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بصيغة المتكلم

برج البراجنة

مذاق الصبار وشوكه
نراهم على الشاشات ،ونعود اليهم كلما
تحيرنا بأمر ما في الشأن الفلسطيني ،هم
ابناء وبنات فلسطني ،ابناء املخيم او
أقاربه ،ابتعدوا او اقتربوا يبقون كذلك بقاء
الوعد بالعودة .اما اليوم ،واآلن هنا ،فهم
سيتخففون من السياسة ليتحدثوا كل
بصيغة املتكلم عن «املخيم» .اليوم ابن برج
البراجنة مسؤول حركة «حماس» رأفت ّمرة
رأفت مرة*
ال أع � � � � � � ��رف ك � � �ي� � ��ف اس � �ت � ��درج � �ت � �ن � ��ي
«م � � �خ � � �ي � � �م � � ��ات» ألك� � � �ت � � ��ب ع � � � ��ن ب� � ��رج
ال �ب��راج �ن��ة! وال أع� ��رف ل��م اخ�ت��ارت�ن��ي
«العفريتة» الساكنة في كل املخيمات
الفلسطينية في الوقت نفسه ،ألنبش
ّ
عشقي ومواجعي ،وأسطر كلمات عن
 33سنة في حياة تختصر في مخيم،
أو وطن صغير اسمه برج البراجنة،
عشت فيه وعاش في قلبي وعقلي.
ً
ح�ين كنت طفال أوائ��ل السبعينيات،
ك� ��ان وال� � ��دي ف �ه��د م� ��رة «أب � ��و ال �ع �ب��د»
ي �ص �ط �ح �ب �ن ��ي م� � � � � � ��داورة م��ع
ّ
إخ� ��وت� ��ي ،ل� �ن� �ج � ّ�رب ون �ت �ع��ل��م،
م� ��ن م �خ �ي��م ال ��رش� �ي ��دي ��ة ق ��رب
ص� � ��ور ،ال � ��ى ب � �ي ��روت ل ��زي ��ارة
األقارب هناك .كنا نزور عمي
خالد (أبو شاهر) في مخيم
ت ��ل ال ��زع �ت ��ر ،وع �م �ت��ي طليبة
(أم ع �ب��د ال� �ل ��ه) ،ون �ع��رج على
ربما كان رأفت مرة من افضل
ب��رج ال�ب��راج�ن��ة ل �ن��زور عمتي
الشخصيات التي تمثل «حركة
صديقة (أم فخري).
حماس» امام جمهور غير
وع �ل ��اق � � �ت � � ��ي ب � �م � �خ � �ي� ��م ب � ��رج
متدين .من مؤسسي الحركة
ال � �ب� ��راج � �ن� ��ة ت � �ع� ��ود ال � � ��ى ذاك
في لبنان ،رجل منفتح ،مرن،
مبتسم ،مبادر ..هو الوجه الذي ال� � � ��وق� � � ��ت ،ل � �ك � �ن � �ه ��ا ت � ��وط � ��دت
تتمناه الحركة لنفسها بني من ب �ع��د ع ��ام  .1975ف �ق��د ح��ول��ت
اس ��رائ� �ي ��ل م �خ �ي��م ال��رش �ي��دي��ة
يقتصر ايمانهم على القضية
م�ن��ذ ع ��ام  1974إل ��ى م �ك��ان ال
الفلسطينية دون التطرق الى
ي�ح�ت�م��ل ال �ع �ي��ش ف �ي��ه بسبب
السماء .يتلقف كل مبادرة قد
ق �ص �ف �ه��ا امل� �ت ��واص ��ل .وش�ي�ئ��ا
تصب في مصلحة اهله ،وال
يتورع عن االتصال لشكر هنا او فشيئا ،ص��ارت الحياة هناك
هناك .هكذاّ ،
كرم باسم الحركة ص�ع�ب��ة ل �ل �غ��اي��ة ،ف �ق� ّ�رر ج�ه��اد
ال��دل�ي��ل ،امل�غ�ت��رب ،زوج أختي
«مخيمات» بعد اسابيع على
عطاف املوظفة ف��ي األون ��روا،
ظهورها ،محتفيًا بنا وبها.
االنتقال إلى برج البراجنة.
وهو رجل مؤمن ،تميزه بدال
ه�ك��ذا اصبحنا نكثر املجيء
عن «زبيبة» الجباه ،ابتسامة
إل � ��ى امل �خ �ي��م ل� ��زي� ��ارة أخ �ت��ي.
نابعة من قلب نظيف .يتمنى
املصالحة الفلسطينية ولو انه وكانت عطاف تحرص ،كلما
قد يهز برأسه يأسًا حني تتعمق س �ن �ح��ت ال �ف ��رص ��ة ل �ه ��ا ،ع�ل��ى
اإلرس ��ال ف��ي طلبنا ك��ي نقيم
معه بالحديث ،لتكتشف بعد
عندها ،لتخفف عنا صعوبة
حني ان كل الحق كان مع تلك
ال� � �ع� � �ي � ��ش ف � � ��ي ال � ��رش� � �ي � ��دي � ��ة،
االبتسامة الصادقة الحزينة.
ول�ت�ج�م�ع�ن��ا ب��أ ّب�ن��ائ�ه��ا ال��ذي��ن
هم في مثل سننا .وكنت أنا
وإخ ��وت ��ي وأب� �ن ��اء أخ �ت��ي ن�ب�ق��ى م�ع��ًا،
ونأكل معًا ،ونلهو ونشقى معًا.
بقينا نتردد إلى مخيم براج البراجنة
ح�ت��ى ك ��ان ش�ه��ر آذار/م � � ��ارس ،1979
ي ��وم �ه ��ا ت � �ع� � ّ�رض م �خ �ي��م ال��رش �ي��دي��ة
وم�ح�ي�ط��ه ل�ق�ص��ف إس��رائ�ي�ل��ي عنيف
ب� �م ��داف ��ع  155و .175ك � ��ان ال��وض��ع
ال ي� �ح� �ت �م ��ل ،ف � �ق � � ّ�رر وال � � � ��دي (رح� �م ��ه
ال �ل��ه) إب�ع��ادن��ا ع��ن امل�خ�ي��م .ك��ان ق��رارًا
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا خ �ط �ي��را ل ��وال ��دي ال��ذي
ناضل في فلسطني ،وكان منزلنا في
ب �ل��دة س�ح�م��ات��ا م��وق��ع ق �ي��ادة لجيش
اإلن � �ق� ��اذ ،ف�ق�ص�ف��ه ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي
اإلسرائيلي.
وك ��ان وال ��دي ي��رف��ض م �غ��ادرة مخيم
الرشيدية ،وي��رف��ض ال��ذه��اب للملجأ
ل�لاح�ت�م��اء م��ن ال�ق�ص��ف ال ��ذي كابدنا
م � ��آس � �ي � ��ه ط � � � � ��وال خ � �م � ��س س � � �ن � ��وات،
خ� �ص ��وص ��ًا ان ت �س �ع�ي�ن ب ��امل ��ائ ��ة م��ن
أه ��ال ��ي امل �خ �ي��م غ � � ��ادروه ،ل �ك��ن بقينا
نحن ،وبقيت وال��دت��ي .كانت حسنية
محمد (أم العبد) رحمها الله ،تنقلنا

