مخيمات 13

االثنني  28شباط  2011العدد 1350

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

تقرير

إنقاذ «جل البحر» بنقله؟

«نقل ّ
التجمع إلى مكان بعيد عن قبضة البحر فرضته العاصفة األخيرة»،
اقتراح إنقاذ بيوت ّ
تجمع جل البحر عند مدخل صور وجده البعض مشروع
تهجير مشابهًا للنهر البارد
صور ــ آمال خليل
قبل أسبوع تمامًا ،وبعيد العاصفة
األخ � � �ي� � ��رة ،وج� � ��ه رئ � �ي� ��س اللجنة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ف ��ي ت�ج�م��ع ج ��ل البحر،
حمد دروي ��ش ،ن��داء استغاثة إلى
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�أون ��روا ف��ي لبنان
وممثلها ف��ي منطقة ص��ور «لرفع
ّ
التجمع».
الظلم والخطر الذي يهدد
وأهاب درويش بهما «إلنقاذنا من
امل��وت امل�ت��رب��ص ب�ن��ا م�ن��ذ أك�ث��ر من
ستني عامًا بسبب األمواج العاتية
ال �ت��ي ت �ه��دد م �ن��ازل �ن��ا ،والرطوبة
العالية وعدم وجود شبكة صرف
ص� �ح ��ي .ل � ��ذا ن �ن ��اش ��دك ��م التدخل
ال�س��ري��ع ،وال سيما بعد العاصفة
ال� �ت ��ي أدت إل � ��ى ت ��دم �ي ��ر منازلنا
وت�ص��دع�ه��ا .ون�ط��ال�ب�ك��م باإلسراع
ف��ي ت��وف�ي��ر غ �ط��اء ق��ان��ون��ي إلعادة
ترميم املنازل املتضررة وإعمارها
وت��دع �ي��م امل �ه ��دد م�ن�ه��ا باالنهيار
والعمل على اإلسهام ماديًا باألمر،
ووض ��ع س��وات��ر ت��راب�ي��ة لحمايتنا
م� ��ن األم � � � � ��واج» .وي �خ �ت ��م درويش
م�ح��ذرًا م��ن أن��ه «إن ل��م ُي�ع�م��ل على
ذلك ،فأنتم تتحملون مسؤولية ما
قد يحدث».
وإذا كانت اللجنة الشعبية وأهالي
ال�ت�ج�م��ع ق��د ط��ال �ب��وا ب �ح��ل جذري
س ��ري ��ع ل �ت �ه��دي��د ال �ب �ح��ر املحاذي
مل�ن��ازل�ه��م ،إال أن�ه��م ل��م يحسبوا أن
الحل الذي قدمته قبل يومني لجنة
ال �ح ��وار ال�ل�ب�ن��ان��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ الفلسطيني
ووكالة األونروا ومنظمة التحرير
الفلسطينية والسفارة الفلسطينية
في بيروت ،يقضي بنقلهم نهائيًا
من جانب البحر إلى مكان آخر.
ي��وض��ح ع �ض��و ال �ل �ج��ان الشعبية
ف � ��ي م� �خ� �ي� �م ��ات ص � � ��ور املسؤول
ع � ��ن امل � �ل� ��ف االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،يحيى
ع�ك��اوي ،أن االق �ت��راح «ط��رح للمرة
األول � � ��ى ب �ع �ي��د ال �ع��اص �ف��ة القوية

ال �ت��ي ض��رب��ت ال �ت �ج �م��ع ف ��ي مطلع
ش �ه��ر ك��ان��ون األول ال �ف��ائً��ت وأدت
إل��ى ت�ض��رر عشرين م�ن��زال ،قبل أن
يتعزز إث��ر العاصفة األخيرة التي
ّ
دم� � ��رت م �ن��زل�ي�ن وص� ��دع� ��ت أربعة
أخ��رى كانت قد نالت نصيبها من
ال �ت �ص��دع م� ��رات ع� ��دة ،آخ��ره��ا قبل
ش �ه��ري��ن» .وي�ق�ض��ي االق� �ت ��راح بأن
«توفر الحكومة قطعة أرض وتوفر
األون��روا األم��وال الالزمة من الدول
امل��ان � ًح��ة» .إال أن ع �ك��اوي يستدرك
ق��ائ�ل�ا إن األم� ��ر «ال ي� ��زال ف��ي طور
ال �ب �ح��ث ،وإن ك ��ان ق��د ن ��ال موافقة
األجهزة الرسمية في منطقة صور
ومنها القائمقام».
ل� �ك ��ن االق � � �ت � � ��راح ال� � � ��ذي وج � � ��د فيه

