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تحقيق

في عين الحلوة
مخيمات
«ماتروشكا»
ً
ّ

بعيدًا عن مخيماتهم في سوريا ،قادهم القدر ليخطوا بأنفسهم فصال جديدًا من فصول التغريبة
الفلسطينية؛ البعض منهم كان يسكن في املخيم ذاته والحي ذاته لكنهم ،لسخرية القدر ،لم يلتقوا إال
هنا بالقرب من خيمتهم التي نصبوها في العراء في مخيم عني الحلوة .مخيم جديد يولد في مخيم قديم،
لكنه مخيم «حقيقي» من خيم وترحال .مخيم داخل مخيم ،تمامًا كما في اللعبة الروسية «ماتروشكا»
عين الحلوة ــ محمود سرحان
«أم ��ي ول��دت �ن��ي ف��ي خ�ي�م��ة وال أري��د
أن أم ��وت ف��ي خ �ي �م��ة» ،ب��أس��ى كبير
ي �ق��ول �ه��ا أب � ��و أس� ��ام� ��ة ،ال � �ه� ��ارب م��ن
جحيم ال �ص��راع ال��دائ��ر ف��ي س��وري��ا،
الذي ضرب قبل أشهر قليلة مخيمه
«اليرموك».
اس� �ت� �ف ��اق ال� ��رج� ��ل ع �ل ��ى وق � ��ع ن�ك�ب��ة
ج��دي��دة س�ل�ب�ت��ه ك��ل م��ا ك ��ان يملكه
ه �ن ��اك ،امل �ن ��زل وال �ع �م��ل ،وع � ��ددًا من
أفراد العائلة ،وحتى الجيران كذلك،
ل�ي�ج��د ن�ف�س��ه ف��ي خ�ي�م��ة ب�ع��د م��رور
عشرات السنني على النزوح األول.
وهنا ،على قطعة من األرض تدعى
«ال� �ج ��ورة ال �ح �م��را» ف ��ي م�خ�ي��م عني
ال�ح�ل��وة ،ك��ان��ت خيمته ال�ت��ي بناها
نهاية شباط املنصرم .كانت الخيمة
األولى ،و«الحجر األساس»
ف� ��ي ت ��دش�ي�ن م �خ �ي��م ج��دي��د
ف� � ��ي وس� � � ��ط م� �خ� �ي ��م ق� ��دي� ��م.
يضيف أبو أسامة« :الخيم
ال�ع�ش��ر األول� ��ى ق��دم�ت�ه��ا لنا
جمعية البدر الخيرية ،ومن
بعدها ت�ك��اث��رت ال�خ�ي��م .أما
ق �ط �ع��ة األرض ف� �ق ��د س�م��ح
لنا أب��و حسن (ال�ل��واء منير
امل �ق��دح ال �ق �ي��ادي ف��ي ح��رك��ة
ف�ت��ح) ب��إق��ام��ة ال�خ�ي��م عليها
خالل جولة قام بها منير
املقدح في الكرامة ،أكد أن ب�ع��د أن ام �ت�لأت «ال��روض��ة»
ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا «ال�ج�م�ع�ي��ة»
األونروا وافقت على تأهيل
ب ��ال � �ن ��ازح �ي�ن أي� � �ض � ��ًا ،وه ��و
ثماني غرف في مجمع
الوحيد م��ن ب�ين املسؤولني
الشيخ زايد «الروضة»
ال� � � � ��ذي ي � �ت� ��اب� ��ع أوض� ��اع � �ن� ��ا
حساب
وأربعًا أخرى على
ويشاركنا في جلساتنا في
ال �خ �ي��ام» .ول�ك��ن أب��و أس��ام��ة
أحد املتبرعني ،كما أن
ال ي�خ�ف��ي ف��ي ال��وق��ت نفسه
العمل جار لتجهيز عدد
استياءه من بقية املسؤولني
من الحمامات لخدمة
الفلسطينيني الذين أهملوا
والحصول
سكان الخيم
ً
