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بلدي

قروض «الشاويش»
تقطف البطاطا

تدرج
مفوضية
الالجئين
األطفال
ضمن برامج
تعليمية
غير رسمية
(مروان
طحطح)

من بعيد ،يبدون كالعصافير
التي تحط في األرض لتأخذ غذاءها
قبل استكمال الهجرة .الحركة
الميكانيكية ذاتها ،صعود وهبوط
واستخراج الثمر من األرض .مشهد
األطفال العاملين في سهل البقاع،
يدغدغ عيون العابرين والمصورين،
المتالئه باأللوان وما يفتح الشهية.
األلوان ليست للخضر أو الكرمة فقط،
بل لثيابهم المهترئة
محمد محسن
هـ ـ ــذه الـ ـثـ ـي ــاب ال ــرقـ ـيـ ـق ــة ،ال تـقـيـهــم
ال ـبــرد عـنــدمــا يـبــدأ اق ـتــاع البطاطا
ف ــي ال ـس ـه ــل ع ـن ــد ال ـخ ــام ـس ــة ف ـج ـرًا.
يجمعهم «الشاويش» ويتوجه بهم
إلى الشقاء املدفوع راتبه إلى األهل،
ولـلـشــاويــش عـمــولـتــه ،وه ـكــذا تصل
الفاكهة والخضر إلى بيوت الناس.
يـتـمــدد ض ــوء الـشـمــس ف ــوق أراض ــي
سهل البقاع .يتفاقم معه القلق من
ع ـ ــدم تـ ـج ــاوب األطـ ـف ــال واملـ ــزارعـ ــن
ً
والشاويش .ليس سهال أن تسأله من
أي ـ ـ ــن يـ ــأتـ ــي ب ـ ــاألطـ ـ ـف ـ ــال وي ـش ـغ ـل ـهــم
ف ــي األرض .ك ـمــا أنـ ــه ل ـيــس محببًا
بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـ ــزارع أن ي ـســأل عن
ّ
عمالة األطـفــال ،بينما جــل اهتمامه
أن ت ـت ـحــدث ال ـص ـحــافــة ع ــن ارت ـف ــاع
تكاليف موسم البطاطا.

ي ـغــرس امل ـح ــراث اآللـ ــي شــوكـتــه في
بطن األرض ،ويسير السائق بسرعة
في خط مستقيم طوله مئات األمتار.
ت ـخ ــرج ال ـب ـطــاطــا ف ـي ـق ـتــرب األط ـف ــال
لـتـعـبـئـتـهــا .ب ـســرعــة تـمـتـلــئ أك ـيــاس
الخيش املــربــوطــة حــول خصورهم،
تثقل حركتهم ،يتجهون إلــى نقطة
ي ـف ــرغ ــون ف ـي ـهــا ال ـق ـط ــاف ،ل ـي ـعــودوا
خط آخر حفره املــزارع
مسرعني الى ٍ
بمحراثه اآللي.
يجول بينهم رجــل بمالبس ّ
منسقة
ودافئة .يحمل عصا ال يحتاج إليها
فـ ــي امل ـ ـشـ ــي ،ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ل ـتــوج ـيــه
األط ـفــال نـحــو الـبـطــاطــا الـتــي فاتهم
أن يقطفوها .يحفظ أسـمــاء هــم وال
يتردد في الحديث عن مهنته ،وهنا
املـ ـف ــاج ــأة .الـ ـش ــاوي ـ ًـش ف ــي امل ـنــاطــق
الــزراع ـيــة لـيــس حــالــة مــرفــوضــة ،وال
سيما أن عمالة األطفال في الزراعة
ليست باألمر املستهجن.
اس ـ ـ ـمـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ـ ــاش ،وه ـ ـ ـ ــو ش ـ ــاوي ـ ــش
األرض الـتــي زرن ــاه ــا .عــاقـتــه طيبة
بأصحابها إذ إن ــه لـيــس طــارئــا ،بل
«ك ــان أب ــوه مـنــذ زم ــن قــد ب ــدأ بمهنة
ال ـ ـش ـ ــاوي ـ ــش فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة» يـ ـق ــول
صاحب األرض .هكذا ،تغذت «مهنة»
الشواويش على النزوح السوري وال
سيما في البقاعني الغربي واألوسط
حـيــث ال ـس ـهــول ال ــزراع ـي ــة الـخـصـبــة.
ً
ص ــار س ـهــا عـلــى ال ـشــاويــش تــأمــن
مجموعات عماله من األطفال ،بعدما
ارتـ ـف ــع عـ ــدد امل ـخ ـي ـمــات الـعـشــوائـيــة
م ــن  ١٥٠إل ــى أك ـثــر م ــن  ٨٠٠بحسب
مصادر في املفوضية العليا لشؤون
الالجئني في األمم املتحدة.
ي ـح ــن م ــوع ــد االس ـ ـتـ ــراحـ ــة ل ـت ـن ــاول
الـطـعــام .يجلس األط ـفــال على شكل

