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الذاكرة المعطوبة ...ومستقبل الشباب

بيروت ( .1990علي محمد)

ذاكرتان معطوبتان...
وال بد من اللقاء واالعتراف

ن�صري ال�صايغ وزياد ال�صائغ
كلمة

اللبناني ...والفلسطيني:
كيف يرى أحدهما اآلخر؟

جورج حداد ورنا زيدان

معاناة وصورة نمطية
إستراتيجية لجنة الحوار
ّ
واحدة في مخيمات لبنان،
للشباب الفلسطيني في
لبنان :من أجل مستقبل أفضل سوريا وفلسطين

المصارحة والمصالحة والحقوق اإلنسانية

يف هذا العدد أكرث من مقال عن ذاكراتنا املعطوبة ،لبنانيني وفلس��طينيني .فام زال تاريخ املآيس واألحقاد
يتص ّدر تلك الذاكرة ،ويطغى عىل قراءتنا املوضوعية والس��ليمة لل�مايض بأحداثه ،وكذلك للواقع املعاش
بيومياته ،وكيفية معالجة مش��اكله وقضاياه.
إذ ،وعىل الرغم من مرور أكرث من ثالثني عاماً عىل انتهاء الحرب األهلية ،وأكرث من سبعني عاماً عىل اللجوء
الفلس��طيني إىل لبنان ،فإن املصارحة واملصالحة بني اللبنانيني والفلس��طينيني مل تحصال حتى اليوم .وهام
رشطان أساس��يان إلعادة األمور إىل نصابها بني الجانبني .فام زال الخوف من الفلس��طينيني عند اللبنانيني
قامئ��اً .خوف من الس�لاح ،ومن األعداد ،ومن التمل��ك ،ومن العاملة ...وباختصار خ��وف من كل ما هو
فلسطيني .كل ذلك تحت عنوان عام واحد هو الخوف من التوطني.
وباملقابل ،تزداد النقمة عند الفلسطينيني من الدولة اللبنانية ،خصوصاً عند جيل الشباب ،الذين مل يكونوا
قد ولدوا بعد ،يف زمن الحرب األهلية .وهم بالتايل ال يتحملون أي مسؤولية تجاه ما جرى خاللها ،ولكنهم
يدفعون مثنها غالياً ،عندما يجدون أنفسهم اليوم بال عمل ،وال مورد رزق ،وال مسكن الئق أو رشوط عيش
كريم ،بل مج ّرد معاناة وبؤس مدمر ...و بالطبع من دون القدرة عىل تحقيق االستقرار وبناء أرسة وحياة
كرمية .وألنهم ال يستطيعون تحقيق الحد األدىن ،وت ُسد يف وجوههم اآلفاق نراهم يتعرضون لشتى اآلفات
االجتامعية وبأشكالها كافة ،ويف مقدمها اإلدمان عىل املخدرات والتط ّرف والفساد عىل أنواعه.
لقد ورث الش��باب اللبناين ،كام الفلس��طيني من غري اختيار أو قرار ،تَرِكة ثقيل ًة وتاريخاً مل يسهام يف رسم
معامله .فقد س َّممت الحرب األهلية بأمثانها الفادحة العالقات اللبنانية الفلسطينية ،وأنتجت صورة منطية
سلبية متبادلة ،لدى اللبناين عن الفلسطيني والعكس أيضاً.

لقد آن األوان للش��باب ،لبنانيني وفلس��طينيني لكرس هذه الصورة ،وصياغة واقع ميضء يحمل بصامت
طموحاتهم واندفاعهم لرفض واقع اليأس وإعالء رشاع التقدم.
ولقد آن األوان لنا جميعاً للمصارحة واملصالحة ،كام آن األوان للفصل بني الخوف من التوطني ،والس�ماح
للفلسطينيني بالحصول عىل مق ّومات العيش الكريم يف البلد املضيف لبنان.
وهنا نؤكد عىل حقيقتني:
األوىل ،أنه رغم مرور أكرث من س��بعني عاماً عىل اللجوء الفلسطيني إىل لبنان ،ورغم كل املراحل واألهوال
الت��ي م�� َّر بها هذا الوج��ود ،فإن التوطني مل يحص��ل ،حتى يف ظل أي ظرف من الظ��روف الصعبة .وهذا
ناتج من رفض الطرفني للتوطني ،فاللبنانيون دول ًة وش��عباً ضد التوطني .والفلس��طينيون يرفضونه ،ألنهم
متمسكون بحق العودة إىل ديارهم مهام طال الزمن.
والثانية :التوطني ،وبش��كل قاطع هو قرار دويل ،يف س��ياق الحل النهايئ للمسألة الفلسطينية ومن منظور
خارج��ي ،كام يقرتح��ه اآلن مرشوع الرئيس االم�يريك دونالد ترامب ،واملعروف ب��ـ "صفقة القرن" وليس
بالتأكيد نتيجة حصول الالجئ الفلسطيني عىل بعض حقوقه اإلنسانية.
إذن ،فلنذه��ب إىل املصارح��ة واملصالحة ،ولنفصل بني الخوف من التوطني والحقوق اإلنس��انية لالجىء
الفلس��طيني ،فع�لى قاعدة هذه املصارح��ة واملصالحة ميكن لنا س��وياً مواجهة األخط��ار العاصفة التي
تس��تهدفنا معاً ،فلس��طني وقضيتها ولبنان ككيان نهايئ ألبنائه.

حسن منيمنة

رئيس لجنة الحوار اللبناين  -الفلسطيني
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إلى مشاركة شبابية واسعة النطاق

ال�سفرية مونيكا �شومتز كريغوز

*

بي الإح�صاء الأخري لل�سكان وامل�ساكن يف املخيمات والتج ّمعات
لقد نّ
الفل�سطينية يف لبنان الذي �أجرته جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني
عام � ،2017أن ما يقرب من ثلث الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف
املخيمات والتج ّمعات يف لبنان والبالغ عددهم نحو � 175000ألف
�شخ�ص ،هم من ال�شباب .ه�ؤالء ال�شباب يعي�شون ظروف ًا معي�شية
غالب ًا ما تكون مليئة بالتحديات .ت�تراوح ال�صعوبات �أمامهم ،من
�ضعف الو�صول �إىل اخلدمات الأ�سا�سية� ،إىل التع ّر�ض للمخاطر

الأمنية وغريها من املجازفات ،و�صو ًال �إىل التهمي�ش االقت�صادي.
لكن االفتقار �إىل �آف��اق م�ستقبلية ،وغياب �إمكانية الإ�ست�شراف،
هو ما يذهلني �أكرث من غريه ،وي�شكل يل ال�صدمة الأكرب باعتباره
اجلانب الأكرث �إحباط ًا لل�شباب الفل�سطيني .وهو �أمر ي�صح يف لبنان
كما يف فل�سطني ،بلدهم الأ�صلي ،مثلما ي�صح يف �أي مكان �آخر.
لقد التقيت مع ال�شباب الفل�سطيني يف املناطق كافة ،ودائم ًا كانت
قدرتهم الإبداعية وت�صميمهم ،وعزمهم على بدء مبادرات جديدة،
على الرغم من كل املحن� ،أم��ر ًا يثري �إعجابي� .إال �أن هذه الطاقة
واحلما�سة لدى ال�شباب الفل�سطيني غالب ًا ما ال يتم ا�ستغاللهما على
نطاق وا�سع.
لقد خل�صت معظم الدرا�سات حول ال�شباب الفل�سطيني يف لبنان �إىل
الت�أكيد �أنهم ال ي�شاركون بفعالية يف عمليات �صنع القرارات التي
ت�ؤثر على م�ستقبلهم .وهذا �أمر ينطبق يف العديد من جوانبه ،على
ماليني ال�شباب يف العامل ،وعلى �شباب هذه املنطقة ب�شكل خا�ص.
لكن و�ضع ال�شباب الفل�سطيني خمتلف ،فهم �شباب بال م�ستقبل
وبال دولة م�س�ؤولة عنهم يف الوقت نف�سه ،مما يجعل حياتهم �أكرث
�صعوبة .الكثريون يح ّملونهم م�س�ؤولية �إحداث التغيري املطلوب
يف جمتمعاتهم ،لكنهم يف نهاية الطريق ،ال يجدون �أي مكاف�أة �أو

ذاكرة ذاكرتان :متو ّجسة ويائسة
لبنان وال ّ
تالق َب ّناء؟
الجئون الفلسطين ّيون أي ٍ
زياد ال�صائغ
ح َّتم العام  ،2005ومع ت�شكيل جلنة احلوار اللبناين – الفل�سطيني ،بحث ًا
الفل�سطينية على ح ٍّد �سواء.
اللبنانية واالنتظارات
معمق ًا يف م�آالت الهواج�س
ّ
ّ
ّ
احلق والعدلُ
مدمرة لكال ال�شريكني يف
الق�ضيةُ .
ّ
�سنوات االح� رِِتراب كانت ِّ
كارثية يقع �ضحيتها الكلُّ
غالب ًا ما يتالقيان .عدم تالقيهما يفرت�ض مواجه ًة ّ
معاً.
ٍ
ٍ
و�سيادية،
�سيا�سية،
م�سارات
انطالقة لت�صويب
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ّ
ّ
إن�سانياً ،كان ال ُب َّد من تفكيك ما
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كيانية �صعبة .ومب��وازاة ذلك ،كان
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ّ
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جراء ان�سداد الأفق عينه.
وقياداتهم من �إمكان ّ
حتول لبنان وطن ًا بدي ًال ّ
وملّا كان ان�سداد �أفق احللول الديبلوما�سية يف م�سار عملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط يتب ّدى على ٍ
كثافة من التعقيد ،رغم بع�ض املرتكزات يف ما ا�صطُ لح
على تو�صيفه رهن ًا بجغرافيا االنخراط فيه يف مدريد و�أو�سلو ،وما تبعهما
متعثة حتى ال�ساعة ،رغم ٍ
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الفل�سطينيينّ  ،ف�إن �صريورة ترميم الذاكرة
ّ
ّ
ٍ
ودمياغوجية،
�سيا�سوية،
�شعارات
ال ت�ستقيم با�ستمرار التمرت�س وراء
ّ
ّ
ِ
الرتميمية املُل ّحة تقوم يف فَهم
وارجتالية .بل �إن هذه ال�صريورة
و�شعبوية
ّ
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ِ
التوج�س والي�أ�س
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مكامن ّ
ي�ستبطنهما الطّ رفان معاً ،على الرغم من حت�سنٍ ملحوظ منذ العام .2005
م�ضرمني عاي�شوا ال�����ص��دام اللبناين –
يف � ّأي ح���ال ،وح�ين تجُ��ال�����س خُ َ
�صمم على قراءة
الفل�سطيني �سابق ًا َتراهم يف مع�سكرين متناق�ضني .منهم من ّ
نقدية لالعتبار .ومنهم من ُي�صِ ّر من موقعه االيديولوجي �أو املمار�ساتي يف
ّ
و"ال�ضحية".
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�
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ّ
ُ ّ
مل ِ
ي�ستقم عند ٍ
بن�سبي ِتها.
بع�ض يف كلٍّ من املع�سكرين خيار ا�ستيالد احلقيقة َّ

*

جزاء على ذلك.
بلدي هو �شريك طويل الأم��د للجنة احل��وار اللبناين الفل�سطيني،
وه���و ب�صفته ه����ذه ،ي��ت��ف��ق م��ع��ه��ا مت��ام�� ًا يف ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى دور
ال�شباب وم�س�ؤولياته .ويف هذا املجال ،ف�إن �إ�سرتاتيجية ال�شباب
التي تطرحها اللجنة لي�ست جمرد مبادرة قائمة بذاتها .بل �إنها،
��وح��دة لق�ضايا جلوء
وب��االق�تران مع وثيقة "الر�ؤية اللبنانية امل ّ
الفل�سطينني يف لبنان" التي �أعلنتها جمموعة العمل اللبنانية حول
ق�ضايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان يف �أواخ��ر عام  ،2017تر�سم
�سب ًال جدية ومغايرة مل�شاركة جديدة وخمتلفة بني الفل�سطينيني
والدولة التي ا�ست�ضافتهم منذ �أن جل�أوا �إليها.
حتول – هو �صعب
�إن العمل مع ال�شباب الفل�سطيني ي�ساوي �إحداث ّ
بالت�أكيد – للأجيال القادمة� :إن��ه يعني التعامل مع الفل�سطينيني
ب�شكل خمتلف ع��ن ال��ط��رق ال��ت��ي ج��رى فيها التعامل معهم حتى
الآن .وهذا يعني اال�ستماع �إىل �سل�سلة جديدة كاملة من املخاوف
والتوقعات� .إنه يعني اعتبار الفل�سطينيني �شركاء ،ولي�س جمرد
م�ستفيدين من امل�ساعدات الإن�سانية .ولكن هذا يعني �أي�ض ًا �إيجاد
م�صادر جديدة للطاقة والإبداع والأمل.
• سفيرة االتحاد الفيدرالي السويسري في لبنان

�سقط يف هذا امل�سار� ،أقلّه يف ما ُيعنى باملفهوم ،اعتبار اللبنانيني حت�سني
كياني ًا �أوالً ،وقناعة الالجئني ب�أن
الأو�ضاع املعي�شية لالجئني حمظور ًا ّ
حتمية ثانياً .ما نحن �أمامه بداية ،ولو غري مكتملة ،لكنها �أوىل
�إفقارهم ّ
اخلطوات يف متتني ال�صمود الإن�ساين للطَّ رفني حتى العودة .تبقى امل�سافة
بني حت�سني االن�ساين والتوطني مثار جدل.

ال�سيادة الوطن ّية!

منذ العام  ،2005برزت حا�ضنة وطنية �أي�ضاً ،ولو ملتبِ �سة ،لإنهاء مفاعيل
احلقيقة عند ٍ
بع�ض من كلٍّ منهما ُمطلقةُ .
معنيون بتدعيمها باحلجج اتفاقية القاهرة التي �أ�سقطها املجل�س النيابي اللبناين عام  .1987وان�ضم
وهم ّ
املطلوبة دفاع ًا �أو انق�ضا�ضاً .ال ِّدفاع �أو االنق�ضا�ض ال ي�شفيان ذاكرتني �إىل هذه احلا�ضنة الوطنية خيار ال�شرعية الفل�سطينية يف احرتام �سيادة
مثخنتني باجلراح .وال يعني ذلك الال�شفاء االفرتا�ضي جتميل
التوجهات .جاراهم يف ذلك
��راف
ّ
ماجريات لبنان .مانع اط ٌ
ّ
فل�سطينيون معروفو ّ
توجهات ه�ؤالء على الأقل.
التاريخ� ،أو جتاهلها� ،أو تربيرها ،بل يعني بامل ّ
ُح�صلة الدعوة ال�صادقة ل َف ِهم ح ّتى احلني ٌ
بع�ض من اللبنانيني من باب تف ّهم ّ
املخيمات
اجليوبوليتيك اللبناين ،والفل�سطيني ،واالقليمي ،وال َّدويل الذي َحكَم هذا لكن تعطّ ل حتقيق قرار �إنهاء حالة ال�سالح الفل�سطيني خارج ّ
ٍ
إهتزازات
ُح�صلة �أي�ض ًا الدعوة لالنكباب على �إعادة التوازن �إىل وداخلها �أبقى �سيادة لبنان منت َهكة ،و�أم��ان الالجئني ُعر�ضة ل
ال�صِ دام .ويعني بامل ّ
ِ
أن
�
ب
املوج
النهائي
الوطنية،
وال�سيادة
ة،
االن�ساني
معادلة احلقوق
واحللّ
خميم نهر البارد منوذج.
ّ
دائمة .معركة َّ
معنيان بذلك ،من غري املنطقي
يقوم ب�إنفاذ العودة مواءم ًة مع مقت�ضيات العدالة الدولية .ويف هذا االنفاذ ما مل تحُ َ�سم م�س�ألة ال�سيادة ،والطّ رفان مع ًا ّ
والتوج�س.
تتمو�ضع منطلقات معاجلة الي�أ�س
تبادل الأدوار يف هذا �أو االتهامات .ما مل تحُ َ�سم هذه امل�سالةّ ،ثمة ما
ّ
للتفجر ،وعلى الأرجح من
�سي�سرتجع �إىل الذاكرة
ّ
اجلماعية �صواعق قابلة ّ
احلقوق االن�سانية!
ِ
اال�ستعماالت امل�شبوهة.
بوابة
م��ن��ذ ال��ع��ام  ،2005ب���رزت ح��ا���ض��ن�� ٌة وط��ن ّ��ي��ة ج��ام��ع��ة لتح�سني الأو���ض��اع
الفل�سطينيني من ب��اب القناعة ب�أن �إنفاذ العودة!
االقت�صادية – االجتماعية لالجئني
تطويق ٍ
التطويق الإن�ساين ال ي�ؤ ّدي �إىل مواجهة التوطني .بل � ّإن � ّأي ٍ
حق العودة.
مماثل منذ العام  ،2005وازى رف�ض التوطني � ٌ
إن�سياق �إىل ت�أكيد ّ
من
االن�سان
يناه�ض بال ّتمام �إرث لبنان احل�ضاري يف اح�ترام حقوق
تقارب بنيوي .ما �أُجن��ز يف
ب��دت
الرف�ضية مب��وازاة حقيقة العدالة على ٍ
ّ
إخرتاقات خبيثة ملجتمع الالجئني من ٍ
ٍ
ناحية �أخرى.
ناحية ،ومي ِّهد ل
ت�صويب مفهومي احلقوق االن�سانية وال�سيادة الوطنية مل يواكبه بالعمق
لكن حت�سني الأو�ضاع االقت�صادية – االجتماعية يتب ّقى �أي�ض ًا ِ
ديبلوما�سية لبنانية – فل�سطينية عدا يف الإ�صرار على املبدئي.
مرتكز ًا �إىل �صياغة
ّ
ا�ستمرار ّ
ه�ش.
تدخل وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأون��روا) املبدئي من دون العمالين ٌ
والتنموي.
إغاثي
ل
ا
امل�ستويني
على
بفاعلية �أكرب
الديبلوما�سية ،لك ّنها هائل ٌة يف
بالتو�سع يف اخليارات
ال ُعجالة ال ت�سمح هنا
ّ
ّ
ّ
اللبنانية.
م�ضامينها القانونية الدولية ،واحلقوقية الفل�سطينية ،وال�سيادية
ّ
ٍ
�سريورة واعدة يف اال�شتباك
ال �أفهم حتى الآن �إنكفاءنا مع ًا عن خو�ض
بحق العودة.
إنسداد أفق الحلول الديبلوماسية أمام
الديبلوما�سي فيما ُيعنى ّ
حيز
إىل
�
��اءه
ق
��
ت
ار
لكن
أ.
�
���د
ب
ة
الفل�سطيني
–
ة
اللبناني
��رة
ك
��ذا
ل
ا
ترميم
ّ
ّ
ّ
ّ
فلسطين ولبنان يتط ّلب إعادة اإلعتبار
ال�سيا�سة العامة ما زال على كثريٍ من التق�صري ...ورمبا الق�صور من
لمنظومة الحقوق والسيادة
الطرفني معاً!
* خبير لبناني في السياسات العامة وقضايا الالجئني
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متى يغادر اللبناني والفلسطيني مرآة ذاكرتهما المعطوبة؟
ن�صري ال�صايغ
ك���ان ال ب��د �أن ي��ح��دث م��ا ي��ل��ي ..ل��ك��ن��ه مل ي��ح��دث .مل ي��ع�ترف �أح����د بعد
بالإرتكابات وحكايات الدم وال�ضحايا .بني اللبنانيني والفل�سطينيني ما
يجب �أن ُيروى ويظهر على ال�سطح� .إنه قابع يف الذاكرة ومل يعرب بعد �إىل
الن�سيان ،وا�ستعادته ممكنة� .أزيح تاريخ من امل�آ�سي والأحقاد ،لكنه حي
ُيرزق ومتمكّ ن من الذاكرة.
اللبناين� ،أو بع�ض اللبنانيني ،يحفظون يف ثقافتهم حقبة العنف القاتل.
يحملون الفل�سطيني� ،أو �أك�ثري��ة الفل�سطينيني م���أ���س��اة القتل وال��دم��ار
ِّ
وامل��ج��ازر .ي�سهل ا�ستعادة ه��ذه الأح���داث من ال��ذاك��رة� .إنها بحاجة �إىل
يحملون الفل�سطيني جلجلة عذاب الوطن
�سوء تفاهم �أو حادث يقع خط�أِّ .
والطائفة ،وال يرون البتة �أنه يعرتف بذلك .ال يطيب لأحد مل يع�ش احلرب
�أن ي�ستمع وي�ستمتع ب�سرديات املعارك واملجازر وطرق اخلطف والقتل
والتعذيب .لذا ،ف�إن العداء كامن ويتخذ �أحيان ًا نكهة عن�صرية :الفل�سطيني
متهم ولو كان من مواليد ما بعد احلرب اللبنانية الفل�سطينية.
اللبناين ،يف ذاكرة ومذكرات الفل�سطيني ،متهم اي�ضاً .هو ابن العذاب
اليومي يف خميمات الب�ؤ�س ،قبل اندالع " الكفاح امل�سلح" ،وهو الالجىء
الذي يعامل معاملة �إذالل قتايل �ضد "ا�سرائيل" ،وحتديد ًا بعد خ�سارة
كامل فل�سطني يف حرب اخلام�س من حزيران .يومذاك ،ما عاد ممكن ًا
�ضبط ال�����س�لاح ..تعاي�ش ال��دول��ة وامل��ق��اوم��ة ب��ات م��ت��ب��اد ًال ب�ين املتاري�س
وجبهات القتال.
لنتجر�أ النظر يف مر�آة الذاكرة� .إنها حتفظ لنا �صورتني اثنتني� :صورة
الفل�سطيني وقد �صار ببندقيته� ،صاحب القرار وال�سلطة يف �أماكن انت�شاره
العديدة ،م�صحوب ًا باحللفاء اللبنانيني .و�صورة اللبناين "ال�صايف" الذي
امت�شق ال�سالح للوقوف �ضد زحف الفل�سطيني وانت�شاره وارت��دادات
العنف "اال�سرائيلي" على لبنان.
وح��دث �أن دخلت "ا�سرائيل" ب�يروت و�أجلت الفل�سطينيني و�أ�سلحتهم
منها ،ومن معاقلهم يف اجلنوب وبع�ض اجلبل والبقاع ،خملّف ًة بعد ذلك
جمزرة �صربا و�شاتيال.
هاتان ال�صورتان تفتحان "البوم" امل�أ�ساة.
ك��ل ه��ذا ال��ك�لام ال����وارد �أع��ل�اه ،ال يف�صح ع��ن ع��دد امل��ع��ارك واجلبهات
واالجتياحات و�أنواع القتال و�أمناط الثارات و�سلوكيات التدمري وحتى
خربت� ،أنا�س قتلوا
الإب��ادة .هناك قرى �أزيلت ،خميمات اقتحمت ،مدن ّ
على املعابر من دون �أي ارتكاب.
يكفي �أن تكون من الطرف الآخ��ر لت�صبح م�شروع �ضحية �أو خمطوف ًا �أو
�سلعة تبادل .ال �أرقام حقيقة لعدد القتلى :مئة �ألف؟ �أقل قليالً؟ �أكرث قليالً؟ ال
يهم .هناك ع�شرات الألوف الذين ُ�سفكت دما�ؤهم و ُمثّلَ بهم .تبارى الفريقان
باهداء بع�ضهما املجازر .كل جمزرة ُيرد عليها مبجزرة �أ�شد ب�شاعة .لقد
حت ّ���ول لبنان �إىل م��ق�برة ك��ب�يرة تنت�شر بينها �أ���س��م ً��اء ملفقودين ومعذبني
ت�شردت .ومع ذلك هل يجوز ال�سكوت
ومفتدين .كم �أم ًا بكت؟ كم عائالت ّ
عما م�ضى؟ �أم يلزم فتح هذا امللف بهدوء ،لتح�صل امل�صاحلة احلقيقية.
حتى الآن مل نبلغ �سن الر�شد الإن�ساين .املطلوب لي�س التنا�سي والتغا�ضي
وذر رم��اد الكالم املع�سول عن الفريقني .ال بد من االع�ت�راف� ،أن عدم
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االعرتاف مبا ح�صل هو نار حتت الرماد.
حدث يف جنوب افريقيا ما هو �أ�شد فظاعة و�شناعة بني البي�ض امل�ستعمرين
وبني ال�سود �أه��ل الأر���ض الأ�صليني .عنف �سلطة عن�صري يف مواجهة
جبهات وحركات حترير .وبعد ح�صار دويل ،ومقاطعة عاملية ،ا�ضطرت
ال�سلطة البي�ضاء �إىل الر�ضوخ ،فكان التغيري الكبري على م�ستوى ال�سلطة
عدم إعتراف اللبنانيين والفلسطينيين وندمهم على
مسؤوليتيهما يجعل الجمر قاب ً
ال لالشتعال ثانية
¶¶¶
المجتمعان اللبناني والفلسطيني مؤهالن لخوض
تجربة من خالل انتقاء مجموعتين ،بهدف
كماض فقط
التحدث عن الماضي
ٍ