معاناتهم ،متسائال« :وي��ن
على موافقة من الجهات
م� �ن� �ظ� �م ��ة ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر؟ وي ��ن
املعنية ّ
من
لصب أرضية
األونروا؟ وين الفصائل؟ ما
األسمنت درءًاً ملشاكل
بيعرف السفير بأحوالنا؟
تسرب مياه األمطار
أق � � � � ��ل م� � � ��ا ي � �م � �ك� ��ن ي �ع �م �ل ��و
والحشرات الضارة .وكانت إن � ��و ي� �ح ��ل م �ش �ك �ل��ة ال �خ �ي��م
جمعية البدر هي الوحيدة وال� �ك ��راف ��ان ��ات ال� �ت ��ي رف��ض
�ي ف��ي أول
في عني الحلوة التي
ال �ح��اج��ز ال�ل�ب�ن��ان� ّ
املخيم دخولها لعنا».
قدمت مرافقها الستقبال
يشاركه أب��و موسى موقفه
ّ
النازحني الفلسطينيني؛
امل� �س� �ت ��اء ،ف �ي �ق��ول م�ت�ه��ك�م��ًا
عائلة،
الروضة وفيها70
«واح � � � � � ��د م � � ��ن امل � �س� ��ؤول�ي��ن
والبيت األبيض وفيه
بحركة الجهاد ملا زارنا من
ك ��م ي� ��وم ق� ��ال إن� ��و أول م��رة
 18عائلة ،وأخيرًا أرض
بعرف إنكم هون!».
«الكرامة» وفيها 21
ي � ��وم � ��ًا ب � �ع ��د ي � � ��وم ت� �ت ��زاي ��د
خيمة تحتوي 27عائلة.
وكان املقدح قد ّ
أع ��داد ال��واف��دي��ن إل��ى مخيم
هدد في
«ال � � � �ك� � � ��رام� � � ��ة» ،إم � � � ��ا ألن� �ه ��م
وقت سابق بفتح مدرسة
ق��ادم�ين ت� �وًاً م��ن س��وري��ا أو
تابعة لألونروا في حال لم ألن �ه ��م أص �ب �ح��وا ع��اج��زي��ن
تستجب األخيرة لطلبه
عن تأمني أجرة املنزل التي
تأمني أماكن إيواء ورعاية قد تصل إلى  300دوالر ،في
ظ��ل نسب البطالة الكبيرة
كاملة لهؤالء النازحني،
بني صفوف النازحني .كان
علمًا بأن أعدادهم تتزايد
امل� �خ� �ي ��م ال � �ج ��دي ��د م�ل�اذه ��م
يوميًا.
األخ� �ي ��ر ،ول �ك��ن ف ��ي ال��وق��ت
ذات � ��ه أص �ب��ح ت��أم�ي�ن خيمة
ل �ن �ص �ب �ه��ا م �ش �ك �ل��ة ك �ب �ي��رة
ل� �ي ��س م� ��ن ال� �س� �ه ��ل ح� �ل� �ه ��ا« ،وع � ��دد
م ��ن ال �خ �ي��م ال �ت��ي أدخ �ل �ن��اه��ا ك��ان��ت
ً
فعال شبه تالفة ،يقول أب��و موسى،
وفيها فتحات ف��ي سقفها املهترئ
تجعل القاطنني فيها تحت رحمة
ال�س�م��اء ح�ين ت�م�ط��ر ،ف�ت��دخ��ل امل�ي��اه
إلى الخيمة إما عبر السقف أو عبر
األرض الترابية كحال كل املخيم».
في إحدى هذه الخيم املهترئة تقول
أم ه� ��ادي« :زوج� ��ي اس �ت �ط��اع تأمني
ه� ��ذه ال �خ �ي �م��ة م ��ن ع� ��دة أش �خ ��اص؛
السقف من جهة واألعمدة الخشبية
م � ��ن ج� �ه ��ة وال� � � �ج � � ��دران ال �ق �م��اش �ي��ة
م ��ن ج �ه��ة ث ��ال� �ث ��ة» .وت �ض �ي��ف وه��ي

