
lpdc.gov.lb  | lpdcommitteeالعدد 8 | أيلول 2021

لبنان كمخيم 
فلسطيني كبير!

وسام سعادة

مخيم شاتيال:
قصص ومشاهدات

من وعن المخيم

القدس: صراع على
االرض والسيادة

خليل التفكجي

االغنية السياسية:
الرباط الشعبي بين
لبنان وفلسطين

عبيدو باشا



هيئة التحرير
د. حسن منيمنة

عبد الناصر األيي
د. زهير هواري
إيمان شمص

تصميم وتنفيذ
جويل بو خليل

رسوم
بهاء سلمان

لينا مرهج

الهيئة االستشارية
د. طارق متري

مروان عبد العال
 نصري الصايغ
هشام دبسي

زياد الصائغ
أديب نعمة

رندة حيدر
صقر أبو فخر

إن المقــاالت والتحقيقــات والمقابــات وغيرهــا ممــا ورد فــي هــذه النشــرة ال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر لجنــة 
الحــوار اللبنانــي الفلســطيني ويتحّمــل أصحابهــا المســؤولية عمــا ورد فيهــا.

نشــرة تصــدر عــن لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني تجمــع اراء ومقاربــات متنوعــة حــول قضايــا اللجــوء الفلســطيني 
فــي لبنــان.

وتهــدف إلــى توســيع مســاحة الحــوار بيــن اللبنانييــن والفلســطينيين بمــا يتجــاوز الصــور النمطيــة ويســاهم فــي 
تطويــر عالقــات ســليمة وبنــاءة. 

لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني هــي هيئــة حكوميــة تأسســت فــي العــام 2005 وتعنــى بالسياســات العامــة التــي 
تعالــج قضايــا اللجــوء الفلســطيني فــي لبنــان.

ــة،  ــة المعني ــن المؤسســات الرســمية والدولي ــن الفلســطينيين وبي ــن الالجئي ــة بي ــاط مركزي ــة كحلقــة ارتب تعمــل اللجن
مقّدمــة المشــورة واإلقتراحــات حــول سياســات الحكومــة اللبنانيــة، مرتكــزًة بذلــك علــى المصالــح الوطنيــة للشــعب 
اللبنانــي وفــي مقدمهــا رفــض التوطيــن وحــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بالعيــش الكريــم لحيــن عودتهــم 

إلــى ديارهــم.
T. +961 1 983074/5

F. +961 1 980705

www.lpdc.gov.lb

السراي الحكومي - بيروت

@lpdcommittee

جميع الحقوق 
محفوظة 2021

لجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني



حكاية مخيم
تهميش المهمشين

حسن منيمنة

8

10

7

4

5

األونروا والتعليم عن ُبعد: سنتان من الـ »ال تفاعل« 
حسين مهدي

المخيمات »على صفيح ساخن اجتماعيًا واقتصاديًا 
ومعيشيًا«

ايهم السهلي

ماذا يريد أن يقول شباب شاتيال للعالم؟

قة ال تتسع لتنهدات صدور  مخيم شاتيال: أرض ضيِّ
أهلها

المعتصم خلف

»المخيم« الخانق... و»المخنوق«
منى سكرية

شاتيال اختصارًا للتراجيديا الفلسطينية المستمرة
زهـير هـواري

كان محطة على طريق العودة، فصار منفى حقيقيًا 
صقر أبو فخر

الشمس في غرفة مغلقة!
شذى عبد العال 

هنا نحن نسند حيطاننا
فاطمة غزاوي

األغنية السياسية: الرباط الشعبي الثقافي بين 
لبنان وفلسطين

عبيدو باشا 

فهرس

الصراع الجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس 
وحولها: صراع على االرض والسيادة عليها

خليل التفكجي 

لبنان كمخيم فلسطيني كبير!
وسام سعادة

عالقة إسرائيل مع فلسطينيي الداخل بين المد 
والَجْزر !

جوني منصور

12

15

17

19

21

22

24

26

27

28

مواجهة كورونا في المخيمات:
استشفاء في عين الحلوة... تجهيزات وحمالت 

تلقيح

العدد 8 | أيلول 2021



4

تهميش المهمشين

طــوال 72 عامــًا مــن اللجــوء الفلســطيني إلــى 
التهميــش  مــن  حالــة  الالجئــون  عــاش  لبنــان 
والتخلــي لــم يعرفوهــا فــي أي بلــد مــن بــالد 
بهــم  اللبنانيــة  الدولــة  اعتــراف  رغــم  اللجــوء. 
فــي  بهــم  خاصــة  مديريــة  وإنشــاء  كالجئيــن، 
وزارة الداخليــة لتســجيلهم فــي قيــود رســمية، 
ومنحهــم بطاقــات هويــة لالجئيــن الفلســطينيين 
فــي لبنــان، وجــواز ســفر خــاص بهــم، اال أنهــا 
عمليــًا حرمتهــم مــن أبســط متطلبــات العيــش، 
حقهــم فــي العمــل، فــي التملك، فــي الحصول 
عبــر  طبيعيــة  بصــورة  والمــاء  الكهربــاء  علــى 
مؤسسســات الدولــة،... إلــى آخــر ذلــك. وكل 
ذلــك بحجتيــن أساســيتين األولــى أن مســؤولية 
تأميــن متطلبــات الالجئيــن الفلســطينيين تعــود 
إلــى االونــروا. وبالتالــي ال مســؤولية للدولــة 
اللبنانيــة فــي مختلــف تلــك القضايــا، والحجــة 
الحقــوق  تلــك  الالجئيــن  اعطــاء  أن  الثانيــة، 
الطبيعيــة هــي توطيــن مقنــع، غيــر مقبــول بــأي 

شــكل مــن االشــكال.  

ومابيــن نفــي االونــروا لمســؤوليتها الشــاملة 
التوطيــن  وحجــة  الالجئيــن،  أوضــاع  كل  عــن 
الواهيــة التــي تخفــي العالقــات السياســية بيــن 
وظلــت  الالجئيــن،  حقــوق  ضاعــت  اللبنانييــن، 
المخيمــات بصورهــا البائســة عاكســة لــكل حــاالت 

والتهميــش.  والحرمــان  الفقــر 

يشــهده  الــذي  االقتصــادي  االنهيــار  ومــع 
اللبنانييــن  علــى  كارثيــًا  ينعكــس  والــذي  لبنــان 
تهميــش  يــزداد  بســواء،  ســواًء  والالجئيــن 
بيــن  التمييــز  لدرجــة  الفلســطينيين  الالجئيــن 
اللبنانــي الفلســطيني فــي القضايــا االنســانية 
واألفــران  المستشــفيات،  كانــت  فــإذا  البحتــة، 
ومحطــات ضــخ الميــاه اللبنانيــة تؤمــن المــازوت 
الفلســطينيين  عنــد  فإنهــا  األنفــس  بشــق 
شــبه مســتحيلة، أمــا األدويــة فــي الصيدليــات 
حتــى لمرضــى الكورورنــا فهــي مفقــودة فــي 
البطاقــة  أمــا  الفلســطينية.  المستشــفيات 
ــرة  ــن طــوال فت ــي ســتمنح للبنانيي ــة الت التمويلي
إغاثــة  عــن  المســؤولة  االونــروا  فــإن  األزمــة، 
رمــزي  بمبلــغ  تكتفــي  الفلســطينيين  الالجئيــن 

ألســبوع. فلســطينية  اســرة  لدعــم  اليكفــي 

وقضيــة  الفلســطيني،  الموضــوع  أن  الشــك 
الســابق  صعبــة  ظــروف  فــي  تمــر  الالجئيــن، 
لهــا، وســط غيــاب أي اهتمــام دولــي أو عربــي 
أو داخلــي. البعــض ألســباب متعــددة هدفهــا 
وضــع الموضــوع الفلســطيني طــي النســيان، 
وصراعــات  بمشــاكله  منشــغل  والبعــض 
المنطقــة، وبالتالــي فــإن أحــوال الالجئيــن خاصــة 
فــي لبنــان، تنتقــل مــن ســيء إلــى أســوأ علــى 

الصعــد كافــة.

لقــد ســبق للجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني 
ومجموعــة العمــل اللبنانيــة حــول قضايــا اللجــوء 
الفلســطيني فــي لبنــان أن قدمــا مســاهمات 
األمــوال،  اللبنانيــة  الدولــة  تكلــف  ال  ثمينــة 
بمظلوميــة  االعتــراف  أهميــة  تعكــس  ولكنهــا 
هــذا الشــعب. وأعــدت مجموعــة العمــل المكونــة 
مــن االحــزاب الرئيســية المشــاركة فــي الحكومــة 
الحاليــة والحكومــات الســابقة والمجالــس النيابيــة 
رئاســة  إلــى  رفعتهــا  التوصيــات  مــن  جملــة 
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الحكومــة، وطالبــت وضعهــا علــى جــدول أعمــال 
مجلــس الــوزراء وإقرارهــا، بهــدف رئيســي محــدد 
هو اعتبار الوجود الفلســطيني في لبنان وجودًا 
اضطراريــًا، أملتــه ظــروف االحتــالل الصهيونــي 
لفلســطين، ومــن حــق هــؤالء العمــل بكرامتهــم 
وجهدهــم،  جبينهــم  بعــرق  خبزهــم  وتحصيــل 

والمســاهمة فــي صمــود لبنــان وشــعبه.

وفــي هــذا الســياق، تنشــر” جســور” سلســلة 
تحقيقــات عــن أوضــاع المخيمــات الفلســطينية 
فــي لبنــان، بــدءًا مــن هــذا العــدد، مــع مخيــم 
عــن حجــم معانــاة  نقــدم صــورة  علنــا  شــاتيال، 
ــان. علــى أمــل  الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن
أن تســاهم هــذه التحقيقــات في بلورة سياســية 
يجمعنــا  الــذي  هــؤالء  تجــاه  وانســانية  ســليمة 
معهــم اواًل انســانيتنا المشــتركة، باإلضافــة إلى 
واجبــات تجــاه مــن رضينــا أن نســتضيفهم علــى 
أرضنــا بإنتظــار عودتهــم إلــى وطنهــم مهمــا طــال 

الزمــن.

اإلفتتاحية

مخيم شاتيال
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معــدل ١٠ اشــخاص يوميــًا. و ينقــل مندوبونــا 
ــا داخلــه  فــي المركــز عــن مســؤول قســم كورون
النســبة  هــذه  أن  ســليمان  محمــود  الدكتــور 
هــو  اللقــاح  كــون  ومتوقعــة  بهــا،  بــأس  ال 
اســترازيناكا. وهنــاك تطلــع مــن قبــل االونــروا أن 

ترتفــع نســبة االعــداد الملقحــة تباعــًا. 

وأجــور  المركــز  تشــغيل  تكاليــف  تغطيــة  تّمــت 
الطاقــم الطبــي مــن قبــل لجنــة الحــوار، إضافــة 
داخلــه.  المباشــر  التســجيل  خدمــة  توفيــر  إلــى 
ومــن المقــرر أن تقــوم االونــروا بدعــم مــن لجنــة 
علــى  أســترازينيكا  بلقــاح  جوالــة  بحملــة  الحــوار 
موظفيهــا تغطــي فيهــا أواًل الــكادر العامل لديها 
فــي القطــاع التعليمــي فــي مخيمــات: صــور، 
بيــروت وضواحيهــا، الشــمال والبقــاع.  صيــدا، 
علــى أن تشــمل الحملــة كل الراغبيــن مــن الفئــة 
فــي  الحملــة  بــدأت  وقــد  المذكــورة.  العمريــة 
١7 آب علــى أن تنتهــي فــي 28 كانــون األول 

للجرعتيــن األولــى والثانيــة.

أمــا علــى المســتوى الوطنــي فقــد ارتفــع عــدد 
الفلســطينيين الذيــن تلقــوا اللقــاح إلــى 466٠٠ 

المخيمــات  أكبــر  هــو  الحلــوة  عيــن  مخيــم 
الفلســطينية فــي لبنــان ويطلــق عليــه البعــض 
يســكنه  لبنــان.  فــي  الفلســطينيين  عاصمــة 
العــام  تعــداد  )حســب  شــخصًا   3622٠ حوالــي 
 %5 الحــوار(،  لجنــة  عليــه  أشــرفت  الــذي   2٠١7
منهــم مــن غيــر الفلســطينيين. ونظــرًا لكثافــة 
المربــع  الكلــم  تتعــدى  ال  بقعــة  علــى  الســكان 
الواحــد يتعــذر الخــروج منــه علــى بعــض قاطنيــه 
والســيما منهــم كبــار الســن. ومــن الطبيعــي أن 
يحتــاج هــذا المخيــم بكثافته الســكانية العالية إلى 
حــد ادنــى مــن الخدمــات الطبيــة واالجتماعيــة.

الحــوار  لجنــة  ارتــأت  كورونــا  أزمــة  ظــل  وفــي 
الدراســات  إجــراء  بعــد  الفلســطيني  اللبنانــي 
الضروريــة والالزمــة انشــاء قســم عنايــة مركــزة 
وبنــاًء  الحرجــة.  الحــاالت  لعــالج  المخيــم  داخــل 
النــداء  مستشــفى  اختيــار  جــرى  ذلــك  علــى 
االنســاني منــذ بدايــة اطالق مشــروع االســتجابة 
لفيــروس كورونــا فــي المخيمــات الفلســطينية، 
نظــرًا لــدوره الفّعــال علــى المســتوى الصحــي 

والمجتمعــي. 

ــز قســم  ــمَّ انشــاء و تجهي علــى هــذا األســاس ت
هــذا  فــي  بالكورونــا  الخــاص  الفائقــة  العنايــة 
المستشــفى وتزويــده بـــ 6 وحــدات عنايــة فائقة. 
وقــد اكتملــت كل أعمــال اإلعــداد الالزمــة فــي 
القســم، وجــرى تســليم ســائر تجهيزاتــه. وترافــق 
ذلــك مــع انجــاز التدريبــات الالزمــة للــكادر الطبــي 
وتذليــل الكثيــر مــن العقبــات وأكبرهــا وأهمهــا 
كان تأميــن الدعــم المالــي الســتقدام هــذا الكادر. 

وتولــت مثــل هــذه المهمــة ودعمهــا مؤسســة 
عقبــة  المستشــفى  يواجــه  اليــوم  التعــاون. 
القســم.  افتتــاح هــذا  أجــل  الــدواء مــن  تأميــن 
وبرنامــج  الحــوار  لجنــة  عبــر  التواصــل  تــمَّ  وقــد 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــع منظمــة أطبــاء بــال 
حــدود لتأميــن مــا يتيســر مــن الــدواء المطلــوب. 
وزارة  مــع  والتنســيق  الســعي  يســتمر  بينمــا 
اســتيراد  تســهيل  أجــل  مــن  اللبنانيــة  الصحــة 
الــدواء المفقــود محليــًا مــن قبــل المستشــفى.

علــى  جاثمــًا  الوبــاء  اســتمرار خطــر  وفــي ظــل 
صــدور النــاس فــي المخيمــات وســواها، ونتيجــة 
تأميــن  علــى  قدرتــه  الصحــي  القطــاع  فقــدان 
العنايــة الصحيــة الالزمــة، إضافــة إلــى انقطــاع 
الــدواء مــن الصيدليــات والمستشــفيات وغيرها، 
أصبــح اللقــاح هــو الســبيل الوحيــد وصمــام أمــان 
الفــرد، والعائلــة والمجتمــع. وبمســاٍع  ســالمة 
ــة الحــوار مــع وزارة الصحــة و بالتنســيق  مــن لجن
مــع االونــروا جــرى اطــالق حملــة التلقيــح ضــد 
فيــروس كوفيــد ١9 يــوم 24 آب المنصــرم فــي 
عيــادة االونــروا األولــى فــي مخيــم عيــن الحلــوة. 

ويقــدم فــي المركــز لقــاح “أســترازينيكا” للفئــات 
العمريــة التــي تتــراوح مــن الـــ3٠ إلــى الـــ5٠ عامــًا 
فــي  اللقــاح  علــى  وحصــل  مجانــي.  وبشــكل 
وارتفــع  شــخصًا،   57 األول  األســبوع  غضــون 
العــدد فــي األســبوع الثانــي إلــى 7٠ شــخصًا، 
لكنــه عــاد وانخفــض فــي األســبوع الثالــث إلــى 
لالشــخاص  الكلــي  العــدد  بينمــا  شــخصًا.   6٠
الملقحيــن وصــل إلــى ١87فقــط. ومــن خــالل 
نســبة  أن  يتبيــن  المركــز  فــي  الوضــع  معاينــة 
تتعــدى  وال  ضعيفــة،  التلقيــح  علــى  االقبــال 

مواجهة كورونا في المخيمات:

استشفاء في عين الحلوة... تجهيزات 
وحمالت تلقيح

لجنة الحوار

 متابعة العمل في القسم الجديد في مستشفى الهمشري
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شــخص )269٠٠ جرعــة واحــدة، ١97٠٠ جرعتــان( 
شــهر  فــي   395٠٠ بـــ  مقارنــة  آب،  شــهر  فــي 
تمــوز. و تســتمر حملــة التســجيل علــى منصــة 
مندوبــًا   ١5 مــن  مكــون  فريــق  عبــر  اللقاحــات 
والتجمعــات  المخيمــات  يغطــون  ومنســًقا 
المنتــدى  مــع  بالتعــاون  كافــة  الفلســطينية 
ــة  INITIATE. وقــد  ــن والتنمي المجتمعــي للتمكي
أجــرى فريــق المندوبيــن والمنســقين أكثــر مــن 
إلــى تســجيل حوالــي  57,5٠٠ اتصــال افضــت 
2١,٠٠٠ منهــم علــى المنصــة للتلقيــح. وتتكثــف 
الشــركاء  كل  مــع  الميدانــي  التنســيق  حملــة 
خصوصــًا اليونيســف والجمعيــات العاملــة فــي 
حملــة التوعيــة فــي ظــل االقبــال الخجــول علــى 

أســترازينيكا.  لقــاح 

المرحلــة  فــي  أنجــزت  قــد  الحــوار  لجنــة  كانــت 
االعمــال  االســتجابة  مشــروع  مــن  الســابقة 
فــي  الهمشــري  مستشــفى  فــي  التجهيزيــة 
صيــدا مــع توفيــر و تجهيــز ســيارتي اســعاف، كما 
تــم انجــاز مركــز العــزل فــي مستشــفى صفــد 
الجديــد فــي البــداوي، بمــا فيــه تغطيــة تكاليــف 
تحســين وتشــغيل مركــز ســبلين التابــع لألونــروا. 
إضافــة إلــى توفيــر ١76٠٠ فحــص PCR وتجهيــز 
 .PCR مختبــر مستشــفى صفــد بماكينــة فحــص

ويتابــع مشــروع االســتجابة عمليــة تأهيل و تجهيز 
3 مستشــفيات مــع أقســام عنايــة مركــزة وغــرف 
والداعمــة  االستشــفائية  والمرافــق  مرضــى 
فــي كل مــن مستشــفى صفــد الجديــد فــي 
البــداوي، والهمشــري فــي صيــدا، والبــص فــي 

صــور، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المرحلــة الثانيــة فــي مستشــفى صفــد 7 أســرة 
عنايــة فائقــة، باإلضافــة إلــى ١5 ســريرًا للعنايــة 

العاديــة و قــد بــدأ تنفيذهــا. 

المرحلــة الثانيــة مــن العمــل فــي مستشــفى 
الهمشــري، وتشــمل تجهيــز طابــق يضــم 9 غــرف 
عنايــة  غــرف  مــع خمســة  للكبــار،  فائقــة  عنايــة 
فائقــة لالطفــال وقــد باتــت فــي مرحلــة التلزيــم.

أمــا فــي مستشــفى البــص فــي منطقــة صــور، 
وهــو مستشــفى تاريخــي كان الصليــب األحمــر 
ــي قــد أنشــأه فــي الخمســينيات، فيجــري  الدول
مــع  فائقــة،  عنايــة  اســرة   6 ليحــوي  تصميمــه 
بقســم  وتزويــده  العاديــة،  للعنايــة  ســريرًا   2٠

باتــت  ومنتفعاتــه.  ومختبــر  أشــعة  للطــوارئ، 
المخططــات  انجــاز  مرحلــة  فــي  جميعــًا  هــذه 
والعمــل علــى إجــراء المناقصــات والتلزيــم. كمــا 
جــرى توفيــر4 ســيارات اســعاف اضافيــة هــي 

قيــد الشــراء.

وتتابــع لجنــة الحــوار اســتمرار عمليــات الترصــد 
الوبائــي بالتنســيق مــع االونــروا وهيئــة الكــوارث 
البيانــات  ترتيــب  علــى  العمــل  يجــري  حيــث 
ووصــل مــا يتوافــر مــن معطيــات بمنصــة هيئــة 
إلــى اســتمرار حمــالت  الكــوارث، إضافــة  إدارة 
فحوصــات الـــ PCR المجانيــة بالتعــاون مــع جمعية 

الفلســطيني. الهــالل االحمــر 

لجنة الحوار

باألرقام: اصابات كورونا بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان
)من شباط 2021 الى 29 أيلول 2021( 
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مستشفى النداء االنساني، مخيم عين الحلوة

بعد قبل

مجموع 
الوفيات

الحاالت 
المتراكمة

مجموع حاالت 
االستشفاء 

حاالت
الشفاء



7

ماذا يريد أن يقول شباب شاتيال للعالم؟

مــن العنصريــة يشــعر بهــا مــن األخــر 
اللبنانــي، وجــدار مــن القهــر والدفــع 
بالمجتمــع  االندمــاج  عــدم  الــى 
كيلومتــر  داخــل  الحيــاة  مــن  وجــدار 
تغييــر  فــي  أمــل  وال  صغيــر  مربــع 
المــكان، جــدار مــن التصنيــف والمنــع 
اإلنســانية  الحقــوق  ممارســة  مــن 
البديهيــة بســبب قوانيــن تبيــح حرمان 
وشــراء  العمــل  مــن  الفلســطيني 
الجــدران  هــذه  كل  والســفر.  بيــت 
وعمــر  ريــان  مــن  كل  عندهــا  وقــف 
وســميح ومــالك متحدثيــن عمــا هــو 
خــاص فــي داخلهــم ومــا يعكســه من 
صــورة قاتمــة للعالــم مــن حولهــم”.