وامل�����س��اواة ب�ين البي�ض وامل��ل ّ��ون�ين� ...إمن��ا ذل��ك مل ينجح ،ل��و مل حت�صل
امل�صاحلة وامل�صارحة بني الطرفني ،حاملي جرائم القتل والفتك والعنف.
ومن املفيد الإ�ستفادة من ذلك املنهج .ومن غري املفيد �أبد ًا �إعالن م�صاحلة
ببيان من ب�ضع كلمات �سيا�سية بالغة التهذيب ،عدمية الداللة ،ت�صدر عن
هيئة فل�سطينية ر�سمية ،ويتلقفها اللبناين �سيا�سي ًا من دون �أي �إج��راء
ت�صاحلي حقيقي يفتح امللف ويعرتف فيه ُويبني على ال�شيء مقت�ضاه.
جتربة جنوب افريقيا منوذجية :ال بد من و�صف ما حدث و�صف ًا دقيقاً،
واالعرتاف ال�شخ�صي باالرتكاب املحدد .و�صف� ،إذن ،واعرتاف علني.
وي�سجل ذلك يف �سجل "ذاكرة ال ّأمة" .وه��ذا غري ك��اف ،على املعرتِ ف
باالرتكاب �أن يعتذر ويطلب الغفران ،مقابل �أن ي�صدر املت�ضرر �أو من
ميثله قرار العفو .ال عفو قبل االعرتاف وقبل �إعالن الندم .على �أن
يلي ذلك ،تعميم الثقافة الوطنية من دون �أي متييز عن�صري.
ل��ق��د ح�����ص��ل ذل����ك يف ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��اَّ .مت ت��ن��ق��ي��ة ال���ذاك���رة
ٍ
ذكريات
باالعرتاف والغفران .عندنا ،ال تزال الذاكرة تنز
لأحداث ممنوع الكالم عنها .كتمانها ال ميحوها ،بل ي�ضعها
على من�صة املكبوت فقط .الفل�سطيني يكبت م�آ�سيه ويعلقها
على بع�ض اللبنانيني ،واللبناين يظل على توج�سه .فكل ما
ي�سمم الإقامة مع ًا
حدث قد حدث ،والعودة �إليه ممكنة ،مما ّ
يف دولة واحدة.
مل جترِ م�صاحلة فل�سطينية لبنانية .الفريقان يتوج�سان من
فتح امللفات .لعل �أهم الأ�سباب �أن ملف احلروب بني اللبنانيني
مقيم يف العتمة .مل ُي��د َف��ن .مل تتم امل�����ص��ارح��ة وامل�صاحلة
والإت��ف��اق على نظام يتخطى الإنق�سام ال��ذي ي�شرخ اللبنانيني
�أفرقاء متنافرة عند كل منعطف .فالذين قاتلوا يف احلرب مل

يعو�ضوا على ال�ضحايا ،مل يبتدعوا نظام ًا م�ضاد ًا
يندموا ،مل يعرتفوا ،مل ّ
للحروب الأهلية .اكتفى بع�ض القادة ببيان �سيا�سي واع��ت��ذار مكتوب
بحرب عادي ،ال ي�شبه الوثائق املمهورة باالعرتاف بالقتل واملختومة بدماء
ال�شهداء.
هل من بداية؟
املجتمعان اللبناين والفل�سطيني م�ؤهالن خلو�ض جتربة من خالل انتقاء
جمموعتني ،بهدف التحدث عن املا�ضي ٍ
كما�ض فقط .وو�صف هذا املا�ضي
و�أخذ العربة منه ،والتطرق �إىل البديل العنفي يف حال عدم التو�صل �إىل
توا�صل وطني �إن�ساين �سلمي.
بلى ،با�ستطاعة الفل�سطيني واللبناين �أن يتعاي�شا مع ًا من دون َز َغ��ل،
بعد حما�سية واع�تراف وتثاقف ،ب�شرط �أن يكون اللبنانيون م�ستعدين
للإعتذار من �ضحاياهم اللبنانيني �أوالً .الأول ممكن ،الثاين (�أي اللبناين)
�صعب �إن مل يكن م�ستحيالً.
ٌ
ومع ذلك ال بد من املحاولة ،اذ ال بديل لها ،غري ما نعرفه اليوم من ترب�ص
وتكاذب ومتلّق وخبث و�إىل �آخره من عدم الثقة والعي�ش امل�شرتك بالآفات
والأزمات.
فلنبد�أ جتربة �شبابية ...لعل...
* كاتب وصحافي لبناني
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فلنمض قدم ًا
الزمن محا خالفاتنا...
ِ
جورج حداد
ن�ش�أت يف لبنان .مل يكن با�ستطاعتي الهروب من ق�ص�ص حرب العام
 ،1975وال مما نتج عنها من �صور منطية عن الفل�سطينيني .كنت �أعتقد،
كما العديد من اللبنانيني� ،أن خميمات الالجئني مثل عني احللوة �أو نهر
ال��ب��ارد ،لي�ست �سوى �أم��اك��ن خطرة مليئة ب���أم��راء امل��خ��درات واملجرمني
واملتطرفني .لكنني عندما وط�أت ،وللمرة االوىل قبل عامني� ،أر�ض خميم
ّ
فل�سطيني ،وج��دت �أن��ه بالكاد يختلف عن �أي �أر���ض اخ��رى يف لبنان.
با�ستثناء بع�ض مل�صقات املقاومة والكتابات على اجل���دران .ال�شباب
يجل�سون يف املقاهي يدخنون الرنجيلة� ،أو يت�شاركون الطعام وال�ضحك.
التجربة الأوىل هذه و�ضعتني �أمام عملية بحث طويلة ،للتعرف على ه�ؤالء
الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون ب�أنهم غرباء جد ًا ع ّنا ،رغم �أننا نتحدث اللغة
نف�سها ونعي�ش جنب ًا �إىل جنب� .إلتقيت بالعائالت التي ت�شابه عائالت
جمتمعي ،تكافح من �أجل البقاء وتتم�سك بالأمل يف �أيام �أف�ضل .ال�شباب
ال��ذي��ن �صادقتهم يف ب��رج الرباجنة مل يكونوا جمموعة م��ن اجلانحني
وامل��دم��ن�ين والإره��اب��ي�ين ال��ذي��ن توقعت وج��وده��م ،اذ انتهى بنا املطاف
نتناول القهوة مع ًا ونتحدث بحما�سة عن حرب النجوم وح��ول روتني
حياتنا اليومية و�أحالمنا يف امل�ستقبل ،وهي ترداد ملحادثاتي مع نظرائي
اللبنانيني.
جيلنا مل يخترب ب�شكل مبا�شر �صدمة احلرب الأهلية اللبنانية .يف الواقع
جيلنا مل يكن قد ُولد �أ�ص ًال عندما قاتلت امليلي�شيات اللبنانية والفل�سطينية
بع�ضها البع�ض .و�أعتقد الآن �أن ال��زم��ن ق��د حم��ا ب�سنواته العديد من
االختالفات القائمة بني ال�شباب الفل�سطيني واللبناين ،و�أن الأمر مرتوك
لنا لأخذ زمام الأمور والبدء يف حوار حقيقي.
ومثل ه��ذا احل��وار �سيتطلّب معاجلة ال�صور النمطية الفل�سطينية على
امل�ستويني ال�سيا�سي واالجتماعي .فاملجتمعات اللبنانية ال تزال مرتعبة
ب�سبب احلرب الأهلية ،تخ�شى التغيري الدميوغرايف من خالل جتني�س
الالجئني �أو توطينهم ،تغتاظ من التناف�س على الوظائف يف اقت�صاد
يعاين ال�شلل .ويف الوقت نف�سه ،ال ت��زال ال�سلطات اللبنانية تنظر �إىل
الالجئني الفل�سطينيني ،و�إىل ح��د ك��ب�ير ،م��ن منظور �أم��ن��ي وكتهديد
لإ�ستقرار البالد و�أمنها.
وقد �أخربين العديد من ال�شباب الفل�سطيني �أن �أول ات�صال حقيقي لهم
مع اللبنانيني حدث حني التحقوا باجلامعة.
وحمرفة عن
لقد ن�ش�أت ،مثل معظم النا�س يف لبنان ،مع �آراء ّ
م�شوهة ّ
اجلانب الآخر ،هي جزئياً ،نتاج ذاكرة جماعية بائ�سة للحرب .مل يمُ نح
املجتمع اللبناين �أبد ًا فر�صة احلداد على �ضحايا فظائع احلرب و�إيجاد
ال�سبل لتجاوزها .مل يتم بناء �أي ُن ُ�صب تذكارية .مل يتم تعليق �أي لوحات
تذكارية ،ومل يتم مطلق ًا كتابة �أي تاريخ م�شرتك.
لقد تغلغل �سوء الفهم الناجت عن هذا الو�ضع عميق ًا حتى يف وجهات النظر
الأ�سا�سية لكل طرف عن الآخر ..وغالب ًا ما يفاج�أ اللبنانيون ،ب�شكل مثري
للإ�ستغراب ،عندما �أخربهم � ّأن لي�س يف املخيمات الفل�سطينية خيم بل
مبان بائ�سة وحمالت جتارية ومدار�س ومطاعم ٍ
ٍ
ومقاه.
واعتقد �أن م�شهد �شارع ال�سوق ال�صاخب يف خميم البداوي �سيكون
مبثابة �صدمة ملعظمهم .يف ال��واق��ع ،لقد ا�ستوعبت امل��دن الكربى مثل
طرابل�س وب�يروت و�صيدا و�صور املخيمات الفل�سطينية يف ن�سيجها
احل�ضري �إىل درج��ة �أن��ه ال ميكن متييزها فعلي ًا ع��ن الأح��ي��اء ال�شعبية
اللبنانية.
وم��ع ذل��ك ،ف���إن املجتمعات فيها ال ت��زال متباعدة عن بع�ضها البع�ض،
منف�صلة كما كانت دائماً.
هذا الإنف�صال لي�س نف�سي ًا فقط .اذ ال يزال فل�سطينيو لبنان البالغ عددهم

*

� 175ألفاً ،والذين يعي�شون يف  12خميم ًا بالإ�ضافة �إىل مدن خمتلفة
يف جميع �أنحاء لبنان ،ال ينعمون حتى ب�أب�سط الإحتياجات الأ�سا�سية
من التعليم �أو الرعاية ال�صحية �أو العمل .عالوة على ذلك ،ف�إن ال�شباب
وممزق بني الإح�سا�س الناجت عن نفي املجتمع
الفل�سطيني مرتبك ،حائر ّ
اللبناين ل��ه ،وب�ين هويته الفل�سطينية التي تت�شظى على نحو متزايد.
وم��ع ع��دم وج��ود مكان ي��ع��ودون �إليه �أو يرنون نحوه ،يعي�ش ال�شباب
الفل�سطيني حالة من الن�سيان .وه��م مثلهم مثل العديد من اللبنانيني
ال�شباب ،يت�أرجحون بني الت�سكع مع الأ�صدقاء ،وال�سعي ب�شدة للح�صول
على وظيفة ،يعلقون �آمالهم على الهجرة .قال يل �أحد �أ�صحاب املتاجر
الفل�سطينيني�" :إذا منحت ه���ؤالء ت�أ�شرية �إىل �أملانيا ،ف�سوف يغادرون
جميعاً".
تدعي غالبية الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية با�ستمرار ب�أنها ت�ؤيد الق�ضية
حجة "التوطني"
الفل�سطينية ،خا�صة يف ما يتعلق بحق ال��ع��ودة .لكن ّ
متنع �أي ت�ضامن مع الفل�سطينيني يف لبنان نف�سه ،حيث تعتمد جمتمعات
الالجئني ب�شكل متزايد على امل�ساعدات الدولية.
�إن �إدامة الو�ضع الراهن هو مهزلة .فالإبقاء على مثل هذا الو�ضع ال يقدم

جيلنا لم يختبر صدمة الحرب األهلية
بد من المبادرة والدخول في حوار حقيقي
لذا ال ّ

�شيئ ًا حلماية حق العودة� ،أو معاجلة امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية
املتفاقمة بني الفل�سطينيني ،كما �أنه ال يخفف �أبد ًا من الهواج�س اللبنانية.
وللأ�سف ،فان الكثري من املانحني الدوليني واجلهات الإن�سانية املعنية مل
يفعلوا �سوى القليل لتقريب اجلانبني.
ومع ذلك ،فان �أمام ال�شبان الفل�سطينيني واللبنانيني اليوم الفر�صة لفعل
مبا مل يفعله �آبا�ؤهم وهو :قبول بع�ضهم البع�ض.
أ�شجع
قد تكون هذه عملية طويلة ومبثابة حماولة .لكن ولل�شروع فيهاّ � ،
املزيد من ال�شباب اللبناين وبكل ب�ساطة على زيارة املخيمات الفل�سطينية،
لريون ب�أعينهم .وميكن للمنظمات غري احلكومية الفل�سطينية �أي�ض ًا تطوير
برامج لت�شجيع ال�شباب اللبناين والفل�سطيني على الإلتقاء مع بع�ضهم
البع�ض ،وت��ب��ادل خرباتهم املتماثلة ب�شكل ملحوظ .بل يجب �أن يدعم
املانحون الدوليون مثل هذه املحاوالت ،و�أن ي�ستوعبوا فكرة �أن تعزيز
هذا احل��وار بني املجتمعات �أمر بالغ الأهمية لأي عمل ذي معنى ب�ش�أن
الق�ضية الفل�سطينية يف لبنان.
يف عام  ،1948فتح لبنان حدوده ليوفر للفل�سطينيني امل�أوى الذي كانوا
ب�أم�س احلاجة �إليه .واليوم ،وبعد مرور �أكرث من �سبعني عاماً ،ما زال
الفل�سطينيون يعاملون كغرباء يف �أح�سن الأحوال� ،إن مل يكن كم�صدر
خطر.
لقد حان الوقت لتتقدم �إن�سانيتنا �إىل الأمام ،ونف�صل خوفنا من التوطني
عن احلاجة �إىل �ضمان حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وتوفري الكرامة ل�شعب
ال يوجد لديه حتى الآن مكان يذهب �إليه.
* باحث ومحلل لبناني في وكالة " "Synapsللمعلومات،
متخصص في قطاع العدالة الجنائية في لبنان
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فلسطينية
بعيون
ّ

الجهل جعلنا غرباء على أرض واحدة
ُ
رنا زيدان
منذ �أن فتحنا �أعيننا على العامل ،وجدنا �أنف�سنا يف مكان �صغري ،يت�شارك
قاطنوه امل�شكالت وال�صراعات اليومية ،اجلن�سية واللجوء ،واحللم الذي
توارثناه عن �أجدادنا ،حلم العودة �إىل الوطن الذي عرفناه نحن ك�شباب
فل�سطيني ،من �أح��ادي��ث �أهالينا و�أعينهم .ه��ذا املكان -املخيم -ب�أزقته
ال�ضيقة وع�شوائية �أبنيته وتال�صقها ،تت�شابك يف �سمائه الأ���ش��رط��ة
ّ
الكهربائية ،لتحجب ع ّنا �ضوء ال�شم�س ومتنعه من الدخول �إىل املنازل
والأز ّقة ،وترفرف على �أ�سطحه الأعالم� ،شكّ ل جمتمع ًا فل�سطيني ًا م�صغراً.
�إن�صهر �سكانه يف ما بينهم ،حتى �أ�صبحت عالقتنا تخت�صر على من
ي�شاركونا مكان ال�سكن� ،أم��ا "الآخر" ال��ذي يبعد جمتمعه عن جمتمعنا
ب�ضعة كيلومرتات� ،أي "اللبناين" ،فلم يكن لدينا احتكاك مبا�شر معه .ك�أن
حدود ًا ر�سمت بيننا مل ِنع نحن ال�شباب الفل�سطيني واللبناين �أ�سبابها �إ ّال
يف وقت الحق.
تتداخل خميماتنا وجتمعاتنا الفل�سطينية باملناطق اللبنانية املختلفة،
وه��ذا القرب لي�س من اجلانب اجلغرايف فقط ،بل يعترب املخيم امتداد ًا
ملختلف امل�شكالت وال�صعوبات التي تواجه املجتمع اللبناين ،بالإ�ضافة
�إىل ق�ضايانا اخلا�صة املرتبطة بطبيعة املخيم وانعكا�سات اللجوء ،ولكن
��ش��ي��دت ب�ين ال��ط��رف�ين ،الأم���ر ال���ذي انعك�س على طبيعة
ح��واج��ز وهمية � ّ
عالقاتنا ك�شباب فل�سطيني ولبناين ب�شكل �سلبي.
هذا البعد الذي ولّدته الكثري من الأ�سباب التي ال عالقة لنا بها ك�شباب
ت�صور
كون لدينا نظرة �سلبية عن "الآخر" ،فكان لدينا ّ
فل�سطيني ولبناينَّ ،
ب�أنه خمتلف ع ّنا ،على الرغم من �أننا نعي�ش يف بقعة واح��دة من العامل،
نتحدث اللغة ذاتها ،ونتقا�سم الكثري من ال�صراعات امل�شرتكة ك�شباب يف
فت�صورنا عن ال�شباب
بلد واحد من جهة ،و�شباب عربي من جهة �أخرىّ .

