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تحقيق

طفلة أثناء االحتفال برئيس الوزراء التركي
في صيدا (أرشيف ــ حسن بحسون)

عين الحلوة عاتبة على «الطيب»
سطع نجم الطيب أردوغان من باب تبنيه مواقف متضامنة متقدمة ،عن زعماء عرب ،حيال القضية
الفلسطينية والعدوان على غزة ،فدخل قلوب الفلسطينيني ،معيدًا بذلك االعتبار إلى دور تركي قديم
في املنطقة .لكن «الطيب» ،لم يدخل مخيماتهم خالل زيارته األخيرة للبنان ،فعتبوا عليه
خالد الغربي
عتب أبناء املخيمات الفلسطينية في
لبنان على «الطيب» (رئيس الوزراء
التركي رج��ب طيب أردوغ ��ان)« ،على
ق��د املحبة»؛ ففلسطينيو لبنان ،وال
س�ي�م��ا «ال �غ ��زازن ��ة» ،ك��ان��وا يطمعون
ف� ��ي ل �ف �ت��ة أردوغ� ��ان � �ي� ��ة ت �ف �ض��ي إلى
زي � � ��ارة م �خ �ي��م ف �ل �س �ط �ي �ن��ي للتعرف
إل��ى «م��أس��اة التشرد أو ملباركة هذه
امل�خ�ي�م��ات» ،ق��ال�ه��ا ل �ـ«األخ �ب��ار» كهل
م��ن مدينة غ��زة يقيم ف��ي لبنان منذ
أرب �ع�ي�ن ع��ام��ًا ،ب�ي�ن�م��ا زوج �ت��ه مريم
ش�ب��اي�ط��ة ب ��رأت س��اح��ة أردوغ � ��ان من
«تقصيره» ،قائلة« :الدولة اللبنانية
منعته من زيارتنا كي ال يرى ظلمها
وب�ط�ش�ه��ا ب �ح��ق م�خ�ي�م��ات�نً��ا» .حسم
الزوج النقاش قائال« :ال عني
تشوف وال ّقلب يحزن واللي
ب �ي �ج��ي ل �ع��ن��ا أه �ل��ا وسهال
م�ن�س�ت�ق�ب�ل��و ب�ق�ل�ب�ن��ا ،واللي
ما بحب ييجي مامنجبرو،
ول � � �ك� � ��ي ي � � �ك� � ��ون أردوغان
ص��ادق��ًا عليه اإلب�ح��ار عكس
ال �ت �ي��ار وزي � � ��ارة ق �ط ��اع غزة
امل� �ح ��اص ��ر» .م �ن��ى الخطيب
لم يكن رجب طيب
ت�ل�م�ي��ذة فلسطينية حملت
أردوغان الصغير هو
قبل أش�ه��ر ص��ورة أردوغان
الدليل الوحيد على
وطافت بها في ش��وارع عني
موقف الفلسطينيني
الحلوة .شاركت في استقبال
التركي
من رئيس الوزراء
أردوغ � ��ان ف��ي ص �ي��دا« ،لكنه
عمومًا؛
والشعب التركي
م� ��ا ش ��اف� �ن ��ي ،وم � ��ا التفت».
دع ��ت إل ��ى وض ��ع األم� ��ور في
فثمة الكثير من األدلة
ن �ص ��اب �ه ��ا ق ��ائ� �ل ��ة« :القادة
ففي
على هذه املحبةً .
العرب مش سأالنني إن متنا
مخيم عني الحلوة مثال،
أو عشنا ،ليش بدنا نحطها
سمى الفلسطينيون
ب �ض �ه��ر ال � ��زمل � ��ي؟» .شقيقها
شارعًا باسم «شارع
