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كلمة
ال يق��دم الرئي��س األم�يريك ترام��ب يف م��ا أس�ماه "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 ٍ
بأيد
أمريكية ،لكنها يف الحقيقة كتبت بقرار وروح إرسائيلية تتجاوب مع توصل إليه
غُالة املرشوع اليميني الصهيوين املتط ّرف ،ممن ال يرون يف فلس��طني إالّ مساحة
مفرزة لطموحهم العدواين اإلستعامري.
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�� ّية ،وكأن الرصاع مع إرسائيل الذي ترجم نفسه حروباً متواصلة،
كان مج�� ّرد خالف عىل مس��توى العيش وظروفه ،وليس ع�لى 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�لام العربية ،وحق العودة إىل أماكن التهج�ير ،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،

المعيشية
لبنان والالجئون الفلسطينيون :طعم األزمة
ّ
مختلف تمام ًا في المخيمات
أزمات مضاعفة
�أحمد احلاج علي

�أديب نعمة

من أجل مواجهة ناجحة لصفقة القرن
وكذلك االنهيار اإلقتصادي والسيايس الذي يعيشه لبنان وتردد املواقف العربية
والدولية عموماً أمام الجربوت والطغيان األمرييك.
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 ٍ
وقت مبك��ر ،ومل تفاجىء نصوصها التفصيلية
أح��دا ً ،مام يعني أن��ه كان من املف�ترض أن تكون األطراف املعني��ة ،خصوصاً
الفلسطينية واللبنانية والعربية ،قد أعدّت خطط التصدي لها كمرشوع تدمريي
لفلس��طني واملنطقة ،إالّ أنه من الواضح أ ّن شيئاً من ذلك مل يحصل ،فهل سيتم
اآلن ،وبع��د اإلعالن عن بنود الصفقة ،صياغة خارطة طريق فعليّة ومتامس��كة
ملواجهتها عىل مختلف الصعد؟
إ ّن املس��ؤولية األوىل ع��ن مواجه��ة صفق��ة الق��رن ،س��تقع بال�ضرورة 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 ،لحامية مكتس��بات النضال الفلسطيني الذي بات
عم��ره اآلن أكرث من مائة عام .وضمنه أيضاً انتهاج مس��ار جهود ديبلوماس��ية
نش��طة وف ّعالة باإلستناد اىل القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة،
والت��ي تضمن حق العودة وبناء الدولة الوطنية املس��تقلة عىل األرايض املحتلة
عام  .1967واملؤكد 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��يام من
املدخل االقتصادي إلرغام لبنان عىل السري يف مرشوع الصفقة وتوطني الالجئني
الفلسطينيني عىل أرضه ،فيجب تجاوز الرفض الكالمي لكل مندرجاتها ،والعمل
يف اتجاهني ،األول منهام ديبلومايس يتوجه نحو كس��ب دعم األصدقاء الدوليني
ملوق��ف لبن��ان ،م��ن دون أن يهمل العمل م��ع املنظامت 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 مهام كان مستوى الضغوط التي تمُ ارس
علين��ا ،مع ما يرافقه وتوجبه القوانني الدولية واإلنس��انية من حقوق اإلعرتاف
لالجئني بحقوقهم لتحصيل عيشهم بكرامة واملساهمة يف دعم اإلقتصاد الوطني
اللبناين ،يف انتظار عودتهم إىل بالدهم.
إ ّن ركيزتنا األساسية هي وضع خطة عمل مشرتكة تحدد أطر إسرتاتيجة مواجهة
املحاوالت األمريكية واإلرسائيلية تتجاوز التضامن الكالمي والشعارات املكررة".

حسن منيمنة

رئيس لجنة الحوار اللبناين  -الفلسطيني
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السفير الفلسطيني :لبنان الموحد ضد التوطين يدعم حقنا بالعودة
املوحدة يف لبنان مع نيل حكومة الرئي�س ح�سان
املوقف الفل�سطيني من �صفقة القرن وقدرته على مواجهتها و�آلية تكامله مع املوقف اللبناين يف رف�ض التوطني ،ومطالب الفل�سطينيني ّ
والتجمعات الفل�سطينية ،كانت حمور لقاء "ج�سور" مع ال�سفري الفل�سطيني يف لبنان �أ�رشف دبور.
دياب الثقة من املجل�س النيابي� ،إ�ضافة �إىل الأو�ضاع املعي�شية يف املخيمات
ّ
¶ م��اذا يريد الفل�سطينيون من الدولة اللبنانية وم��ن احلكومة
اجلديدة؟
 نريد ب�صراحة م��ن احلكومة ال��دخ��ول يف امللف االن�ساين الفل�سطينيوبعمق .الو�ضع املعي�شي ال�صعب ال��ذي يعانيه لبنان عموماً� ،أك�ثر ت�أثري ًا
والتجمعات .كما �أن ع��دم فتح
على الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات
ّ
�سوق العمل �أمام الفل�سطينيني يجعل حياتهم بائ�سة وبالغة ال�صعوبة .ولوال
امل�ساعدات التي تقدمها منظمة التحرير الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات الدولية،
لكان الو�ضع كارثياً .فالوظائف التي ت� ّؤمنها وكالة "الأونروا" تخفف العبء
�إىل حد ما ،لكن على �أخوتنا اللبنانيني العمل وب�شكل جدي على �إ�صدار
املرا�سيم التي جتيز للفل�سطينيني حق العمل �أ�سوة بغريهم من املقيمني على
الأرا�ضي اللبنانية.
لقد قدمنا ورق��ة قانونية ح��ول ح��ق العمل للم�س�ؤولني اللبنانيني ،وللجنة
احل��وار اللبناين -الفل�سطيني لرفعها �إىل اجلهات املعنية ،وه��ي تتابعها
بدقة .وال مت�س الورقة القوانني اللبنانية الأ�سا�سية بعد تعديل القانونني رقم
 128و  129و�إزالة مبد�أ املعاملة باملثل يف التعامل مع الفل�سطيني .اجلهات
اللبنانية كافة تعرف مطالبنا ،فنحن ال نطلب �شيئ ًا من لبنان �سوى �أن يحيا
الفل�سطيني الالجىء �إليه ق�سر ًا بكرامة .فالفل�سطيني الذي التزم احلفاظ على
الأمن واال�ستقرار يف لبنان واملخيمات ،ب�شهادة معظم املرجعيات اللبنانية،
ال يطلب �سوى اعتماد الإج��راءات الالزمة ،فالقوانني موجودة ،وهي جتيز
له العمل ليحيا بكرامة حلني عودته �إىل وطنه .نحن نطالب باحرتام القانون
الدويل االن�ساين الذي ين�ص على �أن الدولة التي تقبل حق اللجوء �إليها ،عليها
�أن ت�ؤمن لالجىء حياة الئقة .نحن ال نطلب م�ساعدات ،بل حق الفل�سطيني
بالعمل كي يح�صل بعرقه على لقمة عي�شه.
من جانبي ا�ستغرب ،بل وا�ستهجن اخلوف من ال�سماح للفل�سطيني بالعمل،
وال �أج��د �أي �سبب مقنع له ،خ�صو�ص ًا �أن املواقف الفل�سطينية واللبنانية
موحدة يف رف�ض التوطني .نحن نق ّدر للبنان واللبنانيني وقفتهم الدائمة
ّ
�إىل جانب حق الفل�سطيني الالجئ بالعودة .وهو �أم��ر يعطي قوة للموقف
الفل�سطيني يف املحافل الدولية ويعزز و�ضعنا للمطالبة بحقوقنا ،وبالتايل
نحن نقف �ضد �أي م�شروع للتوطني .ومع حبنا وتقديرنا للبنان و�شكرنا
ل�ضيافته ،نرف�ض التوطني وال نتنازل عن حقنا بالعودة �إىل وطننا .نحن
نرف�ض التوطني لي�س فقط لأن لبنان ال يريده ،بل ل ّأن لنا احلق يف �أر�ضنا .
يجب �سحب مو�ضوع التوطني من التداول .كما �أننا على قناعة بقدرتنا على
موحد ًا
مواجهته ،ومواجهة �أي م�شروع ينال من حقوقنا .وعندما يقف لبنان ّ
�ضد التوطني ي�ساندنا كفل�سطينيني �ضد �أي م�شروع ي�ستهدف وجودنا.
¶ هل ت�ستطيع الدولة اللبنانية ب�أو�ضاعها املعروفة حتقيق ما
يطالب به الفل�سطينيون؟
 ن��درك ج�ي��د ًا �أن الأو� �ض��اع �صعبة يف لبنان ،لكننا ال نطلب امل�ستحيل.نحن نطالب مبرا�سيم وق� ��رارات ت�سمح للفل�سطينني بالعمل ،م��ن �أج��ل
يتح�سن غ��داً .ثم �أن
ت�أمني ّ
مقومات عي�شه .فالو�ضع �صعب اليوم ،لكنه قد ّ
الفل�سطيني ي�ستطيع امل�ساهمة يف نهو�ض لبنان من كبوته من خالل عمله
يف الداخل وما ير�سله من اخلارج ،وما ينفقه من عمالت �صعبة من خالل
امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية والأممية ومنظمة التحرير والف�صائل.
تو�صفونها؟
¶ نحن الآن يف �صميم ما ي�سمى "�صفقة القرن" كيف ّ
ي�سمى بـ"�صفقة القرن" �أو اخلطة االمريكية وا�ضحة ،وق��د مهدت
 م��ا ّخطوات عدة للإعالن عنها ،ب��دء ًا من نقل لل�سفارة االمريكية يف القد�س،
وقطع التمويل عن "الأونروا" وحماولة �إلغاء التمديد لواليتها ،و�إنهاء ق�ضية
الالجئني ،و�إعادة تعريف الالجىء الفل�سطيني ،وور�شة املنامة ،وغري ذلك

