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تقرير

(عماد الوهيبي)

أن تكون الجئًا خارج المخيم
ستصبح عالمة فارقة عندما تكون الفلسطيني الوحيد الذي يعيش في الحي .هذه هي حال
أغلب الالجئني الفلسطينيني الذين عاشوا خارج املخيمات .وخارج رحم املخيم ،ينمو الالجئون بني
عاملني :لست من هنا وال من هناك ...لكنك في اآلن ذاته من هنا ومن هناك
أحمد عزام
أذك � ��ر ع �ن��دم��ا ك � ُن��ت ص �غ �ي �رًا ،وك�ن��ت
أي� ��ام � �ه� ��ا أع � � �ي� � ��ش ف� � ��ي ح� � ��ي ج ��وب ��ر
ال� ��دم � �ش � �ق� ��ي ،ك � �ي ��ف أص � �ب� ��ح ب �ي �ت �ن��ا
بوصلة ت��دل الضالني إل��ى طريقهم!
فكل م��ن ي��ري��د أن ي��دل شخصًا على
معلم قريب من بيتنا كان يقول :بعد
بيت الفلسطينية بكذا ،أو قبل بيت
الفلسطينية ب �ك��ذا ،أو م�ق��اب��ل بيت
الفلسطينية ...حتى إنه عندما كان
يتوفى أحد من الفلسطينيني الذين
يعيشون في جوبر ،كان املؤذن ،بعد
أن يعلن اسم املتوفى ،يرفق جملته
بكلمة «الفلسطيني».
َ
هذه العالمة الفارقة سوف تزرع في
داخ �ل��ك ف��ي م��ا ب�ع��د مزيجًا
م � ��ن ال� �ت� �م� �ي ��ز واالغ� � � �ت � � ��راب،
ف � � �ي � � �ك � ��ون ان � � ��دم � � ��اج � � ��ك م ��ع
مجموع السكان ناتجًا من
م �ح��اوالت��ك ل �ل �ت �ف��وق ،حتى
وإن ك� � � ��ان ع � �ل� ��ى م �س �ت ��وى
ال � � �ع �ل ��اق� � ��ات ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة.
وق � ��د ت� �ك ��ون ع� �ق ��دة ن�ف�س�ي��ة
«تصعيدية» ،لكنها تحقق
أكد مدير عمليات وكالة ل � ��ك ال� � � �ت � � ��وازن ف � ��ي إش ��اح ��ة
ال�ن�ظ��ر ع��ن ك��ون��ك الج�ئ��ًا في
إغاثة وتشغيل الالجئني
م �ن �ط �ق��ة غ ��ري� �ب ��ة .ف�ي�ت�ع��ام��ل
الفلسطينيني في سوريا ،ال� � � �ن � � ��اس م � �ع � ��ك م � � ��ن ح �ي��ث
مايكل كنزلي ،خالل
إم�ك��ان�ي��ات��ك وم��وق�ع��ك ال من
اجتماعات الدول املانحة ح �ي��ث ه ��وي� �ت ��ك ،خ �ص��وص��ًا
ف ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ت �ح��وي
واللجنة االستشارية
أغلبية بسيطة ال�ح��ال ذات
لـ الوكالة  ،11/18التي
مستوى تعليمي منخفض،
عقدت في منطقة البحر
ولديها حساسية «فطرية»
امليت ،في األردن ،أن
تجاه الغريب ،حتى لو كان
الالجئني
نحو  %50من
ه ��ذا «ال �غ��ري��ب» س��وري��ًا من
ً
حمص مثال.
الفلسطينيني بسوريا
