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انقضت س��نة ٢٠٢٠ غري مأس��وف عليها، وعىل أم��ل أال تتكرر. كانت 
س��نة الكوارث والن��وازل بامتياز ع��ىل أنواعها، والتي ش��ملت جميع 
أرجاء األرض املعمورة. فقد وجد س��كان الكوكب أجمعني أنفس��هم يف 
مواجهة وباء مل يس��بقه وباء آخر لجهة اتس��اع رقعة إنتش��اره ورسعة 
تفش��يه. وكأنه مل يكِف أهل هذا الكوكب الحروب والرصاعات الدولية 
واألهلي��ة والفقر وأمواج اللجوء والنزوح والترشد والظلم واالس��تبداد، 
وم��ا تخلفه من ضحايا أبرياء وخس��ائر يف املق��درات ومصادر العيش 
الت��ي من الصعب أن تعوَّض، حتى جاء وباء الكورونا الكاس��ح ليعمم 
تفاصي��ل الكارثة يف كل اتجاه. ويصيب كل املجتمعات البرشية والدول 
من دون استثناء تقريباً، ويعطل معها املرافق العامة والخاصة، ويجعل 
هّم اإلنسان الرئيس هو حفظ بقائه ولو مقيّد الحرية محجوراً يف منزله 

ومقر إقامته. 
ق��د يكون لبنان بش��عبه املنك��وب، واملقيمني عىل أرض��ه من الجئني 
فلس��طينيني ونازحني س��وريني وغريه��م  بواقعهم الراهن واملأس��اوي 
خاص��ة، صورة مخترصة ع��ن حال الب��ؤس واالنهي��ار املضاعف الذي 
تعرفه معظم الدول العاجزة عن كبحه، إذ  مل يكن انتشار الوباء وسوء 
مواجهته س��وى نتيجة طبيعية للح��ال التي أغرقته يف بحر متالطم من 

األزمات التي ال تجد حلوالً أو عالجات لها. 
لبن��ان الي��وم ويف ذك��رى مئوية كيان��ه، يعيش فعالً واحدة من اس��وأ 

مراحل تاريخه. إذ مل يحدث أن اجتمعت فيه وعليه كل هذه املصائب 
والوي��الت. من اش��تداد وت��رية االنقس��امات السياس��ية واملجتمعية، 
إىل خ��راب اقتصاده عىل نحو ش��به ش��امل، وش��لل قطاعاته املرصفية 
والصناعية والزراعية والس��ياحية والتعليمية، مع انهيار مريع يف س��عر 
رصف عملته الوطنية وتفكك  مؤسسات الدولة وتفاقم الفوىض والفقر 
والبطالة وبلوغ الجوع أكرث من نصف س��كانه. وفوق كل ذلك سقوط 
الطبقة السياس��ية الحاكمة واملتحكمة بأحوال الناس، وفشلها وعجزها 
حتى عن تشكيل حكومة تتوىل ولو من حيث املبدأ إدارة شؤون أزمات 

البالد والعباد يف هذه الظروف املريرة.
اذا كان��ت هذه هي أحوال لبن��ان واللبنانيني مع مطالع العام الجديد، 
فإن أحوال الفلس��طينيني والالجئني منهم إىل لبنان خصوصاً، هي أش��د 
س��وءاً، فال وطن يجمع ش��تاتهم، وال دولة تحميه��م وتؤمن لهم الحد 
األدىن من متطلبات العيش الكريم،  فيام االحتالل االستيطاين الصهيوين 
يتمدد عىل ما تبقى من أرضهم وديارهم، ويتوسع بغطاء دويل وبعجز 

عريب فاضح.
وُه��م يف لبن��ان، محروم��ون أساس��اً من أبس��ط حقوقهم اإلنس��انية 
ومتطلبات الحياة الطبيعية فيه. وجاء تدهور األوضاع اللبنانية العامة، 
وانتش��ار وباء الكورونا ليزيدهم فقراً وعوزاً، وترتفع نسبة البطالة بني 
صفوفه��م وتصل إىل حدود ال� 8٠ %  من قوتهم العاملة. ويضاعف من 

مأساتهم العجز املتواصل منذ س��نوات يف موازنة وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلس��طينيني – األون��روا، نتيجة إيقاف املس��اهمة االمريكية 
بإدارة الرئيس الس��ابق دونالد ترامب يف متويل هذه املؤسسة األممية، 
ما أدى إىل تقليصها مساعداتها وخدماتها الصحية واالجتامعية لالجئني 
الفلس��طينيني يف هذا الظ��رف العصي��ب، وعدم دفع كام��ل مرتبات 
موظفيه��ا الذي��ن ميثلون رشيحة وازن��ة يف حياة واقتص��اد مجتمعات 
اللجوء الفلسطيني. حتى حلم الفلسطينيني بحقهم يف العوده إىل أرض 
وطنهم املغتصب زعزعته عمليات التطبيع بني عدد من الدول العربية 

وارسائيل، كام زعزعته قبل ذلك حالة االنقسام الفلسطيني املدمرة.
لقد مرَّ الشعبان اللبناين والفلسطيني طوال تاريخهام، بفرتات ومراحل 
ش��هدا فيها الويالت من كل األن��واع، احتالالت وحروب وانقس��امات 
وج��وع وفق��ر وتفكك الدول��ة واملجتم��ع بفعل التدخ��الت وطغيان 
االعتب��ارات الخارجية عربية واقليمية ودولية عىل مصالحه. ورغم ذلك 
كل��ه ظال صامديْن، يعمالن من أجل غد أفض��ل، واثقان من أنه آت ال 
محالة. وهام اليوم أشد متسكاً بحقوقهام: األول بإقامة دولة املؤسسات 
والعدال��ة االجتامعي��ة والتنمي��ة. والث��اين حقه يف مواجه��ة االحتالل، 

واستعادة أرضه ووطنه وبناء دولته السيدة املستقلة.
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يف  عجز  �أك���ر  �لأون����رو�   - �لالجئني  وت�شغيل  غ��وث  وك��ال��ة  "تو�جه 
�لتمويل خالل تاريخها منذ ن�شوئها"، لكن �ملفو�ض �لعام للوكالة �لدولية 
على  ي�شدد  للوكالة،  �لم��رك��ي  �لتمويل  بعودة  متفائل  لز�ري��ن��ي  فيليب 
رئي�شي  وكم�شدر  �لفل�شطينيني  لالجئني  حياة  ك�شريان  خدماتها  �همية 
توقعاته  ع��ن  "ج�شور"  �ىل  لز�ري��ن��ي  حت��دث  لبنان."  يف  لال�شتقر�ر 

لالأونرو� وم�شتقبل �لالجئني �لفل�شطينيني:
¶ كيف ترى م�ستقبل الالجئني الفل�سطينيني والأونروا يف ظل 

الظروف املحيطة التي ت�سهدها املنطقة والعامل؟
للتغير  ورفاهيتهم  وحقوقهم  �لفل�شطينيني  �لالجئني  حالة  تتعر�ض  ل   -
ملحنتهم.  ود�ئ��م��ًا  ع���ادًل  ح��اًل  ينتظرون  فهم  �لإقليمية.  للتغر�ت  نتيجة 
عن  �مل�شوؤولة  �ملتحدة  �لأمم  وكالة  هي  �لأون���رو�  ف��اإن  �لوقت،  ذلك  وحتى 
للغاية  لقد كان عامًا �شعبًا   . �شمان ح�شولهم على �خلدمات �لأ�شا�شية. 
فرو�ض  جائحة  فيه  و�أث���رت  و�لأون����رو�.  �لفل�شطينيني  لالجئني  بالن�شبة 
للوكالة.  �ملتاح  �لتمويل  �لإقليمية على  كورونا )كوفيد -19(، و�لتغر�ت 
�أكر نق�ض يف �لتمويل يف تاريخها، لذلك ي�شعر �لالجئون  وهي تو�جه 

�لفل�شطينيون بالأ�شى وباأنهم مرتوكون. 
خدمات  على   19 كوفيد  لتاأثريات  بالن�سبة  توقعاتك  هي  ما   ¶

الأونروا؟
�ملرحلة  يف  �جلائحة  �حتو�ء  يف  �مل�شاعدة  على  ق��ادرة  �لأون���رو�  كانت   -
�لأوىل، لكن �شرعان ما �أ�شابت �آفة �لفقر �لتي تر�فقت مع �لوباء �ل�شحي 
�لالجئني �لفل�شطينيني، ولالأ�شف �رتفعت �أعد�د �لإ�شابات بالفرو�ض. من 
�ل�شعب للغاية مطالبة �ملجتمعات �لتي تعي�ض يف بيئات مكتظة بال�شكان، 
ومعظمهم من �لعمال �ملياومني، باحلفاظ على �لتباعد �لجتماعي وحماولة 
�لبقاء يف �لعزلة كاإجر�ء وقائي. لذلك، حتى لو متكنت �لأونرو� من تغير 
طريقة عملها )�لتعّلم عن بعد، و�ل�شت�شار�ت �لطبية عر �لهاتف، وتو�شيل 
�مل��ن��زل وك�شب  م��ن  �إىل �خل���روج  �ل��ن��ا���ض  �مل��ن��ازل(، يحتاج  �إىل  �لأدوي����ة 
�لالجئني  جمتمعات  يف  �حلالية  �لأرق��ام  وتت�شابه  ولأ�شرهم.  لهم  �لدخل 
�إبقاء  ل ميكن  ولذلك  خارجها،  �مل�شجلة  تلك  مع  �ملنطقة  �لفل�شطينيني يف 

�لفرو�ض خارج �ملخيمات.
اخلدمات  على  حتافظ  بطريقة  العجز  تخفي�ض  ميكن  كيف    ¶

الأ�سا�سية التي تقدمونها لالجئني؟
م��رورً� باحلكومات  �إب��ت��د�ًء من  �جلهاتاملانحة  �لأب���و�ب،  لقد طرقنا كل   -
�مل�شيفة و�شوًل �إىل �لقطاع �خلا�ض وجمع �لأمو�ل عن طريق �لإنرتنت. 
ومل نتوقف عن ممار�شة �ل�شغط وطلب �لدعم لالجئني �لفل�شطينيني. لقد 
حققت جهودنا بع�ض �لنجاحات، بف�شل دول �أوروبية ودول �أخرى مثل 
نتمكن من جمع  لالأ�شف مل  ولكن  �أخ��رى(،  دول  بني  )من  وكند�  �ليابان 
�ملركزي  �ل�شندوق  من  قر�شًا  �أخ��ذن��ا  كما  �لعربية.  �ملنطقة  من  �لأم���و�ل 
مّكن  م��ا  وه���ذ�  ن��ي��وي��ورك،  يف  �ملتحدة  ل���الأمم  �لتابع  �ل��ط��و�رىء  ملو�جهة 

�لأونرو� من دفع رو�تب موظفيها بالكامل يف ت�شرين �لثاين/نوفمر. 
لي�ض هناك من �شر، لقد نفذت �لنقود لدى �لأونرو�، ولي�ض هناك من نقود 
قادمة يف عام 2021. رفعت بع�ض �جلهات �ملانحة �ل�شخية م�شاهماتها، 
بينما �متنعت جهات �أخرى عن �لدفع. كما تعاين �لعديد من �جلهات �ملانحة 
م�شطرة  �أنها  وتفيدنا  كورونا،  فرو�ض  جلائحة  �لقت�شادي  �لتاأثر  من 
ب�شكل  �مل�شاهمة  مبقدورها  ولي�ض  و�قت�شاد�تها،  �شعوبها  على  للرتكيز 

�أكر يف متويل �لأونرو�.
¶ هل تعولون على اأي تغيري يف قرار الدارة المريكية ال�سابقة 

وقف م�ساهمتها يف متويل الوكالة؟
- مل تتعاَف �لوكالة �أبدً� من وقف �لتمويل �لأمريكي، على �لرغم من �لدعم 

�ل�شخي جدً� �ملقدم من 43 حكومة و�شريكًا يف عام 2018، �إذ لطاملا كانت 
�لوليات �ملتحدة �أكر جهة مانحة لالأونرو�، لذلك فاإن �شد �لفجوة �أمر يف 
غاية �ل�شعوبة. غر �أننا ناأمل �أن ت�شتاأنف �لوليات �ملتحدة تقدمي دعمها، 

و�أن ي�شجع ذلك �حلكومات �لأخرى على تقدمي �لدعم لالأونرو�.
¶ كيف تنظر اىل تاأثريات جائحة كوفيد 19على  برامج الوكالة، 

هل تتوقع اأي تغيري؟
- ُطرحت �أ�شئلة عديدة حول �لتغير�ت �لتي فر�شتها �جلائحة يف �ثنني من 
بر�مج �لأونرو� ذ�ت �لأولوية و�ملتعلقني بال�شحة و�لتعليم. فاإذ� كان �حل�شور 
�لإنرتنت، فكيف  �ملدر�شة مثاًل �شُي�شتبدل باحل�شور عن طريق  �لفعلي يف 
�لطاقة  لديها  تتوفر  و�أن  لوحية،  �أجهزة  �ل�شعيفة  �لأ�شر  متتلك  �أن  ن�شمن 
ُبعد؟ وكيف  عن  بالتعّلم  لالأطفال  ت�شمح  �لتي  �لإنرتنت  وتغطية  �لكهربائية، 
مثاًل ميكن ��شتبد�ل خدمات �ل�شحة �لأولية يف �ملر�كز �ل�شحية بالتطبيب 
عن ُبعد وت�شليم �لأدوية؟ ماذ� يلزم �أي�شًا ل�شمان تلبية �لحتياجات �ل�شحية، 
و �أن يتابع كبار �ل�شن حالتهم �ل�شحية �إذ� كانو� ل ميلكون �لهو�تف �لذكية 
جائحة  ترغمنا  حني  يف  لذلك،  �لتطبيقات؟  ��شتخد�م  كيفية  يعرفون  ل  �أو 
لي�شت  �لرقمنة  ف��اإن  خمتلف،  ب�شكل  �لتفكر  على  بالفعل  كورونا  فرو�ض 
متي�ّشرة للجميع، ونحن نتطلع �إىل حل هذه �مل�شاألة يف عام 2021 وما بعده.
اللبنانية على  القت�سادية  الزمة  انعكا�سات  اإىل  تنظر  ¶ كيف 

جمتمع الالجئني؟ ماذا تطلب من حكومة لبنان و�سعبه؟
�لعمل  يف  حقهم  على  قيودً�  لبنان  يف  �لفل�شطينيون  �لالجئون  يو�جه   -
حالتهم  ت��زد�د  �لفقر،  خط  حتت  حاليًا  معظمهم  يعي�ض  وبينما  و�لتملك. 
�شوءً� ب�شبب �لأزمة �لقت�شادية و�ملالية �ملتفاقمة وجائحة فرو�ض كورونا. 
و�لتعليمية و�لجتماعية �شريان �حلياة  �ل�شحية  �لأونرو�  ومتثل خدمات 
لبنان.  يف  لال�شتقر�ر  رئي�شيًا  وم�شدرً�  �لفل�شطينيني  لالجئني  بالن�شبة 
لذلك تدعو �لأونرو� �حلكومة �للبنانية و�ملجتمع �لدويل �إىل �شمان دمج 
�لطو�رئ،  حل��الت  �لفورية  �ل�شتجابة  خطط  يف  لهم  �ملقدمة  �مل�شاعد�ت 
لبنان  يف  يعي�شون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  جميع  ل��دع��م  �لأج���ل  �لطويلة  و�خل��ط��ط 
�حلكومة  م��ع  �لعمل  �لأون����رو�  و�شتو��شل  �مل�����ش��اع��دة.  �إىل  ويحتاجون 
�للبنانية ومع جميع �لأطر�ف �ملحلية لتح�شني �لظروف �ملعي�شية لالجئني 
�إن  �أنف�شهم.  و�إعالة  بكر�مة  �لعي�ض  لهم  يتيح  ما  لبنان،  يف  �لفل�شطينيني 
�أف�شل م�شاهمة   �مل�شتقبل هو  للنا�ض و�لأمل يف  �مللمو�شة  �لفر�ض  توفر 

يف حتقيق �ل�شتقر�ر.

“جسور” تحاور المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني:
هناك مؤشرات ايجابية لعودة التمويل االميركي

لقمان سليم 
"موثّق" الذاكرة 

اللبنانية الفلسطينية 
والنا�سط  والنا�سر  وال��ب��اح��ث  الكاتب  اغتيال  لق��ى 
واإدانة من  اأو�سع عملية �سجب  �سليم  لقمان  الإعالمي 
ال�سيا�سيني والحزاب واجل�سم ال�سحايف والعالمي 
ال�سحافة وو�سائل  اإىل  ذلك  لبنان، وو�سل �سدى  يف 
اجلرمية  يف  راأت  ال��ت��ي  والغربية  العربية  الع���الم 
قامة  ا�ستهدفت  ثقافية،   – �سيا�سية  ترهيب  عملية 
متعددة املجالت البداعية. فلقمان �سواء اأكنت تتفق 
معه اأو تعار�سه، ل ت�ستطيع باأي حال من الأحوال ال 
املتعددة.  وم�ساغله  اخل�سب  تنوعه  اأم��ام  تنحني  اأن 
فهو ال�سحايف والكاتب واللغوي واملرتجم والباحث 
امل��ت��ب��ح��ر يف ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا هو 

ال�سينمائي واملوثق. 
ي�سر  مل  التي  اأ�سبابنا  لنا  "ج�سور"  ن�سرة  يف  نحن 
امل�سغول  الدينامي  الرجل  ه��ذا  تناولوا  الذين  اإليها 
دومًا يف توثيق الق�سايا ال�سائكة، و�سمن هدف حمدد 
وال�سعفاء  الالجئني  من  املهم�سة  الفئات  ن�سرة  هو 
لذلك �ساهم يف ن�سرة  اإدع��اًء.  واملقهورين فعاًل ولي�ض 
مطوًل  معنا  وناق�ض  والعودة"،  للحوار  "ج�سور 
تنقية  يف  اأهدافها  ودع��م  ومو�سوعاتها،  م�سمونها 
التي  "اأمم"  موؤ�س�سة  وعملت  امل�����س��رتك��ة.  ال��ذاك��رة 
اأ�س�سها مع �سقيقته الروائية ر�سا الأمري على العالقات 
اأر�سيف  النب�ض يف  الفل�سطينية. ومن خالل  اللبنانية 
ال�سحف القدمية قدمت مادة ل مثيل لها حول م�سرية 
كما  تقريبًا.   القرن  اأرب��اع  ثالثة  خالل  العالقات  هذه 
عمل لقمان على ذاكرة احلرب الأهلية اللبنانية 1975- 
1990، التي تعني الكثري للبنانيني كما للفل�سطينيني. 
ُن�سر عنها، ومن خالل �سهادات  فقام بتوثيقها عرب ما 
لهيبها  ت��رك  ال��ذي��ن  م��ن  اأو  ن��اره��ا،  و�سط  عا�سوا  مل��ن 
تنمحي.  ل  ون��دوب��ًا  جروحًا  املكلومة  ذاكراتهم  على 
كما وثق ملف املفقودين يف تلك احلرب ممن �ساعت 
اآثارهم و�سط املعابر والكانتونات. مل يفد لقمان نف�سه 
كنزًا  املقبلة  لالأجيال  ترك  لكنه  التوثيق،  هذا  كل  من 
يتطلب الدر�ض والتحليل واأخذ الِعرب. اأي�سًا عمل على 
الق�سري  الفل�سطينيني  اقتالع  ذاكرة  توثيق  ا�ستكمال 
اأن توثق احلرب  اإذ ل ميكن لك  اأر�سهم وبالدهم.  من 
اللبنانية دون مقدماتها، مبا فيه اأن تغو�ض يف �سردية 
الفل�سطيني لنكبة جلوئه بعد قيام الكيان ال�ستيطاين 
يف فل�سطني. اأي�سًا اأفرد لقمان حيزًا وا�سعًا من جهده 
ال�سجون  يف  والتعذيب  اللجوء  لتوثيق  ال�سينمائي 

ال�سورية. 
وتخفي  لبنان  حتكم  ال��ت��ي  ال��غ��اب  �سريعة  افرت�ست 
و�سوتًا  كلمة  �سبطها  لأن��ه  �سليم  لقمان  امل��ج��رم��ني، 
و�سورة، مثله مثل املئات الذين متزقوا اأ�سالًء باأطنان 
عقابًا  ال�سوت  بكوامت  اأو  املرفاأ  يف  الأمنيوم  نيرتات 
ال�ستباحة  زمن  يف  بها  جهروا  التي  الكلمة  على  لهم 

هذا.
ج�سور
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رأي

�ن�شد�د  يبدو  وم��ا  �ملفتوحة،  و�ل�شر�عات  و�لتفكك  �ل�شطر�ب  زم��ن  يف 
م�شتع�شية،  تكون  تكاد  و�لتي  �ملتنا�شلة،  �لعربية  �زماتنا  من  �أفق �خلروج 
�أ�شئلة  تبقى ق�شية فل�شطني، ومعها �ل�شر�ع �لعربي-�ل�شهيوين، يف قلب 
و�ملخاوف،  �لوهن  ور�ء  �لظاهر  �حتجابها  من  كان  �أي��ًا  �لعربي،  �مل�شتقبل 
�لقوة  لعالقات  �مل�شت�شلمة  �لو�قعية  من  ل��ون  �إىل  �للجوء  من  يالزمها  وم��ا 
�ل�شعوب  �أن  �شحيح  كله.  �لعامل  يف  بل  فح�شب،  منطقتنا  يف  ل  �لر�هنة 
�لعربية مل تعار�ض حكامها على نحو �شريح مبو�قف و�شيا�شات بديلة من 
�أن �لر�أي �لعام �لعربي،  �أي�شًا  �إليها. لكنه �شحيح  �أو دفعت  �لتي �ختارتها 
رغم خفوت �لأ�شو�ت ومظاهر �لإ�شتكانة و�خل�شوع، ما ز�ل موؤمنًا بقوة 
�حلق �لفل�شطيني و�لعربي يف وجه غطر�شة �إ�شر�ئيل و�حتاللها ومتييزها 
�لعن�شري. لعل هذ� �لزدو�ج، ثبات يف �ملوقف و�إحجام عن �إعالنه، لي�ض 
متعددة.  و��شتطالعات  ميد�نية  در����ش��ات  به  ت�شي  ما  هو  حمتومًا،  ق��درً� 
�لعربي-�لإ�شر�ئيلي  �لتطبيع  م�شار  �إىل  �ثنتني  بعينني  �لنظر  علينا  ويرّتب 
وماآله، و�إىل �شيا�شة �لوليات �ملتحدة �ملحتملة بعد فوز �ملر�شح �لدميقر�طي 

جو بايدن يف �لنتخابات �لرئا�شية. 
�لأمركية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  توّجه  تعّزز  �أوب��ام��ا،  ب��ار�ك  �لرئي�ض  �أي��ام  منذ 
نحو �لن�شحاب �لتدريجي من منطقة �ل�شرق �لأو�شط، وتو��شل ذلك، رغم 
�ختالف �لأ�شباب و�لدو�فع، يف عهد �لرئي�ض دونالد تر�مب. ومنذ �متناع 
و��شنطن عن �لرد على �لهجمات �لتي ��شتهدفت �ملن�شاآت �لنفطية يف �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية، �زد�د �لتخوف لدى حكام بع�ض �لدول �خلليجية من تعاظم 
"�تفاقات  �إبر�م  �لتهديد �لإير�نية يف �ملنطقة، وو�شل بدولتني �إىل حد  قوة 
�شالم" مع �إ�شر�ئيل، ترى فيها قوة ع�شكرية وتكنولوجية كرى يف �ل�شرق 
�لأو�شط مر�ّشحة للوقوف �إىل جانبها يف حال تعّر�شها للخطر، وقادرة على 
�لتاأثر يف �لوليات �ملتحدة للحوؤول دون تخليها عن �لتز�ماتها بحماية �أمن 

