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صفقة القرن ومحنة االونروا :مقدمات التوطين

كلمة

عن "الجسور" التي نطلقها

ت ُصدر لجنة الحوار اللبناين  -الفلس��طيني هذا امللحق كمساهمة منها يف تعريف الرأي العام
اللبناين والفلس��طيني عىل أهمية الدخول يف مسار البحث يف القضايا اإلشكالية وامل ُعقدة التي
تعاين منها العالقات املشرتكة .وهي عالقات امتدت عىل مدى عمر هذا اللجوء البالغ سبعني
عاماً ،تخللها الكثري من الصفاء ،وطغى عليها س��وء الفهم والخالف الذي بلغ ذروته يف غضون
س��نوات الحرب األهلية واالقتتال الدامي ،مع ما رافقها من ش��حن وعصب ّيات كلفت اللبنانيني
والفلسطينيني أمثاناً فادحة.
لقد أدركنا أنه آن أوان الخروج من تلك النمط ّية السائدة يف التعاطي مع شؤون اللجوء وقضاياه،
نحو رحاب بناء جسور الثقة عرب التسليم بالسيادة والقوانني اللبنانية ،وتأمني الحقوق االقتصادية
واالجتامعية لالجئني مبا يضمن لهم ،يف الح ّد األدىن ،حياة كرمي��ة تليق بأخوة ت َّم تهجريهم من
جانب الحركة الصهيونية والدولة االرسائيلية من أرضهم ،أقاموا بني ربوعنا ،وس��اهم بعضهم يف
تألق لبنان وازدهاره .ولعل اللحظة السياسية الراهنة مبا تحمله من مخاطر ُم ِ
حدقة ،تفرض هذا
التقارب ،باعتبار أن مصالحهام الوطنية تتقاطع يف رفض التوط�ين واالرصار عىل حق العودة،
وال��ذي برغم املواثيق والقرارات الدولية ذات الصل��ة ،مهدد بالتصفية.من هنا  ،نقرأ ما تتعرض
ل��ه وكالة األونروا من محاولة للتصفية باعتباره الوجه اآلخر لعملي��ة التوطني التي تهدد لبنان

لبنان بين لجوء ونزوح...
كيف نُنقذ الكيان واإلنسان؟
الرئي�س �أمني اجلميل

سبعون عام ًا...
من التعاطف إلى االختالف

طارق مرتي ،عبا�س زكي وزياد ال�صائغ

والالجئني الفلس��طينيني عىل أرضه.
يف هذا امللحق املتواضع ،س��ندخل إىل املس��احات امل ُختلف حولها يف العالقات ،محاولني الخروج
من أرس املايض وما تخلله من مواقف لبنانية إزاء الفلس��طيني ،وفلسطينية حيال اللبناين ،ضمن
مقاربة رصيحة ومبارشة .إن االقالم التي تس��اهم معنا يف هذا املرشوع ،لبنانية وفلسطينية،
تنطلق من تلك املبادىء الثابتة باعتبارها محل إجامع لبناين وفلس��طيني مشرتك ،وعليه نتوجه
بالشكر والتقدير إىل كل الكتّاب الذين أسهموا يف هذا العمل منذ انطالقته كفكرة.
إن املعطيات التي نضعها بني أيدي الق َّراء تستكمل ما بدأته اللجنة منذ أن رأت النور يف العام
 2005يف تناول الشأن الفلسطيني يف لبنان مبوضوعية ومهنية مبنية عىل الوقائع الدقيقة .إننا
إذ نش ّدد عىل أن يكون هذا امللحق مساحة مفتوحة لنقاش مختلف اآلراء مبوضوعية وعقالنية
سعياً للوصول إىل توافقات حول قضايا اللجوء الفلسطيني ،ندعو األصدقاء والق َّراء إىل مامرسة
حقهم يف النقد والتصويب واالقرتاح ،يقيناً منا أنه السبيل إىل ارتياد اآلفاق نحو بناء عالقة صح ّية
وسليمة ملصلحة الشعبني الشقيقني والدولتني.

حسن منيمنة

رئيس لجنة الحوار اللبناين  -الفلسطيني

اللجوء ...بعيون
فلسطينية ولبنانية

ح�سني �أبو النمل و�أ�سعد �شفرتي

بول غيراغورسيان :فرشاة
نكبتي أرمنيا وفلسطين
�صقر �أبو فخر

2
ذاكرة

لبنان بين لجوء ونزوح ...كيف نُنقذ الكيان واإلنسان؟
الرئي�س �أمني اجلميل

العامل ب�أ�سره يف حراك ملواجهة تداعيات �أزمات الهجرة واللجوء والنزوح.
ٍ
م�سببا ُتها وتداعيا ُتها على امل�ستويات االقت�صادية
لكل �أزمة من هذه الأزمات ّ
– االجتماعية ،والأمنية والقانونية ،لكن حتم ًا يبقى �أ�سا�س النقا�ش يف
ه��ذه الأزم ��ات قائم ًا ح��ول حماية الهوية الوطنية للبلدان امل�ضيفة ،كما
العمل على عودة املهاجرين والالجئني والنازحني �إىل بلدانهم الأم حماي ًة
ٍ
�أي�ض ًا لهويتهم الوطنية ،وتفادي ًا ال�ستعارِ
توترات حول منظومة امل�صالح
امل�شرتكة بني املواطنني الأ�صليني من جهة ،والوافدين ق�سر ًا �إليهم من جهة
�أخرى .و�إ�شارتي �إىل امل�صالح امل�شرتكة تعني �ضمن ًا املوارد الطبيعية ذات
مقومات احلياة الكرمية له�ؤالء و�أولئك ،لكن �أي�ض ًا ا�شارتي
ال�صلة بتوفري ّ
�أريد فيها الذهاب �أبعد ب�إجتاه � ٍ
إدارة �سليمة للتع ّددية .هذه الإدارة ال�سليمة
للتع ّددية باتت يف م� ٍأزق كياين ب�سبب تداعيات الهجرة واللجوء والنزوح،
وبالتايل نحن نعاي�ش �أزمات هوية �أكرث منه �أزمات موارد وم�صالح.
يف � ّأي حال وباال�ستناد �إىل ما �سبق ،ها هو لبنان ،وبعد نكبة الالجئني
الفل�سطينيني يف العام  ،1948وما نتج عنها من مواجهات عنيفة دامية
حلماية لبنان – ال�سيادة كما ت�صويب م�سار املقاومة الفل�سطينية باجتاه
العدو احلقيقي ،وقد تناولنا ذلك بجر�أة يف لقاء "امل�صارحة وامل�صاحلة"
الذي �إنعقد يف بيت الكتائب املركزي بتاريخ  15ني�سان  2008يف ذكرى
املعنيون بهذه احلرب ،ال �سيما منظمة التحرير
 13ني�سان ،وكان �إىل جانبنا ّ
أركان من احلركة الوطنية .وبعد قيام جلنة احلوار اللبناين
الفل�سطينية و� ٌ
– الفل�سطيني منذ ت�أ�سي�سها يف العام  2005بجهود جدية لرتميم الذاكرة
عما ا�صطُ لح على
اللبنانية – الفل�سطينية ،بعد كل هذا فوجئنا باحلديث ّ
ت�سميته بـ"�صفقة القرن" ،التي تعمل لها وا�شنطن وغريها ُلي ِطل من جديد
علينا هاج�س ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،وبالتايل �إمكانية ِ
فر�ض توطني
لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان .وقد يكون �إقرار الكني�ست اال�سرائيلي
قانون القومية اليهودية لإ�سرائيل ،تعبري ًا عن ا�ستمرار حماوالت اجها�ض
حق العودة له�ؤالء ما ينزع عنهم حقهم االن�ساين والوطني.
فماذا يفعل لبنان �أمام كل ما يعاد ت�سويقه من حلولٍ على ح�ساب حقوق
ال�شعب الفل�سطيني كما �سيادته ؟
و�أ�ضيف �إىل نكبة الالجئني الفل�سطينيني امل�ستمرة� ،أزم��ة النازحني من
�سوريا ق�سر ًا هرب ًا من احلرب منذ العام  ،2011وقد ِف�شل لبنان يف �إدارة
تنظيم وفود ه�ؤالء كما وجودهم ،حتى �أنهم ت�ش ّتتوا يف املجتمعات اللبنانية
امل�ضيفة ،ومل ي ُعد من ٍ
قدرة على �ضبط و�ضعهم ،وتنا َف َر املوقف اللبناين
حول �آليات عودة ه�ؤالء وقناة املفاو�ضة لهذه العودة .و�إذا ما كانت رو�سيا
قد �أطلقت يف مبادرة ج ّدية ،ولو غري مكتملة ،النقا�ش العمالين يف عودة

النازحني �إىل �سوريا ،ف�إن لبنان �أي�ض ًا انق�سم على نف�سه ،ومل ينجح يف
موحدة جتاه �إدارة �أزمة النزوح ومقت�ضيات العودة .فماذا
�إجناز �سيا�سة ّ
يفعل اللبنانيون ب�إزاء هذه الأزمة مع ما ُي َ�س َّوق من م�شاريع ٍ
فدرلة وفرزٍ
دميوغرايف مذهبي – طائفي يف �سوريا ،ما قد ي�شي بالإعداد لتوطنيٍ ما
على ح�ساب حقوق ال�شعب ال�سوري كما �سيادة لبنان؟.
ه��ذان اال�ستحقاقان املفرت�ضان ال�ل��ذان ذكرناهما ي�ضعان لبنان �أم��ام
م�س�ؤولية تاريخية ،و�أم��ام حت� ٍّد وج��داين ،و�أم��ام �إ��ص��رار على الن�ضال
لإحقاق العدالة .فلطاملا كنا �إىل جانب الق�ضية الفل�سطينية ،وحق ال�شعب
الفل�سطيني يف �إقامة دولته على حدود  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية
وحق الجئيها بالعودة .ولطاملا رف�ضنا الظلم يف �سوريا كذلك الإرهاب،
ود َع��ون��ا �إىل وق��ف احل��رب واح�ت�رام خ�ي��ارات ال�شعب ال�سوري باحلرية
والدميوقراطية ،وموقفنا حا�سم جلهة حق النازحني بالعودة �إىل �سوريا
�صون ًا لتعددية ن�سيجها املجتمعي وهوية �أبنائها الوطنية.

ما يؤرقنا أن الدولة اللبنانية غائبة عن
مواكبة المق ّومات َ
الشرط ّية للحظة التاريخية
الراهنة ،وأساسها وعي خطورة ما يمكن أن ُيعرض
ترغيبًا أو ترهيبًا إلجهاض حق العودة لالجئين
الفلسطينيين من ناحية ،أو عرقلة مسار عودة
النازحين من سوريا من ناحية أخرى

لكن هذه الر�ؤية الوا�ضحة �أمام اال�ستحقاقني التي هي نظري ًا يف ُعهدة
ا�سرتاتيجية
لبنان الر�سمي ،الظاهر �أنها ما زالت �شعارات تفتقر �إىل
ّ
لبنانية متما�سكة لإجن��از ح� ٍ
دينامية ت�أثريٍ
�راك وطني فيها ،كما اطالق
ّ
لهذا احلراك على امل�ستويني الإقليمي والدويل .الديبلوما�سية اللبنانية
مق�صرة ،وعلى الأرجح ،على ما ُنعايِ ُنه ،اختارت ال�شعبوية بدل ِ
احلكمة
ِّ
حليف
حليف
و�صديق للبنان .واملجتمع الدويل ٌ
الب ّناءة .العامل العربي ٌ
ٌ
و�صديق للبنان .ه��ذان احللفان وال�صداقتان ال يثمران �إن قاربناهما
ٌ
ت��ارة باملواجهة ،وط��ور ًا باالتهام اال�ستن�سابي� ،أو عموم ًا بالتق�صري
املقومات
وفقدان الر�ؤيةِ .فعل الديبلوما�سية ّ
الفعال ال يكون �سوى ب َف ِهم ّ

رطية للحظة التاريخية الراهنة ،واال�ستعداد الوقائي لهذا ال�سيناريو
َ
ال�ش ّ
�أو ذاك.
الفعال ال يكتفي مبناق�شة خ�ي� ٍ
�ارات يطرحها ه��ذا �أو
فعل الديبلوما�سية ّ
ذاك ،بل ي�سعى �إىل طرح خياراته انطالق ًا من الواقع اللبناين والعربي
والدويل ،ومن مقت�ضيات الأمن القومي للبنان وامل�صلحة الوطنية العليا.
رطية للحظة
املقومات َ
ال�ش ّ
ما ي�ؤرقنا �أن الدولة اللبنانية غائبة عن مواكبة ّ
التاريخية الراهنة ،و�أ�سا�سها وعي خطورة ما ميكن �أن ُيعر�ض ترغيب ًا �أو
ترهيب ًا لإجها�ض حق العودة لالجئني الفل�سطينيني من ناحية� ،أو عرقلة
م�سار ع��ودة النازحني من �سوريا من ناحية �أخ��رى .وم��ا ي�ؤرقنا �أي�ض ًا
�أن الدولة اللبنانية تتلهى مب�سائل تف�صيلية ال ترقى �إىل �إمكانية مواجهة
املخاطر الوجودية التي ت َت ّه َّدد لبنان بتع ّدديته كذلك ته ّدد حقوق الالجئني
والنازحني بالعودة .كما �أنه ال يوجد �أي م�سعى من �أجل تعبئة القدرات
الوطنية من �أجل التفاهم على خارطة طريق وطنية جامعة تنقذ البالد.
هل نحن يف ما قاربناه من � ِأرقنا جتاه غياب الدولة اللبنانية عن التمو�ضع
يف فعل ديبلوما�سي ف� ّ�ع��ال ،ه��ل نحن �أم ��ام ال �أف ��ق؟ حتم ًا اال�ست�سالم
واالهمال يغتاالن فر�ضية الأفق املفتوح .لكن التجارب امل�ؤملة التي ع�شناها
يف لبنان ،وقد �أن�ش�أت فينا �إ�صرار ًا على الن�ضال حلماية لبنان الق�ضية
عب عنها البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين،
مبا هو ر�سالة
ح�ضارية كما رّ
ّ
هذه التجارب ت�ؤكد لنا �أن الأف��ق غري م�سدود �إن �أح�س ّنا احلوكمة �أقلّه
يف ق�ضيتي الالجئني والنازحني .وه��ذا يتطلّب �إ�ستنفار ًا وطني ًا لبلورة
م�ساحات م�شرتكة ينت�صر فيها االنخراط يف ت�شييد عمارة ال�سيا�سات
دوام��ات ال�صراع ح��ول احل�ص�ص على �أ�شالء
العامة ب��دل االن��زالق يف ّ
م��ا تب ّقى م��ن دول��ة .وامل�ساحات امل�شرتكة تبنيها ب��رام��ج وا�ضحة كتلك
التي حملتها اجلبهة اللبنانية ،واحلركة الوطنية ،وقد تالقينا مع ًا من ثم
وا�ستقينا العرب من �أخطاء هذه الربامج وا�ضعني لبنان فوق كل اعتبار،
همنا .ومتى ِ
قامت
وتوافقنا على تفادي هذه الأخطاء ليبقى �إن�سان لبنان َّ
امل���س��اح��ات امل���ش�ترك��ة يف ق�ضيتي ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني وال�ن��ازح�ين
التوجه �إىل جامعة الدول
ال�سوريني مبا يعني االنت�صار لعودتهمُ ،يقت�ضى ّ
بناء
الدولية،
الدعم
العربية ،وجمل�س الأم��نُ ،ويقت�ضى حتريك جمموعة
ً
على مل ّف ٍات لبنانية دقيقة املعامل يف ما يريده لبنان لذاته من �أ�صدقائه
�سي َفر�ض من � ٍ
أجندات م�شبوهة.
وحلفائه بدل الرت ّقب امل�شلول لمِ ا ُ
كلُّ هذا لن يح�صل �إذا مل َن ُعد لإنتاج ق�ضية الكيان والإن�سان .نحتاج جبهة
ال�سيد امل�ستقل الدميوقراطي .لبنان
للبنان احلياد الإيجابي ،لبنان احلر ّ
امل�ؤثِّر .لبنان الراف�ض لال�ستباحات.

