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تحقيق

واحة آمنة في محيط مستباح
ُأ َ
لغي نظام التصاريح املعمول به منذ خمس سنوات على الحواجز القائمة على مداخل مخيم
البارد ،وذلك ضمن سياق يأمل األهالي أن يفضي إلى إنهاء الحالة العسكرية ،وبالتالي تنشيط الحركة
التجارية في املخيم .علمًا بأن أشياء عديدة تشير إلى صعوبة عودة الروح
البارد ـــ روبير عبد اهلل
ش �ه��ر رم� �ض ��ان ،ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي،
ع� �ك ��ار ،م �خ �ي��م ن �ه��ر ال � �ب � ��ارد .م�ش�ه��د
تتداخل م�ف��ردات��ه ،تتشابك وتتنافر
في مربع ال تتعدى أضالعه عشرات
األم � �ت� ��ار .ي �ش �ت��د ال �ت �ن��اف��ر ف ��ي م��رك��ز
املربع عند النصب التذكاري لشهداء
ال �ج �ي ��ش ال� � ��ذي رف � ��ع ب �ع �ي��د ان �ت �ه��اء
امل �ع��ارك ب�ين ال�ج�ي��ش وف�ت��ح اإلس�ل�ام
في املخيم.
ق�ب��ل ال�ن�ص��ب ب��ات�ج��اه ع �ك��ار ،ي�ح��اول
الجيش استعادة هيبة مهتزة .هناك
يعيش الناس حرية تالمس الفوضى
ن�ت�ي�ج��ة «ان �ت �ف��اض��ة» ع �ل��ى ال�ج�ي��ش،
قوامها تضامن مع الشعب
ال� �س ��وري ،ان �ح�ُ�رف م�س�ت��واه
ليأخذ أبعادًا ،أخضعت ــ أو
ت �ك��اد ـ �ـ ت �ح��رك��ات��ه إلم�ل��اءات
الطائفة واملذهب .وباالتجاه
امل�ع��اك��س ي��ؤك��د الجيش في
املخيم هيبة مستباحة في
األمكنة األخرى.
ق�ب��ل ال�ن�ص��ب ب��ات �ج��اه عكار
ً ت �ع � ّ�ج ال ��دك ��اك�ي�ن ب��ال��زب��ائ��ن،
كان سوق مخيم البارد ملجأ ي � �س � �ت � �ه � �ل � �ك� ��ون ف � � � ��ي ش� �ه ��ر
لفقراء عكار ،يأتون إليه
رمضان ما ال يفعلونه على
م ��دار ع��ام ك��ام��ل .وب��امل�ق��اب��ل،
للتزود بحاجاتهم «من
ي � �ب� ��دو ال � � �ش � ��ارع ال��رئ �ي �س��ي
البابوج إلى الطربوش».
ف��ي امل �خ �ي��م ال �ج��دي��د م��دي�ن��ة
وكان ال بد أن يعلق في
أش� � �ب � ��اح .ق� �س ��م م� ��ن امل� �ح ��ال
ً
ذهن عابر املخيم شعار
ال �ت �ج ��اري ��ة ال ي� � ��زال م �ق �ف�لا،
تقدمي ووطني .أقفل
والقسم اآلخر يظهر أمام كل
املخيم على نفسه
دكان صاحبه مستلقيًا على
ِّ
بمحاصرة شريانه الحيوي .كرسيه بني النوم واليقظة.
وبعد طول غياب ألي شعار ع �ل��ى م��دخ��ل امل �خ �ي��م ،ي�ق��ول
ل ��ي ال �ج �ن��دي ع �ل��ى ال�ح��اج��ز
فلسطيني ،كان بائسًا
األول« :ش� �ك� �ل ��ك م �ع �ص��ب».
أبناء
منظر الفتة خرج بها
