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الذاكرة المعطوبة... ومستقبل الشباب

يف هذا العدد أكرث من مقال عن ذاكراتنا املعطوبة، لبنانيني وفلس��طينيني. فام زال تاريخ املآيس واألحقاد 
يتصّدر تلك الذاكرة، ويطغى عىل قراءتنا املوضوعية والس��ليمة لل��اميض بأحداثه، وكذلك للواقع املعاش 

بيومياته، وكيفية معالجة مش��اكله وقضاياه.
إذ، وعىل الرغم من مرور أكرث من ثالثني عاماً عىل انتهاء الحرب األهلية، وأكرث من سبعني عاماً عىل اللجوء 
الفلس��طيني إىل لبنان، فإن املصارحة واملصالحة بني اللبنانيني والفلس��طينيني مل تحصال حتى اليوم. وهام 
رشطان أساس��يان إلعادة األمور إىل نصابها بني الجانبني. فام زال الخوف من الفلس��طينيني عند اللبنانيني 
قامئ��اً. خوف من الس��الح، ومن األعداد، ومن التمل��ك، ومن العاملة... وباختصار خ��وف من كل ما هو 

فلسطيني. كل ذلك تحت عنوان عام واحد هو الخوف من التوطني. 
وباملقابل، تزداد النقمة عند الفلسطينيني من الدولة اللبنانية، خصوصاً عند جيل الشباب، الذين مل يكونوا 
قد ولدوا بعد، يف زمن الحرب األهلية. وهم بالتايل ال يتحملون أي مسؤولية تجاه ما جرى خاللها، ولكنهم 
يدفعون مثنها غالياً، عندما يجدون أنفسهم اليوم بال عمل، وال مورد رزق، وال مسكن الئق أو رشوط عيش 
كريم، بل مجرّد معاناة وبؤس مدمر... و بالطبع من دون القدرة عىل تحقيق االستقرار وبناء أرسة وحياة 
كرمية. وألنهم ال يستطيعون تحقيق الحد األدىن، وتُسد يف وجوههم اآلفاق نراهم يتعرضون لشتى اآلفات 

االجتامعية وبأشكالها كافة، ويف مقدمها اإلدمان عىل املخدرات والتطرّف والفساد عىل أنواعه.
لقد ورث الش��باب اللبناين، كام الفلس��طيني من غري اختيار أو قرار، تَرِكة ثقيلًة وتاريخاً مل يسهام يف رسم 
مت الحرب األهلية بأمثانها الفادحة العالقات اللبنانية الفلسطينية، وأنتجت صورة منطية  معامله. فقد سمَّ

سلبية متبادلة، لدى اللبناين عن الفلسطيني والعكس أيضاً.

لقد آن األوان  للش��باب، لبنانيني وفلس��طينيني لكرس هذه الصورة، وصياغة واقع ميضء يحمل بصامت 
طموحاتهم واندفاعهم لرفض واقع اليأس وإعالء رشاع التقدم. 

ولقد آن األوان لنا جميعاً للمصارحة واملصالحة، كام آن األوان للفصل بني الخوف من التوطني، والس��امح 
للفلسطينيني بالحصول عىل مقّومات العيش الكريم يف البلد املضيف لبنان.

 وهنا نؤكد عىل حقيقتني:
األوىل، أنه رغم مرور أكرث من س��بعني عاماً عىل اللجوء الفلسطيني إىل لبنان، ورغم كل املراحل واألهوال 
الت��ي م��رَّ بها هذا الوج��ود، فإن التوطني مل يحص��ل، حتى يف ظل أي ظرف من الظ��روف الصعبة. وهذا 
ناتج من رفض الطرفني للتوطني، فاللبنانيون دولًة وش��عباً ضد التوطني. والفلس��طينيون يرفضونه، ألنهم 

متمسكون بحق العودة إىل ديارهم مهام طال الزمن.
والثانية: التوطني، وبش��كل قاطع هو قرار دويل، يف س��ياق الحل النهايئ للمسألة الفلسطينية ومن منظور 
خارج��ي، كام يقرتح��ه اآلن مرشوع الرئيس االم��رييك دونالد ترامب، واملعروف ب��� "صفقة القرن" وليس 

بالتأكيد نتيجة حصول الالجئ الفلسطيني عىل بعض حقوقه اإلنسانية. 
إذن، فلنذه��ب إىل املصارح��ة واملصالحة، ولنفصل بني الخوف من التوطني والحقوق اإلنس��انية لالجىء 
الفلس��طيني، فع��ىل قاعدة هذه املصارح��ة واملصالحة ميكن لنا س��وياً مواجهة األخط��ار العاصفة التي 

تس��تهدفنا معاً، فلس��طني وقضيتها ولبنان ككيان نهايئ ألبنائه.

حسن منيمنة 
رئيس لجنة الحوار اللبناين - الفلسطيني 

المصارحة والمصالحة والحقوق اإلنسانية  كلمة
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م العام 2005، ومع ت�سكيل جلنة احلوار اللبناين – الفل�سطيني، بحثًا  حتَّ
معّمقًا يف ماآالت الهواج�س اللبنانّية واالنتظارات الفل�سطينّية على حدٍّ �سواء. 
ال�سريكني يف الق�سّية. احلُق والعدُل  رة لكال  اب كانت مدمِّ �سنوات االحِتِتررِ
غالبًا ما يتالقيان. عدم تالقيهما يفر�س مواجهًة كارثّية يقع �سحيتها الكلُّ 

معًا. 
، وقبل اأّي انطالقٍة لت�سويب م�ساراٍت �سيا�سّية، و�سيادّية،  من هنا كان ال ُبدَّ
وديبلوما�سّية اأّيًا يُكن َنَف�س هذه امل�سارات اإن�سانّيًا، كان ال ُبدَّ من تفكيك ما 
�س مّما قد يبلغه ان�سداد اأفق حّل الق�سّية  يختزن ذاكرة اللبنانيني من توجُّ
كان  ذلك،  كيانّية �سعبة. ومبِتِتوازاة  عليهم خياراٌت  فُتفر�س  الفل�سطينّية، 
الفل�سطينّيني  الالجئني  ذاكِتِترة  ما  مرحلٍة  يف  اعَتَمل  ما  تفكيك  من  ُبِتِتّد  ال 

وقياداتهم من اإمكان حتّول لبنان وطنًا بدياًل جّراء ان�سداد االأفق عينه.
ومّلا كان ان�سداد اأفق احللول الديبلوما�سية يف م�سار عملية ال�سالم يف ال�سرق 
االأو�سط يتبّدى على كثافٍة من التعقيد، رغم بع�س املرتكزات يف ما ا�سُطلح 
على تو�سيفه رهنًا بجغرافيا االنخراط فيه يف مدريد واأو�سلو، وما تبعهما 
من ارتدادٍت متعّثة حتى ال�ساعة، رغم �سخاٍء براغماتي يف مبادرة ال�سالم 
الالجئني  وياأ�س  اللبنانّيني  توّج�س  يف  زاد  االإن�سداد  هذا  كان  مّلا  العربية، 
الفل�سطينينّي، فاإن �سريورة ترميم الذاكرة اللبنانّية – الفل�سطينّية امل�سركة 
ودمياغوجّية،  �سيا�سوّية،  �سعاراٍت  وراء  التمر�س  با�ستمرار  ت�ستقيم  ال 
ّحة تقوم يف َفهم  اإن هذه ال�سريورة الرميمّية املُلرِ و�سعبوّية وارجتالّية. بل 
والياأ�س  �س  التوجَّ اأن  تقديري  الياأ�س. ويف  وم�ستنقعات  التوّج�س،  ن  مكامرِ

ي�ستبطنهما الّطرفان معًا، على الرغم من حت�سٍن ملحوظ منذ العام 2005.
 – اللبناين  الِتِت�ِتِتسِتِتدام  عاي�سوا  �سرمني  ُمَ جُتِتِتالِتِت�ِتِتس  وحِتِتني  حِتِتِتال،  اأّي  يف 
الفل�سطيني �سابقًا َتراهم يف مع�سكرين متناق�سني. منهم من �سّمم على قراءة 
ّر من موقعه االيديولوجي اأو املمار�ساتي يف  نقدّية لالعتبار. ومنهم من ُي�سرِ
ال�ساأن العام اأو اخلا�س، ُي�سّر على االنحياز ملنطق "اجلاّلد" و"ال�سحّية". 
ها.  ترِ م عند بع�سٍ يف كلٍّ من املع�سكرين خيار ا�ستيالد احلقيقة بن�سبيَّ مل ي�ستقرِ

باحلجج  بتدعيمها  معنّيون  وُهم  ُمطلقة.  منهما  كلٍّ  من  بع�سٍ  عند  احلقيقة 
ذاكرتني  ي�سفيان  ال  االنق�سا�س  اأو  فاع  الدِّ انق�سا�سًا.  اأو  دفاعًا  املطلوبة 
ماجرّيات  جتميل  االفرا�سي  الال�سفاء  ذلك  يعني  وال  باجلراح.  مثخنتني 
لة الدعوة ال�سادقة لَفهمرِ  التاريخ، اأو جتاهلها، اأو تربيرها، بل يعني باملُح�سّ
ويل الذي َحَكم هذا  اجليوبوليتيك اللبناين، والفل�سطيني، واالقليمي، والدَّ
اإىل  التوازن  اإعادة  اأي�سًا الدعوة لالنكباب على  لة  دام. ويعني باملُح�سّ ال�سرِ
اأن  ب  املوجرِ النهائي  واحلّل  الوطنية،  وال�سيادة  االن�سانّية،  احلقوق  معادلة 
يقوم باإنفاذ العودة مواءمًة مع مقت�سيات العدالة الدولية. ويف هذا االنفاذ 

تتمو�سع منطلقات معاجلة الياأ�س والتوّج�س.
احلقوق االن�سانية!

بِتِتِترزت حِتِتا�ِتِتسِتِتنِتِتٌة وطِتِتنِتِتّيِتِتة جِتِتامِتِتعِتِتة لتح�سني االأو�ِتِتسِتِتاع  الِتِتعِتِتام 2005،  مِتِتنِتِتذ 
باأن  القناعة  بِتِتاب  من  الفل�سطينيني  لالجئني  االجتماعية   – االقت�سادية 
التطويق االإن�ساين ال يوؤّدي اإىل مواجهة التوطني. بل اإّن اأّي تطويٍق مماثٍل 
من  االن�سان  حقوق  احِتِترام  يف  احل�ساري  لبنان  اإرث  بالّتمام  يناه�س 

د الإخراقاٍت خبيثة ملجتمع الالجئني من ناحيٍة اأخرى. ناحية، وميهِّ
زًا اإىل  لكن حت�سني االأو�ساع االقت�سادية – االجتماعية يتبّقى اأي�سًا مرتكرِ
)االأونِتِتروا(  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  تدّخل  ا�ستمرار 

بفاعلّية اأكرب على امل�ستويني االإغاثي والتنموي.

�سقط يف هذا امل�سار، اأقّله يف ما ُيعنى باملفهوم، اعتبار اللبنانيني حت�سني 
باأن  الالجئني  وقناعة  اأواًل،  كيانّيًا  حمظورًا  لالجئني  املعي�سية  االأو�ساع 
اأوىل  لكنها  بداية، ولو غري مكتملة،  اأمامه  ما نحن  ثانيًا.  اإفقارهم حتمّية 
رفني حتى العودة. تبقى امل�سافة  اخلطوات يف متتني ال�سمود االإن�ساين للطَّ

بني حت�سني االن�ساين والتوطني مثار جدل.
ال�سيادة الوطنّية!

�سة، الإنهاء مفاعيل  منذ العام 2005، برزت حا�سنة وطنية اأي�سًا، ولو ملتبرِ
اتفاقية القاهرة التي اأ�سقطها املجل�س النيابي اللبناين عام 1987. وان�سم 
اإىل هذه احلا�سنة الوطنية خيار ال�سرعية الفل�سطينية يف احرام �سيادة 
ذلك  يف  جاراهم  التوّجهات.  معروفو  فل�سطينّيون  اطِتِتراٌف  مانع  لبنان. 
حّتى احلني بع�ٌس من اللبنانيني من باب تفّهم توّجهات هوؤالء على االأقل. 
املخّيمات  خارج  الفل�سطيني  ال�سالح  حالة  اإنهاء  قرار  حتقيق  تعّطل  لكن 
الإهتزازاٍت  ُعر�سة  الالجئني  واأمِتِتان  منتَهكة،  لبنان  �سيادة  اأبقى  وداخلها 

م نهر البارد منوذج.  دائمة. معركة ميَّ
ما مل حُت�َسم م�ساألة ال�سيادة، والّطرفان معًا معنّيان بذلك، من غري املنطقي 
ما  ثّمة  امل�سالة،  هذه  حُت�َسم  مل  ما  االتهامات.  اأو  هذا  يف  االأدوار  تبادل 
�سي�سرجع اإىل الذاكرة اجلماعّية �سواعق قابلة للتفّجر، وعلى االأرجح من 

بوابة اال�ستعماالترِ امل�سبوهة.
اإنفاذ العودة!

العودة.  تاأكيد حّق  اإىل  اإن�سياٌق  التوطني  العام 2005، وازى رف�س  منذ 
يف  اأُجنِتِتز  ما  بنيوي.  تقارٍب  على  العدالة  حقيقة  مبِتِتوازاة  الرف�سّية  بِتِتدت 
ت�سويب مفهومي احلقوق االن�سانية وال�سيادة الوطنية مل يواكبه بالعمق 
املبدئي.  االإ�سرار على  – فل�سطينية عدا يف  لبنانية  �سياغة ديبلوما�سّية 

املبدئي من دون العمالين ه�ٌس. 
الُعجالة ال ت�سمح هنا بالتو�ّسع يف اخليارات الديبلوما�سّية، لكّنها هائلٌة يف 
م�سامينها القانونية الدولية، واحلقوقية الفل�سطينية، وال�سيادية اللبنانّية. 
اإنكفاءنا معًا عن خو�س �سريورٍة واعدة يف اال�ستباك  اأفهم حتى االآن  ال 

الديبلوما�سي فيما ُيعنى بحّق العودة.
حّيز  اإىل  ارتِتِتقِتِتاءه  لكّن  بِتِتِتداأ.  الفل�سطينّية   – اللبنانّية  الِتِتذاكِتِترة  ترميم 
الق�سور من  التق�سري... ورمبا  ما زال على كثرٍي من  العامة  ال�سيا�سة 

الطرفني معًا!
* خبير لبناني في السياسات العامة وقضايا الالجئني 

إنسداد أفق الحلول الديبلوماسية أمام
فلسطين ولبنان يتطّلب إعادة اإلعتبار

لمنظومة الحقوق والسيادة

لقد بّي االإح�ساء االأخري لل�سكان وامل�ساكن يف املخيمات والتجّمعات 
الفل�سطينية يف لبنان الذي اأجرته جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني 
يف  يعي�سون  الذين  الفل�سطينيي  ثلث  من  يقرب  ما  اأن   ،2017 عام 
املخيمات والتجّمعات يف لبنان والبالغ عددهم نحو  175000 األف 
معي�سية  ظروفًا  يعي�سون  ال�سباب  هوؤالء  ال�سباب.  من  هم  �سخ�ص، 
من  اأمامهم،  ال�سعوبات  تتتراوح  بالتحديات.  مليئة  تكون  ما  غالبًا 
للمخاطر  التعّر�ص  اإىل  االأ�سا�سية،  اخلدمات  اإىل  الو�سول  �سعف 

االقت�سادي.  التهمي�ص  اإىل  و�سواًل  املجازفات،  من  وغريها  االأمنية 
االإ�ست�سراف،  اإمكانية  وغياب  م�ستقبلية،   اآفتتاق  اإىل  االفتقار  لكن 
هو ما يذهلني اأكرث من غريه، وي�سكل يل ال�سدمة االأكرب باعتباره 
اجلانب االأكرث اإحباطًا لل�سباب الفل�سطيني. وهو اأمر ي�سح يف لبنان 

كما يف فل�سطي، بلدهم االأ�سلي، مثلما ي�سح  يف اأي مكان اآخر.
كانت  ودائمًا  كافة،  املناطق  يف  الفل�سطيني  ال�سباب  مع  التقيت  لقد 
جديدة،  مبادرات  بدء  على  وعزمهم  وت�سميمهم،  االإبداعية  قدرتهم 
الطاقة  هذه  اأن  اإال  اإعجابي.  يثري  اأمتترًا  املحن،  كل  من   الرغم  على 
واحلما�سة لدى ال�سباب الفل�سطيني غالبًا ما ال يتم ا�ستغاللهما على 

نطاق وا�سع.
لقد خل�ست معظم الدرا�سات حول ال�سباب الفل�سطيني يف لبنان اإىل 
التي  القرارات  بفعالية يف عمليات �سنع  ي�ساركون  اأنهم ال  التاأكيد 
توؤثر على م�ستقبلهم. وهذا اأمر ينطبق يف العديد من جوانبه، على 
ماليي ال�سباب يف العامل، وعلى �سباب هذه املنطقة ب�سكل خا�ص. 
م�ستقبل  بال  �سباب  فهم  خمتلف،  الفل�سطيني  ال�سباب  و�سع  لكن 
وبال دولة م�سوؤولة عنهم يف الوقت نف�سه، مما يجعل حياتهم اأكرث 
املطلوب  التغيري  اإحداث  م�سوؤولية  يحّملونهم  الكثريون  �سعوبة. 
اأو  اأي مكافاأة  الطريق، ال يجدون  نهاية  لكنهم يف  يف جمتمعاتهم، 

جزاء على ذلك.
الفل�سطيني،  اللبناين  احلتتوار  للجنة  االأمتتد  طويل  �سريك  هو  بلدي 
عتتلتتى دور  تتتركتتيتتزهتتا  متتعتتهتتا متتتامتتًا يف   يتتتتتفتتق  هتتتتذه،  وهتتتو ب�سفته 
ال�سباب  اإ�سراتيجية  فاإن  املجال،  هذا  ويف  وم�سوؤولياته.  ال�سباب 
اإنها،  بل  بذاتها.  قائمة  مبادرة  جمرد  لي�ست  اللجنة  تطرحها  التي 
جلوء  لق�سايا  املتتوّحتتدة  اللبنانية  "الروؤية  وثيقة  مع  وبتتاالقتتران 
الفل�سطيني يف لبنان" التي اأعلنتها جمموعة العمل اللبنانية حول 
تر�سم  اأواختتر عام 2017،  لبنان يف  الفل�سطيني يف  اللجوء  ق�سايا 
الفل�سطينيي  بي  وخمتلفة  جديدة  مل�ساركة  ومغايرة  جدية  �سباًل 

والدولة التي ا�ست�سافتهم منذ اأن جلاأوا اإليها.
اإن العمل مع ال�سباب الفل�سطيني ي�ساوي اإحداث حتّول – هو �سعب 
الفل�سطينيي  مع  التعامل  يعني  اإنتته  القادمة:  لالأجيال   – بالتاأكيد 
حتى  معهم  التعامل  فيها  جتترى  التتتتتي  التتطتترق  عتتن  خمتلف  ب�سكل 
املخاوف  من  كاملة  جديدة  �سل�سلة  اإىل  اال�ستماع  يعني  وهذا  االآن. 
جمرد  ولي�ص  �سركاء،  الفل�سطينيي  اعتبار  يعني  اإنه  والتوقعات. 
اإيجاد  اأي�سًا  م�ستفيدين من امل�ساعدات االإن�سانية.  ولكن هذا يعني 

م�سادر جديدة للطاقة واالإبداع واالأمل.
• سفيرة االتحاد الفيدرالي السويسري في لبنان

إلى مشاركة شبابية واسعة النطاق

ذاكرتان: متوّجسة ويائسةذاكرة
لبنان والاّلجئون الفلسطينّيون أي تالٍق َبّناء؟

زياد ال�صائغ*

ال�صفرية مونيكا �صومتز كريغوز*
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كِتِتِتان ال بِتِتد اأن يِتِتحِتِتدث مِتِتا يِتِتلِتِتي.. لِتِتكِتِتنِتِته مل يِتِتحِتِتدث. مل يِتِتعِتِترف اأحِتِتِتِتد بعد 
ما  والفل�سطينيني  اللبنانيني  بني  وال�سحايا.  الدم  وحكايات  باالإرتكابات 
يجب اأن ُيروى ويظهر على ال�سطح. اإنه قابع يف الذاكرة ومل يعرب بعد اإىل 
الن�سيان، وا�ستعادته ممكنة. اأزيح تاريخ من املاآ�سي واالأحقاد، لكنه حي 

ُيرزق ومتمّكن من الذاكرة.
القاتل.  العنف  اللبنانيني، يحفظون يف ثقافتهم حقبة  اأو بع�س  اللبناين، 
والِتِتدمِتِتار  القتل  مِتِتاأ�ِتِتسِتِتاة   الفل�سطينيني  اأكِتِتثيِتِتة  اأو  الفل�سطيني،  لون  يحمِّ
اإىل  اإنها بحاجة  الِتِتذاكِتِترة.  االأحِتِتِتداث من  هِتِتذه  ا�ستعادة  ي�سهل  واملِتِتجِتِتازر. 
لون الفل�سطيني جلجلة عذاب الوطن  �سوء تفاهم اأو حادث يقع خطاأ. يحمِّ
والطائفة، وال يرون البتة اأنه يعرف بذلك. ال يطيب الأحد مل يع�س احلرب 
والقتل  واملجازر وطرق اخلطف  املعارك  ب�سرديات  وي�ستمتع  ي�ستمع  اأن 
والتعذيب. لذا، فاإن العداء كامن ويتخذ اأحيانًا نكهة عن�سرية: الفل�سطيني 

متهم ولو كان من مواليد ما بعد احلرب اللبنانية الفل�سطينية.
العذاب  ابن  اي�سًا. هو  الفل�سطيني، متهم  اللبناين، يف ذاكرة ومذكرات 
اليومي يف ميمات البوؤ�س، قبل اندالع " الكفاح امل�سلح"، وهو الالجىء 
"ا�سرائيل"، وحتديدًا بعد خ�سارة  اإذالل قتايل �سد  الذي يعامل معاملة 
ممكنًا  عاد  ما  يومذاك،  حزيران.  من  اخلام�س  حرب  يف  فل�سطني  كامل 
املتاري�س  بِتِتني  مِتِتتِتِتبِتِتاداًل  بِتِتات  واملِتِتقِتِتاومِتِتة  الِتِتدولِتِتة  تعاي�س  الِتِت�ِتِتسِتِتالح..  �سبط 

وجبهات القتال.
اثنتني: �سورة  لنا �سورتني  اإنها حتفظ  الذاكرة.  مراآة  النظر يف  لنتجراأ 
الفل�سطيني وقد �سار ببندقيته، �ساحب القرار وال�سلطة يف اأماكن انت�ساره 
العديدة، م�سحوبًا باحللفاء اللبنانيني. و�سورة اللبناين "ال�سايف" الذي 
وارتِتِتدادات  وانت�ساره  الفل�سطيني  زحف  �سد  للوقوف  ال�سالح  امت�سق 

العنف "اال�سرائيلي" على لبنان.
واأ�سلحتهم  الفل�سطينيني  واأجلت  بِتِتريوت  "ا�سرائيل"  دخلت  اأن  وحِتِتدث 
منها، ومن معاقلهم يف اجلنوب وبع�س اجلبل والبقاع، مّلفًة بعد ذلك 

جمزرة �سربا و�ساتيال.
هاتان ال�سورتان تفتحان "البوم" املاأ�ساة. 

