الــزعـتــر ومـخـيــم النبطية لـكــي تــرتــاح
دول ـ ــة الـ ـيـ ـه ــود»ّ .أم ـ ــا ش ـك ـيــب الـعـيـنــا،
مـســؤول حــركــة الجهاد اإلســامــي في
ّ
فيسمي األش ـيــاء بأسمائها:
املـخـ ّـيــم،
«إنـ ـه ــاء ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة يـبــدأ

«الدولة» أضمن من «النصرة»
قبل حوالي أسبوع ،نعت غالبية مساجد ّ
املخيم حسن ميالي باسم «دولة الخالفة» ،ابن املخيم
الذي قتل إثر غارة روسية على ريف حلب .في املخيم حسن ميالي هو «ابن فالن» ،وال يستطيع
مشايخ املساجد الوقوف في وجه عائلته ورفض نعيه ،فيما يقلق استخبارات الجيش وحركة
فتح أن تنعي املساجد «داعشيًا» ،وحزب الله كذلك .الكالم ٌ
كثير عن مبايعات لـ«داعش» في املخيم.
بطلب قبل نحو
ُيقال إن «جهاديًا» اسمه ع .م .هو اآلن أمير التنظيم الجديد في املخيم وأنه أرسل
ٍ
ونصف شهر لقياديني في التنظيم داخل سوريا ّملده بالعناصر الجديدة الالزمة للسيطرة
شهر
ّ
على ٍاملخيمّ .إل أن مصادر ّ
مقربة من املتشددين أكدت لـ«األخبار» أن ع .م .هو أحد وجوه التنظيم
وليس األمير .وبحسب أكثر من مصدر ،فإن من بايع «النصرة» من «الجهاديني» في املخيمّ ،
يتجه
مبايعة «داعش» على قاعدة أن «العمل مع النصرة لم يأت بنتيجة» ،وأن «العمل مع دولة
اآلن إلى ّ
الخالفة يحقق النتائج املضمونة».

بــإن ـهــاء م ّـل ـفــات ال ـل ـجــوء الفلسطيني
وإلغاء حق العودة ،وعني الحلوة آخر
رم ــوز ال ـش ـتــات الـفـلـسـطـيـنــي ،فـتــرتــاح
إسرائيل».
جميل .لكن ماذا يفعل الفلسطينيون؟
يتوافق املسؤولون الثالثة على القول
إن «الجميع يحاول اآلن الحفاظ على
ال ـهــدوء فــي املـخـ ّـيــم ،وتـفــويــت الفرصة
ع ـل ــى م ــن ي ــري ــد ت ـه ـج ـيــر أه ــال ــي عــن
الـحـلــوة بعيدًا مــن ه ـنــا»« ...أط ــال الله
بعمر الهدنة».

«ما عاد ينعاش هون»
الجمعة صـبــاحــا .يضع العقيد منير
املقدح فنجان القهوة من يده ،ويخرج
ل ـصــاة الـجـمـعــة ف ــي املـسـجــد الـقــريــب
ف ــي ح ــي ال ـس ـك ــة .األطـ ـف ــال امل ـه ـ ّـج ــرون
مــن أح ـيــاء السبينة والـحـجــر األســود
واليرموك يلعبون مع أولئك ّاملولودين
ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة ،وال ي ـت ــوق ـف ــون عن
ال ـصــراخ أثـنــاء الخطبة ،فيما يحاول
م ــراف ـق ــو ال ـع ـق ـيــد أبـ ــو خ ــال ــد ال ـشــايــب
مـ ـس ــؤول األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي ف ــي املـخـيــم
إسكاتهم .الـلــواء منير والعقيد خالد
ي ـكـ ّـرران كــام اللينو وفـضــل والعينا.
املـ ـق ــدح ي ـق ــول إنـ ــه دخـ ــل إلـ ــى امل ـعــركــة
اإلس ــام ـي ــن هم
املــاض ـيــة مــرغ ـمــا ألن ّ
من بــدأوا باالعتداء ،لكنه يطمئن اآلن
ّ
املخيم« ،حتى اإلسالميون
إلى أحوال
يراعون األوضاع اآلن».
الجولة على الدراجة النارية خلف أبو
ّ
عبدالله سلوم على البيوت املحترقة
تـ ــدمـ ــي ال ـ ـق ـ ـلـ ــب .م ـ ـنـ ــزل أح ـ ـمـ ــد م ـعــن
مصطفى مقابل مــدرســة وكــالــة غوث
ال ــاج ـئ ــن «األون ـ ـ ـ ـ ــروا» ف ــي الـ ـط ــوارئ
أتت عليه النار .العريس الجديد الذي

