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ال يق��دم الرئي��س األم��ريك ترام��ب يف م��ا أس��اه "صفق��ة الق��رن" أي يشء 

للفلس��طينيني، بل عىل العكس، يقدم فلسطني وشعبها هدية مجانية إلرسائيل 

ومرشوعها التوسعي اإلس��تيطاين. صحيح أن هذه الصفقة كُتبت وصيغت بأيٍد 

أمركية، لكنها يف الحقيقة كتبت بقرار وروح إرسائيلية تتجاوب مع توصل إليه 

ُغالة املرشوع اليميني الصهيوين املتطرّف، ممن ال يرون يف فلس��طني إالّ مساحة 

مفرزة لطموحهم العدواين اإلستعاري.

لقد أخ��ذت صفقة الق��رن كل يشء م��ن الفلس��طينيني: االرض، القدس، حق 

العودة، الدولة املس��تقلة، الس��يادة، حري��ة التعليم والرأي، العمل الس��يايس، 

التنقل، العالقات الخارجية، واألمن... لقد س��لبت هذه الصفقة املس��مومة من 

الفلسطيني الكرامة والطموح والحلم، ومل تقدم له سوى وعود وأوهام بتحسني 

أحواله املعيش��يّة، وكأن الرصاع مع إرسائيل الذي ترجم نفسه حروباً متواصلة، 

كان مج��رّد خالف عىل مس��توى العيش وظروفه، وليس ع��ىل األرض والحرية 

والحق بالحياة وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس.

أم��ا لبنانياً، فقط رضبت الصفقة عرض الحائ��ط كل مطالب اللبنانيني حكومة 

وش��عباً، وأهمها إيجاد حل عادل للقضية الفلس��طينية، حل عادل يس��تند اىل 

مبادرة الس��الم العربية، وحق العودة إىل أماكن التهج��ر، ورفض التوطني بأي 

ش��كل من األش��كال. وتكرب مخاوف اللبنانيني والفلسطينيني من سياسات فرض 

مخطط��ات الصفقة كأمر واقع، متجاوزة الرفض الفلس��طيني والعريب واللبناين 

وحت��ى ال��دويل، مراهنة عىل حال الضع��ف والتفكك الكياين العريب الش��امل، 

وكذلك االنهيار اإلقتصادي والسيايس الذي يعيشه لبنان وتردد املواقف العربية 

والدولية عموماً أمام الجربوت والطغيان األمريك.

والس��ؤال املطروح علينا هو كيف ستتم مواجهة صفقة القرن عربياً وفلسطينياً 

ولبنانياً؟

لقد أُعلنت املالمح العامة لصفقة القرن قبل حوايل العامني عىل األقل، وظهرت 

معاملها واتجاهاتها الرئيس��ة منذ وقٍت مبك��ر، ومل تفاجىء نصوصها التفصيلية 

أح��داً، ما يعني أن��ه كان من املف��رض أن تكون األطراف املعني��ة، خصوصاً 

الفلسطينية واللبنانية والعربية، قد أعّدت خطط التصدي لها كمرشوع تدمري 

لفلس��طني واملنطقة، إالّ أنه من الواضح أّن شيئاً من ذلك مل يحصل، فهل سيتم 

اآلن، وبع��د اإلعالن عن بنود الصفقة، صياغة خارطة طريق فعليّة ومتاس��كة 

ملواجهتها عىل مختلف الصعد؟

إّن املس��ؤولية األوىل ع��ن مواجه��ة صفق��ة الق��رن، س��تقع بال��رورة عىل 

الفلس��طينيني، قيادات وشعباً. والخطوة األساسية يف هذه الرحلة تبدأ من إنهاء 

حالة اإلنقس��ام الوطني والس��يايس والجغرايف، وتوحيد الرؤية واملسار وتحديد 

أش��كال املواجهة وميادينها، لحاية مكتس��بات النضال الفلسطيني الذي بات 

عم��ره اآلن أكرث من مائة عام. وضمنه أيضاً انتهاج مس��ار جهود ديبلوماس��ية 

نش��طة وفّعالة باإلستناد اىل القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، 

والت��ي تضمن حق العودة وبناء الدولة الوطنية املس��تقلة عىل األرايض املحتلة 

عام 1967. واملؤكد أن األساس يف مواجهة الفلسطينيني لتلك الصفقة هو توسيع 

مس��احة املقاومة وبكافة أشكالها يف فلسطني املحتلة، وهو ما يتطلّب توافقات 

من السلطة والفصائل والقوى السياسية عىل أشكال هذه املواجهة وآلياتها.  

ام��ا لبنانياً، وملواجهة كل أش��كال الضغ��وط الخارجية املحتملة، ال س��يا من 

املدخل االقتصادي إلرغام  لبنان عىل السر يف مرشوع الصفقة وتوطني الالجئني 

الفلسطينيني عىل أرضه، فيجب تجاوز الرفض الكالمي لكل مندرجاتها، والعمل 

يف اتجاهني، األول منها ديبلومايس يتوجه نحو كس��ب دعم األصدقاء الدوليني 

ملوق��ف لبن��ان، م��ن دون أن يهمل العمل م��ع املنظات والهيئ��ات الدولية، 

ويس��تفيد من طاقات املهاجرين اللبنانيني يف مختلف أنحاء العامل.

أم��ا الثاين، فمدخله إق��رار الحقوق اإلنس��انية لالجئني الفلس��طينيني يف لبنان 

وتحسني أوضاعهم املعيشية، ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

)األونروا( وهو ما بات أهمية ملحة لتصليب املوقف الفلسطيني واللبناين. من 

أجل القول للعامل أننا فعالً ضد التوطني مها كان مستوى الضغوط التي ُتارس 

علين��ا، مع ما يرافقه وتوجبه القوانني الدولية واإلنس��انية من حقوق اإلعراف 

لالجئني بحقوقهم لتحصيل عيشهم بكرامة واملساهمة يف دعم اإلقتصاد الوطني 

اللبناين، يف انتظار عودتهم إىل بالدهم. 

إّن ركيزتنا األساسية هي وضع خطة عمل مشركة تحدد أطر إسراتيجة مواجهة 

املحاوالت األمركية واإلرسائيلية تتجاوز التضامن الكالمي والشعارات املكررة".

حسن منيمنة 
رئيس لجنة الحوار اللبناين - الفلسطيني 

من أجل مواجهة ناجحة لصفقة القرن كلمة

السفير الفلسطيني: 
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احلكومة  وم��ن  اللبنانية  الدولة  من  الفل�سطينيون  يريد  م��اذا   ¶
اجلديدة؟

الفل�سطيني  االن�ساين  امللف  يف  ال��دخ��ول  احلكومة  م��ن  ب�سراحة  نريد   -
تاأثريًا  اأك��ر  عمومًا،  لبنان  يعانيه  ال��ذي  ال�سعب  املعي�سي  الو�سع  وبعمق. 
فتح  ع��دم  اأن  كما  والتجّمعات.  املخيمات  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  على 
�سوق العمل اأمام الفل�سطينيني يجعل حياتهم بائ�سة وبالغة ال�سعوبة. ولوال 
الدولية،  واملوؤ�س�سات  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تقدمها  التي  امل�ساعدات 
لكان الو�سع كارثيًا. فالوظائف التي توؤّمنها وكالة "االأونروا" تخفف العبء 
اإ�سدار  على  جدي  وب�سكل  العمل  اللبنانيني  اأخوتنا  على  لكن  ما،  حد  اإىل 
املرا�سيم التي جتيز للفل�سطينيني حق العمل اأ�سوة بغريهم من املقيمني على 

االأرا�سي اللبنانية.
وللجنة  اللبنانيني،  للم�سوؤولني  العمل  ح��ق  ح��ول  قانونية  ورق��ة  قدمنا  لقد 
تتابعها  وه��ي  املعنية،  اجلهات  اإىل  لرفعها  -الفل�سطيني  اللبناين   احل��وار 
بدقة. وال مت�س الورقة القوانني اللبنانية االأ�سا�سية بعد تعديل القانونني رقم 
128 و 129 واإزالة مبداأ املعاملة باملثل يف التعامل مع الفل�سطيني. اجلهات 
اللبنانية كافة تعرف مطالبنا، فنحن ال نطلب �سيئًا من لبنان �سوى اأن يحيا 
الفل�سطيني الالجىء اإليه ق�سرًا بكرامة. فالفل�سطيني الذي التزم احلفاظ على 
االأمن واال�ستقرار يف لبنان واملخيمات، ب�سهادة معظم املرجعيات اللبنانية، 
ال يطلب �سوى اعتماد االإج��راءات الالزمة، فالقوانني موجودة، وهي جتيز 
له العمل ليحيا بكرامة حلني عودته اإىل وطنه. نحن نطالب باحرتام القانون 
الدويل االن�ساين الذي ين�س على اأن الدولة التي تقبل حق اللجوء اإليها، عليها 
اأن توؤمن لالجىء حياة الئقة. نحن ال نطلب م�ساعدات، بل حق الفل�سطيني 

بالعمل كي يح�سل بعرقه على لقمة عي�سه.
من جانبي ا�ستغرب، بل وا�ستهجن اخلوف من ال�سماح للفل�سطيني بالعمل، 
واللبنانية  الفل�سطينية  املواقف  اأن  خ�سو�سًا  له،  مقنع  �سبب  اأي  اأج��د  وال 
الدائمة  وقفتهم  واللبنانيني  للبنان  نقّدر  نحن  التوطني.  رف�س  يف  موّحدة 
للموقف  قوة  يعطي  اأم��ر  وهو  بالعودة.  الالجئ  الفل�سطيني  حق  جانب  اإىل 
وبالتايل  بحقوقنا،  للمطالبة  ويعزز و�سعنا  الدولية  املحافل  الفل�سطيني يف 
و�سكرنا  للبنان  وتقديرنا  حبنا  ومع  للتوطني.  م�سروع  اأي  �سد  نقف  نحن 
نحن  وطننا.  اإىل  بالعودة  حقنا  عن  نتنازل  وال  التوطني  نرف�س  ل�سيافته، 
نرف�س التوطني لي�س فقط الأن لبنان ال يريده، بل الأّن لنا احلق يف اأر�سنا . 
يجب �سحب مو�سوع التوطني من التداول. كما اأننا على قناعة بقدرتنا على 
مواجهته، ومواجهة اأي م�سروع ينال من حقوقنا. وعندما يقف لبنان موّحدًا 

�سد التوطني ي�ساندنا كفل�سطينيني �سد اأي م�سروع ي�ستهدف وجودنا.
ما  حتقيق  املعروفة  باأو�ساعها  اللبنانية  الدولة  ت�ستطيع  هل   ¶

يطالب به الفل�سطينيون؟
امل�ستحيل.  نطلب  ال  لكننا  لبنان،  يف  �سعبة  االأو���س��اع  اأن  ج��ي��دًا  ن��درك   -
اأج��ل  م��ن  بالعمل،  للفل�سطينني  ت�سمح  وق�����رارات   مبرا�سيم  نطالب  نحن 
اأن  ثم  غ��دًا.  يتح�ّسن  قد  لكنه  اليوم،  فالو�سع �سعب  مقّومات عي�سه.  تاأمني 
عمله  من خالل  كبوته  من  لبنان  نهو�س  امل�ساهمة يف  ي�ستطيع  الفل�سطيني 
يف الداخل وما ير�سله من اخلارج، وما ينفقه من عمالت �سعبة من خالل 

املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية واالأممية ومنظمة التحرير والف�سائل. 
فونها؟  ¶ نحن الآن يف �سميم ما ي�سمى "�سفقة القرن" كيف تو�سّ

مهدت  وق��د  وا�سحة،  االمريكية  اخلطة  اأو  القرن"  ب�"�سفقة  ي�سّمى  م��ا   -
القد�س،  يف  االمريكية  لل�سفارة  نقل  من  ب��دءًا  عنها،  لالإعالن  عدة  خطوات 
وقطع التمويل عن "االأونروا" وحماولة اإلغاء التمديد لواليتها، واإنهاء ق�سية 
املنامة، وغري ذلك  الفل�سطيني، وور�سة  الالجىء  تعريف  واإعادة  الالجئني، 

الواقع كما هو. فاملعرو�س  اأن ن�سّخ�س  من مواقف واإج��راءات. لكن يجب 
لي�س �سفقة، الأن ال�سفقة تتم عادة بني طرفني. هذه ال�سفقة هي من طرف 
يهدف  اأن��ه  تكمن خطورته يف  ق��دمي جديد  مل�سروع  ا�ستكمال  وه��ي  واح��د، 
بكل  احل��ائ��ط  عر�س  وال�سرب  كلها،  فل�سطني  اأر����س  على  اال�ستيالء  اإىل 
اإنها  ودولتهم.  باأر�سهم  الفل�سطينيني  حق  حتفظ  التي  الدولية  ال��ق��رارات 
قيام  م�سروع  فل�سطني، و�سرب  ق�سية  ت�ستهدف  كبرية  موؤامرة  باخت�سار 
الدولة الفل�سطينية على اأر�سنا، لكن لي�س كل ما يكتب ل�سعب ما ي�سبح قدرًا 
ال فكاك منه. نحن مل ولن نر�سخ ملا جاء فيها، والتاريخ �سّجل و�سي�سّجل 
وقرارنا  مرفو�سة،  فال�سفقة  .وعليه،  الت�سحيات  غلت  مهما  �سعبنا  �سمود 

عدم اخل�سوع لكل من يحاول الرتويج لها.
¶ كيف ميكن مواجهة ال�سفقة من دون وحدة وطنية فل�سطينية؟ 

توّحد  اجلميع  حدين.  موَّ اإاّل  ال�سفقة  مواجهة  ميكننا  ال  اأن��ه  لنا  وا�سح   -
خلف موقف الرف�س الذي عّب عنه الرئي�س حممود عبا�س. وهناك توا�سل 
م�ستمر بني كل الف�سائل الفل�سطينية منذ اأن مّت االإعالن عن امل�سروع الذي 

يهدف اإىل اإنهاء الق�سية الفل�سطينية.
على ال�سعيد اللبناين، اللقاءات واالت�ساالت قائمة بني كل الف�سائل لت�سكيل 
قيادة م�سرتكة لتن�سيق املواقف، والعمل على تنظيم حراك الإي�سال �سوتنا 

اإىل كل املراجع العربية والدولية.  
¶ هل اإعالن ال�سفقة كاٍف لراأب ال�سدع الفل�سطيني؟  

- ال�سعب الفل�سطيني غري حمبط، والدليل مقاومته ال�سعبية وعلى كل املنابر 
الدولية. االآن هناك اتفاق �سريح على اأننا �سنواجه ال�سفقة مبوقف موّحد، 

وهناك تفاهم جدي على اإنهاء حالة االإنق�سام ونتمنى اأن ن�سل اإىل غايتنا.
الو�سع خطري الأّن هدفه اإنهاء الق�سية الفل�سطينية. ال�سعب الفل�سطيني مدرك 
م�سروع  اأي  مير  اأن  ميكن  وال  املخاطر،  من  ق�سيته  حماية  يف  مل�سوؤوليته 
الثقة  اأنهم قادرون وم�سّرون على املواجهة ولديهم  الفل�سطينيني طاملا  �سد 

ب�سالبتهم وقّوة عزميتهم.
وكلنا يعرف اأّن اأحدًا مل يكن ليجروؤ على طرح م�سروع مثل م�سروع �سفقة 
القرن لوال الوهن واالإنق�سام العربي اللذان اأو�سالنا اإىل ما ن�سهده اليوم من 
م�ساريع تهّدد وجودنا. لكن اليوم الكل يقف وراء القيادة الفل�سطينية ويدعم 

مواقفها، ونحن نراهن على �سعبنا الفل�سطيني بكل فئاته وانتماءاته.
ال�ستات  الفل�سطيني يف  الرف�س  فّعاليات تعّب عن  حاليًا، نعمل على تنظيم 
الأّي م�ساريع تنتق�س من حقنا. وما �سهدته املخيمات الفل�سطينية يف لبنان 
من حتركات راف�سة لهذه ال�سفقة هي ر�سالة توؤكد على �سالبة موقفنا. هذه 
لنا �سيكون  اأي حراك  بعناية.  التحركات م�ستمرة ونحن ندر�س كل حترك 
اأم��ا يف  لنا.  امل�سيفة  الدولة  لبنان،  و�سالمة  اأم��ن  على  احلفاظ  �سقف  حتت 

الداخل، فال�سراع اأ�سد واأقوى مع االحتالل.
ال��وج��ود  ع��ل��ى حت��ّم��ل  ق����ادرًا  ي��ع��د  ل��ب��ن��ان مل  اأن  ي���رى  البع�ض   ¶

الفل�سطيني؟
يتحّمل  اأن  ي�ستطيع  ال  البلد  اأن  القول  الفل�سطيني  حق  يف  املجحف  من   -
وجوده. نحن مل ناأت بخاطرنا اإليه. لقد مّت تهجرينا من بالدنا بالقوة، وهناك 
موؤامرة على فل�سطني واالأمة العربية ويف القلب منها لبنان. نحن نريد العودة 
وفل�سطني  لبنان  منها.  الأننا جزء  وت�ساندنا  تتحّملنا  اأن  العربية  االأمة  وعلى 
قبل  موّحدة.  وثقافة  متينة  وعالقات  م�ساهرات  وهناك  واح��د،  �سعب  هما 
ولقد  ال�سعد.  خمتلف  وعلى  يومية  العالقات  كانت  اال�سرائيلي  االحتالل 
�ساهم الفل�سطينيون يف تقدم لبنان وازدهاره على خمتلف ال�سعد. وعليه، ال 
اأرى اأننا عبء على لبنان، اأو اأن هناك اأي مبر حلرمان الفل�سطيني من حقه 
يف احلياة الكرمية. ثمة من يخرج علينا بفزاعة التوطني فقط الإثارة املخاوف.
من الطبيعي اأن نعمل كما غرينا يف كل لبنان لتاأمني حياتنا بعرقنا وقدراتنا 
الفل�سطيني خالل كل  املوقف  اإط��راء  اإجماعًا على  اأّن هناك  وكفاءاتنا. علمًا 
االأزم��ات التي مّرت على لبنان يف ال�سنوات االأخ��رية. فقد كان الفل�سطيني 

و�سيظل عاماًل اأ�سا�سيًا لالإ�ستقرار واالأمن.
هذا هو موقفنا الفل�سطيني املوّحد. مبا تتطّلبه من امل�ساهمة يف احلفاظ على 
ومزدهرًا  قويًا  فوجوده  لبنان.  با�ستنها�س  وامل�ساهمة  واالإ�ستقرار  االأم��ن 
اإيجابًا يف املخيمات، وم�ساكله تنعك�س علينا وندفع  ومعافى ينعك�س علينا 

ثمنها م�ساعفة. 
الفل�سطيني  ال�سعب  ومع  الفل�سطينية  الق�سية  مع  موّحدًا  لبنان  يقف  اليوم 
ويدعم حقوقه يف العي�س بكرامة اإىل حني العودة الأر�سه، وي�سّر على بناء 

عالقات حوار �سوية و�سليمة �سويًا.
 - اللبناين  احل���وار  جلنة  وم��ه��ام  دور  تفعيل  اإىل  ن��دع��و  املنطلق،  ه��ذا  م��ن 
"الروؤية املوّحدة لق�سايا اللجوء  اإقرار وثيقة  الفل�سطيني ودعمها من خالل 
الفل�سطيني يف لبنان" التي اأ�سدرتها. وناأمل يف اأن يكون لها تاأثريها يف 
اإىل  و�سواًل  االإ�ست�سارة  دورها جمرد  يتعّدى  واأن  والقرارات،  ال�سيا�سات 
امل�ساهمة يف ر�سم �سيا�سات احلكومة اللبنانية يف ما يتعّلق بق�سايا الالجئني 

الفل�سطينيني يف لبنان.

السفير الفلسطيني: لبنان الموحد ضد التوطين يدعم حقنا بالعودة
املوقف الفل�سطيني من �سفقة القرن وقدرته على مواجهتها واآلية تكامله مع املوقف اللبناين يف رف�س التوطني، ومطالب الفل�سطينيني املوّحدة يف لبنان مع نيل حكومة الرئي�س ح�سان 

دياب الثقة من املجل�س النيابي، اإ�سافة اإىل الأو�ساع املعي�سية يف املخيمات والتجّمعات الفل�سطينية، كانت حمور لقاء "ج�سور" مع ال�سفري الفل�سطيني يف لبنان اأ�رشف دبور.  