�أي مقابل  �ل�شالم" من دون  "�تفاقات  �إىل  ل  �لتو�شّ و�أنظمته. ومّت  �خلليج 
قدمته �إ�شر�ئيل. �أيًا كان من رغبة �جلانب �خلليجي يف تخلي �إ�شر�ئيل عن 
م�شروع �شم �أجز�ء و��شعة من �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، ��شتمرت عملية �ل�شم 
�لإ�شر�ئيلي �لز�حف لالأر�ض �لفل�شطينية، و�آخر ف�شولها مو�فقة �لكن�شيت 
�شرعية  ي�شفي  قانون  م�شروع  على  �أي��ام  قبل  �لأوىل  بالقر�ءة  �لإ�شر�ئيلي 
على �لبوؤر �ل�شتيطانية يف �ل�شفة �لغربية، �لتي يعترها �لقانون �لإ�شر�ئيلي 
على  �شارت  �لتي  �لأفريقية،  �لعربية  �ل��دول  بع�ض  �أم��ا  �شرعية.  غر  نف�شه 
طريق �لتطبيع مع �إ�شر�ئيل، فقد ��شتغل دونالد تر�مب �أو�شاعها �خلا�شة 

كي يعقد "�شفقات" معها على ح�شاب �لق�شية �لفل�شطينية. 
يف حقيقة �لأمر، �أدى �لتطبيع �لعربي-�لإ�شر�ئيلي �إىل قبول �لدول �ملعنية 
�إىل  ثانية  �أوىل، ومن جهة  �ل�شم من جهة  �ليهودي وم�شروع  بالإ�شتيطان 
يعني  مما  وطنهم،  �إىل  �لفل�شطينيني  �لالجئني  بعودة  �ملطالبة  عن  �لتخلي 
توطينهم يف �أماكن �إقامتهم و�إغر�ء �لدول �لتي ت�شت�شيفهم، مبا فيها لبنان، 
بامل�شاعد�ت �ملالية لتحقيق ذلك. لقد جاءت "�تفاقات �ل�شالم" مبثابة تر�جع 
بروت  قمة  باإجماع  حظيت  �لتي  �لعربية"،  �ل�شالم  "مبادرة  عن  �شريح 
و�إ�شر�ئيل  �لعربية  �ل��دول  بني  �لتطبيع  مبقاي�شة  و�لقائلة   ،2002 �شنة  يف 
و �ن�شحابها �لكامل من �لأر��شي �لعربية �ملحتلة و�إقامة �لدولة �لفل�شطينية 
�مل�شتقلة، وعا�شمتها �لقد�ض �ل�شرقية، و�إيجاد حل عادل متفق عليه لق�شية 

�لالجئني �لفل�شطينيني وفقًا للقر�ر �لدويل رقم 194. 
وفيما يتعلق بالوليات �ملتحدة بعد �نتخاب بايدن، فاإنه ل يخفى على �أحد �أن 
هذ� �لأخر �شديق لإ�شر�ئيل، وهو، بح�شب ما �شرح به و�أّكده م�شت�شاروه، 
لن يقدم على �لرت�جع عن �عرت�ف تر�مب بالقد�ض عا�شمة موحدة لإ�شر�ئيل 
ونقل �ل�شفارة �لأمركية �ليها. ومن �ملرّجح �أي�شًا �أن يوؤيد �أي تطبيع مقبل 
باملقابل،  تلك.  �أو  �لعربية  �لدولة  هذه  له  ت�شتعّد  �و  �إليه  متيل  �إ�شر�ئيل  مع 

�شوف يعلن على �لأغلب موقفا متحفظًا على م�شروع �ل�شم �لإ�شر�ئيلي، ومن 
�ملحتمل �أن ت�شتاأنف �إد�رته تقدمي �مل�شاعد�ت للفل�شطينيني ودعم �لأونرو�، 
فتح  �إع��ادة  وكذلك  �ل�شرقية،  �لقد�ض  يف  �لأمركية  �لقن�شلية  فتح  و�إع��ادة 
مكتب منظمة �لتحرير يف و��شنطن. وهي، يف مت�شكها �ملعلن بحل "دولتني 
ل�شعبني"، لن ترتّدد غالبًا، وعلى جاري عادة �لوليات �ملتحدة منذ �أن فر�شت 
نف�شها "و�شيطا" وحيدً�، يف ممار�شة �ل�شغط على �لفل�شطينيني كي تعيدهم 
�لدويل  �ملوؤمتر  عن  بعيدً�  �إ�شر�ئيل،  مع  �ملبا�شرة  �لثنائية  �ملفاو�شات  �إىل 
"�حتو�ء  نهج  �عتماد  �إىل  تعود  بحيث  �لفل�شطينية،  �لقيادة  به  طالبت  �لذي 
�ل�شر�ع" و"�إد�رة �لأزمة" ولي�ض �لبحث عن حل عادل ونهائي له متو�فق 
مع قر�ر�ت �ل�شرعية. وميكن �لت�شاوؤل، يف هذ� �ل�شياق، �إذ� �شتعود �لإد�رة 
�ل�شادر عن  بالقر�ر 2334  �لتز�مها  تاأكيد  �إىل  بايدن،  �لأمركية، يف عهد 
 14 باأغلبية   ،2016 �لأول  دي�شمر/كانون   23 يف  �ل��دويل  �لأم��ن  جمل�ض 
�شوتًا و�متناع �لوليات �ملتحدة �لأمركية عن �لت�شويت، و�لذي يوؤكد عدم 
�شنة 1967 مبا  منذ  �ملحتلة  �لفل�شطينية  �لأر��شي  �مل�شتوطنات يف  �شرعية 
�ل��دويل،  للقانون  �شارخًا  �نتهاكًا  �إقامتها  ويعتر  �ل�شرقية،  �لقد�ض  فيها 

ويطالب بوقف فوري لكل �لأن�شطة �ل�شتيطانية على �لأر��شي �ملحتلة.   
يف �شوء ذلك، ما زلنا بعيدين عن حتقيق �ل�شالم يف �ملنطقة، و�إيجاد حل 
�لفل�شطينيني  �أو�شاع  تتغّر  �ن  متوقعًا  ولي�ض  �لفل�شطينية.  للق�شية  عادل 
يف �لدول �لعربية، وتنفتح �مامهم �إمكانات جديدة. تبقى على �لفل�شطينيني 
حيثما حلو� مهمة �أن ي�شتجمعو� طاقاتهم، ويعيدو� بناء موؤ�ش�شاتهم �لوطنية 
�لقوة  عو�مل  وي�شرتجعو�  �مل��دم��رة،  �نق�شاماتهم  على  ويتعالو�  �جلامعة، 
�لدعم  ��شتنها�ض  يف  وي�شهمو�  �لح��ت��الل،  ملو�جهة  و�ل�شيا�شية  �ملعنوية 

�ل�شعبي يف �لعامل �لعربي و�لتاأييد �لعاملي لق�شيتهم �لعادلة. 
* وزير لبناني سابق وأكاديمي 

قعر  من  �أ�أكتب  متناق�شة:  خو�لج  وتنتابني  �لفل�شطينية  �لق�شية  عن  �أكتب 
�لظلم �لذي وقع على �شعب جلرم مل يقرتفه؟ �أم من باب �لت�شامن �لإن�شاين 
�لق�شية وت�شامني معها،  �أو من م�شاعري كلبنايّن جتاه  �لو��شع،  و�لعربي 
وعذ�باتنا وخجلنا مع �لعامل من و�شع �لالجئني؟ �إنها �لق�شية �لتي ل تذهب 

�إىل �لن�شيان.
�أود �أن �أكون مفيدً� من باب م�شلحتنا �مل�شرتكة يف �لعودة بال�شروط �ملقبولة 

وباب �لتقدم يف حت�شني �لإقامة.
لهذ�  ر�شينة  مقاربة  من  �لفل�شطيني  �للبناين  �حل��و�ر  جلنة  تفعله  ما  بد�يًة، 
وم��وؤمت��ر�ت��ه��ا،  ون�����ش��اط��ات��ه��ا  م��ن�����ش��ور�ت��ه��ا  ت�شكل،عر  �ل�شعب  �مل��و���ش��وع 

Corpus مهمًا من �لأبحاث و�ملن�شور�ت ومنطلقًا لل�شيا�شات �ملمكنة.
مع  تعاون  من  �لفل�شطينية  و�لقوى  �ل�شلطة  تبذله  ما  تقدير  من  �أي�شًا  بد  ل 
�لدولة تاأمينًا لأمن �ملخيمات، وعدم �لتدخل يف �ل�شوؤون �ل�شيا�شية �للبنانية، 
و �شمان عدم ��شتعمال �ملخيمات كمر�كز لأي ن�شاط م�شر بالعالقات �لدولية.

كما �أتوقف باإيجابية عند �لرتحيب �خلا�ض بزيارة �لبطريرك �لر�عي لرئي�ض 
�ل�شلطة يف فل�شطني، و�لعالقات �جليدة �لتي ن�شجتها �ل�شلطة �لفل�شطينية مع 
�جلهات �ل�شيا�شية وخا�شًة �لأحز�ب �مل�شيحية مثل �لقو�ت �للبنانية و�لكتائب. 
يف  وم�شلحة  عربي  ت�شامن  من  �لفل�شطيني   - �للبناين  �ملو�شوع  يت�شعب 

تاأمني �لعودة وموقع على حدود فل�شطني كما مو�شوع �ملخيمات. 
�ملو�شوع �لإقت�شادي �لإجتماعي �ملتعلق بوجود فل�شطينيي لبنان مهم؛ �أنا مع 
�لتقدم يف هذ� �ملجال بقدر ما نتقدم بال�شعي للحفاظ على حق �لعودة ؛ميكن 
�لإ�شتيحاء من قانون �لرقبة و�مللكية يف هذ� �ملو�شوع، �أي �أن هنالك حقوقًا 
باللبنانيني  �لتفاو�ض حولها، و�أخرى �شيادية حم�شورة  غر �شيادية ميكن 
فقط؛ �إل �أن �لفكرة �لأهم هي �أن �حل�شا�شيات يف لبنان جتاه �حلقوق �ملدنية 
لهذ�  �أف�شل  ح��ل  يجري  ق��د  ل��ذ�  جغر�فيًا،  تختلف  لبنان  يف  للفل�شطينيني 
�ملو�شوع يف �إطار مركزي طبعًا ول مركزي �أي�شًا: مثاًل، مو�شوع وثائق 
�ل�شفر هو مركزي، ولكن مو�شوع �لتملك و�لعمل، وهو �أ�شاًل متعل�ّق باملوقع 
قد يكون �أن�شب تقريره من قبل �ل�شلطة �ملحلية من �شمن �لالمركزية �لقادمة 

�إىل لبنان.
حدود  على  وج��وده  تعقيد�ته؛  بكل  �لفل�شطيني  �ملو�شوع  يغيب  لبنانيًا،ل 
فل�شطني و�إ�شر�ئيل يجلب د�ئمًا عليه، �شاء �أم �أبى، �إعتد�ء�ت، و�إبعاد �إ�شر�ئيل 
�لالجئني �إليه، وقيام حركات م�شلحة تريد �لتحرير عر حدوده، وينتهي بها 
�لأمر �إىل بناء دولة �شمن دولة، حتت ر�ية �لدفاع عن �لق�شية �أو عن �لنف�ض، 
وبحجة �أن �لدولة �للبنانية لي�ض لها قدرة ع�شكرية و�شيا�شية على �إتخاذ قر�ر 

�ملو�جهة. لذ� �ل�شالم �ملقرون باحلقوق م�شلحة حيوية له.

منذ هزمية 1967 وخا�شة بعد حرب 1973، �جته �لعرب �إىل و�شع مو�شوع 
حترير �لأر��شي �ملحتلة و�لق�شية �لفل�شطينية مع �لغرب حللها؛ مع �تفاقات 
وقف �لنار و�لإن�شحابات �لأوىل لإ�شر�ئيل وخا�شة مع كامب د�يفيد وحرب 
�ملبا�شرة،  �لغرب  مفاو�شة  على  �لفل�شطيني  �لإتكال  ب��د�أ  لبنان،  يف   1982
�لنكبة؛ يف مفاو�شته  �إىل فل�شطني بعد  �لأوىل  �أو�شلو و�لعودة  �إىل  و�شوًل 
مع �إ�شر�ئيل، تو�شل �لرئي�ض عرفات �إىل �إرغام �إ�شر�ئيل على �لقبول بحق 
على  و�أمركية  فل�شطينية  علنية  لبنان �شمانات عر مو�قف  و�أُعطي  �لعودة 
لبنان  �لفل�شطينيني �ملوجودين يف  �أيام كلينتون تقول بعودة جزء كبر من 

�إىل �إ�شر�ئيل.
د�ئمًا كانت �ل�شعودية �أكرث �أهمية بالن�شبة �إىل �لغرب؛ �ململكة هي �ل�شند �لأكرث 
فاعلية للفل�شطينيني يف مو�شوع حقوقهم، ول بد من �لبناء على مو�قفها، باأن 
ل تطبيع �إل بعد �إحقاق �حلقوق �لفل�شطينية. �أزيد �أن كل �أ�شكال �لتفاو�ض 
مع �إ�شر�ئيل، مبا فيها تر�شيم �حلدود، يجب �أن ترت�فق مع تاأكيد حق عودة 

�لالجئني. 
هنا جمالت مهمة للتعاون �لدبلوما�شي �لفل�شطيني – �للبناين لتكري�ض حق 

�لعودة. 
* وزير لبناني سابق 

بعيدون عن تحقيق السالم والحل العادل وعودة الالجئين

السالم المقرون بالحقوق مصلحة حيوية للبنان

طارق مرتي*

روجيه ديب*
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رأي

�ل�شعب  ق�شية  بالأ�شا�ض  هي  بل  منف�شلة،  ق�شية  لي�شت  �لالجئني  ق�شية 
�لفل�شطيني �لذي متَّ �ل�شتيالء على �أر�شه وت�شتيته يف بقاع �لأر�ض، �أو 
�إحكام �ل�شيطرة باأ�شكال خمتلفة على من تبقى منه، بحيث مل يعد و�قعيًا 
�لكالم عن "حل" ق�شية �لالجئني بعيدً� عن "حل" �أو "تفكيك" �أو "هدم" 
ع عر �شبعة عقود، و�كت�شب  ذلك �لكيان �جلديد �لذي ن�شاأ وتطور وتو�شَّ
�شخ�شية دولية، وفر�ض نف�شه يف �حلقبة �لتاريخية �لتي نعي�ض –�لأمر 
�لذي حد� بالقيادة �لفل�شطينية و�لعامل �لعربي و�ملجتمع �لدويل �أن ي�شعى 
يخ�ض  م��ا  ومنها  �ل��ت��ن��ازلت  م��ن  �لكثر  تت�شمن  "ت�شوية" معه  لإي��ج��اد 

�لالجئني يف �ل�شتات، ولكن دون جدوى.
بدًل من قيام �إ�شر�ئيل بانتهاز �ملوقف �ملرن �لذي �أبدته �لقيادة �لفل�شطينية 
�لأر�ض  �إىل ت�شوية، عكفت على تكري�ض هيمنتها على  �لتو�شل  �أجل  من 
�لتي ��شتولت عليها يف �لعام 67، وعلى من تبقى من �ل�شكان �لفل�شطينيني 
على  ب��اأ���ش��ك��ال خمتلفة  �ل�شيطرة  �أح��ك��م��ت  ج��ه��ة  م��ن  ف��ه��ي  �أر���ش��ه��م.  يف 
�أك��دت من  ثانية،  عليها، ومن جهة  يدها  �لتي و�شعت  �لأر��شي �جلديدة 
خالل قو�نينها يهودية �لدولة وحق تقرير �مل�شر ب�شكل ح�شري ل�شعبها 

�ليهودي على جممل هذه �لأر�ض.
ي�شع هذ� �لو�قع �ل�شعب �لفل�شطيني يف �شباك من �ل�شعب �إيجاد خمرج 
�أو يف  �ل�شتات،  �للجوء يف  ذل��ك يف خميمات  �أك��ان  منها،  �أي  من  ك��رمي 
مناطق �ل� 67 �ملختلفة، �أو د�خل �خلط �لأخ�شر. ففي كل من هذه �ملناطق 
فريق  ي�شعى  وق��د  فيها.  بظروفهم  خا�شة  حتديات  �لفل�شطينيون  يو�جه 
لكنهم  عليهم،  مفرو�شة  يجدونها  �أو  ملعاناتهم،  جزئية  حلول  ور�ء  منهم 
فيها جميعًا يعانون يف �لأ�شل من نف�ض �مل�شكلة �لأ�شا�ض، �أل وهي �لكيان 

�ل�شهيوين بطبيعته �لعن�شرية.
كما �أ�شلفت، ل يوجد "حل" للق�شية، �إن مل يكن قائمًا على �نهيار �ملوؤ�ش�شة 
على  بنف�شها  �إ�شر�ئيل  ق�شت  �أي�شًا  �أ�شلفت  وكما  بكاملها.  �لعن�شرية 
فر�شة �حلفاظ على كيان حمدود �مل�شاحة لها، وذلك من خالل �شيا�شتها 
�لفل�شطينية �ملرن يف  �لقيادة  �لتعاطي مع موقف  �ل�شتعمارية، ورف�شها 
حينه. ي�شعنا هذ� �أمام م�شتقبل قد ي�شتمر عقودً�، ويتطلب و�شع خريطة 
ن�شطر  قد  �لتي  و�لف�شلى  �ملختلفة  �لت�شاري�ض  تبنّي  �مل��دى  طويلة  فكرية 
خلو�شها يف �ملو�قع �ملختلفة، من �أجل �حلفاظ على وحدة �ل�شعب وقدرته 
�ل�شهيونية  �ملوؤ�ش�شة  يف  �ل�شروري  �لتفكك  �إىل  و�شول  �ل�شمود،  على 

لتمكني �ل�شعب بكل فئاته من ممار�شة حقوقه. 
�ل�شيا�شية  "�أخبار" �ل�"ت�شويات" و�لعملية  و�إىل  �إىل �حلا�شر  �أما عودة 
جتد  �أن  م�شتبعدً�  فلي�ض  �إل����خ..،  �ل���دويل  و�مل��وق��ف  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات 
ة  منجرَّ �ملنظور  �مل�شتقبل  خ��الل  ما  وق��ت  يف  نف�شها  �لفل�شطينية  �لقيادة 
مع  منقو�شة  لت�شوية  بها  يدفع  - دويل  �إقليمي  تيار  ب�شغط ظروفها يف 
�لتي  �ل�����ش��ورة  تلك  تعك�ض  ول  �ل�شتيطاين،  �ل��و�ق��ع  تعك�ض  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�ل�شلمية  خطوته  على  �أق���دم  عندما  ع��رف��ات  يا�شر  �أع��ني  ن�شب  يف  كانت 
�ل�شرعية  ق���ر�ر�ت  م��ع  ت��ت��و�ءم  �لتي  �أو  ع��ام��ًا،  ع�شرين  ع��ن  يزيد  م��ا  قبل 
معامل  و��شحة  لي�شت  �لالجئني.  �أو  �لأر����ض  بخ�شو�ض  �أك��ان��ت  �لدولية 
ولن  ج��ذوره��ا  م��ن  �لق�شية  تعالج  ل��ن  و�ل��ت��ي  ح�شلت،  �إن  ت�شوية  ه��ك��ذ� 
�أي�شًا مع حماولت مو�زية لتفكيك  ت�شفي �لغليل �لوطني؛ بل قد تتز�من 
ولتذويب  و�لظروف  �ملو�قع  بح�شب  و�حللول  �ملطالب  وجتزئة  �ملخيمات 
�لهوية و�ل�شردية �لفل�شطينية. لكنها حتى لو مل تتم فالأغلب �أن �إ�شر�ئيل 
و�شوف  و�ح��د،  جانب  من  تدريجيًا  عنا�شرها  لتنفيذ  طريقًا  جتد  �شوف 
د�خل  �ل�شكان  و�شع  على  تنعك�ض  �شوف  �أو  قادمة�  لعقود  �أثارها  تطال 
فل�شطني وخارجها، ويكون �لهدف منها تفتيت وتذويب �حل�شور و�لهوية 
�ل�شيادية  �ملخيمات و�ل�شتات، وتثبيت وتكري�ض �حليازة  �لفل�شطينية يف 

 �ل�شهيونية على �لأر�ض يف �لد�خل، ما يعزز �لف�شل بالتايل بني �ل�شعب 
و�أر�شه. 