اأعِتِتِتِتاله، ال يف�سح عِتِتن عِتِتدد املِتِتعِتِتارك واجلبهات  كِتِتل هِتِتذا الِتِتكِتِتالم الِتِتِتِتوارد 
التدمري وحتى  الثارات و�سلوكيات  القتال واأمناط  واأنواع  واالجتياحات 
قتلوا  اأنا�س  اقتحمت، مدن خّربت،  اأزيلت، ميمات  قرى  هناك  االإبِتِتادة. 

على املعابر من دون اأي ارتكاب.
اأو  اأو مطوفًا  لت�سبح م�سروع �سحية  االآخِتِتر  الطرف  اأن تكون من  يكفي 
�سلعة تبادل. ال اأرقام حقيقة لعدد القتلى: مئة األف؟ اأقل قلياًل؟ اأكث قلياًل؟ ال 
يهم. هناك ع�سرات االألوف الذين �ُسفكت دماوؤهم وُمّثَل بهم. تبارى الفريقان 
لقد  ب�ساعة.  اأ�سد  مبجزرة  عليها  ُيرد  جمزرة  كل  املجازر.  بع�سهما  باهداء 
ومعذبني  ملفقودين  اأ�ِتِتسِتِتمِتِتاًء  بينها  تنت�سر  كِتِتبِتِترية  مِتِتقِتِتربة  اإىل  لبنان  حتِتِتِتّول 
اأمًا بكت؟ كم عائالت ت�سّردت. ومع ذلك هل يجوز ال�سكوت  ومفتدين. كم 

عما م�سى؟ اأم يلزم فتح هذا امللف بهدوء، لتح�سل امل�ساحلة احلقيقية.
حتى االآن مل نبلغ �سن الر�سد االإن�ساين. املطلوب لي�س التنا�سي والتغا�سي 
عدم  اأن  االعِتِتِتراف،  من  بد  ال  الفريقني.  عن  املع�سول  الكالم  رمِتِتاد  وذر 

االعراف مبا ح�سل هو نار حتت الرماد.
حدث يف جنوب افريقيا ما هو اأ�سد فظاعة و�سناعة بني البي�س امل�ستعمرين 
مواجهة  عن�سري يف  �سلطة  عنف  االأ�سليني.  االأر�ِتِتس  اأهِتِتل  ال�سود  وبني 
جبهات وحركات حترير. وبعد ح�سار دويل، ومقاطعة عاملية، ا�سطرت 
ال�سلطة البي�ساء اإىل الر�سوخ، فكان التغيري الكبري على م�ستوى ال�سلطة 

لِتِتو مل حت�سل  اإمنِتِتا ذلِتِتك مل ينجح،  البي�س واملِتِتلِتِتّونِتِتني...  بِتِتني  واملِتِت�ِتِتسِتِتاواة 
امل�ساحلة وامل�سارحة بني الطرفني، حاملي جرائم القتل والفتك والعنف. 
ومن املفيد االإ�ستفادة من ذلك املنهج. ومن غري املفيد اأبدًا اإعالن م�ساحلة 
ببيان من ب�سع كلمات �سيا�سية بالغة التهذيب، عدمية الداللة، ت�سدر عن 
اإجِتِتراء  اأي  دون  من  �سيا�سيًا  اللبناين  ويتلقفها  ر�سمية،  فل�سطينية  هيئة 

ت�ساحلي حقيقي يفتح امللف ويعرف فيه وُيبني على ال�سيء مقت�ساه.
جتربة جنوب افريقيا منوذجية: ال بد من و�سف ما حدث و�سفًا دقيقًا، 
واالعراف ال�سخ�سي باالرتكاب  املحدد. و�سف، اإذن، واعراف علني. 
ف  املعررِ على  كِتِتاف،  وهِتِتذا غري  االأّمة".  "ذاكرة  �سجل  ذلك يف  وي�سجل 

باالرتكاب اأن يعتذر ويطلب الغفران، مقابل اأن ي�سدر املت�سرر اأو من 
ميثله قرار العفو. ال عفو قبل االعراف وقبل اإعالن الندم. على اأن 

يلي ذلك، تعميم الثقافة الوطنية  من دون اأي متييز عن�سري.
لِتِتقِتِتد حِتِت�ِتِتسِتِتل ذلِتِتِتِتك يف جِتِتنِتِتوب افِتِتريِتِتقِتِتيِتِتا. متَّ تِتِتنِتِتقِتِتيِتِتة الِتِتِتذاكِتِتِترة 
ذكرياٍت  تنز  الذاكرة  تزال  ال  عندنا،  والغفران.  باالعراف 
الأحداث ممنوع الكالم عنها. كتمانها ال ميحوها، بل ي�سعها 
على من�سة املكبوت فقط. الفل�سطيني يكبت ماآ�سيه ويعلقها 
على بع�س اللبنانيني، واللبناين يظل على توج�سه. فكل ما 
حدث قد حدث، والعودة اإليه ممكنة، مما ي�سّمم االإقامة معًا 

يف دولة واحدة.
مل جتررِ م�ساحلة فل�سطينية لبنانية. الفريقان يتوج�سان من 
فتح امللفات. لعل اأهم االأ�سباب اأن ملف احلروب بني اللبنانيني 
وامل�ساحلة  املِتِت�ِتِتسِتِتارحِتِتة  تتم  مل  ُيِتِتدَفِتِتن.  مل  العتمة.  يف  مقيم 

اللبنانيني  ي�سرخ  الِتِتذي  االإنق�سام  يتخطى  نظام  على  واالإتِتِتفِتِتاق 
اأفرقاء متنافرة عند كل منعطف. فالذين قاتلوا يف احلرب مل 

يندموا، مل يعرفوا، مل يعّو�سوا على ال�سحايا، مل يبتدعوا نظامًا م�سادًا 
مكتوب  واعِتِتتِتِتذار  �سيا�سي  ببيان  القادة  بع�س  اكتفى  االأهلية.  للحروب 
بحرب عادي، ال ي�سبه الوثائق املمهورة باالعراف بالقتل واملختومة بدماء 

ال�سهداء.
هل من بداية؟

املجتمعان اللبناين والفل�سطيني موؤهالن خلو�س جتربة من خالل انتقاء 
جمموعتني، بهدف التحدث عن املا�سي كما�سٍ فقط. وو�سف هذا املا�سي 
واأخذ العربة منه، والتطرق اإىل البديل العنفي يف حال عدم  التو�سل اإىل 

توا�سل وطني اإن�ساين �سلمي.
َزَغِتِتل،  دون  من  معًا  يتعاي�سا  اأن  واللبناين  الفل�سطيني  با�ستطاعة  بلى، 
م�ستعدين  اللبنانيون  يكون  اأن  ب�سرط  وتثاقف،  واعِتِتراف  حما�سية  بعد 
لالإعتذار من �سحاياهم اللبنانيني اأواًل. االأول ممكن، الثاين )اأي اللبناين( 

�سعٌب اإن مل يكن م�ستحياًل. 
ومع ذلك ال بد من املحاولة، اذ ال بديل لها، غري ما نعرفه اليوم من ترب�س 
وتكاذب ومتلّق وخبث واإىل اآخره من عدم الثقة والعي�س امل�سرك باالآفات 

واالأزمات.
 فلنبداأ جتربة �سبابية... لعل... 

* كاتب وصحافي لبناني

متى يغادر اللبناني والفلسطيني مرآة ذاكرتهما المعطوبة؟
ن�صري ال�صايغ*

عدم إعتراف اللبنانيين والفلسطينيين وندمهم على 
مسؤوليتيهما يجعل الجمر قاباًل لالشتعال ثانية

¶ ¶ ¶

المجتمعان اللبناني والفلسطيني مؤهالن لخوض 
تجربة من خالل انتقاء مجموعتين، بهدف 

التحدث عن الماضي كماٍض فقط
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بعيون لبنانية

العام  حرب  ق�س�س  من  الهروب  با�ستطاعتي  يكن  مل  لبنان.  يف  ن�ساأت 
1975، وال مما نتج عنها من �سور منطية عن الفل�سطينيني. كنت اأعتقد، 
كما العديد من اللبنانيني، اأن ميمات الالجئني مثل عني احللوة اأو نهر 
واملجرمني  املِتِتخِتِتدرات  بِتِتاأمِتِتراء  مليئة  اأمِتِتاكِتِتن خطرة  �سوى  لي�ست  الِتِتبِتِتارد، 
واملتطّرفني. لكنني عندما وطاأت، وللمرة االوىل قبل عامني، اأر�س ميم 
لبنان.  اخِتِترى يف  اأر�ِتِتس  اأي  عن  يختلف  بالكاد  اأنِتِته  وجِتِتدت  فل�سطيني، 
ال�سباب  اجلِتِتِتدران.  على  والكتابات  املقاومة  مل�سقات  بع�س  با�ستثناء 
يجل�سون يف املقاهي يدخنون الرنجيلة، اأو يت�ساركون الطعام وال�سحك.
التجربة االأوىل هذه و�سعتني اأمام عملية بحث طويلة،  للتعرف على هوؤالء 
االأ�سخا�س الذين ي�سعرون باأنهم غرباء جدًا عّنا، رغم اأننا نتحدث اللغة 
عائالت  ت�سابه  التي  بالعائالت  اإلتقيت  جنب.  اإىل  جنبًا  ونعي�س  نف�سها 
جمتمعي، تكافح من اأجل البقاء وتتم�سك باالأمل يف اأيام اأف�سل. ال�سباب 
اجلانحني  مِتِتن  جمموعة  يكونوا  مل  الرباجنة  بِتِترج  يف  �سادقتهم  الِتِتذيِتِتن 
املطاف  بنا  انتهى  اذ  وجِتِتودهِتِتم،  توقعت  الِتِتذيِتِتن  واالإرهِتِتابِتِتيِتِتني  واملِتِتدمِتِتنِتِتني 
روتني  وحِتِتول  النجوم  حرب  عن  بحما�سة  ونتحدث   معًا  القهوة  نتناول 
حياتنا اليومية واأحالمنا يف امل�ستقبل، وهي ترداد ملحادثاتي مع نظرائي 

اللبنانيني.
جيلنا مل يخترب ب�سكل مبا�سر �سدمة احلرب االأهلية اللبنانية. يف الواقع 
جيلنا مل يكن قد ُولد اأ�ساًل عندما قاتلت امليلي�سيات اللبنانية والفل�سطينية 
من  العديد  ب�سنواته  حمِتِتا  قِتِتد  الِتِتزمِتِتن  اأن  االآن  واأعتقد  البع�س.  بع�سها 
االختالفات القائمة بني ال�سباب الفل�سطيني واللبناين، واأن االأمر مروك 

لنا الأخذ زمام االأمور والبدء يف حوار حقيقي.
على  الفل�سطينية  النمطية  ال�سور  معاجلة  �سيتطّلب  احلِتِتوار  هِتِتذا  ومثل 
مرتعبة  تزال  ال  اللبنانية  فاملجتمعات  واالجتماعي.  ال�سيا�سي  امل�ستويني 
من خالل جتني�س  الدميوغرايف  التغيري  تخ�سى  االأهلية،  احلرب  ب�سبب 
اقت�ساد  يف  الوظائف  على  التناف�س  من  تغتاظ  توطينهم،  اأو  الالجئني 
اإىل  تنظر  اللبنانية  ال�سلطات  تِتِتزال  ال  نف�سه،  الوقت  ويف  ال�سلل.  يعاين 
وكتهديد  اأمِتِتنِتِتي  منظور  مِتِتن   كِتِتبِتِتري،  حِتِتد  واإىل  الفل�سطينيني،  الالجئني 

الإ�ستقرار البالد واأمنها. 
وقد اأخربين العديد من ال�سباب الفل�سطيني اأن اأول ات�سال حقيقي لهم 

مع اللبنانيني حدث حني التحقوا باجلامعة.
عن  وحمّرفة  م�سّوهة  اآراء  مع  لبنان،  يف  النا�س  معظم  مثل  ن�ساأت،  لقد 
اجلانب االآخر، هي جزئيًا، نتاج  ذاكرة جماعية بائ�سة للحرب. مل مُينح 
اأبدًا فر�سة احلداد على �سحايا فظائع احلرب واإيجاد   اللبناين  املجتمع 
ب تذكارية. مل يتم تعليق اأي لوحات  ال�سبل لتجاوزها. مل يتم بناء اأي ُن�سُ

تذكارية، ومل يتم مطلقًا كتابة اأي تاريخ م�سرك.
لقد تغلغل �سوء الفهم الناجت عن هذا الو�سع عميقًا حتى يف وجهات النظر 
االأ�سا�سية لكل طرف عن االآخر.. وغالبًا ما يفاجاأ اللبنانيون، ب�سكل مثري 
بل  الفل�سطينية خيم  املخيمات  لي�س يف  اأّن  اأخربهم  عندما  لالإ�ستغراب، 

مباٍن بائ�سة وحمالت جتارية ومدار�س ومطاعم ومقاٍه.
�سيكون  البداوي  ميم  يف  ال�ساخب  ال�سوق  �سارع  م�سهد  اأن  واعتقد 
مثل  الكربى  املِتِتدن  ا�ستوعبت  لقد  الِتِتواقِتِتع،  يف  ملعظمهم.  �سدمة  مبثابة 
ن�سيجها  يف  الفل�سطينية  املخيمات  و�سور  و�سيدا  وبِتِتريوت  طرابل�س 
ال�سعبية  االأحِتِتيِتِتاء  عِتِتن  فعليًا  متييزها  ميكن  ال  اأنِتِته  درجِتِتة  اإىل  احل�سري 

اللبنانية. 
البع�س،  بع�سها  عن  متباعدة  تِتِتزال  ال  فيها  املجتمعات  فِتِتاإن  ذلِتِتك،  ومِتِتع 

منف�سلة كما كانت دائمًا.
هذا االإنف�سال لي�س نف�سيًا فقط. اذ ال يزال فل�سطينيو لبنان البالغ عددهم 

متلفة  مدن  اإىل  باالإ�سافة  ميمًا   12 يف  يعي�سون  والذين  األفًا،   175
االأ�سا�سية  االإحتياجات  باأب�سط  حتى  ينعمون  ال  لبنان،  اأنحاء  جميع  يف 
ال�سباب  اأو العمل. عالوة على ذلك، فاإن  اأو الرعاية ال�سحية  التعليم  من 
الفل�سطيني مرتبك، حائر وممّزق بني االإح�سا�س الناجت عن نفي املجتمع 
متزايد.  نحو  على  تت�سظى  التي  الفل�سطينية  هويته  وبِتِتني  لِتِته،  اللبناين 
ال�سباب  يعي�س  نحوه،  يرنون  اأو  اإليه  يِتِتعِتِتودون  مكان  وجِتِتود  عِتِتدم  ومِتِتع 
اللبنانيني  من  العديد  مثل  مثلهم  وهِتِتم   الن�سيان.  من  حالة  الفل�سطيني 
ال�سباب، يتاأرجحون بني الت�سكع مع االأ�سدقاء، وال�سعي ب�سدة للح�سول 
املتاجر  اأ�سحاب  اأحد  يل  قال  الهجرة.  على  اآمالهم  يعلقون  وظيفة،  على 
يغادرون  ف�سوف  اأملانيا،  اإىل  تاأ�سرية  هِتِتوؤالء  منحت  "اإذا  الفل�سطينيني: 

جميعًا".
الق�سية  توؤيد  باأنها  با�ستمرار  اللبنانية  ال�سيا�سية  الطبقة  غالبية  تدعي 
"التوطني"  حّجة  لكن  الِتِتعِتِتودة.  بحق  يتعلق  ما  يف  خا�سة  الفل�سطينية، 
متنع اأي ت�سامن مع الفل�سطينيني يف لبنان نف�سه، حيث تعتمد جمتمعات 

الالجئني ب�سكل متزايد على امل�ساعدات الدولية. 
اإن اإدامة الو�سع الراهن هو مهزلة. فاالإبقاء على مثل هذا الو�سع ال يقدم 

واالقت�سادية  االجتماعية  امل�ساكل  معاجلة  اأو  العودة،  حق  حلماية  �سيئًا 
املتفاقمة بني الفل�سطينيني، كما اأنه ال يخفف اأبدًا من الهواج�س  اللبنانية. 
ولالأ�سف، فان الكثري من املانحني الدوليني واجلهات االإن�سانية املعنية مل 

يفعلوا �سوى القليل لتقريب اجلانبني. 
ومع ذلك، فان اأمام ال�سبان الفل�سطينيني واللبنانيني اليوم الفر�سة لفعل 

مبا مل يفعله اآباوؤهم وهو: قبول بع�سهم البع�س.
قد تكون هذه عملية طويلة ومبثابة حماولة. لكن ولل�سروع فيها، اأ�سّجع 
املزيد من ال�سباب اللبناين  وبكل ب�ساطة على زيارة املخيمات الفل�سطينية، 
لريون باأعينهم. وميكن للمنظمات غري احلكومية الفل�سطينية اأي�سًا تطوير 
االإلتقاء  مع بع�سهم  اللبناين والفل�سطيني على  ال�سباب  لت�سجيع  برامج 
يدعم  اأن  يجب  بل  ملحوظ.  ب�سكل  املتماثلة  خرباتهم  وتِتِتبِتِتادل  البع�س، 
تعزيز  اأن  ي�ستوعبوا فكرة  واأن  املحاوالت،  الدوليون مثل هذه  املانحون 
ب�ساأن  الأي عمل ذي معنى  االأهمية  بالغ  اأمر  املجتمعات  هذا احلِتِتوار بني 

الق�سية الفل�سطينية يف لبنان.
يف عام 1948، فتح لبنان حدوده ليوفر للفل�سطينيني املاأوى الذي كانوا 
زال  ما  عامًا،  �سبعني  اأكث من  وبعد مرور  واليوم،  اإليه.  باأم�س احلاجة 
اإن مل يكن كم�سدر  الفل�سطينيون يعاملون كغرباء يف اأح�سن االأحوال، 

خطر.
لقد حان الوقت لتتقدم اإن�سانيتنا اإىل االأمام، ونف�سل خوفنا من التوطني 
عن احلاجة اإىل �سمان حقوق االإن�سان االأ�سا�سية، وتوفري الكرامة ل�سعب 

ال يوجد لديه حتى االآن مكان يذهب اإليه.
* باحث ومحلل لبناني في وكالة "Synaps" للمعلومات، 

متخصص في قطاع العدالة الجنائية في لبنان

الزمن محا خالفاتنا... فلنمِض قدمًا
جورج حداد*

جيلنا لم يختبر صدمة الحرب األهلية 
لذا ال بّد من المبادرة والدخول في حوار حقيقي
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بعيون فلسطينّية

منذ اأن فتحنا اأعيننا على العامل، وجدنا اأنف�سنا يف مكان �سغري، يت�سارك 
قاطنوه امل�سكالت وال�سراعات اليومية، اجلن�سية واللجوء، واحللم الذي 
توارثناه عن اأجدادنا، حلم العودة اإىل الوطن الذي عرفناه نحن ك�سباب 
باأزقته  -املخيم-  املكان  هِتِتذا  واأعينهم.  اأهالينا  اأحِتِتاديِتِتث  من  فل�سطيني، 
االأ�ِتِتسِتِترطِتِتة  �سمائه  يف  تت�سابك  وتال�سقها،  اأبنيته  وع�سوائية  ال�سّيقة 
املنازل  اإىل  الدخول  من  ومتنعه  ال�سم�س  �سوء  عّنا  لتحجب  الكهربائية، 
واالأزّقة، وترفرف على اأ�سطحه االأعالم، �سّكل جمتمعًا فل�سطينيًا م�سغرًا. 
من  على  تخت�سر  عالقتنا  اأ�سبحت  حتى  بينهم،  ما  يف  �سكانه  اإن�سهر 
يبعد جمتمعه عن جمتمعنا  "االآخر" الِتِتذي  اأمِتِتا  ال�سكن،  مكان  ي�ساركونا 
ب�سعة كيلومرات، اأي "اللبناين"، فلم يكن لدينا احتكاك مبا�سر معه. كاأن 
حدودًا ر�سمت بيننا مل نعرِ نحن ال�سباب الفل�سطيني واللبناين اأ�سبابها اإاّل 