باتوا في عداد املهجرين ق� �ب ��ل أن أزور امل� �خ� �ي ��م ف��ي
ال �س��اب �ع��ة م ��ن ال �ع �م ��ر ،ك��ان
داخل وخارج سوريا ،في
ل� ��ه ع � �ل� � ّ�ي ت ��أث� �ي ��ر خ� ��ارج� ��ي.
حني أكد املفوض العام
وك � �ن� ��ت أع� �ت� �ق ��د أن ج �م �ي��ع
لألونروا فيلبو غراندي،
م��ن ي�ع�ي�ش��ون ف�ي��ه ي�ص� ّ�ب��ون
ف��ي خ��ان��ة «ال �ب��اد ب��وي��ز» ،أو
إن خمسني ألفا من
أص � �ح� ��اب امل � �ش� ��اك� ��ل .وه� ��ذا
الالجئني الفلسطينيني
نتيجة تأثير املنطقة التي
بسوريا لجؤوا إلى لبنان
ع� �ش ��ت ف� �ي� �ه ��ا ،ح� �ي ��ث أذك � ��ر
التي يوجد بها أكثر
ع� �ن ��دم ��ا ت� �ع � ّ�رف ��ت إل � ��ى أح ��د
الجئ
من ثالثمائة ألف
األطفال في جوبر وسألني:
وأضاف
فلسطيني.
«إنت من وين؟» أجبته «أنا
ً
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي» ،ف�ت��اب��ع س��ائ�لا
غراندي أن ستة آالف
«يعني من املخيم؟» .ال أعلم
الجيء فلسطيني لجؤوا
ما الذي دفعني إلى أن أكذب
إلى مصر ،وال تستطيع
ُ
عشت هناك
وأق��ول له إنني
األونروا تقديم أي
فترة ثم انتقلت إلى هنا في
لعدم
مساعدات لهم
م ��ا ب �ع��د .وب �ع��د ه� ��ذا ال �ي��وم
وجود أي تمثيل لها
أص �ب��ح ه� ��ذا ال �ف �ت��ى يفتعل
امل�ش��اك��ل ف��ي ال�ح��ي مدعومًا
هناك.
ُ
ب � �ف � �ك� ��رة ت� � ��ره� � ��ب اآلخ � ��ري � ��ن
أن ص � ��دي � �ق � ��ه ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
م � ��ن امل � �خ � �ي� ��م! ف �ي �ت �ح��اش ��اه
ال�ج�م�ي��ع! أعجبتني الفكرة
ٌ
فجميل أن ت� َ
�وس��م منذ
ف��ي ال �ب��داي��ة.
ال �ط �ف��ول��ة ب ��أن ��ك ش �ج ��اع وي �م �ك��ن أن
ت �ق��ات��ل م ��ن دون خ � ��وف ،م ��ع أن� ��ه لم
ي�س�ب��ق ل��ي أن دخ �ل� ُ�ت ف��ي ع� ��راك مع
أحد .ولذلك لم تكن النتائج إيجابية
ع�ن��دم��ا ت�ج��رأ أح��ده��م ع�ل��ى صديقي
امل� ��ذك� ��ور وض� ��رب� ��ه ،ث ��م ق� ��ال ل ��ه «أن ��ا
بكسر راسك وراس أكبر فلسطيني»،
وال ��ذي دف��ع بصديقي إل��ى أن يأتي
إل� � ��ي وي� �خ� �ب ��رن ��ي ب ��ال� �ح ��ادث ��ة وه ��و
ع�ل��ى ي�ق�ين ب��أن�ن��ي س��أذه��ب وأوس ��ع
الصبي ضربًا! وفجأة ُوضعت أمام
خيار إنقاذ شرف فلسطني من هذه
اإله� ��ان� ��ة! ..ن �ع��م أن ��ا ص��اح��ب قضية
اآلن! لذلك ذهبت بكامل ما أملك من
ج��رأة ألواج ��ه صبيًا أط��ول وأضخم
م �ن��ي ب �ك �ث �ي��ر! األم � ��ر ال � ��ذي ج�ع�ل�ن��ي