مو�زين  ظل  ويف  �مل�شهد  هذ�  �أم��ام  �أولوياتهم  �لفل�شطينيون  ينظم  كيف 
�لفل�شطيني  �ملنظور  �ل�شمولية من  �ل�شورة  �ل�شائدة؟ لكي ت�شتقيم  �لقوى 
وحدة  لتعزيز  �أي  �ملعادلة،  لقلب  يكون  �أن  يجب  �مل�شعى  �أن  �لو��شح  من 
وهوية �ل�شعب من جهة )منعًا ل�شيا�شة تذويبه وتفكيكه(، ولتفكيك �لنظام 
هينًا  �لأم��ر  لي�ض  تعزيزه(.  ل�شيا�شة  )منعا  �لأخ��رى  �جلهة  من  �لعن�شري 
ولكنه لي�ض م�شتحيال! ويتطلب �لتعقل يف �ختيار �مل�شار�ت و�حلنكة يف 

�أن  يجب  �لأ�شا�شي  فالتحدي  مثاًل  لالجئني  بالن�شبة  �لأم���ور.  ت�شريف 
�ل�شماح  دون  من  و�ل�شردية  �لهوية  على  �حلفاظ  �أ�شاليب  تكثيف  يكون 
بتكر�ر ماأ�شاة معي�شتهم �لتي عا�شوها ويعي�شونها و�إىل �أجل غر حمدود، 
مبا  �مل�شيفة  �ل��دول  مع  بالتعاون  ذل��ك،  لتجاوز  �ملنا�شبة  �ملعادلة  و�إيجاد 
�لهوية  تعزيز  نتكلم هنا عن  �لوطني.  و�أمنها  �لدول  تلك  ��شتقر�ر  ي�شمن 
مبعزل عن حياة �ملخيمات ودورها �لتاريخي و�لن�شايل يف �إبقاء �لق�شية 
حية، وعن تطوير مكانة �لفل�شطيني �قت�شاديًا وعلميًا بعيدً� عن �لتقييد�ت 
�شوف  �لأ�شا�شي  فالتحدي  للد�خل  بالن�شبة  �أم��ا  لها.  يخ�شع  ك��ان  �لتي 
�ل�شكان  �ملعادلت ل�شتمر�ر وتعزيز �شمود  �أو  �ملعادلة  تلك  يكون �يجاد 
َحَملة �جلن�شية �لإ�شر�ئيلية، �أو �لهوية �لفل�شطينية حتت �ل�شقف �ل�شيا�شي 
�ل�شلمية  �ملقاومة  يف  �أ�شاليبهم  وتفعيل  وتنويع  �لإ�شر�ئيلي،  و�لأم��ن��ي 
و�ل�شيا�شية �شد ذلك �لنظام �لعن�شري �إىل �أن يبد�أ بالتفكك. قد يتاأتى ذلك 
من خالل و�شائل خمتلفة، قد ل ت�شتثني �تفاقات فدر�لية �أو كونفدر�لية يف 
مر�حلها �لتي قد ت�شتغرق عقودً�؛ كما قد ل ت�شتثني تفاعل د�خل �ملجتمع 
�لإ�شر�ئيلي نف�شه �لذي يتكون من �أكرث من خم�ض جمموعات لها خلفياتها 
�للغوية و�لتاريخية و�حل�شارية �ملختلفة، و�أو�شاعها �لقت�شادية �ملختلفة، 
�أن �شعبنا مب�شيحييه وم�شلميه �شعب  و�لتي تتناحر فيما بينها، يف حني 

و�حد وبح�شارة و�حدة. 
�أماكن  كانت  و�أي��ن��م��ا  جميعًا،  �لفل�شطينيون  يعمل  �أن  يجب  �لنهاية  يف 
تو�جدهم على تعزيز �لهوية �لو�حدة، وق�شيتهم �لو�حدة وعلى مت�شكهم 
باأر�شهم �لو�حدة. لن تكون �ملرحلة �لقادمة ك�شابقاتها، ول ميكن، بل ول 
رة من �ملا�شي،  يجب �أن تكون ��شرت�تيجيات �لعمل �لفل�شطيني ن�شخة مكرَّ
كما  ولي�ض  ه��و،   كما  �لتاريخ  ��شتقر�ء حركة  يجب  بل  عليه،  وم��ا  له  مبا 
نتمنى ويجب �لتعامل معها ��شرت�تيجيًا، �أي من منظور �خلريطة �لفكرية 
طويلة �لأمد �لتي يجب على �لقيادة و�لنخب �لفل�شطينية و�شعها، للحفاظ 
�إمكاناته  �تفقت  كيفما  �لوطنية  �مل�شاهمة  وقدرته يف  �ل�شعب  على �شمود 

وظروفه... حتى يق�شي �لله �أمرً� كان مفعوًل!
* كاتب ومفكر فلسطيني

ال "حل" للقضية، من دون انهيار المؤسسة العنصرية بكاملها
�سري ن�سيبة*  

التحدي األساسي لالجئين هو  الحفاظ على 
الهوية والسردية من دون السماح بتكرار مأساة 

معيشتهم، وإيجاد المعادلة المناسبة لتجاوز ذلك، 
بالتعاون مع الدول المضيفة بما يضمن استقرارها 

وأمنها الوطني"
¶ ¶ ¶

"ال يمكن، وال يجب أن تكون استراتيجيات العمل 
الفلسطيني نسخة مكرَّرة من الماضي"

¶ ¶ ¶

"يجب قلب المعادلة، أي السعي لتعزيز 
وحدة وهوية الشعب وصموده من جهة ، 

وتفكيك النظام العنصري من جهة اخرى..
وهو أمر ليس مستحياًل" 

)GroundTruth أورين زيف(
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وما  �لفل�شطينيني،  �لالجئني  ق�شية  كانت  ذل��ك،  وقبل   ،2020 عام  خالل 
�ل�شر�ئيلي،  �لمركي  �لثنائي  قبل  من  و��شح  ��شتهد�ف  مو�شع  ز�لت، 
�للذين �عتر� حلها، وفقا لروؤيتهما، �حد مد�خل حل �ل�شر�ع يف �ملنطقة 
يف �طار �لتطبيقات �مليد�نية ملا �شمي "�شفقة �لقرن". وبهدف �إفر�غ هذه 
�لالجئني،  ماليني  عن  �للجوء  �شفة  �إ�شقاط  عر  م�شمونها،  من  �لق�شية 
�لالجئني  وت�شغيل  �ل��غ��وث  وك��ال��ة  بتفوي�ض  �مل�ض  على  �لثنائي  ه��ذ�  عمل 
�لفل�شطينيني، تارة عر �تهامها بالف�شاد و�لرهاب، وطورً� عر حتري�ض 
بالن�شبة لال�شر�ئيليني  �لدول �ملانحة على عدم متويلها. و�عتر م�شرها، 
ولالد�رة �لمركية �لآفلة، �أمرً� حموريًا لدرجة �عتبار م�شوؤول ��شر�ئيلي 
"�أن ت�شفية �لوكالة يو�زي يف �لأهمية ق�شية �لعرت�ف �لمركي بالقد�ض". 
وجودها،  و�شون  �لغوث،  وكالة  عن  �لدفاع  كان  وغ��ره،  �ل�شبب  ولهذ� 
وحق  �لالجئني  ق�شية  م��وؤق��ت��ًا،  �شان  �ل��ذي  �ملفتاح  ه��و  متويلها،  ودو�م 
لتجديد   )2019( ع��ام  �ملتحدة  �لأمم  يف  خي�شت  �لتي  و�ملعركة  �ل��ع��ودة. 
�أن  غر  ذل��ك.  على  تاأكيدً�  كانت  جديدة،  �شنو�ت  لثالث  �لوكالة  تفوي�ض 
�ملانحة مبعاجلة  �ل��دول  �لتز�م  مع  يرت�فق  �لتجديد مل  هذ�  �أن  هو  �لالفت 
�مل�شكلة �ملالية �لتي ما ز�لت �لوكالة ت�شكو منها. �إذ وحتى تاريخ ت�شرين 
�ملو�زنة  بالتز�ماتها جتاه  �وفت  قد  �ملانحة  �ل��دول  تكن  �لثاين 2020، مل 
 )150( من  �أك��رث  �لعام  �ل�شندوق  عجز  وبلغ  دولر،  مليار   1.4 �لبالغة 
مليون دولر، كما مل تكن �شناديق �لطو�رئ و�ملنا�شد�ت �خلا�شة باأف�شل 

حال، وتعاين هي �لخرى من عجز مماثل. 
ر�هنًا، ل يختلف �ثنان على �أن وكالة �لغوث تعي�ض ��شو�أ �زمة يف تاريخها، 
رغم �أنها عانت من م�شكلة مماثلة خالل عامي 2017 و 2018 لدرجة �أن 
قيمة �لعجز، يف تلك �لفرتة، و�شلت �إىل )446( مليون دولر. لكن �لوكالة 
متكنت من جتاوز تلك �لأزمة، ما يوؤكد باأن هناك �مكانية للمعاجلة، �ذ� ما 
حافظت �لدول �ملانحة، �لتقليدية و�مل�شتجدة، على نف�ض م�شاهماتها لعامي 
�أنه ومنذ قطع �لوليات �ملتحدة مل�شاهمتها،  2018 و 2019، ��شافة �ىل 

ز�د عدد �لدول و�ملوؤ�ش�شات �ملانحة نحو 42 دولة وموؤ�ش�شة.
هنا ل ي�شعنا �ل �لثناء على دعوة �لأمني �لعام لالمم �ملتحدة "جلعل متويل 
ل�شنو�ت عدة". ونعتقد  لي�ض فقط ملدة عام و�حد بل  �لأون��رو� م�شتد�مًا، 
�أن هناك �مكانية فعلية لرتجمة دعوة �لأمني �لعام �إىل و�قع ممكن، �ذ� ما 
متت �ل�شتفادة من بع�ض نقاط �لقوة �لتي ميكن ��شتثمارها ل�شالح حتقيق 
�لتمويل �مل�شتد�م. رغم قناعتنا باأن �أ�شباب �لأزمة لي�شت تقنية �أو مالية، بل 
�أن �أ�شا�شها يكمن �أوًل و�أخرً� يف �لقر�ر �ل�شيا�شي. وبالتايل فاإن �ملعاجلة 

يفرت�ض �أن تكون هي �لأخرى �شيا�شية.
�إن �مل��ط��ل��وب ه��و حماية �لأون����رو� و�خ��ر�ج��ه��ا م��ن د�ئ���رة �لب��ت��ز�ز �مل��ايل 
�ل��دول، ومبا مينحها �حلرية يف تطبيق  �لذي متار�شه بع�ض  و�ل�شيا�شي 
بر�جمها، و�إن �أي معاجلة لالأزمة �ملالية يجب �أل ت�شتثني �لوليات �ملتحدة 
و�أحد  �لأزم��ة،  لهذه  �لرئي�شي  �مل�شبب  باعتبارها  م�شوؤولياتها،  من حتمل 
�لأطر�ف �لأ�شا�شيني �لذين �شاهمو� يف خلق م�شكلة �لالجئني، ناهيك عن 
دعم �لكيان �ل�شهيوين ومده بكل �أ�شكال �ل�شتمر�ر و�لتطرف �لعن�شري. 
�لتمويل  ق�شية  ح��ول  كثرة  ��شتفهام  عالمات  هناك  لالجئني،  بالن�شبة 

وتقلباتها بني عام و�آخر. وعلى هذ� ن�شجل �لتايل:
ل�شالح  دول��ة   )170( باأغلبية  �لعامة  �جلمعية  ت�شوت  �أن  منطقيا  لي�ض   -
�لتجديد للوكالة، بينما تعجز عن معاجلة عجز مايل ل يكاد ي�شاوي �شيئًا، 

مقارنة مبا تقره �لدول �لغنية للدول �لفقرة من دعم �شنوي. 
- �ذ� كان مفهومًا �شبب قطع �لوليات �ملتحدة مل�شاهمتها �ملالية، فما هي 

��شباب تلكوؤ �كرث من )50( دولة مانحة عن معاجلة �مل�شكلة �ملالية؟
- �أعلنت �لوكالة �شابقا �أنها دخلت مع )17( دولة باتفاقيات مالية متعددة 

�ل�شنو�ت، بهدف خلق ثبات مايل، جلهة �حل�شول على ميز�نية و��شحة 
هذه  م�شر  ه��و  فما   ،)2022  –  2020( �ملتتالية  �لأع����و�م  يف  �مل��ع��امل 

�لتفاقيات؟
الواقع اليوم

مو�جهة  �ل�شمود يف  جانب حت��دي  �إىل  �لغوث  وكالة  و�جهته  �آخ��ر  حت��ٍد 
لتد�عيات  �ل�شتجابة  على  �ل��ق��درة  هو  �ل�شرئيلية،  �لمركية  �ل�شغوط 
جائحة ك��ورون��ا. وم��ا ك��ان لف��ت��ًا، ه��و جل��وء ك��ل دول �ل��ع��امل، يف م��و�ز�ة 
�ل��دولر�ت،  �قت�شادية مباليني  ِحزم  �إق��ر�ر  �إىل  �لعامة،  �لتعبئة  �شيا�شات 

دعمًا ملو�طنيها. فيما ظل �لالجئون �لفل�شطينيون يف لبنان، ويف مناطق 
عملياتها �لأخرى، بعيدين عن كل ��شكال �لدعم �لقت�شادي و�لإغاثي. وما 
فعلته وكالة �لغوث هو فقط �طالقها لند�ء�ت ثالثة خا�شة مبو�جهة �جلائحة 

يف مناطق عملياتها �خلم�شة، مل تلق �شوى ��شتجابات �شعيفة.
لقد و�شلت �لأو�شاع �لقت�شادية و�لجتماعية لالجئني �لفل�شطينيني يف 
�عتماد جميع  لبنان، ونتيجة  �لأزم��ة يف  ب�شبب  �إىل حافة �لنهيار،  لبنان 
م�شكلة  من  عانت  كلما  �لتي   ،%100 بن�شبة  �لغوث  وكالة  على  �لعائالت 
مالية �نعك�شت �شلبًا على �أو�شاع �لالجئني. �إذ رغم �أن �أرقام �لوكالة تقول 
�إن ن�شبة �لفقر�ء من فل�شطينيي لبنان بلغت نحو ثلثي �لالجئني )معطيات 
�لدر��شتني 2010 و 2016(، �إل �أن �لعدد �لفعلي من �لفقر�ء، بعد �ربعة 
�شنو�ت، يكاد ي�شل �إىل ن�شبة مائة يف �ملائة، ب�شبب �لأزمة يف لبنان �وًل، 
وثانيًا ب�شبب تد�عيات كورونا، وثالثًا ب�شبب معاير �لأون��رو� وطريقتها 

يف �حت�شاب ن�شب �لفقر.
نحو  �إنحدرت  لبنان  يف  �لفل�شطينيني  لالجئني  �لإقت�شادية  �لأو�شاع  �إن 
م�شتويات خطرة، ما ي�شع جميع �ملرجعيات �ملعنية �أمام حتديات كرى، 
ي�شعنا  �ل��ذي  �لأم��ر  �حل��دث،  مع  �لتفاعل   على  لقدرتها  �متحانًا  ت�شكل 

مبا�شرة �أمام �ملهام �لتالية:
1- دعوة رئا�شة �لأونرو� �إىل توفر �ملو�زنات �ل�شرورية لإطالق برنامج 
�مللحة  لالحتياجات  ي�شتجيب  �لفل�شطينية   باملخيمات  خ��ا���ض  ط���و�رئ 

�ملختلفة لالجئني.
2- دعوة جلنة �حلو�ر �للبناين �لفل�شطيني �إىل �طالق ورعاية حو�ر د�ئم 
بني خمتلف �لتيار�ت �لفل�شطينية �ملختلفة، وبني �لأحز�ب و�لكتل �لنيابية 
�لقو�نني  تعديل  م�شاألة  ت�شهل  م�شرتكة  مقاربات  �إىل  للو�شول  �للبنانية، 
لالجئني  �لكرمية  �حلياة  توفر  �مكانية  �أم��ام  عائقًا  تقف  �لتي  �للبنانية، 

�لفل�شطينيني.
و�ل�شلطة  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �لتنفيذية  �للجنة  دع���وة   -3
�لفل�شطينية �إىل �إدخال لو�ئح �لالجئني �لفل�شطينيني يف لبنان يف �شجالت 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  يف  ُت�شرف  �لتي  �لجتماعية،  �لتنمية  م�شاعد�ت 

وقطاع غزة.
* باحث فلسطيني

فلسطينيو لبنان ووكالة األونروا: تحديات التراجع واالنهيار 
فتحي كليب*

)Getty images(

"المطلوب حماية األونروا واخراجها من دائرة 
االبتزاز المالي والسياسي الذي تمارسه بعض 
الدول، وبما يمنحها الحرية في تطبيق برامجها"

¶ ¶ ¶

"على رئاسة الوكالة توفير الموازنات الضرورية 
إلطالق برنامج طوارئ خاص بالمخيمات 

الفلسطينيةيستجيب لالحتياجات الملحة لالجئين"
¶ ¶ ¶

"لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مدعوة إلى 
اطالق ورعاية حوار دائم بين مختلف التيارات 
الفلسطينية، وبين األحزاب والكتل النيابية 

اللبنانية، للوصول إلى مقاربات مشتركة تسهل  
تعديل القوانين اللبنانية، التي تقف عائقًا أمام  

توفير حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين"
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يف كل مرة �أذهب فيها �إىل خميم فل�شطيني يف لبنان �أعود و�أنا �أ�شعر باأمل 
�لالجئني. هذه  لالآمال عن  �ملخيبة  تلك �حلكايات  �إنها  ر��شخ يف د�خلي. 
�لكتظاظ  ق�ش�ض  تروي  �لتي  �ل�شحية  �ل�شروط  �إىل  تفتقر  �لتي  �ملباين 
�ملمدودة  �لكهربائية  �لأ���ش��الك  وه��ذه  باخليبة،  عليها  �ملحكوم  و�لأح���الم 
ب�شكل ع�شو�ئي، وهذه �لأزقة �لتي تعاين من �لرطوبة ب�شبب عدم و�شول 
�أ�شعة �ل�شم�ض �إليها. لقد تر�شخت هذه �مل�شاهد �لبائ�شة مع مرور �لزمن، 
و��شُتنفدت �لكلمات  �مل�شتخدمة يف و�شفها. رمبا يكون �ل�شعور بال�شيق 
لل�شباب  �ملئوية  �لن�شبة  يف  �لكبر  للتدين  �ل�����ش��ادم   �مل��وؤ���ش��ر  ع��ن  ن��اج��م 
ركنًا  �لتعليم  ي�شكل  وق��ت  يف  در��شاتهم،  يتابعون  �لذين  �لفل�شطينيني 

�أ�شا�شيًا يف حياة �لنا�ض منذ �شنو�ت طويلة.
فعلى  للعز�ء،  م�شدرً�  بال�شرورة  لي�ض  ه��ذ�  لكن  ثابتًا،  �شيء  كل  لي�ض 
ُيعتر  �ل��ذي  �حللوة،  �أمني" حول خميم عني  "جد�ر  بناء  �ل�شنني مت  مر 
�إعمار  �إعادة  لبنان. وتقدمت عملية  �لفل�شطينيني يف  "عا�شمة" �لالجئني 
فاإن  هناك،  �لأزق���ة  �ت�شعت  و�إذ�  �شديد.  ببطء  ولكن  �ل��ب��ارد،  نهر  خميم 
�لأقل،  على  و�ح��دة  �لعتبار، وملرة  �أنه ميكن  �أ�شغر، رغم  تبقى  �مل�شاكن 
�أنه مت �إعادة بناء �أحد �ملخيمات. كما تغر وجه هذه �ملناطق �ملح�شورة: 
�إليا�ض  م��ار  خميم  يف  منازلهم  ع��ن  لبنان  يف  �لفل�شطينيون  تخلى  فقد 
مدخل  عند  ويفل  لل�شوريني، ويف خميم  �شاتيال  لالأثيوبيني، ويف خميم 
�لو�شول  من  �آخ��رون  ومتكن  �شوريا.  من  �لقادمني  للفل�شطينيني  بعلبك 
�إىل �أوروبا من خالل �شلوك طرق �شرية. لكن كم عدد �لذين �أعيدو� �إىل 

�ملخيمات يف لبنان بعد �أن فقدو� كل �شيء؟
�إنه  �إن �ل�شعور باحلزن �لعميق �لذي �أحتدث عنه ل ينبع من �ل�شفقة، بل 
�شكل من �أ�شكال �لذهول و�لغ�شب. كل �شيء كان ميكن �أن يكون خمتلفًا 

جدً�، وكل �شيء ميكن �أن يكون كذلك.
بالطبع، لي�شت �ملخيمات جمرد مر�دف للماآ�شي �لتي ي�شودها �لفقر و�لعنف 
�أي�شًا هذه �لرو�بط �لجتماعية �لقوية،  �أن توجد  و�ملخدر�ت. ففيها ميكن 
بحثًا  بالأ�شو�ر،  �ملحاطة  �لأزق��ة  تركو�  �لذين  �لالجئون  �إليها  يعود  و�لتي 

�لذين  عنها يف بع�ض �لأحيان. ويرز هذ� �للتز�م من جانب �لأ�شخا�ض 
يف  �لأطفال  ودعم  �جلماعية،  �مل�شاريع  و�إقامة  �لرعاية،  تقدمي  يو��شلون 
تعليمهم. هذه هي �لهوية �لفل�شطينية �لتي يتم �حلفاظ عليها ونقلها ب�شجاعة 

من جيل �إىل �آخر. هذ� هو �لإبد�ع �مل�شتخدم ملو�جهة �لآفاق �مل�شدودة.
لكن هذه �لقدرة على �ل�شمود ت�شمن �لبقاء، ولي�ض �مل�شتقبل �لذي يبدو 
�أن  غر  جمعها،  ي�شعب  لطاملا  �لتي  �ملالية  ب��امل��و�رد  �لأم��ر  يتعلق  مظلمًا. 

�لالجئني �ل�شعفاء هم يف طليعة �ملت�شررين من �لأزمة �لقت�شادية و�ملالية 
مت�ض  �لتي  �لتحتية  �لبنية  جتديد  ممكنًا  يكون  لن  كما  لبنان.  تدمر  �لتي 
�لتح�شن  �إجناز  �إمكانية  �إ�شافية. وتبقى  �أمو�ل  توفر  �إليها، دون  �حلاجة 
عائقًا  ميثل  مزدوجًا  زجاجيًا  �شقفًا  �أن  غر  �ل�شيا�شية.  بامل�شاألة  مرتبطة 
كبرً� يحول دون حتقيق كل �أمل. فعلى �ل�شاحة �لوطنية، ي�شتمر رف�ض 
�لتوطني و�لأحقاد �لتاريخية يف توجيه خطٍ معاٍد ملنح �حلقوق �لجتماعية 
�لأ�شا�شية لالجئني �لفل�شطينيني، وعلى �ل�شاحة �لإقليمية و�لدولية، يرخي 
�جُلنب بثقله على ق�شيتهم �لتي مل حتل، و�لتي يتم �لتعامل معها كمو�شوع 
�قت�شادي �أو �جتماعي، �إن مل تكن من بقايا �ملا�شي. ولكن كيف ميكن حمو 
ُبعدها �ل�شيا�شي �لذي يندرج يف �شلب �ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني؟ 
ُي�شاف �إىل �شرورة جتاوز هذه �لعقبة �ملزدوجة �حلاجة لتجديد �لقيادة 

�لفل�شطينية، كما حثت على �لأمر حنان ع�شر�وي من ر�م �لله.
�لتفاهم  ع��ن  بعيدً�  �لعربية،  �جلبهة  �شهدته  �ل��ذي  �لأخ���ر  �لنق�شام  �إن 
من  �أطلقت  �لتي  �لعربية  �ل�شالم  مبادرة  �شائدً� حول  كان  �لذي  �مل�شرتك 
بروت عام 2002، ل يب�شر باخلر لالجئني، مثلما هو حال �لكارثة �لتي 
تتيح حت�شنًا يف  �لتي  �ملنا�شبة  �للحظة  بلبنان. ولكن هل توفرت  تع�شف 

حمنة �لفل�شطينيني بعيدً� عن �أي ��شتغالل �شيا�شي؟
�أي  بناء  �لأدل��ة: من ناحية، كيف ميكن  �إنكار بع�ض  ي��ز�ل من �ل�شعب  ل 
�شالم �أو ��شتقر�ر بعد �أن متَّ على �مل�شتويني �لقليمي و�لدويل طرد مئات 
�لآلف من �لفل�شطينيني من �أر�شهم �أثناء قيام دولة �إ�شر�ئيل وعلى مدى 
مر�حل �ل�شر�ع �لعربي �لإ�شر�ئيلي �لذي �أعقب ذلك، دون �لعرت�ف بظلم 
تاريخي �أو �لتعوي�ض عنه؟ من ناحية �أخرى، وعلى �مل�شتوى �لوطني، من 
�أماكن تو�جدهم  باأن يعي�شو� حياة كرمية يف  �ل�شماح لالجئني  �أن  يعتقد 
من خالل �لق�شاء على �لتمييز �شدهم، �شوف يوؤدي �إىل �إعادة �لنظر يف 
�أُريد  �إذ�  تنف�شالن  ل  �خلطتان  هاتان  �لعد�لة؟  لتحقيق  و�شعيهم  هويتهم 

بناء م�شتقبل �أف�شل لهم.
* لور ستيفان صحافية مستقلة وكاتبة في صحيفة لوموند.