م�ح�م��د ق ��ال« :ن �ع��م ،عاتبون
ع �ل��ى أردوغ� � ��ان ل �ع��دم زيارة
تركيا» ،كذلك اختار
ع�ين الحلوة ،سفينة مرمرة
بعض أصحاب املحال
أب �ح��رت ودم ش �ه��داؤه��ا في
التجارية تسمية
قلوبنا ،بينما م��رارة العرب
محالهم باسم سفينة
مرمرت
وذوي أه��ل ال�ق��رب��ى
ً
املثال
مرمرة ،على سبيل
أي ��ام� �ن ��ا» .ث ��م ي � ��ردف قائال:
«دكانة مرمرة» .تعددت «أردوغ � � � � � ��ان ل� �ي ��س غيفارا،
وليس ث��ائ�رًا .شوية مواقف
املسميات ،والهدف
مشرفة مشكور عليها» .ثم
واحد «تقدير املوقف
تتدخل منى م�ج��ددًا للقول:
التركي الذي بدا واضحًا
«ل �ي �ق��م ب ��زي ��ارة غ � ��زة ،وأهال
إبان العدوان على غزة،
وسهال به هناك».
ّ
ما اللي بشوفك بعني
«ه � � ��ذا س� �م ��ي ��ك ن� �ق ��دم ��ه لكم
بتشوفوا بالتنتني»،
عربون تقدير ،وبدل الشهداء
األتراك التسعة الذين سقطوا
يقول أبناء املخيم
ع �ل ��ى أي � � ��دي اإلسرائيليني
املذكور.
ف��ي أس�ط��ول ال�ح��ري��ة» ،بهذه
ال� �ع� �ب ��ارة ق� ��دم وال� � ��دا الطفل
الفلسطيني رج��ب أردوغان
شناعة ابنهما لرئيس وزراء تركيا
أث � �ن ��اء زي� ��ارت� ��ه م��دي �ن��ة ص � �ي ��داّ .
قبل
أردوغ � ��ان «س �م� ّ�ي��ه» ،وق� ��ال« :م ��ا شاء
ال�ل��ه م��ا ش��اء ال�ل��ه ،ال�ل��ه ي �ب��ارك» ،على
ح ��د م ��ا ق��ال �ت��ه ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» الوالدة
خديجة خليل إبراهيم ،واصفة لحظة
اع �ت�لائ �ه��ا وزوج� �ه ��ا م �ح �م��د شناعة
م �ن �ص��ة االح� �ت� �ف ��ال ل �ت �ق��دي��م ابنهما
ألردوغ� � � � � ��ان ب ��أن� �ه ��ا ل �ح �ظ��ة تحقيق
ال�ح�ل��م ،ق��ائ�ل��ة« :ان�ت��اب�ت�ن��ي م�ش��اع��ر ال
ي�م�ك�ن�ن��ي وص �ف �ه��ا ،ت �ه��ت ف �ي �ه��ا بني
طفلي وأردوغان وفلسطني» .خديجة
قالت إن تقديم ابنها لم يكن مخططًا
ل ��ه «ق� ��ررن� ��ا ال� ��ذه� ��اب إل� ��ى االحتفال
وألبسنا الصبي علمًا تركيًا ،وتركنا
األم��ور للصدفة» .لكن قبل ساعة من
م��وع��د االح�ت�ف��ال «حصلت املفاجأة»
ق ��ال ��ت خ ��دي �ج ��ة ،وامل� �ف ��اج ��أة تمثلت
ب ��ات �ص ��ال ال �ن��ائ �ب��ة ب �ه �ي��ة الحريري
ب��أه��ل ال�ط�ف��ل ،طالبة منهم إحضاره
ل �ت �ق��دي �م��ه إل� � ��ى أردوغ � � � � � ��ان .الحظت
الوالدة عندما صعدت وزوجها إلى