يف وقت الحق.
املختلفة،  اللبنانية  باملناطق  الفل�سطينية  وجتمعاتنا  ميماتنا  تتداخل 
امتدادًا  املخيم  يعترب  بل  فقط،  اجلغرايف  اجلانب  من  لي�س  القرب  وهِتِتذا 
باالإ�سافة  اللبناين،  املجتمع  تواجه  التي  وال�سعوبات  امل�سكالت  ملختلف 
ولكن  اللجوء،  وانعكا�سات  املخيم  بطبيعة  املرتبطة  اخلا�سة  ق�سايانا  اإىل 
على طبيعة  انعك�س  الِتِتِتذي  االأمِتِتِتر  الِتِتطِتِترفِتِتني،  بِتِتني  �ِتِتسِتِتّيِتِتدت  حِتِتواجِتِتز وهمية 

عالقاتنا ك�سباب فل�سطيني ولبناين ب�سكل �سلبي.
بها ك�سباب  لنا  التي ال عالقة  االأ�سباب  الكثري من  وّلدته  الذي  البعد  هذا 
ن لدينا نظرة �سلبية عن "االآخر"، فكان لدينا ت�سّور  فل�سطيني ولبناين، كوَّ
العامل،  من  واحِتِتدة  بقعة  نعي�س يف  اأننا  من  الرغم  على  عّنا،  باأنه متلف 
نتحدث اللغة ذاتها، ونتقا�سم الكثري من ال�سراعات امل�سركة ك�سباب يف 
بلد واحد من جهة، و�سباب عربي من جهة اأخرى. فت�سّورنا عن ال�سباب 

معنا  �سيتعامل  اأو  يتقبلنا،  لن  االآخر  الطرف  باأن  اإعتقادنا  عّكره  اللبناين 
على اأننا دخالء يف وطنه. هذه االأفكار �سببها عدم �سعورنا باالإنتماء اإىل 

جمتمع يرف�سنا ب�ستى االأ�سكال، والأ�سباب خارجة عن اإرادتنا.
التابعة  املدرا�س  والثانوية يف  االإبتدائية  املرحلة  تعليمه يف  معظمنا  تلّقى 
لالأونروا، ف�سّكلت اإىل جانب املخيم، امل�ساحة ال�سغرية التي ي�سعر كل مّنا 
باالإنتماء اإليها دون غريها، واقت�سرت �سداقاتنا يف مرحلة الطفولة على 
اأ�سخا�س من البيئة نف�سها واملحيط ال�سيق. اأما اخلارج الذي كان مبثابة 
عامل اآخر بالن�سبة اإلينا، فلم تربطنا ب�سكانه �سداقات حقيقية، على الرغم 
من تلقينا تاريخ وجغرافية وقوانني وقيم الدولة التي نعي�س فيها "لبنان" 
�سمن املناهج الدرا�سية التي كنا ندر�سها، اإال اأن االأ�سخا�س "اللبنانيني" 
االآخِتِتر،  على  التعرف  عن  القا�سرة  املعرفة  هِتِتذه  الكثري.  عنهم  نعرف  مل 

جعلتنا "غرباء" على اأر�س واحدة.
ال�سباب  اجلِتِتامِتِتعِتِتيِتِتة، جعلت  املِتِترحِتِتلِتِتة  اإىل  الِتِتثِتِتانِتِتويِتِتة  املِتِترحِتِتلِتِتة  مِتِتن  اإنِتِتتِتِتقِتِتالِتِتنِتِتا 
الفل�سطيني الذي ت�سّنت له الفر�سة الإكمال تعليمه العايل، مي�سي خطوته 
اإليه يومًا  االأوىل نحو دخول العامل الذي نعي�س يف نطاقه، لكننا مل ننتمرِ 
للتعرف  املرحلة فر�سة  اإعترب كل منا هذه  لذلك  االأ�سكال.  باأي �سكل من 
لالإندماج يف  متجّددة  املخيم، وحماولة  نطاق  اأ�سلوب احلياة خارج  على 
املجتمع اللبناين. لكن ال�سعور باخلوف من رف�س االآخر، وهو هنا ال�سباب 
اللبناين، من التوا�سل الفّعال، والتعاون يف املجاالت كافة، قّلل من قدرتنا 
على بناء عالقات معه. هذا التذبذب يف التفاعل مع ال�سباب اللبناين كان 
له يف بع�س االأحيان اأ�سا�سه، املتمثل بطبيعة التعامل ال�سلبي الذي اأظهره 
فل�سطيني  ك�سباب  عّنا  اخلاطئة  الت�سورات  لبع�س  نتيجة  منهم،  البع�س 
بوؤرة خطرة،  اللبناين مبثابة  املجتمع  يراها  التي  املخيمات،  يعي�س داخل 

االإجتماعية  امل�سكالت  متلف  اإىل  باالإ�سافة  املتفلت،  ال�سالح  ب�سبب 
واالأمنية، والتي نرف�سها نحن ك�سباب فل�سطيني بطبيعة احلال.

ال�سباب  مِتِتع  عالقاتنا  الطرفني  لِتِتدى  ال�سلبية  النمطية  الِتِت�ِتِتسِتِتورة  عِتِتّكِتِترت 
التي  ال�سراعات  ومتلف  االأهلية   احلرب  هو  املبا�سر  ال�سبب  اللبناين. 
وقعت بني اللبنانيني والفل�سطينيني، ف�ساًل عن ت�سوير االإعالم  املخيمات 
وانِتِتعِتِتدام  لل�سغب،  الرئي�سي  ال�سبب  اأنِتِتهِتِتم  على  وقاطنيها  الفل�سطينية 
االإ�ستقرار االأمني يف املناطق القريبة من املخيم، وحتى يف لبنان ب�سكل 
اللبناين منوذجًا  ال�سباب  اإىل  بالن�سبة  فل�سطيني  فاأ�سبحنا ك�سباب  عام، 

م�سمرًا عن جمتمع العنف.
تعترب مرحلة ما بعد اجلامعة، اأي فرة البحث عن فر�س للعمل التي ت�سمح 
بالتعبري عن قدرات ومهارات ال�سباب الفل�سطيني الذي ميتلك الكثري من 
دون  حتول  التي  والقوانني  واملحيط  فاملخيم  �سبقها.  ملا  املكّملة  الطاقات 
حقنا بالعمل ال ت�ساعد على اإطالقها. تظهر وتت�سح يف هذه املرحلة النظرة 
اللبناين  ال�سباب  يعترب  بحيث  كدخيل،  الفل�سطيني  ال�سباب  عن  ال�سلبية 
بناء  اإىل  اأدت  االأ�سباب وغريها  عِتِتداه. هذه  بالعمل على ما  االأحقية  له  اأن 
حاجز اجتماعي، زاد من ثباته املجتمع اللبناين وموؤ�س�ساته التي مل تعمل 
على تطوير العالقات املتبادلة، من خالل جل�سات احلوار، اأو اإدماجنا يف 
ال�سلبية  االأفكار  اإىل ك�سر احلواجز وتغيري  وتِتِتوؤدي  بيننا،  اأن�سطة جتمع 

املر�ّسخة يف اأذهاننا.
ولبناين،  فل�سطيني  ك�سباب  بيننا  ُر�سمت  التي  احلِتِتدود  من  الرغم  على 
والتي بالطبع مل َيخر اأي من الطرفني ر�سمها اأو حتديدها، اإاّل اأن ن�سبة 
الطرف  مع  والتفاعل  التوا�سل  بِتِتاأن  تِتِتام  وعِتِتي  على  كانت  بقليلة   لي�ست 
االآخر �ستكون لهما نتائج اإيجابية. فلكل طرف مهارات، طاقات ومواهب، 
وكذلك جتارب متلفة، والتبادل الفاعل لهذه القدرات من املمكن اأن تكون 
االأمِتِتر حتّقق يف  املِتِتجِتِتاالت. وهِتِتذا  اإبِتِتداعِتِتات �سبابية يف متلف  ح�سيلته 
بع�س امل�ساريع التي جمعت بيننا ك�سباب فل�سطيني ولبناين، والتي كانت 
اأننا نت�سارك  اإدراكنا  نتائجها ناجحة على متلف امل�ستويات. ف�ساًل عن 
املجتمع  لطبيعة  ترجع  والتي  ذاتها،  والتحديات  وال�سعوبات  امل�سكالت 
يف  توا�سلنا  لِتِتذلِتِتك  كِتِتكِتِتل.  لل�سباب  املتاحة  ال�سئيلة  والِتِتفِتِتر�ِتِتس  اللبناين 
ق�سايانا له اأثر مبا�سر يف تقريب وجهات النظر وتو�سيح نقاط التقارب 
اأهدافنا  حتقيق  على  قِتِتادريِتِتن  واحِتِتِتدة،  جغرافية  بقعة  يف  ك�سباب  بيننا، 

امل�سركة بامل�ساركة الفّعالة.
اجلامعة  مرحلة  يف  اللبنانية  و�سديقتي  اأنِتِتا  ت�ساركنا  ال�سدد،  هِتِتذا  يف 
متلف امل�ساريع، ويف اأحدها اإخرنا ق�سية خا�سة بالن�ساء الفل�سطينيات 
واإجِتِتراء  املخيم  اإىل  الِتِتدخِتِتول  من  بد  ال  فكان  املخيمات،  داخِتِتل  العامالت 
داخل  ل�سديقتي  االأوىل  التجربة  هِتِتذه  كانت  التحقيق.  الإمتِتِتام  املقابالت 
املخيم، الذي �سبق و�سمعت عنه الكثري، ولكنها كانت تلك زيارتها االأوىل.. 
اأخذت اأتتبع نظراتها للمكان الذي تتعرف عليه للمرة االأوىل والذي بالطبع 
ر�سمت يف ذهنها ت�سورًا م�سبقًا عنه. اأبدت رّدة فعل اإيجابية حول املخيم، 
بال�سوؤون  تتعلق  اإعِتِتالمِتِتيِتِتة  من�سة  �سمن  بعد  مِتِتا  يف  عملها  يف  ترجمته 

الفل�سطينية واأو�ساع املخيمات.
اللبناين،  ال�سباب  مع  فل�سطيني  ك�سباب  عالقاتنا  يف  جتاربنا  تختلف 
ولكنها  العملية،  اأو  الِتِتدرا�ِتِتسِتِتيِتِتة  املِتِتراحِتِتل  عند  فقط  تقف  ال  والِتِتعِتِتالقِتِتات 
تتطّور اإىل �سداقات حقيقية بني الطرفني، بعيدًا عن اأي �سور منطّية اأو 
اأحكام م�سبقة، نتعامل فيها اإنطالقًا من طبيعتنا االإن�سانية، التي حتتاج 
لتبقى  حميطها،  من  اأ�سخا�س  مع  روابِتِتط  وتبني  لتتفاعل  االآخرين  اإىل 

وت�ستمر.
*صحافية فلسطينية

الُجهل جعلنا غرباء على أرض واحدة
رنا زيدان*
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رأي

يف  الِتِتدرا�ِتِتسِتِتات  طرحتها  الِتِتتِتِتي  املوا�سيع  اأبِتِتِترز  هنا  ب�سرعة  اأ�ستعر�س 
ال�سنوات االأخرية حول مو�سوع ال�سباب، واأبرز املالمح التي وردت فيها 
وال�سورية.   واللبنانية  الفل�سطينية  الثالث،  الفقر  جمموعات  من  كل  عن 

واأعتذر عن عدم ت�سمية هذه الدرا�سات لكثتها ول�سيق املجال.  
�سروط العي�ص

يعالج الكثري من الدرا�سات �سروط عي�س ال�سباب، جلهة م�ستوى املعي�سة، 
وخط الفقر، وانخفا�س فر�س االإلتحاق والرك املدر�سي، وارتفاع ن�سبة 
البطالة، و�سعف اخلدمات ال�سحية واالجتماعية وتردي �سروط ال�سكن، 
البلدان  يف  قانونية  عوائق  هناك  اأن  على  الِتِتدرا�ِتِتسِتِتات  هِتِتذه  وجتمع  الِتِتخ. 

امل�سيفة حتد اأو متنع م�ساركة �سباب اللجوء يف �سوق العمل.   
الدولية واالإقليمية واملحلية  التي و�سعتها احلكومات واملنظمات  التقارير 
هذه  اأن  وال�سبب  الفقر.  جتمعات  يف  العي�س  ب�سروط  اهتمت  التي  هي 
�سياق  اأنها جزء من  اأو  واإح�سائية،  توثيقية  اأنها ذات �سفة  اإما  التقارير 
هذه  عاجلت  مِتِتا  فقلياًل  االأكِتِتادميِتِتيِتِتة  الِتِتدرا�ِتِتسِتِتات  اأمِتِتا  ال�سيا�سات.   و�سع 
الزاوية، باعتبار اأنه لي�س من احلكمة الربهنة "العلمية" اأن �سباب مناطق 

الفقر هم فقراء، وركزت ب�سورة خا�سة على اجتاهات ال�سباب.  
فاعلون اجتماعيون

ثمة اعراف متاأخر يف الدرا�سات باأن ال�سباب لي�سوا جمرد فئة اجتماعية 
متاأخر" الأن  "اعراف  اأقِتِتول  بالغًا.   اأن ي�سبح  ينتظر  تابعة وال هم جيل 
اأوروبِتِتا واأمريكا يف  )generation X( �ساع يف  تعبري اجليل اك�س 
فقد  العربية،  املنطقة  ال�سباب يف  اأما  املا�سي.  القرن  من  الثاين  الن�سف 
طريق  عن  العربي  الربيع  انطالق  مع  ثم   ،2001 اأيِتِتلِتِتول   11 بعد  بِتِترزوا 
و�سائل التوا�سل االجتماعي، ثم مع االنخراط يف ماآ�سي النزاع امل�سلح 

يف ليبيا والعراق واليمن و�سوريا. 
تطرح بع�س الدرا�سات اأفكارًا جدلية حول املو�سوع. منها اأن النيوليربالية 
الوقت  لتحذر يف  بِتِتروزًا،  اأكِتِتث  اأو  ت�سيي�سًا  اأكِتِتث  ال�سباب  العاملية جعلت 
نف�سه من حتميل ال�سباب م�سوؤولية الربيع العربي ثم ال�ستاء العربي الذي 
تاله، وكاأن ال�سباب اأ�سبح خطرًا على االأمنني االإقليمي والعاملي.  ومنها 
اأن ال�سباب العربي اأ�سبح يت�سارك �سردية االإق�ساء والتهمي�س، واأن هناك 

توا�ساًل بني �سرديات ال�سباب املحلية والعاملية. 
وتلفت درا�سات اأخرى النظر اإىل نزعة قوية لدى �سباب اليوم للم�ساركة 
ال�سيا�سية واملدنية، وباأنهم يعربون ب�سورة اأكرب عن رغبتهم باأن يكونوا 
برامج حملية  بفعالية يف �سياغة  ي�ساركوا  اأن  اأو  حا�سرين ومنظورين، 
واأن   .)entrepreneurship( بالريادة  ي�سمى  ما  اأو  تنفيذها،  ويف 
امل�ساركة  الناقد وعلى  التفكري  االإرادة والقدرة على  لديهم  اليوم  ال�سباب 

يف �سياغة اال�سراتيجيات وتنفيذها. 
املاآ�سي  يف  امل�ساركة  معًا،  النزعتان  تظهر  واللجوء  الفقر  ظِتِتروف  ويف 
وامل�ساركة يف امل�سوؤولية االجتماعية. كما تظهر طبعًا اأ�سكال من االإحباط 

واالنكفاء والالمباالة.  
ب�سمة الهوية ورهاب الغري

يف  خا�سة  الهوية،  مو�سوع  الباحثني  اجتذبت  التي  املوا�سيع  بني  من 
االأ�سلي(  )الِتِتوطِتِتن  املكانية  قاعدتها  فقدت  اأن  فبعد  الالجئني.  جتّمعات 
ثانية،  جهة  من  قلقة  هوية  واأ�سبحت  جهة،  من  رمِتِتزيِتِتًا  الهوية  ت�سّخمت 
م�سروطة دومًا باملقارنة مع االآخر، كاأن هوية االآخر هي �سورة معكو�سة 

لهوية الذات. 

لو�سف   ،)stigma( ندبة  اأو  و�سمة  م�سطلح  الباحثني  بع�س  ي�ستعمل 
كما  امل�سيفة.  املجتمعات  جتِتِتاه  الالجئني  لِتِتدى  املتطرف  القلق  م�ساعر 
لو�سف   ،)xenophobia( الغري"  "رهاب  تعبري  ا�ستعمال  ي�سيع 
الالجئني.  جتاه  امل�سيفة  املجتمعات  �سكان  لدى  املتطرف  القلق  م�ساعر 
وهما �سعوران متبادالن متفاعالن �سلبًا واإيجابًا، متقلبان مع الزمن ومع 
التطورات احلا�سلة يف العالقة بني الطرفني. لذلك تركز بع�س الدرا�سات 
عِتِتنِتِتاويِتِتن وم�سطلحات  الِتِتتِتِتطِتِتورات حتِتِتت  هِتِتِتذه  الِتِتِتذي و�سلته  املِتِتِتدى  عِتِتلِتِتى 
امل�سري  حتِتِتديِتِتد  على  بِتِتالِتِتقِتِتدرة  ال�سعور  االإيِتِتجِتِتابِتِتيِتِتة،  الِتِتذاتِتِتيِتِتة  الهوية  مِتِتثِتِتل: 
الهوية   ،)adjustment( التعديل   ،)self-determination(
املِتِترن  ال�سمود  والتنمر،  امل�سبقة  واالأحِتِتكِتِتام  التحيز  جتِتِتِتارب  الثقافية، 
الهوية.  وبناء  والتاريخ  اجلماعية  الذاكرة  بني  العالقة   ،)resilience(

وي�سمل ذلك �سياقات اللجوء وجمتمعات ما بعد احلرب.
الدرا�سات مو�سوع اجلندر، ولفتت  اأدرجت بع�س  الهوية  وحتت عنوان 
اإحداها اإىل اأن اللجوء اأدى اإىل اإحداث ك�سور يف الهوية الرجولية، واأنه 
اإن  تقول  وهي  التدين.  طريق  عن  البع�س  عند  ذلك  عن  التعوي�س  جرى 
الذكور يف ميمات اللجوء الفل�سطيني يعملون على اإعادة بناء هويتهم من 
لليد  الدولية  الهجرة  االإ�سالم وامل�ساركة يف موجات  خالل االنخراط يف 
العاملة. وباملثل ربطت الدرا�سات النف�سية بني االإحباط والتدين، والحظت 
اأن هذه العالقة هي يف اأق�ساها لدى مراهقي غزة، بينما هي اأقل قوة بني 

مراهقي �سباب جنوب لبنان يف مناطق حرب العام 2006.
املواطنة

بالالجئني.  االأمِتِتر  تعلق  عندما  للباحثني  حتديًا  املواطنة  مو�سوع  �سكل 
فطرح مو�سوع حقوق االإن�سان متاح ا�ستنادًا اإىل �سرعة حقوق االإن�سان، 
لكن مو�سوع املواطنة ي�سبب التبا�سًا.  فمن جهة ال ي�سمح د�ستور البلد 
كاملي  املوطنني  ك�سائر  الالجئني  مِتِتع  بالتعامل  قوانينه  وال  امل�سيف، 
اأنهم  يفر�س  التي  الدولة  اأ�سبحوا خارج  فهم  ثانية  جهة  ومن  احلقوق، 
مواطنني فيها.  وقد حّلت احدى الدرا�سات هذه االأحجية باأن طابقت بني 

الثقافة وال�سيا�سة با�ستعمال تعبري مثل "املواطنة الفل�سطينية"، واجتهت 
اأخرى اإىل احلديث عن املجتمع املدين كاإطار جامع لل�سباب، �سباب اللجوء 

و�سباب اال�ستقبال.  
كبري  اهتمام  مو�سع  املواطنة  فكانت  اللبناين،  ال�سباب  اإىل  بالن�سبة  اأما 
من قبل الباحثني، وكانت النزعة طاغية فيها للربهنة على قوة االإنتماء اإىل 
العائلة والطائفة على ح�ساب املواطنة. لكن قيا�س "املواطنة" كان اإعتباطيًا 
يف كثري من االأحيان، ومل اأجد اأن هناك قاعدة وا�سحة يتم القيا�س على 
فهمنا  يف  اأخِتِترى  اإىل  درا�سة  من  ح�سل  تراكمًا  هناك  اأن  وال  اأ�سا�سها، 

للمو�سوع خالل ال�سنوات االأخرية. 
الفل�سطينيون وال�سوريون واللبنانيون

اإذا بحثَت يف املن�سورات العاملية �سوف جتد اأن املو�سوع الفل�سطيني هو 
االأقوى ح�سورًا، وهو االأكث "ن�سجًا" من الناحية النظرية.  واإذا بحثت 
يف التقارير الدولية واالإقليمية التي و�سعت يف ال�سنوات االأخرية �سوف 
جتد اأن املو�سوع ال�سوري يحتل الواجهة. اأما مو�سوع ال�سباب اللبناين 
منظمات  باإ�سراف  و�سعت  حملية  تقارير  يف  ف�ستجده  الفقر  مناطق  يف 
دولية، اأو جتده ب�سورة ر�سائل ماج�ستري واأطروحات جامعية، وبخا�سة 