*

اللبناين عكّ ره �إعتقادنا ب�أن الطرف الآخر لن يتقبلنا� ،أو �سيتعامل معنا
على �أننا دخالء يف وطنه .هذه الأفكار �سببها عدم �شعورنا بالإنتماء �إىل
جمتمع يرف�ضنا ب�شتى الأ�شكال ،ولأ�سباب خارجة عن �إرادتنا.
تل ّقى معظمنا تعليمه يف املرحلة الإبتدائية والثانوية يف املدرا�س التابعة
للأونروا ،ف�شكّ لت �إىل جانب املخيم ،امل�ساحة ال�صغرية التي ي�شعر كل م ّنا
بالإنتماء �إليها دون غريها ،واقت�صرت �صداقاتنا يف مرحلة الطفولة على
�أ�شخا�ص من البيئة نف�سها واملحيط ال�ضيق� .أما اخلارج الذي كان مبثابة
عامل �آخر بالن�سبة �إلينا ،فلم تربطنا ب�سكانه �صداقات حقيقية ،على الرغم
من تلقينا تاريخ وجغرافية وقوانني وقيم الدولة التي نعي�ش فيها "لبنان"
�ضمن املناهج الدرا�سية التي كنا ندر�سها� ،إال �أن الأ�شخا�ص "اللبنانيني"
مل نعرف عنهم الكثري .ه��ذه املعرفة القا�صرة عن التعرف على الآخ��ر،
جعلتنا "غرباء" على �أر�ض واحدة.
�إن��ت��ق��ال��ن��ا م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة �إىل امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ،جعلت ال�شباب
الفل�سطيني الذي ت�س ّنت له الفر�صة لإكمال تعليمه العايل ،مي�شي خطوته
ننتم �إليه يوم ًا
الأوىل نحو دخول العامل الذي نعي�ش يف نطاقه ،لكننا مل ِ
ب�أي �شكل من الأ�شكال .لذلك �إعترب كل منا هذه املرحلة فر�صة للتعرف
على �أ�سلوب احلياة خارج نطاق املخيم ،وحماولة متج ّددة للإندماج يف
املجتمع اللبناين .لكن ال�شعور باخلوف من رف�ض الآخر ،وهو هنا ال�شباب
الفعال ،والتعاون يف املجاالت كافة ،قلّل من قدرتنا
اللبناين ،من التوا�صل ّ
على بناء عالقات معه .هذا التذبذب يف التفاعل مع ال�شباب اللبناين كان
له يف بع�ض الأحيان �أ�سا�سه ،املتمثل بطبيعة التعامل ال�سلبي الذي �أظهره
البع�ض منهم ،نتيجة لبع�ض الت�صورات اخلاطئة ع ّنا ك�شباب فل�سطيني
يعي�ش داخل املخيمات ،التي يراها املجتمع اللبناين مبثابة ب�ؤرة خطرة،

ب�سبب ال�سالح املتفلت ،بالإ�ضافة �إىل خمتلف امل�شكالت الإجتماعية
والأمنية ،والتي نرف�ضها نحن ك�شباب فل�سطيني بطبيعة احلال.
ع��كّ ��رت ال�����ص��ورة النمطية ال�سلبية ل��دى الطرفني عالقاتنا م��ع ال�شباب
اللبناين .ال�سبب املبا�شر هو احلرب الأهلية وخمتلف ال�صراعات التي
وقعت بني اللبنانيني والفل�سطينيني ،ف�ض ًال عن ت�صوير الإعالم املخيمات
الفل�سطينية وقاطنيها على �أن��ه��م ال�سبب الرئي�سي لل�شغب ،وان��ع��دام
الإ�ستقرار الأمني يف املناطق القريبة من املخيم ،وحتى يف لبنان ب�شكل
عام ،ف�أ�صبحنا ك�شباب فل�سطيني بالن�سبة �إىل ال�شباب اللبناين منوذج ًا
م�ضمر ًا عن جمتمع العنف.
تعترب مرحلة ما بعد اجلامعة� ،أي فرتة البحث عن فر�ص للعمل التي ت�سمح
بالتعبري عن قدرات ومهارات ال�شباب الفل�سطيني الذي ميتلك الكثري من
املكملة ملا �سبقها .فاملخيم واملحيط والقوانني التي حتول دون
الطاقات ّ
حقنا بالعمل ال ت�ساعد على �إطالقها .تظهر وتت�ضح يف هذه املرحلة النظرة
ال�سلبية عن ال�شباب الفل�سطيني كدخيل ،بحيث يعترب ال�شباب اللبناين
�أن له الأحقية بالعمل على ما ع��داه .هذه الأ�سباب وغريها �أدت �إىل بناء
حاجز اجتماعي ،زاد من ثباته املجتمع اللبناين وم�ؤ�س�ساته التي مل تعمل
على تطوير العالقات املتبادلة ،من خالل جل�سات احلوار� ،أو �إدماجنا يف
�أن�شطة جتمع بيننا ،وت���ؤدي �إىل ك�سر احلواجز وتغيري الأفكار ال�سلبية
املرت�سخة يف �أذهاننا.
ّ
على الرغم من احل��دود التي ُر�سمت بيننا ك�شباب فل�سطيني ولبناين،
والتي بالطبع مل َيخرت �أي من الطرفني ر�سمها �أو حتديدها� ،إ ّال �أن ن�سبة
لي�ست بقليلة كانت على وع��ي ت��ام ب���أن التوا�صل والتفاعل مع الطرف
الآخر �ستكون لهما نتائج �إيجابية .فلكل طرف مهارات ،طاقات ومواهب،
وكذلك جتارب خمتلفة ،والتبادل الفاعل لهذه القدرات من املمكن �أن تكون
ح�صيلته �إب��داع��ات �شبابية يف خمتلف امل��ج��االت .وه��ذا الأم��ر حت ّقق يف
بع�ض امل�شاريع التي جمعت بيننا ك�شباب فل�سطيني ولبناين ،والتي كانت
نتائجها ناجحة على خمتلف امل�ستويات .ف�ض ًال عن �إدراكنا �أننا نت�شارك
امل�شكالت وال�صعوبات والتحديات ذاتها ،والتي ترجع لطبيعة املجتمع
اللبناين وال��ف��ر���ص ال�ضئيلة املتاحة لل�شباب ك��ك��ل .ل��ذل��ك توا�صلنا يف
ق�ضايانا له �أثر مبا�شر يف تقريب وجهات النظر وتو�ضيح نقاط التقارب
بيننا ،ك�شباب يف بقعة جغرافية واح���دة ،ق��ادري��ن على حتقيق �أهدافنا
الفعالة.
امل�شرتكة بامل�شاركة ّ
يف ه��ذا ال�صدد ،ت�شاركنا �أن��ا و�صديقتي اللبنانية يف مرحلة اجلامعة
خمتلف امل�شاريع ،ويف �أحدها �إخرتنا ق�ضية خا�صة بالن�ساء الفل�سطينيات
العامالت داخ��ل املخيمات ،فكان ال بد من ال��دخ��ول �إىل املخيم و�إج��راء
املقابالت لإمت��ام التحقيق .كانت ه��ذه التجربة الأوىل ل�صديقتي داخل
املخيم ،الذي �سبق و�سمعت عنه الكثري ،ولكنها كانت تلك زيارتها الأوىل..
�أخذت �أتتبع نظراتها للمكان الذي تتعرف عليه للمرة الأوىل والذي بالطبع
ر�سمت يف ذهنها ت�صور ًا م�سبق ًا عنه� .أبدت ر ّدة فعل �إيجابية حول املخيم،
ترجمته يف عملها يف م��ا بعد �ضمن من�صة �إع�لام��ي��ة تتعلق بال�ش�ؤون
الفل�سطينية و�أو�ضاع املخيمات.
تختلف جتاربنا يف عالقاتنا ك�شباب فل�سطيني مع ال�شباب اللبناين،
وال��ع�لاق��ات ال تقف فقط عند امل��راح��ل ال��درا���س��ي��ة �أو العملية ،ولكنها
منطية �أو
تتطور �إىل �صداقات حقيقية بني الطرفني ،بعيد ًا عن �أي �صور ّ
ّ
�أحكام م�سبقة ،نتعامل فيها �إنطالق ًا من طبيعتنا الإن�سانية ،التي حتتاج
�إىل الآخرين لتتفاعل وتبني رواب��ط مع �أ�شخا�ص من حميطها ،لتبقى
وت�ستمر.
*صحافية فلسطينية
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شباب الفقر في لبنان :ماذا تقول الدراسات؟
عدنان الأمني

*

الثقافة وال�سيا�سة با�ستعمال تعبري مثل "املواطنة الفل�سطينية" ،واجتهت
�أخرى �إىل احلديث عن املجتمع املدين ك�إطار جامع لل�شباب� ،شباب اللجوء
و�شباب اال�ستقبال.
�أما بالن�سبة �إىل ال�شباب اللبناين ،فكانت املواطنة مو�ضع اهتمام كبري
من قبل الباحثني ،وكانت النزعة طاغية فيها للربهنة على قوة الإنتماء �إىل
العائلة والطائفة على ح�ساب املواطنة .لكن قيا�س "املواطنة" كان �إعتباطي ًا
يف كثري من الأحيان ،ومل �أجد �أن هناك قاعدة وا�ضحة يتم القيا�س على
�أ�سا�سها ،وال �أن هناك تراكم ًا ح�صل من درا�سة �إىل �أخ��رى يف فهمنا
للمو�ضوع خالل ال�سنوات الأخرية.

�أ�ستعر�ض ب�سرعة هنا �أب���رز املوا�ضيع ال��ت��ي طرحتها ال��درا���س��ات يف
ال�سنوات الأخرية حول مو�ضوع ال�شباب ،و�أبرز املالمح التي وردت فيها
عن كل من جمموعات الفقر الثالث ،الفل�سطينية واللبنانية وال�سورية.
و�أعتذر عن عدم ت�سمية هذه الدرا�سات لكرثتها ول�ضيق املجال.

�شروط العي�ش
يعالج الكثري من الدرا�سات �شروط عي�ش ال�شباب ،جلهة م�ستوى املعي�شة،
وخط الفقر ،وانخفا�ض فر�ص الإلتحاق والرتك املدر�سي ،وارتفاع ن�سبة
البطالة ،و�ضعف اخلدمات ال�صحية واالجتماعية وتردي �شروط ال�سكن،
ال��خ .وجتمع ه��ذه ال��درا���س��ات على �أن هناك عوائق قانونية يف البلدان
امل�ضيفة حتد �أو متنع م�شاركة �شباب اللجوء يف �سوق العمل.
التقارير التي و�ضعتها احلكومات واملنظمات الدولية والإقليمية واملحلية
هي التي اهتمت ب�شروط العي�ش يف جتمعات الفقر .وال�سبب �أن هذه
التقارير �إما �أنها ذات �صفة توثيقية و�إح�صائية� ،أو �أنها جزء من �سياق
و�ضع ال�سيا�سات� .أم��ا ال��درا���س��ات الأك��ادمي��ي��ة فقلي ًال م��ا عاجلت هذه
الزاوية ،باعتبار �أنه لي�س من احلكمة الربهنة "العلمية" �أن �شباب مناطق
الفقر هم فقراء ،وركزت ب�صورة خا�صة على اجتاهات ال�شباب.

الفل�سطينيون وال�سوريون واللبنانيون

فاعلون اجتماعيون

(اليونيسف)

ثمة اعرتاف مت�أخر يف الدرا�سات ب�أن ال�شباب لي�سوا جمرد فئة اجتماعية
تابعة وال هم جيل ينتظر �أن ي�صبح بالغاً� .أق��ول "اعرتاف مت�أخر" لأن
تعبري اجليل اك�س (� )generation Xشاع يف �أوروب��ا و�أمريكا يف
الن�صف الثاين من القرن املا�ضي� .أما ال�شباب يف املنطقة العربية ،فقد
ب��رزوا بعد � 11أي��ل��ول  ،2001ثم مع انطالق الربيع العربي عن طريق
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ثم مع االنخراط يف م�آ�سي النزاع امل�سلح
يف ليبيا والعراق واليمن و�سوريا.
تطرح بع�ض الدرا�سات �أفكار ًا جدلية حول املو�ضوع .منها �أن النيوليربالية
العاملية جعلت ال�شباب �أك�ثر ت�سيي�س ًا �أو �أك�ثر ب��روزاً ،لتحذر يف الوقت
نف�سه من حتميل ال�شباب م�س�ؤولية الربيع العربي ثم ال�شتاء العربي الذي
تاله ،وك�أن ال�شباب �أ�صبح خطر ًا على الأمنني الإقليمي والعاملي .ومنها
�أن ال�شباب العربي �أ�صبح يت�شارك �سردية الإق�صاء والتهمي�ش ،و�أن هناك
توا�ص ًال بني �سرديات ال�شباب املحلية والعاملية.
وتلفت درا�سات �أخرى النظر �إىل نزعة قوية لدى �شباب اليوم للم�شاركة
ال�سيا�سية واملدنية ،وب�أنهم يعربون ب�صورة �أكرب عن رغبتهم ب�أن يكونوا
حا�ضرين ومنظورين� ،أو �أن ي�شاركوا بفعالية يف �صياغة برامج حملية
ويف تنفيذها� ،أو ما ي�سمى بالريادة ( .)entrepreneurshipو�أن
ال�شباب اليوم لديهم الإرادة والقدرة على التفكري الناقد وعلى امل�شاركة
يف �صياغة اال�سرتاتيجيات وتنفيذها.
ويف ظ��روف الفقر واللجوء تظهر النزعتان معاً ،امل�شاركة يف امل�آ�سي
وامل�شاركة يف امل�س�ؤولية االجتماعية .كما تظهر طبع ًا �أ�شكال من الإحباط
واالنكفاء والالمباالة.

املواطنة

من بني املوا�ضيع التي اجتذبت الباحثني مو�ضوع الهوية ،خا�صة يف
جتمعات الالجئني .فبعد �أن فقدت قاعدتها املكانية (ال��وط��ن الأ�صلي)
ّ
ت�ضخمت الهوية رم��زي�� ًا من جهة ،و�أ�صبحت هوية قلقة من جهة ثانية،
ّ
م�شروطة دوم ًا باملقارنة مع الآخر ،ك�أن هوية الآخر هي �صورة معكو�سة
لهوية الذات.

�شكل مو�ضوع املواطنة حتدي ًا للباحثني عندما تعلق الأم��ر بالالجئني.
فطرح مو�ضوع حقوق الإن�سان متاح ا�ستناد ًا �إىل �شرعة حقوق الإن�سان،
لكن مو�ضوع املواطنة ي�سبب التبا�ساً .فمن جهة ال ي�سمح د�ستور البلد
امل�ضيف ،وال قوانينه بالتعامل م��ع الالجئني ك�سائر املوطنني كاملي
احلقوق ،ومن جهة ثانية فهم �أ�صبحوا خارج الدولة التي يفرت�ض �أنهم
مواطنني فيها .وقد حلّت احدى الدرا�سات هذه الأحجية ب�أن طابقت بني

ب�صمة الهوية ورهاب الغري

ي�ستعمل بع�ض الباحثني م�صطلح و�صمة �أو ندبة ( ،)stigmaلو�صف
م�شاعر القلق املتطرف ل��دى الالجئني جت��اه املجتمعات امل�ضيفة .كما
ي�شيع ا�ستعمال تعبري "رهاب الغري" ( ،)xenophobiaلو�صف
م�شاعر القلق املتطرف لدى �سكان املجتمعات امل�ضيفة جتاه الالجئني.
وهما �شعوران متبادالن متفاعالن �سلب ًا و�إيجاباً ،متقلبان مع الزمن ومع
التطورات احلا�صلة يف العالقة بني الطرفني .لذلك تركز بع�ض الدرا�سات
ع��ل��ى امل���دى ال���ذي و�صلته ه���ذه ال��ت��ط��ورات حت��ت ع��ن��اوي��ن وم�صطلحات
م��ث��ل :الهوية ال��ذات��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة ،ال�شعور ب��ال��ق��درة على حت��دي��د امل�صري
( ،)self-determinationالتعديل ( ،)adjustmentالهوية
الثقافية ،جت���ارب التحيز والأح��ك��ام امل�سبقة والتنمر ،ال�صمود امل��رن
( ،)resilienceالعالقة بني الذاكرة اجلماعية والتاريخ وبناء الهوية.
وي�شمل ذلك �سياقات اللجوء وجمتمعات ما بعد احلرب.
وحتت عنوان الهوية �أدرجت بع�ض الدرا�سات مو�ضوع اجلندر ،ولفتت
�إحداها �إىل �أن اللجوء �أدى �إىل �إحداث ك�سور يف الهوية الرجولية ،و�أنه
جرى التعوي�ض عن ذلك عند البع�ض عن طريق التدين .وهي تقول �إن
الذكور يف خميمات اللجوء الفل�سطيني يعملون على �إعادة بناء هويتهم من
خالل االنخراط يف الإ�سالم وامل�شاركة يف موجات الهجرة الدولية لليد
العاملة .وباملثل ربطت الدرا�سات النف�سية بني الإحباط والتدين ،والحظت
�أن هذه العالقة هي يف �أق�صاها لدى مراهقي غزة ،بينما هي �أقل قوة بني
مراهقي �شباب جنوب لبنان يف مناطق حرب العام .2006

بحثت يف املن�شورات العاملية �سوف جتد �أن املو�ضوع الفل�سطيني هو
�إذا َ
الأقوى ح�ضوراً ،وهو الأكرث "ن�ضجاً" من الناحية النظرية .و�إذا بحثت
يف التقارير الدولية والإقليمية التي و�ضعت يف ال�سنوات الأخرية �سوف
جتد �أن املو�ضوع ال�سوري يحتل الواجهة� .أما مو�ضوع ال�شباب اللبناين
يف مناطق الفقر ف�ستجده يف تقارير حملية و�ضعت ب�إ�شراف منظمات
دولية� ،أو جتده ب�صورة ر�سائل ماج�ستري و�أطروحات جامعية ،وبخا�صة
يف اجلامعة اللبنانية.
يف املو�ضوع الفل�سطيني ،وبالإ�ضافة �إىل م��ا �سبق ،قيل �إن ال�شباب
يبحثون عن دور �سيا�سي ،و�إن��ه��م نا�شطون جمتمعياً ،يواجهون لي�س
فقط ق�ضايا هويتهم �إمنا �أي�ض ًا ق�ضايا ال�سلطة يف املخيمات ،حيث تتداخل
وتت�ضارب الأمور بني ال�سلطة الر�سمية الفل�سطينية والف�صائل الفل�سطينية
وجتمعات القوى ال�سيا�سية التي تظهر من حني لآخر
الفاعلة على الأر�ض ّ
يف املخيمات ،و�سلطة الدولة اللبنانية و�سلطة الأهل .ومن الالفت �إ�شارة
اح��دى الدرا�سات �إىل نزعة ال�شباب الفل�سطيني �إىل التعبري عن �إرادة
التغيري ونحو قدر من التفا�ؤل يف م�ستقبلهم .وترفد ذلك درا�سات عن
الإنتاج الثقايف الفل�سطيني يف ال�شتات ،التي تربز �سب ًال �إ�ضافية ،غري
�سيا�سية ،لتعزيز الهوية.
يف امل��و���ض��وع ال�����س��وري ،رك���زت ال��درا���س��ات على ���ش��روط العي�ش� ،أي
فر�ص ال�سكن والتعليم وال�صحة والعمل والرتكيب ال�سكاين .وا�ستعملت
ت��ع��اب�ير ���س��وء الأح�����وال االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ف��ق��ر واله�شا�شة
( )vulnerabilityوالريبة ( )uncertaintyو�صدمات احلرب
قبل النزوح .كما ركزت الدرا�سات على ال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع
التي �أقرت �أو نفذت مع هذه املجموعة ،ف�ض ًال طبع ًا عن ق�ضايا العودة �إىل
�سوريا و�شروطها.
�أما بالن�سبة �إىل ال�شباب اللبناين فقد مت الرتكيز على قيا�س الفقر ،و�أهمية
ت�ضمني املبينات ( )indicatorsالإجتماعية يف احت�ساب م�ؤ�شر الفقر.
هذا يف التقارير� .أما الدرا�سات الأكادميية فقد جذب مو�ضوع الإجتاهات
ال�سيا�سية لل�شباب عدد ًا منها ،عموم ًا عن طريق اال�ستمارات ،وعموم ًا مع
خال�صة مكررة حول مت�سك ال�شباب بهوياتهم الطائفية .واحدة فقط حللت
�سرديات ال�شباب حتت وط�أة ال�صراع ال�سيا�سي ،و�أخرى تناولت عالقتهم
باملكان .كذلك اهتمت بع�ض الدرا�سات بثقافة الفقر .وق��د ت�ضمن ذلك
البحث عن �أمناط العي�ش والرتاث ال�شعبي والتلفزيون والتم�سك بالتقاليد
ف�ض ًال عن عدد من �شروط العي�ش كالزواج املبكر والعنف املنزيل والرتك
املدر�سي املبكر والبطالة.
وم��ن ب�ين ك��ل ال��درا���س��ات التي اطلعت عليها مل �أج��د واح���دة ق��ارن��ت بني
املجموعات الثالث.
* أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية
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في مخيم برج البراجنة.