تضيــف ميــرا: فكــرت كثيــرًا قبــل أخــذ 
وكان  الفيلــم.  هــذا  بتصويــر  القــرار 
هنــاك الكثيــر مــن المعوقــات. فأنــا 
نفســي الجئــة فلســطينية وتتطلــب 
الوقــوف  الفيلــم  هــذا  فــي  منــي 
علــى مســافة واحدة ممــا أكون ومما 
أعيــش وممــا يعيــش هؤالء الشــبان. 
حاولــت جهــدي تصويــر الواقــع كمــا 
هــو والســخرية منــه اذا أمكــن. كان 
مــن المهــم إيجــاد أمــل يحــث أولئــك 
الشــبان علــى كســر جدارنهــم. ووجدنا 
صنــع  هــي  الوحيــدة  طريقتهــم  أن 
أمــل  علــى  حياتهــم  يصــور  فيلــم 
البريطانــي  المغنــي  الــى  إرســاله 
فــي فرقــة بينــك فلويــد روجــر والتــرز. 
للقضيــة  بمناصرتــه  معــروف  وهــو 
الفلســطينية المباشــر. لكــن وبينمــا 
هــذا  مغامــرة  يتنــاول  األمــر  بــدأ 
يحاولــون  وهــم  الشــاب  الرباعــي 
إقنــاع نجــم الــروك البريطانــي روجــر 
حفــاًل موســيقًيا  يحيــي  بــأن  ووتــرز 
فــي حيهــم المتهالــك، أصبــح فيلمــًا 
ــك أن تكــون نفســك  ــف يمكن عــن كي
المخيــم.  فــي  الظــروف  وتقــاوم 
كيــف يمكنــك تحــدي نفســك، وكيــف 
يمكنــك أن تجعــل العالــم يســمعك؟ 
الظــروف  هــذه  مثــل  فــي  الحيــاة 
إيجابًيــا  والبقــاء  ســهلة  ليســت 

الكثيــر”. منــك  يتطلــب 

كيف يمكن لالجىء 
الفلسطيني في مخيم 
شاتيال أن يجعل العالم 

يسمعه؟ 

صيــداوي،  ميــرا  هــدف  كان  ذاك 
المخرجــة والالجئــة الفلســطينية مــن 
مــن  القريــب  البراجنــة  بــرج  مخيــم 
فيلم”الجــدار”  مــن  مخيــم شــاتيال، 
ــى مــدار  ــه عل ــذى صورت الوثائقــي ال
أكثــر مــن عاميــن حــول أربعــة الجئيــن 
فــي مخيــم شــاتيال، تريــد مــن خاللــه 
الكاملــة  النمطيــة  الصــورة  كســر 
عــن ســكان مخيمــات الالجئيــن فــي 
لبنــان: أنهــم فقــراء وبــال مســتقبل 

الوقــت. طــوال  ويتقاتلــون 
 

فــي  الوقــوف  لحظــة  ميــرا:  تقــول 
ســاحة مخيــم شــاتيال كانــت كفيلــة أن 
تجعلنــي أفكــر في كل ما أرى حولي. 
مــن  حــاالت  فيهــا  تتكــدس  وجــوه 
األلــم والصبــر معــًا. حالــة تجســد وجــه 
متعبــة  النــاس  مصلــوب.  لمســيح 
الحــّر واللجــوء وكثــرة اإلنتظــار.  مــن 
ــا فــي أماكنهــا. وقلــت  ــا كاميراتن رتبن
للمصــور علينــا أن نأخــذ كل الجمــال 
الموجــود فــي هــذه القباحــة. وبدأنــا 
بتصويــر فيلمنــا الثانــي الجــدار. أربــع 
شــبان يحاولــون بقــدر اســتطاعتهم 
أرواحهــم  علــى  جاثــم  جــدار  كســر 

ويمنعهــم مــن التحــرك بحريــة. 

تضيــف ميــرا: الحقيقــة أننــا اكتشــفنا 
لفتــرة  دام  الــذي  التصويــر  خــالل 
أســبوع ومــن خــالل الحديــث معهــم 
أمــام الكاميــرا ومالحقــة تفاصيلهــم 
لــم تكــن مســألة جــدار  أن المســألة 
األمــر  تعــدت  بــل  فقــط...  واحــد 
لتصــل الــى جــدار يرقــد خلفــه جــدار 
وضعهــا  جــدران  وآخــر...  وآخــر  آخــر 
النظــام الكبيــر والصغيــر فــي داخــل 
الالجــئ الفلســطيني. هــذا الالجــئ 
الــذي ترتــب عليــه تحمــل كل خســارات 
جــدار  وحــده.  وانهزاماتهــم  العــرب 

* تم عرض فيلم الجدار في عدة مهرجانات منها:
مهرجان تورنتو،مهرجان البرازيل،مهرجان المرأة،مهرجان 

بوسطن، مهرجان الفيلم الفلسطيني، وغيره من 
المهرجانات التي مازال يقوم الفيلم بجولته فيها وأوضحت 

المخرجة األمريكية إيمي وليامز، منتجة الفيلم: “هذا 
الفيلم رائع حتى من دون روجر ووترز. ال ُتعد مشاركة روجرز 
ضرورية؛ ألن الفكرة هي أن قصتهم وأحالمهم ورؤيتهم 
وفنهم يجب أن تكون بقدر أهمية أعمال المشاهير. هل 

سيتطلب األمر قدوم أحد المشاهير إلى المخيم للحصول 
على اعتراف العالم باألوضاع هناك؟”.

شباب
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فــي  الحاليــة  اإلدارة  أن  جيــدًا  التربويــون  يعــي 
وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
“األونــروا” فــي لبنــان غيــر مهّيــأة إلدارة وتطويــر 
األســاتذة  ألن  ال  ُبعــد،  عــن  التعليــم  عمليــة 
والموظفيــن غيــر كفوئيــن، أو أن العملية تتطلب 
مــن  أكثــر  بــل ألن  الــدوالرات،  صــرف مالييــن 
ســنة ونصــف الســنة مــّرت منــذ وقــف التعليــم 
حضوريــًا فــي شــهر أذار مــن العــام2٠2٠ دون أن 
ــأي خطــوة فــي  ــة ب يقــوم المعنيــون فــي الوكال
العــام  لبــدء  واســتراتيجية،  خطــة  وضــع  اتجــاه 
الدراســي الجديــد علــى ضــوء تطــورات تفشــي 

ــا.  ــاء كورون وب

التعليــم الُمدمــج، أي الجمــع مــا بيــن التعلــم عــن 
ُبعــد وحضــور الصفــوف، هــي الصيغــة التــي 
توصّلــت إليهــا وزارة التربيــة اللبنانيــة لبــدء العــام 
الدراســي الحالــي، وهــي الخطــة التــي تبّنتهــا 
األونــروا بعدمــا تقاعســت خــالل األشــهر التــي 
الحضوريــة  التعليــم  عمليــة  توقــف  منــذ  مــّرت 
الفائــت عــن تأهيــل األســاتذة  العــام  أذار  فــي 
والمديريــن إلدارة وتســيير عمليــة التعليــم عــن 
ُبعــد. خصوصــًا أن العــام الدراســي الفائت شــهد 
مــن  عــدد  قــدرة  عــدم  مســتوى  علــى  فضائــح 
 ZOOM األســاتذة علــى اســتخدام وســائل مثــل
أو Team أو غيرهــا مــن التقنيــات، مكتفيــن مثــال 
بتقديــم الــدروس عبــر رســائل صوتيــة عبــر تطبيــق 
واتــس أب، أو عبــر بعــض الفيديوهــات التــي 

ــة.  وّزعــت للطلب

فــي  الوكالــة  علــى  القّيمــون  اعتبــر  عــام  قبــل 
لبنــان أن 7١ بالمئــة مــن التالمــذة قــد تفاعلــوا 
مــع خطــة التعليــم عــن ُبعــد المعتمــدة مــن قبــل 
الوكالــة، بحســب مــا صــّرح ســابقًا رئيــس برنامــج 
ديــب.  ســالم  األونــروا  فــي  والتعليــم  التربيــة 
اال أن دراســة صــادرة عــن المركــز الفلســطيني 
عمليــة  أن  إلــى  تشــير  والمعلومــات  للتوثيــق 
التعليــم لــم تكــن تفاعليــة بســبب وجــود أكثــر مــن 
5٠ طالــب فــي نفــس الحصــة الدراســية، بهــدف 
ــام  ــر األمــوال، بعــد قي تقليــص النفقــات وتوفي
الوكالــة بطــرد عــدد كبيــر مــن األســاتذة بســبب 
األزمــة الماليــة التــي تمــر بهــا األونــروا. باالضافة 
ع األجهــزة االلكترونيــة اال لعــدد  لذلــك، لــم تــوزَّ
قليــل مــن المــدارس، وتســّلم المشــرفون عملية 

الصفــوف،  مــن  كبيــر  لعــدد  التدريــس  مراقبــة 
فتــرك األســتاذ لـ”ضميــره” وفــق مــا أفادنــا أحــد 
الروضــات  صفــوف  تكــون  وتــكاد  المشــرفين. 
فــي بعــض المــدارس هــي النمــوذج المشــرق 
الوحيــد مــن بيــن الحلقــات الدراســية كافــة، وذلــك 
نتيجــة متابعتهــا ودعمهــا مــن قبــل جهــات مانحــة 

أبرزهــا الســفارة الفرنســية فــي بيــروت.

التدريــس  مراحــل  مختلــف  فــي  األســاتذة 
تدريبهــم  يتــم  لــم  الروضــة(  مرحلــة  )باســتثناء 
المتاحــة  االلكترونيــة  الوســائل  مــن  أي  علــى 
وســهلة  كثيــرة  وهــي  ُبعــد،  عــن  للتعليــم 

األونروا والتعليم عن ُبعد: سنتان من
الـ »ال تفاعل« 

حسين مهدي  |  صحافي لبناني

تحقيق

إطالق منصة تعليمية رقمية لنحو 
540 ألف طالب فلسطيني من 

أبناء الالجئين في األردن وسوريا 
ولبنان وغرة والضفة الغربية، 

كّرس منطق تغييب التفاعل بين 
األساتذة والطلبة.
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االســتخدام. التالمــذة لــم يكتــرث أحــد لقدرتهــم 
علــى الوصــول إلــى وســائل التعلــم االلكترونية، 
ــى االنترنــت، وتوافــر  ــوج إل كقدرتهــم علــى الول
حاســوب محمــول وهاتــف ذكــي بشــكل دائــم 
فــي متنــاول الطالــب. فضــاًل عــن أزمــة الكهربــاء 
والمحروقــات التــي تمــر بهــا البــالد. ويؤكــد أحــد 
المســاعي  إن “كل  الثانويــة،  المرحلــة  أســاتذة 
التــي قــام بهــا المديــرون فــي تدريــب األســاتذة 
وتطويــر مهاراتهــم، كانــت بمبــادرة فرديــة مــن 
قلــة مــن المديريــن فــي المــدارس والثانويــات”، 
وهــذه المســألة هــي واحــدة مــن “المآخــذ” علــى 
أداء الوكالــة، فالمســألة “لــم تكــن لتتطلــب أكثــر 
لتحضيــر األســاتذة  كحــد أقصــى  مــن شــهرين 
علــى  تقتصــر  ال  طبعــا  وهــي  وتدريبهــم، 
للتدريــس  المعتمــد  البرنامــج  اســتخدام  كيفيــة 
لناحيــة تشــغيله، بــل يجــب أن تشــمل تدريبــات 
حــول كيفيــة تقديــم عــروض الكترونيــة للــدروس 
ــي يكتبهــا األســتاذ  ــك الت ــة، شــبيهة بتل المكتوب
علــى اللــوح فــي صفــه، ليتمكــن األســاتذة مــن 

.”)share screen( الطــالب  مــع  مشــاركتها 

منصة تعليمية غير تفاعلية

المعلميــن  اتحــاد  عضــو  الســيد  حســان  يقــول 
ــكادر التعليمــي  الخــاص باألونــروا أن اســتجابة ال
ألزمة تفشــي وباء كورونا كانت ســريعة جدًا بعد 
االغــالق العــام، خاصــة لناحيــة خلــق مجموعــات 
علــى واتــس اب، واقــرار خطــط داخــل المــدارس 
إلكمــال العــام الدراســي. اال أن األونــروا فضلــت 
عــوض تطويــر مهــارات األســاتذة فــي اســتخدام 
برامــج تعليميــة تفاعليــة، أطــالق منصــة تعليميــة 
رقميــة لنحــو 54٠ ألــف طالــب فلســطيني مــن 
ولبنــان  وســوريا  األردن  فــي  الالجئيــن  أبنــاء 
نيســان  شــهر  فــي  الغربيــة،  والضفــة  وغــرة 
مــن الســنة الحاليــة بهــدف تحميــل فيديوهــات 
ــارات فوريــة للطــالب. مــا يعنــي  تعليميــة واختب
بيــن  التفاعــل  تغييــب  منطــق  تكريــس  عمليــًا 
األســاتذة والطلبــة، وهــي احــدى أبــرز التحديــات 
التــي واجهــت الطلبــة حيــث يحتاجــون للتفاعــل 
ــه األســئلة  مــع أســتاذ المــادة للمناقشــة وتوجي

وفهــم المقــررات. 

هــل يمكــن أن نعــود الســنة المقبلــة 
إلــى التعليــم الحضــوري أو المدمــج؟

العــودة إلــى المــدارس تمّثــل بحســب الكثيريــن 
خطــرًا حقيقيــًا علــى صحــة التالمــذة والمدرســين 
وذويهــم مــع اســتمرار تفشــي الوبــاء. يتحــدث 
التربــوي حســين جــواد عن ضرورة اتبــاع بروتوكول 
ــوي، داخــل  ــول الترب ــب البروتوك ــى جان صحــي إل
الصحيــة  اإلجــراءات  فــكل  وخارجهــا.  المــدارس 
كانــت  ومهمــا  المــدارس،  فــي  ســتتبع  التــي 
مثاليــة، يمكــن أن تتالشــى مفاعيلهــا عنــد نقــل 
التالمــذة مــن منازلهــم إلــى المــدارس، فــي ظــل 
االكتظــاظ الــذي تشــهده باصــات نقــل التالمــذة. 
الخاصــة،  المــدارس  تلقفتــه  التخــوف  هــذا 
التربيــة  وزيــر  بتعليمــات  االلتــزام  قــررت  حيــث 
فــي  أي مســؤولية  تتحمــل  لكــي ال  التباعهــا، 
انتقــال العــدوى بيــن طالبهــا وكادرهــا التعليمــي 
ممثــل  يقــول  مــا  وفــق  وذويهــم،  واإلداري 
مــدارس المصطفــى فــي اتحــاد المؤسســات 
التربويــة  والعمليــة  ســماحة.  محمــد  التربويــة 
مــن  أدنــى  “حــدًا  تتطلــب  ســماحة  بحســب 
الحضــور وخاصــة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال 

األولــى”. والحلقــة 

هــذه الخطــة كان مــن المفتــرض بــدء تنفيذهــا 
فــي 28 أيلــول الفائــت، اال أن التزايــد المطــرد 
ــًا،  ــة الـــ ١٠٠٠ يومي ــا، وتخطــي عتب ألعــداد كورون
دفعهــا  الــوزارة  داخــل  التخبــط  مــن  لحــال  أدى 
لتأجيــل العــام الدراســي إلــى ١2 تشــرين األول. 
خــالل هــذه الفتــرة لــم تكــن المــدارس قــد حصلــت 
ــن الحــرارة،  ــم وموازي أساســا علــى مــواد التعقي
أكثــر  بحســب  عليهــا  يحصلــوا  أن  المفتــرض 
مــن مديــر مدرســة وثانويــة. هــذا التخبــط دفــع 
الطلبــة  ارســال  إمكانيــة  عــن  للتراجــع  بالــوزارة 
الصفــوف  باعتمــاد  واالكتفــاء  المــدارس،  إلــى 
الحضوريــة لطــالب الشــهادات الرســمية، علــى 
أن تعتمــد التقســيم نفســه. ومــدارس األونــروا 
بالتحديــد كانــت تعانــي أكثــر مــن غيرهــا بســبب 
كل  فــي  الطــالب  عــدد  فــي  الكبيــر  االكتظــاظ 

صــف، واســتحالة اعتمــاد هــذا التقســيم.

الحــل  هــو  الُمدمــج  التعليــم  يكــون  يــكاد 
ــاح أمــام كل مــن وزارة  ــد المت “الواقعــي” الوحي
التربيــة واألونــروا، فهــي صيغــة تضمــن تلقــي 
خــالل  األقــل  علــى  المنهــاج  لنصــف  الطالــب 
حضــوره الصفــوف خاصــة فــي ظــل العوائــق 
التــي تواجــه الطلبــة فــي منازلهــم لناحيــة ضعــف 
أو عــدم توافــر االنترنــت، أو عــدم توافــر األجهــزة 
الطلبــة،  متنــاول  فــي  الحواســيب  أو  الذكيــة، 
فضــال عــن االنقطــاع المتكــرر للكهربــاء، ليكــون 
بالتالــي مــا يحصّلــه الطالــب فــي عمليــة التعلــم 
لــه. ومــن المتوقــع أن  عــن بعــد هــي إضافــة 
خطــة  باعتمــاد  المقبــل  الدراســي  العــام  يبــدأ 

تحقيق

التربيــة، تعتمــد  مؤجلــة ســبق أن أقرتهــا وزارة 
المــدارس  فــي  المدمــج  التعليــم  نظــام  علــى 
تقســيم  يتــم  حيــث  الرســمية،  والثانويــات 
الشــعب إلــى مجموعتيــن فــي الفصــل االول 
مــن العــام الدراســي، تضــم كل منهمــا 5٠% مــن 
يزيــد  ال  بمــا  اإلجمالــي،  الصــف  تالمــذة  عــدد 
عــن ١8 تلميــذًا فــي المجموعــة الواحــدة، وبمــا 
ان  علــى  الــالزم،  االجتماعــي  التباعــد  يضمــن 
تحضــر المجموعــة االولــى طــوال ايــام االســبوع 
وتليهــا المجموعــة الثانيــة فــي االســبوع التالــي، 
التعليــم  االولــى  المجموعــة  تتابــع  أن  وعلــى 
فــي  الثانيــة  المجموعــة  وجــود  اثنــاء  ُبعــد  عــن 
ــدوام  المدرســة وبالعكــس. مــع الحفــاظ علــى ال
زيــادة.  دون  واألســاتذة  للمعلميــن  الرســمي 

العودة إلى المدارس تمّثل 
بحسب الكثيرين خطرًا حقيقيًا 
على صحة التالمذة والمدرسين 

وذويهم مع استمرار تفشي 
الوباء

التعليم الُمدمج يتطلب إقرار 
خطتين بالتوازي: خطة تعدها 

وزارة التربية لتطوير عملية التعّلم 
عن ُبعد، وخطة وطنية يفترض 

بالحكومة أن تعدها ضمن خطة 
طوارئ صحية. 

اال أن التعليــم الُمدمــج وفــق ســماحة يتطلــب 
إقــرار خطتيــن بالتــوازي: خطــة تعدهــا وزارة التربية 
لتطويــر عمليــة التعّلــم عــن ُبعــد، فــال يمكــن لهــا 
تتــكل دائمــا علــى “نصــف الحضــور” فــي  أن 
الصفــوف وتعتبــر “األوناليــن” مــن الكماليــات، 
فــي ظــل عــدم التأكــد مــن أن الصفــوف ســتفتح 
أبوابهــا أمــام الطــالب، أو أن طــالب الشــهادات 
ســيحضرون  عشــر  الحــادي  والصــف  الرســمية 
يفتــرض  وطنيــة  وخطــة  صفوفهــم.  فعليــًا 
بالحكومــة أن تعدهــا ضمــن خطــة طــوارئ صحيــة. 
جــزء مــن قوامهــا معاييــر الســالمة العامــة ضمــن 
إلــى  الطلبــة  النقــل وضمــان وصــول  وســائل 
ــة مالئمــة تضمــن  المــدارس فــي ظــروف صحي
التباعــد االجتماعــي. هــذا فــي حــال لــم تصــل 
فعليــًا  يؤمــن  مســتوى  إلــى  التلقيــح  حمــالت 
الطــالب  تحمــي  التــي  المجتمعيــة  المناعــة 

وذويهــم.  واألســاتذة 
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لــم يكــن ســهاًل علــّي كتابــة هــذه المــادة فــي 
النهــار بســبب الحــر الشــديد وانقطــاع الكهربــاء، 
مقطوعــة،  أيضــا  فالكهربــاء  الليــل،  فــي  وال 
والعتمــة تلــف المحيــط الــذي أقطنه فــي بيروت.

قصدنــا تســليط الضــوء علــى الواقــع المعيشــي 
فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  مخيمــات  فــي 
لبنــان، ولكــن مــن اإلجحــاف وضــع الفلســطينيين 
فــي ســلة واللبنانييــن فــي ســلة أخــرى وباقــي 
البــالد  أخــرى، فوضــع  الجنســيات فــي ســالل 
علــى كل مــن يســكن  ينعكــس ســوءًا  الراهــن 

لبنــان، وال خصوصيــة ألحــد. 

اآلن فــي المخيمــات ال كهربــاء كمــا فــي بيــروت 
وصيــدا وطرابلــس وصــور، واشــتراكات الكهربــاء 
ممكنــًا  يعــد  لــم  حــد  إلــى  ارتفعــت  أســعارها 
تأميــن المبالــغ التــي يحتاجهــا، فاختــارت الكثيــر 
الضــوء  حســاب  علــى  العتمــة  العائــالت  مــن 
القــدرة  لديهــم  ممــن  بعــض  بينمــا  البســيط، 
والســوريين  الفلســطينيين  الالجئيــن  ســواء 
الذيــن  اللبنانييــن  المواطنيــن  إلــى  إضافــة 
يســكنون المخيمــات اضطــروا إلــى دفــع تلــك 
المبالــغ التــي وصلــت لنحــو مليــون ليــرة لبنانيــة 
مــن أجــل الحصــول علــى 5 أمبيــر بمعدل تشــغيل 
قــد يصــل إلــى عشــر ســاعات أحيانــًا. فضــال عــن 
ــاه التــي نشــأت مؤخــرًا، وتجلــت فــي  أزمــة المي
المخيمــات مــع تعميــم لألونــروا يــوم 8/27/2٠2١ 
قالــت فيــه “إّن هنــاك أزمــة حاســمة فــي تأميــن 
المــازوت لتشــغيل آبــار الميــاه فــي المخّيمــات”، 
االســتهالك،  فــي  التقّشــف  “إلــى  ودعــت 

كهربــاء  مــن  تيســر  بمــا  المضّخــات  وتشــغيل 
حكومّيــة”. وأزمــة الميــاه حــذرت منهــا منظمــة 
“الجفــاف  بعنــوان  تقريــر  فــي  “يونيســف” 
اآلتــي.. نظــام الميــاه فــي لبنــان: علــى حافــة 
ــار الكامــل  ــى أن اإلنهي ــه إل ــار” أشــارت في اإلنهي
“ســيقضي علــى إمكانيــة وصــول ميــاه الشــرب 

إلــى أكثــر مــن أربعــة مالييــن شــخص “. 