ن�شخ�ص الواقع كما هو .فاملعرو�ض
من مواقف و�إج��راءات .لكن يجب �أن ّ
لي�س �صفقة ،لأن ال�صفقة تتم عادة بني طرفني .هذه ال�صفقة هي من طرف
واح��د ،وه��ي ا�ستكمال مل�شروع ق��دمي جديد تكمن خطورته يف �أن��ه يهدف
�إىل اال�ستيالء على �أر���ض فل�سطني كلها ،وال�ضرب عر�ض احل��ائ��ط بكل
ال�ق��رارات الدولية التي حتفظ حق الفل�سطينيني ب�أر�ضهم ودولتهم� .إنها
باخت�صار م�ؤامرة كبرية ت�ستهدف ق�ضية فل�سطني ،و�ضرب م�شروع قيام
الدولة الفل�سطينية على �أر�ضنا ،لكن لي�س كل ما يكتب ل�شعب ما ي�صبح قدر ًا
و�سي�سجل
�سجل
ّ
ال فكاك منه .نحن مل ولن نر�ضخ ملا جاء فيها ،والتاريخ ّ
�صمود �شعبنا مهما غلت الت�ضحيات .وعليه ،فال�صفقة مرفو�ضة ،وقرارنا
عدم اخل�ضوع لكل من يحاول الرتويج لها.
¶ كيف ميكن مواجهة ال�صفقة من دون وحدة وطنية فل�سطينية؟
توحد
 وا�ضح لنا �أن��ه ال ميكننا مواجهة ال�صفقة �إ ّال َّموحدين .اجلميع ّخلف موقف الرف�ض الذي رّعب عنه الرئي�س حممود عبا�س .وهناك توا�صل
م�ستمر بني كل الف�صائل الفل�سطينية منذ �أن ّمت الإعالن عن امل�شروع الذي
يهدف �إىل �إنهاء الق�ضية الفل�سطينية.
على ال�صعيد اللبناين ،اللقاءات واالت�صاالت قائمة بني كل الف�صائل لت�شكيل
قيادة م�شرتكة لتن�سيق املواقف ،والعمل على تنظيم حراك لإي�صال �صوتنا
"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"