يف اجلامعة اللبنانية.  
ال�سباب  اإن  قيل  �سبق،  مِتِتا  اإىل  وباالإ�سافة  الفل�سطيني،  املو�سوع  يف 
لي�س  يواجهون  جمتمعيًا،  نا�سطون  واإنِتِتهِتِتم  �سيا�سي،  دور  عن  يبحثون 
فقط ق�سايا هويتهم اإمنا اأي�سًا ق�سايا ال�سلطة يف املخيمات، حيث تتداخل 
وتت�سارب االأمور بني ال�سلطة الر�سمية الفل�سطينية والف�سائل الفل�سطينية 
الفاعلة على االأر�س وجتّمعات القوى ال�سيا�سية التي تظهر من حني الآخر 
يف املخيمات، و�سلطة الدولة اللبنانية و�سلطة االأهل. ومن الالفت اإ�سارة 
اإرادة  عن  التعبري  اإىل  الفل�سطيني  ال�سباب  نزعة  اإىل  الدرا�سات  احِتِتدى 
عن  درا�سات  ذلك  وترفد  م�ستقبلهم.  يف  التفاوؤل  من  قدر  ونحو  التغيري 
غري  اإ�سافية،  �سباًل  تربز  التي  ال�ستات،  الفل�سطيني يف  الثقايف  االإنتاج 

�سيا�سية، لتعزيز الهوية. 
اأي  العي�س،  �ِتِتسِتِتروط  الِتِتدرا�ِتِتسِتِتات على  الِتِت�ِتِتسِتِتوري، ركِتِتِتزت  املِتِتو�ِتِتسِتِتوع  يف 
فر�س ال�سكن والتعليم وال�سحة والعمل والركيب ال�سكاين. وا�ستعملت 
�ِتِتسِتِتوء االأحِتِتِتِتِتوال االجِتِتتِتِتمِتِتاعِتِتيِتِتة واالقِتِتتِتِت�ِتِتسِتِتاديِتِتة والِتِتفِتِتقِتِتر واله�سا�سة  تِتِتعِتِتابِتِتري 
احلرب  و�سدمات   )uncertainty( والريبة   )vulnerability(
قبل النزوح.  كما ركزت الدرا�سات على ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع 
التي اأقرت اأو نفذت مع هذه املجموعة، ف�ساًل طبعًا عن ق�سايا العودة اإىل 

�سوريا و�سروطها.  
اأما بالن�سبة اإىل ال�سباب اللبناين فقد مت الركيز على قيا�س الفقر، واأهمية 
ت�سمني املبينات )indicators( االإجتماعية يف احت�ساب موؤ�سر الفقر. 
هذا يف التقارير. اأما الدرا�سات االأكادميية فقد جذب مو�سوع االإجتاهات 
ال�سيا�سية لل�سباب عددًا منها، عمومًا عن طريق اال�ستمارات، وعمومًا مع 
خال�سة مكررة حول مت�سك ال�سباب بهوياتهم الطائفية. واحدة فقط حللت 
�سرديات ال�سباب حتت وطاأة ال�سراع ال�سيا�سي، واأخرى تناولت عالقتهم 
ذلك  ت�سمن  وقِتِتد  الفقر.  بثقافة  الدرا�سات  بع�س  اهتمت  كذلك  باملكان. 
البحث عن اأمناط العي�س والراث ال�سعبي والتلفزيون والتم�سك بالتقاليد 
ف�ساًل عن عدد من �سروط العي�س كالزواج املبكر والعنف املنزيل والرك 

املدر�سي املبكر والبطالة.   
اأجِتِتد واحِتِتِتدة قِتِتارنِتِتت بني  ومِتِتن بِتِتني كِتِتل الِتِتدرا�ِتِتسِتِتات التي اطلعت عليها مل 

املجموعات الثالث.     
  *  أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية 

شباب الفقر في لبنان: ماذا تقول الدراسات؟
عدنان الأمني*

)اليونيسف(
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ورهينة  املا�سي  اأ�سري  ولكنه  احلا�سر،  يف  الفل�سطيني  ال�سباب  يعي�س 
منظومة جديدة  بناء  اأهمها،  عدة،  بطرق  معاجلته   امل�ستقبل. وهذا ميكن 
�سيا�سية �سعبية و�سرعية، ت�ساعده على بلورة هوياته الفردية واجلماعية 
التي تعي�س اأزمة منذ اإنهيار امل�سروع الوطني الفل�سطيني. فكّل ما تعي�سه 
اليوم املخيمات الفل�سطينية واجليل اجلديد، هو اأزمة عملية بلورة هويات 

كانت تتمثل بامل�سروع التحريري.
اإذ يف ظل اخللل يف القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف املخيمات ويف ظل 
اأزمة التمثيل ال�سيا�سي، ال يوجد اليوم نظام �سرعي �سعبي مربر لوجوده 
ذكر  كما  ال�سباب،  قبل  للطاعة" مِتِتن  "اال�ستعداد  مِتِتن  االأدنِتِتِتى  احلِتِتد  ولِتِته 
�سرعية  اأي  غياب  ويف  ال�سيطرة.   اأو  الهيمنة  اأ�سكال  عن  فيرب  ماك�س 
اأ�سئلة  اليوم  ال�سباب  يطرح  ال�سرعية،  بهذه  والثقة   ال�سيا�سية  لل�سيطرة 
االإن�سانية  والِتِت�ِتِتسِتِتر،  اخلِتِتري  االأخِتِتالقِتِتيِتِتة،  امل�ساألة  حِتِتول:  تتمحور  وجِتِتوديِتِتة 
والالاإن�سانية، ال�سوؤال الروحي واملعنى الوجودي واحلياتي. لهذا ال�سبب، 
وتقاليده،  املجتمع  قيم  على  احلفاظ  اإىل  يدعون  ال�سباب  من  العديد  فِتِتاإن 
كنوع وحيد وممكن لل�سرعية التي تخلق لدى هوؤالء ال�سباب اإرادة الطاعة، 
بعد انهيار الهيمنة الكاريزمية لنظام يا�سر عرفات وفقدان الهيمنة العقالنية 
اأو القانونية. رمبا جتد هذه القيم نف�سها يف بع�س االأحيان يف احلركات 
رغم  ثابتة  �سرعية  اإىل  االأقِتِترب  بحيث هي  املقاومة،  لواء  االإ�سالمية حتت 

تاأويلها املختلف، ولكنها ثابتة مقد�سة، غري مرئية ال ميكن العبث بها.

بعيدًا عن اللوم وعن حتميل امل�سوؤوليات جلهة اأو اأخرى فل�سطينية كانت اأم 
لبنانية، اأردت الركيز على الهويات الفل�سطينية من منظور علم االجتماع 
يف �سياق اللجوء. مبعنى اآخر، فهم العالقة اجلدلّية بني الهوية ال�سخ�سية 
الالجئني   حالة  يف  املخيم  اأي  والف�ساء،  والِتِتذاكِتِترة  االجتماعية  والهوية 
الفل�سطينيني. ففي علم االجتماع، مفهوم الهوية هو مفهوم جديل حيوي 

مفهوم  فهو  املعاين.  ومتلف  البعد،  متعدد  مفهوم  وهو  جامدًا،  ولي�س 
حِتِتامِتِتل لِتِتعِتِتالمِتِتات ومِتِتعِتِتاين عِتِتديِتِتدة ومتلفة بِتِتني املِتِتجِتِتال الِتِتفِتِتردي واملِتِتجِتِتال 
االإيديولوجي الذي يتمثل بالقومية يف كثري من االأحيان. فالهويات تتاألف 
وتتحّرر يف  وتتاأزم  وتتبّدل  تتغرّي  وهي  احلياة،  اخلِتِتربات يف  تعّدد  من 
االجتماعي  واملجال  مثاًل،  الهوية  واأزمِتِتة  الِتِتذات  كبناء  االآخِتِتر،  مع  تفاعل 

وال�سيا�سي كاملطالبة بالهوية، وال�سدمات النف�سية. 

د اجلماعة حاجات  يف الواقع الفل�سطيني كاأي واقع اآخر، من اأهم ما يوحِّ
والهويات  الِتِتذاتِتِتي  التمثيل  يبني  الِتِتواقِتِتع  هِتِتذا  الق�سية.  وطبيعة  الِتِتوجِتِتود 
االرتباط  يقّوي  مما  االأفِتِتراد،  جميع  فيها  ويتمثل  ي�سارك  التي  اجلماعية 
بينهم، كونهم جزءًا من كّل، دونه هم ال �سيء. وتلعب هذه اجلماعات دورًا 

يف ت�سكيل الت�سّورات والهويات للفرد.
املعي�سية  الظروف  خالل  من  واالجتماعية  الفردية  الهويات  هذه  تتكّون 
واليومية، وعنا�سر رمزية مثل الذاكرة اجلماعية، واالأّمة، واالأيديولوجية. 
حالة  ويف  اللجوء.  حالة  يف  مهمًا  ومِتِتوؤثِتِترًا  حيويًا  عاماًل  الِتِتذاكِتِترة  ت�سكل 
الالجئني الفل�سطينيني، ترتبط الذاكرة مع حق العودة، فت�سبح مرادفًا له. 
وتندرج هذه العنا�سر يف �سجل ميكن ت�سميته "التاريخ". ميكن اإ�سافة 
�سجالت اأخرى مكّملة لل�سجل التاريخي مثل الدين والثقافة واللغة، حيث 

ميكن اعتبارها متداخلة وحتمل رموزًا مهمة. 
اإىل  النظر  دون  من  فِتِتردي  اأ�سا�س  على  الهوية  معاجلة  ميكن  ال  اأنِتِته  غري 
هناك  الِتِتواقِتِتع،  ففي  الهوية.  تكوين  يف  وال�سيا�سية  االإجتماعية  العوامل 
تفاعل جديل دائم بني الفرد والذات والثقافة االجتماعية وال�سيا�سية يف 
تكوين الهوية االجتماعية. فعندما نتحدث عن "الالجئني الفل�سطينيني يف 
لبنان" يف �سيغة املفرد، نعني فعليًا جمموعة انتماء، رمبا جمموعة حمددة 
جدًا بالرغم من تنوعها، من دون االأخذ يف االعتبار اأن الهوية االجتماعية 
للفرد تتبدل، وتكّون الذات املتبدلة وتتاأثر باخلربة اجلماعية )حقيقية اأو 
االأحيان  )املادية واملثالية( وتكون يف غالب  رمزية( يف م�ساحة م�سركة 

مقّيدة بقيم ومعتقدات اجلماعة.
وامل�ساحة  عمليًا  اجلماعية  اخلِتِتِتربة  تِتِتبِتِتلِتِتورت  الفل�سطيني،  الِتِتواقِتِتع  يف 
وهو  اجلماعية  الهويات  وجِتِتوه  من  وجِتِته  اأبِتِترز  يف  واملعتقدات  امل�سركة 
اإاّل  لي�ست  املنقولة  اليوم فهذه اخلربة  اأما  الفل�سطيني.  الوطني  امل�سروع 
نظرية تنتقل بني العائالت واالأفراد واملجموعات مع انهيار هذا امل�سروع. 
جماعي  م�سروع  لبناء  وجماعية  �سحية  وم�ساحة  بيئة  هناك  تعد  مل  اذ 
جمتمعي �سيا�سي حايل مع ال�سباب الفل�سطيني. واأ�سبحت بطبيعة احلال 
الوطنية  الهوية  هذه  من خالل  اإاّل  تربز  الأنها مل  منهكة  الفردية  الهويات 
التي هي اليوم اأ�سرية املا�سي. لذا على اجلهات الفاعلة والعاملني حاليًا 
لتنمية  �ساحلة  وم�ساحات  بيئة  لبناء  التكاتف  الفل�سطيني،  ال�سباب  مع 
والعمل  قانوين حقوقي،  اإطار  الفل�سطيني يف  لل�سباب  الفردية  القدرات 
من  ال�سباب  الإخِتِتراج  معًا.  وامل�ستقبل  واحلا�سر  والتاريخ  الذاكرة  على 
اأمل مكان اخليبة  املا�سي وتاأمني ت�سور م�سروع حياة لكل فرد، وبناء 
ووطني  �سيا�سي  حتِتِتّرري،  م�سروع  يف  انخراطهم  انتظار  يف  والياأ�س 
جديد. حاليًا ال�سباب مقيد باملا�سي والذاكرة، وهذا ما يوؤدي اإىل هويات 
هذه  اأغلبية  اأن  غري  عليها.  يعر�س  حِتِتايل  م�سروع  كل  متت�س  ملتب�سة 
م�سروع  عن  عو�سًا  املا�سي  خالل  من  اإاّل  احلا�سر  ت�سمل  ال  امل�ساريع 

للم�ستقبل. 
لذا ينبغي تزويد ال�سباب بفر�س جلمع وحتليل جتاربه، وهذا ال يتم يف 
من خالل  ولكن  املعرفة،  ون�سر  للتنظري  ياأتي خبري  ر�سمية حيث  لقاءات 
بداية  اإىل  العملية  هذه  تِتِتوؤدي  اأن  ينبغي  والتفاعل.  املعرفة  لتبادل  اأماكن 
التخطيط للعمل، وتنظيم االإجراءات الواقعية من منظور تاريخي للتغيري 
الذي  العملي  التطبيق  ويف  االأ�سباب،  حتليل  مع  بالتوافق  االجتماعي، 
ُيربط العمل دائمًا بالتفكري لتجنب االأن�سطة غري املنتجة، وتطوير م�سروع 
العمل  اأهمية  يدركوا  اأن  عليهم  واأن  اأنف�سهم.  ال�سباب  ي�سّميه  جمتمعي 

اليومي بالتوافق مع هذا امل�سروع، والذي �سي�سبح هدف العمل.
* باحثة وأستاذة في علم االجتماع، 

مشاركة في املعهد الفرنسي للشرق األدنى 

الشباب الفلسطيني أسير الماضي ورهينة المستقبل
ماري قرطام*

إنهيار المشروع السياسي الفلسطيني يحّفز
للعمل على بناء الذاكرة والتاريخ والمستقبل

في مخيم برج البراجنة.
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من المخيم

اإنق�سى عامي اخلام�س من ت�سنيفي يف خانة "الجئ  نازح"، وها اأنا ذا 
منكٌب على ال�ساد�س حاماًل ثقل كل تلك ال�سنني معي. 

ولدت الجئًا لعائلٍة الجئٍة من �سفد يف �سمال فل�سطني اإىل ميٍم يف جنوب 
للجوء ربيع(،  )اإن كان  فيه ريعان طفولتي وربيع جلوئي  دم�سق، ع�ست 
وعندما ا�ستد عودي - ول�سوء حظي - كان لزامًا علّي اأن اأعي�س جتربة 
لبنان هو وجهة  املِتِترة كِتِتان  جلِتِتوٍء ثانية ب�سبب احلِتِترب يف �سوريا، وهِتِتذه 

اللجوء الق�سرية الثانية.
جلوٍء  ب�سنني  ليب�ّسر  الكفاية  فيه  مبا  قا�سيًا  كِتِتان  لبنان  يف  االأول  يومي 
عجاف. اأ�ستذكر كالم �سائق �سيارة االأجرة التي كانت تقلنا اأنا وعائلتي 
الفل�سطينيني،  لالجئني  الر�سيدية  ميم  اإىل  وحتديدًا  لبنان،  جنوب  اإىل 
هادئ، جميٌل  "ميٌم  فالر�سيدية ح�سب و�سفه  على خيارنا،  اأثنى  حيث 

وفيه بحر". 
كان كالم ال�سائق يف ذلك اليوم هو ال�سيء الوحيد اجليد، وبداأت اأتخّيل 
�سكل املخيم وعناقه مع البحر. بداأت اأ�ستاق اإليه من دون اأن اأعرفه. و�سلنا 
الأكث من  اإنتظرنا  الب�س"، وهناك  "دّوار  اإىل موقف احلافالت وي�سمى 
الرغم  فعلى  املخيم.  اإىل  لتاأخذنا  اأجِتِترة  �سيارة  عن  باحثني  �ساعٍة  ن�سف 
عندما  ترف�س  كانت  جميعها  اأنها  اإاّل  املوقف،  يف  حولنا  من  كثتها  من 
تعرف باأن وجهتنا هي املخيم وحُميا ال�سائقني يتحّول اإىل رف�سٍ ب�سورٍة 
اأثار ا�ستغرابي، الأعرف يف ما بعد، باأن قلًة قليلة من غري  غريبة. موقٌف 
الفل�سطينيني يدخلون املخيم، وباأن معاناة اإيجاد تاك�سي يقلك اإىل املخيم 

�ستكون متالزمة معك ما دمت تعي�س فيه.
وجدنا �سالتنا اأخريًا وكان �سائٌق من الر�سيدية، بداأت تلوح معامل املخيم 
من بعيد، اإىل اأن و�سلنا فكان يف ا�ستقبالنا حاجٌز للجي�س اللبناين. يف 
البداية، ظننت باأنه وليد حدٍث اأمنٍي معنّي و�ستتم اإزالته بعد زوال تاأثريات 
"حاجز طّيار" باللغة الع�سكرية. لكن �سكل احلاجز  اأنه  اأي  هذا احلدث، 
منّمقة  قائمٌة  املعامل  هِتِتذه  ومِتِتن  وم�ستمر.  قِتِتدمٌي  باأنه  ت�سي  كانت  ومعامله 
باملمنوعات التي يحّظر دخولها اإىل املخيم اإال بت�سريح، ومنها مواد البناء 
ت�سريح  اإىل  حتتاج  التي  املمنوعات  من  وعائلتي  اأنِتِتا  فكنت  واالأجِتِتانِتِتب، 

ح�سب تقدير اجلي�س! 
املخيم. كانت رايات  اإىل  بعد عملية مربكة ودخلنا  الت�سريح  اإ�ست�سدرنا 
املزدحمة  واجلِتِتِتدران  ال�سهداء،  �سور  ا�ستقبالنا،  يف  مرفرفًة  الف�سائل 

بالعبارات الوطنية، كلها ت�سي باأننا اأخريًا يف املخيم. 
تاأمني م�سكن. كان  اإ�ستقبلونا برحابة �سدر و�ساعدونا يف  اأهايل املخيم 
املنزل ه�ّسًا - كحال العديد من منازل املخيم - وبداأت مياه االأمطار تت�سلل 
الرميم،  بعملية  لل�سروع  الثاين  اليوم  �سارعُت ووالدي يف �سباح  اإليه. 
وبعد معاينة مكان الن�س يف ال�سقف، قّدرنا حاجتنا بكي�س من االإ�سمنت 

ولكنني  وعر�سه،  بطوله  كله  املخيم  اأرجِتِتاء  جبت  واحِتِتدًا.  الأجلب  فذهبت 
و�ساألني  تاأخري  ب�سبب  بع�سبية  اإ�ستقبلني  والدي  الوفا�س.  عدت خايل 
الده�سة  الإدخاله؛  ت�سريح  اإىل   يحتاج  باأنه  فاأجبته  الكي�س،  عن  بغ�سٍب 

اعتمرت وجهه مثلما اعتنقت وجهي من قبله.
فا�ستغلت يف  اأ�سرتي،  به  الأعيل  عماًل  اأجِتِتد  اأن  علّي  لزامًا  كان  فِتِترٍة  بعد 
ور�سة لبناء املنازل مع عدد من �سباب املخيم. يف يوم العمل االأول جل�سنا 
على الفطور مع �سباب الور�سة وبداأنا نتبادل اأطرف احلديث وتطرقنا اإىل 
الفوارق بني ميمات �سوريا ولبنان وما اإىل ذلك، واأخربتهم اأنني اأنوي 

اإكمال تعليمي واأحلم باأن اأ�سبح حماميًا. �سحك اأغلبهم على كالمي وبانت 
على وجوههم مالمح اال�ستهزاء. وقال يل اأحدهم "الفل�سطيني ممنوع اأن 
يعمل حماميًا يف لبنان". �ساألته م�ستف�سرًا: ملاذا؟، فاأجابني: "عدد كبري 
من املهن ممنوع على الفل�سطيني اأن يزاولها يف لبنان، وهذا الذي يجل�س 
على ميينك هو واحد من املمنوعني". اإلتفتُّ اإىل مييني بعينني مفتوحتني 
على اآخرهما من فعل الده�سة، فاأجابني "اأنا مهند�س وال اأ�ستطيع العمل 
اأن يكون  كمهند�س". �سعرت ب�سعقًة �سرت يف ج�سمي؛ فكيف ملهند�ٍس 

اأن  بعد  ما  الأكت�سف يف  يديرها!  اأنِتِته  املفر�س  من  بناء  ور�سة  عاماًل يف 
يف  الكثري  هناك  واأن  اجلامعات،  خريجي  من  هم  الور�سة  �سباب  غالبية 

ميمات لبنان من مناذج الور�سة التي عملت فيها. 
كان التلفزيون هو اأوىل الكماليات التي نقتنيها يف املنزل لكي نتابع برنامج 
نبحث عن الفرح باأي  كنا  ع�ساف.  حممد  وخ�سو�سًا  العرب"،  "حمبوب 
و�سيلة كانت، وع�ساف وقتها كان بارقة اأمل فاأي اإجناٍز فل�سطيني هو اإجناز 
لكل الفل�سطينيني. وما اإن اأعلن مقّدم الربنامج اأن ع�ساف هو من حاز على 
املركز االأول؛ حتى انفجر املخّيم فرحًا ور�سا�سًا. للحظات �سعرت كاأنني 
التي  الر�سا�س  اأ�ِتِتسِتِتوات  لهول  املحتدمة  القتال  جبهات  مِتِتن  واحِتِتِتدٍة  يف 
لي�س و�سيلًة  ال�سالح هنا  اأن  بعد  اليوم، الأكت�سف يف ما  انطلقت يف ذلك 