كل شيء يتهاوى

قــد يكــون مــن المبالغــة الحديــث اآلن عــن أزمــة 
أمــن مجتمعــي فــي المخيمات، ولكن منذ أشــهر 
ــات ســرقة  تصحــو بعــض المخيمــات علــى عملي
امتــدت إلــى الســيارات فــي الطرقــات والشــوارع 
الرئيســية، كذلــك علــى “موتوســيكالت” مــن 
داخــل المخيمــات، ورغــم أن قــوى األمــن اللبنانية 
تتمكــن مــن إلقــاء القبــض علــى الُجنــاة الذيــن 
كانــوا مــن جنســيات مختلفــة، إال أن الســرقات 
فــي  المهمشــين  مقــدرة  عــدم  نتيجــة  عــادت، 
تأميــن  علــى  الالجئيــن  ومنهــم  المجتمــع، 
ــو بالكفــاف لعائالتهــم  ــم ول ســبل العيــش الكري
الصغيــرة. هنــا يوضــح أميــن ســر اللجان الشــعبية 
فــي بيــروت أبــو عمــاد شــاتيال لـــ “جســور” أن 
محســوبة”  غيــر  مشــكالت  تولــد  قــد  “الحاجــة 
والمخيمــات حاليــا “علــى صفيــح ســاخن اجتماعيــا 

ومعيشــيًا”. واقتصاديــًا 

فــي  يعمــل  شــاب  مصطفــى  الكريــم  عبــد 
يعتبــر  البــداوي  مخيــم  مــن  الفيديــو  صحافــة 
البــداوي هــو  أن “الوضــع االقتصــادي بمخيــم 
وضــع ســيء جــدًا مثــل باقــي المخيمــات” لكــن 
ــة التــي يمــر بهــا  “األوضــاع االقتصاديــة الصعب
مخيمنــا ضاعفــت حــاالت الســرقة وكذلــك ارتفــاع 

للعنــف”.  اللجــوء  فــي منســوب 

وأســبابها  المخيمــات  فــي  اإلشــكاالت  تتعــدد 
المحروقــات  بســبب  يحصــل  مــا  فمنهــا  حاليــا 
بلعبــة  والدخــول  عليهــا  الحصــول  ومحــاوالت 
الســوق الســوداء التــي باتــت مصــدر رزق لمئــات 
أو آالف األشــخاص فــي لبنــان ومنهــم عــدد مــن 

الالجئيــن فــي المخيمــات. 

المخيمات »على صفيح ساخن اجتماعيًا 
واقتصاديًا ومعيشيًا«

أيهم السهلي  |  صحافي فلسطيني من »تفاعل«

ــى  ــد إل ــا تمت ــداوي المختصــرة هن ــم الب ــة مخي حال
باقــي المخيمــات ولــو بأشــكال أخــرى، فقــد أحــرق 
شــاب بيتــه فــي مخيــم ماراليــاس احتجاجــا علــى 
ــى  ــم يتمكــن عل ســوء وضعــه االقتصــادي، إذ ل
مــر أيــام مــن تأميــن الحليــب لرضيعتــه، ورغــم أن 
األضــرار لــم تكــن كبيــرة وتــم إخمــاد النــار بســرعة 
مــن الدفــاع المدنــي اللبنانــي والفلســطيني، 
إال أن مثــل هــذه الحادثــة كانــت إنــذارًا لمــا قــد 
يحصــل فــي المخيمــات تحديــدًا. الصــوت وإن 
ارتفــع ليــس هنــاك مــن يســمعه باســتثناء القــوى 
الفلســطينية التــي لــم تقــدم حتــى اليــوم خطــة 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  طالبــت  إنمــا  طــوارئ، 
ــن احتياجــات  ــن بوضــع هــذه الخطــة لتأمي الالجئي
الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، فــي حيــن 
أن الوكالــة لــم تخــرج ســوى بآليــة دعــم قيمتهــا 
4٠ دوالرًا لمــن هــم دون الـــ ١8 مــن العمــر حســب 
بيــان أصدرتــه فــي 2٠2١/7/١7، ورغــم تحفظــات 
ــروا، فقــد  ــان األون الفصائــل والمجتمــع علــى بي
أصــدرت آليــات التنفيــذ والتوزيــع فــي ١/9/2٠2١.

أم ربيــع فــي أواســط الســبعينيات مــن عمرهــا 
أمورهــا  تجــد  ال  ماراليــاس  مخيــم  ســكان  مــن 
فالســيدة  ســواه،  مــن  أفضــل  المخيــم  فــي 
التــي تعتــاش علــى راتــب زوجهــا الشــهيد الــذي 
تســتلمه بالــدوالر تقــول “أنــا بقبــض هالمبلــغ 
ــدوالر ويــال قــادرة كفــي أمــوري ألن  ــر بال الصغي
األســعار عــم تطلــع كتيــر بســرعة اللــه يعيــن اللــي 
قبضــو لبنانــي، شــو فــي ببيــوت النــاس هــأل 
أســرار ووالد يمكــن مــا عــاد أكلــت إال وجبــة”. 
ــازل جيرانهــا،  بينمــا كانــت أم ربيــع تشــير إلــى من
كان صــوت ســيدة تصــرخ بابنهــا لمطالبتــه لهــا 
بألــف ليــرة ليشــتري أشــياء يأكلهــا مــن الــدكان، 
تعلــق أم ربيــع “مــا كانــت تصــرخ بوالدهــا هيــك، 
مــن جديــد لمــا بطــل راتــب زوجهــا يكفــي آجــار 

البيــت واشــتراك الكهربــاء”.

اطفــال المخيمــات أكــدوا أن ال شــيء يشــترونه 
أكبــر ضحايــا هــذه األزمــة،  ليــرة.. هــم  باأللــف 
فمصيرهــم التعليمــي مجهــول اليــوم، وبعــض 
ــر،  مــا كان يفرحهــم مــن شــيبس وســكاكر وعصي
باتــت غاليــة، وليســت بمتنــاول األهالــي كمــا كان 

الحــال قبــل أشــهر مــن اآلن.

تحقيق

من اإلجحاف وضع الفلسطينيين 
في سلة واللبنانيين في سلة 

أخرى وباقي الجنسيات في سالل 
أخرى، فوضع البالد الراهن ينعكس 
سوءًا على كل من يسكن لبنان، وال 

خصوصية ألحد. 
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مسؤولون ينتظرون ويحاولون

تعتبــر  المخيمــات  فــي  المســؤولة  الجهــات 
األونروا مقصرة، وبعض القيادات الفلسطينية 
الفصائــل  إن  تقــول  الخاصــة  األحاديــث  فــي 
الفلســطينية ليســت قــادرة علــى النهــوض بــدور 
القاســية  الظــروف  هــذه  ضمــن  وفاعــل  حــي 
التــي يمــر بهــا الشــعب الفلســطيني. الــرأي ذاتــه 
ال يطــرح علنــًا وال فــي اجتماعــات الفصائــل، بــل 
ــة إلدارة األزمــة  ــك بعــد تشــكيل لجن ــر مــن ذل أكث
عقــد  مــن  اللجنــة  تتمكــن  لــم  الفصائــل،  مــن 
اجتماعــات للوصــول إلــى حلــول، رغــم أن أفــرادًا 
منهــا تمكنــوا مــن تأميــن المــازوت بعــد إعــالن 
ميــاه  آبــار  تشــغيل  علــى  قدرتهــا  األونرواعــدم 

الخدمــة فــي المخيمــات لفقــدان المــادة. 

يــرى أميــن ســر اللجــان الشــعبية فــي بيــروت أبــو 
عمــاد شــاتيال أن األزمــة الحاليــة خانقــة جــدًا ولــم 

تحقيق

تعــد العائــالت فــي المخيمــات قــادرة منــذ شــهور 
علــى إعالــة نفســها، فـــ “نحــو 8٠% مــن العائــالت 
بحاجــة إلــى مســاندة غذائيــة مباشــرة، وخاصــة 
ــة،  كــون الفلســطينيين فاقديــن للحقــوق المدني
فمعاناتهــم بالتالــي مضاعفــة، وعليــه لــم يكــن 
لديهــم مدخــرات فعليــة تؤمــن لهــم العيــش”. 

عضــو اللجنــة الشــعبية فــي مخيــم بــرج البراجنــة 
ســامر  أبــو  المخيمــات  فــي  العمــل  ولجــان 
األشــقر ليــس أكثــر تفــاؤال مــن شــاتيال، يشــير لـــ 
ــة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ  “جســور” إن “البطال
فــي المخيمــات نتيجــة أن عــددا مــن الشــركات 
والمؤسســات قــد أغلقــت أبوابهــا أو أن الرواتــب 
لــم تعــد كافيــة، لكــن شــريحة مــن الفلســطينيين 
ــر نتيجــة  أصبحــت قــادرة اليــوم علــى التكيــف أكث
أن رواتبهــا بالــدوالر كمتفرغــي بعــض الفصائــل 

وموظفــي األونــروا.

تدفــع  األزمــة  “هــذه  أن  مــن  يحــذر  األشــقر 
للتفكيــر  حاليــا  المتعلــم  الفلســطيني  الشــباب 
ومنهــم  لبنــان،  خــارج  إلــى  والذهــاب  بالهجــرة 
ويجــد  والمحامــون”،  والمهندســون  األطبــاء 
الدولــة  “كمــا  اتخاذهــا  يجــب  التــي  الحلــول  أن 
تموينيــة  بطاقــة  تأميــن  علــى  تعمــل  اللبنانيــة 
ــا الضغــط علــى األونــروا لتأميــن  للبنانييــن، علين
مــا هــو مثيــل، أو تعيــد إحيــاء بطاقــة اإلعاشــة 
الفلســطيني”.  الالجــئ  عــن  األعبــاء  لتخفيــف 

القائــل  الــرأي  علــى  إجماعــًا  هنــاك  أن  يبــدو 
بتقصيــر األونــروا، وعلــى ضــرورة قيامهــا بفعــل 
ــاك  ــن، ولكــن ليــس هن ــاة الالجئي ــر فــي حي ــه أث ل
مــن يقــوم بالضغــط علــى الوكالــة المؤَسســة 
إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين لتبقــى 

ــه. ــى مــا هــي علي األمــور عل
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القــدس  علــى مدينــة  الصــراع  يمكــن وصــف 
بانــه صــراع علــى االرض والســيادة عليهــا. وفــي 
نفــس الوقــت هو صراع على الرموز، والشــكل، 
والمظهــر، والعلــم الــذي يرفــع علــى مبانيهــا، 
ومحاولــة  الروايــة،  علــى  وصــراع  واســوارها. 
الواقــع علــى األرض  مســتمية لفــرض األمــر 
مــن جانــب واحــد، علــى مختلــف األصعــدة. حيــث 
ــا القــول إن الوضــع العــام يشــهد مرحلــة  يمكنن
متقدمــة مــن خواتــم االمــور. حيــث تتواصــل 
السياســة االســتيطانية اإلســرائيلية مــن خــالل 
ومصــادرة  االســتيطانية،  المشــاريع  إقامــة 
وعزلهــا  القــدس،  مدينــة  وتهويــد  األراضــي، 
الفصــل  جــدار  بإقامــة  الغربيــة  الضفــة  عــن 
القــرى  العنصــري، واالســتمرار فــي محاصــرة 
والمــدن الفلســطينية، وعــزل غــور األردن. ومنــع 
قاعاتــه،  فــي  صلواتهــم  أداء  مــن  المصليــن 
وتحديــد أعمــار المصليــن منهــم، وهــدم منــازل 
بذرائــع  والقــرى  المــدن  فــي  الفلســطينيين 
مختلفــة، وترحيــل البــدو مــن أماكــن ســكناهم 

وإبعادهــم عــن مصــادر رزقهــم.

واالقتصاديــة  السياســية  التقاريــر  وتكشــف 
التــي تصــدر كل عــام عــن ّتمســك اإلســرائيلي 
باالســتيطان، ومضمــون الحــل والســالم الــذي 
يســعى إلــى تحقيقــه، بمــا هــو ســالم المنتصــر 
والمهــزوم، الســيد والعبــد، الضعيــف والقــوي، 
الثنائيــة  ظــل  وفــي  والخاضــع.  المهيمــن 
للســالم.  يــده  يمــد  أنــه  يدعــي  المتناقضــة، 
وفــي الجانــب اآلخــر المــوازي يدمــر إمكاناتــه. 
وهكــذا تقــدم إســرائيل نفســها أمــام العالــم 
وبحاجــة ماســة إلجــراءات  أنهــا ضحيــة  “علــى 
حمايــة اســتثنائية علــى الرغــم أنهــا دولــة محتلــة 

قويــة ومدججــة بالســالح”.

الصراع الجغرافي والديموغرافي في 
مدينة القدس وحولها: صراع على االرض 

والسيادة عليها
خليل التفكجي  |  مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات 

الجغرافية / بيت الشرق وخبير خرائط مدينة القدس

رأي

الخارطة رقم »1«
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االستيطان في القدس

اســتمر االســتيطان فــي القــدس علــى الرغــم 
مــن اإلدانــات الدوليــة التــي توجــه إلــى اســرائيل. 
وفــي تحليــل قدمتــه وكالــة )رويتــرز( أن اســرائيل 
ظــل  فــي  المســتوطنات  بســبب  أزمــة  تواجــه 
تلقــت  وقــد  متزايــدة.  دبلوماســية  انتقــادات 
االمــم  مــن  شــديدًا  نقــدًا  باســتمرار  اســرائيل 
مــع  خصوصــًا  االوربــي،  واالتحــاد  المتحــدة 
االعــالن عــن بنــاء االالف مــن الوحــدات الســكنية 
علــى األراضــي التــي يفكــر الفلســطينيون فــي 

إقامــة دولتهــم عليهــا1.

االســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  أجــاب  وقــد 
البنــاء  تجميــد  فكــرة  علــى  نتنياهــو  الســابق 
برئاســته  “الحكومــة  إن  قائــاًل:  بالمســتوطنات 
ــن تخلــي مســتوطنات فــي القــدس والضفــة  ل
الغربيــة خــالل واليتهــا”، معتبــرًا أن عهــد تقديــم 
التنــازالت مــن هــذا القبيــل قــد وّلــى إلــى غيــر 
رجعــة”. كمــا رفــض فكــرة إعــادة تجميــد البناء في 
المســتوطنات قائــاًل “إن تجربــة حكومتــه الحاليــة 
علــى الصعيــد السياســي اثبتــت بطــالن خطــوة 
كهــذه، نظــرًا الن قضيــة االســتيطان مــن نتائــج 
النــزاع مــع الفلســطينيين وليــس مــن مســبباته2.

إقامــة  رفضــه  عــن  أعلــن  آخــر  تصريــح  وفــي 
دولــة فلســطينية، وتحــدث عــن نــوع مــن الحكــم 
البنــاء  مواصلــة  علــى  وأكــد  للفلســطينيين. 
فــي مســتوطنات القــدس الشــرقية والضفــة 
رئيســًا  كان  طالمــا  أنــه  علــى  الغربية،مشــددًا 
للحكومة ال اريد ان اســيطر على الفلســطينيين، 
ولــن أجعلهــم مواطنيــن فــي دولــة اســرائيل، 
كمــا أننــي ال أريدهــم رعايــا. لــذا ســيكون هنالــك 

نــوع مــن الحكــم فــي اطــار منــزوع الســالح3. 

ــة القــدس الخمســين  ــالل مدين ــرى احت وفــي ذك
االمــة  “قلــب  بأنهــا  نتنياهو”القــدس  وصــف 
العمــل  حــزب  زعيــم  امــا  يّقســم”4.  لــن  الــذي 
يتســحاق هرتســوغ فقــد قــال”إن كان لليهود من 
قلــب فالقــدس هــي قلبهــم، وهــي العاصمــة 

االبديــة للشــعب اليهــودي وإلســرائيل”5.

مدينــة  فــي  االســتيطاني  البنــاء  اســتمر  وقــد 
القدس ســواء اكان بالمصادقة على المخططات 
لتوســيع مســتعمرات قائمــة، أو المصادقــة على 
مخططــات القامــة مســتعمرات جديــدة، ســواء 

1  جريدة القدس 2013/2/7. 

2  وكالة معًا االخباريه 2013/1/18.

3  جريدة االيام 2013/1/21.

4  خطاب نتياهو بتاريخ 2014/5/27.

5    خطاب هرتصوغ في إحتفال الكنيست 2014/5/28.

أكان ذلــك داخــل مدينــة القــدس أو خارجهــا إلقامــة 
القــدس الكبــرى، التي أخذت ُبعدًا امنيًا وسياســيًا 
االهــداف  لتحقيــق  وديموغرافيــًا  وجغرافيــًا 
االســرائيلية  االســتراتيجية  ضمــن  الموضوعــة 

ــة واحــدة دون شــريك  ــان القــدس عاصمــة لدول ب
فلســطيني. وهــي السياســة التــي لــم تتغيــر 

ــه.  ــت وحكومت ويتابعهــا خلــف نتيناهــو بيني

الخارطة رقم »2«

رأي
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القــدس منــذ  التــي طــرأت علــى  التغيــرات  إن 
ممــا  جــذورًا  وأعمــق  أوســع  هــي   2٠٠٠ عــام 
يمكــن تصــوره، فلــم تعــد القــدس المدينــة التــي 
كانــت فــي تســعينيات القــرن الماضــي، عندمــا 
التفــاوض  بــدأ االســرائيليون والفلســطينييون 
ــد مهمــة  حــول مصيرهــا للمــرة االولــى. ممــا عقَّ
تقســيم القــدس وفقــًا للصيغــة التــي اقترحهــا 

الرئيــس )بيــل كلنتــون(.

قــد خلقــت أمــرًا واقعــًا يصعــب تغييره، وســيكون 
علــى كال الطرفيــن االنفتــاح على “حلول ّخالقة” 

تنســجم مــع هــذا المنــاخ الجديــد.

نظرية تفتيت األحياء

أُعينهــا  نصــب  االســرائيلية  الســلطات  تضــع 
ــز. وكانــت  ــة للســيطرة علــى الحي ــة األمني القضي
وقضيــة  والثانيــة  االولــى  االنتفاضــة  تجربــة 
قّبــل  مــن  معّمقــة  دراســة  محــط  البوابــات 
التواصــل  أن  إعتبــار  علــى  االمنيــة،  األجهــزة 
ــؤدي  ــة ي ــاء العربي الجغرافــي الفلســطيني لألحي
إلــى خلــق نــواة صلبــة أمــام أهــداف الســلطات 
والســكان.  الحيــز  علــى  بالســيطرة  االســرائيلية 
الفلســطينية  األحيــاء  تقطيــع  برنامــج  فــكان 
ضمــن أهــم أهدافهــا ليســهل الســيطرة عليهــا 
تطويــق  هــو  بمــا  )التطويــق(،  قانــون  ضمــن 
األحيــاء بالمســتعمرات،)واالختراق(، مــن خــالل 
إقامــة البــؤر االســتيطانية داخــل األحيــاء العربيــة. 
والحيــز  األبنيــة  تحويــل  هــو  بمــا  )والتشــتيت( 
األحيــاء  داخــل  فسيفســاء  إلــى  الجغرافــي 
اليهوديــة. وقــد نجحــت فــي هــذا المضمــار إلــى 
حــٍد كبيــر فــي قريــة بيــت صفافــا التــي تقــع إلــى 
الجنــوب الغربــي مــن البلديــة القديمــة. واآلن 
يجــري تطبيــق هــذه النظريــة فــي حــي الشــيخ 
جــراح بإســتخدام قانــون االمــالك اليهوديــة قبــل 

 .١948 عــام 

ويهــدف هــذا المشــروع إلــى ربــط منطقــة جبــل 
المشــارف )ســكوبس(، وهــي أراٍض إســرائيلية 
تقــع ضمــن حــدود االردن بيــن عــام )١948/١967( 
ســابقًا  كانــت  والتــي  الهدنــة  إتفاقيــة  ضمــن 
معزولــة. وبالتالــي ربطهــا مــع القــدس الغربيــة 
عــن طريــق ربــط البــؤر اإلســتيطانية التــي إقيمــت 
كإســتمالك  المفتــي(  )كــرم  المنطقــة  فــي 
للمصلحــة العامــة، والشــيخ جــراح، مــع منطقــة 
)كبانيــة إم هــارون( المالصقــة للخــط األخضــر، 
وبالتالــي تحويــل حــي الشــيخ جــراح إلــى أجــزاء 

صغيــره يســهل الســيطرة االمنيــة عليهــا. 

بطــن  منطقــة  جــاءت  الســياق  هــذا  وفــي 
ــط  الهــوى فــي منطقــة ســلوان عــن طريــق الرب
الدينــي )المقبــرة اليهوديــة( فــي جبــل الزيتــون، 
والمســيح  اليهوديــة  باالســطورة  وإرتباطهــا 
إســتيطانية  بــؤرة  أكبــر  إقامــة  مــع  المنتظــر، 
فــي رأس العمــود. والدخــول عــن طريــق البــؤر 
لتصــل  مختلفــة،  بطــرق  إقامتهــا  تمــت  التــي 
)التاريخــي(  المقــدس  الحــوض  منطقــة  إالــى 
بمدينــة “داؤد” وقبــور االنبيــاء لتحيــط بأســوار 
ويتــم  الجنوبيــة.  الناحيــة  مــن  القديمــة  البلــدة 
ــراق. وبالتالــي  إيصــال هــذه المنطقــة بحائــط الب
تحقيــق اكثــر مــن هــدف. األول ربــط المناطــق 
التاريخيــة )مدينــة “داؤد”( مــع المناطــق الدينيــة 
)حائــط البــراق(، وثانيهــا تفتيــت األحيــاء العربيــة 
وتمزيقهــا إلــى أحيــاء صغيــرة متناثــرة وضبطهــا 
أمنيــًا، وثالثهــا وهــو األهــم الســيطرة الكاملــة 
علــى الحــوض التاريخــي وفــرض أمــر واقــع أمــام 
أي مباحثــات ســالم مســتقبلية. وهكــذا نــرى بــأن 
واحــدة،  المدينــة  إتجــاه  االســرائيلية  السياســة 
ســواء أكانــت الحكومــات يســارية )حــزب العمــل( 
أو يمينيــة. بإعتبــار أن القــدس الموحــدة عاصمــة 
والقلــب  الــرأس  وهــي  العبريــة  للدولــة  أبديــة 

اليهــودي. للشــعب 

القــدس  وعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولــة  أمــا 
الرؤيــة  فــي  وجــود  لهــا  فليــس  الشــرقية، 
بــل إن إتفــاق عــام 2٠١5 فــي االردن  الحزبيــة، 
بيــن الملــك عبــد اللــه )ملــك االردن(، وجــون كيــري 
نتنياهــو  وبنياميــن  االمريكــي(  الخارجيــة  )وزيــر 
)رئيــس الــوزراء االســرائيلي( اعتبــر أن عاصمــة 
فلســطين هــي )قريــة بيــت حنينــا( التــي تقــع 
إلــى الشــمال مــن المدينــة. وعلــى ضــوء مــا 
ــة اإلســرائيلية أمــرًا  ــره تفــرض الحكومي ســبق ذك
الزمــن  وتســابق  المدينــة،  داخــل  فــي  واقعــًا 
لوضــع رؤيتهــا حــول المدينــة بالســيطرة علــى 
مــا تحــت األرض )األنفــاق(، ومــا فــوق األرض 
خطــوط  إقامــة  الفضــاء  وفــي  )اإلســتيطان(، 
)تلفريــك(، للوصــول إلــى الهــدف المعلــن وغيــر 
المعلــن بــأن القــدس شــرقها وغربهــا عاصمــة 
لدولــة واحــدة ومــن دون أي شــريك فلســطيني. 