يف �آب/�أغ�شط�ض من عام 2019، �حتل �لالجئون �لفل�شطينيون يف لبنان 
يف  �جلماهرية  �لحتجاجات  �ن��دلع  مع  وجيزة  لفرتة  �لأخ��ب��ار  عناوين 
�ملخيمات، ردً� على �حلملة �لتي قامت بها وز�رة �لعمل على �ل�شركات �لتي 
�ملد�همات  �إج��از�ت عمل. و�أدت  لبنانيني ل ميلكون  توظف مو�طنني غر 
�إىل خ�شارة �لعديد من �لعمال �لفل�شطينيني عملهم، و�أعادت �إحياء م�شاألة 

حقوقهم �لعمالية يف لبنان.
كتبت مقاًل يف ذلك �لوقت توقعت فيه �أّن يكون �حلادث قد فتح جماًل "على 
�لأقل لإ�شالحات متو��شعة تتعلق باحلقوق �لقت�شادية و�ملدنية لالجئني 
�لفل�شطينيني يف لبنان". غر �أين كنت خمطئة كما تبنّي لحقًا، لأن �شل�شلة 
�لفل�شطينيني يف  �أو�شاع  �أخ��رى، �شرعان ما حّولت �لنتباه عن  �أح��د�ث 
�أوًل يف ثورة ت�شرين �لأول/�أكتوبر 2019، وتلتها �لأزمة  لبنان، متثلت 
�نفجار  و�أخ��رً�  )كوفيد-19(،  كورونا  فرو�ض  جائحة  ثم  �لقت�شادية، 

مرفاأ بروت.
�إع��ادة  تبدو  �لعمل،  عن  �لعاطلني  �للبنانيني  من  كبر  عدد  معاناة  يف ظل 

طرح م�شاألة حقوق �لعمل �أو �مللكية للفل�شطينيني يف لبنان حاليًا م�شتحيلة 
لعناوين  �لفل�شطينيني  �لالجئني  �حتالل  تر�جع  مع  ولكن حتى  �شيا�شيًا. 
�لتي  و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  �لأزم��ات  نف�ض  من  يعانون  فاإنهم  �لأخبار، 
يعاين منها �ملو�طنون �للبنانيون منذ �شنة، �إىل جانب معاناتهم من �ل�شغط 
�إد�رة  �أعقاب �شحب  �لأون��رو�، يف  ميز�نية  تقلي�ض  �لناجم عن  �لإ�شايف 

تر�مب متويل �لوليات �ملتحدة للوكالة يف عام 2018.
هامة  مالية  م�شاعدة  �أي  تقدمي  عن  عاجزة  �لوكالة  �أ�شبحت  لذلك،  نتيجة 
ب�شكل متز�يد. وبدًل من ذلك،  �لبطالة و�لفقر  يعانون من  �لذين  لالجئني 
�ملتبادلة  �مل�شاعد�ت  على  كبر  حد  �إىل  �لفل�شطينية  �ملجتمعات  �عتمدت 
على  مل�شاعدتهم  �خل��ارج  يف  �ملقيمني  مو�طنيهم  من  �ملالية  و�لتحويالت 

تدبر �أمرهم.
�أث��ن��اء  �لإن��رتن��ت  �لتعّلم ع��ن ط��ري��ق  �إىل  �ل��ت��ح��ّول  �ل��وق��ت، ك��ان  ويف نف�ض 
�لإغالق �لذي ت�شببت به جائحة فرو�ض كورونا )كوفيد-19( م�شتحياًل، 
بالن�شبة للعديد من �لأ�شر �لفل�شطينية �لتي تعي�ض يف مناطق تتوفر فيها 

هذه  من  �لعديد  �أن��ه يف  كما  متقطع.  ب�شكل  و�لإن��رتن��ت  �لكهرباء  خدمات 
�لأ�شر ي�شتخدم جميع �أفر�دها هاتفًا ذكيًا و�حدً�، وتعنّي على عدة �أطفال 

م�شاركته �أثناء �لإغالق ملو�كبة و�جباتهم �ملدر�شية.
�أي حتّول  �إىل  �أو ل  �لبيت �لأبي�ض موؤ�شرً�  �لتغير �ملرتقب يف  قد يكون 
�لفل�شطينية، لكنه �شيعني على  للق�شية  كبر يف مقاربة �لوليات �ملتحدة 
�لأرجح �نقالبًا يف بع�ض �ملو�قف �لأكرث تطرفًا �ملوؤيدة لإ�شر�ئيل يف �إد�رة 
�لغربية،  �ل�شفة  يف  �مل�شتوطنات  لبناء  �ل�شريح  �لت�شجيع  مثل  تر�مب، 

و�إعادة متويل �لأونرو�.
ولكن، يف خ�شم �لأزمة �لقت�شادية �مل�شتمرة و�لإلغاء �لو�شيك للدعم عن 
�لأمو�ل  �إذ� كانت هذه  ما  �لو��شح  لي�ض من  لبنان،  �لأ�شا�شية يف  �ملو�د 
�شتاأتي يف �لوقت �ملنا�شب، �أو ما �إذ� �شتكون كافية لتوفر �شبكة �لأمان 
لالجئني �لفل�شطينيني �لذين هم باأم�ض �حلاجة �إليها، كما هو �حلال بالن�شبة 

للبنانيني.
* صحافية مستقلة. وسبق أن عملت في صحيفة لوس أنجلس تايمز.

أي مستقبل ينتظره الالجئون الفلسطينيين في لبنان؟

مسألة إحقاق حقوق الفلسطينيين في لبنان اليوم واالستحالة السياسية

لور �ستيفان*

�آبي �سيويل*

رأي

)thenewhumanitarian :موقع(
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كان �لعام 2020 مثقاًل  بالأزمات و�مل�شاكل على �لفل�شطينيني على �ل�شعيدين �لد�خلي و�خلارجي، من جولت 
�لت�شعيد �ليومية مع �لحتالل �ل�شر�ئيلي، �ىل ��شتمر�ر تعرث حتقيق �لوحدة �لوطنية، وت�شارع خطو�ت حتقيق 
"�شفقة �لقرن" �لهادفة �ىل ت�شفية �لق�شية �لفل�شطينية بدءً� من نقل �ل�شفارة �لأمركية �إىل �لقد�ض و�لعرت�ف 
بها عا�شمة لالحتالل �لإ�شر�ئيلي، ووقف �لدعم �ملايل �ملقدم لالأونرو�، و�أغالق مكتب منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 
يف و��شنطن، ووقف �لدعم �ملايل �ملقدم لها، و�شوًل �ىل �نطالق عجلة موجة �لتطبيع �لر�شمي مع �نظمة بع�ض 

�لدول �لعربية.
�حلكم  �ُشدة  �إىل  بايدن  جو  �لدميقر�طي  وو�شول  �لعام 2021   ق��دوم  ومع  �لتطور�ت  هذه  �نعكا�شات  ظل  يف 
�لق�شية  تتجه  �أين  �إىل  د�ئًما:  �ملطروح  �ل�شوؤ�ل  ويظل  �شبابيًا.  �لفل�شطيني  �مل�شهد  يبدو  �ملتحدة،  �لوليات  يف 

�لفل�شطينية ؟وهل ماز�لت �لق�شية �لرئي�شة للعرب؟
�لعا�شمة  �ل�شيا�شات، ومقره  �لعربي لالأبحاث ودر��شة  "�ملوؤ�شر �لعربي" �لذي ��شدره �ملركز  وفقا ل�شتطالع 

�لقطرية �لدوحة، يف 6 ت�شرين �لأول 2020، فاإن �ملجتمعات �لعربية ما ز�لت تعتر �لق�شية �لفل�شطينية ق�شية 
�لعرب جميعًا، ولي�شت ق�شية �لفل�شطينيني وحدهم. فقد وجد �ل�شتطالع �ن 78% من �ملو�طنني �لعرب ل يز�لون 
يرون �أن �لق�شية �لفل�شطينية هي ق�شية كل �لعرب ولي�شت ق�شية �لفل�شطينيني وحدهم.، كما يرف�ض 88% منهم 
�أن تعرتف بلد�نهم بدولة �لحتالل �أو �أن تطّبع �لعالقات معها. �شمل �ملوؤ�شر �لعربي 2020/2019 �آر�ء نحو 28 
�ألف �شخ�ض يف 13 بلدً� عربيًا هي: فل�شطني، لبنان،�لأردن،�لعر�ق، م�شر، �ل�شعودية، �لكويت، قطر، �ملغرب، 

�جلز�ئر، تون�ض، �ل�شود�ن وموريتانيا.
هل يقبل العرب اأن تعرتف بلدانهم باإ�سرائيل؟

�أنهم يقبلون  �أف��ادو�  باإ�شر�ئيل، مقابل 6% من �مل�شتجيبني  �أن تعرتف بلد�نهم  يرف�ض 88% من �مل�شتجيبني  	•
�إن�شاء  �عرت�ف بلد�نهم باإ�شر�ئيل. و��شرتط ن�شف �لذين و�فقو� على �أن تعرتف بلد�نهم باإ�شر�ئيل �أن يتم 

دولة فل�شطينية م�شتقلة.
�إن �أعلى ن�شبة رف�ض لالعرت�ف باإ�شر�ئيل كانت يف �جلز�ئر بن�شبة 99%، تليها لبنان بن�شبة 94%، فتون�ض  	•

و�لأردن بن�شبة 93% لكل منهما.
رف�ض �لعرت�ف باإ�شر�ئيل هو �لأعلى يف منطقة �خلليج. ومن �ملهم �لإ�شارة �إىل �أن قر�بة 90% من م�شتجيبي  	•
قطر و�لكويت يرف�شون �عرت�ف بلد�نهم باإ�شر�ئيل، كما �أن 65% من �ل�شعوديني عرو� عن رف�شهم لذلك 

مقابل 6% و�فقو� على ذلك، يف حني رف�ض 29% �لإدلء بر�أيهم. 
13% من �ل�شود�نيني و�فقو� على �أن يعرتف بلدهم باإ�شر�ئيل مقابل تو�فق 79% منهم على رف�ض ذلك.  فقط  	•
ف�ّشر �لذين يعار�شون �لعرت�ف باإ�شر�ئيل موقفهم مبجموعة من �لعو�مل و�لأ�شباب، يرتبط معظمها بالطبيعة  	•
�لفل�شطينية،  �لأر��شي  �حتالل  يف  ل�شتمر�رها  ونتيجة  لإ�شر�ئيل،  و�لتو�شعّية  و�لعن�شرية  �ل�شتعمارية 

وغابت �لتف�شر�ت �لثقافية �أو �لدينية.

78% من العرب يعتبرون القضية الفلسطينية قضية كل العرب
استطالع 
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43.436.126.021.033.7لأنها دولة ��شتعمار و�حتالل و��شتيطان يف فل�شطني

�لوطن  يف  بلد�ن  �حتالل  �أو  للهيمنة  ت�شعى  تو�شعية  دول��ة 
10.49.48.09.59.4�لعربي وثرو�ته

9.64.36.511.57.6لأنها دولة �إرهابية وتدعم �لإرهاب

5.18.46.57.46.8لقيامها بت�شتيت �لفل�شطينيني و��شتمر�رها با�شطهادهم وقتلهم

3.610.56.06.36.7معار�شون لأ�شباب دينية

5.75.76.36.05.9لأنها كيان يتعامل مع �لعرب بعن�شرية وكر�هية

لأنه �إلغاء للفل�شطينيني وحقوقهم وت�شليم ب�شرعية مبا فعلته 
3.75.84.55.84.8بال�شعب �لفل�شطيني

4.13.63.46.24.1ب�شبب عد�ئها ل�شعبنا ب�شفة خا�شة وللعرب ب�شفة عامة

3.53.42.94.93.6تهدد وتزعزع �أمن �ملنطقة و��شتقر�رها

1.51.51.32.61.6ل حترتم �لتفاقات و�ملعاهد�ت

1.11.46.40.12.3�أخرى

0.73.12.70.81.9مل يورد �أ�شباًبا ملعار�شة �لعرت�ف

92.193.280.482.388.2جمموع �ملعار�شني لالعرت�ف باإ�شر�ئيل

6.12.66.313.26.2مو�فقون على �لعرت�ف باإ�شر�ئيل

1.84.113.44.75.6ل �أعرف/ رف�ض �لإجابة )% من جميع �مل�شتجيبني(

100.0100.0100.0100.0100.0�ملجموع arabindex.dohainstitute.org : املصدر
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لجنة الحوار

�لن�شف  يف  لأ�شبوعني  �لبلد  �قفال  عن  �للبنانية  �ل�شلطات  �ع��الن  رغ��م 
�لثاين من �شهر ت�شرين �لثاين �لفائت وتكر�ر ذلك مع مطلع �لعام �جلديد 
بعد �لأعياد، ولفرتة �أ�شابيع، �إل �أن عدد �ل�شابات و�لوفيات بوباء كوفيد 
-19 مل ينخف�ض عما كان عليه قبلها، ما ي�شر �إىل م�شكلة تف�ٍض مقلقة يف 
�لأزم��ة.  مع  �لتفاعل  �ل�شحي يف  �لقطاع  يعانيها  �شعوبات  و�شط  �لبالد 
وبديهي �أن هذه �مل�شكلة ل تقت�شر على �لقرى و�لبلد�ت �للبنانية يف عموم 
�ملحافظات، بل ت�شمل �ملخيمات �لفل�شطينية بطبيعة �حلال، ورمبا �أكرث من 
�شو�ها، بالنظر �إىل ه�شا�شة بنيتها �ملدينية و�حل�شرية وظروف �شكانها 
�شبه  باتو�  �لذين  �ملياومني  من  معظمهم  و�أن  �شيما  ل  معي�شيًا،  �ل�شعبة 
�إن مل نقل �لنهيار يف �لقت�شاد  �لعمل، على قاعدة تر�جع،  عاطلني عن 

�للبناين، و�لتمييز �حلا�شل يف �شوق �لعمل بالأ�شل.
لبنان  �أن  مبكرً�،  �أدرك���ت  قد  �لفل�شطيني  �للبناين  �حل��و�ر  جلنة  وكانت 
و�ل�شتاء. وبناًء  �لوباء مع ف�شلي �خلريف  تف�شي  مقبل على موجات من 
للت�شدي لفرو�ض كوفيد 19  " �ل�شتجابة  �إىل و�شع خطة  عليه، عمدت 
د�خل �ملخيمات �لفل�شطينية"، وتو��شلت مع �ل�شركاء �لدوليني و�ملحليني 
�لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  �ملتحدة  �لأمم  وكالة  وخ�شو�شًا 
�ملانحة  و�ل���دول  �ملعنية  �ملتحدة  �لأمم  منظمات  وجملة  �لون����رو�،   –
و�ل�شفارة �لفل�شطينية، ووز�رة �ل�شحة �للبنانية من �أجل �إدخال �ملخيمات 
�لفل�شطينية يف خطتها �لعامة ملو�جهة �لوباء. و�أطلقت من خالل تو��شلها 
هذ�  بحثًا متعدد �لأطر�ف حول �لو�شع �ل�شحي يف �ملخيمات يف و�قعه، 
من  عر�شة  �أك��رث  �لفل�شطينية  �ملخيمات  و�أن  ل�شيما  عليه.  مقبل  هو  وما 
�شو�ها للوباء. خ�شو�شًا و�أن �حلكومة �للبنانية ل متلك مد يد �لعون جلهة 
مع  �مل��اأزق  ويت�شاعف  للتحدي.  و�ل�شتجابة  �ل�شتعد�د  و�شائل  حت�شني 
�لفل�شطينية،  �لتي تعي�شها �ملخيمات و�لتجمعات  �لعالية  �ل�شكانية  �لكثافة 
حيث تتجاوز �ل� 80 �لف �شخ�ض للكيلومرت �ملربع �لو�حد، يف مقابل 22 
ز �حتمال �نت�شار  �ألفًا كمعدل و�شطي يف �ملدن �للبنانية. �لأمر �لذي يعزِّ
�لعدوى، �إذ يعي�ض �لالجئون �لفل�شطينيون كاأ�شر ممتدة موؤلفة من �جلد 
و�جلدة و�لأب و�لأم و�لأبناء �شو�ء �أكانو� متزوجني �أم ل يف م�شكن و�حد 

ق. مع �شرورة �لإ�شارة �إىل �أن �ملخيمات ت�شم �إىل جانب �لالجئني  �شيِّ
و�شوريني  �شوريا  خميمات  م��ن  لج��ئ��ون  لبنان  يف  �لفل�شطينيني 
وجن�شيات خمتلفة. وي�شاعف ذلك �شوء �لبنية �لتحتية، جلهة تعذر 

�لأمني ب�شبب غياب  �ل�شبط  �إمكانية  �لوقاية و�حلماية و�شعف  �إجر�ء�ت 
�لأجهزة �لرقابية و�لأمنية د�خل تلك �ملخيمات.

جتعل  �لكارثي  و�لجتماعي  و�لوظيفي  �ملهني  كالو�شع  و�شو�ها،  ه��ذه 
�ملخيمات بيئة مالئمة لنت�شار �لعدوى بفرو�ض كوفيد 19. وهو ما دفع 
�أعلى  تقدير�ت  �إىل و�شع  �لأوب��ئ��ة  خ��ر�ء  من  �حل��و�ر مع جمموعة  جلنة 
وقد  �للبنانية.  �لأر��شي  على جممل  �ملعتمدة  تلك  �لإ�شابات عن  ملتو�شط 
و�لتجمعات  �ملخيمات  يف  �لعام  �لتعد�د  بيانات  على  �لتقدير�ت  ��شتندت 
�إد�رة  مع  بال�شر�كة   2017 �لعام  يف  �للجنة  �جنزته  �ل��ذي  �لفل�شطينية 
�لإح�شاء �ملركزي و�جلهاز �ملركزي لالإح�شاء �لفل�شطيني، و�لتي حددت 
عدد �لالجئني ب�174442 �ألفًا ي�شاف �إليهم 28 �ألف لجئ من �شوريا هذ� 

عد� غر �لفل�شطينيني.
التجربة واخلطة والأولويات

طرحت جلنة �حلو�ر خطتها وتو�شياتها لتح�شني �ل�شتجابة للو�شع �لقائم 
بالتقاطع  مع خطة  �لأوىل،  �لتجربة  �ل�شتفادة من درو�ض  و�ملقبل، عر 
�لأمم  �طلقته  �ل��ذي  �لطو�رئ  ون��د�ء  �لون���رو�،  و�شعتها  �لتي  �ل�شتجابة 
وز�رة  �لزم��ة يف  خلية  �أعدتها  �لتي  �لوطنية  و�خلطة  لبنان،  �ملتحدة يف 
منهما  �لأوىل  لعملها:  �أولويتني  �للجنة  و�شعت  لذلك  وحتقيقًا  �ل�شحة. 
لعملية  �لفل�شطيني  �ل�شحي  �لنظام  و��شتجابة  جهوزية  دع��م  ت�شتهدف 
�لتاأقلم مع حالة �لطو�رئ، بعد �أن ك�شفت �ملوجة �لأوىل عن وجود ثغر�ت 
متعددة يف �ل�شتجابة للحاجات و�جلهوزية �لطبية للهيئات �ملعنية، جلهة 
نق�ض يف  وج��ود  وكذلك  و�ل��ع��الج.  �لفح�ض  وق��در�ت  �لتجهيز�ت  نق�ض 
و�ل�شعافية  و�لتمري�شية  �لطبية  �لأطقم  هي  مبا  �ملوؤهلة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
و�إع��د�د  �مل�شت�شفيات  تاأهيل  هي  مبا  �ملادية  �لتجهيز�ت  وتاأمني  �ملدربة، 
يلزم �حلجر، وخمتر�ت  �نعا�ض وما  �إ�شافية، حتوي غرف  مر�كز عزل 

�إجر�ء �لفحو�شات و�شيار�ت ��شعاف. 
�إج��ر�ء�ت  من  �ملخيمات  �شهدته  �لذي  بالتفلت  فتتعلق  �لثانية  �لأولوية  �أما 
�لتباعد �لجتماعي و�لإغالق، بالنظر �إىل حاجة �ل�شكان للخروج 

�إىل �لعمل رغم خماطره، معطوفًا على قلة �لوعي حول خطورة �لفرو�ض، 
�جلمعيات  م��ع  بالتعاون  �لتوعية  حمالت  وتكثيف  تنظيم  ي�شتوجب  م��ا 
�أن تت�شمن كيفية  �لأهلية و�للجان �ملحلية وعر خمتلف �لو�شائط،، على 
�لتعامل مع حالت �ل�شتباه وكيفية �لتبليغ عنها. وكال �لأمرين يتطلبان 

ر�شد مو�زنة طارئة لتغطية متطلبات ��أكالف �لوقائية و�لعالجية.
وم��ه��ام م��ن ه���ذ� �ل��ن��وع تتطلب ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود �أط�����ر�ف ع���دة م�����ش��وؤول��ة 
�مل��ت��ح��دة �لمن��ائ��ي  �لنهو�ض بها مب��ا ه��ي: �لون����رو� وب��رن��ام��ج �لأمم  ع��ن 
و�ليوني�شيف و�لدول �ملانحة �لتي ميكن لها �مل�شاهمة يف تكاليف �لتاأهيل 
ف�شائل  وعموم  فل�شطني  و�شفارة  �للبنانية  �ل�شحة  ووز�رة  و�لتجهيز، 
وبناًء  دوره��ا.  لها  منها  وك��ٌل  �ملخيمات،  �لفل�شطيني يف  �ملجتمع  وجل��ان 
عليه، ت�شكلت �للجنة �لعليا لال�شتجابة لأزمة فرو�ض كورونا يف �ملخيمات 
�لفل�شطينية �لتي تر�أ�شها جلنة �حلو�ر مب�شاركة �لأطر�ف �ملعنية، وعقدت 
�جتماعها �لأول يف 26/ 10 / 2020، وهو �لجتماع �لذي كان مدخاًل 

لجتماعات مكثفة متالحقة.
يتمحور م�شروع �للجنة على تاأمني وت�شغيل مر�كز حجر )عددها خم�شة( 
يف كل من م�شت�شفيي �شفد �جلديد وجديتا بو�قع 71 �شريرً� و مر�كز 
قدره   �إجمايل  �شريرً�، ومبجموع   256 بو�قع  و�لب�ض  و�ل�شموع  �شبلني 
327 �شريرً�، وتاأمني جتهيزم�شت�شفيي �لهم�شري، �لتابع  للهالل �لأحمر 
�لفل�شطيني، و�لند�ء �لن�شاين يف عني �حللوة وتزويدهما بوحد�ت عناية 
فائقة عددها 12، وتو�شيع قاعدة �لتعاون و�لتن�شيق بني �لونرو� ووز�رة 
�لدولية   �لهيئات  ومع  �للبنانية، حكومية وخا�شة.  و�مل�شت�شفيات  �ل�شحة 
�أجهزة  باملزيد من  �لعاملية و�أطباء بال حدود، و�إمد�دها   �ل�شحة  كمنظمة 
�أن�شطة  وتقوية  ودع��م   ،pcr �ل�  فح�ض  وخمتر�ت  �ل�شطناعي  �لتنف�ض 
�لأطباء  وتدريب  �ملخرية  �لفحو�ض  �إج��ر�ء  قدرة  ورفع  �لوبائي  �لرت�شد 
و�مل��م��ر���ش��ني و�أط��ق��م �ل���ش��ع��اف وت��وف��ر جتهيز ���ش��ي��ار�ت ����ش��ع��اف لنقل 

�مل�شابني. 
�للتني  �ل�شر�كة  �تفاقيتي  تفا�شيل  �ملتعددة  �لجتماعات  خالل  وعر�شت 
)جديتا  �للبنانية  �ل�شعبية  �ل��ن��ج��دة  م��ن  ك��ل  م��ع  �حل���و�ر  جلنة  عقدتهما 
يف  �جل��دي��د  �شفد  )م�شت�شفى  �لفل�شطيني  �لح��م��ر  و�ل��ه��الل  �ل��ب��ق��اع(   -
�لتعامل  �لفل�شطيني على  �ل�شحي  �لنظام  �لبد�وي( بهدف تطوير قدر�ت 
�لطبية يف جم���الت �لفح�ض و�ل��ع��زل  �ل��ف��رو���ض، ودع���م �جل��ه��وزي��ة  م��ع 
قد  �للجنة  وكانت  �ل��الزم.  �لفني  �لتدريب  �إىل  بال�شافة  و�لعالج، 
�شلمت  كما  للمخالطني،  فح�ض  �أل��ف   12 كلفة  تغطية  �أعلنت 
�لهالل �لحمر �لفل�شطيني 20 �ألف فح�ض PCR للم�شتبه 
ب��ا���ش��اب��ت��ه��م ب���ال���ع���دوى ب���ني �ل��الج��ئ��ني 
�شفد،  م�شت�شفى  يف  �لفل�شطينيني 
�ملعد�ت  وت��اأم��ني  ��شعاف.  و�شيارتي 
�لهم�شري.  مل�شت�شفى  �لالزمة  �لطبية 
لتعزيز  �لون����رو�  طلب  تلبية  و�أي�����ش��ًا 

�أطقمها �لطبية يف مر�كزها.
�ملوؤكد �إن تف�شي "كورونا" يف �ملخيمات 
�لفل�شطينية بات مثله مثل �لتف�شي �لذي ت�شهده 
�ملناطق �للبنانية كافة، مع كل �لعو�مل �حل�شرية 
ما  م�شاعفًا.  خطره  م��ن  جتعل  �لتي  �ل�شلبية 
لكبح  ت�شافر خمتلف �جلهود  �أهمية  على  يوؤكد 
جماحه �ملنفلت، و�شط ظروف �أقل ما يقال فيها �أنها 

بالغة �ل�شعوبة و�لتعقيد على �ل�شعيدين �لفل�شطيني و�للبناين. 