أج �ي �ب��ه« :ب��ال �ع �ك��س ت �م��ام��ًا،
أوتوستراد
املخيم إلى
ل �ك��ن أش �ع��ة ال �ش �م��س اآلت �ي��ة
العبدة ـــ املنية باسم
م��ن ص��وب��ك جعلتني أقطب
وجهي ال أكثر» .ثم يدردش
منتدى مخيمي البارد
ً
ال� �ج� �ن ��دي ق� �ل� �ي�ل�ا ب��ان �ت �ظ��ار
والبداوي الحواري لتهنئة
ح �ل��ول دوري ل�ل�ت�ق��دم نحو
«أهلنا في مخيم نهر
ح ��اج ��ز ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ت ��ال��ي،
البارد والجوار بإلغاء
ف �ي �ق��ول م �م��ازح��ًا« :ن �ظ��رات��ك
نظام التصاريح رسميًا في م� �ب� �ي� �ن ��ة م� � ��ش ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة»،
ق�ل��ت ل��ه« :ب��ال�ع�ك��س ت�م��ام��ًا»،
املخيم» ويدعون فيها
وأح�س��ب بعض ال�ص��دق في
«أهلنا في الجوار اللبناني
ذل� � ��ك؛ ألن األش� �ه ��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة
إلى زيارة محال املخيم
املاضية دفعت اب��ن الشمال
الشهر
التجارية في هذا
إلى تحسس مخاطر جنون
الفضيل».
ال� �ش ��ارع وال �ت ��راج ��ع امل��رع��ب
لحضور ال��دول��ة .ه�ك��ذا بعد
ال �ت��دق �ي��ق ب��ال �ن �ظ��رات ،ي ��أذن
ال � �ج � �ن� ��دي ب ��ال� �ت ��وج ��ه ن �ح��و
ح ��اج ��ز ال �ت �ف �ت �ي��ش .وم� �ث ��ل ال � �ع� ��ادة،
امل � �ط � �ل� ��وب إب � � � � ��راز ال � �ه� ��وي� ��ة ودف � �ت� ��ر
ال�س�ي��ارة ،ث��م فتح ال�ص�ن��دوق ،وفتح
أي ش ��يء ف��ي داخ �ل ��ه ،ك�ي�س��ًا ك ��ان أو
محفظة ،أو أي وعاء مقفل.
ّ
إلى محال القناعة .اسم على مسمى.
ق� �ب ��ل ت ��دم� �ي ��ر امل� �خ� �ي ��م ،ك ��ان ��ت ق�ي�م��ة
البضاعة في املتجر الذي يملكه عبد
املجيد أسمر وأشقاؤه تبلغ ثالثمئة
أل��ف دوالر وأك �ث��ر .أم��ا ل��دى ال�ع��ودة،
فالبضاعة ال تتعدى قيمتها تسعة
آالف دوالر .ممددًا على كرسيه ،قفز
ع �ب��د امل �ج �ي��د ل� ��دى ت ��وق ��ف ال �س �ي��ارة
ورك� �ن� �ه ��ا إل � ��ى ج ��ان ��ب امل � �ح ��ل .ح��دث
نفسه« :ج��اءت ال��رزق��ة» ،تبدد األم��ل،
ف��ال��زي��ارة ل�ل�س��ؤال ع��ن أح ��وال البيع
والتجارة .وكمن تعب من كثرة كالم
ال يغني وال ُيسمن ،أشار عبد املجيد
ّ
إل ��ى ل��وح��ة ع��ل�ق�ه��ا ف��ي ص ��در امل�ح��ل،
ع �ل �ي �ه��ا ص� ��ور م �ت �س �ل �س �ل��ة ،ت�ح�ت��وي
أوالها منظر محله عندما كان مليئًا
بالبضاعة ويعج بالزبائن ،ثم منظر