3

إستعادة الثقة وبناء ذاكرة التعاون المتبادل
عبا�س زكي

*

كان تكليفي مبلف لبنان عام  2006وب�شكل مفاجئ مبثابة ٍ
حتد �صعب،
لأنني �أع��رف تعقيدات لبنان وخ�صو�صيته وحجم الرتاكمات من الآالم
تعر�ض له من ح��روب مع �إ�سرائيل وتفاعالت داخلية
والهموم بفعل ما ّ
وخارجية ،كان ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري رحمه الله ،بداية لها
وملا بعدها من تداعيات قد تطاول اجلميع.
ٍ
�صالحيات كاملة يل كممثل للجنة التنفيذية ملنظمة
كان هذا التكليف يتطلب
التحرير الفل�سطينية ،ب�صالحيات كاملة ،وم�س�ؤول حلركة فتح بهدف بناء
�أف�ضل العالقات بني القيادتني الفل�سطينية واللبنانية .وكان ذلك بتوقيع
الرئي�س �أبو مازن ،وهذا ما مكنني من �أن �أتعامل وعلى امل�سافة نف�سها مع
خمتلف الأطراف ،وفتح �أمامي كل الأبواب و�آفاق ًا جديدة للعمل.
وبالت�شاور مع قادة الف�صائل الفل�سطينية مبجموعها يف لبنان ،اعتمدنا
تتلخ�ص برف�ض التوطني
خطة نالت �إعجاب امل�ستوى الر�سمي اللبناينّ ،
والتهجري .فمخيماتنا لن تكون �سكّ ين ًا يف خا�صرة ال�سلم الأهلي ،ولن
تكون ملج�أ للهاربني من وجه العدالة اللبنانية ،و�أن ال�سيادة للبنان والعدالة
للفل�سطينيني ...وعملنا على رفع القيود عن ممار�سة الفل�سطيني لبع�ض
املهن ،وكذلك حرية التنقل وت�سهيالت الإجراءات املتعلقة بالهوية ،وخ�ضنا
يف ح��وارات �شملت كل اجلهات تكلّلت ع��ام  2006با�ستئناف التمثيل
ا�ستفتاء لبناني ًا بح�ضور جميع الأطراف وخمتلف
الفل�سطيني ،الذي مثل
ً
التالوين ال�سيا�سية واملذهبية ،وبتكري�س مبد�أ القيادة اجلماعية ،وحتديد
توحدنا يف لبنان ،وتركنا ق�ضايا اخلالف من
نقاط اللقاء فل�سطيني ًا التي ّ
دون طغيانها على ال�ساحة اللبنانية ،و�سرنا مع خمتلف الف�صائل �أ�سرة
لبنان يستحق إيجاد صيغة تضمن مستقبله
وسالمة الالجئين الفلسطينيين على أرضه
¶¶¶
الظروف االقتصادية والمعيشية تسبب للبنان
ولنا احراجات كثيرة ال بد من عالجها

وكر�سنا فهم ًا جديد ًا
واحدة كرافعة ولي�س عبئ ًا على �إخواننا اللبنانينيّ .
للعالقة التي ا�ستمرت ،و�ستم�ضي قدم ًا مهما ك��ان حجم االه�ت��زازات،
خ�صو�ص ًا وقد جنونا من مذبحة كان ُيراد بها جممل الوجود الفل�سطيني
يف لبنان ،دفع ثمنها خميم نهر البارد ،حيث �أ�صبحنا واجلي�ش اللبناين
يف اخلندق نف�سه ملواجهة الإرهاب .ومنعنا انت�شار الكارثة �إىل املخيمات
الأخرى ح�سب املخطط.
لبنان ي�ستحق �أكرث لإعادة الثقة على قاعدة جتاوز ذاكرة املقابر اجلماعية
والقتل على الهوية ،و�إي�ج��اد �صيغة ت�ضمن م�ستقبله و�سالمة الالجئني
الفل�سطينيني ،باعتبارهم �ضيوف ًا على لبنان م�ؤمنني بحق ال�ع��ودة �إىل
وطنهم فل�سطني التي ت�سكن قلوبهم ،مهما طال �أمد ظلم االحتالل.
ول��ذل��ك� ،أ��ص��درن��ا "�إعالن لبنان" ...كلمة �شرف وعهد ووف��اء لإخواننا
امل�سيحيني يف ل�ب�ن��ان ،ب��اع�ت�ب��ار فل�سطني ع �ن��وان ال��ر��س��ال��ة وجغرافيتها
الأوىل ،ولبنان عنوان التفاعل احل�ضاري والثقايف يف ال�شرق الأو�سط.
وقد مار�سنا كلمة ال�شرف هذه قو ًال وفعالً ،وو�صلنا �إىل �أف�ضل العالقات
الأخوية ال�صادقة حر�ص ًا على لبنان و�سيادته و�أمنه ،وحفاظ ًا على �شعبنا
الفل�سطيني .ف�أقمنا �أف�ضل العالقات مع ح��زب الكتائب بقيادة الرئي�س
�أم�ين اجلميل على قاعدة و�ضع املا�ضي خلف ظهورنا بال غل وال �أحقاد،
و�أقمنا �أف�ضل العالقات مع الرئي�س مي�شال عون العائد من املنفى ،وبلقاءات
ور�سخنا عالقة
حميمة وبحث معمق لكل الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتكّ ،
وطيدة مع بكركي والبطريرك �صفري ومع كل قادة الأحزاب ورجال الدين
م�سلمني وم�سيحيني ،ومل ن�ستثنِ �أحداً .و�أقمنا الن�شاطات الفل�سطينية يف
ب�يروت ال�شرقية كما يف الغربية ،باعتبارنا عن�صر وح��دة نحر�ص على

�أطيب العالقات مع اجلميع .وانعك�س وجودنا وبت�أثريات كبرية على مالمح
اللبنانيني وق�سماتهم ،حيث ق��ام الأخ �أب��و م��ازن ب��زي��ارة دول��ة �إىل لبنان.
و�أ�سهم عدد من الرواد اللبنانيني بهذا اجلهد ،فعادت الق�ضية الفل�سطينية
�إىل حا�ضنتها اللبنانية من دون خوف على م�ستقبل الفل�سطينيني يف لبنان،
�إىل �أن يتحقق حلمهم بعودتهم �إىل وطنهم ،ليعي�شوا ب�أمن وحرية و�سالم يف
دولتهم الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.

إعالن فلسطين في لبنان
•
•
•
•

نعلن التزامنا الكامل ،بال حتفظ� ،سيادة لبنان وا�ستقالله
يف ظل ال�شرعية اللبنانية ومن دون �أي تدخل يف �ش�ؤونه
الداخلية.
نعلن مت�سكنا بحقنا يف ال �ع��ودة �إىل وط�ن�ن��ا فل�سطني،
راف�ضني بحزم وثبات جميع ا�شكال التوطني والتهجري.
نعلن �أن ال�سالح الفل�سطيني يف لبنان ينبغي ان يخ�ضع ل�سيادة
الدولة اللبنانية وقوانينها ..وملقت�ضيات الأمن الوطني اللبناين
تعرفه وترعاه ال�سلطات ال�شرعية.
الذي ّ
نعلن مت�سكنا بحقوقنا الأ�سا�سية ،كالجئني مقيمني ق�سر ًا
وموقت ًا يف لبنان ..و�إن حقوقنا هذه غري م�شروطة بق�ضية
ال�سالح  ،وال نفكر ب�أي معاجلة ب�أ�سلوب املبادلة.
بيروت في  7كانون الثاني 2008

�إن الظروف االقت�صادية واملعي�شية ال�صعبة ل�شعبنا الفل�سطيني يف لبنان،
ون�سبة البطالة الكبرية لأبنائه ت�شكل جرح ًا نازف ًا لقيادتنا ،وهم ًا و�أمل ًا ال بد
ي�سبب لنا وللبنان �إ�شكاليات ال بد من عالجها،
من التوقف عندهما .فهو ّ
لأن حرمان الفل�سطينيني من ث�لاث و�سبعني مهنة يف لبنان ميثل عقبة
رئي�سية �أمام حياة الفل�سطيني ،فال بد للحكومة اللبنانية من �أن تعيد النظر
ّ
يف هذه امل�س�ألة حتى نخ ّفف من معاناة �شعبنا ،بالإ�ضافة �إىل التدخالت
الإقليمية والدولية يف لبنان التي ت�ؤثر قطع ًا يف احلياة العامة لكل املقيمني
على �أر�ضه .لذلك ،املطلوب رف�ض هذه التدخالت والوقوف يف وجهها
حتى ينعم لبنان و�شعبه باال�ستقرار والأمن وال�سالم.
ت�شكل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني �إح ��دى الق�ضايا اجل��وه��ري��ة يف
ال�صراع العربي – الإ�سرائيلي وه��ي ،وبخا�صة يف لبنان ،كانت وما
زالت يف قمة اهتمامات القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية .ف�أثناء حمادثات
كامب ديفيد كان الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان على �سلّم �أولويات
امل�ح��ادث��ات م��ع الأط ��راف الأم�يرك�ي��ة والإ�سرائيلية ب�ش�أن عودتهم �إىل
�أر�ضهم ووطنهم لتخلي�صهم من عذابات اللجوء التي دام��ت �أك�ثر من
�سبعني عاماً .كما �أن ا�ستمرار م�أ�ساة نهر البارد والعديد من الإجراءات
ب�ش�أن الفل�سطينيني على كل �صعيد ،مبا يف ذلك �أو�ضاع وكالة الغوث
"االونروا" ،يجب �إيجاد حل لها ،بعيد ًا عن ترحيل الأزم��ات ،ملا لهامن �أهمية كعن�صر ا�ستقرار للبنان الذي نتمنى �إليه من �أعماق قلوبنا كل
التقدم واالزدهار.
* عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،ممثل سابق ملنظمة التحرير الفلسطينية
في لبنان.

4
لجنة الحوار

أربع سنوات من عمل لجنة الحوار ودروس للمستقبل
�أديب نعمة

*

اللبنانيني مع الالجئني الفل�سطينيني كانت عالقات فيها احللو واملر ،و�أن
التحوالت بعد
الرتكيز على اجلوانب ال�سلبية ح�صر ًا مل يعد له ما يربره مع ّ
يحمل الوجود الفل�سطيني
عام  ،1982حيث �أن كل اخلطاب الذي كان ِّ
رئي�سية يف االعتداءات اال�سرائيلية ،مل يعد مفهوم ًا بعد خروج
م�س�ؤولية
ّ
منظمة التحرير وا�ستمرار احلروب اال�سرائيلية على لبنان .وكذلك الأمر
بالن�سبة �إىل التورط الفل�سطيني يف احلرب اللبنانية ،حيث �أن التوترات
الداخلية واالقليمية ا�ستمرت �أي�ض ًا من دون دور فعلي للعامل الفل�سطيني
فيها.
�أما التعداد ،فقد بينّ �أن العدد الفعلي لالجئني الفل�سطينيني املوجودين يف
لبنان هو �أق��ل من � 200أل��ف الج��ئ ،وه��و �أق��ل من ن�صف العدد امل�سجل
لدى "االونروا" البالغ حوايل  ٤٦٥الفاً .هذان الرقمان �صحيحان حيث
�أن �سجالت "االونروا" هي توثيق لو�ضعية اللجوء يف معزل عن مكان
وج��ود الالجئ الفل�سطيني ،وهدفها الأول هو حفظ الهوية الفل�سطينية
وحفظ �أي حقوق جت��اه دول��ة االح�ت�لال اال�سرائيلي .يف حني �أن الرقم
املعب عن املوجودين فعلي ًا يف لبنان هو الرقم الذي يجب الإ�ستناد �إليه
رّ
يف ال�سيا�سات اللبنانية العامة جتاه الالجئني �سواء يف �سوق العمل� ،أم
اخلدمات التعليمية وال�صحية� ،أو و�ضع املخيمات وت�أ�سي�س اجلمعيات وما
�إىل ذلك.

الدر�س الثالث� :إمكانية
حلول �آنية مل�شاكل حمددة
تعود ق�ضايا الالجئني يف لبنان لتحتل مقدمة امل�شهد بحكم الوجود
الكثيف لالجئني ال�سوريني يف لبنان .فهل هناك درو�س ميكن �أن نتعلّمها
من جتربة التعامل مع الالجئني الفل�سطينيني قد تفيد يف معاجلة �سليمة
لأو��ض��اع�ه��م ال �ي��وم؟ كما ميكن �أن ت�ك��ون مفيدة يف معاجلة امل�شكالت
امل�ستجدة يف التعامل مع الالجئني اجلدد؟
�أُن�شئت جلنة احلوار اللبناين  -الفل�سطيني عام  ،2005ومنذ ذاك التاريخ
وهي تعمل من دون توقف بعيد ًا عن الأ�ضواء ،با�ستثناء ما فر�ضته عليها
التطورات يف املرحلة الأخرية من عملها امل�ستمر منذ توليّ الوزير ال�سابق
الدكتور ح�سن مينمنة هذه امل�س�ؤولية اعتبار ًا من ني�سان  ،2014وقد ّمت
التوجه وحتويله �إىل ا�سرتاتيجية عمل ثابتة.
تثبيت هذا ّ
لقد ا�ستطاعت اللجنة خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية �أن حتقق عدد ًا من
الإجنازات امللمو�سة� ،أبرزها ما يلي:
 �إط�لاق ح��وار بني ممثلي الكتل الربملانية ال�سبع الكربى� ،أطلق عليهات�سمية "جمموعة العمل اللبنانية حول ق�ضايا اللجوء الفل�سطيني".
 تو�صل جمموعة العمل �إىل توافق على خم�س تو�صيات عملية مت رفعها�إىل جمل�س الوزراء.
 تو�صل جمموعة العمل �إىل وثيقة "ر�ؤية لبنانية م�شرتكة لق�ضايا اللجوءالفل�سطيني يف لبنان" ب�ع��د �سنتني م��ن احل ��وار ب�ين ممثلي الأح ��زاب
الرئي�سية املمثلة يف املجموعة .
 تنفيذ التعداد ال�شامل لالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف املخيماتوالتجمعات يف لبنان.
ّ
 �إ�صدار تقريرين /كتابني عن �أو�ضاع اللجوء الفل�سطيني يف لبنان.� -صياغة توجهات عامة ال�سرتاتيجية العمل للمرحلة املقبلة.

الدر�س الأول:
مقاربة ومنهجية عمل جديدتني
جلهة املقاربةّ ،مت للمرة االوىل اخلروج من املقاربة الأمنية واملجز�أة يف
والتوجه �إىل مقاربة �سيا�سية
التعامل مع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
ّ
وحقوقية واجتماعية و�أمنية متكاملة .ك��ان ه��ذا التغيري ال�شمويل يف
املقاربة �سبب ًا يف النجاح الن�سبي ،ويف تقارب نظرة الأطراف اللبنانيني
حت�سن العالقة بني
�إىل الق�ضية مو�ضوع البحث ،كما كانت �سبب ًا يف ّ
اجلانبني اللبناين والفل�سطيني من خالل اال�ستناد �إىل مرجعيات �سيا�سية
وحقوقية حتظى مبوافقة اجلميع.

مكملة ل�ل�م�ق��ارب��ة ،ف�ق��د مت��ت م��ن خ�لال
�أم ��ا جل�ه��ة منهجية ال�ع�م��ل ،وه��ي ّ
ت�شكيل جمموعة عمل ممثلة للتوجهات املختلفة – بل املتناق�ضة – حيال
الق�ضية الفل�سطينية وق�ضايا الالجئني ،وا�ستطاعت املجموعة من خالل
احلوار احلقيقي وامل�ستمر الذي يحرتم االختالف ،وامل�ستند �إىل املعرفة
املو�ضوعية من التو�صل �إىل وثيقة م�شرتكة مل يكن معظم امل�شاركني يف
جمموعة العمل يتوقعون �إمكانية التو�صل �إليها عند بدء احلوار.

الدر�س الثاين :ال�صور النمطية
واحلقائق املو�ضوعية امل�ستلهمة
الأكرث �أهمية يف هذا املو�ضوع ،متثل يف �إ�صدار كتابني عن واقع اللجوء
يف لبنان ،ويف تنفيذ التعداد .الكتابان اللذان �أنتجتهما جلنة احل��وار
مب�ساهمات م��ن باحثني وم��ن ف��ري��ق العمل� ،ساهما يف ك�سر ال�صورة
النمطية التي �سادت خ�لال �سنوات احل��رب اللبنانية �إزاء الفل�سطينيني
ّ
لدى �شرائح وا�سعة من ال�شعب اللبناين .الإ�ضافة النوعية للكتابني �أنهما
��ص��ادران او ًال عن جهة حكومية .والإ�ضافة الثانية هي �أنهما ي�شكالن
توثيق ًا �شبه �شامل لأو� �ض��اع الفل�سطينيني الالجئني �إىل لبنان ،ب��دء ًا
من ق��رار �إن�شاء دول��ة ا�سرائيل حتى اللحظة الراهنة ،وي�شمالن الأبعاد
ال�سيا�سية كما االجتماعية والثقافية وغري ذلك .وبينّ الكتابان �أن عالقة
حققت لجنة الحوار إنجازات يمكن البناء
عليها إلقامة عالقات طبيعية مع الفلسطينيين
¶¶¶
خرجت اللجنة عن المقاربات النمطية واألمنية
إلى المعرفة والدقة الموضوعية والعلمية
¶¶¶
هدف التعداد إلى حفظ الهوية
الفلسطينية وحقوق الالجئين تجاه سياسات
دولة االحتالل االسرائيلي

ه��و ال��در���س امل�ستخل�ص م��ن التو�صيات اخلم�س ال�ت��ي تو�صلت �إليها
جمموعة العمل ،ال �سيما التو�صيتان املتعلقتان باحلق بالعمل وال�ضمان
إمكانية التعامل ب�شكل
(القانونان  128و )129اللتان ت��ؤ��ش��ران �إىل � ّ
عقالين مع هذين الأمرين �ضمن القوانني اللبنانية ال�سارية املفعول حالياً.
كما �أن ذلك ي�ؤ�شر �إىل مكامن خلل داخلي بني و�ضع ال�سيا�سات والقوانني
وتطبيقها يف لبنان ،مبا هو م�شكلة م�ؤ�س�ساتية وبنيوية  -تنعك�س �سلب ًا
على ال�لاج�ئ�ين يف احل��ال��ة ال�ت��ي نحن ب���ص��دده��ا .فقد ��ص��درت تعديالت
قانونية يف العام  ٢٠١٠تتيح �شمول الالجئني الفل�سطينيني يف الإفادة من
ال�ضمان االجتماعي �ضمن �ضوابط معينة ،وكذلك بالن�سبة �إىل امل�شاركة
يف �سوق العمل ب�شكل معلن بدل �شكل امل�شاركة ال�سائد حالياً .وال�س�ؤال
يبقى مطروح ًا يف هذه احلال :على الرغم من وجود القانون ومن وجود
التوافق ال�سيا�سي حوله ،ملاذا ال ت�شق هذه القوانني طريقها �إىل التنفيذ؟