يـعـمــل فــي املـصــاعــد لــم يـبــق لــه ســوى
رم ــاد األثـ ــاث ،ول ــم ي ـعـ ّـوض عليه أحــد
حتى اآلن .أما في بيت بالل الصياح،
وال ــد سـتــة أط ـفــال ،فــ«طـقــم» الـصــالــون
الـ ـج ــدي ــد ي ـص ـل ــح ل ـل ـح ــرق مـ ــن جــديــد
فــي مــدفــأة ،ال أكـثــر ،والـعــائـلــة مـشـ ّـردة
ب ــن ب ـيــت األه ـ ــل وب ـي ــت ح ـم ــاه ــا! أبــو
عبدالله ّ
يحول األســى إلــى نكتة« :في
كم زملة ومرا باملخيم من اللي انحرقت
بـيــوتـهــم ،عــم يـجـيـبــوا والد بــالــواتــس
أب ،كــل واح ــد بـبـيــت!» .وأب ــو عبدالله
الذي يعرف أبناء املخيم واحدًا واحدًا،
ُ
وع ـ ــائ ـ ــات حـ ــي ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ أو «ال ــك ــم
الـعـتـيــق» ال ـ ـ  ،338وع ــائ ــات التعمير
الـ ـ ـ ( 500ال ـت ـع ـم ـيــر م ـن ـط ـقــة مـخـتـلـطــة
للبنانيني والفلسطينيني معًا) خفيف
ّ
ّ
املخيمات عمومًا،
الظل ،كفلسطينيي
الذين يسخرون من كل شيء ،بدءًا من
أنفسهم وأحوال املخيمات وفلسطني،
والفصائل! واآلن مــن أك ــوام النفايات
املـ ـك ـ ّـدس ــة فـ ــي شـ ـ ـ ــوارع لـ ـبـ ـن ــان .حـتــى
الـقـيــادي فــي «الـشـبــاب املـسـلــم» هيثم
الـشـعـبــي ،الــرجــل الـضـخــم ذو اللحية
ال ـطــوي ـلــة وال ـع ـصــا الــرف ـي ـعــة املـك ـسـ ّـوة
باألبيض واألس ــود ،حــن ينهض عن
زاويــة الـشــارع ليستطلع هوية الزائر
الـغــريــب ،ال يـبــدو الـتـهــديــد فــي عينيه
ّ
ّ
جديًا ،ويبتسم حني يؤكد أبو عبدالله
ّ
أن الزائر ال يشكل خطرًا.
كيف يمكن لفلسطيني أن يبقى الجئًا
في ّ
مخيم كعني الحلوة؟ «شــو أنــا رح
أبطل فلسطيني ،بس يا أخــي ما عاد
ينعاش هــون» ،يقول عاهد .االنفجار
يقلق أهــالــي املـخـ ّـيــم ،وطــريــق ُ الـهــروب
من الجحيم مفتوح اآلن ،كما فتح بعد
تل الزعتر والنبطية ونهر البارد.

