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صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

تقرير

حب متبادل
التركمان
والفلسطينيونّ :
ّ

يجاور مخيم برج البراجنة حي األكراد الذي يقطنه جنبًا إلى جنب أكراد وتركمان.
العالقة بني الفلسطينيني وسكان الحي ليست جديدة بل تعود إلى األيام األولى
للجوء التي اقتسموا منذ بدايتها مشاكلهم الحياتية واألمنية
قاسم س .قاسم
ع �ت� َ�ب أب �ن��اء امل �خ �ي �م��ات ع �ل��ى عدم
زي� ��ارة رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة التركية
رج��ب طيب أردوغ ��ان ملخيماتهم،
أو ح� �ت ��ى «م � � � � ��روره ب ��ال� �ق ��رب من
امل� �خ� �ي ��م األق� � � � ��رب ل � �ل � �م � �ط� ��ار» ،أي
م�خ�ي��م ب ��رج ال �ب��راج �ن��ة ،ك �م��ا فعل
اإليراني محمود أحمدي
الرئيس
َ
ن �ج ��اد .ل �ك��ن ع��ت��ب الفلسطينيني
ه��و بالحقيقة على «ق��د املحبة»،
ول��و أن العتب ل��ن يفسد ف��ي الود
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،امل ��ؤي ��د للحكومة
التركية الحالية ،أي قضية .فبرغم
ع��دم زي ��ارة أردوغ � ��ان للمخيمات
في لبنان ،إال أن سماعهم رئيس
يعلن أن تركيا
الحكومة التركي ّ
ل� ��ن ت �س �ك��ت إذا ش ��ن ��ت اسرائيل
أي ه �ج ��وم ع �ل��ى غ� ��زة أو لبنان،
أث �ل��ج ق �ل��وب ال�لاج �ئ�ين وطمأنهم
ال � ��ى ب� �ق ��اء ال� �ن� �ج ��م ال� �ت ��رك ��ي على
مواقفه .هذا التضامن التركي مع
الفلسطينيني انعكس على األرض.
فبالقرب من مخيم البرج ،يتواصل
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ي ��وم �ي ��ًا ودائمًا
م��ع ج�ي��ران�ه��م ال�ت��رك�م��ان واألكراد
األت� � � � � ��راك .ال � �ع �ل�اق� ��ات ب�ي��ن هؤالء
ق��دي�م��ة ق ��دم ال�ل �ج��وء الفلسطيني
الى منطقة برج البراجنة .إذ كانت
ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن تشهد
ح��االت صعود وه�ب��وط ،ول��م تكن
امل ��واق ��ف ال �ت��رك �ي��ة امل �ت �ح��ال �ف��ة مع
الدولة العبرية تؤثر تأثيرًا سلبيًا
كانت «شيئًا عاديًا»
كبيرًا ،كأنها
ُ ّ
من دولة كانت تعد غربية وبعيدة
ف � ��ي ع� �ق ��ول� �ه ��م .ب �ع �ك ��س التأثير
اإليجابي الحالي ملواقف الحكومة
التركية الحالية الداعمة للقضية
الفلسطينية واملتسللة من هناك
إلى قلوب العرب .هكذا ،انحصرت
ع�ل�اق ��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن الفلسطينيني
وال�ت��رك�م��ان ،وحتى األك ��راد الذين
ي �س �ك �ن��ون ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن املخيم،

بالهموم الحياتية املشتركة التي
ت��ؤث��ر ب��ال�ط��رف�ين .بالطبع ل��م تكن
العالقة الفلسطينية ـــــ التركية ـــــ
ال �ك��ردي��ة ع �ل��ى وئ� ��ام دائ� ��م وكانت
امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ت �ق��ع ب�ي�ن األطراف
م�ع��روف��ة ب��وص�ف�ه��ا األك �ث��ر دموية
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وذل � ��ك ألن الجميع
ك� ��ان ي �ن �ص��ر «اب � ��ن ال �ع ��م ظ ��امل ��ًا أو
مظلومًا».
ففي أحد األزقة املالصقة للمخيم،
زقاق ال يتجاوز طوله مئتي متر.
هناك ،الفلسطينيون على تواصل
ي��وم��ي م��ع م�ح�ي�ط�ه��م التركماني
الكردي ،ويتبادلون املصالح دائمًا،
فعندما ينقطع التيار الكهربائي