التغيرات التي طرأت على القدس 
منذعام 2000 هي أوسع وأعمق مما 

يمكن تصوره، فلم تعد القدس
المدينة التي كانت في تسعينيات 

القرن الماضي

لقــد فرضــت الحكومــة االســرائيلية وقائــع علــى 
الماضيــة،  والعقــود  الســنوات  خــالل  االرض 
حتــى بــات شــائعًا القــول فــي بعــض االوســاط 
بالنظــر  للتنفيــذ،  قابــاًل  يعــد  لــم  التقســيم  إن 
ــاء المســتوطنات والشــكل التــي  إلــى تســارع بن
اتخذتــه هــذه السياســية. وفــي الوقــت نفســه 
جــرى توســيع البــؤر االســتيطانية داخــل األحيــاء 
الفلســطينية التــي منعــت طــرح فكــرة التقســيم 
مــرة أخــرى )رأس العمــود، جبــل المكبــر، الشــيخ 
جــراح(. تنفيــذًا لمشــروع شــارون الــذي ُوضــع عــام 

١99٠ القامــة )26( بوابــة حــول القــدس.

كما أن التوسع االستيطاني والبؤر االستيطانية 
وبالتالــي  للتقســيم،  السياســية  الكلفــة  يرفــع 
التغييــرات  أن  احتمــال حدوثــه، كمــا  يقلــل مــن 
وصعــود  العبريــة  الدولــة  داخــل  طــرأت  التــي 
ــد المطالــب  اليميــن االســرائيلي المتطــرف، صعَّ
الدينيــة والتاريخيــة حــول المدينــة مترافــًا مــع بــدء 
ــة.  التقســيم الزمانــي والمكانــي لألماكــن الديني
وحالمــا تســتأنف المفاوضــات، تكــون اســرائيل 

رأي
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لبنان كمخيم فلسطيني كبير!

األفــق  وانســداد  االقتصــادي  االنهيــار  يصيــب 
السياســي مختلــف جوانــب الحيــاة فــي لبنــان 
ويجعلهــا أصعــب علــى الجميــع. إنّمــا بتفــاوت 
بيــن المراكــز واألطــراف، بيــن الطبقات والشــرائح 

المختلفــة.  والمهــن 

وبالقــدر نفســه الــذي يفــرز فيــه “زمــن االنهيــار” 
موجــة تهجيريــة جديدة لقســم مــن اللبنانيين الى 
الخــارج، فإّنــه يثقــل أكثــر مــن اي وقــت مضــى 
علــى كاهــل مجتمعــي الالجئيــن، الفلســطيني 

والســوري فــي لبنــان.

والــى حــد بعيــد، يبــدو الالجئــون الفلســطينيون 
ومكابــدة  معانــاة  األكثــر  الفئــات  جملــة  مــن 
لتداعيــات هــذا التصــّدع االجتماعي والسياســي، 
حــول  واســتفهامات  عناويــن  جملــة  يطــرح  مــا 
اإلغاثــة المضاعفــة. إغاثتهــم كالجئيــن، وإغاثتهــم 
كالجئيــن فــي بلــد يقاســي هــذا النــوع الحــاد مــن 

األزمــات االقتصاديــة. 

فــي  المودعيــن  أمــوال  فيــه  عالقــة  بلــد  فــي 
المصــارف وهيهــات تحصيلهــا إال الفتــات منهــا، 
أجــور  بيــن  األرزاق،  ســبيل  فيــه  ومقطوعــة 
ورواتــب خســرت فــي غضــون عاميــن تســعين 
البطالــة  الزديــاد  أضــف  قيمتهــا،  مــن  بالمئــة 
بشــكل غيــر مســبوق، والحديــث عــن ثالثــة أربــاع 
بــات يبــدو حــال  الســكان تحــت ســقف الفقــر، 
البلــد نفســه مثــل مخيــم الجئيــن كبيــر، تشــكل 
ــى أحزمــة  ــه، باالضافــة إل ــن في مخيمــات الالجئي
الفقــر المزمنــة حــول المــدن األساســية، حالــة 

منكوبــة أكثــر مــن ســواها. 

هــذا والفلســطينيون ممنوعــون عــن ممارســة 
حقوقهــم  علــى  يحصلــوا  ولــم  عديــدة،  مهــن 
قضيتهــم  يمّيــع  ذلــك  ان  بدعــوى  المدنيــة، 
غ عمليــة تقبــل توطينهــم علــى  كالجئيــن، ويســوِّ

األطــول. المــدى 

لقد ســبق شــباب المخيمات انتفاضة ١7 تشــرين 
2٠١9 ببضعــة أشــهر، بالحــراك االحتجاجــي علــى 
العمــل  وزارة  الجــراءات  ورفضــًا  أوضاعهــم، 
آنــذاك بــإزاء العمالــة غيــر اللبنانيــة. تمامــًا مثلمــا 
مــن  المتأتيــة  الماليــة  األونــروا  أزمــة  ســبقت 

عــدم التــزام الــدول المانحــة بتعهداتهــا 
بشــكل مزمــن، انفجــار أزمــة النظــام 

والمالــي  المصرفــي 
التــي  اللبنانــي، 
بــدأت كأزمــة شــح 

الــدوالر وتجــّذرت كأزمــة 
إفــالس شــامل ومكابــر عليــه، 
للدولــة والمصــرف المركــزي 

التجاريــة. والمصــارف 

وسام سعادة  |  كاتب وباحث لبناني 

رأي

يعيش اللبنانيون اليوم بشكل 
عام وضعًا مخيماتيًا تعيسًا، مثلما 

يقاسي الفلسطينيون تداعيات أزمة 
انهيار النموذج االقتصادي اللصوصي 

والفاشل، وأزمة انسداد النموذج 
السياسي “التوافقي” غير العقالني 
والمحكوم بعالقات التغلب بين 

الجماعات، واالستقواء بالخارج.
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حــراك  مــع  التعامــل  يمكــن  ال  أنــه  والحــال 
المخيمــات قبــل أشــهر مــن االنتفاضــة اللبنانيــة 
للتدهــور  االجتماعــي  الســياق  عــن  بمعــزل 
والتصــّدع فــي البلــد ككل، وعمليــة اإلفقــار التــي 
ازدادت حــدة وشــمولية قبــل ســنوات مــن انفجــار 
ــز نفســه، مــن  التناقــض االجتماعــي فــي المرك
خــالل تظاهــرات ١7 تشــرين واأليــام التاليــة فــي 
الجماهيريــة ألســابيع  الوثبــة  وانتشــار  بيــروت، 

مدويــة علــى معظــم الخارطــة اللبنانيــة.

خريــف  النتفاضــة  االجتماعــي  العمــق  أّن  بيــد 
2٠١9 جــرى طمســه بشــكل ســريع بدعــوى أّن 
“المشــكل سياســّي أواًل”، قبــل ان يجــري 
ابتــذال التســييس الســريع والفاقــد للعمــق 
التصــورات  مــن  رزمــة  إلــى  االجتماعــي 
االجرائيــة والتكنوقراطيــة. هــذا مــن ناحيــة، 
ومــن ناحيــة ثانيــة، اســتخدم بعــض أركان 
التركيبــة المســيطرة دعــوى أن االنتفاضــة 
فقــراء  كانتفاضــة  طابعهــا  فقــدت 
عمليــة  ســياق  فــي  ســريعًا، 
الحيويــة  وتفتيــت  تقويــض 
الشــعبية ككل، واحبــاط جيــل 
ســرعان  بكاملــه،  شــبابي 
حماســته  انقلبــت  مــا 
إلــى  الزائــدة  التغييريــة 

مؤلــم. انكســار 

واليــوم، بعــد عاميــن علــى كل مــن حــراك شــباب 
المخيمــات فــي كل لبنــان ثــم انتفاضــة اللبنانييــن 
االجتماعيــة  القضيــة  تأتــي  تشــرين   ١7 فــي 
لتطــرح نفســها فــي ظــروف كابوســية، يتبــارى 
فيهــا انهيــار ســعر صــرف الليــرة الفعلــي مــع 
االرتفــاع الجنونــي لألســعار، مــع أزمــة بــدء رفــع 
الدعــم عــن الســلع، ومشــاهد طوابيــر اســترقاق 
فــي  ويغيــب  البنزيــن.  محطــات  علــى  النــاس 
االجتماعيــة  القضيــة  طــرح  المشــهد  هــذا  كل 
بحــد ذاتهــا مــن حيــث هــي قضيــة ارتبــاط انهيــار 
النمــوذج االقتصــادي المهيمــن علــى تاريــخ لبنــان 
المعاصــر، وبشــكل اكثــر ضــراوة بعــد الحــرب بهذا 
الطبقــات  ضــد  االجتماعــي  الظلــم  مــن  الكــم 
الشــعبية، وضــد العامليــن بأجــر بشــكل خــاص 

رأي

اللبنانيــة.  األرض  علــى  جنســيتهم  كانــت  أيــًا 
عــن  تنفصــل  ال  االجتماعيــة  القضيــة  وهــذه 
الســيادية،  منهــا  وباألخــص  السياســية،  تلــك 
لســواها  اللبنانيــة  الدولــة  باســتتباع  المتمثلــة 
القانــون  فــي االقليــم، ولعــدم قيــام حاكميــة 
علــى كامــل اراضــي الجمهوريــة، وعــدم امتــالك 
الدولــة قــرار الحــرب والســلم، أو سياســة خارجيــة 

خاصــة بهــا.

دؤوب  بشــكل  المحاولــة  تجــري  أنــه  ومثلمــا 
الختــزال أســاس معالجة االنهيــار االجتماعي في 
عمليــة محاصــرة أمنيــة الحتمــاالت االنفجــار فــي 
المناطــق األكثــر فقــرًا، كمــا حصــل فــي طرابلــس 
مــرارًا، فــإّن مــن الســوء بمــكان، اليــوم اكثــر مــن 
أمــس، التعامــي علــى الواقــع المتفاقــم للفقــر 
المخيمــات،  فــي  العارمــة  والبطالــة  والبــؤس 
والجنــوح الــى حصــر كل هــذا الواقــع فــي بعــده 

األمنــي.

مصيــر كل الطبقــات الشــعبية فــي هــذا البلــد 
مترابــط، وإن لــم تظهــر حــركات واســعة تطــرح 
المصالــح المشــتركة للطبقــات الشــعبية علــى 
أكثــر  اليــوم  ذلــك،  االنتمــاءات. ألجــل  اختــالف 
معانــاة  مشــترك  هنــاك  مضــى،  ذي  مــن 
ــن الســواد األعظــم مــن  اقتصــادي اجتماعــي بي
المخيمــات وبيــن األكثريــة  الفلســطينيين فــي 
ليســت  حيــن  فــي  اللبنانييــن،  مــن  الســاحقة 
المصيــر  لهــذا  مشــتركة  مواجهــة  حركــة  هنــاك 
القاتــم، علــى صعيــد الطبقــات الشــعبية، ســواء 
بالنســبة للبنانييــن أو بالنســبة للفلســطينيين. 
الفــارق كبيــر بيــن االشــتراك فــي المصيبــة، وبين 
عــدم وجــود قاعــدة فعليــة فــي الوقــت الحالــي 
إلــى  المصيبــة  فــي  االشــتراك  هــذا  لتحويــل 
تشــارك فــي مقاومــة اجتماعيــة لهــذه المصيبــة. 
ولــن يتحقــق مثــل هــذا األمــر بالتمنــي. والكارثــة 
تزيــد أكثــر فأكثــر ألن مثــل هــذا األمــر لــم يجــر 
االســتعداد لــه فــي العقــود األخيــرة ابــدًا، ومــن 
ــار. إال  ــده فقــط فــي زمــن االنهي ــة تولي الصعوب
ض عــن  أنــه، ال يمكــن إنتــاج بديــل ســحري يعــوِّ
عــدم قيــام حركــة مقاومة شــعبية شــاملة لعملية 
تدفيــع أكثريــة النــاس فاتــورة االنهيــار االقتصادي 
التــي يتســبب بــه نمــوذج اقتصــادي، ونمــوذج 
عــن النظــام المصرفــي، ونمــوذج مــن الطبقــة 
المســيطرة، ونمــوذج مــن وضــع الدولــة تحــت 
وصايــة ميليشــيات، داخلهــا أو فوقهــا، وحركــة 
ومقيميــن  لبنانييــن  للجميــع،  بالعدالــة  تنــادي 

علــى أرض لبنــان.

فــي غيــاب حركــة شــعبية كهــذه، تدافــع عــن لقمــة 
عيــش العامــل والمــزارع والمــدرس والموظــف 
اللبنانــي، مثلمــا تدافــع عــن لقمــة عيــش وعن حق 
الفلســطيني فــي لبنــان فــي العمــل والحقــوق 
إلــى  فأكثــر  أكثــر  يتحــول  البلــد  فــإن  المدنيــة، 
مخيــم عيــن حلــوة علــى مســاحة أكثــر مــن عشــرة 
ــن اللبنانــي  ــع، والمنافســة بي ــر مرب آالف كيلومت
والفلســطيني علــى الهجــرة مــن هذه الحــال باتت 
ــد. لالثنيــن معــًا طــوق النجــاة - والوهــم – الوحي

هناك مشترك معاناة اقتصادي 
اجتماعي بين السواد األعظم من 

الفلسطينيين في المخيمات وبين 
األكثرية الساحقة من اللبنانيين، في 

حين ليست هناك حركة مواجهة 
مشتركة لهذا المصير القاتم، على 

صعيد الطبقات الشعبية، سواء 
بالنسبة للبنانيين أو بالنسبة 

للفلسطينيين

والقضيــة االجتماعيــة بقــدر مــا أنهــا مغيبــة فــي 
عــز االنهيــار االقتصــادي، فــإن الســلم االجتماعي 
والهريــان،  التصــّدع  بعناصــر  فأكثــر  أكثــر  ينخــر 
وبشــكل ينــذر باســتفحال الحــال أكثــر فأكثــر. وكل 
هــذا يعــود فيطــرح وضــع الفلســطينيين فــي 
لبنــان، داخــل المخيمــات وخارجهــا، كفئــة تصيبهــا 
موجــة تمــادي اإلفقــار حاليــًا أكثــر مــن ســواها، 
لالجــراءات  إضافــي  بشــكل  معرضــة  وكفئــة 
التمييزيــة مــن جهــة، ولتداعيــات أزمــة االونــروا 
مــن ناحيــة ثالثــة، اضــف الســتمرار جــوالت وبــاء 
كورونــا، مــا يجعــل ظــروف معــاش المخيمــات 
ازمــة  ذلــك  علــى  ويزيــد  يحتمــل.  ال  المكتظــة 
اظهــر  التــي  نفســها،  الفلســطينية  الفصائــل 
حــراك الشــباب الفلســطيني ضــد وزارة العمــل 
بــات  الشــباب  هــذا  ان  عاميــن،  قبــل  اللبنانيــة 
وإلــى حــد كبيــر بعيــدًا عــن “زمن” هــذه الفصائل.

لقــد بــات الوضــع الحالــي ال ُيطــاق بالمــرة، إن 
للفلســطينيين  بالنســبة  أو  للبنانييــن  بالنســبة 
علــى األرض اللبنانيــة. يعيــش اللبنانيــون اليــوم 
مثلمــا  تعيســًا،  مخيماتيــًا  وضعــًا  عــام  بشــكل 
انهيــار  أزمــة  تداعيــات  الفلســطينيون  يقاســي 
والفاشــل،  اللصوصــي  االقتصــادي  النمــوذج 
وأزمة انســداد النموذج السياســي “التوافقي” 
غيــر العقالنــي والمحكــوم بعالقــات التغلــب بيــن 

الجماعــات، واالســتقواء بالخــارج.
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عالقة إسرائيل مع 
فلسطينيي الداخل 

بين المد والَجْزر !

قــد  جــراح”  “الشــيخ  أزمــة  تداعيــات  أّن  يبــدو 
تجــاوزت حــدود هــذا الحي المقدســي الرازح تحت 
االحتــالل االســرائيلي منــذ العــام ١967 لتصــل 
إلــى عــدد مــن المــدن والقــرى الفلســطينية فــي 
وبوجــه   ،)48 )فلســطين  الفلســطيني  الداخــل 
أّنهــا “مــدن  ُتعــّرف علــى  التــي  المــدن  خــاص 
والعــرب.  اليهــود  يســكنها  والتــي  مختلطــة”، 
اليهــود فيهــا هــم األغلبيــة، بعــد أن كان معظمها 
تداعيــات  مــن  النكبــة.  عــام  حتــى  عربيــًا صرفــًا 
هــذه األزمــة تلــك الهجمــات واالقتحامــات التــي 
قامــت بهــا مجموعــات يهوديــة يمينيــة متطّرفــة 
جــدًا ُتطالــب بطــرد العــرب وتنــادي بـــ “المــوت 
للعــرب”، كمــا نــادى النازيــون يومــًا مــا بصيغــة 

جوني منصور  |  مؤرخ وأكاديمي فلسطيني من حيفا

رأي

رسم للفنان الفلسطيني رائد القطاني.
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مــن  حافــالت  تنظمــت  إذ  لليهــود”.  “المــوت 
ســكان  ومــن  المســتوطنين  مــن  المتطرفيــن 
وهاجمــت  اســرائيل،  مــن  اليهوديــة  البلــدات 
عــدًدا مــن األحيــاء العربيــة تحــت حراســة الشــرطة 
االســرائيلية وقــوى مــن الجيــش أيضــًا. وهــذا 
األجهــزة  تواطــؤ  المكشــوف  علــى  فضــح  مــا 
األمنيــة االســرائيلية وبقــرار حكومــي غيــر ُمعلــن 
مــن  بقــرار  إاّل  تتحــّرك  ال  األجهــزة  هــذه  )ألن 
المســتوى السياســي، أي الحكومــة( مــع الجهات 
المتطرفــة. وبّينــت هــذه التغطيــة عــن خلــل فــي 
منظومــة العالقــة بيــن “الدولــة” كســلطة حاكمة 
وُمســّيرة لحيــاة مواطنيهــا كافــة، وبيــن العــرب 
ــن ُيشــكلون  الفلســطينيين فــي اســرائيل والذي
قرابــة 23% مــن مجمــل الســكان فــي اســرائيل. 
غيــر  إنــه  أي  الســاعة.  وليــد  ليــس  الخلــل  هــذا 
مرتبــط بتداعيــات أزمــة حــي الشــيخ جــراح فقــط. 
إّنمــا تعــود جــذوره إلــى ُصلــب الفكــر الصهيونــي 
بقــاء  لقبــول  كلًيــًا  الرافــض  االســرائيلي  ثــم 
ووجــود مــن بقــي مــن الشــعب الفلســطيني 
بعــد النكبــة الفلســطينية فــي ١948 على األرض 
الفلســطينية، التــي اصبحــت تحــت ســيطرة دولــة 

ــه.  ــي ُأنشــئت فــي العــام ذات اســرائيل الت

رأي

الدولــة باعتبــاره “مواطنــًا غيــر مرغــوب فيــه”. أّمــا 
انعكاســات قانــون القوميــة أعاله على الســلوك 
فتّمــت  لالســرائيليين،  والفــردي  الجماعــي 
واقتحامــات  اعتــداءات  خــالل  مــن  مالحظتــه 
الفلســطينية  الســكنية  لألحيــاء  المتطّرفيــن 
فــي المــدن المختلطــة، ومحاولــة إيــذاء الســكان 
فيهــا وإلحــاق الضــرر بممتلكاتهــم الخاصــة، إلــى 
ــم تســلم مــن  ــي ل ــكات العامــة الت ــب الممتل جان
الدولــة  سياســات  تتوضــح  وهنــا  عدوانيتهــم. 
تجــاه مــن تعتبرهــم ولــو رســميًا مواطنيهــا، أي 
ــة  ــر الحماي العــرب الفلســطينيين مــن عــدم توفي
تضمــن  مشــاريع  وغيــاب  ولممتلكاتهــم،  لهــم 
المصحــح،  والعــدل  الحقــوق  فــي  المســاواة 
وغيــر ذلــك مــن امتيــازات توزعهــا الدولــة علــى 

مواطنيهــا اليهــود لكونهــم مواطنيــن فيهــا. 

والتــي   2٠2١ ايــار  شــهر  أحــداث  بّينــت  إذن، 
ُيســّميها البعــض تداعيــات الشــيخ جــراح ليــس 
فقــط عــن خلــل مظهــري فــي منظومــة العالقــة 
بــل  فيهــا،  الفلســطينيين  وبيــن  الدولــة  بيــن 
تعــود  مقصــود  ُبنيــوي  اجتماعــي  شــرخ  عــن 
جــذوره إلــى ُأســس تكويــن الحركــة الصهيونيــة 
بـــ  ُيعرفــون  الذيــن  الكبــار  مفكريهــا  وطروحــات 
“آبــاء الصهيونيــة”. وهــم الذيــن وضعــوا ُأســس 
واقــع  إلــى   ١9١7 مــن  بلفــور  تصريــح  ترجمــة 
ــة  ملمــوس علــى هيئــة كيــان سياســي هــو دول
بريطانيــة  مــع  والتواطــوء  بالتعــاون  اســرائيل، 
وهــؤالء  فلســطين.  علــى  المنتدبــة  الدولــة 
اســرائيل  اســتقالل  وثيقــة  وضعــوا  أنفســهم 
التــي توفــر مســاحات مــن حريــة العبــادة والســكن 
والعيــش دون تفرقــة بيــن المواطنيــن للوهلــة 

األولــى. 