كامل البناء بعد أن تحول إلى ركام،
يليه مشهد الجرافات تنظف املكان،
إال م��ن بقايا ب�ض��اع��ة ،ول��و محترقة
ً
وانتهاء
(سرقت قبل أن يدمر البناء)،
ببناء جديد ال يشبه سابقه.
ي �ت��رك ع �م��اد ع �ب��د ال� �ع ��ال اس �ت��ودي��و
التصوير الذي يملكه ،ويأتي ليشارك
ف ��ي امل �ق��اب �ل��ة .ال �ش �غ��ل واح � ��د ب��امل �ي��ة،
و«ن � �ح� ��ن ن �ع �ي��ش ف� ��ي غ��وان �ت��ان��ام��و
لبنان» ،فأي زبون سيتجاوز املعابر
والدشم والحواجز لكي يتسوق في
املخيم امل�ص��ون ب��األس�لاك الشائكة؟
املخيم من الناحية العملية «أوتيل»

هناك إصرار على
تعريض سوق المخيم
إلجراءات غير مطبقة
في المناطق اللبنانية

ي�ن��ام فيه س�ك��ان��ه ،وي��ذه�ب��ون للعمل
خارجه.
ُ
ف��ي م�ن�ت�ص��ف ت �م��وز امل ��اض ��ي ،أل �غ��ي
نظام التصاريح إثر إشكاالت حدثت
بني الجيش اللبناني وسكان املخيم.
وت� �ب ��ع إل � �غ ��اء ال� �ت� �ص ��اري ��ح خ �ط��وات
أخ � � ��رى ب ��ات� �ج ��اه ت �خ �ف �ي��ف امل �ع ��ان ��اة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .ل �ك��ن ت �ل��ك ال �خ �ط��وات،
قياسًا إلى الوضع الذي ساد املخيم
م��دة خمس س�ن��وات ،ال ت�ب��دد القلق؛
فتاجر م��واد البناء قاسم كنعان ،ال
ي��زال يحتفظ بتصريحه؛ فـ«أخشى
أن ي �ط �ل �ب��وه م ��ن ج ��دي ��د .وب ��األص ��ل
ـ�ـ�ـ ي�ض�ي��ف ك�ن�ع��ان ـ�ـ�ـ ك��ل ش ��يء يشير
إلى أنه مطلوب إشغال أبناء املخيم

ب�ه�م��وم�ه��م ال �ي��وم �ي��ة ،وال ي��وج��د من
ي�ح�س��ب ل��وج��ودن��ا ح �س��اب��ًا» .ت��اج��ر
م��واد البناء يبيع م��ن وق��ت إل��ى آخر
«دنبر بودرة» أو طن ترابة ،أما املواد
الالزمة إلعادة إعمار املخيم فتتوافر
ع �ب��ر ش ��رك ��ات ك� �ب ��رى .وع �ل ��ى س �ي��رة
ال �ش��رك��ات ال �ك �ب��رى ،ينتفض كنعان
متذكرًا يوم كان لديه شاحنات توزع
م ��واد ال �ب �ن��اء إل ��ى ك��ل ج ��وار امل�خ�ي��م،
ً
وص � � ��وال ح �ت��ى ال � �ح� ��دود ال �س ��وري ��ة،
ويستطرد بالقول إن الشركات التي
تلتزم توفير امل��واد للطرقات العامة
وغيرها ،غنمت على حساب املخيم،
م��ن خ�لال تنصلها م��ن دف��ع ال��دي��ون،
ألن� ��ه ع �ل��اوة ع �ل��ى س ��رق ��ة ال �ب �ض��اع��ة
وت �خ��ري��ب ال �ش��اح �ن��ات ،ف �ق��د أت�ل�ف��ت
الدفاتر واإليصاالت ،وقلة قليلة من
املدينني التزموا الوفاء باملستحقات
املستحقة عليهم.
م �خ �ي ��م ال� � �ب � ��ارد ال ي� �ح� �ت ��وي س��وق��ًا
تجاريًا عاديًا .فالقطاع التجاري في
املخيم يضم ألفًا وأربعمئة وخمسني
ت��اج �رًا ،ي�ت��وزع��ون ع�ل��ى ث�ل�اث ف�ئ��ات.
ف� �ئ ��ة ك � �ب� ��ار ال � �ت � �ج� ��ار ال � ��ذي � ��ن ت �ف ��وق
رساميلهم خمسني أل��ف دوالر ،وقد
تصل إل��ى قرابة مليون دوالر .وفئة
الوسط الذين تراوح رساميلهم بني
ع �ش��رة آالف وخ �م �س�ين أل ��ف دوالر.
ودون �ه��م ف�ئ��ة ص �غ��ار ال �ت �ج��ار .ي�ق��ول
عضو لجنة تجار نهر البارد أحمد
ن ��اص� ��ر ،إن امل �خ �ي��م ل� ��م ي �ك��ن م��رك �زًا
ت �ج��اري��ًا ل�ش�م��ال ل�ب�ن��ان ف�ح�س��ب ،بل
ك��ان أيضًا على مستوى لبنان كله.
وخ �ل�ال ل �ح �ظ��ات ـ �ـ �ـ ي�ض�ي��ف ن��اص��ر ـــ
اختفى كل شيء ،وكأن شيئًا لم يكن.
ال ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق وال م��ن ي �ح��زن��ون،
ض ��اع ��ت امل� �س ��ؤول� �ي ��ات ب �ي�ن ال ��دول ��ة
اللبنانية واألونروا واللجان والدول
امل ��ان� �ح ��ة .وال� �ه� �ب ��ات ال� �ت ��ي ت�س�ل�م�ه��ا
كامل القطاع التجاري بلغت مليونًا
ومئتي ألف دوالر .وإذا كانت معظم
ال ��دي ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة مل�ص�ل�ح��ة ت�ج��ار