أس�ق��ط أم��ام��ه ف��ي دقيقة وبالضربة
ال�ق��اض�ي��ة! ه�ك��ذا ،ع��دت وأن��ا أجرجر
أذي � ��ال ال �خ �ي �ب��ة ،ش��اع �رًا أن �ن��ي خنت
وط �ن��ي! وص � ُ
�رت ال أط�ي��ق ال�ن�ظ��ر في
عيون أهلي ،وأصبحت أذهب وأعود
إل� ��ى ال �ب �ي��ت ب �س��رع��ة ب �ع��دم��ا ت�ن��اق��ل
ج�م�ي��ع األط� �ف ��ال ق �ص��ة الفلسطيني
الذي ُمسحت به األرض.
ومنذ ذلك الوقت أصبحت على يقني
من أنه إن أردت أن تكون فلسطينيًا
عليك أن تعمل بأكثر من طاقتك وأن
تحترس أكثر ،فاملوضوع ال يخصك
وحدك عندما تكون الجئًا.
أن ت�ع�ي��ش خ� ��ارج امل �خ �ي �م��ات يعني
أن ت�ح��اف��ظ ب�ق��در م��ا تستطيع على

اعتقدت أن أبناء
المخيم من صنف
ّ
«الباد بويز»

ع��ادات��ك وتقاليدك من دون أن يؤثر
ذل��ك على ان��دم��اج��ك ف� ً�ي امل�ك��ان ال��ذي
ت �ع �ي��ش ف �ي ��ه ،خ ��اص ��ة إذا ك� � ٌ�ان ه��ذا
املحيط ُمحافظًا ،وهنا عالمة فارقة
أخ ��رى :ح�ي��ث تصبح األش �ي��اء التي
ت �ت �ش��اب��ه ف ٌ�ي �ه��ا ب �ع��ض امل�ج�ت�م�ع��ات
كأنها سمة تخصك وح��دك .وكثيرًا
ما تسمع كالمًا يتراوح بني القبيح
وال�ج�ي��د ،م�ث��ل «ه ��دول الفلسطينية
ف��ري ،ه��دول الفلسطينية ال بحللوا
وال ب �ح��رم��وا ،ه � ��دول ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
روح ق�ل�ب�ه��ون ال �ع �ل��م» .وه �ن��ا تظهر
ق � ��درة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال � ��ذي اس �ت �ط��اع
أن ي �ك��ون م��ؤث �رًا إي�ج��اب�ي��ًا ال م�ت��أث�رًا
سلبيًا.
أذك � ��ر أن ال� �ح ��ي ال � ��ذي ك �ن��ت أع �ي��ش

ف�ي��ه ق��د ارت �ف��ع م�س�ت��وى تعليمه عن
األح� � �ي � ��اء األخ� � � � ��رى .وأن � � ��ا ال أق �ص��د
املبالغة أو ًالرياء في ه��ذا املوضوع
أبدًا ،وخاصة عندما تتحول عائلتك
مثل في الحي ،ويصبح
إلى
مضرب ٍ
ِ
طموح األه��ال��ي أن يصبح أبناؤهم
العائلة الفلسطينية.
مثل أبناء هذه
ّ
هذا بدوره كان ُمحفزًا شخصيًا لكي
تس ُم
أجتهد أكثر ،ألن في ذلك شهادة ِ
وط�ن��ًا بكامله ،فيحمل الفلسطيني
هذه العقيدة قلبًا وقالبًا أينما حمل
خيمته وذهب.
أول م� ��رة دخ� �ل ��ت ف �ي �ه��ا إل� ��ى م�خ�ي��م
«ال� � � �ي � � ��رم � � ��وك» اك � �ت � �ش � �ف� ��ت أن ل� ��دي
«ك��ام �ب��وف��وب �ي��ا» ،أي ره ��اب امل�خ�ي��م،
وخ �ص��وص��ًا ع �ن��دم��ا رأي � � ُ�ت األط �ف��ال
وه��م ي�ح��ول��ون س��اح��ة املخيم «دوار
ال�ب�ط�ي�خ��ة» إل ��ى م�س�ب��ح ي�س�ب��ح فيه
أك�ث��ر م��ن م�ئ��ة ط�ف��ل! حينها ق��ال لي
أبي« :هؤالء هم أهلنا» .لكن شعوري
ب � ��االغ� � �ت � ��راب ك � � ��ان ح � ��اض� � �رًا ب� �ق ��وة!
ف��أن��ا ال أش�ب��ه ه ��ؤالء األط �ف��ال ال��ذي��ن
ي�خ�ت��رع��ون أدوات لعبهم ب�ك��ل ه��ذه
ال�ح��ري��ة .وب�ع��د ش�ه��ري��ن م��ن إقامتي
عند بيت خالتي في مخيم اليرموك،
ت�ع��زز ه��ذا ال�ش�ع��ور ل � َ�دي ،خصوصًا
حني أصبح الجميع يطلق ّ
علي لقب
«ال� �ش ��ام ��ي» ،ألن ل�ه�ج�ت��ي ال�ش��ام�ي��ة
كانت واضحة ،ما أعادني إلى فكرة
العالمة الفارقة ،ولكن هذه املرة بني
أوالد بلدي.
أن ت� � �ك � ��ون الج� � �ئ � ��ًا ي� �ع� �ي ��ش خ� � ��ارج
امل� �خ� �ي� �م ��ات ي� �ع� �ن ��ي أن ت � � � ��درك أن ��ك
أص �ب �ح ��ت م� ��ن ه �ن ��ا وه � �ن � ��اك ،وأن� ��ك
ل�س� َ�ت م��ن هنا ول�س� َ�ت م��ن ه�ن��اك في
آن واح� ��د ،وال� ��ذي س�ي��دف�ع��ك إل ��ى أن
تحاول ما استطعت لتثبت انتماءك
للطرفني باملستوى ذاته.
وه��ذا ما تأكد لي ،وخصوصًا بعد
األح ��داث ال�ت��ي عصفت ب�س��وري��ا في
بداية عام  ،2011ولنا في تأثير هذه
األزمة في الالجئني خارج املخيمات
حديث آخر.

