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فلسطينيو لبنان: بين التهجير والتوطين وطموحات الشباب

يف بياننا الوزاري للحكومة اللبنانية الرابعة والس��بعني بعد االس��تقالل واألوىل يف عهد الرئيس ميشال عون، 
والتي اخرتنا لها عنوان "استعادة الثقة"، أكدنا أهمية تعزيز الحوار اللبناين - الفلسطيني.

فكام أن "استعادة الثقة" حق للبنانيني علينا ليك نعيد إليهم الثقة بالوفاق الوطني، وبدولتهم ومؤسساتها. 
هي أيضاً حق للفلسطينيني علينا تأكيد إلتزامنا القضية الفلسطينية التي مل تغب يوماً عن أدبياتنا السياسية.
وألن الثق��ة ه��ي أغىل م��ا ميكن أن ميلكه بلدنا، فإن اس��تعادتها بأرسع ما ميكن أم��ر ال ميكن أن ننجزه االّ 
بالتوافق��ات وبقيام عالقات تفاعل بني مختلف القوى السياس��ية اللبنانية، عرب الخوض يف مختلف القضايا 

بهدوء ودميوقراطية بإعتبار أننا نعيش تحت سقف نظام دميوقراطي يقوم عىل الحوار والتفاعل.
لق��د اخت��ار اللبنانيون الحوار بني بعضهم البع��ض من أجل مصلحة لبنان واس��تقراره، ألن ال أحد يريد أن 
يعيش حرباً أهلية من جديد، كذلك اختار الفلسطينيون الحوار عرب إعالن "فلسطني يف لبنان" وعرب املامرسة 
بعد الحرب االهلية. ووصلنا عرب "مجموعة العمل اللبنانية بش��أن قضايا الالجئني الفلس��طينيني يف لبنان"، 
التي ش��ملت القوى السياس��ية اللبنانية عىل اختالف مش��اربها وانتامءاتها، اىل إيجاد مساحة تفاهم لبناين 
عميق حول كيفيّة التعامل مع الفلس��طينيني عىل نحو يحرتم حقهم األس��ايس يف حياة كرمية لحني عودتهم 
اىل وطنهم، ملتزمني أحكام الدس��تور لجهة رفض التوطني بش��كل واضح وثابت من خالل: الفقرة "ط" من 
مقدمة الدس��تور التي تنص عىل "أّن ارض لبنان واحدة ولكل لبناين، فال فرز للش��عب وال تجزئة وال توطني 

وال تقسيم".

اليوم، وأمام تحدي مواجهة نيّات إرسائيل العدوانية وخططها الواضحة لرفض كل املساعي املبذولة لتحقيق 
السالم، وتهديدها املتجّدد بإعالن الحرب عىل لبنان، علينا تنفيذ سياسة جامعة هّمها الرئييس مصالح لبنان 
املنطلق من محيطه العريب وامللتزم بالقضية الفلس��طينية. هذه السياس��ة تتطلّب منا التعايل عن الخالفات 
والتجاذب��ات. فواجباتنا تجاه الفلس��طينيني املقيمني عىل أراضينا مس��ألة يج��ب أن أال تبقى نقطة خالف. 
علينا العمل معاً ليك يضطلع املجتمع الدويل وبش��كل كامل مبسؤولياته، ويساهم بشكل دائم وغري متقطع 
بتمويل وكالة "األونروا" التي تعاين من أزمة مالية ستنعكس حتامً وبشكل سلبي عىل متطلبات الالجئني يف 
لبنان. وكلنا يعرف أن واقع املخيامت مأس��اوي والدولة اللبنانية ال يجب أن تس��تمر بالنظر إىل هذا الواقع، 

وهو يتفاقم حتى يتحّول إىل مسألة ال ميكن حلها.
لقد أكد لبنان الرسمي أنه لن يتخىل عن حق عودة الشعب الفلسطيني إىل دولة مستقلة عاصمتها القدس، 
وأكد اللبنانيون مبختلف مش��اربهم أنهم ال يشكلون عائقاً أمام أي مرشوع يسمح للبنان بتحّمل مسؤولياته 
تج��اه الالجئني الفلس��طينيني. إن لبنان لن يتهرّب من واجباته، وهو أكد أم��ام املحافل الدولية أن ال مجال 
للتوط��ني أو أي إج��راء يناقض حق العودة. موقفنا هذا ال يتناقض البتة مع إعطاء األخوة الالجئني حقوقهم 
االنسانيّة، بل إن منحهم هذه الحقوق يزّودنا معاً وسوياً بالقّوة الالزمة ملواجهة الصعاب التي نواجهها عىل 
مختلف الصعد، سياسية كانت أو اقتصادية أو معيشية، فنستعيد قّوة العالقات األخوية الثنائية السليمة.
 * رئيس حكومة ترصيف األعامل

الحترام حق الالجئين بحياة كريمة 
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مقابلة

يجزم الرئي�ض �سليمان اأن لبنان مل يفقد ا�ستقالله. ويقول: "قال ريا�ض 
ال�سلح يف البيان الوزاري حلكومته عام 1946 لقد اأن�ساأنا الدولة وبقي 
مقّوماتها من و�سع د�ستور  بكل  الدولة  بناء  مّت  لقد  الوطن.  اإن�ساء  علينا 
والواجبات  واحلقوق  واالمتيازات  لل�سالحيات  وحتديد  قوانني  واق��رار 
تتعّر�ض  الدولة وما زالت  تعّر�ست  لالأ�سف  لكن، ويا  الوطني".  وامليثاق 

ملناف�سات الدويالت، فل�سطينية ولبنانية.
اأ�ساف: "على الرغم من ذلك اأ�سعر اأن الوطن بخري وا�ستقالله موجود، 
الد�ستور  مقدمة  فقد ح�سمت  قوة.  اأكرث  اأ�سبحا  ومفهومه  الوطن  وفكرة 
اأنه  ال�سنوات  مّر  على  لبنان  واأك��د  كيانه،  ونهائية  لبنان  عروبة  اإ�سكالية 
عربي االنتماء اأكرث من كل العرب. لقد قيل اإن دخول �سوريا كان حلماية 
امل�سيحيني واأن خروجها �سينهي وجودهم وتزعزع نظامها �سيوؤدي اإىل 
البلد.  اإن عدم انتخاب رئي�ض للجمهورية �سيق�ّسم  لبنان. كما قيل  انهيار 
منذ اغتيال الرئي�ض رفيق احلريري وان�سحاب �سوريا وظهور "داع�ض" 
على  الطوائف  وتتناف�ض  عليه،  كانت  مما  اأك��رث  الوطنية  الفكرة  تر�ّسخت 
الوطنية ومتنع اإ�سعاف الكيان وانهياره. وال نن�سى اأن لبنان ظل �سنتني 
متوز  ح��رب  وقعت  وقبلها  للجمهورية،  رئي�ض  دون  م��ن  ال�سنة  ون�سف 
وغريها من اأحداث مف�سلية برهن خاللها ال�سعب اللبناين اأن لبنان وطنه 

النهائي. 

متار�سها  التي  ال�سيا�سية  اإدارت���ه  عن  ولي�ض  لبنان  �سعب  عن  هنا  اتكلم 
الطبقة التي ت�ستخدم الطائفية مطية لتعزيز ح�سورها. واخلوف اأن يوؤدي 

ف�سل الدولة البنانية وانهيارها اإىل �سقوط الفكرة الوطنية". 
الأحداث الأمنية يف املخيمات وال�سالح 

يعترب الرئي�ض �سليمان املخيمات الفل�سطينية �سورة م�سّغرة عن الو�سعني 
ال�سراع  اىل  ي��وؤدي  الف�سائل  وجت��اذب  وحماورهما  واالقليمي  العربي 
داخلها، وهذا ما اأدى اإىل عدم تنفيذ القرار ب�سحب ال�سالح الفل�سطيني. 

الرئيس سليمان: تجاذب المصالح والمحاور 
سبب لعدم سحب السالح الفلسطيني

أين ورقة لبنان من أوراق التفاوض
على الحّل الدولي لألزمة السورية؟

¶ ¶ ¶

حل مشاكل المخيمات بتفاهم الفصائل 
على مرجعية واحدة 

يوؤكد رئي�س اجلمهورية ال�ضابق العماد مي�ضال �ضليمان يف لقاء مع "ج�ضور" اأن "ال حل ملو�ضوع املخيمات اال من خالل 
مرجعية  ت�ضكيل  على  الفل�ضطينية  الف�ضائل  بني  تفاهم  ذلك  ي�ضبق  اأن  على  ر�ضمي.  قانوين  تنظيم  يليه  اجتماعي  عقد 

واحدة تتعامل معها الدولة فتتو�ضالن معاً اإىل حل اأمني.

خالل  عبا�ض  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ض  طرحها  التي  امل��ب��ادرة  اأم��ا 
ت�سليم  اىل  دع��ت  وال��ت��ي  للجمهورية،  رئي�سًا  كنت  ح��ني  لبنان  زي��ارت��ه 
ال�سالح الفل�سطيني اإىل الدولة اللبنانية، فلم ت�ستطع ال�سلطة الفل�سطينية 
ي��ح��دث يف  م��ا  ال��ف�����س��ائ��ل.  ب��ني  حتقيقها ب�سبب االن��ق�����س��ام وال��ت��ج��اذب 
املخيمات هو نف�سه ما يحدث يف غزة. ل�سنا نحن ال�سبب يف عدم حتقيق 
هذه املبادرة، واأنا على اقتناع ب�سرورة حتقيق عقد اجتماعي يليه تنظيم 

قانوين ر�سمي والتو�سل اإىل حل اأمني".
على  واف��ق��ن��ا  لبنانيني  كم�سوؤولني  "نحن  �سليمان:  الرئي�ض  وت��اب��ع 
ال��ت��ع��اون وتنظيم ال��و���س��ع االأم��ن��ي داخ���ل امل��خ��ي��م��ات وه��و اأم���ر واق��ع 
مرجعية  لديهم  يكن  مل  الفل�سطينيني  اأن  ااّل  معه،  ونتعامل  م��وج��ود 
م�سوؤولة واحدة موّحدة لكي نتعامل معها. وقد با�سرنا عالج الو�سع 
�سهدته  ما  فيها  مبا  االأح��داث  لكن  للمخيمات،  واملعي�سي  االجتماعي 
فر�ض  وتقّل�ض  النمو  وت��راج��ع  اقت�ساديًا  لبنان  يعانيه  وم��ا  �سوريا 
يف  ميكن،  فكيف  طريقها.  يف  �سيء  كل  جرفت  ط��راأت،  التي  العمل 
حت�سني  على  تعمل  اأن  الكارثة،  اإىل  االأق��رب  االو���س��اع  ه��ذه  مثل  ظل 
فيما  و�سواه  العمل  �سعيد  على  الفل�سطينية  املخيمات  يف  االأو�ساع 

اقت�سادهم؟". اإنهيار  اللبنانيون يعانون من 
اجلي�ش وِعرب معركة نهر البارد 

 يعتقد الرئي�ض �سليمان اأنه كما حدث بالن�سبة اىل اتفاق الطائف واعالن 
بعبدا، يحدث اليوم االأمر نف�سه. ال �سيء يجد طريقه اىل التنفيذ. وي�ساأل: 
اإلغاء  هيئة  وت�سكيل  الدفاعية  واال�سرتاتيجية  بعبدا  اعالن  تنفيذ  "اأين 
الطائفية ال�سيا�سية واإقرار قانون انتخاب ن�سبي، غري القانون الذي مّت 
التوافق عليه موؤخرًا والذي هو قانون طائفي بامتياز؟ اأين تنفيذ اإن�ساء 
االأدي���ان...؟  حل��وار  مركز  ولبنان  الق�ساء  وا�ستقالل  لل�سيوخ  جمل�ض 
املركز وهناك من يحارب ل�سالح طائفة معينة،  كيف نح�سل على هذا 

ولبلد غري لبنان؟ 
ما يطلبه رئي�ض اجلمهورية اليوم طلبته قبله، وطلبه قبلي الرئي�ض اأمني 
اإىل اجلي�ض  بالن�سبة  اأما  القدرة على حتقيقه.  لدينا  لي�ض  لكن  اجلميل. 
واخلطة االأمنية للمخيمات والبلد، فاأقول اإن العائق يتمثل يف التجاذبات 
ال�سيا�سية امل�ستمرة. اأقول هذا من دون اأن اأن�سى اإجنازات اجلي�ض، فكل 
اللبنانيني والفل�سطينيني وقفوا معه �سد املجموعة االرهابية التي كانت 

توؤ�س�ض لداع�ض ولقيام اإمارة ا�سالمية يف نهر البارد. 
بالدولة  مرتبط  املخيمات  داخل  اأمني  ترتيب  اإيجاد  يجب  اأنه  اأرى  لذا   
اللبنانية وله نظام معنّي وموّحد، م�سبوقًا بتوحيد املرجعية الفل�سطينية 
وراء منظمة التحرير كونها االأكرث متثياًل كطريق نحو العقد االجتماعي 
مع الفل�سطينيني، ما يوؤدي اىل حتقيق حقوقهم يف العمل والتمّلك وغري 

ذلك. اإذن كل االأمور مرتبطة بح�ّض التعاون وح�سن العالقة".
العرب كثرية واملطلوب واحد

اإىل  �سليمان  امل�ساكل جمال  مفتعل  مغادرة  �سليمان  الرئي�ض  ي�ستغرب 
ل االأمور يف املخيمات يف ظل  اأن ن�سهِّ "كيف ميكن  اخلارج. وي�ساأل: 
هذا الو�سع؟. نحن نتخّوف دومًا من تكرار اأزمة البارد طاملا اأّن هناك 
ت�سرفات  اىل  الفل�سطينيني  بع�ض  وتدفع  حتّر�ض  غريبة  خفّية  اأي��ادي 

�سيئة جتاه �سعبهم وجتاه اللبنانيني.
الِعربرَ كثرية من اأزمة البارد، اأولها زوال ما كان يعتقده بع�ض االإرهابيني 
و�سعبًا،  حكومة  اللبنانيني،  لكّن  جانبهم.  اإىل  �سيقفون  ال�سّنة  اأن  من 

الرئيس السابق ميشال سليمان.
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كانوا موّحدين مع جي�سهم، وتاأكد تاليًا اأن اإر�ساء االأمن وتطبيق القانون 
مفيد للدولة واملجتمعني اللبناين والفل�سطيني يف اأمنهم وحياتهم. واأن 
يتوّحد  اأن  و يجب  ق�سية عربية حم�سة  تعود  اأن  فل�سطني يجب  ق�سية 
العرب حولها. فمن يحب فل�سطني يجب اأن ي�ساعد يف عودتها، ال بل يف 

ا�ستعادتها ق�سية العرب".
ينفي الرئي�ض �سليمان احتمال ح�سول حرب ا�ستباقية ا�سرائيلية على 
اأي �سربة للبنان �ستكلفنا الكثري. الكل يراهن  "بالطبع،  الله".  "حزب 
مثل  كربى  دول  بوجود  ا�سرائيلية  حرب  وقيام  ال�سورية  الورقة  على 
هناك  اأح��د.  مل�سلحة  تكون  لن  لكنها  وتركيا،  واي��ران  ورو�سيا  امريكا 
حت�سريات لالأوراق على الطاولة. ولالأ�سف فاننا كلبنانيني غري جاهزين 
واأي��ن  لبنان؟  حتييد  فاأين  نقدمها.  الطاولة  على  ورق��ة  اأّي  لدينا  ولي�ض 
تر�سيم احلدود؟ ومتى عودة ال�سوريني؟ ما هي مطالبنا؟ ا�سرائيل تطرح 
مطالبها وكذلك ايران ورو�سيا وامريكا. كل االأطراف لديها مطالب، لكن 

اأين مطالب لبنان؟ اأين ورقتنا؟ اأين لبنان يف هذا احلل؟".
ويوؤكد الرئي�ض �سليمان اأنه "يف جميع االأحوال، �سيكون احلل مل�سلحة 
ا�سرائيل. لقد �سبق ووجهُت ر�سالة كرئي�ض للجمهورية اإىل االأمني العام 
لالأمم املتحدة بان كي مون هي مبثابة موقف لبنان يف حال ح�سول اأي 

حّل دويل الأزمة �سوريا".
التوطني وعودة الهاج�ش

يريد  اأح��د  ال  الأّن  قائم  باأنه  التوطني  هاج�ض  �سليمان  الرئي�ض  ي�سف 
لكن  التوطني،  نخ�سى  نحن  وطنهم.  اىل  الفل�سطينيني  الالجئني  اإع��ادة 
ذلك  و�سيكون  العادلة  احللول  توفري  على  قادر  ال��دويل  املجتمع  وحده 
عرب حّل الدولتني. لبنان مل ولن يقبل التوطني. الفل�سطينيون موجودون 
حت�سني  من  مننعهم  اأو  االن�سانية،  حقوقهم  نحرمهم  ان  ن�ستطيع  وال 

اأو�ساعهم االجتماعية، وهذا اأمر يريح اللبنانيني اأ�ساًل.

ي�سرب  ذل��ك  الن  متعاقبة،  توطني  عمليات  يتحمل  اأن  للبنان  ميكن  ال 
ال�سنوات  وم�سائب  االأح���داث  كل  رغ��م  ز  تعزًّ ال��ذي  ومن��وذج��ه  �سيغته 
اأو  ال�سفة  اإىل  الفل�سطينيني  الدولتني وعودة  تاأمني حّل  االخ��رية. يجب 

غّزة.
لبنان مل يعد ي�ستطيع حتمل الكثافة ال�سكانية وهو قد ينفجر يومًا ما. 

ما هي املوارد التي ميكننا تاأمينها لالجئني الفل�سطينيني الذين اأ�سبحوا 
اأكرث تعّلمًا، علمًا اأنه يجب توفري فر�ض عمل الئقة لهم؟ هناك ن�سبة بطالة 
كبرية يف لبنان، هذا اأمر �سعب يف ظل اأو�ساعه وتقّل�ض فر�ض العمل 
فيه، وللجميع من دون ا�ستثناء. اإن حت�سني ظروف الفل�سطينيني اأمر ال 

عالقة له بالتوطني، بل واجب تفر�سه القوانني الدولية واالإن�سانية.