"لبنان قوي ومزدهر ومعافى ينعكس علينا إيجابًا 
في المخيمات، ومشاكله تنعكس علينا 

وندفع ثمنها مضاعفا"
¶ ¶ ¶

"الفلسطيني الذي التزم الحفاظ على األمن 
واالستقرار في لبنان والمخيمات، ال يطلب سوى 
اعتماد اإلجراءات الالزمة التي تجيز له العمل ليحيا 

بكرامة حتى عودته إلى وطنه"

صفقة القرن
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دة. لي�ست "�سفقة القرن" جديدة اأو م�ستِجّدة، بل هي متجدِّ
اإ�سرائيل وحلفاوؤها يف الغرب جهدًا الإنهاء حّق  تاأُل  منذ العام 1948 مل 
ال�سعب الفل�سطيني ببناء دولته، قبل اأن ينكّب النقا�س على احلق باإقامتها، 

كما تهجري اأهلها، قبل اأن ين�سّب اجلهد على عودتهم.
قامت اإ�سرائيل على تدمري م�سروع دولة فل�سطني وتهجري �سعبها اأ�سا�سًا، 
الدولة  ب��اأنَّ يف  و194  القرارين 181  منذ  عاءاتها  ادِّ ت�سديق  فهل ميكن 

والالجئني جمال مفاو�سة؟
دوٍر يف  اأداِء  من  املتحدة  ل��الأمم  كامٌل  ان�سحاٌب  ثمة  ال��ّدويل  الف�ساء  يف 
الدولية جهازًا  ة  املن�سّ الوقاية منها، ل�سالح حتّول هذه  اأو  النزاعات  حّل 
يف  معّمق  بحٍث  اإع��ادة  ال�سياق  هذا  ويقت�سي  اإاّل.  لي�س  واإغاثّيًا  اأخالقيّاً 
بناء  مب�سارات  ُيعنى  ما  يف  خ�سو�سًا  وفاعليتها،  املتحدة  االأمم  مهّمات 
راع  ال�سّ م��اآالت  يف  ف�سٍل  كلمة  اإق���رار  يف  الف�سل  وم��ا  العاملي.  ال�سالم 

الفل�سطيني – االإ�سرائيلي �سوى خري دليٍل على هذا االن�سحاب.
"مبادرة  عنينا  اال�سرتاتيجية،  اخلطوة  تلك  ع��دا  االإقليمي،  الف�ساء  يف 
ال�سالم العربية" )2002(، ثّمة معطوبّية بنيوّية يف قوة التاأثري الذي كان 
من املمكن اأن تتمّتع بها جامعة الدول العربية. ويقت�سي هذا ال�سياق اأي�سًا 
وعندها  وفاعلّيتها.  العربية  ال��دول  جامعة  مهّمات  يف  معّمق  بحٍث  اإع��ادة 
الواليات  حليفيها  وحتديدًا  اإ�سرائيل  مع  التوازن  ا�ستعادة  توّقع  ّح  ي�سِ
املتحدة ورو�سيا، اإذ هي اأوروبا على كثرٍي من الرتّهل مبا ُيعنى باالنخراط 

يف م�سار بناِء �سالٍم فل�سطيني – ا�سرائيلي غري منحاز.
عن  بعيدًا  الوحدة  ال�ستعادة  كيانّية  حاجة  ثّمة  الفل�سطيني،  الف�ساء  يف 
مدنّية  مواجهة  ل�سالح  منَفِلتة،  "براغماتّية"  اأو  حم���دودة،  "اأ�سلمة" 
ديبلوما�سّية، وحتى ميدانّية �سلمّية موجعة الإ�سرائيل. بطبيعة احلال، هي 
على  ق��ادرة  الن�سال،  على  اإ���س��راره  ومنوذجّية  �سعبها  ب�سمود  فل�سطني 
من  ا�سترياٍد  اأو  هنا،  من  فر�س  اأّي  عن  بعيدًا  مقاومتها،  من��وذج  �سوغ 
الفر�س واال�سترياد ميتلكان م�سروعّية، ب�سبٍب  اإفرتا�س حماذير  هناك. 
من تاريخيّة ا�ستُخدِمت فيها فل�سطني من كثريين، ومل تزل، مطّية بدل اأن 

تكون الق�سّية.
موّحدة  "روؤية  وثيقة  اإىل  العودة  مبكان  املُ��ِل��ّح  من  اللبناين،  الف�ساء  يف 
جلنة  فيها  اأجن��زت  والتي  لبنان"،  يف  الفل�سطيني  اللجوء  ق�سايا  جُت��اه 
اللبنانّية  االأح��زاب  تاأ�سي�سّية مع  مات  – الفل�سطيني مقدِّ اللبناين  احلوار 
مبا  والديبلوما�سي،  وال�سيادي  االإن�ساين  بني  متوازنة  مقاربة  ملنهجّية 
وانحيازًا  املرفو�س،  ل�"التجني�س"  م��ع��اِداًل  "التوطني"  تعريف  ذل��ك  يف 
لدور  ومتتينًا  العودة،  اإىل  لتوقهم  رف��دًا  الالجئني  حياة  �سروط  لتح�سني 
يف  وانخراطًا  )االأون���روا(،  الفل�سطينينّي  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة 
اإنتاج قواعد اال�ستباك الديبلوما�سي  اإعادة  ديبلوما�سّية هجومّية من باب 
مار�سته  ما  ا�ستمرارًا من الاأخالقّية  يعّريها  اإ�سرائيل، مبا  مع  والقانوين 
التهجري  بتاأبيد  يتعّلق  ما  يف  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  اعتداًء  ومتار�سه 

ومنع العودة.
ما ورد يف هذه الوثيقة – الروؤية يتطّلب �سياغًة يف خارطة طريق دولتّية 
واالإرجت��ال  والفوبياوّية  وال�سعبوّية  الدمياغوجيا،  م�ساحات  فيها  تنتهي 

ل�سالح خيارات مواجهة علمّية وعمالنّية.
االإكتفاء برتداد �سعاراٍت مبنّية على الزماٍت تقليدّية غري جمٍد. واالأحرى 
والتخوين  املزايدة  يف  متجّددة  ا�سطفافاٍت  اخ��رتاع  عن  االمتناع  بدايًة 
ع الق�سّية  داخلّيًا، اإذ هذا يناق�س روحّية الوثيقة اجلامعة ويعيدنا اإىل مربَّ
– الورقة خدمًة الأجنداٍت ال عالقة للبنان اأو فل�سطني بها. هنا بيت ق�سيد 

حماية بو�سلة مواجهة وطنّية متما�سكة.
حّق  ت�سفّية  القرن" جلهة  "�سفقة  يف  ورد  ملا  الوطنّية  املواجهة  بو�سلة 

عودة الالجئني من �سمن ما ورد من حلوٍل ثالثّية، عنينا اإّما بقاوؤهم حيث 
فل�سطني  اإىل دول��ة  ع��ودٍة رمزّية  تاأمني  اأو  ثالث،  بلد  اأو توطينهم يف  هم، 
ال  اللبنانية  الوطنية  البو�سلة  هذه  االأو�سال.  واملقّطعة  ال�سيادة،  املنزوعة 

ت�ستقيم �سوى باإن�ساء تن�سيٍق لبنايّن – فل�سطينّي – عربّي – اأُممّي.
االأوه��ام  ب��اب  من  هي  اأو  واقعّية،  املعادلة غري  ه��ذه  اأن  البع�س  يعتب  قد 
لكّل  ذاتّي  نقٍد  مرحلة  بالغو�س يف  معنّيون  اأننا  احلقيقة  فيما  املت�سّنجة، 
ال�سياق الذي حكم مواجهة اإ�سرائيل ديبلوما�سّيًا يف العقود ال�سابقة، هذه 

املواجهة التي مل ُتنِتج �سوى خيبات.
ات  اخليبات على ت�سظياتها، لي�ست حتمّية اإن اأح�سّنا االإحتكام اإىل من�سّ
مركّبة بني القانوين وال�سيا�سي والديبلوما�سي والتوا�سلي، ولكن اأي�سًا 
االأكادميي – الثقايف – الرتبوي، واالإقت�سادي – االإجتماعي – املايل. 
ات ت�ستدعي تبّنيًا من االنتلجن�سيا الفاعلة يف كلٍّ من مكّونات  هذه املن�سّ
االإطار التن�سيقي الذي ذكرنا. االأهم من كّل ما �سبق ال�سري باجتاه القب�سِ 

على العقل الغربي الإجها�س رعونة والاأخالقية "�سفقة القرن".
القب�س على العقل الغربي بديبلوما�سّية عامة يقودها لوبيينغ ر�سيق وذكي 

حمّددٍة اأهدافه باملكان والزمان.
"حق  اللوبينغ، وال �سري يف �سرب  �سة يف هذا  ُبنية موؤ�سِّ االأمم املتحدة 
جبهٍة  الدولّية يف  العدالة  داعمي  وجمِع  �سرعّيته،  انتفاِء  النق�س" بطرح 

معار�سة.
�ستان اأي�سًا  املحكمة اجلنائية الدولّية، وحمكمة العدل الدولّية ُبنيتان موؤ�سِّ
يف هذا اللوبييغ. ت�سويق مبادرة ال�سالم العربّية تتّوج جدّية العرب وُتثبت 

�سلف اإ�سرائيل.
ما نحن ب�سدده الناأي بالنف�س عن مقارباٍت خ�سبّيٍة حل�ساب تدمري علمّي 
للروايات االإ�سرائيلّية الكاذبة التي اغتالت فل�سطني واأهلها، باالإ�سافة اإىل 
دعم خيار ماأ�س�سة دولة فل�سطني، والّدفع باجتاه اإعالنها كاملة الع�سوية 
يف االأمم املتحدة، وخلو�سًا اإىل تزويد كّل الالجئني الفل�سطينّيني باأرقام 
وطنّية، ما يح�سم هوّيتهم املواطنّية، مع حماية هوّيتهم القانونّية كالجئني 

لهم احلق  بالعودة اىل اأر�سهم.
ال�سفقات  ك��ل  الإ�سقاط  بنيوي  خ��ي��اٌر  اإن��ه  ال��غ��رب��ي...  العقل  على  القب�س 

وا�ستعادة الق�سّية!
* خبير في السياسات العامة وقضايا الالجئني

صفقة القرن: خيارات المواجهة
زياد ال�صائغ*

"في الفضاء الّدولي ثمة انسحاٌب كامٌل لألمم 
المتحدة من أداِء دورها في حّل النزاعات أو منعها، 

لصالح تحّولها جهازًا أخالقّيًا وإغاثّيًا ليس إاّل"
¶ ¶ ¶

"في الفضاء الفلسطيني، ثّمة حاجة كيانّية الستعادة 
الوحدة... لصالح مواجهة مدنّية ديبلوماسّية، 

وحتى ميدانّية سلمّية موجعة إلسرائيل"
¶ ¶ ¶

" في الفضاء اللبناني، االنخراط في ديبلوماسّية 
هجومّية يعني فتح باب إعادة إنتاج قواعد 

االشتباك الديبلوماسي والقانوني مع إسرائيل"

)جمال الشمعة(
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َدَق من قال عن روؤية ترامب باأنها ُتقّدم الأول مرة يف  �سَ
تاريخ ال�سراع العربي االإ�سرائيلي مبادرة للحل اأ�سواأ 
مم��ا ه��ي م��وج��ودة يف ال��واق��ع. ه��ذه ال��ع��ب��ارة �سحيحة 
متامًا، الأن املبادرات للحلول تكون يف العادة متوازنة، 
منحازة  كانت  لو  حتى  متوازنة،  تكون  اأن  حت��اول  اأو 
لطرف، من خالل تقدميها لكل طرف ق�سمًا من مطالبه. 
اأما هذه املبادرة فتتجاوز احلقائق التاريخّية والقواعد 
اأقامها  التي  بالوقائع  وت�ستبدلها  الدولّية،  واملرجعّيات 
اأعطت  االحتالل، وباالأمن وامل�سلحة االإ�سرائيلية. فهي 

اإ�سرائيل كل �سيء، ومل تعط للفل�سطينيني �سيئًا.
النقاط  بع�س  اأع��ط��ت  اأن��ه��ا  ق��ارئ��ه��ا  يعتقد  عندما  حتى 
اإق���رار  م��ن  ت�سمنته  م��ا  م��ث��ل  الفل�سطينيني،  ل�����س��ال��ح 
باإقامة دولة فل�سطينية )وملن ال ي�سدق هذا فليقراأ مقال 
ا�سرتجعته  اأنها  �سيجد  ال�سفقة(،  عن  نتنياهو  بنيامني 
م��ن 30 �سرطًا  اأك��ر  م��ن خ��الل و�سع  باليد االأخ���رى، 
م�ستحيلة.  الدولة  على هذه  الفل�سطينيني  موافقة  جتعل 
تقوم  لن  فاإنها  عليها،  وافقوا  باأنهم  ج��داًل  �سّلمنا  واإذا 
هي  امتحان  يف  جناحها  وبعد  اإ�سرائيل،  مبوافقة  اإاّل 
اأو ر�سوب  التي تبت بنجاح  اأ�سئلته، وهي  من و�سعت 
من  متلك  فلن  "الدولة"  قامت  واإذا  فيه.  الفل�سطينيني 

مقّومات الدول �سوى االإ�سم، فهي �ستكون بال �سيادة، 
ومقّطعة االأو�سال، وتخرتقها امل�ستعمرات االإ�ستيطانية 
اجلبنة  مثل  وجتعلها  والع�سكرية،  االأم��ن��ي��ة  وامل��ن��اط��ق 
حتت  �سيكون  ال��داخ��ل��ي  االأم����ن  وح��ت��ى  ال�سوي�سرية، 
و�ساية اإ�سرائيلية، ومن حق القوات االإحتاللية دخولها 
اإنذار مبكر  وقتما واأينما ت�ساء، و�سيكون هناك حمطة 

واحدة على االأقل داخل اأرا�سي "الدولة" العتيدة.
ورغم ذلك، ثمة معار�سة من بع�س االأو�ساط االإ�سرائيلية 
الروؤية؛  الدولة يف  من داخل احلكومة وخارجها حول 
على  ل���الإق���رار  ع��ر���س��ه��ا  ت��اأج��ي��ل  اإىل  نتنياهو  دف���ع  م��ا 
احلكومة، وهناك توجه باأاّل ُيقّر بند الدولة الفل�سطينية. 
تطّبق  فلن  اأُق����ّرت  ل��و  اأن��ه��ا  حتى  التجربة  علمتنا  وق��د 
االإتفاقات  اأن  �سيما  ال  الدولة،  عن  تتحدث  التي  البنود 
العربية االإ�سرائيلية مهما كانت �سيئة اأو جيدة، تطّبقها 
احلكومات االإ�سرائيلية ب�سكل اأ�سواأ مما ورد يف الن�س 

بكثري، فالقوي على االأر�س ُيف�ّسر االإتفاق كما ينا�سبه.
الالجئني  لق�سية  الروؤية  تناول  كيفية  اإىل  انتقلنا  واإذا 
التي تعّد اأ�سا�س الق�سية الفل�سطينية وجوهرها، �سنجد 
العجب العجاب. فقد جتاوزت القانون الدويل وقرارات 
ال�سرعية الدولية التي يعاد اإقرارها يف كل عام من قبل 
الذي   194 القرار  وخا�سة  املتحدة، وجتاهلتها،  االأمم 
التي  الديار  اإىل  الالجئني  وع��ودة  تعوي�س  على  ين�ّس 

روا منها. ُهجِّ
اأج���زاء  �ستة  نتنياهو"  ت��رام��ب  "�سفقة  ت�سّمنت  ل��ق��د 
حول الالجئني ت�ستمل على 18 خرقًا حلقوق الالجئني 
حل  "مطلوب  على  ن�ست  فهي  ال���دويل.  للقانون  وف��ق��ًا 
وح��ل  الفل�سطينيني،  ل��الج��ئ��ني  وواق���ع���ي  ون��زي��ه  ع���ادل 
اآلية  اليهود، عب  عاجل )الحظوا كلمة عاجل( لالجئني 
الفل�سطيني  االإتفاق  عن  منف�سل  ب�سكل  منا�سبة  دولية 
تكلفة  ع��ن  اإ���س��رائ��ي��ل  تعوي�س  يت�سّمن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  م��ن  "الالجئني" ال��ي��ه��ود  اإ���س��ت��ي��ع��اب 
وتعوي�سهم عن االأمالك املفقودة"، متجاهلة اأنهم لي�سوا 
و�سغطت  ال�سهيونية  احل��رك��ة  حّر�ستهم  ب��ل  الج��ئ��ني، 
لكي  ���س��ده��م،  اإره��اب��ي��ة  عمليات  تنفيذ  ل��درج��ة  عليهم، 
يعودوا اإىل "اأر�س امليعاد". وهذه نقطة جديدة متامًا، 
التي  ال�سابقة،  ال��ع��رو���س  يطرح يف  ك��ان  واأ���س��واأ مم��ا 
الفل�سطينيني  الالجئني  تعوي�س  يقرتن  اأن  تريد  كانت 
اأقام فيها  البلدان التي  ب�"الالجئني" اليهود، وتعوي�س 
الالجئون الفل�سطينيون، وتعوي�س اإ�سرائيل، بينما هذه 
اليهود  و"الالجئني"  اإ�سرائيل  بتعوي�س  تلتزم  اخلطة 

فقط.
كاملة  نهاية  ت��وف��ري  االت��ف��اق  على  اأن  ال�سفقة  واأك����دت 
و�سع  اأو  بالالجئني  املتعلقة  فيها  مب��ا  املطالبات،  لكل 
اأن احلقوق  م��ع  ل��ل�����س��راع،  اأي و���س��ع ح��د  ال��الج��ئ��ني، 
الفردية، مثل حق الالجئ الفردي بالعودة ال ت�سقط باأي 
عودة  هناك حق  يكون  ولن  الزمن،  مب��رور  وال  اتفاق، 
اإ�سرائيل،  دول��ة  يف  فل�سطيني  الج��ئ  اأي  ا�ستيعاب  اأو 
عودة،  ت�سّمنت  التي  ال�سابقة  املبادرات  ملختلف  خالفًا 

ولو رمزية، ولو يف اإطار مّل ال�سمل.
الالجئني  وت�سغيل  وكالة غوث  مقاربة  اأن  الروؤية  وتعُدّ 
من  عاظمت  االأج��ي��ال،  املتعدد  وتعريفها  )االأون�����روا(، 
م�سكلة الالجئني، وهذا التمهيد للمطالبة بحلها، وتغيري 
الذين ولدوا يف  لي�سمل فقط الالجئني  تعريف الالجئ 
ع�سرات  اإىل  ي�سل  ال  عدد  وه��ذا  النكبة،  قبل  فل�سطني 
اأن  ج��ان��ب  اإىل  دائ����م،  ب�سكل  وي��ت��ن��اق�����س  االآالف  م��ن 
االأ�سخا�س الذين ا�ستمروا يف اأماكن دائمة لن يكونوا 
موؤهلني لال�ستقرار يف مكان جديد، وميكنهم احل�سول 
اأما التعوي�سات  على التعوي�سات كما هو وارد الحقًا. 
الالجئني  لتعوي�س  ت�سعى  "�سوف  اأنها  اإىل  فاأ�سارت 
)اأي �سعي ولي�س التزامًا(. وكذلك فاإن احلديث عن 50 
االقت�سادية  اخلطة  يف  وارد  هو  ما  وف��ق  دوالر  مليار 
لي�س لالجئني، واإمنا مل�ساريع خمتلفة ولبلدان متعددة، 
وهو غري ملزم ومعّلق يف الهواء، ويت�سمن القليل من 

املنح، ومعظمها قرو�س بفوائد )اأكر من ن�سفها( �سيتم 
ال�سعي للح�سول عليها، و�سيتم و�سع هذه االأموال يف 
دولة  تعّينهما  موؤمتنان  يديره  �سوف  ال��ذي  �سندوق، 
املوؤمتنان  يدير  و���س��وف  املتحدة،  وال��والي��ات  فل�سطني 
ي�سعها  ال��ت��ي  امل���ب���ادىء  م���ع  ين�سجم  مب���ا  ال�����س��ن��دوق 
وال��والي��ات  فل�سطني  دول���ة  عليها  وت�����س��ادق  امل��وؤمت��ن��ان 

املتحدة".
غّزة  خ��ارج  من  الالجئني  حركة  معدل  "اإن  وت�سيف: 
االإتفاق  يتم  �سوف  فل�سطني  دولة  اإىل  الغربية  وال�سفة 
ع��وام��ل  خ���الل  م��ن  وتنظيمه  ال��ط��رف��ني،  ق��ب��ل  م��ن  عليه 
م��ت��ع��ددة، م��ن��ه��ا ال��ق��وة االق��ت�����س��ادي��ة وال��ب��ن��ى امل��ح��ّف��زة 
والقدرة على اال�ستيعاب، على اأاّل يقل�س معدل الدخول 
دول��ة  يف  التحتية  البنى  تطوير  وي��ج��ت��اح  امل�����س��اح��ات، 
فل�سطني، اأو يزيد املخاطر االأمنية على دولة اإ�سرائيل". 
وحتدد الروؤية ثالثة خيارات للذين يريدون مكانًا دائًما 
املحددات  وفق  فل�سطني  دول��ة  يف  االإ�ستيعاب  لالإقامة: 
اإ�سرائيل؛  بيد  ال��ق��رار  ال���واردة، وه��ي حم��ددات ت�سع 
التوطني(؛  )اأي  امل�سيف  البلد  يف  املحلي  االإ�ستيعاب 
الدول  �سنوات يف  لع�سر  عام  كل  اآالف الجئ   5 قبول 
مرة، حيث  الأول  تطرح  نقطة جديدة  )وهذه  االإ�سالمية 

كان يجري احلديث عن تهجريهم اإىل بلدان جديدة من 
دون حتديدها(.