يعي�ش ال�شباب الفل�سطيني يف احلا�ضر ،ولكنه �أ�سري املا�ضي ورهينة
امل�ستقبل .وهذا ميكن معاجلته بطرق عدة� ،أهمها ،بناء منظومة جديدة
�سيا�سية �شعبية و�شرعية ،ت�ساعده على بلورة هوياته الفردية واجلماعية
التي تعي�ش �أزمة منذ �إنهيار امل�شروع الوطني الفل�سطيني .فكلّ ما تعي�شه
اليوم املخيمات الفل�سطينية واجليل اجلديد ،هو �أزمة عملية بلورة هويات
كانت تتمثل بامل�شروع التحريري.
�إذ يف ظل اخللل يف القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف املخيمات ويف ظل
�أزمة التمثيل ال�سيا�سي ،ال يوجد اليوم نظام �شرعي �شعبي مربر لوجوده
ول��ه احل��د الأدن���ى م��ن "اال�ستعداد للطاعة" م��ن قبل ال�شباب ،كما ذكر
ماك�س فيرب عن �أ�شكال الهيمنة �أو ال�سيطرة .ويف غياب �أي �شرعية
لل�سيطرة ال�سيا�سية والثقة بهذه ال�شرعية ،يطرح ال�شباب اليوم �أ�سئلة
وج��ودي��ة تتمحور ح��ول :امل�س�ألة الأخ�لاق��ي��ة ،اخل�ير وال�����ش��ر ،الإن�سانية
والال�إن�سانية ،ال�س�ؤال الروحي واملعنى الوجودي واحلياتي .لهذا ال�سبب،
ف���إن العديد من ال�شباب يدعون �إىل احلفاظ على قيم املجتمع وتقاليده،
كنوع وحيد وممكن لل�شرعية التي تخلق لدى ه�ؤالء ال�شباب �إرادة الطاعة،
بعد انهيار الهيمنة الكاريزمية لنظام يا�سر عرفات وفقدان الهيمنة العقالنية
�أو القانونية .رمبا جتد هذه القيم نف�سها يف بع�ض الأحيان يف احلركات
الإ�سالمية حتت لواء املقاومة ،بحيث هي الأق��رب �إىل �شرعية ثابتة رغم
ت�أويلها املختلف ،ولكنها ثابتة مقد�سة ،غري مرئية ال ميكن العبث بها.

بعيد ًا عن اللوم وعن حتميل امل�س�ؤوليات جلهة �أو �أخرى فل�سطينية كانت �أم
لبنانية� ،أردت الرتكيز على الهويات الفل�سطينية من منظور علم االجتماع
اجلدلية بني الهوية ال�شخ�صية
يف �سياق اللجوء .مبعنى �آخر ،فهم العالقة
ّ
والهوية االجتماعية وال��ذاك��رة والف�ضاء� ،أي املخيم يف حالة الالجئني
الفل�سطينيني .ففي علم االجتماع ،مفهوم الهوية هو مفهوم جديل حيوي

إنهيار المشروع السياسي الفلسطيني ّ
يحفز
للعمل على بناء الذاكرة والتاريخ والمستقبل

ولي�س جامداً ،وهو مفهوم متعدد البعد ،وخمتلف املعاين .فهو مفهوم
ح��ام��ل ل��ع�لام��ات وم��ع��اين ع��دي��دة وخمتلفة ب�ين امل��ج��ال ال��ف��ردي وامل��ج��ال
الإيديولوجي الذي يتمثل بالقومية يف كثري من الأحيان .فالهويات تت�ألف
وتتحرر يف
من تع ّدد اخل�برات يف احلياة ،وهي تتغيرّ وتتب ّدل وتت�أزم
ّ
تفاعل مع الآخ��ر ،كبناء ال��ذات و�أزم��ة الهوية مثالً ،واملجال االجتماعي
وال�سيا�سي كاملطالبة بالهوية ،وال�صدمات النف�سية.

يوحد اجلماعة حاجات
يف الواقع الفل�سطيني ك�أي واقع �آخر ،من �أهم ما ِّ
ال��وج��ود وطبيعة الق�ضية .ه��ذا ال��واق��ع يبني التمثيل ال��ذات��ي والهويات
يقوي االرتباط
اجلماعية التي ي�شارك ويتمثل فيها جميع الأف��راد ،مما ّ
بينهم ،كونهم جزء ًا من كلّ  ،دونه هم ال �شيء .وتلعب هذه اجلماعات دور ًا
الت�صورات والهويات للفرد.
يف ت�شكيل
ّ
تتكون هذه الهويات الفردية واالجتماعية من خالل الظروف املعي�شية
ّ
واليومية ،وعنا�صر رمزية مثل الذاكرة اجلماعية ،وال ّأمة ،والأيديولوجية.
ت�شكل ال��ذاك��رة عام ًال حيوي ًا وم���ؤث��ر ًا مهم ًا يف حالة اللجوء .ويف حالة
الالجئني الفل�سطينيني ،ترتبط الذاكرة مع حق العودة ،فت�صبح مرادف ًا له.
وتندرج هذه العنا�صر يف �سجل ميكن ت�سميته "التاريخ" .ميكن �إ�ضافة
مكملة لل�سجل التاريخي مثل الدين والثقافة واللغة ،حيث
�سجالت �أخرى ّ
ميكن اعتبارها متداخلة وحتمل رموز ًا مهمة.
غري �أن��ه ال ميكن معاجلة الهوية على �أ�سا�س ف��ردي من دون النظر �إىل
العوامل الإجتماعية وال�سيا�سية يف تكوين الهوية .ففي ال��واق��ع ،هناك
تفاعل جديل دائم بني الفرد والذات والثقافة االجتماعية وال�سيا�سية يف
تكوين الهوية االجتماعية .فعندما نتحدث عن "الالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان" يف �صيغة املفرد ،نعني فعلي ًا جمموعة انتماء ،رمبا جمموعة حمددة
جد ًا بالرغم من تنوعها ،من دون الأخذ يف االعتبار �أن الهوية االجتماعية
وتكون الذات املتبدلة وتت�أثر باخلربة اجلماعية (حقيقية �أو
للفرد تتبدلّ ،
رمزية) يف م�ساحة م�شرتكة (املادية واملثالية) وتكون يف غالب الأحيان
مقيدة بقيم ومعتقدات اجلماعة.
ّ
يف ال��واق��ع الفل�سطيني ،ت��ب��ل��ورت اخل�ب�رة اجلماعية عملي ًا وامل�ساحة
امل�شرتكة واملعتقدات يف �أب��رز وج��ه من وج��وه الهويات اجلماعية وهو
امل�شروع الوطني الفل�سطيني� .أما اليوم فهذه اخلربة املنقولة لي�ست �إ ّال
نظرية تنتقل بني العائالت والأفراد واملجموعات مع انهيار هذا امل�شروع.
اذ مل تعد هناك بيئة وم�ساحة �صحية وجماعية لبناء م�شروع جماعي
جمتمعي �سيا�سي حايل مع ال�شباب الفل�سطيني .و�أ�صبحت بطبيعة احلال
الهويات الفردية منهكة لأنها مل تربز �إ ّال من خالل هذه الهوية الوطنية
التي هي اليوم �أ�سرية املا�ضي .لذا على اجلهات الفاعلة والعاملني حالي ًا
مع ال�شباب الفل�سطيني ،التكاتف لبناء بيئة وم�ساحات �صاحلة لتنمية
القدرات الفردية لل�شباب الفل�سطيني يف �إطار قانوين حقوقي ،والعمل
على الذاكرة والتاريخ واحلا�ضر وامل�ستقبل معاً .لإخ��راج ال�شباب من
املا�ضي وت�أمني ت�صور م�شروع حياة لكل فرد ،وبناء �أمل مكان اخليبة
والي�أ�س يف انتظار انخراطهم يف م�شروع حت ّ��رري� ،سيا�سي ووطني
جديد .حالي ًا ال�شباب مقيد باملا�ضي والذاكرة ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل هويات
ملتب�سة متت�ص كل م�شروع ح��ايل يعر�ض عليها .غري �أن �أغلبية هذه
امل�شاريع ال ت�شمل احلا�ضر �إ ّال من خالل املا�ضي عو�ض ًا عن م�شروع
للم�ستقبل.
لذا ينبغي تزويد ال�شباب بفر�ص جلمع وحتليل جتاربه ،وهذا ال يتم يف
لقاءات ر�سمية حيث ي�أتي خبري للتنظري ون�شر املعرفة ،ولكن من خالل
�أماكن لتبادل املعرفة والتفاعل .ينبغي �أن ت���ؤدي هذه العملية �إىل بداية
التخطيط للعمل ،وتنظيم الإجراءات الواقعية من منظور تاريخي للتغيري
االجتماعي ،بالتوافق مع حتليل الأ�سباب ،ويف التطبيق العملي الذي
ُيربط العمل دائم ًا بالتفكري لتجنب الأن�شطة غري املنتجة ،وتطوير م�شروع
ي�سميه ال�شباب �أنف�سهم .و�أن عليهم �أن يدركوا �أهمية العمل
جمتمعي ّ
اليومي بالتوافق مع هذا امل�شروع ،والذي �سي�صبح هدف العمل.
* باحثة وأستاذة في علم االجتماع،
مشاركة في املعهد الفرنسي للشرق األدنى
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من المخيم

الفلسطيني التائه من مخ ّيم سوري إلى لبناني!
�إياد �صنديد
�إنق�ضى عامي اخلام�س من ت�صنيفي يف خانة "الجئ نازح" ،وها �أنا ذا
منكب على ال�ساد�س حام ًال ثقل كل تلك ال�سنني معي.
ٌ
لعائلة ٍ
ولدت الجئ ًا ٍ
خميم يف جنوب
الجئة من �صفد يف �شمال فل�سطني �إىل ٍ
دم�شق ،ع�شت فيه ريعان طفولتي وربيع جلوئي (�إن كان للجوء ربيع)،
علي �أن �أعي�ش جتربة
وعندما ا�شتد عودي  -ول�سوء حظي  -كان لزام ًا ّ
جل ٍ��وء ثانية ب�سبب احل��رب يف �سوريا ،وه��ذه امل��رة ك��ان لبنان هو وجهة
اللجوء الق�سرية الثانية.
ليب�شر ب�سنني ٍ
جلوء
يومي الأول يف لبنان ك��ان قا�سي ًا مبا فيه الكفاية ّ
عجاف� .أ�ستذكر كالم �سائق �سيارة الأجرة التي كانت تقلنا �أنا وعائلتي
�إىل جنوب لبنان ،وحتديد ًا �إىل خميم الر�شيدية لالجئني الفل�سطينيني،
حيث �أثنى على خيارنا ،فالر�شيدية ح�سب و�صفه
"خميم هادئ ،جميلٌ
ٌ
وفيه بحر".
أتخيل
كان كالم ال�سائق يف ذلك اليوم هو ال�شيء الوحيد اجليد ،وبد�أت � ّ
�شكل املخيم وعناقه مع البحر .بد�أت �أ�شتاق �إليه من دون �أن �أعرفه .و�صلنا
"دوار الب�ص" ،وهناك �إنتظرنا لأكرث من
�إىل موقف احلافالت وي�سمى ّ
ن�صف ٍ
�ساعة باحثني عن �سيارة �أج��رة لت�أخذنا �إىل املخيم .فعلى الرغم
من كرثتها من حولنا يف املوقف� ،إ ّال �أنها جميعها كانت ترف�ض عندما
ٍ
يتحول �إىل ٍ
ب�صورة
رف�ض
تعرف ب�أن وجهتنا هي املخيم ومحُ يا ال�سائقني ّ
موقف �أثار ا�ستغرابي ،لأعرف يف ما بعد ،ب�أن قل ًة قليلة من غري
غريبةٌ .
الفل�سطينيني يدخلون املخيم ،وب�أن معاناة �إيجاد تاك�سي يقلك �إىل املخيم
�ستكون متالزمة معك ما دمت تعي�ش فيه.
�سائق من الر�شيدية ،بد�أت تلوح معامل املخيم
وجدنا �ضالتنا �أخري ًا وكان ٌ
من بعيد� ،إىل �أن و�صلنا فكان يف ا�ستقبالنا حاج ٌز للجي�ش اللبناين .يف
البداية ،ظننت ب�أنه وليد ٍ
أمني معينّ و�ستتم �إزالته بعد زوال ت�أثريات
حدث � ٍ
طيار" باللغة الع�سكرية .لكن �شكل احلاجز
هذا احلدث� ،أي �أنه "حاجز ّ
منمقة
ة
قائم
املعامل
��ذه
ه
��ن
م
و
وم�ستمر.
��دمي
ٌ
ومعامله كانت ت�شي ب�أنه ق ٌ
ّ
باملمنوعات التي يحظّ ر دخولها �إىل املخيم �إال بت�صريح ،ومنها مواد البناء
والأج��ان��ب ،فكنت �أن��ا وعائلتي من املمنوعات التي حتتاج �إىل ت�صريح
ح�سب تقدير اجلي�ش!
�إ�ست�صدرنا الت�صريح بعد عملية مربكة ودخلنا �إىل املخيم .كانت رايات
الف�صائل مرفرف ًة يف ا�ستقبالنا� ،صور ال�شهداء ،واجل���دران املزدحمة
بالعبارات الوطنية ،كلها ت�شي ب�أننا �أخري ًا يف املخيم.
�أهايل املخيم �إ�ستقبلونا برحابة �صدر و�ساعدونا يف ت�أمني م�سكن .كان
ه�ش ًا  -كحال العديد من منازل املخيم  -وبد�أت مياه الأمطار تت�سلل
املنزل ّ
�سارعت ووالدي يف �صباح اليوم الثاين لل�شروع بعملية الرتميم،
�إليه.
ُ
وبعد معاينة مكان الن�ش يف ال�سقف ،ق ّدرنا حاجتنا بكي�س من الإ�سمنت

*

فذهبت لأجلب واح��داً .جبت �أرج��اء املخيم كله بطوله وعر�ضه ،ولكنني
عدت خايل الوفا�ض .والدي �إ�ستقبلني بع�صبية ب�سبب ت�أخري و�س�ألني
بغ�ضب عن الكي�س ،ف�أجبته ب�أنه يحتاج �إىل ت�صريح لإدخاله؛ الده�شة
ٍ
اعتمرت وجهه مثلما اعتنقت وجهي من قبله.
بعد ف ٍ
علي �أن �أج��د عم ًال لأعيل به �أ�سرتي ،فا�شتغلت يف
�ترة كان لزام ًا ّ
ور�شة لبناء املنازل مع عدد من �شباب املخيم .يف يوم العمل الأول جل�سنا
على الفطور مع �شباب الور�شة وبد�أنا نتبادل �أطرف احلديث وتطرقنا �إىل
الفوارق بني خميمات �سوريا ولبنان وما �إىل ذلك ،و�أخربتهم �أنني �أنوي

المخيمات الفلسطينية في سوريا ال تختلف كثيرًا
عن المخيمات في لبنان .فمعاناة اللجوء واحدة ،لكن
الظروف مختلفة في البلد المضيف .في سوريا لم يكن
هناك شيء اسمه صورة نمط ّية فالقانون السوري
كان يق ّر بمعاملة الالجئ الفلسطيني مثل السوري

�إكمال تعليمي و�أحلم ب�أن �أ�صبح حمامياً� .ضحك �أغلبهم على كالمي وبانت
على وجوههم مالمح اال�ستهزاء .وقال يل �أحدهم "الفل�سطيني ممنوع �أن
يعمل حمامي ًا يف لبنان"� .س�ألته م�ستف�سراً :ملاذا؟ ،ف�أجابني" :عدد كبري
من املهن ممنوع على الفل�سطيني �أن يزاولها يف لبنان ،وهذا الذي يجل�س
إلتفت �إىل مييني بعينني مفتوحتني
على ميينك هو واحد من املمنوعني"ُّ � .
على �آخرهما من فعل الده�شة ،ف�أجابني "�أنا مهند�س وال �أ�ستطيع العمل
ٍ
ملهند�س �أن يكون
كمهند�س"� .شعرت ب�صعق ًة �سرت يف ج�سمي؛ فكيف

مخيم سبينة
�أن�شئ عام  ،1948على بعد  14كلم جنوب غرب العا�صمة ال�سورية
دم�����ش��ق ،على ال��ط��ري��ق امل���ؤدي��ة �إىل حمافظة درع���ا على م�ساحة
 27000م .2يبلغ عدد �سكانه من الالجئني الفل�سطينيني 26,487
الجئاً .مع بداية عام  2013ا�ضطر العديد من �سكانه �إىل النزوح
تعر�ض لق�صف مبا�شر وملرات عدة.وت�شري التقديرات �إىل
بعد �أن ّ
مدمر تدمري ًا �شبه كامل.
�أن �أكرث من  %80من املخيم ّ