أردوغان يجمعهم
ب ��رغ ��م ال � �ص� ��راع التاريخي
بني التركمان واألك��راد ،وهم
م��ن أك� ��راد ت��رك�ي��ا بأغلبهم،
إال أن الطرفني يعيشان في
ح� ّ�ي األك ��راد حالة وئ��ام ّ
تام،
ت �ن �س �ح ��ب ،ب� � ��دوره� � ��ا ،على
حسن الجيرة في محيطهما
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي واللبناني.
عالقاتهم ًم��ع الفلسطينيني
ازدادت ق��وة بعد ح��رب غزة
وخ � �ل� ��ال م� ��ؤت � �م� ��ر دافوس
ال��ذي شهد «اش�ت�ب��اك بيريز
ـــــ أردوغ� ��ان» الشهير ،وذلك
عندما تجاوز الفلسطينيون
واألكراد والتركمان خالفاتهم
«العشائرية» التي كانت تأخذ
ً
منحى دمويًا أحيانًا ،لتعليق
األحياء
ص��ور أردوغ ��ان ف��ي
ّ
املشتركة بينهما وف��ي أزقة
املخيم.

عن املخيم ،يسحب الفلسطينيون
الكهرباء من ّ
حي األكراد ،والعكس
يحصل ع�ن��دم��ا تنقطع الكهرباء
في ّ
حي األك��راد .هذا التعاون بني
ينّ
الطرف ال ينسحب على كل شيء،
اذ ث �م��ة م�ش�ك�ل��ة ف ��ي ت �ل��ك املنطقة
ال �ض��ائ �ع��ة ب�ي�ن ال �غ �ي �ت��وات لجهة
ّ
األمنية عنها.
تحديد املسؤولية
ف ��ي ذل � ��ك ال� ��زق� ��اق ال � ��ذي ي �ق��ع بني
املخيم والشارع الرئيسي ملنطقة
ب� � ��رج ال � �ب� ��راج � �ن� ��ة ،ت � �ج� ��ري أغلب
ع �م �ل �ي��ات ال �ت �س �ل��م وال �ت �س �ل �ي��م ملا
ط ��اول �ت ��ه ال� �س ��رق ��ات .ف � ��إن سرقت
إح��دى ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة ،يختار
ال � �س� ��ارق� ��ون أن ي� �ع� �ي ��دوا بيعها
لصاحبها في تلك املنطقة .ملاذا؟
ألن ال ��دول ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ببساطة
ّ
ت �ع��ده��ا ض �م��ن ن �ط��اق مسؤولية
م�خ�ي��م ب ��رج ال �ب��راج �ن��ة ،أي خارج
سلطتها ،واللجنة األمنية بدورها
ّ
تعدها خارج نطاق املخيم ،لذلك،
اللجنة
أق�ص��ى م��ا يفعله عناصر
ّ
األم �ن �ي��ة ه ��و ال ��وق ��وف ف ��ي األزقة
الداخلية للمخيم ،ملنع السارقني
م��ن ال ��دخ ��ول إل �ي��ه .ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
أح ��د وج �ه ��اء ح ��ي األك � � ��راد ،الذي
رف��ض الكشف ع��ن اس�م��ه «بسبب
الجيرة والعشرة» ،فإن ما يجري
ف � ��ي ال � ��زق � ��اق ال� � � ��ذي ي �س �ك �ن��ه هو
«نتيجة عدم دخول القوى األمنية
إل��ى املنطقة ألن�ه��ا ف��ي الضاحية،
إذ طلبنا منهم أن يأتوا مرات عدة
ل�ك�ن�ه��م رف �ض��وا ذل ��ك ط��ال�ب�ين منا
التوجه إلى القوى املسيطرة على
امل�ن�ط�ق��ة ،أم ��ا ح ��زب ال �ل��ه فيرفض
مباشرة ألن أغلب سكان
التدخل
ّ
ّ
الحي من السنة وكي ال يتهم بأنه
ّ
األمنية
اللجنة
أما
عليهم،
ق
يضي
ّ
التابعة للمخيم ،ف�لا تتدخل ألن
ال �ح� ّ�ي خ ��ارج ح ��دود امل�خ�ي��م» .أما
الحل ،فـ«بسهر شباب املخيم مع
ّ
الحي ليراقبوا أي شي غريب
والد
بصير باملنطقة».