مـ ـجـ ـم ــوع ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،فـ ـ ــي ن ـق ــاط
م ـت ـب ــاع ــدة .ت ـق ـضــم غ ــدي ــر ال ـب ـن ــدورة
الــى جانب سندويش الجبنة ،يلمع
فمها من أثر البندورة ،تحافظ على
ابـتـســامـتـهــا الــرق ـي ـقــة .هـ ــذا الـفـطــور
ليس دائمًا ،إذ يكون أحيانًا مناقيش
ي ـعــدهــا أصـ ـح ــاب األرض لـعـمــالـهــم
الـصـغــار ،وهــو مــا يعتبرونه بــادرة
لطف وشفقةٍ تجاه األطفال.
ٍ
ال تنكر غدير أنها متعبة «أنــا أكره
هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل .ي ـت ـع ـب ـنــي ك ـث ـي ـرًا قـبــل
الــذهــاب إلــى املــدرســة ،ال ألعب طوال
النهار ومن حقي أن ألعب» .يندر أن
ً
تجد طفال في هذه الحقول يتحدث
بهذه الطالقة عن بديهيات طفولته.
ف ـخــافــا ل ـغــديــر ،ت ـح ـ ّـدث م ــاج ــد ،من
ال ـ ــرق ـ ــة ،ب ــإي ـج ــاب ـي ــة عـ ــن ال ـش ــاوي ــش
ش ــاش «ال يـقـســو عـلـيـنــا ،أن ــا أعمل
ّ
لنسدد ديــن العائلة للشاويش
هنا
وهــو مليونا ليرة لبنانية تقريبًا».
حـســاب بسيط لــأجــر وع ــدد األي ــام،
يفيد بــأن على مــاجــد قـضــاء عطلته
ً
الصيفية أو مــوســم دراس ـتــه عــامــا
ّ
ليسدد ديــن أهله .تتفاوت «رواتــب»
األطفال ،لكنها في أعلى مستوياتها
ال ت ـت ـجــاوز سـتــة آالف ل ـيــرة ،مقابل
ـات مــن العمل الـشــاق على
ســت ســاعـ ٍ

الشاويش صلة
وصل بين المخيم
والجمعيات العاملة
في ملف النزوح

الكبار ،فكيف بهم؟ التجول في هذه
املخيمات قــد يوضح بعض األمــور.
ف ـقــروض ال ـشــاويــش قــد ت ـكــون ثمنًا
ل ـص ـحــن س ـتــايــت م ـث ـبــت ع ـنــد بــاب
لخضر وفاكهة يشتريها
الخيمة ،أو
ٍ
ويوزعها حني تزور شاحنة الخضر
املخيم ،أو مالبس عتيقة يشتريها
النازحون ويقترضون من الشاويش
ثمنها.
ال يـ ـج ــد شـ ـ ــاش حـ ــرجـ ــا فـ ـًـي ش ــرح
فضائل مهنته «نؤمن خيمة للعائلة
ً
وم ـ ــأك ـ ــا ومـ ـش ــرب ــا ،ه ـ ــذا هـ ــو شـكــل
املـعـيـشــة ه ـنــا ،وم ــن ي ـعــش مــرتــاحــا
لــن يــرســل أطـفــالــه للعمل ه ـنــا» .في
مختلف الـتـجـمـعــات غـيــر الرسمية
ً
للنازحني ،ال يعيش الشاويش حياة
بشروط أفضل بكثير عن النازحني.
ٍ
يسكن مثلهم في خيمة ،لكنه يكون
مـ ـ ــوجـ ـ ــودًا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان قـ ـب ــل إنـ ـش ــاء
املخيم ،وغالبيتهم كانوا موجودين
قـ ـب ــل األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة .ال ي ـس ـت ـم ــد س ـل ـط ـتــه
امل ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــة مـ ـ ــن قـ ـ ــروضـ ـ ــه ف ـح ـس ــب.
فــال ـشــاويــش ه ــو صـلــة ال ــوص ــل بني
املخيم والجمعيات العاملة في ملف
ً
النزوح ،من أكبرها وأكثرها تمويال
طلبات
إلــى أصـغــرهــا .أحيانًا يـقــدم
ٍ
للعائالت الوافدة حديثًا إلى تجمع
الـ ـن ــازح ــن ال ـ ــذي يـ ــديـ ــره ،أو ي ـحــدد
للهيئات اإلغــاثـيــة حـجــم الـنــواقــص
واملطلوب من مراحيض نقالة وغير
ذلـ ــك .ه ــو حــاكــم املـخـيــم بـطــريـقــة أو
بأخرى.
ت ـ ـت ـ ـحـ ــدث م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي م ـف ــوض ـي ــة
الــاجـئــن بـلـغــةٍ رمــاديــة عــن ظــاهــرة
ال ـشــاويــش .فـهــي إذ تـقــر ب ــأن عمالة
أط ـ ـفـ ــال املـ ـخـ ـيـ ـم ــات أمـ ـ ــر م ــرف ــوض،
تــرضــخ لـلــواقــع املعيشي ،وض ــرورة