منصة االحتفال أن الرئيس أردوغان
لم يكن على علم بوجود طفل يحمل
اس�م��ه ،لكن ال��رئ�ي��س سعد الحريري
ش��رح ل��ه .وي �ق��ول« :ع�ن��ده��ا استوعب
الرئيس أردوغ��ان ما يجري ،فخطف
ال�ط�ف��ل ب�س��رع��ة وب ��دأ ّ
يقبله بحرارة،
ويتلو الحمدلة والبسملة» .تشجعت
خديجة وقالت ألردوغان« :ألنك تحب
فلسطني ّ
سمينا الطفل على اسمك،
وتحيا فلسطني» .وردًا على سؤال،
أش � ��ارت خ��دي �ج��ة إل ��ى أن ��ه ل��م يتصل
بها أح��د م��ن ال�س�ف��ارة التركية حتى
اآلن ،وخ ��اص ��ة ل �ك��ي ت �ع ��رف مصير
ورق � ��ة والدة ط�ف�ل�ه��ا ال �ت��ي أخذوها
م� �ن� �ه ��ا ،م �ت��وق �ع��ة م �ن �ح��ه الجنسية

«لو زارنا األخ رجب
ألهديته بندقيتي،
وقلت له :إلى
فلسطين خذوني»
التركية ،مشيرة في الوقت ذات��ه إلى
أن تسمية ال��ول��د «ك��ان��ت ع��ن اقتناع
وت �ق��دي��ر ل�ل�م��وق��ف ال ��داع ��م ،ال بهدف
االب � � �ت� � ��زاز» .ت �ض �ي ��ف« :ك � ��ل م� ��ن دعم
قضيتنا يستحق التقدير» ،مشيرة
إلى أنها وزوجها ّ
سميا ،إضافة إلى
أردوغان ولدًا باسم عز الدين القسام
وآخ��ر ب��اس��م حسن نصر ال�ل��ه .ثالثة
أوالد م��ن خمسة ُس� ّ�م��وا بأسماء من
يستحقون ال�ث�ن��اء ،متمنية «إنجاب
طفلة لنسميها غزة».
ل �ك��ن إن زاره� � � ��م ،ف �ك �ي��ف ك� ��ان هؤالء
ي�س�ت�ق�ب�ل��ون ال �ط �ي��ب؟ «ع �ي�ن الحلوة
ب �ت �ن��ادي أردوغ� � � ��ان أغ �ل��ى حبابي»،
ب �ه��ذا ك ��ان سيستقبله أب �ن��اء املخيم

إن «ف ��اج ��أن ��ا ب ��زي ��ارة ول� ��و خاطفة»
على حد قول بعضهم .لكن ماذا كان
يخبئ الفلسطينيون في «أجندتهم»
م � ��ن «ط � �ل � �ب ��ات وأم � �ن � �ي � ��ات» لرئيس
الوزراء التركي في «موعد لم يحصل
مع الرئيس على أرض املخيمات وال
في مكان إقامته في لبنان»؟ محمود
ع� ��وض ال � ��ذي وص� ��ل م ��ن السعودية
بعدما أدى فريضة ال�ح��ج ف��ي اليوم
ذات ��ه ال ��ذي زار ف�ي��ه أردوغ � ��ان مدينة
ص�ي��دا ق ��ال« :ك�ن��ت سأسقيه م��ن ماء
زمزم وأنصحه باالستمرار في مواقفه
ال��راف �ض��ة ل �ل �ع��دوان ،وث��ان �ي��ًا سأقول
ل��ه :س�ي��د أردوغ� ��ان ه��ل باستطاعتك
أن ت��أخ��ذن��ي إل ��ى ب �ل ��ادي؟» .أم ��ا أبو
ال�ف�ت��ح ،وه��و م�ق��ات��ل فلسطيني كان
يحرس مكتبًا عسكريًا داخل املخيم،
ف�ق��ال« :ل��و زارن ��ا األخ رج��ب ألهديته
ب �ن��دق �ي �ت��ي ،وق �ل��ت ل ��ه :إل ��ى فلسطني
خ��ذون��ي» ،بينما ق��ال رفيقه« :بودي
أن أقول له كلمتني :عمي رجب شوف
ش ��و ب �ت �ق��در ت�ع�م��ل ل �ت��وح �ي��د الضفة
وغزة وإع��ادة اللحمة للفلسطينيني،
وحلها مع الدولة اللبنانية كي ترفع
ظ�ل�م�ه��ا ع ��ن أب� �ن ��اء امل �خ �ي �م��ات ،نحن
لسنا بخير طمنا عنك».
«ب��س أن��ا م��ش فاهم ليش ب��دو يزور
أردوغ ��ان املخيمات .م��ا هيي زيارته
للبنان ولسعد الحريري ،شو فلسطني
القهوة
هون؟» ،قالها أبو حميد بائع ّ ً
محمال
املتجول في أزقة عني الحلوة،
ال� �ق� �ي ��ادات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي لبنان
مسؤولية عدم االستفادة من وجود
أردوغان في لبنان لتقديم صورة عن
معاناة الالجئني واضطهادهم وعدم
منحهم حقوقًا اجتماعية وإنسانية،
«ل �ي ��ش ن �ح��ن ع �ن��ا م��رج �ع �ي��ة أو عنا
قيادات في املخيمات» قالها بغضب
مطقطقًا بفناجينه .ج��اء أردوغان،
ذه ��ب أردوغ � � ��ان ،ل �ك��ن ف��ي املخيمات
يجزمون بأن الدور التركي عاد بقوة
إلى املنطقة ،فقط ألن تركيا انحازت
إلى فلسطني.