ُ
في منتصف تموز املاضي ،ألغيت التصاريح إثر إشكاالت حدثت بني الجيش وسكان املخيم (األخبار)
املخيم ،أصبحت دي��ون��ًا هالكة ،فإن
املستحقات املترتبة عليهم للشركات
ظ �ل��ت م �س �ت �م��رة .واألس � � ��وأ م ��ن ذل ��ك،
ي �ص ��ف ن ��اص ��ر ح� ��ادث� ��ة خ ��اص ��ة ب ��ه،
بقوله إن محضر مخالفة بناء ُح ّرر
ب �ح �ق��ه ق �ب �ي��ل ت��دم �ي��ر امل �خ �ي��م بقيمة
مليون ونصف مليون ليرة ،اضطر
إلى دفعه بعد «الحرب» ،رغم أنه قدم
إف��ادة من املختار مع صور تثبت أن
البناء مدمر بالكامل.
ال يأمل عضو لجنة التجار استعادة
زخ ��م ال �س��وق ال �ت �ج��اري ف��ي امل�خ�ي��م،
ف �خ �م��س س � �ن ��وات م ��ن غ� �ي ��اب س��وق
ال �ب ��ارد ك��ان��ت ك��اف �ي��ة إلي �ج��اد ب��دائ��ل
ل��دى ال��زب��ائ��ن ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي عكار

ال � �ت� ��ي ش � �ه� ��دت أس� ��واق � �ه� ��ا امل �ح �ل �ي��ة
ً
ت��وس�ع��ًا م��ذه�لا ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة.
وإل � ��ى ذل � ��ك ،ث �م��ة ع��ام��ل ن �ف �س��ي ،هو
ال�ي��أس وال �خ��وف ال�س��ائ��دان ف��ي عقل
ال� �ت ��اج ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال� � ��ذي إن ل��م
يعرف األسباب الحقيقية التي تقف
خلف ما جرى في املخيم ،فهو يدرك
أن النتيجة كانت إض�ع��اف الوجود
الفلسطيني وإضعاف موقع البارد
االقتصادي .فهل تكون النتيجة هي
الهدف؟
وع�ل��ى أوت��وس �ت��راد امل�ن�ي��ة ـ�ـ�ـ ال�ع�ب��دة،
ال ي��أم��ل ش �ح��ادة ال�خ�ط�ي��ب ،صاحب
إحدى املؤسسات التجارية الكبرى،
الفوز بثمرة عيد رمضان التجارية،

صدى الزواريب
املصيـــدة*

مظاهرات يوم النكسة في مجدل شمس (رويترز)