«كالدجاجة التي تنقل صيصانها»
ك�م��ا ك��ان��ت ت �ق��ول ،م��ن م�ك��ان إل��ى آخ��ر
لحمايتنا من القصف.
منذ ع��ام  1979إل��ى ال �ي��وم ،أقمنا في
ّ
مخيم برج البراجنة في ستة منازل.
األول ّ
دم � � ��ره االح � �ت�ل��ال ع � ��ام ،1982
ّ
والثاني دمرته الحروب امللعونة مع
ح��رك��ة أم ��ل ،وال �ب �ي��وت األخ� ��رى كانت
ّ
محل تهجير دائم.
في الرشيدية ،ال��ذي غادرته وأن��ا في
ال �ث��ال �ث��ة ع �ش ��رة م ��ن ع� �م ��ري ،ت�ع�ل�م��ت
ال�ع��اط�ف��ة وال��روم��ان �س �ي��ة وال �ص �م��ود.
وف��ي ب ��رج ال�ب��راج�ن��ة تعلمت ال�ح�ي��اة
واالن � �ف � �ت� ��اح وال� �س� �ي ��اس ��ة ،وع��اي �ش��ت
صخب املدينة وقساوة العيش.
ف ��ي ب � ��رج ال �ب ��راج �ن ��ة ان �ض �م �م��ت إل��ى
ال�ح��رك��ة اإلس�لام�ي��ة بشكل تنظيمي،
ف��اج �ت �م �ع �ن��ا ع � ��ام  1982ف ��ي م�س�ج��د
الروضة ّ
لنقرر كيف نواجه االحتالل

