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تحقيق

«قضاء وقدرًا»
عن الموت
ً
في المخيمات
قطار املوت باإلهمال وبسوء العناية
الصحية ال يتوقف .عنده محطات ال شك
كانت إحداها في مخيم نهر البارد أخيرًا،
لكنه لألسف ال يتوقف ،فوجهة قطار
املوت النهائية ال وجود لها ،ما دام الفقر
والفساد متضامنني مع السلطة على إكمال
الرحلة الى ما ال نهاية
نهر البارد ــ روبير عبد اهلل
ّ
ت� �ك ��ف� �ل ��ت وك � ��ال � ��ة إغ � ��اث � ��ة وت �ش �غ �ي��ل
ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ب �ت��وف �ي��ر
ال�خ��دم��ات الطبية ل�ه��م ،لكن معاناة
أب �ن ��اء امل �خ �ي �م��ات ،واح �ت �ج��اج��ات �ه��م،
ت �ت �ص��اع��د ع� �ل ��ى وق � ��ع وف � �ي� ��ات ك ��ان
ممكنًا تفاديها .ومع ذل��ك ،هناك من
«يتدخل» إلطفاء نار الفتنة!
ومن مخيم عني الحلوة في الجنوب،
مرورًا بمخيمات بيروت ،يعرج قطار
املوت على مخيم البداوي في الشمال
ليحط عصر ثالثاء كئيب في مخيم
نهر البارد.
وأحاديث املوت ،باتت جزءًا
أس��اس �ي��ًا م ��ن ي��وم �ي��ات أه��ل
املخيم :رك��ام ال��دم��ار ال ي��زال
املشهد الذي يمر به أطفالهم
ف��ي رح�ل�ت�ه��م ذه��اب��ًا واي��اب��ًا
إل��ى مدارسهم .هناك عيادة
ج� � ��دي� � ��دة ل � �ل � �ه�ل��ال األح � �م� ��ر
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي ال � �ج � ��دي � ��دة،
ل � �ك � �ن � �ه� ��ا ،وب � � �ك � ��ل أل� ��وان � �ه� ��ا
مقتطفات من الرسالة
ال��زاه �ي��ة ،ل��م ت�ع��د تستطيع
الى مدير االونروا في
ح�ج��ب أخ �ب��ار م�ق�ب��رة خ��ال��د
حدث
لبنان :نعتبر ما
ب��ن ال��ول �ي��د امل�ك�ت�ظ��ة بجثث
ً
قضاء وقدرًا ،آملني من
املوتى خلف مبنى العيادة.
حضرتكم عدم اتخاذ
ج �ث��ث ت �ص��ل ال �ي �ه��ا ب��وت�ي��رة
عالية ومقلقة.
أية اجراءات سلبية
ق ��رق �ع ��ة ح� �ب ��ات امل� �ط ��ر ع�ل��ى
بحق الطبيب الذي عاين
ج��دران البراكسات لم تفلح
الطفل الفقيد ،متمنني
ف � ��ي ق� �ط ��ع ح� �ب ��ل ال � ��دردش � ��ة
منكم بذل املزيد من
(ال � �ش� ��ات � �ن� ��غ) ب �ي��ن االه� ��ال� ��ي
الجهود اإليجابية
ع � �ل ��ى ال � �ف� ��اي � �س � �ب� ��وك ،ح ��ول
ً
املعاناة
مستقبال ورفع
وف��اة طفل ال�س�ن��وات التسع
ب�ل��ال واك� � ��د .ف��ان �ت �ش��رت م��ع
عن شعبنا وتحسني
ن�ب��أ م��وت��ه ،أخ �ب��ار غضبهم
الخدمات الطبية
م � �م� ��ا اف � � �ت� � ��رض� � ��وا ح� ��دوث� ��ه
واإلنسانية .كما نرفض
ب �س �ب��ب ت�ق�ص�ي��ر م ��ن ج��ان��ب
استغالل هذه القضية
األون ��روا .أخبار عن وصول
من أي طرف ثالث.
وف��دي��ن م��ن ج��ان��ب األون ��روا
ونشكر كل من وقف
بعد ال��وف��اة سريعًا ،أولهما
للتعزية وتبريد املوقف في
الى جانبنا وساهم في
ل �ي �ل��ة وف � ��اة ال �ط �ف��ل ن�ف�س�ه��ا،
إطفاء نار الفتنة منذ
وث��ان�ي�ه�م��ا ك�ل�ج�ن��ة تحقيق
اللحظة األولى للوفاة
ط �ب �ي��ة ل �ل �ف �ص��ل ف ��ي أس �ب��اب
االداري
ونخص الطاقم
الوفاة.
في
لألونروا
والطبي
ف ��ي ال �ث ��ال ��ث ع �ش��ر م ��ن آذار
الشمال واللجان الشعبية امل��اض��ي ت��وف��ي ال�ط�ف��ل ب�لال
واك��د بعد معاناته من خلل
والفعاليات املحلية في
ف��ي ج�ه��ازه الهضمي ،رافقه
مخيم نهر البارد.
منذ ثماني سنوات ،وجعل
ّ
تغذيته تتم بواسطة أنبوب
ّ
بصرته ،األم��ر ال��ذي
متصل
ي��وج��ب إدخ ��ال ��ه املستشفى
ألي وع� �ك ��ة ت� �ل � ّ�م ب � ��ه ،ح �س��ب م ��ا ه��و
م�ك�ت��وب ف��ي س�ج��ل ال�ط�ف��ل ال�ص�ح��ي،
ب�ح�س��ب م �ق��رب�ين م��ن أه �ل��ه .ام ��ا اه��ل
ال�ط�ف��ل ف�ق��د اع �ت �ب��روا أن إه �م��ال تلك
اإلش � ��ارة م��ن ق �ب��ل م��ن ع��اي �ن��وا ح��ال��ة
ال �ص �ب��ي ف ��ي ع� �ي ��ادة األون � � � ��روا ل��دى
إص ��اب� �ت ��ه ب � �ع� ��ارض ص� �ح ��ي ه� ��و م��ا
أدى إلى وفاته .هكذا ثارت ثائرتهم
واحتجوا وتوعدوا.
ووف��اة الطفل واكد في البارد جاءت
ب� �ع ��د س� �ن ��ة ب ��ال �ت �ح ��دي ��د ع� �ل ��ى وف� ��اة
ال �ط �ف��ل م �ح �م��د ط ��ه م ��ن م �خ �ي��م ع�ين
الحلوة التي ترافقت مع احتجاجات