الجوالن المحتل ـــ كميل خاطر
ق� �ن ��اص ي �ص �ط ��اد ع �ل ��ى امل �ص �ي��دة
أش � �ي� ��اء ت �ش �ب��ه األج � � �س � ��اد .ت�ط�ل��ق
ُ
وت ّ
كبر .يسقط شيء شهيدًا،
آهات
ش � � ��يء ل � ��م ي� �ك ��ن م� �س� �ل� �ح ��ًا .ص ��دى
وش��وش��ة م�ت�س�ل��ط ي�م�ل��ك ال��دع��اي��ة
واملال ،قال :من هنا فلسطني ،ومن
ه�ن��ا ال� �ج ��والن .وم �ن��ذ  45ع��ام��ًا لم
يقل ك��ذل��ك .ش��يء ي��ؤم��ن بالحرية،
وأح�ي��ان��ًا يملك راي��ة ت��رم��ز إل��ى كل
أول �ئ��ك ال��ذي��ن س�ق�ط��وا م�ن��ذ ع�ق��ود.
أراد أن ي� �ت� �ن ��اول ال � �ش� ��يء وج �ب��ة
ال �غ ��داء ،وك��أن��ه ي��أك��ل م�ث�ل�ن��ا ،كأنه
إنسان ،لكن لربما هذا الشيء ليس
إنسانًا ،أو لربما أنا لست بإنسان.
ل��رب �م��ا ك �ن��ت ف ��ي ح �ل��م ،أو أش��اه��د
أفالمًا تتجاوز آفاق خيالي .سألت
ال �ش ��يء ف��أج��اب �ن��ي ب��أن��ه ف�ي�ل��م من
ص�ن��اع��ة ال�ل�ح�ظ��ة ،وع�ن��دم��ا سألته
عما يستغل اللحظة ،سقطت دمعة
م ��ن وج� ��دان� ��ه .ت � � ��أوه ،ث ��م ص��رخ��ت
ذاكرته من شعارات كانت ،وحدق
م ��رت�ي�ن ،م� ��رة ب��ات �ج��اه ال �ق �ن��اص�ين
امل �ش��رف�ين ع�ل��ى امل �ص �ي��دة ،وأخ ��رى
إلى حيث تخمنون اآلن.
أراد أن يتناول وجبة الغداء .بحث

عن مفتاح ليفتح معلبات الطغاة
وال � �س � ��ادي �ي��ن ،وب� �ح ��ث ع� ��ن س�ك�ين
م �ط �ب��خ ،ف ��وج ��د ح �ج ��ري ��ن .ت �ن��اول
طعامه مغمسًا بالظلم والدم.
أما أنا فبكيت ،ومن ثم بكيت.
ركب الشيء تابوتًا .زغردت حارات
امل� �ك ��ان ،وت �م �ل��ق ف ��رس ��ان األخ �ب ��ار،
ً
ووضعوا م��اال في صندوق يمأله
ال �ح��رام ،وي�ت�ك��دس ب��ه ب��دل أس�م��اء
رحلت .أحقًا رحلت؟
رك ��ب ت��اب��وت��ًا ،وح�ي�ن وص ��ل ع��ائ�دًا
إل��ى حيث انطلق ورف��اق��ه باكرًا لم
يجد الوجوه التي استأجرت لهم
ال �ح ��اف�ل�ات ،وم ��ا رآه � ��ا ح�ي�ن وق��ف
ع�ل��ى امل �ص �ي��دة .ك��ان��وا ي�ل�ه��ون في
م��دي�ن��ة ق��ري�ب��ة م��ن امل �خ �ي��م .ن�ظ��رت
إليه م��رة أخ��رى ،فقال :إنهم ماتوا
في ضميرنا وفي التاريخ.
ال �ت �ف��ت إل� ��ى ع �ي��ون أم� �ه ��ات رف��اق��ه
فعرف أن رفاقه يالزمونه اللحظة
كما الزموه باكرًا .عرف أنه ورفاقه
يكتبون بدمائهم الفصل األخير
من كذبة الالحرب والالسلم .عرف
أن �ه��م رم � ��وا س �ه��ام ال �ك ��رام ��ة نحو
مصالح هذا النظام وتلك السلطة.
حينها ،وحني سقط
كنت أشاهده ّ
رأي � �ت� ��ه .وت ��راه ��ن ��ا أن � ��ا وص��دي �ق��ي