الواقــع التاريخــي لهــذا الكيــان المصطنــع والــذي 
اعتمــد مؤسســوه علــى تطبيــق خطــوات فعليــة 
لتأسيســه تمّثــل بطــرد ســكان فلســطين اصحــاب 
مســتعمرين  وتوطيــن  االصلييــن  االرض 
الفلســطينيين،  مــن  بقــي  مــن  أّمــا  مكانهــم. 
ــّم وضعــه لمــدة عشــرين عامــًا تحــت األحــكام  فت
فــي  مواطنــًا  اعتبــاره  مــن  بالرغــم  العســكرية، 
الدولــة. وهــذا يعنــي اخضــاع الفلســطينين فــي 
اســرائيل لمراقبــة ومتابعــة مســتمرة، وقمعهــم 
الدائــم كــي ال يعلنــوا عصيانــًا علــى الدولــة التــي 

ُفرضــت عليهــم. 

هــذا الواقــع التاريخــي الــذي مــّر عليــه عقــود مــن 
ــى اآلن بأشــكال مختلفــة مــن  الزمــن مســتمر إل
منطلــق اعتمــاده علــى قواعــد الفوقيــة والتفرقة 
العنصريــة. وبالتالــي تتمثــل التفرقــة العنصريــة 
مــن خــالل سياســات الفصل العنصــري الُمطّبقة 
ــي أشــرنا إليهــا  ــى أرض الواقــع. فالمــدن الت عل

آنًفــا كمــدٍن مختلطــة ليســت كذلــك بالمــّرة. هــي 
مــدن يعيــش فيهــا شــعبان منفصــالن، بحيــث أّن 
لــكّل واحــد منهمــا احيــاؤه ومناطقــه الخاصــة بــه، 
ومؤسســاته التــي تخدمــه. الحّيــز الوحيــد الــذي 
ُيمكــن أْن يلتقــي بــه الشــعبان هــو االقتصــادي 
فقــط. حتــى العالقات فــي الجامعات والمعاهد 
العليــا التــي يمكــن اعتبارهــا حّيــزات مختلطــة ال 
تدفــع الــى االختــالط والعمــل المشــترك. ويظهر 
هــذا مــن خــالل وجــود نقابتــي طــالب. واحــدة 
لليهــود وأخــرى للعــرب الفلســطينيين فــي كل 

جامعــة وكليــة. 

إذن، المنظومــة هرميــة الشــكل والفعــل. حيــث 
علــى  فــوق  مــن  الســيطرة  الواضــح  مــن  أّنــه 
قاعــدة الهــرم وتســييره وفقــًا ألجنــدات سياســية 
تتجــاوب مــع فكرة اإلبقاء علــى الهيمنة اليهودية 
بتطبيــق  الدولــة  تقــوم  وفعليــًا  الدولــة.  فــي 
إحــكام  بواســطتها  تضمــن  بطــرق  ممارســاتها 
قبضتهــا علــى أعنــاق المواطنيــن الفلســطينيين 

فيهــا. 

انتهــت هجمــات واقتحامــات المســتوطنين علــى 
األحيــاء الســكنية العربيــة فــي المــدن المختلطــة، 
وعــدد مــن البلــدات الفلســطينية فــي الداخــل 
الفلســطيني بصــورة ســريعة بعــد أيــام قليلــة 
بـــ  المتابعيــن  بعــض  وشــبهها  بدايتهــا.  مــن 
فــي  المانيــا  فــي   ١938 فــي  البلــور”  “يــوم 
الفتــرة النازيــة. ولــم تتوقــف إاّل وســط اعتقــاالت 
لمئــات مــن الشــباب الفلســطيني، تــّم تقديــم 
لــم  فيمــا  منهــم،  بعــض  بحــّق  اتهــام  لوائــح 
م أي الئحــة اتهــام بحــّق أي مســتوطن مــن  ُتقــدَّ
المهاجميــن، بالرغــم مــن أّن كاميــرات الشــوارع 
بعثــت  وضعيــة  وهــذه  رصدتهــم.  والمحــالت 
مــن جديــد رســائل ترميزيــة للفلســطينيين فــي 
الداخــل، فــي أّن سياســة العصــا والجــزرة بيــد 
الدولــة وليســت بيــد آخريــن، وتقــوم بتفعيلهــا 
متــى تشــاء وكيفمــا تشــاء. ولهــذا، فــإّن هــذه 
األزمــة ال تعنــي نهايــة المــد والجــزر فــي العالقة 
بيــن الدولــة )دولــة اســرائيل( وبيــن مــن تعتبرهــم 
حلقــة  لكنهــا  الفلســطينيين،  مواطنيهــا  نظريــًا 

أخــرى ســتليها غيرهــا.

بّينت أحداث ايار 2021 والتي ُيسّميها 
البعض تداعيات الشيخ جراح عن 

شرخ اجتماعي ُبنيوي مقصود تعود 
جذوره إلى أُسس تكوين الحركة 

الصهيونية

تداعيات أزمة “الشيخ جراح” قد 
تجاوزت حدود هذا الحي المقدسي 

لتصل إلى عدد من المدن 
والقرى الفلسطينية في الداخل 

الفلسطيني والتي يسكنها 
اليهود والعرب. 

ِعلًمــا أّن فلســطينيي الـــ 48 هــم مواطنــون فــي 
كاملــة.  ليســت  مواطنتهــم  ولكــن  اســرائيل. 
هويــات  عليهــم  وّزعــت  الدولــة  أّن  بمعنــى، 
وفرضــت عليهــم قوانينهــا، بــل ســّنت قوانيــن 
أّن  إاّل  وحقوقهــم.  حرياتهــم  مــن  للحــدِّ  جائــرة 
مواطنــة  مســتوى  إلــى  َترَقــى  ال  مواطنتهــم 
ــه صاحــب حــّق  ــم اســرائيل أّن ــذي تزُع اليهــودي ال
التــي يعيــش  آبائــه وأجــداده  كامــل فــي أرض 
عليهــا، وال حــّق لغيــره مــن الشــعوب فيهــا. وهذا 
هــو جوهــر “قانــون القوميــة للشــعب اليهــودي” 
)ُيســمى اختصــارًا بـــ “قانــون القوميــة”( الــذي 

الكنيســت االســرائيلي فــي 2٠١8.  شــّرعه 

عمليًا، َيعتبر هذا القانون أّن َمْن هو غير يهودي 
ليــس مواطنــًا كامــاًل، وحقوقــه منقوصــة تاريخيــًا 
فــي  الدولــة  تســتطيع  قــد  وبالتالــي  وفعليــًا. 
حــاالٍت معينــة ســحب المواطنــة منــه وتجريــده 
مــن حقوقــه المدنيــة، بلوغــًا إلــى درجــة طرده من 
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لتنهدات صدور أهلها

كما لو أننا وصلنا...

“لــم نصــل تمامــًا” قــال محمــود هاشــم، وهــو 
إلــى  وصــواًل  صبــرا  شــوارع  فــي  معــي  يمــر 
بدايــة مخيــم شــاتيال. حيــث ينفصــل عالــم بيــروت 
المفتــوح علــى جميــع احتمــاالت الســماء والهــواء 

ــدة… ــى أرض ضيقــة ال تتســع لتنهي إل

بهــدوء يتبــدل العالــم بيــن ســماء بيــروت وســماء 
األرض.  عــن  أبعــد  تبــدو  التــي  شــاتيال  مخيــم 
ينتهــي.  ال  مســتمر  شــهيق  فيهــا  والهــواء 
أبنيــة ضيقــة تنتــزع مــن عيونــك مهابــة المــوت 
تنبعــث  وعفنــة  غامقــة  بقــع  عليهــا  وفجاءتــه. 
منهــا رائحــة الرطوبــة. رائحــة تــذوب فــي فمــك 
ُمــرًا يشــبه  للمخيــم مذاقــًا  أن  تكتشــف  وأنــت 
الحيــاة.  وضيــق  المــوت  إلــى  ممتــدة  تجربــة 
يأخــذك المــذاق إلــى تاريــخ طويــل عاشــه المخيــم 
علــى مراحــل أسســت اليــوم لهويتــه المتداخلــة 
ــه هــذه األرض الضيقــة التــي  التــي صنعــت من
اختــالف جنســياتهم  النــاس علــى  تجمــع فيهــا 
وهوياتهــم فــي محاولــة للنجــاة. وال تحتــاج لدليــل 
لتــدرك أنــك فــي واحــد مــن أصغــر المخيمــات 
الفلســطينية اإلثني عشــر المنتشــرة في لبنان، 
كيلومتــر  مربعــًا،  كيلومتــرًا  تتجــاوز  ال  بمســاحة 
إنســان  ألــف   ١4 الـــ  يقــارب  لمــا  يتســع  واحــد 
بــه لجنــة الحــوار  الــذي قامــت  بحســب التعــداد 
اللبنانــي الفلســطيني وإدارة اإلحصــاء المركــزي 
فــي  الفلســطيني  المركــزي لإلحصــاء  والجهــاز 

.2٠١7 عــام 

هــذا  فــي  يعيشــون  كيــف  أبــدًا  تفهــم  لــن 
االكتظــاظ إال مــن خــالل كلمــات محمــود وهــو 
األعلــى  تعتبــر  كثافــة  المخيــم  “فــي  يقــول: 
تقريبــًا ألنــه تأثــر بالمجريــات السياســية والحــروب 
ــرة.  ــورات التــي حدثــت فــي الســنوات األخي والث
ســوريا،  مــن  الفلســطينيون  إليــه  لجــأ  فقــد 
والعمــال الســوريون، عــدا الجنســيات األخــرى من 
األمــر  وســودانيين،  بنغالدشــيين  و  مصرييــن 
الــذي دفــع لبنــاء طوابــق أعلــى لمجــاراة الطلــب”.
تحتــاج  ال  بعضهــا  فــوق  المرصوصــة  األبنيــة 
أن  الرفاهيــة  مــن  أن  تــدرك  كــي  لدليــل  معهــا 

المعتصم خلف  |  صحافي فلسطيني سوري
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نســمي مخيــم شــاتيال ملجــأ للفقــراء. لقــد تحــول 
الذيــن  كل  نحوهــا  يركــض  أرض  إلــى  المخيــم 
الــذي ال  الضيــق  عالمهــم  يخترعــوا  أن  يريــدون 
عالــم صغيــر  كلهــا،  بيــروت  الحتمــاالت  يتســع 
يقــف علــى حــدود المخيــم يشــكل حالة اســتثنائية 
مــن العيــش والحيــاة والتأقلــم، تحتــاج إلــى قــدرة 
رهيبــة علــى تجــاوز المــوت بمراحــل، لتتــرك عالــم 
بيــروت خلــف ظهــرك وتدخــل إلــى عالــم ضيــق 

يعيــش فيــه النــاس علــى القليــل. 

مــن هــذا القليــل تبــدأ حكايــة المخيــم الــذي يتأثــر 
أهلــه فــي هــذه المرحلــة باألحــداث السياســية 
التــي يعيشــها لبنــان، وتفــرض عليهــم ضغوطــًا 
أكبــر مــن التــي كانــت قبــل انهيــار العاصمــة علــى 
جميــع األصعــدة. وتحديــدًا االنهيــار االقتصــادي، 
الــذي بــدأ يحــدد حياتهــم فــي إطــارات أضيــق عــن 
التــي كانــت قبــاًل، ولكــن هــذا التغييــر ال يعتبــر 
األخطر يقول محمود هاشــم، إذ إن أهل المخيم 
يعانــون الفقــر منــذ ســنوات. ولكــن الفقــر يأخــذ 
اآلن منحــى آخــر. هــو قــدرة النــاس علــى تأميــن 
وجبــات  إلغــاء  عــن  هنــا  نتحــدث  األساســيات، 
طعــام كانــوا يتناولونهــا، فــي حيــن فرضــت علــى 
أســر أخــرى تجنــب الكثيــر مــن األطعمة التــي كانت 
تعتبــر مــن البديهيــات. فلقــد تحــول الطعــام فــي 
المخيــم إلــى لــون واحــد يتكــرر لضمــان االســتمرار 
فقــط. ثــم قــال وهــو ينظــر نحــوي مباشــرة: “ال 

أحــد يمــوت مــن الجــوع”. 

قالــت  تحديــدًا”،  هنــا  يكمــن  ال  الخــوف  “لكــن 
ليلــى التــي كانــت ترافقنــا أيضــًا وســط األزقــة: 
ــا تحديــدًا فــي الجــوع كمــا  ”الخــوف ال يكمــن هن
مــن  وشــدتني  وابتســمت،  النــاس”،  يظــن 
يــدي إلــى منــزل يســكنه محمــد العــودة عبــارة 
الصالــون. ســوف  يســميها  واحــدة  غرفــة  عــن 

تتحــول تدريجيــًا مــع رحيلنــا إلــى غرفــة للنــوم. 
غرفــة صغيــرة أحشــر فيهــا ظهــري بمســند الكنبــة 
كــي أعطــي أطفالــه الثالثــة مســاحة أكبــر لكــي 
المطبــخ  وبيــن  بيننــا  يفصــل  حولــي.  يجلســوا 
الرطوبــة  مــن  خضــراء  بقــع  تغطيهــا  ســتارة 
يســتحيل تمييــز لونهــا، تعلوهــا رســومات صفراء 
بدلــت ألوانهــا كثيــرًا. فــي أحســن األحــوال تذكرك 
تلــك الغرفــة البــال نوافــذ باالختنــاق. تشــعر وأنت 
ــرك  ــك تأخــذ حصــة غي تأخــذ نفســين ســريعين أن
مــن الهــواء.. وهــا هــو محمــد يجلــس أمامــي 
كشــبح رجــل كان يســكن هنــا. يشــبك يديــه، ويــرد 
علــى ســؤالي حــول مــا يخيفــه فــي المخيــم: “أنا 
أعلــم أن العالــم يظــن أن الفقــر هــو مــا يســيطر 
تحديــدًا،  يخيفنــا  ال  الفقــر  ولكــن  حياتنــا.  علــى 
بــل مــا ُيســكن هاجــس خوفنــا هــو المخــدرات 
علــى  نخــاف  المخيــم.  شــباب  علــى  وتأثيرهــا 
أطفالنــا مــن المتعاطيــن، ومــن انتشــار المــواد 
المخــدرة فــي المخيــم. نعــم يشــكل قــوت اليــوم 
الهــدف األساســي لحياتنــا، ولكــن مــا نتمنــى 
بيــن  المخــدرات  انتشــار  هــو  حقــًا  ينتهــي  أن 
الضغوطــات  تضاعــف  ألنهــا  المخيــم،  شــباب 
علينــا، وتفــرض علينــا نمــط حيــاة ملــيء بالقلــق 
ــه لكــي يتجــاوز  ــذي يفعل والخوف”.ســألته مــا ال
تأثيــرات المخــدرات علــى حياتــه، قــال لــي: “ال 
أبنائــي  وحيــاة  حياتــي  حــددت  ببســاطة،  أخــرج 
بهــذه الغرفــة. الخــروج يكــون للضــرورة فقــط، 
واألطفــال أحــرص أن يلعبــوا فــي الخــارج، مــع 
أن المخــدرات أصبحــت منــذ مــدة أقــل، ولكــن لــم 

تنتــِه وفــي ظــل االنهيــار لــم تتأثــر أبــدًا”.

خطــة  “هنــاك  عفــوًا:  هاشــم  محمــود  يقــول 
ممنهجــة لتدميــر المخيــم مــن الداخــل، وغيــاب 
خاللهــا  مــن  يمكــن  التــي  الموحــدة  الســلطة 
فــرض ســيطرتها يعقــد مــن األمــور، و تــرى تأثيــر 

غيابهــا الكبيــر علــى النــاس مــن خــالل خوفهــم”. 
ينظــر محمــد إلــى األرض بعيــون تبــدو أثقــل مــن 
حجريــن كبيريــن، تخــرج منــه نتــف كلمــات تشــبه 
الجمــل، “هــذا المــكان لــم يعــد ملجــأ للفقــراء، 
كان كذلــك قبــل االنهيــار الــذي يعيشــه لبنــان، 
ولكــن اآلن تحــول إلــى مــكان يهــرب نحــوه كل 
هــذه  النجــاة،  محــاوالت  كل  اســتنفذوا  الذيــن 
األرض األخيــرة التــي يســكن فيهــا النــاس الذيــن 
ال يملكــون رفاهيــة الحيــاة، نعيــش بالتقســيط 
حيــاة ال نجــاة فيهــا، نعلــم معهــا أننــا نعيــش بــال 
جــدوى، وال ننتظــر أي أمــل. ألننــا نعلــم أن الحيــاة 
هنــا بــال أمــل، بــل هــذا واقعنــا وســوف يســتمر. 
ســوئه،  مــدى  هــو  يتغيــر  الــذي  الوحيــد  األمــر 
ــا أن نتحــدث عــن النجــاة دون  لذلــك ال تتوقــع من
أن يصيبنــا يــأس رهيــب مــن شــكل هــذه النجــاة. 
جنســيات مختلفــة هنــا، مــا الــذي يدفــع الســوري 
هنــا،  للعيــش  والســوداني  والبنغالديشــي 
يعلــم  ألنــه  بــل  األســعار،  رخــص  فقــط  ليــس 
ــا أن  ــه جميعن ــا علي ــا عقــد شــفهي وافقن أن بينن
ــرة بعــد أن نفقــد  تكــون هــذه األرض هــي األخي

كل محــاوالت النجــاة “.

تنقطــع  “أال  متمنيــًا:  ســاخرًا  محمــد  ضحــك 
الكهربــاء، وأشــار إلــى مروحــة صغيــرة تــكاد تنهــار 
فــي أي لحظــة، تــدور بملــل بطــيء وبالــكاد تنفــخ 
رنــا علــى  هواءهــا النحيــل، وقــال: هــذه التــي تصبِّ
الحــر. اشــتراكات المولــدات أســعارها مضاعفــة 
المــازوت.  نــدرة  بســبب  قليلــة  ولســاعات 
وكهربــاء الدولــة ال تأتــي إال نــادرًا لســاعة واحــدة 
الليــل، فتــرى شــاتيال  أمــا فــي  كحــد أقصــى. 
الحقيقــي عندمــا تنقطــع الكهربــاء، وتــرى أهــل 
المخيــم كلهــم أمــام بيوتهــم يبحثــون عــن خيــط 
النــوم  ُعــراة ال يســتطيعون  هــواء ليتنفســوه، 
بينمــا منازلهــم تلتهــب بالحــرارة والرطوبــة وقلــة 
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مســار  علــى  السياســي  الوضــع  تغيــرات  مــع 
الســتينيات مــن  أواســط  الفلســطيني  العمــل 
القــرن الماضــي وانطالقــة الكفــاح الفلســطيني 
تضــاد  بالبــروز:  التضــاّدات  بــدأت  المســلح، 
األحــالم بالنضــال للعــودة، يقابلهــا المخاوف من 
ظاهــرة الســلطتين والقوتيــن والشــارعين. وهــو 
مــا حصــل لألســف. ونتــج عنــه تضييــق علــى أبنــاء 
المخيمــات، واعتقــاالت، والحقــًا جــوالت اقتتــال 
انتهت بخروج الســالح والسياســة الفلســطينيين 
إثــر اجتيــاح إســرائيل للبنــان العــام ١982..بقــي 
مــن  رماديــة  مرحلــة  علــى  شــاهدًا  “المخيــم” 
أال  )نرجــو  والمديــدة  العديــدة  نكباتــه  ســني 
تطــول(.. تراجعــت قــوة القــوة، وخضــع أبنــاؤه 
73 مهنــة، ووضعتــه  فــي  العمــل  لممنوعــات 
دوائــر الرقابــة الدوليــة تحــت مجهــر العــّد والعــدد، 
وتســابقت ســفارات الــدول فــي منــح تأشــيرات 
الهجــرة لمــن يرغــب، أو ترغــب..وازدادت األوضــاع 
وتدهــورًا،  ســوءًا  االجتماعيــة   / االقتصاديــة 
ذاتيــة  ألســباب  الحناجــر  علــى  الخنــاق  واشــتد 
مشــاهد  المشــهد  عــن  فغــاب  وموضوعيــة، 

الشــعبي. بالمعنــى  التظاهــر والهتافــات 

أبنائــه،  وبقلــق  بأهلــه،  “المخيــم”  ضــاق 
لكــن  وعليــه..  لــه  اآلتــي  تنبــؤات  واضطــراب 
ظاهــرة تســتوقف كل متابــع، أال وهــي إصــرار 
الهويــة  إعطــاء  علــى  “المخيــم”  ورجــال  نســاء 
فــي   – واســتمرارهم   – بابتكارهــم  معناهــا، 
الفلســطيني،  الوطنــي  التــراث  علــى  الحفــاظ 
وتنــوع غنــاه ومجاالتــه.. فكانــت اإلبــرة بيــد المــرأة 
فــي “المخيــم” عنــوان خيــط النســيج الممتــد مــن 
كنعــان مــا قبــل التاريــخ والميــالد إلــى فلســطين 

والحضــارة.  والشــعب  األرض 

فــي  الفلســطينيين  لالجئيــن  المخيــم  ارتبــط 
أنتمــي  قضيــة  عينهــا.  بفلســطين  مخيلتــي 
إليهــا بعيونــي القوميــة والعروبيــة واألخالقيــة 
بمفهومهــا اإلنســاني الواســع. مفهــوم فطري/ 
ورطانــة  وتفاســير  العتبــارات  يخضــع  ال  خــام 
ُيقّلُبــون  الذيــن  المصالــح  أصحــاب  مفــردات 
الحقائــق تبعــًا لمصالحهــم، ال إلــى قَيــم العدالــة 
نظرتهــم  فــي  المحــض  اإلنســاني  بالمفهــوم 

نشــوئه. وأســباب  “المخيــم”  لهــذا 

واقعــه  مكانيــة  كحالــة  “المخيــم”  تعــّدى 
ــة إســمية  ــى حال ــي/ الطــارئ إل الجغرافــي المحل
اســتمدها من الجغرافيا / األم فلســطين، فصار 
الــدال والمدلــول همــا فلســطين و”المخيــم”.
وتجــاوزت حــاالت هــذا المخيــم التعبيريــة ُمَمّثلــة 
بلحظــة إنســانوية بصيغــة الواجــب، إلــى َمَديــات 
اجتماعيــًا،  التعبيريــة سياســيًا،  الــذات  متعــددة 
اقتصاديــًا، ثقافيــًا، وممــا هــو فــوق سياســي 
ــة..  ــة، إلــى مــا فــوق قضية/عالمي محلــي/ قضي
وهكــذا انبنــت صــورة “المخيــم” فــي الواقــع، 
“المخيــم”  مــن  اقترابــي  كان  المخيــال.  وفــي 
وتشــابك  أزقتــه،  مجاهــل  لدخولــي  ســابق 
ر اكتشــاف خطــوط  ُبَنــاه شــبه العمرانيــة، وتعــذُّ
ــل تعّرفــي إلــى نســيج  ــه، وقب متاهــات جغرافيت
عالقــات ســاكنيه، مــن الالجئيــن الفلســطينيين 
كان  المكتوبــة.  الصحافــة  فــي  مهنتــي  بحكــم 
واإليمــان  االنتمــاء،  بفعــل  االقتــراب  هــذا 
بعدالــة شــعب مظلــوم، والمقتلــع بقــوة المجــازر 

الصهيونيــة مــن أرضــه. 