للنظر  جلنة  ت�سكيل  اإىل  االإ����س���ارة  ال��روؤي��ة  وت�سّمنت 
التي عانت حروبًا مثل  ال��دول  الالجئني من  يف دخول 
االإت��ف��اق،  توقيع  عند  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة  ولبنان،  �سوريا 
�سينتهي،  الفل�سطينيني  لالجئني  القانوين  املركز  "فاإن 
و�سيتم اإنهاء االأونروا، واإزالة املخيمات واإقامة م�ساكن 

دائمة".
م�سّممة  واإمن��ا  للحل،  خطة  تالحظون لي�ست  كما  اإنها 
لريف�سها الفل�سطينيون، لكي توا�سل الواليات املتحدة 
نقل  ب��ق��رار  ت��رام��ب  ب����داأه  ال����ذي  تطبيقها  واإ���س��رائ��ي��ل 
ال�سفارة االأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س، واالإعرتاف 
ت�ستهدف  ال  فالروؤية  الإ�سرائيل.  موّحدة  كعا�سمة  بها 
التو�سل اإىل حل، واإمنا اإىل ت�سفية الق�سية الفل�سطينية 
من خمتلف جوانبها، وهي مغرقة بالتطرف مبا ي�ساعد 
على اإ�سقاطها، �سريطة توفري م�ستلزمات ذلك من خالل 
بلورة روؤية �ساملة جديدة، ووحدة وطنية، واإ�سرتاتيجية 

عمل م�سرتكة قادرة على اإحباطها.
* مدير عام املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 
والدراسات اإلستراتيجية – مسارات

 رؤية ترامب: إسقاط حق العودة وإلغاء األونروا
هاين امل�صري*

الصفقة " ال تستهدف التوصل إلى حل، 
وإنما إلى تصفية القضية الفلسطينية 

من مختلف جوانبها، وهي مغرقة 
بالتطرف بما يساعد على إسقاطها، 

شريطة توفير بلورة رؤية شاملة جديدة، 
ووحدة وطنية، وإستراتيجية عمل 

مشتركة قادرة على إحباطها"

صفقة القرن

األبارتهايد أو الفصل العنصري 
في جنوب افريقيا

جنوب افريقيا 

املحيط الهندي
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كي  التاريخ  يف  خبريًا  يكون  الأن  االإن�سان  يحتاج  ال 
االأمريكي  الرئي�س  عر�سها  التي  اخل��ارط��ة  اأن  ي��درك 
خارطة  متامًا  ت�سبه  القرن"،  "ك�سفقة  ترامب  دونالد 
البانتو�ستانات اأثناء نظام الف�سل العن�سري يف جنوب  
اأفريقيا، مع فارق واحد، وهو اأن املعازل الفل�سطينية 
بالغتيوهات، وقد  اأ�سبه ما تكون  اأ�سغر حجمًا، وهي 

يكون "غتيو�ستانات" االإ�سم االأدق لها.
ا�ستفزاز  زي��ادة  اإاّل يف  اخل��ارط��ة  ه��ذه  ن�سر  ي�سهم  مل 
القرن"  "�سفقة  يف  ي���روا  مل  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني، 
وُغّلف  نتنياهو  معظمه  كتب  اإ�سرائيليًا  م�سروعًا  اإاّل 
ُن�سرت  ال��ت��ي  التفا�سيل  وج����اءت  اأم���ريك���ي.  ب��غ��الف 
لتوؤكد خماوف ال�سعب الفل�سطيني، باأن اإدارة ترامب 
مع  متحالفة  ب��ل  وح�سب،  الإ�سرائيل  منحازة  لي�ست 
البنيان  يف  وتطرفًا  ميينية  عن�سرية  االإجتاهات  اأكر 

ال�سيا�سي االإ�سرائيلي.
ت��رام��ب  اإدارة  اأف���ع���ال  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ي����َر  ومل 
لت�سفية  فّجة  حم��اول��ة  اإاّل  ال��ق��رن،  �سفقة  ون�سو�س 
القد�س  �سم  ت��اأي��ي��د  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��وط��ن��ي��ة،  حقوقهم 
موّحدة  عا�سمة  بها  واالإع��رتاف  الإ�سرائيل،  ال�سرقية 
الالجئني  حقوق  لت�سفية  وحم��اول��ة  االح��ت��الل،  لدولة 

الدولية  ال��غ��وث  وك��ال��ة  ت�سفية  ومعها  الفل�سطينيني 
الدولة  فكرة  ا�ستبدال  اإىل  وال�سعي  "االأونروا"،   -
مقّطعة  وم��ع��ازل  بغيتوهات  ال�سيادة،  ذات  امل�ستقلة 
االأو����س���ال، يف م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 224 ج��زي��رة جم���زاأة 

ب��امل�����س��ت��ع��م��رات اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، واجل�������دار، وم��ئ��ات 
باأنفاق  اإاّل  بينها  توا�سل  وال  الع�سكرية،  احل��واج��ز 
كلما  اإغالقها  االإ�سرائيلي  اجلي�س  ي�ستطيع  وج�سور 

رغب واأراد.
حماولة  هو  ترامب،  �سفقة  يف  الفل�سطينيون  راآه  ما 
الإلغاء القانون وال�سرعية الدولية، والقرارات الدولية، 
مبا فيها ع�سرات القرارات ال�سادرة عن جمل�س االأمن 
الدويل، ومئات القرارات ال�سادرة عن اجلمعية العامة 
العدل  حمكمة  ق��رارات  اإىل  باالإ�سافة  املتحدة،  ل��الأمم 
اال�ستيطان،  �سرعية  ع��دم  على  تن�ّس  والتي  الدولية 
�سرعية  وع��دم  املحتلة،  االأرا���س��ي  �سّم  �سرعية  وع��دم 

االإحتالل امل�ستمر الأر�سهم.
وبذلك، فاإن �سفقة ترامب لي�ست �سوى حماولة اأمريكية 
لت�سريع اخلطوات االإ�سرائيلية، غري ال�سرعية، املوجهة 
وم�ستقلة،  ح��ّرة  فل�سطينية  دول��ة  قيام  اإم��ك��ان  لتدمري 
�سيطرة  وال  ال�سيادة،  معدومة  بغتيوهات  وا�ستبدالها 
اأمنها، وال مياهها، وال طرقها،  لها على حدودها، وال 

وال م�سادرها الطبيعية، وال اأجوائها.
وال يرى الفل�سطينيون يف الواقع فرقًا بني الغيتوهات 
التي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سجون  وب��ني  ك��دول��ة،  امل��ق��رتح��ة 
نهاية  يف  فهي  منا�سليهم،  م��ن  االآالف  مئات  دخلها 
املطاف بقع معزولة، وم�سيطر عليها اأمنيًا، وع�سكريًا، 
واقت�ساديًا،  واجتماعيًا، من قبل اجلي�س االإ�سرائيلي.

حتدث ترامب عن االأمن االإ�سرائيلي، ولكنه ف�سل يف 
اأن يذكر ولو ملرة واحدة اأمن الفل�سطينيني، وال اأق�سد 
بذلك فقط االأمن ال�سيا�سي املت�سرر باالإحتالل االأطول 
اأي�����س��ًا االأم���ن االإجتماعي،   ب��ل  ال��ت��اري��خ احل��دي��ث،  يف 

واالإقت�سادي، واحلياتي.
اأن�ساأوه  ما  ب��اأن  ذّكرناهم  كلما  االإ�سرائيليون  يغ�سب 
يعجزون  ولكنهم  اأب��ارت��ه��اي��د،  ن��ظ��ام  ه��و  فل�سطني  يف 
عن تقدمي و�سف خمالف، لتبير حقيقة اأن اإ�سرائيل 
وت�سمح  الغربية،  ال�سفة  مياه  من  على %85  ت�ستويل 

يف  �سنويًا،  مكعبًا  م��رتًا   50 با�ستهالك  للفل�سطينيني 
حني ي�سمح للم�ستوطن غري ال�سرعي با�ستهالك 2400 
مرت مكعب �سنويًا. اأما مياه غّزة، فقد اأ�سبح 95% منها 
الب�سري،  لالإ�ستعمال  �سالح  وغ��ري  ملوثًا،  اأو  ماحلًا 

ب�سبب احل�سار واالإ�ستغالل االإ�سرائيلي.
ب�ساعتهم  ث��م��ن  دف����ع  ع��ل��ى  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  وي���ج���َب 
ال�سوق االإ�سرائيلية ب�سبب الوحدة اجلمركية  باأ�سعار 
حني  يف  اإ�سرائيل،  من  عليهم  املفرو�سة  وال�سريبية 
عن  �سعفًا  ع�سرين  االإ�سرائيلي  القومي  الدخل  يزيد 

مثيله الفل�سطيني.
العن�سرية  الف�سل  طرق  ترت�سخ  ترامب  خارطة  ويف 
يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، امل��ح��ت��ك��رة م��ن االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، 
ت�سكل  ���س��ارت  وال��ت��ي  الفل�سطينيني،  على  وامل��ح��رم��ة 

جزءًا من منظومة االأبارتهايد االإ�سرائيلية.
مل ي���َر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون يف م�����س��روع ت���رام���ب ���س��وى 
ال��دويل  ال���ذي �سغط املجتمع  ال��دول��ت��ني،  ت��دم��ري حل��ل 
منظومة  اإن�ساء  ل�سالح  به،  للقبول  الفل�سطينيني  على 

اأبارتهايد ومتييز عن�سري كريه.
واالأب��ارت��ه��اي��د  البانتو�ستانات،  اأو  الغتيو�ستانات، 
ل��ي�����س��ت ح����اًل، واإذا ق�����س��ي ع��ل��ى اإم���ك���ان ق��ي��ام دول���ة 

يكون  فلن  ���س��ي��ادة،  وذات  ح���ّرة  م�ستقلة  فل�سطينية 
دول��ة  اأج���ل  م��ن  ال��ن�����س��ال  ���س��وى  الفل�سطينيني  اأم����ام 
فيها اجلميع يف احلقوق  يت�ساوى  واحدة دميقراطية 
والواجبات على كامل اأرا�سي فل�سطني التاريخية من 

النهر اإىل البحر.
ت��رام��ب ونتنياهو ���س��ررًا ك��ب��ريًا م��ن خالل  لقد اأحل��ق 
بل  بالفل�سطينيني،  فقط  لي�س  ال�سفقة"   " م�سروع 
اأن  اإاّل  ي�ستطيعوا  ل��ن  ال��ذي��ن  باالإ�سرائيليني  واأي�����س��ًا 
قبحًا  االأك��ر  االأبارتهايد  نظام  اأن�ساوا  باأنهم  يفخروا 
منع  ي�ستطيعوا  ول��ن  والع�سرين،  احل��ادي  القرن  يف 
فل�سطني  اأر�����س  ك��ل  يف  اإ���س��ق��اط��ه  م��ن  الفل�سطينيني 

التاريخية.
* األمني العام لحركة املبادرة الوطنية الفلسطينية

 الغيتوات واألبارتهايد لن تمر ولن تدوم
د. م�صطفى الربغوثي*

صفقة ترامب ليست سوى 
محاولة أميركية لتشريع الخطوات 

اإلسرائيلية لتدمير إمكان قيام 
دولة فلسطينية حّرة ومستقلة، 
واستبدالها بغتيوهات معدومة 
السيادة، وال سيطرة لها على 
حدودها، وال أمنها، وال مياهها،

وال طرقها، وال مصادرها الطبيعية، 
وال أجوائها"

فلسطين  في رؤية ترامب
"صفقة القرن" 

فل�صطني املحتلة

القد�س 
البحر 
امليت 

الأردن

البحر البي�س املتو�صط 

م�صر
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رك��ز   ،2019 االأول  ت�سرين   17 يف  ال�سعبي  االح��ت��ج��اج  ان��ف��ج��ار  م��ن��ذ 
داخلية  اإ�سالحية  و�سيا�سية  اجتماعية  مطالب  على  اللبنانيون  املحتجون 
بالالجئني  تت�سل  وم��واق��ف  ن��ق��اط��ًا  حت��رك��ه��م  ت�سمني  وجت��ّن��ب��وا  ب��ح��ت��ة، 
ال�سوريني اأو الفل�سطينيني، كما جتّنبوا اأي�سًا ادراج ق�سايا لبنانية ذات 
املتفرقة  املواقف  بع�س  من  االأم��ر  يخلو  وال  خطابهم.  �سمن  اإقليمي  بعد 
التيار  لكن  بعينها،  جمموعات  متيز  التي  اأو  الت�سامني،  الطابع  ذات 
املالية– االأزم���ة  على  الرتكيز  ال��ت��زم  ت�سرين  "ثورة" 17  خلطاب  ال��ع��ام 

حتت  واملوؤ�س�سي  ال�سيا�سي  االإ�سالح  وعلى  االقت�سادية–االجتماعية، 
عنوان بناء موؤ�س�سات �سلطة د�ستورية وملتزمة بالقانون ب�سكل فعلي. 

ال�سيا�سي  بتمثيله  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  جمتمع  اإ�ستجاب 
احل���راك  لنف�سه  اخ��ت��ط��ه  ال���ذي  للم�سار  وال�سعبي  وامل����دين  )ال��ف�����س��ائ��ل( 
اللبناين، فتجّنب التفاعل الن�سط معه. جاء ذلك اأواًل من موقع احلياد وعدم 
الف�سائل  اختطه  الذي  النهج  وهو  الداخلي،  اللبناين  ال�ساأن  التدخل يف 
بت�سكيالته  امل��دين  املجتمع  اأن  كما  �سنوات؛  منذ  ال�سيا�سية  الفل�سطينية 
م�ساركة  دون  من  التعاطف  التزم  املبا�سر،  ال�سعبي  بتجّليه  اأو  املنظمة 
قوية وظاهرة يف احلراك ب�سكل عام، حر�سًا على احرتام رغبة املحتجني 
وعدم اإغراقهم يف تناق�سات ال ت�ساعد ق�سيتهم. وقد ح�سل ذلك من دون 
ال�سليم،  انطالقًا من احل�س  التزام م�سرتك  بل هو  منّظم م�سبق،  تن�سيق 

ومن باب احلر�س على النجاح بالدرجة االأوىل، ال لالأ�سباب االأخرى. 
اأن االأزمة مركبة وذات مكّونات ثالثة: مالية، اقت�سادية،  اإىل  اأواًل  ن�سري 
واجتماعية. ولكل من هذه املكّونات خ�سائ�سها والفاعلون فيها واملتاأثرون 

بها على نحو ال ميكن اختزالها يف واحدة دون االأخرى. 
1- الأزمة املالية

وب��روز ظاهرة  اللرية،  �سعر �سرف  وتراجع  ال��دوالر،  �سّح  من جتّلياتها 
امل�سارف  م��ن  ال�سحب  على  وال��ق��ي��ود  وال��ف��ع��ل��ي،  ال�سعرين"الر�سمي" 
ال��دي��ون  وال��ع��ج��ز املثلث يف ميزان  وال��ت��ح��وي��الت اىل اخل����ارج، واأزم����ة 

املدفوعات وامليزان التجاري واملوازنة... الخ. الفاعلون االأ�سا�سيون 
هنا هم ال�سلطة اللبنانية، ال �سيما وزارة 

امل�����ال، وم�����س��رف ل��ب��ن��ان وج��م��ع��ي��ة 
امل�������س���ارف واأ�����س����ح����اب االأ����س���ه���م 

وكبار  امل�����س��ارف  يف  وال�سركاء 
امل��ودع��ني، م��ع حل��ظ التداخل بني 
على  ذلك  اأّثر  وال�سيا�سي.  املايل 

كما  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 
ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني جل��ه��ة ال��ق��ي��ود 
االأم��وال  حركة  على  املفرو�سة 

واإم������ك������ان ال�������س���ح���ب. وجت�����در 
ال��الج��ئ��ني  اأن  اإىل  ه��ن��ا  االإ����س���ارة 

يتحّملون  ال  لبنان  يف  الفل�سطينيني 
التي  االأزم��ة  ه��ذه  عن  م�سوؤولية  اأي 
ت��راك��م��ت ع��ن��ا���س��ره��ا ع��ل��ى ام��ت��داد 
عقود، ال بل اأن م�ساهمتهم هنا هي 
اإيجابية مبعنى اأن حتويالت اأهايل 
الالجئني الفل�سطينيني العاملني يف 
اخل����ارج اإىل اأ���س��ره��م امل��ق��ي��م��ة يف 
والتعوي�سات  وال��روات��ب  ل��ب��ن��ان، 
الفل�سطينية  املنظمات  التي متنحها 

اإىل موظفيها والأ�سر ال�سهداء واالأ�سرى واملنح االجتماعية، كل ذلك ي�سكل 
عملة �سعبة �سافية تدخل لبنان وتنفق فيه. وت�سكل هذه االأموال م�ساهمة 
يف تعوي�س بع�س العجز يف ميزان املدفوعات وامليزان التجاري اللبناين. 
"االونروا" واملوؤ�س�سات  نفقات  اأي�سًا  فيها  تدخل  االأم��وال  هذه  اأن  علمًا 
الدولية، وما تر�سله منظمة التحرير والف�سائل الفل�سطينية االأخرى، وما 
من  الفل�سطينية  االأ�سر  اإىل  ي�سل  وما  امل��دين،  املجتمع  موؤ�س�سات  تتلقاه 

اأبنائهم، وعليه فقد قدر اأحد الباحثني املبلغ بحوايل مليار دوالر �سنويًا.
2-الأزمة القت�سادية

العام  الركود االقت�سادي  الوجه من االأزمة هو  لهذا  اأهمية  التجّلي االأكر 
واالأزم��ة  منذ 2013(،  املائة  والواحد يف  ال�سفر  بني  ت��رتاوح  )ن�سبة منو 
الهيكلية التي تعاين منها القطاعات املنتجة )ال�سيما ال�سناعة والزراعة– 
االأخ��ري(، ي�ساف  العقد  املحلي يف  الناجت  اأقل من 5% من  الزراعة  ح�سة 
واأزم��ة   ،2011 عام  ال�سورية  االأزم��ة  بعد  ال�سياحة  كبري يف  تراجع  اإليها 
القطاع العقاري... الخ. وقد تفاقمت هذه منذ عام 2015 مع تفاقم االأزمة 
املالية واللجوء اإىل الهند�سات املالية، وارتفاع الفوائد وا�ستقطاب الودائع 
�سرف  �سعر  تثبيت  يف  وا�ستخدامها  لبنان  م�سرف  يف  املالية  وامل��وارد 
اللرية، االأمر الذي حرم القطاعات االقت�سادية– ال �سيما املنتجة منها– من 
فر�س التمويل والنمو. كما اأن االأزمة املالية الراهنة اأدت اىل تعطيل التجارة 
وانكما�س.  معّمم  يوؤدي اىل ركود  التحويالت مما  ب�سبب �سعوبة  اأي�سًا، 
– 2019 حتت  ملواجهة هذه االأزم��ة جرت حم��اوالت خالل عامي 2018 
عنوان جذاب هو "االنتقال من االقت�ساد الريعي اإىل االقت�ساد املنتج". وال 

يزال هذا الراأي مطروحًا مبا هو اأحد عنا�سر حل االأزمة احلالية.
�ساأنهم  واالأزم��ة،  االقت�سادي  بالركود  الفل�سطينيون  الالجئون  تاأثر  وقد 
ذلك  يف  مبا  االأع��م��ال  وت��راج��ع  البطالة،  تزايد  �سيما  ال  اللبنانيني،  �ساأن 
اأ�سحاب احلرف واملحالت واالعمال ال�سغرية واملتو�سطة، واالأكب حجمًا 
التي ميتلكها رجال االأعمال الفل�سطينيون يف لبنان، الذين يعانون م�ساكل 

رجال االأعمال اللبنانيني نف�سها.

اال اأّن ثمة وجهني متمايزين لبع�س جوانب االأزمة على الالجئني ذات �سلة 
بعالقتهم ب�سوق العمل ب�سكل خا�س. 

االأول يتعلق باحلق يف العمل نف�سه، وقد اأ�سبعت نقا�سًا يف املرحلة ال�سابقة، 
الفل�سطيني. خال�سة هذا اجلانب  اللبناين  اإط��ار جلنة احل��وار  ال �سيما يف 
اأنه من الناحية االقت�سادية والواقعية، القوى الفل�سطينية العاملة هي مكّون 
ع�سوي ل�سوق العمل اللبنانية ال ينف�سل عنها. ويبلغ اإجمايل حجم القوى 
الفل�سطينية العاملة )ح�سب تعداد ال�سكان وامل�ساكن يف املخيمات والتجمعات 
الفل�سطينية يف لبنان، 2017 الذي نفّذته اإدارة االإح�ساء املركزي اللبناين 
واالإ�سرافية  االإداري��ة  املظلة  حتت  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  واجلهاز 
فيهم  )مب��ن  �سخ�س  األ��ف   52 ح��وايل  الفل�سطيني(  اللبناين  احل��وار  للجنة 
العاطلون عن العمل(، يف حني بنّي امل�سح االأخري ال�سادر عن اإدارة االإح�ساء 
 1.8 هو   )2018 )ع��ام  لبنان  يف  العاملة  القوى  ع��دد  اإجمايل  اأن  املركزي 
اأقل  لبنان ميثل  العاملني يف  الفل�سطينيني  اإجمايل  اأّن  اأي  �سخ�س،  مليون 
من 3% من اجمايل القوى العاملة. وكانت احلوارات ال�سابقة قد تو�سلت اىل 
تو�سيات تن�س على �سرورة تي�سري ان�سمام الفل�سطينيني اإىل �سوق العمل 
ب�سكل منظم وعلني، وعلى االإلغاء املت�سق ملبداأ املعاملة باملثل، وعلى �سمولهم 
بالقانونني  للتحقيق يف حال االلتزام  بال�سمان االجتماعي. وكل ذلك قابل 

128 و129، من دون احلاجة اإىل اإ�سدار اأي قانون جديد.
لالنتقال  امل��وع��ودة  وال�سيا�سات  باالإ�سالحات  فيتعلق  الثاين  الوجه  اأم��ا 
االإقت�سادي.  النمو  وحتفيز  املنتج،  االإقت�ساد  اإىل  الريعي  االإقت�ساد  من 
النمو،  معدالت  وزي��ادة  االإقت�سادي  الن�ساط  تو�سيع  يعني �سرورة  وهذا 
العمل مرتافقة مع تو�سع االإنتاج  مع ما يقت�سيه ذلك من زي��ادة عدد قوة 
من   %38( متدن  لبنان  يف  االقت�سادي  الن�ساط  معدل  اأّن  حيث  والنمو، 
اجمايل ال�سكان، 49% من اجمايل ال�سكان يف �سن العمل(. بهذا املعنى، 
فاإن اال�سالح االقت�سادي املطلوب واملتوقع خالل ال�سنوات القادمة، عليه 
املجاالت  اأهدافه ال �سيما يف  اأجل حتقيق  يوّلد فر�س عمل كثرية من  اأن 
املنتجة. ويف هذا ال�سدد، ثمة حاجة اأكيدة اإىل االدماج الذكي للقوى العاملة 
الفل�سطينية يف �سوق العمل اللبنانية ب�سروط نظامية والئقة، باعتبار ذلك 
اأحد متطلبات النهو�س االقت�سادي ال �سيما يف قطاعي الزراعة وال�سناعة 
الخ،  التحتية...  والبنى  والبناء  احلرفية  واالأن�سطة 
ك��ان هناك  لبنانية يف ح��ال  ذل��ك م�سلحة  ويف 

جدية يف االإ�سالح االقت�سادي املوعود. 
3-الأزمة الإجتماعية

جت��ل��ي��ات��ه��ا ك���ث���رية يف خم��ت��ل��ف جم����االت 
املعي�سة، �سواء من حيث انخفا�س الدخل، 
حياة  و���س��روط  ال�سرائية،  القيمة  وت��ده��ور 
ال�����س��ك��ان امل���رتدي���ة، وع����دم ت��وف��ر اخل��دم��ات، 
وتوقع ق�سور اإ�سايف يف خدمات "االأونروا" 
من  ذل��ك  يعنيه  وم��ا  الع�سر  ب�سفقة  اإرت��ب��اط��ًا 
واحل��م��اي��ة  وال�����س��ح��ة  التعليم  خ��دم��ات  ت��ده��ور 
االج��ت��م��اع��ي��ة، االأم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل من��ط ال��ع��الق��ة 
والتوزيع  و"االأونروا"،  لبنان  بني  احلالية 
ويتطلب  مالئم  غري  للم�سوؤوليات  احلايل 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ع��دي��ل مل��واك��ب��ة ال��ت��ح��دي��ات 
اإىل معاجلة  يحتاج  اأم��ر  وه��ذا  اجلديدة. 