ع ـم ـل ـهــم إلعـ ــانـ ــة أه ــالـ ـيـ ـه ــم .تـسـعــى
م ـفــوض ـيــة ال ــاج ـئ ــن وغ ـي ــره ــا إل ــى
تعويض األطـفــال عــن عــدم الــدراســة
وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـن ــاه ــج الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ع ـبــر
إدراجهم ضمن برامج تعليمية غير
رسمية .هذا التعليم ال يقنع غدير،
تتوقف عــن القطاف بعد أن يسمح
ل ـهــا ش ــال ــش ب ــذل ــك .امل ــدرس ــة الـتــي
ي ـب ــدأ دوامـ ـه ــا ب ـعــد ال ـظ ـهــر ف ــي غــزة
بالبقاع ،هــي زي ــادة فــي تعبها كما
تـقــول .تشرب مــن إبــريــق كــان مرميًا
ف ــي الـ ـت ــراب ،ي ـت ـنــاوب األط ـف ــال على
االرتواء منه كلما أنهكهم العطش.
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان أك ـ ـثـ ــر  ٤٠٠أل ـ ـ ــف ط ـف ـ ٍـل
مـ ـسـ ـجـ ـل ــن ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــوائـ ـ ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء غ ـي ــر امل ـس ـج ـل ــن ال ــذي ــن
ي ـ ـعـ ــدون بـ ـمـ ـئ ــات اآلالف أي ـ ـضـ ــا .ال
تـمـلــك مـفــوضـيــة الــاج ـئــن تكاليف
ـس إال ملـ ـئ ــة ألـ ـ ــف مـ ـنـ ـه ــم .فــي
ت ـ ــدري ـ ـ ٍ
املخيمات وال سيما البقاعية منها،
يبدو الشاويش الشخصية األقوى.
ي ـش ــارف ي ــوم ال ـع ـمــل ع ـلــى نـهــايـتــه،
ع ـشــرات األط ـف ــال م ــأوا الـشــاحـنــات
بصناديق الـبـطــاطــا .ســوف ينتهي
موسم القطاف مع اشـتــداد الشتاء،
لكن موسم شقاء غدير وأترابها ال
يـنـتـهــي .رب ـمــا ت ـكــون غــديــر ومــاجــد
وغـيــرهـمــا مــن األط ـف ــال ،عـلــى مــوعـ ٍـد
مــع أعـمــال الـبـنــاء بمختلف درجــات
ت ـع ـب ـهــا ،ح ــن ي ـتــوقــف ال ـق ـط ــاف .لن
ي ـت ـبــدل أج ــره ــم الــزه ـيــد ج ـ ـدًا .يــدفــع
أهلهم الــذيــن يدفعونهم إلــى العمل
ـار
 ٢٠٠دوالر س ـن ــوي ــا ،ك ـب ــدل إي ـج ـ ٍ
ل ـص ــاح ــب األرض الـ ـت ــي يـنـصـبــون
ف ــوق ـه ــا خ ـي ـم ــة الـ ـلـ ـج ــوء .ي ـس ــدده ــا
الـشــاويــش عـنـهــم ،ويستعيدها من
تعب األطفال.