خضــع “المخيــم” منــذ مــا بعــد عــام النكبــة ١948 
مــع توافــد جمــوع الالجئيــن الفلســطينيين إلــى 

لبنــان، لعــدد مــن التغيــرات بالتعريــف السوســيو- 
سياسي، ال بل كان “المخيم” عنوانًا لتبعات تلك 
التطــورات.. فمنــذ بدايــات اللجــوء، ُنصبــت الخيــم 
فــي عــدد مــن األراضــي الخاصــة، والُمســتأجرة 
الحقــًا مــن “األونــروا” بعــد تأسيســها، ويمكننــا 
مالحظــة أن جميــع هــذه المخيمــات أقيمــت قــرب 
وعلــى أبــواب مــدن الســاحل اللبنانــي باســتثناء 
مخيم “ويفل”) القشــلة الفرنســية زمن االنتداب( 
أو الجليــل فــي بعلبــك. والمعنــى مــن إقامــة هــذه 
المخيمــات ســاحاًل إنمــا ألهــداف خدمــة االقتصــاد 
اللبنانــي كيــد عاملة رخيصة األجــر، كما يذكر المؤرخ 
ــه بهــذا الخصــوص،  ــادل اســماعيل فــي مذكرات ع
واقتنــاع الرئيــس الراحــل بشــارة الخــوري صاحــب 

تلــك النظريــة.

“المخيــم” الــذي آوى اآلالف مــن الالجئيــن بقــوة 
الطــرد والتطهيــر العرقــي الصهيونــي، مــا لبــث 
لتطــورات  إنعكاســًا  الــدور  بالتموضــع/  بــدأ  أن 
أحــداث الخــارج.. وبيــن اليــد العاملــة الخبيــرة بزراعة 
إلــى  الحمضيــات )فــي جنــوب لبنــان تحديــدًا(، 
ممارســة أبنــاء المخيــم للتعليــم، وقــد كانــوا علــى 
قــدِر عــاِل منــه، فكانــت إحــدى الجامعــات األجنبيــة 
الخاصــة مرتعــًا إلبداعــات هــؤالء تعّلمــًا وتعليمــًا، 
وتفوقــًا، ولنــا فــي لوائــح األســماء مــا يؤكــد.. 
ومثلهــا فــي االقتصــاد، وتثميــر رؤوس األمــوال 
انتــرا  بنــك  قضيــة  ومــا  الالجئيــن،  مــع  اآلتيــة 
لمؤسســه الفلســطيني يوســف بيــدس ســوى 
ــي  ــداع الفن ــك عــن اإلب ــة، ناهي واحــد مــن األمثل
والثقافــي.. فــكان المخيــم مخيمــات: “مخيــم” 
خانــق يخشــاه البعــض، و”مخيــم” مخنــوق ولكنــه 
آمــن عنــد مــن يخشــونه، تبعــًا الزدواجيــة العقليــة 
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شــباكًا  يملــك  مــن  منهــم  المحظــوظ  الهــواء. 
علــى الشــارع. نحــن هنــا كمــا تــرى فــي عــز النهــار 
وال نــرى شــيئًا داخــل المنــزل دون كهرباء”.خرجــت 
ومحمــود هاشــم إلــى أزقــة المخيــم، حاولــت أن 
أنفــض نتــف العتمــة التي انتشــرت فــي عيوني. 
كأننــا  المخيــم،  أرض  إلــى  تصــل  ال  الشــمس 
فــي حفــرة تمتــد إلــى مــا ال نهايــة له.هــذا هــو 
المخيــم.. ينبــض بمــا يشــبه نتــف الحيــاة التــي 
تومــض وتنطفــئ، بينمــا أهلــه يحاولــون النجــاة، 
شــبان يتراكضــون وأمهــات تصرخــن بمــا يشــبه 

النــداء، ورائحــة برغــل محــروق جــف مــاؤه فــي 
تتســع لشــخصين، شــبابيك  مطابــخ ضيقــة ال 
نصــف مفتوحــة، بينمــا ترتجــف مــن حولهــا أقــدام 
ــرة تســتند بمــا يشــبه التنهــد فــوق جــدران  متعث

ترشــح رطوبتهــا مــن كل مــكان. 

ــة.  ــاة ممكن ــرى الحي لقــد كان المخيــم قبــل اآلن ي
أمــا اآلن فيعــرف أهلــه أنهــم فــي آخــر الصــف 
يقفــون فــي طابــور بيــروت الطويــل، يصلهــم 
النجــاة.  وهــم  يشــبه  مــا  الجميــع  بعــد  مــن 

يعتصرونهــا لُيخرجــوا منهــا حياتهــم التــي تحولــت 
مــع الوقــت إلــى نتــف حيــاة، تنبــض ببــطء وســط 
البطالــة والعنــف والمخــدرات والخــوف. الخــوف 
الحقيقــي مــن المســتقبل الــذي ينتظــر المخيــم 
فــي ظــل غيــاب الســلطة التــي يمكــن أن تعمــل 
يوميــًا  يعيشــها  التــي  أزماتــه  تحديــد  علــى 
صــارت  التــي  الفوضــى  فــي  أهلهــا  ويغــرق 
ــاب  ــم شــاتيال فــي ظــل غي ــزة أساســية لمخي مي
الــذي يتمنــى أهلــه أن يكــون حاضــرًا  التنظيــم 

المتداخلــة. المخيــم  أزمــات  لينهــي 
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أعمــااًل  ووجــدوا  الفلســطينية.  المرافــئ  مــن 
فــي  وعملــوا  والتحميــل.  التفريــغ  فــي  لهــم 
كل مــا توافــر لهــم مــن أشــغال. وحصلــوا علــى 
أوالدهــم  القليلــة  ليراتهــا  مــن  أطعمــوا  أجــور 

وأرســلوهم إلــى المــدارس كل صبــاح.

وألن المخيــم علــى حافــة المدينــة، منهــا وليــس 
منهــا، ينتمــي إليهــا، ومســلوخ عــن اجتماعهــا، 
أفــاد مــن فوضــى الحيــاة السياســية واألمنيــة 
القمــاش  خيــام  مــن  وانتقــل  البــالد،  فــي 
البنــي، إلــى جــدران الباطــون وســطوح الزنكــو 

التراجيديــا  يختصــر  شــاتيال  مخيــم  يــكاد 
الفلســطينية. ســواه يحمــل بصمــات التغريبــة 
ومــا رافقهــا مــن مــآٍس ومــرارات. لكنــه بينهــا 
الملحمــي  جميعــًا يحمــل علــى كتفيــه مصيــره 
لكــن مصيــره هــذا ال ينتهــي بموتــه  الدامــي. 
فــرادة  يحمــل  لــذا  روح وروح،  بألــف  هــو  أبــدًا، 
ــَدر  تاريخــه وقيامتــه دومــًا، باعتبــاره تعبيــرًا عــن َق

المكافــح.  الشــعب  هــذا  وُقــدرة 

خــارج  خــالء  أرض  علــى  المخيــم  نشــأ  عندمــا 
المــكان  كان  الحديثــة،  وإمتدادتهــا  المدينــة 

قــرب  المنبســط،  الرمــل  مــن  مجــرد مســاحات 
إليــه قســرًا مــن  القديــم. جــاءوا  بيــروت  مطــار 
قــرى وبلــدات فلســطين الشــمالية والســاحلية 
خصوصــًا. وحضــرت معهــم عاداتهــم وتقاليدهــم 
ــالت، وموقــع الرجــل والمــرأة  ــة العائ فــي تراتبي
واألبنــاء فيهــا. وجــاءوا بطبخاتهــم دون الطناجــر، 
وحكاياتهــم  والخضــار،  الحبــوب  دون  ومآكلهــم 
التــي حملهــا األجــداد والجــدات فــي صــرر الثياب، 
مــع مفاتيــح بيوتهــم الصدئــة. كان المــكان الــذي 
هــو قريــب إلــى حــد مــا، ليــس بعيــدًا عــن مرفئهــا 
الصاخــب، بعــد مــا انتقلــت إليــه التجــارات البحريــة 

شاتيال اختصارًا للتراجيديا الفلسطينية 
المستمرة
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الالمعــة. وفــي فوضــى الحقــة تقــدم نحــو بنــاء 
الســطوح األســمنتية. وبــات األطفــال النائمــون 
ال يصحــون علــى قرقعــة الرعــد وحبــات المطــر 
علــى المعــدن. وكبــروا وكبــرت معهــم أحالمهــم 
بالعــودة، التــي كلمــا تقــدم بهــم العمــر، تأخــرت 
رحلــة الرجــوع إلــى بالدهــم، حيــث كانــوا يظنــون 
كمــا روى لهــم أجدادهــم أن بيوتهــم وبياراتهــم 
وحواكيرهــم مــا تــزال تنتظرهــم علــى أحــر مــن 
الجمــر. وألنهــم حملــوا أحالمهــم علــى محمــل 
الجــد فقــد نفضــوا عــن أجســادهم قيــود القمــع 
مــن  كل  وكان  والموضوعــي.  الذاتــي  والكبــت 
غ  ل لــه نفســه مجــرد التفكيــر بالتمــرد يمــرَّ تســوِّ
رأســه بالتــراب، ويجبــر علــى تثبيــت حضــوره صبــح 
مســاء فــي المخافــر كــي ال يعكــر صفــو األمــن. 
الكثيــرة  بتفرعاتهــا  األهليــة  الحــرب  جــاءت  ثــم 
فتحولــت البيــوت إلــى طوابــق أعلــى عــن ذي 
قبــل. والخــارج القريــب الشــقيق والبعيــد أيضــًا. 

وفقــدوا ســندهم وحاميهــم وشــبابهم. 

المناظــر مرعبــة وكأنهــا مقاطــع مــن  فوقهــم. 
غرنيــكا بيكاســو، بينمــا رائحــة الــدم تمــأل فضــاء 
المــكان. وأذهلــت الصــور ضميــر العالــم ورأيــه 
العــام الــذي اســتيقظ علــى هــول األخبــار تنقلهــا 
وكاالت األنبــاء دونمــا انقطــاع. وعــرف أهالــي 
الباقيــن  وأن  يموتــون،  الموتــى  أن  شــاتيال 
ــد لهــم مــن  ــن، ال ب وإن ســحقتهم ذاكــرة الغائبي
القامــات  منتصبــي  أقدامهــم  علــى  الوقــوف 
كأشــجار ســرو عتيقــة. وارتضــوا بالباقيــن منهــم 
علــى قيــد الوجــود لروايــة التفاصيــل وحفظهــا 
أن تندثــر. لكــن المجــازر ال تخلــف ســوى المجــازر. 
وهكــذا كان علــى األهالــي أن يناضلــوا مــن أجــل 
بقائهــم ثانيــة. يدفعــون ثمــن قطــرة المــاء شــالل 
وكلفــة  راعفــة،  جراحــًا  الخبــز  رغيــف  وثمــن  دم. 
عــالج كل جريــح ومصــاب حيــاة طبيــب أو ممــرض 

ومســعف. 

كل  كمــا  اليــوم  وشــاتيال  تــدور،  الحيــاة  لكــن 
وصمــود  وعطــش  جــوع  أرض  المخيمــات 
ومخــدرات وهذيــان وفوضــى أهليــة. بعضهــا 
مقيــم، وبعضهــا اآلخــر حملــه معــه وافــدون مــن 
مهــن هامشــية  كأصحــاب  الواســعة  اللــه  ديــار 
تتغيــر  الممكنــة.  األكالف  بأرخــص  لإلقامــة 
زال  فمــا  هويتــه.  تتغيــر  وال  أبنائــه  جنســيات 
هــو المخيــم القائــم علــى قطعــة أرض يملكهــا 
بالتجــارة  المشــتغلين  مــن  الجــد  أحفــاد شــاتيال 
مــع فلســطين ومصــر. واســمهم معــروف فــي 
أســواق ومانيفاتــورات وســط البلــد التجــاري، أو 
المدينــة كمــا يطلــق عليهــا عتــاق أبنائهــا. لكــن 
مــا ال يعرفــه الكثيــرون أن صبــرا المجــاور ليــس 
مخيمــًا، ويصــح وصفــه علــى حــد تعبيــر تعــداد 
الســكان والمســاكن الــذي أشــرفت عليــه لجنــة 

تجمــع.  مجــرد  الفلســطيني  اللبنانــي  الحــوار 

أضيــف إلــى مخيــم رســمي، ووضــع اســمه مــع 
فبــات  النــازف.  األلــم  منعطــف  علــى  رصيفــه 

المخيمــان يحمــالن اســمًا واحــدًا شــاتيال وصبــرا 
وصبــرا وشــاتيال... مــا زال المخيمــان فقيــران، 
فالفقــراء يــزدادون عــددًا، ولكنهــم يتضاعفــون 
أجــل  مــن  فعلــوا  كمــا  يناضلــون  لذلــك  فقــرًا. 
توفيــر الرغيــف وحبــة الــدواء والكهربــاء وغيرهــا 
مــن ضروريــات العيــش الكريــم، والبقــاء علــى 
والمنظمــات  االونــروا  بمســاعدة  الحيــاة  قيــد 

الدوليــة، وقبــل كل هــؤالء بعــرق كدحهــم. 
 

بــكل  الفلســطينية  الســردية  يختصــر  شــاتيال 
ــه مــن ذاكــرة ضحايــا وجرحــى وإعاقــات  مــا تحمل
وأحــالم مكســورة. وهــي ســردية تطعــن فــي 
يفــة التــي  الصميــم بالســردية االســرائيلية المزَّ
نشــأت منــذ وعــد بلفــور وتغــذت مــن الحــروب.. 
تهجيــرًا وتهويــدًا واســتيطانًا.  لكنهــا متصاعــدة 
تحــت  متماديــة  الفلســطينيين  إقامــات  بينمــا 
االحتــالل أو فــي مخيمــات التشــريد. لــن تظــل 
الســردية الصهيونيــة مســموعة وعاليــة الضجيج، 
وســيكتب المغلوبون ســرديتهم هم على جدران 
منازلهــم وصدورهــم وحكايــا كبارهــم وصغارهــم. 
ــرًا بعــد عيــن تــذرف مــن  ومعــه يصبــح شــاتيال أث
دمــوع الفــرح، أكثــر ممــا ذرفــت مــن دمــاء ودمــوع 

ــع الصــراع.  نحــو مجــاري ينابي
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يحمل مخيم على كتفيه مصيره 
الملحمي الدامي وفرادة تاريخه 

وقيامته دومًا، باعتباره تعبيرًا عن 
َقَدر وُقدرة هذا الشعب المكافح. 

وألن المخيم على حافة المدينة، 
منها وليس منها، ينتمي إليها، 
ومسلوخ عن اجتماعها، أفاد من 

فوضى الحياة السياسية واألمنية 
في البالد.

وكان مــا كان، ودفعــوا مــن بيــن كل الذيــن نزفــوا 
الديــن  أصــل  دوا  ســدَّ مضاعفــة.  األضعــاف 
مضرجيــن  ســقطوا  الُكثــر.  المرابيــن  وفوائــد 
بجــراح البلطــات والســكاكين والســالح األبيــض 
فضــاًل عــن الرصــاص، وســط ليــل حالــك إلخفــاء 
ــى مــن النســاء واألطفــال  ــة. قتل ــم المقتل معال
والشــيوخ مكدســين فــي حالــة فوضويــة فــي 
األزقــة المتعرجــة وأســراب مــن الذبــاب تحــوم 
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كان محطة على طريق العودة، فصار 
منفى حقيقيًا 

حــرج  عامــًا،  ســبعين  نحــو  منــذ  اســمه،  كان 
األوائــل  والالجئــون  شــاتيال.  رمــل  أو  شــاتيال 
البدايــة،  فــي  الرمــال  فــوق  خيامهــم  ضربــوا 
إلــى  عــام ١959  فــي  المــكان  يتحــول  أن  قبــل 
مخيــم رســمي تحــت رعايــة األونــروا. وفــي هــذه 
البقعــة عاشــت جمــوع مــن النــاس المتحدريــن 
والبعنــة  الكــروم  مجــد  مثــل  الجليــل  قــرى  مــن 
وديــر  والبــروة  ونحــف  والصفصــاف  وشــعب 
تزايــد  وبالتدريــج  وغيرهــا.  والياجــور  القاســي 
الســكان حتــى وصــل عددهــم إلــى نحــو ١2 ألفــًا 
غيــر الفدائييــن وأعضــاء المنظمــات السياســية 
ــة الكرامــة  ــي تألقــت بعــد معرك الفلســطينية الت
فــي عــام ١968. تحــول مخيــم شــاتيال إلــى مــا 

الصغــرى”. “فلســطين  يشــبه 

األمكنــة  بقيــة  مثــل  المــكان،  هــذا  وفــي 
الفلســطينية، تعّلــم الالجــيء كيــف ُيحافــظ علــى 
وعلــى  آبائــه،  لهجــة  وعلــى  العائليــة،  روابطــه 
علــى  وحتــى  المــادي،  غيــر  االنســاني  ميراثــه 
أن  عليــه  وكان  الموروثــة.  العائليــة  انقســاماته 
يرحــل بخيالــه فــي كل يــوم إلــى وطنــه المتخّيــل 
كــي يصــوغ هويتــه فــي المنفــى؛ هــذه الهويــة 
موطنــه  ألن  بالنــار،  والموشــومة  الناقصــة 
الواقعــي، أي لبنــان، يعزلــه ويرفضــه ويلفظــه، 
يتنــاءى  ينفــك  وال  بعيــد،  األصلــي  وموطنــه 

ويتباعــد. 

النهــوض  مرحلــة  فــي  شــاتيال  مخيــم  كان 
ــة  ــر الوطني ــا لتطوي الوطنــي الفلســطيني ميداًن
الفلســطينية وُصنــع الهويــة الجديــدة، أي هويــة 
التحــرر الوطنــي بــداًل مــن هويــة المنفــى. وكان، 
فــي الوقــت نفســه، يشــكل مســاحة للحلــم بحــق 
المخيــم وطًنــا موقًتــا، ومحطــة  وكان  العــودة. 
صــار  فقــد  اليــوم  أمــا  العــودة.  طريــق  علــى 
منفــى حقيقيــًا، أو مجــرد اســتراحة علــى دروب 
الرخيصــة.  العاملــة  لأليــدي  مــأوى  أو  الرحيــل، 
وكان النطــاق االجتماعــي لمخيــم شــاتيال يتمــدد 
نحــو الضاحيــة الجنوبيــة حيــث مخيــم بــرج البراجنــة 
الفلســطينيون  ســكنها  التــي  األحيــاء  وبعــض 
ــري، ويتوســع  ــذ ســنة ١948 كالرويــس والغبي من
نحــو قلــب بيــروت حيــث يقــع مخيــم مــار اليــاس، 

صقر أبو فخر  |  صحافي وباحث فلسطيني
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فــي  المباشــر  األهلــي  الجــوار  علــى  عــالوة 
المخيــم  يلتحــم  أن  قبــل  البيروتــي  حــي صبــرا 
وكذلــك  مشــترك،  مصيــر  فــي  الحــي  وهــذا 
الجديــدة.  حــي فرحــات وشــارع حمــد والطريــق 
بــات ضيقــًا جــدًا  اليــوم  غيــر أن نطــاق المخيــم 
جــّراء التحــوالت الديمغرافيــة المتســارعة التــي 
بيــن  ســنة  عشــرة  خمــس  خــالل  هيأتــه  بدلــت 
نهايــة حــرب المخيمــات فــي ســنة ١988 وبدايــة 
انحســار االنتفاضــة الثانيــة التــي ســبقت اغتيــال 
الرئيــس ياســر عرفــات فــي ســنة 2٠٠4. ومنــذ 
ذلــك الوقــت بــدأ األمــل يتضــاءل، وراحــت النخــب 

تضمــر وتهاجــر. 

حكاية مخيم

لوالديــه منــزاًل فــي األحيــاء المجــاور ويؤجــر منــزل 
المخيــم  راح  وبالتدريــج  المخيــم.  فــي  والديــه 
يفقــد ســكانه، وراح الســكان يفقــدون مخيمهــم 
الــذي الذوا بــه طويــاًل، وكان ملجأهــم طــوال أكثــر 

مــن ربــع قــرن بعــد النكبــة. 

دون  اللبنانيــة  الرســمية  السياســات  حالــت 
حتــى  ولــو  الحضــري  بمحيطــه  المخيــم  اندمــاج 
فــي النطــاق البلــدي. وكان خطــاب الضحيــة الــذي 
شــاع لــدى الفلســطينيين قــد جعلهــم لــدى بعــض 
الفئــات اللبنانيــة كائنــات إثنيــة مثيــرة للريبــة. ومــع 
أن الفلســطينيين كــرروا مــرارًا أنهــم لــن ينســوا 
أســاء  مــن  لــكل  غفــروا  لكنهــم  بهــم،  حــّل  مــا 
إليهــم، واعتــذروا مــن كل مــن أســاؤا إليــه، إال أن 
التحــوالت اللبنانيــة نفســها كانــت تحيــد عنهــم؛ 
فــاذا كانــت ســلبية انعكســت عليهــم بســلبيات 
لــم  ثمارهــا  فــإن  إيجابيــة  كانــت  وإذا  شــتى، 
تتســاقط عليهــم. ففــي ذروة إعــادة إعمــار لبنــان 
البلــد فــي حقبــة  وتدفــق األمــوال علــى هــذا 
الرئيــس رفيــق الحريــري، تلقــى الفلســطينيون 
صدمتيــن: منعهــم مــن التملــك، وفــرض تأشــيرة 
خــروج ودخــول عليهــم. ومــع أن الثانيــة ُألغيــت 

الحقــًا، غيــر أن األولــى مــا زالــت ســارية. 

شــاتيال  مخيــم  فــي  الفلســطينيين  بقايــا  إن 
اليــوم، مثلهــم مثــل بقيــة الفلســطينيين فــي 
لبنــان، مــا عــادوا مشــغولين باألوضاع السياســية 
اللبنانيــة، إال فــي الحــدود التــي تطــال حياتهــم 
اليوميــة مباشــرة. وهــم باتــوا مثــل جميــع النــاس 
ال يهتمــون ســوى بشــؤونهم الضيقــة بعدمــا 
السياســية  الحيــاة  إلــى  مشــدودين  عاشــوا 
اللبنانيــة وأحزابهــا ومشــكالتها. وجميــع الــكالم 
علــى الســالح والتوطيــن والحقــوق المدنيــة مثــل 
حــق العمــل وحــق التملك وحق تأليــف الجمعيات، 
التــي  األهــوال  خضــم  فــي  اليــوم  تالشــت 
يعيشــها لبنــان حتــى كاد لبنــان نفســه يتالشــى. 