م�ستقلة الحقة. 
 * باحث لبناني ومستشار اقليمي سابق في اإلسكوا

بعد 17 تشرين االول

 لبنان والالجئون الفلسطينيون: أزمات مضاعفة
اأديب نعمة*  
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"اأيها احلا�سر حتملنا قلياًل.. فل�سنا �سوى عابري �سبيل ثقالء الظل"!
 حممود دروي�ض

اللبنانية  ال�سعبية  االحتجاجات  يف  امل�ساركة  عن  الفل�سطينيون  اأحجم 
التي انطلقت يف17  ت�سرين االأول /اأكتوبر، يف موقف �سيا�سي و�سعبي 
اأن  باعتبار  كافة،  الوطنية  والفعاليات  والقوى  الف�سائل  عليه  اأجمعت 
املواطن  بعالقة  تنح�سر  التي  الداخلية  بال�سيا�سة  تتعلق  التحركات  هذه 
اللبناين مع دولته. ورغم معاناة الالجئ الفل�سطيني من اإ�ستبداد القوانني 
بني  يفّرق  اأن  اإ�ستطاع  والعي�س،  احلياة  دائ��رة  عليه  ت�سد  التي  اللبنانية 
الت�سامن  ال�سيا�سية، ويف هذه احلالة بني  ال�سيا�سي واملمار�سة  احل�س 

العاطفي وامل�ساركة الفعلية. 
م  ن�سبية احلياد يف الدعم ال�سعبي، اإحرتام اخل�سو�سية اللبنانية، وتفُهّ
دور اخل�سو�سّية الفل�سطينية يف تعزيز البيئة االإيجابية، وتاأ�سيل الروح 
اأمرًا منطقيًا، فهو  اللبناين  التعاطف مع �سرخة املواطن  الوطنية، جعل 
اأو طائفة،  اأو مذهب  ي�ساركه معاناة الظلم ذاته، والظلم لي�س له جن�سية 
التحركات،  م��ع  التعاطي  يف  االيجابية  ال�سيا�سة  اعتماد  ل  ف�سّ واإن 
على جناحها.  موقع احلر�س  من  بل  ال�سلبي،  املوقع  من  ذلك  يكن  ومل 
من  وهويتها  نف�سها  تظهري  على  القدرة  ومنحها  كُر،  بها  فاملرتّب�سون 
دون  من  الذاتية  ال�سعبية  االإرادة  عن  والتعبري  �سبهه،  اأو  اإح��راج  دون 
تلويث اأو لوائح اتهام م�سبقة، هو مل�سلحة حتقيق مطالب ال�سعب اللبناين 

املحقة، الأن فيها م�سلحة لل�سعب الفل�سطيني الالجئ يف لبنان اأي�سًا.
ياأتي ذلك يف �سياق ال�سيا�سة الفل�سطينية املعتمدة يف لبنان منذ اتفاق 
وموؤقتًا،  ق�سريًا  لبنان  يف  الفل�سطيني  الوجود  تعتب  والتي  الطائف، 
االأهلي  لل�سلم  اإاّل  الفل�سطيني  فيه  ينحاز  الذي ال  االيجابي  يلتزم احلياد 
واال�ستقرار، وحني يرتّب�س اخلطر باجلميع فهو لن يكون متفرجًا على 
ما يتهّدد لبنان، ولن يقف مكتوف االأيدي اإزاء اأي تخريب داخلي يوؤذي 

لبنان والهوية والق�سية.
جتعلنا  امل�سرتكة،  الفل�سطينية   - اللبنانية  التاريخية  التجربة  ح�سيلة 
نتعلم الكثري، نظرًا اإىل و�سع تتداخل فيه اخل�سو�سيات، يف بلد حتكمه 
التوازنات الطائفية ولي�س موازين القوى. وهذه البنية املرّكبة بح�ساباتها 
املفرطة احل�سا�سية، اأثرت �سلبًا على الوجود الفل�سطيني يف لبنان الذي 
نال ن�سيبه امل�ساعف من الظلم الثالثي االأبعاد، ال�سيا�سي واالإجتماعي 

واالإقت�سادي. لذلك كانت العالقات امل�سرتكة يف اجتاهني: 
وت��رية  ارت��ف��اع  م��ع  ح�سر  ال���ذي  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ود  ح��ال��ة  االأول: 
جعل  ال��ذي  هو   ، ع���ام1969  قبل  والقهر  والتهمي�س  بالظلم  االإح�سا�س 
املخيمات تنتف�س على الواقع، ولي�س العك�س، واإن كانت هناك تداخالت 
داخلية وخارجية قد بررت نف�سها حينها وعزتها اإىل الواجب الوطني، 
وال�سعي امل�سرتك اإىل حفظ الكرامة والهوية واالإن�سانية. وحينها ا�ستعان 
بالوطن  احللم  الذي ج�ّسد �سورة  الفدائي،  برمزية  الالجئ  الفل�سطيني 
"الطبقة  التغيري من  االإنتقال عب  اإليه، فكان  العودة  والثورة يف �سبيل 
اإىل  اآنذاك،  التقليدية والع�سائرية" التي �سادت يف املخيمات  ال�سيا�سية 
التحرير  منظمة  م��ن  احلياتية  �سوؤونهم  اأدارت  ج��دي��دة  متثيلية  �سيغة 

الفل�سطينية وهياكلها ال�سعبية والف�سائلية.
اإحداث  اإىل  الطاحمة  والقومية،  الوطنية  اللبنانية  التغيري  قوى  الثاين: 
وق�سم   .1969 العام  بعد  الفل�سطيني  العامل  بح�سور  معززًا  التغيري، 
للفل�سطيني  يغفر  هذا اخلط، ومل  من  النقي�س  على  اللبنانيني وقف  من 
اللبناين والذي قادته  للنظام  ال�سيا�سي  اإىل م�سروع االإ�سالح  اإنحيازه 
وظّل  ذيولها.  تنته  ومل  احل��رب  اإنتهت  اآن��ذاك.  اللبنانية  الوطنية  احلركة 

الدر�س ماثاًل يف اأّن كل �سراع داخلي من اأجل التغيري واال�سالح يقاد 
بقواه املحلية فقط، واأي اإ�ستعارة تكون نتيجتها اخليبة للطرفني.

�سيا�سة  احل��ا���س��ر ور���س��م  �سبيل  ���س��رورة يف  هنا  امل��ا���س��ي  اإ���س��ت��دع��اء 
للم�ستقبل، الأّن هناك من مل يبتِعد بعُد عن ِخطاب املا�سي، يف بلد مثقل 
بتبعات احلروب واالإنق�سامات االأهلية، وما بروز منطق اإتهام "الغريب" 
ك�سماعة ُيعّلق عليها الثياب الو�سخة، فاأ�سل و�سبب اخلراب هو الغري، 
اأما احلل على قاعدة "ال غالب وال مغلوب" فما هو اإاّل منوذج ملا ي�سمى 
على  االآخ��ري��ن  "حروب  نغمة  ذات��ه��ا  اللغة  وت��ن��درج يف  االإح��ال��ة؛  منطق 
اأو ال�سيوف غري املحرتمني! كل هذه لي�ست  اأر�سنا" الذين هم الغرباء 
اإاّل مناذج قليلة وم�ستعادة من زمن م�سى وبقيت ظاللها الوخيمة قابعة 
االأزمات  بالهروب من  النف�سي  االإ�سقاط  تاأخذ �سكل  الذاكرة.  يف زوايا 

القدمية. الدفاتر  الداخلية، اأو تبحث عن "كب�س فداء" يف 
�سديدة  انق�سامات  ظل  ويف  البلد  ت�ستهدف  التي  ال�سغوط  حجم  ندرك 
الق�سية  ا�ستهداف  عن  احل�سابي  باملعنى  منف�سلة  غري  وهي  الو�سوح، 
الفل�سطينية، كما هي االأزمة الوطنية الفل�سطينية نف�سها، والتي تعاين هي 
االأخرى من انِق�سامات عِميقة، رغم ذلك رف�ست اإغراء االإنِغ�ما�س جمّددًا 
راعات الداخلية اللبنانية، اأو اأن يكونوا عود ثقاب اأو بيدقًا  يف ُل�َجِج ال�سِّ

من َبياِدق ال�سراع املذهبي والطائفي. ومل يفعلوا، وهذا ي�سّجل لهم!
اللبنانية  العمل  وزارة  قرار  على  الفل�سطيني  ال�سعبي  الغ�سب  اأتى  وقد 

االأخري يف احلكومة امل�ستقيلة، وهو مثال على �سيا�سة �سيق االفق، الأنه 
طال اأمان الالجئ بعد اأن نزعت عنه هذه ال�سفة. وملن يدري اأو ال يدري، 
فقد ورد ذلك يف الن�س الر�سمي ملا ي�سمى "�سفقة القرن" عندما حتدثت 
بلغة م�سمومة خبيثة عن و�سع الالجئ الفل�سطيني يف لبنان واإجراءات 
اإغالق �سوق العمل اأمامه! كل ذلك يطرح احلاجة الوطنية للقا�سم امل�سرتك 
وتهجري،  توطني  م��ن  املحدقة  االأخ��ط��ار  ل��درء  ال��واح��دة  واال�سرتاتيجية 
ومعاندة كل ما ي�سعف املناعة الوطنية يف مواجهة التحديات؛ وللتاأكيد 
على �سرورة اإقرار وثيقة الروؤية امل�سرتكة للعالقة اللبنانية - الفل�سطينية.

اإيجابية ال�سيا�سة تلك، تنطلق من حكمة اأ�سا�سها جتربة غنية مت�ساحلة 
ال  بطريقة  الفل�سطينية  احلقوق  لُتعاَلج  وت�سعى  االآخرين،  قبل  ذاتها  مع 
بالنابل، ويتحّول   فيها احلابل  لبنان، وال يختلط  فتنًا جديدة يف  ت�سعل 
والفو�سى  الفلتان  م�سوؤولية  فيها  يتحّمل  م�سجب  اإىل  الفل�سطيني 
ذريعة  ُت�ستْخَدم  كي  القائمة،  االأزم���ة  اأ�سباب  عليه  وتعّلق  والتخريب، 
وح��ّق  وج��وده��م  على  ي��وؤث��ر  مب��ا  اإن�سانيتهم  م��ن  الفل�سطينيني  حِل��رم��ان 

عودتهم.  
م��ع االإ����س���ارة اىل ن�سبية ه��ذا احل��ي��اد يف ال����دالالت غ��ري امل��ب��ا���س��رة مع 
التحركات ال�سعبية اللبنانية، اإاّل اأّن ذلك ال يجعلنا نغفل ا�ستحالة "احلياد 
االإ�سرتاتيجي"، الذي يرافق اإ�ستفحال االأزمات االقت�سادية كاإيهام باأّن 
فيه الرتياق واحلل ال�سحري لالأزمة! هذا احلياد املق�سود وامللتّب�س هو 
حياد معاك�س اأي اإنحياز مقنع، الأنه بالدرجة االأوىل يهدف اإىل اخلروج 
من ال�سراع، الذي نعرف مقدماته واأبعاده املحكومة ب�سروط مو�سوعية 
اإرادي��ة، بهذا املفهوم ال�سلبي للحياد املرفو�س، الأنه دعوة  ولي�س بنزعة 
اإىل االإن�سالخ التدريجي عن ق�سية فل�سطني وعن الت�سامن العربي معها 

وال�سماح با�ستباحتها.
* كاتب وروائي فلسطيني 

 الحياد اإليجابي احترامًا للخصوصية اللبنانية
مروان عبد العال*

"اعتماد السياسة االيجابية في التعاطي مع التحركات 
الشعبية، هو من موقع الحرص على نجاحها"

)عدنان احمد(
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تحقيق

رغم اأنه ال ي�ساألني عن الثمن"، يقول ر�سيد، "بعد اجلرعة الثانية، اأُ�سيبت 
زوجتي باعتالل يف القلب، فاأوقفت اجلرعات التالية الأتنقل بها بني طبيبي 

القلب وال�سرطان".
بيته املكّون من غرفتني ومطبخ وحّمام، متهالك، والت�سققات حتتّل ال�سقف 
يخطئها  ال  رائحة  املخيم، ترتك  بيوت  غالبية  كما  والرطوبة،  واجل��دران. 
وكالة  م�ساعدة  �سنوات،  منذ  ينتظر،  وهو  طبعًا.  رئتاه  وال  الداخل  اأن��ف 

املنزل.  ترميم  "االأونروا" يف 
بني املنتظرين اأي�سًا، االأربعيني �سالح علي املعول، مع ولديه. الولد اأ�سيب 
الباهظة،  العالج  تكاليف  الطبيعي.  النمّو  الغّدة منعته من  بعّلة يف  مبكرًا 
دفعت االأب واالأم اإىل التخّلي عن البيت امل�ستاأجر، والعي�س كٌل منهما يف 

بيت ذويه، لتوفري ثمن عالج الولد. 
اإ�ستمرت تلك احلال مدة ثالث �سنوات، قبل اأن تعود العائلة وجتتمع يف 
منزل م�ستاأجر، ب�سعر رخي�س ن�سبيًا. االأب يعاين من البطالة املتقطعة يف 
مهنة الدهان التي يتقنها، ما يوؤدي اإىل تراكم الديون عليه. ي�سري التعداد 
الذي اأ�سرفت عليه جلنة احلوار اللبناين - الفل�سطيني، اإىل اأن ن�سبة ذوي 
حوايل  بلغت  لبنان  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  بني  اخلا�سة  االحتياجات 

5.4 يف املائة.
ف��اإن هذه  التعداد،  اإج��راء  عند  املائة،  البطالة 19.4 يف  ن�سبة  كانت  واإذا 
الن�سبة قد ت�ساعفت كثريًا خالل العامني املا�سيني نتيجة عوامل عديدة، 
احل�سانة  اإىل  تفتقد  ال��ت��ي  االأ���س��ع��ف  ال��ف��ئ��ات  اأو���س��اط  يف  وخ�سو�سًا 

القانونية، ومنهم الالجئون الفل�سطينّيون.
�سّري�س،  يحيى  �ساتيال  خميم  يف  اخل��ريي  املطبخ  عن  امل�سوؤول  ويقول 
"رغم اأننا اليوم نوّزع حوايل 2000 وجبة �ساخنة، مرتني اأ�سبوعيًا، اإال اأّن 
حاجة النا�س اأكر من ذلك بكثري. فما يقارب 90 يف املائة من ال�سكان هم 
يف حاجة اليوم اإىل م�ساعدات مبا�سرة تنقذنا من هذه الكارثة". وي�سدد 

�سّري�س على اأن حجم الكارثة ال ي�ستطيع طرف وحده حمل اأعبائه". 
التعليمي  ال��واق��ع  على  اأي�����س��ًا  بظاللها  ُتلقي  ب���داأت  االإق��ت�����س��ادي��ة  االأزم����ة 
الدكتور  الطبية"  للخدمات  "ال�سفاء  جمعية  مدير  يقول  كما  وال�سحي، 
الفل�سطينيني،  الالجئني  وا�سعًا من  قطاعًا  اأّن  يوؤكد  والذي  جمدي كرمي، 
اأو  اأو حتّمل كلفة اال�ست�سفاء،  االأدوي��ة،  تاأمني ثمن  بات عاجزًا متامًا عن 
حتى معاينة االأطباء، "االأمر الذي دفع اجلمعية اإىل االإعالن عن اأيام عالج 

�سحي جماين يف املخيمات الفل�سطينية". 
اأما على ال�سعيد التعليمي، فاإن نتائج االمتحانات لطالب البوفيه يف الفرتة 
االأخرية، جاءت خمّيبة لالآمال ب�سكل كبري واأثارت �سجة كبرية، االأمر الذي 
دفع اإىل املطالبة باإعادة تقييم القطاع التعليمي يف الوكالة. لكن، ورغم ما 
�سني  ي�سّوقه الفل�سطينّيون من انتقادات ل� "االأونروا"، اإاّل اأن بع�س املتخ�سّ
االإقت�سادية دور مبا�سر يف تدين م�ستوى  لالأزمة  اأن يكون  ي�ستبعدوا  مل 

الطالب الفل�سطينيني، من دون اإعفاء "االأونروا" من م�سوؤولياتها.
يحاول الفل�سطينّيون تدّبر اأمورهم يف هذه الظروف من خالل امل�ساعدات 
دول  يف  وخ�سو�سًا  ال��ع��امل،  يف  منت�سرون  فل�سطينيون  يقّدمها  التي 
ا�سكندنافيا. لكن ورغم دعم هذه الفئة املهاجرة ملعظم امل�ساريع اخلريية، 
واملبادرات االأهلية، تبقى هذه املبادرات قا�سرة عن تلبية احلاجات الكثرية 

يف جماالت الغذاء والطبابة والتعليم. 
اأنه من الطبيعي اأن  الباحث يف مركز الزيتونة للدرا�سات وائل �سعد، يرى 
منها  يعاين  التي  ال�سعبة  االإقت�سادية  باالأزمة  لبنان  يف  الفل�سطيني  يتاأثر 

على  ترت�سم  التعب  من  وخطوط  قلبه،  �سرايني  ت�سند  دّع��ام��ات  اأرب��ع  مع 
وجهه، ينتظر ر�سيد اأيوب دوره بني مئات ي�سطفون حاملني اأوعية الطعام 
الفارغة، للح�سول على وجبة طعام من املطبخ اخلريي التابع لرابطة جمد 

الكروم يف خميم �ساتيال. 
قلبت  الكهربائية،  االأدوات  لبيع  �سركة  داخ��ل  العمل  م��ن  ع��ام��ًا   27 بعد 
متوز  يف  الفل�سطينيني   العّمال  بحق  العمل  ل��وزارة  املفاجئة  االإج���راءات 
دفع  لتاليف  ال�سركة  ق��ررت  فقد  ال�سبعيني.  الرجل  ه��ذا  حياة    ،2019
على  ح�سولهم  دون  من  الفل�سطينيني  العّمال  ف�سل  عليها،  املتوجبات 

تعوي�س نهاية اخلدمة. 
كان ر�سيد من بني هوؤالء العمال الذين تبلغ ن�سبة املدفوعي االأجر بينهم 

71.8 يف املائة، من جمموع املوظفني، وفق تعداد العام 2017 الذي اأجرته 
وتراكمت  ال�سحّية،  حالته  �ساءت  الفل�سطيني.   - اللبناين  احل��وار  جلنة 
الديون على كاهله. اإ�ستمّر اإبنه االأكب يف اإعالته. لكن االأزمة االقت�سادية 
التي ا�ستّدت بعدها ت�سّببت يف ف�سل االإبن اأي�سًا كمعيل وحيد يف االأ�سرة 
من العمل، ومن دون تعوي�س كذلك. كما خ�سع االإبن لعملية جراحية يف 
معدته. اأما ال�سرطان الذي يجتاح خميم �ساتيال، فقد حّل �سيفًا ثقياًل على 
عن  البحث  م�سرية  ومعها  اأخ��رى،  معاناة  لتبداأ  زوجته.  واأ�ساب  االأ�سرة 
اأن يتخذ قرارًا  تاأمني العالج والدواء للزوجة املري�سة. وكان على ر�سيد 

�سعبًا باالإ�ستغناء عن بع�س اأدويته للقلب، لتوفري ثمن اأدوية الزوجة. 
"�سرت اأ�ستحي من �ساحب ال�سيدلية. بلغ ديني اأكر من 1300 دوالر. 

طعم األزمة المعيشّية مختلف تمامًا في المخيمات:
"أمي تريد رغيفين من الخبز ...وعندما يعمل أبي نعيدها لكم"

اأحمد احلاج علي*

 معدالت المشاركة في القوى العاملة ومعدالت البطالة بين الالجئين الفلسطينيين حسب حالة اللجوء ومكان اإلقامة.
 

 المجموع
الفلسطينيون النازحون الالجئون 

 من سوريا
الالجئون الفلسطينيون المقيمون 

 في لبنان
 المنطقة المخيمات/التجمعات

معدالت 
 البطالة

معدل المشاركة في 
 القوى العاملة

معدالت 
 البطالة

معدل المشاركة في 
 القوى العاملة

معدالت 
 البطالة

معدل المشاركة في 
 القوى العاملة

 المخيمات 44.4 22.3 37.5 39.5 43.6 24.0

 الشمال
 التجمع المحاذي 43.8 23.9 33.3 39.0 43.1 24.6
 التجمع اآلخر 49.3 26.7 25.5 50.0 48.6 27.0
 المجموع 44.4 23.4 35.7 39.5 43.6 24.5
 المخيمات 44.9 16.5 40.0 26.1 44.5 17.2

 بيروت
 التجمعات المحاذية 43.3 15.4 45.1 45.7 43.4 16.7
 خرىالتجمعات األ 49.4 20.2 32.6 15.6 48.9 20.1
 المجموع 45.8 17.3 39.6 27.1 45.4 17.9
 خرىالتجمعات األ 49.0 18.5 39.7 36.0 47.7 20.5

 المجموع 49.0 18.5 39.7 36.0 47.7 20.5 جبل لبنان
 المخيمات 40.5 16.4 32.3 29.1 39.8 17.2

 صيدا
 التجمعات المحاذية 44.7 18.2 36.9 38.8 43.6 20.7
 خرىالتجمعات األ 44.6 17.7 31.6 32.7 43.9 18.3
 المجموع 43.2 17.4 33.5 33.7 42.5 18.4
 المخيمات 44.2 12.4 36.4 27.8 43.5 13.7

 صور
 التجمعات المحاذية 49.6 9.6 33.0 14.7 46.4 10.3
 خرىالتجمعات األ 46.8 12.2 30.6 30.8 46.1 12.7
 المجموع 44.7 12.3 35.9 27.2 43.9 13.5
 المخيمات 43.5 19.5 38.1 35.1 42.0 23.4

 
 البقاع

 التجمعات المحاذية 44.5 27.3 36.4 50.8 41.3 35.6
 خرىالتجمعات األ 46.1 15.1 46.1 38.7 46.1 18.5
 المجموع 45.4 17.3 41.1 40.6 44.5 21.9
 المخيمات 43.3 16.7 36.5 31.7 42.7 18.0

 المجموع
 التجمعات المحاذية 44.1 21.2 35.7 39.9 43.3 22.7
 خرىالتجمعات األ 46.4 18.0 36.9 34.8 45.7 19.1
 المجموع 44.6 18.1 36.4 34.5 43.8 19.4

 

(الفلسطيني)لجنة الحوار اللبناني 2019التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان *  

 

 

معدلت امل�ساركة يف القوى العاملة ومعدلت البطالة بني الالجئني الفل�سطينيني ح�سب حالة اللجوء ومكان الإقامة
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اأم اأحمد، املوؤلف من غرفة واحدة يف خميم  ت�سل وجبة يومية اإىل بيت 
برج الباجنة جنوب بريوت. تنتظر العائلة وجبتها ال�ساخنة، مثل ع�سرات 
"طبخة  مبادرة  على  تعتمد  االأ�سا�سية  وجبتها  اأ�سبحت  التي  العائالت 
لنجدة  املخيم  داخ��ل  فل�سطينّيون  �سباب  اأ�س�سها  مبادرة  وهي  اخلري". 
يجول  والفقر.  البطالة  ون�سب  االأ�سعار  ارتفاع  و�سط  املحتاجة  البيوت 
املتطّوعون جلمع التبعات، كل بح�سب طاقته وقدرته املادية، مع تعاون 
الأبناء املخيم املغرتبني يف اأوروبا مل�ساعدة العائالت الفقرية واالأكر عوزًا 