مطبات ضوئية
ال �ي��أس ل �ي��س ب �ع �ي �دًا ع��ن أهالي
ت�ج� ّ�م��ع ج��ل ال�ب�ح��ر ع�ن��د مدخل
ص ��ور ت �ج��اه ال �ح �ل��ول الجديدة؛
فقد استحصلت منظمة أرض
ال� �ب� �ش ��ر اإلي� �ط ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى إذن
بتركيب م�ط�ب��ات ض��وئ�ي��ة على
ال �ط��ري��ق امل� �ح ��اذي ل�ت�خ�ف��ف من
سرعة السيارات امل��ارة وتسهم
ف��ي ح�م��اي��ة س�ك��ان التجمع من
حوادث الصدم املتكررة ،حيث ال
يفصل رصيف أو حاجز بينهم
وبني الطريق .املطبات وإشارات
ال �ت �ق �ي��د ب��الُ �س��رع��ة املتوسطة،
سرعان ما أزيلت بعد اعتراض
بلدية العباسية التي يقع التجمع
ف��ي ن�ط��اق�ه��ا ال �ج �غ��راف��ي .لذلك،
ع ��اد ال�خ�ط��ر ل�ي�ص�ب��ح خطرين:
م��ن أم��ام التجمع ال�ط��ري��ق ،ومن
ورائه البحر.

ال �ب �ع��ض ال �ح��ل ال� �ج ��ذري املنتظر
مل �ع��ان��اة ال�ت�ج�م��ع امل�م�ت��د ع�ل��ى أقل
م ��ن ك�ي�ل��وم�ت��ر واح� ��د ع �ن��د املدخل
ال �ش �م��ال��ي ل �ص ��ور ،وج � ��ده آخرون
م� �ش ��روع ��ًا ج� ��دي � �دًا ل �ل �ت �ه �ج �ي��ر قد
ي �ت �ق��اط��ع م ��ع م ��ا ح ��دث ف ��ي مخيم
ن�ه��ر ال �ب��ارد ل�ن��اح�ي��ة امل�م��اط�ل��ة في
حسم عملية إعادة اإلعمار وعودة
الناس إلى ُبيوتهم ،في إشارة إلى
أن التجمع أن�ش��ئ ع��ام  1951على
األمالك العامة.
م��ع ذل� ��ك ،ي �ق��ف ع �ل��ي م��اض��ي على
أن� �ق ��اض م �ن��زل��ه «ال� �ص ��ري ��ع» أمام
األم� � ��واج امل �ت�لاط �م��ة .ال ��رج ��ل الذي
ت � �ش ��رد م� ��ع أوالده وأس � � � ��رة ابنه
ينتظر ال�ح��ل ،وإن استلزم إيواؤه
إب �ع��اده ع��ن م��وط�ن��ه امل��زم��ن ونقله
إلى مكان آخر.
وع � �ل ��ى غ � � ��رار زح � �م ��ة املساعدات
وال��وع��ود ال�ت��ي اغ��دق��ت على 1200
الجئً فلسطيني يقطنون في 220
م�ن��زال ف��ي التجمع ،ع��رض اقتراح
آخر في جزء من الحل ،تمثل بتعهد
دول � ��ة ق �ط��ر ت �م��وي��ل إع � ��ادة ترميم
البيوت الستة التيً تضررت أخيرًا.
اق�ت��راح سبب ج��دال ب�ين متضرري
العواصف السابقة ال��ذي��ن طالبوا
ب��دع �م �ه��م ل �ت �ش��اب��ه ال � �ض� ��رر .علمًا
ب� � ��أن ال� �ب� �ع ��ض ك� ��ان� ��وا ق� ��د رمموا
بيوتهم على نفقتهم الخاصة بعد
ي��أس �ه��م م ��ن ص� ��دق ال ��وع ��ود التي
وع ��دوا بها م��ن الكثيرين ،ومنهم
السفارة الفلسطينية التي أعلنت
على ل�س��ان السفير عبد ال�ل��ه عبد
ال�ل��ه خ�ل�ال ت�ف�ق��ده امل�خ�ي��م املنكوب
قبل شهرين ،أن الرئيس محمود
ع�ب��اس س�ي�ص��رف مبلغًا م��ن املال
لتدعيم منازل التجمع وصيانتها.
إال أن املبلغ لم يصل منه أكثر من
 15أل��ف دوالر ،ت��وزع��ت ب�ين مواد
غ��ذائ �ي��ة وم �س ��اع ��دات م ��ادي ��ة على
املتضررين.