بعدسة أهلها
بعني .ق��ال :حسنًا ،أتعرف محمد
ال� �ف�ل�ان ��ي؟ ق �ل ��ت :ال أدري .اسمه
م� ��أل� ��وف ،رب� �م ��ا أع� ��رف� ��ه .أو ربما
أعرف أحد أقاربه .فحتى العائلة
هذه كبيرة كما تعرف .قال« :هذا
امل �ح �م��د ال� �ف�ل�ان ��ي م ��ن غ� � ��زة ،كان
يعمل م��رش�دًا للسياح .لكنه تاه
م� �ن ��ذ س� �ت�ي�ن س� �ن ��ة ف� ��ي الخارج.
وك ��ان ع �م��ره س�ن�ت�ين اث �ن �ت�ين» .لم
أف � �ه ��م ج � �ي � �دًا ك� �ي ��ف ح� �ص ��ل هذا،
عمره سنتان ...ومرشد سياحي؟
ّ
وحدثت
حاولت أن
أمنطق األمورّ .
نفسي :ربما ّ
غيروا اسمه ومزقوا
أوراق � ��ه األص �ل �ي��ة ف��ي ا ّل �س��وي��د أو
ال� �ن ��روي ��ج ب �ع��دم��ا ت �ب��ن �ت��ه عائلة
لطيفة تعيش هناك» .لكن الرجل
بدا كمن يبحث عن صديق يعرفه
ج �ي �دًا ،وس �ّي �ج��ده ي��وم��ًا .واتضح
ل��ي يقينًا أن��ه س�ي�ت��رك ل��ي فرصة
ألبحث معه.
ال أدري م� ��اذا ك ��ان ي�ف�ع��ل بينما
ّ
ك � ��ان ي� �ح ��دث� �ن ��ي ،ل �ك��ن ال ��رج ��ل لم
ي�ك��ن ي�ق�ص��د ال �خ ��روج ملحادثتي
كما ظننتً .ك��ان يفعل شيئًا كأن
ي�ش��رب ق�ل�ي�لا م��ن امل ��اء م��ن خارج
غرفتهّ ،
ثم يعود إليها وهو يقول:
منذ ستني سنة!

ّ
دميتان .دميتان فقط أريد لهما أن تذكرا بوجود ما يقارب ثمانية آالف ّأسير فلسطيني في السجون
اإلسرائيلية .قد تتعب الدميتان مما ّ
تجسدانه ،قد تقع إحداهما ،قد يفك أسرهما من وزارة األسرى
الفلسطينية في قطاع غزة ،بعد أن تكون ّ
مهمتهما قد انتهت وأوصلتا الفكرة ،أي التذكير بما يعانيه
األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية ،من دون أن ننسى الفلسطينية التابعة للسلطة في
رام الله ولحماس في غزة على حد سواء .لكن ذلك لن يخرج أحد من األسر .وبانتظار عملية التبادل
املقبلة ،على األسرى الفلسطينيني أن ينتظروا( .شعيب ابو جهل)