والفلســطيني فــي مخيــم شــاتيال يحتــاج بالتأكيد 
إلــى الحمايــة والرعايــة. لكــن الســلطات اللبنانيــة 
المتعاقبــة التــي فشــلت فــي حمايــة شــعبها 
ــم  ــى جحي ــه إل ــه ولفظت ــه، وســرقت أموال ورعايت
البطالــة، كيــف يمكنهــا أن تحمــي الفلســطينيين 
اللبنانيــة  الدولــة  مــن  ُيطلــب  وهــل  وترعاهــم؟ 
علــى  خــاص؟  فلســطيني  مطلــب  أي  اليــوم 
الفلســطيني أن يتعــود قلــع أشــواكه بيديــه فــي 
هــذه المرحلــة، وعليــه واجــب أكيــد نحــو المجتمــع 
اللبنانــي هــو مكافحــة االنجــراف إلــى التعصــب 
المــس  وعــدم  المخيمــات،  فــي  المذهبــي 
الصواريــخ  كإطــالق  اللبنانــي  الوطنــي  باألمــن 
بــال قيمــة  لبنــان، وهــي صواريــخ  مــن جنــوب 
عســكرية أو سياســية، وربمــا كانــت موظفــة فــي 
البتــة مصيــر  إقليميــة ال يهمهــا  خدمــة جهــات 

الفلســطينيين.  لبنــان ومصيــر 

إن تهميــش الفلســطينيين فــي لبنــان، والغربــة 
التــي خضــع لهــا الفلســطينيون فــي هــذا البلــد 
)ومخيــم شــاتيال نمــوذج صــادق لذلــك( أدى إلــى 
للمجتمــع  ظهورهــم  الفلســطينيون  يديــر  أن 
اللبنانــي باســتثناء النخــب القديمــة والناشــطين 
الجــدد، ويلهثــون فــي البحــث عــن مخــارج مــن 
العيــش  هــو  وهــذا  وتهميشــهم.  غربتهــم 
المضطــرب للفلســطيني فــي لبنــان الــذي يتخــذ 
أشــكااًل متعاكســة أحياًنــا. وفــي ســياقه تنمــو 
مجموعــات شــبابية وإعالميــة وتواصليــة وفنيــة 
التصــدي  هــو  ذلــك  إلــى  والدافــع  رياضيــة.  و 
فلســطينية  هويــة  تطويــر  خــالل  مــن  للغربــة 
قــادرة علــى البقــاء والصمــود واالســتمرار فــي 
عالــم مضطــرب كالمجتمــع اللبنانــي. والمفارقــة 
المؤلــم انــه مــا إن تتــاح ألحــد الناشــطين فرصــة 
مــا للهجــرة حتــى يرحــل فورًا. لذلــك افتقر المخيم 
في لبنان، للنخب الراســخة مع أن الفلســطينيين 
فــي لبنــان كانــوا روادًا فــي مجــاالت شــتى خــالل 

ــت النكبــة.  العقــود التــي أعقب

الفلسطينيون في لبنان، باتوا 
مثل جميع الناس ال يهتمون سوى 
بشؤونهم الضيقة بعدما عاشوا 
مشدودين إلى الحياة السياسية 

اللبنانية وأحزابها ومشكالتها

التحوالت اللبنانية  تحيد عن 
الفلسطينيين؛ فاذا كانت سلبية 
انعكست عليهم بسلبيات شتى، 
وإذا كانت إيجابية فإن ثمارها لم 

تتساقط عليهم.

 تحول مخيم شاتيال إلى ما يشبه 
“فلسطين الصغرى”. كان على 

الالجئ أن يرحل بخياله في كل يوم 
إلى وطنه المتخّيل كي يصوغ هويته 

في المنفى؛ هذه الهوية الناقصة 
والموشومة بالنار.

َفَقــد مخيــم شــاتيال فرادتــه، وهــا هــو اآلن يــكاد 
برحــت  مــا  التــي  القديمــة  النــواة  لــوال  يندثــر 
صامــدة حــول المســجد ومقبــرة شــهداء المخيــم 
وشــاتيال(  صبــرا  مذبحــة  شــهداء  مثــوى  )غيــر 
ومرقــد علــي أبــو طــوق، وحــول األزقــة األصليــة 
ومنــذ  الباقيــة.  ومنازلهــم  القدامــى  وســكانها 
أكثــر مــن خمــس وأربعيــن ســنة شــرع الشــبان 
شــاتيال  أبنــاء  مــن  خصوًصــا  الفلســطينيون، 
وبــرج البراجنــة وتــل الزعتــر وضبيــة، يتجهــون فــي 
هجــرات فرديــة إلــى مدينــة برليــن فــي البدايــة، 
ثــم تزايــدات جمــوع المهاجريــن غــداة حــرب ١982 
وفــي  لبنــان.  الفلســطينية  القــوات  ومغــادرة 
تلــك األثنــاء، وجــّراء مــا نــزل بالمخيــم مــن ويــالت 
)الحــرب األهليــة اللبنانيــة وحــرب ١982 ومجــزرة 
ــرا وشــاتيال وحــرب المخيمــات(، غــادر ســكان  صب
مثــل  القريبــة  األحيــاء  إلــى  بيوتهــم  المخيــم 
ــر منازلهــم  الطريــق الجديــدة، وعكفــوا علــى تأجي
كالســوريين  المهاجــرة  العاملــة  األيــدي  إلــى 

وغيرهــم. والبنغــال  والهنــود  والمصرييــن 

وقبــل ذلــك كان الفلســطيني مــن ســكان هــذا 
المخيــم كلمــا تحســنت أحوالــه، خصوصــًا إذا كان 
يعمــل فــي إحــدى دول الخليــج العربــي، يشــتري 
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مخيــم  فــي  فرنســية  صحافيــة  قابلــت  يــوم 
ر،  شــاتيال، تنــوي تنفيــذ مشــروع كتــاب  مصــوَّ
المخيــم.  ســيرة  تحكــي  شــعبية  وجوهــًا  ــق  يوثِّ
بنــا  الــذي يجعلهــا مهتمــة  ســألت عــن الســبب 
لتأتــي مــن مدينــة ليــل الفرنســية وتســكن مــع 
عائلــة فــي المخيــم فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة 
البلــد؟  يعيشــها  كالتــي  وسياســية  وصحيــة 
أجابــت: الــذي يجمعنــا أنــا وأنتــم، ذلــك المشــترك 
ــا هــو “اإلنســانية”! قلــت: أرجــو أن تبحثــي  بينن
جيــدًا عــن االنســانية. ال أعــرف أيــن يمكــن العثــور 
عليهــا. االنســانية تعنــي أْن يتــم الّتعامــل معــك 
كإنســان، كــي ال يمــارس القاتــل هوايتــه ويفلــت 
الدمــار  مــن  يفلــت  لــم  المخيــم  العقــاب!  مــن 
 ١982 عــام  للبنــان  اإلســرائيلي  االجتيــاح  فــي 
جثتــه  تشــوهت  االهليــة،  الحــروب  واســتنزفته 
ولكــن المخيــم لــم ينتــِه، وعــاد ليكمــل بحكايــات 
الشــباب وإعــادة بنــاء كل مــا ابتلعتــه المجــزرة. 

اخبرتهــا عمــا أفــاد بــه المهنــدس ناجــي دوالــي 
مســؤول اللجنــة الشــعبية الحالــي، مــن أنــه فــي 
مــن  لجنــة  التحريــر  منظمــة  شــكلت   ١989 عــام 
المهندســين وهــو منهــم بينهــم إلعــادة إعمــار 
طوابــق  ببنــاء  قمنــا  ســنتين  “خــالل  المخيــم  
ارضيــة لنحــو 63 منــزاًل، وتمديــد شــبكة كهربــاء 
الجهــات  تمويــل  مــن  صحــي  وصــرف  وميــاه 
المانحــة. بعدهــا جــرى تقصيــر مــن قبــل منظمــة 
التحريــر واالونــروا وتوقــف التمويــل.  بعــد ١995 
وإعمــار جــزء مــن المخيــم، عــاد أهلــه، ومعهــم 
جنســيات أخــرى تبحــث عــن مــأوى، بســبب رخــص 
وإضافــة  العشــوائي،  البنــاء  انطلــق  اإلقامــة. 
الطوابــق العاليــة دون قواعــد هندســية، ودون 
مراقبــة مــن الدولــة، مــا أدى إلــى تزايــد البيــوت 
اآليلــة للســقوط، رغــم وجــود لجنتيــن شــعبية، 
الفلســطيني  الوطنــي  العمــل  فصائــل  ومــن 
وســواها، وكلهــا مســؤولة عــن هــذه النتيجــة”.

مخيــم شــاتيال أصبــح خيمــة ومــأوى ومحــل إقامــة 
رخيصــة يتســع للنازحيــن والمهمشــين والفقــراء 
والعامليــن، رغــم ان تعــداد ســكانه الــذي أشــرفت 
عليــه لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني ســنة 
2٠١7، هــو ١4٠١٠ أفــراد يقيمــون بيــن أزقتــه، 
ثلثهــم مــن الفلســطينيين الالجئيــن فــي لبنــان، 
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وأكثــر بقليــل مــن نصفهــم مــن الســوريين. ومــع 
جديــد.  ليــوم  أمــل  فســحة  دومــًا  هنــاك  ذلــك 
المخيــم يزدحــم بــكل شــيء، بالســكان والبيــوت 
التــي تطفــو علــى ميــاه المجــاري المكشــوفة. 
اســالك الكهربــاء المتشــابكة بطريقــة عنكبوتيــة، 
ورطبــة.  معتمــة  مغلقــة،  غــرف  فــي  مخيــم 
المنبوذيــن  النــاس  حكايــا  هنــاك  ذلــك  ومــع 
والمهمشــين والممنوعيــن عــن العمــل. نســبة 
عاليــة مــن المتعلميــن واليــد العاملــة الكفــوءة 
القلــق  توّلــد  التــي  اليــأس  صــور  عمــل.  بــال 
والنزيــف والهجــرة واآلفــات االجتماعيــة كتعاطــي 
المخــدرات وغيرهــا. لكــن الوجــه االخــر للصــورة 
هــي الوجــوه والــروح الشــبابية التــي تبحــث دائمــا 

عــن األســئلة والتغييــر.

وشــاهدت  شــاتيال  زرت  ســنتين  قبــل  قالــت: 
كيــف يتــم كســر الصــورة النمطيــة، هــل مــازال 

الخــزان؟  جــدران  يقرعــون  الشــباب 

نعــم، لكــن الشــمس ال يمكــن أن تؤســر فــي 
غرفــة مغلقــة كمــا كتــب غســان كنفانــي. لكــن 
والبســمة  الكلمــة  يــزرع  مــن  المخيــم  فــي 
ــدة  ــة والقصي والفــن والحــرف والصــورة واألغني
صياغــة  يجيــد  مــن  هنــاك  دومــًا  والقصــة، 
المبــادرات الفرديــة وصقــل المواهــب الشــبابية 
مثــال فاطمــة غــزاوي، كاتبــة مــن المخيــم، التــي 
مــن خــالل قصتهــا التــي ُترجمــت الــى االنكليزية، 
الجميلــة.  المخيــم  صــورة  نشــر  فــي  نجحــت 
المخيــم بــات يســافر عبــر السوشــيال ميديــا، مــن 
اســتديو بســيط فــي المخيــم، بمعــدات عاديــة 
يســعى كل مــن لديــه فكــرة جديــدة مبدعــة إلــى 
إخراجهــا للضــوء. يشــرح ناصــر طنجــي، مؤســس 
أحــد  يســتطع  ولــم  أفــكار،  لدينــا  االســتديو”: 
االســتديو  أسســنا  التنفيــذ.  فــي  مســاعدتنا 
االعــالم  طــالب  وخاصــة  الشــباب  لمســاعدة 
فــي الجامعــات علــى تحويــل مشــاريعهم إلــى 
حقيقــة، لذلــك نوصــل رســالة المخيــم باالعتمــاد 
علــى الــذات وال تمويــل مــن احــد.” والمخيــم 
يحتــاج إلــى مســاحات تتســع ألحــالم الشــباب، 
ــرًا عــن االصــرار علــى  ــن تكتــم أصواتهــم تعبي حي
الحيــاة، الصــورة ســتنطق رغــم الجــدران المتهالكــة 

نحــو المعــارض العالميــة.

ال مســاحات متوفــرة يعبــر فيهــا األطفــال عــن 
طاقاتهــم وأفكارهــم داخــل المخيم. لذلك أســس 
الشــطرنج  مركــز  “الحنــون”  هاشــم  محمــود 
خاللــه  مــن  االطفــال  ويســتطيع  الفلســطيني 
تنميــة مواهبهــم الذهنيــة ويبتعــدون عــن همــوم 

محيطهــم الهــش.

اليوميــة  حياتــه  بتفاصيــل  المخيــم  ينشــغل 
بســبب  ضئيلــة  باتــت  التــي  عيشــه  ولقمــة 
والسياســية  االقتصاديــة  وبمعاناتــه  البطالــة 
واالجتماعيــة. اال أن فلســطين لــم تغــب عنهــم 
يومــًا، والتــراث يــورث لألجيــال مــن خــالل الفــن 
والثقافــة. فــرق الدبكــة فــي المخيــم تتنافــس 
علــى حفــظ هــذا اإلرث. فرقــة البيــادر للفنــون 
الشــعبية الفلســطينية  واحــدة مــن الفــرق التــي 
تتمســك بــه وتضــم مختلــف الفئــات واالعمــار 
“وأكثــر مــن جنســية”. يقــول محمــد الظاهــر أحــد 
ــا  ــذ كان عمــري ١4 وأن الدبيكــة فــي الفرقــة “ من
تعلمنــا  الدبكــة   .2٠ عمــري  الفرقــة واآلن  فــي 
نثبــت  وتجعلنــا  وهويتنــا،  تراثنــا  االصرارعلــى 
للعالــم أن لنــا حــق الحيــاة. شــاركنا فــي العديــد 
مــن المناطــق والمــدن خــارج المخيــم، فــي البقــاع 
االندمــاج  هــذا  اللبنانيــة.  والجامعــات  وصــور 

الوحــدة”. بــروح  يشــعرنا 

المخيــم،  أســطح  فــوق  أيضــًا  زراعيــة  مشــاريع 
ــى  ــت الزهــر وســط هــذه العشــوائيات. وعل لينب
جــدران البيــوت الرطبــة والمشــققة، هنــاك ألــوان 
الحيــاة التــي يســتحقها النــاس. تغّيــرت صــورة 
الجبــال  تتحــدى  خيمــة  إلــى  المظلمــة  الخيمــة 
العاليــة لجلــب الشــمس، لكــّن المحاولــة تصطــدم 
بالواقــع المريــر. فالشــمس أعلــى مّمــا ظّننــا، 

كمــا ليــس باإلمــكان اإلمســاك بهــا. 

تحــدي  لكــن  الفرنســية:  الصحافيــة  قالــت 
التــي  الصــورة  الجبــال.  مــن  أعلــى  االنســانية 
ألتقطهــا فــي شــاتيال، تخلــع باب الغرفــة المغلق 

جمعــاء.  االنســانية  علــى  مشــرعًا  وتجعلــه 

ورددت  رأســها  هــزت  ظالمــة،  المقارنــة  لكــن 
عبــارة غســان كنفانــي “لــن تســتطيعي أن تجــدي 

الشــمس فــي غرفــة مغلقــة!.”
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“ تتكــرر االيــام وتعيــد نفســها فــي بيتنــا الصغيــر 
ــط  ــه حائ ــه الغــرف، ويتكــىء في ــق في ــذي تتعان ال
علــى اآلخــر حيــن يحــل بــه التعــب. ويتصبــب عرقــًا 
فــي ايــام الشــتاء القارصــة بسســب “النــش”. 

تتســرب الميــاه مــن الســطح لتختــرق الســقوف، 
فــي  هنــا  دهانهــا.  ويتقشــر  لونهــا،  ويتغيــر 
حيطاننــا  نســند  نحــن  االدوار.  نتبــادل  شــاتيال، 

العكــس. وليــس 

علــى  الممــدود  الحبــل  علــى  الغســيل  افــرد 
الشــرفة الصغيــرة التــي تطــل علــى شــارع طويــل 
وضيــق. الشــارع نفســه الــذي كنــت العــب فيــه 
حاملــة  االرض  علــى  انبطــح  طفولتــي.  فــي 
علــى ســبع  ارميهــا  الصغيريــن،  بيــدي  الحجــارة 
فــوق  منظمــة  الحجــارة  مــن  مســطحة  قطــع 
بعضهــا البعــض، محاولــة ان اصيــب اكبــر عــدد 
منهــا كــي اربــح والتــف حــول نفســي راقصــة 
فرحــا. أمــا اآلن فهــذه الطفلــة لــم تعــد تســتمتع 
بالنظــر الــى الشــارع. مــا أراه اهــو طفــل حافــي 
خطــوه  كل  فــي  يتفــادى  ان  يحــاول  القدميــن 
كل مــا يمكــن ان يــؤذي قدميــه الجريئتيــن. يبــدو 
اصــاًل وكأنــه روح عجــوز حكيمــة، وقــد اجبــر علــى 
أن يكبــر بســرعة. أســمع عجــوزًا يتســول يطلــب 

مرتجــف. خجــول  بصــوت  المســاعدة 

البلــد،  هــذا  فــي  غضــب.  ثــورة  داخلــي  فــي 
تجعلنــي جنســيتي اشــعر دائمــًا انــي منبــوذة 
او مذنبــة. فــي واقعنــا نتعلــم منــذ الصغــر أن 
نكــون طموحيــن، وأن نــدرس وندخــل الجامعــة 
ونالحــق احالمنــا بمهنــة جيــدة. لكننــا بعــد التخــرج، 
نكتشــف أننــا لــن نعمــل اال فــي مهنــة تالئــم 
جنســيتنا. تالحقنــي كلمــات امــي عندمــا اعلــق 
خيباتــي علــى شــوارعنا ومخيمنا:”اجعلــي مــن 
هــذا الخــراب لوحــة فنيــة واســتمتعي بهــا. فبعــد 
الخــراب عمــار، وبعــد اللجــوء وطــن، وبعــد المخيــم 

مدينــة تســمى حيفــا”.

انتشــرت آفــة المخــدرات فــي الســنوات االخيــرة 
علــى نحــو خطيــر فــي المخيــم. تــرى االن اطفــااًل 
الشــارع  فــي  الممنوعــات  يتعاطــون  وشــبابًا 
ال  حيــن  والقنــوط  اليــأس  يقودهــم  وبجــرأة، 
يجــدون طريقــا للخــروج مــن ذلــك كلــه. هــم ولــدوا 
يحملــون عــبء القضيــة الفلســطينية فــي بلــد 
يرفــض قبولهــم مواطنيــن، ويبقيهــم الجئيــن 
معذبيــن.  يكبــرون  فهــم  ولذلــك  منبوذيــن، 
أن  فــي  أمــل  بــال  تعليمهــم  يكملــون  وعندمــا 

يحصلــوا علــى عمــل بطريقــة مشــروعة، يجــدون 
انفســهم علــى الطريــق المظلــم الغامــض، حيــث 

االدمــان مالذهــم الوحيــد. 

حيــن أجلــس وآدم علــى ســطح المركز الثقافي... 
مطليــن علــى المخيــم االحــظ مدى بــؤس المكان. 
معظــم البيــوت بقيــت علــى حالهــا منــذ ان بنيــت 
اول مــرة وواجهاتهــا تالفــة، لكــن علــى االقــل 
تصطــف  البنايــات  واســعة.  فوقهــا  الســماء 
كمــا تصطــف قوافــل الجيــش. وترتفــع كل يــوم 
الملحقــات  الجــدد.  الوافديــن  الســكان  نتيجــة 
التــي تبنــى عليهــا تجعلهــا تبــدو مثــل أيــاٍد ترتفــع 
طالبــة النجــدة مــن اللــه، كمــا يرفــع غريــق فــي 

ــًا النجــدة. بحــر كبيــر يديــه طالب

هنا نحن نسند حيطاننا
فاطمة غزاوي  |  كاتبة فلسطينية

وفي كل مرة أتأمل المخيم اكتشف 
أشياء جديدة. هو يبدو مختلفًا 

بحسب الموقع الذي تنظر منه اليه. 
المخيم كنز من االسرار. 

»حكايــات  كتــاب  مــن  مــن قصــة   مقتطفــات 
ــن دار نشــر  ــة ع ــذي صــدر باالنكليزي شــاتيال« ال
Peirene Press عــام 2018 بعــد ورشــة عمــل 
للكتابــة لمــدة ثالثــة أيــام اجرتهــا الناشــرة مايكي 
زيرفوغــل فــي المخيــم بالتعــاون مــع منظمــة 

بســمة وزيتونــة: 

إليــه،  وأشــتاق  أصلــه  وأكرهــه،  المخيــم  أحــب 
أرفضــه وأقبلــه. وعلــى الرغــم مــن عجــز البيــوت 
والشــوارع واالرصفــة، هنــاك أشــياء تصــب بــردًا 
علــى نــار الوجــع. يمتلــىء قلبــي دفئــًا حيــن أرى 
واحــدًا منــا يلتقــط ببــراءة كســرة خبــز عــن االرض، 
وكيــف يقبــل هــذه النعمــة، ويضعهــا علــى جانــب 
الطريق حتى ال يدوســها أحد، أو ابتســامة طفلٍة 
ــدٍة مــن المدرســة، أو األعــالم التــي ترفــرف  عائ
وتزيــن كل شــبر مــن المخيــم. وعلــى الرغــم مــن 
ســاكني  بيــن  الموجــودة  العديــدة  الخالفــات 
ــا لفلســطين.  ــا موحــدون فــي حبن المخيــم، فإنن

وفــي كل مــرة أتأمــل المخيــم اكتشــف أشــياء 
جديــدة. هــو يبــدو مختلفــًا بحســب الموقــع الــذي 

تنظــر منــه اليــه. المخيــم كنــز مــن االســرار. 

احــب المطــر كثيــرًا وفــي المخيــم اكثــر، النــك اذا 
ــن تعيــش اللحظــات  ــم تكــن ابــن هــذا المــكان ل ل
التــي يطــرق بهــا المطــر علــى غطــاء حديــدي الي 
دكان او محــل فقيــر، فتخــرج اصــوات التكتــكات 
“تــك... تــك..” بهــدوء، وفــي منتصــف الليــل 
وانــت تضــع رأســك علــى الوســادة فتشــعر بــأن 

أمــًا تطبطــب لــك لتنــام بســالم. من رسوم غسان كنفاني في كتابه القنديل الصغير
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األغنية السياسية: الرباط الشعبي الثقافي 
بين لبنان وفلسطين

المرشــد العــام األول لألغنيــة السياســية. ثــم، 
ــم، أصحــاب الموقــف النقــدي  ــوب. ث شــعر الجن
مــن زواج الفصاحــة بالموســيقى. وزراء اللهجــات 

والعاميــات.