�إىل كل املراجع العربية والدولية.
¶ هل �إعالن ال�صفقة ٍ
كاف لر�أب ال�صدع الفل�سطيني؟
 ال�شعب الفل�سطيني غري حمبط ،والدليل مقاومته ال�شعبية وعلى كل املنابرموحد،
الدولية .الآن هناك اتفاق �صريح على �أننا �سنواجه ال�صفقة مبوقف ّ
وهناك تفاهم جدي على �إنهاء حالة الإنق�سام ونتمنى �أن ن�صل �إىل غايتنا.
الو�ضع خطري ل ّأن هدفه �إنهاء الق�ضية الفل�سطينية .ال�شعب الفل�سطيني مدرك
مل�س�ؤوليته يف حماية ق�ضيته من املخاطر ،وال ميكن �أن مير �أي م�شروع
وم�صرون على املواجهة ولديهم الثقة
�ضد الفل�سطينيني طاملا �أنهم قادرون
ّ
وقوة عزميتهم.
ب�صالبتهم ّ
وكلنا يعرف � ّأن �أحد ًا مل يكن ليجر�ؤ على طرح م�شروع مثل م�شروع �صفقة
القرن لوال الوهن والإنق�سام العربي اللذان �أو�صالنا �إىل ما ن�شهده اليوم من
م�شاريع ته ّدد وجودنا .لكن اليوم الكل يقف وراء القيادة الفل�سطينية ويدعم
مواقفها ،ونحن نراهن على �شعبنا الفل�سطيني بكل فئاته وانتماءاته.
تعب عن الرف�ض الفل�سطيني يف ال�شتات
حالياً ،نعمل على تنظيم ف ّعاليات رّ
ل ّأي م�شاريع تنتق�ص من حقنا .وما �شهدته املخيمات الفل�سطينية يف لبنان
من حتركات راف�ضة لهذه ال�صفقة هي ر�سالة ت�ؤكد على �صالبة موقفنا .هذه
التحركات م�ستمرة ونحن ندر�س كل حترك بعناية� .أي حراك لنا �سيكون
حتت �سقف احلفاظ على �أم��ن و�سالمة لبنان ،الدولة امل�ضيفة لنا� .أم��ا يف
الداخل ،فال�صراع �أ�شد و�أقوى مع االحتالل.
ً
¶ البع�ض ي��رى �أن ل�ب�ن��ان مل ي�ع��د ق� ��ادرا ع�ل��ى حت � ّم��ل ال��وج��ود
الفل�سطيني؟
يتحمل
أن
�
ي�ستطيع
ال
البلد
أن
�
القول
الفل�سطيني
حق
يف
املجحف
 منّ
وجوده .نحن مل ن�أت بخاطرنا �إليه .لقد ّمت تهجرينا من بالدنا بالقوة ،وهناك
م�ؤامرة على فل�سطني والأمة العربية ويف القلب منها لبنان .نحن نريد العودة
تتحملنا وت�ساندنا لأننا جزء منها .لبنان وفل�سطني
وعلى الأمة العربية �أن ّ
موحدة .قبل
وثقافة
متينة
وعالقات
م�صاهرات
هما �شعب واح��د ،وهناك
ّ
االحتالل اال�سرائيلي كانت العالقات يومية وعلى خمتلف ال�صعد .ولقد
�ساهم الفل�سطينيون يف تقدم لبنان وازدهاره على خمتلف ال�صعد .وعليه ،ال
�أرى �أننا عبء على لبنان� ،أو �أن هناك �أي مربر حلرمان الفل�سطيني من حقه
يف احلياة الكرمية .ثمة من يخرج علينا بفزاعة التوطني فقط لإثارة املخاوف.
من الطبيعي �أن نعمل كما غرينا يف كل لبنان لت�أمني حياتنا بعرقنا وقدراتنا
وكفاءاتنا .علم ًا � ّأن هناك �إجماع ًا على �إط��راء املوقف الفل�سطيني خالل كل
الأزم��ات التي ّمرت على لبنان يف ال�سنوات الأخ�يرة .فقد كان الفل�سطيني
و�سيظل عام ًال �أ�سا�سي ًا للإ�ستقرار والأمن.
املوحد .مبا تتطلّبه من امل�ساهمة يف احلفاظ على
هذا هو موقفنا الفل�سطيني ّ
الأم��ن والإ�ستقرار وامل�ساهمة با�ستنها�ض لبنان .فوجوده قوي ًا ومزدهر ًا
ومعافى ينعك�س علينا �إيجاب ًا يف املخيمات ،وم�شاكله تنعك�س علينا وندفع
ثمنها م�ضاعفة.
موحد ًا مع الق�ضية الفل�سطينية ومع ال�شعب الفل�سطيني
اليوم يقف لبنان ّ
وي�صر على بناء
ويدعم حقوقه يف العي�ش بكرامة �إىل حني العودة لأر�ضه،
ّ
عالقات حوار �سوية و�سليمة �سوياً.
م��ن ه��ذا املنطلق ،ن��دع��و �إىل تفعيل دور وم�ه��ام جلنة احل ��وار اللبناين -
املوحدة لق�ضايا اللجوء
الفل�سطيني ودعمها من خالل �إقرار وثيقة "الر�ؤية ّ
الفل�سطيني يف لبنان" التي �أ�صدرتها .ون�أمل يف �أن يكون لها ت�أثريها يف
ال�سيا�سات والقرارات ،و�أن يتع ّدى دورها جمرد الإ�ست�شارة و�صو ًال �إىل
امل�ساهمة يف ر�سم �سيا�سات احلكومة اللبنانية يف ما يتعلّق بق�ضايا الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان.
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صفقة القرن :خيارات المواجهة
زياد ال�صائغ
لي�ست "�صفقة القرن" جديدة �أو ِ
م�ستج ّدة ،بل هي متج ِّددة.
حق
منذ العام  1948مل ت�ألُ �إ�سرائيل وحلفا�ؤها يف الغرب جهد ًا لإنهاء ّ
ينكب النقا�ش على احلق ب�إقامتها،
ال�شعب الفل�سطيني ببناء دولته ،قبل �أن ّ
ين�صب اجلهد على عودتهم.
كما تهجري �أهلها ،قبل �أن ّ
قامت �إ�سرائيل على تدمري م�شروع دولة فل�سطني وتهجري �شعبها �أ�سا�ساً،
فهل ميكن ت�صديق ا ِّدعاءاتها منذ القرارين  181و 194ب�� َّأن يف الدولة
والالجئني جمال مفاو�ضة؟
ِ
ان�سحاب كاملٌ ل�ل�أمم املتحدة من �أداء دورٍ يف
يف الف�ضاء ال � ّدويل ثمة
ٌ
املن�صة الدولية جهاز ًا
حتول هذه ّ
حلّ النزاعات �أو الوقاية منها ،ل�صالح ّ
ٍ
معمق يف
بحث
�ادة
�
ع
�
إ
ال�سياق
إغاثي ًا لي�س �إالّ .ويقت�ضي هذا
�أخالقيّاً و� ّ
ّ
مهمات الأمم املتحدة وفاعليتها ،خ�صو�ص ًا يف ما ُيعنى مب�سارات بناء
ّ
ٍ
ال�صراع
آالت
�
�
م
يف
ف�صل
كلمة
�رار
�
ق
�
إ
يف
الف�شل
�ا
�
م
و
العاملي.
ال�سالم
ّ
الفل�سطيني – الإ�سرائيلي �سوى خري ٍ
دليل على هذا االن�سحاب.
يف الف�ضاء الإقليمي ،ع��دا تلك اخلطوة اال�سرتاتيجية ،عنينا "مبادرة
بنيوية يف قوة الت�أثري الذي كان
ال�سالم العربية" (ّ ،)2002ثمة
ّ
معطوبية ّ
من املمكن �أن تتم ّتع بها جامعة الدول العربية .ويقت�ضي هذا ال�سياق �أي�ض ًا
�إع��ادة ٍ
وفاعليتها .وعندها
مهمات جامعة ال��دول العربية
ّ
معمق يف ّ
بحث ّ
ِ
ي�ص ّح تو ّقع ا�ستعادة التوازن مع �إ�سرائيل وحتديد ًا حليفيها الواليات
الرتهل مبا ُيعنى باالنخراط
املتحدة ورو�سيا� ،إذ هي �أوروبا على كثريٍ من ّ
يف م�سار ِ
�سالم فل�سطيني – ا�سرائيلي غري منحاز.
بناء ٍ
كيانية ال�ستعادة الوحدة بعيد ًا عن
يف الف�ضاء الفل�سطينيّ ،ثمة حاجة ّ
ِ
مدنية
مواجهة
ل�صالح
تة،
ل
ف
من
"براغماتية"
"�أ�سلمة" حم��دودة� ،أو
َ
ّ
ّ
�سلمية موجعة لإ�سرائيل .بطبيعة احلال ،هي
ديبلوما�سية ،وحتى
ميدانية ّ
ّ
ّ
ومنوذجية �إ��ص��راره على الن�ضال ،ق��ادرة على
�شعبها
ب�صمود
فل�سطني
ّ
ٍ
�صوغ من��وذج مقاومتها ،بعيد ًا عن � ّأي فر�ض من هنا� ،أو ا�سترياد من
ب�سبب
هناك� .إفرتا�ض حماذير الفر�ض واال�سترياد ميتلكان
م�شروعيةٍ ،
ّ
مطية بدل �أن
من تاريخيّة ا�ستُخدِمت فيها فل�سطني من كثريين ،ومل تزلّ ،
الق�ضية.
تكون
ّ
ِ
موحدة
ؤية
�
"ر
وثيقة
إىل
�
العودة
مبكان
�ح
�
ل
�
مل
ا
من
اللبناين،
الف�ضاء
يف
ّ
ُ ّ
تجُ ��اه ق�ضايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان" ،والتي �أجن��زت فيها جلنة
اللبنانية
أ�سي�سية مع الأح��زاب
ّ
احلوار اللبناين – الفل�سطيني مق ِّدمات ت� ّ
ملنهجية مقاربة متوازنة بني الإن�ساين وال�سيادي والديبلوما�سي ،مبا
ّ
يف ذل��ك تعريف "التوطني" م�ع� ِ�اد ًال لـ"التجني�س" املرفو�ض ،وانحياز ًا
لتح�سني �شروط حياة الالجئني رف��د ًا لتوقهم �إىل العودة ،ومتتين ًا لدور
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيينّ (الأون ��روا) ،وانخراط ًا يف
هجومية من باب �إعادة �إنتاج قواعد اال�شتباك الديبلوما�سي
ديبلوما�سية
ّ
ّ
أخالقية ما مار�سته
�
ال
من
ا
ا�ستمرار
يها
يعر
مبا
إ�سرائيل،
�
مع
والقانوين
ً
ّ
ّ
اعتداء على ال�شعب الفل�سطيني ،يف ما يتعلّق بت�أبيد التهجري
ومتار�سه
ً
ومنع العودة.
دولتية
ما ورد يف هذه الوثيقة – الر�ؤية يتطلّب �صياغ ًة يف خارطة طريق ّ
والفوبياوية والإرجت��ال
وال�شعبوية
تنتهي فيها م�ساحات الدمياغوجيا،
ّ
ّ
وعمالنية.
علمية
ّ
ل�صالح خيارات مواجهة ّ
تقليدية غري ٍ
ٍ
ٍ
جمد .والأحرى
مبنية على
الإكتفاء برتداد
�شعارات ّ
الزمات ّ
ٍ
ا�صطفافات متج ّددة يف املزايدة والتخوين
بداي ًة االمتناع عن اخ�تراع
الق�ضية
ع
مرب
إىل
�
ويعيدنا
اجلامعة
الوثيقة
ة
روحي
ّ
داخلياً� ،إذ هذا يناق�ض ّ
ّ
َّ
– الورقة خدم ًة ل ٍ
أجندات ال عالقة للبنان �أو فل�سطني بها .هنا بيت ق�صيد
وطنية متما�سكة.
حماية بو�صلة مواجهة ّ
حق
الوطنية ملا ورد يف "�صفقة القرن" جلهة
بو�صلة املواجهة
ت�صفية ّ
ّ
ّ

*

(جمال الشمعة)

ٌ
كامل لألمم
انسحاب
الدولي ثمة
ٌ
"في الفضاء ّ
المتحدة من أداءِ دورها في ّ
حل النزاعات أو منعها،
لصالح تح ّولها جهازًا أخالق ّيًا وإغاث ّيًا ليس إ ّ
ال"
¶¶¶
ثمة حاجة كيان ّية الستعادة
"في الفضاء الفلسطينيّ ،
الوحدة ...لصالح مواجهة مدن ّية ديبلوماس ّية،
وحتى ميدان ّية سلم ّية موجعة إلسرائيل"
¶¶¶
" في الفضاء اللبناني ،االنخراط في ديبلوماس ّية
هجوم ّية يعني فتح باب إعادة إنتاج قواعد
االشتباك الديبلوماسي والقانوني مع إسرائيل"