زينكو هاوس

بني الصخور

شاهد عيان

(أ ف ب)

ك�ي��ف وص�ل��ت إل��ى ه��ذا امل � ّك��ان؟ ال
أع �ل ��م .ع� ��ادة ع �ن��دم��ا ي �ع��ض األلم
ج �س ��دي وق �ل �ب��ي ب �ت �ل��ك الطريقة
مخدرًا
ال��وح �ش �ي��ة ،أس �ي��ر .أس �ي��ر
ّ
من شدة األلم .فاألمر الغريب أنه
من شدة األل��م تشعر بكل جسدك
ّ
كأنه قطعة واحدةّ ،
يوحدها األلم.
وت� �ش� �ع ��ر أي� �ض ��ًا ب ��أن ��ك ال تشعر
الخدر قد جعل من
بشيء .وك��أن
ً
ج �س��دك ش�ي�ئ��ًا زائ �ل��ا .ت�ص�ب��ح كل
ش��يء وال ش��يء ف��ي آن .وه ��ذا ما
حدث معي .كنت أبحث هناك بني
الصخور والرمال عن عالج ألملي.
خ �ل��ف ال �ب��اب ك� ��ان .وك �ن��ت أبحث
قربه ،دف��ع ال�ه��واء الباب فانفتح،
وب� �ح ��رك ��ة ع� �ف ��وي ��ة ،م ��ا ًل ��ت عيني
ل �ل ��داخ ��ل ،ف ��رأي ��ت رج �ل��ا ستينيًا
ض �خ �م��ًا ب �ش �ع��ر أب� �ي ��ض وجسد
ق��وي .هكذا ب��دا ،كبيرًا ف��ي العمر
والبنية .وألن��ي نظرت إل��ى مكان
ليس لي أن أنظر إليه ،اعتذرت منه
شارحًا دافعي للنظر وراء الباب:
الهوا .لم يبد أي انزعاج لكنه قال
ببساطة ،كمن ّ
تعود على أكثر من
ّ
ه��ذا التطفل غير املقصود :أغلق

ّ
الباب .بسرعة آلية وكمن يكفر عن
ذنب لم يقصد ارتكابه ،حاولت أن
أغلق الباب .لكنني لم أتمكن من
ذل��ك .فتيار ال�ه��واء ك��ان معاكسًا.
ّ
ّ
وبعد شد وضغط وتصد للهواء،
أغلقت الباب في النهاية .لم أكن
أرغب بذلك ،وال أدري ملاذا ،لكني
أغلقته.
لم ّ
يمر كثير من الوقت ،بعد ذلك
تركت نفسي أنظر إلى هذا الباب
ّ
بعينني متحديتني «كان يجب أن
ّ
يغلق من أول م��رة ،أيلزمني حقًا
ك ��ل ه� ��ذا ال ��وق ��ت إلغ �ل��اق باب؟»،
ب �ق�ي��ت ه �ن��اك أن �ت �ظ��ر ش�ي�ئ��ًا كمن
أغ� �ل ��ق ب ��اب ��ًا ال ي �ن �ب �غ��ي إغالقه،
الرجل
وبالفعل بعد قليل ،فتح ً
خ��رج من مكانه سائال :ـــــ
الباب و ّ
أتعرف غزة؟
أجبته :طبعًا أعرفها (قلتها وأنا
ال أع� ��رف إذا ك ��ان ّي�ع�ن ّ��ي مباني
غزة في لبنان أم غزة غزة!) .سأل:
أتعرفها جيدًا؟
ف ��ي ه� ��ذه ال �ف �ت��رة ال �ق �ص �ي��رة بعد
ال �س��ؤال ،ازداد ت�ي�ه��ي ،فاعتمدت
على غزة األصلية ورميت جوابي:
أعرفها من األخبار والصور ،كما
ت �ع��رف ف��أن��ا ل ��م أره � ��ا أب� � �دًا عينًا