مواجهة كورونا في المخيمات الفلسطينية:
تجهيز المستشفيات الفلسطينية ومراكز العزل
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االخيرة تطور االصابات بفيروس كورونا اسبوعياً خالل االشهر االربعة

وس   ي بالفير
 أي 187توف 

ً
وهو  ٪ معدل وفيات  3.5 شخصا

ي   ( ٪75. 0) اعىل بكثير من المعدل الوطن 
 إىل المستشفياتشخًصا    482تم نقل  

 حالة نشطة   844هناك حالًيا 
لية 88 ي عزلة مي  

 % منها ف 

 يروس منذ عام واحد فلسطيني ثبتت إصابتهم بالف 3500أكثر من 
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 عزل مي  
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)أعداد: حنان يازجي( املصدر: بيانات وزارة الصحة اللبنانية ووكالة األونروا حتى تاريخ االسبوع االول من شباط 2021.  
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فل�شطيني  علم  فل�شطينيتها.  على  يرمز  ما  كل  �شيارته  عن  فر��ض،  يزيل 
�ل��زج��اج  على  �شغر  مل�شق  �لأج����رة،  ���ش��ي��ارة  �شقف  يف  معلق  �شغر 
على  �مل��وزع��ة  �لك�ش�شو�ر�ت  وبع�ض  �ل��ع��ودة،  حق  �إىل  ي�شر  �خل��ارج��ي 

�أبو�بها ومر�ياها. 
�لزينة، فهي متنحه �شعورً� بالوطنية و�لنتماء،  كان فر��ض ُيكرث من تلك 
وتلجم قلياًل من حنينه لقريته �أم �لفرج يف �شمال فل�شطني، ح�شب قوله. 
لكن مع �زدياد �لإ�شابات بفرو�ض "كورونا" يف خميم �لر�شيدية جنوبي 
لبنان، �أ�شبحت ت�شكل هذه �ملقتنيات �ل�شغرة عائقًا ل�شتقطاب �لركاب. 

يقول فر��ض �أو �أبو �لفدى، كما يلقبه �أ�شحابه يف �ملخيم، �إنه "عندما بد�أت 
�ملو�قع �للكرتونية تن�شر عدد �مل�شابني بالفرو�ض يف �ملخيم، ز�د خوف 
�لنا�ض يف �ملحيط �للبناين، وكان �لت�شور �أن �ملخيم �أ�شبح بوؤرة للمر�ض، 
��شطره  ما  �لفل�شطيني".  على  �للبناين  �ل�شائق  يف�شلون  �لركاب  �أ�شبح 

لإز�لة �لك�ش�شو�ر�ت.
�أمنية  "مع �لكورونا، ختمنا كل �نو�ع �لبوؤر، من  يقول فر��ض ب�شخرية: 
�أح�ض باخلوف و�أنا عم ��شوق.  و�قت�شادية و�ليوم �شحية،ول مرة كنت 
هالفرتة �شرت  لكن  لأ.  �أن��ا  ب�ض  �حل��و�دث.  بتخاف من  عامل  بالعادة يف 
عم �أخاف من كورونا. عندي ولد وعيلة وبخاف �ن�شاب خالل �حتكاكي 

بالركاب". 
�شادف خروجنا من خميم �لر�شدية نحو �شور، حاجز ل� "�لهالل �لأحمر 
�لفل�شطيني" يوزع كتيبات توعية وكمامات على �ملارة و�ل�شيار�ت. بينما 
كان عدد من  متطوعي �جلمعية يل�شق �شورً� على جدر�ن �ملخيم، لتوعية 

�لنا�ض من خطر �لفرو�ض. �أعجب فر��ض، باملبادرة.
يعي�ض �بو �لفدى، يف منزل �شغر باملخيم، ولديه عائلة من خم�شة �فر�د. 
ويعمل �شائق �جرة منذ �أعو�م لتاأمني �حتياجات �أ�شرته. ومع تاأزم �لو�شع 

�لقت�شادي وتف�شي �لفرو�ض، �أ�شبحت ظروفه �ملعي�شية �أق�شى. 
�ألو�ن. �شريل عمر عالتاك�شي. بحب  �أ�شكال  "كل يوم ب�شوف  �أنه  يروي 
�ملهنة. مافيها روتني. لكن �أول مرة بح�ض حايل �أكرهها. ما يّف �أقعد بالبيت 
لأن عندي ولد بدها تاكل وت�شرب، وبنف�ض �لوقت بخاف �فوت عالبيت 

و�كون �شبب نقل �ملر�ض لعيلتي." 
�لتزم  م��ا يف  ق��د  ح���اول  ع��م  يعني.  �أع��م��ل، م�شطر  ب��دي  "�شو  وي��ت��اب��ع: 
ب��الإج��ر�ء�ت و�لتعليمات، ومل��ا ك��ان يف �غ��الق متنا من �جل��وع. و�لآن ل 

يفارقني �ملعقم وملتزم بعدد ركاب معني."
الفريو�ض اأبعد الزبائن 

حممد مر�شد )24 عامًا(، �أحد �مل�شابني �لذين تعاجلو� من "كورونا" يف 
تظن  مل  �لأم��ر.  بد�ية  يف  و�لدته  �أ�شيبت  لبنان.  جنوبي  �ملع�شوق  جتمع 

عائلتها �أنها �لتقطت �لفرو�ض. لكن مع تاأزم حالتها، �أدخلوها للم�شت�شفى. 
طلب �لكادر �لطبي �جر�ء فح�ض PCR لها فتبني �أنها م�شابة.

يقول: "بعد �أن �طلعت على �لتقرير �ن�شدمت. ما عرفت �شو بدي �عمل؟ 
كنت خايف على �أمي، و�شار يلي كنت خايف منه". جتربة حممد مل تكن 
هذه  تبعات  لكن  فح�شب  و�أعر��شه  �ملر�ض  مع  �ملعاناة  ناحية  من  �شيئة 
�لإ�شابة كانت قا�شية. منزل �لعائلة �شغر بثالث غرف وعدد �أفر�د �لعائلة 

�شبعة. لذلك كانت ظروف �لإ�شابة �شعبة وعملية �لعزل �أ�شعب.
يقول حممد: "كان باإمكاين تفادي �لإ�شابة، لكن منزلنا �شغر ول �ملك 
�لعائلة وندخل يف  ن�شاب جميعًا يف  �أن  �ل  كان  فما  للحجر.  �آخر  مكانًا 

دو�مة �لفرو�ض".
مل يكن "كورونا" هو �ل�شعب على �لعائلة، بل حمله �لقت�شادي كان ثقياًل 
�أي�شًا. بد�يًة، وبعد �شغط �أمنت "�لونرو�" �لتكاليف. �أما من جهة �لدوية 
بع�ض  على  ومقت�شرة  خجولة  �لتقدميات  فكانت  و�لغ��ذي��ة،  و�ملعقمات 
�أننا نعي�ض يف جزيرة وحدنا، "كلو بيخاف  �أثناء �لعزل  �خلرين. �شعرنا 
مننا وما حد� بيقرب علينا وبيتنا كتر �شغر وما يف م�شاحة نرتاح فيها". 
)كما  �ل�شيخ  يفتح  لل�شفاء.  ومتاثلو�  �ملنزيل  �حلجر  وعائلته  حممد  �أنهى 
وينتظر  �ل�شباحية  �لدعية  ببع�ض  يتمتم  حمله.  �ملع�شوق(  �شكان  يلقبه 
�لزبائن. ي�شر �ىل �أن "حركة �لبيع �نخف�شت كترً� بعد �إ�شابتي. ميكن 
�لنا�ض بعدها خايفة، و�ملحل منعي�ض من ور�ه. هالفايرو�ض �شرين كتر".
يلقي �بو عبد �لله، �لتحية على حممد، وي�شاأله عن حاله �ل�شحي مطمئنًا. 
يجيب حممد، بوجه ب�شو�ض ك�ّشر كل معامل �لأ�شى ويقول: "�حلمد لله يا 

�أبو عبد �لله، �ل�شكر لله �نو بعتلنا و�حد متلك يوقف معنا".
الح�سان "كورونا" متنع 

�أب���و عبد �ل��ل��ه �لتكلي ه��و م�����ش��وؤول ف��وج �ل��دف��اع �مل���دين يف خميم �ل��رج 
كان  وعائلته،  مر�شد  حممد  حالة  تابع  �لفل�شطينيني.  لالجئني  �ل�شمايل 

يزورهم ب�شكل متكرر، يح�شر لهم �لغر��ض و�ملعقمات. 
حالت  مع  �لفل�شطيني"  �مل��دين  "�لدفاع  فوج  وعنا�شر  �لتكلي،  يتعامل 
�ل�شابات بفرو�ض كورونا يف �ملخيم و�جلو�ر. ينقلون �ملر�شى ب�شيارة 
�لدفاع �ملدين �إىل �مل�شت�شفى يف حال لزم �لأمر. يح�شرون لهم حاجاتهم. 

يعقمون �لحياء و�ملنازل ��شافة �إىل دفن �ملوتى من �شحايا �لفرو�ض. 
عدم  �أو  بالفرو�ض،  ��شتهتارً�  �أج��د  عندما  كثرً�  "�نزعج  �لتكلي:  يقول 
بت�شتهي  نا�ض  يف  �شعب،  كتر  �شوفو  عم  يلي  �لنا�ض،  من  به  ت�شديق 
يقرب  يجروؤ  ح��د�  ما  ووحيدة  حلالها  معزولة  تكون  نا�ض  ويف  تتنف�ض، 

عليها".
ويتابع: "�أ�شعب �ملو�قف هي عند �لدفن، قدي�ض �شعب يكون �ملتويف �بوك 
�و �أمك وم�ض قادر تودعه �أو حتى تلم�شه، كل �شي بي�شر من بعيد لبعيد".
من  موؤلفة  عائلة  فلديه  ح��ذرً�،  �أك��رث  �لتكلي  من  "كورونا" جعلت  جتربة 
خم�شة �أفر�د. يعود �إىل منزله �إىل �حلمام مبا�شرًة، وحتى عند �لنتهاء من 
�لغت�شال ل يقرتب من �أولده. ويقول "ولدي �ل�شغر ��شمه جمال، عمره 
خم�ض �شنني، هاد �ملدلل، �شريل �شت �أ�شهر ما عبطته، م�شتاق له كتر، 

لكن ظروف عملنا بتحكمنا".
�شرب �لفرو�ض �أرجاء �لعامل، لكن كما يف �أي حادث هناك مت�شررون 
باأعبائه.  �ملثقلني  �أك��رث  من  هم  �لفل�شطينيون  �لالجئون  �آخرين.  من  �أك��رث 
و�لبيئة  �شمودهم  تعزز  ل  �لقت�شادية  و�لأو���ش��اع  �ل�شحية  فالظروف 
غر مالئمة للحجر. ويعي�ض �لالجئون �مل�شابون وغر �مل�شابني يف عزل 
طوعي حلماية �لخرين �أو جّر�ء �رتفاع ن�شب �لبطالة و�لفقر يف �ملخيمات 

و�لتجمعات �لفل�شطينية.

تحقيق

الالجئون الفلسطينيون و"كورونا": عزل اجباري وطوعي
جتمع �لإعالميني �لفل�سطينيني "تفاعل"

)محمد الزعنون(

)Pinterest(
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لعل �لفارق �لأكر بني �شيا�شة دونالد تر�مب �خلارجية و�شيا�شة جو بايدن 
و�شعار  �أوُل"  "�أمركاِ  تر�مب  �شعار  �ل�شعارين،  بني  بالفارق  يتلخ�ض 

بايدن "�أمركا عادت." 
عندما و�شل تر�مب �إىل �شدة �لرئا�شة يف كانون �لثاين من �شنة 2017، 
نهاية  منذ  �ملتبعة  �لتقليدية  �خلارجية  �أمركا  �شيا�شة  على  �نقالبه  �أعلن 
�إعمار  لإع��ادة  مار�شال  خطة  يومها  �أمركا  تبنت  �لثانية.  �لعاملية  �حل��رب 
�لأمم  ر�أ�شها  وعلى  �لدولية،  �ملنظمات  تاأ�شي�ض  على  و�أ�شرفت  �أوروب���ا، 

�ملتحدة و�ملنظمات �لتابعة لها، ومعها ت�شلمت قيادة "�لعامل �حلر." 
منذ و�شول تر�مب �ىل �لرئا�شة، �ن�شحبت �أمركا من عدة �تفاقات متعددة 
�لأطر�ف، �بتد�ًء من �لتفاق �لتجاري ل�شرق �آ�شيا بعد �أيام من عهده، �ىل 
منظمة �ل�شحة �لعاملية يف متوز �ملا�شي، مرورً� مبنظمة �ليون�شكو و�تفاق 

باري�ض حول �لتحول �ملناخي، و�لتفاق �لنووي مع �إير�ن وغرها.
باملقابل، وع��د ب��اي��دن، �ل��ذي ب���د�أت ولي��ت��ه يف 20 ك��ان��ون �ل��ث��اين �ملقبل، 
بالعودة �إىل �ملنظومة �لدولية �لتي �ن�شحب منها تر�مب باأ�شرع وقت ممكن 
�لذي ح�شل  �ل�شدع  بر�أب  �لقيادي فيها. كما وعد  �أمركا  وباإعادة دور 
بني �أمركا و�لحتاد �لأوروبي، وو�شل �إىل حد فر�ض عقوبات �قت�شادية 
متبادلة، و�لعودة �ىل �شيا�شة �لتفاو�ض �لتقليدية، حتى مع �ل�شني، �إذ �إن 
�لعقوبات �ملتبادلة توؤثر �شلبًا على �لتجارة �لعاملية، وبالتايل على �قت�شادي 

. �جلهتنينْ �ملتنازعتنينْ
�لتفاق  �لأو���ش��ط،  لل�شرق  بالن�شبة  للتغير  �ملر�شحة  �لتفاقات  �أه��م  من   
�لنووي �لإير�ين �لذي �ن�شحبت منه �أمركا �شنة 2018. بايدن �أعلن خالل 
�لتفاق  �إير�ن وتو�شيع  �ملفاو�شات مع  باب  �أنه �شيفتح  حملته �لنتخابية 
لي�شمل �أمورً� جديدة، �أهمها تغير �شلوك �إير�ن مع دول �جلو�ر، مبا يف 

ذلك �أن�شطة حلفائها �لع�شكرية يف �ملنطقة، مقابل رفع �لعقوبات عنها.
للمنطقة �شيكون، من دون �شك، يف جمال �شيا�شة  �لتغّر �لأهم بالن�شبة 

�أمركا جتاه �إ�شر�ئيل و�لق�شية �لفل�شطينية. 
تر�مب �أعطى �لإ�شر�ئيليني �أكرث مما كانو� ياأملون، و�أكرث من �أي رئي�ض 
تاأ�شي�ض  �ليد �لطوىل يف  له  �آخر منذ هاري ترومان �لذي كانت  �أمركي 
�إ�شر�ئيل. فبعد �أقل من �شنة من ��شتالم تر�مب �حلكم، �أي يف 6 كانون 
�لأول من �شنة 2017، �شرح �أن �لوليات �ملتحدة تعرتف بالقد�ض عا�شمة 
لإ�شر�ئيل، و�أنه بد�أ بالرتتيبات �ل�شرورية لنقل �شفارة بالده �إليها. ورغم 
قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لذي ُ�تخذ مبا�شرة بعد هذ� �لت�شريح 
�إعالن �لقد�ض عا�شمة لإ�شر�ئيل يعتر  �أن  باأغلبية �شاحقة، و�لذي �عتر 
باطاًل )null and void(، مت نقل �ل�شفارة �لأمركية �إىل �لقد�ض يف 

�أيار �شنة 2018. 
�أمركا  �أن  تر�مب  �أعلن  "�إعالن رئا�شي"،  �أي�شًا، ومن خالل  يف 2017 

تعرتف باأن ه�شبة �جلولن هي �أر�ض �إ�شر�ئيلية. تبع ذلك يف �شنة 2018 
�أمركا  وتوقف  و��شنطن،  يف  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  �إغ��الق 
تبعها  �لفل�شطينيني.  بالالجئني  �لتي تعنى  �لأون��رو�  �أي متويل ملنظمة  عن 
يف �ل�شنة �لتالية �عالن �أمركي باأن �مل�شتوطنات �لإ�شر�ئيلية يف �ل�شفة 
قانونية وتالها موؤخرً� �لإعالن من قبل وزير �خلارجية �لأمركية، مايك 
نع يف �إ�شر�ئيل" على  ِباأنه م�شموح لإ�شر�ئيل و�شع عالمة "�شُ بومبيو، 

�لب�شاعة �مل�شنعة يف هذه �مل�شتوطنات وم�شّدرة �إىل �لوليات �ملتحدة.
جو بايدن، و�حلزب �لدميوقر�طي، يعرت�شان على معظم هذه �لإجر�ء�ت. 
تعهد �حل��زب مبعار�شة  �لأخ��رة،  لالنتخابات  �حل��زب  برنامج هذ�  ففي 
قبل  �لأر��شي من  ل�شم  و�أي خطو�ت  �لإ�شر�ئيلية،  �مل�شتوطنات  تو�شع 
�لأخ��رة، مبنا�شبة  �لنتخابية  �ألقاه خالل حملته  �إ�شر�ئيل. ويف خطاب 
�لإ�شر�ئيلي،  للوبي  �لرئي�شية  �ملوؤ�ش�شة  ل�"�إيباك"،  �ل�شنوي  �لجتماع 
قال بايدن: "يجب على �إ�شر�ئيل �أن توقف �لتهديد بتو�شيع �مل�شتوطنات 
�إ�شر�ئيل  ُتبعد  �لإج��ر�ء�ت  مثل هذه  فاإن  �لأر��شي... وب�شر�حة  و�شم 
بني  خا�شة  لها،  �لأمركية  �مل�شاندة  وت�شعف  �لدميوقر�طية  �لقيم  عن 

�ل�شباب."
ل �شك �أن بايدن �شيعود �ىل فتح قنو�ت �حلو�ر مع �لفل�شطينيني، ويعيد 
عالقة �أمركا مع �لونرو� ومنظمة �لتحرير �لفل�شطينية. كما �أنه �شيعود، 
مبدئيًا على �لأقل، �إىل حل �لدولتني، و�إىل فكرة �ل�شالم �ل�شامل بني �لعرب 
و�إ�شر�ئيل، مبتعدً� عن �حلل �ملجّز�أ �لذي �تبعه تر�مب موؤخرً�. ولكن هناك 
خطو�ت �تخذها تر�مب �شي�شعب عليه �لرت�جع عنها كالعرت�ف بالقد�ض 
عا�شمة لإ�شر�ئيل، �أو كنقل �ل�شفارة من تل �بيب �إىل �لقد�ض، وقد �أعلن 
يف هذ� �ل�شدد �أنه كان �شد هذه �لإجر�ء�ت، ولكن لن يكون با�شتطاعته 

�لعودة عنها. 
* سفير لبناني سابق في الواليات املتحدة وخبير دراسات إحصائية

قضايا دولية

تحوالت في السياسة األميركية الشرق أوسطية:
هل يعود بايدن الى فتح قنوات الحوار مع الفلسطينيين؟

ريا�ض طبارة*

"الفارق األكبر بين سياسة دونالد ترامب 
الخارجية وسياسة جو بايدن يتلخص بالفارق
بين الشعارين، شعار ترامب "أميركا ِأواُل" 

وشعار بايدن "أميركا عادت" 
¶ ¶ ¶

"التغّير األهم بالنسبة للمنطقة سيكون،
من دون شك، في مجال سياسة أميركا تجاه 

إسرائيل والقضية الفلسطينية"

)getty images(
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�شبعينيات  بد�ية  �إىل  ولجئني  و�شعبًا  ق�شية  بالفل�شطينيني،  معرفتي  تعود 
�لقرن �لع�شرين. كنت طالبًا، و�أعمل ك�شحايف مبتدئ يف جملة، �شمن �إطار 
�شفحة طالبية، ت�شابقت �شحف وجمالت ذلك �لزمن على �إن�شائها، مع �نتقال 
حمى "�أيار 68" �لباري�شي �إىل جامعات لبنان و�شو�رع بروت. ُكلفت مرة 
باإجر�ء حتقيق حول �لأو�شاع �لطالبية يف �أحد �ملخيمات �لفل�شطينية. �أتدكر 
�لزيارة و�ملدر�شة �لثانوية د�خل خميم �لبد�وي؛ و�شعوبات ت�شجيل �لطالب 
يف جامعات �ل�شمال على قلتها تلك �لأيام؛ �أو يف �جلامعة �للبنانية �لتي كانت 
�أو�شاع  �إىل  �لتحقيق  ع  وتو�شَّ تفريعها؛  قبل  ب��روت،  يف  متمركزة  كلياتها 

�لالجئني، و�لعمل �لفد�ئي و�إ�شكالياته قبل �ندلع �حلرب. 
�حلرب كانت خرً� �شيئًا وحقبة �أكرث �شوًء؛ كنت على قناعة، ر�شختها �لأحد�ث، 
�أن �ل�شد�م �للبناين – �لفل�شطيني وبال على �ل�شعبني، وعلى �جلماعة �مل�شيحية 
ر  يف لبنان. خالل "�شنو�ت �لدم" تلك، مل يكن هناك �أدنى قبول لأي طرح يب�شِّ
�لر�أي �لعام �أو �لقائمني على �لأمور بامل�شرتك بني �ل�شعبني، بني �لتجربتني، بني 
ما ح�شل ل�شعب، وما ميكن �أن يح�شل لآخر. ثم �نق�شت "�شنو�ت �لدم" وجاء 
�نتهت حروب لبنان �إىل ما �نتهت �إليه؛ نتيجة �نعد�م  بعدما  �لهزمية"،  "زمن 
قدرة �للبنانيني و�لفل�شطينيني على حد �شو�ء، على �بتد�ع �شيغة قبول متبادل 