الصور النمطّية تطغى على المعاناة وعلى قصص األبطال
 لني ليند*

احلوار  للجنة  الدائمني  ال�سركاء  اأحد  هي  الرنويج  اأن  مبا 
لدعم  ه��ن��ا  وج����ودي  ي�سعدين  الفل�سطيني،   - ال��ل��ب��ن��اين 
والتعاون  وتنميتها  العالقات  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلهود 
بني الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان واملجتمعات اللبنانية 

امل�سيفة.
لي�ش من ال�سهل تغيري مفاهيم طاولت جمموعة من النا�ش، 
واإدامتها  بها،  والتالعب  منهجي،  ب�سكل  تغذيتها  وقد مّتت 
والت�سريد.  الأهلية  احلرب  �سنوات  من  طويلة  فرتة  خالل 
كما  اللبنانيني  تطارد  زالت  ما  امل�سطرب  املا�سي  فذكريات 
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان على حّد �سواء. ومع تكرار 
بني  والتخيلية  امل��ادي��ة  احل���دود  واإق��ام��ة  امل�ساحلة  جهود 
ال�سعبني، من املفهوم كيف اأ�سبح من ال�سعب على املرء اأن 
يرى نف�سه يف "الآخر"؛ واأن يرى الإن�سان يف هذا "الآخر". 
كما اأن ما ترتكبه و�سائل العالم من بث ال�سور والق�س�ش 
من  اأيًا  ي�ساعد  ل  اأمر  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  عن  ال�سلبية 
اجلهتني على جتاوز ال�سعاب: فاحلديث عن غياب القانون، 
املعاناة  على  يطغى  النمطّية،  وال�سور  العنف،  وانت�سار 
حياتهم  يف  الفل�سطينيني  معظم  يواجهها  التي  الإن�سانية 
اأي�سًا  اليومية. مثل هذه ال�سور والقوالب النمطّية تطغى 

على ق�س�ش العديد من الأبطال داخل هذه املجتمعات الذين 
ل يزالون قادرين يف ظل ظروف قا�سية وغري م�ستقرة على 
المتحانات  يف  النجاح  اأو  لأ�سرهم،  اأ�سا�سية  وجبة  تاأمني 

املدر�سية يف خمتلف املراحل التعليمية.
لقد حان الوقت لأن منتلك ال�سجاعة لالنفتاح على "الآخر" 
من  ثقة  على  واإن��ن��ي  الإن�����س��اين.  امل�ستوى  على  ومعرفته 
الت�سّورات  كل  حتطيم  اإىل  �سيوؤدي  التوجه  ه��ذا  مثل  اأن 
اخلاطئة من املخاوف التي ت�سكل كبحًا حلياة الفل�سطينيني 
دولة دعمت  اأمّثل  اأن  اأي�سًا  ي�سّرفني  لبنان.  ومعي�ستهم يف 
ا�ست�سافة جمتمعه لالجئني لأكرث  الرائعة على  لبنان  قدرة 
دعمها  خالل  من  الرنويج،  اأن  يف  اأمل  وكلنا  عامًا.   70 من 
ذلك  يف  مبا  الفل�سطيني،   - اللبناين  احل��وار  جلنة  لروؤية 
والتجّمعات  املخيمات  يف  وامل�ساكن  لل�سكان  العام  التعداد 
 ،2017 املا�سي  العام  اأج��ري  ال��ذي  لبنان  يف  الفل�سطينية 
اإعادة �سياغة  بّناء يف  �ست�ستطيع ال�ستمرار يف لعب دور 
الق�س�ش/ اخلطاب حول وجود الفل�سطينيني يف لبنان، من 
اجل تاأمني حياة كرمية لهم اىل اأن يتحقق حقهم يف العودة 

اىل بالدهم.
* سفيرة النرويج في لبنان سفيرة النرويج في مخيم برج البراجنة.  )عن موقع سفارة النرويج في لبنان(

 الرئيس ميشال سليمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارة االخير الى لبنان في 3 تموز 2013.
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70 عامًا من اللجوء

حكاية اللجوء الفل�سطيني اإىل لبنان، جلجلة. مل يخرت الفل�سطيني اللجوء، 
ترك  وامل��ج��ازر،  االإحتالل  وط��اأة  حتت  م��رارًا.  عليه  "اإ�سرائيل"  اأجربته 
الفل�سطيني اأعّز ما ميلك: بيته، اأر�سه، وطنه، حكاياته و... ترك كل �سيء 
وال  بيته،  مفتاح  الفل�سطيني  ج��دًا. حمل  وقريبًا  قريبًا،  يعود  اأن  اأم��ل  على 

يزال، ومل ينتزع منه حلم العودة.
رواياته  باالأم�ض.  ح�سل   وكاأنه  عامًا،  �سبعني  منذ  ح��دث  االأول  التهجري 
را�سخة يف تقليد اللجوء: اإقتالع وت�سّتت وعذابات ونك�سات. �سبعون عامًا، 
والفل�سطيني يحلم ويعمل وينا�سل من اأجل العودة. يكاد اجليل االأول اأن 

يختفي. اجليل الرابع راهنًا، يعيد اإنتاج حلمه بفتات الرجاء  واالأمل.
والالجىء، ي�ستقبل كالجىء ولي�ض ك�سائح اأو كرجل اأعمال. كانت املعاناة 
الوطن،  بعيدًا عن  الغربة  البيوت،  بدياًل عن  االإن�ساين: اخليام  الكيان  تهّد 
املدى  عو�ض  ال�سّيقة  ال�سماء  واحل��ق��ول،  وال��دور  البيارات  عو�ض  االأزق��ة 
منه  ال��ذي  "الكرتوين"  وطنهم  "االأونروا"  االأف���ق،  على  املفتوح  االأزرق 

يرزقون، م�ساعدات احلّد االأدنى من احلّد االأدنى.
عّول الفل�سطيني الالجىء على اأ�سقائه العرب. كم كان عذاب االإنتظار مديدًا 
ال��رتاب  وعطر  بيته،  مبفتاح  متم�ّسكًا  ظل  الفل�سطيني.  يياأ�ض  مل  وق��ات��اًل. 
فحّلت  طوياًل،  اإنتظر  امل��الح.  ولياليها  االأي��ام  و�سباحات  البيارات  ورائحة 
اإحتلت  متتالية.  تدّفق الجئون جدد يف موجات  ومعها  "نك�سة حزيران"، 
الع�سكرية  االآل��ة  ج��ربوت  اأم��ام  االأنظمة  جيو�ض  وخ��ّرت  بكاملها،  فل�سطني 
"االإ�سرائيلية"... وبات على الفل�سطيني اأن يحمل �سليبه ويعي�ض جلجلته. 

حمل �سالحه. به قد يعود اإىل وطنه اأو اإىل رّبه.
ال�سيف ثقيل، فكيف اإذا كانت ال�سيافة مديدة، وبال زمن: �سنوات وعقود 
واأكرث. كان طبيعيًا اأن ي�سعر اللبناين بهذا الثقل وهذه امل�سوؤولية. كما كان 
طبيعيًا اأن ي�سعر الفل�سطيني بعبئه على نف�سه وعلى غريه. ومن عادات اللجوء 
اأن يتذمر اأبناء البلد من �سيوفه املديدين، ومن طبيعة الالجىء اأن يطالب باأكرث 
من احلد االأدنى... نزاعات �سامتة وم�سنية ن�ساأت: �ُسمح للفل�سطيني باالأعمال 
املتدنية والعائدات املجحفة. املخيمات مالجىء مكتظة، مع ما يعنيه ذلك من 
بوؤ�ض ونق�ض يف اخلدمات ال�سحية واحلياتية والرتبوية. املخيمات، خّزان 

العمالة الرخي�سة، يف اأعمال ومهن ياأنف اللبناين من القيام بها، اإال اإذا كان 
من االأطراف، حيث يت�ساوى بوؤ�ض اللبناين مع بوؤ�ض املخيمات الفل�سطينية.

االأنظمة  على  يعّول  يعد  مل  النك�سة.  وبعد  قبيل  �سالحه  الفل�سطيني  حمل 
العربية. ال حتتمل الدول �سالحًا غري �سالحها ال�سرعي املتمثل بجيو�سها. 
اإ�سطدمت املقاومة الفل�سطينية مع اجلي�ض االأردين. خ�سرت هناك، فت�سللت 
املقاتلني. كل  خ��ّزان من  اإىل  البوؤ�ض  ب�سرعة خميمات  لبنان، وحتّولت  اإىل 
خميم بات جبهة... �سار الفل�سطيني عبئًا �سيا�سيًا وع�سكريًا، مل ت�ستوعب 
توازنها،  ال�سيغة  فقدت  اجلديد.  الوافد  ه��ذا  التوافقية  اللبنانية  ال�سيغة 
فانق�سم لبنان بني راف�ض للبندقية الفل�سطينية وبني موؤيد وداعم ومنخرط 
فيها. اإنت�سف لبنان وتوّزع طائفيًا. جبهات مفتوحة، قتال داخلي، ماأ�ساة 
لدى  الر�سى  وع��دم  وم�ستقٍو.  ق��وٍي  اإىل  الفل�سطيني  حت��ّول  فيها  متنقلة، 

�سريحة لبنانية، حتّول اإىل عداء م�سّلح.
كما  يعد  مل  مثخنًا.  لبنان  منها  خ��رج  واجل��ن��ون،  ال�����س��راع  م��ن  ���س��ن��وات 
�سورة  �سارت  بلبنان.  فل�سطني  ا�ستبدلوا  باأنهم  الفل�سطينيون  اإتهم  كان. 

الفل�سطيني �سورة العدو املغت�سب. حتّول لبنان اإىل �ساحة قتال، ي�سارك 
فيها كل االأع��داء: اأنظمة عربية تدعم وتلجم، دول غربية كذلك، وا�سرائيل 
تنبت كالفطر  ت�ستولد بني حّي وحّي.  ميلي�سيات ومنظمات  واأي�سًا،  اأي�سًا 
ال�سام يف كل زاوية، قتل، خطف، تنكيل، تهجري، �سرقة وموبقات اأخرى 
كثرية، على اإيقاع معارك تفتك بالب�سر واحلجر. كل ذلك بعيدًا عن فل�سطني.

مّت تدمري و�سط بريوت. ح�سلت جمازر رهيبة يف القرى واملدن واجلبال 
اإ���س��رائ��ي��ل،  م�����س��ادة. تدخلت  ا�ستدعت جم���زرة  ك��ل جم���زرة  وامل��خ��ي��م��ات. 
اإجتاحت ثالثة اأرباع الكيان. مل يتوقف القتال موؤقتًا، اإاّل بعد اإخراج قوات 

منظمة التحرير من بريوت وتوزيعها من اليمن اإىل تون�ض و... 
معارك  با�ستثناء  والفل�سطينية  اللبنانية  احل��روب  اإنتهت   ،1982 العام  يف 
 – اللبنانية  احل��روب  وعنف،  ب�سّدة  ا�ستمرت  فيما  والبقاع،  طرابل�ض  يف 
ح�سة  من  اللعنة  كانت  اأح��د.  يربح  ومل  اجلميع  خ�سر  الطائفية.  اللبنانية 
الطائفية  ال�سراعات  لظّلت  لواله  اإذ  امل�سكلة،  اأ�سل  ُحّمل  لقد  الفل�سطيني. 

اللبنانية حمكومة ب�سقف املواقف والت�سريحات، ال اأكرث.
كان  "الطائف".  مرجعية  اىل  حمتكمًا  ج��دي��د،  لبناين  ف�سل  ب��داأ  بعدها، 
التجاهل ح�سة الفل�سطينيني. "فليعودوا اىل خميماتهم". ما عادوا م�سكلة 
�سيا�سية، ولكنهم ظّلوا م�سكلة جلوء. هكذا ا�ستعاد الفل�سطيني بعد الطائف 

لقبه االأول: الجىء، ومّت تنا�سي لقب الفدائي.
تراجع وزن الفل�سطيني ال�سيا�سي حتى كاد ينعدم. لبنان مل يكن قد تعافى 
يفقد  وكاد  والتهمي�ض،  باالإهمال  الفل�سطيني  �سعر  الفل�سطيني،  عقدة  من 
حق  بالتوطني.  م��ه��ددًا  الفل�سطيني  ب��ات  بالعودة.  حلمه  حتقيق  يف  االأم��ل 
العودة يت�ساءل. حقه بحياة كرمية وحّرة خارج وطنه �سعب املنال. ال يحق 
ورمبا  بوؤ�سًا  اأك��رث  الفل�سطيني  ف�سار  وطنه.  طبيعي يف  لكائن  يحق  ما  له 
ياأ�سًا. �سالحه اخلفيف، طريقه اىل فل�سطني مقطوعة وممنوعة. حتّول هذا 
منها  عدد  املخيمات.  بع�ض  االأعداء" داخ��ل  االأخ��وة  "حروب  اإىل  ال�سالح 
ومل  الفل�سطيني.  اأخ��اه  يقتل  الفل�سطيني  امل�ستدام.  العنف  طاعون  يعي�ض 
من  اكرث  يف  لالإنت�سار  مر�سحة   اإنها  ال�سدام.  ف�سول  اليوم،  حتى  تنته، 
اللبنانيني.  من  كثري  على  ثقياًل  �سيفًا  اأ�سبح  اأن��ه  ذلك  اىل  ي�ساف  خميم. 
�سوق العمل مقفلة يف وجهه، حركاته حم�سوبة، هكذا اأخرج من اخلريطة 

اللبنانية واأعيد اإىل املعازل.
قوبلت  اعتذار.  احل��رب. جرت حماولة  بعد من خمّلفات  اللبناين  ي�سفرَ  مل 
بربودة. �سبعون عامًا من �سوء وجود و�سوء تفاهم و�سوء ماآل وم�سري، ال 
تنتهي مب�ساحلة من فوق. مل يت�سالح اللبناين والفل�سطيني بعد. هّمهما يف 
حماربة التوطني، يلزم اأن يكون م�سرتكًا. الفل�سطيني لي�ض را�سيًا. واقعه 
ماأ�ساة وم�ستقبله جمهول واأمله مفقود. واللبناين ما زال يقب�ض على تخّوفه 
من اأن حتل اأزمة اللجوء مبحنة التوطني. ي�ستحيل ذلك، ملا يجّره من خلل يف 
امليزان الطائفي... واإذا كانت قد خّفت ال�سكوى من الفل�سطيني اليوم، فالأن 
النزوح ال�سوري احتل �ساحة االهتمام، والأن اللبناين بات اأ�سري م�سكالته 
اليومية امل�ستع�سية، ماء وكهرباء وديونًا و... �سبعني عامًا من اللجوء. كم 
�سنة بعد؟ كم �سنة �سيتحّمل الفل�سطيني اللجوء؟ كم �سنة �سينتظر اللبناين؟

متى يت�سالح اللبناين والفل�سطيني؟ امل�ساحلة من فوق ناق�سة. املاأمول هو 
امل�ساحلة مع الق�سية: ق�سية فل�سطني، واالأخّوة اللبنانية - الفل�سطينية.

هل هذا حلم؟
املتبادل.  العميق  التفّهم  القائم على  الدائم  ال�سلم  بل هذا مطلب ملّح الإقامة 
العالجات االأمنية ناق�سة. االإجحاف يوّلد نزاعات. العالجات يلزم اأن تكون 

يف العمق.
ليت ذلك يحدث. لقد تاأخرنا كثريًا.

* كاتب لبناني

المأمول هو المصالحة مع قضية فلسطين
ن�سري ال�سايغ*

شعر اللبناني وكذلك الفلسطيني
بعبء وثقل اللجوء عليهما

¶ ¶ ¶

إستعاد الفلسطيني بعد اتفاق الطائف
صفته كالجىء وفقد صفة الفدائي

¶ ¶ ¶

70 عامًا مع مخلفات الحرب ال تنتهي
 بمصالحة ناقصة من فوق

)األونروا(
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بعيون لبنانية

احلرب اللبنانية - الفل�سطينية مل توؤّرخ بعد، مل نعرف خفاياها، مل نفهم 
من قّرر ماذا؟ كل ما اأعرفه اأننا كنا كلنا �سحايا نزاع دموي.

ي�سمل  الق�سف   - ع�سيبة  االأي���ام  كانت   -  1976/1975
مناطق عديدة.

كان جول ب�ستاين، امل�سوؤول عن املكتب الثاين يف اجلي�ض 
احل�سن"،  و"اأبو  الزعيم"  "اأبو  بت�سّرف  ي�سع  اللبناين، 
لنقلهما  مروحّية،  )فتح(،   الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ممثلْي 
م��رات  جنتمع،  حيث  القد�ض،  ال���روح  جامعة  الك�سليك،  اإىل 
بول�ض  واالأب���ات���ي  ق�سي�ض،  �سربل  االأب��ات��ي  ق��د���ض  م��ع  ع���دة، 
والدكتور  �سليمان  اأب��و  �ساكر  االأ�ستاذ  واملرحومني  نعمان، 
اإطالق  اإعالن وقف  نتفق على  الب�ستاين. ويف كل مرة  �سعيد 
ننظر  وكاأننا  وتفاهمّية  اأجواء ممّيزة  االجتماعات  وت�سود  النار، 
اأع��ود اإىل  اإىل االأم��ور بعني واح��دة، ونعتمد املنطق نف�سه. وعندما 
اإىل  النار  اإط��الق  بوقف  ال�سار  واأنقل اخلرب  ببكفيا  م��رورًا  بعبدات، 
ال�سيخ بيار اجلميل وزوجته ال�سيدة جنفياف، ت�ساألني هذه االأخرية 

ب�سيء من التهّكم:
البري!!". من  الزير  �سلتو  " �سو 

ثم تعود احلالة وتنتك�ض، ويعود الق�سف جمددًا. 
كان  واالإن��ط��ب��اع  التفاهم،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ��رب  خرَ غ��رين��ا  اأن  اأعتقد 
احلرب  واأن  لالإتفاق،  م�ستعدون  واأننا  احل��رب،  نريد  ال  كلنا  باأننا 
والعمليات خ�سعت الأوامر م�ستورة، �سّماها الكثريون "الطابور اخلام�ض"... 

¶ ¶ ¶
مع  ب��داأت  اللبنانية  بال�سيغة  االإط��اح��ة  اأن  اليوم  حتى  يعتقدون  كثريون 
بدايات ا�ستعمال الق�سية الفل�سطينية من اأجل الق�ساء عليها، ال �سيما بعد 
االأمني  لبنان، واالإنفال�ض  الفل�سطينية يف  االأعداد  اال�سود وتكاثر  اأيلول 
العرب  ق�سية  حينه  بدت يف  فقد  ثم 1975.  باأحداث 1973  ال��ذي حلق 
االأوىل مقدمة لتحطيم لبنان وتفتيته وتق�سيمه من اأجل اإقامة فل�سطني بديلة 

على اأجزاء من اأر�سه.
باإزالة  اأخ��ط��اء كثرية، وم��ن مطالبات  امل��ح��اوالت وق��ت��ذاك من  تلك  اأف���ادت 
بدا  العامل  اأّن  لدرجة  اللبناين،  النظام  من  "االإمتيازات" امل�سيحية 
وكاأنه مقتنع باأن احلرب يف لبنان هي اأهلية، اإ�سالمية م�سيحية، واأنه 
االأو�ساع  الد�ستور لكي ت�ستقيم  اأجزاء  يتم تعديل بع�ض  اأن  يكفي 

وي�ستقر لبنان.

ات واحتالل وانتداب  لبنان من خ�سّ اأ�ساب  لكن االأح��داث الالحقة، وما 
خارج  ردي��ف  جي�ض  اإبقاء  واإىل  الو�ساية،  حتت  بالدنا  و�سع  اإىل  اأدى 
اللبنانية، بحيث مل تعد حتتاج القوى االإقليمية مع هذا الو�سع  ال�سرعية 
امل�ستجد للبقاء يف لبنان ر�سميًا. ولعل ما طلع به البع�ض من ذرائع بقاء 
اأر�ض لبنانية غري حمّررة قد دخل يف الن�سيان، خ�سو�سًا بعد ان�سحابات 

اإ�سرائيل من اجلنوب عام 2000. 
وال�سحايا  ال�سهداء  اآالف  وقّدموا  وت�سادموا  حتاربوا  الذين  فاالأفرقاء 
نقل  مل  اإن  ال�سنوات،  م��ّر  مع  باتوا،  بع�سًا،  بع�سهم  ودّم���روا  واملعّوقني 
ات الكربى. فال�سرق االأو�سط بحاجة  حلفاء، فاأقله مت�سامنني اإزاء اخل�سّ
اإىل قراءات جديدة، الأن الثورة التي كادت تولد بعد "الربيع العربي" وما 
تنا�سي  على  و�سجعت  دميوقراطية،  اأنظمة  تثمر  مل  وي��الت،  من  به  حلق 
الق�سية املركزية الفل�سطينية، وهي الوجه االآخر ل�سرورات اإقامة اأ�س�ض 

ثابتة للم�ستقبل.

ال بّد لنا، يف يوم من االأيام، وال بّد اأن يكون قريبًا، من اأن نتطرق ب�سدق 
ال�سيا�سة  الأن  ال�سيا�سية،  وال�سور  االإلتبا�سات  تلك  كل  اإىل   - و�سراحة 
فل�سطينية،  اأر���ض  على  فل�سطينية  �سرعية  ن�سوء  بعد  تبدلت  الفل�سطينية 
"الناأي" بالنف�ض  اإىل �سيا�سة  االأ�ساليب، واأن تعمد فل�سطني  واإن تغرّيت 
عن الزواريب الطائفية واملذهبية اللبنانية - اللبنانية، واأنا �ساهد على ذلك 
بعدما خربت طيلة �سنوات ثالث يف وزارة العدل اأن التعاون ال�سادق كان 
قد حّل حمل الت�سادم، واأن العالقات باتت مبا�سرة بني دولتني تكّن كل 

منهما االإحرتام لالأخرى.
اأخذ الِعرب مما حدث، فموا�سيعه متعددة و�سائكة،  لقد جاء بالفعل وقت 
االأع��داد  وهرعت  �سوريا،  يف  االأخ��رى  امل�سيبة  حّلت  اأن  بعد  خ�سو�سًا 
اأن تتعظ مما حدث  لبنان، من دون  اإىل  النازحني ال�سوريني  الغفرية من 
ل يف  عام 1948 وما بعده، ومن دون اأن تعي بعد اأن اللجوء اإىل لبنان يعدِّ

معادالته الدميوغرافية.
االأكيد اأن لبنان يجب اأن يعي م�سوؤولياته االإن�سانية، االإجتماعية والثقافية 
اإزاء  اللبنانية  ال�سيا�سة  هي  ما  �سوؤااًل:  يطرح  الذي  االأم��ر  واالإقت�سادية، 
النازحني والالجئني؟ واإىل متى نرّدد ونكّرر اأن ال�سيا�سة الوحيدة للبنان 

هي يف "حق العودة" اأو يف اإعادة النازحني اإىل بالدهم؟
ف���اإذا ك��ان ال ب��ّد م��ن ح���وار، م��ن االأف�سل 
حت��دي��د اإط����ار وب��رن��ام��ج وج����دول اأع��م��ال 
اإىل منطقة  ال��رج��وع  ت��وؤّم��ن  ل��ل��م��داوالت، 
واالإف�ساح  ج��رى،  ما  حقيقة  عن  البحث 
ع��م��ا ك���ان م�����س��ت��ورًا، وت��ع��ّم��د ال�����س��راح��ة 
من  هي  لبنان  فم�سلحة  ال���روؤى.  وتبادل 

م�سلحة ال�سلم العادل يف املنطقة. 
* بروفسور فخري لدى كلية الحقوق
والعلوم السياسية،  الجامعة اليسوعية،  
محام، وزير العدل سابقًا

معًا أمام واجب اإلستذكار والمصارحة
ابراهيم جنار*

األفرقاء الذين تحاربوا وقّدموا الشهداء
باتوا متضامنين إزاء الخّضات الكبرى
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اإىل حاراته، والف�سيحة  اآخر ومن خميم  اإىل  املتنقلة من مكان  االأح��داث 
اأننا نتحدث وكاأّن "اأم املعارك" جتري مبختلف االأ�سلحة يف زاروب �سّيق 
وعن هدنة بني حارتني، اأو تثبيت وقف اإطالق نار يف قلب خميم، واالأنكى 
واخل�سائر  ودمائهم،  وحياتهم  النا�ض  باأمن  الوقح  اال�ستهتار  ذل��ك  من 
ال�سطحية  ومن  العالية.  وال�سيا�سية  االأخالقية  والكلفة  واملعنوية،  املادية 
تلخي�ض ما يجري على اأنه جمّرد �سدفة، و"بلطجة"، اأو اأحداث فردية ال 

رابط بينها وال توقيت يجمعها.  
نتحدث عن ظاهرة ن�ساأت وتكّونت يف بيئة خا�سة بها وتفاعلت فيها عنا�سر 
مقيت.  �سيا�سي  وتوظيف  متفّلت،  �سالح  مهرتئ،  اجتماعي  واقع  ثالثة: 
اجتماعية  اآف��ات  ترافقها  باملرحلة،  عالقتها  عن  ف�سلها  ميكن   ال  عوامل 
املخيمات،  وت�ستيت  الوطنية  ال��ه��وي��ة  وت�سويه  املجتمع،  اإن��ه��اك  ب��ه��دف 
لتجعلها عن�سرًا نابذًا الأبنائها وفّزاعة ملحيطها، وبذلك تتبدل رمزيتها من 
عنوان لق�سية وطنية، اإىل ق�سية اأمنية ال يحتملها اأحد. احل�ض ال�سيا�سي 
ال�سحيح والب�سيط واجلريء، يبداأ من املقدمات التي انتجت هذا امل�سهد 
الدراماتيكي، ويتوقف عند  امل�سوؤولية  الذاتية  التي هي ُحكمًا من �سنع  
اأيدينا. ف�سيا�سة الال�سيا�سة اأو ال�سيا�سة القا�سرة اأو �سيا�سة التهمي�ض اأو 
االإغالق اأو التمييز، اأدت اىل اإخراج املجتمع الفل�سطيني من دائرة احلياة، 
�سواء باإرتفاع معدالت البطالة اأو العي�ض حتت خط الفقر، ون�سوء الظواهر 
املر�سّية ومنوها، لت�سف املخيم بالبوؤرة اخلارجة عن القانون، علمًا اأنه 

�سحية واقعة بني �سندان �سيا�سة التهمي�ض والتقلي�ض والقهر من جهة، 
ومطرقة العبث والفلتان والعنف املعيب واملدان من جهة ثانية.