ثالثية ،عنينا � ّإما بقا�ؤهم حيث
عودة الالجئني من �ضمن ما ورد من حلولٍ ّ
هم� ،أو توطينهم يف بلد ثالث� ،أو ت�أمني ع� ٍ
رمزية �إىل دول��ة فل�سطني
�ودة ّ
املنزوعة ال�سيادة ،واملقطّ عة الأو�صال .هذه البو�صلة الوطنية اللبنانية ال
ممي.
لبناين –
ت�ستقيم �سوى ب�إن�شاء ٍ
تن�سيق ّ
عربي – �أُ ّ
فل�سطيني – ّ
ّ
واقعية� ،أو هي من ب��اب الأوه��ام
قد يعترب البع�ض �أن ه��ذه املعادلة غري ّ
ٍ
نقد
مرحلة
يف
بالغو�ص
معنيون
ذاتي لكلّ
املت�ش ّنجة ،فيما احلقيقة �أننا ّ
ّ
ديبلوما�سي ًا يف العقود ال�سابقة ،هذه
ال�سياق الذي حكم مواجهة �إ�سرائيل
ّ

املواجهة التي مل ُت ِنتج �سوى خيبات.
من�صات
اخليبات على ت�شظياتها ،لي�ست ّ
حتمية �إن �أح�س ّنا الإحتكام �إىل ّ
مركبة بني القانوين وال�سيا�سي والديبلوما�سي والتوا�صلي ،ولكن �أي�ض ًا
ّ
الأكادميي – الثقايف – الرتبوي ،والإقت�صادي – الإجتماعي – املايل.
مكونات
هذه ّ
املن�صات ت�ستدعي تب ّني ًا من االنتلجن�سيا الفاعلة يف كلٍّ من ّ
الإطار التن�سيقي الذي ذكرنا .الأهم من كلّ ما �سبق ال�سري باجتاه ِ
القب�ض
على العقل الغربي لإجها�ض رعونة وال�أخالقية "�صفقة القرن".
بديبلوما�سية عامة يقودها لوبيينغ ر�شيق وذكي
القب�ض على العقل الغربي
ّ
حم ّد ٍدة �أهدافه باملكان والزمان.
الأمم املتحدة ُبنية م� ِّؤ�س�سة يف هذا اللوبينغ ،وال �ضري يف �ضرب "حق
النق�ض" بطرح ِ
الدولية يف ٍ
جبهة
انتفاء
�شرعيتهِ ،
وجمع داعمي العدالة ّ
ّ
معار�ضة.
الدولية ُبنيتان م� ِّؤ�س�ستان �أي�ض ًا
الدولية ،وحمكمة العدل ّ
املحكمة اجلنائية ّ
جدية العرب و ُتثبت
يف هذا اللوبييغ .ت�سويق مبادرة ال�سالم ّ
تتوج ّ
العربية ّ
�صلف �إ�سرائيل.
ٍ
ٍ
علمي
تدمري
حل�ساب
ة
خ�شبي
مقاربات
عن
بالنف�س
أي
�
الن
ما نحن ب�صدده
ّ
ّ
إ�سرائيلية الكاذبة التي اغتالت فل�سطني و�أهلها ،بالإ�ضافة �إىل
للروايات ال
ّ
دعم خيار م�أ�س�سة دولة فل�سطني ،وال ّدفع باجتاه �إعالنها كاملة الع�ضوية
الفل�سطينيني ب�أرقام
يف الأمم املتحدة ،وخلو�ص ًا �إىل تزويد كلّ الالجئني
ّ
القانونية كالجئني
تهم
هوي
هويتهم
ّ
ّ
ّ
املواطنية ،مع حماية ّ
وطنية ،ما يح�سم ّ
لهم احلق بالعودة اىل �أر�ضهم.
القب�ض على العقل ال�غ��رب��ي� ...إن��ه خ�ي� ٌ�ار بنيوي لإ�سقاط ك��ل ال�صفقات
الق�ضية!
وا�ستعادة
ّ
* خبير في السياسات العامة وقضايا الالجئني
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رؤية ترامب :إسقاط حق العودة وإلغاء األونروا
هاين امل�صري
ف�سر الإتفاق كما ينا�سبه.
َ�ص َد َق من قال عن ر�ؤية ترامب ب�أنها ُتق ّدم لأول مرة يف بكثري ،فالقوي على الأر�ض ُي ّ
تاريخ ال�صراع العربي الإ�سرائيلي مبادرة للحل �أ�سو�أ و�إذا انتقلنا �إىل كيفية تناول الر�ؤية لق�ضية الالجئني
مم��ا ه��ي م��وج��ودة يف ال��واق��ع .ه��ذه ال�ع�ب��ارة �صحيحة التي تع ّد �أ�سا�س الق�ضية الفل�سطينية وجوهرها� ،سنجد
متاماً ،لأن املبادرات للحلول تكون يف العادة متوازنة ،العجب العجاب .فقد جتاوزت القانون الدويل وقرارات
�أو حت��اول �أن تكون متوازنة ،حتى لو كانت منحازة ال�شرعية الدولية التي يعاد �إقرارها يف كل عام من قبل
لطرف ،من خالل تقدميها لكل طرف ق�سم ًا من مطالبه .الأمم املتحدة ،وجتاهلتها ،وخا�صة القرار  194الذي
ين�ص على تعوي�ض وع��ودة الالجئني �إىل الديار التي
التاريخية والقواعد
�أما هذه املبادرة فتتجاوز احلقائق
ّ
ّ
الدولية ،وت�ستبدلها بالوقائع التي �أقامها ُه ِّجروا منها.
واملرجعيات ّ
ّ
ت�ضمنت "�صفقة ت��رام��ب نتنياهو" �ستة �أج ��زاء
�د
�
ق
�
ل
أعطت
�
فهي
إ�سرائيلية.
ل
ا
وامل�صلحة
أمن
ل
وبا
االحتالل،
ّ
حول الالجئني ت�شتمل على  18خرق ًا حلقوق الالجئني
�إ�سرائيل كل �شيء ،ومل تعط للفل�سطينيني �شيئاً.
حتى عندما يعتقد ق��ارئ�ه��ا �أن�ه��ا �أع�ط��ت بع�ض النقاط وف�ق� ًا للقانون ال ��دويل .فهي ن�صت على "مطلوب حل
ل���ص��ال��ح الفل�سطينيني ،م�ث��ل م��ا ت�ضمنته م��ن �إق ��رار ع ��ادل ون��زي��ه وواق �ع��ي ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني ،وح��ل
ب�إقامة دولة فل�سطينية (وملن ال ي�صدق هذا فليقر�أ مقال عاجل (الحظوا كلمة عاجل) لالجئني اليهود ،عرب �آلية
بنيامني نتنياهو عن ال�صفقة)� ،سيجد �أنها ا�سرتجعته دولية منا�سبة ب�شكل منف�صل عن الإتفاق الفل�سطيني
يت�ضمن تعوي�ض �إ��س��رائ�ي��ل ع��ن تكلفة
باليد الأخ ��رى ،م��ن خ�لال و�ضع �أك�ثر م��ن � 30شرط ًا الإ��س��رائ�ي�ل��يّ ،
جتعل موافقة الفل�سطينيني على هذه الدولة م�ستحيلة� .إ��س�ت�ي�ع��اب "الالجئني" ال�ي�ه��ود م��ن ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة،
و�إذا �سلّمنا ج��د ًال ب�أنهم وافقوا عليها ،ف�إنها لن تقوم وتعوي�ضهم عن الأمالك املفقودة" ،متجاهلة �أنهم لي�سوا
حر�ضتهم احل��رك��ة ال�صهيونية و�ضغطت
�إ ّال مبوافقة �إ�سرائيل ،وبعد جناحها يف امتحان هي الج�ئ�ين ،ب��ل ّ
من و�ضعت �أ�سئلته ،وهي التي تبت بنجاح �أو ر�سوب عليهم ،ل��درج��ة تنفيذ عمليات �إره��اب�ي��ة ��ض��ده��م ،لكي
الفل�سطينيني فيه .و�إذا قامت "الدولة" فلن متلك من يعودوا �إىل "�أر�ض امليعاد" .وهذه نقطة جديدة متاماً،
و�أ� �س��و�أ مم��ا ك��ان يطرح يف ال�ع��رو���ض ال�سابقة ،التي
كانت تريد �أن يقرتن تعوي�ض الالجئني الفل�سطينيني
بـ"الالجئني" اليهود ،وتعوي�ض البلدان التي �أقام فيها
الصفقة " ال تستهدف التوصل إلى حل،
الالجئون الفل�سطينيون ،وتعوي�ض �إ�سرائيل ،بينما هذه
وإنما إلى تصفية القضية الفلسطينية اخلطة تلتزم بتعوي�ض �إ�سرائيل و"الالجئني" اليهود
من مختلف جوانبها ،وهي مغرقة
فقط.
و�أك ��دت ال�صفقة �أن على االت �ف��اق ت��وف�ير نهاية كاملة
بالتطرف بما يساعد على إسقاطها،
شريطة توفير بلورة رؤية شاملة جديدة ،لكل املطالبات ،مب��ا فيها املتعلقة بالالجئني �أو و�ضع
ال�لاج�ئ�ين� ،أي و��ض��ع ح��د ل�ل���ص��راع ،م��ع �أن احلقوق
ووحدة وطنية ،وإستراتيجية عمل
الفردية ،مثل حق الالجئ الفردي بالعودة ال ت�سقط ب�أي
مشتركة قادرة على إحباطها"
اتفاق ،وال مب��رور الزمن ،ولن يكون هناك حق عودة
�أو ا�ستيعاب �أي الج��ئ فل�سطيني يف دول��ة �إ�سرائيل،
ت�ضمنت عودة،
خالف ًا ملختلف املبادرات ال�سابقة التي ّ
مقومات الدول �سوى الإ�سم ،فهي �ستكون بال �سيادة ،ولو رمزية ،ولو يف �إطار ّمل ال�شمل.
ّ
ومقطّ عة الأو�صال ،وتخرتقها امل�ستعمرات الإ�ستيطانية وتع ُّد الر�ؤية �أن مقاربة وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
وامل�ن��اط��ق الأم�ن�ي��ة والع�سكرية ،وجتعلها مثل اجلبنة (الأون � ��روا) ،وتعريفها املتعدد الأج �ي��ال ،عاظمت من
ال�سوي�سرية ،وح�ت��ى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي �سيكون حتت م�شكلة الالجئني ،وهذا التمهيد للمطالبة بحلها ،وتغيري
و�صاية �إ�سرائيلية ،ومن حق القوات الإحتاللية دخولها تعريف الالجئ لي�شمل فقط الالجئني الذين ولدوا يف
وقتما و�أينما ت�شاء ،و�سيكون هناك حمطة �إنذار مبكر فل�سطني قبل النكبة ،وه��ذا عدد ال ي�صل �إىل ع�شرات
م��ن الآالف وي�ت�ن��اق����ص ب�شكل دائ� ��م� ،إىل ج��ان��ب �أن
واحدة على الأقل داخل �أرا�ضي "الدولة" العتيدة.
ورغم ذلك ،ثمة معار�ضة من بع�ض الأو�ساط الإ�سرائيلية الأ�شخا�ص الذين ا�ستمروا يف �أماكن دائمة لن يكونوا
من داخل احلكومة وخارجها حول الدولة يف الر�ؤية؛ م�ؤهلني لال�ستقرار يف مكان جديد ،وميكنهم احل�صول
م��ا دف��ع نتنياهو �إىل ت��أج�ي��ل ع��ر��ض�ه��ا لل��إق��رار على على التعوي�ضات كما هو وارد الحقاً� .أما التعوي�ضات
احلكومة ،وهناك توجه ب�أ ّال ُي ّقر بند الدولة الفل�سطينية .ف�أ�شارت �إىل �أنها "�سوف ت�سعى لتعوي�ض الالجئني
تطبق (�أي �سعي ولي�س التزاماً) .وكذلك ف�إن احلديث عن 50
وق��د علمتنا التجربة حتى �أن�ه��ا ل��و �أُق� � ّ�رت فلن ّ
البنود التي تتحدث عن الدولة ،ال �سيما �أن الإتفاقات مليار دوالر وف��ق ما هو وارد يف اخلطة االقت�صادية
تطبقها لي�س لالجئني ،و�إمنا مل�شاريع خمتلفة ولبلدان متعددة،
العربية الإ�سرائيلية مهما كانت �سيئة �أو جيدةّ ،
احلكومات الإ�سرائيلية ب�شكل �أ�سو�أ مما ورد يف الن�ص وهو غري ملزم ومعلّق يف الهواء ،ويت�ضمن القليل من
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املنح ،ومعظمها قرو�ض بفوائد (�أكرث من ن�صفها) �سيتم
ال�سعي للح�صول عليها ،و�سيتم و�ضع هذه الأموال يف
تعينهما دولة
�صندوق ،ال��ذي �سوف يديره م�ؤمتنان ّ
فل�سطني وال��والي��ات املتحدة ،و��س��وف يدير امل�ؤمتنان
ال �� �ص �ن��دوق مب��ا ين�سجم م��ع امل� �ب ��ادىء ال �ت��ي ي�ضعها
امل��ؤمت�ن��ان وت���ص��ادق عليها دول��ة فل�سطني وال��والي��ات
املتحدة".
وت�ضيف�" :إن معدل حركة الالجئني من خ��ارج غ ّزة
وال�ضفة الغربية �إىل دولة فل�سطني �سوف يتم الإتفاق
عليه م��ن ق�ب��ل ال �ط��رف�ين ،وتنظيمه م��ن خ�ل�ال ع��وام��ل
م �ت �ع��ددة ،م�ن�ه��ا ال �ق��وة االق�ت���ص��ادي��ة وال �ب �ن��ى امل�ح� ّف��زة
والقدرة على اال�ستيعاب ،على �أ ّال يقل�ص معدل الدخول
امل���س��اح��ات ،وي�ج�ت��اح تطوير البنى التحتية يف دول��ة
فل�سطني� ،أو يزيد املخاطر الأمنية على دولة �إ�سرائيل".
دائما
وحتدد الر�ؤية ثالثة خيارات للذين يريدون مكان ًا ً
للإقامة :الإ�ستيعاب يف دول��ة فل�سطني وفق املحددات
ال ��واردة ،وه��ي حم��ددات ت�ضع ال�ق��رار بيد �إ�سرائيل؛
الإ�ستيعاب املحلي يف البلد امل�ضيف (�أي التوطني)؛
قبول � 5آالف الجئ كل عام لع�شر �سنوات يف الدول
الإ�سالمية (وهذه نقطة جديدة تطرح لأول مرة ،حيث