احدثــت  حيــاة،  فــي  حيــاة  السياســية  األغنيــة 
حيــن  طبيعيــة،  ال  ولكنهــا  مناســبة  تطــورات 
انتزعــت كل معانــي االنفتــاح علــى قيــادة النظــام 
مذكــرات.  بــال  عالــم  الجديــدة.  لألغنيــة  الجديــد 
عالــم مفتــاح، عالــم بقــوة القطعــات المســلحة 
مــع مارســيل خليفــة منــذ “وعــود مــن العاصفــة” 
واحمــد قعبــور منــذ “اناديكــم” وخالــد الهبــر منــذ 
“ســنزرع فــي الشــياح” وغــازي مكداشــي منــذ 
ــا عربــي”وآل الغنــدور وأســامة حــالق  “ســجل أن
حــواط.  وســامي  ميــاس  وحنــان  الحافــي  وال 
التعبيــر. صــح  اذا  هــؤالء،  مــع  التعبيــر  صــح 
األرض  ايمــان  بعــد  الســماء،  احتلــوا  بالشــفة 
بهــم. ذلــك أن الثقافــة احاطــت السياســة بانــواع 
حمايــة غيــر مكتوبــة. حيــن لــم يبــذل السياســيون 
أي جهــد أمــام الثقافــة بأجمــل معارضهــا، بحيــث 
أصــر  بالمراعــاة.  وال  بالخطــط  ال  يواكبوهــا  لــم 
شــؤونها  فــي  المدينــة  بقــاء  علــى  األخيــرون 
ا أن  المتأخــرة، كالســالح واألمــن والمحروقات، لمَّ
ثمــة منشــأة أخــرى، هــي منشــأة الحــرب األهليــة 
األجمــل واألعمــق لــم توضــع لهــا الدالئــل، حتــى 

مــن أجــل اســتثمارها.

والمســرح  السياســية  األغنيــة  شــقت  هكــذا، 
والســينما كل مــا يقــع ضمــن ســلطة األحــزاب، 
بعــد أن تخطــت ســلطة الدولــة. وهــذا، مــا حولهــا 
مــن فرصــة إلــى عالــم، مــع خــروج الجميــع منهــا 
المعمارييــن.  المهندســين  أدهشــت  بســهولة 
السياســية   / الثقافيــة  قيمتهــا  علــى  حافظــت 
)الفكــرة( مــن حريتهــا، مــا حًولهــا إلــى مشــروع 
يراعــي امــورًا عديــدة منهــا أن تتقــدم وتســتمر 
ــام لســكان  ــز ع بالتقــدم كمســاحة مفتوحــة وكحي
محــاوالت  مــع  العــرب،  ودول  ولبنــان  المدينــة 
ــن الخطــوط  ــادة بي ــم القي ــرة انبنــت علــى تعل كثي
وفــي االماكــن الضيقــة، بعيــدًا مــن القوانيــن 
والمــواد الدســتورية. ولكــن األمــر أدى ببعضهــم 
أو  الوقــوف علــى رصيــف األغنيــة هــذه  إلــى 

علــى نوافــذ معرضهــا، مــن قلــة الفهــم.

لــم احتــج الــى الصعــود علــى درج لكــي أصبــح 
فلســطينيًا. ال ألننــي ليبرالــي. بــل ألننــي رجــل 
ــه. عمــٌر مــن عمــر  ــن عمري ــه بي حــر، اكتشــف حريت
وعمــُر  المقصوفــة.  الفلســطينية  التظاهــرة 
الحــرب علــى المخيمــات بالعــام ١973. ال حيــاد 
وال ابتعــاد بعــد ذلــك، ولــو أن تنكيــس رؤوس 
الفلســطينيين جــرى للمــرة األولــى والأازال فــي 
السادســة أو التاســعة مــن عمــري، لــم أعــد أذكــر. 
وأذكــر أن تنكيــس رؤوســهم مــرة اخــرى، جــرى وال 
أزال بالسادســة عشــرة. لــم يحتــج الفلســطينيون 
راكبــًا مذعــورًا علــى متــن مــا يوحــي بلفظهــم مــن 
المعــادالت. أوصلنــي قهــر الفلســطينيين إلــى 
الســلطة. ال مقابلــة  فنــادق  إلــى  ذخيرتهــم ال 
أولــى وال مقابلــة أخيــرة ألضحــي فلســطينيًا، 
وديــان  فــي  يمــرون  وهــم  البــالد  منحــوا  مــن 
موتهــم األربــاح الضخمــة، مــن اســترداد الحيــاة 
اكثــر مــن حيــاة فــي حيــاة واحــدة.  إلــى عيــش 
الوطنيــة  القــوى  بيــن  الشــراكة  حــرب  بالحــرب، 
اللبنانيــون  عــاش  الفلســطينية.  والمقاومــة 
األقــالم  حملــة  ركــض خاللهــا  حيــاة مضاعفــة، 
وُكّتــاب  واألفــالم  والكاميــرات  والغيتــارات 
ــد مــن سياســة  ونصــوص المســرح. مســرح بعي
التشــكيليون  والفنانــون  المتقاطعــة،  الكلمــات 
والــرواة والقصاصــون، وراء األحــزاب ال الدولــة، 
بعــد أن اطلقــت الدولــة النــار علــى رأســها. ثــم 
مــن  ســائق  يقودهــا  ســيارة  مســتقلة  فــرت 
عصابــات اليمين.مــألت البــالد ناســها باألســى. 

والغضــب.  بالخــوف  بالخــراب. 

وحدهــم األمــوات لــم يغضبــوا أمــام األحــداث 
وتفكرات السلطة باسترجاع “الحق اإلسرائيلي” 
خــارج فلســطين. اال أن أحــدًا ال يســتطيع بعــد أن 
يعبــث بالذاكــرة وال بمــا تكلــف الحياة من مهمات. 
لــم يعــد بمقــدور أحــٍد أن يهــز ســحر الفلســطيني 

وفلســطين ومــا خلفــه الســحر.

ال ازال أذكــر شــهقتي علــى تلة شــلعبون بمدينة 
بنــت جبيــل، اذ رأيــت رأس الخيــط المتوهــج مــن 
الحربيــة  الكشــافات  أضــواء  تحــت  فلســطين 
ال  بفتنــة.  بفكــرة،  المشــهد  لــوح  اإلســرائيلية. 
رصيــف  علــى  يقــف  كمــن  ال  هنــاك،  بهدنــة. 
مجــاور لرصيــف يجــاور الرصيــف المجــاور. هنــاك، 

لكــي تفتــح األبــواب مــن الجانبيــن علــى عمــق 
فلســطين. بقــي شــيء منــي بحوزتهــا دومــًا. 
بقي شــيء مني بحوزة الفلســطينيين، قبل أن 
يحطمــوا حضورهــم بالعــام ١982. ألنهــم وهبــوا 
بيــروت وســع انتشــارها وتعزيــز كســموبوليتها 
القديمــة  بقاياهــا  علــى  وعثورهــا  وبعثاتهــا 
وعشــرة األيــام، كمــا منحتهــم. منحوهــا درويــش 
القاســم واميــل حبيبــي وناجــي العلــي وجــزءًا 
مــن حساســيتها الجديــدة وجــزءًا مــن حداثتهــا ومــا 
بعــد الحداثــة، بعــد أن راكمــت فكرهــا وعلومهــا 
وثقافتهــا وشــعلتها وانفتاحهــا وأخوتهــا الثوريــة. 
ــة واتفاقهــا  ــة السياســية مــن شــلل الدول األغني
علــى قتــل كل مواصفــات المدينــة لكــي تجلــس 

علــى رأس حــزب. 

عبيدو باشا  |  كاتب ومخرج تلفزيوني وناقد مسرحي

ثقافة

“األغنية السياسية حياة في حياة، 
احدثت تطورات مناسبة ولكنها ال 
طبيعية، حين انتزعت كل معاني 
االنفتاح على قيادة النظام الجديد

لألغنية الجديدة. عالم بال مذكرات. 
عالم مفتاح، عالم بقوة القطعات 

المسلحة مع مارسيل خليفة
منذ “وعود من العاصفة” واحمد 

قعبور منذ “اناديكم”
وخالد الهبر منذ “سنزرع في الشياح” 

وغازي مكداشي منذ “سجل أنا 
عربي”وآل الغندور وأسامة

حالق وال الحافي وحنان مياس 
وسامي حواط”

ــط الشــعر بالفلســفة  ــة السياســية مــن رب األغني
النضاليــة ومــن النشــاط والديناميكيــة الثقافيــة 
الجديــدة. العــبء الرئيســي األول علــى الشــعر 
الفلســطيني. لــم يعتــرض ولــم يعــارض أحدهــم 
والملحنيــن  الفلســطيني  الشــعر  بيــن  األخــوة 
والمغنيــن اللبنانييــن. الشــعر الفلســطيني هــو 
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ذلــك أن هــذا اإلنجــاز انجــاز متعــدد حصــل مــن 
والدتهــا  ظــروف  أمــام  رجفــان  مــن  ال  قــوة 
فــي ســوريا  األغنيــة  تطــوع  لــم  الموضوعيــة. 
وال فــي تونــس وال فــي المغــرب ) ظهــور فــرق 
ذات أعــالم اخــرى. بحيــث افتقــدت إلــى عــروض 
األغنيــة السياســية. كنــاس الغيــوان وذي الجاللــة 
أن  ذلــك  تدعيــم.  أو  نســخ  باهريــن(.  كمثاليــن 
ثمــة مــن يجــزم بــأن مجالــس اإلدارة المركزيــة ال 
ــاب الشــروط  ــر، بغي ــع معب ــاج رفي ــى انت ــؤدي إل ت

والكفــاءات. والحوامــل  والظــروف 

األغنيــة  شــيطنة  أحــد  يســتطع  لــم  هكــذا، 
القصــوى  القــدرات  ازدهــار  مــن  السياســية، 
لالســتخدام لــدى اللبنانييــن والفلســطينيين فــي 
عصــر مــن عصورهــم. تحيــن اللتقــاط المشــهد. 
هــذا مــا حــدث، اذ انتزعــوا الحــق بالحيــاة بعيــدًا 
مــن أعمــال الهــدم وبفكــرة تغييــر المعالــم، ولــو 

إلــى استشــهادهم.  تــؤدي  الفكــرة قــد  أن 

والبشــر  بالنفــوس  بصماتهــا  الحــروب  تتــرك 
الجميــع  ينــُج  لــم  المرحلــة.  زمــالء  واألشــياء، 
كمــا ال يتوهــم أحــد. بيــد أن مــن ســلم، وإن 

الرســوم  أو  كاألوشــام  جراحــه  حمــل 
األغنيــة  أن  يــدرك  ذاكرتــه،  فــي 

اختزانــات  مــن  هــي  السياســية 
الحــرب واختراقاتهــا. لــذا، خرجــت 
مــن المســام واألرواح، مقيمة 

معهــم وفيهم أو مقيمون 
وال  التبارحهــم  فيهــا، 

الرحيــل  يســتطيعون 
عنها.ألنهــا جــزء مــن 

الذاكــرة.  عاصفــة 

ذاكــرة ال تــزال تطالــع األحبــة والرفــاق 
واالصدقــاء، مــن رفعوهــا بأرواحهــم 
وأحالمهــم علــى رؤوس المقاتليــن 
لحظــات  فــي  ابطهــم  وتحــت 
حلمــوا  مــن  المباشــر.  االشــتباك 

ثقافة

مــن  فلســطين.  إلــى  وبالعــودة  آخــر  بلبنــان 
قــرأوا باألغنيــة ال زخــات اللهــب وحدهــا، ظــروف 

خلفياتهــا.  األغنيــة، 

اغنيــة متروكــة بعيــدًا مــن الصــدأ علــى األعشــاب 
العاليــة، ألن أصحابهــا بنوهــا، اقاموهــا، وادركــوا 
مــن خاللهــا قــوى الربــاط الشــعبي بيــن لبنــان 
وفلســطين، بعــد أن استشــعروا عمــق القضيــة 
الفلســطينية مــن خــالل العالقــات المفتوحــة. 
اإلجتماعــي  التمايــز  هنــا  هنــا.  العنــف  أثــر 
لــم تظهــر كمــا ظهــرت خــالل  بعمليــات دباغــة 
الحــرب األهليــة، مــع توافــق الشــعور والشــعور. 
ماحصــل حصــل أمــام النــاس. تراكمــات خرقــت 
شــخصياتهم، بحيــث لــم يعــد فــي مفهومهــم 
ــة  ــز عــن المواقــف الماضي الســائد ســوى التماي
معرضــة  ألنهــا  للخطــر،  األنفــس  وتعريــض 
أن  ذلــك  البطــيء.  المــوت  إلــى  باألســاس 
الســجالت ال تطمئــن كمــا ال تطمئــن الوقائــع 

األرض.  علــى  الجديــدة 

يتحكــم  وكأنــه  يتكلــم  بالقــدس،  الســادات 
باألواصــر العائليــة لــكل البشــر. لــم يهــز الصــورة 
النمطيــة للعالقــة باســرائيل، حيــن هــزَّ اساســات 
ــالد العــرب.  ــات ب ــات وتوليفــات ومصوغ وعملي
اهتــزت بنيــة الســرد أمام ثنائية المســتبد 
والحركــة  اســرائيل  مــع  المتواطــئ 
لحســابات  جديــٍد  برهــٍن  الصهيونيــة 
نزعــة  تخنــه  لــم  اإلمبريالــي.  الغــرب 
ــون  ــا عاهــد اللبناني أهــل الســلطة، لمَّ
والفلســطينيون  الفلســطينيين 
اللبنانييــن علــى عبــور المراحــل بــكل 
التصاويــر والتعابيــر، مــن اإلشــتغال 
إلــى  األرض  علــى  المشــترك 
المفاجــأة  فســحات  اخــراج 
والدهشــة بنــوع مــن التهــور 
المحســوب، لجعل األشياء 
واألدوات  واألشــكال 
يتحرشــون  والبشــر 
ويحرضــون  ببعضهــم 
بعضهــم علــى التواصــل، 
جديــدة  بــدورة  طمعــًا  ال 
مــن االرتجــال. بــدورة مــن 

االرتجاليــة. الــذرى 

بيــروت  إليــه  ســعت  مــا 
مــا،  باضافــة  طمعــًا  دومــًا، 
تغنــي أســاليب التعبيــر، لكــي 
ال تســقط القضيــة فــي حــاالت 
اإلكتفــاء الذاتــي والمراوحــة أمامهــا 
مــن مصادرتهــا واالعتــداء عليهــا مــن 
المســتر  فعــل  كمــا  المصــادرة،  خــالل 
فــي  بالمســلمة  يدفــع  وهــو  ســادات، 
التاريــخ.  فــي  تزويــر  عمليــة  اكبــر  مقابــل 

األغنية السياسية هي من اختزانات 
الحرب واختراقاتها. لذا، خرجت من 

المسام واألرواح، مقيمةمعهم 
وفيهم أو مقيمون فيها، ال 

تبارحهم وال يستطيعون الرحيل 
عنها. ألنها جزء من عاصفة 

الذاكرة.... ذاكرة من حلموا بلبنان
آخر وبالعودة الى فلسطين..”
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األغنيــة السياســية وليــدة الظــروف ال التصــورات 
فــي  التدخــل  ابنــة  إنهــا  الجاهــزة.  الخطــط  وال 
الثقــة  علــى  النفــس  بانطــواء  المجريــات، 
يقــوم  ال  شــيئًا  أن  الجميــع  ادرك  اذ  بالنفــس. 

والعظــم.  اللحــم  ســكن  علــى  ســوى 

ســوف يتعــرض الجميــع للســقوط اذا مــا بقيــت 
الجماعــات تفتقــر إلــى حــرارة العالقــة بالمعادلــة 
المكونــة للشــخصيات. ال جــادة صــواب باســتمرار 
اســتثمارًا.  ليــس  هــذا  فلســطين.  احتــالل 
بالعكــس. عكــس األمــر خيانــة. ال نكــران لوجــود 
متعــة بالخــروج مــن التلقائيــة الفنيــة إلــى احتــراف 
النمــط. نمــط عــارم، نمــط عــازم، نمــط ال يكــرر ولو 
وقــع بالتكــرار. أعــرف أن هذا الكالم ســيثير غضب 
األصولييــن علــى الضفتيــن. اال إن اجــراء مقابلــة 
مــع النفــس، ســوف تقــود إلــى داخــل العمليــات 
الفنيــة والخلفيــات السياســية والفكريــة لــألوزان 
المشــتركة  والفكريــة  والسياســية  االجتماعيــة 
كل  يتوقــف  والفلســطينيين.  اللبنانييــن  بيــن 
طــرف علــى مــا يقولــه الطــرف اآلخــر. يتوقــف 
علــى التماهــي مــا لــم يجــرؤ أن يفعلــه اآلخــرون، 
المتداخلــة  الفنيــة  بالعمليــات  واقعــة  كحقيقــة 
ال  مــا  نفســه،  والشــيء  الشــيء  بالواقــع. 
نســتطيع تجــاوزه، مــع كمــا ينبــت العشــب واحمــد 
العربــي واحمــد الزعتــر وشــارع األضــواء وســجل 
أنــا عربــي وقلــت للنيــل ترجل وحق العودة. كل ما 
انتــج فــي لبنــان، حــدث انتاجــه لفلســطين. حيــث 
جــرى مشــهد لقائهــا بالعلــن ال في الخفــاء، بعيدًا 
مــن خطابــات التضليــل. يربطنــا الميثــاق الفكــري 
بيــن فلســطين وعمقهــا العربــي. هنــا مســاحة 
لــم  نخــف،  لــم  النهضــة.  آمــال  تقــدم  الحريــة، 
نرتجــف أمــام فكــرة معاقبــة التفكيــر الحــر وتأديــب 
ــر الشــعب الفلســطيني فقــط،  الشــباب. لــم ُيهجَّ

ــر. ــر التهجي بعــد أن صبــت كل المآســي عليــه إث

ــة الفلســطينية تعنــي  ــاط بالقضي ان حريــة اإلرتب
لصالــح  تــزداد  والتغييــر  الضغــط  مســاحات  أن 
واإلســتبداد  الفســاد  انظمــة  ضــد  األقطــار 
لــو  ماحــدث.  أقــل  الشــقيق،  ســند  والقمــع. 
مهماتهــا،اذا  مــع  األخــرى  األنظمــة  تماهــت 
حكمتهــا الحريــة واإلرادة الديمقراطيــة، لفتحــت 
بالضــرورة  ليــس  اســرائيل.  ضــد  جبهاتهــا  كل 
فــي اشــتباكات حربيــة، ولكــن فــي افــواج الدعــم 
األمــر  والفكريــة. وألن  واالقتصاديــة  الثقافيــة 
لــم يحــدث، وقــع تمــرد المدينــة علــى حكامهــا 
وعلــى صنــاع القــرار فيهــا. هكــذا رصــد تراجــع 
الســلطات المركزيــة أمــام وحدة الواقــع والمصير 

والهتــاف بيــن اللبنانييــن والفلســطينيين فــي 
واحــدة مــن المشــاركات المدنيــة األعظــم فــي 
وفــي  الموضوعــي  بالرصــد  الشــعوب.  تاريــخ 
منــأى عــن المرغمــة الثقافيــة مــع النظــام. اتحــاد 
الكــوادر المخلصــة ضــد قطــع كل متنفــس. مــع 
الحقيقــة المطلقــة، مــن الجيــش األحمــر اليابانــي 
ــة مــن كل  ــة الثوري ــادر ماينهــوف و األلوي ــى ب إل
انحــاء العالــم وكل حــركات التحــرر. طــواف كبيــر 
القضيــة  مــن األســواق. حملــت  بعيــدًا  للحريــة 
الفلســطينية مشــروعًا ضخمــًا فــي مواجهــة عجــز 
المحــور العربــي : تحريــك الحــوارات المعطلــة، 
اطــالق الصــراع الفكــري علــى هــدى الصــراع بيــن 
المعســكرين الشــرقي والغربــي. توحيــد الرؤيــة 
معركــة  واإلســتقالل.  النهضــة  مواضيــع  فــي 
المعرفيــة،  األيــام  معركــة  الثقافيــة،  األيــام 
ــم الدولــة  مؤسســة لوعــي سياســي جديــد. حل
والنهضــة أو حلــم النهضــة ال الدولــة. إنــه الجهــاد 
األســلم، مــا لــم يخــش اللبنانيــون الوقــوع فيــه، 
بحيــث نجــم عــن مواجهتــه مــا ال يتكــرر. األغنيــة 
السياســية أواًل.إنهــا واحــدة مــن عجائــب الحــرب.

اذاك، لــم نرتفــع كابنــاء عهــد متوحــش، بــل كابنــاء 
ثــورة ايتــام. ألننــا لــم نســتطع أن نفصــل انجذابنــا 
ــى فلســطين، مــن خــالل التطــور المشــترك،  إل
ــا  ــث تخطين فــي محطــة مــن محطــات العمــر. حي
نظامــًا مرعبــًا بأصوليتــه. أنظمــة اصوليــة، هيئــات 
وجمعيــات ومنظمات وجهات بمســحات وجدانية 
النبيلــة،  المواقــف  خانــة  فــي  تنــدرج  وعقليــة 
بخاليــا ســامية ونبيلــة وبالخــالص مــن أعــراض 
الســتاتيكو،  علــى  تمــرد  اإلنســاني.  الضعــف 
أبينــا حســاب  اذ  التمــرد،  بنتائــج  التــام  بالوعــي 
هكــذا،  القواعــد.  إلــى  واإلستســالم  النتائــج 
تحدينــا الــذات، ألجــل إحقــاق الحق. هكــذا، وضعنا 
ــاء،  ــم أمــام االمتحــان الصعــب مــن دون حي العال
ــا  ــر، ضحين ــه بفيلــم قصي ــا بقوات حيــن هجــم علين
فــي مواجهتــه ولــم نفلــح، ليخــرج الفلســطينيون 
أمــا  والغــرب.  الشــرق  بواخــر  علــى  لبنــان  مــن 
نحــن، معشــر اليســار، لقــد خســرنا الكثيــر. خســرنا 
بعــد  بعتمتهــا  بوضعهــا  السياســية،  األغنيــة 
اتهامهــا بالدعــوة إلــى التحريــض بعــودة الحــرب. 

روى الــراوي وال تبريــر بعــد إنجــاز الفيلــم. 
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