اإن جدية احلل تبداأ بال�سوؤال املحوري: هل نريد املخيم يف نطاق 
القانون اأم خارجه؟. 

اإن ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ب��ط االج���ت���م���اع���ي، وت��ن��ظ��ي��م ح���ي���اة ال��ن��ا���ض 
�سلطة  اإىل  حتتاج  وال��ع��دال��ة،  ال�سيادة  وحتقيق  وم�ساحلهم، 

القانون، وعرب االن�سباط بالقواعد واالأحكام املوجبة التي تراعي 
امل�سلحة الفردية والوطنية. لكن من دون اإغفال البعد ال�سيا�سي 
التي  القائمة  للظاهرة  ال�سيا�سي  باجلذر  االإح��اط��ة  اأي  للقانون، 
وهو  وق�سري،  موؤقت  لبنان  يف  الفل�سطيني  الوجود  اإن  تقول 
مثلثة  م��ع��ان��اة  خلقتها  ب��ل  مفتعلة،  لي�ست  خ�سو�سية  ميتلك 
غري  �سحية  وه��و  واأم��ن��ي��ة،  و�سيا�سية  اقت�سادية  االأ����س���الع، 

م�سوؤولة مبا�سرة عن جلوئها الذي طال اأمده، ونتيجة الف�سل 
ال��ع��ودة.  يف  وحقه  الوطنية  حقوقه  حتقيق  بعدم  ال�سيا�سي 
واأي�سًا �سحية التق�سري الدويل كرتاجع خدمات "االأونروا" 
الأنه  اللبنانية،  االإغالق  ل�سيا�سة  م�ستقبلها، و�سحّية  وتهديد 
اال�ستحقاقات  من  للتهّرب  االأمنية  باحلالة  ال��ت��ذّرع  ينبغي  ال 
االن�سانية، ال بد من �سيا�سة وا�سحة ي�سار لها يف ن�ض البيان 
اإق��رار تو�سيات جلنة احلوار  اأو على االأق��ل عرب  ال��وزاري، 
اإيجابية متهد  ال�ساأن، كاإ�سارة  الفل�سطيني بهذا  اللبناين - 

الطريق لتنفيذ توجهات متخذة.
البيئة  اإنهاء  يتطلب  واملنفلتة  ال�ساذة  الظواهر  اإنهاء  اإن 
بوجهيه،  بالقانون  يبداأ  وه��ذا  اأنتجتها،  التي  ال�سلبية 
الواجب  مبفهوم  االإع���رتاف  الأن  وال��واج��ب��ات،  احلقوق 
ي�سبق مفهوم احلق. الواجب واجب ولي�ض حوارًا وال 
للذات ولالآخر. موجبات احرتام  تقدير  خيارًا، بل هو 

ال��ت��وازن ب��ني احل��ق��وق وال��واج��ب��ات اأ���س��ا���س��ي��ة، وال ميكن 
واملو�سوع، وهو مبثابة  ال��ذات  بني  فهو عالقة  ف�سلهما.  تاليًا 

لها  باأنها جماعة ا�ستثنائية واأن  باإن�سانية االآخر، واالإقرار  اإعرتاف 

خ�سو�سية. كيف يتم تاأكيد عدالة الق�سية ونفي العدالة عن اأبنائها؟!
الفل�سطيني  وللوجود  عامة  لي�سبح حاجة  االن�ساين  االأمن  �سروط  تعزيز 
يف لبنان خ�سو�سًا يف املخيمات وخارجها يحتاج اإىل العالقة االإجتماعية 
اأو  االآخرين من دون حواجز  والتوا�سل مع  املدنية واالإن�سانية،  واحلياة 
وتعليمية،  نف�سية،  حاجات  ول��ه  طائفية،  اأو  ع�سبوية  ثقافات  اأو  عقبات 
وطبية و�سحية، واإجتماعية و�سيا�سية مبا فيه التوّج�ض القلق على م�ستقبله 
واملّكون  الفل�سطيني  الوطني  امل�سروع  من  اأ�سيل  جزء  الأن��ه  ال�سيا�سي، 
ّم الفل�سطيني،  االأ�سلي للق�سية الفل�سطينية. هذا امل�ستقبل لي�ض خارج الهرَ
الذي  للمخيمات،  الفقري  العمود  ال�سباب الذي ميثل  وبخا�سة لدى جيل 
ينظر بعني الريبة اإىل وجوده ال�سيا�سي، اأي فقدان احل�ض باالأمن االإن�ساين 
على  املبنية  الفل�سطينية  اخل�سو�سية  مفردات  اإح��دى  تكمن  وهنا  اأي�سًا. 
كتعبري  القانون  حتقيق  ميكن  فال  املقبل،  من  واخل�سية  االإق��ت��الع  ذهنية 
واإج��راءات جتعله  ت�سريعات  ا�ستخدام  وال�سيادة عرب  العدالة  عن حتقيق 
خارج القانون اأو ان�سانًا غري مرغوب فيه، وهو يتذّوق يوميًا مرارة لقمة 

مما العي�ض والتنقل والعمل  البناء،  م��واد  واإدخ���ال  وال�سكن 
تنامي  اإىل  ال�سعور باال�سطهاد! ي���وؤدي 

يجعل  اأركانه  واختالف  متعدد،  االأم��ن  مفهوم  اأن  اال�سرتاتيجّيون  يعرف 
عليا  م�سلحة  واالأم���ن  اأح��ادي��ة،  كق�سية   ولي�ض  �سامل،  كاأمن  اإليه  النظر 
وفردية وجماعية، وال ميكن اأن يتجزاأ. هدفه حتقيق ال�سعور باالأمان، ويتّم 
عرب حت�سني �سروط احلياة االإجتماعية واالإن�سانية للفل�سطينيني يف لبنان، 
وعدم معاندة الواجبات املو�سوعية للدولة اللبنانية اإزاء الوجود الفل�سطيني. 
م�سوؤولية القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية واملجتمع الفل�سطيني تتوقف عند 
القدرة على القيام باأدوار ووظائف متعددة، ت�سمل جميع النواحي املت�سلة 
باحلياة، ومتتني الروابط االإجتماعية، واإدارة �سوؤون النا�ض بالعالقة مع 
االأط��راف كافة، فيما ال��دور ال�سيا�سي  هو االأك��رث اأهمية يف هذا املجال.  
التناف�ض  خلق  يف  ال�سيا�سة،  م�سّميات  ولي�ض  ال�سيا�سة،  متار�ض  واأن 

والتنافر والك�سب الفئوي على ح�ساب اأمن املجتمع وحياته. 
املخيمات  بنية  يف  املتوا�سل  التغيري  �سبط  ال�سائبة  ال�سيا�سة  واجبات 
وتكوينها االإجتماعي واملدين، واأن ي�ستند فعلها اإىل موؤ�س�سات وتنظيمات 
قادرًا  العملية، يكون  لهذه  قانونيًا وثقافيًا واجتماعيًا موؤهاًل  متتلك وعيًا 
التنظيمات  هذه  بني  العالقة  بتاأطري منط  وتن�سيطه،  املجتمع  على حتريك 

واملوؤ�س�سات واالأفراد.
وبذلك ميكن اأن يكون للمجتمع دور يف حماية ذاته ولفظ ال�سوائب، وعزل 
احلاالت ال�ساذة واأدوات التخريب، وحت�سني االأفراد �سد �سطوة االفكار 
ال�سوابق واالأج��ن��دات  ب��االأم��ن واأ���س��ح��اب  للمخّلني  امل��دّم��رة، وو���س��ع ح��د 
اخلارجية بالتعاون الوثيق مع الدولة اللبنانية، ودفعها للقيام مب�سوؤولياتها 
اأو اهمال، للتخفيف من خماطر االإ�سطرابات االإجتماعية  من دون تراٍخ 
العنيفة. من هنا تتحقق الوظيفة التعبريية للمرجعية ال�سيا�سية بالفعل 
ولي�ض بالقول، ومن مدخل متثيلها مل�سالح �سعبها والتماثل 
ذاتهم،  لتحقيق  امل�ساركة  لهم  وتتيح  النا�ض،  غايات  مع 
اجلماعي  للعمل  وق�ساياهم.  حقوقهم  ع��ن  وال��دف��اع 
دور التنظيم املجتمعي الذي ال ي�ستهان به،  كاملبادرات 
امل�ستندة اىل �سياغة تنظيمية و�سعبية خاّلقة  الذاتية، 
وبالثقافة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ب��ال��وع��ي  االإرت���ق���اء  اإىل  ت����وؤدي 
القرار  �سناعة  يف  اجل��ادة  امل�ساركة  واإىل  ال�سيا�سية 
اإىل  تاليًا  املجتمعي  التفاعل  هذا  فيف�سي  ال�سيا�سي، 

النهو�ض بدور فاعل ومهم يف عملية احلماية الذاتية.
وفو�سى  االجتماعي،  االأم���ن  اإن��ع��دام  الثالثي:  الكبت 
ال�سالح وع�سوائيته، والقلق ال�سيا�سي، ي�سّب مبجمله 
ل��ع��ب��ة خ��ط��رية لتحقيق  ال��ع��ن��ف، و���س��م��ن  يف ط��اح��ون��ة 
الو�سائل واالأه��داف  العالقة وفكها بني  اإثبات  مكا�سب 
وباأدوات ما دون ال�سيا�سية! لقد بات الت�ساوؤل املُّلح - 
"الوطنية؟!". ما  اأو خافت - ما قيمة ال�سالح خارج هذه  ب�سوت مرتفع 
جدوى الدفاع عن ق�سية عادلة خارج �سالح الوعي، علمًا اأن اإنهاك احلالة 
الوطنية يحّولنا اإىل ا�سياء وا�سكال منغلقة ومفتتة ومنعزلة، اأ�سهمت يف 
ظهور حاالت اإرهابية مغلقة، ا�ستهدفت اغتيال الفكرة الوطنية. وُرّب قائل 

الوح�سية ال ميكنها اأن  القوة  "اإن 
تتغّلب على االأفكار اإال اإذا ر�سخت لها االأفكار".

ال�سالح  واإن  ال�سيا�سة،  مدخل  من  يكون  امل��دى  البعيد  احلل  جذرية  اإن 
الع�سوائي واالختالل االأمني ي�سكالن الدليل، ولكن لي�ض الوحيد لتف�سري 
الُبعد  ينف�سل عن  ال  و�سيا�سيًا  اجتماعيًا  ُبعدًا  التي متتلك  العنف  ظاهرة 
واإزال���ة  اجتماعية  تنمية  اإىل  ي�ستند  العنف  اإن��ه��اء  مفتاح  اإن  النف�سي. 

م�سّببات غياب القانون وفقدان العدالة.  
* روائي وقيادي فلسطيني 

المخّيم... بين سياسة التهميش والعبث والتوظيف!
مروان عبد العال*
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مل ي�سهد التاريخ ظلمًا مركبًا وفادحًا ومتماديًا كالظلم الذي يعانيه ال�سعب 
الفل�سطيني، على اأر�سه اأو يف ال�ستات. وال ت�ستطيع دولة اأو منظمة دولية 
يف  ي�سهم  مل  فمن  ال�سعب،  هذا  ماأ�ساة  من  براءتها  تّدعي  اأن  اإقليمية  اأو 
ت�سكيل  اأو  الت�سليح،  اأو  الدعم،  اأ�سهم يف  اإ�سرائيل،  دولة  باإن�ساء  الوعد 
رعاية دولية وحماية معنوية، واإمداد مايل. ومن مل ي�سارك  يف ما ذكرنا، 
الرعايات  تقدمي  اأو  االإه��م��ال،  اأو  النظر،  واإ���س��اح��ة  ال��ت��واط��وؤ  يف  ���س��ارك 
االأي��ام،  تتعدى  لن  اإقامته  اأن  اإىل اخليام ويف ظنه  ل�سعب ذهب  املنقو�سة 
ف�سارت اخليمة بيته وقربه. و�ساركت عنا�سُر الطبيعة يف ظلمه باالإحتاد 
واالإ�سطهاد  الداخلية،  واالإ�ستباكات  االإ�سرائيلية،  الغارات  مع  واالإنفراد 

ال�سقيق، والتمّييز العن�سري، ونق�سان االأهلية القانونية والوطنية. 
الفل�سطينيني  اأن  اإىل  اإليه،  اأف�سى  ما  يف  املزمن،  الظلم  ه��ذا  اأف�سى  لقد 
اأ�سبحوا ي�سكلون دميغرافية منف�سلة عن حميطها قانونًا، مت�سلة به يف 
ما تعدى ذلك، ثمَّ حتّول االحت�سان يف بداية الهجرة، اإىل اإرتياب فعداوة 

فاحرتاب.
كانت  التي  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  احلق  قولة  وتقت�سيني 
توّحد العرب من م�سرقهم اإىل مغربهم، اأ�سبحت م�ساألة خالفية حتى بني 
الفل�سطينية عن  املنظمات  الفل�سطيني نف�سه، منذ عجزت  ال�سعب  �سفوف 
الواحدة  اأنَّ  حتى  بينها،  ما  يف  االإقتتال  اإىل  فان�سرفت  عدوها،  حماربة 
منها لرَُتطلُق النار على �سقيقتها حتت �سعار التحرير، الذي كثريًا ما ت�ساءل 
ف�سحة  املحتجزين  للمواطنني  توؤّمن  موؤقتة  هدنة  عن  البحث  م�ستوى  اإىل 

ل�سراء طعام اأو �سراب.
كان الناظم الوطني التاريخي الذي ي�سّد الفل�سطينيني بع�سهم اإىل بع�ض، 
ح�سانة  هو  الطبقية،  اأو  االإجتماعية  اأو  الدينية  اأو�ساعهم  اختالف  على 
الهوية. ولكن هجرة كثري من النخب، وت�ساوؤل التنّوع الديني اإىل حدِّ حفظ 
العي�ض،  و�سظف  االأر���ض،  وق�سم  "االأونروا"،  مع  وم�ساكلهم  املظاهر، 

واالأمل املفقود، والت�سامن ال�سائع، اإ�سافة اإىل عمليات اال�ستتباع التي 
من  والتهجري  امل�سلح  القهر  عمليات  اأو  عليهم،  العربية  االأنظمة  مار�ستها 

املخيمات... كلُّ هذه اأ�سابت ذلك الناظم بتهتك خطري.
اأردت من هذه املقدمة اأن اأنتقل اإىل نتائج تلك املظامل التي تتوالد ب�سورة 
عالجات  اأو  تفّلتها،  توقف  �سوابط  هناك  تكون  اأن  غري  من  ع�سوائية، 

تخّفف اآثارها االن�سانية.
ففي لبنان، ال ميكن للمواطن الفل�سطيني اأن يتمّلك عقارًا بح�سب القانون، 
التفافية  قانونية  معادالت  ابتكار  اإىل حم��اوالت  كثريين  دعا  ال��ذي  االأم��ر 
املالكون  فيها  يلجاأ  ح��ل،  ب��ال  امل�ستقبل  يف  ت�سبح  ق��د  مع�سلة  ل��ت��دارك 
�ستتحّول  االأ�سماء  وهذه  امل�ستعارة،  اللبنانية  االأ�سماء  اإىل  الفل�سطينيون 
ث��ة، وورث��ة ورث��ة، االأم��ر ال��ذي يجعل هذا احلل املوؤقت  ررَ يف يوم ما اإىل ورَ

املخالف للقانون، منطويًا على ما ال حتمد اآثاره.
والالجىء الفل�سطيني غري م�سمون، يف الوقت الذي تت�ساءل فيه اخلدمات 
التي تقدمها "االأونروا" اإىل حد الزوال، بعد اأن قررت اأمريكا، ومعها بع�ض 
املانحني االآخرين، وقف  امل�ساعدات، الأن املجتمع الدويل، بعد اأن وطّد دعائم 

اأر�سهم  يف  غرباء  الفل�سطينيني  وت��رك  فعله،  تبعات  من  تن�سل  ا�سرائيل، 
وم�سطهدين يف �ستاتهم. اإن منع توطني الفل�سطينيني يف لبنان من خالل 
الفقرة - ط - من مقدمة الد�ستور، فيه مت�سك بهويتهم االأ�سلية وبالعودة اإىل 
دولتهم امل�ستقلة، ولكن هذا يجعل من اإقامتهم اأمرًا بالغ التعقيد واالإجحاف، 
امل��واط��ن،  مم��ّي��زات  م��ن  حرمانه  م��ع  لبنان،  يف  الفل�سطيني  ال��الج��ىء  الأن 
وحقوق االأجنبي الذي يعي�ض على االأر�ض اللبنانية، ي�سبح خملوقًا منتق�ض 
االإن�سانية، م�ستجِمعًا يف ذاِته لقلٍق كبرٍي ال بدَّ اأن ي�ست�سري يف البيئة التي 
اٍت اجتماعية واأمنية وجرمية... ف�ساًل عن اأن  حوله، ويجعلرَها عر�سًة خل�سّ

هذا االإجحافرَ يعترب انتهاكًا ملبادىء حقوق االإن�سان.  
بعد هذا العر�ض، وجدت اأن م�ساركتي يف "ج�سور"، تقت�سي اأن اأطرح 
للخروج  بداية  ليكون  �سالح  ولكنه  هادئة،  درا�سات  تعوزه  قد  اقرتاحًا، 
فوقها مفكرون  يلتقي  قد  اإىل من�سة  الكالم،  واج��رتار  العجز  دّوام��ة  من 
واأ�سحاب راأي للعودة اإىل االأ�سل، وهي اأن لكل مواطن فل�سطيني جن�سيته 
ت�سدره  ال��ذي  املعتمد  �سفره  ج��واز  ول��ه  فل�سطني،  جن�سية  هي  االأ�سلية، 