حلفظ االأمن فقط، بل هو و�سيلٌة لالإبتهاج اأي�سًا واخلالف اأحيانًا. 
واأ�سبحت مدربًا  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  بالتطّوع يف  بعد فرٍة  بداأُت 
عندما  اأحالمهم  عن  �ساألتهم  التمارين  اأحِتِتد  ويف  القدم.  كِتِترة  يف  الأوالد 
ما  واكت�سفت يف  والهجرة.  ال�سفر  �سّبوا حلمهم يف  غالبيتهم  يكربون؛ 
بعد اأنه لي�س حلم هوؤالء االأطفال فح�سب، بل هو واقٌع ج�سده الكثري الكثري 

من �سباب املخيم الذين غادروا بيوتهم وزواريبهم. 
اإىل  دخلت  تعليمي.  اأكمل  اأن  وقِتِتررت  مت�سارعة  وال�سنوات  االأيِتِتام  مِتِترت 
اجلامعة بعد طول عناء يف اخت�سا�س االعالم. اجلامعة هي املكان الذي 
البع�س  الفل�سطيني واللبناين ويتعّرفون على بع�سهم  ال�سباب  يلتقي فيه 
اأكث من دون قيود اجتماعية، وهناك �سمعُت مب�سطلح "�سورة منطية" 
من  اللبناين  ال�سباب  مينع  الذي  امل�سطلح  هذا  اأي�سًا.  وع�سته  مرة  الأول 
َكة احلرب  َتررِ على  املبني  امل�سطلح  املخيمات، وهذا  ا�سدقائهم يف  زيارة 
االأهلية، وعلى �سورة �سلبية عن واقع الفل�سطيني، ولالإعالم دور كبري يف 
تكري�سه، فهوؤالء ال�سباب من الطرفني، هم �سحية هذا امل�سطلح بالدرجة 

االأوىل. 
اليوم، ما زالت هذه االأحداث تتكّرر اأمامي واأ�سبحت جزءًا منها، واأحداث 
جاهدًا  يِتِتحِتِتاول  الِتِتذي  لبنان  يف  للفل�سطيني  املُعا�س  الِتِتواقِتِتع  متثل  كثرية 
حت�سني حياته، وي�سع اآمااًل كبرية على احلكومة اجلديدة يف اأن تن�سفه 

ومتنحه حقوقه. 
املخيمات الفل�سطينية يف �سوريا ال تختلف كثريًا عن املخيمات يف لبنان. 
فمعاناة اللجوء واحدة، لكن الظروف متلفة يف البلد امل�سيف. يف �سوريا 
مل يكن هناك �سيء ا�سمه �سورة منطّية، ومل يكن هناك اي�سًا حمالت من 
مبعاملة  يقّر  كِتِتان  ال�سوري  فالقانون  املدنية،  احلقوق  ا�ستح�سال  اأجِتِتل 
الالجئ الفل�سطيني مثل ال�سوري. لكن ال�سيء املوّحد بني هنا وهناك ويف 

مناطق �ستات الفل�سطينيني اأجمع، هو االأمل بالعودة. 
* صحافي فلسطيني سوري، مخيم سبينة، سوريا

الفلسطيني التائه من مخّيم سوري إلى لبناني!
اإياد �صنديد*

 اأن�سئ عام 1948، على بعد 14 كلم جنوب غرب العا�سمة ال�سورية 
م�ساحة  على  درعِتِتِتا  حمافظة  اإىل  املِتِتوؤديِتِتة  الِتِتطِتِتريِتِتق  على  دمِتِت�ِتِتسِتِتق، 
27000 م2. يبلغ عدد �سكانه من الالجئني الفل�سطينيني 26،487 
الجئًا. مع بداية عام 2013 ا�سطر العديد من �سكانه اإىل النزوح 
بعد اأن تعّر�س لق�سف مبا�سر وملرات عدة.وت�سري التقديرات اإىل 

اأن اأكث من 80% من املخيم مدّمر تدمريًا �سبه كامل.

مخيم سبينة

المخيمات الفلسطينية في سوريا ال تختلف كثيرًا 
عن المخيمات في لبنان. فمعاناة اللجوء واحدة، لكن 

الظروف مختلفة في البلد المضيف. في سوريا لم يكن 
هناك شيء اسمه صورة نمطّية فالقانون السوري 

كان يقّر بمعاملة الالجئ الفلسطيني مثل السوري
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ما  عندي  لي�س  �سباحًا.  ربعًا  اال  ال�سابعة  عند  يبداأ  املخيم  يف  ال�سباح 
اأفعله باكرًا. ال �سيء غري اأن البيوت يف املخيم كقرية ال�سنافر، مرا�سة 
متال�سقة ما ي�سطرين اإىل اال�ستيقاظ يوميًا مع جارتي التي توقظ اأبناءها 
للذهاب اإىل املدر�سة، فاأ�ستيقظ معهم على �سوت �سراخها وهي تقول يال 

يا عبد الله "قوووووووووووووووووووووووم"، و"قوم".
هذه مثل بوق الع�سكر ُتوقظ كل َمن ي�سكن قرب اأم عبد الله هذه.

الذاهبني  املِتِتدار�ِتِتس  طِتِتالب  �سجيج  فيها  يعلو  �ساخبة،  املخيم  �سباحات 
املكّد�سة  وعرباتهم  النظافة  عّمال  مع  لوجه  وجهًا  يلتقون  مدار�سهم  اإىل 

بالنفايات، ما يجعلهم عر�سة للده�س يف اأي حلظة. 
هو املخيم وال �سيء جديدًا فيه: اأبنية حتا�سرك من كل اجتاه ت�سعر كاأنك 
يف قعر جهنم حما�سر باحلجارة، تت�سلل اإليك اأ�سعة ال�سم�س بني اجلدران 

والعمران الع�سوائي بخجل. ال �سجر وال زهور وال �سوت ع�سافري.
اإىل اجلامعة واجتياز حواجز  للذهاب  العذاب  تبداأ رحلة  الن�سكافيه،  بعد 
املخيم و"اللفلفة" بحثًا عن مرج اأقل ازدحامًا من غريه. رحلة البحث هذه 
ت�ستغرق �ساعة كاملة اأحيانًا يف الوقت الذي يجب اأن اأ�سل فيه اإىل جامعتي 
بِت10 دقائق لو اأن الطريق �سالكة. بعد اجلامعة، غالبًا ما اأ�سطر اإىل العودة 
راجلة اإىل البيت ب�سبب رف�س ال�سيارات الدخول اإىل املخيم، اأواًل ب�سبب 
الزحمة، وثانيًا ب�سبب خوفهم من ح�سول ا�ستباك مفاجئ. واأ�سعر باأنني 
اأعي�س ومعي كل �سكان املخيم، حالة فو�سى كارثية ونكبة جديدة. كاأننا 
نعي�س يف "غيتو" و"حممّية ب�سرية فيها ب�سر مفر�سون". �سورة منطّية 

يرمقني  املخيم"،  "اإىل  له  اأقول  عندما  التاك�سي  �سائق  على وجه  ترت�سم 
بنظرة ثم "ي�سّفط" بعجالت �سيارته، تاركًا وراءه �سحبًا من غبار يحجب 
الروؤية. واأبقى ن�سف �ساعة واأكث واأنا اأبحث عمن يعيدين اإىل البيت حتت 
املطر اأو اأ�سعة ال�سم�س احلارقة، �سّيان. اأ�ستم املخيم تارة، وحظي االأعث 
تارة اأخرى، واأ�ستم جدي االأول الذي خرج من فل�سطني، واأّم اليهود. ثم 

اأم�سك جيدًا بالكتب واأعود �سريًا على االأقدام.
واالأمكنة  االأزمنة  متلف  ويف  جميعًا،  منا  مطلوب  املخيم  يوميات  يف 
مثاًل  بيتي  يف  مفاجئة.  معركة  من  خوفًا  اأحذيتنا  منتعلني  ننام  اأن  فيه، 
حقيبة مالب�س جاهزة دائمًا للهرب، يف داخلها مالب�سي ومالب�س زوجي 
واأوراقنا الثبوتية وبع�س الكتب النادرة، جاهزة من اأول طلقة اأو قذيفة، 

وقد ال ي�سعفك الوقت يف حملها واخلِتِتروج. مِتِترات ومِتِترات هربنا حفاة 
غري  �سيء  اأي  حمل  يف  حتى  التفكري  دون  مِتِتن  الر�سا�س  اأزيِتِتِتز  حتِتِتت 

اأرواحنا. 
ال�سجيج. حتى يف يوم اجلمعة  هِتِتادئ خِتِتاٍل من  بيوم  يف املخيم حتلم 
وهدوئه يخرق حياء �سمته �سوت االأطفال الذين قرروا مت�سية اإجازتهم 
طفولتي  فِتِتِتاأرى  يتقاذفونها  الِتِتكِتِترة،  يلعبون  الِتِت�ِتِتسِتِتارع.  يف  االأ�سبوعية 
فكان  للعب،  �سة  اأماكن م�سّ من وجود  ُحرمت  معهم. طفولة  ترك�س 

ال�سارع ملعبًا لنا بني اخلطر وال�سيارات والر�سا�س الع�سوائي.
ب�سبب  البع�س  بع�سهم  يناظرون  �سّبان  املخيم،  يف  الطريق  قارعة  على 
البطالة. منهم من يجل�س وراء ب�سطة و�سع عليها بع�سًا من قناين العطر 
جميعهم  ال�سحلب..  اأو  للخ�سروات  عربة  وراء  واآخِتِتِتر  لبيعها،  املِتِتِتزّورة 

يفكرون بال�سفر. 
االإ�سم  اأكث اختالفًا عن  اأن يكون  الواقع يف ميم عني احللوة ال ميكن 
للم�سابني  انتظار  اأنِتِته حمطة  يكفي  فيه.  العي�س  مِتِترارة  رغِتِتم  يحمله  الِتِتذي 
بحّمى احلنني اإىل فل�سطني ومل يقدر لهم ال�سفاء، فاأنت يف املخيم ال تبحث 
عن عالج ملر�سك باحلنني، بل عن عالج للعودة، ال �سيء �سوى العودة. هو 
املخيم عندما اأدخله تنتابني رع�سة من اأثر حّمى البالد. رع�سة ت�سبه موجة 
جمّرد  وعني  عنها  بعيد  املِتِتوت  اأن  رغِتِتم  ال�ساطىء،  لعناق  تتوق  مت�سردة 

خطوات قليلة.
* صحافية فلسطينية - مخيم عني الحلوة – لبنان

بِتِتِتِتِتراءة عِتِتِتِتِتودة، يف الِتِتثِتِتامِتِتنِتِتة والِتِتعِتِت�ِتِتسِتِتريِتِتن مِتِتِتن عِتِتمِتِترهِتِتا، ولِتِتِتِتدت يف ميم 
"الدهي�سة"، اأكث املخيمات فقرًا واكتظاظًا بال�سكان يف مدينة بيت حلم. 
حتكي لِت"ج�سور" حكايتها مع هذا املخيم ومع حال اللجوء املوؤقت الدائم: 
مل اأعد اأ�سكن يف املخيم.. اإاّل اأنني انتمي اإليه. اأعترب نف�سي "الجئة داخل". 
تاأتي املرحلة االنتقالية  اأن  اإىل  فاملخيم جمّرد مرحلة موؤقتة فر�ست علينا 

اإىل الوطن النهائي فل�سطني.
لالجىء الداخل خ�سو�سية.. �سحيح اأننا يف فل�سطني وعلى اأر�سها، اإاّل 
اأن هناك اختالفًا بني من هو يف جزء من وطنه، ولي�س يف كل وطنه. نحن 
يف الداخل  ن�سكن يف مكان بات مبثابة "جمتمع م�سيف" لالجىء بح�سب 

تعريف االونروا..
نحن بالن�سبة  اإىل االآخرين فل�سطينيون متلفون، الأننا يف بلدنا ووطننا. 
يح�سدين ُكث اأنني يف وطني ويعتقدون اأننا نعي�س يف ا�ستقرار، وال نتعامل 

مع الوجه االحتاليل الإ�سرائيل ب�سكل يومي مثل اأهلنا يف غزة وال�سفة.. 
الالجىء يبقى الجئًا اأينما كان، نرتبط معًا مبقدار ارتباط وت�سابه معاناتنا 
االأعرا�س، ون�ستمع  الفل�سطينية يف  الدبكة  وق�س�سنا ويومياتنا: نرق�س 
وتدمع  النكبة،  قبل  ما  وذكريات  االأيِتِتام،  ما�سي  لنا  يِتِتروون  اأهالينا  اإىل 

اأعيننا لن�سيد "موطني".
الداخل  ميمات  يف  عندنا  التحتية  البنية  تكون  قد  نف�سها.  هي  املعاناة 
اخلدماتية  االأو�ِتِتسِتِتاع  لبنان، حيث  الو�سع يف ميمات  من  حِتِتااًل  اأف�سل 
�سيئة يف كل املجاالت، وحيث هناك متل�س من امل�سوؤوليات، اإاّل اأن النظرة 
اإليك كالجىء هي نف�سها وم�ستقبلك هو نف�سه: اأن تكون الجئًا فذلك يعني 

اأنك �سخ�س ال ميكن الوثوق بك، وطبعًا لي�س لك اأي اأولوية بالن�سبة اإىل 
فر�س العمل.. لقد در�ست اإدارة اأعمال الت�سويق يف جامعة بيت حلم، وما 

زلت اأبحث عن عمل. 
الدار غري دارك، واأنك  اأن هذه  عندما تولد الجئًا تدرك منذ تفّتح عينيك 
مقيم موؤقت. من ال يعي�س يف املخّيم �سعب اأن يفهم ثقافة من يعي�س فيه، 
واحِتِتد.  م�سري  ويربطها  نف�سها  واالأحِتِتِتِتالم  نف�سها  الِتِتهِتِتّم  حتمل  جمموعة 
جمموعة ال متلك منزاًل حتيا فيه وال ار�سًا تدفن بها. ال ترث �سوى ذكريات 
يف  ودائمة  موؤقتة  حياة  يعي�سون  املخيم  اأهِتِتايل  اأحِتِتالم.  منازل  ومفاتيح 

الوقت نف�سه. االأمل هو حافزهم.

ال�سجر  القد�س حيث  ال�سفلة يف قرى ق�ساء  اإىل  العودة  اإىل  اأطمح دومًا 
قريتنا  زيِتِتارة  العدو  لنا  ي�سمح  واحِتِتدة حيث  مرة  زرتها  العائلي.  واالإرث 
يف االأعياد فقط ومرة واحدة. لقد هدموا كل ما فيها وحّولوها اإىل حممية 
طبيعة. عندما زرتها راأيت فيها ما اأخربتني جدتني عنها: �سجرة الزيتون 

ال�سخمة و�سجر اجلوز وعني النبع "عني �سفلة". 
روت يل جدتي كيف طردوها من منزلها يف القرية والتجاأت مع االأهايل 
اإىل اجلبال، عا�سوا �سنة كاملة يف جبال بيت حلم يف اأقرب مكان اإىل القرية 
التي كانوا على قناعة بعودتهم اإليها. قيل لهم حينذاك باأنهم �سيبقون يف 
اخليام ملدة ع�سرة اأيام فقط حتى يتح�سن الو�سع. اإاّل اأن قريتها اأحرقت. 

فالتجاأ اأهلها اإىل ميم الدهي�سة االأقرب اإىل ال�سفلة. ثم ت�سّتتوا.
يف ميم الدهي�سة، وباال�سافة اإىل م�سكلتي املياه والكهرباء. نعي�س ظروف 
على  املنت�سرة  االحتالل  حواجز  ب�سبب  اليومية  امل�سايقات  مع  االحتالل 
واالأطفال،  الن�ساء  واعتقال  املتكررة،  واالأزمِتِتات  املخيم،  مداخل ومارج 

وو�سع قيود على حركة ال�سباب والفتيات.
اأينما  نحن جزء من جمتمع الالجئني، جمتمع كامل ولكن م�ستت، نحمل 
كنا ذكريات اآبائنا واأجدادنا و�سور قراهم/ قرانا واأحالمهم هي اأحالمنا. 
نختلف عنهم فقط اأننا نحن ال�سباب منلك طاقة اأكرب قلياًل منهم.. قّوتنا هي 
يف توا�سلنا والركيز على النقاط اجلامعة لنا يف متلف اأماكن وجودنا، 
اإىل  امل�ستقبل  يف  تقودنا  رمبِتِتا  وا�سحة  روؤيِتِتة  ذات  جمموعات  وت�سكيل 

وحدة ال�سارع الفل�سطيني وا�ستعادة الوطن. 
* ناشطة فلسطينية، فلسطني

في عين الحلوة: بين حنين العودة والموت القريب

من فلسطين: أنا الالجئة في بالدي

ر�صا حيدر الغادو*

براءة عودة*

مِتِتن اأكِتِتِترب املِتِتخِتِتيِتِتمِتِتات يف لِتِتبِتِتنِتِتان مِتِتن حِتِتيِتِتث الِتِت�ِتِتسِتِتكِتِتان واملِتِت�ِتِتسِتِتاحِتِتة. 
فيه  الفل�سطينيني  عِتِتدد  ويبلغ  مِتِتربِتِتعِتِتًا.  كلم   2.9 نحو  م�ساحته 
وامل�ساكن  لل�سكان  العام  "التعداد  بح�سب  اأ�سخا�س   21.209
يف املخيمات والتجمعات الفل�سطينية لعام 2017" الذي اأجنزته 
اإدارة االإح�ساء  بال�سراكة مع  الفل�سطيني  اللبناين  جلنة احلوار 

املركزي اللبناين. 

مخيم عين الحلوة

مربعًا، جنوب  كيلومرًا  م�ساحة من 31  فوق  عام 1949،  اأقيم 
الفل�سطيني   لالإح�ساء  املِتِتركِتِتزي  اجلهاز  يقّدر  حلِتِتم.  بيت  مدينة 
االنتفا�سة  اأثناء  العام 2017.  ن�سمة يف   8ʼ919 بِت �سكانه  عدد 
االأوىل اأقام اجلي�س االإ�سرائيلي �سياجًا اأمنيًا حوله، وبابًا حديديًا 
ال�سيارات  على  احلجارة  رمي  ملنع  الرئي�سي  املدخل  عند  دوارًا 
وبقي  الرئي�سّية،  اخلليل  القد�س  طريق  على  املِتِتارة  االإ�سرائيلية 
اجلدار حتى اأزيل عام 1995 بعدما اأ�سبح املخيم حتت �سيطرة 

ال�سلطة الفل�سطينية.

مخيم الدهيشة
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لجنة الحوار

الشباب الفلسطيني يملك إمكانات الرد على 
التحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

فال�سباب هم  العن�سر االأكرب من مكّونات جمتمع  الالجئني الفل�سطينيني 
يف لبنان، تراوح اأعمارهم بني 14 و35 �سنة. حتديات ُمتلفة تواجههم 
اأولها اإنعدام االآفاق الواعدة بحياة كرمية: البيئة املعي�سية ال�سيئة، واملناطق 
املكتظة بالبنية التحتية املهرئة وامل�ساكن اخلطرة، املعاناة من انعدام االأمن 
ب�سبب كثة النزاعات املُ�سلَّحة، ظروف العمل ال�سعبة، ال�سعور بالتهمي�س 
العمل،  اإىل �سوق  التي متنع و�سولهم  القيود  التوظيف ب�سبب  يف عملية 
التعليم  ق�سايا  جانب  اإىل  الفل�سطينية  للهوية  الغام�س  القانوين  التمثيل 
الثقة  وتراجع  للدخل  املُِتِتدّرة  للم�ساريع  التمويل  وندرة  وال�سحة  والبطالة 
"االأونروا" واملنظمات غري احلكومية، وانق�سام ال�سباب يف ما بينهم،  بِت 

وامل�ساحلة مع املجتمعات اللبنانية...
واإذ يزداد تركيز اجلهات املعنية املحلية والدولية على ال�سباب الفل�سطيني 
االإ�سراتيجيات  اأن  تِتِتبِتِتنّي  الِتِتتِتِتحِتِتديِتِتات،  هِتِتذه  مواجهة  مِتِتن  لتمكينهم  �سعيًا 
دة باأن ُت�سبح ُمتداخلة،  والربامج القائمة ال تتوافق دائمًا يف ما بينها، ُمهدَّ
االأمثل والذي  بال�سكل  رة  املُتوافرِ املِتِتوارد  ا�ستخدام  اإىل عدم  يِتِتوؤدي  قد  مما 
اأن  الفل�سطيني  اللبناين  احلِتِتوار  جلنة  راأت  لذلك  مُمكن.  اأثِتِتر  اأكِتِترب  ُيحّقق 
هناك حاجة خلطة عمل م�سركة تن�سوي حتت مظلة واحدة. وعملت خالل 
ف اإىل واقع وطموحات ال�سباب الفل�سطيني يف  عرُّ اأكث من عامني، على التَّ
لبنان، وتو�سلت اإىل اإقرار "اإ�سراتيجّية للنهو�س بال�سباب الفل�سطيني يف 
لبنان"، ميتد تنفيذها من عام 2019 اإىل عام 2025، ومُتّكن اجلهات املعنية 

واملانحة من تن�سيق اأعمالها وا�ستثماراتها من خالل اإ�سراك ال�سباب فيها.