كان يجري احلديث عن تهجريهم �إىل بلدان جديدة من
دون حتديدها).
وت�ضمنت ال��ر�ؤي��ة الإ� �ش��ارة �إىل ت�شكيل جلنة للنظر
ّ
يف دخول الالجئني من ال��دول التي عانت حروب ًا مثل
�سوريا ولبنان� ،إ�ضافة �إىل �أن��ه عند توقيع الإت�ف��اق،
"ف�إن املركز القانوين لالجئني الفل�سطينيني �سينتهي،
و�سيتم �إنهاء الأونروا ،و�إزالة املخيمات و�إقامة م�ساكن
دائمة".
م�صممة
�إنها كما تالحظون لي�ست خطة للحل ،و�إمن��ا ّ
لريف�ضها الفل�سطينيون ،لكي توا�صل الواليات املتحدة
و�إ� �س��رائ �ي��ل تطبيقها ال ��ذي ب� ��د�أه ت��رام��ب ب �ق��رار نقل
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س ،والإعرتاف
موحدة لإ�سرائيل .فالر�ؤية ال ت�ستهدف
بها كعا�صمة ّ
التو�صل �إىل حل ،و�إمنا �إىل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
من خمتلف جوانبها ،وهي مغرقة بالتطرف مبا ي�ساعد
على �إ�سقاطها� ،شريطة توفري م�ستلزمات ذلك من خالل
بلورة ر�ؤية �شاملة جديدة ،ووحدة وطنية ،و�إ�سرتاتيجية
عمل م�شرتكة قادرة على �إحباطها.
* مدير عام املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات
والدراسات اإلستراتيجية – مسارات