در من ذلك االأ�سل.  ال�سلطة الفل�سطينية لكل من يتحَّ
ت عليه اإتفاقية اأو�سلو. لكنها، بخ�سو�ض فل�سطينيّي ال�ستات،  هذا اأمر ن�سّ
دام  ما  ولكْن،  اال�سرائيلي.  االحتالل  بها  ي�سمح  التي  ب��االإج��راءات  قّيدته 
هذا  اإ���س��دار  العربية  ال��دول  يف  املعتمدة  الفل�سطينية  ال�سفارات  باإمكان 
اأجنبيٍّ اآخر،  اأّي  لرَ حامُله يف لبنان معاملة  ُيعامرَ اأن  اأقرتُح  اجلواز، فاإنني 
واأن ينال من احلقوق ما يناله �سواه من حاملي اجلن�سيات االأجنبية. هذا 
ال يخالف املبداأ الد�ستوري املتعّلق مبنع التوطني، ذلك اأن متلُّكرَ االأمريكي 
اأو الكويتي اأو الفرن�سي مثاًل �سقة يف لبنان، ال ميكن اعتباره بابًا لتوطني 
هوؤالء وحتويلهم اإىل لبنانيني، فلماذا ال تطّبق القاعدة نف�سها على حاملي 
اجلوازات الفل�سطينية؟ اإنَّ اإعطاءرَ اجلواز الفل�سطيني كاملرَ مفاعيله ي�سكُل 
ثًا به، اأي  يف احلقيقة وجهًا من وجوه منع التوطني، الأّنه يجعُل حاملرَه مت�سبِّ
ه يف العودة اإىل اأر�سه املغت�سبة، بداًل من ال�سعي اإىل التفتي�ض  بهويته وحقِّ

عن جن�سياٍت اأخرى تقبُل به مواطنًا حمرتمًا غريرَ ناق�ضِ احلقوق.  
اإن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة باأكرثية اأع�سائها اعرتفت بدولة فل�سطني، 
القانونية  املفاعيل  باحرتام  االع��رتاف،  هذا  ترجمة  من  هذا  بعد  اأق��ل  فال 
حلياة  وت�سهياًل  االإن��ت��م��اء  ل���دوام  حماية  ال�سلطة،  ت�سدره  ال��ذي  للجواز 
الفل�سطيني الذي يحق له اأن يعي�ض كاأجنبي حمرتم يف البالد التي يقيم 

فيها. 
وتراجع  العربي،  التقهقر  ظ��روف  ظل  يف  اأ�سوقها  للنقا�ض،  فكرة  ه��ذه 
اأن يبقى مل�ستقبل  اأجل  اإ�سرائيل اإىل ال�سفوف اخللفية، من  ال�سراع مع 
بها  تت�سلَّح  واالأ�سدقاء،  االأ�سقاء  بها  يعرتف  هوية  الفل�سطيني،  ال�سعب 

االأجياُل من اأجل ا�ستعادة احلقوق.
يخ�سع  اللبنانية  اجلن�سية  اكت�ساب  اأن  اإىل  النهاية،  يف  االإ���س��ارة  جت��در 
ل�سروط قانونية �سارمة ال تنطبق على اأي مقيم على االأر�ض اللبنانية مهما 
طالت اإقامته. كما اأن عملية توطني الفل�سطينيني، ت�سطدم بن�ض الد�ستور 
باالإ�سافة اإىل اأن العقبة الكربى، التي يجب اأن تدوم يف وجهه، هي رف�ض 
ال�سغوط  اللبنانيني والفل�سطينيني معًا، مهما حاولت  االأمر من قبل  هذا  
الدولية. فاملوقف املن�ّسق الوطني القومي فيه ال�سمانة واالأمان من اإعادة 
االأثمان  فيها  والفل�سطينيون  اللبنانّيون  دف��ع  جديدة  ن��زاع��ات  ا�ستيالد 

الباهظة واالأليمة.
* نقيب محامي الشمال ووزير سابق للشؤون االجتماعية

إعطاء الالجىء الجواز الفلسطيني 
وجه من وجوه منع التوطين

ر�سيد دربا�س*

الالجىء الفلسطيني محروم من مميزات المواطن 
وحقوق األجنبي على األرض اللبنانية

¶ ¶ ¶

الالجىء الفلسطيني  غير مضمون 
في وقت تتضاءل فيه خدمات األونروا
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هجرة الفلسطينيين من  لبنان:
"خيار فردي" أم "مؤامرة منظمة"؟

لبنان هجرة مت�ساعدة ل�سبابها وعائالتها،  الفل�سطينية يف  ت�سهد املخيمات 
يجتازها  التي  االأزم��ة  بفعل  عليها  ُيثقل  ومعي�سيًا  اإقت�ساديًا  واقعًا  وتعي�ض 
االإقت�ساد اللبناين وال�سوابط القانونية املفرو�سة، ويتفاقم الو�سع حتت وطاأة 
اإن�سداد االآفاق ال�سيا�سية الدولية اأمام اأي حٍل عادل لق�سيتهم. بالن�سبة اإىل 
"الهجرات" مو�سوعًا �سديد احل�سا�سّية.  الف�سائل الفل�سطينية، تعترب هذه 
فالالجئون الفل�سطينيون يف لبنان يعانون من �سغط معي�سي �سديد. القيود 
عليهم كثرية، ووكالة "االأونروا" تقل�ض خدماتها ب�سبب االأزمة املالية، وكذلك 
االأمر بالن�سبة اإىل امل�ساعدات املرتاجعة من قبل املنظمات غري احلكومية، اأما 
امل�سوؤولون فلي�ست لديهم اأي بدائل. ويت�ساءل الفل�سطينيون عما اإذا كان هناك 
م�سروع �سيا�سي وراء "رحالت املغادرة" هذه، التي تبدو �سهلة ومي�سورة 
للغاية. فقد حذرت تقارير ودرا�سات ومقاالت من اأن عمليات التهجري املنظمة 
يوؤدي  بحيث  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  يواجه  كبريًا  خطرًا  ت�سكل 
اإىل خف�ض اأعدادهم، و�سط التخّوف من توطني من تبقى منهم، حتت ذرائع 

ودوافع اإن�سانية واجتماعية خمتلفة، مما يعني اإ�سقاط حق العودة. 
اإنهاء ق�سيتهم من خالل ما  الكرمي، وحم��اوالت  العي�ض  اآف��اق  اإن�سداد  اأم��ام 
عربي  �سمت  و�سط  االأمريكية  االإدارة  تطرحها  التي  ي�سّمى"خطة القرن" 
"اللجوء اليائ�ض" اإىل اأوروبا  الفت، يتجه بع�ض الالجئني الفل�سطينيني اإىل 
اأو اأو�سرتاليا اأو كندا وحتى اأفريقيا، وعرب اأي طريقة اأو طريق ممكنة، حيث 
يواجهون خماطر خمتلفة. فقد و�سل بع�سهم، وعاد البع�ض االآخر، فيما ال 

يزال فريق ثالث جمهول امل�سري اأو مفقودًا. 
بني 10 و13 األفًا غادروا خالل 3 �سنوات!

ُتبنّي بع�ض االأرقام املنقولة عن قياديني وم�سوؤولني فل�سطينيني اأنه مّت ت�سجيل 
هجرة 4000 عائلة فل�سطينية من لبنان اإىل اأوروبا يف عامي 2017 - 2018، 
وهجرة نحو 1500 �سخ�ض خالل االأ�سهر ال�ستة املا�سية. وتفيد هذه االرقام 
اأن ما يتجاوز ال� 13 األف فل�سطيني غادروا املخيمات خالل ال�سنوات الثالث 
االأخرية، منهم حواىل 4 اآالف فقط خالل االأ�سهر القليلة املا�سية. ور�سدت 
التقارير ال�سحافية مغادرة 500 �سخ�ض من خميمات ال�سمال خالل ثالثة 
اأ�سهر، 300 من خميم عني احللوة، عدا عّمن هاجروا من خميمات بريوت 
عدد  بلغ  عائالت  هاجرت  وح��ده  الر�سيدية  خميم  وم��ن  والبقاع.  واجلنوب 
اأفرادها ما بني 100 اإىل 150 �سخ�سًا. اأما املبلغ الذي يح�سل عليه ال�سم�سار، 

فيرتاوح بني 6000 اإىل 8000 دوالر اأمريكي عن الفرد الواحد)1(. 
بني اأوروبا واأمريكا اجلنوبية

بح�سب م�سادر فل�سطينية، بداأت هجرة الالجئني من لبنان منذ العام 2014 
ب�سكل فردي "قانوين" واإىل املانيا ب�سكل اأ�سا�سي، و�سملت فئات ال�سباب 
بغطاء  واأحيانًا -  لبنان،  له يف  تتاح  الباحث عن فر�ض عمل مل ولن  املتعّلم 
عائلي وبحجة "مّل �سمل االأ�سرة". لكن، منذ بداية العام 2017 باتت رحالت 
الهجرة تتم عرب خط جوي، يف "ظاهرة" �سائعة. بداأت اأواًل يف خميمات �سور 
املحاذية.  املخيمات والتجّمعات  تنت�سر يف  اأن  قبل  بها،  املحيطة  والتجّمعات 
ال��رح��الت  "منظمي  م��ن  ع���ددًا  ه��ن��اك  اأن  املخيمات  ه��ذه  فل�سطينّيو  وي��وؤك��د 
ال�سياحية" يقومون برتتيب عمليات املغادرة. لكن االإ�سم االأكرث �سهرًة وتداواًل 
هو "املي�سر" "ج. غ." الذي يتم تبادل رقم هاتفه يف اأو�ساط املخيمات، والذي 
كان مكتبه يقع يف منطقة �ساقية اجلنزير يف بريوت �سمن م�ستودع قدمي 
ال�سغرية  ال�ساحة  وكانت  متوا�سع.  مبنى  مدخل  التنظيف يف  اأدوات  لبيع 
اأمامه ت�سهد �سفوفًا من طالبي "ال�سفر"، قبل اأن ينتقل اإىل �سقة اأر�سية يف 
املنطقة نف�سها يف مبنى اأنيق مراقب بالكامريات ومن قبل حار�سني اأمنيني، 

حتيط به مباٍن فخمة. ووفقًا للعديد من �سهادات طالبي الرحيل، يّدعي "غ." 
اأن امل�سار الذي يقرتحه هو "م�سار �سرعي"،  ب�سمانة حمام، مقدمًا نف�سه على 

اأنه "فاعل خري" يعمل من اأجل الالجئني.
غ���ادروا خالل  الذين  فل�سطيني  ال��� 1500  ف��اإن  فل�سطينية،  مل�سادر  ووف��ق��ًا  
االأ�سهر ال�ستة االأخرية من العام 2018، عن طريق املدعو "غ."، دفعوا بني 
8 و12 األف دوالر للفرد الواحد، بح�سب العدد الذي يتقدم دفعة واحدة طلبًا 
لل�سفر، ووفق تاأ�سريات ترانزيت "�سرعية" عرب مطار بريوت، ووجهتهم دول 

اأوروبية عدة: اإ�سبانيا، اإيطاليا، اإملانيا، بلجيكا اأو ال�سويد.
كانت الطريق االأ�سا�سية لبلوغ اأوروبا تبداأ من تركيا اإىل اليونان – اإ�سبانيا. 
وهي التي اعتمدت منذ اندالع احلرب يف �سوريا، وكان ي�سلكها �سوريون 
ولبنانيون وفل�سطينيون. وكان ميكن للطاحمني اإىل "منفى" جديد اأن ي�سلوا 
مبجرد  اثرهم  يختفي  واأن  تاأ�سرية،  دون  "ترانزيت" من  مدريد  مطار  اإىل 
تقدمي طلب اللجوء باجتاه اأملانيا وبلجيكا. ويدعي العديد من الفل�سطينيني اأنهم 
ر عبور" لالت�سال به حال  �سافروا من لبنان ويف جيبهم رقم هاتف "مي�سِّ

و�سولهم اإىل اإ�سبانيا. 
اأغلقت يف ت�سرين الثاين 2018، واأعلنت  اإ�سبانيا  "الطريق" عرب  لكن هذه 
عمليات  تنظيمها  يف  ي�ستبه  اإجرامية  "�سبكة  تفكيك  عن  االإ�سبانية  ال�سرطة 
على  تنطوي  طلبات جل��وء  خ��الل  من  اأوروب���ا  اإىل  الفل�سطينيني  مئات  ق��دوم 
فرن�سا.  واأربعة يف  اإ�سبانيا  اأ�سخا�ض يف  توقيف خم�سة  احتيال". وجرى 
الثاين 2018  ا�ستقدمت جوًا منذ  كانون  ال�سبكة  اأن هذه  ال�سرطة  وق��ّدرت 

نحو 1200 فل�سطيني كانوا يعي�سون يف دول ال�سرق االأو�سط عرب بوليفيا 
و�سواًل اإىل مدريد. 

ر�سالة  تناقل  مّت  اال�سبانية،  العبور  تاأ�سرية  على  تعّذر احل�سول  اأعقاب  يف 
�سوتية من�سوبة اإىل "ج. غ." نف�سه عرب الهاتف يف املخيمات الفل�سطينية، 
يطلب فيها من الذين �سّجلوا اأ�سماءهم للمغادرة، مراجعته ال�سرتداد اأموالهم 

اأو االإنتظار... اإىل اأن يفتح باب هجرة جديد. 
وبعد توقف الأ�سهر، عاد "غ." للعمل بت�سهيالت جديدة، فبداًل من 10 اآالف 
املبلغ وال�سفر بعد يومني من  الواحد �سار املطلوب ن�سف  لل�سخ�ض  دوالر 
الدفع، لكن الرحلة �سارت اأطول واأبعد. وباتت حمطات التوقف هي االإكوادور 
الفل�سطينيني.  لالجئني  دخ��ول  تاأ�سرية  تتطلبان  ال  دولتان  وهما  وفنزويال، 
اإىل  تاأ�سرية  لالجئ  اللبناين  الو�سيط  ي��وؤّم��ن  فل�سطيني،  م�سدر  وبح�سب 
الربازيل، على اأن ينتقل منها اإىل بوليفيا اأو اإحدى دول اأمريكا الالتينية قبل 
العودة اإىل اإ�سبانيا عن طريق "الرتانزيت"، حيث ُيقِدم على متزيق م�ستنداته 

الر�سمية وتقدمي طلب جلوء. 
هناك من عاد ..وهناك من ينتظر

لّبى اأحمد )28عامًا( احدى الدعوات التي وجهت خالل العام 2018 اإىل اأهل 
املخيمات يف لبنان، واإىل �سكان خميمي نهر البارد والبّداوي �سمااًل، وخميم 
بالهجرة عرب جمموعات  للتظاهر واملطالبة  ب�سكل خا�ض،  عني احللوة جنوبًا 
يف  �سارك  "فاي�سبوك".  موقع  �سفحات  بع�ض  خالل  من  ثم  "الوات�ساب"، 

تظاهرة يف خميم نهر البارد رفع فيها الفتة تقول "الهجرة حق"، تلتها تظاهرات 
مماثلة واإن �سعيفة امل�ساركة يف خميمات اأخرى، ارتفعت على جدران اأزقتها 
اعالنات ملنازل معرو�سة "للبيع بهدف ال�سفر". لكن اأحمد - الذي مل يكن يريد 

�سوى "اخلروج من لبنان"- عاد اإليه مديونًا فاقدًا ملنزله وعمله.
�ساري )اإ�سم م�ستعار( -35 عامًا- من خميم عني احللوة، غادر اإىل املانيا عرب 
ال�سم�سار "غ."، عن طريق اأمريكا اجلنوبية. ال يتذكر اأن هناك اأي �سعوبة 
واجهته يف مطار بريوت من االأمن العام. فباالإ�سافة اإىل وثيقة �سفره التي 
طلبها وح�سل عليها خ�سي�سًا لكي يغادر، ح�سل �ساري اأي�سًا -كما قال- 
على "تاأ�سرية الثيوبيا )املحطة االأوىل دامت حواىل ع�سرين يومًا( لكن على 
ورقة منف�سلة. وال �سيء اآخر غري ذلك لدخول بوليفيا اأو الربازيل... التي عاد 

منها متعهدًا لعائلته بعدم تكرار التجربة.
هادي - من عني احللوة - اأبى اإاّل اأن يهاجر عرب و�سيلة اآمنة. "دّلني ا�سدقاء 
"كل ما  اأي ا�ستف�سار". يقول ه��ادي:  ب��ريوت. مل ُيجب عن  على مهّرب يف 
ب��ريوت عرب  م��ن مطار  فيها:  التي �سنمر  وامل��ط��ارات  البلدان  ه��و  ب��ه  اأف��ادن��ا 
ف��االأوروغ��واي حيث  ال��ربازي��ل  اإىل  افريقيا، ثم  اإىل  اإح��دى اخلطوط اجلوية 
�سنمكث وعائلتي اأيامًا عدة، على اأن تكون املحطات ال�سابقة "ترانزيت" ومن 
ال��ربازي��ل فاإ�سبانيا حيث �سنطلب اللجوء يف  اإىل  اأخ��رى  االأوروغ���واي م��رة 
املطار مبا�سرة. ممنوع ال�سوؤال عن اأي �سيء: موعد الرحلة اأو اإ�سم اخلطوط 
اجلوية اأو مكان املبيت يف االأوروغواي. قال يل املهّرب اإن كل هذه التفا�سيل 
ولعائلته  له  املطلوبة  التاأ�سريات  كل  لهادي،  وفقًا  ال�سفر.  قبل  معي  �ستكون 
مبوعد  يبلغه  ات�سال  انتظار  منه  طلب  ال��ذي  امل��ه��ّرب  تاأكيد  ح�سب  �سرعية، 
الرحيل. "يبدو اأن لدى هذا املهّرب الكثري من الزبائن"- يقول هادي: "لقد 
ا�سرتقت النظر اإىل دفرت يومياته، فوجدته مليئًا باالأ�سماء واالأرقام. كل هوؤالء 
هم مهاجرون حمتملون". دفع هادي 32 األف دوالر، ثمانية اآالف عن كل فرد 
من العائلة. باع منزله مع االثاث مببلغ بالكاد يعادل ن�سف ثمنه احلقيقي... 

وهو ال يزال ينتظر.
الق�سة اأكرب من جمّرد جتارة

يقول زياد ال�سّيد، من خميم عني احللوة، الذي كان يعمل حالقًا اإن "ما يدفع 
الفل�سطيني اإىل الهجرة اأواًل �سيق اأ�سباب املعي�سة، وعدم ح�سوله على حقوقه 
املدنية، ف�ساًل عن مهن كثرية ما زال مينع من ممار�ستها والعمل بها". �سمع 
من اأحد معارفه عن مكتب يقوم بتاأمني تاأ�سريات دخول اإىل اإ�سبانيا ودول 
اأوروبية اأخرى، بكلفة ال تقل عن 10 اآالف دوالر.  وي�سيف: "منذ حلظة وزن 
اأمنيًا  االأغرا�ض التي حتملها معك وحتى و�سولك اإىل ا�سبانيا واأنت مغطى 
و"ما�سيني معك واحدة بواحدة". املهم اأن تخرج من هذا البلد )لبنان(. لكن 
مبجرد اأن ت�سل اإىل اإ�سبانيا حتى تبداأ معاملة من نوع اآخر. مننا 8 �ساعات 
وياأخذنا.  ال��دويل   االأحمر  ال�سليب  ياأتي  حتى  وانتظرنا  خ�سبي  مقعد  على 
الرحلة اإ�ستغرقت ثمانية اأ�سهر، باالإ�سافة اإىل 20 يومًا ق�سيناها على الطريق.

التجربة ك�سفت لزياد ولكثريين غريه- ممن عادوا من "هجرة �سياع وت�ستت"- 
اأكرث من حقيقة، اأواًل اأن "من يدير مو�سوع ت�سفري الفل�سطينيني، لي�ض جمّرد 
مكتب و�سم�سار واإمنا هناك جهة تقف وراء ذلك، والق�سة اأكرب من كونها جتارة. 

قد تكون هناك جهات تريد اأن تخفف من اأعداد الفل�سطينيني يف لبنان". 

)1( "الشرق األوسط" 12/3/ 2018، "املدن" 10 آب 2017، "املستقبل" 2018/12/6، 
موقع "مهاجر نيوز" 2015/3/18 ، بوابة الالجئني الفلسطينيني 2018/11/26. 

* تستند األرقام الواردة في اإلنفوغراف إلى نتائج التعداد العام للسكان واملساكن 
الفلسطينية في لبنان 2017 الذي أنجزته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة 

مع إدارة اإلحصاء املركزي والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

كلفة الهجرة تترواح بين 6 و12 ألف دوالر 
تبعًا لبلدان المقصد وطرق الوصول إليها
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* حتى نهاية تشرين الثاني. 

توفــر بيانــات األمــن العــام حــول حركــة الدخــول والخــروج مــن مطــار بيــروت مؤشــرات تظهــر حجــم الحــراك الكبيــر 
لالجئيــن الفلســطينيين وكذلــك الفــارق الــذي ينتــج عــن طــرح المســافرين مــن عــدد الوافديــن. 

مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن البيانــات المنشــورة تغطــي فقــط عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يســتخدمون وثائــق 
الســفر الصــادرة عــن الســلطات اللبنانيــة خــالل عمليــة الدخــول والخــروج وليــس جــواز الســفر الفلســطيني أو أي 

جــوازات ســفر أخــرى قــد يملكونهــا بالتــوازي.
وكذلــك، تشــرح البيانــات عمليــة الدخــول والخــروج الشــرعية عبــر مطــار رفيــق الحريــري حصــرًا دون بقيــة المعابــر 

البريــة. وبالتالــي فــإن موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية عبــر القــوارب وســواها غيــر ملحوظــة فــي هــذه األرقــام.