عام ًال يف ور�شة بناء من املفرت�ض �أن��ه يديرها! لأكت�شف يف ما بعد �أن
غالبية �شباب الور�شة هم من خريجي اجلامعات ،و�أن هناك الكثري يف
خميمات لبنان من مناذج الور�شة التي عملت فيها.
كان التلفزيون هو �أوىل الكماليات التي نقتنيها يف املنزل لكي نتابع برنامج
"حمبوب العرب" ،وخ�صو�ص ًا حممد ع�ساف .كنا نبحث عن الفرح ب�أي
و�سيلة كانت ،وع�ساف وقتها كان بارقة �أمل ف�أي �إجنازٍ فل�سطيني هو �إجناز
لكل الفل�سطينيني .وما �إن �أعلن مق ّدم الربنامج �أن ع�ساف هو من حاز على
املخيم فرح ًا ور�صا�صاً .للحظات �شعرت ك�أنني
املركز الأول؛ حتى انفجر ّ
يف واح ٍ
���دة م��ن جبهات القتال املحتدمة لهول �أ���ص��وات الر�صا�ص التي
انطلقت يف ذلك اليوم ،لأكت�شف يف ما بعد �أن ال�سالح هنا لي�س و�سيل ًة
حلفظ الأمن فقط ،بل هو و�سيل ٌة للإبتهاج �أي�ض ًا واخلالف �أحياناً.
بد� ُأت بعد ٍ
بالتطوع يف م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي و�أ�صبحت مدرب ًا
فرتة
ّ
لأوالد يف ك��رة القدم .ويف �أح��د التمارين �س�ألتهم عن �أحالمهم عندما
�صبوا حلمهم يف ال�سفر والهجرة .واكت�شفت يف ما
يكربون؛ غالبيتهم ّ
واقع ج�سده الكثري الكثري
بعد �أنه لي�س حلم ه�ؤالء الأطفال فح�سب ،بل هو ٌ
من �شباب املخيم الذين غادروا بيوتهم وزواريبهم.
م��رت الأي��ام وال�سنوات مت�سارعة وق��ررت �أن �أكمل تعليمي .دخلت �إىل
اجلامعة بعد طول عناء يف اخت�صا�ص االعالم .اجلامعة هي املكان الذي
ويتعرفون على بع�ضهم البع�ض
يلتقي فيه ال�شباب الفل�سطيني واللبناين ّ
�سمعت مب�صطلح "�صورة منطية"
�أكرث من دون قيود اجتماعية ،وهناك
ُ
لأول مرة وع�شته �أي�ضاً .هذا امل�صطلح الذي مينع ال�شباب اللبناين من
زيارة ا�صدقائهم يف املخيمات ،وهذا امل�صطلح املبني على َترِ كَة احلرب
الأهلية ،وعلى �صورة �سلبية عن واقع الفل�سطيني ،وللإعالم دور كبري يف
تكري�سه ،فه�ؤالء ال�شباب من الطرفني ،هم �ضحية هذا امل�صطلح بالدرجة
الأوىل.
تتكرر �أمامي و�أ�صبحت جزء ًا منها ،و�أحداث
أحداث
ل
ا
هذه
زالت
ما
اليوم،
ّ
كثرية متثل ال��واق��ع املُعا�ش للفل�سطيني يف لبنان ال��ذي ي��ح��اول جاهد ًا
حت�سني حياته ،وي�ضع �آما ًال كبرية على احلكومة اجلديدة يف �أن تن�صفه
ومتنحه حقوقه.
املخيمات الفل�سطينية يف �سوريا ال تختلف كثري ًا عن املخيمات يف لبنان.
فمعاناة اللجوء واحدة ،لكن الظروف خمتلفة يف البلد امل�ضيف .يف �سوريا
منطية ،ومل يكن هناك اي�ض ًا حمالت من
مل يكن هناك �شيء ا�سمه �صورة ّ
يقر مبعاملة
�أج��ل ا�ستح�صال احلقوق املدنية ،فالقانون ال�سوري ك��ان ّ
املوحد بني هنا وهناك ويف
الالجئ الفل�سطيني مثل ال�سوري .لكن ال�شيء ّ
مناطق �شتات الفل�سطينيني �أجمع ،هو الأمل بالعودة.
* صحافي فلسطيني سوري ،مخيم سبينة ،سوريا
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في عين الحلوة :بين حنين العودة والموت القريب
ر�شا حيدر الغادو
ال�صباح يف املخيم يبد�أ عند ال�سابعة اال ربع ًا �صباحاً .لي�س عندي ما
�أفعله باكراً .ال �شيء غري �أن البيوت يف املخيم كقرية ال�سنافر ،مرتا�صة
متال�صقة ما ي�ضطرين �إىل اال�ستيقاظ يومي ًا مع جارتي التي توقظ �أبناءها
للذهاب �إىل املدر�سة ،ف�أ�ستيقظ معهم على �صوت �صراخها وهي تقول يال
يا عبد الله "قوووووووووووووووووووووووم" ،و"قوم".
هذه مثل بوق الع�سكر ُتوقظ كل َمن ي�سكن قرب �أم عبد الله هذه.
�صباحات املخيم �صاخبة ،يعلو فيها �ضجيج ط�لاب امل��دار���س الذاهبني
عمال النظافة وعرباتهم املك ّد�سة
�إىل مدار�سهم يلتقون وجه ًا لوجه مع ّ
بالنفايات ،ما يجعلهم عر�ضة للده�س يف �أي حلظة.
هو املخيم وال �شيء جديد ًا فيه� :أبنية حتا�صرك من كل اجتاه ت�شعر ك�أنك
يف قعر جهنم حما�صر باحلجارة ،تت�سلل �إليك �أ�شعة ال�شم�س بني اجلدران
والعمران الع�شوائي بخجل .ال �شجر وال زهور وال �صوت ع�صافري.
بعد الن�سكافيه ،تبد�أ رحلة العذاب للذهاب �إىل اجلامعة واجتياز حواجز
املخيم و"اللفلفة" بحث ًا عن خمرج �أقل ازدحام ًا من غريه .رحلة البحث هذه
ت�ستغرق �ساعة كاملة �أحيان ًا يف الوقت الذي يجب �أن �أ�صل فيه �إىل جامعتي
بـ 10دقائق لو �أن الطريق �سالكة .بعد اجلامعة ،غالب ًا ما �أ�ضطر �إىل العودة
راجلة �إىل البيت ب�سبب رف�ض ال�سيارات الدخول �إىل املخيم� ،أو ًال ب�سبب
الزحمة ،وثاني ًا ب�سبب خوفهم من ح�صول ا�شتباك مفاجئ .و�أ�شعر ب�أنني
�أعي�ش ومعي كل �سكان املخيم ،حالة فو�ضى كارثية ونكبة جديدة .ك�أننا
منطية
نعي�ش يف "غيتو"
و"حممية ب�شرية فيها ب�شر مفرت�سون"� .صورة ّ
ّ

*

ترت�سم على وجه �سائق التاك�سي عندما �أقول له "�إىل املخيم" ،يرمقني
بنظرة ثم "ي�ش ّفط" بعجالت �سيارته ،تارك ًا وراءه �سحب ًا من غبار يحجب
الر�ؤية .و�أبقى ن�صف �ساعة و�أكرث و�أنا �أبحث عمن يعيدين �إىل البيت حتت
�سيان� .أ�شتم املخيم تارة ،وحظي الأعرث
املطر �أو �أ�شعة ال�شم�س احلارقةّ ،
تارة �أخرى ،و�أ�شتم جدي الأول الذي خرج من فل�سطني ،و� ّأم اليهود .ثم
�أم�سك جيد ًا بالكتب و�أعود �سري ًا على الأقدام.
يف يوميات املخيم مطلوب منا جميعاً ،ويف خمتلف الأزمنة والأمكنة
فيه� ،أن ننام منتعلني �أحذيتنا خوف ًا من معركة مفاجئة .يف بيتي مث ًال
حقيبة مالب�س جاهزة دائم ًا للهرب ،يف داخلها مالب�سي ومالب�س زوجي
و�أوراقنا الثبوتية وبع�ض الكتب النادرة ،جاهزة من �أول طلقة �أو قذيفة،

مخيم عين الحلوة
م��ن �أك�ب�ر امل��خ��ي��م��ات يف ل��ب��ن��ان م��ن ح��ي��ث ال�����س��ك��ان وامل�����س��اح��ة.
م�ساحته نحو  2.9كلم م��رب��ع��اً .ويبلغ ع��دد الفل�سطينيني فيه
� 21.209أ�شخا�ص بح�سب "التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
يف املخيمات والتجمعات الفل�سطينية لعام  "2017الذي �أجنزته
جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني بال�شراكة مع �إدارة الإح�صاء
املركزي اللبناين.

وقد ال ي�سعفك الوقت يف حملها واخل��روج .م��رات وم��رات هربنا حفاة
حت��ت �أزي���ز الر�صا�ص م��ن دون التفكري حتى يف حمل �أي �شيء غري
�أرواحنا.
يف املخيم حتلم بيوم ه��ادئ خ ٍ��ال من ال�ضجيج .حتى يف يوم اجلمعة
وهدوئه يخرق حياء �صمته �صوت الأطفال الذين قرروا مت�ضية �إجازتهم
الأ�سبوعية يف ال�����ش��ارع .يلعبون ال��ك��رة ،يتقاذفونها ف����أرى طفولتي
خم�ص�صة للعب ،فكان
ترك�ض معهم .طفولة ُحرمت من وجود �أماكن ّ
ال�شارع ملعب ًا لنا بني اخلطر وال�سيارات والر�صا�ص الع�شوائي.
�شبان يناظرون بع�ضهم البع�ض ب�سبب
على قارعة الطريق يف املخيمّ ،
البطالة .منهم من يجل�س وراء ب�سطة و�ضع عليها بع�ض ًا من قناين العطر
���زورة لبيعها ،و�آخ���ر وراء عربة للخ�ضروات �أو ال�سحلب ..جميعهم
امل ّ
يفكرون بال�سفر.
الواقع يف خميم عني احللوة ال ميكن �أن يكون �أكرث اختالف ًا عن الإ�سم
ال��ذي يحمله رغ��م م��رارة العي�ش فيه .يكفي �أن��ه حمطة انتظار للم�صابني
بحمى احلنني �إىل فل�سطني ومل يقدر لهم ال�شفاء ،ف�أنت يف املخيم ال تبحث
ّ
عن عالج ملر�ضك باحلنني ،بل عن عالج للعودة ،ال �شيء �سوى العودة .هو
حمى البالد .رع�شة ت�شبه موجة
املخيم عندما �أدخله تنتابني رع�شة من �أثر ّ
جمرد
وعني
عنها
بعيد
��وت
مت�شردة تتوق لعناق ال�شاطىء ،رغ��م �أن امل
ّ
خطوات قليلة.
* صحافية فلسطينية  -مخيم عني الحلوة – لبنان

من فلسطين :أنا الالجئة في بالدي
براءة عودة
ب�����راءة ع�����ودة ،يف ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ع��م��ره��ا ،ول����دت يف خميم
"الدهي�شة"� ،أكرث املخيمات فقر ًا واكتظاظ ًا بال�سكان يف مدينة بيت حلم.
حتكي لـ"ج�سور" حكايتها مع هذا املخيم ومع حال اللجوء امل�ؤقت الدائم:
مل �أعد �أ�سكن يف املخيم� ..إ ّال �أنني انتمي �إليه� .أعترب نف�سي "الجئة داخل".
جمرد مرحلة م�ؤقتة فر�ضت علينا �إىل �أن ت�أتي املرحلة االنتقالية
فاملخيم ّ
�إىل الوطن النهائي فل�سطني.
لالجىء الداخل خ�صو�صية� ..صحيح �أننا يف فل�سطني وعلى �أر�ضها� ،إ ّال
�أن هناك اختالف ًا بني من هو يف جزء من وطنه ،ولي�س يف كل وطنه .نحن
يف الداخل ن�سكن يف مكان بات مبثابة "جمتمع م�ضيف" لالجىء بح�سب
تعريف االونروا..
نحن بالن�سبة �إىل الآخرين فل�سطينيون خمتلفون ،لأننا يف بلدنا ووطننا.
يح�سدين كُرث �أنني يف وطني ويعتقدون �أننا نعي�ش يف ا�ستقرار ،وال نتعامل
مع الوجه االحتاليل لإ�سرائيل ب�شكل يومي مثل �أهلنا يف غزة وال�ضفة..
الالجىء يبقى الجئ ًا �أينما كان ،نرتبط مع ًا مبقدار ارتباط وت�شابه معاناتنا
وق�ص�صنا ويومياتنا :نرق�ص الدبكة الفل�سطينية يف الأعرا�س ،ون�ستمع
�إىل �أهالينا ي��روون لنا ما�ضي الأي��ام ،وذكريات ما قبل النكبة ،وتدمع
�أعيننا لن�شيد "موطني".
املعاناة هي نف�سها .قد تكون البنية التحتية عندنا يف خميمات الداخل
�أف�ضل ح��ا ًال من الو�ضع يف خميمات لبنان ،حيث الأو���ض��اع اخلدماتية
�سيئة يف كل املجاالت ،وحيث هناك متل�ص من امل�س�ؤوليات� ،إ ّال �أن النظرة
�إليك كالجىء هي نف�سها وم�ستقبلك هو نف�سه� :أن تكون الجئ ًا فذلك يعني
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�أنك �شخ�ص ال ميكن الوثوق بك ،وطبع ًا لي�س لك �أي �أولوية بالن�سبة �إىل
فر�ص العمل ..لقد در�ست �إدارة �أعمال الت�سويق يف جامعة بيت حلم ،وما
زلت �أبحث عن عمل.
عندما تولد الجئ ًا تدرك منذ تف ّتح عينيك �أن هذه الدار غري دارك ،و�أنك
املخيم �صعب �أن يفهم ثقافة من يعي�ش فيه،
مقيم م�ؤقت .من ال يعي�ش يف ّ
جمموعة حتمل ال��ه ّ��م نف�سها والأح��ل�ام نف�سها ويربطها م�صري واح��د.
جمموعة ال متلك منز ًال حتيا فيه وال ار�ض ًا تدفن بها .ال ترث �سوى ذكريات
ومفاتيح منازل �أح�لام� .أه��ايل املخيم يعي�شون حياة م�ؤقتة ودائمة يف
الوقت نف�سه .الأمل هو حافزهم.

مخيم الدهيشة
�أقيم عام  ،1949فوق م�ساحة من  31كيلومرت ًا مربعاً ،جنوب
مدينة بيت حل��م .يق ّدر اجلهاز امل��رك��زي للإح�صاء الفل�سطيني
عدد �سكانه بـ  8 919ن�سمة يف العام � .2017أثناء االنتفا�ضة
الأوىل �أقام اجلي�ش اʼلإ�سرائيلي �سياج ًا �أمني ًا حوله ،وباب ًا حديدي ًا
دوار ًا عند املدخل الرئي�سي ملنع رمي احلجارة على ال�سيارات
الرئي�سية ،وبقي
الإ�سرائيلية امل��ارة على طريق القد�س اخلليل
ّ
اجلدار حتى �أزيل عام  1995بعدما �أ�صبح املخيم حتت �سيطرة
ال�سلطة الفل�سطينية.

�أطمح دوم ًا �إىل العودة �إىل ال�سفلة يف قرى ق�ضاء القد�س حيث ال�شجر
والإرث العائلي .زرتها مرة واح��دة حيث ي�سمح لنا العدو زي��ارة قريتنا
وحولوها �إىل حممية
يف الأعياد فقط ومرة واحدة .لقد هدموا كل ما فيها ّ
طبيعة .عندما زرتها ر�أيت فيها ما �أخربتني جدتني عنها� :شجرة الزيتون
ال�ضخمة و�شجر اجلوز وعني النبع "عني �سفلة".
روت يل جدتي كيف طردوها من منزلها يف القرية والتج�أت مع الأهايل
�إىل اجلبال ،عا�شوا �سنة كاملة يف جبال بيت حلم يف �أقرب مكان �إىل القرية
التي كانوا على قناعة بعودتهم �إليها .قيل لهم حينذاك ب�أنهم �سيبقون يف
اخليام ملدة ع�شرة �أيام فقط حتى يتح�سن الو�ضع� .إ ّال �أن قريتها �أحرقت.
فالتج�أ �أهلها �إىل خميم الدهي�شة الأقرب �إىل ال�سفلة .ثم ت�ش ّتتوا.
يف خميم الدهي�شة ،وباال�ضافة �إىل م�شكلتي املياه والكهرباء .نعي�ش ظروف
االحتالل مع امل�ضايقات اليومية ب�سبب حواجز االحتالل املنت�شرة على
مداخل وخمارج املخيم ،والأزم��ات املتكررة ،واعتقال الن�ساء والأطفال،
وو�ضع قيود على حركة ال�شباب والفتيات.
نحن جزء من جمتمع الالجئني ،جمتمع كامل ولكن م�شتت ،نحمل �أينما
كنا ذكريات �آبائنا و�أجدادنا و�صور قراهم /قرانا و�أحالمهم هي �أحالمنا.
نختلف عنهم فقط �أننا نحن ال�شباب منلك طاقة �أكرب قلي ًال منهمّ ..قوتنا هي
يف توا�صلنا والرتكيز على النقاط اجلامعة لنا يف خمتلف �أماكن وجودنا،
وت�شكيل جمموعات ذات ر�ؤي��ة وا�ضحة رمب��ا تقودنا يف امل�ستقبل �إىل
وحدة ال�شارع الفل�سطيني وا�ستعادة الوطن.
* ناشطة فلسطينية ،فلسطني
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لجنة الحوار

إستراتيج ّية النهوض بالشباب الفلسطيني:
اإلستثمار في مستقبل أفضل
مع تراجع االهتمام املحلي والعربي والعاملي بالق�ضية الفل�سطينية ،وان�سداد �آفاق الت�سوية ال�سيا�سية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية ،ومع ا�ستمرار بع�ض اخلطابات اللبنانية يف التعاطي
مع الالجئني كعبء اقت�صادي واجتماعي ،ومع ارتفاع معدالت الفقر والأمية والت�رسّب املدر�سي وانت�شار بع�ض الآفات االجتماعية يف املخيمات ،يطرح الت�سا�ؤل حول دور ال�شباب
الفل�سطيني؟ وما الذي ميكن �أن يفعله� ،أو �أن ي�ساعده على تغيري هذا الواقع وحتقيق طموحاته من �أجل م�ستقبل �أف�ضل؟.
فال�شباب هم العن�صر الأكرب من ّ
مكونات جمتمع الالجئني الفل�سطينيني امل�شهد ال�شبابي

يف لبنان ،ترتاوح �أعمارهم بني  14و� 35سنة .حتديات خُمتلفة تواجههم
�أولها �إنعدام الآفاق الواعدة بحياة كرمية :البيئة املعي�شية ال�سيئة ،واملناطق
املكتظة بالبنية التحتية املهرتئة وامل�ساكن اخلطرة ،املعاناة من انعدام الأمن
ب�سبب كرثة النزاعات املُ�سلَّحة ،ظروف العمل ال�صعبة ،ال�شعور بالتهمي�ش
يف عملية التوظيف ب�سبب القيود التي متنع و�صولهم �إىل �سوق العمل،
التمثيل القانوين الغام�ض للهوية الفل�سطينية �إىل جانب ق�ضايا التعليم
��درة للدخل وتراجع الثقة
والبطالة وال�صحة وندرة التمويل للم�شاريع املُ ّ
بـ "الأونروا" واملنظمات غري احلكومية ،وانق�سام ال�شباب يف ما بينهم،
وامل�صاحلة مع املجتمعات اللبنانية...
و�إذ يزداد تركيز اجلهات املعنية املحلية والدولية على ال�شباب الفل�سطيني
�سعي ًا لتمكينهم م��ن مواجهة ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ،ت��ب�ّيننّ �أن الإ�سرتاتيجيات
والربامج القائمة ال تتوافق دائم ًا يف ما بينهاُ ،مه َّددة ب�أن ُت�صبح ُمتداخلة،
مما قد ي���ؤدي �إىل عدم ا�ستخدام امل��وارد امل ِ
ُتوافرة بال�شكل الأمثل والذي
ُيح ّقق �أك�بر �أث��ر ممُ كن .لذلك ر�أت جلنة احل��وار اللبناين الفل�سطيني �أن
هناك حاجة خلطة عمل م�شرتكة تن�ضوي حتت مظلة واحدة .وعملت خالل
�أكرث من عامني ،على ال َّت ُّعرف �إىل واقع وطموحات ال�شباب الفل�سطيني يف
إ�سرتاتيجية للنهو�ض بال�شباب الفل�سطيني يف
لبنان ،وتو�صلت �إىل �إقرار "�
ّ
لبنان" ،ميتد تنفيذها من عام � 2019إىل عام  ،2025وتمُ كّ ن اجلهات املعنية
واملانحة من تن�سيق �أعمالها وا�ستثماراتها من خالل �إ�شراك ال�شباب فيها.