ً
تتحاشى النظر إل��ي ،رب�م��ا خجال،
«ال �ل �ج �ن��ة األول � ��ى (ال �ت��اب �ع��ة ملنظمة
ال �ت �ح ��ري ��ر) أع �ط �ت �ن��ا  50دوالر م��ن
زم� � � � ��ان وم� � � � ��رة وح� � � � � ��دة ،وال� �ت ��ان� �ي ��ة
(ق � ��وى ال �ت �ح��ال��ف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي) ما
إل� �ه ��م ع�ل��اق� ��ة» ،وت� �ت ��اب ��ع «ال �ج �م �ي��ع
م �ق �ص��رون» .أم��ا ج��ارت�ه��ا أم محمد
ف �ت �ق��ول ب �غ �ض��ب «أع �ط��ون��ا ب ��س كم
ف��رش��ة ،و ال �ف��راش م��ا ب�ي�ت��اك��ل!» ،في
إشارة إلى ندرة املساعدات الغذائية
املقدمة لهم وعدم قدرتهم على العمل
ل �ت��أم�ي�ن اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ب��أن �ف �س �ه��م.
رغ ��م ه ��ذه األوض � ��اع ال�ص�ع�ب��ة ال�ت��ي
يعانيها النازحون هنا ،هنالك من
ً
ل ��م ي �ج��د س �ب �ي�لا ح �ت��ى «ل��رف��اه �ي��ة»
املكوث في خيمة! ففي مكان قصي
من بقعة األرض التي أقيمت عليها
ال�خ�ي��ام ،وب��ال�ق��رب م��ن ال �ج��دار ال��ذي

كانت خيمته التي بناها
نهاية شباط المنصرم
الخيمة األولى

ي �ف �ص �ل �ه��ا ع� ��ن امل �ن �ط �ق��ة امل �ح �ي �ط��ة،
ب�ن��ى أب��و م�ح�م��د ،ال �ق��ادم م��ن مخيم
ال� �ي ��رم ��وك« ،ب ��راك� �ي ��ة» م ��ن ال �ك��رت��ون
وق �ط��ع ال �ن��اي �ل��ون ،وه ��ي ع �ب��ارة عن
غرفة صغيرة ال تتجاوز مساحتها
 1.5×3متر مربع مخصصة لعائلته
املكونة من سبعة أف��راد ،اضطر إلى
بنائها ّ
مما توافر له من امل��واد بعد
أن فشل في تأمني خيمة تؤويه هو
وعائلته ،يقول إنها «عندما تمطر
تدخل علينا املياه من كل الجهات؛
من فوق و من تحت ،ونبدأ بتوزيع
األوان� � ��ي ع �ن��د ك ��ل ث �ق��ب ف��ي ال�س�ق��ف
(امل � �ص � �ن� ��وع م� ��ن ال � �ن� ��اي � �ل� ��ون) ،وإذا
اشتد املطر أه��رب أنا وعائلتي إلى