عب تقدمي وجبات طعام �ساخنة. 
املدخول  فقدت  بعدما  بوؤ�سًا  اأكر  الو�سع  ل�"ج�سور" اإن  اأحمد  اأم  تقول 
ال�سهري لالأ�سرة املكّونة من خم�سة اأفراد. وت�سري اإىل اأن العائلة جلاأت اإىل 
لبنان بعد ا�ستداد املعارك يف خميم الريموك، وقدمت اإىل برج الباجنة 
قبل �ستة اأعوام من دون رّب االأ�سرة الذي قتل يف ق�سف على الريموك. 
�سهرين  قبل  وظيفتها  فقدت  لكنها  تنظيفات،  كعاملة  موؤ�س�سة  يف  عملت 
الأن ال�سركة اأقفلت. اأما اإبنها البكر فعمل يف مقهى، وا�ستغنى مالكه عن 
اأحمد،  اأم  لبنان. وت�ساأل  التي ت�سرب  االقت�سادية  االأزمة  خدماته و�سط 
عن م�ستقبل عائلتها ال �سيما وانها ال ت�ستطيع دفع اإيجار البيت. وتوؤكد 
اأن "�ساحب البيت �ساحمني باالإجرة ال�سهر املا�سي، ب�س هيدا ال�سهر ما 

بعرف �سو رح اأعمل؟".
لبنان  �سمال  ال��ب��ّداوي  خميم  يف  بيته  وزوج��ت��ه  فتحي  ت��رك  املقابل،  يف 
و�سكن مع اأهله، بعدما عجز عن دفع اإيجار البيت. وهو متزوج منذ اأقل 
من عام، ويوؤكد اأنه "لو كنت اأعرف اأنني �ساأترك عملي اليومي كمحا�سب 
اأهلي لكنت  بيتًا، ولوال  الدهان، ملا كنت تزوجت وا�ستاأجرت  يف م�سنع 
االآن يف ال�سارع". وي�ساعد �سقيق فتحي املهاجر يف كندا اأهله ماليًا، لكن 

يفت�س عن عمل جديد مت�سّلحًا  املدخول.  انخفا�س  امل�ساريف زادت مع 
ب�سهادته اجلامعية )اإدارة اأعمال( اأو عن اأي مهنة اأخرى. ويقول اإنه يقدم 
عب االإنرتنت على �سركات داخل لبنان وخارجه، اإ�سافة اإىل طلب العمل 

يف املطاعم واملقاهي يف اأي وظيفة.
"طّيبون"

يتبعوا لنا�س طيبني"، هكذا و�سفت �سوزان حبو�س،  عم  طيبني  "نا�س 
واحدة  هي  لبنان.  جنوب   - ال�سمايل  برج  خميم  "طّيبون" يف  مبادرة 
لتخفيف   2019 عام  نهاية  مع  انطلقت  التي  املبادرة  يف  ع�سوًا   40 من 
يف  البع�س  بع�سهم  على  الن�سطاء  تعّرف  تقول.  كما  املجتمعية،  الكارثة 
اللبناين  العمل  وزي��ر  اإج���راءات  �سد  التظاهرات  اأثناء  املا�سي  ال�سيف 
ال�سابق كميل اأبو �سليمان، التي طالت حق العمل لالجئني الفل�سطينيني. 
ا�ستداد  وعند  املخيم،  اأب��ن��اء  بني  االآراء  يف  ت��ب��اداًل  التعارف  ه��ذا  واأن��ت��ج 
اإىل  الن�سطاء  تداعى بع�س  االإجتماعية،  االإقت�سادية وانعكا�ساتها  االأزمة 
االأكر  العائالت  م�ساعدة  بهدف  املبادرة  وتاأ�سي�س  جديد  من  التوا�سل 
فقرًا. وبالفعل اجتمعوا يف اكر من قاعة داخل املخيم، وتوّزعوا بح�سب 

االأحياء وو�سعوا اأكر من فكرة لتنفيذها. 
ت�سري النا�سطة يف املبادرة، فاطمة خ�سري، اإىل اأن "املبادرة �سبابية تتمتع 
با�ستقاللية تامة مع اأن بع�س النا�سطني فيها ينتمون اإىل ف�سائل متعددة 
او جلمعيات اأهلية، وانطلقت يف ظل ارتفاع اأ�سعار املواد االأ�سا�سية نتيجة 
التغرّيات يف �سعر �سرف الدوالر، واملداخيل لغالبية العائالت يف املخيم 
ال تتنا�سب مع االأ�سعار ال �سيما واأن جزءًا كبريًا من العمال فقدوا عملهم 

ب�سبب االأزمة".

"املبادرة حتّولت اإىل حملة منظمة داخل  ل�"ج�سور" اأن  وتوؤكد خ�سري، 
من  ال��ت��بع��ات  خ��ريي  ع��ب �سندوق  امل��ت��ط��ّوع��ون  ويجمع  املخيم.  اأح��ي��اء 
وت�سف  ور���س وحمالت".  واأ���س��ح��اب  اأع��م��ال  رج��ال  م��ن  اأو  مي�سورين 
التفاعل مع املتطّوعني بغري املتوقع، خ�سو�سًا واأّن "اأ�سخا�سًا معروفني 
لكنه  �سئياًل،  كان  ولو  ي�ستطيعون  مبا  تّبعوا  ال�سعب  امل��ايل  بو�سعهم 
ال�سهر  يف  احلملة  ومتكنت  املخيم".  اأه��ايل  بني  الت�سامن  روح  يعك�س 
حبو�س.  وفق  لبنانية،  لرية  ماليني  خم�سة  من  يقرب  ما  جمع  من  االأول 
مع  وحتّولت  ال�سمانة،  حمالت  بع�س  من  عّينية  تبعات  اإليها  وت�ساف 
وت�سري  عائلة.   250 منها  اإ�ستفادت  غذائية  �ساّلت  اإىل  املجموع  املبلغ 
اإىل اأن غالبية املغرتبني من اأبناء املخيم مل يتمكنوا من اإر�سال التبعات 
ب�سبب وقف التحويالت املالية اإىل لبنان، ومع ذلك اأر�سل بع�س املغرتبني 

تبعاتهم عب و�سطاء.
كرامة لجئ

املحتاجة،  العائلة  خ�سو�سية  ت�سمن  اأن��ه��ا  "طيبون"  م��ب��ادرة  ميّيز  م��ا 
فاملتطّوعون ال يوزعون ال�ساّلت الغذائية مبا�سرة اإىل البيوت، اإمنا تعطى 
اأك��ر من حمل  اإىل  ال��ذه��اب  من  )ب��ون( متكنها  ق�سيمة خا�سة  عائلة  كل 
اإن  حبو�س،  وتقول  التموينية.  ح�ستها  لتاأخذ  �سوبرماركت  اأو  �سمانة 
متلك ك�سفًا �سريًا للعائالت االأكر عوزًا وو�سعت معايري لذلك،  "احلملة 
�سروط  اإىل  اإ�سافة  مر�سى،  اأو  معيل  ووج��ود  االأ�سرة  اأف��راد  عدد  منها 
اأخرى مثل اإذا كان البيت م�ستاأجرًا اأم ال. هكذا نحاول �سمان امل�ساواة 
والعدل يف التوزيع مع املحافظة على كرامة املحتاجني وكبيائهم، لذلك 
ال نذكر اأ�سماء اأفراد العائالت اأو ن�سّورهم اأو ن�سعرهم باأننا ن�ساعدهم". 
املخيم،  اأهلية يف  مع جمعيات  "طّيبون" تن�ّسق  اأن  اإىل  وتلفت حبو�س، 
يجمعون  التوايل  على  الثالثة  وللمرة  تو�ّسعت،  مبادرتهم  واأن  �سيما  ال 
وال�سدق  ال�سفافية  مبداأ  اعتمدوا  لذلك  احل�س�س.  وي��وّزع��ون  تبعات 
ع له، فكل ما يجمعونه ي�سجلونه يف الئحة على �سفحة  ع واملتبَّ مع املتبِّ

احلملة يف "فاي�سبوك". 
ا�ستطاع املتطّوعون اأن يقنعوا اأ�سحاب بع�س املحالت بتخفي�س اأ�سعار 
الب�سائع، وتقدمي عرو�س اأ�سعار وحماوالت دعم بع�س املواد االأ�سا�سية 
مثل حليب االطفال وبع�س االأدوي��ة يف ال�سيدليات، ال �سيما واأن خميم 
برج ال�سمايل معروف بوجود اأكر من 200 حالة م�سابة ب�"التال�سيميا" 

وحتتاج اإىل دواء ب�سكل دوري.
ووفقًا حلبو�س، تعكف مبادرة "طّيبون" اإىل تقييم التجرية عب اجتماعات 
دورية لدرا�سة مكامن االخفاق اأو النجاح وكيفية تعزيزها وا�ستمرارها، 

واإمكان نقلها ملخيمات فل�سطينية اأخرى .
* تجّمع اإلعالميني الفلسطينيني في لبنان "تفاعل"

التكافل في المخيمات: محاوالت للتخفيف من وقع الكارثة

اللبنانيون، بل تاأتي معاناته م�ساعفة وتاأثرياتها اأكب، ومنها "ازدياد حالة 
ال�سغط على اأرباب العمل حل�سر الفر�س املتاحة باللبنانيني، وبالتايل �سهولة 

التخّلي عن العمال واملوظفني الفل�سطينيني يف حال تقلي�س عدد العمال".
املعيلني  م��ن  ال��ع��دي��د  خ�����س��ارة  م��ع  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن  "غياب  اإىل  وي�����س��ري 
من  ويزيد  االأ�سر  اأو�ساع  على  ينعك�س  ما  وهو  لوظائفهم،  الفل�سطينيني 

معدالت الفقر والفقر املدقع". 
ويعتب اأن االأزمة احلالية تهّدد "االأمن االجتماعي، ففي ظل عجز رّب االأ�سرة 
عن تاأمني االحتياجات االأ�سا�سّية لها، من الطبيعي اأن يرتفع من�سوب اخلالفات 

االأ�سرية التي تدفع االأزواج اإىل االإفرتاق، وبالتايل تت�سّتت االأ�سرة".
اخلّريجني  م��ن  خ�سو�سًا  ال�����س��ب��اب،  ق���درة  "عدم  اأن  م��ن  ك��ذل��ك  وي��ح��ّذر 
الياأ�س، وهو  اإىل  تدفعهم  قد  منا�سبة  اإيجاد فر�س عمل  على  اجلامعيني، 
بعدم  يهّدد  امل�ساكل، وكذلك  التوّرط يف كثري من  احتماالت  يزيد من  ما 

االإ�ستقرار االإجتماعي داخل املجتمعات الفل�سطينية يف لبنان".
ويدعو �سعد اإىل "ال�سغط على املجتمع الدويل الإطالق حملة طوارئ جلمع 
لبنان".  يف  للفل�سطينيني  وال�سحية  االجتماعية  الظروف  لتح�سني  مبالغ 
ال�سيا�سي  ال��واق��ع  على  االإقت�سادية  االأو���س��اع  "تاأثريات  ي�ستبعد  وال 
لبنان  يف  فالفل�سطينّيون  ب�سرعة،  ت��دارك��ه��ا  يتم  مل  ح��ال  يف  واالأم��ن��ي 

تعّر�سوا حلالة ا�ستنزاف من خالل هجرة ال�سباب خالل العقود املا�سية 
احل��وار  جلنة  تعداد  بح�سب  فل�سطيني  األ��ف   180 ح��دود  جت��اوزت  التي 
ب�سكل  الفل�سطينية  الق�سية  ينعك�س على  ما  الفل�سطيني. وهو  اللبناين - 
الطوق  دول  يف  بالفل�سطينيني  الالجئني  ا�ستهداف  فم�سروع  باآخر،  اأو 
حق  وق�سية  الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية  على  يعمل  بفل�سطني  املحيطة 

العودة كعنوان �سيا�سي بامتياز".
اأما الكاتب الفل�سطيني حمزة ب�ستاوي، في�سف واقع الالجئني الفل�سطينيني 
البنى  يف  وال���رتّدي  ال�سكاين،  االإك��ت��ظ��اظ  "نتيجة  باملاأ�ساوي  لبنان  يف 
التي  االإقت�سادية  واالأزم���ة  "االأونروا"،  خدمات  يف  وال��رتاج��ع  التحتية، 
الفل�سطينيني،  الالجئني  متداولة يف خميمات  ق�سة  وتبز  لبنان.  جتتاح 
حيث طرقت طفلة باب جريانها وقالت لهم: "اأمي تريد رغيفني من اخلبز، 
على  ت��وؤّث��ر  ال  احل��ادث��ة  ه��ذه   ." اإليكم  نعيدهما  �سوف  اأب��ي  يعمل  وعندما 
قناعات الالجئني الذين ما زالوا يرددون "ما بدنا �سردين وال طحني، بدنا 

العودة ع فل�سطني".
اأن "موؤ�سرات البطالة اإىل ارتفاع يف ظل االأو�ساع  ي�سيف: ال �سك يف 
احل���ّرة،  امل��ه��ن  ممار�سة  وم��ن��ع  العمل،  �سعيد  على  واحل��رم��ان  ال��راه��ن��ة، 
واالإبقاء على �سروط وزارة العمل. املطلوب من الفل�سطينيني اأنف�سهم جتاه 

هذه االأزمة، تعزيز التكافل االجتماعي، وال�سغط على "االأونروا" ومنظمة 
حيث  من  بواجباتهم  للقيام  املعنية،  والف�سائل  املوؤ�س�سات  وكل  التحرير 

توفري مقّومات احلياة على ال�سعيد الغذائي وال�سحي.
ويعتقد ب�ستاوي اأن التوترات ال�سيا�سية واالأمنية منخف�سة حاليًا، لكن "اإن 
حدثت يف امل�ستقبل فيجب عندها النظر اإىل ق�ساوة العي�س يف املخيمات 
الذي ال يوّفر احلّد االأدنى من العي�س الكرمي. وهذا يتطّلب من ال�سلطات 
اللبنانية اأن تتحّمل م�سوؤولياتها، وتبني العالقة مع املخيمات على اأ�س�س 
�سحيحة ومتينة وقانونية، وتراعي احلق والعدل وامل�سالح امل�سرتكة لكال 
احلقوق  هي  ما  جلّي  ب�سكل  ح  تو�سّ اأن  اللبنانية  الدولة  وعلى  ال�سعبني، 

والواجبات للفل�سطينيني مبا يعّزز �سمودهم ومت�ّسكهم بحق العودة".
الفل�سطينيني يف  لالجئني  واالإن�سانية  االإقت�سادية  االأو�ساع  اأن  الوا�سح 
لبنانيًا  ال�سلة  املوؤ�س�سات ذات  اأما دور  مت�سارع.  تدهور  لبنان يف حالة 
تر�سيخ  تت�سّمن  عمل،  وخطة  م�سرتك،  خطاب  �سوغ  فهو  وفل�سطينيًا، 
احلوار، وال�سغط على املجتمع الدويل لتحّمل م�سوؤولياته، ومبا�سرة كل 
االأطراف املعنية العمل امليداين يف املخيمات والتجّمعات الفل�سطينية الإنقاذ 

ال�سكان من انفجار اإجتماعي حمتمل. 
* صحافي فلسطيني

بانتظار الطعام.
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اللجوء  ق�سايا  ح��ول  والفل�سطينية  اللبنانية  العمل  جمموعتا  ع��ق��دت 
الفل�سطيني يف لبنان، اجتماعًا م�سرتكًا بعد ظهر يوم االأربعاء املوافق 
،بدعوة من رئي�س جلنة  ال�سراي احلكومي  فيه 19 / 2 / 2020 يف 
اإىل  الو�سول  – الفل�سطيني د. ح�سن منيمنة، بهدف  اللبناين  احلوار 
عمالنية  طريق  خارطة  مع  القرن"  "�سفقة  من  ث��واب��ٍت  موقٍف  حتديد 
امل�ساركون  واأكد  الفل�سطينيني،  االأخوة  مع  بال�سراكة  لبنانّيًا  ملواجهتها 
بعد اللقاء على اعتماد خطة دولية – عربية – لبنانية وفل�سطينية تت�سمن 

ما يلي:
وترى  القرن"،  "�سفقة  ب�  ت�سميته  على  ا�سُطلح  ملا  القاطع  الرف�س   -1
املجموعتان اأنه لي�س �سوى اإ�ستعادة لوعد بلفوٍر متجّدد، مبا يعني 
االإمعان يف �سطب هوية ووجود ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية 
حقوقه  واغتيال   ، امل�ستقلة  دولته  واإقامة  بالعودة  حقه  �سيما  وال   ،
امل�سروعة وتاأبيد اغت�ساب ا�سرائيل للعدالة الدولية والن�سال العربي 

طوال اأكر من 72 عامًا.
عدل  وم�سار  �ستنت�سر،  ح��قٍّ  ق�سّية  هي  الفل�سطينّية  الق�سّية  اإن   -2
�سيتحقق، مهما اأوغل املعتدون يف حماولة االلتفاف على �سرعّيتها 
الفل�سطينّية  للق�سّية  واالأخالقّية  ال�سيا�سية  مة  فال�سِ وم�سروعّيتها، 

لبة. ثابتٌة و�سُ
اإن ما ت�سّمنته وثائق ما ا�سُطلح على ت�سميته ب� "�سفقة القرن" من   -3
العقارية  التبادالت  على  تقوم  اأخالقّية  وال  ملتِب�سة  ملتوية  مقاربات 
واالأوهام اال�ستثمارّية واملغريات التحفيزّية، وهي تتعار�س مع  كافة 
قرارات االأمم املتحدة وجمل�س االأمن ذات ال�سلة، خ�سو�سًا يف ما 
املحتلة  الفل�سطينية  االرا�سي  على  الفل�سطينية  الدولة  باإقامة  ُيعني 
عام 1967 وحق الالجئني غري القابل للت�سرف بالعودة اإىل وطنهم 

واإقامة دولتهم وعا�سمتها القد�س.
تبقى  )االأون����روا(  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غ��وث  وكالة  اإن   -4
وماأ�ساته  الفل�سطيني  ال�سعب  معاناة  على  احل��ي  االأمم���ي  ال�ساهد 
من  اأك���ر  منذ  تتعّر�س  فهي   ، ل��ذل��ك   .  1948 ع��ام  منذ  امل�ستمرة 
كّل  على  بحزٍم  �سيواَجه  وه��ذا  اإلغائها،  بغية  ممنهج  لهجوم  عقدين 
لها  التمويل  ا�ستدامة  لتاأمني  ال��دوؤوب  العمل  وموا�سلة  امل�ستويات، 

وحت�سني خدماتها مبا يحفظ كرامة الالجئني.

اإىل  وفل�سطينّيني  لبنانّيني  امل�ساركون  يدعو  �سبق،  ما  اىل  وباال�ستناد 
حتّرك متنا�سق على امل�ستوى الدويل والفل�سطيني واللبناين:

1 – امل�ستوى الدويل
االأمن  املتحدة وجمل�س  االأمم  الدولية من خالل  االأ�سرة  دعم  ح�سد   .1
الدولة  باإقامة  الفل�سطينيني  حق  الإق���رار  الدولية  املنظمات  و�سائر 
الالجئني  ع��ودة  وح��ق   ، القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
رقم  القرار  وخا�سة  ال�سلة  ذات  الدولية  ال��ق��رارات  اإىل  باال�ستناد 

194 وااللتزام مببادرة ال�سالم العربية . 
املتحدة كما يف  اإىل ع�سوية كاملة يف االأمم  رفع ع�سوية فل�سطني   .2

هيئاتها وبراجمها كافة.
الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�����س��غ��ي��ل  غ���وث  وك���ال���ة  دع���م  ا���س��ت��م��رار   .3
)االأونروا( وزيادة الدعم لها ، وجعل خدماتها يف تكامل بني االإغاثي 

– التنموي. والتمكيني  – االن�ساين 

التاأكيد على دور االأمم املتحدة يف اإدارة اأي مفاو�سات �سالم جدّية   .4
على اأ�سا�س قرارات ال�سرعية الدولية. 

2 – امل�ستوى العربي
اطالق حملة ديبلوما�سّية عامة نا�سطة يف عوا�سم القرار، مبا يوؤّكد   .1
على تبّني حقوق ال�سعب الفل�سطيني الكاملة وغري القابلة للت�سّرف.

تاأكيد االلتزام مببادرة ال�سالم العربية يف مواجهة ا�ستمرار العدوان   .2
وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  على  االأم��ريك��ي  وحليفه  اال�سرائيلي 

ورف�س كل اأ�سكال التطبيع .
توفري مقّومات ال�سمود لل�سعب الفل�سطيني يف فل�سطني والالجئني   .3
الالجئني  وت�سغيل  غ��وث  ل��وك��ال��ة  ال��دع��م  زي���ادة  كما  ال�����س��ت��ات،  يف 

الفل�سطينيني )االأونروا(.
3 – امل�ستوى الفل�سطيني

توحيد املوقف والروؤية وامل�سار حلماية امل�سروع الوطني الفل�سطيني   .1
ومنها ح�سول   ، العام 1948  منذ  الفل�سطيني  ال�سعب  ومكت�سبات 
ال��دول��ة  ب��اإق��ام��ة  م�سريه  تقرير  يف  حقه  على  الفل�سطيني  ال�سعب 

الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س. 
تو�سيع م�ساحة الرف�س واملقاومة بكل اأ�سكالها يف فل�سطني املحتلة   .2

مل�سروع �سفقة القرن واإنهاء االحتالل اال�سرائيلي.
اإىل  القرن" باال�ستناد  ل�"�سفقة  راف�س  ديبلوما�سي  م�سار  انتهاج   .3

القانون الدويل وقررات االأمم املتحدة ذات ال�سلة.
4 – امل�ستوى اللبناين

اإط����الق ح��م��ل��ة دي��ب��ل��وم��ا���س��ّي��ة ع��ام��ة م���ب���ادرة ل��دع��م ح��ق��وق ال�سعب   .1
الفل�سطيني باإقامة دولته وعا�سمتها القد�س وعودة الالجئني.