ال تتوافــر بيانــات دقيقــة مبنيــة علــى دراســات موضوعيــة لظاهــرة هجــرة الالجئيــن الفلســطينيين مــن لبنــان، خاصــة خــالل فتــرة الحــرب االهليــة ومــا قبلهــا. اال أن جميــع المؤشــرات تؤكــد علــى أن هــذه الهجــرة مشــابهة الــى حــد كبيــر فــي نمطهــا 
ونســقها لهجــرة اللبنانييــن المتأثــرة بقلــة فــرص العمــل وضيــق ســبل العيــش والتأثــر بالحــروب والنزاعــات المســتمرة. 

وهنــا ُتبــرز نتائــج تعــداد الســكان فــي المخيمــات والتجمعــات حجــم الخلــل المتراكــم عبــر الســنوات فــي قيــاس عــدد الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن بصــورة دائمــة فــي لبنــان مقارنــة بالســجالت اإلداريــة الموجــودة لــدى األونــروا ولــدى وزارة الداخليــة 
اللبنانيــة ) ١٧٥٠٠٠ مقيمــًا فــي لبنــان خــالل شــهر تمــوز مــن العــام ٢٠١٧ مــن أصــل ٤٦٦٠٠٠ الجئــًا مســجاًل فــي لبنــان(

البيانــات التــي جمعهــا التعــداد حــول أفــراد األســر المقيميــن خــارج لبنــان ال تغطــي بطبيعــة الحــال األســر التــي هاجــرت بكامــل أفرادهــا مــن لبنــان. كمــا أنهــا ال تغطــي بالضــرورة األفــراد وأبناءهــم الذيــن اســتحصلوا علــى جنســيات أخــرى وتخلــوا 
ألســباب متنوعــة عــن صفــة اللجــوء. كمــا أنــه مــن المهــم اإلشــارة، إمكانيــة إســقاط األســر التــي أجابــت علــى أســئلة الهجــرة خــالل عمليــة العــد، لبعــض األفــراد المهاجريــن نتيجــة للنســيان أو لقــدم فتــرة المغــادرة.

٥٧٦٣ أسرة أجابت خالل التعداد بوجود على األقل شخص واحد من االسرة مقيم خارج لبنان يشكلون ٪12.2 من عدد العائالت الفلسطينية الموجودة في لبنان.

جدول ١: توزع أفراد األسر المقيمين خارج لبنان حسب الفترة التي تركوا فيها لبنان 

٪86 مــن المهاجريــن تركــوا لبنــان بعــد عــام 1990. ٪31 خــالل 15 ســنة بيــن عامــي 2005-1990 بينمــا غــادر 
٪29 خــالل 5 أعــوام بيــن 2013-2017

المجموعتاريخ حدوث الهجرة
5.2قبل 1982 

8.5من 1982 الى 1989 
32.8من 1990 الى 2005 
24.4من 2005 الى 2012 

29.1من 2013 وما بعد 
100المجموع 

جدول ٢: التوزع العمري ألفراد األسر المقيمين خارج لبنان حسب الجنس 

٪88 مــن المهاجريــن ضمــن الفئــة العمريــة المنتجــة أي 64-25 ســنة. و٪9،3 فــي الفئــة العمريــة 24-15 ســنة. 
ال فروقــات تذكــر بيــن الذكــور واالنــاث.

الفئة العمريةالجنس
المجموع+0-1415-2425-6465

0.98.888.41.8100ذكور 
1.410.387.11.3100اناث 

1.19.388.01.6100المجموع

الشكل ١: توزع أفراد األسر المقيمين  خارج لبنان حسب دول توزعهم

المقصد األول أوروبا بنسبة ٪36.3 من مجموع المهاجرين تليها أمريكا الشمالية ب ٪21.3 ثم الدول االسكندنافية 
ب٪16.6. أما المتواجدون في الخليج فنسبتهم ٪11.7 من المجموع.

• المصــدر: نتائــج تعــداد الســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان، إدارة اإلحصــاء المركــزي والجهــاز المركــزي 
الفلســطيني )2017( اللبنانــي  الحــوار  الفلســطيني ولجنــة  لإلحصــاء 
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لية في صراع مفتوح                                                                      "صفقة القرن": خالصات أوَّ

ال�سدام غري امل�سبوق بني االإدارة االأمريكية احلالية والقيادة الفل�سطينية، 
ي "�سفقة القرن"، اأنتج تعقيدًا م�سافًا على تعقيدات  حول املُعلن مما �ُسمِّ
ال�سراع الفل�سطيني اال�سرائيلي، مع فائ�ض اإرباك يف امل�سهد ال�سيا�سي 

العربي.
اإ�سقاطًا لتطلُّعاته   فقد راأى اجلانب الفل�سطيني يف االإج��راءات االأمريكية 
الوطنية، ون�سفًا ملو�سوع املفاو�سات، ال �سيما بعد اأن با�سرت وا�سنطن 
ها من جانب واحد. حدث ذلك كله بعد اأن كانت  ْر�سرَ تنفيذرَ �سيا�ستها هذه وفرَ
االإدارة االأمريكية خالل ال�سنوات االأخرية قد ان�سحبت من دور ال�سريك 
يف املفاو�سات، وحتى من دور الو�سيط، تاركًة الفل�سطيني واالإ�سرائيلي 

وجهًا لوجه، فيما كانت املنطقة غارقة بال�سراعات املدّمرة.
ع ما قبل اأو�سلو، بعد ربع قرن من ال�سعي اإىل ت�سويٍة  هكذا ُعدنا اإىل مربَّ
تلبي احلدَّ االأدنى من امل�سلحة الوطنية الفل�سطينية. لذا اأطلق هذا التحّدي 
امل�ستقبل  ح��ول  النُّخب  ل��دى  كما  ال��ع��ادي  امل��واط��ن  ل��دى  م�سرييًة  اأ�سئلًة 
الفل�سطيني: اإىل اأين ن�سري؟ وهل ن�ستطيع املواجهة؟ و كيف لنا اأن ن�سمد 
ون�سهد  الداخلية،  امل�ساحلة  اإجن��از  يف  االآخ��ر  تلو  الف�سل  ن�سّجل  ونحن 
النظام  يف  مقيم  وعجٍز  للنا�ض،  االأ�سا�سية  احلياة  مقّومات  تداعي  على 
م�ستوى  هبوط  مع  الكربى،  ق�ساياه  معاجلة  عن  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 

احلياة الدميقراطية التي توّفرت يف زمٍن �سابق؟ 
اإنَّ القيادة الفل�سطينية تدرك جيدًا تلك املعطيات، عندما اأعلنت معار�ستها 
ي "�سفقة القرن" جملًة و تف�سياًل.. و هي معار�سٌة و�سلت اإىل حدِّ  ما �ُسمِّ

القطيعة ال�سيا�سية مع اإدارة ترامب. 
بع�ُض املراقبني راأى اأنَّ الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض "�سعد اإىل اأعلى 
ْن ي�ساعده على النزول!" �سحيٌح اأنَّ الرئي�ض عبا�ض  ال�سجرة، و لن يجد مرَ
اجلانبني  من  مقابل جتاوز كل اخلطوط احلمر  ال�سجرة  اأعلى  اإىل  �سعد 
االأمريكي واالإ�سرائيلي - تقول قيادة منظمة التحرير-  و لكنه ذهب اأي�سًا 
اإىل اأق�سى ما ي�ستطيع اإجنازه يف احلقلني ال�سيا�سي والدبلوما�سي رداًّ 
على التحّدي، كما اأنه مل يعد م�سطرًا للنزول عن ال�سجرة، طاملا ال يوجد 
ما يفعله على اأر�ض املفاو�سات - اإْذ ال اأر�ضرَ للمفاو�سات - و فيما حالة 

اال�ستباك ال�سعبي امليداين مع جي�ض االحتالل تت�ساعد يف كل مكان!
ُترى من اأين ي�ستمّد املوقف الفل�سطيني القدرة على املعاندة والتحّدي؟.. 
وهذا رغم اأن الكثريين، ورمبا االأكرثين، يرون يف امل�سهد العام الفل�سطيني 

- االإ�سرائيلي و االإقليمي - الدويل ما يدعو للُقنوط!
طة،  الواقع اأنَّ االإجابة عن هذا ال�سوؤال قد تكون ب�سيطة، ولكنها غري مب�سَّ
اأف��راد، و حتتاج ملقاربات  اأو  اأنها لي�ست ملك جماعة �سيا�سية بعينها  كما 
طبيعة  ويف  لل�سراع،  املو�سوعية  و  الذاتية  ال�سروط  يف  تنظر  متنوعة 
تنظر  كما  احل��ل،  على  امل�ستع�سية  تلك  و  حلُّها  ميكن  التي  التناق�سات 
كافة  – االإ�سرائيلي على  الفل�سطيني  القوى  خ�سو�سًا يف طبيعة ميزان 
اجلمعي  اجلهد  و  الفل�سطيني،  اجلمعي  العقل  مهمة  اإنها  امل�ستويات... 
و  الزمن،  من  نيف  و  قرن  مدى  على  ال�سراع  امتدَّ  اأن  بعد  الفل�سطيني، 
اأ�سبح من اأولويات االأجندة الدولية، باعرتاف كبار الناطقني با�سمها، و 

على راأ�سهم االأمم املتحدة.
قبولها  يف  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  ل�سجاعة  الكبري  تقديرنا  م��ع  و  ب��داي��ًة، 
ل واالأهمَّ لقوة املوقف الفل�سطيني  التحّدي، ال بدَّ من القول اأن امل�سدر االأوَّ
الراهن هو حيوية املجتمع الفل�سطيني يف الداخل وال�ستات، وا�ستجاباته 
التاريخية، كمًا ونوعًا، للتحديات، يف حلظات اال�ستع�ساء ال�سديدة، مبا 

ْرق، كلَّ الفرق: ُيْحِدث الفرَ
و�ُسبل  ُنظم  و  لقوانني  خ�سوعه  و  الفل�سطيني  ال�سعب  ت�سّتت  فرغم  	•
النكبة  عام  منذ  التجربة  اأظهرته  اإيجابي  حا�سٌل  ثمة  متباينة،  تطّور 

االن�سانية  بحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  تعلُّق  يف  ل  يتمثَّ االآن،  حتى 
وال�سيا�سية، و يف قدرته على الت�سامن حتت اأق�سى الظروف، كما يف 
قدرته على تطوير اأ�سكال ن�ساله ال�سيا�سي، مبا يف ذلك االنتفا�سات 

ال�سعبية ال�سلمية، من دون اإغفال ال�سراع امل�سلَّح.
التاريخية  ال��ع��الم��ات  بع�ض  يف  ��ل  ال��ت��اأمُّ ميكن  ال�سياق  ه��ذا  ويف  	•
الباهظة  االأكالف  ل  لتحمُّ ال�سعب  هذا  ا�ستعداد  على  الة  والدَّ الفارقة، 
دفاعًا عن وجوده املادي واملعنوي. من ذلك اأنه مل يكن يعدُّ يف بداية 
�سراعه  م يف  ق��دَّ ثم  ن�سمة،  مليون  ن�سف  من  اأك��رث  الع�سرين  القرن 
اآالف  ومئات  ة  �سحيَّ األ��ف   615 من  اأك��رث  ال�سهيوين  امل�سروع  مع 
تقديرات  بح�سب  ق��رن  نحو  م��دى  على  املعتقلني  وم��الي��ني  اجل��رح��ى 
ف  التوقُّ ميكن  اآخ��ر  �ساهد  يف  و  ال��ع��ام.  ه��ذا  ة  املخت�سَّ املوؤ�س�سات 

ال��وزراء غولدا مائري عام  "جيفني" التي �سكلتها رئي�سة  اأم��ام جلنة 
الفل�سطينني يف  1973، و كانت مهمتها التخطيط ملنع ارتفاع ن�سبة 
مدينة القد�ض اأكرث من 22%. اأما اليوم فيحاول نتنياهو بكل الو�سائل 

خف�ض ن�سبة املقد�سيني البالغة 41% يف املدينّة!.. 
دة وعا�سمة اأبدية لدولة  وفيما كان نتنياهو يعلن القد�ضرَ "مدينًة موحَّ 	•
الوجود  وت�سفية  اليهودية"  "الدولة  ���اه  اجتِّ يف  ذاه��ب��ًا  ا�سرائيل" 
داخ��ل  م��ن  ة  امل���رَّ ه��ذه  ال���رّد  اأت���اه  ال 48،  اأرا���س��ي  الفل�سطيني يف 
ٍة �سعبيٍة عارمٍة، �سارك  االأرا�سي، و من القد�ض حتديدًا، ب�سورة هبَّ
فيها امل�سلمون و امل�سيحيون، دفاعًا عن امل�سجد االأق�سى وا�ستنكارًا 
ة  الهبَّ لتلك  ك��ان  كما  االأرثوذك�سي"،  الوقف  اأرا���س��ي  "بيع  جلرمية 
ة وغزة واالأردن، ف�ساًل عن مدن  ال�سفَّ القوية يف كٍل من  اأ�سداوؤها 
ال�سنة  هذه  ال�سلمية  االأق�سى  انتفا�سة  لت  �سكَّ لقد  ال���48!!..  وبلدات 
من  الكثريين  لتوّقعات  ورمب��ا  االإ�سرائيلي،  العقل  لتوّقعات  مفاجاأة 

العرب.
جغرافيًا،  تق�سيمه  رغم  الفل�سطيني،  املجتمع  حيوية  اأن  القول  ُق�سارى 
اإيقافها  ا�ستحالة  ع��ن  ف�ساًل  حتطيمها،  اأو  عليها  القب�ض  ميكن  ال  ق��وٌة 
الذي  االأخ��ري  الفل�سطيني  املوقف  قوة  م�سدر  هو  وه��ذا  بها..  م  التحكُّ اأو 
فر�ضرَ  تاريخي  ن�ساٍل  بحا�سل  معّززًا  عبا�ض،  الرئي�ض حممود  عنه  عربَّ 
ح�سور الهوية الفل�سطينية على اإ�سرائيل اأواًل، و يف كافة املحافل الدولية 
الق�سية  ت��راج��ع  ا�ستحالُة  ه��و  ع��ن��ادًا  اأك���رث  ب��واق��ع  واالإق��ل��ي��م��ي��ة، وم��ع��ّززًا 
القرن"  "�سفقة  ي  �ُسمِّ ما  يبدو  عليه  و  الن�سيان..  ِع  مربَّ اإىل  الفل�سطينية 

لٍة مري�سة. اأ�سغاث اأحالٍم يف خميِّ
لعب  الفل�سطيني  املوقف  انَّ  اإال  عاملنا،  االأمريكية يف  االإدارة  �سطوة  رغم 
دور الرافعة ال�سيا�سية ملوؤمتر القمة العربية املنعقد يف الظهران يف اآذار/ 
يت هذه القمة با�سم القد�ض. ذلك اأن  مار�ض املا�سي، ولي�ض �سدفًة اأْن �ُسمِّ
م�سروع ال�سالم الفل�سطيني هو جوهر "مبادرة ال�سالم العربية" التي تعربِّ 
توافقًا  نف�سه  الوقت  ت�سكل يف  امل�سرتكة، كما  العربية  امل�سلحة  نظام  عن 
االإ�سالمي  التعاون  منظمة  بينها  من  ودولية،  اإقليمية  عمل  منظومات  بني 
فل�سطني مهمة  دولة  فّو�ست  االأخ��رية  ال�سبعة و�سبعني. وهذه  و جمموعة 
متثيلها يف اجلمعية العامة االأخرية لالأمم املتحدة. وال بدَّ من االإ�سارة اإىل 
وكذا  والكونفدرالية،  التوطني  م�ساألة  من  االأردين  للعاهل  القوّي  املوقف 

االإ�سارة اإىل املوقف اللبناين الر�سمي يف هذا ال�سدد.. 
اأي��ن ي�ستمّد املوقف  " م��ن  منا يف االإج��اب��ة ع��ن ���س��وؤال  ع���الوًة على م��ا قدَّ
ل يف اأن �سراعات  ال�سيا�سي الفل�سطيني قوته"، هناك حقيقُة اأخرى تتمثَّ
يظنُّ  كما  ة،  حتميَّ نهائيات  نحو  �سائرًة  لي�ست  �سنوات  �سبع  منذ  املنطقة 
كما  م�ستمّرين،  تغريُّ  و  خما�ض  حالة  يف  هي  بل  ي��رّوج��ون،  اأو  البع�ض 
ة  ْينيَّ البرَ وتناق�ساتها  القائمة  اال�سطفافات  ة  جلدليَّ الدقيقة  املعاينة  ّتبنّي 
بات الفل�سطيني على  على امل�ستويني االإقليمي والدويل. ومن هنا اأهمية الثَّ
العقل  اأن  راأينا  يف  و  لالنعكا�ض.  قابلة  غري  باتت  حوا�سل  اأو  اإجن��ازات 

ْن ُينزله ِمْن اأعلى ال�سجرة! اال�سرائيلي الراهن هو الذي يحتاج اإىل مرَ
�سد  االأخ���رية  ال�سلمية  التظاهرات  يف  �ساركت  فل�سطينيٌة  ام���راأٌة  تقول 
نني و خمّدرين يف وجه البنادق  اجلي�ض االإ�سرائيلي: " قد اأ�سبحنا حم�سَّ

بة نحونا با�ستمرار!".  امل�سوَّ
يبّدُد  جثثنا  ِثْقلرَ  جعل  امل�سفوح  دمنا  اإنَّ  القائل:  الفل�سطينّي  مع  ونقول 
هم يف راأ�ض الهرم االإ�سرائيلي  انت�سارهم، فال ُنهزم وال ينت�سرون!.. لكنَّ

ويني:  ْفر الالَّ ين�سون ما جاء يف �سِ
انها"! �سكَّ جلميع  االأر�ض  يف  بالِعْتق  وُتنادون   ..."