أح��د األم��اك��ن امل�س�ق��وف��ة باألسمنت
القريبة من هنا ،ريثما يتوقف».
ل �ك��ن ،وك �م��ا ي �ق��ال ف ��ي س ��وري ��ا «إذا
خ �ل �ي��ت ..ب �ل �ي��ت» ،ان�ت�ه��ز أب ��و محمد
ال �ف��رص��ة وه ��و ي� ��روي ق�ص�ت��ه ل��ذك��ر
ص��دي �ق��ه أب ��و ال �ف ��دا م ��ن س �ك��ان عني
ال� �ح� �ل ��وة ،ال� � ��ذي ق � ��دم ل ��ه امل �س��اع��دة
ً
ل� � ��دى وص � ��ول � ��ه ل � �ي �ل�ا م � ��ن س� ��وري� ��ا،
وآواه في منزله لعدة أي��ام ،رغم أنه
ق �ي��د ال �ت��رم �ي��م ،وه ��و م��ا زال ي ��زوره
وي �س��اع��ده ب�ع��د خ��روج��ه م��ن منزله
إلى «الكرامة».
وع� � ��ن أوض � ��اع � ��ه امل �ع �ي �ش �ي ��ة ي �ق��ول
«اس� �ت ��دن ��ت م �ب �ل �غ��ًا م ��ن امل � ��ال خ�ل�ال
ف�ت��رة إق��ام�ت��ي البسيطة ه�ن��ا ألعيل
ع ��ائ� �ل� �ت ��ي ،وع� �ن ��دم ��ا ح �ص �ل��ت ع�ل��ى
امل�س��اع��دة امل��ال�ي��ة م��ن األون� ��روا قمت
بسداد الدين ولم أحصل من اللجان
س� ��وى ع �ل��ى ب �ع��ض ال� �ف ��رش ف �ق��ط».
ف�ج��أة يصمت أب��و محمد وي��رف��ض
م�ت��اب�ع��ة ال �ح��دي��ث ،ك�م��ا ل��و ك ��ان في
م �ج��رد س ��رد أوض��اع��ه ذل م��ا بعده
ذل...
وف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ،يعيش فلسطينيو
س� ��وري� ��ا أوض� ��اع� ��ًا م �ع �ق��دة ن�ت�ي�ج��ة
خ�س��ارت�ه��م ك��ل م��ا ك��ان��وا يملكونه؛
امل� �ن ��زل وال �ع �م��ل وخ ��اص ��ة «ال �ص �ف��ة
القانونية الحاضنة لهم في سوريا»
والتي خسروها أيضًا بقدومهم إلى
لبنان.
ف�ق��د ك��ان ك��ل ش��يء ل�ه��م م�ت��اح��ًا في
س��وري��ا ول��م ي�ض�ط��روا إل��ى االت �ك��ال
ع�ل��ى أح ��د؛ ال ال�ف�ص��ائ��ل وال اللجان
الشعبية ال�ت��ي ل��م يعرفوها سابقًا
ول� �ك� �ن� �ه ��م أص � �ب � �ح� ��وا اآلن ك ��ورق ��ة
ال �خ��ري��ف ال �ت��ي ت �ت �ق��اذف �ه��ا ال ��ري ��اح؛
ال� �ف� �ص ��ائ ��ل واألون� � � � � � ��روا م � ��ن ج �ه��ة،
وال�ت�م�ي�ي��ز ف��ي ال�ت�ع��ام��ل ب�ين ال�ن��ازح
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وال� � �س � ��وري م� ��ن ق�ب��ل
الجهات اللبنانية.
ّ
«براكية»
على بعد خطوات قليلة من
أب � � ��و م� �ح� �م ��د وق � � ��ف أح � � ��د ال� �ش� �ب ��ان
ّ
محتجًا على اإله�م��ال ثم
ال�ن��ازح�ين
صاح غاضبًا« :وك ..آخ ..لو كان أبو
عمار عايش ما تركنا هيك!».

في غزة ال زال البعض ايضًا يعيشون في الخيم (شعيب أبو جهل)

زينكو هاوس

صفحة البداوي« ...عاجقة»