إ�سرتاتيجية التي تقرتحها جلنة احلوار �أنها من ُبناة �أفكار
تنبع �أهمية ال
ّ
ال�شباب الفل�سطيني �أنف�سهم .فلقد �أجرت اللجنة منذ العام  ،2016بحوث ًا
توا�صلية ُم�ستفي�ضة حول و�ضع ال�شباب الفل�سطيني يف لبنان،
و�أن�شطة
َّ
�أظهرت �أنه �شباب ن�شط ب�شكل عامُ ،يبادر �إىل القيام بالعديد من الأن�شطة
وامل�شاريع ،كما يتم َّتع بتجربة متنوعة يف ت�شكيل ال�شبكات واملجموعات
ؤ�س�سية .ولكن غالب ًا ما تكون املبادرات غري قادرة على الإ�ستمرار نظر ًا
امل� ّ
�إىل ثالثة �أ�سباب رئي�سية :الإختالفات ال�سيا�سية يف انتماءات ال�شباب �أو
وجهات نظرهم ،مما ي�ؤ ّدي يف كثري من الأحيان �إىل انق�سامات داخلية؛
�صعوبة احلفاظ على الإندفاع واالهتمام واحلما�سة لدى ال�شباب الذين
يتطوعون فيها؛ و�صعوبة �إ�ستدامة التمويل اخلارجي.
كما تبينّ للجنة م��ن توا�صلها م��ع ال�شباب الفل�سطيني ع�بر "م�ساحات
للنقا�ش"� ،أن لل�شباب طموحات عدة من خالل طرحهم ملجموعة كبرية
الشباب الفلسطيني يملك إمكانات الرد على
التحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

ومتنوعة من �أن��واع امل�شاريع املتع ّددة الأب��ع��اد ،من الفنون �أو الريا�ضة
ُ
والتما�سك االجتماعي� ،إىل الأه��داف البيئية والإجتماعية والإقت�صادية.
و�أن لكرث منهم االمكانات والرغبة يف غر�س الأمل يف جمتمعاتهم ويف
مب�ستوى من التفكري الإ�سرتاتيجي
متكني ال�شباب الآخ��ري��ن ،يتمتعون
ً
النيات يف الت�شارك
ح��ول نظرة املجتمع جت��اه خطواتهم� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل ّ
املجتمعي ،والإدراك العميق والفهم للواقع املُع َّقد ملجتمعاتهم والتحديات
التي ُتواجههم.
كما ب��رز امل�شهد ال�شبابي الن�شط من خ�لال خمتلف �أن���واع وم�ستويات
ال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي ُتق ّدمها غالبية املنظمات غ�ير احلكومية الفل�سطينية
عزز ذلك
واللبنانية والدولية ال َن�شِ طة يف م�سرح ال�شباب الفل�سطيني .وقد َّ
الكثري من املهارات امللمو�سة لديهم ،وو ّفر م�ساحة للتعلم اجلماعي وعقد
اللقاءات ،و�أ�ضاف �شعور ًا متزايد ًا بتقدير عملية تطوير الذات .لكن تبينّ
�أن هناك نق�ص ًا يف حتقيق �أثر م�ستدام ،حيث � َّأن :فر�ص تطبيق املكت�سبات
التعليمية نادرة للغاية؛ والربامج بطبيعتها ق�صرية الأمد يف الغالب ،يحد
ت�شابه موا�ضيعها من الإب��داع واخليالُ ،وي�ضعف نتائج املبادرات التي
يقودها ال�شباب ،وهي غالب ًا ما ت�ستقطب جمموعات محُ َّددة من ال�شباب
الن�شطاء املعروفني.
ك��م��ا ق��ام��ت اللجنة مب�سح ���ش��ام��ل للجهات امل��ع��ن َّ��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة م��ع ال�شباب
الفل�سطيني يف لبنان ،وتبينَّ وجود �أكرث من  95جمموعة ومبادرة و�شبكة
ومنظمة وو�سيلة �إعالمية بقيادة ال�شباب ،ولدى حوايل  30منها م�ساحة
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وتتوجه �أكرث من  80منظمة فل�سطينية ولبنانية �إىل ال�شباب
فعلية للعملَّ .
ب�شكل جزئي �أو ُكلّي .كذلك لدى جميع الف�صائل ال�سيا�سية الفل�سطينية
تتوجه ح��وايل  18منظمة غري
الرئي�سية منظمات �شبابية فاعلة� .أي�ضاًّ ،
حكومية دولية �إىل ال�شباب الفل�سطيني وتمُ ّولهم ،ولدى حوايل  20جهة
برامج �شبابية فل�سطينية فاعلة.
مانحة ووكالة تابعة للأمم املتحدة َ
لقد وجدت جلنة احلوار �أن اخل�صائ�ص التي يتمتع بها ال�شباب الفل�سطيني
ُتو ّفر �أر�ضية ثرية للعمل الت�شاركي الناجح ،وت�ساهم يف حتفيز �أ�صحاب
امل�صلحة على الثقة والإ�ستثمار يف القدرات واملهارات الكامنة لدى ه�ؤالء
ال�شباب .وبعد �سل�سلة من االجتماعات واللقاءات مع خمتلف الأط��راف
الر�سمية ،اللبنانية والفل�سطينية ،واجلهات املانحة ،واملنظمات الدولية
واملُنظَّ مات غري احلكومية الفل�سطينية واللبنانية ،تو�صلت جلنة احلوار �إىل
إ�سرتاتيجية للنهو�ض بال�شباب الفل�سطيني" �أعلنت عنها
�إعداد م�سودة "�
ّ
يف ال�شهر الثاين من العام  ،2019تهدف لتكون مبثابة مظلّة لإ�ستثمارات
املعنية بال�شباب الفل�سطيني وبالعمل معهُ ،تو ّفر من جهة ،للأطراف
اجلهات َّ
آراء على امل�ستوى امليداين حول احلاجة والإمكانية لال�ستثمار يف
املانحة � ً
ال�شباب الفل�سطيني يف لبنان و�أثر هذا اال�ستثمار .وتطمح ،من جهة ثانية،
�إىل ح ِّ��ث ال�شباب على التفكري اال�سرتاتيجي والعميق ،على امل�ستويني
الفردي واجلماعي ،من خالل ا�ستغالل �إمكانياتهم والتحديات التي قد
ُتواجههم .كما تهدف �إىل متكني اجلهات املعنية اللبنانية من حلظ جمموعة

خطة العمل
اال�سرتاتيجية خم�سة جماالت عمل �أ�سا�سية هي:
ح ّددت
ّ
 -1الإ�ستدامة املالية� :شباب فل�سطيني م�ستقل اقت�صادياً .حيث تطمح
إ�سرتاتيجية �إىل التخفيف من التهمي�ش ،وزي��ادة فر�ص ح�صول
ال
ّ
ال�شباب الفل�سطيني على عمل ،وتعزيز خلق فر�ص عمل جديدة ،وذلك
بالتوازي مع العمل امل�ستمر على امل�ستوى ال�سيا�سي واحلقوقي.
 -2تغيري ال�سرديات� :إعادة �صياغة �سردية ال�شباب الفل�سطيني يف لبنان
وتو�ضيح هوية ُمعا�صرة لالجئني الفل�سطينيني ال�شباب ،وا�ستك�شاف
وجهات نظر خمتلفة من خالل الق�ص�ص الفردية واجلماعية ،وتعزيز

الإحتماالت واملخاوف القائمة لدى ال�شباب الفل�سطيني .وبالتايل ،ت�سعى
�إىل ت�ضمني ر�ؤى �شاملة وفتح جمال للتعاون الوا�سع ،مع الرتكيز على
توجيهات محُ َّددة لو�ضع �أ�س�س للعمل امللمو�س.

االهداف الرئي�سية

متكني ال�شباب الفل�سطيني عرب تزويدهم بوثيقة �صادرة عن جهة ر�سمية
لبنانية ،وحا�صلة على دعم الأطراف املختلفة ،يمُ كن �أن ي�ستندوا �إليها يف
عملية التغيري.
م�شاريعهم
ت�صب يف ّ
ّ
امل�ستقبلية التي ُّ

مبادىء الإ�سرتاتيجية

�إح����دى �أه���م غ��اي��ات ه���ذه الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ه��و �أن يتمتع جميع ال�شباب
الفل�سطيني املقيم يف لبنان ،بالفر�ص واملهارات واملوارد و�شبكات الدعم
التي متكنهم من حت�سني ظروف حياتهم واالنخراط يف تنمية جمتمعاتهم،
�إ�ضافة �إىل الت�أثري يف ال��ق��رارات التي تنعك�س عليهم وعلى م�ستقبلهم.
اال�سرتاتيجية فر�ص ًا لل�شباب من خمتلف
بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،تق ّدم هذه
ّ
�شجع
الفئات ال ُعمرية يف �إحداث ت�أثري �إيجابي على بع�ضهم البع�ض ،مما ُي ّ
على تبادل الأفكار يف ما بينهم ،وتوجيهها لبع�ضهم البع�ض .وت�سعى
اللجنة عملي ًا �إىل �إنخراط ال�شباب من �سن � 16إىل � 35سنة تقريب ًا يف
هذه الإ�سرتاتيجية .وقد مت اختيار هذا النطاق الوا�سع من الأعمار ب�سبب
التهمي�ش املعروف والذي يقر به اجلميع لهذه الفئة العمرية ،كما ب�سبب ما
تتمتع به من �إمكانات وقدرات كامنة.
معمق
وتطمح اللجنة عرب
ّ
اال�سرتاتيجية �إىل لعب دور ّفعال عرب تقدمي فهم ّ
للو�ضع احلايل لل�شباب الفل�سطيني يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل النظر يف ما
املعنية يف هذا املجال ،و�صو ًال �إىل تعزيز عملية
تقوم به خمتلف اجلهات َّ

ترتكز �إ�سرتاتيجية جلنة احل���وار للنهو�ض بال�شباب الفل�سطيني على
املبادئ التالية:
 -1ال�شمولية جلميع ال�شباب الفل�سطيني من خلفيات متنوعة ،وبغ�ض
النظر عن و�ضعهم القانوين.
 -2م�ساواة النوع االجتماعي يف جميع الأن�شطة و�إجتاهات العمل.
 -3امل�صاحلة بني ال�شباب الفل�سطيني من خمتلف اخللفيات ،وكذلك بني
ال�شباب الفل�سطيني واللبناين.
 -4تعزيز التعاون والتوا�صل بني ال�شباب الفل�سطيني واللبناين.
 -5التمكني الفعلي واال�ستثمار يف قيادة ال�شباب وابتكاراته.
�	-6إعادة التفكري يف كيفية تخ�صي�ص و�إدارة التمويل ،وتوحيد اجلهود.
 -7حتويل طاقة ال�شباب �إىل عمل لك�سب العي�ش و�إحداث فوارق.
املعنية يف م�سرية
 -8زيادة �أثر التعلم وفر�صه ،و�إ�شراك جميع اجلهات َّ
من التعلُّم املُتبادل.

ن�شر الإنتاج الثقايف الذي يعك�س ال�سرديات اجلديدة.
 -3ظروف البيئة العمرانية :تعزيز دور ال�شباب يف عملية حت�سني
ال�سكنية .وذلك من خالل� :إيجاد �صيغ
املخيمات والتجمعات
ّ
ظروف ّ
قانونية تتيح �أ���ش��ك��ا ًال خمتلفة م��ن التملك وتعزيز �ضمان احليازة
للفل�سطينيني �ضمن ال��ق��وان�ين ال��ق��ائ��م��ة ،وحت�����س�ين ظ���روف ال�سكن
ال�سكنية ،وتنفيذ
ُخيمات والتجمعات
َّ
واخل��دم��ات احل�ضرية يف امل َّ
تمعية خلدمة امل�ساحات العامة بقيادة ال�شباب.
�أعمال مجُ ّ
 -4ال�صحة :تعزيز تلقي اخل��دم��ات ال�صحية وا�ستدامتها ،حت�سني
ال�صحة النف�سية من خالل الهياكل املجتمعية القائمة وتعزيز ودعم
العالقات االجتماعية ،وت�شجيع ال�شباب على التخ�ص�ص املهني يف

القطاع ال�صحي.
 -5التعليم� :إيجاد حل �شامل وم�ستدام ملواجهة التحديات القائمة يف
امل�شهد التعليمي من خالل تعزيز �إدارة و�إ�ستدامة قطاع تعليم ال�شباب
الفل�سطيني ،و�إحل��اق ن�سبة �أك�بر منه يف التعليم النظامي ،وتعزيز
جودة وفر�ص التعليم احلر.

�إطار العمل
إ�سرتاتيجية �إط��ار عمل عرب هيكلة وتنظيم ُم�ساهمات خمتلف
تقرتح ال
ّ
اجل��ه��ات الفاعلة يف ه��ذا امل��ج��ال ،ب��ه��دف �ضمان �إق����رار جم���االت العمل
ومتابعة تنفيذها .ويت�شكل من:
اخلم�سة ُ
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لجنة الحوار

إ�سرتاتيجية .وت�ضم جلنة احل��وار
 اللجنة التوجيهية اخل��ا َّ���ص��ة بالّ
اللبناين الفل�سطيني ،ال�سفارة الفل�سطينية ممُ ثَّلة باملجل�س الأعلى
لل�شباب وال��ري��ا���ض��ة ،و"الأونروا" ممُ ثَّلة ب��وح��دة ال�شباب (�شباب
"الأونروا") .مهمتها :الإ�شراف على و�ضع �إطار العمل الذي ي�ضمن
الرئي�سية،
املعنية
تطوير و�إق���رار ال
َّ
إ�سرتاتيجية م��ن قبل اجل��ه��ات َّ
ّ
و�ضمان ا�ستمرار امل��ح��ادث��ات املفتوحة م��ع الف�صائل الفل�سطينية
تطورها وتل ّقي ُمالحظاتها
لإطالعها على
ّ
اال�سرتاتيجية وعلى مراحل ُّ
حولها.
املعنية بال�شباب .وي�شارك فيها :اجلهات املانحة،
من�صة اجلّ��ه��ات َّ
ّ
امل��ن��ظَّ ��م��ات ال��دول��ي��ة املعنية واملُ��ن��ظَّ ��م��ات غ�ير احلكومية الفل�سطينية
واللبنانية املحلية التي لديها ات�صال مبا�شر بال�شباب الفل�سطيني،
أ�سا�سي ًا يف التن�سيق
والوزارات وال�سلطات املحلية التي تلعب دور ًا � ّ
الفعال ،ت�صميم الربامج
يف جماالت العمل املختلفة .مهامها :التن�سيق ّ
القائمة على ال�شراكة والتعاون لو�ضع جدول �أعمال ُم�شرتك ،ت�شكيل
جمموعة للتمويل امل�شرتك وبناء طريقة تقييم ت�ستند �إىل �أر�ض الواقع.
إ�سرتاتيجية وتقدمي
 منتدى ال�شباب الفل�سطيني ملتابعة تطوير الّ
م�ساهماتهم حولها ،وامل�شاركة يف تعديل �أه���داف العمل وخططه

من جلسات النقاش مع الشباب الفلسطيني في لبنان.

اخللفيات
يف كل مرحلة .ي�شارك فيه ال�شباب من جميع املناطق من
َّ
املختلفة ُويربطون ب�شكل مبا�شر باجلهات املعنية ،وتتيح له فر�صة
الت�أثري يف القرارات املتعلقة بامل�شاريع التي ت�ستهدفه.
املعنية
 ف��ري��ق تن�سيق الإ���س�ترات��ي��ج ّ��ي��ة لتنظيم عمل من�صة اجل��ه��ات َّبال�شباب ومنتدى متابعة لل�شباب ،ول�ضمان التوا�صل امل�ستمر بينهما.

متويل الإ�سرتاتيجية
إ�سرتاتيجية ثالث �أفكار خليارات التمويل ،مع �إمكانية تداخلها:
تقرتح ال
ّ
 -1مت��وي��ل ُم��ك ّ��ون��ات ا�سرتاتيجية ب���د ًال م��ن �سل�سلة م�شاريع محُ��� ّددة.
واملُواءمة بني اجلهات املانحة وبني التمويل ،وو�ضع خطط عمل �شاملة
ف�صلة وطويلة املدى.
ُ
وم َّ
�	-2إن�شاء �صندوق متويل م�شرتك ي�ضم م�ساهمات احلكومات واجلهات
املانحة الرئي�سية لل ّتمويل ُمق َّدم من م�صادر �أخ��رى ،مثل :قطاعات
الأعمال ،والربامج امل َُّمولة من القطاعني العام واخلا�ص.
 -3تطوير من��وذج متويل تراكمي ال مركزي ملبادرات ال�شباب ،لتنفيذ
م�شاريع تقرتحها وتقودها �شبكة من ال�شباب.
وحلظت اللجنة �أنه يتوفر �سنوي ًا ما ال يقل عن  15مليون دوالر لتمويل

م�شاريع ح��ول ال�شباب ب�شكل مبا�شر وغ�ير مبا�شر ،تهدف �إىل تعزيز
م�شاركة ال�شباب ومتكينهم .ويظهر اهتمام متزايد للجهات املانحة يف
اال�ستثمار يف ال�شباب ،يتجلّى ذلك يف ا�سرتاتيجيات من خمتلف املانحني
الدوليني ووك��االت الأمم املتحدة .لكن ،وكما ُع�ِّب�رِّ يف اجتماع اجلهات
املانحة مع الوكاالت التابعة للأمم املتحدة وجلنة احلوار يف العام ،2016
يجد املانحون تباين ًا بني الأه���داف املُ��ح�� َّددة من التمويل ،والأث��ر الفعلي
لكيفية �إنفاق �أموال املانحني ،علم ًا �أ َّنه يمُ كن حتقيق الكثري مع وجود تلك
ّ
العوامل واملوارد املحتملة .وهو ما يتطلب برجمة �شاملة للتنمية امل�ستدامة
وت�شاركية بني املانحني وامل�ستفيدين ،ودعم االبتكارات ،واعتماد م�شاريع
مربحة جت��اري��اًُ .وي��ع�� ُّد ه��ذا االح��ت��م��ال واع���د ًا ب�شكل خ��ا���ص ،لأن جميع
�شجع على م�شاركة ال�شباب ومتكينهم .وت�أمل
هذه الأم��وال املمنوحة ُت ّ
إ�سرتاتيجية �إىل تعزيز عملية التمكني
جلنة احل��وار يف �أن تقود هذه ال
ّ
وامل�شاركة هذه ،والنهو�ض بال�شباب الفل�سطيني من �أجل �صياغة م�ستقبل
�أف�ضل يحقق طموحاتهم.
* ملراجعة مسودة االستراتيجية:
www.lpdc.gov.lb/DocumentFiles/Youthextract-636808196329452671.pdf
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تحقيق