حنظلة

ّ
يسعد صباحك يا عكا
للقدر أحيانًا «ن�ه�ف��ات» غريبة ال أفهمها .ال أع��رف ملاذا
خالفًا لباقي األيام ،أكون «مصحصحة» مئة في املئة أيام
العطل واآلحاد بالذات .فأجدني أستيقظ قبل ديك جارنا
امل �ع��روف ب�ص��وت��ه ال �ج �ع��اري ،وح�ت��ى ب ��دون ال�ح��اج��ة إلى
إبقاء ّ
منبه هاتفي املحمول متنبهًا إليقاظي كل خمس
دقائق.
ّ
أح��اول م� ّ�رة أخيرة أن أسترد نومي ،لكن عبثًا أح��اول .إذ
أشعر بنشاط وحيوية منقطعي النظيرّ .
أقرر بدء يومي
بكوب ش��اي أخ�ض��ر ،أمسك بكتاب كنت ق��د أزم�ع��ت على
قراءته .أصعد إلى «السطح» ،أبحث عن بقعة أنتظر فيها
ُ
ريثما تكمل الشمس استيقاظها .غير أن جارتنا العزيزة
وغسيلها امل�ن�ش��ور ،إل��ى ج��ان��ب أل ��واح ال��زي�ن�ك��و وأسالك
الكهرباء يحجبون عني رؤية ما بقي من السماء بسالم،
ل �ك��ون اب ��ن «ج ��ارن ��ا ال �س��اب��ع» غ��ري��ب األط� � ��وار مهووسًا
منظاره!
بالتجسس على «العالم» من ّ
أق � ّ�رر ال�ج�ل��وس م�ق��اب��ل ح��ائ��ط ع��ل�ق��ت عليه ص ��ورة كبيرة
لشاب فلسطيني يحمل علم فلسطني كتب عليها «حق
ّ
عيني ب��ارت�خ��اء لتركيز
ال�ع��ودة ال يعلى ع�ل�ي��ه» .أغ�م��ض
استمتاعي ب��ال�ه��دوء ع�ل��ى إي �ق��اع غ�ن��اء عصافير جارنا
الشيخ.
ساجنني عصافير؟...
«كيف عم نطالب بالحرية
ِّ
ونحنا ِّ
ن��ادي��ا م� ُ�ن ش��ان ملكوت السما ِح��ل��ي ع��ن��ي» .أط��رد جميع
عيني هذه ّ
ّ
املرة .أنا اآلن في حديقة
أفكاري ،أحكم إغالق
منزلي الخلفية في عكا ...أستمتع بهدوء صباح عكاوي
ّ
معطر ب��رائ�ح��ة الياسمني ومريمية مقدسية نابعة من
كوب الشاي ،فقد عدلت رأيي عن الشاي األخضر« .يسعد
صباحك يا عكا».
على حني غ� ّ�رة يقفز إلى ّحضني قطي .أؤنبه ،ليس ألنه
قطع حبل أف�ك��اري ،ب��ل ألن��ه «ش� ّ�رف أخ�ي �رًا» ،ال أدري أين
أم�ض��ى ليلته .أض�ع��ف أم��ام ان�ك�م��اش��ه ،أع ��اود احتضانه
«ولك شو رح تعمل بكرا بس آخدك معي على عكا ...لوين
بدك ت��روح ه��ا؟» .لن يكون هناك مشكلة حينهاّ ،
علي أن
ً
أتأكد من ميوله الجنسية أوال وأحضر له قطة فلسطينية
ّ
«موزة» أو قطًا ليستكشفا معًا املنطقة!
�راءة ال�ك�ت��اب .ي�ب��دأ اب��ن ج��ارن��ا الشاب
أخ�ي�رًا ،أش��رع ف��ي ق� ّ
ب�ع��ادت��ه الروتينية ب�ك��ش ال�ح�م��ام .ال أم�ل��ك إال أن أشاهد
إتقانه التواصل مع سرب الحمام الذي أطلقه ّ
للتو نحو
ّ
يتحكم في ّ
علو الحلقات التي يسبح فيها
السماء .وكيف
سربه واتجاهه والوقت الذي سيهبط فيه ،بحركة من يده
كيف
وصرخة من حنجرته وص��اف��رة من شفتيه .أراق�ب��ه ّ
محكمًا إغالقه ،كأنه
ينتظرها جميعها لتدخل ّالقفصّ ،
حريتكم ...حتى نحصل عليها
يحاول ًالقول لن أمنحكم
نحن أوال.
ناديا خير