الدر�س الرابع :التفكريامل�ستقبلي
وو�ضع اخلطط املتحركة
يف ا��س�تراجت�ي��ات عمل جلنة احل��وار امل�ستقبلية ،ثمة توجهات ملحاور
�أولوية:
 تثبيت تبني وثيقة الر�ؤية من قبل الأطراف املوقعة ،وحتويلها �إىل التزامحكومي.
 العمل على تنفيذ التو�صيات التي تو�صلت �إليها جمموعة العمل ،حيث �أنمعيار النجاح هو يف التنفيذ ،ولي�س يف التو�صل �إىل تو�صية.
التحول يف مقاربة مو�ضوع الالجئني الفل�سطينيني،
 العمل على تر�سيخ ّالنمطية.
وك�سر الأحكام امل�سبقة وال�صور
ّ
 االنتقال �إىل ح��وار �سيا�سي مم�أ�س�س بني احلكومة اللبنانية وممثليالالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،يجري التح�ضري له بهدوء ومو�ضوعية
ت�سرع الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه �أن ي ��ؤدي �إىل نتائج �سلبية ،رغم
من دون ّ
النيات احل�سنة.
ّ
هذه درو�س خمت�صرة من عمل جلنة احلوار اللبناين  -الفل�سطيني ،وهي
مفيدة ملواجهة �أزمات �أخرى نواجهها اليوم .والطريق �إىل معاجلتها ب�شكل
�سليم ،هو باتباع منهجيات علمية ومن خالل حوارات مو�ضوعية هادئة
وحقيقية بني الأطراف ،ال �سجاالت حامية ال تفيد.
* باحث لبناني وﻤﺴﺘﺸﺎر اﻗﻠﻴﻤﻲ سابق ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻮا
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من أجل بناء عالقات لبنانية  -فلسطينية جديدة
د .طارق مرتي
قبل نكبة  ،1948وج��د اللبنانيون يف فل�سطني �سوق ًا للعمل يف خمتلف
امليادين ،بينما كان لبنان م�صيف ًا للفل�سطينيني ،وكان التزاوج يف تلك الفرتة
م�ألوفاً ،و بخا�صة بني �أهايل عكا و�أهايل �صيدا .بعد النكبة ،جل�أ �إىل لبنان
نحو � 110آالف فل�سطيني ورافقهم نحو � 90ألف لبناين كانوا يعي�شون يف
الفل�سطينيون �إىل لبنان
فل�سطني .و ُق ّدرت قيمة الأموال التي نقلها الالجئون
ّ
بنحو  15مليار دوالر بالقيمة احلالية ،وح�صل عدد كبري من الفل�سطينيني
املقتدرين مادياً ،وغريهم من ابناء الطبقة الو�سطى ،على اجلن�سية اللبنانية
بعد اللجوء .واليوم ،ف�إن نحو ثلث الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان لديهم
عالقات م�صاهرة مع العائالت اللبنانية ،وهي عالقات وا�سعة وممتدة.
عاملت الت�شريعات اللبنانية الفل�سطينيني بو�صفهم اجانب ،ثم �صاروا
"اجانب من بني الأجانب" حني ا�ستثنوا من احلق يف امللكية ،لدى تعديل
قانون متلّك الأجانب �سنة ( 2001القانون رقم  .)296وخ�ضع حقهم يف
العمل لقيود �صارمة ،مبا يف ذلك عدم ا�ستفادة احلائزين على اجازات
العمل م��ن خ��دم��ات ال�ضمان الإج�ت�م��اع��ي .وخ�ضع التحاقهم باجلامعة
اللبنانية واملدار�س احلكومية ملبد�أ الأف�ضلية الوطنية.
وبعد النزاعات املتداخلة بني فئات من اللبنانيني من جهة وبني بع�ضهم
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الفل�سطينية امل�سلحة م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ورح �ي��ل املقاتلني
الفل�سطينيني بعد الإجتياح الإ�سرائيلي عام  1982وما تاله من جمازر
وقع �ضحيتها املدنيون .ورغم عودة بع�ض املقاتلني ب�أعداد حمدودة ولفرتة
وجيزة ،تناق�صت اعداد الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان و�ضعفت قدراتهم.
تعر�ضت املخيمات حل�صار
وم��ا ا�ستطاعوا ال��دف��اع ع��ن انف�سهم ح�ين ّ
وعمليات ع�سكرية موجعة ،طالت املدنيني وزادت من ح ّدة معاناتهم فهاجر
بع�ضهم وانكف�أ البع�ض الآخر .ولأ�سباب �شتى ،ومنها ما يت�صل بتعاقب
النزاعات يف لبنان من غري ان يكون الفل�سطينيون طرف ًا فيها ،تراجعت
العدائية بني الفل�سطينيني وفئات من اللبنانيني.
ح ّدة امل�شاعر
ّ
حتول ال�سيا�سة الر�سمية اللبنانية �إزاء الفل�سطينيني عام ،2005
وب��د�أت ّ

*

حني �ألفت حكومة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،جلنة خا�صة ،ب�إ�شراف رئا�سة
جمل�س ال ��وزراء اللبناين ،دعيت "جلنة احل��وار اللبناين الفل�سطيني"،
مهمتها العمل على حت�سني العالقات بني اللبنانيني ،وتعزيز احلوار بينهم،
وال�سعي �إىل معاجلة امل�شكالت القائمة على نحو يو ّفق بني م�صالح الطرفني و
يتف ّهم خماوفهما .و�أ�سفرت االت�صاالت بني القيادة الفل�سطينية وامل�س�ؤولني
ممثلية منظمة التحرير يف لبنان ،ثم ّمت بعد
اللبنانيني عن �إعادة افتتاح مكتب ّ
التوطين هو" :إعطاء الالجئين الفلسطينيين
في لبنان الجنسية اللبنانية بشكل جماعي،
بعضهم أو كلهم ،من خارج السياق القانوني
بموجب قرار سياسي مفروض في سياق تسوية
تم
إقليمية أو دولية ،خالفًا للدستور ،سواء ّ
ذلك دفعة واحدة أو بالتدرج"
وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"

املمثلية
�سجال داخلي لبناين ،االعرتاف الر�سمي بدولة فل�سطني واعتماد ّ
�سفارة .ويف كانون الثاين  ،2008اثناء احتفال مبنا�سبة الذكرى الثالثة
والأربعني النطالقة الثورة الفل�سطينية املعا�صرة ،ق ّدم ممثّل منظمة التحرير
ت�ضمنت
يف لبنان عبا�س زك��ي وثيقة "�إعالن فل�سطني يف لبنان" التي ّ
مراجعة جذرية وجريئة لتجربة املقاومة الفل�سطينية يف لبنان ،وجاء فيها
"ف�إننا من جانبنا نبادر �إىل االعتذار عن �أي �ضرر �أحلقناه بلبنان العزيز،
بوعي �أو من غري وعي .وهذا االعتذار غري م�شروط باعتذار مقابل".

واثناء املواجهات بني اجلي�ش اللبناين وع�صابة "فتح الإ�سالم" يف خميم
تعزز
نهر البارد عام  ،2007وال��ذي �أدى �إىل تدمريه وت�شريد �سكانهّ ،
التعاون اللبناين  -الفل�سطيني .و�شكّ لت الف�صائل الفل�سطينية "قيادة
�سيا�سية موحدة" ،و"قيادة �أمنية عليا" ،وجل��ان� ًا �أمنية يف املخيمات،
و�ضبطت الو�ضع �إىل حد كبري بالتن�سيق مع اجلي�ش اللبناين والأم��ن
العام وم�ؤ�س�سات حكومية �أخرى .و�صدر يف منت�صف عام  2005قرار
من وزارة العمل ي�سمح للفل�سطينيني بالعمل يف ما يقارب اخلم�سني مهنة
ووظيفة ،م�ستثني ًا املهن احل� ّ�رة ،كالطب والهند�سة وال�صيدلة واملحاماة
وال�صحافة و�سواها .ويف �آب� ،أ�صدر الربملان اللبناين القانون رقم 129
ال��ذي ع � ّدل امل��ادة ( )59من قانون العمل اللبناين ،مبا ي�سمح ب�إ�صدار
"جمانية" للفل�سطينيني ،كما �أ�صدر القانون رقم  128الذي
ت�صاريح عمل ّ
ع ّدل املادة ( )9من قانون ال�ضمان االجتماعي ،ليعطي العامل الفل�سطيني
املنت�سب �إىل �صندوق ال�ضمان اال�ستفادة من �صندوق تعوي�ضات نهاية
اخلدمة ،بعدما كان العامل الفل�سطيني يدفع م�ساهمته يف ال�صندوق من
دون �أن يكون له حق اال�ستفادة من تعوي�ضاته.
ويف كانون الثاين  ،2015ت�ألفت "جمموعة العمل اللبنانية ب�ش�أن ق�ضايا
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان" ،التي �شملت القوى ال�سيا�سية اللبنانية
على اخ�ت�لاف م�شاربها وانتماءاتها ،و�سعت �إىل التوفيق ب�ين هدفني:
يعر�ض
معاجلة هواج�س اللبنانيني ،وخ�صو�ص ًا هاج�س التوطني ال��ذي ّ
التوازن الطائفي يف لبنان لالختالل ،ومعاجلة الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة
للفل�سطينيني .وجنحت "جمموعة العمل"هذه يف �إيجاد م�ساحة تفاهم
عبت للمرة الأوىل عن تفاهم
جت�سدت يف وثيقة رّ
م�شرتكة بني اللبنانيني ّ
لبناين عميق حول كيفية التعامل مع الفل�سطينيني على نحو يحرتم حقهم
الأ�سا�سي يف حياة كرمية� ،إىل حني عودتهم �إىل وطنهم.
لقد �أظ�ه��رت النتائج الر�سمية ل�ـ "التعداد ال�ع��ام لل�سكان وامل�ساكن يف
املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان" ال��ذي �أع�ل��ن يف ال�سرايا
الكبرية ،مقر رئا�سة احلكومة اللبنانية� ،أن عدد ه�ؤالء ال�سكان يف لبنان ال
جتمع ًا فل�سطيني ًا
يتجاوز  174422الجئاً ،يعي�شون يف  12خميم ًا وّ 156
يف املحافظات اللبنانية ،وه��و ما يفر�ض على الأط��راف اللبنانية �إع��ادة
النظر يف كثري من الت�صورات واملواقف الرائجة يف العالقة مع الالجئني
الفل�سطينيني ،الأمر الذي �أكده رئي�س جلنة احلوار اللبناين  -الفل�سطيني
الدكتور ح�سن منيمنة حني دع��ا �إىل النظر يف �إمكان ك�سر الكثري من
املحرمات وموا�صلة احلوار احلقيقي وامل�س�ؤول.
ّ
ومن �ش�أن هذا احلوار �أن يعيد بناء العالقات اللبنانية  -الفل�سطينية على
قواعد بات الإتفاق عليها يف متناولنا .فال خالف يف العمق حول رف�ض
هول البع�ض به او ه ّدد مبخاطره ،م�ستثمر ًا
التوطني و ت�أكيد احلق ،مهما ّ
توج�س
مدعاة
الوطنية
ال�سيادة
ق�ضية
تعد
ذلك يف ال�سيا�سة املحلية .ومل
ّ
لبناين حيال الفل�سطينيني كما كانت يف املا�ضي ،ال �سيما وان امل�س�ؤولني
الفل�سطينيني على ك��ل امل�ستويات يعلنون حر�صهم على �سيادة لبنان
ويعملون بوحي هذا احلر�ص .غري ان اعادة البناء تتطلب �أي�ض ًا املزيد من
العمل امل�شرتك لتنقية الذاكرة ،على نحو يراكم املحاوالت ال�سابقة الكثرية
يف احلوارات والكتابات والأعمال الفنية .كما يقت�ضي التعاون العملي يف
احقاق احلقوق الإن�سانية واملدنية لالجئني.
لقد � ّأقرت "جمموعة العمل اللبنانية ب�ش�أن ق�ضايا الالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان"" ،وثيقة "ر�ؤية لبنانية موحدة لق�ضايا اللجوء الفل�سطيني
يف لبنان" وق ّدمت تعريف ًا للتوطني ،يبدد بع�ض الغ�شاوة التي حتيط به
املتعمد الذي يل ّفه .كما ان الوثيقة املذكورة تفتح الباب امام رفع
والغمو�ض ّ
العوائق من امام ح�صول الالجئني الفل�سطينيني على حقوقهم االقت�صادية
واالجتماعية ،مبا يف ذلك حق العمل واحلماية االجتماعية ومتلّك امل�سكن،
متيز
على �أن ترعاها ت�شريعات و�سيا�سات حتفظ م�صلحة لبنان العليا وال ّ
بني الفل�سطينيني و�سواهم من غري اللبنانيني.
لعل طريق ًا جديدة �ش ّقت �أمامنا.
* وزير سابق ومدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية حاليًا.
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لبنان والالجئون الفلسطينيون :إشكال ّيات وأخطاء مشتركة
زياد ال�صائغ

ال ري��ب يف �أ َّن ��ه ق�ي��ل ال�ك�ث�ير و ُك �ت��ب ال�ك�ث�ير ع��ن ع�لاق��ة ل�ب�ن��ان بالالجئني
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اللبنانيني ،كلٌّ بح�سب �إمكاناته ،كما على امل� َّؤ�س�سات
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َّ
َّ
إن�سانية
ل
ا
اخلدمات
تقدمي
يف
ها
مهام
و
لتت
�روا)
�
ن
أو
ل
(ا
ني
الفل�سطيني
لىَّ
ِّ
َّ
َّ
أ�سا�سية لالَّجئني.
ال َّ
قبل ع��ام  1948حكمت عالقة لبنان بفل�سطني والعك�س� ،أوا��ص� ُ�ر ُقربى
التجاري،
االقت�صادي –
لتتوج بامل�صاهرة والتعاون
ّ
ّ
التاريخ واجلغرافيا َّ
شابت العالقات اللبنانية الفلسطينية
التباسات وإشكاالت آن أوان لتصحيحها
¶¶¶
سادت مفاهيم مغلوطة من الجانبين
مهدت للمرحلة الدموية التي نعاني من ذيولها
¶¶¶
تحدي صياغة سياسة موحدة وثابتة
ينطلق من االعتراف باألخطاء المشتركة
لضمان عدم تكرارها

التجمعات املوزعة على الأرا�ضي اللبنانية .يف العام ،1969
وع�شرات ّ
الفل�سطيني من لبنان.
الفدائي
فاقية القاهرة التي َ�ش َّرعت العمل
ُو ِّقعت ا ِّت َّ
ّ
ّ
اللبنانيون بني َمن يريد ُمزاوجة منطق "الثورة" مع "الدولة"،
انق�سم
ُّ
َ
اللبنانية ،وبني َمن �أرعبه هاج�س
وبني َمن يرى يف ذلك تفجري ًا لل�صيغة
َّ
العربية" على قاعدة تب ِّني
"الوحدة
ومن ا�ستعاد رهانات
"التوطني"َ ،
َّ
مارك�سي ٍة متمادية .ا�ستمرت
إ�سالمي ٍة �أو
َّ
مفهوم العروبة املُقاوِ مة ممزوج ًة ب� َّ
فل�سطيني مع
�صدام
ومهادنات ح َّتى � ،1975إذ انفجر حينها
�رات
ٌ
ت��و ُّت� ٌ
ٌ
ٌّ
ا�ستباحات ُمتبادلة.
ت�سيدت فيها
ٌ
�أفرقاء ِّ
دموي ٌة َّ
لبنانيني .ثم انطلقت مرحل ٌة َّ
َ
واللبنانيون �أَخط�أوا .ا�شرتك يف ت�أجيج مواجهاتهم
أوا
�
خط
�
أ
ون
الفل�سطيني
ُّ
ُّ
إ�سرائيلي،
ل
ا
االجتياح
وعقب
،1982
العام
يف
ديق.
وال�ص
وال�شقيق
العدو
َّ
ّ
ّ
الفل�سطينية من لبنان .بعدها كانت حقبة حرب
التحرير
مة
قاتلو
م
خرج
منظَّ
ُ
َّ
فاقي َة القاهرة.
املخيمات وعليها .يف العام � ،1987أَلغى الربملان
ّ
اللبناين ا ِّت َّ
َّ
ٍ
الفل�سطينية مل َت ّتم .قبل ا ِّتفاق
–
ة
اللبناني
العالقات
ة
لق�ضي
ناق�شة
م
أي
�
َّ
لكن ّ ُ
َّ
َّ
َّ
اللبنانيون حروب ًا ُم ِّدمرة .بعد ا ِّتفاق الطائف ،و�إىل االحتالل
دخل
الطائف
ُّ
�سورية ك�أَمرٍ واقع ،ما �أبقى عالقة
و�صاية
حقبة
لبنان
إ�سرائيلي ،عا�ش
ال
َّ
ّ
حيز ورقة املفاو�ضة واملُقاي�ضة.
لبنان بالالجئني
الفل�سطينيني يف ِّ
ِّ
ٍ
املو�ضوعية يف فهم عالقة لبنان
تبغي
مقاربة
أي
ل
و
،
د
ب
ال
أحوال
يف كلّ ال
َّ
ُ َّ ّ
الفل�سطينيني قبل العام  ،2005من �أن ُت�ضيء على مفاهيم
بالالجئني
ِّ
هذه العالقة والتبا�ساتها � َّأوالً ،و ُت َّقر بتف ُّتت ال�سيا�سات وحت� ِّدي �صياغة
ٍ
مباهية الأخطاء امل�شرتكة ،والتي �أَ َّ�س�ست
موح ٍدة ثانياً ،لتعرتف َّ
�سيا�سة َّ
ٍ
وفل�سطينية
لبنانية،
فل�سطيني،
ين –
النفجارٍ لبنا ٍّ
َّ
لبنانية – َّ
وانفجارات َّ
ّ
فل�سطينية من ث ََّم.
–
َّ

َّ ٍ
إعالمي ،ناهيك بوجود ثالث
والتفا ُعل
ّ
الثقايف – ال ّ
قن�صليات للبنان يف مفاهيم والتبا�سات

التاريخية �أي�ضاً� ،إىل �أ َّنه عاد من فل�سطني �إىل
فل�سطني .وت�ؤكِّ د كل الوثائق
َّ
ين كانوا يقطنون �أو يعملون يف فل�سطني.
لبنا
لبنان عام  ،1948مئة � ِألف ٍّ
ٍ
�سياقات
الطري العود �أَ�سهما يف تظهري
العبء
ّ
الدميوغرايف واال�ستقالل ّ
الفل�سطينيون على
وزع الالجئون
لبناني ٍة –
فل�سطيني ٍة ُمتبادلةَ .ت َّ
َّ
تخويفي ٍة َّ
َّ
ُّ
خميماً ،بقي منها اليوم اثنا ع�شر ،واح ٌد منها قيد الإعمار،
خم�سة ع�شر َّ
اللبناين مع
"خميم نهر البارد" ،بعد معارك خا�ضها اجلي�ش
ّ
عنينا به َّ
إرهابيي جمموعة "فتح الإ�سالم" التي ا�ستباحت املخيم يف العام ،2007
� ِّ

الفل�سطينيني:
إ�شكالي ٌات ثالث ُملتب�سة حكمت عالقة لبنان بالالجئني
ِّ
َّثمة � َّ
إن�سانية.
كيانية ،وثانيها
أمنية ،وثالثها � َّ
�سيادية – � َّ
�أُ َّولُها َّ
َّ