ت��ع��ب��ئ��ة دول���ي���ة واق��ل��ي��م��ي��ة داع���م���ة ل��وك��ال��ة غ���وث وت�����س��غ��ي��ل ال��الج��ئ��ني   .2
الفل�سطينيني )االأونروا(، وحت�سني اأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني يف 
لبنان، مبا يقّوي مقّومات �سمودهم حتى العودة، انطالقًا من "وثيقة 

الروؤية اللبنانية املوحدة لق�سايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان".
الفل�سطيني  ال�سعب  مع  القرن"  "�سفقة  مواجهة  خطوات  تن�سيق   .3

واملجموعة العربية واملجتمع الّدويل.
ال�سعوب  تر�سمها  ال��دول وخرائطها  ح��دود  :" اإن  بالقول  البيان  وختم 

بن�سالها وحقوقها غري القابلة للت�سرف" ...

خارطة طريق لبنانية فلسطينية
لمواجهة شاملة لصفقة القرن

لجنة الحوار

من اجتماع املجموعتني اللبنانية والفلسطينية.

¶ ت�سم جمموعة العمل اللبنانية ال�سادة: النائب علي فيا�س عن 
حزب الله، املحامي رفيق غامن عن حزب الكتائب اللبنانية، النائب 
ال�سابق عمار حوري عن تيار امل�ستقبل، الدكتور بهاء بو كروم 
عن احلزب التقدمي اال�سرتاكي، احلاج حممد جباوي عن حركة 
اللبنانية،  القوات  عن حزب  كرم  ال�سابق طوين  الوزير  "امل"، 

والنائب �سيمون ابي رميا عن التيار الوطني احلر. 

ال�سادة: امني  الفل�سطينية كل من االخوة  العمل  ¶ ت�سم جمموعة 
�سر ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سيد فتحي ابو العردات، 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  عن  العال  عبد  م��روان  ال�سيد 
فل�سطني،  لتحرير  الدميوقراطية  اجلبهة  عن  في�سل  علي  ال�سيد 
ال�سيد غ�سان ايوب عن حزب ال�سعب الفل�سطيني، كما ت�سم ممثلي 
حتالف القوى الوطنية الفل�سطينية: الدكتور احمد عبد الهادي عن 
حركة حما�س يف لبنان، ال�سيد غازي دبور عن اجلبهة ال�سعبية - 

القيادة العامة، ورفيق رمي�س عن حركة فتح - االتنفا�سة.
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رأي

�سعب هو اجلواب عن �سوؤال مفاده هل بداأت معركة اإلغاء الغرباء؟ 
امل�سكلة نافرة ت�ستدرج ردود فعل قا�سية. لبنان ال يتعافى اإاّل باإيجاد حلول 
اأنه  الغريب  اإح�سا�س  هو  االأ�سعب  �سبياًل.  ذل��ك  اإىل  ا�ستطاع  لو  ع��ادل��ة، 
مرفو�س، ومرفو�سة عودته اإىل بالده املقفلة دونه. ماأ�ساة الالجئ �سعوره 
اال�سطراري.  اإقامته  واأن��ه غريب يف مكان  فيه،  باأنه غري مرغوب  القا�سي 

والغربة لي�ست خيارًا، اإنها من فعل احلروب وف�سول االإقتالع. 
الهجرات ماأ�ساة و"االقتالع النهائي" كارثة، وانعدام االأفق ذروة التخلي 
االن�سانية  اأن  كم  يعرف  واالإبعاد،  التهجري  ذاق طعم  والياأ�س. من  والعبث 
م�سابة بالعجز، اإذ غالبًا ما ي�ستحيل الالجئ اإىل لعنة. يتحول ما حوله اإىل 
ثقياًل على بالد  يعود �سيفًا موؤقتًا. ي�سري  الالجئ ال  نبذ وعداء وكراهية. 

لي�ست بالده. وتتواىل بعدها م�ساعر احلقد املتبادل. 
غالبًا  اللجوء  يبداأ  الكثريون.  فيه  �سقط  امتحانًا،  كان  الفل�سطيني  اللجوء 
اإن  اأحيانًا متليه امل�ساعر الوطنية واالن�سانية، بعدها  با�ستقبال حذر، طيب 
ون��ادرًا  فيه،  مرغوب  وغ��ري  ثقيل  �سيف  اإىل  الالجئ  يتحول  اللجوء  ط��ال 
واالأمنية  ال�سيا�سية  امل�سكالت  اإ�سقاط  اإىل  في�سار  االإتهامات،  من  يعفى  ال 
هم ولو كان بريئًا. هنا يرتاجع  واالقت�سادية عليه، فيتحّول الالجئ اإىل متًّ

ال�سعور بالت�سامن اإىل نكران حلق اللجوء.
الفل�سطيني يف لبنان م�سكلة مزمنة.اإنق�سم عليها البلد مرارًا. هناك من معه 
يتعّجل،  من  وهناك  ينتظر  من  وهناك  نكرانًا.  �سده  من  وهناك  ت�سامنًا، 
لي�س  ويف كل احل��االت، ال حل مر�سيًا، وال خارطة طريق ممكنة. عندها 
االنتظار  الفل�سطيني غري  اأمام  ولي�س  الرتب�س،  اإاّل  الراف�س  اللبناين  اأمام 
والأن  االحتالل،  ب�سبب  مقفلة  م�سالكها  وه��ذه   ، العودة  انتظار  واخل��وف. 
االإحتالل  تكري�س  عليه  وف�سلت  العدالة،  مبداأ  عن  تخلت  الدولية،  القوى 
العودة  اإ�ستبدلت حق  الدولية.  ال�سرعية  اإىل دولته والتخلي عن  واالإنحياز 

ب�سفقة الع�سر كنموذج لتاأبيد الكارثة. 
ال تقا�س حرية الالجئ املزمن، وال اأحد يعرف م�ستوى بوؤ�سه. فهو مطرود 
الكرمية  احلياة  له  تكفل  بحقوق  مواطن،  �سبه  يكون  اأن  بيته وممنوع  من 
ن�سبيًا، وتعو�س عنه بوؤ�سه وياأ�سه، وتف�سح له املجال، ليكون ان�سانًا �سويًا. 
ياأ�سه ياأكل معه يف ال�سحن وينام معه يف الفرا�س. طريقه دائري. ينتهي 
اإىل  يدفعه  ال��ع��ودة  اإن��ع��دام  كابو�س  وع��اد  ف�سلت،  املواعيد  كل  ي��ب��داأ.  حيث 
�سعبة  القبول  ف�سروط  طلبه،  غب  لي�س  اأمر  وهذا  اقامته،  حماولة حت�سني 
اأو منعدمة، ولبنان م�ساب بخ�سو�سية متاأ�سلة فيه، ويف تركيبته ال�سكانية 
والتحّول الدميوغرايف فيه، و�سعور اأقلية كانت قوية، باأن معركتها العددية 
تتطّلب عن جد رف�س التوطني . حتى اأن الد�ستور اللبناين ن�سَّ على ذلك. 

ومع ذلك تبقى الفتة رف�س التوطني عالية النبة. 
من حق الفل�سطيني، وكذلك غريه من اللبنانيني كرًا، اأن يت�ساءلوا: األي�س 
هناك امكانية اإقامة اأقل بوؤ�سًا؟ ملاذا ي�سار اإىل ا�سعاره دائمًا باأنه مرفو�س 
اأو  عليه،  ين�سب  ال��ذي  االتهام  يتوقف  االأزم���ات: متى  واأن��ه �سبب عدد من 
عليهم ككل؟ متى يو�سع حد بني من يرتكبه وبني االأكرية التي تواظب على 
احرتام ال�سيافة؟ يت�ساءلون اأي�سًا: هل ت�سعرون بطعم االإقامة يف خميمات 
معزولة وحما�سرة وبائ�سة وممنوعة من التحول اإىل اإقامة مريحة، �سحية، 
اإن�سانية، كما يح�سل يف بالد الله الوا�سعة، حيث ي�ستقبل املهاجرون على 
ذلك  عن  والتعوي�س  للغريب،  م�سادة  بع�سبية  م�سحونة  اأكرية  م�س�س 

باإقامة حترتم قواعد ال�سلوك االن�ساين؟
االأح��وال.  حت�سني  من  الياأ�س  هذا  مزمن  باال�سطهاد.  ال�سعور  هذا  مزمن 
مزمن هذا االتهام باأن الفل�سطيني خطر على اللبنانيني اأو على فريق منهم. ال 
ين�سى لبنانيون اأن الفل�سطيني حمل ال�سالح بهدف العودة. التي حتّولت اإىل 

حرب داخلية قاتلة، اإىل ا�سطفاف طائفي، وكارثة وطنية وجمازر متنقلة. 

املتقاتلون  وعقد  ح��وار،  طاولة  ُن�سبت  ذل��ك.  ُيفرت�س  اأو  انتهى  زم��ان  هذا 
اتفاقًا وانتهت احلرب. ظلت �سورة الفل�سطيني وبندقيته متالزمتني. ال ُينظر 
وحقوقه  الالجئ،  ب�سورة  ُي��رى  وال  املا�سي،  ب�سورة  اإاّل  الفل�سطيني  اإىل 
وم�ساعدته �سيا�سيًا ودوليًا من اأجل بقاء حق عودته على قيد احلياة، متهيدًا 

لزمن يفتح فيه الطريق اإىل هذه العودة... مهما طال الزمان. 
ال�سلطة.  قوى  بع�س  �سلوك  على  انعك�ست  واملالية  االقت�سادية  لبنان  اأزم��ة 
بات الت�سدد يف تطبيق "القوانني". اأ�سيفت اإىل معاناة الالجئ الوجودية، 
معاناة معي�سّية، ومعاناة ال�سح الذي اأ�سيبت به "االونروا". اإن�سداد االأفق 

هذا رفع معاناة الفل�سطيني. 
�سراع مزمن بني يد عاملة رخي�سة، ويد عاملة وطنية ُتطّبق عليها قوانني 
اإزاء كل غريب  "الت�سحيح" ترافق مع موجة عدائية  اللبنانية. هذا  العمل 
فقري مدقع. االأغنياء واالأثرياء ال ي�سري عليهم قانون العمل. هم مرحب بهم، 
ال بل مُينحون اجلن�سية التامة مبرا�سيم خا�سة. البوؤ�س هو حظ البوؤ�ساء. 

يرتاكم البوؤ�س حتى ت�سري احلياة اإنتقااًل دائمًا من جحيم اإىل جحيم.
لقد �سرب ال�سح املالية اللبنانية... كانت الطبقات اللبنانية تعي�س على تدفقات 

املغرتبني القادمة من بالد الغربة. غري اأن مبداأ اال�ستدانة، وانعدام ال�سفافية 
اأغرق لبنان بالديون التي تفّوقت على املداخيل. اللبناين كان ينفق كاالغنياء، 
اأزمة كبرية وامتحان �سعب وخماطر قا�سية ومالمح  اإىل ن�سوب.  وماليته 
كارثة يف االأفق والراهن. يف مثل هذه االأحوال تتفتح االأعني على املداخيل. 
�سرائب على املواطنني يف ظل اأزمة بطالة م�ستفحلة وم�سانع تقفل وجتارة 
تبور... لكن هذا املنحدر لي�س ب�سبب الفل�سطيني اأو حتى ال�سوري يف لبنان، 
مع�سلة لبنان �سابقة على ذلك، ولكن حتميل امل�سوؤولية للغرباء وحدهم فيه 

ظلم كبري. هذه عادة االأحزاب اليمينية يف اأوروبا. وهذا هو الظلم... 
ما العمل؟ 

اللبنانية  اإىل العالقات  اأف�سل احللول. التوتر ي�سيء  احللول الو�سطى هي 
– الفل�سطينية، وحتميل الفل�سطيني رداءة احلالة االقت�سادية اإفرتاء. وعدم 
الدامغة.  احلقائق  من  ه��روب  واملالية  االإقت�سادية  االأزم��ة  بعمق  االع��رتاف 
لبنان يف اأزمة، ال حتلها تدابري اإنفعالية واتهامية. حتميل امل�سوؤوليات على 
اأب��دًا... االأزمة اأ�سابت مرافق كثرية.  ال�سعفاء لي�سوا  ال�سعفاء غري جائز 
اأ�سل امل�سكلة اأبدًا. امل�سكلة هي يف ال�سيا�سات املتبعة وعدم ح�سول م�ساءلة 

جدية لالنفاق احلكومي. 
اإذن ماذا؟

ال حل يف االأفق، وال بد من انتظار احلل من خالل منو م�ستدام واقت�ساد 
معافى، وتوازن بني االنفاق واجلباية وا�ستعادة االنتعا�س االقت�سادي. 

قبل  اللبنانيني  اأ���س��اب  ال�سح  �سحيح.  �سعبي  مثل  النقار"  توّلد  "القلة 
الفل�سطينيني. فلتتوقف موجة التطرف العدائي اإزاء الغرباء بانتظار احللول 
التفكري  يف  ان��ق��الب��ًا  تتطلب  التي  اللبنانية،  امل��ع��اف��اة  بانتظار  اأو  البعيدة، 
على  ُتلقى  اأال  يجب  جميعًا.  م�سوؤوليتنا  الالجئون  وال�سيا�سة.  وال�سلوك 

الفل�سطيني كل تبعات االأزمة اللبنانية الراهنة. 
َمْن يتعقل؟ 

احللول �سعبة، اأي�سرها احلوار ال�سادق، و�سواًل اإىل حلول اإن�سانية ال اأكر 
وال اأقل.  

* كاتب لبناني 

الفلسطيني... بعرقه يأكل خبزه
ن�صري ال�صايغ*

مخيم الجليل بعلبك.  )بسام جميل(

"التوتر يسيء إلى العالقات اللبنانية – الفلسطينية، 
وتحميل الفلسطيني رداءة الحالة االقتصادية إفتراء"

¶ ¶ ¶

"تحميل المسؤوليات على الضعفاء غير جائز أبدًا... 
األزمة أصابت مرافق كثيرة.  الضعفاء ليسوا أصل 

المشكلة أبدًا. المشكلة هي في السياسات المتبعة 
وعدم حصول مساءلة جدية لإلنفاق الحكومي"
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االأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  لبنان  يف  ال�سعبي  االحتجاج  حركة  بدء  منذ 
املا�سي، تتابع اإ�سرائيل عن كثب تطورات الو�سع الداخلي اللبناين، وذلك 
انطالقًا من فر�سيتني اأ�سا�سيتني برزتا يف معظم التحليالت: االأوىل هي 
اأنه لي�س الإ�سرائيل م�سلحة يف التدخل يف ما يجري يف لبنان؛ والثانية 
هي اأنه حتى لو اأرادت التدخل فاإنها ال متلك القدرة على التاأثري اإاّل ب�سورة 

غري مبا�سرة. 
تاأثري  م��دى  مراقبة  على  خا�سة  ب�سورة  االإ�سرائيلي  االه��ت��م��ام  وت��رك��ز 
االإحتجاجات ال�سعبية على مكانة حزب الله داخل لبنان، وعلى انعكا�ساتها 
ع��ل��ى اح��ت��م��االت ح����دوث ت�سعيد ع�����س��ك��ري ع��ل��ى احل�����دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة - 
هو  احل��زب  تعتب  اإ�سرائيل  يف  التقديرات  ك��ل  وق��ت  يف  االإ�سرائيلية، 
اخلطر االأكب عليها يف اجلبهة ال�سمالية. كما برز اأي�سًا اهتمام اإ�سرائيل 
يف كيفية ا�ستغالل االأزمة االإقت�سادية واملالية اخلانقة التي مير بها لبنان 

ل�ساحلها. 
يف  االحتجاج  حركة  ا�ستمرار  اأن  اإ�سرائيلي  مراقب  من  اأك��ر  راأي  يف 
�سلبًا  �سيوؤثران  واالإجتماعي،  واالإقت�سادي  املايل  و�سعه  وتدهور  لبنان 
القومي يف  االأم��ن  برنامج  الله. وراأى د. دان �سيفتان رئي�س  على حزب 
جامعة حيفا اأن "اجلمهور يف لبنان يدرك العالقة بني العقوبات املفرو�سة 
اإيران، وبني تدهور الو�سع االإقت�سادي يف لبنان،  على حزب الله وعلى 
وا�ستمرار االحتجاجات �سيكون له تاأثري �سلبي على حزب الله". لكنه على 
تغيري  اإح��داث  االحتجاجات يف  تنجح هذه  اأن  يتوقع  ال  ذل��ك،  الرغم من 
القوى احلالية، ويف  موازين  يقلب  اأن  لبنان، ميكن  �سيا�سي حقيقي يف 
�ستظهر  واالحتجاجات  طويلة،  ل�سنوات  "موجودًا  احل��زب  �سيبقى  راأي��ه 
وتختفي من حني اإىل اآخر". وراأى �سيفتان اأن ان�سغال احلزب بالو�سع 
مع  ع�سكرية  مواجهة  يف  ال��دخ��ول  يتجّنب  �سيجعله  اللبناين  ال��داخ��ل��ي 
اإ�سرائيل، لكن ذلك ال يعني اأبدًا ا�ستبعاد حدوث اأمر طارىء يغرّي الو�سع 

ويوؤدي اىل تدهور مفاجىء على اجلبهة ال�سمالية. 
اخلال�سة التي يجمع عليها اخلباء االإ�سرائيليون هي اأن لبنان دخل يف 
مركز  يف  الباحث  راأي  هو  ه��ذا  ال�سيا�سي.  اال�ستقرار  ع��دم  من  مرحلة 
هرت�سليا للدرا�سات االإ�سرتاتيجية اأودي اأفيتال: "يبدو اأن لبنان دخل يف 
مرحلة عدم اال�ستقرار، يف ظل اإ�سرار النخب ال�سيا�سية على عدم التنازل 
عن ال�سلطة، وعدم قدرتها يف الوقت عينه على احلكم ب�سورة ناجعة من 
اأن  وراأى  لبنان".  يف  املعّقد  وال��واق��ع  احل��ايل،  ال�سيا�سي  النظام  خ��الل 
ينطوي  "قد  ال�سائد  النظام  بتغيري  واملطالبة  لبنان  ال�سيا�سي يف  التغيري 
على ايجابيات بالن�سبة اإىل اإ�سرائيل من بينها ازدياد االنتقادات �سد بقاء 
قدرات حزب الله الع�سكرية خارج �سلطة الدولة وموؤ�س�ساتها، االأمر الذي 

من �ساأنه اأن يفر�س كوابح عليه". 
الراأي  اللبنانية اجلديدة، كان  بعد تكليف ح�سن دياب بت�سكيل احلكومة 
ال�سائد يف اإ�سرائيل اأن احلكومة اجلديدة هي حكومة حزب الله، و�سيكون 
املتحدة  الواليات  راأ�سها  وعلى  الغربية،  ال��دول  اإقناع  عليها  ال�سعب  من 
ودول اخلليج التي تعتب من الدول التي ميكن اأن ت�ساعد لبنان للخروج 
تخدم  �سوف  راأيهم  يف  الأنها  اإليه،  اأم��وال  بتقدمي  االإقت�سادية  اأزمته  من 

م�سالح حزب الله. 
يف ظل هذا الواقع اجلديد ت�ساءلت الباحثة اأورنا مزراحي يف مقال ن�سرته 
القومي:  االأم��ن  درا�سات  ملعهد  االإلكرتوين  املوقع  على   2020/2/6 يف 
"�سعود نفوذ حزب الله يف لبنان و�سيطرته على احلكومة اجلديدة ي�سع 
اللبنانية  الدولة  بني  كامل  متاٍه  هناك  اأ�سبح  هل  مع�سلة:  اأم��ام  اإ�سرائيل 
وبني حزب الله؟". وتابعت: "هذه ق�سية �سديدة االأهمية لي�س فقط يف ما 
الدولية  للبنان واالت�ساالت  الدولية  امل�ساعدة  اإ�سرائيل من  يتعلق مبوقف 

مع  ع�سكرية  مواجهة  ح��دوث  ح��ال  اأي�سًا يف  بل  اجل��دي��دة،  مع احلكومة 
حزب الله".