األبارتهايد أو الفصل العنصري
في جنوب افريقيا

جنوب افريقيا
املحيط الهندي
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الغيتوات واألبارتهايد لن تمر ولن تدوم
د .م�صطفى الربغوثي
ال يحتاج الإن�سان لأن يكون خبري ًا يف التاريخ كي
ي��درك �أن اخل��ارط��ة التي عر�ضها الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب "ك�صفقة القرن" ،ت�شبه متام ًا خارطة
البانتو�ستانات �أثناء نظام الف�صل العن�صري يف جنوب
�أفريقيا ،مع فارق واحد ،وهو �أن املعازل الفل�سطينية
�أ�صغر حجماً ،وهي �أ�شبه ما تكون بالغتيوهات ،وقد
يكون "غتيو�ستانات" الإ�سم الأدق لها.
مل ي�سهم ن�شر ه��ذه اخل��ارط��ة �إ ّال يف زي��ادة ا�ستفزاز
الفل�سطينيني ،ال��ذي��ن مل ي ��روا يف "�صفقة القرن"
�إ ّال م�شروع ًا �إ�سرائيلي ًا كتب معظمه نتنياهو و ُغلّف
ب �غ�لاف �أم�ي�رك��ي .وج� ��اءت التفا�صيل ال �ت��ي ُن�شرت
لت�ؤكد خماوف ال�شعب الفل�سطيني ،ب�أن �إدارة ترامب
لي�ست منحازة لإ�سرائيل وح�سب ،ب��ل متحالفة مع
�أكرث الإجتاهات عن�صرية ميينية وتطرف ًا يف البنيان
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي.
ومل ي � َ�ر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون يف �أف� �ع ��ال �إدارة ت��رام��ب
فجة لت�صفية
ون�صو�ص �صفقة ال�ق��رن� ،إ ّال حم��اول��ة ّ
حقوقهم ال��وط�ن�ي��ة ،مب��ا يف ذل��ك ت��أي�ي��د �ضم القد�س
موحدة
ال�شرقية لإ�سرائيل ،والإع�تراف بها عا�صمة ّ
لدولة االح�ت�لال ،وحم��اول��ة لت�صفية حقوق الالجئني

الفل�سطينيني ومعها ت�صفية وك��ال��ة ال�غ��وث الدولية
 "الأونروا" ،وال�سعي �إىل ا�ستبدال فكرة الدولةامل�ستقلة ذات ال�سيادة ،بغيتوهات وم�ع��ازل مقطّ عة
الأو�� �ص ��ال ،يف م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  224ج��زي��رة جم��ز�أة

فلسطين في رؤية ترامب
"صفقة القرن"

البحر االبي�ض املتو�سط

القد�س
البحر
امليت
الأردن

فل�سطني املحتلة
م�صر

*

ب��امل �� �س �ت �ع �م��رات اال� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة ،واجل � � ��دار ،وم �ئ��ات
احل��واج��ز الع�سكرية ،وال توا�صل بينها �إ ّال ب�أنفاق
وج�سور ي�ستطيع اجلي�ش الإ�سرائيلي �إغالقها كلما
رغب و�أراد.
ما ر�آه الفل�سطينيون يف �صفقة ترامب ،هو حماولة
لإلغاء القانون وال�شرعية الدولية ،والقرارات الدولية،
مبا فيها ع�شرات القرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمن
الدويل ،ومئات القرارات ال�صادرة عن اجلمعية العامة
ل�ل�أمم املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل ق��رارات حمكمة العدل
تن�ص على ع��دم �شرعية اال�ستيطان،
الدولية والتي ّ
�ضم الأرا��ض��ي املحتلة ،وع��دم �شرعية
وع��دم �شرعية ّ
الإحتالل امل�ستمر لأر�ضهم.
وبذلك ،ف�إن �صفقة ترامب لي�ست �سوى حماولة �أمريكية
لت�شريع اخلطوات الإ�سرائيلية ،غري ال�شرعية ،املوجهة
لتدمري �إم�ك��ان قيام دول��ة فل�سطينية ح� ّ�رة وم�ستقلة،
وا�ستبدالها بغتيوهات معدومة ال�سيادة ،وال �سيطرة
لها على حدودها ،وال �أمنها ،وال مياهها ،وال طرقها،
وال م�صادرها الطبيعية ،وال �أجوائها.
وال يرى الفل�سطينيون يف الواقع فرق ًا بني الغيتوهات
امل�ق�ترح��ة ك��دول��ة ،وب�ين ال�سجون الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة التي
دخلها مئات الآالف م��ن منا�ضليهم ،فهي يف نهاية
املطاف بقع معزولة ،وم�سيطر عليها �أمنياً ،وع�سكرياً،
واقت�صادياً ،واجتماعياً ،من قبل اجلي�ش الإ�سرائيلي.
حتدث ترامب عن الأمن الإ�سرائيلي ،ولكنه ف�شل يف
�أن يذكر ولو ملرة واحدة �أمن الفل�سطينيني ،وال �أق�صد
بذلك فقط الأمن ال�سيا�سي املت�ضرر بالإحتالل الأطول
يف ال�ت��اري��خ احل��دي��ث ،ب��ل �أي���ض� ًا الأم ��ن الإجتماعي،
والإقت�صادي ،واحلياتي.
يغ�ضب الإ�سرائيليون كلما ذكّ رناهم ب��أن ما �أن�ش�أوه
يف فل�سطني ه��و ن�ظ��ام �أب��ارت�ه��اي��د ،ولكنهم يعجزون
عن تقدمي و�صف خمالف ،لتربير حقيقة �أن �إ�سرائيل
ت�ستويل على  %85من مياه ال�ضفة الغربية ،وت�سمح

للفل�سطينيني با�ستهالك  50م�تر ًا مكعب ًا �سنوياً ،يف
حني ي�سمح للم�ستوطن غري ال�شرعي با�ستهالك 2400
غزة ،فقد �أ�صبح  %95منها
مرت مكعب �سنوياً� .أما مياه ّ
ماحل ًا �أو ملوثاً ،وغ�ير �صالح للإ�ستعمال الب�شري،
ب�سبب احل�صار والإ�ستغالل الإ�سرائيلي.
وي �ج�َب�رَ ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ع �ل��ى دف ��ع ث �م��ن ب�ضاعتهم
ب�أ�سعار ال�سوق الإ�سرائيلية ب�سبب الوحدة اجلمركية
وال�ضريبية املفرو�ضة عليهم من �إ�سرائيل ،يف حني
يزيد الدخل القومي الإ�سرائيلي ع�شرين �ضعف ًا عن
مثيله الفل�سطيني.
ويف خارطة ترامب ترت�سخ طرق الف�صل العن�صرية
يف ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،امل�ح�ت�ك��رة م��ن الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين،
وامل�ح��رم��ة على الفل�سطينيني ،وال�ت��ي ��ص��ارت ت�شكل
جزء ًا من منظومة الأبارتهايد الإ�سرائيلية.
مل ي � َ�ر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون يف م �� �ش��روع ت��رام��ب ��س��وى
ت��دم�ير حل��ل ال��دول�ت�ين ،ال��ذي �ضغط املجتمع ال��دويل
على الفل�سطينيني للقبول به ،ل�صالح �إن�شاء منظومة
�أبارتهايد ومتييز عن�صري كريه.
الغتيو�ستانات� ،أو البانتو�ستانات ،والأب��ارت�ه��اي��د
ل�ي���س��ت ح �ل�اً ،و�إذا ق���ض��ي ع �ل��ى �إم� �ك ��ان ق �ي��ام دول��ة
صفقة ترامب ليست سوى
محاولة أميركية لتشريع الخطوات
اإلسرائيلية لتدمير إمكان قيام
دولة فلسطينية ح ّرة ومستقلة،
واستبدالها بغتيوهات معدومة
السيادة ،وال سيطرة لها على
حدودها ،وال أمنها ،وال مياهها،
وال طرقها ،وال مصادرها الطبيعية،
وال أجوائها"