يف الإ�شكال َّية الكيان َّية
الفل�سطينيني،
الكيانية منذ النكبة ( )1948بني لبنان والالجئني
إ�شكالية
ِّ
َّ
ال َّ
إ�سرتاتيجي ،كانت رف�ض لبنان � َّأي ٍ
�شكل من �أ�شكال
�ضمني �
فاق
ولو يف ا ِّت ٍ
ٍّ
ّ
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التوطني انطالق ًا من الت�سليم بخيار ّ
حق العودة الذي َّ
«خياري»
برباغماتية �أ َّنه
أ�سا�سية ،رغم كلّ الدعوات لقراءته
ٌّ
َّ
يف فل�سفته ال َّ
ن�ص عليه القرار
ولي�س «� ّ
إلزامياً» ،كما الت�سليم بقيام دولة فل�سطني الذي َّ
أ�سا�سية ،رغم كلّ حماوالت جتويف هذا القرار
ل
ا
فل�سفته
يف
� ،181أي�ض ًا
َّ
ال�سالم
من م�ضمونه �
إ�سرائيلي ًا ّ
ّ
ودولياً .كما � َّأن لبنان وافق على مبادرة َّ
لكن
العربية التي � َّأقرت عدم جواز توطني الالجئني الفل�سطينيني حيث ُهمَّ .
َّ
حق العودة ،وقيام دول��ة فل�سطني ،وبفعل املنزلقات
هذا الت�سليم بخيار ّ
الفل�سطينية ت�أكيد ًا على ح ِّقها
ُّحية التي مار�ستها ُمنظَّ مة التحرير
َّ
الت�سل َّ
أي�ضا
يف املقاومة من على �أر���ض لبنان ،ه��ذه املنزلقات التي ا�ستدعت � ً
احلق بحماية �سيادة لبنان وا�ستقالله
لبناني ًا ُمقابالً ،ت�أكيد ًا على ّ
ت�سلُّح ًا ّ
لبنانية من �إمكان
لبنانية �أو قُلْ بع�ض – َّ
وا�ستقراره ،ا�ستحال «فوبيا» َّ
فل�سطينية من
و»فوبيا»
ني،
الفل�سطيني
حتول لبنان وطن ًا بدي ًال لالَّجئني
ِّ
َّ
ُّ
ق�ضيتهم املق َّد�سة .وقد ُترجمت هذه
ت�صفية
ون
د
�و
�
ي
ني
لبناني
أفرقاء
�
� َّأن
ُّ
ِّ
َّ
الفل�سطينية
الفل�سطينيني ،و»الفوبيا»
اللبنانية جتاه الالجئني
«الفوبيا»
ِّ
َّ
َّ
ٍ
دموي ًة بلغت ح َّد املجازر .وبطبيعة
جتاه بع�ض
ِّ
اللبنانيني ممار�سات َّ
عنفي ًة َّ
ٍ
امتزاجات
احلال كلُّ ٍدم �أُري��ق على �أ�سا�س هذه «الفوبيا» امل�شرتكة يف
اللبنانية –
�إي��دي��ول��وج� َّ�ي� ٍ�ة ودي�ن� َّ�ي� ٍ�ة بقي و�صمة ع��ارٍ يف ت��اري��خ العالقات
َّ
الفل�سطينية ،وا�ستدعى الحق ًا توب ًة واعتذار ًا من الطر َفني .من هنا ال ُب َّد
َّ
الكيانية مبعنى منا�صرة العدالة �أكرث منه اخلوف �أو
إ�شكالية
َّ
من فهم ال َّ
الدينوغرافية.
اال�ستثمار يف االرجتاجات
َّ

يف الإ�شكال َّية ال�سياد َّية
مبكونات
إ�شكالية
ال َّ
َّ
ال�سيادية بني لبنان والالجئني الفل�سطين ِّيني ،وحتديد ًا ِّ
تناق�ضني ،وتناق�ضهما �أودى بال�صدام
الالجئني
الف�صائلية ذات ُبع َدين ُم َ
َّ
أمنية
ل
ا
القب�ضة
هاجمون
ي
فتئوا
ما
ني
الفل�سطيني
الالجئني
احلتمي .فبع�ض
ُ
َّ
ّ
ّ
اال�ستثنائية ل�سيادة لبنان
اللبنانية التي فُر�ضت عليهمُ ،متنا�سني ا�ستباحتهم
َّ
َّ
فاقية القاهرة ( ،)1969و�شاهد على هذه اال�ستباحة هو كثافة
منذ ما قبل ا ِّت َّ
�صرون على القب�ضة
ي
اللبنانيني
وبع�ض
ة.
فاقي
ت
اال
توقيع
بعد
الت�سلُّح الذي برز
ِّ َّ
ُ ُّ
ٍ
متكاملة ملعاجلة كل ق�ضايا الالجئني
إ�سرتاتيجي ٍة
أمنية � مَّإن��ا يف غياب �
َّ
ال َّ
إن�سانية ،ما ح َّتم ف�ش ًال يف �ضبط الو�ضع
الفل�سطين ِّيني وحتديد ًا
القانونية وال َّ
َّ
نوعية منا�صرة
ُّحي
الفل�سطيني املُتفلِّت ،ناهيك باالنق�سام اللبنا ّ
ين حول َّ
ّ
الت�سل ّ
الفل�سطينية ،والذي متثَّل ب�شكلٍ بارزٍ يف التقا ُبل احلا ّد بني «اجلبهة
الق�ضية
َّ
َّ
الوطنية» من ٍ
جهة �أُخ ��رى .فمفهوم �إحقاق
�ة
�
ك
�ر
�
حل
و»ا
جهة،
من
ة»
اللبناني
َّ
َّ
ٍ
مبتور و�أَ َّدى عك�س ُمبتغاه،
ون
اللبناني
مار�سه
الذي
ة،
أمني
�
زاوية
من
ال�سيادة
َّ
ُّ
ٌ
وت�صوير الالجئني الفل�سطين ِّيني �أنف�سهم �ضحايا دائمني مقتلعي احلقوق
ال�سيادية
إ�شكالية
مبتور �أي�ض ًا و�أَ َّدى عك�س ُمبتغاه .من هنا ال ُب َّد من ٍ
فهم لل َّ
َّ
ٌ
ً
والع�سكري فل�سطينياً.
ا
لبناني
أمني
ل
ا
منه
أكرث
�
ين
أما
ل
ا
احلقوقي
مبعناها
ّ
ّ َّ
ّ
ّ

يف الإ�شكال َّية الإن�سان َّية

إن�سانية منذ النكبة ( )1948وا�ستفحالها منذ حرب لبنان
إ�شكالية ال َّ
ال َّ
(ُ )1975مع َّقدةُ ،ويقت�ضى تفكيكها� ،إذ غالب ًا ما ينحو بع�ض الالجئني
بعن�صري ٍة يف الإحجام
اللبنانية ُم َّتهمينها
الفل�سطينيني نحو مهاجمة الدولة
َّ
َّ
ُّ
أ�سا�سيةً ،ومنها «العمل» و»التملُّك» فيما
إن�ساني ًة � َّ
ع��ن منحهم حقوق ًا � َّ
�وي�اً،
يتغا�ضون عن واجباتهم جت��اه الدولة التي ا�ست�ضافتهم واجب ًا �أخ� ّ
لك َّنهم مل ي�ت��وا َن��وا ع��ن ا�ستباحة �سيادتها بالكامل .يف امل�ق��اب��ل ،يعترب
الفل�سطينيني هذه احلقوق قد ي��ؤ ِّدي
اللبنانيني � َّأن َم ْنح الالجئني
بع�ض
ِّ
ُّ
تدريجي لهم يف لبنان ،ما ُي�س ِّهل الحق ًا توطينهم،
جمتمعي
�إىل َد ْم� ٍ�ج
ٍّ
ٍّ

ات ثالث ُملتبسة حكمت عالقة
ثمة إشكال َّي ٌ
" َّ
لبنان بالالجئين الفلسطين ِّيين :أُ َّو ُلها كيان َّية،
وثانيها سياد َّية – أمن َّية ،وثالثها إنسان َّية"

الطائفية .وي�سهو عن بال
الدميوغرافية
وينعك�س �سلب ًا على التوازنات
َّ
َّ
فل�سطينية كمنت وراء الإب�ق��اء على الفقر يف
إ�سرتاتيجي ًة
الكثريين � َّأن �
ّ
َّ
لبناني ٌة كمنت
املخيمات ال�ستثمار الع�صب املُ�ق��اوِ م فيها .و�
إ�سرتاتيجي ٌة َّ
َّ
َّ
إن�ساين فيها يف ٍ
رهان على ت�شجيع
ل
ا
الو�ضع
حت�سني
على
الت�ضييق
وراء
ّ
منهجياً ،ول��و على امل��دى الطويل ،ل�شبح
الهجرة منها مبا يعني �إب�ع��اد ًا
ّ
التدريجي من تقدمي
دولية ق�ضت باالن�سحاب
التوطني .و�
إ�سرتاتيجية َّ
َّ
ّ
ُ
الفل�سطينيني (الأون��روا)،
التمويل الالزم لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني
ِّ
الفل�سطينيني يف مواجهة الدول املُ�ضيفة ،ولبنان فيها،
ما ي�ضع الالجئني
ِّ
الدولية جتاه
بح�سب
ؤولية َّ
خ�صو�صيته ،احللقة الأَ�ضعف ،فت�ستحيل امل�س� َّ
َّ
ؤولية
الالجئني
ِّ
عربي ًة بدايةً ،لتنتهي مب�س� َّ
إقليمي ًة – َّ
ؤولي ًة � َّ
الفل�سطينيني م�س� َّ
إ�شكالية
البلد املُ�ضيف ،ما ُينهي القرار  .194من هنا ال ُب� َّد من ٍ
فهم لل َّ
احل�ضاري يف احرتامه حقوق الإن�سان
إن�سانية انطالق ًا من �إرث لبنان
ال َّ
ّ
تدريجي حتت �ستار
جمتمعي
اندماج
من ناحية ،و�ضوابط عدم ت�سهيل � ّأي ٍ
ٍّ
ٍّ
نهائي ًة
احرتام هذه احلقوق لالَّجئني
ِّ
الفل�سطينيني ،والذي ينعك�س ت�صفي ًة َّ
حل ِّقهم يف العودة من ِ
ناح ٍية �أخرى.

�سيا�سات وحت ِّدي �صياغة
موحدة
�سيا�سة َّ
الق�سري على �أر�ضه
الفل�سطينيني
ي�ستمر وجود الالجئني
مل يتو َّقع لبنان �أن
ِّ
ّ
َّ
داخلياً ،وكان
لبنان
عا�شها
التي
املتتالية
�ات
�
م
أز
ل
ا
تداعيات
طويالًَّ .ثم � َّإن
ّ
ٍ
إقليمي ٍة َ�أ�سهمت ب�شكلٍ
معظمها ترجيع �صدى
دولي ٍة وح� ٍ
�روب � َّ
النتكا�سات َّ
ٍ
موح ٍدة جتاه ه�ؤالء على
إ�سرتاتيجي ٍة ل�صياغة
َّفعالٍ يف تغييب � ّأي �
َّ
�سيا�سة َّ
فاقية
أمنية
إن�سانية
والديبلوما�سية .وكان ال ِّت َّ
َّ
والقانونية وال َّ
َّ
كل امل�ستويات ،ال َّ
القاهرة ( )1969التي انفجرت �شظاياها يف العام (� )1975أَث� ٌ�ر ب��ار ٌز يف
اللبنانيون لينق�سم
إ�سرتاتيجية� ،إذ انق�سم
تدمري �إمكانات �صياغة مثل هذه ال
َّ
ُّ
التدمريية لعنا�صر الثقة
الفل�سطينيون ،وي�ستفيد حاملو الأَجندات
من ث ََّم
َّ
ُّ
والفل�سطينيني،
واللبنانيني
والفل�سطينيني �أنف�سهم،
اللبنانيني �أنف�سهم،
بني
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
حل�سابات ال تمَ ُ ُّت �إليهما ب�صلة،
والفل�سطينية
ة
اللبناني
تان
الق�ضي
�ستباح
و ُت
َّ
َّ
َّ
ال�شرعية
اللبنانية والتهاء
ال�شرعية
غياب
عبثي ًة لهاُ .
َّ
َّ
َّ
حتولتا وق��ود ًا َّ
بل َّ
الع�سكري يف لبنان ،جعل ُم�ستحي ًال ُمزاوجة
الفل�سطينية بتكري�س نفوذها
َّ
ّ
الفل�سطينية
اللبنانية ُم َّدمر ٌة والثورة
منط َقي «الدولة» و «الثورة» .فالدولة
َّ
َّ
�سيا�سات
املركزية بها .وهكذا ب��رزت
لق�ضيتها
ٌ
خا�ضت معارك ال عالقة َّ
َّ
فل�سطيني ٌة
ف�صائلي ٌة
و�سيا�سات
الفل�سطينيني،
لبناني ٌة تجُ اه الالجئني
ٌ
ِّ
َّ
َّ
حزبي ٌة َّ
َّ
ٍ
ٍ
ق�ضيتها من
�ضوابط
التزمت
ما
�ة
�
�ي
�
ل
ودو
ة
إقليمي
�
مبحاور
بع�ضها
ارتبط
َّ
َّ
َّ
ناحية ،و�سيادة لبنان من ٍ
ناحية �أُخ��رى .بني عام  1943وعام  ،2005مل
الفل�سطينيني.
ُيبلوِ ر لبنان – الدولة �سيا�س ًة ُمتكامل ًة تجُ اه الالجئني
ِّ
* خبير لبناني في السياسات العامة وقضايا الالجئني.

أخطاء مشتركة
�إ�ستباح الالجئون الفل�سطينيُّون �سيادة لبنان ،والتزم اللبنانيُّون �سيا�سة القب�ضة
الأمنيَّة جتاههم .نحا الالجئون الفل�سطينيُّون نحو اتِّهام الدولة اللبنانيَّة بالعن�رصيَّة
له�ضمها حقوقهم الإن�سانيَّةُ ،متنا�سني امل�س�ؤوليَّة الدوليَّة عن ق�ضيَّتهم الأ�سا�سيَّة.
اعتقد اللبنانيُّون � َّأن عدم َم ْنح الالجئني الفل�سطينيِّني هذه احلقوق مينع التوطني،
التطرف والإره���اب .غ��رق الالجئون
ُمتجاهلني � َّأن ال� َ�ع� َ�و َز والفقر يلدان
ُّ
الفل�سطينيُّون يف انق�سام مرجعيَّاتهم غري ُمدرِكني � َّأن االنق�سام َم ْقتَ ٌل حللم عودتهم

تخوفهم من التوطني ،وتخويف
�إىل دول ٍة َّ
موحدة املرجعيَّة� .أَ�سهب اللبنانيُّون يف ُّ
وتخوين بع�ضهم بع�ضاً بقبوله �أو رف�ضه ،وعجزوا عن �صوغ �سيا�س ٍة ديبلوما�سيَّ ٍة
فاعل ٍة ال�ستنها�ض ال�رشعيَّة الدوليَّة من ُ�سباتها .ما �سبق �أخطاء م�شرتك ٌة اغتالت
وحق العودة ُم َ
رتكزاً ل ّأي ت�سوي ٍة عادلة.
مفاهيم ال�سيادة للدولة ،والكرامة ل َّ
الجئّ ،
وبقي التح ِّدي يف التقاط الأنفا�س والذهاب باتجِّ اه االعرتاف بالأخطاء وال�رشوع
بناء ٍ
ات جديد ٍة من الثقة.
يف َ
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قضية

رسالة مفتوحة من المفوض العام لألونروا
لالجئي فلسطين ولموظفي األونروا
بيري كرينبول
يف احلادي والثالثني من �آب� ،أعلنت الواليات املتحدة ب�أنها لن تقدم �أي
متويل �إ�ضايف لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الجئي فل�سطني يف
ال�شرق الأدن��ى (الأون ��روا) .و�إنني �أع��رب عن عميق �أ�سفي وخيبة �أملي
لطبيعة هذا القرار الأمريكي – الذي ي�ؤثر على واحدة من �أقوى و�أجدى
ال�شراكات يف املجاالت الإن�سانية والتنموية – مثلما �أرف�ض وبال حتفظ
الن�ص امل�صاحب لذلك القرار.
بداية� ،أود �أن �أنقل – بثقة وبت�صميم را�سخ – لالجئي فل�سطني يف ال�ضفة
الغربية ،مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية ،ويف غزة والأردن ولبنان و�سوريا،
ب�أن عملياتنا �ست�ستمر وب�أن وكالتنا �ستبقى� .إن يف �صميم مهمتنا تقبع
كرامة وحقوق جمتمع �شديد ال�ضيق وغري م�ستقر ب�شكل كبري� .إن قرار
التمويل من دول��ة واح��دة ع�ضوة – على الرغم من �أنها تاريخيا الأكرث
�سخاء وثباتا – لن يقوم بتعديل �أو بالت�أثري على الطاقة وال�شغف اللتان
نتعامل بهما مع دورنا وم�س�ؤوليتنا جتاه الجئي فل�سطني� .إنها لن ت�ؤدي
�إال �إىل تعزيز عزميتنا.
و�أ�ؤكد لزمالئي – فل�سطينيني ودوليني على حد �سواء – ب�أننا �سنلزم
�أنف�سنا بكل ذرة من الطاقة والإب��داع ملوا�صلة تلبية احتياجات املجتمع
واملحافظة على خدماتنا احليوية� .إن كل موظف �سيكون على ر�أ�س عمله
و�سيحافظ على من�ش�آتنا مفتوحة و�آمنة .و�إنه ملن املهم جدا �إظهار �أقوى
�شعور بالوحدة والهدف.
� إن تاريخ الأون��روا اجلدير باملالحظة م�ؤلف من املاليني من �أفعال بعيدة
عن امل�صالح الذاتية وتت�سم بال�شجاعة يف واحدة من �أكرث مناطق العامل
ا�ستقطابا و�أ�شدها �شحنا للعواطف .و�إنني فخور و�أت�شرف بقيادة هذه
الوكالة احليوية ،و�أود �أن �أقدم التحية للع�شرات من الزمالء الذين فقدوا
حياتهم يف ال�سنوات الأخرية ،وحتديدا يف غزة و�سوريا وال�ضفة الغربية.
لقد مت ت�أ�سي�سنا يف عام  1949من �أجل تقدمي امل�ساعدة وحماية حقوق
الجئي فل�سطني� ،إىل �أن يتم التو�صل �إىل حل عادل ودائ��م ملحنتهم .لقد
كان ذلك – وال ي��زال را�سخا – تعبريا عن الإرادة اجلماعية للمجتمع
ال��دويل ولطاملا �أ��ش��ادت اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة وب�شكل م�ستمر
بالنتائج التي حتققها الوكالة على �صعيد التنمية الب�شرية وعملت على
متديد مهام واليتها .وقد و�صف البنك الدويل نظامنا الرتبوي ب�أنه "منفعة
عامة عاملية".
� إن احلاجة �إىل عمل �إن�ساين تن�ش�أ جراء العنف ال�شديد والأمل واملعاناة
والظلم الذي ت�سببه احلرب .ويف حالة الجئي فل�سطني ،ف�إن تلك �سببها
الت�شريد الق�سري ونزع امللكية وفقدان البيوت و�سبل املعي�شة ،عالوة على
انعدام الدولة واالحتالل .وبغ�ض النظر عن عدد املحاوالت التي مت القيام
بها من �أجل تقلي�ص �أو نزع �شرعية التجارب الفردية واجلماعية لالجئي
فل�سطني ،ف�إن احلقيقة التي ال ميكن �إنكارها تبقى �أنه لديهم حقوقا مبوجب
�أح�ك��ام القانون ال��دويل و�أن�ه��م ميثلون جمتمعا قوامه  5,4مليون رجل
وامر�أة وطفل ال ميكن بب�ساطة القيام بالغاء وجودهم.
� إن امل�س�ؤولية حيال الطبيعة التي طال �أمدها للجوء الفل�سطيني ،والعدد
املتزايد من الالجئني ومنو االحتياجات تقع ب�شكل وا�ضح على عاتق غياب
الإرادة �أو عدم القدرة املطلق للمجتمع الدويل وللأطراف على التو�صل
�إىل حل تفاو�ضي و�سلمي للنزاع بني �إ�سرائيل وفل�سطني� .إن حماولة جعل
الأون��روا �إىل حد ما م�س�ؤولة عن �إدامة الأزمة  ،هي حماولة غري منطقية
يف �أح�سن الأحوال.
وللأ�سف ،فلي�س هنالك �شيء فريد يف الطبيعة التي طال �أمدها لأزمة
الج�ئ��ي فل�سطني� .إن الالجئني يف ام��اك��ن مثل �أفغان�ستان وال���س��ودان
وال�صومال والكونغو وغريها قد عانوا �أي�ضا من عقود من الت�شريد وغياب
للحل� .إن �أطفالهم و�أحفادهم يتم االعرتاف بهم وب�شكل م�شابه كالجئني
وتتم م�ساعدتهم من قبل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية لالجئني� .إن
االلتزام مبوا�صلة خدمة املجتمعات املت�ضررة ج��راء احل��رب �إىل �أن يتم