الإ�ستغالل الإ�سرائيلي لالأزمة القت�سادية يف لبنان
لكن  لبنان،  يف  املبا�سر  للتدخل  و�سائل  متلك  ال  اإ�سرائيل  اأن  �سحيح 
البلد ت�سكل فر�سة  بهذا  التي تع�سف  املالية واالقت�سادية احلادة  االأزمة 

كي تتدخل ب�سورة غري مبا�سرة من خالل ممار�سة �سغوط على اجلهات 
التي  املالية  امل�ساعدة  تقدمي  اأج��ل  من  لبنان  على  �سروط  لفر�س  الدولية، 
يحتاج اإليها. ففي راأي تومار فيدلون و�سا�سون حداد والي�سواع �سيمون، 
من معهد درا�سات االأمن القومي، يف مقال ن�سروه يف 16 كانون الثاين/

اإىل م�ساعدة خارجية متثل فر�سة  "حاجة لبنان املا�سة  اأن  يناير 2020  
الإ�سرائيل كي ت�سع �سروطًا على تقدمي امل�ساعدة مثل وقف ت�سّلح حزب 

الله وتقييد و�سوله اإىل  املال العام".
اإ�سرائيل يف االأزمة االقت�سادية يف لبنان، فر�سة  عالوة على ذلك، ترى 
لدفع لبنان اإىل القبول بالو�ساطة االأمريكية حلل اخلالف معها على تر�سيم 
حدود املنطقة االإقت�سادية اخلال�سة خ�سو�سًا يف البلوك 9، االأمر الذي 
�سي�سّهل التنقيب عن الغاز والنفط الذي ميكن اأن يدر على لبنان اإيرادات 

هو باأم�س احلاجة اإليها.
ثمة م�ساألة اأخرى برزت بعد ن�سر خطة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب حلل 
النزاع الفل�سطيني- االإ�سرائيلي والتي جاء فيها منح لبنان م�ساعدة تقدر ب�6 
مليارات ون�سف مليار دوالر مل�ساعدته يف ا�ستيعاب الالجئني الفل�سطينيني 
الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإىل  اأو  اأرا�سيهم  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  يتمكنوا  ل��ن  ال��ذي��ن 
العتيدة. بالطبع ال تعّلق اإ�سرائيل اآمااًل كبرية على قبول لبنان باخلطة التي 
�سارع رئي�س اجلمهورية اللبنانية اإىل رف�سها ر�سميًا. لكن ترى اإ�سرائيل 
اأن ن�سر اخلطة �سيجب لبنان على التعامل معها بجدية ب�سورة اأو باأخرى، 
الأن ذلك �سيفتح اأمامه �سبل احلوار مع االإدارة االأمريكية التي ال تزال تنتظر 

مواقف احلكومة اللبنانية اجلديدة كي تقرر اإذا كانت �ست�ساعدها اأم ال. 
* باحثة في الشؤون االسرائيلية

كيف تنظر إسرائيل إلى ما يجري في لبنان؟
رندة حيدر*

من فلسطين 

"يجمع الخبراء اإلسرائيليون على أن لبنان دخل
في مرحلة من عدم االستقرار السياسي"

¶ ¶ ¶

"ترى إسرائيل في األزمة االقتصادية 
في لبنان، فرصة لدفعه لبنان إلى القبول بالوساطة 

األميركية لحل الخالف معها على ترسيم حدود 
المنطقة اإلقتصادية الخالصة خصوصًا في البلوك 
9، األمر الذي سيسّهل التنقيب عن الغاز والنفط 

الذي يمكن أن يدر على لبنان إيرادات هو 
بأمس الحاجة إليها"

)نبيل اسماعيل(
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حكاية الجىء 

اياد �صنديد*مريا كري*
لبنان  اإىل ق�سمني: فل�سطينّيو الداخل وفل�سطينّيو ال�ستات. ويف ال�ستات، ويف  الفل�سطينيون جغرافيًا  يق�ّسم 
حتديدًا، فاالأمر احتاج اإىل اأكر من اإجتياح وحرب خميمات و�سورة تخويفّية، لكي يختار ق�سم من الالجئني 

العي�س خارج املخيم اأ�سوة باآخرين، اأولئك الذين مل ي�سكنوا املخيمات حتى يف زمن النكبة .
عائلتي والأ�سباب متعّلقة بها، �سكنت ثالثة بيوت خمتلفة على مدار ثالث وع�سرين �سنة، مل يكن اأحد منها يف 
خميم من املخيمات االإثني ع�سر. نتيجة لذلك، ميكنني القول اأن االأحكام امل�سبقة التي تر�سم يف اأذهان من حويل 
اأو يرتادون املدر�سة ذاتها،  اأو لبنانيني يعي�سون يف ال�سارع نف�سه  �سواء كانوا فل�سطينيني ي�سكنون املخيم، 

عادلة يف الكثري من االأحيان ..
بداأت اأدرك مدى اختاليف عن اإبنة جارتنا التي اعتدت اأن اأ�ساركها اللعب عندما ازدادت تعليقاتها ال�ساخرة 
من لهجتي، رغم اأنه كان من ال�سعب علّي اإكت�ساف الفوارق. لكّن ت�سخيمي حلرف الدال يف كلمة بندورة مل 
يكن مير مرور الكرام من دون اأن تتبعه اأ�سئلة كثرية مثل: من اأين اأنِت؟ اآه فل�سطني.. ملاذا اأنِت هنا اإذًا؟.. هل 

�ستنتقلني اإىل هناك قريبًا؟.
اأُ�ساأل اإذا كنت اأذهب يف االإج��ازات اإىل عكا، وكيف هي امل�سابح  اليوم، وعو�سًا عن �سوؤال االإنتقال، �سرت 
هناك. جارتي التي األتقي بها يف م�سعد البناء الواقع يف منت�سف عا�سمة املقاومة بريوت يوميًا، تعرف اأن عكا 

تقع على ال�ساحل لكنها ال تعرف اأنها حمتلة منذ 72 عامًا.
�سداماتي مع املجتمع اللبناين حويل مل تتوقف على كّم االأ�سئلة التي قد حتث املرء على ال�سعور باأنه ف�سائي. 
"اإنتو  جملة  وطبعًا  بلده،  من  ط��ردك  اإىل  يدفعه  قد  ال�سيارة  موقف  على   ال�سكان  اأح��د  مع  اختالفك  فمجرد 
الفل�سطينيي خربتو البلد"، كان عليها اأن تقفز و�سط كل حديث ولو كان مزاحًا. الوجود يف جمتمع لبناين 
هو يف حد ذاته حتٍد يومي. وكاأن �سعور عدم االإنتماء الذي اأ�سعره ال يكفي، تاأتي كلمات مثل اإحنا، واأنتو عنا، 

وعندكن، لتزيد الهّوة وتثبت اأن ما تفرقه �سايك�س بيكو ال جتمعه جرية 12 عامًا .
اأنه مغلق، مظلم،  اأكر ترحيبًا حني قررت دخول هذا املكان الذي يخّيل ملن هم خارجه  جمتمع املخيمات كان 
ومليء بالغمو�س، كمتطّوعة يف اأحد املراكز التي تهتم بال�سحة النف�سية لالأطفال. عاد ال�سوؤال ذاته هنا ولكن 
اإح��دى  لت�سنيفك يف  اأو  قرابة  �سلة  الإيجاد  ع��ادة  ت�ستخدم  املخيمات  وين؟" يف  من  ف�"اأنت  اأخ��رى.  الأه��داف 
احلارات. نحن  م�سجلون يف جمد الكروم، رغم اأنني اكت�سفت موؤخرًا اأننا يف االأ�سل من عكا املدينة، الأتفاجاأ 
اأن �سجرة العائلة فعاًل م�سجلة يف رابطة االأهايل يف املخيم، لكن من دون تف�سيلني �سغريين: اإ�سمي واإ�سم اأخي 

ال اأعتقد اأنها موجودة باعتبار اأننا ولدنا ون�سكن خارج املخيم وال يحق لنا اأن ن�ستفيد من خدمات الرابطة التي 
املخيم  اأن  يعتقدون  ي�سكنون خارجًا  الق�سة من جديد: من  تبداأ  اأ�ساًل. وهنا 

مظلم، فيما يعتقد اأهل املخيم اأن من ي�سكن خارجه ي�سكن يف النور. 
اأنا اأدرك متامًا اأنني مل األعب يف الزواريب ال�سيقة ومل يقع على عاتق اأمي 

يومًا اأن تقلق من موتي ب�سبب �سريط كهربائي، لكن هذا ال يجعل جّدي 
اأر�ستقراطيًا وال يك�سبني هوية اأ�سغر حجمًا من بطاقتي الزرقاء. 
واأعتقد اأن �سبب هذا احلكم هو الكلمات اللبنانية واالأجنبية التي 
تداخلت يف لغتي املحكية، لذا تو�سلت اإىل ا�ستنتاج اأن لهجتي غري 

مقبولة من الطرفني، اإىل جانب تعّجبي امل�ستمر من تفا�سيل قد اعتادوا 
عليها مثل حقيقة اأن جميع �سكان املخيم الواحد االأ�سليني يعرفون 
بع�سهم البع�س، حتى اأن هذه املعرفة قد ت�سمل املخيمات االأخرى، 
فتفرح اأم �سامر لنجاح اأحفاد حاجة ت�سكن يف خميم الر�سيدية، 

فيما يق�ّس علينا زوجها ذكريات تقا�سمها مع اأ�سخا�س مل 
اإيجاد بيتهم يف نهر  اأ�سماءهم، لكنه قادر على  يعد يذكر 

البارد رغم التغيريات التي طراأت عليه بعد احلرب.
كوين قد تكّيفت مع العاملني االآن، ال يجعل التحدي اأقل 
تعقيدًا. كالهما يرف�سانني ويريدانني يف وقت واحد. 
اأنا،  اأن مكان عي�سي مل يحدد يومًا من  اأدرك��ت  لكنني 
ولو اأنني خلقت يف املخيم لكنت ولدت فل�سطينية تنتظر. 
ول���دت الأب��ح��ث ع��ن معنى ه��وي��ت��ي ث��م الأح��ّب��ه��ا واأك���ون 
الطبيعي  اأنه من  اآخ��ر. واأيقنت  لها يف جمتمع  �سفرية 
اأن ال ي�سعر اأي الجئ باإنتماء اإىل مكان حتى ولو كان 
ولو  اإليه  �سيعود  واح��د  وطن  فلالجئ  خميمه،  اأو  بيته 

بعد حني.
* صحافية فلسطينية

"ال�سّمة باألف لرية"، هكذا تنادي اأم ح�سني ب�سوتها املبحوح واخلجول على احل�سائ�س التي ت�سعها على عربٍة 
خ�سبيٍة كهلة، وجتوب بها اأزقة خمّيم الر�سيدية لالجئني الفل�سطينيني وزواريبه. 

بتعب، تدفع اأم ح�سني تلك العربة ذات العجالت النحيلة، ويناظرها �سكان املخيم بعني من الذهول واالحرتام 
يف  املحكية  الفل�سطينية  اللهجة  عن  قلياًل  تختلف  بلهجة  ب�ساعتها  على  تنادي  الرجال".  ب�"اأخت  وي�سفونها 
املخيم، فهي لي�ست بالجئة جاءت من فل�سطني ولها ذكريات مع النكبة، بل هي لبنانية وجدت يف جموع الالجئني 

مالذًا اآمنًا لها.  
 جاءت اأم ح�سني اإىل املخيم منذ ع�سرين عامًا مع ابنتيها وطفلها الر�سيع بعد اأن هجرها زوجها وتركها وحيدة 

تواجه ماآ�سي احلياة، فقررت اللجوء اإىل املخيم ملا وجدت فيه من قدرة على التاأقلم مع الفقر والقهر.
تقول ندى، وهو اإ�سمها ال�سغري،"املخيم بيعنيلي اأكرت من اأي منطقة تانية، واأنا و�سيتي اإانو ب�س موت يدفنوين 

باملخيم".
ليل ال�ستاء يف منزل اأم ح�سني- اإن �سح ت�سميته منزاًل - يعود بك اإىل الع�سور الو�سطى. فبعد اأن ُتفِرغ بع�س 
اأثناء جتوالها بعربة  اخل�سروات؛ تقوم باإ�سعال وعاء من الق�سدير كو�سيلة للتدفئة،  االأخ�ساب التي جتمعها 
وُتنري ال�سموع - لي�س حبًا بالرومان�سية - بل الأنها ال متلك اإ�سرتاكًا للكهرباء لت�سيء بها عتمة البيت. اأما عن 

االإنرتنت، فعليك اأن ت�ساأل اأ�ساًل اإذا كان لديها هاتف حممول! 
تروي  وجهها  ال�سبعني. جتاعيد  يظنها يف  يراها  من  لكن  عامًا،  اخلم�سني  عتبة  اإىل  بعد  ت�سل  اأم ح�سني مل 

ق�س�سًا �ستى من اللجوء والتعب بالرغم من اأنها مل تولد الجئة. 
تقول "اأنا رّبيت والدي كل �سب بتعب وهّم ودموع. كثرية هي الليايل التي مرت علينا من دون طعام، لكن ما 

يعزيني يف ذلك اأن املخيم يحوي الكثري الكثري من اأ�سباه حالتنا ويلي بي�سري علّي بي�سريعلى غريي". 
¶ ¶ ¶

لي�س بعيدًا من خميم الر�سيدية، تغزو االأمطار منزل اأبو ب�سارة يف خميم البج ال�سمايل، فيتحّول �سقف منزله 
اإىل اأ�سبه بغربال تخرتقه املياه. وال خيار له �سوى توزيع االأواين املعدنية يف زوايا املنزل لدرء املياه، حتى اأنه 

ي�سع وعاًء يف فرا�سه!  وغالبًا ما ت�ستخدم اأم ب�سارة ما تفي�س به هذه االواين من مياه الأغرا�س التنظيف.
�سليب  ظّلهما  يف  يرتخي  واللبناين  الفل�سطيني  العلمني  عناق  ي�ستقبلك  ب�سارة،  اأبو  منزل  اإىل  تدخل  عندما 
ب�سارة،  اأبو  ب�سارة زوجها مطانيو�س حداد  اأم  اأمه. هكذا حتت�سن  لي�سوع وهو يف ح�سن  امل�سيح و�سورة 

اللبناين امل�سيحي الذي ي�سكن خميم البج ال�سمايل لالجئني الفل�سطينيني منذ اكر من خم�سني  عامًا.
هو من رجاالت املخيم، يعرفه النا�س ك�سخ�سية ذي اأهمية، من الوجاهات املحلية حلّل امل�سكالت ولطلب 
العراي�س. يعرف الكبري وال�سغري واالأن�ساب وحتى الزواريب. ي�سحك عندما يجد من ي�ستغرب كيف 
منط  مع  التاأقلم  ي�ستطيع  وكيف  املخيم،  يف  يعي�س  اأن  م�سيحي  للبناين 
حياة خمتلفة كهذه. جتيب اأم ب�سارة عن هذا الت�ساوؤل، بالقول "ب�س 
اإذا  اأن��ا  ب��را، ب�س  اإن��و ن�سكن معهن  تزوجت بنتي ح��اول �سهري 
غبت يومني عن املخيم الكل بي�سري يدقّلي ويبعتلي ويتطّمن عني، 
وحياة حممد وي�سوع يّلي لقيتو باملخيم ما لقيتو مبطرح تاين".

اإاّل اأنه ال ي�ستطيع ترميم منزله و�سَدّ  وبالرغم من لبنانّية اأبو ب�سارة 
االعمار، حاله  م��واد  الإدخ��ال  ت�سريح  اإىل  يحتاج  الأن��ه  �سقفه  ثقوب 

كحال الالجئني يف املخيم.
وق��د  ع��ي��ن��اه  ت��دم��ع  ياعم؟".  فل�سطني  حت��ب  "هل  ���س��وؤال��ه  ع��ن��د 
 " وي��ج��ي��ب  امل��ئ��ة.  بن�سبة خم�سني يف  ال��ب�����س��ر  م��ن��ه��م��ا   ف��ق��د 
الفل�سطينية قبل  بالثورة  التحقت  اأنا  يا عمي.  فل�سطني غالية 

الفل�سطينيني". 
الثمانيني، من �سّكري  ب�سارة  اأبو  االأمرا�س بج�سم  تفتك 
تاأمني  و�سغط وق��ل��ب و���س��راي��ني وغ��ريه��ا. وي��ع��اين م��ن 
"االأونروا" الأنه غري  الدواء الالزم كونه ال ي�ستفيد من 
فل�سطيني وال متد له اجلهات اللبنانية يد العون. ومما 
زاد الطني بّلة، هو ح�سم ن�سف راتب ولده املعيل ب�سبب 

االأحداث اجلارية يف البلد.
ن  مل ت�سمح جن�سية البلد االأ�سيلة الأبو ب�سارة اأن يوؤمِّ
فعا�سا  �سباها،  ت�سرتد  اأن  ح�سني  الأم  وال  دواءه، 

الجئني يف بلدهما.
* صحافي فلسطيني سوري

الجئون لبنانيون إلى المخيمفلسطينّية لبنانية المسكن
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�صمود غزال*اإيلي احلاج*
لبنان"  جبل  مت�سرفية  من  "الهجرة  عنوانه  كتاب  يف  ق��راأت 
 50.94 بلغت  الهجرة  هذه  ن�سبة  اأن  امل��اّلح،  عبدالله  للدكتور 
اأج��رت��ه  دق��ي��ق  اإح�����س��اء  وف��ق  املت�سرفية  اأق�سية  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

البطريركية املارونية يف البلدات والقرى عام 1906.
من  وامل�سمون  به  املعرتف  ال�سيا�سي  كيانهم  للبنانيني  كان 
الدول ال�ست العظمى اآنذاك، وكانت املت�سرفية تعي�س مرحلة 
اإ�ستقرار واإعمار وازدهار، رغم ذلك اإندفعوا يف موجات هائلة 
والبازيل  واملك�سيك  اأمريكا  االأر���س،  اأقا�سي  اإىل  للهجرة 
واأفريقيا  الف�سة(،  )اأر����س  واالأرج��ن��ت��ني  واالإك����وادور  وكوبا 

واأ�سرتاليا، �سعيًا اإىل الروة وحت�سني ظروف حياتهم.
اأبناء مدينة زحلة قد هاجروا خالل ثالث  ثلث  اأن  ق��راأت  وكنت 

�سنوات فقط بني 1908- 1911 للغاية نف�سها.
ن  ملاذا يبقى الفل�سطينيون يف خميمات، يف دولة ي�ستحيل اأن توؤمِّ

اإن�سان على وجه  لهم احلد االأدن��ى املطلوب حلياة كرمية هي حق لكل 
االأر�س؟

اأخطارها  اأن  الهجرة، علمًا  اللبنانيني يف �سلوك طريق  ملاذا ال يحذون حذو 
و�سعوباتها كانت مهولة يف تلك احلقبة مقارنة باليوم؟ 

من منطلق اإن�ساين حم�س كنت طرحت ال�سوؤال على �سديق فل�سطيني، باحث متابع 
لتفا�سيل يوميات العي�س و�سط البوؤ�س املريع يف املخيمات. اأجابني ما مفاده "يا ريت"، 

العمل  ملجّرد  واإن  الفل�سطيني  بانتقال  للقبول  اإلينا  االأقرب  الدول  ت�سعها حتى  و�سرح عقبات 
االأمر  فل�سطني،  اإىل  العودة  حق  له  تتيح  التي  الدرجة  من  �سفر  ج��واز  على  احل�سول  منها  فيها، 

عنها  م�سوؤولة  عقبات  ومنها  له.  اإ�سداره  على  االإ�سرائيلية  االحتالل  �سلطات  موافقة  ي�ستلزم  الذي 
ال�سلطات اللبنانية عندما يتعّلق االأمر باإ�سدار وثائق �سفر للفل�سطينيني الراغبني، تكون مقبولة من 

دول الهجرة.
واحلال اأن ثمة اقتناعًا اآخذًا بالتو�سع يف �سفوف الفل�سطينيني باأن البقاء جياًل بعد جيل يف 

اأو �سواه من دول اجلوار، مل يعد يقدم وال يوؤخر يف ا�ستعادة فل�سطني  خميمات لبنان، 
واإقامة الدولة امل�ستقلة فيها. ولو عاد االأمر اإليهم ملا ترددوا يف االإقتداء باللبنانيني، رّواد 

الهجرة واملغامرة يف �سبيل االإرتقاء مب�ستوى حياتهم وحياة اأوالدهم، بدل امل�سي يف 
خو�س ح�سابات ب�سفتهم الجئني مع "االأونروا" وَمن خلفها، ومع ال�سلطات �سواء يف 
لبنان اأو �سوريا، اأو �سواهما من دول املنطقة القريبة واملتخّبطة يف م�سكالتها، والتي 

اآخر همومها يف الواقع حق الفل�سطيني يف حياة الئقة كرمية.
ولعّلها م�سادفة معّبة اأن يتزامن جتّمع لفل�سطينيني مقيمني يف لبنان و�سوريا طالب 

بحق الهجرة اأمام مقر ال�سفارة الكندية يف جل الديب، االأربعاء 7 اآب، مع اأن�سطة متعددة 
اللبنانية، حتت �سعارات منها  العمل  تدابري وزارة  اإحتجاجًا على  املخيمات وخارجها  يف 

للكل". حق  والعمل  الكل  بي�ساع  "البلد 
نابعة  اأ�سوات  الأنها  اأق��وى  كانت  بكثري،  اأقل  كانوا  واإن  الديب،  املتجّمعني يف جل  اأ�سوات 
من معاناة اأفراد ومن توقهم اإىل م�ستقبل اأف�سل يحدث فرقًا �سا�سعًا يف حياتهم. اأ�سوات 
نكران  للم�سي يف حال  دع��وات  تعدو كونها  املبداأ، ال  اأحقّية مطالبهم يف  املحتّجني، على 
يهاجر  ولذلك  كثريًا،  �ساق  لبنان  البلد  هذا  اأن  فل�سطيني  كل  يعرف  قرارته  ففي  للواقع. 
العمل فيه مل يعد متوافرًا الأبنائه قبل غريهم وو�سعه  اأفواجًا، واأن  اأفواجًا  مواطنوه منه 

يتجه اإىل االأ�سواأ، ودوام احلال من املُحال. فلُيخّل�س نف�سه من ي�ستطيع.
اأق�سى  اإىل  متعاونة  اللبنانية  الدولة  تكون  اأن  الو�سع  هذا  يف  العقالنّية  تقت�سي  بالطبع 
احلدود مع من يرغب من الفل�سطينيني يف ال�سفر، ال بل اأن تن�سئ وزارة على غرار وزارة 
العمالة امل�سرية، التي ت�سمل اإهتماماتها اإيجاد فر�س عمل للعمال امل�سريني يف اخلارج، 

تعاون  وجمل�س  جامعة  العربية،  ال��دول  وعلى  الغاية،  لهذه  ال��دول  مع  اإتفاقات  وعقد 
خليجي، اأن تتجاوب اإن�سانيًا على االأقل، وتتعاون الإنهاء ماأ�ساة عي�س يف خميمات ال 
اإنكار واإغما�س عيون، وال انتظار حلول نهائية ال يعرف اأحد  تليق بب�سر، وال يحّلها 

متى �ستاأتي.
* كاتب وصحافي لبناني

تولد بع�س القطط بخلل جيني ينتج عنه عدم تطابق لون العينني، ولكن هذا اخللل ال يوؤثر على حا�سة النظر، بل 
يعد نوعا من اأنواع اجلمال والتميز.

يبدو اأين ولدت بهذا اخللل، ورثته واأورثته، ومبا اأن املو�سوع هنا بعيون فل�سطينية، واأخرى لبنانية، فلدي 
كلتا العينان، وهما على الرغم من �سعوبة جمعهما يف الواقع، اإال اأنهما غاليتان على قلبي، وهما يف جوهري.

ولدت فل�سطينية الجئة يف لبنان، ورثت اللجوء يف اجليل الثالث ما بعد النكبة، ولكن لي�س جلوء "بيور" اأي 
عرق �ساف. اخرتقت جدتي من جهة االأم اجليل االأول، فهي كانت لبنانية جنوبية.

هنا، بداية الق�سة، مل اأرث ذكريات احلرب االأهلية، ومل تكن روا�سبها يف ذاكرتنا، مل يكن �سوى احلب، 
وق�سة احلب العا�سف والعيون امللونة يف وجه جدتي.

غري اأن االخرتاق الفل�سطيني جاءين يف اللهجة والهوية الزرقاء، اللتني مل تكونا م�سكلة، فاالأوىل 
دليل اأ�سالة، والثانية هوية ومت�سك بحق العودة.