فل�سطينية م�ستقلة ح� ّ�رة وذات ��س�ي��ادة ،فلن يكون
�أم� ��ام الفل�سطينيني � �س��وى ال�ن���ض��ال م��ن �أج ��ل دول��ة
واحدة دميقراطية يت�ساوى فيها اجلميع يف احلقوق
والواجبات على كامل �أرا�ضي فل�سطني التاريخية من
النهر �إىل البحر.
لقد �أحل��ق ت��رام��ب ونتنياهو ��ض��رر ًا ك�ب�ير ًا م��ن خالل
م�شروع " ال�صفقة" لي�س فقط بالفل�سطينيني ،بل
و�أي���ض� ًا بالإ�سرائيليني ال��ذي��ن ل��ن ي�ستطيعوا �إ ّال �أن
يفخروا ب�أنهم �أن�شاوا نظام الأبارتهايد الأك�ثر قبح ًا
يف القرن احل��ادي والع�شرين ،ول��ن ي�ستطيعوا منع
الفل�سطينيني م��ن �إ��س�ق��اط��ه يف ك��ل �أر� ��ض فل�سطني
التاريخية.
* األمني العام لحركة املبادرة الوطنية الفلسطينية
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لبنان والالجئون الفلسطينيون :أزمات مضاعفة
�أديب نعمة
م�ن��ذ ان�ف�ج��ار االح�ت�ج��اج ال�شعبي يف  17ت�شرين الأول  ،2019رك��ز
املحتجون اللبنانيون على مطالب اجتماعية و�سيا�سية �إ�صالحية داخلية
ب�ح�ت��ة ،وجت� ّن�ب��وا ت�ضمني حت��رك�ه��م ن�ق��اط� ًا وم��واق��ف تت�صل بالالجئني
ال�سوريني �أو الفل�سطينيني ،كما جت ّنبوا �أي�ض ًا ادراج ق�ضايا لبنانية ذات
بعد �إقليمي �ضمن خطابهم .وال يخلو الأم��ر من بع�ض املواقف املتفرقة
ذات الطابع الت�ضامني� ،أو التي متيز جمموعات بعينها ،لكن التيار
ال�ع��ام خلطاب "ثورة"  17ت�شرين ال�ت��زم الرتكيز على الأزم��ة املالية–
االقت�صادية–االجتماعية ،وعلى الإ�صالح ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي حتت
عنوان بناء م�ؤ�س�سات �سلطة د�ستورية وملتزمة بالقانون ب�شكل فعلي.
�إ�ستجاب جمتمع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،بتمثيله ال�سيا�سي
(ال�ف���ص��ائ��ل) وامل ��دين وال�شعبي للم�سار ال ��ذي اخ�ت�ط��ه لنف�سه احل��راك
اللبناين ،فتج ّنب التفاعل الن�شط معه .جاء ذلك �أو ًال من موقع احلياد وعدم
التدخل يف ال�ش�أن اللبناين الداخلي ،وهو النهج الذي اختطه الف�صائل
الفل�سطينية ال�سيا�سية منذ �سنوات؛ كما �أن املجتمع امل��دين بت�شكيالته
املنظمة �أو بتجلّيه ال�شعبي املبا�شر ،التزم التعاطف من دون م�شاركة
قوية وظاهرة يف احلراك ب�شكل عام ،حر�ص ًا على احرتام رغبة املحتجني
وعدم �إغراقهم يف تناق�ضات ال ت�ساعد ق�ضيتهم .وقد ح�صل ذلك من دون
تن�سيق منظّ م م�سبق ،بل هو التزام م�شرتك انطالق ًا من احل�س ال�سليم،
ومن باب احلر�ص على النجاح بالدرجة الأوىل ،ال للأ�سباب الأخرى.
مكونات ثالثة :مالية ،اقت�صادية،
ن�شري �أو ًال �إىل �أن الأزمة مركبة وذات ّ
املكونات خ�صائ�صها والفاعلون فيها واملت�أثرون
واجتماعية .ولكل من هذه ّ
بها على نحو ال ميكن اختزالها يف واحدة دون الأخرى.

 -1الأزمة املالية
�شح ال��دوالر ،وتراجع �سعر �صرف اللرية ،وب��روز ظاهرة
من جتلّياتها ّ
ال�سعرين"الر�سمي" وال�ف�ع�ل��ي ،وال�ق�ي��ود على ال�سحب م��ن امل�صارف
وال�ت�ح��وي�لات اىل اخل ��ارج ،و�أزم ��ة ال��دي��ون وال�ع�ج��ز املثلث يف ميزان
املدفوعات وامليزان التجاري واملوازنة ...الخ .الفاعلون الأ�سا�سيون
هنا هم ال�سلطة اللبنانية ،ال �سيما وزارة
امل � ��ال ،وم �� �ص��رف ل �ب �ن��ان وج�م�ع�ي��ة
امل� ��� �ص ��ارف و�أ�� �ص� �ح ��اب الأ� �س �ه��م
وال�شركاء يف امل���ص��ارف وكبار
امل��ودع�ين ،م��ع حل��ظ التداخل بني
املايل وال�سيا�سي� .أثّر ذلك على
ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني كما
ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين جل�ه��ة ال�ق�ي��ود
املفرو�ضة على حركة الأم��وال
و�إم � � �ك� � ��ان ال� ��� �س� �ح ��ب .وجت� ��در
الإ�� �ش ��ارة ه�ن��ا �إىل �أن ال�لاج�ئ�ين
يتحملون
الفل�سطينيني يف لبنان ال ّ
�أي م�س�ؤولية عن ه��ذه الأزم��ة التي
ت��راك �م��ت ع�ن��ا��ص��ره��ا ع�ل��ى ام �ت��داد
عقود ،ال بل �أن م�ساهمتهم هنا هي
�إيجابية مبعنى �أن حتويالت �أهايل
الالجئني الفل�سطينيني العاملني يف
اخل ��ارج �إىل �أ� �س��ره��م امل�ق�ي�م��ة يف
ل�ب�ن��ان ،وال��روات��ب والتعوي�ضات
التي متنحها املنظمات الفل�سطينية

*

�إىل موظفيها ولأ�سر ال�شهداء والأ�سرى واملنح االجتماعية ،كل ذلك ي�شكل
عملة �صعبة �صافية تدخل لبنان وتنفق فيه .وت�شكل هذه الأموال م�ساهمة
يف تعوي�ض بع�ض العجز يف ميزان املدفوعات وامليزان التجاري اللبناين.
علم ًا �أن هذه الأم��وال تدخل فيها �أي�ض ًا نفقات "االونروا" وامل�ؤ�س�سات
الدولية ،وما تر�سله منظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية الأخرى ،وما
تتلقاه م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ،وما ي�صل �إىل الأ�سر الفل�سطينية من
�أبنائهم ،وعليه فقد قدر �أحد الباحثني املبلغ بحوايل مليار دوالر �سنوياً.

-2الأزمة االقت�صادية
التجلّي الأكرث �أهمية لهذا الوجه من الأزمة هو الركود االقت�صادي العام
(ن�سبة منو ت�تراوح بني ال�صفر والواحد يف املائة منذ  ،)2013والأزم��ة
الهيكلية التي تعاين منها القطاعات املنتجة (ال�سيما ال�صناعة والزراعة–
ح�صة الزراعة �أقل من  %5من الناجت املحلي يف العقد الأخ�ير) ،ي�ضاف
�إليها تراجع كبري يف ال�سياحة بعد الأزم��ة ال�سورية عام  ،2011و�أزم��ة
القطاع العقاري ...الخ .وقد تفاقمت هذه منذ عام  2015مع تفاقم الأزمة
املالية واللجوء �إىل الهند�سات املالية ،وارتفاع الفوائد وا�ستقطاب الودائع
وامل��وارد املالية يف م�صرف لبنان وا�ستخدامها يف تثبيت �سعر �صرف
اللرية ،الأمر الذي حرم القطاعات االقت�صادية– ال �سيما املنتجة منها– من
فر�ص التمويل والنمو .كما �أن الأزمة املالية الراهنة �أدت اىل تعطيل التجارة
معمم وانكما�ش.
�أي�ضاً ،ب�سبب �صعوبة التحويالت مما ي�ؤدي اىل ركود ّ
ملواجهة هذه الأزم��ة جرت حم��اوالت خالل عامي  2019 – 2018حتت
عنوان جذاب هو "االنتقال من االقت�صاد الريعي �إىل االقت�صاد املنتج" .وال
يزال هذا الر�أي مطروح ًا مبا هو �أحد عنا�صر حل الأزمة احلالية.
وقد ت�أثر الالجئون الفل�سطينيون بالركود االقت�صادي والأزم��ة� ،ش�أنهم
�ش�أن اللبنانيني ،ال �سيما تزايد البطالة ،وت��راج��ع الأع�م��ال مبا يف ذلك
�أ�صحاب احلرف واملحالت واالعمال ال�صغرية واملتو�سطة ،والأكرب حجم ًا
التي ميتلكها رجال الأعمال الفل�سطينيون يف لبنان ،الذين يعانون م�شاكل
رجال الأعمال اللبنانيني نف�سها.