بعدسة أهلها
هذا العفريت هاجسي أبحث عنه
في كل مكان في القناني الفارغة
وامل �ل ��أى ،ف ��ي أه ��م ال �ص �ح��ف ،في
أب��رز ال�ق�ن��وات ،على الفايسبوك،
ف��ي جمعية ع�ف��اري��ت ب�لا حدود.
وص� �ل ��ت إل � ��ى رق � ��م ه ��ات� �ف ��ه ،لكنه
خ��ارج الخدمة أو أنه ال يرد على
أرقام غريبة ربما.
لكنني ف��ي حقيقة األم ��ر أعترف
ب � �خ � �ط � �ئ ��ي؛ ف � �ق� ��د ط� �م� �ع ��ت بهذا
ال� �ع� �ف ��ري ��ت امل�ً �س� �ك�ي�ن .ف� �ل ��و أنني
ح��ددت س��ؤاال أو اث�ن�ين لحصلت
على اإلج��اب��ة ،لكني أع��د عفريتي
لي
«الويكيليكسي» بأنه إن ظهر ً
م ��رة أخ ��رى ف�ل��ن أس ��أل إال سؤاال
واح �دًا :هل نحن حقًا محكومون
باألمل ،وما يحدث اليوم ال يمكن
أن ي �ك��ون ن �ه��اي��ة ال� �ت ��اري ��خ؟ كما
ق ��ال س�ع��د ال �ل��ه ون� ��وس ،وأتمنى
أن ت �ج �ي �ب �ن��ي ب �ن �ع��م ح �ت��ى أعيد
تخطيط ه��ذه الكلمة م��رة أخرى
ع �ل��ى ال �ح��ائ��ط ب �ج��ان��ب صورته،
ألن �ن ��ي أع � ��رف أن �ن ��ي وأب � ��و ربيع
وم�ع�ن��ا ك��ل «ش� ّ�ري �ب��ة امل �خ �ي��م» لن
ن �س �ت �ط �ي��ع ش� � ��راء ت �ل��ك الطائرة،
وذاك��رت��ي ل��م تعد تتسع لكل تلك
الذكريات وال تتحملها.

حنظلة

ّ
ليس إال ّ
إسرائيليًا
جنديًا
«ي��ا شباب ق��ال بدكم تشلحوا ال�ك��وف�ي��ات ...الجنود مش
راض�ي�ين يفوتوكم إال إذا شلتوها ع��ن اكتافكم» تصرخ
الخليلية الثالثينية بعصبية ،ف��ي مجموعة الالجئني
اآلت �ي��ة م��ن ل�ب�ن��ان ب��دع��وة م��ن وزارة ال�ث�ق��اف��ة ف��ي السلطة
الفلسطينية ،التي وج��دت نفسها ،بفضل كذبة بيضاء،
متمتعة بحقوق «ف��ي آي ب��ي» تتيح لها دخ��ول أراضي
 .1948ت�م�ط��ره��ا ال� ��ردود دف�ع��ة واح ��دة وع �ف �وًا «فشروا»،
نشلحها»« ،صرنا
ذوق أبوهم»« ،مش رح
ّ
«أل .مش على ّ
واص �ل�ين م��ا ت�خ��ل��ون��ا ن��رج��ع»« ،ي��ا ش�ب��اب خ��ل��ون��ا نشيل
هالفكرة إن��و نفوت ّ
لجوا ،نحنا مش كل ي��وم بفلسطني،
ّ
ما تعملوا قبضايات هلق»« ،شو هالظلم هاد» .سرعان
ما ّ
تحول االختالف على الكوفية ،بقدرة قادر ،الى هتاف
ّ
موحد بالحرية لفلسطني وبالزوال لالحتالل.