امل�سهد ال�سبابي
تنبع اأهمية االإ�سراتيجّية التي تقرحها جلنة احلوار اأنها من ُبناة اأفكار 
ال�سباب الفل�سطيني اأنف�سهم. فلقد اأجرت اللجنة منذ العام 2016، بحوثًا 
ة ُم�ستفي�سة حول و�سع ال�سباب الفل�سطيني يف لبنان،  واأن�سطة توا�سليَّ
اأظهرت اأنه �سباب ن�سط ب�سكل عام، ُيبادر اإىل القيام بالعديد من االأن�سطة 
ع بتجربة متنوعة يف ت�سكيل ال�سبكات واملجموعات  وامل�ساريع، كما يتمتَّ
املوؤ�س�سّية. ولكن غالبًا ما تكون املبادرات غري قادرة على االإ�ستمرار نظرًا 
اإىل ثالثة اأ�سباب رئي�سية: االإختالفات ال�سيا�سية يف انتماءات ال�سباب اأو 
وجهات نظرهم، مما يوؤّدي يف كثري من االأحيان اإىل انق�سامات داخلية؛ 
الذين  ال�سباب  لدى  واحلما�سة  واالهتمام  االإندفاع  على  احلفاظ  �سعوبة 

يتطوعون فيها؛ و�سعوبة اإ�ستدامة التمويل اخلارجي.
"م�ساحات  عِتِترب  الفل�سطيني  ال�سباب  مِتِتع  توا�سلها  مِتِتن  للجنة  تبنّي  كما 
كبرية  ملجموعة  طرحهم  خالل  من  عدة  طموحات  لل�سباب  اأن  للنقا�س"، 

الريا�سة  اأو  الفنون  من  االأبِتِتعِتِتاد،  املتعّددة  امل�ساريع  اأنِتِتواع  من  وُمتنوعة 
واالإقت�سادية.  واالإجتماعية  البيئية  االأهِتِتداف  اإىل  االجتماعي،  والتما�سك 
واأن لكث منهم االمكانات والرغبة يف غر�س االأمل يف جمتمعاتهم ويف 
االإ�سراتيجي  التفكري  من  مب�ستوًى  يتمتعون  االآخِتِتريِتِتن،  ال�سباب  متكني 
الت�سارك  يف  النّيات  اإىل  اإ�ِتِتسِتِتافِتِتًة  خطواتهم،  جتِتِتاه  املجتمع  نظرة  حِتِتول 
والتحديات  ملجتمعاتهم  د  املُعقَّ للواقع  والفهم  العميق  واالإدراك  املجتمعي، 

التي ُتواجههم.
وم�ستويات  اأنِتِتِتواع  متلف  خِتِتالل  من  الن�سط  ال�سبابي  امل�سهد  بِتِترز  كما 
الفل�سطينية  احلكومية  غِتِتري  املنظمات  غالبية  ُتقّدمها  الِتِتتِتِتي  الِتِتتِتِتدريِتِتبِتِتات 
ز ذلك  طة يف م�سرح ال�سباب الفل�سطيني. وقد عزَّ واللبنانية والدولية الَن�سرِ
الكثري من املهارات امللمو�سة لديهم، ووّفر م�ساحة للتعلم اجلماعي وعقد 
اللقاءات، واأ�ساف �سعورًا متزايدًا بتقدير عملية تطوير الذات. لكن تبنّي 
: فر�س تطبيق املكت�سبات  اأن هناك نق�سًا يف حتقيق اأثر م�ستدام، حيث اأنَّ
التعليمية نادرة للغاية؛ والربامج بطبيعتها ق�سرية االأمد يف الغالب، يحد 
التي  املبادرات  نتائج  وُي�سعف  واخليال،  االإبِتِتداع  من  موا�سيعها  ت�سابه 
ال�سباب  دة من  ت�ستقطب جمموعات حُمدَّ ما  غالبًا  ال�سباب، وهي  يقودها 

الن�سطاء املعروفني.
ال�سباب  مِتِتع  الِتِتعِتِتامِتِتلِتِتة  ِتِتة  املِتِتعِتِتنِتِتيَّ للجهات  �ِتِتسِتِتامِتِتل  مب�سح  اللجنة  قِتِتامِتِتت  كِتِتمِتِتا 
الفل�سطيني يف لبنان، وتبنيَّ وجود اأكث من 95 جمموعة ومبادرة و�سبكة 
ومنظمة وو�سيلة اإعالمية بقيادة ال�سباب، ولدى حوايل 30 منها م�ساحة 

 إستراتيجّية النهوض بالشباب الفلسطيني:
 اإلستثمار في مستقبل أفضل

مع  تراجع االهتمام املحلي والعربي والعاملي بالق�سية الفل�سطينية، وان�سداد اآفاق الت�سوية ال�سيا�سية ال�سلمية للق�سية الفل�سطينية، ومع ا�ستمرار بع�ض اخلطابات اللبنانية يف التعاطي 
مع الالجئني كعبء  اقت�سادي واجتماعي، ومع ارتفاع معدالت الفقر واالأمية والت�رسّب املدر�سي وانت�سار بع�ض االآفات االجتماعية يف املخيمات، يطرح الت�ساوؤل حول دور ال�سباب 

الفل�سطيني؟ وما الذي ميكن اأن يفعله، اأو اأن ي�ساعده على تغيري هذا الواقع وحتقيق طموحاته من اأجل م�ستقبل اأف�سل؟. 
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ه اأكث من 80 منظمة فل�سطينية ولبنانية اإىل ال�سباب  فعلية للعمل. وتتوجَّ
الفل�سطينية  ال�سيا�سية  الف�سائل  لدى جميع  ُكّلي. كذلك  اأو  ب�سكل جزئي 
غري  منظمة   18 حِتِتوايل  تتوّجه  اأي�سًا،  فاعلة.  �سبابية  منظمات  الرئي�سية 
الفل�سطيني ومُتّولهم، ولدى حوايل 20 جهة  اإىل ال�سباب  حكومية دولية 

مانحة ووكالة تابعة لالأمم املتحدة برامَج �سبابية فل�سطينية فاعلة.
لقد وجدت جلنة احلوار اأن اخل�سائ�س التي يتمتع بها ال�سباب الفل�سطيني 
ُتوّفر اأر�سية ثرية للعمل الت�ساركي الناجح، وت�ساهم يف حتفيز اأ�سحاب 
امل�سلحة على الثقة واالإ�ستثمار يف القدرات واملهارات الكامنة لدى هوؤالء 
االأطِتِتراف  متلف  مع  واللقاءات  االجتماعات  من  �سل�سلة  وبعد  ال�سباب. 
الدولية  واملنظمات  املانحة،  واجلهات  والفل�سطينية،  اللبنانية  الر�سمية، 
مات غري احلكومية الفل�سطينية واللبنانية، تو�سلت جلنة احلوار اإىل  واملُنظَّ
اإعداد م�سودة "اإ�سراتيجّية للنهو�س بال�سباب الفل�سطيني" اأعلنت عنها 
يف ال�سهر الثاين من العام 2019، تهدف لتكون مبثابة مظّلة الإ�ستثمارات 
ة بال�سباب الفل�سطيني وبالعمل معه، ُتوّفر من جهة، لالأطراف  اجلهات املعنيَّ
املانحة اآراًء على امل�ستوى امليداين حول احلاجة واالإمكانية لال�ستثمار يف 
ال�سباب الفل�سطيني يف لبنان واأثر هذا اال�ستثمار. وتطمح، من جهة ثانية، 
امل�ستويني  على  والعميق،  اال�سراتيجي  التفكري  على  ال�سباب  حِتِتثِّ  اإىل 
قد  التي  والتحديات  اإمكانياتهم  ا�ستغالل  خالل  من  واجلماعي،  الفردي 
ُتواجههم. كما تهدف اإىل متكني اجلهات املعنية اللبنانية من حلظ جمموعة 

االإحتماالت واملخاوف القائمة لدى ال�سباب الفل�سطيني. وبالتايل، ت�سعى 
الركيز على  الوا�سع، مع  للتعاون  �ساملة وفتح جمال  اإىل ت�سمني روؤى 

دة لو�سع اأ�س�س للعمل امللمو�س.  توجيهات حُمدَّ
االهداف الرئي�سية

ال�سباب  جميع  يتمتع  اأن  هِتِتو  االإ�ِتِتسِتِتراتِتِتيِتِتجِتِتيِتِتة  هِتِتِتذه  غِتِتايِتِتات  اأهِتِتِتم  اإحِتِتِتِتدى 
الفل�سطيني املقيم يف لبنان، بالفر�س واملهارات واملوارد و�سبكات الدعم 
التي متكنهم من حت�سني ظروف حياتهم واالنخراط يف تنمية جمتمعاتهم، 
م�ستقبلهم.  وعلى  عليهم  تنعك�س  التي  الِتِتقِتِترارات  يف  التاأثري  اإىل  اإ�سافة 
من متلف  لل�سباب  فر�سًا  اال�سراتيجّية  هذه  ُتقّدم  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
الفئات الُعمرية يف اإحداث تاأثري اإيجابي على بع�سهم البع�س، مما ُي�سّجع 
وت�سعى  البع�س.  لبع�سهم  وتوجيهها  بينهم،  ما  يف  االأفكار  تبادل  على 
يف  تقريبًا  �سنة   35 اإىل   16 �سن  من  ال�سباب  اإنخراط  اإىل  عمليًا  اللجنة 
هذه االإ�سراتيجية. وقد مت اختيار هذا النطاق الوا�سع من االأعمار ب�سبب 
التهمي�س املعروف والذي يقر به اجلميع لهذه الفئة العمرية، كما ب�سبب ما 

تتمتع به من اإمكانات وقدرات كامنة. 
وتطمح اللجنة عرب اال�سراتيجّية اإىل لعب دور فّعال عرب تقدمي فهم معّمق 
للو�سع احلايل لل�سباب الفل�سطيني يف لبنان، باالإ�سافة اإىل النظر يف ما 
ة يف هذا املجال، و�سواًل اإىل تعزيز عملية  تقوم به متلف اجلهات املعنيَّ

متكني ال�سباب الفل�سطيني عرب تزويدهم بوثيقة �سادرة عن جهة ر�سمية 
لبنانية، وحا�سلة على دعم االأطراف املختلفة، مُيكن اأن ي�ستندوا اإليها يف 

م�ساريعهم امل�ستقبلّية التي ت�سبُّ يف عملّية التغيري.
مبادىء االإ�سراتيجية

على  الفل�سطيني  بال�سباب  للنهو�س  احلِتِتِتوار  جلنة  اإ�سراتيجية  ترتكز 
املبادئ التالية:

وبغ�س  متنوعة،  خلفيات  من  الفل�سطيني  ال�سباب  جلميع  ال�سمولية   -1
النظر عن و�سعهم القانوين.

م�ساواة النوع االجتماعي يف جميع االأن�سطة واإجتاهات العمل.  -2
امل�ساحلة بني ال�سباب الفل�سطيني من متلف اخللفيات، وكذلك بني   -3

ال�سباب الفل�سطيني واللبناين.
تعزيز التعاون والتوا�سل بني ال�سباب الفل�سطيني واللبناين.  -4

التمكني الفعلي واال�ستثمار يف قيادة ال�سباب وابتكاراته.  -5
اإعادة التفكري يف كيفية تخ�سي�س واإدارة التمويل، وتوحيد اجلهود.  -6

حتويل طاقة ال�سباب اإىل عمل لك�سب العي�س واإحداث فوارق.  -7
ة يف م�سرية  زيادة اأثر التعلم وفر�سه، واإ�سراك جميع اجلهات املعنيَّ  -8

من التعلُّم املُتبادل.

خطة العمل
حّددت اال�سراتيجّية خم�سة جماالت عمل اأ�سا�سية هي: 

االإ�ستدامة املالية: �سباب فل�سطيني م�ستقل اقت�ساديًا. حيث تطمح   -1
ح�سول  فر�س  وزيِتِتادة  التهمي�س،  من  التخفيف  اإىل  االإ�سراتيجّية 
ال�سباب الفل�سطيني على عمل، وتعزيز خلق فر�س عمل جديدة، وذلك 

بالتوازي مع العمل امل�ستمر على امل�ستوى ال�سيا�سي واحلقوقي.
تغيري ال�سرديات: اإعادة �سياغة �سردية ال�سباب الفل�سطيني يف لبنان   -2
وتو�سيح هوية ُمعا�سرة لالجئني الفل�سطينيني ال�سباب، وا�ستك�ساف 
الفردية واجلماعية، وتعزيز  الق�س�س  نظر متلفة من خالل  وجهات 

ن�سر االإنتاج الثقايف الذي يعك�س ال�سرديات اجلديدة.
ال�سباب يف عملية حت�سني  تعزيز دور  العمرانية:  البيئة  ظروف   -3
ظروف املخّيمات والتجمعات ال�سكنّية. وذلك من خالل: اإيجاد �سيغ 
احليازة  �سمان  وتعزيز  التملك  مِتِتن  متلفة  اأ�ِتِتسِتِتكِتِتااًل  تتيح  قانونية 
ال�سكن  ظِتِتِتروف  وحتِتِت�ِتِتسِتِتني  الِتِتقِتِتائِتِتمِتِتة،  الِتِتقِتِتوانِتِتني  �سمن  للفل�سطينيني 
وتنفيذ  ة،  ال�سكنيَّ والتجمعات  مات  املُخيَّ يف  احل�سرية  واخلِتِتدمِتِتات 

اأعمال جُمتمعّية خلدمة امل�ساحات العامة بقيادة ال�سباب.
حت�سني  وا�ستدامتها،  ال�سحية  اخلِتِتدمِتِتات  تلقي  تعزيز  ال�سحة:   -4
ودعم  وتعزيز  القائمة  املجتمعية  الهياكل  خالل  من  النف�سية  ال�سحة 
يف  املهني  التخ�س�س  على  ال�سباب  وت�سجيع  االجتماعية،  العالقات 

القطاع ال�سحي.
القائمة يف  التحديات  اإيجاد حل �سامل وم�ستدام ملواجهة  التعليم:   -5
امل�سهد التعليمي من خالل تعزيز اإدارة واإ�ستدامة قطاع تعليم ال�سباب 
وتعزيز  النظامي،  التعليم  يف  منه  اأكِتِترب  ن�سبة  واإحلِتِتاق  الفل�سطيني، 

جودة وفر�س التعليم احلر.
اإطار العمل

متلف  ُم�ساهمات  وتنظيم  هيكلة  عرب  عمل  اإطِتِتار  االإ�سراتيجّية  تقرح 
العمل  اإقِتِتِتِترار جمِتِتِتاالت  بِتِتهِتِتدف �سمان  املِتِتجِتِتال،  هِتِتذا  الفاعلة يف  اجلِتِتهِتِتات 

اخلم�سة وُمتابعة تنفيذها. ويت�سكل من:
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احلِتِتوار  جلنة  وت�سم  باالإ�سراتيجّية.  ِتِتة  اخلِتِتا�ِتِتسَّ التوجيهية  اللجنة   -
االأعلى  باملجل�س  لة  مُمثَّ الفل�سطينية  ال�سفارة  الفل�سطيني،  اللبناين 
)�سباب  ال�سباب  بِتِتوحِتِتدة  لة  مُمثَّ و"االأونروا"  والِتِتريِتِتا�ِتِتسِتِتة،  لل�سباب 
"االأونروا"(. مهمتها: االإ�سراف على و�سع اإطار العمل الذي ي�سمن 
ة،  الرئي�سيَّ ة  املعنيَّ اجلِتِتهِتِتات  قبل  مِتِتن  االإ�سراتيجّية  واإقِتِتِترار  تطوير 
الفل�سطينية  الف�سائل  مِتِتع  املفتوحة  املِتِتحِتِتادثِتِتات  ا�ستمرار  و�سمان 
رها وتلّقي ُمالحظاتها  الإطالعها على اال�سراتيجّية وعلى مراحل تطوُّ

حولها.
املانحة،  اجلهات  فيها:  وي�سارك  بال�سباب.  ة  املعنيَّ اجّلِتِتهِتِتات  ة  من�سّ  -
الفل�سطينية  احلكومية  غِتِتري  ِتِتمِتِتات  واملُِتِتنِتِتظَّ املعنية  الِتِتدولِتِتيِتِتة  ِتِتمِتِتات  املِتِتنِتِتظَّ
الفل�سطيني،  بال�سباب  مبا�سر  ات�سال  لديها  التي  املحلية  واللبنانية 
والوزارات وال�سلطات املحلية التي تلعب دورًا اأ�سا�سّيًا يف التن�سيق 
يف جماالت العمل املختلفة. مهامها: التن�سيق الفّعال، ت�سميم الربامج 
القائمة على ال�سراكة والتعاون لو�سع جدول اأعمال ُم�سرك، ت�سكيل 
جمموعة للتمويل امل�سرك وبناء طريقة تقييم ت�ستند اإىل اأر�س الواقع.
وتقدمي  االإ�سراتيجّية  تطوير  ملتابعة  الفل�سطيني  ال�سباب  منتدى   -
وخططه  العمل  اأهِتِتِتداف  تعديل  يف  وامل�ساركة  حولها،  م�ساهماتهم 

ات  ال�سباب من جميع املناطق من اخللفيَّ يف كل مرحلة. ي�سارك فيه 
فر�سة  له  وتتيح  املعنية،  باجلهات  مبا�سر  ب�سكل  وُيربطون  املختلفة 

التاأثري يف القرارات املتعلقة بامل�ساريع التي ت�ستهدفه.
ة  املعنيَّ اجلِتِتهِتِتات  من�سة  عمل  لتنظيم  االإ�ِتِتسِتِتراتِتِتيِتِتجِتِتّيِتِتة  تن�سيق  فِتِتريِتِتق   -
بال�سباب ومنتدى متابعة لل�سباب، ول�سمان التوا�سل امل�ستمر بينهما.

متويل االإ�سراتيجية
تقرح االإ�سراتيجّية ثالث اأفكار خليارات التمويل، مع اإمكانية تداخلها:

حُمِتِتِتّددة.  م�ساريع  �سل�سلة  مِتِتن  بِتِتِتداًل  ا�سراتيجية  ُمِتِتكِتِتّونِتِتات  متِتِتويِتِتل   -1
واملُواءمة بني اجلهات املانحة وبني التمويل، وو�سع خطط عمل �ساملة 

لة وطويلة املدى. وُمف�سَّ
اإن�ساء �سندوق متويل م�سرك ي�سم م�ساهمات احلكومات واجلهات   -2
قطاعات  مثل:  اأخِتِترى،  م�سادر  من  م  ُمقدَّ للّتمويل  الرئي�سية  املانحة 

لة من القطاعني العام واخلا�س. االأعمال، والربامج املُموَّ
لتنفيذ  ال�سباب،  ملبادرات  مركزي  ال  تراكمي  متويل  منِتِتوذج  تطوير   -3

م�ساريع تقرحها وتقودها �سبكة من ال�سباب.
لتمويل  مليون دوالر  يقل عن 15  ما ال  �سنويًا  يتوفر  اأنه  اللجنة  وحلظت 

تعزيز  اإىل  تهدف  مبا�سر،  وغِتِتري  مبا�سر  ب�سكل  ال�سباب  حِتِتول  م�ساريع 
يف  املانحة  للجهات  متزايد  اهتمام  ويظهر  ومتكينهم.  ال�سباب  م�ساركة 
اال�ستثمار يف ال�سباب، يتجّلى ذلك يف ا�سراتيجيات من متلف املانحني 
اجلهات  اجتماع  يف  ُعِتِتربِّ  وكما  لكن،  املتحدة.  االأمم  ووكِتِتاالت  الدوليني 
املانحة مع الوكاالت التابعة لالأمم املتحدة وجلنة احلوار يف العام 2016، 
الفعلي  واالأثِتِتر  التمويل،  من  دة  املُِتِتحِتِتدَّ االأهِتِتِتداف  بني  تباينًا  املانحون  يجد 
ه مُيكن حتقيق الكثري مع وجود تلك  لكيفّية اإنفاق اأموال املانحني، علمًا اأنَّ
العوامل واملوارد املحتملة. وهو ما يتطلب برجمة �ساملة للتنمية امل�ستدامة 
وت�ساركية بني املانحني وامل�ستفيدين، ودعم االبتكارات، واعتماد م�ساريع 
مربحة جتِتِتاريِتِتًا. وُيِتِتعِتِتدُّ هِتِتذا االحِتِتتِتِتمِتِتال واعِتِتِتدًا ب�سكل خِتِتا�ِتِتس، الأن جميع 
وتاأمل  ومتكينهم.  ال�سباب  م�ساركة  على  ُت�سّجع  املمنوحة  االأمِتِتوال  هذه 
التمكني  عملية  تعزيز  اإىل  االإ�سراتيجّية  هذه  تقود  اأن  يف  احلِتِتوار  جلنة 
وامل�ساركة هذه، والنهو�س بال�سباب الفل�سطيني من اأجل �سياغة م�ستقبل 

اأف�سل يحقق طموحاتهم. 
* ملراجعة مسودة االستراتيجية: 

w w w . l p d c . g o v . l b / D o c u m e n t F i l e s / Y o u t h -

extract-636808196329452671.pdf

لجنة الحوار

من جلسات النقاش مع الشباب الفلسطيني في لبنان.
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تحقيق

ب�سبب اجلدار  اأمتار  عنه  تف�سلنا  الذي  الغريب  م�سّلمات يف ذهن اجلار 
اآن واحِتِتد. ذلك  اأن يكون مرئيًا وغري مرئي يف  املفرو�س، والِتِتذي ميكن 
اجلار الذي ال يعرف عن املخيم �سوى تلك امل�ساحة ال�سيقة التي تعطيها 
و�سائل االعالم لالجئ الفل�سطيني والتي "ُتخلق" عند حدوث م�سيبة من 

امل�سائب.
جارنا مل يزر املخيم يومًا، خوفًا منه، كال�سبح الذي ال تراه لكن تهابه. 