استهدفت مكاتب األونروا في املخيم
(ع �ي�ن ال �ح �ل��وة) وب �ع��د أش �ه��ر قليلة
على وق��وع خمس وفيات في مخيم
البداوي ،حيث أحالت األونروا بعض
امل ��رض ��ى إل� ��ى اح � ��دى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
الشمالية .هذه «ال�ح��وادث» أدت إلى
اح �ت �ج��اج ال �ف �ص��ائ��ل ول �ج��ان امل�خ�ي��م
الشعبية ،وب��ال�ت��ال��ي إن �ه��اء التعاقد
م� � ��ع ذل� � � ��ك امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� �ش� �م ��ال ��ي،
ب �ح �س��ب أرك� � ��ان ب� ��در ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
امل��رك��زي��ة ف��ي الجبهة الديموقراطية
ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ين .ل ��ذل ��ك ،ي �ب��دو أن
ال��وك��ال��ة أخ ��ذت وع�ي��د أه��ال��ي ال�ب��ارد
ع �ل��ى م�ح�م��ل ال �ج��د .ف �ب��رغ��م أن وف��اة
ال�ط�ف��ل واك ��د ح��دث��ت ال��راب�ع��ة ع�ص�رًا،
لم تتأخر مراجع األون��روا املختصة
ف��ي امل� �ب ��ادرة إل ��ى ام �ت �ص��اص غضب
األه ��ال ��ي ال��ذي��ن رش ��ح ع�ن�ه��م نيتهم
ب��ال�ت�ص�ع�ي��د ،وع ��دم دف ��ن ال �ط �ف��ل ،بل
وضعه أمام عيادة األونروا ،بانتظار
م �ح��اس �ب��ة امل �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن ال�ت�س�ب��ب
ً
في الوفاة .هكذا توجه ليال وفد من
األون� ��روا إل��ى مخيم ال �ب��ارد يتقدمه
د .ق��اس��م نمر م�س��ؤول قسم الصحة
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وأس ��ام ��ة ب��رك��ة م �س��ؤول
الصحة في الشمال ومدير الخدمات
ف��ي نهر ال�ب��ارد خالد ال�ح��اج .ونجح
الوفد في تبريد األجواء ،وخصوصًا
بعد مداخلة مسؤول الشمال أسامة
بركة الذي ّ
قدم املواساة ألهل الفقيد
ووع� ��ده� ��م ب� ��إج� ��راء ت �ح �ق �ي��ق ش �ف��اف
«احترامًا لحياة الناس».
وغ � ��داة وف� ��اة ال �ط �ف��ل ح �ض��رت لجنة
طبية من األونروا وأبلغت أهل الطفل
بحضور اللجنة الشعبية في املخيم
أن ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق س �ت��رف��ع إل��ى
امل��دي��ر ال�ع��ام س�ل�ف��ات��وري ل��وم�ب��اردو،
وس�ي�ص��ار إل��ى إب�ل�اغ األه��ل بها إلى
ج��ان��ب اللجنة الشعبية والفصائل
الفلسطينية في املخيم.
ل�ك��ن ،ف �ج��أة ،ي�ص��در ع��ن وال ��د الطفل
امل� � �ت � ��وف � ��ى ب� � �ي � ��ان ي� �س� �ت� �ب ��ق ن� �ت ��ائ ��ج
التحقيق ويضع وفاة ابنه في خانة