استنفرت ه��ذه الجلبة جنود االح�ت�لال ،واستنفر معهم
ِّ
منظمو الجولة لكوننا بتنا محتجزين بني معبر حديدي
آل ��ي وآخ ��ر اع�ت�م��د ن�ق�ط��ة ت�ف�ت�ي��ش ت�ف�ص��ل بينهما أمتار
�ود أوس ��خ اش��ي ب��ال�خ�ل�ي��ل ،وم��ا كان
ق�ل�ي�ل��ة« .ه ��دول ال�ي�ه� ّ
اش��ي رح ّ يمنعهم يطخوا عليكم أو ي��رم��وا قنبلة غاز»،
ّ
يبرر املنظمون وهم يستعجلون أفراد املجموعة لتجاوز
ُ
املعبر ال�ح��دي��دي اآلل��ي ال��ذي يبعدنا بضع خ�ط��وات عن
الحرم اإلبراهيمي.
زميلتي وأنا قررنا املحاولة مرة ثانية بعد أيام ،بمساعدة
تسجيل
م��ن نجيب ،ال�ش��اب الخليلي العشريني .أردن ��ا
ّ
موقف حقيقي بالدخول فعليًا الى الحرم هذه املرة .أزقة
بيوت البلدة القديمة امل��ؤدي��ة إل��ى الحرم دليل ّحي على
معاناة األهالي هناك ،فاألعالم اإلسرائيلية تطل من كل
حدب وصوب .هنا منزل مؤلف من عدة طبقات استولى
ّ
بالقوة .وهناك
عليها أو على بعضها مستوطنون يهود
آث ��ار ل�ح��ري��ق أض��رم��ه ب�ع��ض امل�ت�ط��رف�ين ال�ي�ه��ود ف��ي ّأحد
البيوت .وهنا وهناك شباك كشباك صيد السمك معلقة
في السماء تصطاد ما يحاول ه��ؤالء رميه على رؤوس
الخليليني.
ن�ق�ت��رب م��ن ال �ح��رم اإلب��راه �ي �م��ي أخ �ي �رًا ،ن�ج�ت��از الحاجز
اآلل ��ي لنصل ع�ن��د نقطة ال�ت�ف�ت�ي��ش .تعبر ف ��داء بسهولة
فحجابها ك��ان شفيعها .يأتي دوري ،يسألني الجندي
ّ
املكسرة عن ديني! أدعي عدم فهم سؤاله .يكرره
بعربيته
باإلنكليزية إن كنت ّمسيحية أم مسلمة .أجيبه محاولة
ال �ت� ً�ذاك��ي« :وه ��ل ي�م��ث��ل ذل ��ك ف��رق��ًا؟ م ��اذا إن ك�ن��ت ملحدة
ّ
مثال؟!» .يرد بلؤم مشيرًا بيده «نعم ...وقفي على جنب».
أشعر بأنني في ورطة «تفلسفتي يا ست يعني؟ شفتي
كنت عم تفكري؟»،
حدا ملحد بدو يفوت على جامع!! شو ِ
ّ
في فرق بني
ما
أبرر لنفسي «بس كنت بدي أفرجيه إنو
ِّ
فلسطيني مسيحي وفلسطيني م�س�ل��م» .أعنفها «طب
ّ
اسكتي هلق».
أنتظر ليأتي نجيب الذي كان يخضع لتفتيش «يدوي»
ّ
الغبي
أيضًا ،أفكر كيف بحق السماء يحاول هذا الجندي
ّ
أن يدعي مراعاة مشاعر املسلمني!! وأنا أشاهد من بعيد
ق�ط�ع��ان��ًا م��ن ال �ي �ه��ود امل�س�ت��وط�ن�ين وا ّل �س �ي��اح يسرحون
الجامع!
ويمرحون في النصف اآلخر الذي ً
احتلوه من ّ
أراه ي�ت�ح��دث م��ع رج��ل ي��رت��دي ث�ي��اب��ًا م��دن� ّ�ي��ة .أت��ذك��ر ّهذا
الرجل جيدًا ،هو األربعيني ذاته الذي كان يستعلم منا،
ويترجم للجنود ما كنا نقوله في زيارتنا األول��ى .يعلو
صوته فجأة مربتًا كتف الجندي ّ
«فوتهم يا زمل��ه بدهم
ّ
يصلوا» .في الداخل ،يتبع خطواتنا جنديان وكاميرات
لاّمراقبة منتشرة في أرجاء املكان الذي يكاد يكون مهجورًا
إ من عدد قليل من الخليليني ـــــ ربما ألن وقت الصالة
ل��م يحن بعد ـــــ أس��أل أح��ده��م وف��ي ذه�ن��ي ص��ورة طابور
ال�ي�ه��ود ف��ي ال�ق�س��م امل�ح�ت��ل «ع�ل��ى ط��ول ه�ي��ك م��ا ف��ي حدا
ه ��ون؟» .ينفي ،مستدركًا «ش��اي�ف��ة ه�ن��اك ص��ارت مجزرة
ال�ح��رم اإلب� ّ�راه�ي�م��ي ،وم��ن وقتها ال�ن��اس ص ��اروا يخافوا
ييجوا يصلوا».
ّ
البقاء تحت ناظري
دة
متعم
السير
وأتابع
ننهي حديثنا
ّ
أحد الجنديني ليبقى هو تحت ناظري ،علني أستكشف
ش�ي�ئ��ًا ي�خ�ب��رن��ي م� ّ�م��ا ه ��ؤالء ال�ب�ش��ر م�ص�ن��وع��ون .يقترب
مني بضع خطوات كمن يحاول البوح بسر م��ا ،ويسأل
أجيبه «والله باألصل
بعربية متينة «من وين جايني؟»ّ ،
من عكا بس الجئني في لبنان» ،يعلق «أن��ا حابب أزور
ّ
ل�ب�ن��ان»« ،وأن��ا ح��اب��ة أرج��ع ّعلى ع�ك��ا» ،أرد .يقترب أكثر
«على فكرة أنا من عكا» ،أعلق «والله!! كيف؟» .يقاطعنا
صوت استدعائه عبر جهازه الالسلكيّ ،
ثم يجيب بجدية