ت�شتجيب مل�شلحة �لطرفني وحاجتهما �إىل �لعي�ض باأمن و�شالم.
وطاأة  حتت  �ت�شاعًا،  �أكرث  فيها  �ل�شدور  �شارت  �أيام "زمن �لهزمية" تلك 
حكم "نظام  �لبعث" �لذي حر�ض على توزيع "�أف�شاله" بالعدل و�لق�شطا�ض 
على معظم �للبنانيني و�لفل�شطينيني. ورغم �شعوبة �أحو�لهم، كان هناك حد 
من �لإ�شتجابة �إىل �شرورة  �خلروج من �آحادية �ملنطق �لقومي، من حيث هو 
"بقو�ت �لردع"  �إلغائي لالآخر و�شد�مي معه، ومتج�شد ملن يرغب  بالطبيعة 

وخمابر�تها.
خالل حو�رت تلك �ل�شنو�ت،وندو�تها، كنت �أدعو �إىل ��شتلهام �لأطر �لتي كانت 
قائمة يف مرحلة ما قبل "�حلرب �لعاملية �لأوىل" و�لتي مل ت�شع �أوز�رها بعد، 
على �أكرث من �شعيد، خا�شة فيما يتعلق مبنطقتنا وم�شر �شعوبها... ولكن 
بالقدر �لذي كان هناك �نفتاح لبناين وفل�شطيني للنظر �إىل و�قع �ل�شعبني بعيون 
�بتد�ع �ل�شيغ �ملالئمة ملعاجلة ما هو قائم يف �ملدن و�لبلد�ت و�ملخيمات؛ نقاط 
متا�شها و�لأو�شاع يف د�خلها؛ ما خلفته �حلروب وما يلوح يف م�شتقبل �لأيام؛ 
بقدر ما كان هناك ت�شميم على فولذية �ملقاربة �لقومية لدى �لدولتني �ملعنيتني، 
و�إ�شر�ر على مفرد�ته ور�شائلة؛ بالأمن لدى �شوريا وبالدبابات و�لطائر�ت عند 
�إ�شر�ئيل؛ �أما �لدولة �للبنانية، وهي �لثالثة �ملعنية، فقد وقفت على قارعة �لطريق 

متفرجة، ير�وح موقفها بني �لعد�ئية و�لإنكار و�لغيبوبة.
من  طويلة  ملرحلة  فاحتة  �لثانية،  �خلليج  ح��رب  �إث��ر  م��دري��د،  موؤمتر  ج��اء  ثم 
�لآمال و�خليبات و�ل�شر�عات و�ملفارقات، كنت �شاهدً� ولعبًا خالل مر�حلها 
ب�شع جولت  بعد  �ملفاو�شات  هام�ض  �إىل  لبنان  �نتقل  ما  و�شرعان  �لأوىل. 
يف و��شنطن؛ و��شرت�حت �لدولة �للبنانية، يف ظالل تالزم �مل�شارين و�أعمال 

"�ملقاومة"، على وقع مقت�شيات و�إيقاع �مل�شار �ل�شوري.
من  �نتقلو�  هم  متامًا؛  �لعك�ض  على  �ل�شيا�شية  حركتهم  كانت  �لفل�شطينيون 
�شنع  �إىل  �لأردين،  �لتفاو�ض  بوفد  �مللحقني  بالأع�شاء  ممثاًل  �لهام�ض، 
�حلدث، عر �لتفاو�ض �ل�شري يف �لعا�شمة �لرنويجية، و�إىل قلب �لأ�شو�ء 

�لعاملية بالتوقيع على "�إتفاق �أو�شلو" يف حديقة "�لبيت �لأبي�ض".
من  �شل�شلة  عر  �أو�شلو  لتفاقية  دوؤوب���ة  تطبيق  بد�ية  �مل��ف��ارق��ات؛  تبد�أ  هنا 
�مل�شار  على  قاتل  وجمود  �شلطة؛  و�أقامت  �أر�شًا  �أرجعت  �ملعقدة  �لتفاهمات 
 1996 و   1993 �شربتي  يف  متثل  كما  للقتل،  �حل�شي  باملعنى  �للبناين، 
بلبنان، وكثرها  له عالقة  قليلها  لأ�شباب  وكلها  �ليومية؛  و�لأعمال �حلربية 
بتعرجات �لتفاو�ض بني �شوريا و�إ�شر�ئيل؛ �إىل �أن جاءت حلظة �ن�شد�د على 
فقدم  �لإ�شر�ئيلية؛  �أمام �حلكومة  �ملناورة  فتحت جمال  �لفل�شطيني،  �مل�شار 

رئي�شها طرحًا، ت�شدد �إز�ءه �لرئي�ض �ل�شوري؛ ثم �إز�ء هذ� �لتمنع، ومن باب 
�لرد؛ طرح �لإ�شر�ئيليون م�شالة �لإن�شحاب �لآحادي من جنوب لبنان؛ �أُ�شقط 
من حال  �نتقلت  �أن  بعد  �لفل�شطينية،  �حلركة  معهم.  ومن  �ل�شوريني  يد  يف 
�ملنظمة �إىل حال �ل�شلطة، و�إز�ء �ل�شر�ع على تطبيق �أو�شلو ؛ ثم �لقر�ر �لفادح 
بع�شكرة �لإنتفا�شة �لثانية و�خل�شائر �لتي ترتبت عليه؛ و�شولً �ىل �لو�شع 
�ملعلق �لقائم بني �ل�شلطة و�إ�شر�ئيل؛ �نعد�م �لقدرة على �لتقدم و�لرت�جع لدى 

�لطرفني يف �آن معًا.
وفيما كيانات �مل�شرق، دوًل و�شعوبًا على هذه �حلال، كان �لعامل �لإ�شالمي 
�لأهلية  �حل��رب  1979؛  منذ  �ملتمخ�ض  للركان  �لكبر  �لإنفجار  نحو  يتجه 
�لكرى �لر�بعة يف "د�ر �لإ�شالم"، مما ل نز�ل نعي�ض �نفجار�ته �إىل يومنا، 
�نهيار�ت لكيانات ودول يف �لعامل �لعربي م�شرقًا ومغربًا، وموجات هجرة 

هائلة تهز �لتو�زنات �لعاملية.
لي�ض ما يحدث عاديًا، ول هو حم�شور بحيز �شيق، ول هو عار�ض �شوف 
�لإمي��ان  �أع��م��اق  عمق  من  طالعة  موجة  هي  م��ع��دودة؛  �شنو�ت  بانق�شاء  مير 
و�لعقيدة �لإ�شالمية، و�لتوتر �لذي تعي�شه جمتمعات كرى يف عالقتها مع 
�لعامل �ملعا�شر و�حل�شارة؛ جلهة �ل�شريعة قانونًا للحياة �لفردية و�لعالقات 
�لإجتماعية ود�شتورً� للدولة على حد �شو�ء؛ زخمها من �لقوة بحيث �أنه ي�شرب 
�إىل مغاربه؛ عابرً� �لأطل�شي  �لعامل �لإ�شالمي  �أقا�شي م�شارق  ب�شر�وة من 
�إىل قلب �أمركا، ومتخطيا ه�شبة �لأنا�شول �ىل و�شط �أوروبا. هو خما�ض 

وهو �أي�شا حقبة من �لأمل وعدم �ليقني؛ ولي�ض ما ي�شمن �أن ينفرج هذ� �لوجع 
�لهائل عن نهاية �شعيدة. 

مفاعيل �ل�شر�ع �لد�ئر يف قلب �لإ�شالم، وبينه وبني مر�كز �حل�شارة �لعاملية 
هائلة؛ لي�ض �أقل هذه �لنتائج تبدل يف �أ�ش�ض �نعقاد �لعالقات، �شد�قة وعد�وة، 
مبا فيه د�خل �ملثلث �لفل�شطيني – �لإ�شر�ئيلي – �للبناين؛ بانتظار �كتماله 
بان�شمام "�شوريا �جلديدة" �إليه في�شبح مربعًا؛ يتعني عليه �شياغة عالقات 
جديدة بني �أ�شالعه؛ مما  لن يكون ممكنًا جتنبه يف قابل �لأي��ام؛ �لثابت �أنه 
�شوف يتعني على �لأطر�ف جميعها �لتفكر و�لعمل خارج �أطر �ملنطق �لقومي، 

دينيًا كان هذ� �ملنطق �أو �إتنيًا.
ب�شغط  هو حمكوم  ف��ر�غ؛  من  – �لإ�شر�ئيلي،  �خلليجي  �لت�شالح  ياأتي  ل 
�ل�شيعية  �لر�فعة هويتها  �إي��ر�ن  مع  �ل�شر�ع  �لإ�شالم؛  على جوهر  �ل�شر�ع 
برقًا �أحمر فوق قبة م�شجد جمكر�ن، وتركيا �لطائفة يف �أرجاء �لعامل �ل�شني 

�شاهرة �شيف �لفتح فوق منر "�آيا �شوفيا".
ممالك �خلليج �لتي مل تعتنق يوما مقت�شيات �ل�شر�ع �لعربي – �لإ�شر�ئيلي، 
من حيث كونه �شر�ع قوميات؛ لأنها بالطبيعة نقي�ض �لدولة �لقومية؛ م�شدر 
نظرتها  �لقبلي؛  �لر�بط  متا�شكها  وع�شب  �ل�شريعة،  هو  �لأ�شا�ض  �شرعيتها 
هي �شرورة �لدفاع عن حق �لفل�شطينيني باأر�ض ووطن؛ و�لإع��رت�ف بو�قع 
�لوجود �ليهودي يف هذ� �حليز من �لعامل �لإ�شالمي؛ من حيث كونه تاريخي، 
هربًا  �أخ��رى،  �أوروبية  ودول  �إ�شبانيا  من  يهودية  جمتمعات  �نتقلت  �أن  منذ 
من �لإ�شطهاد �لديني، �إىل �شمال �إفريقيا و�أمان �ل�شلطنة �لعثمانية وت�شامح 
�مل�شلمني؛ نظرة يت�شارك فيها �خلليجيون مع �لأت��ر�ك و�ملغاربة و�لأردنيني، 

رغم �ختالف �لنظم �ل�شيا�شية.
بعد  �لأوروب��ي��ون؛  �إليه  �شبقنا  وماآ�شيه،  "�ل�شندوق �لقومي"  �خل��روج من 
بعدها  �لوجود"؛  معنى  ح��ول  "�ل�شوؤ�ل  حيًا  بقي  م��ن  على  طرحا  ح��رب��ني؛ 
مبد�أ  على  �لقائم  �لأوروبي"  "�لإحتاد  يجمعها؛  حيز  لبناء  �ل�شعوب  ع��ادت 
�لتخلي �ملتدرج و�ل�شلمي عن مكونات و�متياز�ت �ل�شيادة �لقومية، و�لعودة 
لبناء و�شائج و�أو��شر �لعامل �لقدمي. �شوف يتعني علينا �لتمثل بهذه �لتجربة، 

�آخذين بعني �لإعتبار خ�شو�شيات جمتمعاتنا وحاجاتها.
* سفير لبنان السابق في واشنطن

لبنان وفلسطين وإلحاح الخروج من "الصندوق المقفل"
�سيمون كرم*

بعيون لبنانية

"الخروج من "الصندوق القومي" ومآسيه، 
سبقنا إليه األوروبيون؛ بعد حربين؛ طرحا على من 

بقي حيًا "السؤال حول معنى الوجود"؛ بعدها عادت 
الشعوب لبناء حيز يجمعها؛ "اإلتحاد األوروبي" 

القائم على مبدأ التخلي المتدرج والسلمي 
عن مكونات وامتيازات السيادة القومية"

)علي سيد محمد(
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بعيون فلسطينية

كنت يف �لثانية ع�شرة من عمري عندما �إ�شطرتنا ظروف �لهزمية يف 
�ل�شر  �أثناء  �ملعاناة  �أتذكر  لبنان.  �إىل  فل�شطني  ملغادرة   1948 ح��رب 
�مل�شنني،  و�أّن���ات  �لأط��ف��ال  �شر�خ  و�شط  جبيل؛  بنت  �إىل  �لأق���د�م  على 
�لن�شاء. و�جلميع ي�شكون �جلوع و�لعط�ض و�لتعب. �شاعد على  وبكاء 
تخفيف معاناتنا كفل�شطينيني، �لإ�شتقبال �لذي حظينا به من قبل رئي�ض 
ووزير  �ل�شلح  ريا�ض  �حلكومة  ورئي�ض  �خل��وري  ب�شارة  �جلمهورية 

�خلارجية حميد فرجنية وكلماتهم �ملحت�شنة. 
�لفل�شطينيون يف لبنان �عترو� يف حينه موردً� ب�شريًا يف ثالثة جمالت 
هامة، قو�مها �أ�شحاب �لر�شاميل و�ملوؤهالت �لثقافية و�ليد �لعاملة. يف 

هذه �لأجو�ء مل ترز تناق�شات بني �لفل�شطينيني و�للبنانيني. 
"هيئة  بتوقيع  ت�شدر  كانت  �لتي  "�لثاأر"  ن�شرة  على  تعرفت  خاللها 
كانت  لأنها  و��شعًا  �إنت�شارً�  نالت  وقد  �إ�شر�ئيل".  مع  �ل�شلح  مقاومة 
ورفع  و�لتحري�ض  �لتعبئة  و  �ملخيمات،  يف  �لنازحني  م�شاكل  تطرح 
�ملعنويات يف وقت يعي�ض فيه �لنا�ض، بالإ�شافة �إىل �أو�شاعهم �لإن�شانية 
�لبائ�شة، م�شاعر �لإحباط و�لياأ�ض ك�شعب �أجر على مغادرة وطنه بكل 
ما يحمله من معاين �لتاريخ و�لقيم. لكن �لأهم من هذ� وذ�لك �أن جملة 

م�شاريع  يف�شح  �ل���ذي  �ل�����ش��وت  ك��ان��ت  �ل��ث��اأر 
تطرح  �لتي  و�لتهجر  و�لتوطني  �لإ���ش��ك��ان 
بدعم قوي ومتويل �شخي من قبل �لوليات 
�لالجئني،  م�شكلة  حل��ل  �لأم��رك��ي��ة  �ملتحدة 
كمدخل لل�شلح مع �إ�شر�ئيل وت�شفية ق�شية 

فل�شطني.
يف  �شكني  م��ك��ان  �إىل  �ل��ن�����ش��رة  ت�شلني 

بتوزيعها  و�أق����وم  �حل��ل��وة  ع��ني  خميم 
�لن�شرة  �ملدر�شة.  يف  زمالئي  �إىل 

جمموعة  م��ع  ل��ق��اء  �إىل  ق��ادت��ن��ي 
�أول  م��ع��ًا  لن�شكل  �ل�����ش��ب��اب  م��ن 
"خلية" حزبية لل�شباب �لقوميني 
�لعرب  �لقوميني  )حركة  �لعرب 
لح��ق��ًا( يف �جل��ن��وب )���ش��ي��د�، 
���ش��ور، �ل��ن��ب��ط��ي��ة، ب��ن��ت جبيل 
و�مل���خ���ي���م���ات �مل�����وج�����ودة يف 
مب�شوؤولية  �مل���دن(  ه��ذه  حميط 

وكنت  �إبر�هيم،  حم�شن  �لإ�شتاذ 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي �ل���وح���ي���د ���ش��م��ن ه��ذه 

�ملجموعة و�لأ�شغر �شنًا.
كان �لهم �لأ�شا�شي لل�شباب �لقوميني 
�ملتعاقبة  �مل�شاريع  مو�جهة  هو  �لعرب 
�ل����ت����ي ك����ان����ت ت����ط����رح حل����ل م�����ش��ك��ل��ة 
و�ل�شلح  �لأحالف  ولإقامة  �لالجئيني، 
مع �إ�شر�ئيل. ومل ت�شتثن تلك �مل�شاريع 
ل��ب��ن��ان. �حل��ق��ائ��ق و�ل��وق��ائ��ع ت��وؤك��د مبا 
)لي�ض  �مل�شاريع  تلك  قاوم  �أن من  يكفي 
ك���ل دول  و�إمن������ا يف  ف��ق��ط  ل��ب��ن��ان  يف 

�للجوء( هم �لفل�شطينيون.
مل يكن �لفل�شطينيون طرفًا يف ما �ُشمي 
�ل�شرر  نالهم  ذل��ك  م��ع  ث��ورة 1958،  

�لأح��ك��ام  "قانونى  تطبيق  م��ن  �لأك����ر 

مكتب  بفتح  �لقا�شي  "غيثو�ت"؛  �إىل  �ملخيمات  ح��ّول  �لعرفية" �ل��ذي 
لل�شعبة �لثانية. وما كنا ن�شميه "�لإعتقال �لكيفي" دون تهمة حمددة و 

حماكمة ملدة يحددها �شابط �ملخابر�ت �مل�شوؤول.
�إ���ش��ت��م��ر ه���ذ� �حل����ال ح��ت��ى ن��ي�����ش��ان ع��ام 
�إن���ت���ف���ا����ش���ة  ح�������ش���ل���ت  ح�����ني   1969
مكاتب  �إقتحمت  �ملخيمات  يف  �شعبيه 
�لعاملني  م��ن  و�أخلتها  �لثانية  �ل�شعبة 
�شعبية  �إن��ت��ف��ا���ش��ة  و���ش��ان��ده��ا  ف��ي��ه��ا، 
�حلياة  �شّلت  �لوطنية  �حل��رك��ة  بقيادة 
�ل�شيا�شية يف �لبلد، ما �أدى �إىل تدخل 
�لرئي�ض عبد �لنا�شر ومت �لتو�شل �إىل 
�لوجود  ع  �شرَّ �لقاهرة" �لذي  "�إتفاق 
�لع�شكري �لفل�شطيني وحقه مبمار�شة 
�لكفاح �مل�شلح عر �لأر��شي �للبنانية، 
و�ل���ذي �أل��غ��اه جمل�ض �ل��ن��و�ب ع��ام 87 

مبقاي�شته مع �إلغاء �إتفاق 17 �أيار.
ب�����ع�����د �حل�����������رب �لأه������ل������ي������ة ����ش���ع���ر 
يتعر�شون  �أن���ه���م  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 
ل���الإن���ت���ق���ام م���ن �أط�������ر�ف ع����دة عر 
�مل����ج����ازر �ل���ت���ي �إرت���ك���ب���ه���ا �ل���ع���دو 
رع���اه���ا، وح���رب  �أو  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
ق��دري  وك���ان  �ل��ت��دم��ري��ة.  �ملخيمات 
�أ���ش��ارك يف ثالثة حم���اولت كان  �أن 
ملعاجلة  مدخاًل  ت�شكل  �أن  ميكن 
�لعالقات �لفل�شطينية �للبنانية؛

تقرر مبوجب  عندما  �لأوىل؛   
�لإت�����ف�����اق م����ع ف��ي��ل��ي��ب ح��ب��ي��ب 
ت�����ش��ك��ي��ل جل���ن���ة مب�����ش��وؤول��ي��ة 
وكنت  �حلوت،  �شفيق  �لإ�شتاذ 
�أحد �أع�شائها لالإهتمام باأو�شاع 
�لفل�شطينيني يف لبنان و�لتن�شيق 
�جلهة  لكن  �للبنانية.  �ل��دول��ة  م��ع 
�لتي ُحددت للتن�شيق معها 
)�أم��ن �لدولة( مل تتحمل 
وجودنا، ون�شحتنا بعد 

�إجتماعني معها مبغادرة �لبلد، و�إعتقلت من مل ي�شتجب للمغادرة وكنت 
منهم.