"حي الصدمة" شباب شاتيال
رفاق
ّ
ريان �سكر
م�سلّمات يف ذهن اجلار الغريب الذي تف�صلنا عنه �أمتار ب�سبب اجلدار
املفرو�ض ،وال��ذي ميكن �أن يكون مرئي ًا وغري مرئي يف �آن واح��د .ذلك
اجلار الذي ال يعرف عن املخيم �سوى تلك امل�ساحة ال�ضيقة التي تعطيها
و�سائل االعالم لالجئ الفل�سطيني والتي " ُتخلق" عند حدوث م�صيبة من
امل�صائب.
جارنا مل يزر املخيم يوماً ،خوف ًا منه ،كال�شبح الذي ال تراه لكن تهابه.
ت�صورات هي عبارة عن افالم رعب ت�شبه ال�شبح
ذهنياً ،هو جمموعة ّ
�سم يف
كم�صا�ص دماء .هذا ال�شبح الذي ُر َ
الذي يظهر ّ
جمرد �سيناريو م�ستوحى من الواقع ،م�ستند ًا
املخيلة هو ّ
�إىل التاريخ ،و�إىل �أحداث �آنية وجارية "طبيعية" حت�صل
يف �أي مكان وزمان.
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن ال�سيناريو يعتمد اجلانب املظلم ،ويع ّتم على
اجلانب امل�ضيء الذي ال ينتبه �إليه كثريون.
ق�صة ح�سن جزء من الظل الذي ي�شكل ال�شبح ،لعلنا نبني ج�سور ًا
فوق اجلدار.
ح�سن الأ�سمر ( 28ع��ام��اً) ،هو ال�شخ�صية الأك�ثر
�شعبية ن�سبي ًا ب�ين ال�شباب الفل�سطيني يف خميم
�شاتيال .ه��و لقب اخ��ت��اره لنف�سه على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ومتا�شى مع كثري من �ألقاب ن�سبت �إليه ولن يلغي الواحد
الآخر.
ح�سن "�إبن جومانة" ،هكذا يدل عليه كثريون ،وخ�صو�ص ًا الأ�شخا�ص
الأك�بر �سناً ،ين�سبونه �إىل �أم��ه �صاحبة ال�شخ�صية ال�صلبة
القوية .فمنذ �صغره مل يكن �أحد يجر�ؤ على الإقرتاب
من بكرها حتى عند ارتكابه خط�أ م��ا ،خوف ًا من �أن
ت��ن��ه��ره ،ف��ه��ي ل��ب��وة �شر�سة تك�شف ع��ن �أن��ي��اب��ه��ا عند
احلاجة.
ح�سن م��ن ق�����ض��اء ع��ك��ا ،وه���و م��ن ع���رب فل�سطني� ،أي
"بدوي" ،لذلك يعرف بـ"الغوراين" لأ�سباب عديدة،
منها �أن �أه���ل ال��غ��ور ي�����ش��ت��ه��رون ب��ال��ب�����ش��رة ال�سمراء
وال�شعر الأجعد.
كنيته احلقيقية "طالل" .وعندما ُي�س�أل عن �إ�سمه احلقيقي يقول نادوين
م�سمى و�أنا منيح
ح�سن وب�س ،بحب �إ�سمي ،بي�شبهني ،بيقولو �إ�سم على ّ
م�ش عاطل".
احلي
مواهبه عديدة مثل �ألقابه ،ميتلك �صوت ًا جمي ًال يطرب به �شباب ّ
كل م�ساء ،بالإ�ضافة �إىل جاره "�أبو و�سيم" ذي ال�شوارب البي�ضاء
الكثيفة املفتولة مثل ر�أ�س ال�سيفُ .يعرف ح�سن مبوهبة التمثيل
�أي�ضاً� ،إذ �أن��ه �شارك يف �أك�ثر من عمل تلفزيوين ب��دور �شاب
فل�سطيني .اهمها م�سل�سل "غد ًا نلتقي" مع جنوم من الدرجة
الأوىل يف ال��درام��ا ال�سورية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركته اجلريئة
ج��د ًا يف دور �أح��د املغت�صبني يف م�سرحية "طرحا بي�ضا"
التي عر�ضت بالتعاون مع منظمة "�أبعاد" بهدف �إلغاء املادة
 ٥٢٢من القانون اللبناين وحماكمة املغت�صب ،وح�ضرها معظم
�شباب املخيم ت�شجيع ًا له.
يع�شق ح�سن الدبكة الفل�سطينية ُويجيدها ،ويف�ضلها على مواهبه
الأخرى� .إلتحق بفرقة البيادر قبل  ١٥عام ًا و�أ�صبحت �أولوية يف حياته
وطور نف�سه و�أ�صبح الآن يعزف
مع العلم �أنها ال ت� ّؤمن له �أي مردود ماديَّ .
على �آلة "الكربة" ،التي تدخل يف الفولكلور الفل�سطيني.
ح�سن ال ي�ست�سلم رغم �إنعدام فر�ص العمل ،وال يقبل �أن يكون عالة على

*

�أح��د .ي�شتغل يف �أي عمل ي�صادفه .ال يخجل وال ي�ست�سلم للفرا�ش �أو
الي�أ�س �أو املخدرات .ينه�ض قبل طلوع ال�شم�س ويخرج ليبيع الكعك عند
مدخل املخيم ،ويعمل �أحيان ًا يف خدمة التو�صيل للمنازل مل�صلحة �شركة
�إلكرتونية.

جمرد �صديق ،فاجلميع يلج�أون �إليه عند �أي
يع ّد ح�سن �أخ ًا �أكرب ولي�س ّ
م�شكلة م�ستع�صية .بعد �أن �أم�ضى طفولته ومراهقته و�شبابه يف املخيم
حلي ي�ضم
حي ال�صدمة" وبجدارة ،فهو اليوم قائد ّ
�إ�ستحق رتبة "قائد ّ
حي ال�صدمة مل ي�ستطع �أحد فك لغز ا�سمه ،حتى ح�سن
نحو � ٥٠شاباًّ .
احلي ،حتم ًا �س ُت�صدم...
دخلت
إذا
�
لكن
الت�سمية،
ت
مت
كيف
نف�سه ال يعرف
ّ
ّ
حي ال�صدمة" ملقب بـ "�أبو دوما" ،وهو ال�شاب الأكرث ت�أثر ًا
"بر�ستيج ّ
ب��الأزي��اء واملو�ضة الع�صرية .حلم بالهجرة بعد �أن �ضاقت فر�ص عمله.
احلي والأ�صدقاء ،و� ّأمن الله على روحه وركب زورق ًا
و َّدع ّ
متوجه ًا نحو حلمه .و�صل �إىل قرب�ص ب�سالم ،وما هي �إال
�أ�شهر معدودة ،حتى عاد �أدراجه يقول "�سمكة وطلعتيها من
املي" فعادت �إىل املاء .فور عودته �إفتتح حم ًال �صغري ًا كجزء
من "مطلع درج" .م�ساحته تكفي لوقوف �شخ�ص واحد ،وو�ضع فيه �آله
كهربائية "اك�سرب�س" ل�صنع ال�شاي والقهوة .فوق باب املحل و�ضع الفتة
�صغرية كتب عليها "م�صريك تكربي وت�صريي �ستار باك�س"� ،إال �أنها مل
تكرب وكان م�صريها الإقفال.
حي ال�صدمة" كرث ،يتبدلون مع تبدل املهمة،
"�أبطال ّ
لكن يف ك��ل ���ش���أن �ستجد حتم ًا ب��ط�لاً .فلعبة "البيبي
فوت" على �سبيل املثال ،لديها بطل وهو م�صطفى امل�صري
احلي ،ويدعو دائم ًا �شبان �أحياء �أخرى
الذي يفتخر بنف�سه وكذلك �شباب ّ
حي ال�صدمة بحب املناف�سة ،وخ�صو�ص ًا
من املخيم للمبارزةّ .
يتميز �شباب ّ
ي�ضم العبني موهوبني مثال
ا
ز
متمي
ا
فريق
أوا
ش�
أن�
�
يف لعبة كرة القدم ،لذا
ً
ً
ّ
ّ
�أبو جماهد وربيع عبد اللطيف وغريهما .يتناف�س الفريق
املخيم �أو من خارجه ،علم ًا � ّأن لديهم
مع فرق من �أحياء ّ
جمهور ًا كبري ًا ي�أتي خ�صي�ص ًا مل�شاهدة مبارياتهم حام ًال
معه الأراك���ي���ل وك��ل �أن����واع امل��ك��� ّ��س��رات .وب��ع��د �أن يجمع
ح�سن �ألفي لرية من كل العب لدفع �إيجار امللعب ،يدخل
الالعبون �أر���ض امللعب فيما مي�سك كل واح��د منهم يد
ت�شبه ًا بالالعبني العامليني .بعد
ول��د م��ن �أوالد احل ّ���ي ّ
حلي ال�صدمة الذي ين�شده ح�سن ب�صوته
الن�شيد الوطني ّ
اجلميل واجلميع ي��رددون خلفه ب�صوت واح��د�" :أنا �شب �آدم��ي
وقب�ضاي �ضاي �ضاي ...وملا بنزل عالتمرين رين ري��ن ...منوت وحتيا
فل�سطني طني طني ...وب�إذن الله راجعني ب�س �إنتو قولو �آمني �آمني" ،تبد�أ
املباراة .للحظة ت�شعر �أنك ت�شاهد �أهم مباريات املونديال..
احلي بع�ضهم بع�ض ًا ويجعلونك تفكر �أنهم من �أب و�أم واحدة،
يحب �شباب ّ
�إذ �إنهم يت�شاركون كل �شيء� :أوقاتهم ،مالب�سهم ،طعامهم ،علبة ال�سجائر
وحتى الأركيلة.
احلي وحتى
يف
�شاب
كل
من
�شم�سية
�صورة
ح�سن
طلب
يف �أحد الأيام
ّ
املغرتبني منهم .جمع ال�صور وو�ضعها داخل طاولة "بيبي فوت" قدمية،
احلي فبدت ك�إطار خ�شبي كبري كتب يف
وعلّق الطاولة على حائط و�سط ّ
�أ�سفله "الله يجمع غ�سيلنا بغ�سالة وحدة" .ال ميكن �أن متر من ال�شارع
وتتجاهل اللوحة �أو ال�شعور الذي يراودك لدى ر�ؤيتها.
يتمنى ح�سن �أن يح�صل على بدلة "�أبو عمار" لكي ي�ضعها يف مزاد علني
احلي،
ويبيعها ،ويفتح بثمنها مركز ًا ثقافي ًا كبري ًا يجمع �شباب ّ
وي��� ّؤم��ن لهم ع��م ً�لا يحميهم م��ن الظلم واحل��ي��اة ال��ت��ي حترمهم
وتعريهم وجتعلهم �أعداء
حقوقهم فت�سرق منهم �ألوان البهجة ّ
�أنف�سهم� ،ضعفاء ينتظرون م�ستقب ًال جمهوالً ،وال ترتك لهم
�سوى ال�شبح الأ�سود الذي يراه اجلار.
* صحافية وناشطة فلسطينية
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روبير األسعد :موسوعة
موسيق ّية نحو الشهرة

وموزع املو�سيقى الذي يزوره م�شاهري من املطربني
يعرفه اجلميع يف خميم �ضبية ،فهو ال�شاب الفنان امللحن ّ
وكاتبي الأغنيات وامللحنني الذين يعمل يف توزيع املو�سيقي لأغانيهم �أو يف تلحينها� ،أمثال �أبناء الفنان الكبري
الراحل وديع ال�صايف ،جنوى كرم ،با�سكال م�شعالين ،معني �شريف ،نا�صيف زيتون ،دانا احللبي ،نزار
فرن�سي�س ،جهاد حد�شيتي ،ملحم ابو �شديد ..وغريهم.
يف املخيم الذي يخلو من �صور القيادات الفل�سطينية �أو ال�شهداء واجلداريات وال�شعاراتُ ،ولد روبري الأ�سعد
قبل  21عام ًا يف منزل من غرفتني ومطبخ ،ت�صله عرب �أزقة متعرجة �ضيقة ،تفتح على منازل �صغرية �سقوف
معظمها من االترنيت والزينكو .خ�ص�ص الوالد الغرفة الكبرية �أو "ال�صالون" ال�ستوديو جم ّهز بكامل الآالت
مو�سيقية �أخ��رى كالعود والطبلة
ال�ضرورية للتوزيع املو�سيقي ا�شرتاها لإبنه بالدين .بينما انت�شرت الآت
ّ
والغيتار واالورغ على رفوف اجلدران .فروبري يعزف على � 13آلة مو�سيقية ،ونال على عزفها جوائز مو�سيقية
عدة يف �صغره.
در�س روبري يف املرحلة الإبتدائية يف مدر�سة الأونروا يف املخيم والتي �أقفلت يف ما بعد .تنقل يف  4مدار�س
�أخرى وكان يطرد منها بحجج غريبة ،واحلجة احلقيقية هي "�أنه فل�سطيني" بح�سب والديه.
�سجله وال��ده يف عمر خم�س �سنوات يف املعهد املو�سيقي الوطني يف زق��اق البالط ،حيث در���س املو�سيقى
ّ
مو�سيقية يف�ضل منها العود والطبلة
والعزف على البيانو حتى عمر � 12سنة ،تعلّم بعدها العزف على نحو � 13آلة
ّ
بالإ�ضافة �إىل البيانو.
املكونة من زوجته وروبري و�شقيقه
كان والده الذي يعمل يف �صيد ال�سمك و�أعمال اخرى لت�أمني معي�شة عائلته ّ
الأكرب ،ينتقل مع ولديه يومي ًا من �ضبية �إىل مقر املعهد حتت ال�شتاء �أو ال�شم�س احلارقة لتعليمهما املو�سيقى.
ليتفرغ بعدها جلني الرزق اليومي يف �صيد وتنظيف ال�سمك،
در�س ال�شقيق الأكرب يف املعهد ملدة �سنتني فقطّ ،
تارك ًا ل�شقيقه اال�صغر متابعة احلرفة املو�سيقية.
يف عمر � 6سنوات ،تقدم روبري �إىل برنامج "جنوم �صغار" يف "�إذاعة اجلر�س" ونال اجلائزة الأوىل .ويف
عمر � 8سنوات تقدم ب�إ�سم فل�سطني �إىل برنامج الهواة يف قناة �أبو ظبي الأوىل ( ،)MBCفنال اجلائزة الأوىل
على امل�شاركني من ثماين دول عربية .ويف عمر � 13سنة فاز باملرتبة الأوىل يف املو�سم الثاين من برنامج
مواهب االطفال  Talenteenعلى �شا�شة الـ otvيف مو�سمه للعام  2012وفاز باملرتبة الأوىل من دون اعالن
جم�سم ًا
ا�سمه ،اذ تفاج�أ امل�س�ؤولون عن الربنامج ب�أنه يحمل "وثيقة الجىء فل�سطيني" ،فقدموا له كمكاف�أة ّ
�صغري ًا لنوتة مو�سيقية.
انكب على توزيع املو�سيقى ،وكانت
حالت الأو�ضاع االقت�صادية للعائلة دون �إكمال روبري لتح�صيله العلميّ .
�أول توزيعاته للفنانني مادونا وابراهيم ال�صايف ،جنل الفنان الكبري وديع ال�صايف ،جاكلني وغريهم .يف حلم
الوالد �إ�ستعادة �ألق فرقة "الليايل املو�سيقية" التي �أ�س�س�سها جد روبري ،راجي ف�ؤاد الأ�سعد ،الذي ُه ّجر من
قرية الب�صة يف فل�سطني ،والتي جالت يف املناطق اللبنانية كاف ًة خالل الثمانينات ،تقدم الطرب الأ�صيل .يف
ر�صيد روبري اليوم الكثري من الأغاين يف الأ�سواق ،منها م�ؤخر ًا مع الفنان وائل كفوري .غري �أن ا�سمه كمو ّزع
مو�سيقى وملحن دائم ًا ما ي�أتي يف �أ�سفل �أ�سماء امل�ساهمني يف العمل الفني .وهو يعمل جاهد ًا لتحقيق حلمه ب�أن
ي�صبح هذا الإ�سم يف ال�صدارة.

ميرا صيداوي :إلتقاط
اإلبداع واإللهام من المخيم
ممثلة وخمرجة وكاتبة فل�سطينية� .أ�سمتها �أمها مريا تيمن ًا باملمثلة اللبنانية الراحلة هند �أبي اللمع يف �أحد
م�سل�سالتها والتي لعبت فيه �شخ�صية �إ�سمها مريا �أي�ضاً .حدث ذلك يف العام  ،1984حني "كانت بريوت
تعي�ش حلظات جنونها القا�سية ،وحيث طعم احلياة بالغ املرارة وال�سماء ت�ضج ب�أ�ضواء القذائف" ،تقول مريا.
يف خميم برج الرباجنة ولدت مريا التي تروي �أنها  -وهي مل تزل �صغرية  -ا�ست�شهدت �شقيقتها ،وبعد وقت
ق�صري تويف والدها ودفن فوقها يف املقربة" .لكنه قبل رحيله علّمني �إتقان امل�شي داخل زواريب املخيم من دون
�أن �أقع يف حفرياته ،ومن دون �أن تالحظ اجلرذان عبوري فتهيء �أنيابها لنه�ش حلمي الطري".
عاي�شت مريا احلكاية الفل�سطينية من خالل والدها "الفل�سطيني جداً" ،والذي كان يقول لها " لدينا �أكرث من
بلد .بالدنا تكمن يف خميمات مقطعة ،جزء منها يف �سوريا والأردن ولبنان والباقي يف فل�سطني نف�سها .فنحن
الفل�سطينيني الوحيدون الذين يدل جلو�ؤنا على بالد معلقة بني ال�سماء والأر�ض .ولنا يف كل م�ساحات الأر�ض
مكان".
ح�صلت م�يرا على دبلوم م�سرح من معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية .ورغ��م معار�ضة عائلتها
ا�ستطاعت العمل يف امل�سرح .مثلت يف عدد من الأفالم الق�صرية واالفالم الروائية من �ضمنها فيلم "الإذن"
و"وطن بديل" و"نف�سي".
ا�شرتكت يف كتابة الن�ص والتمثيل يف م�سرحية "�أيوبة وقف�ص" التي تناولت ق�صة �إم���ر�أة فل�سطينية يف
مواجهة ال��ع��وائ��ق وال�صعوبات .ومثلت يف م�سرحية "مذهب" م��ع املخرجة لينا خ���وري ،ويف م�سرحية
"�سي�ستيماتيكل" مع بديع �أبو �شقرا .و�شاركت مع دميا ونو�س يف ور�شة لكتابة الق�صة الق�صرية يف معهد
غوته ،ومت اختيار ق�صتها وهي بعنوان "قل للنوم �أن ينام" للم�شاركة يف معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب
بعد طباعتها بالعربية ومن ثم ترجمتها �إىل الأملانية .و�ساهمت مع الكاتب ح�سن داوود �ضمن ور�شة كتابة "11
حكاية من اللجوء الفل�سطيني" الذي �صدر يف العام املا�ضي عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية يف بريوت.
انتجت م�يرا فيلمها الأول "خميم على �أرب���ع عجالت" يف ال��ع��ام  2015ال��ذي يتناول م�س�ألة م��وت ودف��ن
الفل�سطينيني يف املخيمات .وانتهت حالي ًا من �إخراج فيلمها الروائي الثاين "اجلدار" الذي جتري �أحداثه بني
خميمي برج الرباجنة و�شاتيال.