ّ
ــمة مدوية للمستقبل
خ ـل ـي ــل ( 358صـ ــوتـ ــا) مـ ــرشـ ــح 14
آذار .ه ــذا ال ـفــوز أع ــاد ال ـت ــوازن إلـ ّـى
مجلس النقابة بني الفريقني ،وضخ
دمـ ــا ش ـبــاب ـيــا ف ـي ــه .وهـ ــو سـيـعـطــي
دف ـعــا كـبـيـرًا لـفــريــق  8آذار لــإعــداد
الن ـت ـخــابــات الـنـقـيــب ال ـع ــام املـقـبــل،
ب ـعــدمــا ت ـبـ ّـن أن ــه قـ ــادر ع ـلــى ال ـفــوز
ف ــي أي اسـتـحـقــاق انـتـخــابــي داخ ــل
النقابة إذا كان متماسكًا.
كــذلــك ّ
رس ـخــت االنـتـخــابــات تحالفًا
ب ـ ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ن ـ ـج ـ ـيـ ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي
وال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل ك ــرام ــي
(زاره الـخـيــر بـعــد ص ــدور الـنـتــائــج

تحالف بين
ميقاتي وكرامي
وحضور وازن
للجماعة اإلسالمية
والمستقلين

مــع وفــد مــن محامي  8آذار وأه ــداه
ف ــوزه) ،وهــو تحالف يمكنه ،إذا ما
ّ
إدارت ـ ــه ال ـج ـيــدة لــانـتـخــابــات،
كـ ــرر ّ
أن يحقق الكثير فــي أي انتخابات
نقابية مقبلة ،بــالـتـعــاون مــع تيار
املــردة الــذي كان حريصًا على ّ
صب
أص ــوات ــه ملـصـلـحــة ال ـخ ـي ــر ،وكــذلــك
الحزب السوري القومي االحتماعي
وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،وب ــاق ــي
ّ
مكونات فريق  8آذار.
أما في ما يتعلق باملرشح املسيحي
الفائز ،طوني خوري ،فال يمكن ألي
جـهــة أن تـضــع ف ــوزه ف ــي رصـيــدهــا

الـسـيــاســي ،ألن فــريـقــي  8و 14آذار
ومـيـقــاتــي ق ــد أع ـل ـنــوا تــأيـيــدهــم لــه.
إال أن امل ـفــاجــآت ل ــم تـقــف عـنــد هــذا
ال ـح ــد ،إذ ن ــال خـ ــوري الـ ــذي حظي
بـتــأيـيــد مــروحــة واس ـعــة مــن الـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة  511ص ــوت ــا ،أي نـحــو
ن ـص ــف أصـ ـ ـ ــوات امل ـق ـت ــرع ــن ال ــذي ــن
بـ ـلـ ـغ ــوا  1020م ـح ــام ـي ــا مـ ــن أص ــل
 1174على ال ـجــدول الـنـقــابــي ،فيما
ح ــازت منافسته جيزيل الــدويـهــي،
امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــة ع ـ ـلـ ــى  14آذار359 ،
صــوتــا ،وهــي لــم تـحــظ ســوى بدعم
النقيب السابق فــادي غنطوس في

ـف س ـيــاســي ون ـقــابــي
م ــواج ـه ــة ح ـلـ ّ
عــريــض ،مــا يــؤشــر الــى وجــود كتلة
نقابية مستقلة لها ثقلها وتأثيرها
النقابي.
ومـ ـ ــن مـ ـف ــاج ــآت أمـ ـ ــس أي ـ ـضـ ــا نـيــل
م ــرش ــح ال ـج ـمــاعــة االس ــام ـي ــة بــال
هرموش  231صوتًا ،ما يشير الى
حـ ـض ــور وازن ل ـل ـج ـمــاعــة والـ ـق ــوى
ّ
اإلســام ـيــة داخ ــل الـنـقــابــة ،ويـشــكــل
رسالة إلى تيار املستقبل ،الذي وعد
ال ـج ـمــاعــة ســاب ـقــا ب ــدع ــم مــرشـحـهــا
قـبــل أن ي ـتــراجــع ،ب ــأن ل ـعــدم الــوفــاء
بالوعود ثمنًا غاليًا.