و�لثانية؛ عندما جرى لقاء يف �لقاهرة عام 1990 بني وفدين ر�شميني: 
برئا�شة  وفل�شطيني  لبنان،  خارجية  وزير  بويز  فار�ض  برئا�شة  لبناين 
ف�����اروق �ل��ق��دوم��ي رئ��ي�����ض �ل���د�ئ���رة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر 
�جلبهة  م�����ش��وؤول  حينها  يف  )ك��ن��ت  �ل��وف��د  �شمن  وك��ن��ت  �لفل�شطينية، 
�ل�شعبية لتحرير فل�شطني ويف نف�ض �لوقت م�شوؤول قيادة �لعمل �لوطني 
�لفل�شطيني، وهو �إطار ي�شم جميع ف�شائل م.ت.ف يف لبنان. وجرى 
�لتو�شل لإتفاق ميكن �أن �أ�شميه خارطة طريق من ثالثة عناوين: �لوجود 

�لع�شكري، �أمن �ملخيمات، �حلقوق �ملدنية و�لإجتماعية.
�حلكومة  رئا�شة  �حلريري  رفيق  �ل�شيخ  �إ�شتالم  مع  �لثالثة  و�ملحاولة 
للمرة �لأوىل، �إلتقيته، ويل به معرفة �شابقة يف حركة �لقوميني �لعرب، 
بدل  لكن  بالوثائق.  ملفًا  و�شلمته  عام 82  منذ  �لتطور�ت  عليه  عر�شت 
�لفل�شطينيني  �لقر�ر�ت خاللها: حرمان  �أخطر  �لو�شع �شدرت  معاجلة 
حامل  �لفل�شطيني  غاب  �إذ�  �لدخول  تاأ�شرة  و�إلز�مية  �مللكية.  حق  من 

�لوثيقة �للبنانية �كرث من 6 �أ�شهر خارج لبنان.
ك��ي��ف مي��ك��ن م���د �جل�������ش���ور ل��ق��ي��ام ع���الق���ات ���ش��ح��ي��ة ب���ني �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني 
و�لفل�شطينيني �ملقيمني �إجباريًا على �لأر��شي �للبنانية وبوثائق لبنانية 

منذ �لعام 1948؟
�أن تنظر بع�ض �لأو�شاط �لتي تاأخذ موقفًا �شلبيًا من �لفل�شطينيني   .1
بعني و�قعية ومو�شوعية،  ما يتيح �لتعرف �إىل حقيقتني: �لأوىل؛ 
ت�شدى  �إىل وطنه، وهو من  بالعودة  بحقه  متم�شك  �لفل�شطيني  �أن 
فز�عة  فهو  �لتوطني  �أم��ا  و�لتجني�ض.  و�لتهجر  للتوطني  مل�شاريع 
ت�شتعملها �لقوى �ملعادية لأحد�ث �شرخ بني �لفل�شطينيني و�للبنانيني. 
و�لثانية؛ �أن �لوجود �لفل�شطيني يف لبنان �شاهم يف منو �لبلد وتطوره، 
و�إعطائه حق �لعمل و�لتملك وهو م�شلحة كبرة للبنان كما للفل�شطينيني.
�إغت�شاب  ح���دود  عند  تقف  ل  �ل�شهيوين  �مل�����ش��روع  �أط��م��اع  �إن   .2
ويف  �لعربية  �ملنطقة  كامل  �إىل  �ل��ف��ر�ت  من  متتد  و�إمن��ا  فل�شطني، 

مقدمها لبنان.
�لأط�������ر�ف �ل��ت��ي حت��م��ل م���و�ق���ف م�����ش��ب��ق��ة ���ش��د ب��ع�����ش��ه��ا �لبع�ض   .3
)فل�شطينيني ولبنانيني( مل تفتح �أمامها باب �حلو�ر على م�شر�عيه. 
�أول حماولة جرت بني وفد فل�شطيني برئا�شة �شالح خلف �أبو �إياد 
جميل  �أم��ني  برئا�شة  �لكتائب  ح��زب  من  ووف��د  فيه،  ع�شوً�  وكنت 
وع�شوية كرمي بقر�دوين، كان �جلو �إيجابيًا وكاد ي�شل �إىل وثيقة 

م�شرتكة، فاأتت جمزرة عني �لرمانة لتعطل كل �شيء.
�أ�شا�ض  باأنهم  �لفل�شطينيون  به  ُيتهم  ما  تنفي  و�قعية  بعني  �لنظر   .4
�مل�شاكل و�ل�شر�عات يف �لبلد. ودون عودة للتاريخ... هل هم �شبب 

�لو�شع �حلايل يف لبنان؟
نتائجه  لأن  �أم��ن��ي��ة؛  ب��ع��ي��ون  �لفل�شطينيني  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ع��ن  �ل��ك��ف   .5
ويوفر  ي��خ��دم  ول  �للبنانية،  �لفل�شطينية  �ل��ع��الق��ات  وي��وت��ر  خ��ط��رة 
�لتعاي�ض �مل�شرتك. �ل�شحيح هو �لإتفاق على �شيغ للتعاون، و�إعطاء 
�لفل�شطيني حقوقه �ملدنية و�لإجتماعية  مبا يتو�فق مع �ملو�ثيق �لدولية 
�أعلنه  ما  مع  ين�شجم  ومبا  �لالجئ.  وحقوق  �لإن�شان  حقوق  كميثاق 

�مل�شوؤولون �للبنانيون عندما �إ�شتقبلو� �لالجئني ويكررونه دومًا.
و�ل�شرط  ولبنانيني،  فل�شطينيني  بيننا  �جل�شور  مد  �إىل  بحاجة  نحن   
�لأول �أن نتخلى عن �لأحكام �مل�شبقة ونتعامل مع بع�شنا بع�شًا بو�قعية 

ومو�شوعية.
* عضو املجلس الوطني الفلسطيني

الحوار الفلسطيني اللبناني يتطلب نبذ األحكام المسبقة 
�سالح �سالح*

"التعامل مع الفلسطينيين بعيون أمنية 
يوتر العالقات الفلسطينية اللبنانية، 

وال يخدم التعايش المشترك"
¶ ¶ ¶

"الصحيح هو اإلتفاق على صيغ للتعاون، 
وإعطاء الفلسطيني حقوقه المدنية واإلجتماعية  

بما يتوافق مع المواثيق الدولية"
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حكاية الجىء

و�شبابه  طفولته  �أم�شى  ففيها  عامًا،   32 منذ  يغادرها  ومل  لبنان.  �شمال  طر�بل�ض  مدينة  يف  فادي،  ُولد 
ي�شبه  حاله  يقول.  كما  �ملدينة،  �أبناء  يجمع  فالفقر  فل�شطينيًا،  باعتباره  فيها  بالغربة  ي�شعر  ل  وزو�ج��ه. 
فادي، حافلة �شغرة  يومهم. ميتلك  �لباحثني ب�شر عن كفاف  و�أهلها  �ملحرومة  �ملدينة  كثرً� حال هذه 
وقر�رر  كورونا،  �أزم��ة  بد�ية  مع  لكن  م�شتورة"،  "�حلال  كانت  مدر�شتهم.  �إىل  �لطالب  بها  يقّل  قدمية 

�لدولة �إقفال �ملد�ر�ض و�لتعليم عن ُبعد، وما �شاحب ذلك من �نهيار �قت�شادي يف لبنان، َفَقد عمله ومل 
يجد بدياًل ميار�شه لتاأمني قوت عياله. بحث كثرً�، لكن �لأبو�ب كانت مو�شدة، فاإذ� كان �للبناين 

ل يجد عماًل له، فما بالك بالفل�شطيني، ح�شب ر�أيه.
�لنفر�ج.  باإمكانية  ي�شي  ما  �لأفق  يف  ولي�ض  عليه،  ترت�كم  �لديون  وب��د�أت  �لوقت،  طال 

�شمع من �أحد �أ�شدقائه �أن �شم�شارً� يريد �أن ُيبحر 
معقول،  مقابل  مقابل  �إيطاليا  �إىل  طر�بل�ض  من 
و�أن���ه يبحث ع��ن م��ه��اج��ري��ن. ذه��ب وت�����ش��اور مع 
نقا�ض  بعد  لكن  ب�شدة،  �لأم��ر  فعار�شت  زوجته، 

وتفكر طويل و�أمام �ن�شد�د �خليار�ت و�فقت.
باع فادي، با�شه �لقدمي باأقل من قيمته، ودفع للرجل مبلغ 
تتدبر  كي  ب�شيطًا  مبلغًا  زوجته  مع  وت��رك  دولر،   1600
كان  طر�بل�ض.  ميناء  �إىل  ب��اك��رً�  برحلته  �نطلق  �أم��وره��ا. 

 25 نحو  منها  كل  على  �ل�شاطئ،  على  ق��و�رب  خم�شة  هناك 
و�أطفال.  ن�شاء  بينهم  ومن  خمتلفة،  جن�شيات  من  �شخ�شًا 
عن  �ل�شما�شرة  �أحد  �شائاًل  تقدم  متهالكة.  �لقو�رب  كانت 
تاأمني  ميكن  ول  ُت�����ش��ادر،  �شوف  "كلها  ف��اأج��اب��ه:  �لأم���ر 

قو�رب �أف�شل من هذه باملبالغ �ملدفوعة".
طبيعي.  نحو  على  ي�شر  �شيء  كل  ك��ان  �لرحلة.  ب��د�أت 
وكان  يقّل.  و�لطعام  تنفد  �ملياه  بد�أت  �لثاين  �ليوم  يف 
مياه  وق�����ارورة  ت��ن��اول وج��ب��ة خفيفة  ر�ك���ب  ك��ل  ع��ل��ى 
هبت  �لثالث  �ليوم  غ��روب  عند  �لنهار.  ط��و�ل  �شغرة 
تغير  علينا  �أن  �لقبطان  ف��اأخ��رن��ا   ���ش��دي��دة،  عا�شفة 
�إىل  و�شلنا  وبالفعل  ق��ر���ض.  ب��اجت��اه  �ل��رح��ل��ة  م�شار 
جزء  �أن��ه��ا  ذل��ك  بعد  وعرفنا  ليما�شول،  ت�شمى  منطقة 

�لق��رت�ب.  من  حربية  زو�رق  منعتنا  هناك  قر�ض.  من 
ويدخله  ب�شدة،  بنا  يرتنح  و�ل��ق��ارب  �لبحر  و�شط  بقينا 

�ملاء، ب�شبب �لرياح �لعاتية و�لأمو�ج �لعالية. �زد�د خوفنا 
وقلقنا كثرً�، وعال �شر�خ �لن�شاء وبكاء �لأطفال، و�شرنا 

بعد  �حل��رب��ي��ة.  �ل���زو�رق  م��ن  ب��اإ���ش��ر�ر  �لنجدة  نطلب  جميعا 
�ل�شرطة  و�قتادتنا  �ل���زو�رق  منا  �قرتبت  �شاعة  ع�شر  خم�شة 

�ليوم  �أيام. يف  فيه عدة  �ل�شاطئ. مكثنا  لالإيو�ء قرب  �إىل مركز 
�أخرونا.  كما  كورونا  فحو�ض  لإج��ر�ء  �ل�شرطة  ��شتدعتنا  �لثامن 

بعد  تفاجاأنا  ث��م  �ل��ق��و�رب،  بع�ض  �إىل  و��شطحبونا  �أنف�شنا  جهزنا 
�إىل  "عدت جمددً�  فادي:  يقول  لبنان.  �إىل  ق�شرً�  بنا  يعودون  باأنهم  ذلك 

ذهبت  تغمرين.  و�خليبة  و�لياأ�ض  �خل��وف  وم�شاعر  �ل�شمال،  عا�شمة 
بقوة.  و�أولدي  �حت�شنتها  بي،  زوجتي  فتفاجاأت  �ملنزل،  �إىل 
�شالت دمعة على خدي، وقلت لزوجتي: �شاحميني حاولت ومل 
مرة  �لكرة  �إع��ادة  و�شاأحاول  بو�شعي،  ما  كل  �شاأبذل  �أ�شتطع. 

�أخرى، ولن �أترك �أولدي ليموتو� من �جلوع".
* صحافي فلسطيني

يرف�ض �حلديث عن جتربته. وبعد  �أخذ ورد يو�فق �شرط �أل ُيذكر �أ�شمه، فما 
�أنه دخل  �إىل  )��شم م�شتعار(  ن�شيانه ح�شب قوله. ي�شر حممد  به يجب  قام 
�إتخاذه قر�ر �ل�شفر بطريقة غر �شرعية. فالو�شع  يف نوبات �كتئاب قبل 
ول  لأطفايل،  �حلليب  تاأمني  مبقدوري  يعد  "ومل  �شوءً�،  ��شتد  �ملعي�شي 
و��شتغنى  �خ�شاب،  م�شنع  يف  �أعمل  كنت  بعدما  مدخول  �أي  �أملك 
�أكرث من ثالثة �شهور  رب �لعمل عن خدمات غالبية �لعمال. �نتظرت 
لتنفرج �لأحو�ل، لكن �أزمة فرو�ض "كورونا" ��شتمرت، ومل يعد 

�مل�شنع بحاجة لنا لأن �لعمل �شبه متوقف".
ع���رف حم��م��د م��ن �أق����ارب ل���ه، �أن ���ش��م�����ش��ارً� �أ���ش��م��ه �أب���و �ح��م��د، 
وي��روي:  �أم��رك��ي.  دولر  �ألفي  مقابل  يريد  من  هجرة  يوؤمن 
وكان  ذهب  من  زوجتي  متلكه  ما  كل  بيع  �إىل  "��شطررت 
ثمنه خم�شمائة دولر تقريبًا، و��شتدنت �لباقي من �أ�شدقاء 
يحول  �أن  �أ�شرت�ليا  يف  �ملقيم  �أخ��ي  من  وطلبت  و�ق��رب��اء، 
�أح��د  م��ع  �ملطلوب  �أخ��ي  �أر���ش��ل  وبالفعل  دولر.  �أل��ف  يل 

�لو��شلني �ىل بروت من �شيدين". 
دف���ع حم��م��د ج�����زءً� م���ن �مل��ب��ل��غ ل��ل�����ش��م�����ش��ار و���ش��ج��ل 
�أ���ش��م��ه، وب��ع��د �أي���ام رك��ب ق��ارب��ًا م��ط��اط��ي��ًا �أ���ش��ود، 
يقول:  �ملتبقي.  �ملبلغ  دف��ع  �نطالقته  وق��ب��ل 
ل��ع�����ش��رة  �����ش����وى  ي���ت�������ش���ع  ل  "�ملركب 
�إىل  عددهم  و�شل  و�ل��رك��اب  �أ�شخا�ض، 
ن�شاء و�أطفال من  35 �شخ�شًا من �شمنهم 
قو�رب  ثالثة  هناك  وك��ان  خمتلفة،  جن�شيات 
لهم  �أحد  يقدم  نف�شه". مل  �لوقت  �شتنطلق يف 
ُنفخت  برتقالية  �شرت�ت  �عطائهم  �شوى  ن�شائح  �أي 
�أو  حقائب  �أي  حمل  رف�ض  "�لقبطان  وي�شرح:  قليل.  بهو�ء 
باأ�شرع  �لو�شول  �أم��ل  على  و�ف��ق  و�جلميع  �ملركب.  يف  طعام 
وقت ممكن �إىل �شو�طئ قر�ض �ليونانية". كانت �لأجو�ء �شافية، 
حممد:  وي��ق��ول  �شرعتها.  زي���ادة  على  �ل��ث��الث��ة  �ل��ق��و�رب  �شجع  وه���ذ� 
فعل  ن�شتطع  ومل  �لأمامي.  �لقارب  من  ��شتغاثة  �أ�شو�ت  �شمعنا  "فجاأة، 
�شيء. �لقارب غرق ول نعرف �لأ�شباب، وخفنا �أن ي�شيبنا �لأمر نف�شه. حاولنا 
مروعًا،  �مل�شهد  كان  �ل�شباحة.  يجيد  ل  �لغارقني  بع�ض  و�أن  �شيما  ل  م�شاعدتهم، 

وكلما تذكرته دمعت عيناي خ�شو�شًا على م�شر �لأطفال".
يروي حممد، �أنه "بعد �شاعات من مكوثهم �شاعات طويلة يف �لبحر، �أتت قو�رب 
�جلميع  فقد  ناجني.  عن  و�لبحث  �إنقاذنا  وحاولت  �لقر�شية،  �ل�شو�حل  خلفر 
وبع�ض  �أولية  ��شعافات  لنا  وقدمت  كبرة،  �شفينة  �إىل  �ل�شرطة  و�أخذتنا  �لأم��ل، 
�ل�شرفند  يف  جثثًا  وج��دو�  �أنهم  عرفنا  و�شولنا  وعند  لبنان.  �ىل  و�أع��ادون��ا  �لطعام 
يف  ولي�ض  �لر  �أو  �جلو  يف  لكن  �كررها  �أن  ميكن  حقيقية.  رعب  رحلة  كانت  وخلدة. 

�لبحر".
بقتل  وتكتفي  للمو�طن،  تهتم  ل  بر�أيه  �لتي  �للبنانية  للدولة  �مل�شوؤولية  حممد،  ل  يحمِّ
�أن  وي��رى  و�جتماعي.  �شحي  �شمان  �أو  عمل  فر�شة  �أي  دون  م��ن  �ل�شباب  �أح���الم 
�إذ� ��شتطاع، فهذ�  �أو غر �شرعي  �أكان ذلك ب�شكل �شرعي  "�ل�شعب كله �شيهاجر 
�أن  �أهون من  لكنه  �لبحر،  لقد ر�أيت �ملوت يف  بالفقر،  �لبلد مل يعد ي�شعر 

�عي�شه كل يوم يف بلدي".
* صحافي فلسطيني

رعب على البر... ورعب وسط البحرسأحاول مرة أخرى! 
ح�سام �سالح*�إبر�هيم كايد*
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هو لبناين من �شور، وهي لجئة فل�شطينية يف خميم �لر�شيدية جنوبي �ملدينة. 
قبل �أكرث من �شتة �أعو�م، تعّرف �أبو ح�شن على زوجته، وبد�أت ق�شة حب تكّللت 
�أنهما  �أف��ر�د عائلتيهما، خ�شو�شًا  �لرغم من �عرت��ض عدد من  بالزو�ج، على 
"ما كنت  �أب��و ح�شن  �ل��ق��ر�ر، يقول  ل��ول ه��ذ�  ق��رر� �ل�شكن د�خ��ل �ملخيم. لكن 
و�ملعي�شية  �لقت�شادية  �لظروف  ظل  �شيما يف  ل  �أ�شاًل،  �أت��زوج  �أن  لأ�شتطيع 
�للبناين �لوحيد هنا، ن�شبة �مل�شاهرة بني �شكان  "ل�شت  �ل�شعبة". وي�شيف: 
�ملخيم و�جلو�ر ملحوظة ن�شبيًا، وهناك �لكثر من �لأ�شر �للبنانية مقيمة د�خل 

�ملخيم منذ عقود". 
احلياة داخل املخيم اأكرث اأمنًا 

كعادته، وكما يف نهاية كل �أ�شبوع، يتح�شر �أبو ح�شن للذهاب يف رحلة ل�شيد 
ت��زوج ه��و �لآخ���ر من  �ل��ذي  "بحر �لر�شيدية"، م��ع �شديقه وج���اره  �ل�شمك م��ن 
فل�شطينية. ي�شرتي �ملناقي�ض من فرن "�أم طارق" قبل �أن يتجه نحو منزله �لقائم 
كما  �أو  �للبناين"،  عند مدخل �ملخيم �لقدمي، هناك �جلميع يعرفونه ب�"�أبو ح�شن 
متنف�شًا  �لأ�شبوعي  �ل��روت��ني  ه��ذ�  ي�شكل  �لر�شى".  ب�"جار  ي��ن��ادوه  �أن  يحبون 
لل�شاب �لع�شريني �لذي يعمل ل�شاعات طويلة كموظف يف �إحدى مو�قف �ل�شيار�ت 
�خلا�شة يف �ملنطقة. ويف بع�ض �لأحيان �إذ� حالفه �حلظ، يعود لأ�شرته بوجبة 
�شمك د�شمة. ي�شعر �أبو ح�شن، بالأمان د�خل �ملخيم، فالو�شع �لأمني هنا كما 
يرى "�أقل خطورة من �خلارج، حيث ت�شهد مناطق لبنانية عدة �رتفاعًا ملحوظًا 
يف �أعمال �لنهب و�ل�شرقات و�لتعديات، �أما يف �ملخيم فال حو�دث م�شابهة حتى 
�للحظة". وما يخفف عن كاهل �ل�شكان هنا يف �ملخيم، وجود وكالة "�لأونرو�" 
وجمعية "�لهالل �لأحمر �لفل�شطيني" وعدد من �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات �لجتماعية 

مع  ولكن  �لأ���ش��ر.  من  كبر  لعدد  وم�شاعد�تها  خدماتها  تقدم  �لتي  و�خل��ري��ة، 
��شتمر�ر تد�عيات �أزمة كورونا، وتدهور �لأو�شاع �لقت�شادية و�ل�شيا�شية يف 
فر�تبه  �أ�شرته،  على  �لأب  ت��زد�د خم��اوف  لالأ�شعار،  و�لرتفاع �جلنوين  �لبالد 

�ملتو��شع بالكاد يكفي لتغطية وتاأمني �لحتياجات و�مل�شتلزمات �ل�شرورية.
اأزوج ابنتي من فل�سطيني اأبدا" "لن 

و�قع مل يعد يطاق بالن�شبة لأبي ح�شن. يطبع قبلة على خد طفلته ذ�ت �خلم�شة 
فل�شطيني"،  من  �أزوجها  �أن  �مل�شتحيل  من  هذه  �بنتي  "�أترين  ويقول  �أ�شهر، 
وحرمانه  لبنان  يف  �لفل�شطيني  �لالجئ  مظلومية  م��دى  ب��اإدر�ك��ه  قوله  م��ررً� 
من �أب�شط حقوقه �لإن�شانية، ولأن �بنته لن تتمكن من �إعطاء �جلن�شية �للبنانية 
لزوجها و�أبنائها، ب�شبب �لقو�نني �للبنانية �لتي حترم �ملر�أة من منح جن�شيتها، 
تو�فقه  كبرين.  وحرمان  �شعبة  معي�شية  ظروف  من  �شتعاين  �أنها  ذلك  يعني 
�لتحدث  �بنهما  تعليم  على  وزوجها حري�شان  �أنها  وتو�شح  �لقول،  ح�شن  �أم 
باللهجة �للبنانية بالأخ�ض خارج �ملخيم، منعًا لأي موقف متييزي قد يتعر�ض 
�مل�شتقبلي  �ل�شيناريو  لهذ�  وتفاديًا  �لفل�شطينية.  لهجته  ب�شبب  �مل�شتقبل  له يف 
�ملتخيل، �أو �إىل حني �شالح �لأم��ور، ل يرغب �أبو ح�شن �ليوم �إل باأمر و�حد 

وهو �لهجرة من بلد ُيظَلم فيه �أبناوؤه و�لالجئون على حد �شو�ء.
غربة لبنانية خارج املخيم

رحلة  �لعينا،  حمود  �شمرة  ت�شتذكر  ب���روت،  يف  �ل��ر�ج��ن��ة  ب��رج  خميم  يف 
�رتباطها بالجئ فل�شطيني. �رتباط مل يكن �شهاًل �أبدً� بالن�شبة ل�شابة لبنانية من 
قرية كفردونني، �إحدى قرى ق�شاء مدينة �شور �جلنوبية. فزو�جها من رجل 

�لأه��ل وعدم منح  �لوحيد لرف�ض  �ل�شبب  يكرها بنحو ع�شرين عامًا، مل يكن 
�ملباركة خلطوة �بنتهم، بل "لأنه كان �أي�شا فل�شطينيًا و�شنّيًا". وحني ر�شخت 
�لأ�شرة لإ�شر�ر �شمرة، ومتت مر��شم متو��شعة للزفاف، ح�شل ذلك تفاديًا 
لعتقاد �لنا�ض �أن �بنتهم ذهبت خطيفة. كما تو�شح �شمرة، وهي تتاأمل �شورة 
زوجها �لر�حل �ملعلقة على �أحد جدر�ن غرفة �ملعي�شة حيث تق�شي معظم وقتها 
لقد ع�شت معه  به،  بالرتباط  ق��ر�ري  يومًا على  �أن��دم  "مل  �أحفادها، وتعلِّق  مع 

�أجمل �أيام عمري، ولو عاد بي �لزمن �إىل �لور�ء ملا غّرت �شيئًا". 
على مدى �أكرث من ثالثة ع�شر عامًا من زو�جها، عانت �شمرة من قطيعة �شبه 
كاملة من قبل �أهلها و�أقاربها، خ�شو�شًا بعد �أن رّوجت �لعائلة �أن �بنتها ت�شكن 
بعيدً� يف �لبقاع. كان �أخ و�حد فقط يتعاطف معها ويدعمها، ومن خالله كانت 
تعرف �آخر �أخبار �أ�شرتها. ومنه كان �لأهل يعرفون �أخبارها. وبالكاد كانت تتم 
زيار�ت متبادلة مل تخُل من �لعتب و�للوم، تارة ب�شبب عدم رغبتهم بالدخول �إىل 
�ملخيم، وطورً� ب�شبب حتدث بناتها �لثالثة بلهجة فل�شطينية. بعد وفاة زوجها يف 
�لعام 2002، تو��شلت معها عائلتها وترّجتها لتخرج من �ملخيم و�لعي�ض معهم، 
عليها  عر�ض  من  كل  رف�شت  �أنها  منزلها، حتى  �لبقاء يف  على  �أ�شرت  لكنها 
�لزو�ج للتفرغ لرتبية بناتها. فبيئة �ملخيم هي بيئة و�لد بناتها، وهناك يتملكها 
�شعور بالر�حة و�لطمئنان، حتى �أنها - وفق تعبرها - ت�شعر بالغربة خارج 
�ملخيم. غربة تتفاقم يف ظل ��شتمر�ر حرمانها من حقها مبنح جن�شيتها لبناتها. 
تروي �بنتها �ل�شغرى معاناتها يف �إيجاد فر�شة للعمل لكونها فل�شطينية، رغم 
"�أنا مثل ماما، �لفل�شطينية بيح�شبوها عاللبنانية،  �أنها حتمل �شهادة جامعية، 

و�للبنانية بيح�شبوها عالفل�شطينية". 
* صحافية فلسطينية

ت�شجل �لدو�ئر �لر�شمية يف لبنان �آلف �لزيجات بني �لفل�شطينيني و�للبنانيني. 
و�شابات  �شبان  يخرج  �أي�شًا  ومنه  �للبنانيني.  من  جدد  �أن�شباء  �ملخيم  فيدخل 