*

التو�صل �إىل حل يكمن يف �صلب مبد�أ الإن�سانية وقواعد القانون الدويل
لوحدة العائلة� .إن ال�سبب هو الف�شل يف �إنهاء النزاعات التي تعمل على
�إطالة �أو�ضاع الالجئني وحترمهم من خيار حتديد م�ستقبل كرمي لهم.
ويف كانون الثاين من عام � ،2018أعلنت الواليات املتحدة ب�أن تربعاتها
ال�سنوية للأونروا �ستكون  60مليون دوالر .لقد اقرينا هذا التمويل الهام
يف ذلك الوقت ولكنن�أ �أي�ضا �سلطنا ال�ضوء على حقيقة �أن ذلك املبلغ ميثل
تخفي�ضا مبقدار  300مليون دوالر يف الدخل ،الأمر الذي عر�ض منظمتنا
لأزم��ة وج��ودي��ة .ومل يتم �إبالغنا يف �أي وق��ت م�ضى على م��دار ال�شهور
الثمانية املا�ضية بالأ�سباب املحددة للتقلي�ص املهول.
لقد ظهروا�ضحا على �أية حال ب�أنه مت�صل بالتوتر بني الواليات املتحدة
وبني القيادة الفل�سطينية يف �أعقاب الإعالن الأمريكي ب�ش�أن القد�س ولي�س
له عالقة ب ��أداء الأون��روا .وهو لذلك ميثل ت�سيي�سا وا�ضحا للم�ساعدات
الإن�سانية .والإع�ل�ان ال��ذي �صدر بالأم�س ي�شكل حتديا �إ�ضافيا ملبد�أ
�أن التمويل الإن�ساين ينبغي �أن يبقى بعيدا عن الت�سيي�س .و�إن��ه يخاطر
بتقوي�ض �أ�س�س النظام الدويل متعدد الأطراف والنظام الإن�ساين.
� إنه خروج جذري من حوايل �سبعة عقود من الدعم الأمريكي ال�صادق –
و�إن كان حرجا يف بع�ض الأحيان – لوكالتنا وهو غري مت�سق مع اتفاقية
التعاون املوقعة يف كانون الأول  2017بني الواليات املتحدة وبني الأونروا
والتي اعرتفت الواليات املتحدة فيها مبتانة وم�صداقية �إدارتنا للمنظمة
ومب��وارده��ا وبالكيفية التي نقوم بها باال�ستجابة لتحدياتنا الت�شغيلية
والأمنية واملالية املتعددة.
� إن التزامنا بامل�ساءلة وباالن�ضباط املايل ال�صارم والقوي وبتحديد الأولويات
وبالت�صرف ب�شكل حا�سم يف الوقت الذي مت الطعن بحيادية الوكالة تعد
م�سائل لها �سجل عام .ويف عام  ،2018قامت الأونروا بتطبيق تدابري �إدارية
�صارمة كم�ساهمة �ضرورية خا�صة منها للتغلب على الأزمة املالية.
وقد حققنا �أي�ضا نتائج وا�ضحة على �صعيد تنويع وتو�سيع �شراكاتنا.
و�أود هنا �أن �أع��رب عن تقديري العميق لأكرث من خم�س وع�شرين دولة
قامت بت�سريع �صرف تربعاتها ال�سنوية املتوقعة يف وقت �سابق من هذا
العام مل�ساعدتنا يف ا�ستدامة عملياتنا .كما و�أود �أن �أع��رب عن تقديري
العميق �أي�ضا للمانحني الثالثني الذين قدموا تربعات �إ�ضافية ملوازنة

الأون ��روا الرئي�سة و�أن�شطتها الطارئة لهذا العام و�أول�ئ��ك الذين وقعوا
اتفاقيات جديدة متعددة ال�سنوات معنا.
�أود ان ا�شري على وجه اخل�صو�ص التربعات ال�سخية التي وفرتها دول
اخلليج العربي وحتديدا كل من دولة قطر واململكة العربية ال�سعودية ودولة
االمارات العربية املتحدة ناهيك عن الدعم التاريخي لدولة الكويت.
� إننا ال نزال بحاجة ما�سة �إىل �أكرث من  200مليون دوالر من �أجل النجاة
من �أزمة هذا العام ،وندعو كافة املانحني �إىل �إدامة احل�شد اجلماعي من
�أجل النجاح يف هذا امل�سعى احلا�سم.
و�إنني مدين للأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش لثقته وقيادته
جهود التعبئة لوكالتنا .و�أود �أن اعرب عن خال�ص �شكري جلميع الدول
امل�ضيفة على جهودهم الد�ؤوبة ،مثلما هو وا�ضح وبقوة من قبل اململكة
االردنية الها�شمية ومن قبل فل�سطني  .كما �أن االلتزام الذي �أبدته كل من
م�صروتركيا على التوايل كر�ؤ�ساء متعاقبني للجنة اال�ست�شارية للأونروا
معرتف به �أي�ضا.
وعندما قمنا ببدء ال�سنة الدرا�سية يف موعدها هذا الأ�سبوع – وبدعم
رائع من �شركائنا – وعاد � 526,000صبي وفتاة �إىل غرفهم ال�صفية يف
 711مدر�سة تابعة لنا يف املنطقة ،فقد كانت تلك اللحظة مدعاة لالحتفال
والفخر والأمل.
وعندما يتعلق الأم��ر باحلق يف التعليم وبتمكني الفتيات ال�صغريات
وبتنمية مهارات التفكري الناقد وتعليم حقوق الإن�سان والت�سامح ،ف�إن
الأون��روا ال تقدم جمرد وعود كالمية .ولي�س هنالك �أي �شيء ا�صطناعي
يف التزامنا باملحافظة على الفر�ص واحلقوق .نحن نقوم بالعمل ب�شكل
ملمو�س على ه��ذه اجلبهات الأم��ام�ي��ة ال�صعبة ،وملتزمون بدعم نزاهة
مهام واليتنا ون�سعى وراء معايري عالية يف خدماتنا التعليمية وال�صحية
واالجتماعية والإغاثية �إىل جانب ا�ستجابتنا للطوارىء.
و�أقول مرة �أخرى لكافة الجئي فل�سطني :لن نخذلكم� .إن �شراكتنا معكم
�أقوى من �أي وقت م�ضى� .إن كرامتكم ال تقدر بثمن.
مع خال�ص االحرتام،
* املفوض العام.
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ﻻﺟﺌﻮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻫﻢ
أوﻟﺌﻚ اﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻫﻲ ﻣﻜﺎن
إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣﺰﻳﺮان  ١٩٤٦وأﻳﺎر ،١٩٤٨
واﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ
وﻣﻮرد رزﻗﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺮاع
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا¢ﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎم ١٩٤٨

اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة

ا¢ﻏﺎﺛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ا¢ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮاىء

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

اﻟﺼﺤﺔ

)2018 Funding Overview (in million $US

أﻳﻦ ﺗﻌﻤﻞ اوﻧﺮوا ؟

Total Requirements
Minimum Operational Requirements
Projected Shortfall

ﻟﺒﻨﺎن

ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة

380,5

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

136,7

اﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ

99,6
96

ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

اردن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

91,7
45,4

اﻟﺴﻮﻳﺪ

39,4

اﻟﻴﺎﺑﺎن

28,6
24,6

ﺳﻮﻳﺴﺮا

As of July 24th the total
projected shortfall still faced
by UNRWA is $217M.
In this light difficult mitigating measures, affecting
emergency operation in oPT
are being taken by the
agency.
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409
Emergency Appeal
Syrian Refugee Crisis

-256

ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

-121
-101.2

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻨﺮوﻳﺞ

Emergency Appeal
Occupied Paleﬆinain
Territories

Programme Budget
)(core activities

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺠﺰ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟ¢ﻋﻮام ﺑﻴﻦ ٢٠١٨ - ٢٠١٢

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

32

اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

399

747

2

ﻻﺟﺊ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ
اﻻﻣﺎن ا¢ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ
ﻣﻨﺢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠١٥

1

ﻃﺎﻟﺐ

ﺳﻮرﻳﺔ

7

260 ,515

255,024

65

45

 3.1ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

 5.15ﻣﻠﻴﻮن
ﻻﺟﻰء ﻣﺴﺠﻞ

123

47

)ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(

ﺗﺄﺳﻴﺲ
اوﻧﺮوا

ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اوﻧﺮوا
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٣٠٢
)راﺑﻌﺎ( اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ®ﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ  ٨ﻛﺎﻧﻮن
اول  ١٩٤٩ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺮاﻣﺞ ا¢ﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻼﺟﺌﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﻼﺟﺌﻮن
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن

ﻣﺎذا ﺗﻘﺪم؟

-56.9 -57.2

-70.5

-74.9

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
lpdc.gov.lb
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قضية

قراءة في أزمة األونروا المالية:
تفكيك ممنهج لدور الوكالة
زهري هواري

*

مع �أن الأزمة التي تعانيها وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني -
الأونروا تتبدى مالية على �صعيد ت�أمني املوازنة ال�سنوية العامة وموازنات
م�شاريع الطوارئ ،ما يدفعها �إىل اتخاذ اجراءات تق�شفية متعددة تطاول
براجمها الأ�سا�سية� ،إال �أن احلقيقة ه��ي �أن ه��ذه الأزم ��ة ه��ي �سيا�سية
بالأ�سا�س وهي ترتبط مبحاولة فر�ض ما هو �أبعد من "�صفقة القرن" على
تت�ضمنه من توجهات
ال�شعب الفل�سطيني وقيادته الذي ال يزال يرف�ض ما ّ
تطيح ق�ضيته ،بدء ًا من جعل القد�س عا�صمة للدولة اال�سرائيلية ،وت�صفية
إنتهاء بتدمري م�شروع حل الدولة
ق�ضية ع��ودة الالجئني �إىل دي��اره��مً � ،
الفل�سطينية على االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  .1967قبل الك�شف
ت�سربت م��ن م�صادر م�ت�ع��ددة ،ك��ان��ت ال�سلطات
ع��ن ب�ن��ود ال�صفقة كما ّ
اال�سرائيلية قد �أطلقت يف الأع��وام الأخ�يرة �سل�سلة من الإتهامات التي
طاولت الأونروا يف دورها وعملها ،وو�سمت براجمها التعليمية وغريها
بتهمة ت�شجيع الإرهاب وعدم احليادية .و�أطلق نتنياهو حملة دبلوما�سية
حل�صار الوكالة وتقييد عملها واحلد من متويل �أن�شطتها و�صو ًال للدعوة
�إىل �إلغائها ،و�إحل��اق الالجئني الفل�سطينيني باملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني التي ت�شرف عملي ًا على حواىل  65مليون الجئ يف العامل.

يف الأمم املتحدة
يحول حق العودة لالجئني
ينبع خطر الطرح الإ�سرائيلي الأخ�ير كونه ِّ
الفل�سطينيني �إىل بالدهم �إىل م�شروع لتوطينهم خ��ارج بالدهم �إذا ما
�أحل��ق الفل�سطينيون باملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ا�ستناد ًا �إىل
اتفاقية الالجئني املوقعة يف العام  1951وبرتوكوالتها الالحقة .ومتتلك
" الأونروا" تفوي�ض ًا يتم جتديده كل ثالث �سنوات من قبل اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ب�أكرثية �ساحقة ،الأمر الذي يجعل �سحب �أو تعديل
هذا التكليف من قبل �إ�سرائيل وحلفائها �أمر ًا �صعب ًا للغاية .لذلك ترتكز
امل�ساعي على حماولة تعطيل الأونروا من دون الغائها بال�ضرورة وتعديل
تعريف الالجئ الفل�سطيني يف القانون الدويل.
ففي قراءة مت�أنية لوثيقة حديثة �صادرة عن مفو�ضية الالجئني يف العام
 ،٢٠١٧تن�ص يف املادة واحد يف الفقرتني (�أ) و(ب) على �أال ي�ستفيد من
تقدميات مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني من يفيد من �إح��دى منظمات الأمم
املتحدة االخ��رى .على �أن يح�صل على خدمات املفو�ضية يف حال توقف
�إفادته من "االونروا" على �صعيدي احلماية وامل�ساعدة عموماً� ،أو يف
احدى مناطق عملياتها اخلم�س يف حال "�إثبات توقف هذه امل�ساعدات
ج� ّ�راء عجز االون��روا امل��ايل �أو غ�يره عن القيام باحدى وظيفتيها ،ومن
دون ال�ضرورة �أن ت�صل الأم��ور �إىل �إنهاء والية " الأونروا" .يعني هذا
التف�سري اخلطري �أنه ب�إمكان خ�صوم " الأونروا" �إمتام نقل م�س�ؤولياتها
�إىل املفو�ضية من دون املرورباجلمعية العامة للأمم املتحدة يف حال عجز
" الأونروا" عن القيام مبهامها الأ�سا�سية لأ�سباب مالية.
�أما امل�سعى �إىل تغيري التعريف الدويل لالجئ الفل�سطيني ،فهو يهدف �إىل
حتقيق ثالثة �أهداف يف الوقت نف�سه .اوالً� ،سحب خ�صو�صية الالجئني
الفل�سطينيني ودجمهم مع بقية الالجئني يف ال�ع��امل .ثانياً� ،شطب حق
العودة والتعوي�ض نهائي ًا كما �أو�ضحنا �سابقاً .وثالثاً ،تخفي�ض �أع��داد
الالجئني الفل�سطينيني من  ٥،٢مليوين الجئ م�سجلني لدى "الأونروا"
ليقت�صر على جيل النكبة ح�صر ًا من دون املتحدرين منهم.

يف �أروقة الكونغر�س الأمريكي
ظلت احلملة اال�سرائيلية حم��دودة الت�أثري داخل دوائ��ر �صنع القرار يف
الواليات املتحدة ،حيث بقيت الوكالة حتظى بدعم كبري على مر ال�سنوات
باعتبار الواليات املتحدة �أكرب مانح منفرد للأونروا .واقت�صرت توجهات
الإدارة على دع��وة "الأونروا" لإع��ادة هيكلة براجمها وتر�شيد الإنفاق
كذلك البحث عن ممولني ج��دد حتى ظهور "تبا�شري" "�صفقة القرن"

مع عهد �إدارة الرئي�س ترامب حيث طر�أت مرحلة من ال�ضغط ال�سيا�سي
الكثيف على القيادة الفل�سطينية ودول املنطقة ،ومنها جتميد امل�ساعدة
املالية لـ" الأونروا" .املواقف املعلنة من قبل �صانعي "ال�صفقة" كانت
وا�ضحة جلهة ال�ضغط على الفل�سطينيني للجلو�س �إىل طاولة التفاو�ض
على قاعدة ما مت �إجن��ازه من االع�تراف بالقد�س عا�صمة لدولة ا�سرائيل
ونقل ال�سفارة االمريكية �إليها ،و�إنهاء ق�ضية الالجئني ال �سيما مع �صدور
قانون القومية عن الكني�ست اال�سرائيلي.

ظاهر أزمة االونروا مالي وحقيقتها ترتبط
بمحاولة تصفية قضية الالجئين
¶¶¶
مخاطر السياسة االميركية تفيض عن الالجئين
وتصيب الدول العربية وفي مقدمها لبنان
¶¶¶
عودة شبح التوطين يتطلب دينامية
سياسية ودبلوماسية لبنانية تتحرك
في اإلتجاهات المطلوبة

ويف ما ي�شكل م�ؤ�شر ًا على النية بت�صفية ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني،
ك�شفت جملة "فورين بولي�سي" الأمريكية عن ر�سائل �إلكرتونية �أر�سلها
كو�شنري� ،إىل زم�لائ��ه يف ال�ف��ري��ق املكلف بتح�ضري "�صفقة القرن"،
داعي ًا �إىل "بذل جهد �صادق لعرقلة وكالة �إغاثة الالجئني الفل�سطينيني
وت�شغيلهم" ( الأونروا) ب�إعتبارها تطيل �أمد �أزمة الالجئني.
ووفق ًا للمجلة حاول كو�شنري التخل�ص "بهدوء" من " الأونروا" ،يف �إطار
حملة �أو�سع نطاق ًا من جانب �إدارة ترامب وحلفائها يف الكونغر�س لتجريد
الفل�سطينيني من و�ضعهم كالجئني ،و�إخ��راج ق�ضيتهم من مفاو�ضات
ال�سالم مع �إ�سرائيل .وتتقاطع هذه امل�ؤ�شرات مع طرح م�شروعي قانونني
يف الكونغر�س االمريكي هما قيد الدر�س حالي ًا حول تقلي�ص دعم الوكالة.
ويطالب الأول مبوجبه اخلارجية االمريكية بتقدمي الوكالة لرقم تقريبي