عند كل زاروب
قصة وكل منعطف
حكاية
عام  1983حرسنا املخيم من أي مجزرة جديدة (أرشيف ــ مروان طحطح)
وواج �ه �ن��اه ،ث��م اج�ت�م�ع�ن��ا ع ��ام 1983
لحراسة املخيم من أي مجزرة جديدة،
ُ
كالتي ارتكبت في صبرا وشاتيال ،ثم
أسسنا مجموعات عسكرية للدفاع
ع ��ن امل� �خ� �ي ��م ،وش �ك �ل �ن��ا ن� � ��واة ال �ع �م��ل
اإلس�ل�ام ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال � ��ذي ص��ار
اسمه حركة حماس في لبنان.
في املخيم تعرفت إلى أهله الطيبني،
وإل � ��ى ش �ب��اب��ه ال� ��رائ� ��ع ،وإل � ��ى رج��ال��ه
املخلصني ،وإلى عائالته الكريمة.
ه � �ن� ��ا ت� �ع� �ل� �م ��ت ودرس� � � � � � ��ت ،وع� �م� �ل ��ت
وشقيت ،ولعبت وضحكت ،وحزنت
وبكيت.
ً
هنا أنشأنا «شلال» تعرف الشقاوة،

وت � � ّ
�دب � ��ر امل � �ق� ��ال� ��ب ،وت � �ت � �ح ��دى امل� �ل ��ل.
ه�ن��ا ت�ع��رف��ت إل ��ى م�ج�م��وع��ة امتهنت
السياسة ،واحترفت النضال.
هنا تعرفت إلى فتاة طيبة من املخيم
اس �م �ه ��ا س �م ��ر ح �ل �ي �م��ة ،ص� � ��ارت أم ��ًا
ألوالدي األربعة تحملني وتحملهم.
أسير ف��ي أزق��ة مخيم ب��رج البراجنة،
وع�ن��د ك��ل «زاروب» ق�ص��ة ،وع�ن��د كل
منعطف حكاية.
هنا أنشأنا ملعبًا لكرة القدم ،حفرناه
ب��األظ �ف��ار ،وه�ن��ا نظمنا أول مسيرة
ب �ع��د االج �ت �ي��اح اإلس��رائ �ي �ل��ي للبنان
ف��ي  30آذار/م� ��ارس  1983ذك��رى يوم

األرض ،وهي أول مسيرة فلسطينية
ف � ��ي ب� � �ي � ��روت ب � �ع ��د خ � � � ��روج ال � �ث� ��ورة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وف � ��ي ع �ه��د ال��رئ �ي��س
أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ،فاعتقلتنا السلطات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وس �ج �ن��ت ف ��ي امل�ح�ك�م��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل�ت�ح��ف مل��دة
أسبوع مع قادة التظاهرة.
ه�ن��ا ع�ش�ن��ا أروع أي ��ام ال ��دراس ��ة ،في
م��درس��ة «م �ب � ّ�رة امل �ل��ك ف �ي �ص��ل» ،ال�ت��ي
ُ
ت �ع��رف ب��اس��م «م��درس��ة ال�س�ع��ودي��ة»،
وه� �ن ��ا ش��اغ �ب �ن��ا ف ��ي م ��درس ��ة ت �ل �ت��زم
النظام وال�ط��اع��ة ،حتى اض�ط��ر مدير
امل� � ��درس� � ��ة األس � � �ت� � ��اذ أح � �م� ��د ع ��راب ��ي

إلح �ض ��ار ق ��وة ع �س �ك��ري��ة م ��ن ال�ك�ف��اح
املسلح الفلسطيني في شباط/فبراير
 ،1982ف�ط��وق��ت امل��درس��ة واعتقلتنا،
واقتادتنا إلى سجن أبو الهول قرب
امل��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ةُ ،
وع��رض �ن��ا على
ال �ق �ض��اء ال�ع�س�ك��ري الفلسطيني في
بناية مجاورة ،ونحن بعد فتيانًا في
السادسة عشر عامًا.
ولبرج البراجنة ايضًا طعم الخسارة
وال �ف �ق ��دان ك �م��ا ف �ي��ه ح�ل��اوة امل��راه �ق��ة
وش � �ق ��اوة ال� �ش� �ب ��اب ،ه �ن��ا ف �ق ��دت أع��ز
أصدقائي ،شركاء الطفولة والحياة،
خ �س��رت �ه��م ف� ��ي ال � �ح � ��روب امل� �ت� �ع ��ددة:

زينكو هاوس

«يصطفل» محمود عباس

قاسم قاسم
لم يكن ينقصنا نحن الفلسطينيني
غير أن يكون رئيسنا شخصًا اسمه
م �ح �م��ود ع� �ب ��اس .ف �ق��د أع �ل ��ن ع �ب��اس
ملضيفه اإلسرائيلي في القناة الثانية
أن «فلسطني اآلن في نظره هي ضمن
ح��دود 67وال �ق��دس الشرقية عاصمة
لها» .هذه هي كل فلسطني .ال أعرف
ماذا يمكنني أن أق��ول .ال أعرف كيف
س �ي �ب��رر أن � �ص� ��اره ح��دي �ث��ه ه � ��ذا .ه��ل
يعاني رئيس فتح ضعف نظر؟ هل
أص ��اب ��ه «ال �ع �م��ى ب �ع �ي��ون��و» ح �ت��ى ال
ي��رى أب�ع��د م��ن ح��دود ال� �ـ .67فلسطني
من نهرها إلى بحرها في نظره فقط
ضمن ح��دود ال �ـ 67؟ األن�ك��ى م��ن ذلك
أن ع��اص�م��ة فلسطني ب��ال�ن�س�ب��ة إليه
ه��ي ال�ق��دس الشرقية ف�ق��ط .وال��رج��اء
التشديد على كلمة «ال�ش��رق�ي��ة» ،أي
«مش كل القدس».
غريب أمر عباس ،فهو نسخة عربية
ط� �ب ��ق األص � � ��ل ع� ��ن رئ � �ي ��س ال � � � ��وزراء
الصهيوني بنيامني نتنياهو .ال بل
إن��ه أس��وأ من نتنياهو؛ إذ إن رئيس
وزراء ال� �ع ��دو أف �ض��ل م �ن��ه «وال� �ل ��ه».
ف��األخ�ي��ر خ��اص��م ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي

ب��اراك أوب��ام��ا م��ن أج��ل املستوطنات،
وك��ان املوضوع «متل إج��ره» .فاألهم
ب��ال �ن �س �ب��ة إل � �ي ��ه ك� � ��ان «إس� ��رائ � �ي� ��ل».
أم� ��ا ال��رئ �ي��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ف �ه��و ال
ي �س �ت �ط �ي��ع أن ي �خ��اص��م ح��اج �ب��ًا ف��ي
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة .م�ش�ك�ل��ة ع�ب��اس
مع نظره ال تتوقف عند ع��دم قدرته
ال�ن �ظ��ر أب �ع��د م��ن ح� ��دود ال� �ـ 67؛ فهو
يؤكد لإلسرائيليني ويطمئنهم إلى
أن� ��ه «ض� � ً�د ان� � ��دالع ان �ت �ف��اض��ة ث��ال �ث��ة،
وخ � ��اص � ��ة ع� �س� �ك ��ري ��ة ،م � ��ا دم� � ��ت ف��ي
منصبي .ه��ذا ه��و ال��وض��ع اآلن وإل��ى
األب��د» .يبدو أن عباس «طمعان» في
العيش «إلى األب��د» .من هو ليطمئن
اإلس��رائ�ي�ل��ي إل��ى أن��ه ل��ن ي�خ��رج أح��د
ض��ده��م وض ��ده «اآلن» .رب�م��ا «ال�ح��ق
مش عليه» واألكيد أن «الحق علينا»؛
ألننا نسمح ملن يعتقد بأنه «املمثل
الشرعي والوحيد» للفلسطينيني أن
يقول مثل هذا الكالم .أحاول أن أفهم
مل ��اذا ال ن �خ��رج ف��ي ت �ظ��اه��رات ض��ده؟
مل� � ��اذا ال ي� �ق ��رر ال �ش �ع��ب ف ��ي ال ��داخ ��ل
وال � �خ ��ارج إس� �ق ��اط ال��رئ �ي��س ف ��ي رام
الله؟ أال يوجد أحد في فتح أو منظمة
ال �ت �ح��ري��ر ي �ج ��رؤ ع �ل��ى ال ��وق ��وف ف��ي
وجهه ليقول له« :اخرس»؟ ما بعرف.