صدى الزواريب

ستة واثنا عشر

غزة ــ أماني شنينو
«س�ت��ة واث �ن��ا ع�ش��ر» تسمعها من
ك ��ل ف ��م ه� �ن ��ا :م ��ن ع� �ج ��وز ت �س��ام��ر
زوجها على باب بيتها ،من امرأة
تنشر الغسيل وتحادث جارتها،
من حديث رجل عائد من عمله الى
سائق السرفيس ،من صبي يلعب
الكرة مع أترابه او طالبات عائدات
من مدرستهن ..ال بل من املمكن ان
ّ
تسمعها حتى من أطفال تعلموا
لتوهم الكالم في رياضهم!
يمكنك أن تعتبرها لغة الساعة،
أو ب�م�ع�ن��ى آخ ��ر ه��ي ل�غ��ة ش ��وارع
وح � � � ��واري وم �خ �ي �م ��ات غ� � ��زة .أم ��ا
امل �ع �ن��ى؟ ف�ل�ي��س أب � �دًا ك�م��ا ه��و في
لبنان  ٨و ..١٤هي بكل بساطة يا
سادة يا كرام ارقام جدول التغذية
ب ��ال� �ك� �ه ��رب ��اء ه� �ن ��ا ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع،
تتبعها إش��اع��ات أخ ��رى ح��ول ما
ً
إن ك��ان��ت ث�لاث��ة ب ��دال م��ن س�ت��ة ،ال
اق�ص��د س��اع��ات االن�ق�ط��اع ب��ل عدد
ساعات التغذية بالكهرباء!
أم � � � ��س ك � �ن� ��ت أخ � � �ب � ��ر أخ � � �ت � ��ي ف��ي
ال � �س � �ع � ��ودي � ��ة« :أن � � � ��ا ع � �ل� ��ى ح ��اف ��ة
ال� �ج� �ن ��ون ..ه ��ذا ال �ش �م��ع يجعلني
أت �خ �ي��ل أش� �ي ��اء م �خ �ي �ف��ة .خ �ي��االت

ألش� � � � �ي � � � ��اء م � � � ��ش م � � � � � ��وج � � � � � ��ودة!».
وتخبرني صديقتي« :أن��ام طوال
النهار وأوصيهم في البيت ان ال
ي��وق�ظ��ون��ي اال مل��ا ت�ج��ي ال�ك�ه��رب��ا..
ألح�ي��ا س��ت س��اع��ات ف�ق��ط» .شركة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ت � ��رى ال� �س ��ت س ��اع ��ات
«خ � �ي ��ر وب� � ��رك� � ��ة» ،وأن � �ن� ��ا ك�ش�ع��ب
غ ��زي ع�ل�ي�ن��ا ال �ش �ع��ور ب��االم�ت�ن��ان
الشديد لها ،ألنها ،هذه الساعات
ال �س��ت ،ل��م ت�ت��أم��ن اال ب�ع��د ج�ه��ود
مضنية وغالية الكلفة م��ع مصر
وإسرائيل!
حسنًا ،ككبار يمكننا أن نجدول
ح�ي��ات�ن��ا م��رغ�م�ين ب�ح�س��ب ج��دول
ال�ك�ه��رب��اء ،لكن م��اذا ب�ش��أن الطفل
ً
حينما ي�خ�ب��رك م �ث�لا «أن ��ا بحس
ح � ��ال � ��ي ب� � � ��دي أم� � � � ��وت مل� � ��ا ت �ق �ط��ع
ال �ك �ه��رب��ا»! م � ��اذا ن �ق��ول ل �ه��م؟ هل
ن �خ �ب��ره��م ب� ��أن ه� ��ذا ال �ت �ق �ن�ين ه��و
بالحقيقة ج�ه��اد ف��ي سبيل ال�ل��ه،
وأن الله يحبنا جدًا لذا يختبرنا
بحكومات رائعة مثل حكومتنا؟
وأن الضفة وحكومة رام الله هم
دولة كافرة ألنها تتمتع بالضوء
ط � ��وال ال� �ي ��وم! ن �ق��ول ان أص �ح��اب
امل� �ن ��اص ��ب ال �ح �ك��وم �ي��ة «ض ��اوي ��ة
أب� ��واب ب�ي��وت�ه��م م��ن ال �خ ��ارج قبل