للذين تلقوا خدماتها ،وتو�ضيح مكان �إقامتهم بني حزيران /يونيو 1946
و�أيار  /مايو  1948وهل ي�ساهم ذلك يف "زيادة امل�صلحة الأمنية للواليات
املتحدة وحلفائها يف ال�شرق الأو�سط"� .أما الثاين فيتناول امل�ساعدات
الأم�يرك�ي��ة ل�ل�أون��روا وي��دع��و �إىل ح�صر "تعريف ال�لاج��ئ الفل�سطيني
بالالجئني الأ�صليني الذين ي�ستوفون املعايري املن�صو�ص عليها يف املادة
 101م��ن ق��ان��ون الهجرة واجلن�سية االم�يرك��ي ،ال��ذي ي� ِّ�ع��رف الالجئني
ت�شردوا خالل النكبة فقط" .ووفقا مل�شروع القانون
الفل�سطينيني بالذين ّ
هجروا � ّإبان النكبة ال
هذا ،ف�إن "عدد الالجئني الفل�سطينيني احلقيقي الذين ّ
يتعدى الأربعني �ألفاً ...بدون �أبناء �سالالتهم ،ومن املفرو�ض �أن يتم �صرف
امليزانيات لـ"الأونروا" ا�ستناد ًا �إىل هذا املعطى ...ويحظّ ر امل�شروع على
الواليات املتحدة دفع م�ساهماتها املالية يف ميزانية "الأونروا" �إىل �أن
تقدم �شهادات ت�ؤكد �أن �أي ًا من متلقي خدماتها العالقة له باالرهاب� ...أما
الفل�سطينيون يف غزة فلي�سوا بالجئني ،بل هم مواطنون يعانون حتت
حكم "حما�س" االرهابي" ،كما تذكر ن�صو�ص امل�شروع الثاين.
ختاماً ،يردد املفو�ض العام لالونروا ،بيار كراهنبول �أن �أزمة " الأونروا"
احلالية "وجودية" ،يف �إ�شارة مبطنة �إىل م�شاريع ا�ستهداف " الأونروا"
التي عددنا بع�ض ًا منها .والتي يف حال جناحها �سترتك ت�أثريات كبرية
على لبنان واملنطقة على املديني الق�صري واملتو�سط .فقد ت�سرب مما طرحه
الوفد االمريكي برئا�سة كو�شنري لدى زيارته االردن �أن هناك �إحلاح ًا
امريكي ًا على ت�صفية ق�ضية الالجئني على �أر�ضه ،باجتاه تكري�س توطينهم
النهائي يف الأردن .وميكن اعتبار ذلك مبثابة م�ؤ�شر ي�شمل مناطق عمليات
الأونروا الباقية.
الت�أثري املبا�شر �سيطاول اخلدمات الأ�سا�سية من �صحة وتعليم وخدمات
اجتماعية تقدمها "االونروا" �إىل الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،والذين
�سيت�ضررون ب�شكل مبا�شر من تناق�ص �أو توقف هذه اخلدمات االمر
الذي �سي�ضع �أعباء �إ�ضافية على عاتق احلكومة اللبنانية مع ما قد يتهدد
لكن الت�أثري الأكرب �سيكون ب�إنتفاء
من ّ
هز ا�ستقرار املخيمات الفل�سطينيةّ .
�أي �إمكانية للعودة �إىل فل�سطني وحتول وجود الالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان �إىل �أمر واقع مفرو�ض عليهم وعلى اللبنانيني.
لذلك ،من ال�ضروري �أن تتحرك الدبلوما�سية اللبنانية يف خطوات من�سقة
مع القيادة الفل�سطينية ،التي تبقى خط املواجهة الأول ،وكذلك مع الدول
املحورية يف املنطقة حتى ال يتم مترير ال�صفقة على ح�ساب لبنان والجئيه.
* باحث أكاديمي لبناني
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إسرائيل و"صفقة القرن":
شطب القضية األساس ّية بغطاء اقتصادي
رندة حيدر

*

منذ �أكرث من عام ون�صف العام ،يعكف الطاقم الأمريكي برئا�سة جاريد
كو�شنري على العمل على "�صفقة القرن" حل��ل ال �ن��زاع الفل�سطيني -
الإ��س��رائ�ي�ل��ي .حتى الآن مل يعلن ع��ن تفا�صيل اخل�ط��ة ،لكن ال�ع��دي��د من
جل�س نب�ض الر�أي العام وردود
ّ
مكوناتها جرى ت�سريبه رمبا يف حماولة ّ
فعله ،ال �سيما و�أن املفاو�ضات التي �أجراها الطاقم الأمريكي اقت�صرت حتى
الآن على الزعماء الإ�سرائيليني وبع�ض العرب ب�صورة خا�صة ،بعد رف�ض
القيادة الفل�سطينية التحاور معه احتجاج ًا على قرار الرئي�س الأمريكي نقل
ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س.
كيف تعاملت احلكومة الإ�سرائيلية مع ه��ذه اخلطة يف �ضوء التغيرّ ات
اجليو�سيا�سية التي طر�أت على املنطقة؟ واىل �أي ح ّد تلتقي هذه اخلطة مع
�إيديولوجيا اليمني الإ�سرائيلي احلاكم يف �إ�سرائيل؟

تطابق بني املقاربة الأمريكية
ومواقف اليمني الإ�سرائيلي
م��ن �أه��م ن�ق��اط االل�ت�ق��اء يف وج�ه��ات النظر الأم�يرك�ي��ة -الإ�سرائيلية يف
حتول امل�شكلة الفل�سطينية من م�شكلة
اخلطة اجلديدة� ،أن �صفقة القرن ّ
حقوق �شعب ي�سعى �إىل ا�سرتجاع �أر�ضه ويطالب بقيام دولته امل�ستقلة،

يتعامل ترامب وفريقه مع صراع المنطقة
من منطق ما تعوده في الصفقات التجارية
¶¶¶
يتطابق الموقف االميركي الراهن مع توجهات
وايديولوجيا اليمين اإلسرائيلي الحاكم

�إىل م�شكلة ذات طابع ان�ساين اقت�صادي .يتعامل الطاقم الأمريكي مع
م�سائل النزاع التاريخي بني ال�شعبني بالطريقة عينها التي يتعامل فيها
مع �صفقة جتارية ،متجاه ًال العوامل الوطنية والقومية التي تتحكّ م يف
هذا النزاع الطويل والدموي ،وهذه نقطة �ضعف �أ�سا�سية .ففي ر�أي اللواء
يف االحتياط غري�شون هاكوهن �أنه "رغم �أوجه الت�شابه بني املفاو�ضات
واالتفاقات بني دولتني وبني املفاو�ضات يف ال�صفقات التجارية ،ثمة فارق
�أ�سا�سي هو �أن التطلعات الوطنية لل�شعوب �أق��وى من �أي اتفاق ،وهذه
التطلعات ال ي�ستطيع �أن يتحكم بها الزعماء و�ستبقى تظهر ب�شدة .وال
ميكن التو�صل �إىل �صفقة �شاملة لنزاع معقد وم�شحون ب�أحالم قومية
 دينية مثل النزاع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني مبنطق ال�صفقة التجارية،وكيف نتوقع من �أي �شعب �أن يتنازل عن �أحالمه؟"(((.
تتطابق ه��ذه املقاربة الأمريكية مع توجه �إ�سرائيلي عميق ل��دى اليمني
الإ�سرائيلي احلاكم نحو جتريد الق�ضية الفل�سطينية من بعدها الوطني
وال �ق��وم��ي وال �ت��اري �خ��ي ،وا��س�ت�غ�لال اال� �ض �ط��راب��ات ال�ت��ي مت��ر ب�ه��ا دول
املنطقة ،وتراجع االهتمام العربي بالق�ضية الفل�سطينية للقول ب�أن امل�شكلة
الفل�سطينية هي م�شكلة �أمنية واقت�صادية ويكمن حلّها من خالل معاجلة
مو�ضوع االرهاب الفل�سطيني وال�ضائقة االقت�صادية.
نقطة االلتقاء الثانية� ،أن "�صفقة القرن" ترف�ض املقاربة املتعددة املراحل
يف املفاو�ضات من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية نهائية على مراحل ،وبد ًال من
ت�صب اخلطة اجلديدة جهودها على التو�صل �إىل مفاو�ضات �شاملة
ذلك ّ
(1) Gershon Hacohen: "The Trump Peace Plan", Perspectives, paper
715, 14/1/2018, The Begin-Sadat center For Strategic Studies.

لتحقيق ت�سوية نهائية .وهذه نقطة تنا�سب حكومة نتنياهو اليمينية التي
لي�س مطلوب ًا منها الآن تقدمي �أي��ة ت�ن��ازالت للفل�سطينيني ،ويف �إمكانها
امل�ضي قدم ًا يف فر�ض وقائع على الأر���ض واال�ستمرار يف عملية البناء
يف امل�ستوطنات اليهودية يف ال�ضفة الغربية ،والإدعاء ب�أنها الطرف الذي
يتجاوب مع م�ساعي الطاقم الأمريكي لل�سالم بخالف الطرف الفل�سطيني
الراف�ض التعاون معه.
لكن هذه املقاربة الأمريكية تعتورها نواق�ص عديدة بح�سب الباحث يف
�ش�ؤون الأم��ن القومي �شمعون �أراد" :املقاربة اجلديدة ال ت�ستطيع خلق
الثقة بني الطرفني من اجل التغلّب على ال�صعوبات اجلوهرية التي �ستن�ش�أ
خالل عملية التفاو�ض .وانعدام الثقة �سيجعل م�سرية املفاو�ضات مثقلة
و�سيعر�ض عملية ال�سالم كلها �إىل اخلطر"(((.
بالأزمات
ّ
النقطة الثالثة املهمة التي تطرحها �صفقة القرن والتي تتالقى مع هدف
ا�سرائيلي راهن ،هي الدور الذي تعطيه لبع�ض الدول العربية� ،إذ ت�سعى
�إ�سرائيل حالي ًا �إىل ا�ستغالل مناه�ضتها للدور الإيراين يف املنطقة من �أجل
ت�سرب من اجلوالت على بع�ض الدول
التقرب من هذه الدول .وبح�سب ما ّ
ّ
العربية التي �أجراها الطاقم الأمريكي� ،ستقوم هذه الدول بتمويل م�شاريع
غزة ودعم ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،مع
اقت�صادية لإعادة بناء ّ
غزة والعري�ش ،وبناء
حرة بني ّ
الت�شديد على ّ
غزة مثل �إقامة منطقة جتارة ّ
غزة والثلث
م�شاريع �صناعية كبرية يكون ثلثا العاملني فيها من �سكان ّ
((( شمعون أراد" :ما هي العناصر األساسية في مقاربة الواليات املتحدة إزاء
موضوع استئناف املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني" ،مجلة "مباط عال"
العدد .16/1/2018 1013-

الباقي من �سكان العري�ش((( .لكن االقرتاح الأمريكي ي�صطدم ب�أكرث من
عقبة .م�شكلة القد�س ال�شرقية ،واحلديث عن �إقامة دول��ة فل�سطينية يف
املنطقة "�أ" و"ب" و�أجزاء من املنطقة "ج" يف ال�ضفة الغربية ،والتعامل
غزة ككيان منف�صل ،الأمر الذي يثري خماوف ال�سلطة الفل�سطينية التي
مع ّ
ترى يف ذلك ت�آمر ًا على زعامتها لل�شعب الفل�سطيني وت�أبيد ًا لالنق�سام
الداخلي بت�شجيع �إ�سرائيلي � -أمريكي.
ي�ستخدم الطاقم الأمريكي يف ت�سويقه ل�صفقة القرن �أ�سلوب "املح ّفزات
االيجابية" حيال �إ�سرائيل ،و�أ�سلوب التهويل وال�ضغط حيال الفل�سطينيني.
من املح ّفزات نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س و�إعالن القد�س عا�صمة
اقت�صادية.
إقليمية وم�ساعدات
لإ�سرائيل ،وامتيازات � ّ
ّ
بينما ي�ستخدم الأمريكيون مع الفل�سطينيني �أ�سلوب ال�ضغط مثل �إغالق
خم�ص�صات
مكتب منظمة التحرير يف الواليات املتحدة الأمريكية وتقلي�ص ّ
"الأونروا" وتخويفهم بخ�سارة كل �شيء اذا مل ين�ضموا �إىل املفاو�ضات.
رغ��م كل الت�سريبات بقرب االع�لان عن �صفقة ال�ق��رن ،متيل التقديرات
الإ�سرائيلية �إىل الت�شا�ؤم بعد اجلولة الأخرية التي قام بها الطاقم الأمريكي
يف �شهر حزيران الفائت على املنطقة .والراهن اليوم� ،أن "�صفقة القرن"
ال تزال بحاجة �إىل الكثري من اجلهد قبل الإع�لان عنها .يف هذه الأثناء
تبقى �إ�سرائيل هي الرابح الأكرب �سواء جنحت اخلطة �أم ف�شلت.
* صحافية لبنانية متخصصة في الشؤون اإلسرائيلية.
((( تسفي برئيل" :في القاهرة يمكن لصفقة القرن أن تعيش أو تنهار"" ،هآرتس"،
.23/6/2018
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والمتخ ّيل والمأمول!
بين الواقع
ُ
ح�سني �أبو النمل

*

ِ
لعل احلكمة من وراء اختيار "جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني" عنوان :حول معنى مفاج�أة نتائج تعداد
"اللبناين بعيون فل�سطينية -
الفل�سطيني بعيون لبنانية" للبحث والتناول ،الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان!
ِ

هو من �أج��ل ر�سم �صورة دقيقة ول��و ن�سبي ًا ح��ول كيف ينظر الطرفان
اللبناين والفل�سطيني �إىل بع�ضهما بع�ضاً ،ومن �أج��ل ذلك َكلَّفت اللجنة
مبهمة الكتابة حوله �شخ�صيات مخُ �ضرمة ُعرفت بحر�صها على �أف�ضل
العالقات دائم ًا بني ال�شعبني.
ال ��ش��ك يف �أن ال �ع �ن��وان ع�ل��ى ات �� �س��اع يقت�ضي م�ن��ا حت��دي��د امل�ق���ص��ود
بــ"اللبناين" ،حمل تعيني الفل�سطيني؛ هل هو اللبناين عموماً� ،أم ن�صري
الق�ضية الفل�سطينية ح�صراً ،وبخا�صة ُم�ساندة ما ُيطالب به الالجئون
الفل�سطينيون يف لبنان من حقوق �إن�سانية؟
م��ن ناحية �أُخ ��رى ،م��ن ه��و "الفل�سطيني" املطالب بتحديد نظرته جتاه
اللبناين؟ هل احلديث هنا عن �أفراد �أو ُنخب فل�سطينية� ،أم نظرة اجلماعة
الفل�سطينية يف لبنان ،وال�شعب الفل�سطيني ككل جتاه ال�شعب اللبناين؟
تنبع �أهمية التدقيق هنا كيال نقي�س على الفردي؛ اال�ستثناء� ،إيجاباً ،كما
ق�سنا على الفردي اال�ستثناء �سلباً .بكلمة �أُخرى ،يمُ كن �أن جند لدى �أفراد
�أو هيئات فل�سطينية �أو لبنانية نظرة وردية �أو قامتة ،مكتوبة �أو �شفاهة،
جتاه الآخر ،اللبناين �أو الفل�سطيني ،لكن ذلك ال ي�سمح بقول �إن النظرة،
وردية كانت �أم قامتة ،تعك�س ر�أي املجموع.
لي�س يف الأم��ر �أُح�ج�ي��ة �أو ا�ستحالة تقدير نظرة الطرفني الفل�سطيني
واللبناين جتاه بع�ضهما البع�ض ،انطالق ًا من حقيقة �أن هناك جتربة طويلة
معروفة َح� َف��رت عميق ًا يف النف�سني اللبنانية والفل�سطينية� .أن الندوب
املتبادلة مل تنته بخروج  ،1982كما و�أن �شيئ ًا جدي ًا مل ُيعمل ملراجعة
التجربة وتنقية النفو�س والعالقة .هذا ال ي�ؤتى ُمب�صاحلة على عجل بل
بعمل ي� ّؤ�س�س �إىل عالقة واعية على قاعدة �أن جودة العالقة بني الطرفني
م�صلحة ا�سرتاتيجية لهما.
ثمة ُجهدُ ،من�سق و معاد ي�سعى �إىل جعل لبنان ،ب��دل �إ�سرائيل ،ع��دو ًا
لفل�سطينييه ،ويرتكز على ت�صنيع ثقافة كراهية ِللُّبناين بني الفل�سطينيني
ككلّ � .إن �أحد ًا مل ي ُعد يتحدث كثري ًا عن اخلطيئة الأ�صلية؛ �إقامة �إ�سرائيل،
نكبة  ،1948يف �إنتاج م�أ�ساة الالجئني الفل�سطينيني عموماً ،وفل�سطينيي
لبنان ح�صراً .ما يجري هو ت�صوير لبنان ُمبتد�أ ب�ؤ�س ه�ؤالء وخربه! ليت
اخلفية يف الإعالم واجلهات
جلنة احلوار تتابع هذه الق�ضية ومتظهراتها ّ
النا�شطة على هذا ال�صعيد.

�أنتقل �إىل كفاءة �إدارة ملف فل�سطينيي لبنان ،وما يبذل من ُجهد لتنقية
وتطوير العالقات اللبنانية  -الفل�سطينية ،ومن �ضمن ذلك �إمت��ام تعداد
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،الذي َح َ�سم جد ًال مديد ًا ومرير ًا حول
عددهم ،ما ه� َّد�أ ن�سبي ًا خماوف البع�ض و�أعطى الوجود الفل�سطيني يف
لبنان حجم ًا �أقل من املتداول.
انطالق ًا من �أن ع��دد الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بلغ (� 174أل�ف�اً)،
ُن�سجل �أن ِالعربة لي�ست يف العدد ،بل يف نوعية �إدارة ملفهم ،لأن��ه مع
�إدارة �أقل ِحكمة وكفاءة للملف تكون امل�شاكل �أكرب حتى مع عدد �أقل من
الالجئني ،والعك�س �صحيح.
هناك جهات تتولى تصنيع الكراهية بين اللبنانيين
والفلسطينيين لغير مصلحتيهما معًا
¶¶¶
استعادة ذاكرة الحرب وسحبها على كامل تاريخ
الوجود الفلسطيني في لبنان ليس بريئًا

�أما املالحظة الثانية فحول معنى �أن عدد الالجئني الفل�سطينيني الفعلي يف
لبنان هو ثُلث الرقم االفرتا�ضي الأكرث تداو ًال لعددهم ،ما ي�ؤكد �أن ق�ضية
الوجود الفل�سطيني يف لبنان ُتدار �أي�ض ًا حتت �ضغط �أخبار ووقائع زائفة.
وعليه؛ �إذا كان عدد الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حمل ت�ضخيم بن�سبة
تبلغ ال�ضعف �أو ال�ضعفني �أو ثالثة ،رمبا ،ف�إننا ن�ستطيع افرتا�ض �أن ثمة
ُمبالغة ُم�شابهة يف ما تبقى من ق�ضايا ذات �صلة مبو�ضوعهم� .أق��ول ما
ومراجعة كثري من الأوراق حول امل�شاكل
�سبق ا�ستناد ًا �إىل قراءة ُمت�أنية ُ
فل�سطينيو لبنان عموماً ،واملخيمات خ�صو�صاً!
التي يعاين منها
ّ
كان يكفيني ملعرفة احلقيقة �إخ�ضاع ما ُت ّدبجه الدرا�سات �إىل قراءة منهجية

ومقارنتها مع الوقائع على الأر�ض يف املخيمات ،حيث د َّققت هذا
�صارمة ُ
الأم��ر مع ن�شطاء مقيمني دائمني داخ��ل املخيمات ،وتطابقوا معي حول
اختالف ما ُيقال مع الواقع .نعم ،ثمة مبالغات فادحة� ،صارت قاعدة يف
الدرا�سات املتنا�سلة خطيئة عن خط�أ ،وبع�ضها يحمل توقيع �أ�سماء كبرية.