ذهنيًا، هو جمموعة ت�سّورات هي عبارة عن افالم رعب ت�سبه ال�سبح 
ا�س دماء. هذا ال�سبح الذي ُر�سَم يف  الذي يظهر كم�سّ
املخيلة هو جمّرد �سيناريو م�ستوحى من الواقع، م�ستندًا 
اإىل التاريخ، واإىل اأحداث اآنية وجارية "طبيعية" حت�سل 

يف اأي مكان وزمان. 
على  ويعّتم  املظلم،  اجلانب  يعتمد  ال�سيناريو  اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  لكن 

اجلانب امل�سيء الذي ال ينتبه اإليه كثريون.
ق�سة ح�سن جزء من الظل الذي ي�سكل ال�سبح، لعلنا نبني ج�سورًا 

فوق اجلدار.
االأكِتِتث  ال�سخ�سية  هو  عِتِتامِتِتًا(،   28( االأ�سمر  ح�سن 
ميم  يف  الفل�سطيني  ال�سباب  بِتِتني  ن�سبيًا  �سعبية 

التوا�سل  و�سائل  على  لنف�سه  اخِتِتتِتِتاره  لقب  هِتِتو  �ساتيال. 
الواحد  يلغي  ولن  اإليه  ن�سبت  األقاب  من  كثري  مع  ومتا�سى  االجتماعي، 

االآخر.
ح�سن "اإبن جومانة"، هكذا يدل عليه كثريون، وخ�سو�سًا االأ�سخا�س 

ال�سلبة  ال�سخ�سية  �ساحبة  اأمِتِته  اإىل  ين�سبونه  �سنًا،  االأكِتِترب 
القوية. فمنذ �سغره مل يكن اأحد يجروؤ على االإقراب 
اأن  من  خوفًا  مِتِتا،  خطاأ  ارتكابه  عند  حتى  بكرها  من 

عند  اأنِتِتيِتِتابِتِتهِتِتا  عِتِتن  تك�سف  �سر�سة  لِتِتبِتِتوة  فِتِتهِتِتي  تِتِتنِتِتهِتِتره، 
احلاجة. 

اأي  فل�سطني،  عِتِتِترب  مِتِتن  وهِتِتِتو  عِتِتكِتِتا،  قِتِت�ِتِتسِتِتاء  مِتِتن  ح�سن 
عديدة،  بِت"الغوراين" الأ�سباب  يعرف  لذلك  "بدوي"، 
ال�سمراء  بِتِتالِتِتبِتِت�ِتِتسِتِترة  يِتِت�ِتِتسِتِتتِتِتهِتِترون  الِتِتغِتِتور  اأهِتِتِتل  اأن  منها 

وال�سعر االأجعد.
كنيته احلقيقية "طالل". وعندما ُي�ساأل عن اإ�سمه احلقيقي يقول نادوين 
ح�سن وب�س، بحب اإ�سمي، بي�سبهني، بيقولو اإ�سم على م�سّمى واأنا منيح 

م�س عاطل".
احلّي  �سباب  به  يطرب  جمياًل  �سوتًا  األقابه، ميتلك  مثل  عديدة  مواهبه 

كل م�ساء، باالإ�سافة اإىل جاره "اأبو و�سيم" ذي ال�سوارب البي�ساء 
الكثيفة املفتولة مثل راأ�س ال�سيف. ُيعرف ح�سن مبوهبة التمثيل 
�ساب  بِتِتدور  تلفزيوين  عمل  من  اأكِتِتث  يف  �سارك  اأنِتِته  اإذ  اأي�سًا، 
الدرجة  من  جنوم  نلتقي" مع  "غدًا  م�سل�سل  اهمها  فل�سطيني. 
اجلريئة  م�ساركته  اإىل  اإ�سافة  ال�سورية،  الِتِتدرامِتِتا  يف  االأوىل 
بي�سا"  "طرحا  م�سرحية  يف  املغت�سبني  اأحِتِتد  دور  يف  جِتِتدًا 
املادة  اإلغاء  "اأبعاد" بهدف  منظمة  مع  بالتعاون  التي عر�ست 
522 من القانون اللبناين وحماكمة املغت�سب، وح�سرها معظم 

�سباب املخيم ت�سجيعًا له.
مواهبه  على  ويف�سلها  وُيجيدها،  الفل�سطينية  الدبكة  ح�سن  يع�سق 

اأولوية يف حياته  اإلتحق بفرقة البيادر قبل 15 عامًا واأ�سبحت  االأخرى. 
ر نف�سه واأ�سبح االآن يعزف  مع العلم اأنها ال توؤّمن له اأي مردود مادي. وطوَّ

على اآلة "الكربة"، التي تدخل يف الفولكلور الفل�سطيني. 
ح�سن ال ي�ست�سلم رغم اإنعدام فر�س العمل، وال يقبل اأن يكون عالة على 

اأو  للفرا�س  ي�ست�سلم  وال  يخجل  ال  ي�سادفه.  عمل  اأي  يف  ي�ستغل  اأحِتِتد. 
الياأ�س اأو املخدرات. ينه�س قبل طلوع ال�سم�س ويخرج ليبيع الكعك عند 
مدخل املخيم، ويعمل اأحيانًا يف خدمة التو�سيل للمنازل مل�سلحة �سركة 

اإلكرونية.

يعّد ح�سن اأخًا اأكرب ولي�س جمّرد �سديق، فاجلميع يلجاأون اإليه عند اأي 
املخيم  و�سبابه يف  اأم�سى طفولته ومراهقته  اأن  بعد  م�ستع�سية.  م�سكلة 
اليوم قائد حلّي ي�سم  "قائد حّي ال�سدمة" وبجدارة، فهو  اإ�ستحق رتبة 
اأحد فك لغز ا�سمه، حتى ح�سن  نحو 50 �سابًا. حّي ال�سدمة مل ي�ستطع 
نف�سه ال يعرف كيف مّتت الت�سمية، لكن اإذا دخلت احلّي، حتمًا �سُت�سدم...

تاأثرًا  االأكث  ال�ساب  "اأبو دوما"، وهو  بِت  ال�سدمة" ملقب  "بر�ستيج حّي 
عمله.  فر�س  �ساقت  اأن  بعد  بالهجرة  حلم  الع�سرية.  واملو�سة  بِتِتاالأزيِتِتاء 
ع احلّي واالأ�سدقاء، واأّمن الله على روحه وركب زورقًا  ودَّ
متوجهًا نحو حلمه. و�سل اإىل قرب�س ب�سالم، وما هي اإال 
اأ�سهر معدودة، حتى عاد اأدراجه يقول "�سمكة وطلعتيها من 
املي" فعادت اإىل املاء. فور عودته اإفتتح حماًل �سغريًا كجزء 
من "مطلع درج". م�ساحته تكفي لوقوف �سخ�س واحد، وو�سع فيه اآله 
كهربائية "اك�سرب�س" ل�سنع ال�ساي والقهوة. فوق باب املحل و�سع الفتة 
�سغرية كتب عليها "م�سريك تكربي وت�سريي �ستار باك�س"، اإال اأنها مل 

تكرب وكان م�سريها االإقفال.
املهمة،  تبدل  مع  يتبدلون  ال�سدمة" كث،  حّي  "اأبطال 
"البيبي  فلعبة  بِتِتطِتِتاًل.  حتمًا  �ستجد  �ِتِتسِتِتاأن  كِتِتل  يف  لكن 
فوت" على �سبيل املثال، لديها بطل وهو م�سطفى امل�سري 
الذي يفتخر بنف�سه وكذلك �سباب احلّي، ويدعو دائمًا �سبان اأحياء اأخرى 
من املخيم للمبارزة. يتمّيز �سباب حّي ال�سدمة بحب املناف�سة، وخ�سو�سًا 
يف لعبة كرة القدم، لذا اأن�ساأوا فريقًا متمّيزًا ي�سّم العبني موهوبني مثال 
اأبو جماهد وربيع عبد اللطيف وغريهما. يتناف�س الفريق 
مع فرق من اأحياء املخّيم اأو من خارجه، علمًا اأّن لديهم 
جمهورًا كبريًا ياأتي خ�سي�سًا مل�ساهدة مبارياتهم حاماًل 
اأن يجمع  ِتِترات. وبِتِتعِتِتد  املِتِتكِتِت�ِتِتسّ اأنِتِتِتِتواع  معه االأراكِتِتِتيِتِتِتل وكِتِتل 
ح�سن األفي لرية من كل العب لدفع اإيجار امللعب، يدخل 
يد  امللعب فيما مي�سك كل واحِتِتد منهم  اأر�ِتِتس  الالعبون 
بعد  العامليني.  بالالعبني  ت�سّبهًا  احلِتِتِتّي  اأوالد  مِتِتن  ولِتِتد 
الن�سيد الوطني حلّي ال�سدمة الذي ين�سده ح�سن ب�سوته 
اآدمِتِتي  �سب  "اأنا  واحِتِتد:  ب�سوت  خلفه  يِتِترددون  واجلميع  اجلميل 
ريِتِتن... منوت وحتيا  رين  عالتمرين  بنزل  وملا  وقب�ساي �ساي �ساي... 
فل�سطني طني طني... وباإذن الله راجعني ب�س اإنتو قولو اآمني اآمني"، تبداأ 

املباراة. للحظة ت�سعر اأنك ت�ساهد اأهم مباريات املونديال.. 
يحب �سباب احلّي بع�سهم بع�سًا ويجعلونك تفكر اأنهم من اأب واأم واحدة، 
اإذ اإنهم يت�ساركون كل �سيء:  اأوقاتهم، مالب�سهم، طعامهم، علبة ال�سجائر 

وحتى االأركيلة.
يف اأحد االأيام طلب ح�سن �سورة �سم�سية من كل �ساب يف احلّي وحتى 
املغربني منهم. جمع ال�سور وو�سعها داخل طاولة "بيبي فوت" قدمية، 
وعّلق الطاولة على حائط و�سط احلّي فبدت كاإطار خ�سبي كبري كتب يف 
ال�سارع  اأن متر من  "الله يجمع غ�سيلنا بغ�سالة وحدة". ال ميكن  اأ�سفله 

وتتجاهل اللوحة اأو ال�سعور الذي يراودك لدى روؤيتها.
يتمنى ح�سن اأن يح�سل على بدلة "اأبو عمار" لكي ي�سعها يف مزاد علني 
احلّي،  �سباب  يجمع  كبريًا  ثقافيًا  مركزًا  بثمنها  ويفتح  ويبيعها، 
الِتِتتِتِتي حترمهم  واحلِتِتيِتِتاة  الظلم  مِتِتن  يحميهم  عِتِتمِتِتاًل  لهم  ويِتِتوؤّمِتِتن 
حقوقهم فت�سرق منهم األوان البهجة وتعّريهم وجتعلهم اأعداء 
لهم  ترك  وال  م�ستقباًل جمهواًل،  ينتظرون  اأنف�سهم، �سعفاء 

�سوى ال�سبح االأ�سود الذي يراه اجلار. 
* صحافية وناشطة فلسطينية

رفاق "حّي الصدمة" شباب شاتيال
ريان �صكر*
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وجوه

يعرفه اجلميع يف ميم �سبية، فهو ال�ساب الفنان امللحن وموّزع املو�سيقى الذي يزوره م�ساهري من املطربني 
وكاتبي االأغنيات وامللحنني الذين يعمل يف توزيع املو�سيقي الأغانيهم اأو يف تلحينها، اأمثال اأبناء الفنان الكبري 
نزار  دانا احللبي،  زيتون،  نا�سيف  �سريف،  م�سعالين، معني  با�سكال  ال�سايف، جنوى كرم،  الراحل وديع 

فرن�سي�س، جهاد حد�سيتي، ملحم ابو �سديد.. وغريهم.
يف املخيم الذي يخلو من �سور القيادات الفل�سطينية اأو ال�سهداء واجلداريات وال�سعارات، ُولد روبري االأ�سعد 
قبل 21 عامًا يف منزل من غرفتني ومطبخ، ت�سله عرب اأزقة متعرجة �سيقة، تفتح على منازل �سغرية �سقوف 
معظمها من االترنيت والزينكو. خ�س�س الوالد الغرفة الكبرية اأو "ال�سالون" ال�ستوديو جمّهز بكامل االآالت 
والطبلة  كالعود  اأخِتِترى  مو�سيقّية  االآت  انت�سرت  بينما  بالدين.  الإبنه  ا�سراها  املو�سيقي  للتوزيع  ال�سرورية 
والغيتار واالورغ على رفوف اجلدران. فروبري يعزف على 13 اآلة مو�سيقية، ونال على عزفها جوائز مو�سيقية 

عدة يف �سغره.
در�س روبري يف املرحلة االإبتدائية يف مدر�سة االأونروا يف املخيم والتي اأقفلت يف ما بعد. تنقل يف 4 مدار�س 

اأخرى وكان يطرد منها بحجج غريبة، واحلجة احلقيقية هي "اأنه فل�سطيني" بح�سب والديه. 
املو�سيقى  در�ِتِتس  البالط، حيث  زقِتِتاق  الوطني يف  املو�سيقي  املعهد  �سنوات يف  والِتِتده يف عمر خم�س  �سّجله 
والعزف على البيانو حتى عمر 12 �سنة، تعّلم بعدها العزف على نحو 13 اآلة مو�سيقّية يف�سل منها العود والطبلة 

باالإ�سافة اإىل البيانو.
كان والده الذي يعمل يف �سيد ال�سمك واأعمال اخرى لتاأمني معي�سة عائلته املكّونة من زوجته وروبري و�سقيقه 
االأكرب، ينتقل مع ولديه يوميًا من �سبية اإىل  مقر املعهد حتت ال�ستاء اأو ال�سم�س احلارقة لتعليمهما املو�سيقى. 
در�س ال�سقيق االأكرب يف املعهد ملدة �سنتني فقط، ليتفّرغ بعدها جلني الرزق اليومي يف �سيد وتنظيف ال�سمك، 

تاركًا ل�سقيقه اال�سغر متابعة احلرفة املو�سيقية.
يف عمر 6 �سنوات، تقدم روبري اإىل برنامج  "جنوم �سغار" يف "اإذاعة اجلر�س" ونال اجلائزة االأوىل. ويف 
عمر 8 �سنوات تقدم باإ�سم فل�سطني اإىل برنامج الهواة يف قناة اأبو ظبي االأوىل )MBC(، فنال اجلائزة االأوىل 
برنامج  الثاين من  املو�سم  االأوىل يف  باملرتبة  فاز  �سنة  ثماين دول عربية. ويف عمر 13  امل�ساركني من  على 
مواهب االطفال Talenteen على �سا�سة الِتotv يف مو�سمه للعام 2012 وفاز باملرتبة االأوىل من دون اعالن 
كمكافاأة جم�ّسمًا  له  فقدموا  فل�سطيني"،  "وثيقة الجىء  يحمل  باأنه  الربنامج  عن  امل�سوؤولون  تفاجاأ  اذ  ا�سمه، 

�سغريًا لنوتة مو�سيقية. 
حالت االأو�ساع االقت�سادية للعائلة دون اإكمال روبري لتح�سيله العلمي. انكّب على توزيع املو�سيقى، وكانت 
اأول توزيعاته للفنانني مادونا وابراهيم ال�سايف، جنل الفنان الكبري وديع ال�سايف، جاكلني وغريهم. يف حلم 
الوالد اإ�ستعادة األق فرقة "الليايل املو�سيقية" التي اأ�س�س�سها جد روبري، راجي فوؤاد االأ�سعد، الذي ُهّجر من 
قرية الب�سة يف فل�سطني، والتي جالت يف املناطق اللبنانية كافًة خالل الثمانينات، تقدم الطرب االأ�سيل. يف 
ر�سيد روبري اليوم الكثري من االأغاين يف االأ�سواق، منها موؤخرًا مع الفنان وائل كفوري. غري اأن ا�سمه كموّزع 
مو�سيقى وملحن دائمًا ما ياأتي يف اأ�سفل اأ�سماء امل�ساهمني يف العمل الفني. وهو يعمل جاهدًا لتحقيق حلمه باأن 

ي�سبح هذا االإ�سم يف ال�سدارة. 

اأحد  يف  اللمع  اأبي  هند  الراحلة  اللبنانية  باملمثلة  تيمنًا  مريا  اأمها  اأ�سمتها  فل�سطينية.  وكاتبة  ومرجة  ممثلة 
بريوت  "كانت  1984، حني  العام  ذلك يف  اأي�سًا. حدث  مريا  اإ�سمها  �سخ�سية  فيه  لعبت  والتي  م�سل�سالتها 
تعي�س حلظات جنونها القا�سية، وحيث طعم احلياة بالغ املرارة وال�سماء ت�سج باأ�سواء القذائف"، تقول مريا.

يف ميم برج الرباجنة ولدت مريا التي تروي اأنها - وهي مل تزل �سغرية - ا�ست�سهدت �سقيقتها، وبعد وقت 
ق�سري تويف والدها ودفن فوقها يف املقربة. "لكنه قبل رحيله عّلمني اإتقان امل�سي داخل زواريب املخيم من دون 

اأن اأقع يف حفرياته، ومن دون اأن تالحظ اجلرذان عبوري فتهيء اأنيابها لنه�س حلمي الطري". 
عاي�ست مريا احلكاية الفل�سطينية من خالل والدها "الفل�سطيني جدًا"، والذي كان يقول لها " لدينا اأكث من 
بلد. بالدنا تكمن يف ميمات مقطعة، جزء منها يف �سوريا واالأردن ولبنان والباقي يف فل�سطني نف�سها. فنحن 
الفل�سطينيني الوحيدون الذين يدل جلووؤنا على بالد معلقة بني ال�سماء واالأر�س. ولنا يف كل م�ساحات االأر�س 

مكان".
عائلتها  معار�سة  ورغِتِتم  اللبنانية.  اجلامعة  يف  اجلميلة  الفنون  معهد  من  م�سرح  دبلوم  على  مِتِتريا  ح�سلت 
ا�ستطاعت العمل يف امل�سرح. مثلت يف عدد من االأفالم الق�سرية واالفالم الروائية من �سمنها فيلم "االإذن" 

و"وطن بديل" و"نف�سي". 
يف  فل�سطينية  اإمِتِتِتراأة  ق�سة  تناولت  وقف�س" التي  "اأيوبة  م�سرحية  يف  والتمثيل  الن�س  كتابة  يف  ا�سركت 
م�سرحية  ويف  خِتِتِتوري،  لينا  املخرجة  مِتِتع  "مذهب"  م�سرحية  يف  ومثلت  وال�سعوبات.  الِتِتعِتِتوائِتِتق  مواجهة 
"�سي�ستيماتيكل" مع بديع اأبو �سقرا. و�ساركت مع دميا ونو�س يف ور�سة لكتابة الق�سة الق�سرية يف معهد 
غوته، ومت اختيار ق�ستها وهي بعنوان "قل للنوم اأن ينام" للم�ساركة يف معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 
بعد طباعتها بالعربية ومن ثم ترجمتها اإىل االأملانية. و�ساهمت مع الكاتب ح�سن داوود �سمن ور�سة كتابة "11 

حكاية من اللجوء الفل�سطيني" الذي �سدر يف العام املا�سي عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية يف بريوت. 
ودفِتِتن  مِتِتوت  م�ساألة  يتناول  الِتِتذي   2015 الِتِتعِتِتام  عجالت" يف  اأربِتِتِتع  على  "ميم  االأول  فيلمها  مِتِتريا  انتجت 
الفل�سطينيني يف املخيمات. وانتهت حاليًا من اإخراج فيلمها الروائي الثاين "اجلدار" الذي جتري اأحداثه بني 

ميمي برج الرباجنة و�ساتيال. 