* مسؤول اإلعالم املركزي لحركة فتح في لبنان سابقًا

ه�سام دب�سي*

قضية

رغم حال الشتات يتمسك الشعب الفلسطيني 
بحقوقه السياسية واالنسانية

¶ ¶ ¶

 مصدر قوة الموقف الفلسطيني ينبع 
من حيوية المجتمع وزخم تراثه النضالي

¶ ¶ ¶

 الرد على السياسات االميركية
شمل مدن وبلدات الـ48

)االونروا(
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يوليو  مت��وز/   19 يوم  فجر  نهائية،  ب�سورة  االإ�سرائيلي  الكني�ست  �سّن 
"الدولة  باأنها  اإ�سرائيل  ف  يعرِّ ال��ذي  القومية"،  اأ�سا�ض  "قانون   ،2018
القومية لل�سعب اليهودي"، ومينح اأف�سلية للغة العربية على اللغة العربية، 
اإ�سرائيل  يف  امل�سري  تقرير  يح�سر  كما  اليهودي،  لال�ستيطان  وكذلك 

باليهود فقط، ويعترب "القد�ض املوّحدة" عا�سمة اأبدية الإ�سرائيل. 
اإىل كونها ال  لها �سفة د�ستورية، نظرًا  اإ�سرائيل  االأ�سا�ض يف  والقوانني 

تزال تفتقر اإىل د�ستور.
اأعتقد اأن خطورة هذا القانون على الفل�سطينيني يف خمتلف اأماكن وجودهم 
وا�سحة، لكن من موقعي املخ�سو�ض يف مناطق 1948 �ساأحاول اأن اأركز 
على اخلالف االإ�سرائيلي الداخلي املندلع ب�ساأن القانون كي اأالم�ض �سقف 
هذا اخلالف، ومدى متا�سيه مع م�سوغاتنا نحن كفل�سطينيني ملناه�سة هذا 

القانون.
واأّول ما يتعنّي قوله بهذا ال�سدد هو اأنه عندما كان "قانون القومية" ال يزال 
اأنه يف كل ما يتعلق بتحديد  للتداول، لوحظ  "م�سروع قانون" مطروحًا 
االأ�سا�سية  االإ�سرائيلية  االأح���زاب  عليه  تتفق  ووظائفها،  اإ�سرائيل  هوية 
و"اإ�سرائيل  اليهودي"  و"البيت  م�ستقبل"  و"يوجد  والعمل  الليكود 
اإ�سرائيل  تعريف  ال�سيا�سية  براجمها  يف  ي��رد  اإذ  و"احلركة"،  بيتنا" 

كدولة يهودية، وعلى اأن وظائفها العليا ُم�ستقة من هذا التعريف. 
وهذا ما ين�سحب على اأحزاب املعار�سة، فنجد مثاًل حزب الو�سط املُعار�ض 
د روؤيته لهوية اإ�سرائيل بقوله، يف مقدمة  "يوجد م�ستقبل" )علماين( يحدِّ
برناجمه: "نحن نوؤمن باأن اإ�سرائيل اأن�سئت كدولة قومية لل�سعب اليهودي. 
وقابلة  اآمنة  حدود  وذات  يهودية،  اأغلبية  ذات  دولة  تبقى  اأن  لها  وينبغي 

للدفاع عنها".
االنتخابي  برناجمه  يف  اإ�سرائيل  )ُمعار�ض(  العمل  ح��زب  ف  ُي��ع��رِّ كذلك 
يعار�ض  احل��زب  ف��اإن  عليه،  وبناًء  اليهودي،  ال�سعب  "دولة  باأنها  االأخ��ري 
م�سكلة  حل  ويتم  اإ�سرائيل.  تخوم  داخ��ل  اإىل  فل�سطينيني  الجئني  ع��ودة 
واملجتمع  املنطقة  دول  مب�ساركة  عليها  متفق  ب�سورة  الالجئني  ه���وؤالء 

الدويل، ولكن لي�ض من خالل منح حق العودة )لالجئني(".
املبادئ  فاإن برناجمه االنتخابي يت�سمن  "احلركة" )ُمعار�ض(  اأّما حزب 

التالية: 
دولة  له  تكون  اأن  يف  للنق�ض  قابل  غري  حق  االإ�سرائيلي  لل�سعب   -1"
اإ�سرائيل )فل�سطني(، وطنه القومي، التاريخي،  �سيادية يف حدود اأر�ض 

الديني والثقايف؛
دول��ة  تثبيت  ه��و �سمان  احل��رك��ة  امل��رك��زي حل��زب  ال�سيا�سي  ال��ه��دف   -2
"وثيقة  اليهودي، كدولة دميقراطية بروح  لل�سعب  اإ�سرائيل كبيت قومي 

اال�ستقالل"، تعي�ض ب�سالم واأمن مع جميع جريانها؛
3- اإن �سمان بقاء اإ�سرائيل كدولة يهودية ودميقراطية يقت�سي املحافظة 

على اأغلبية يهودية بني مواطنيها"!.
ومثل هذا التوافق غري منح�سر يف االأحزاب االإ�سرائيلية االأ�سا�سية �سمن 
ا ين�سحب على نخب تعّرف نف�سها  اأي�سً االئتالف واملعار�سة فح�سب، بل 
باأنها ليربالية، وتعتقد اأن اإ�سرائيل هي فعاًل دولة قومية لل�سعب اليهودي، 
�ض  د هويتها، الأن من �ساأنه اأن يقوِّ وال حاجة بتاًتا اإىل قانون اأ�سا�ض يحدِّ
اأ�س�ض ال�سهيونية ذاتها، كما لو اأن ما يرد فيه يتناق�ض مع جوهر العقيدة 

ال�سهيونية.
"مذكرة"  اإي����راد مقتطفات م��ن  ال��ن��خ��ب مي��ك��ن  ل��ل��دالل��ة ع��ل��ى م��وق��ف ه���ذه 

القد�ض  للدميقراطية" يف  االإ�سرائيلي  "املعهد  باحثان كبريان من  قدمها 
مناق�سة  بدء  لدى  القوانني  �سّن  ل�سوؤون  االإ�سرائيلية  الوزارية  اللجنة  اإىل 

م�سروع القانون بوتائر مت�سارعة )املذكرة موؤرخة يف 2014/5/2(.
موافقتنا  م��ن  ال��رغ��م  على  التالية:  ب��ال��ع��ب��ارات  امل��ذك��رة  ا�ستهالل  ج��رى 
اليهودي،  لل�سعب  القومية  الدولة  هي  اإ�سرائيل  اأن  على  احل��ال  بطبيعة 
اإاّل اإننا نعار�ض م�سروع القانون املُقّدم موؤخًرا يف هذا ال�سدد، انطالقًا 
اأن يخّل بالتوازن الدقيق  اأننا نرى فيه م�سروع قانون خطرًا ميكن  من 
وهما:  الدولة،  وطابع  تعريف  يف  االأ�سا�سيني  نني  املكوٍّ بني  واحل�سا�ض 
اعتيادي،  قانون  حول  هنا  احلديث  ي��دور  وال  والدميقراطية.  اليهودية 
��ن ُي��ح��ّدد ه��وي��ة ال���دول���ة. وم�����س��روع  واإمن����ا ح���ول ق��ان��ون اأ���س��ا���ض حم�����سّ
القانون امل��ق��رتح يخلو م��ن ال��ت��وازن ال�����س��روري ب��ني ك��ون ال��دول��ة دول��ة 
ق��وم��ي��ة لل�سعب ال��ي��ه��ودي، وب���ني ك��ون��ه��ا دول���ة دمي��ق��راط��ي��ة، وذل���ك الأن��ه 
ن الدميقراطي من مكانته املركزية اإىل الهام�ض، مبعنى اأن  يق�سي املكوِّ
احلديث يدور حول انقالب تام يغريِّ ب�سورة جذرية النظام الد�ستوري 
الدولة  القانون هوية  قيامها. ويتناول م�سروع  اإ�سرائيل منذ  القائم يف 
بل  الدميقراطي،  طابعها  وتقزمي  اليهودي  طابعها  على  الرتكيز  و�سط 
نرى  ونحن  الدميقراطي،  الطابع  ه��ذا  يف  م�سمون  اأي  كليًا  ويتجاهل 
م�سروع  فاإن  هنا  من  ذاتها"...  ال�سهيونية  ل�"اأ�س�ض  تقوي�سًا  ذلك  يف 
القانون يلحق �سررًا، غري قابل لالإ�سالح، بالعالقات بني اليهود والعرب 
مكانًا غري  الدولة  العامل، ويجعل  اإ�سرائيل يف  اإ�سرائيل، وب�سورة  يف 

حمتمل لكل من يتبنى وجهة نظر يهودية ليربالية. 

وتعرب املذكرة عن اعتقادها باأن �سنَّ هذا القانون �سي�سكل رافعة يف اأيدي 
القوى املعادية الإ�سرائيل لالإدعاء �سد �سرعيتها كدولة يهودية. 

هذه املقتطفات تدلُّ على اأن معار�سة القانون، من طرف القوى التي جتاهر 
باأنها ليربالية، ال تتم باالأ�سا�ض من ناحية مبدئية اأو اأخالقي�ة، واإمنا فقط 
هذا  اأن  على  ت��دل  كما  ال��ع��امل.  فعل يف  ردات  من  ي�ستثريه  قد  ما  ب�سبب 
التوّجه يعترب من حيث جوهره "ميينًيا ُمعتداًل"، نظرًا اإىل اأنه من املفرت�ض 
به اأن يخدم امل�سلحة اليهودية البحتة و�سط "اإعطاء امتيازات م�سروطة" 
على  يقوم  ال  اأن��ه  واإىل  الداخل،  يف  الفل�سطينيني  للمواطنني  احلقوق  يف 
القومية  باحلقوق  االع���رتاف  على  ترتكز  ومت�ساوية،  عاملية  قيم  اأ�سا�ض 

اجلماعية لهوؤالء الفل�سطينيني.
ال�سالفة،  املذكرة  �سطور  بني  قراءته  ميكن  ما  هو  ذل��ك  من  االأنكى  ولعّل 
وموؤداه اأن اإ�سرائيل لي�ست بحاجة قّط اإىل ن�ض د�ستوري لتمييز اأف�سل 
ذلك،  وغري  فقط،  لليهود  وبلدات جماهريية  م�ستوطنات  والإقامة  لليهود، 
فهذا بال�سبط هو ما فعلته الدولة بوا�سطة �سيا�سة التمييز العن�سري العامة 
التي انتهجتها حكوماتها املتعاقبة حتى االآن، اإمنا "على نار هادئ�ة" ومن 
دون اأن جتاهر بذلك عيانًا بيانًا، كي ال ُت�سبرَط وهي متلب�سة بهذا التمييز. 
نف�سه، بربيق �ساطع، يف  اأع��اله عك�ض  ُذِك��ر  ما  اإن جّل  القول  نافل  ومن 
ب�سورة  القانون  �سّن  اأعقب  ال��ذي  الداخلي  االإ�سرائيلي  النقا�ض  معظم 

ة هذا االإجماع. مرَ نهائية، مع وجود ا�ستثناءات قليلة ال تلغي �ُسّم و�سِ
* باحث وكاتب فلسطيني في الشؤون اإلسرائيلية، مدير وحدة 
"املشهد اإلسرائيلي" ووحدة الترجمة في مركز "مدار"

حدود الخالف اإلسرائيلي الداخلي
 بشأن "قانون أساس القومية"!

اأنطـوان �سلحـت*

من فلسطين

)منير قليبو(
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تنهض صفقة القرن على التخلص من األونروا 
كمقدمة لتصفية حق الالجئين بالعودة

¶ ¶ ¶

تملك إدارة ترامب مشروعًا توطينيًا في الدول 
العربية المضيفة وغيرها

¶ ¶ ¶

منذ الخمسينات تتالحق مشاريع التوطين 
االميركية والبريطانية خارج فلسطين 

مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين
 لتكريس يهودية الدولة!

الرئي�ض  م�ست�سار  حملها  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  ح��ول  معطيات  م��ن  ت�سّرب  م��ا 
جاي�سن  االو���س��ط  لل�سرق  ومبعوثه  كو�سنري  ج��اري��د  و���س��ه��ره  االم��ريك��ي 
اإمكانية توطني 2.2 مليون الجئ يف  غرينبالت وبحثهما مع امللك االردين 
"�سفقة  ي�سمى  ما  يف  امل�سمر  في�ض  من  غي�ض  جم��رد  اأن��ه  يبدو  االردن، 
القرن"، خ�سو�سًا متى مّت ربط هذا التوجه مع قطع امل�ساعدة االمريكية عن 
وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني "االأونروا" والبالغة 365 مليون 
دوالر، بعد قرار �سابق ق�سى بتجميد 300 مليون دوالر من املبلغ االإجمايل 

املدفوع عام 2017. 
اإذ  امل��ايل على الوكالة االأمم��ّي��ة،  بالطبع مل تقف االم��ور عند ح��دود ال�سغط 
ة �سّبت جام غ�سبها على الدور الذي  رافقتها حملة �سيا�سية – اعالمية مرّكزرَ
تلعبه الوكالة الدولية يف احلفاظ على ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، وتوريث 
�سفة اللجوء من جيل اإىل جيل، ما يدمي الق�سية الفل�سطينية ويكفل ا�ستمرار 
الكونغر�ض  يدر�سهما  م�سروعني  م��ع  ذل��ك  وت��راف��ق  ال��ع��ودة.  بحق  املطالبة 
 ،1948 عام  النكبة  عا�سر  الذي  باجليل  الفل�سطيني  الالجئ  �سفة  حل�سر 
والذي يتناق�ض تباعًا اإىل احلد الذي حتّدد عدده الدوائر االمريكية بحوايل 
يف  امل�سجلني  الالجئني  ماليني  م��ن  الباقون  اأم��ا  فقط.  فل�سطيني  األ��ف   40
�سجالت "االأونروا" يف مناطق عملياتها اخلم�ض: ال�سفة والقطاع واالردن 
ولبنان و�سوريا، فما عليهم اإال اأن يحملوا جن�سيات الدول التي يقيمون بها. 
ل الواليات املتحدة االموال التي كانت تقدمها للوكالة اإىل الدول  وعندها حتوِّ
اإن  اأممية عمليًا،  "االأونروا" كمنظمة  اإلغاء  اأن يرتافق ذلك مع  املعنية. على 
مل يتم اإلغاوؤها قانونيًا يف االأمم املتحدة، وحتويل امل�سجلني يف قيودها اإىل 
املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني التي عليها اأن تعمل على تدّبر توطينهم. 
بالطبع اأعلن االأردن رف�سه للمقرتح االمريكي، خ�سو�سًا واأنه يبطن ما هو 
اأكرث من ت�سفية ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، اإذ وراء اأكمة هذا التوجه اأي�سًا 

حتويل االأردن اإىل الوطن الفل�سطيني البديل عن االرا�سي الفل�سطينية التي 
احتلتها ا�سرائيل يف العام 1967 يف كل من ال�سفة والقطاع، باعتبار اأن مكان 
الدولة الفل�سطينية هو خارج "يهودا وال�سامرة". واإن مل يتحقق ذلك، ففي 
قطاع غّزة وجزء من منطقة �سيناء م�ساحة تت�سع الإن�ساء مطار ومنطقة �سناعية 

ما يخفف من االكتظاظ ال�سكاين الذي يعاين منه القطاع. وال تعرتف االإدارة 
االمريكية بوجود الجئني يف غزة علمًا اأن عددهم اأكرث من مليون ن�سمة، وال 
مببداأ عودة الالجئني يف كل من االأردن ولبنان و�سوريا اإىل ديارهم. وعليه، 
تعمل على التخّل�ض من ق�سية اللجوء كليًا �سمن م�ساعيها لالنتهاء من امللفات 
ال�سائكة والعالقة بني الفل�سطينيني وا�سرائيل... وهكذا يجري التقدم خطوات 

ال�سهيوين   - العربي  االو�سط" وال�سراع  ال�سرق  "ق�سية  على طريق حل 
عرب تقلي�ض عدد الالجئني مبنظومة متكاملة من االإجراءات تت�سمن ال�سغوط 

االقت�سادية واملعي�سية لدفعهم للهجرة ومغادرة املنطقة. 
الفعلي اإذن هو وجود م�سروع توطني متلكه اإدارة الرئي�ض ترامب ويق�سي 
املوؤقتة يف  اقاماتهم  اأماكن  الفل�سطينيني يف  الالجئني  اأع��داد من  با�ستقرار 
املفو�سية  تتوىل  اأع��داد  ا�ستيعابه من  امل�سيفة، وما ال ميكن  العربية  ال��دول 
الفل�سطيني  اللجوء  �سفحة  ط��ي  يتم  وب��ذل��ك  منهم.  الفائ�ض  هجرة  تدبري 
وح�سر امل�سوؤولية عن اللجوء باملفو�سية العامة ل�سوؤون الالجئني، وتكري�ض 
وهكذا  واق��ع،  اإىل  الدولة  قومّية  قانون  حتويل  خ��الل  من  فل�سطني  يهودية 
نقل  اإىل  االحتالل  لدولة  عا�سمة  بالقد�ض  االع��رتاف  من  اخلطوات  تتكامل 
ال�سفارة اإليها وما تبع ذلك من اإجراءات عقابية �سيا�سية ومالية امريكية �سد 

ال�سعب الفل�سطيني وقيادته. 
بالطبع لي�ست هي املرة االوىل التي يتم خاللها اإنتاج م�سروع توطني لالجئني 
الفل�سطينيني اأمريكيًا اأو ا�سرائيليًا اأو...، فالفعلي اأن م�ساريع التوطني، وهي 
مبعوثون  و�سعها   .1948 العام  منذ  الالجئني  ق�سية  واكبت  بالع�سرات، 
اأو مببادرات من �سركات وموؤ�س�سات  املتعاقبة،  العهود االمريكية  اأوفدتهم 
اأول هذه امل�ساريع و�سعه ماك غي وتاله كالب وبالند فورد  وحتى اأفراد. 
للتوطني  املدخل  اعتبارها  بينها  امل�سرتك  القا�سم  و...  جون�ستون  واأري���ك 
وم�ساريع  واإمن��ائ��ي��ًا،  اقت�ساديًا  الالجئني،  ق�سية  م��ن  التخل�ض  وبالتايل 
�سدود  جم���اٍر،  )ط��رق��ات،  حتتّية  بنية  وت��اأم��ني  وحرفية  و�سناعية  زراع��ي��ة 
اإ�سكان(  وخطط  وخدماتية  �سناعية  وموؤ�س�سات  ارا�ضٍ  ا�ست�سالح  مائية، 
اإىل ا�ستقرار الالجئني  لة  يف كل من �سوريا واالأردن، مبا يقود يف املح�سّ
لكن  لبنان،  الالجئني يف  عدد  تخفي�ض  مع  الدولتني خ�سو�سًا،  هاتني  يف 
بع�ض امل�ساريع اأ�سافت العراق كونه القادر على ا�ستيعاب مليون الجئ على 
ناق�سته  العام 1955  للخارجية الربيطانية يف  مدى ع�سرين �سنة )م�سروع 
مع احلكومة االأمريكية ويحمل التقرير ب�ساأنه رقم F 37 /115625/( على 

اأن تتوىل امريكا وغريها متويل هذه امل�ساريع.
ا�سرائيل  موقع  على  احلفاظ  مبداأ  من  االمريكية  ال�سيا�سة  انطلقت  بداية 
االآن،  اأما  ال�سيوعي.  واملّد  ال�سوفياتي  اخلطر  ومواجهة  املمّيزين،  ودوره��ا 
ال�سراع  للتخل�ض من جوهر  العربي  التفكك  االإف��ادة من  اإىل ذلك  فت�سيف 
واإلقاء م�سوؤولياته على احلكومات العربية. ودومًا ووجهت امل�ساريع مبوقف 
عربي – فل�سطيني موّحد ي�سّر على حق العودة، ما دفع ا�سرائيل اإىل اإعداد 
ملف ب�ساأن اليهود الذين غادروا الدول العربية وقيمة ممتلكاتهم وجتهيزه 
اأو  كي يكون حا�سرًا، وبذلك تتحّول الق�سية من عودة الجئني فل�سطينيني 

تعوي�سهم اإىل عودة الالجئني اليهود اأو تعوي�سهم اأي�سًا. 
يبقى من املهم القول اإن ما �سبق من م�ساريع وحماوالت هدفت كلها للتخل�ض 
من القرار رقم 194 )�سدر يف 11 / 12 / 1948 يف جل�سة رقمها 186 
�ض حق  الذي كرَّ الت�سويت(  وامتناع 8 دول عن  بتاأييد من 35 و15 �سد 
العودة اأو دفع التعوي�سات، وفيه الكثري من التفا�سيل التي تتناول لي�ض فقط 
القد�ض  ملنطقة  دويل  نظام  واإن�ساء  املقد�سة،  الدينية  االأماكن  واإدارة  حماية 
وو�سعها حتت مراقبة االأمم املتحدة، بل ن�ض على الربط بني االعرتاف بهذا 
القرار واالعرتاف بدولة ا�سرائيل، التي ال يدخل يف اعتبارها بعد 70 عامًا 
من �سدوره اإعادة الالجئني بل ا�ستجالب اليهود من �سائر الدول وتوطينهم 

يف دولتهم القومية. 
* باحث وأكاديمي لبناني

زهري هواري*

قضية

)جمال الصعيدي(
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لجنة الحوار

إضاءة على وثيقة الرؤية اللبنانية 
حول قضايا اللجوء الفلسطيني 

واإن  اإن�سانيًا.  االأبرز  الفل�سطينية كانت وتظل  الق�سية  اإن  القول  غنُيّ عن 
حتّدياتها -املبا�سرة وغري املبا�سرة- امتّدت لت�سبح االأطول على امل�سرح 
املجتمع  لدى  العادل  باحلل  حتّظ  مل  التي  والوحيدة  واالإقليمي،  ال��دويل 

الدويل طوال الن�سف الثاين من القرن املن�سرم اإىل اليوم.
 ونظرًا اإىل اأهميتها ال�سيا�سية واالإن�سانية واالأيديولوجية، فقد و�سمت هذا 
الب�سرية  الت�سحيات  وكّلفتهم  املعا�سر،  وامل�سلمني  العرب  تاريخ  الق�سية 
واملادية على امل�ستويات كافًة، وتركت اآثارها ال�سلبية على خمتلف ق�سايا 

االجتماع ال�سيا�سي العربي وحتى االقت�سادي.
م�سكالت  الفل�سطيني  اللجوء  م�ساألة  فيها  راكمت  �سنة،  �سبعني  من  اأكرث 
وم��ق��درات��ه��ا  امل�سيفة  ال����دول  واق���ع  ع��ل��ى  بثقلها  األ��ق��ت  ج��ّم��ة،  وت��ع��ق��ي��دات 
نكبة  الذي - ومنذ  العربي  البلد  لبنان، هذا  منها  واإمكاناتها، وباالأخ�ض 
�سنة 1948- اأثبت وال يزال، �سدقّيته الوطنية والقومية يف تاأييده ودعمه 
من  بالرغم  وذل��ك  ال�سقيق.  �سعبها  وحلقوق  فل�سطني  لق�سية  ومنا�سرته 
االقت�سادية،  ومقدراته  اإمكاناته  وتوا�سع  اجلغرافية،  م�ساحته  �سغر 
ف�ساًل اأي�سًا عن خ�سو�سية وح�سا�سية �سيغته وتنوعه الطوائفي والديني.
معتمدًا اإل��ي��ه،  ال��واف��د  الفل�سطيني  اللجوء  ع��بء  اأر���س��ه  على  لبنان   حت��ّم��ل 