من املبالغة يف عدد �سكان املخيمات
اىل ت�ضخيم م�شكلة االكتظاظ ال�سكاين فيها!
إ�سكانية
�أقرب الأمثلة يف هذا املجال و�أكرثها وثوق ًا تلك التي تتحدث عن �أزمة � ّ
يف خميمات الفل�سطينيني يف لبنان ،وهي تتكرر يف مخُ تلَف الدرا�سات،
ثم �أتى التعداد ال�سكاين ليبينّ �أن ن�سبة متزايدة من املقيمني يف املخيمات
الفل�سطينية مل ت ُعد من الفل�سطينيني .كيف ي�ستقيم ذلك واحلديث عن اكتظاظ
�سكاين فل�سطيني �إذا كان فيها ُم َّت�سع �إ�سكاين كبري لغري الفل�سطينيني!
ال يعني ما �سبق عدم معاناة املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ،من م�شاكل
جدية ،وحاجتها �إىل حلول ،لكن يختلف االمر �إذا كانت امل�شكلة يف حجمها
�ضخمة كثري ًا ما يجعل حلّها م�ستحيالً!
الطبيعي ،ومقدور ًا عليها� ،أو ُم َّ
ُي �ح� ّدد م��ا ت�ق��دم املفتاح املنهجي لفهم ُم��دخ�لات وكيفية ت�شكُّ ل �صورة
"اللبناين بعيون فل�سطينية"؛ كما �صورة "الفل�سطيني بعيون لبنانية".
وعليه ،هل نجَ َ ت ال�صورتان من �آفة املبالغة الفادحة �سلباً؟! مع الأ�سف
هيمن على ال�صور املُتبادلة اللون ال�سلبي عموماً ،نتيجة عوامل ُمتعددة
ومتناق�ضة من املهم التمييز بينها ،وفرز ما يعود منها لأ�سباب معروفة
ُ
ومفهومة ،وبني ما هو ُمفت َعل ،من �ضمن عملية ت�صنيع واعية جلدار من
الكراهية بني الفل�سطينيني واللبنانيني.
كي نتذكر �أن �أه��م ُنخبة فل�سطينية ت�شكّ لت يف لبنان ،و�أن��ه ك��ان ل�سان
فل�سطني ورئتها وعقلها!
�أختم بقول ان ثمة من ُيعيد واعي ًا ذاكرة احلرب وم�آ�سيها ،بل ي�سعى �إىل
َم ْد ذلك على كامل تاريخ الوجود الفل�سطيني يف لبنان ،و َز ْع��م :مل يكن
لبنان يوم ًا �إال �سجن ًا كبري ًا لفل�سطينييه؟ قلَّما �سمعنا علن ًا من كثريين �أنه
كان داخل هذا "ال�سجن الكبري" جامعة وبنك ًا ومدر�سة ومنرب ًا و�شارع ًا
لفل�سطني؛ لقد �أعطاها ل�سانه وماله وعقله ودمه! يف لبنان ت�شكَّ لت �أهم ُنخبة
فل�سطينية .لبنان كان رئة فل�سطني وعقلها ول�سانها! لعل من الواجب الآن
�إعادة تالوة هذا املزمور!
* كاتب وباحث فلسطيني.
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كيف أنظر إلى الفلسطيني اليوم؟
�أ�سعد �شفرتي

*

دائم ًا بالقتل والإبادة.
تغيري روحي و�إن�ساين و�ضعنا �أنا وزوجتي يف عامل جديد التقينا خالله
حتول مع
بالآخر ،وبع�ض من الآخرين كان الفل�سطيني يف لبنان ،الذي َّ
الوقت �إىل �إن�سان يحمل �أ�سماء مثل �أ�سامة وعا�صم و�أحمد وحممد وغابي.
�إ�ستمعت �إليهم وا�ستمعوا �إيلّ� .سمعوا كل ما كان يجول يف قلبي كما
ا�سمعوين كل ما يف قلوبهم.
احل��وار معهم غيرَّ ين،ثم تعرفت على بع�ض رم��وز ال�سفارة الفل�سطينية
يف لبنان .منهم من �أ�صبح �صديق ًا ع��زي��ز ًا ال�ي��وم ،ومنهم من ا�ست�شهد
ويا للأ�سف .بع�ض الزيارات �إىل املخيمات وبع�ض احلوارات �أ�شعرتني
باجلهل الكلي عن �أح��وال ه��ذه ال�شريحة املظلومة من النا�س ،وك��أن��ه ال
يكفيهم اقتالعهم م��ن بلدهم� .أح�س�ست باخلجل واحل��زن �أي���ض�اً ،ب��دوا
وك�أنهم "�إ�صبع ممدود �صوبنا" تتهمنا بالتق�صري الدائم وقلة الإن�سانية.
كيف ميكننا �أن نتهم ه�ؤالء بالعنف والغ�ضب والعمالة لبع�ض املرجعيات
وهم يعي�شون ما يعي�شونه؟ ملاذا ال نعرف كفاية عن احوالهم و�ضيق احلال
عندهم و�صعوبات حياتهم؟ ملاذا ال ن�سمع فقط عنهم �سوى ال�سلبيات؟ طبع ًا
عما يعانونه.
مل �أحاول ذلك يف ال�سابق ،وهذا ما جعل مني م�س�ؤو ًال ّ
الكثري من اللبنانيني ومنهم امل�سيحيون ال يزالون يبغ�ضون الفل�سطينيني،
والعك�س �صحيح �أي�ضاً .هذا الأمر طبيعي بعد حرب �سقط فيها ع�شرات الألوف
من املدنيني والع�سكريني من اجلهتني ،وارتكبت املجازر من هنا وهناك.
ولوال مبادرة "ر�سالة فل�سطني �إىل لبنان" يف كانون الثاين  ،2007لبقيت
الأو�ضاع على حالها .لكن ويا للأ�سف ،مل يلِ ذلك الإعالن عمل د�ؤوب نحو
العدالة االنتقالية و�صو ًال نحو م�صاحلة حقيقية ب�شروطها اخلم�سة وهي:
احلقيقة ،والفاعلون ،وطلب امل�ساحمة وامل�صاحلة والتعوي�ض ،و�صو ًال �إىل
بناء امل�ؤ�س�سات والعالقات الكفيلة ب�أن ال ت�سمح بتكرار احداث وحروب

الحوار مع الفلسطيني غ َّيرني وأصبح
لدي أصدقاء أعتز بصداقتهم
¶¶¶
أحسست بالحزن والخجل أمام هذه الشريحة
التي اُخرجت قسرًا من بالدها
¶¶¶
تأمين شروط المصالحة الحقيقية وبناء
المؤسسات التي تكفل عدم تكرار الحروب

لن ُيفهم ما �أقوله اليوم � -إن مل اع�ِّب ررِّ رغ��م �صعوبة املوقف  -عن ر�أي��ي
بالفل�سطيني يف مرحلة �شبابي� ،أي قبل وخ�لال احل��رب الأهلية .خالل
فتوتي مل � َأر � ّأي الجئ فل�سطيني يف لبنان� ،إذ مل �أنظر �إليه كالجئ �أبداً.
ّ
�أول �صورة �أتذكرها عنه هي وجوده الع�سكري و�سالحه الظاهر علناً ،ثم
اخبار ح�صول ا�شتباكات بني امل�سلحني الفل�سطينيني و�سالح ال�شرعية،
كما �سالح امليلي�شيات امل�سيحية� .أذكر كيف �شعر جمتمعي حينها بالإهانة
واخل��وف ،ثم بالغ�ضب� .أم��ا ال�ضربة القا�ضية فكانت يف �إتفاق القاهرة
الذي و ّقع عليه لبنان مرغم ًا ومذلوالً.
ال �أذك��ر الفل�سطيني كفرد و�إن�سان� ،إمنا كمجموعة م�سلحة ت�ضع وطني
و�أمني و�أم��ن "جماعتي" يف خطر ،وتعمل على تغيري هوية لبنان وعلى
"�أ�سلمته" و"عربنته" .ت�ط� ّ�ورت نظرتي �إليه بعد �أح��داث � 1973إثر
ت�شكيله خطر ًا داهم ًا وحماولته و�ضع اليد على لبنان لتحويله �إىل وطن
بديل بر�ضى بر�ضا و�إذعان من ال�شريك امل�سلم.
�أ�صبح الدفاع عن الوطن وال��ذات واجب ًا �أدى �إىل انخراطي يف احلرب
حتولت �إىل
الطويلة التي بد�أت حرب ًا لبنانية �ضد املحتل الفل�سطيني ،ثم ّ

حرب �أهلية بني اللبنانيني ،ثم �إىل حروب عديدة حملية �أو مع قوى �إقليمية.
ك��ره� ُ�ت الفل�سطيني امل�سلّح ،ث��م ك��ره� ُ�ت �شع َبه ال��ذي ي��واف��ق على �أعماله
ويعتربه جي�شه �إذا مل يكن متواطئ ًا معه.
لعلي ،و�ضمن عملي الأمني يف احلرب مل �أواجه مدنيني فل�سطينيني ،فلم
ا�ضطر �إىل �أن اختار احلياة �أو املوت لهم ،كما فعل البع�ض� ،إمنا تعاطيت
التج�س�س،
م��ع ج�سمهم الع�سكري وال�سيا�سي .وك��ان��ت مهمتي ،ع��دا
ّ
تدمريهم �سيا�سي ًا وع�سكري ًا و�أمني ًا وكذلك التخل�ص من قياداتهم .قمت،
وب�إ�صرار ،مبا اعتربته واجبي يف هذا امل�ضمار ،من قتل وتدمري واغتيال.
يوم ُه ِ ّجرنا �إىل زحلة بعد االنقالب الدموي على االتفاق الثالثي ،وكنت
�أحد املفاو�ضني� ،أ�صبحنا فج�أة الجئني مرفو�ضني من �أهلنا لإننا ُخ ِّونا،
كما كنا مرفو�ضني م��ن �أه��ايل زح�ل��ة .كنا �أي�ض ًا يف البداية مرفو�ضني
الحقني بعمليات
من املحيط اجلديد الوطني–الإ�سالمي-الفل�سطينيُ ،م َ
اغتيال من هنا وهناك .عربت زوجتي �أمام جمموعة غريبة ذات مرة  ،ويف
فهمت �أنا �أي�ضاً ،حال الفل�سطيني املرفو�ضة عودته
تلك املرحلة فهِ َم ْت ،كما ُ
�إىل وطنه ،وهو مرفو�ض حتى من �أخوته العرب ومن العامل �أجمع ومه ّدد

مماثلة بني اللبنانيني والفل�سطينيني.
ه�ج��رة معظم الف�صائل الفل�سطينية امل�سلحة م��ن لبنان وق ��رار القيادة
ال�سيا�سية الفل�سطينية عدم التدخل والتعاطي يف ال�ش�ؤون اللبنانية� ،أمران
جيدان جداً ،لكنهما خطوة ناق�صة وغري كافية لر�أب ال�صدع بني ال�شعبني.
�أدع��و القيادة الفل�سطينية ،كما ال�سلطات اللبنانية واملجتمع ال�سيا�سي
والأهلي يف لبنان� ،إىل فتح ور�شة ح��وار حقيقي تقودنا �إىل امل�صاحلة
�شكلية .لننتقل �إىل العمل امليداين وعلى م�ستوى
الفعلية .كفانا حوارات ّ
واملهجرين �إىل الداخل �أو �إىل اخل��ارج،
النا�س وال�ضحايا واملفقودين
ّ
وخ�صو�ص ًا يف املناطق التي �شهدت مواجهات مبا�شرة بني اللبنانيني
والفل�سطينيني الذين �أ�صبحت �أُناديهم �أخوة و�أنا�ساً .تعالوا ننظم رحالت
لزيارة املخيمات حتى نفهم جميع ًا ما يعانيه الفل�سطينيون� ،أو بالأحرى
ن�سببه لهم ب�سبب خماوفنا من توطينهم �أو من
�أن نكت�شف الأذى الذي ّ
ا�ستعمالهم �سيا�سي ًا و�أمنياً.
* ناشط للسالم والتغيير ،نائب رئيس جمعية "محاربون من أجل السالم"
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عماد مو�سى

*

بيار وحممود خلفي يتهام�سان .مدموزيل �سيمون تقر�أ ق�صة بالفرن�سية �أحد �أبطالها ا�سمه فيليب� .آن�سة
جميلة �صوت �آ�سر .ت�شتت حوا�سي :عيناي تراقبان مدموزيل �سيمون يف رواحها وجميئها �أمام اللوح
الأ�سود و�أذناي تلتقطان �شذرات من احلديث الدائر خلفي .بيار يروي ملحمود �أنه ح�صل على "رينجر"
خميم تل الزعرت .حممود ي�س�أل زميله و�شريكه على
جديد �أ�سوة بكل املنخرطني يف دورة تدريبية يف ّ
"البنك" الدرا�سي عن موقف �أهله من خ�ضوعه لدورة تدريبية مع الفل�سطينيني .يجيب" :ما معهم خرب
�شي من �شي" .ويكمل بيار �إثارة ده�شة حممود �أنه تعلّم فك الكال�شينكوف وتركيبه يف دقائق ما �أثار
مدربه .و"�إذا ب ّدك �أحد اجلايي مرنوح �سوا" .دق اجلر�س ،خرج حممود وبيار �إىل ملعب ثانوية
�إعجاب ّ
الأ�شرفية الأوىل لل�صبيان ،ملعب مراهقتي ال�صعبة ،وانزويا وك�أنهما يحوكان م�ؤامرة على م�شارف
ني�سان .1975
يف�صل �إثنني من حجمي .بيار
يكربين بيار ب�سنة تقريباً� .أما حممود فكان رمبا يف مثل �س ّني لكنه ّ
وحممود رفيقاي :الأول بحكم اجلرية والثاين بحكم الزمالة .يف احلرب حارب "الرفيق" بيار مع
حزب "الكتائب" بو�صفه مقات ًال متمرن ًا وانقطعت �أخبار حممود! و�سمعت الحق ًا �أن الأخ حممود
وتدرب عنا�صرها يف خميمات
التحق بحركة "�أمل" املوالية للفل�سطينيني يف زمن ن�ش�أتها الأوىلّ ،
مدربني فل�سطينيني� .سرق العام  1975مراهقتنا ومل يرجعها.
ع�سكرية حتت �إ�شراف ّ
تدرب فيه بيار ،ق�صدته مرار ًا برفقة والدي املعلّم عبده العامل يف �أحد معامل
خميم تل الزعرت ،الذي ّ
املكلّ�س ،جارة املخيم .امتلك والدي هواية واحدة يف حياته� :إكت�شاف املالحم.
حيث ُت�ب��اع اللحوم ال حيث يزهو ال�شعر .وه�ن��اك يف �أزق��ة الفقر
والفو�ضى عرث والدي على �ضالته :ملحمة تبيع حلوم ال�ض�أن
�ثرت �أن��ا بجهد ف��ردي على حمل بالة
ب�أ�سعار زهيدة .وع ُ
ابتعت منه �سرتة �شتوية بي�ضاء تدفئ اليوم ذاكرتي.
كانت امل�سافات ،ملن هم يف �سننا ،ال �شيء .ذات يوم
قررنا� ،شلّة من خم�سة� ،أن نتوجه من الأ�شرفية �إىل
املدينة الريا�ضية م�شي ًا حل�ضور مباراة بني النجمة
وفريق الهومنمن (�شقيق الهومنتمن)� .إخرتنا
ال�سري على الأق��دام ال حب ًا بريا�ضة امل�شي لكن
علي،
توفري ًا لبع�ض القرو�ش� .إتكل اجلميع ّ
و�أنا منذ يفاعتي �إىل اليوم �أتوه يف طرقات
�أع��رف �ه��ا .ب�ع��د ��س��اع��ة ون���ص��ف ال���س��اع��ة من
امل�شي احلثيث وجدنا �أنف�سنا يف �أزقة خميم
�صربا و�شاتيال .م�سلحون وزحمة ونداءات
ع�بر م �ك�ّب�رّ ات ال���ص��وت ت��دع��و �إىل التعبئة.
تعبئة �ضد من؟ �شعرت برهبة .ببوادر حرب.
�شممت رائحة اخلطر .خفق قلبي ب�سرعة� .ألف فكرة
�سوداء راودتني .ومل يعد �إ ّيل الهدوء �إال حلظة دخلت يف
بوابة مدينة كميل �شمعون الريا�ضية .رمبا اتكلت ،يف ال وعيي،
على كميل �شمعون حلمايتي و�إعادتي �إىل الأ�شرفية �ساملاً.
يف �سن الـ 14م�شيت يف التظاهرة ال�شهرية امل�ؤيدة للجي�ش اللبناين التي دعت �إليها
�أح��زاب "الكتائب اللبنانية" و" الوطنيني الأحرار" و"الكتلة الوطنية" (�أرك��ان
احللف الثالثي) وكانت املرة الأوىل التي �أ�ستطعم فيها حالوة امل ّد الب�شري ،يف
�سن الـ  .14بعد يوم وقفت �أمام �أحد �أك�شاك ال�صحف حيث كنت �أ�ستلذ بقراءة
تي�سر من �أخبار ال�صفحة "الأوىل" و�أذكر متام ًا ما كتبته
العناوين جمان ًا وما ّ
�إحدى ال�صحف" :نزل لبنان املاروين ب�أكمله لدعم اجلي�ش الفئوي"� ،إبت�سمت
وقلت يف نف�سي" :وهل الروم موارنة؟" ،و�إن وجد يف جيبي ربع لرية من طريق
اخلط�أ �أ�شرتي "النهار" وملحقها الأدبي .و�أذكر متام ًا ما كتبه �أن�سي حاج يف
تلك ال�سنة "لو كان اللبنانيون واحد ًا ال ن�صفني ملا وقعت حرب على الإطالق".
ومرت يف خاطري �سريع ًا فكرة خال�صتها :لو ُولدت يف الب�سطة لأبوين �سنيني
مع �أي ن�صف كنت لأكون؟
يف �سن الـ � 14شهدت البداية الفعلية للحرب املتعددة الوجوه ،و�أذكر �أن والدي
�أخربنا ب�شيء من التباهي �أنه زار عائلة �أحد الفل�سطينيني الذين �سقطوا يف جمزرة
البو�سطة وق ّدم تعازيه و�سمع �أحدهم يحلف فوق ر�أ�س ال�شهيد ب�أنه �سيث�أر له من بيار
اجلميل!
يف �سن الـ  14حملت ال�سالح (والقلم الحقاً) �ضد التنظيمات الفل�سطينية امل�سلّحة .-
وقتذاك كنت مغرم ًا ب�أغنية "زهرة املدائن" ومل �أزل.
* صحافي لبناني.