بعد �سنوات من هجرتها �إىل املانيا .تعود مريا اليوم �إىل خميم برج الرباجنة ،وتعمل على اخراج م�سرحيتها
الأوىل التي تلقي ال�ضوء على احلياة داخل املخيم" .هديف  -تقول مريا -ك�سر ال�صورة النمطية عن املخيمات
و�سكانها ،ب�أنهم فقراء ،ومن دون م�ستقبل ،ويتقاتلون طوال الوقت .فاملخيم مكان مليء باالبداع والإلهام،
عيناي تلتقطان �سحره� .أدور يف داخله �أبحث عن وجه احلقيقة ،وت�ضيع احلقيقة يف دهاليزه ،فرتاين �أحمل
كامريتي باحثة عنها� ،أو �أكتب �أحرفها� ...أو �أعود خائبة �إىل امل�سرح �أ�ؤدي خيبتي على خ�شبته".
لتعريف نف�سها ،تقول مريا " ل�ست كاتبة فقط �أو ممثلة �أو خمرجة� ...إنني اكت�شف نف�سي يف كل هذه املجاالت،
وكلها ال ت���ؤدي اال �إىل فل�سطني� .إنني �أ�شبه ب�لادي كثرياً� .أحلم ب���أن �أحت��رر مثلها و�أن يلتقط ج�سدي �ضوء
ال�شم�س يف خميم الربج .ال�شم�س التي ال ت�ستطيع العبور �إىل داخل زواريبه ال�ضيقة".
�إعداد� :إميان �شم�ص

15
حكاية الجىء

جدي عبد الدايم فنان حتى الرمق األخير
ّ
تغريد عبد العال
بد�أ عبد الدامي �أيوب عبد العال رحلته يف احلياة منذ �أن خرج مع ذويه
من م�سقط ر�أ�سه يف قرية الغاب�سية �شمال فل�سطني يف العام  .1948كان
عمره يف حينه � 9سنوات ولي�س �أكرث .ا�ستقر املقام به معهم يف خميم
نهر ال��ب��ارد� .أق��ام��وا كما الآخ��ري��ن يف خيام ،وتعلّم يف مدر�سة عبارة
عن خيمة كبرية .كان الأوالد يتجمعون حتت فيئها يتعلمون على �أيدي
ن�صف �أ�ساتذة �أو طلبة يكربونهم �سناً .يف املدر�سة �صار ير�سم �صور
كتب املرحلة الإبتدائية على الدفاتر وورق و�أغلفة املعلبات التي توزعها
وكالة غوث الالجئني على �سكان املخيم ،وهكذا تخلّى عن الر�سم على
الرتاب والأخ�شاب وغريها من الأ�شياء .كانت هذه بداية رحلة طفولية
مع الفن.
كانت الأو�ضاع املعي�شية يف املخيم قا�سية ،ما دفعه �إىل ترك املدر�سة
حتولت البيوت من
والعمل م�ساعد ًا لوالده يف مهنة احل��دادة .وما �إن ّ
قما�ش اخليم �إىل الإ�سمنت ،و�صار املخيم كومة من البيوت الإ�سمنتية،
حتى فكر عبد الدامي يف تغيري مهنته ،بعد �أن �أ�صبح �شاب ًا يف الع�شرين
من عمره ،اختار مهنة الب ّناء ،لأنها الأق���رب �إىل هوايته وموهبته يف
الر�سم.
بعد بناء البيوت والر�سم على الورق والكرتون ،وك�أي �شاب يف املخيم،
راح يحلم باملدينة .ي�سرق الوقت ليذهب �إليها ومي�شي يف �شوارعها
تعرف �إىل
الوا�سعة .ومدينة طرابل�س هي الأقرب �إىل نهر البارد .هناكّ ،
�أحد اخلطاطني اللبنانيني الذي ّقرر تعليمه �أن��واع وطريقة كتابة اخلط
العربي .ك��ان لديه حلم كبري� ،أن ي�صبح خطاط ًا يف املخيم .مل يعرف
ليتفرد
يف حينه العالقة بني اخلط العربي والر�سم .مع ذلك ح ّقق حلمهّ ،
بهذه املهنة وتقاليدها اجلديدة بني �أبناء املخيم ،وبد�أ يخط الفتات اعالنية
جتارية ومدر�سية و�سيا�سية ولإحياء املنا�سبات والذاكرة الوطنية ،كما
كان يجري عادة يف �شوارع املخيم ،ولكنها مل ت�صبح مهنته الأ�سا�سية
لأ�سباب مادية.
بعد �أن كرثت م�س�ؤولياته وا�شتد عوده� ،سافر �إىل العراق طلب ًا للرزق
للعمل ب ّن ًاء يف �شركة من�ش�آت .يف بغداد �أخذته موهبته �إىل حيث يهوى،
دلته على �شارع املتنبي يف عا�صمة الر�شيد� ،شارع الر�سامني والفنانني
والعازفني واخلطاطني واملكتبات ودور الن�شر والكتب املعرو�ضة على
وليتعرف على
الأر�صفة .هناك ك��ان اجل��و منا�سب ًا ليبحث عن الكتب،
ّ
�أنواع اخلطوط وعلى �أعمال الفنانني املعرو�ضة يف ال�شارع ،وهكذا منت
وتطورت موهبته يف الر�سم.
ولأن ال�ضرورة �أم االخ�ت�راع� ،أجربته حاجته �أن يخرتع م��واد ر�سمه
بيديه ،لي�صنع �أدواتها من �أ�شياء املنزل ،يركِّ ب الألوان با�ستخدام زيت
الكتان والرتبنتني ومادة الزنك مع �أ�صباغ الأل��وان التي يريدها .كنت
�أ�سمعه ي�ص ِّنف الأل��وان ب�أ�سماء خا�صة ،مثل الأل��وان احل��ارة والأل��وان
الباردة ،وفن خلط الأل��وان واخ��راج �أل��وان جديدة منها ،وكذلك حرفة
التظليل والإ�ضاءة والت�شكيل واحلركة يف كل عمل فني .كانت �أدراجه
مليئة بعلب م��ن الأل����وان الزيتية ،ومنها م��ا ك��ان ينتجها ويعبئها يف
مظاريف معجون الأ�سنان بعد تفريغها وي�ضع الأل��وان مكانها .وكذلك
يح�ضر ري�ش الطيور وي�ستخدمها ك�أقالم للخط ،وي�صنع ري�شاته من
فرا�شي الأ���س��ن��ان ،لأن��ه مل يكن ميتلك ثمن �أدوات الر�سم املكلفة على
ميزانيته املتوا�ضعة.
وكانت له طقو�س خا�صة يف الر�سم .بنى على �سطح البيت غرفة خا�صة
له بعيد ًا عن �ضجيج الأوالد والأحفاد .غرفة كاملة من اخل�شب :الطاوالت
�ضمت الأخرية جمالت العربي وكتب تراث
والكرا�سي واملر�سم واملكتبةّ .
وتاريخ وجمموعات جرجي زي��دان ورواي��ات عاملية مرتجمة وفتوحات

*

عبد الدايم عبد العال.

من لوحاته.

اال�سالم و�ألف ليلة وليلة ومراجع عربية مهمة.
مل يحب الأ�ضواء يوماً ،كانت ت�أتيه العرو�ض لإقامة املعار�ض الفنية يف
مف�ض ًال �أن يختفي مع لوحاته يف
بريوت وطرابل�س ،لكنه كان يرف�ضّ ،
غرفته .وغرفته النائية كانت جتذبنا �إليها ،كان �سطح البيت هو ملعبنا
الوحيد ،لأن ال وجود ل�ساحات حول املنازل ،كما �أن البيوت �صغرية يف
املخيم .حني ن�صعد الدرج ،نطل على غرفته من ال�شباك ،يعجبنا �أثاثها
القدمي ون�شعر باختالفها ومتيزها عن الغرف التي عرفناها يف املخيم
ويف �أي مكان زرناه.
�إنتمى �إىل �شلّة �أ�صدقاء يع�شقون الثقافة ،يجتمعون يف بيت �أحدهم

ويتحدثون عن الفن والأدب وال�شعر وال�سيا�سة� .أورث �أوالده و�أحفاده
الفن وحب الثقافة والأدب ،و� ّأمن لهم بيئة فنية جعلتهم فنانني ومثقفني
مثله.
تتحدث لوحاته عن املكان ،عن الأبنية والبيوت وال�شجر .يف كل لوحة
هناك �أثر ما ملكان يف املخيم� ،أو يف فل�سطني التي كان يفت�ش عن �صور
مطارحها يف املجالت واللوحات القدمية التي ر�سمها امل�ست�شرقون.
بعد �سنوات من عودته �إىل لبنان ،وخالل �أح��داث نهر البارد يف العام
� 2007إثر قيام ّقوة ارهابية بافتعال املعارك يف املخيم ،تدمرت غرفة
جدي الفنية على �سطح البيت ،وانتقل �إىل خ��ارج املخيم ،عا�ش �أيامه
َع ِك َر امل��زاج .كان ي�س�أل دوم�� ًا عن املخيم ونا�سه الطيبني الذين �أحبهم،
ويف الوقت ذاته عن غرفته التي حتتوي ذكريات الطفولة و�أثر الغاب�سية،
علي .ولكنه عاد �إىل املخيم
قريته ،التي كانت بداية لكل حكاية يق�صها َّ
مدمرة ،والعديد من
ثانية قبل �أن تبد�أ ور�شة �إعادة االعمار .وجد غرفته ّ
مدمى بال�شظايا .مع ذلك مل
اللوحات ن�صفها حم��روق ون�صفها الآخ��ر َّ
ي�شعر بالي�أ�س� ،أعاد بناء الغرفة كما كانت ،و�أعاد جتليد بع�ض الكتب،
بعد �أن �أزال �أغلفتها املهرتئة املليئة بالرماد ،وزينت اللوحات غرفته ثانية.
تراجعت �صحته يف الآونة الأخرية ،ومل تتح�سن رغم الهدية ،علبة الألوان
الزيتية التي تلقاها ليعاود الر�سم جمدداً .كان ي�شكو من �أن ب�صره ورئته
باتا معتلني ومل يعودا ي�ساعدانه على ا�ستخدام يديه .وهكذا حتى رحل
ع ّنا وعن غرفته يوم  11ت�شرين الأول  ،2018ولكن لوحاته ظلت ّتزين
امللونة يف عينيه حتى رمقه الأخري.
جدرانها حتكي عن ذاكرة فل�سطني َّ

الب ّناء الفقير شاد مرسمه على السطح
ورفض عرض لوحاته بعيدًا عن المخيم
¶¶¶
تتحدث لوحاته عن المكان ،عن األبنية
والبيوت والشجر .في كل لوحة هناك أثر ما
لمكان في المخيم ،أو في فلسطين التي كان
يفتش عن صور مطارحها في المجالت
واللوحات القديمة
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مراوحة إعالم ّية في دائرة التنميط الفلسطيني
�سماء �أبو �شرار

*

ر�سخت و�سائل الإعالم اللبنانية خالل �سنوات طويلة �صورة معينة عن الفل�سطيني ،غ َّذت من خاللها خماوف
ت�صرح بفل�سطينيتك يف لبنان من دون توقع ر ّدة فعل ما� ،إيجابية كانت �أم �سلبية .كونك
ّ
من �شبه امل�ستحيل �أن ِّ
اجلمهور اللبناين ،ون��ادر ًا ما خرجت التغطيات ال�صحفية املختلفة عن الإط��ار الأمني يف معاجلتها ملو�ضوع
فل�سطيني/ة يف لبنان يعني �أن يف جعبتك الكثري من الق�ص�ص الطريفة �أحيان ًا وامل�ؤملة غالباً� ،إن دلت على
لت�صور املخيمات على �أنها ب�ؤر توتر قابلة للإنفجار
�شيء ،ف�إمنا تدل على التنميط الذي يغلف �صورة الفل�سطيني يف البلد امل�ضيف.
الوجود الفل�سطيني يف لبنان� .أتت هذه التغطية عامة ّ
يف �أية حلظة ،تهدد الو�ضع الأمني ،و�سكانها �إما هم عبء على البلد امل�ضيف مبطالبهم التي
تقبل اللبناين للفل�سطيني كثرية .ال �أن�سى ما رواه لنا �أحد ال�شبان
الق�ص�ص التي �سمعناها �أو عاي�شناها عن ّ
ال تنتهي� ،أو خملّون بالأمن� ،أو مه ّددون بنيته الدميوغرافية اله�شة.
يف �إحدى جمموعات النقا�ش املركزة يف �أحد خميمات اللجوء عن حادثة ح�صلت له �أثناء درا�سته
كفزاعة
اللبناين
املتلقي
��دى
ل
ح�سا�سة
موا�ضيع
على
الرتكيز
اجلامعية" .تعرفت على بع�ض الطالب الأغنياء يف اجلامعة ،وعندما عرفوا �أنني فل�سطيني
ّ
ال��ت��وط�ين واح��ت�����ض��ان امل��خ��ي��م��ات لإره��اب��ي�ين �أو خ��ارج�ين عن
منعهم �أهلهم من التحدث معي ثانية .لكن هذا الو�ضع مل ي�ستمر طويالً ،بعد تعرفهم علي،
الت�سرع يف �إل�����ص��اق التهم بالفل�سطيني لدى
ال��ق��ان��ون� ،أو
�س�ألوين �إن كان جميع �أهل املخيم مثلي! �س�ألتهم كيف يفرت�ض �أن نكون؟ �أجابوا�" :إنهم
ّ
وقوع �أي حدث �أمني ،وجتاهل الواقع املعي�شي واالجتماعي
يتخيلون �أن لدينا �أظافر طويلة و�شعر ًا طوي ًال ونقتل �أي �شخ�ص نتحدث معه".
وال��ق��ان��وين ل�لاج��ىء ال��ذي يعي�ش حت��ت وط����أة احل��رم��ان والفقر
كُرث منا �سمعوا العبارة الإ�ستفهامية�" :إنت عنجد فل�سطيني/ة؟!" ،يتبعها عادة عبارة �أخرى
ب�سبب �إفتقاره لأدن��ى حقوقه يف البلد امل�ضيف ،ع ّ��زز ال�صورة
من املفرت�ض �أن تخفف على املتلقي من وط���أة العبارة الأوىل" :ال �إنت غري" يف داللة على
ال�سلبية والنمطية ب�إمتياز.
ال�صورة ال�سلبية الرا�سخة ب�شكل عام يف ذهن اللبنانيني عن الفل�سطيني عامة والالجىء
خا�صة .ف�أن تكون فل�سطينياً/ة متعلماً/ة �أو مثقفاً/ة �أو انيقاً/ة �أو جميالً/ة� ،صور ت�أتي
�أظ��ه��رت درا���س��ة �أ���ص��درت��ه��ا م�ؤ�س�سة م��ه��ارات ب��ع��ن��وان "ر�صد
خمالفة لل�صور ال�شائعة واملتداولة.
العن�صرية يف الإعالم اللبناين متثيالت "ال�سوري" و"الفل�سطيني"
(((
التطرق ل�صورة الفل�سطيني يف لبنان على امل�ستويني الر�سمي �أو ال�شعبي من دون
يف التغطيات الإخبارية" � ،أن التحقيقات قليلة ع��ن الالجئني،
ال ميكن ّ
العودة �إىل تاريخ وج��ود الفل�سطينيني يف هذا البلد امل�ضيف ،وال��دور املحوري ال��ذي لعبه
�شكلت ن�سبتها  %7يف العينة املر�صودة يف الدرا�سة مقابل التقارير
الإعالم اللبناين يف تر�سيخ العديد من ال�صور النمطية يف ذهن املتلقي اللبناين.
الإخبارية التي بلغت  ،%90الأمر الذي ال ي�ساعد على تكوين �صورة
َّمت النظر للفل�سطيني بعيد نكبته ونزوحه الق�سري �إىل لبنان على �أنه عبء ثقيل على البلد
م��ت��وازن��ة ،ال �سيما �أن و�سائل الإع�ل�ام تن�شر التقارير الإخبارية
ذي املوارد املحدودة والرتكيبة الطائفية اله�شة ،ولكن �سرعان ما تغريت �صورة "الالجىء
كما ت�صلها من امل�صادر الأمنية دون العمل على �إع��ادة �صياغتها
املحتاج" �إىل �أخرى �أكرث �إ�شكالية مع قدوم منظمة التحرير يف ال�سبعينيات ،والدور الذي
لتحا�شي �سلبياتها .وتلفت الدرا�سة �إىل ن��درة �إع��ط��اء التغطيات
لعبته يف احلرب الأهلية اللبنانية ،وحتالفاتها مع بع�ض القوى على ح�ساب قوى �أخرى.
Unifiedنظرته
Lebaneseم�شاكله �أو
الالجىء للتعبري عن
للنازح �أو
”Refugee Affairs in Lebanonال�صحفية الفر�صة
“A
Vision
for Palestinian
ح�صل حت��ول دراماتيكي على �صورة الفل�سطيني ال��ذي مل يعد ُينظر �إليه كـ"الجىء
لل�شعب امل�ضيف.
After exhaustive talks that spanned over two years, the output of the “Lebanese Working Group on
متيز ال�صورة النمطية ال�سائدة عن
وت�شري �إىل جتاهل الأخبار للممار�سات ال�سلبية جتاه "الغريب"،
حمتاج" بل كعدو يهدد �أمن و�إ�ستقرار البلد .ومل ِّ
Palestinian Refugees in Lebanon” with representatives from the Free Patriotic Movement, the Amal
املو�ضوعtheالفت ًا بقوة ،فيما يتم
وعندما يكون
Hezbollah,قليلة،
بقواننيthe Future Movement, the Progressive Socialist Partyفهي ترد بن�سبة
Movement,
Lebanese
Forces,
الفل�سطيني ،بني الفدائي الذي �شارك يف ال�صراع الدائر ،والالجىء املحكوم and
واحدة
Lebaneseيف بلد
والثقافية لالجئني
االقت�صادية
includedإيجابية
امل�ساهمات ال
 consensus on many items comprising the definitionجتاهل
the
Phalange
Party,
a Lebanese
جمحفة منذ اليوم الأول لوجوده على الأرا�ضي اللبنانية ،فالكل ُو�ضع يف خانة of
1982
تراكمت �سلبياتها مع مرور الزمن .خ ّفف خروج منظمة التحرير من لبنان عام
اللجوء.
resettlement based on national constants.
ال�سائدة بقيت
إليه �صورة
عما �آلت �
اللبناين وزر
 Populationالإعالم
يتحمل
كاملofامل�س�ؤولية َّ
ال ّ
The
main
results
“The
National
and Housing Census of Palestinian Camps
من ح ّدة التوتر بني ال�ضيوف غري املرغوب فيهم والبلد امل�ضيف� ،إال �أن النظرةand
حمكومة بال�صور النمطية والعن�صرية يف بع�ض الأو�ساط اللبنانية.
Lebanonؤولية inبفعل �إنتقائيته يف
يف �صدارة امل�س�
الفل�سطيني يف لبنان ،لكنه
Gatherings
”2017
�إختيار مفرداته وموا�ضيعه و�أ�سلوب معاجلة تغطياته اخلا�صة بالفل�سطيني ،وت�سرعه يف
الفل�سطينيني يف
يف درا�سة �أجرتها "م�ؤ�س�سة ماجد �أب��و �شرار الإعالمية" بعنوان "�صورة
After the approval of the Council of Ministers and the signature of a memorandum of understanding
((( with
بالفل�سطيني
خا�صة
منطية
بقوالب
ومت�سكه
ال�صحفي"،
"ال�سبق
لتحقيق
أحكام
ل
ا
إطالق
�
أى
�
ر
،
إليهم"
�
نظر
لبنان :كيف ُينظر �إىل الالجئني الفل�سطينيني مقابل كيف يرغبون يف �أن ُي the Palestinian government, each of the Central Administration of statistics in Lebanon and the Palestinian
أجندات �سيا�سية
LPDC,خدمة �
 carried out the biggest and mostيف
accurateوبالرغم
 %80من امل�شمولني يف الدرا�سة �أن �صورة الفل�سطيني لي�ست جيدة يف البلد امل�ضيف.
معينةCentral Bureau of Statistics, under the.
supervision
of the
operationالآخر بد ًال من
�ضرورة "�أن�سنة"
اللبنانية
و�سائل الإعالم
campsإذا مل ت�أخذ
�
 %50 thatمن
حملت
من �سنوات طويلة من القوانني واملمار�سات التمييزية �ضد الفل�سطيني يف لبنان
statistical
اعتباراتها that
theيفincluded
12 official
Palestinian
and 156 gatherings. It revealed
ّ the
total
number
أمور of
Palestinian
reachedعنthere
174,422 residents.
ال�صحيح،
يف �سياقها
refugeesعلى و�ضع ال
التعميم وحتر�ص
"�شيطنته" وتبتعد
ال�شريحة امل�شمولة يف الدرا�سة اللبناين والفل�سطيني م�س�ؤولية ال�صورة القائمة (ال�سلبية) ب�سبب بع�ض
ال�سلبي
على
يبني
والعن�صرية،
النمطية
يكر�س
خلطاب
ا
ؤجج
�
م
ال
عام
�ستبقى
املمار�سات الفل�سطينية وال��دور الذي لعبته منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان .لكن ٪47
ً
ً
The Report “The Palestinian Refugees in Lebanon” in two parts
وال ي�ؤ�س�س للإيجابي.
حملوا و�سائل الإع�لام اللبنانية امل�س�ؤولية عن هذه ال�صورة ب�سبب تغطيتها ال�صحفية
Part 1 titled “The Cost of Brotherhood in Times of Conflict” issued in 2016, addressed the various Arab
ال�سلبية واﻗﻊ اﻟﻌﻴﺶ
للفل�سطينينيم داخل �أماكن جلوئهم� ،آخذين يف الإعتبار قوة الت�أثري التي لديها
اإلعالمية"
"مؤسسة ماجد أبو شرار
مستقلة ورئيسة
*
and
international
situations
صحفية that
generated
the Palestinian cause. It also showed the distribution map of
اﻟﺘﻘﺪ
وإرادة
ّ
اللبناين.
على املتلقي
Palestinian refugees in Lebanon, the demographic and sociological impact of their distribution, and the
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن )(٢
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