بعد �سنوات من هجرتها اإىل املانيا. تعود مريا اليوم اإىل ميم برج الرباجنة، وتعمل على اخراج م�سرحيتها 
االأوىل التي تلقي ال�سوء على احلياة داخل املخيم. "هديف - تقول مريا- ك�سر ال�سورة النمطية عن املخيمات 
واالإلهام،  باالبداع  مليء  فاملخيم مكان  الوقت.  ويتقاتلون طوال  م�ستقبل،  فقراء، ومن دون  باأنهم  و�سكانها، 
عيناي تلتقطان �سحره. اأدور يف داخله اأبحث عن وجه احلقيقة، وت�سيع احلقيقة يف دهاليزه، فراين اأحمل 

كامريتي باحثة عنها، اأو اأكتب اأحرفها... اأو اأعود خائبة اإىل امل�سرح اأوؤدي خيبتي على خ�سبته".
لتعريف نف�سها، تقول مريا " ل�ست كاتبة فقط اأو ممثلة اأو مرجة... اإنني اكت�سف نف�سي يف كل هذه املجاالت، 
يلتقط ج�سدي �سوء  اأحتِتِترر مثلها واأن  بِتِتاأن  اأحلم  بِتِتالدي كثريًا.  اأ�سبه  اإنني  فل�سطني.  اإىل  اال  تِتِتوؤدي  وكلها ال 

ال�سم�س يف ميم الربج. ال�سم�س التي ال ت�ستطيع العبور اإىل داخل زواريبه ال�سيقة".
اإعداد: اإميان �صم�ص

روبير األسعد: موسوعة 
موسيقّية نحو الشهرة

ميرا صيداوي: إلتقاط 
اإلبداع واإللهام من المخيم
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حكاية الجىء

بداأ عبد الدامي اأيوب عبد العال رحلته يف احلياة منذ اأن خرج مع ذويه 
من م�سقط راأ�سه يف قرية الغاب�سية �سمال فل�سطني يف العام 1948. كان 
عمره يف حينه 9 �سنوات ولي�س اأكث. ا�ستقر املقام به معهم يف ميم 
االآخِتِتريِتِتن يف خيام، وتعّلم يف مدر�سة عبارة  اأقِتِتامِتِتوا كما  الِتِتبِتِتارد.  نهر 
عن خيمة كبرية. كان االأوالد يتجمعون حتت فيئها يتعلمون على اأيدي 
ن�سف اأ�ساتذة اأو طلبة يكربونهم �سنًا. يف املدر�سة �سار ير�سم �سور 
كتب املرحلة االإبتدائية على الدفاتر وورق واأغلفة املعلبات التي توزعها 
وكالة غوث الالجئني على �سكان املخيم، وهكذا تخّلى عن الر�سم على 
الراب واالأخ�ساب وغريها من االأ�سياء. كانت هذه بداية رحلة طفولية 

مع الفن.
املدر�سة  ترك  اإىل  دفعه  ما  قا�سية،  املخيم  يف  املعي�سية  االأو�ساع  كانت 
من  البيوت  اإن حتّولت  وما  احلِتِتدادة.  مهنة  لوالده يف  م�ساعدًا  والعمل 
قما�س اخليم اإىل االإ�سمنت، و�سار املخيم كومة من البيوت االإ�سمنتية، 
حتى فكر عبد الدامي يف تغيري مهنته، بعد اأن اأ�سبح �سابًا يف الع�سرين 
يف  وموهبته  هوايته  اإىل  االأقِتِتِترب  الأنها  البّناء،  مهنة  اختار  عمره،  من 

الر�سم.
بعد بناء البيوت والر�سم على الورق والكرتون، وكاأي �ساب يف املخيم، 
�سوارعها  يف  ومي�سي  اإليها  ليذهب  الوقت  ي�سرق  باملدينة.  يحلم  راح 
الوا�سعة. ومدينة طرابل�س هي االأقرب اإىل نهر البارد. هناك، تعّرف اإىل 
اخلط  كتابة  وطريقة  اأنِتِتواع  تعليمه  قّرر  الذي  اللبنانيني  اخلطاطني  اأحد 
يعرف  مل  املخيم.  يف  خطاطًا  ي�سبح  اأن  كبري،  حلم  لديه  كِتِتان  العربي. 
يف حينه العالقة بني اخلط العربي والر�سم. مع ذلك حّقق حلمه، ليتفّرد 
بهذه املهنة وتقاليدها اجلديدة بني اأبناء املخيم، وبداأ يخط الفتات اعالنية 
جتارية ومدر�سية و�سيا�سية والإحياء املنا�سبات والذاكرة الوطنية، كما 
كان يجري عادة يف �سوارع املخيم، ولكنها مل ت�سبح مهنته االأ�سا�سية 

الأ�سباب مادية.
للرزق  طلبًا  العراق  اإىل  �سافر  وا�ستد عوده،  م�سوؤولياته  اأن كثت  بعد 
للعمل بّناًء يف �سركة من�ساآت. يف بغداد اأخذته موهبته اإىل حيث يهوى، 
دلته على �سارع املتنبي يف عا�سمة الر�سيد، �سارع الر�سامني والفنانني 
على  املعرو�سة  والكتب  الن�سر  ودور  واملكتبات  واخلطاطني  والعازفني 
على  وليتعّرف  الكتب،  عن  ليبحث  منا�سبًا  اجلِتِتو  كِتِتان  هناك  االأر�سفة. 
اأنواع اخلطوط وعلى اأعمال الفنانني املعرو�سة يف ال�سارع، وهكذا منت 

وتطورت موهبته يف الر�سم.
ر�سمه  مِتِتواد  يخرع  اأن  حاجته  اأجربته  االخِتِتِتراع،  اأم  ال�سرورة  والأن 
ب االألوان با�ستخدام زيت  بيديه، لي�سنع اأدواتها من اأ�سياء املنزل، يركِّ
يريدها. كنت  التي  االألِتِتوان  اأ�سباغ  مع  الزنك  والربنتني ومادة  الكتان 
االألِتِتوان احلِتِتارة واالألِتِتوان  باأ�سماء خا�سة، مثل  االألِتِتوان  ف  اأ�سمعه ي�سنِّ
األِتِتوان جديدة منها، وكذلك حرفة  االألِتِتوان واخِتِتراج  الباردة، وفن خلط 
التظليل واالإ�ساءة والت�سكيل واحلركة يف كل عمل فني. كانت اأدراجه 
يف  ويعبئها  ينتجها  كِتِتان  مِتِتا  ومنها  الزيتية،  االألِتِتِتِتوان  مِتِتن  بعلب  مليئة 
االألِتِتوان مكانها. وكذلك  تفريغها وي�سع  بعد  االأ�سنان  مظاريف معجون 
من  ري�ساته  وي�سنع  للخط،  كاأقالم  وي�ستخدمها  الطيور  ري�س  يح�سر 
على  املكلفة  الر�سم  اأدوات  ثمن  ميتلك  يكن  مل  الأنِتِته  االأ�ِتِتسِتِتنِتِتان،  فرا�سي 

ميزانيته املتوا�سعة.
وكانت له طقو�س خا�سة يف الر�سم. بنى على �سطح البيت غرفة خا�سة 
له بعيدًا عن �سجيج االأوالد واالأحفاد. غرفة كاملة من اخل�سب: الطاوالت 
والكرا�سي واملر�سم واملكتبة. �سّمت االأخرية جمالت العربي وكتب تراث 
وفتوحات  عاملية مرجمة  زيِتِتدان وروايِتِتات  وتاريخ وجمموعات جرجي 

اال�سالم واألف ليلة وليلة ومراجع عربية مهمة. 
مل يحب االأ�سواء يومًا، كانت تاأتيه العرو�س الإقامة املعار�س الفنية يف 
اًل اأن يختفي مع لوحاته يف  بريوت وطرابل�س، لكنه كان يرف�س، مف�سّ
البيت هو ملعبنا  اإليها، كان �سطح  النائية كانت جتذبنا  غرفته. وغرفته 
الوحيد، الأن ال وجود ل�ساحات حول املنازل، كما اأن البيوت �سغرية يف 
اأثاثها  ال�سباك، يعجبنا  املخيم. حني ن�سعد الدرج، نطل على غرفته من 
املخيم  عرفناها يف  التي  الغرف  عن  باختالفها ومتيزها  ون�سعر  القدمي 

ويف اأي مكان زرناه. 
اأحدهم  بيت  يف  يجتمعون  الثقافة،  يع�سقون  اأ�سدقاء  �سّلة  اإىل  اإنتمى 

ويتحدثون عن الفن واالأدب وال�سعر وال�سيا�سة. اأورث اأوالده واأحفاده 
الثقافة واالأدب، واأّمن لهم بيئة فنية جعلتهم فنانني ومثقفني  الفن وحب 

مثله.
تتحدث لوحاته عن املكان، عن االأبنية والبيوت وال�سجر. يف كل لوحة 
هناك اأثر ما ملكان يف املخيم، اأو يف فل�سطني التي كان يفت�س عن �سور 

مطارحها يف املجالت واللوحات القدمية التي ر�سمها امل�ست�سرقون.
اأحِتِتداث نهر البارد يف العام  بعد �سنوات من عودته اإىل لبنان، وخالل 
غرفة  تدمرت  املخيم،  يف  املعارك  بافتعال  ارهابية  قّوة  قيام  اإثر   2007
اأيامه  عا�س  املخيم،  خِتِتارج  اإىل  وانتقل  البيت،  �سطح  على  الفنية  جدي 
اأحبهم،  الذين  الطيبني  املخيم ونا�سه  ي�ساأل دومِتِتًا عن  املِتِتزاج. كان  َر  َعكرِ
ويف الوقت ذاته عن غرفته التي حتتوي ذكريات الطفولة واأثر الغاب�سية، 
اإىل املخيم  . ولكنه عاد  بداية لكل حكاية يق�سها عليَّ التي كانت  قريته، 
ثانية قبل اأن تبداأ ور�سة اإعادة االعمار. وجد غرفته مدّمرة، والعديد من 
ذلك مل  مع  بال�سظايا.  ى  مدمَّ االآخِتِتر  ون�سفها  ن�سفها حمِتِتروق  اللوحات 
اأعاد بناء الغرفة كما كانت، واأعاد جتليد بع�س الكتب،  ي�سعر بالياأ�س، 
بعد اأن اأزال اأغلفتها املهرئة املليئة بالرماد، وزينت اللوحات غرفته ثانية. 
تراجعت �سحته يف االآونة االأخرية، ومل تتح�سن رغم الهدية، علبة االألوان 
الزيتية التي تلقاها ليعاود الر�سم جمددًا. كان ي�سكو من اأن ب�سره ورئته 
باتا معتلني ومل يعودا ي�ساعدانه على ا�ستخدام يديه. وهكذا حتى رحل 
عّنا وعن غرفته يوم 11 ت�سرين االأول 2018، ولكن لوحاته ظلت تّزين 

نة يف عينيه حتى رمقه االأخري. جدرانها حتكي عن ذاكرة فل�سطني امللوَّ
* رسامة وقصصية فلسطينية

جّدي عبد الدايم فنان حتى الرمق األخير
تغريد عبد العال*

من لوحاته.عبد الدايم عبد العال.

البّناء الفقير شاد مرسمه على السطح
ورفض عرض لوحاته بعيدًا عن المخيم 

¶ ¶ ¶

تتحدث لوحاته عن المكان، عن األبنية 
والبيوت والشجر. في كل لوحة هناك أثر ما 

لمكان في المخيم، أو في فلسطين التي كان 
يفتش عن صور مطارحها في المجالت 

واللوحات القديمة
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ح بفل�سطينيتك يف لبنان من دون توقع رّدة فعل ما، اإيجابية كانت اأم �سلبية. كونك  من �سبه امل�ستحيل اأن ت�سرِّ
اإن دلت على  اأحيانًا واملوؤملة غالبًا،  الطريفة  الق�س�س  الكثري من  اأن يف جعبتك  يعني  لبنان  فل�سطيني/ة يف 

�سيء، فاإمنا تدل على التنميط الذي يغلف �سورة الفل�سطيني يف البلد امل�سيف. 
الق�س�س التي �سمعناها اأو عاي�سناها عن تقّبل اللبناين للفل�سطيني كثرية. ال اأن�سى ما رواه لنا اأحد ال�سبان 

يف اإحدى جمموعات النقا�س املركزة يف اأحد ميمات اللجوء عن حادثة ح�سلت له اأثناء درا�سته 
فل�سطيني  اأنني  عرفوا  وعندما  اجلامعة،  االأغنياء يف  الطالب  بع�س  على  "تعرفت  اجلامعية. 

منعهم اأهلهم من التحدث معي ثانية. لكن هذا الو�سع مل ي�ستمر طوياًل، بعد تعرفهم علي، 
"اإنهم  اأجابوا:  اأن نكون؟  اأهل املخيم مثلي! �ساألتهم كيف يفر�س  اإن كان جميع  �ساألوين 

يتخيلون اأن لدينا اأظافر طويلة و�سعرًا طوياًل ونقتل اأي �سخ�س نتحدث معه". 
ُكث منا �سمعوا العبارة االإ�ستفهامية: "اإنت عنجد فل�سطيني/ة؟!"، يتبعها عادة عبارة اأخرى 
اإنت غري" يف داللة على  "ال  من املفر�س اأن تخفف على املتلقي من وطِتِتاأة العبارة االأوىل: 
والالجىء  عامة  الفل�سطيني  عن  اللبنانيني  ذهن  يف  عام  ب�سكل  الرا�سخة  ال�سلبية  ال�سورة 
تاأتي  �سور  جمياًل/ة،  اأو  انيقًا/ة  اأو  مثقفًا/ة  اأو  متعلمًا/ة  فل�سطينيًا/ة  تكون  فاأن  خا�سة. 

مالفة لل�سور ال�سائعة واملتداولة. 
ال�سعبي من دون  اأو  الر�سمي  امل�ستويني  لبنان على  الفل�سطيني يف  ل�سورة  التطّرق  ال ميكن 
لعبه  الِتِتذي  املحوري  والِتِتدور  امل�سيف،  البلد  هذا  يف  الفل�سطينيني  وجِتِتود  تاريخ  اإىل  العودة 

االإعالم اللبناين يف تر�سيخ العديد من ال�سور النمطية يف ذهن املتلقي اللبناين. 
البلد  ثقيل على  اأنه عبء  لبنان على  اإىل  الق�سري  نكبته ونزوحه  بعيد  للفل�سطيني  النظر  متَّ 
ذي املوارد املحدودة والركيبة الطائفية اله�سة، ولكن �سرعان ما تغريت �سورة "الالجىء 
املحتاج" اإىل اأخرى اأكث اإ�سكالية مع قدوم منظمة التحرير يف ال�سبعينيات، والدور الذي 
لعبته يف احلرب االأهلية اللبنانية، وحتالفاتها مع بع�س القوى على ح�ساب قوى اأخرى. 
كِت"الجىء  اإليه  ُينظر  يعد  مل  الِتِتذي  الفل�سطيني  �سورة  على  دراماتيكي  حتِتِتول  ح�سل 

ز ال�سورة النمطية ال�سائدة عن  حمتاج" بل كعدو يهدد اأمن واإ�ستقرار البلد. ومل متيِّ
الفل�سطيني، بني الفدائي الذي �سارك يف ال�سراع الدائر، والالجىء املحكوم بقوانني 
جمحفة منذ اليوم االأول لوجوده على االأرا�سي اللبنانية، فالكل ُو�سع يف خانة واحدة 

تراكمت �سلبياتها مع مرور الزمن. خّفف خروج منظمة التحرير من لبنان عام 1982 
من حّدة التوتر بني ال�سيوف غري املرغوب فيهم والبلد امل�سيف، اإال اأن النظرة ال�سائدة بقيت 

حمكومة بال�سور النمطية والعن�سرية يف بع�س االأو�ساط اللبنانية.  
يف  الفل�سطينيني  "�سورة  بعنوان  االإعالمية"  �سرار  اأبِتِتو  ماجد  "موؤ�س�سة  اأجرتها  درا�سة  يف 

راأى  اإليهم")1(،  ُينظر  اأن  يف  يرغبون  كيف  مقابل  الفل�سطينيني  الالجئني  اإىل  ُينظر  كيف  لبنان: 
وبالرغم  امل�سيف.  البلد  جيدة يف  لي�ست  الفل�سطيني  �سورة  اأن  الدرا�سة  امل�سمولني يف  من   %80

من   %50 حّملت  لبنان  يف  الفل�سطيني  �سد  التمييزية  واملمار�سات  القوانني  من  طويلة  �سنوات  من 
ال�سريحة امل�سمولة يف الدرا�سة اللبناين والفل�سطيني م�سوؤولية ال�سورة القائمة )ال�سلبية( ب�سبب بع�س 

لكن %47  لبنان.  الفل�سطينية يف  التحرير  منظمة  لعبته  الذي  والِتِتدور  الفل�سطينية  املمار�سات 
ال�سحفية  تغطيتها  ب�سبب  ال�سورة  هذه  عن  امل�سوؤولية  اللبنانية  االإعِتِتالم  و�سائل  حملوا 
ال�سلبية للفل�سطينيني داخل اأماكن جلوئهم، اآخذين يف االإعتبار قوة التاأثري التي لديها 

على املتلقي اللبناين.  

https://samaaabushararblog.files.wordpress.com/2015 )1(

ت من خاللها ماوف  الفل�سطيني، غذَّ اللبنانية خالل �سنوات طويلة �سورة معينة عن  ر�ّسخت و�سائل االإعالم 
ملو�سوع  معاجلتها  االأمني يف  االإطِتِتار  عن  املختلفة  ال�سحفية  التغطيات  ما خرجت  ونِتِتادرًا  اللبناين،  اجلمهور 
الوجود الفل�سطيني يف لبنان. اأتت هذه التغطية عامة لت�سّور املخيمات على اأنها بوؤر توتر قابلة لالإنفجار 
يف اأية حلظة، تهدد الو�سع االأمني، و�سكانها اإما هم عبء على البلد امل�سيف مبطالبهم التي 

ال تنتهي، اأو مّلون باالأمن، اأو مهّددون بنيته الدميوغرافية اله�سة. 
كفّزاعة  اللبناين  املتلقي  لِتِتدى  ح�سا�سة  موا�سيع  على  الركيز 
الِتِتتِتِتوطِتِتني واحِتِتتِتِت�ِتِتسِتِتان املِتِتخِتِتيِتِتمِتِتات الإرهِتِتابِتِتيِتِتني اأو خِتِتارجِتِتني عن 
لدى  بالفل�سطيني  التهم  اإلِتِت�ِتِتسِتِتاق  يف  الت�سّرع  اأو  الِتِتقِتِتانِتِتون، 
واالجتماعي  املعي�سي  الواقع  وجتاهل  اأمني،  حدث  اأي  وقوع 
والِتِتقِتِتانِتِتوين لِتِتالجِتِتىء الِتِتذي يعي�س حتِتِتت وطِتِتِتاأة احلِتِترمِتِتان والفقر 
ال�سورة  عِتِتّزز  امل�سيف،  البلد  يف  حقوقه  الأدنِتِتى  اإفتقاره  ب�سبب 

ال�سلبية والنمطية باإمتياز. 
"ر�سد  بِتِتعِتِتنِتِتوان  مِتِتهِتِتارات  موؤ�س�سة  اأ�ِتِتسِتِتدرتِتِتهِتِتا  درا�ِتِتسِتِتة  اأظِتِتهِتِترت 
العن�سرية يف االإعالم اللبناين متثيالت "ال�سوري" و"الفل�سطيني" 
الالجئني،  عِتِتن  قليلة  التحقيقات  اأن  االإخبارية")2(،  التغطيات  يف 
�سكلت ن�سبتها 7% يف العينة املر�سودة يف الدرا�سة مقابل التقارير 
االإخبارية التي بلغت 90%، االأمر الذي ال ي�ساعد على تكوين �سورة 
االإخبارية  التقارير  تن�سر  االإعِتِتِتالم  و�سائل  اأن  �سيما  ال  مِتِتتِتِتوازنِتِتة، 
�سياغتها  اإعِتِتادة  على  العمل  دون  االأمنية  امل�سادر  من  ت�سلها  كما 
التغطيات  اإعِتِتطِتِتاء  نِتِتدرة  اإىل  الدرا�سة  وتلفت  �سلبياتها.  لتحا�سي 
ال�سحفية الفر�سة للنازح اأو الالجىء للتعبري عن م�ساكله اأو نظرته 

لل�سعب امل�سيف. 
"الغريب"،  ال�سلبية جتاه  للممار�سات  االأخبار  اإىل جتاهل  وت�سري 
فهي ترد بن�سبة قليلة، وعندما يكون املو�سوع الفتًا بقوة، فيما يتم 
جتاهل امل�ساهمات االإيجابية االقت�سادية والثقافية لالجئني يف بلد 

اللجوء.  
ا اآلت اإليه �سورة  ال يتحّمل االإعالم اللبناين وزر كامل امل�سوؤولية عمَّ
يف  اإنتقائيته  بفعل  امل�سوؤولية  �سدارة  يف  لكنه  لبنان،  يف  الفل�سطيني 
اإختيار مفرداته وموا�سيعه واأ�سلوب معاجلة تغطياته اخلا�سة بالفل�سطيني، وت�سرعه يف 
اإطالق االأحكام لتحقيق "ال�سبق ال�سحفي"، ومت�سكه بقوالب منطية خا�سة بالفل�سطيني 

يف خدمة اأجندات �سيا�سية معينة. 
اإذا مل تاأخذ و�سائل االإعالم اللبنانية يف اعتباراتها �سرورة "اأن�سنة" االآخر بداًل من 
"�سيطنته" وتبتعد عن التعميم وحتر�س على و�سع االأمور يف �سياقها ال�سحيح، 
�ستبقى عاماًل موؤججًا خلطاب يكر�س النمطية والعن�سرية، يبني على ال�سلبي 

وال يوؤ�س�س لالإيجابي.
* صحفية مستقلة ورئيسة "مؤسسة ماجد أبو شرار اإلعالمية"

)2( دراسة ملؤسسة مهارات بالتعاون مع  مشروع "بناء السالم 
في لبنان" التابع لبرنامج األمم املتحدة االنمائي، 2015.

هيئة التحرير: د. ح�سن منيمنة - عبد النا�سر االأيي - د. زهري هواري - اإميان �سم�س 
- ت�سميم وتنفيذ: علي كمال الدين - خط: ح�سني ماجد - تدقيق لغوي: جميل نعمة 

- اإنفوغرافيك: زينون عطية - ر�سوم: بهاء �سلمان.

الهيئة اال�ست�سارية: د. طارق مري، مروان عبد العال، ن�سري ال�سايغ، ه�سام دب�سي، 
زياد ال�سائغ، اأديب نعمة، رندة حيدر، �سقر اأبو فخر.

حكومية  هيئة  هتتي  الفل�سطيني  اللبناين  احلتتتوار  جلنة 
التي  العامة  بال�سيا�سات  وتعنى   2005 العام  يف  تاأ�س�ست 

تعالج ق�سايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان. 
تتتعتتمتتل التتلتتجتتنتتة كتتحتتلتتقتتة ارتتتتبتتتاط متتركتتزيتتة بتتتي التتالجتتئتتي 
املعنية،  والدولية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  وبي  الفل�سطينيي 
احلكومة  �سيا�سات  حتتول  واالقتتراحتتات  امل�سورة  مقّدمة 
لل�سعب  الوطنية  امل�سالح  على  بذلك  مرتكزًة  اللبنانية، 
الالجئي  وحتتتق  التتتتتوطتتي  رفتت�تتص  مقدمها  ويف  التتلتتبتتنتتاين 
اإىل  عودتهم  حلي  الكرمي  بالعي�ص  لبنان  يف  الفل�سطينيي 

ديارهم.
■ جميع الحقوق محفوظة 2019 - لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

■ يوزع امللحق مجانًا مع صحيفة "النهار" و"دايلي ستار" للنسخة االنكليزية.

اإن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مما ورد يف هذا 
امللحق ال تعرّب بال�سرورة عن وجهة نظر جلنة احلوار اللبناين 

الفل�سطيني ويتحّمل اأ�سحابها امل�سوؤولية عما ورد فيها.
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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

مراوحة إعالمّية في دائرة التنميط الفلسطيني
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