من البص...
يصور الجليل
مصطفى
ّ
ربيع م�صطفى

كان عمر م�صطفى ثالثة ع�شر عام ًا عندما خرج من قرية الزيب التابعة لق�ضاء عكّ ا باجتاه قانا .كان قد
جاء الأمر من القائد يف جي�ش الإنقاذ العربي �أبو ابراهيم ب�أن تخرج الن�ساء والأطفال من القرية ريثما
تنتهي املعركة مع ال�صهاينة فيعود اجلميع .مل تنته املعركة� ،أو هي رمبا مل حتدث ،وهو مل يعد �إىل الزيب
حتى اليوم .اختارت العائلة يف البداية بلدة قانا لوجود معارف لها فيها ،ثم كان الإنتقال �إىل منطقة
الب�ص ،املحاذية لبحر مدينة �صور ،التي كان يعي�ش فيها الجئون �أرمن .يف ذلك الوقت كانت
العائالت الأرمنية قد بد�أت تنتقل �إىل عنجر وبريوت تاركة منازلها للفل�سطينيني مقابل
رمزية من املال.
مبالغ ّ
م�صطفى دروي�ش �أحمد ،ال��ذي �سيحدث تغيري على ا�سمه الحقاً ،ب��د�أ يعمل منذ
الو�صول على �إعالة والديه امل�س ّنني ،فكان �أن باع العلكة عند موقف البا�صات
والغ�ساالت
القريب ،قبل �أن يتعلم مهنة الكهرباء ويعمل يف حمل لبيع ّ
الربادات ّ
ميلكه احلاج ال�صوري ابراهيم دبوق.
�زوج م�صطفى و�صار عليه �أن يجد م�صدر
يف عام  1959مل يعد الطفل طفالً .ت� ّ
دخل �إ�ضافي ًا ل ّأن املئة لرية التي كان يتقا�ضاها مل تعد تكفيه ليفتح بيت ًا ويعيل �أ�سرة،
للر�سم جعله يقتني كامريا ويتعلم
فكان �أن تبع �شغف ًا لديه مل تتوفر الظروف لبلورتهّ .
حبه ّ
كيف ي�ستخدمها ويظ ّهر الأفالم ،قبل �أن ينتقل بها �إىل ال�شارع حيث
راح يلتقط �صور ًا للنا�س مقابل ربع لرية لل�صورة .هذا العمل � ّأمن
�شهري ًا تقريباً .عندها ق� ّ�رر �أن الت�صوير
له مدخو ًال بلغ  300لرية ّ
ه��و مهنته ،فا�ست�أجر حم�ّلًاّ ً ق��رب ب� ّ�واب��ة ��ص��ور ��س� ّ�م��اه "ا�ستديو
اجلليل" ،لي�ؤكّ د انتماءه وحنينه �إىل املكان الذي �أتى منه طفالً.
منذ ذل��ك احل�ين �صار يدعى م�صطفى اجلليل ،وراح يزيد
معرفته بالت�صوير فتعلّم ت�صحيح ال�صور بالفحم والتلوين
الزيتي على يد حميي الدين �أبو ظهر ،كما ا�ستلهم �أ�ساليب
م�صورين �سابقني على ر�أ�سهم راجي
الت�صوير ّ
الفنية من ّ
احلاج الذي ال يدعوه �إلاّ بالفنان.
عام � 1965سافر �إىل ليبيا تارك ًا اال�ستديو ليعود بعد ثالثة
�أعوام فيفتتحه من جديد .كان قد بد�أ ي�ستهويه الت�صوير
ال�سينمائي ،فراح يقر�أ عنه ويتعلم �أ�ساليب عمل الر�سوم
املتحركة والتعامل مع �أفالم  8ملم ،قبل �أن ي�شرتي كامريا
فيديو ا�ستخدمها يف ت�صوير الأفراح و�إخراجها ،ليكون
من �أوائ��ل من يدخلون هذا املجال .وا�صل عمله يف مدينة
وم�صور حفالت حتى عام
م�صور ًا فوتوغرافي ًا
ّ
�صور ّ
 .1988حينها ا�ضطر للنزوح �إىل وادي الزينة نتيجة
املعارك بني بع�ض االح��زاب املحلية قبل �أن يعود في�سافر
�إىل ليبيا ليفتتح ا�ستديو اجلليل هناك مع �أبنائه الذين
وقرر تطوير
ورثوا عنه املهنة .عاد �إىل لبنان عام ّ ،1994
عمله فتعلّم من مهند�س الكومبيوتر ال�صيداوي �أحمد النتوت
ال�صور با�ستخدام الفوتو�شوب .وه�ك��ذا راح
كيف ي�ع� ّدل ّ
ال�صور قبل �أن يدخلها
ي�صور بالكامريا "الأنالوغ" ويظ ّهر ّ
ّ
�إىل الكومبيوتر بوا�سطة "�سكانر" فيعيد ت�صحيحها ،وي�ضيف �إل�ي�ه��ا م��ؤث��رات
م�ستخدم ًا الفوتو�شوب �إىل �أن اقتنى كامريا "ديجيتال" عام  1998ا�ستكمل معها رحلته
الرقمية التي ا�ستمرت حتى �إقفال املحلّ عام  2015وال�سفر �إىل �أمريكا حيث الأبناء الذين
افتتح لهم ا�ستديو اجلليل  -فرع �أمريكا ال�شمالية.
الب�ص جم��دداً .وق��رر بت�شجيع من ابنه الدكتور حممد ال��ذي يعي�ش معه
رج��ع �إىل خميم ّ
ممار�سة الر�سم� ،شغفه ال ّأول ،وتطويره .يف البدء كان ي�ستخدم �ألواح الكانفا�س لري�سم
ت�صور مناظر طبيعية ي�ستعيد فيها ذاكرة املكان ال ّأول ،بحرية الزيب يف القرية
لوحاته التي ّ
املخيم وجدران مدينة �صور
الفل�سطينية التي �أتى منها ،قبل �أن ينتقل �إىل الر�سم على جدران ّ
التي ي�شهد ك ٌرث منها على قدرة خياله رغم � ّأن التجربة مل تبد�أ �إلاّ منذ عام واحد.
�أربعة وثمانون هو عدد ال�سنوات التي �أم�ضاها م�صطفى على هذه الأر�ض حماو ًال ت�سليط
حرفياً ،على اجلمال يف الب�شر والطبيعة .وهو ي�ؤكّ د �أ ّنه �سيعي�ش ما عا�شت ر�سومه
ال�ضوءّ ،
وت�صاويره على اجلدران ويف بيوت النا�س.
�ستعي�ش طوي ًال يا م�صطفى!
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بول غيراغوسيان...
فرشاته رسمت النكبتين :األرمنية والفلسطينية
�صقر بو فخر
بول غرياغو�سيان �أرمني ولبناين وفل�سطيني يف �آن .وقد اختار الفن هوية
يعب عن تع ّدد هوياته ومنابته املتتابعة� .إنه ر�سام النكبتني:
له رمبا كي رِّ
النكبة الأرمنية والنكبة الفل�سطينية معاً .جاء وال��ده من موطنه الأ�صلي
�إىل فل�سطني مع موجة التهجري الثانية يف العام  ،1922حني جرى طرد
�أرمن كيليكيا واجلزيرة ال�سورية العليا (مرع�ش و�أورفة وماردين وكل�س
وعينتاب) البالغ عددهم نحو � 75أل��ف ن�سمة �إىل �سوريا .وم��ن �سوريا
ان�ساح بع�ض ه�ؤالء نحو لبنان وفل�سطني.
وثمة خ�لاف يف ��ش��أن ت��اري��خ مولد ب��ول غرياغو�سيان وم�ك��ان والدت��ه.
فمعظم امل�صادر يذكر عام  1926تاريخ ًا ملولده ،ويورد القد�س مكان ًا لتلك
الوالدة .واحلقيقة الراجحة �أنه ولد يف بيت حلم يف � ،1925 /12/ 25أي
يف يوم ميالد ال�سيد امل�سيح .ولعل مولده يف �آخر �أ�سبوع من عام 1925
�أزاح التاريخ قلي ًال ف�صارـ بح�سب الأوراق الر�سمية عام .1926
املحبة يف القد�س ،ثم انتقل �إىل
در���س بول غرياغو�سيان لدى راهبات ّ
وتدرب على يدي الر�سام بياترو
دير الآباء ال�ساليزيني يف القد�س � ً
أي�ضاّ ،
�أباغيتي الذي علمه ر�سم الأيقونات وفق ًا للتقليد البيزنطي .ور�سم الأيقونات
كان من امل�ؤثرات الفنية والروحانية الأوىل التي اكت�سبها غرياغو�سيان من
مدينة القد�س التي درج يف حاراتها و�أزقتها ،وبني كنائ�سها و�أديرتها
و�صوامعها حتى بلغ الثالثة والع�شرين.
مل يكن الأرم ��ن يف ال�ق��د���س جم� ّ�رد جالية �أجنبية ،ب��ل ك��ان��وا مواطنني
مندجمني يف هويتهم الوطنية والقومية م ًعا ،فلم ينعزلوا داخ��ل حارة
الأرمن كاليهود يف حارتهم ،بل �سكنوا يف �أحياء القد�س كلّها ،وانت�شروا
يف جميع مناطقها احل��دي�ث��ة كالطالبية وال�ق�ط�م��ون وال�ب�ق�ع��ة .والأرم ��ن
الفل�سطينيون ك��ان لهم ح�ضورهم الب�شري والديني واالقت�صادي يف
فل�سطني منذ نحو � 1600سنة على الأقل ،ولهم ح�صة من كني�سة القيامة،
ف�ضلاً عن �إدارتهم م�ؤ�س�سات دينية وثقافية عريقة مثل كاتدرائية القدي�س
يعقوب ومكتبة دي��ر م��ار يعقوب التي حتتوي ث��اين �أك�بر جمموعة من
الوثائق الأرمنية يف العامل ،عالوة على نحو �أربعة �آالف خمطوطة ،وكذلك
مطبعة الأرمن التي �أُ ّ�س�ست يف عام  .1848ومن امل�شهور تاريخي ًا �أن �أول
مدر�سة لتعليم الت�صوير ال�ضوئي يف العامل العربي ظهرت يف القد�س
على يدي الأ�سقف ي�ساي غرابيديان (البطريرك يف ما بعد) ،وكان ذلك
يف �أواخ��ر خم�سينيات القرن التا�سع ع�شر .و�أول ا�ستديو للت�صوير
يف القد�س � ّأ�س�سه يف �سنة  1885غرابيد (غرابيت) كريكوريان ،ومنه
تنا�سلت اال�ستديوهات الأخرى.
وا�ش ُتهر من بني ال�شخ�صيات الأرمنية الفل�سطينية ليفون ملكيان وهو �أ�شهر
ع��امل نف�س يف لبنان وال�ع��امل العربي قبل �أن يهاجر �إىل كندا �إب��ان احلرب
الأهلية اللبنانية ،وال�شاعرة للي كرنيك وه��ي من مدينة طولكرم ،و�أل�برت
�أغازريان (الناطق الر�سمي با�سم الوفد الفل�سطيني �إىل م�ؤمتر مدريد �سنة
 ،)1991ومانويل ح�سا�سيان (نائب رئي�س جامعة بيت حلم و�سفري فل�سطني
احل��ايل يف �إنكلرتا) .ومن بني �شهداء االنتفا�ضة الأوىل ه��اروت كولوزيان
الذي ا�ست�شهد يف رام الله يف .1991/8/11

�إىل لبنان ومنه �إىل �أوروبا
ك��ان ع��دد الأرم��ن يف القد�س وحدها يف عهد االن�ت��داب الربيطاين نحو
ع�شرة �آالف ن�سمة� ،أي �أن عددهم اليوم يجب �أن يكون خم�سني �ألف ًا على
الأقل ،فيما ال يبلغون الآن الألف فقط .وال�سبب هو عملية الرتحيل والطرد
(الرتان�سفري) الذي خ�ضع له الأرمن مثل بقية �أبناء فل�سطني ،ثم الهجرة
تعر�ض ملخاطر
املتمادية نحو الغرب .وكان احلي الأرمني يف القد�س قد ّ
�أمنية �أثناء حرب  1948-1947وال �سيما �أنه يقع بني حارة اليهود وبقية
الأحياء الإ�سالمية يف املدينة .يف هذه الأحوال امل�ضطربة ّقرر والد بول،
وهو عازف كمان فقري� ،أن ينتقل مع عائلته �إىل لبنان حيث حطّ ت العائلة
رحالها يف حي برج حمود .ويف بريوت عمل بول غرياغو�سيان معلم ًا

*

للر�سم يف امل��دار���س الأرمنية بعدما �أجن��ز �أول لوحة زيتية له يف �سنة
 .1948ويف �سنة  1956فاز باجلائزة الأوىل يف م�سابقة نظمها املعهد
الثقايف الإي�ط��ايل ،ون��ال منحة لدرا�سة الفنون الت�شكيلية يف �أكادميية
الفنون اجلميلة يف فلورن�سا .ويف عام  1962نال منحة ثانية من احلكومة
الفرن�سية للدرا�سة يف «�أتيلييه دي ميرت» يف باري�س.

احلداثة والقدامة
حاز بول غرياغو�سيان اجلن�سية اللبنانية يف عهد الرئي�س ف��ؤاد �شهاب،
وانخرط يف جمرى احلياة الثقافية والفنية يف لبنان ،و ُع ّد �أحد �أبرز �أعالم
حركة احل��داث��ة الفنية يف ب�ي�روت ،م��ع �أن التجريد والرتاجيديا م��ا انفكّ ا
يتجاوران يف �أعماله حتى �آخر لوحة غري منجزة ر�سمها يف �سنة .1993
حمود � ،أو
التقط �شخ�صياته ومو�ضوعاته من الأح�ي��اء ال�شعبية يف ب��رج ّ

امل�شردين واملقهورين
ا�ستلّها من ذاكرته املقد�سية التي ظلّت توم�ض بالنا�س ّ
أكب على ر�سم الأج�ساد الب�شرية كقامات متطاولة ذات وجوه
واملطرودينّ � .
ُ
واملقو�سة الظهور �أحياناً ،ما
الالهثة
اجلموع
ل
ت
ك
ر�سم
على
�سدميية ،و�ش ّدد
َ
ّ
يعيد �إىل الذاكرة �صورتي اللجوء الفل�سطيني والأرمني �إىل لبنان.
¶¶¶

ن�ش�أ بول غرياغو�سيان فقرياً ،وعا�ش مكتفياً ،لكنه �صار ثري ًا بعد وفاته،
فقد بيعت �إح��دى لوحاته يف م��زاد نظمته �صالة "كري�ستيز" يف �سنة
� ،2013أي بعد رحيله بع�شرين �سنة ،ب�ستمئة �ألف دوالر� .أقداره مل متهله
قدميه يف حادثة م�صعد يف �سنة  ،1974وعا�ش بعد
كثرياً ،ف ُبرتت �إحدى ْ
ذلك رفيق ًا للعكاز والنظارات ال�سميكة والفر�شاة �إىل �أن غادرنا يف �سنة
.1993
* كاتب وباحث في الشؤون الفلسطينية.

كاريكاتير

موحدة لقضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان"
وثيقة "رؤية لبنانية ّ

معمقة لـ"جمموعة العمل اللبنانية حول ق�ضايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان" -التي يتمثل فيها كل
تت�ضمن نتاج مناق�شات ّ
ّ
من :التيار الوطني احلر ،حركة �أمل ،القوات اللبنانية ،حزب الله ،تيار امل�ستقبل ،احلزب التقدمي اال�شرتاكي وحزب الكتائب
اللبنانية ،ا�ستمرت عامني و�أدت �إىل توافقات ع ّدة مبا فيها تعريف الالجىء الفل�سطيني والتوطني ،انطالق ًا من الثوابت الوطنية.
وثيقة النتائج الرئيسية تعداد السكان والمساكن
والتجمعات الفلسطينية في لبنان "2017
في المخ ّيمات
ّ

بعد موافقة جمل�س ال��وزراء وتوقيع مذكرة تفاهم مع احلكومة الفل�سطينية� ،أجنز كل من �إدارة الإح�صاء املركزي واجلهاز
جتمعاً.
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ب�إ�شراف جلنة احلوار� ،أكرب و�أدق عملية �إح�صائية �شملت ّ
املخيمات الر�سمية الـ  12وّ 156
وتبينّ من خاللها �أن العدد الإجمايل لالجئني الفل�سطينيني فيها بلغ  174.422فرد ًا مقيماً.

اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن )(٢

واﻗﻊ اﻟﻌﻴﺶ
اﻟﺘﻘﺪم
وإرادة
ّ

كتاب "اللجوء الفلسطيني في لبنان " في جزئين

تناول اجلزء الأول "كلفة الأخوة يف زمن ال�صراعات" الذي �صدر عام  ،2016جملة الأو�ضاع العربية والدولية التي �أنتجت
الق�ضية الفل�سطينية ،وبينّ خريطة اللجوء الفل�سطيني يف لبنان وواقعه الدميوغرايف وال�سو�سيولوجي ،والتحديات التي تواجهه.
املخيمات
تعمق يف كل امل�شكالت التي تعانيها ّ
�أما اجلزء الثاين "واقع العي�ش و�إرادة التقدم" الذي �صدر عام  ،2017فقد ّ
أممية ،كما �إىل وثائق من الدوائر
�
جهات
عن
والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان� ،إ�ستناد ًا �إىل م�ؤ�شرات وتقارير دولية �صادرة
ّ
ّ
للمرة الأوىل.
تن�شر
ة
املعني
اللبنانية
ّ
ّ
ويتحمل �أ�صحابها امل�س�ؤولية عما ورد فيها.
�إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مما ورد يف هذا امللحق ال رّ
تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني ّ
جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني هي هيئة حكومية ت�أ�س�ست يف العام 2005
وتعنى بال�سيا�سات العامة التي تعالج ق�ضايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان.
تعمل اللجنة كحلقة ارت��ب��اط م��رك��زي��ة ب�ين ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني وبني
امل�ؤ�س�سات الر�سمية والدولية املعنية ،تق ّدم امل�شورة واالق�تراح��ات حول
ال�سيا�سات العامة للحكومة اللبنانية جتاه ق�ضايا اللجوء الفل�سطيني ،ترتكز
بذلك على امل�صالح الوطنية لل�شعب اللبناين ويف مقدمتها رف�ض التوطني
مع الت�أكيد على حق الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بالعي�ش الكرمي حلني
عودتهم �إىل ديارهم.
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 تدقيق لغوي :جميل نعمة  -انفوغرافريك :زينون عطية  -ر�سوم:امل كعو�ش  -ترجمة :زينيا �شويري
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