لصباح املطر وصالته

ُ
َ
�ارك الوقت
ل��ي ص �ب��اح��ات ت�ش�ب��ه ال��رك��ض ف��ى امل � ��وج ،أع � � ّ
والوسادة وضوء النافذة ،من دون أن تتمكن كل ساعات
املنبه م��ن إي�ق��اظ��ي م��ن ن��وم� ّ�ي الثقيل ،وم��ن دون أن أبدأ
نهاري املعتاد بالفوضى.
ُ
ُ
تنقر الزجاج والفتات،
ال أطفال فى الشارع ،ال عصافير
وال حتى (صباح خير) واحدة يلقيها أحد .ال شيء سوى
غنائي اليتيم على الرصيف الفارغ من البسمة!
ال ش��يء س��وى ج ��دران اإلس�م�ن��ت وال�ع�م��ارات الكسلى ُ ،ال
رائحة قهوة تتسرب من شق باب مفتوح ،وال قلب ينبض
ُ
ف��ى ذل��ك ال ّ�ف��راغ ال�ه��ائ��ل ل�ل�ش�م��س .رب�م��ا ك�ن��ت أح � ّ�ب املدن
ّ
امللونة ،لكن حنيني ألزقة املخيم الصغيرة ُيعري اغترابي
ُ
ّ
املزمن فى برودة االسمنت والوجوه ،فأعود ألول الدفء
والذاكرة.
لحبال الغسيل ،وأرجل األطفال العارية ،ألحاديث الجارات
والعجائز ،لبائعي الخضر والحلوى املتجولني ،لراديو
ج��دت��ي ّونعنعها ،ل�ك�ت��اب��ات ال �ج��دران ،ل�ش��وق أبّ��و العبد
وهو يكلم ابنه املغترب على الهاتف ،فتسمع كل الحارة
ص��وت��ه ،لقصص ال�ح� ّ�ب ال�ص�غ�ي��رة ،ل�ق��اع ال ��دار املكشوف

لليل واألحالم ،لصور الشهداء ،لقرقعة املطر فى األواني
ّ
املخيم الستقبال طعم املطر ،آلثار املقاومني
التي يفردها
وال ��رص ��اص وراء ال �خ��وف وال �ن��وم ،ف��ى أي ��ام اجتياحات
الجيش على الحدود ،أشتاق لبياض الياسمني ،لنكات
ال�س�ك��ارى ف��ى آخ��ر ال�ل�ي��ل ،ل�ل�ن��ار ال�ش�ت��وي��ة ال�ت��ي يشعلها
املهترئة،
الصبيان من الخشب ومن قمصانهم الصيفية
ُ
أشتاق
�اء،
ل�ك�ن��زات ال �ص��وف وألح��ذي�ت�ن��ا املبللة ب�ب��رك امل �
ُ
ّ
املخيم ،تراتيل صالته وفظاظة شتائمه ،أشتاق
لصباحات
ّ
الطفولي ل��زخ��ات امل�ط��ر على أس�ط��ح الزينكو
لتخميننا
فى خ��در النوم الخفيف ،ك��ان يشبه ص��وت قلي البطاطا
بالزيت ،أو صوت سقوط قرص الفالفل في املقالة ،ربما
ّ
شهي فى
كان ذلك صوت الجوع الصباحي لـ«سندويش»
طريقنا إلى املدرسة.
أسماء شاكر ـــــ غزة