الفرز  وي��ب��داأ  املختلفة  ال��ع��وامل  جتتمع  حيث  اجل��ام��ع��ة  دخ��ل��ت  اأن  اإىل  ه��ك��ذا  ال��و���س��ع  بقي 
الو�سع  ب�سبب  واأخ��ريًا  الطائفة،  ب�سبب  وط��ورًا  الهوية،  ب�سبب  تارة  والعامودي،  االأفقي 
اأواًل، ثم هويتي التي  االقت�سادي. بداأت عيناي تتلونان حزنًا ب�سبب التنمر على لهجتي 

راأى فيها البع�س اأنها �سبب حلرب اأهلية اأنا واالآخر مل نع�سها.
اللبناين  مرت �سنوات اجلامعة على م�س�س، يقرتب منا االآخر 
حني تق�سف اإ�سرائيل غزة، يت�سامن، يحزن، وي�ساركنا يف 
االإن�ساين  الو�سع  عن  احلديث  يبداأ  عندما  لكن  امل�سريات. 
االأه��ل��ي��ة،  احل���رب  ت�ستح�سر  املخيمات  داخ���ل  للفل�سطيني 
ون�سبح اأعداء، وننعت باالإرهابيني، وتنعت املخيمات باجلزر 

االأمنية.
هي ازدواجية مل اأفهمها، كيف ميكن اأن يحب االإن�سان ق�سية، ويف 

الوقت نف�سه يكره اأ�سحاب الق�سية.
لالأ�سف اأ�سيب الفل�سطيني ب�"تروما" ال�سمت واأغلق على نف�سه داخل املخيمات، 
اأدراكم  النظر اىل عينيه، وما  يتحا�سى  االآخر جمرد جاّلد  وبات 
كل  على  وم�سرعة  حا�سنة  بيئة  يعني  وَع���زل،  ُعزلة  يعني  ما 

ال�سناريوهات واالحتماالت.
ولكن عيني امللونة اأبت اال�ست�سالم والعزل، فعيني اللبنانية 
هي خارج املخيم وتع�سق بريوت، لذا دخلت غمار العمل. 
يف  اأع��م��ل  الأن  �سببا  كانتا  وال��ه��وي��ة،  اللهجة  واأي�����س��ًا 
ال�سخرة، �ساعات عمل طويلة، عطلة بالتقطري، 
فقط  عمل  عقود  موا�سالت،  يكفي  ال  رات��ب 
ت�سمع جملة  ك��ل��ه  ه���ذا  وف���ق  االأح�����الم،  يف 
اإنك مالقية �سغل وانت فل�سطينية". "منيح 
واأخريًا، قادتني تلك العني اإىل ابن بريوت، 
اأحببته، وتزوجنا. لن اأخدع نف�سي. مل يكن 
عت للتحقيق ملجرد اأين اأردت  �سهاًل اأين اأُخ�سِ
الزواج من لبناين. ومل يكن �سهاًل خ�سوعي مرة 
اأجنبت طفلتني الأين طالبت  اأن  بعد  للتحقيق  اأخرى 
اإخ��راج  ا�ستلمت  عندما  �سهاًل  يكن  ومل  باجلن�سية، 
القيد مكتوبًا عليه "انتقلت من دائرة االأجانب"، ولي�ست 

لبنانية.
ولكن عيني اللبنانية تطلعني على طفلتي: �سيال 
فل�سطينية  اأك���ون  اأن  اأروع  فما  وم��ي��ال. 

واأحمل يف رحمي لبنانيتني.
ابنتي،  عيني  األ��وان  اأر  االآن مل  اإىل 
لرتيا  ملونتني  تكونا  اأن  اأمتنى  ولكن 
اأجمل ما يف الفل�سطيني واأجمل ما يف 

اللبناين.
* صحافية فلسطينية لبنانية

لدّي كلتا العينينفليقتدوا باللبنانيين 
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لبنان،  يف  اجلمعيات  اإح���دى  مل�سلحة  اإب��داع��ي��ة  كتابة  ور���س��ة  اأق��ي��م  ك��ن��ُت 
فتفاجاأت بفكرة جميلة اأعدتها حكومة ال�سويد، اإذ اأّن القّيمني على العمل 
اأّن  ومبا  طويلة،  ال�سوريني  املهاجرين  اإقامة  اأن  اإفرت�سوا  هناك،  الثقايف 
القانون يق�سي مبنح االإقامة اأو اجلن�سية بعد �سنوات من االإقامة يف البلد، 
ف�سيتحّول ال�سوريون اإىل �سويديني عاجاًل اأم اآجاًل، لذلك فقد فكروا يف 
نقل الرتاث ال�سوري اإىل لغتهم، فاأ�سدرت احلكومة كتابًا حوى حكايات 
�سعبية �سورية، �ستتحّول �سخ�سياتها يومًا ما اإىل تراث �سويدي. لقد فكر 
ال�سويديون مبد ج�سور اإن�سانية نحو فكر االآخر وثقافته وتراثه، ف�سمنوا 

بذلك والءه وحمّبته وانتماءه للتاريخ امل�سرتك الذي �سي�سنعونه معًا. 
ا�ستثناء  اللبناين  لي�س   - واللبناين  الفل�سطيني  الواقع  مع  ب�سيطة  مبقارنة 
من  اأك��ر  م��رور  فبعد  الطرفان.  تكّبدها  خ�سارات  اإىل  �سنتعّرف  للعربي- 
زالت  وما  مهّجرًا،  زال  ما  لبنان،  اإىل  الفل�سطيني  تهجري  على  �سنة  �سبعني 
مّر  على كل جراح  والتعايل  واإق�ساوؤه  تهمي�سه  به �سورة �سنعها  ملت�سقة 
اأّن الدولة اللبنانية تبّنت م�سروعًا ثقافيًا نه�سويًا  بها. فماذا كان ليكون لو 
ذكية  وحماولة  الفل�سطيني،  والقهر  للكبت  تنفي�س  مبثابة  يكون  اإن�سانيًا، 
لالإ�ستفادة من خمزون �سعب يزيد عدد مهّجريه على اأرا�سي لبنان عن املئة 
و�سبعني األفًا، فيهم الفنان واملو�سيقي والكاتب والعامل واملهند�س والطبيب، 

العيد،  كعك  يعددن  اللواتي  واالأم��ه��ات  ال�سعور،  يجدلن  اللواتي  اجل���ّدات 
والتلميذات اللواتي يعدن اإىل البيت ب�سنطة وبع�س الفرح... ماذا كان ليكون 
كان  هل  والتعايل؟  االإق�ساء  ال  االإح���رتام  على  قائمة  كانت  لو  العالقة  ح��ال 
ال�سباب  اآالف  كان  كاإن�سان؟ هل  اأنه عومل  لو  �سيحمل �سالحًا  الفل�سطيني 

يتحّولون اإىل املخدرات ب�سبب البطالة التي تخنق اأحالمهم واأطفالهم؟ 
بيني وبني  باعدت  القلوب،  تلك احلكايات عن عذابات مطوّية يف  الأّن  اأ�ساأل، 
الكثريين. مل تكن اأمي تقول �سيئًا، هي املهجرة اإىل خميم تل الزعرت، كانت 
فقط متنعني عن كثري "ال تنزيل اإىل بريوت وحدك... هل �ستتاأخرين طوياًل بعد 
املغرب؟ الدكوانة بعيدة اأال توجد جامعة اأقرب، اأو عمل مع غري امل�سيحيني...". 
اأفهم  وبالكاد  ح�سل،  ما  اأفهم  بالكاد  االأرب��ع��ني،  م�سارف  على  اليوم  اأن��ا 
الهوية،  وع��ن  الوطن،  معنى  عن  االأ�سئلة  يطرح  فهمًا  اللبنانية،  التوليفة 
هويتي كفل�سطينية مهّجرة يف بلد منق�سم على ذاته الأ�سباب طائفية، يف 
عامل قد تخطى عتبة االألفية الثالثة بكل ما �سهدته من تطّور ونه�سة. هذا 
الوعي غري التام النق�سام املجتمع اللبناين، خّفف من وطاأتها الكثري، فاأنت 
فيما حتيا االأحداث، قد تت�سكل فيك تبعاتها وت�سنعك من دون اأن تدرك 
ثانوية �سيدا  نف�سك ووجدانك. مثاًل حني كنت طالبة يف  اأثرها يف  عمق 
لبنانية، جائزة  بنت  اأقت�سم مع  اأن  علّي  مَل كان  اأفهم  للبنات، مل  الر�سمية 

متنح للمتفوقني، فيما اأحرزت اأنا املرتبة االأوىل. وحني كنت يف اجلامعة مل 
اأفهم مَل قد تذهب منحة لغريي، رغم اأنه مل ينل درجاتي. مل اأفهم بعدها مَل 
�سي، فاأبيع �سنطة ماء وزنها خم�سة ع�سر  كان علّي اأن اأعمل يف غري تخ�سّ
كيلوغرامًا، م�سيًا على االأقدام كي اأعي�س، اأو مَل تال�سى ذلك ال�ساب الذي 

توّدد اإيّل طوياًل حني عرف اأنني فل�سطينية.
كنت اأندب احلظ اأحيانًا، من دون اأن اأعي متامًا، اأن ال دخل للحظ يف لعبة 
�سيا�سية اأكب مني ومن اآالف غريي، زّج بهم القدر يف الديار اللبنانية. 
كنت اأرف�س الظلم من دون وعيه باملعنى التام للوعي، ففي لبنان طوائف 
زعماء  لبنان  ويف  احل��رب.  وقعت  واإاّل  ال��ورث  من  ن�سيبها  طائفة  ولكل 
عدوًا  يجدوا  اأن  ال�سيا�سي  اإرثهم  على  وللمحافظة  عليهم  الطوائف،  لتلك 
اأجل  من  يعملون  اأنهم  �سّده  اللبنانيني،  عن  دفاعهم  خالله  من  يظهرون 
كان  باللبناين  الفل�سطيني  جمع  ال��ذي  التاريخ  واأّن  اللبنانيني،  م�سلحة 
يف حلظة حرجة من تاريخ العرب، حيث مل يعد باالإمكان اإخفاء التخاذل 
والتنازل عن الق�سية، فراحت القيادة الفل�سطينية تتخّبط م�ستاأثرة بالفعل 
با�سم ال�سعب، فيما ن�سي اجلميع تفا�سيل يوميات هذا ال�سعب، وزّجه يف 

خميمات �سار العي�س فيها عارًا. 
نعم اأذكر متامًا �سعوري بالعار حني عرفت واقع املخيمات، وهروبي اإىل 
االآن منها، من اأن اأ�سدق اأو اأقبل اأّن اآالفًا مي�سون يف العتمة و�سح النهار، 

اأو اأّن بنتًا متوت بر�سا�سة الأن م�سلحني من تنظيمني متناحرين اختلفا على 
لعبة كرة قدم، اأو الأّن مطلوبًا للعدالة حتركه جهات اإرهابية دخل املخيم.

يف بيتنا قيلت ق�س�س متقطعة عن الذهب الذي بيع بعد التهجري، من جدتي 
اأطفاله،  التي باعت م�ساغها كي ي�سرتي جدي بيتًا خارج املخيم، وينقذ 
الذين حني اأ�سبحوا �سبابًا هاجروا اإىل اأملانيا هربًا من املوت املحتم هنا يف 
لبنان اأثناء املجزرة، ثم عادوا حممولني يف توابيت، وق�س�س غريها عن 
تعذيب على الهوية، اأو خطف وقتل. لكن اأحدًا مل يقل يل احلقيقة عن اأي 
�سيء، كانوا يخافون حتى من اأن يتذكروا... ثم فهمت اأنهم كانوا يطردون 
اأ�سباح الذل الأنهم اأ�سحاب كرامة، وفهمت �سمت اأمي وخوفها من الليل، 
وفهمت ملَ دفن اأخوايل جميعاً يف قب واحد الأنّ املختار مل يقبل بيعهم من 

اأر�س لبنان اإاّل قبًا واحدًا.
ال��دف��اع عن وطنه من  اللبناين  اأن من حق  واأف��ه��م  اأتقّبل  ذل��ك الأين  اأق��ول 
على  ع��ام  مئة  متر  وتكاد  غرباء  نظل  اأن  لنا  كيف  اأفهم  ال  لكني  الغرباء، 
وجودنا هنا، بينما يفكر من هم غري عرب اأو جريان، باال�ستفادة اإن�سانيًا 
من اإقامة اأ�سقائنا ال�سوريني يف بلدهم... فاإىل متى �سيبقى احلال متاأخرًا 

عن ركب االإن�سانية قرنًا من الزمن؟  
* روائية فلسطينية

التهجير بين منطقين 
وداد طه*

"ماذا كان ليكون لو أّن الدولة اللبنانية تبّنت 
مشروعًا ثقافيًا نهضويًا إنسانيًا ... لإلستفادة من 

مخزون شعب في مهّجريه على أراضيها ومنهم 
الفنان والموسيقي والكاتب والعالم والمهندس 

والطبيب، والجّدات اللواتي يجدلن الشعور، واألمهات 
اللواتي يعددن كعك العيد، والتلميذات اللواتي 

يعدن إلى البيت بشنطة وبعض الفرح..."

)سيد حسني احمد(
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حتاول  التي  الفل�سطينية  والهوية  الع�سور،  كل  يتعّدى  فل�سطني  "تاريخ 
اإ�سرائيل اإلغاءها، حمفورة يف عمق هذه الع�سور، يقول رامي النمر الذي ُولد 
يف نابل�س، فل�سطني،  كما اأ�سر على ذلك والده رفعت �سدقي النمر "املهاجر 
اأراد مقاومة  له والأوالده واأحفاده ولكل جيل يخلفه  لتبقى هوية  منها ق�سرًا 

حماوالت طم�س ذاكرة فل�سطني من خالل احلفاظ على هويتها وتراثها".
على  ح��ر���س  ب��ل  لنف�سه،  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ف��اظ مبجموعته  رام���ي  ي���رد  مل 
العام  والثقافة" يف  للفن  النمر  "دار  اأ�ّس�س  لذا  االآخرين،  مع  م�ساركتها 
2016، ل�"اإعادة بناء �سردية جديدة للمنطقة تكون اأكر متا�سكًا و�سمواًل".

بداأ �سغفه بجمع االأعمال الفنية يف �سٍنّ مبكرة: خمطوطات ونقود وقطع 
خزفية وحتف زجاجية واأ�سلحة ودروع واأقم�سة واأدوات معدنّية وحتف 
خ�سبّية مطّعمة بال�سدف، و�سلبان وفخار اأرمني من القد�س، ف�ساًل عن 

اأعمال فل�سطينية حديثة ومعا�سرة مع لوحات ور�سوم مل�ست�سرقني. 
مفتوحة  احل��دود  فيه  كانت  زم��ٍن  اإىل  بالذاكرة  "تعود  اأعمال  جمع  اأراد 
خاليًا  واالأف��ك��ار  للفنون  الثقايف  التبادل  م�سار  وك��ان  عوائق،  دون  ومن 
الذاكرة  البقاء وال�سمود يف وجه حمو  ة  العراقيل، ولكي تروي ق�سّ من 

وت�سويه الهوية".
لل�سرق  "املنارة االأ�سا�سية  لبنان  النمر عر�س جمموعته يف  اختار رامي 
منبًا  ومنحتهم  احلماية  لهم  ووف��رت  والفنانني  املثقفني  احت�سنت  التي 

للتعبري عن اأنف�سهم بجميع الطرق".  
اإختار لبنان اأي�سًا "الأّن الفل�سطينيني فيه هم االأكر اإ�سطهادًا يف خمتلف 
جمموعته  لعر�س  دائمًا  مكانًا  ب��ريوت  واأراد  للجوئهم".  امل�سيفة  ال��دول 
ك�"هدية من ال�سعب الفل�سطيني لل�سعب اللبناين، لهدفني: اإن بريوت عمومًا 
ومنطقة راأ�س بريوت خ�سو�سًا، كانت لفرتة طويلة على مدى اخلم�سينيات 
وبعدها مركزًا للتعاي�س اال�سالمي امل�سيحي والفل�سطيني العربي اللبناين، 
ولذلك هي متثل العامل العربي مبختلف تالوينه وانتماءاته الدينية والثقافية 
التعاي�س  لهذا  رم��زًا  فيها  االمريكية  اجلامعة  كانت  وحيث  وال�سيا�سية، 

ومنتدى للتبادل الثقايف والفكري اجلاد والعميق".
�ساقه �سغفه بالعا�سمة اللبنانية اىل اإقامة مركز ثقايف م�ستقل متامًا  "لي�س 
باأي ق�سية  له عالقة  اأ�سريًا الأّي فكر  الفل�سطينية، وال  املوؤ�س�سة  جزءًا من 

غري ق�سية االن�سان العربي الفل�سطيني اللبناين العاملي".
اأراد من خالل هذا املركز اأن يقدم الوجه االآخر لل�سعب الفل�سطيني وتراثه 
الثقايف واالإبداعي والفكري واالقت�سادي وريادة االأعمال، مقتفيًا طريق 
من �سبقوه من رواد لعبوا دورًا كبريًا يف ازدهار لبنان وكانوا جزءًا منه. 
رجل  بل  ثقافية،  �سخ�سية  اأو  حزبيًا  ول�ست  الجئًا  ل�ست  اأنني  "�سحيح 
اقت�ساد وم�سارف- يقول رامي النمر ل�"ج�سور"- لكنني فل�سطيني قبل 

اأي تعريف اآخر، وفخور بهوّيتي وتراثي وثقافتي".  

للجيل  ثقافة  بناء  واإع��ادة  خمتلفة،  �سورة  لتبيان  فردية  حماولة  "هي 
واملكتبات،  الثقافية  وامل��راك��ز  املتاحف  زي���ارة  على  ال��ق��ادر  غ��ري  املهّم�س 
ال�سحيحة يف  املوجهة وغري  ال�سريعة  املعلومات  والغارق يف تكنولوجيا 

غالبيتها".
وثقايف  فني  "منب  النمر-  رامي  عنها  ُيعّرف  النمر" هي– كما  "دار 
اإرتاأينا تاأ�سي�سه نيابة عن ال�سعب الفل�سطيني ليكون عربون �سكر للبنان. 
هذا ال�سعب الفل�سطيني، الذي بعد مرور ثالثة اأجيال من النكبة، فقد ثقته 
البلدان  فبات يف عيون  اأر�سه،  ق�سرًا عن  اأُبعد  اأن  منذ  واإرث��ه  بح�سارته 
فاإن  لذا،  ال�سهاينة.  امل�ست�سيفة �سعبًا الجئًا بال تاريخ وثقافة، كما رّوج 
هذه املبادرة هي اأي�سًا نوع من رّد االإعتبار للفل�سطينيني واإ�سراكهم يف 

العمل من اأجل م�ستقبل اأف�سل".
يف  الفل�سطينيني  لتعليم  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  اأك��ب  "من  اأي�سًا  وه��ي 
لبنان يف اأف�سل اجلامعات واملعاهد التعليمّية ولتوفري فر�س عمل للطلبة 
املتفّوقني منهم". وتتكفل الدار حاليًا بنفقات تعليم 160 طالبًا يف اجلامعة 
موؤ�س�سة  عب  -االأمريكية،  اللبنانية  اجلامعة  يف  طالبًا  و120  االأمريكية، 
اأ�ّس�ستها والدة رامي وتديرها اليوم زوجته مالك النمر، اإىل جانب اإدارتها 

�سة لالأطفال وامل�سّنني داخل خميمات برج الباجنة و�ساتيال  ملراكز خم�سّ
ونهر البارد، ون�ساطها العام على م�ستوى املخيمات لالإ�ساءة على مهارات 

اأهلها واإبداعاتهم.
اأبو رامي، امل�سريف رفعت �سدقي  اإمتداد لن�سال  "اأي�سًا  دار النمر هي 
النمر، املولود يف نابل�س عام 1918، الذي هاله اأن يرى فل�سطني ت�سقط 
دوؤوب  عمل  اإىل  الق�سرية  هجرته  فحّول   ،1948 عام  ال�سهيونية  باأيدي 
ن  حُت�سّ التي  والثقافّية  والتعليمّية  التنموّية  امل�ساريع  ع�سرات  لتنفيذ 
حياة  تقّيد  التي  احلواجز  االآتية…وتك�سر  االآف��اق  على  وتطل  ال��ذاك��رة 
يوؤكد يف احاديثه، موازية  فالثقافة، كما كان  املخيمات.  الالجئني ونا�س 
الهوية  تكوين  عنا�سر  م��ن  ا�سا�سنّي  عن�سرين  م��ع��ًا  ي�سكالن  للتعليم، 

الفل�سطينية يف املنفى".
"اإن اأّمتنا- ي�ستعيد رامي قول والده- تواجه همومًا كثرية، وواقعًا �سعبًا 
جبهها،  على   ال��ق��درة  م�ستوى  اإىل  ترتقي  اأن  وعليها  كبرية،  وحت��دي��ات 
وع�ساها اأواًل اأن تعي اإمكاناتها وقدر ذاتها، ال �سيما اأنها تخو�س �سراعًا 

ال ينفعه اإاّل �سالح العلم والوعي واالإدراك".
ج�صور - اميان �صم�س

هيئة التحرير: د. ح�سن منيمنة - عبد النا�سر االأيي - د. زهري هواري - اإميان �سم�س 
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- اإنفوغرافيك: زينون عطية - ر�سوم: بهاء �سلمان.

الهيئة ال�ست�سارية: د. طارق مرتي، مروان عبد العال، ن�سري ال�سايغ، ه�سام دب�سي، 
زياد ال�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��راح��ات  امل�سورة  مقّدمة 
لل�سعب  الوطنية  امل�سالح  على  بذلك  مرتكزًة  اللبنانية، 
الالجئني  وح���ق  ال��ت��وط��ني  رف�����ض  مقدمها  ويف  ال��ل��ب��ن��اين 
اإىل  عودتهم  حلني  الكرمي  بالعي�ض  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 تعّب بال�سرورة عن وجهة نظر جلنة احلوار اللبناين 

الفل�سطيني ويتحّمل اأ�سحابها امل�سوؤولية عما ورد فيها.
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Bridges for Dialogue and Return

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجوء الفلسطيني في لبنان (٢)

واقع العيش
وإرادة التقّدم

دار النمر :عربون شكر من الفلسطينيين للبنان
على مدى 40 عاماً، جمع رامي رفعت النمر تاريخ بالده �سوراً وخمطوطات ولوحات واأيقونات ووثائق وعمالت وطوابع. جمعها يف اأر�سيف ي�رشد حياة كاملة للفل�سطيني العربي، 

يحمل تراث الثقافة الإ�سالميّة وامل�رشقيّة مبا تتنّوع به من اأديان ومعتقدات خمتلفة، وت�سّلط ال�سوء على تطّور التاريخ ال�سيا�سي للمنطقة وتاريخ فل�سطني ب�سكل خا�س.

من معرض للتراث الفلسطيني في دار النمر.