ميسون مصطفى
مخيم ال �ب��داوي ،ول��د فايسبوكيًا في
 23آب  ،2012فاحتفل بوالدته عدد من
أبناء املخيم عبر صفحات اإلنترنت،
إذ أص� �ب ��ح مل �خ �ي �م �ه��م ص �ف �ح��ة ي�ك�ث��ر
وي ��زداد ع��دد زواره ��ا ي��وم�ي��ًا .ي��زوره��ا
أهل الدار« ،األصدقاء واألعدقاء» ،كما
الجوار ،ويتلقفها املسافرون بشغف
كبير .عنها يقول املشرفون« :في ظل
س�ع�ي�ن��ا ال �س��اب��ق ل�ت��وح�ي��د ص�ف�ح��ات
م�خ�ي��م ال� �ب ��داوي ،أت ��ت ه ��ذه الصفحة
لتكون أرشفة لجميع نشاطات املخيم
ع �ب��ر ف �ي��دي��وات وص� ��ور خ��اص��ة وب��ث
م�ب��اش��ر ل�ب�ع��ض ال �ن �ش��اط��ات» .ت��دخ��ل
ال�ص�ف�ح��ة ،فتجد ص ��ورًا ق��دي�م��ة ج �دًا،
يبحث عنها م�ش��رف��و الصفحة بدقة
وع �ن��اي��ة ف��ي أل �ب��وم��ات �ه��م الشخصية
وغ� �ي ��ر ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ف ��ي ق �ص��اص��ات
الجرائد ،وصفحات اإلنترنت .ذكريات
امل �خ �ي��م ت �ع��ج ص� � ��ورًا .ص� ��ور ت�ح��اك��ي
املعاناة والهم اليومي وحارات املخيم
ال�ض�ي�ق��ة وش ��وارع ��ه ،وأخ � ��رى تحكي
ع��ن ال �ث��ورة الفلسطينية وأم�ج��اده��ا،
أع ��راس املخيم ومناسباته القديمة،
ش �خ �ص �ي��ات ح �ي��ة وأخ � � ��رى ف��ارق �ت��ه،
ف �ي �م��ا ب �ع �ض�ه��ا اآلخ � ��ر ي �ن �ق��ل أن�ش�ط��ة

امل �خ �ي��م االخ� � ��رى .وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار _
ً
وال � �ك�ل��ام ه �ن��ا ن� �ق�ل�ا ع ��ن ال �ص �ف �ح��ة _
ف��إن «ص�ف�ح��ة مخيم ال �ب��داوي ليست
ح� � �ي � ��ادي � ��ة ،ب� � ��ل م� �ت� �ح� �ي ��زة مل �ص �ل �ح��ة
ش�ع�ب�ن��ا .ن�ب�ت�غ��ي م ��ن خ�لال �ه��ا ت�ب�ي��ان
نشاطات املخيم وإيصال أخباره إلى
املسافرين واملحبني .يمكنكم املشاركة
ف ��ي م�ج �م��وع��ة ال � �ب ��داوي ع �ب��ر إرس ��ال
األخ �ب��ار م��ن صفحاتكم ال�خ��اص��ة أو
ع�ب��ر ال��رس��ائ��ل ،ون�ح��ن سننقل امل��واد
ال� � ��ى ه� �ن ��ا ب �ط��ري �ق��ة م ��رت� �ب ��ة وس �ه �ل��ة
للوصول ،كذلك يمكنكم التعليق على
الصور والبوستات» .أدوات بسيطة
ج � �دًا ي�س�ت�ع�م�ل�ه��ا م �ش��رف��و ال�ص�ف�ح��ة،
بعض الصور الحديثة تلتقط أحيانًا
ع�ب��ر ال �ه��وات��ف ال �ن �ق��ال��ة ،وال �ك��ام �ي��رات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وال �ب �ح��ث ع ��ن أي ش��يء
ي� � �خ � � ّ�ص امل � �خ � �ي� ��م إن ك � � ��ان م � �ص� ��دره
«إنترنتيًا» أو مخيماتيًا ،أي من بعض
املعارف .لعل أكثر ما يثير الدهشة هو
تلك العاطفة التي تدفع بالبعض ،من
ال��ذي��ن ع��اص��روا املخيم منذ أك�ث��ر من
أربعني عامًا ،إلى العودة إلى ذاكرتهم
البصرية من ألبومات وص��ور معلقة
ف��ي منازلهم وال�ت�ب��رع بها للصفحة.
وه� ��ذا إن دل ع �ل��ى ش ��يء ف�ع�ل��ى ك��ون
الفلسطيني الالجئ في املخيم يريد