بعد بيان الوالد كرت سبحة اعتذارات من األونروا وأطبائها (األخبار)

زينكو هاوس

ّ
جعجع «الحكيم» بدو حكيم

شاهد عيان*
أعزائي وغيرهم
أردت ان انقل لكم التأكيدات التالية
ً
ب �ص �ف �ت��ي ش ��اه ��د ع � �ي� ��ان :اوال ،ال
يوجد على ب��اب املخيم ،اي مخيم
م��ن ال �ش �م��ال ال ��ى ال �ج �ن��وب ،ع�ب��ارة
«مخيم كذا وكذا يرحب بكم» ،هذه
افتراضات خاطئة.
ثانيًا« ،احداث» مخيم البارد ،التي
أث��ارت حنق العالم على من يحتج
ب �خ �ل �ي��ة اره ��اب� �ي ��ة ل �ي��دم��ر م�خ�ي�م��ًا
ب�ك��ام�ل��ه ،وال �ت��ي ب��ات م�ع��روف��ًا انها
تصفية ح�س��اب لبنانية لبنانية،
لن تتكرر .فهذه الحرب بحاجة قبل
«الترحيب بها» ال��ى م��وازن��ة ،على
(رئ �ي��س ح ��زب ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة)
سمير جعجع تأمينها من اصحابه
املتبرعني ،على االقل لالونروا التي
ال ت ��زال ت �ح��اول وب �ش��ق ال�ن�ف��س ان
ت��ؤم��ن مساكن بديلة مل��ن شردتهم
ه��ذه ال �ح��رب ،وان ت�ع�ي��د إع �م��ار ما
دم ��رت ��ه ال �ح �م ��اق ��ة .ول� ��ذل� ��ك ،ل��دي �ن��ا
ك�ل�ام مل��ن ي�س�م��ى ال�ح�ك�ي��م (م ��ع ان��ه
ل� ��م ي �ت �خ ��رج ل �ي �س �ت �ح��ق ال �ل �ق ��ب اال
م��ن م��درس��ة امليليشيات الفاشية)
م � �ف� ��اده ان � ��ه «ب ��امل� �ن� �ي ��ح ب��ال �ق �ب �ي��ح،

الحكيم الوحيد هو جورج حبش»،
وعلى فكرة هو تخرج.
ث� � � ��ال � � � �ث� � � ��ًا :م � � � � ��درس � � � � ��ة األون � � � � � � � � � ��روا
ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ف� ��ي ض �ب �ي��ة ال �ت��ي
س�ب��ق ل �ح��زب «ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»
االعتداء عليها ايام الحرب األهلية،
ل ��م ت �خ �ط��ط ألي � ��ة أع � �م ��ال اره��اب �ي��ة
وبالتالي االعتداء لم يحصل لصد
تلك االعمال.
راب� � � � �ع � � � ��ًا :إن ج� � �ع� � �ج � ��ع ،ص� ��اح� ��ب
ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ال � �ت� ��ي ق� ��ال� ��ت م �ن��ذ
اي��ام ان��ه ال مانع من ب��ارد  2وب��ارد
 ،3ب � �ح� ��اج� ��ة م � ��اس � ��ة إل� � � ��ى ح �ك �ي��م
ل �ف �ح �ص��ه وم �ع��ال �ج �ت��ه ف � � ��ورًا ،ف�ه��و
ك� ��ان ف ��ي ال ��زن ��زان ��ة ل �ف �ت��رة ط��وي�ل��ة
بتهمة تفجير ك�ن�ي�س��ة ،وشخص
ّ
م ��ن ه� ��ذا ال� �ن ��وع اؤك � � � ّ�د ل �ك��م (وان� ��ا
ال اس � �ت � �ه ��زئ ه � �ن� ��ا) ان � � ��ه ب �ح��اج��ة
وباملنيح بالقبيح إلى حكيم فورًا،
ّ
معد ويشكل
خصوصًا ان مرضه ٍ
ت� �ه ��دي ��دا ل �ل �ص �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ح�ت��ى
ّ
ان��ه باستطاعتكم ان ت�ت��أك��دوا من
ان �ط��وان ان� � ��دراوس ،ال ��ذي س��رع��ان
ّ
املتدنية ،املرض،
ما التقط ،ملناعته
فدعا بدوره ،وهو في حالة هلوسة
فكرية إلى دخول املخيم.
خ ��ام� �س ��ًا :امل �س��رح �ي��ة ال �ك��وم �ي��دي��ة