فبعد فتح املعبر الشهير من جهة مصر
وفي غزة ،داعبت الوجوه نسمة حرية آتية من صوب رفحً .
املحررة من نظامها ،يستطيع القطاع الصابر أن يتنفس قليال بانتظار أن يجد اتجاه الريح التي
ستحمله إلى حيث تهفو قلوب العالم العربي :الحرية .بانتظار ذلك ،وكما تقول فيروز «عم يلعبوا
الوالد عم يلعبوا» ،اليوم بأرجوحة مصنوعة من دوالب مطاط ،وغدًا في شوارع فلسطني املحررة.
الصورة للزميل شعيب أبو جهل

«أنا أصلي من عكا كمان وبعدني عايش هناك» .أصمت
م�ص��دوم��ة ،أ ّق �ت��رب م�ن��ه ح�ت��ى ك��اد ح�ض��ن ع �ك��اوي أصيل
يفصلنا ،أتفقد مالمحه وتعابيره عن ق��رب ،أبحث فيها
ّ
األصل
عن شيء يصدق ما ّقاله بأنه فلسطيني وعكاوي
َ
ّ
بذلته العسكرية املرصعة بالعلم
مثلي! عن أي شيء يكذب
ّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي أو س�لاح��ه امل��دل��ى ع��ن ك�ت�ف��ه أو استجابته
للكلمات العبرية الصادرة عن جهازه ّ
مرة أخرى.
ُيفتح ال�س��ات��ر البالستيكي ،ال �ع��ازل ش�ط��ري ال �ح��رم ،له...
يعبره ّ
ليتم مهمته بحماية قطعان املستوطنني والسياح
حينها تأكدت فقط أنه ال يمكن أن يكون فلسطينيًا
اليهود .لاّ
وأنه ليس إ جنديًا إسرائيليًا آخر.
برج البراجنة  -ناديا خير