لعي�ض حياة �جتماعية �أ�شرية جديدة مع �شركاء لبنانيني. 
فل�شطيني  ب��روت، لأب  �لر�جنة جنوبي  غ��ز�ل، ولدت يف خميم برج  �شمود 
لبناين،  �شاب  من  �ل��زو�ج  �إىل  �ختيارها  �خذها  �لثمانينيات.  خالل  ��شت�شهد 
�إىل  ت�شل  �أن  ب�شغف  �نتظرت  �أنها  �شمود  تقول  �ل�شرفية.  يف  معًا  و�شكنا 
�ملرحلة �جلامعية ليتاح لها �خلروج �إىل ما ور�ء �إطار �ملخيم، حيث هناك بع�ض 
�لفل�شطينني مل يخرجو� من �ملخيم ل�شنو�ت طويلة وكاأنه بات حب�شًا �ختياريًا 
عمار�ت �ل�شرفية، �لتي  �ىل  �ملخيم  بيت  من  �نتقل  �أن  �أتوقع  مل  لهم، و"لكن 

كنا ن�شمع عنها �شغارً� ل �أكرث".
عودة اىل املخيم

تاأتي �شمود، �إىل �ملخيم ��شبوعيًا مع زوجها وطفلتيها، لزيارة �أهلها و�قاربها. 
�أنني �أزور بلدي، �لذي مل �أره  "كلما �قرتبت من مكان ولدتي وطفولتي �أ�شعر 
�لجتماعي".  �لتو��شل  �لتلفزة وو�شائل  �شا�شات  على  �أو  ور�ء حدود  من  �إل 
تقول "�إن بيئة �ملخيم تتم�شك بالهوية �جلماعية ل�شعب ل ميلك وطنًا، ومع �أين 
�أملك �لآن بطاقة تعريف كلبنانية بعد ح�شويل على جن�شية زوجي، �إل �أن يف 
�أين فل�شطينية باجلينات،  �لر�شمية، و�أهمها  �لوثائق  �أمورً� ل تكتب يف  �لقلب 

ويل ذكريات كثرة يف �ملخيم". 
هنا،  ول��دت  �أنها  تخرهما  �ملخيم،  �أزق��ة  يف  طفلتيها  مع  �شمود  ت�شر  عندما 

�أن  تريد  �لدكان.  �ملثلجات من هذ�  ت�شرتي  �ملدر�شة، وكانت  وتعلمت يف هذه 
حتب �إبنتاها فل�شطني ولبنان معًا، وتدندن لهما �أغاٍن تر�ثية فل�شطينية قبل �لنوم 
�لفل�شطينية، تقول  ا" باللكنة  ب�"ميَّ �لكبرة  تناديها طفلتها  �ليوم. حني  وخالل 
وتنك�شر  تتال�شى  �لفو�رق  �أن  كما  �خلفقان.  عن  يتوقف  قلبي  "يكاد  �شمود 

�حلو�جز لأننا نبني جياًل جديدً� ل يفرق تبعًا للجن�شية �أو �ملنطقة".
عن  تك�شف  تفا�شيل  �ملخيم  خ��ارج  "يف  �أن  �شحافية،  وه��ي  �شمود،  تعتر 
ب�"�شمود  ينادونها  �للبنانيني  �لأ�شدقاء  من  فكثر  للفل�شطيني.  �لآخ��ر  نظرة 
بفل�شطينيتها  �أك��رث  جتاهر  يجعلها  ما  بقدر  ي�شايقها  ل  وه��ذ�  �لفل�شطينية"، 
خ�شو�شا يف بيئة �ل�شرفية، �لتي مل تتعود بعد على تو�جد �لفل�شطيني فيها، 
وحيث- كما تقول- "�لأو�شاع خمتلفة متامًا. يف �ل�شرفية، �أعي�ض يف مبنى 
متعدد �لطو�بق ون�شتخدم م�شعدً�، �أما يف خميم برج �لر�جنة فاخل�شو�شية 
�شبه مفقودة، و�لبناء ع�شو�ئي من دون تنظيم ُمدين، �لأزقة �شيقة و�لكهرباء 
تنقطع با�شتمر�ر و�شر�ئطها تعانق مو��شر �ملياه. و�ملياه ماحلة ويجب �شر�وؤها 
كاهل  ترهق  متعبة  وتفا�شيل  يومية  معاناة  �ملخيم  �خل��ز�ن��ات.  يف  وتعبئتها 
�لإب��د�ع  فر�شة  �ل�شندوق، ول متنحهم  �لتفكر خارج  من  �لالجئني ومتنعهم 
بتعلم  �لتفكر  قبل  �ملعي�شية  �ملتطلبات  تاأمني  هو  �لأ�شا�شي  فالهم  �جلماعي، 

�ملو�شيقى مثاًل، كما �أفعل مع بناتي حاليًا".
�لكل  ي�شاعد  و�ل��ك��ل  �لبع�ض،  بع�شه  ي��ع��رف  �جلميع  �ملخيم  "يف  ت�شيف: 
ت�شعر  �ل�شرفية  يف  لكن  �شو�ء،  حد  على  و�ل�شعيدة  �حلزينة  �ملنا�شبات  يف 
�أع��رف كل  ل  �لآن  قّلة، وحتى  �ملعارف  �ل�شقة.  لوحدك يف  تعي�ض  �أن��ك  �أحيانا 

ريا�شة  �أن متار�ض  هنا، ميكنك  متوفرة  �لرفاهية  �لبناية.  �أ�شماء �جلر�ن يف 
�أو  للعب  �أو مكان  �أم��ا يف �ملخيم فال م�شاحات خ�شر�ء،  �أي وق��ت،  �مل�شي يف 
كثرة،  �ملجتمعية  "�لفو�رق  �أن  �شمود  ت��رى  فردية".  ريا�شة  �أي  ممار�شة 
�أنني  ف��ورً�  يظن  حتى  �ل�شرفية،  يف  �ل�شكن  مكان  لأحدهم  تذكر  �أن  فيكفي 
�أنه  �إىل  وت�شر  �شيا�شي معني".  �نتماء  �إىل  ي�شر  �أو  �لرجو�زية،  �لطبقة  من 
غالبية �جلر�ن، وفوجئو�  �إىل  تعرفت  �ملا�شي،  �آب  يف  بروت  �نفجار  "بعد 
�مل�شيبة  رمبا جمعتنا  ذل��ك.  يعلمون  ول  عامني  منذ  هنا  �أ�شكن  فل�شطينية  �أين 
لو  �لإغاثة. لكن  بيننا تعاون ل �شيما يف جمال  وتكافلنا مع بع�شنا، و�أ�شبح 
�أن هذه �لكارثة ح�شلت يف خميم فل�شطيني لكان �لتكافل و�لتعاون �أكرث، رمبا 
لأن �لنا�ض تعرف بع�شها وتثق بالآخرين �أكرث. وهذ� �شهدناه  خالل �لعدو�ن 
�لإ�شر�ئيلي يف متوز 2006، فاملخيمات ��شتنفرت ل�شتقبال �لنازحني وقدمت 
�ملعي�شية جلزء كبر  "�لأو�شاع  �أن  �لتي ت�شتطيع تقدميها." تو�شح  �ملعونات 
من �ل�شعب �للبناين تت�شاوى مع �أو�شاع �لالجئني �لفل�شطينيني يف �ملخيمات 
جّر�ء �لأو�شاع �لقت�شادية �ل�شعبة �لتي مير بها لبنان حاليًا. لكن �حلياة تبقى 
يف �ل�شرفية ب�شو�رعها ونا�شها خمتلفة متامًا. لقد �شكنت يف بد�ية زو�جي يف 
�ل�شاحية �جلنوبية، و�أي�شا كانت �لأمور خمتلفة عن �ملخيم، �إل �أن �ل�شكن يف 

�ل�شرفية مغاير متامًا".
�شمود حتب لبنان بكل مناطقه، لكن "ماذ� لو حتررت فل�شطني؟ هل �أبقى يف 

لبنان �أم �أعود �إىل بلدي �لأم؟ ".
* صحافي فلسطيني

أبو حسن : لست اللبناني الوحيد في المخيم 

من مخيم برج البراجنة إلى األشرفية 
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�لأبحاث  "مركز  مبنى  ز�ل  ما  �ل�شاد�ت يف بروت،  �شارع  من  قريبًا 
�لوقت  �لفل�شطيني" حمروقًا منذ تفجره يوم 1983/2/5، منذ ذلك 
بد�أت عملية �لبحث عن �أر�شيفه. فقد نهبت قو�ت �لإحتالل �لأ�شر�ئيلي 
حمتوياته يف �أيلول 1982 ونقلتها �ىل �لد�خل �ملحتل "مب�شاعدة خر�ء 
�إ�شر�ئيليني يف �لتوثيق وعلم �ملكتبات" كما يوؤكد �لباحث و�لأكادميي 
�لر�حل �شميح �شبيب، يف كتابه "مركز �لأبحاث �لفل�شطيني، �لذ�كرة 

�ل�شائعة")1(.
فيه،  توفرت  �لتي  و�لوثائق  �ملو�د  دور  يدرك  لأنه  ذلك،  �لحتالل  فعل 
و�ل�شيا�شية.  �لقانونية  و�لناحيتني  �لتاريخية  بالرو�ية  وجوده  ملو�جهة 
ومل يتوقف �لحتالل عند هذ� �حلد، فما نهبه خالل �أحد�ث �لنكبة وما 
وثقه جنوده وقادته يف تلك �لفرتة، و�شع حتت م�شمى"�شري للغاية"، 
�لأم��ن  وز�رة  يف  �شرية  �لأك��رث  "ماملاب" )�لق�شم  ق�شم  عليه  وي�شرف 
�لإ�شر�ئيلية( ح�شب تقرير ملعهد "عكيفوت لبحث �ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي/ 
�لفل�شطيني"، ي�شر �ىل �أن "ماملاب" �أتلف وثائق تاريخية ب�شكل غر 

قانوين، ومن دون �حل�شول على �لت�شاريح �لالزمة لذلك)2(.
يعمل  �ملقابل  يف  بينما  �لحتالل،  دولة  موؤ�ش�شات  �شمن  ذلك  يح�شل 
�لفل�شطينية  �ل��ذ�ك��رة  �شتات  جلمع  خمتلفة  �أم��اك��ن  يف  فل�شطينيون 
�ملنهوبة وبع�ض دلئلها �ملادية، وحل�شن �حلظ �إن جزءً� كبرً� من هذه 
�لباحث  يعمل  و�أوروب��ا، حيث  �لعربية  �لدول  بع�ض  �ملو�د موجود يف 
�لفل�شطيني  "�لإرث  ب�شار �شموط، �شاحب كتاب  �لدكتور  �لفل�شطيني 
در��شات  عليه:  �لرقمي  و�حلفاظ  وت�شتته  ن�شاأته  و�مل�شموع،  �ملرئي 
�لدر��شات  موؤ�ش�شة  عن  حديثًا  �ل�شادر  م�شتقبلية"  وتطلعات  �أول��ي��ة 
عن  �لبحث  م��ن  فيه  �نطلق  م�����ش��روع  ع��ن  ملخ�ض  وف��ي��ه  �لفل�شطينية، 

�أر�شيف مرئي وم�شموع يتعلق بفل�شطني. 
ع��رث �شموط، على م��و�د ع��دي��دة يف �لأر���ش��ي��ف �لأمل���اين ويف ع��دد من 
برلني،  �لإثنولوجي" يف  "�ملتحف  يف  مثاًل  فوجد  �لأوروب��ي��ة،  �ل��دول 
�لفنانة  �أمه  قريب  وهو  �لأكحل،  رجب  �لفل�شطيني  للمغني  ��شطو�نتني 
ل�"ج�شور" �أن  حديث  يف  �شموط،  ويعتر  �لأكحل.  متام  �لفل�شطينية 
يهيمن على �لذ�كرة �جلماعية وعلى �لأر�شيفات يهيمن على ت�شويه  "من 
و�أم��رك��ا  �أوروب���ا  م��ا يحدث يف  وه��ذ�  ي��ري��ده.  �ل��ذي  بال�شكل  �لتاريخ 
جتاهنا". ويو�شح �أن فكرته "ترتكز على ربط �لأر�شيفات �لفل�شطينية 
�ملختلفة مع بع�شها يف بنك معلومات رقمي وموحد مع دعم ��شتقاللية 
�لأر�شيف  �شتات  جتميع  م�شكلة  حل  �إمكانية  عن  ويقول  منها".  كل 
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�لتكافل  يتطلب  ه��ذ�  لكن  �أ���ش��اًل،  �ل��ه��دف  وه��و  "ممكن  �لفل�شطيني: 
و�أكادمييني  وتقنيني  قانونيني  م��ن  و�لخت�شا�شات  �لإم��ك��ان��ي��ات  يف 

ومتخ�ش�شني يف �لر�شيف." 

لكن  موجود  فاملخطط  م�شروعه"  يف  كبرة  حتديات  �شموط   يو�جه 
�ملنا�شبة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�شخ�شيات  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  �لتمويل  ينق�شه 
لي�ض  �لفل�شطيني  �لأر�شيف  لرقمنة  م�شروعه  يقول.  كما  لتنفيذه"، 
لأن  �إمنا  �لعامل،  �ملوجود يف  �لتكنولوجي  �لتطور  �شرورة فقط بحكم 
تبدو  للمعلومات  �لو�شول  و�إمكانية  �شتات،  يعي�شون يف  �لفل�شطينيني 
�لفل�شطينية  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  و�أن  خ�شو�شًا  �ل�شعوبة،  يف  غاية 
ل  عنها،  �ملنبثقة  �لفل�شطينية  لل�شلطة  �أو  �لتحرير  ملنظمة  �لتابعة  �شو�ء 
تعمل على ��شتعادة ما ميكن �نقاذه من �أر�شيف مركز �لأبحاث �ل�شائع 
�ل�شهرة عام  �لأ�شرى  تبادل  ��شرتد�ده �شمن عملية  بعد  يف �جلز�ئر 
ولكنه  �أو�شلو،  بعد  ما  يتعلق مبرحلة  �ل�شلطة  �أر�شيف  �أن  كما   ،1983

وعلى �أهميته، يوثق تاريخًا بد�أ منذ �لعام 1994.
�أم  بد من حلها عاجاًل  �لتي ل  �لفل�شطينية  �ملع�شلة  لوجود هذه  ونظرً� 
�آجاًل، ت�شعى مبادر�ت خمتلفة لتوثيق ما ميكن جمعه من ذ�كرة �ل�شعب 
�أطلقها  �لتي  "خز�ئن"  كمبادرة  و�ل�شتات،  �ل��د�خ��ل  يف  �لفل�شطيني 
�لباحث فادي عا�شلة، ولها عدد من �ملندوبني �لفاعلني يف �شتى �أنحاء 
�لعامل، لتعنى بكل ما هو فل�شطيني وعربي. وت�شعى هذه �ملبادرة �لتي 
�نطلقت من �لقد�ض يف ت�شرين �أول/�أكتوبر 2016 �إىل "بناء �أر�شيف 
�أنه  �لنا�ض")3(. وترى  �ليومية وق�ش�ض  �لعربية  يوثق �حلياة  جمتمعي 
ي�شاهم يف نه�شة �ملجتمعات �لعربية من  �أن  لالأر�شيف وحده  "ل ميكن 
ل  ما  ت�شيف  ومكتبة  يدعمه،  در��شات  مركز  وج��وده  ير�فق  �أن  دون 

توفره �ملن�شور�ت"، وفقًا ملا تذكره على موقعها �للكرتوين)4(.
ولعل ما ذهبت �إليه "خز�ئن" ين�شجم متامًا مع �أر��شيف رقمية �أخرى، 
"�مل�شاريع  كموقع  و�زن���ة،  وبحثية  �أكادميية  موؤ�ش�شات  عليها  تعمل 
�لرقمية" �لتابع ملوؤ�ش�شة �لدر��شات �لفل�شطينية، وم�شروع "�لأر�شيف 
 "POHA" "بوها"  وموقع  برزيت،  جلامعة  �لفل�شطيني"  �لرقمي 
�أن�شاأته مكتبة �جلامعة �لأمركية يف بروت عام 2019 ملو�د مت  �لذي 
�لعربي  "�ملعلومات  مركز  قبل  من  طويلة  �شنو�ت  م��ّر  على  ت�شجيلها 

للفنون �ل�شعبية" )�جلنى( و"�أر�شيف �لنكبة" �لعاملني يف بروت.
�لق�شية  مل�شلحة  و���ش��روري��ة  وع�����ش��ري��ة  م��ه��م��ة  �جل��ه��ود  ه���ذه  ت��ب��ق��ى 
كلها  �مل��و�د  ل�شم  عاملة  موؤ�ش�شة  لها  ي�شيد  مل  ما  ولكن  �لفل�شطينية، 
و�لعامة  خا�شة  للباحثني  وتوفرها  منها،  و�مل�شروق  �ل�شائع  وجمع 
فل�شطني  تاريخ  �أخرى، هي �شياع جزء من  �أمام م�شيبة  فاإننا  �أي�شًا، 
�إذ� وثق  فالتاريخ  عه؟  �لآن ولحقًا، من �شيَّ �ل�شوؤ�ل  لي�شبح  و�شعبها، 
علميًا يربح �ل�شعب �لفل�شطيني معركة �لرو�ية وي�شبح لديه م�شتند�ت 

قانونية، فالتاريخ ي�شنع �مل�شتقبل �ذ� ��شتخدم بالطرق �ل�شحيحة.
* صحافي فلسطيني

))( و )4( موقع خزائن اإللكتروني:
 https://www.khazaaen.org/ar/node/(10 
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حكومية  هيئة  ه��ي  الفل�سطيني  اللبناين  احل���وار  جلنة 
التي  العامة  بال�سيا�سات  وتعنى   2005 العام  يف  تاأ�س�ست 

تعالج ق�سايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان. 
ت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ك��ح��ل��ق��ة ارت���ب���اط م��رك��زي��ة ب���ني ال��الج��ئ��ني 
املعنية،  والدولية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  وبني  الفل�سطينيني 
احلكومة  �سيا�سات  ح��ول  والق��رتاح��ات  امل�سورة  مقّدمة 
لل�سعب  الوطنية  امل�سالح  على  بذلك  مرتكزًة  اللبنانية، 
الالجئني  وح���ق  ال��ت��وط��ني  رف�����ض  مقدمها  ويف  ال��ل��ب��ن��اين 
اإىل  عودتهم  حلني  الكرمي  بالعي�ض  لبنان  يف  الفل�سطينيني 

ديارهم.
■ جميع الحقوق محفوظة 2021
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

�إن �ملقالت و�لتحقيقات و�ملقابالت وغرها مما ورد يف هذه 
�لن�شرة ل تعّر بال�شرورة عن وجهة نظر جلنة �حلو�ر �للبناين 

�لفل�شطيني ويتحّمل �أ�شحابها �مل�شوؤولية عما ورد فيها.

السراي الحكومي - بيروت

lpdc.gov.lb

Editing team: Dr. Hassan Mneimneh, Abdel Nasser El-Aye,
Dr. Zuheir Houwari, Iman Chamas
Design and Execution: Zainoun Atieh, Typesetting: Hussein 
Majed, Editor: Jamil Nehme, Infographics: Zainoun Atieh, 
Illustration: Amal Kahwash, Translation: Zinnia Shweiry

The articles, investigations, and interviews included in this supplement 
do not necessarily express the opinions of LPDC. The authors are 
solely responsible for the content of their articles. 

All Rights Reserved 2018 – LPDC ©

Bridges for Dialogue and Return

The Lebanese Palestinian Dialogue Committee (LPDC) is a 
governmental institution that has been working since its 
establishment in 2005 in cooperation with competent official 
Lebanese bodies, Palestinian parties, and international societies 
to incentivize dialogue, policies, and programs that address 
matters of Palestinian refugees in Lebanon. It also supervises 
the implementation of projects aiming at the betterment of 
Palestinian refugees’ living conditions in Lebanon until their 
return home. 

“A Unified Lebanese Vision for Palestinian Refugee Affairs in Lebanon”

After exhaustive talks that spanned over two years, the output of the “Lebanese Working Group on 
Palestinian Refugees in Lebanon” with representatives from the Free Patriotic Movement, the Amal 
Movement, the Lebanese Forces, Hezbollah, the Future Movement, the Progressive Socialist Party and 
the Lebanese Phalange Party, included a Lebanese consensus on many items comprising the definition of 
resettlement based on national constants. 

The main results of “The National Population and Housing Census of Palestinian Camps and 
Gatherings in Lebanon 2017”

After the approval of the Council of Ministers and the signature of a memorandum of understanding with 
the Palestinian government, each of the Central Administration of statistics in Lebanon and the Palestinian 
Central Bureau of Statistics, under the supervision of the LPDC, carried out the biggest and most accurate 
statistical operation that included the 12 official Palestinian camps and 156 gatherings. It revealed that the 
total number of Palestinian refugees there reached 174,422 residents.

The Report “The Palestinian Refugees in Lebanon” in two parts

Part 1 titled “The Cost of Brotherhood in Times of Conflict” issued in 2016, addressed the various Arab 
and international situations that generated the Palestinian cause. It also showed the distribution map of 
Palestinian refugees in Lebanon, the demographic and sociological impact of their distribution, and the 
challenges refugees face.

Part 2 titled “The reality of living and the will to move forward,” which was issued in 2017, has delved into 
all the problems experienced by the Palestinian gatherings and camps in Lebanon, based on international 
indicators and reports distributed by UN agencies, as well as documents from concerned Lebanese 
departments published for the first time.

اللجوء الفلسطيني في لبنان (٢)

واقع العيش
وإرادة التقّدم

األرشيف الفلسطيني... معركة ذاكرة من أجل المستقبل

ت��ق��در حم��ف��وظ��ات الأر����س���ي���ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي اخل��ا���س��ة 
مبلفات  وحتتفظ  ط��وًل.  كلم   40 يعادل  مبا  بفل�سطني، 
من  ومتتد  العثماين،  العهد  اإىل  بع�سها  يعود  كثرية 
ع��ددًا  اأي�����س��ًا  وت�سمل   .1917 �سنة  حتى   1815 �سنة 
اأيام  من  العامة  واملوؤ�س�سات  احلكومة  ملفات  من  كبريًا 
فل�سطني  على  الربيطاين  والن��ت��داب  الع�سكري  احلكم 
والكثري  وث��ائ��ق  اىل  ب��ال���س��اف��ة   .)1948  –  1917(
ا���س��رائ��ي��ل من  نهبتها  ال��ت��ي  امل��خ��ط��وط��ات وال��ك��ت��ب  م��ن 
ونقلت  وعامة،  خا�سة  مكتبات  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات 
ال��ق��د���ض.  غ���رب  يف  الوطنية"  "املكتبة  اإىل  معظمها 
النتدابية،  احلكومة  دوائ��ر  اأوراق  على  �سيطرت  كما 
اأي��ام  منذ  الفاعلة  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  واأر�سيفات 
كاأر�سيفات  ال��ربي��ط��اين،  والن��ت��داب  العثماين  احل��ك��م 
والبلديات والأوراق  املدنية  ال�سرعية واملحاكم  املحاكم 
ونقلت  كما  فل�سطينية.  وق��ي��ادات  ل��ع��ائ��الت  اخل��ا���س��ة 
املجل�ض  كميات كبرية من وثائق  الإ�سرائيلي  لالأر�سيف 

الإ�سالمي الأعلى ووثائق الهيئة العربية العليا.

�أيهم �ل�سهلي*

غالف كتاب بشار شموط.