اإليها �سبياًل. ومع  - ر�سميًا واأهليًا- على االإمكانات الذاتية التي ا�ستطاع 
مرور الزمن، وجد لبنان نف�سه اأمام م�سوؤولية منفردة جتاه االأخوة الالجئني 
الفل�سطينيني الأن قيمه واأ�سالته وتقاليده تاأبى التخلي عنها، فجامعة الدول 
العربية مل تعد حا�سرة يف موؤّثراتها الداعمة وبراجمها الفاعلة. باالإ�سافة 
يف  العربية  املوؤ�س�سة  ه��ذه  عليه  قامت  م��ا  ب��ني  كبرية  م�سافة  ح�سول  اإىل 
الفل�سطيني،  ال�سعب  حقوق  جتاه  به  القيام  عليها  يجب  ما  وبني  تاأ�سي�سها 
وذلك مقابل انحدار يف مواقف معظم االأنظمة العربية املكّونة لهذه املوؤ�س�سة، 
االإتفاقيات  اأن  وبخا�سًة  الفل�سطينية.  للق�سية  ودعمها  احت�سانها  وتراجع 
العربية - املعلنة وغري املعلنة - مع الكيان االإ�سرائيلي اأ�سهمت اأكرث فاأكرث 
مبزيد من ح�سار احلقوق الفل�سطينية، يف كل جوانبها، ويف عدم اإحقاق 

عودة الجئي ال�ستات اإىل اأر�سهم ووطنهم... ما جعل لبنان واحدًا من بني 
واالقت�سادي  )املعي�سي  االإن�ساين  الهّم  ثقل  يتحّمل  حم��دودة،  عربية  دول 

واملايل...( اإىل جانب املعاناة احلياتية لالإخوة الفل�سطينيني على اأر�سه.
اأما وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني )االأونروا(، فهي واإن كانت مل حتّقق 
وحياتهم  ق�سريًا  الالجئني  ه��وؤالء  بكرامة  الالئق  امل�ستوى  براجمها  يف 
اإاّل  لهم،  امل�ستحقة  الكفاية  االأدن��ى من  للحد  ت�ستجب  ومتطلباتهم، بل ومل 
ق��ادرة على حتقيق  االأون���روا  اأن  هنا: هل  نف�سه  يطرح  ال��ذي  ال�سوؤال  اأن 
اخلدمات املطلوبة منها، ا�ستنادًا اإىل اأهداف القرار الدويل من ن�سوئها ما 
دامت متّثل جزءًا من اأجندة املجتمع الدويل الذي مل يعمل حتى اليوم على 

تطبيق وتنفيذ القرار الدويل الرقم 194.
احلكومية"،  "املوؤ�س�سات  ان��خ��رط��ت  ع��ق��ود،  �سبعة  م���دى  وع��ل��ى  اإذن، 
واجلمعيات االأهلية يف لبنان، يف خدمة هذه الق�سية - واإن مل يكن مثل 
هذا العمل من�سقًا وموحدًا يف خطة واحدة - حتى اأب�سرت جلنة احلوار 
الر�سمية، وبداأت حتاكي واقع  النور يف �سيغتها  الفل�سطيني  اللبناين - 
خميماتهم  يف  الالجئون  يعانيه  ما  م�ستلزمات  وتعاين  ق��رب،  عن  اللجوء 

وجتمعاتهم ال�سكنية.
اإننا ن�سجل تقديرنا لالإجنازات التي ا�سطلعت بها اللجنة، ال �سيما جمموعة 
الثالث  ال�سنوات  لبنان خالل  الفل�سطيني يف  اللجوء  ق�سايا  العمل حول 

االأخرية.
والتقني،  العلمي  واالأ�سلوب  باجلدية  نف�سها،  على  املجموعة  اأخ��ذت  لقد 
امل��و���س��وع��ات امل��ط��روح��ة اأم��ام��ه��ا. وق���د متتعت امل��ج��م��وع��ة ب��وج��ود اأك��ّف��اء 
معطياتها  وت�سويب  اأفكارها  بلورة  على  ال��ق��درة  منحوها  متخ�س�سني 
نحو  االإنطالق  اأع�سائها، ويف  بني  احل��وار  ت�سهيل  اأ�سهم يف  ما  اأحيانًا، 
اأ�سحت  حتى  وتعقيداتها.  النقا�سات  ملحاور  اأف�سل  �سياغية  و�سعيات 
والدافع  احلافز  هي  املجتمعون  اإليها  تو�سل  التي  امل�سرتكة  اخلال�سات 
الإجناز واإعالن الروؤية امل�سرتكة التي ت�سمنتها وثيقتها يف العام 2017. 

وبهذا يكون كل من فريقي اخلرباء واملي�ّسرين وجمموعة العمل قد قدموا 
اإ�سهاماتهم بطريقة هادفة، متجّردة يف عمليتها واأ�سلوبها، مرنة ومفيدة... 

ت�ستحق ال�سكر.
لقد انطلق ممثلو الكتل الربملانية واأحزابها يف جمموعة العمل ومب�سوؤولية 
ال�سابقة وحمطاتها  التاريخية مل�سار االأحداث  وطنية عالية، من اخللفيات 
ونتائجها بني الفل�سطينيني واللبنانيني من جهة، ويف ما بني الفل�سطينيني 
اأنف�سهم على اأر�ض لبنان- من جهة اأخرى، فدر�سوا الواقع الراهن مل�ساألة 
ا�ستمرار اللجوء وناق�سوا قانونيًا و�سيا�سيًا ووطنيًا... التداعيات واالآثار 
املرتتبة على الفل�سطينيني كونهم منفيني عن اأر�سهم االأم، وم�سلوبي حق 
اللبنانية  الدولة  اأي�سًا واجب  ناق�سوا  مثلما  فل�سطني،  اإىل  الكرمية  العودة 
وامللّحة  االأ�سا�سية  املتطلبات  ومعاجلة  دع��م  دوام  يف  اإمكاناتها  ثم  وم��ن 
فاقرتح  والتجمعات...  املخيمات  يف  املعا�سة  احلياة  �سالمة  الإ�ستنها�ض 
االإخوة االأع�ساء، التو�سيات املهمة، واالأفكار الناجعة يف ت�سويب التعامل 
امل�سوؤول مع هذه امل�ساألة - الق�سية، وقدموا ب�ساأنها الن�سو�ض التي ت�سهم 
من  النيابي  املجل�ض  واأ���س��دره  �سبق  ما  مع  وب��ال��دور،  بالتعاون  وتتكامل 
قوانني، وما بادرت اإليه حكومات لبنان وموؤ�س�ساتها اخلدماتية، وهو ما 
مّت رفعه باإ�سم "جمموعة العمل" اإىل رئي�ض احلكومة يف حينها الرئي�ض 

متام �سالم.
اإن ما مّيز اجلهد الدوؤوب لأع�ساء جمموعة العمل ورئي�سها اإمنا 

متّثل يف اأمور مهمة عديدة، اأبرزها:
اإن التزاماتهم مل تكن منف�سلة اأ�ساًل عن توجيهات قياداتهم   -
ومرجعياتهم، حيث بدا احلر�ش اأكيدًا للتو�سل اإىل تفاهمات 
النتيجة  حتقق  فل�سطينية،   - ولبنانية  جماعية،  لبنانية 
ال��ت��ئ��ام ه��ذه املجموعة والإت��ف��اق على  امل��رج��وة م��ن ه��دف 

عناوين وحماور املو�سوعات ذات ال�سلة.
الأمنية فح�سب، بل �سمل  امل�ساكل  نقا�ساتهم يف  مل تنح�سر   -
وقد  بالق�سية  واملت�سلة  املحيطة  اجلوانب  خمتلف  احلوار 
الوطني  ال��راب��ط  وت�����س��ّدر  موقعه،  الن�����س��اين  الُبعد  �سغل 
وال��ق��وم��ي ال��ب��ح��ث ع��ن احل��ل��ول امل��ط��ل��وب��ة ل��ه��ذه امل��ع��ان��اة 

وحتدياتها القائمة.
 - كانت  الأع�ساء  الزمالء  اإليها  خل�ش  التي  التو�سيات  اإن   -
لم�ست  ك��اإق��رتاح��ات  اإل��ي��ه  التو�سل  اأم��ك��ن  م��ا  اأف�سل  بحق- 
اأولوية  ت�سكل  والتي  الأب��رز،  الأ�سا�سية  املع�سالت  وبعمق، 
يف املعاجلات املرجّوة. ومل تبخل جمموعة العمل اأن تقرتح 
التو�سيات  بهذه  لالأخذ  اًل  تو�سّ املجدية  املتابعة  اآليات  لها 
وتطبيقها لدى اجلهات الر�سمية املخت�سة يف الدولة اللبنانية.
اأي  اإجنازها،  التي جرى  التو�سية الوحيدة  اإنه وباإ�ستثناء   -
املقيمني  الفل�سطينيني  لالجئني  الإح�سائي  التعداد  م�ساألة 
على  الآم���ال  نعّلق  فاإننا  اللجوء وجتمعاته،  خميمات  يف 
لتاأخذ  الآتية  احلكومة  ت�سكيل  مع  التو�سيات  بقية  اإق��رار 
طريقها نحو التنفيذ، وبغية ا�ستكمال هذا املجهود املمّيز يف 
اخال�سه الوطني، للتالقي معًا عند م�ستوى تخفيف املعاناة 

الإجتماعية والإن�سانية عن كاهل الأخوة الالجئني.
* ممثل حركة "أمل" في "مجموعة العمل 
حول قضايا الالجئني الفلسطينيني في لبنان"

حممد اجلباوي*

)نبيل اسماعيل( مجموعة العمل خالل حفل اطالق وثيقة الرؤية في 6 تموز 2017. 



14

الشباب الفلسطيني في لبنان:
طموحات التغيير أقوى من التهميش

شباب

اميان �سم�س*

يعاين ال�سباب الفل�سطيني يف لبنان تهمي�سًا مزدوجًا، اأواًل بو�سفهم جزءًا 
وداخلي وحملي،  واإقليمي  �سيا�سي دويل  الالجئني، �سحايا �سراع  من 
�سعور  اأو�ساطه  ي�سود يف  الذي  العربي  ال�سباب  لكونهم من جيل  وثانيًا 
االأو���س��اع  ت��ردي  ب�سبب  امل�ستقبل  م��ن  واخل���وف  والقلق  ب��االإح��ب��اط  ع��ام 
ا�ستقاللهم  على  يوؤثر  ما  عام،  ب�سكل  واالأمنية  واالإجتماعية  االإقت�سادية 

وحياتهم املهنية. 
لبنان،  يف  الفل�سطيني  املجتمع  مكّونات  من  االأك��رب  الق�سم  هم  وال�سباب 
جمموع  من   %63 بن�سبة  �سنة   35-19 من  العمرية  الفئات  ت�سّكل  حيث 
يف  وامل�ساكن  لل�سكان  العام  التعداد  لنتائج  وفقًا  الفل�سطينيني  الالجئني 
 – اللبناين  احل��وار  جلنة  قادته  ال��ذي  الفل�سطينية  والتجّمعات  املخيمات 
وجهاز  اللبناين  امل��رك��زي  االإح�����س��اء  اإدارة  م��ع  بال�سراكة  الفل�سطيني، 
املُخّيمات  يف  منهم   %45 نحو  يعي�ض   .2017 عام  الفل�سطيني  االإح�ساء 
ال�سكنية  واملباين  التحتّية  البنية  فيها  تكون  ما  غالبًا  مكتظة،  مناطق  يف 
خطرة، ما يحتمل حتّولهم اإىل �سحايا، اأو رهائن، اأو م�ساركني م�سللني 

يف �سراعات م�سلحة داخلية. 
حتديات كثرية تواجههم يف لبنان يتوارثونها جياًل بعد جيل:

ي�سكون من روؤية لبنانية م�سّي�سة ومع�سكرة لهم ب�سبب هويتهم. ي�ساهم يف 
تعزيزها تداول �سور منطّية متوارثة من ذاكرة احلرب االأهلية يف لبنان 
عن الدور املثري للجدل للفل�سطينيني فيها، وتركيز بع�ض و�سائل االإعالم 
على ت�سوير املخيمات باعتبارها بوؤرًا من  الفو�سى والتطّرف، متجاهاًل 
التكّيف والتحّمل  الفل�سطيني على  املجتمع  اإيجابية عن قدرة  اأي ق�س�ض 
احلياة  عن  م�ساهد  اأي  تقدمي  عن  حتى  غافاًل  التحديات،  كل  من  بالرغم 

الطبيعية اليومية فيه والتعاي�ض ال�سلمي مع جواره.
م�ساألة احل�سول على احلقوق االأ�سا�سية عامل اأ�سا�سي ُيوؤّثر على حياتهم 
الفل�سطينية  للهوية  الغام�ض  القانوين  التمثيل  بهم  وي��وؤدي  كبري،  ب�سكل 
البحث  "ال�سرعي" واإىل  العمل  �سوق  اإىل  و�سولهم  متنع  التي  والقيود 
عن �سبل عمل غري اآمن، ما ي�سيف اإىل معاناتهم ندرة التمويل للم�ساريع 
التعليم  "االأونروا" يف جم��االت  وكالة  وت��راج��ع  خدمات  للدخل،  املُ���دّرة 
وال�سحة، و�سعوبة امل�ساحلة مع املجتمعات اللبنانية ومتييز اللبنانيني لهم 
خالل عمليات التوظيف، اأو يف ال�سلوكيات االجتماعية )مثل الزواج( اأو 

من خالل احلكم ال�سخ�سي.
باملئة لالناث؛  للذكور و80  باملئة  بن�سبة 47  اأو�ساطهم  البطالة يف  تف�ّسي 
وتدين فر�ض االلتحاق بالتعليم العايل )ن�سبة 31% فقط  تتمكن من اإكمال 
اجلامعية(؛  ال��درا���س��ة  متابعة  م��ن  تتمكن  فقط  و%22  الثانوية  ال��درا���س��ة 
للقلق؛  مكانًا  ت�سكل  باتت  الفل�سطينية  املخيمات  اأن  منهم   %57 واعتبار 
وان�سحاب االإنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني على �سفوفهم؛ و�سغط اجليل 
نظريات  وت�سلل  وطموحاتهم؛  ملواهبهم  املنتقد  �سنًا  االك��رب  الفل�سطيني 
الفل�سطينية  التقاليد  حت��ّدي  ح��ول  اجليل  ه��ذا  لها  ي���رّوج  التي  امل��وؤام��رة 
وك�سب النفوذ ال�سيا�سي اأو ن�سر الف�ساد املايل يف  اأدائهم... كلها عوامل 
ا�سافية توؤدي اإىل �سعور هوؤالء ال�سباب بعدم االأمان، واإىل انت�سار اآفات 
اجتماعية مثل اإدمان املخدرات وال�سعور بالتبعية واالإعتماد على الغري، اأو 
اللجوء اإىل الهجرة كحل وحيد �سواء مّتت بطرق �سرعية اأو غري �سرعية 
من  من %40  اأك��رث  اأن  تبنّي  8 و9(. حيث  الهجرة �ض  )راج��ع مو�سوع 
ال�سباب،  فئة  من  هم  لبنان  يف  الفل�سطينية  االأ�سر  من  املُهاجرين  جميع 

ويزيد احتمال هجرة الرجال اأكرث من الن�ساء ال�سابات مبعدل ال�سعف.

من  �سعابها  تنل  مل  الذين  الفل�سطينيني  ال�سباب  يوميات  من  بع�ض  هذا 
اآمالهم بالتغيري. �سباب نا�سطون حتّفزهم رغبة حقيقية يف التخفيف من 
يف  والظرفّية  القانونّية  القيود  وم��ن  جمتمعاتهم،  يف  القا�سية  الظروف 
تنمية  اإىل  الهادفة  امل�ساريع  ت�سجّعهم  املهنّية.  العمل  جم��االت  من  العديد 
املجتمع وبناء القدرات التي ُتنّفذها بع�ض املوؤ�س�سات الر�سمية واجلمعيات 
وقتهم  ُيكّر�سون  عات.  جمُّ والتَّ مات  املُخيَّ يف  احلكومّية  غري  مات  واملُنظَّ

الكامل للعمل االجتماعي اأو التطّوع يف اأوقات فراغهم يف خمتلف اأنواع 
وم�ستويات اأن�سطة دعم املجتمع. ُيبادرون اإىل القيام بالعديد من االأن�سطة 
الذي  امللمو�ض  والتاأثري  جناحهم،  ق�س�ض  من  ي�ستلهمون  وامل�ساريع، 
�سيء".  ال  من  �سيء  "اإن�ساء  على  ق��ادرون  هم  جمتمعاتهم.  يف  ُيحّققونه 
كما  ق�ساياهم،  منا�سرة  ب�سبل  معرفتهم  وعلى  مهاراتهم  على  يراهنون 
على قدرتهم على مواءمة طاقاتهم نحو التغيري من خالل التوا�سل الفّعال 

دائمة  م�ساحات  الإيجاد  يعملون  واخل��ارج.  لبنان  يف  بع�سًا  بع�سهم  مع 
لالإلتقاء ومناق�سة امل�ساكل يف بيئة حرة غري ر�سمية واآمنة. يريدون التعبري 
بحرية عن اآرائهم ومعرفة كل ما لديهم من قوا�سم م�سرتكة. لذلك اختار 
بع�ض  ويف  املخيمات  داخ��ل  ة  �سبابيَّ ة  ثقافيَّ مقاٍه  اإفتتاح  منهم  الكثريون 
احلاالت خارجها. وهي م�ساحات مُتّثل حمورًا لن�ساط ال�سباب االإجتماعي 
الذي يجمع بني الفنون واحلوار والوعي االإجتماعي والن�ساط ال�سيا�سي، 
وحتقيق االأرباح اأي�سًا. ويبدو اأنها ت�ستقطب ال�سباب اللبناين الذي ُيرثي 

التبادل الثقايف يف بع�ض االأحيان. 
يعملون  متامًا،  كئيبًا   لي�ض  ال�سباب  لكل  كما  اإليهم،  بالن�سبة  امل�ستقبل 
يعي�سها  التي  القا�سية  ال��ظ��روف  ح��ّدة  م��ن  التخفيف  اأج��ل  م��ن  بحما�سة 
جمتمعهم، ومن اأجل التحّرر من القيود القانونية والظرفية يف العديد من 
جماالت حياتهم. يتقاربون يف هذه املعاناة مع ال�سباب اللبناين، يجمعهم 
�سيا�سيًا تعاطف بع�سهم مع الق�سية الفل�سطينية. لكن التعاطف اللبناين 
ال�سائد مع هذه الق�سية ال يعني بال�سرورة التعاطف مع حت�سني اأو�ساع 
الالجئني يف لبنان. واإن كان هناك بع�ض التغيريات يف املجتمع اللبناين 
ليعي�سوا  فيه  للفل�سطينيني  املتاحة  امل�ساحة  زي��ادة  احتماالت  حتمل  التي 
الالجئني  من  جيل  م�سري  تقارب  االأخ���رية،  ال�سنوات  يف  كرمية.  حياة 
االأح��ك��ام  م��ن  ال��رغ��م  على  اللبنانيني،  ال�سباب  م��ع  ال�سباب  الفل�سطينيني 
"روؤية  وثيقة  مثلت  وقد  االأهلية.  احل��رب  خالل  تكوينها  مّت  التي  امل�سبقة 
لبنانية موّحدة ل�سوؤون الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان" التي  وافقت عليها 
جميع االأحزاب الرئي�سية اللبنانية عام 2016، منفذًا قانونيًا اىل �سيا�سات 
منا�سبة ملعاجلة و�سع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ب�سكل عام، بينما 
ة  اإ�سرتاتيجيَّ و�سع  اىل  الفل�سطيني   - اللبناين  احل���وار  جلنة  تو�سلت 
اإىل متكني  لبنان )2019-2025( تهدف  الفل�سطيني يف  لل�سباب  خا�سة 
واملخاوف  االإحتماالت  روؤية  املانحة من  والدولية  اللبنانية  املعنية  اجلهات 
فيهم  لالإ�ستثمار  واالإمكانات  واحلاجة  الفل�سطيني  ال�سباب  لدى  القائمة 

واأثر هذا االإ�ستثمار. 
د  �سرَ ررَ م�سٍح  ا�ستنادًا اىل  التي �ساغتها جلنة احلوار  االإ�سرتاتيجية  هذه 
ة بق�سايا ال�سباب الفل�سطيني، كما �سمل  مواقف واهتمامات اجلهات املعنيَّ
ُمقابالت وحمادثات جماعية مفتوحة وور�ض عمل خمتلفة مع حواىل 750 
تطمح  االول  2018؛   وكانون  اأي��ار 2016  بني  الفل�سطيني  ال�سباب  من 
اإمكاناتهم  يف  التفكري  على  الفل�سطيني  ال�سباب  حّث  اإىل  اال�سرتاتيجية 
وكيفية حتفيزها يف مواجهة العقبات التي تعرت�ض طموحاتهم، وت�سعى 
اأنواع وم�ستويات  اىل تعزيز املهارات التي اكت�سبوها من خالل خمتلف 
والفل�سطينية  الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  ُتقّدمها  التي  التدريبات 
واللبنانية. ويربز حاليًا اإهتمام متزايد لدى اجلهات املانحة ووكاالت االأمم 
املتحدة يف اال�ستثمار يف ال�سباب الفل�سطيني، ويتجلى يف  ر�سد نحو  ما 
ال يقل عن 15 مليون دوالر مل�ساريع م�ساركة ال�سباب ومتكينهم،  تعبريًا 
ب�سكل مبا�سر على  توؤثر  التي  املبادرات  بهم يف تطوير وقيادة  الثقة  عن 

حياتهم وم�ساحلهم.
* صحافية لبنانية

• تستند األرقام الواردة في هذا املقال إلى: البيانات امُلستخلصة من التعداد العام 
للسكان واملساكن في املخيمات والتجّمعات الفلسطينية في لبنان للعام 2017، الذي 
في  املركزي  اإلحصاء  إدارة  مع  بالشراكة  الفلسطيني   - اللبناني  الحوار  لجنة  أجرته 
لبنان والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني؛ دراسة منظمة العمل الدولية عام 2012. 

منظمات يقودها الشباب
أندية يقودها الشباب

مجموعات الشباب
مبادرات الشباب 
شبكات الشباب

72

82

96

28512 بيروت

181320 صور

البقاع

صيدا

طرابلس

مناطق مختلفة 

10

18

13

7

7

21

6

منظمات غير حكومية فلسطينية
منظمات غير حكومية لبنانية

المبادرات التي تركز على ريادة ا�عمال

المنظمات الشبابية التابعة للفصائل الفلسطينينة

المنظمات غير الحكومية الدولية

الوكاالت الحكومية وغير الحكومية للجهات المانحة

وكاالت منظمة االمم المتحدة بما في ذلك وكالة االونروا

المنظمات والمواقع ا�عالمية التي يديرها الشباب

جهات فلسطينية رسمية

جهات لبنانية رسمية

الجهات المعنية

بعض اإلعالم يتجاهل القصص االيجابية 
للشباب الفلسطيني ويومياتهم 

¶ ¶ ¶

تقارب مع الشباب اللبناني في المعاناة
وفي مواجهة األزمات
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ثقافة

الثقافة والفن بين لبنان وفلسطين: 
حين لم يكن هناك أي حدود أو حواجز

مل يكن بني لبنان وفل�سطني حتى �سنة 1926 اأي حدود اأو حواجز؛ ف�سمال 
فل�سطني وجنوب لبنان بيئة ب�سرية واقت�سادية واجتماعية واحدة، و�سهل 
مرجعيون،  ل�سهل  طبيعي  جغرايف  امتداد  هو  امِلثال،  �سبيل  على  احلولة 
اُللكام يف �سمال  وجبال اجلليل جزء من �سل�سلة اجلبال املمتدة من جبل 
جبال  اإىل  ثم  لبنان،  جنوب  يف  عامل  جبل  مرتفعات  اإىل  اليوم  �سوريا 
كانت  والعدي�سة  اجلبل  كمي�ض  اجلنوبية  القرى  بع�ض  واأرا�سي  القد�ض، 
نيوكمب  التي ر�سمها  الفل�سطينية رغمًا عن احلدود  االأرا�سي  تتوغل يف 
وبولييه اأول مرة يف �سنة 1922. وكان اأهايل اجلنوب اللبناين يّتجهون اإىل 
املدن الفل�سطينية قبل �سنة 1948 مثل حيفا ويافا والنا�سرة بفعل القرب 
اجلغرايف واالزدهار الن�سبي. اأما بعد النكبة عام 1948، فقد راح �سكان 
ب��ريوت.  يق�سدون  �ساروا  بالتدريج  ثم  �سيدا،  نحو  يتوجهون  اجلنوب 
وكان كثري من اللبنانيني ي�سكنون يف فل�سطني ويف لبنان يف الوقت نف�سه. 
وعا�ض يف فل�سطني كثري من االأعالم اللبنانيني اأمثال رئيف خوري وزكي 
النقا�ض وجورج حنا وعلي نا�سر الدين وعجاج نويه�ض ونبيه اأمني فار�ض 
)مولود يف فل�سطني على غرار مي زيادة( ووديع الب�ستاين وجنيب ن�سار 
ومنح  اأنطونيو�ض  وج��ورج  ع��ازوري  وجنيب  "الكرمل"(  جملة  )موؤ�س�ض 

خوري وفريد زين الدين ولبيب غلمية و�سلوى ن�سار ومعروف �سعد. 
يف املو�سيقى والغناء

�سًا  قبل النكبة ا�سُتهر يف فل�سطني اللبناين يو�سف البرتوين الذي عمل مدرِّ
للمو�سيقى يف كلية تريا �سانطا )االأر�ض املقّد�سة( يف بيت حلم، ثم اأ�سبح 
املولود يف عكا  اللبناين  ا  اأي�سً وا�سُتِهر  القد�ض.  اإذاعة  الأورك�سرتا  قائدًا 
يحيى اللبابيدي �ساحب حلن "يا ريتني طري" الذي اأطلق فريد االأطر�ض 
لرَمنْي، كان عجاج نويه�ض )من بلدة  يف عامل الغناء. وعالوة على هذين العرَ
راأ�ض املنت ووالد املوؤرخة بيان نويه�ض احلوت( مديرًا للق�سم العربي يف 
ال�سرق  اإذاع��ة  يف  وعمل  املن�سرم.  القرن  اأربعينيات  يف  القد�ض  اإذاع��ة 
االأدنى كثري من رّواد اللحن والغناء يف العامل العربي، وكان من بني هوؤالء 
البغدادية(  املواويل  )مطرب  بي�سا  واإيليا  وهبي  فيلمون  اأمثال  لبنانيون 

و�سابر ال�سفح )بلبل االأرز( وعامر خداج وزوجته املغنية �سناء )ا�سمها 
�سربي  الفل�سطيني  واكت�سف  البا�سا.  وتوفيق  جدعون(  ع��دال  االأ�سلي 
العربي  الغناء  ي�ستقي  اأن  الذي يجب  الينبوع  الفولكلور هو  اأن  ال�سريف 
اأ�سعد �سعيد  اللبناين  ال�ساعر  الغاية  اإبداعه منه، فا�ستدعى لهذه  احلديث 
ا يف  اإىل القد�ض وكلفه جمع االأغنيات الفلكلورية يف بالد ال�سام، خ�سو�سً
فل�سطني ولبنان. وتابع �سربي ال�سريف م�سروعه ذلك مع حليم الرومي 
حني انتقال اإىل لبنان يف خم�سينيات القرن الع�سرين، وكان معهما زكي 
يف  جتّمعوا  لبنان  اإىل  املهاجرون  الفل�سطينيون  واملو�سيقيون  نا�سيف. 
االإذاعة اللبنانية، وكان من اأ�سهرهم العازفون فرح الدخيل وعبد الكرمي 
واإح�سان  بقلوق  ومي�سال  العربي(  العامل  يف  رق  ع��ازف  )اأب���رع  قزموز 
بهم  وحلق  اأبي�ض،  وج��ورج  ال�سلفيتي  وفريد  ال�سلفيتي  وحنا  فاخوري 
املو�سيقار ريا�ض البندك واملطرب الكبري حممد غازي. ويف عام 1962 
فل�سطيني  و�سحايف  روائ��ي  وهو  خ��وري  نبيل  اللبنانية  ب��االإذاع��ة  التحق 
يعرف اجلميع �سحايف ومنا�سل  القد�ض، و�سفيق احلوت وهو كما  من 
الدجاين  اأن غامن  وامل�سهور  عائلته من بريوت.  واأ�سل  يافا  من  �سيا�سي 
اللبنانية  االإذاع���ة  على  اأ���س��رف��وا  ل��ن  اأب��و  املجيد  وعبد  لغد  اأب��و  و�سبحي 
اإذاعة  �سابًقا يف  عمل  الذي  كرمّي  اللبناين حممد  املخرج  معهم  واأدخلوا 
"�سامل ومرعي"،  ال�سرق االأدنى، واأخرج يف بريوت الربنامج امل�سهور 

واأُ�سيف اإليهم ناهدة ف�سلي الدجاين و�سكيب خوري.
هناك ثالثة فل�سطينيني كان لهم ف�سل كبري على م�سرية املطربة فريوز هم 
حليم الرومي )حنا عو�ض الربادعي( و�سربي ال�سريف الذي اأخرج معظم 
م�سرحيات االأخوين رحباين، واملطرب حممد غازي الذي دّربها على غناء 
املو�ّسحات وغّنى معها "الليل اأنا�سيد والعمر مواعيد"، كما غنى منفرًدا 

مو�سح "يا وحيد الغيد" واأغنية "خمرة االآلهة" )حلن توفيق با�سا(.
الثقافة وال�سحافة

مل يكن الوجود الفل�سطيني يف لبنان عبارة عن ف�سائل م�سّلحة كما �سّوره 
كثريون، بل مكان عا�ض فيه جمتمع فل�سطيني مقتلع من اأر�سه االأ�سلية، 

ثم حتّول الحًقا اإىل مقر حلركة حتّرر وطني مبا لها وما عليها. ففي لبنان، 
�سحيفة   120 نحو  الفل�سطينيون  اأ���س��در  و1982   1952 ع��ام��ْي  وب��ني 
وجملة ون�سرة وكانت اأوالها "الثاأر" يف �سنة 1952، ثم كّرت ال�سبحة. 
وميكننا اأن نتذكر جمالت احلرية والهدف واإىل االأمام )وهي جمالت ذات 
�سة مثل �سوؤون  امتياز قانوين لبناين(، وكذلك املجالت الدورية املتخ�سّ
فل�سطينية وق�سايا عربية والكرمل وجملة الدرا�سات الفل�سطينية، عالوة 
على فل�سطني الثورة و�سوت فل�سطني ون�سال ال�سعب وال�سمود والثائر 
وجبل  واجليل  االقت�سادي  و�سامد  الفل�سطيني  والكاتب  وبل�سم  العربي 
الزيتون. ويف اأحياء بريوت ظهرت موؤ�س�سة ال�سينما الفل�سطينية ومركز 
وفا  ووكالة  الفل�سطينية  الدرا�سات  وموؤ�س�سة  التخطيط  ومركز  االأبحاث 
واالأرا�سيف  كاملكتبات  الرديفة  واملوؤ�س�سات  الفل�سطينية  واالإذاعة  لالأنباء 
والكتابة  ال�سحافة  املوؤ�س�سات عمل وملع كثريون يف  تلك  واملطابع. ويف 
العلي  وناجي  االأكحل  ومتام  �سموط  اإ�سماعيل  اأمثال  والفنون  االإبداعية 
ووفيق  الطيبي  وعفيف  اخل��ازن  وجهاد  خ��وري  ونبيل  كنفاين  وغ�سان 
الطيبي، اإ�سافة اإىل عبود عبد العال يف العزف، واإح�سان عبا�ض وحممد 
وق�سطنطني  اخلطيب  �سفيق  واأحمد  اجلامعي،  التعليم  يف  جنم  يو�سف 
االآث��ار، وكان  برامكي يف  واملعاجم، ودمي��رتي  القوامي�ض  تيودوري يف 
اأول من اأ�س�ض فرقة للرق�ض ال�سعبي يف لبنان الفل�سطينيان مروان جرار 
األفاري�ض  الفل�سطينيان  الكورالية  الفرق  اأ�س�ض  من  واأول  حداد.  ووديعة 
مراكز  اأ�س�ض  من  واأول  مادونا(،  املغنية  )ع��ّم  عرنيطة  و�سلفادور  بول�ض 
ال��درا���س��ات  )موؤ�س�سة  ال��دج��اين  وب��ره��ان  اخل��ال��دي  وليد  العلمي  البحث 
ويو�سف  االأب��ح��اث(،  )مركز  �سايغ  اأني�ض  ثم  �سايغ  وفايز  الفل�سطينية( 
�سايغ )مركز التخطيط(. و�سقيقهم الرابع ال�ساعر توفيق �سايغ عا�سوا 
واأبدعوا يف لبنان، فكانوا، مثل غريهم ممن ذكرنا، فل�سطينيني ولبنانيني 
لنتذكر  �ساملة.  ح�سارية  معاٍن  "العروبة" من  كلمة  حتمله  ما  بكل  عرًبا 
ا اأّن جوليانا �ساروفيم ومو�سى طيبا وبول غرياغو�سيان فل�سطينيون  اأي�سً

ولبنانيون يف الوقت نف�سه. فمن ي�ستطيع اأن يفك هذه الرابطة؟
* كاتب وباحث فلسطيني

�سقر اأبو فخر*

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

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

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

حكومية  هيئة  ه��ي  الفل�سطيني  اللبناين  احل���وار  جلنة 
التي  العامة  بال�سيا�سات  وتعنى   2005 العام  يف  تاأ�س�ست 

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

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

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

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

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

السراي الحكومي - بيروت
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Bridges for Dialogue and Return

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجوء الفلسطيني في لبنان (٢)

واقع العيش
وإرادة التقّدم

حكاية الجئ

اأنهى والدي م�سرية طويلة يف التعليم دامت اأكرث من اأربعني �سنة، ومل ُيِرد 
اأن مي�سي نهاره يف حفظ  التلفزيون يف املنزل، و ال  اأن يجال�ض �سا�سة 
وجوه مقّدمي ن�سرات االأخبار وتتّبع اأحوال الطق�ض، فقّرر اأن يفتتح دكانًا 
املنزلية قرب خميم برج الرباجنة يف �ساحية  لالألعاب واالأدوات  �سغريًا 

بريوت اجلنوبية. 
خميم  بني  الوا�سل(  )اأو  الفا�سل  ال��ربج  �سارع  نا�سية  على  املحل  ك��ان 
ن�سمع  واأخ��ي  اأن��ا  فكّنا  اللبنانية،  ال��ربج  ومنطقة  الفل�سطينيني  الالجئني 
معها  التما�سي  كاأطفال  ونحاول  اللكنات،  بني  دائمًا  انتقااًل  اليوم  ط��وال 
عندما ياأتينا الزبائن. لكننا كّنا ن�سيع غالبًا وال نفّرق بني التعابري اللبنانية 
ي�سعدك" يف  "تقربين" و"الله  ا�ستخدمت  م��ّرة  من  فكم  والفل�سطينية، 

�سياقات معاك�سة، وكم من �سّبٍي لبناينٍّ و�سيم قلت له "عما ما اأحالك" 
لتدليل  حم��اوالت��ي  عليك" يف  ديلِّ  "يا  ل��ه  قلت  فل�سطينيٍّ  م��ن  وك��م 

ال�سبان ال�سغار. 
كان دّكان والدي االأّول من نوعه يف املنطقة، وكان مزار جميع ن�ساء 
one dollar متا�سيًا مع  ال�  اأ�سماه والدي حمل  الربج واملخيم. 
من  بالب�ساعة  ياأتي  وال��دي  فكان  وقتها.  اجلديدة  ال�سوق  مو�سة 

اأ�سحاب دكاكني خميم  ويق�سده  التحتا يف بريوت،  الب�سطة  منطقة 
برج الرباجنة ل�سراء ب�ساعتهم منه باجلملة، فرتى الدّكان ال�سغري يعّج 

بالتّجار والن�ساء واالأطفال، وبنا. 
رغم حماولتي اأنا واإخوتي امل�ساعدة، كنا "بدل ما نكّحلها نعميها" على 
بة. فكلماتها كانت  قولة والدي. اأّما والدتي فكانت قروّية فل�سطينّية متع�سّ

بعّمر  اللي  "يف  مثل  قروّية  فل�سطينّية  اأمثلة  لنا  فتقول  وقعًا،  اأقوى  دائمًا 
ق�سور ويف اللي بيبّح�ض قبور". مل اأفهم يومًا كلمات والدتي، كّنا جمّرد 
اأطفال، جنّرب االألعاب اجلديدة يف الدّكان ون�ستمتع بها قبل اأن ي�سرتيها 
الدّكان  من  وال�سكاكر  البوظة  الغّلة" على  "جارور  اإنفاق  ونحاول  اأح��د، 
املقابل. لكنَّ اأجمل اأوقاتنا يف دّكان والدي، كانت عندما ياأتي اأطفاٌل من 

اللعب اجلديدة،  اأو حركات  االأغاين  ولي�ساركونا  االألعاب  ل�سراء  عمرنا 
"فّتحي يا وردة، �سّمي يا وردة..." اأذكر  فرمي هي التي عّلمتني 

رمي جيدًا، فقد كان ياأتي بها والدها عند �سدور نتائج كل �سهادة 
ليكافئها بهدية تختارها. كنت اأح�سدها الأّن والدها ي�سرتي لها 

االألعاب التي حتب، وكانت حت�سدين الأّن والدي ميتلك دكان 
الدّكان  اأمام  ال�سالمل  على  قربي  كانت رمي جتل�ض  األعاب... 
لنجّرب لعبتها اجلديدة بينما والدانا يت�سامران، وكانت تغّني 

يل من اأغاين األعاب مدر�ستها. مّرة، طلبت اأن اأ�سفق يدي بيديها 
جابلي  الدين،  عالء  عّمي  بغداد،  من  اأ�سلي  ال�سندباد،  "اأنا  تغّني:  وهي 
على  دّق��وا  كالبنا،  واليهود  بالدنا  وفل�سطني  فل�سطني،  من  الدين،  كتاب 

بالدنا متل ال�سحاتني... تني تني تني...".
رت اأمامها وهّي تغّني بحيوية مطلقة. ال اأعرف ملاذا فاجاأين غناوؤها  ت�سمرَّ
يومها. كنت اأ�سمع الأّول مّرة ت�سريح حبٍّ �سادٍق لفل�سطني من فتاٍة تقول 
يف  اختلطت  اللكنات  اأن  يعقل  هل  ي�سعِدك"،  "الله  ولي�ض  "تقربيني" 
دماغي جمددًا؟. هرعت �ساعتها اإىل والدي لكي اأُ�سمعه اأغنية رمي، فابت�سم 

وقال: "�سو كنتي مفكرة؟ الب�سر كلهم بيخلقو عاحلب".
والدي يومها كان اأّول من يعّرف يل احلب.

رفاق  �سمعته من  ما  �سوى  يومًا  عنه  اأع��رف  ال��ذي مل  الغام�ض  وال��دي 
عبد  جمال  مع�سكرات  يف  وتدريباته  ب��ط��والت��ه،  ع��ن  ال�سعبية  اجلبهة 
النا�سر يف م�سر عندما عرثت على جواز �سفره القدمي املليء باأختام 
يوٍم  �سباح  الكالم. يف  قليل  كان  وال��دي  املتحدة.  العربية  اجلمهورية 
 one dollar عليها  كتب  التي  الدّكان  الفتة  ينزع  �ساهدته  كانوين 
ويعّلق مكانها الفتة "كل �سيء باللرية". مل يقل يل ملاذا غرّي فجاأًة اال�سم، 
متامًا كما مل يحِك يل يومًا عن اأ�سباب عدم تلبيته يومًا دعوات االأحزاب 

وحفالت التكرمي... 
اأ�سواق  كل  ني" يف  "بكِّ ت��رى  ب���داأترَ  ال�ّسوق.  وت��غ��رّيت  �سنة   20 م��ّرت 

الربج، ومل تعد ترى زبونًا واحدًا يف دّكان اأبي. 
ال��دّك��ان مل  ا�سم  لكن  اأب��ي،  ل��ون �سعر  االإ�ستهالك وتغرّي  اأمن��اط  تّغريت 

يتغرّي.
يف اللحظة التي قال فيها اأبي "�سوف نبيع الدّكان"، اأدركت اأن االأمر 
يعد  مل  امل��وؤّج��ل  نا  �سرَّ اأن  �ساعتها  عرفت  منه.  مفرَّ  وال  حقيقيًا،  ب��ات 

يحتمل التاأجيل.
اأن الدكان مل يعد يدر املال منذ مدة  اأبي  اأعلم يا  اأعلم...  اأنا 
طويلة، واأّنك تخبىء كل يوٍم مع كي�ض الفاكهة كتابًا غليظًا ال 
حتتاج اإىل قراءته اأكرث من يومني، واأنَّ الدكان مل يعد يدخله 
ُبك من الدنيا اإىل خيال الروايات، ومن جل�سات  زبائن، واأنه ُمهرِّ
اأنك جتل�ض فيه طوال اليوم تفاديًا  اأعلم  العجائز وزي��ارات االأطباء. 
الأن ي�ساألك اأحدهم عن �سبب هزائمنا يف احلرب، وعن م�سري 
املفقودين الذين قاتلوا اإىل جانبك، وكي ال ي�ساألك اأحفادك عن 

معنى العدل اأو الوطن.
اأين  اأب��ي؟  با  عنه  تخلّيت  االآن؟ هل  �ستعي�ض خيالك  اأي��ن 
�ستختبىء من علب االأدوية االآن؟ واأين �ستختبىء من اأمل 

ابنتك باحلب؟ 
اأبيع  لن  املقال، واأنا  مالحظة �سغرية: والدي لن يقراأ هذا 

الدّكان، اإذًا فاحلياة بكامل عدالتها.
* صحافية فلسطينية

لن أبيع أبدًا دّكان أبي
يافا امل�سري*