اال � ّأن ثمة وجهني متمايزين لبع�ض جوانب الأزمة على الالجئني ذات �صلة
بعالقتهم ب�سوق العمل ب�شكل خا�ص.
الأول يتعلق باحلق يف العمل نف�سه ،وقد �أ�شبعت نقا�ش ًا يف املرحلة ال�سابقة،
ال �سيما يف �إط��ار جلنة احل��وار اللبناين الفل�سطيني .خال�صة هذا اجلانب
مكون
�أنه من الناحية االقت�صادية والواقعية ،القوى الفل�سطينية العاملة هي ّ
ع�ضوي ل�سوق العمل اللبنانية ال ينف�صل عنها .ويبلغ �إجمايل حجم القوى
الفل�سطينية العاملة (ح�سب تعداد ال�سكان وامل�ساكن يف املخيمات والتجمعات
الفل�سطينية يف لبنان 2017 ،الذي نف ّذته �إدارة الإح�صاء املركزي اللبناين
واجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،حتت املظلة الإداري��ة والإ�شرافية
للجنة احل��وار اللبناين الفل�سطيني) ح��وايل � 52أل��ف �شخ�ص (مب��ن فيهم
العاطلون عن العمل) ،يف حني بينّ امل�سح الأخري ال�صادر عن �إدارة الإح�صاء
املركزي �أن �إجمايل ع��دد القوى العاملة يف لبنان (ع��ام  )2018هو 1.8
مليون �شخ�ص� ،أي � ّأن �إجمايل الفل�سطينيني العاملني يف لبنان ميثل �أقل
من  %3من اجمايل القوى العاملة .وكانت احلوارات ال�سابقة قد تو�صلت اىل
تو�صيات تن�ص على �ضرورة تي�سري ان�ضمام الفل�سطينيني �إىل �سوق العمل
ب�شكل منظم وعلني ،وعلى الإلغاء املت�سق ملبد�أ املعاملة باملثل ،وعلى �شمولهم
بال�ضمان االجتماعي .وكل ذلك قابل للتحقيق يف حال االلتزام بالقانونني
 128و ،129من دون احلاجة �إىل �إ�صدار �أي قانون جديد.
�أم��ا الوجه الثاين فيتعلق بالإ�صالحات وال�سيا�سات امل��وع��ودة لالنتقال
من الإقت�صاد الريعي �إىل الإقت�صاد املنتج ،وحتفيز النمو الإقت�صادي.
وهذا يعني �ضرورة تو�سيع الن�شاط الإقت�صادي وزي��ادة معدالت النمو،
مع ما يقت�ضيه ذلك من زي��ادة عدد قوة العمل مرتافقة مع تو�سع الإنتاج
والنمو ،حيث � ّأن معدل الن�شاط االقت�صادي يف لبنان متدن ( %38من
اجمايل ال�سكان %49 ،من اجمايل ال�سكان يف �سن العمل) .بهذا املعنى،
ف�إن اال�صالح االقت�صادي املطلوب واملتوقع خالل ال�سنوات القادمة ،عليه
�أن يولّد فر�ص عمل كثرية من �أجل حتقيق �أهدافه ال �سيما يف املجاالت
املنتجة .ويف هذا ال�صدد ،ثمة حاجة �أكيدة �إىل االدماج الذكي للقوى العاملة
الفل�سطينية يف �سوق العمل اللبنانية ب�شروط نظامية والئقة ،باعتبار ذلك
�أحد متطلبات النهو�ض االقت�صادي ال �سيما يف قطاعي الزراعة وال�صناعة
والأن�شطة احلرفية والبناء والبنى التحتية ...الخ،
ويف ذل��ك م�صلحة لبنانية يف ح��ال ك��ان هناك
جدية يف الإ�صالح االقت�صادي املوعود.

-3الأزمة الإجتماعية
جت �ل �ي��ات �ه��ا ك� �ث�ي�رة يف خم �ت �ل��ف جم ��االت
املعي�شة� ،سواء من حيث انخفا�ض الدخل،
وت��ده��ور القيمة ال�شرائية ،و��ش��روط حياة
ال���س�ك��ان امل�ت�ردي ��ة ،وع ��دم ت��وف��ر اخل��دم��ات،
وتوقع ق�صور �إ�ضايف يف خدمات "الأونروا"
�إرت�ب��اط� ًا ب�صفقة الع�صر وم��ا يعنيه ذل��ك من
ت��ده��ور خ��دم��ات التعليم وال���ص�ح��ة واحل�م��اي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ،الأم� ��ر ال ��ذي ي�ج�ع��ل من��ط ال�ع�لاق��ة
احلالية بني لبنان و"الأونروا" ،والتوزيع
احلايل للم�س�ؤوليات غري مالئم ويتطلب
ال �ب �ح��ث وال �ت �ع��دي��ل مل��واك �ب��ة ال�ت�ح��دي��ات
اجلديدة .وه��ذا �أم��ر يحتاج �إىل معاجلة
م�ستقلة الحقة.
* باحث لبناني ومستشار اقليمي سابق في اإلسكوا
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الحياد اإليجابي احترام ًا للخصوصية اللبنانية
مروان عبد العال

*

"�أيها احلا�ضر حتملنا قلي ًال ..فل�سنا �سوى عابري �سبيل ثقالء الظل"!
حممود دروي�ش
�أحجم الفل�سطينيون عن امل�شاركة يف االحتجاجات ال�شعبية اللبنانية
التي انطلقت يف 17ت�شرين الأول �/أكتوبر ،يف موقف �سيا�سي و�شعبي
�أجمعت عليه الف�صائل والقوى والفعاليات الوطنية كافة ،باعتبار �أن
هذه التحركات تتعلق بال�سيا�سة الداخلية التي تنح�صر بعالقة املواطن
اللبناين مع دولته .ورغم معاناة الالجئ الفل�سطيني من �إ�ستبداد القوانني
يفرق بني
اللبنانية التي ت�سد عليه دائ��رة احلياة والعي�ش� ،إ�ستطاع �أن ّ
احل�س ال�سيا�سي واملمار�سة ال�سيا�سية ،ويف هذه احلالة بني الت�ضامن
العاطفي وامل�شاركة الفعلية.
ن�سبية احلياد يف الدعم ال�شعبي� ،إحرتام اخل�صو�صية اللبنانية ،وتف ُّهم
اخل�صو�صية الفل�سطينية يف تعزيز البيئة الإيجابية ،وت�أ�صيل الروح
دور
ّ
الوطنية ،جعل التعاطف مع �صرخة املواطن اللبناين �أمر ًا منطقياً ،فهو
ي�شاركه معاناة الظلم ذاته ،والظلم لي�س له جن�سية �أو مذهب �أو طائفة،
ف�ضل اعتماد ال�سيا�سة االيجابية يف التعاطي م��ع التحركات،
و�إن ّ
ومل يكن ذلك من املوقع ال�سلبي ،بل من موقع احلر�ص على جناحها.
فاملرتب�صون بها كثرُ  ،ومنحها القدرة على تظهري نف�سها وهويتها من
ّ
دون �إح��راج �أو �شبهه ،والتعبري عن الإرادة ال�شعبية الذاتية من دون
تلويث �أو لوائح اتهام م�سبقة ،هو مل�صلحة حتقيق مطالب ال�شعب اللبناين
املحقة ،لأن فيها م�صلحة لل�شعب الفل�سطيني الالجئ يف لبنان �أي�ضاً.
ي�أتي ذلك يف �سياق ال�سيا�سة الفل�سطينية املعتمدة يف لبنان منذ اتفاق
الطائف ،والتي تعترب الوجود الفل�سطيني يف لبنان ق�سري ًا وم�ؤقتاً،
يلتزم احلياد االيجابي الذي ال ينحاز فيه الفل�سطيني �إ ّال لل�سلم الأهلي الدر�س ماث ًال يف � ّأن كل �صراع داخلي من �أجل التغيري واال�صالح يقاد
يرتب�ص اخلطر باجلميع فهو لن يكون متفرج ًا على بقواه املحلية فقط ،و�أي �إ�ستعارة تكون نتيجتها اخليبة للطرفني.
واال�ستقرار ،وحني ّ
ما يته ّدد لبنان ،ولن يقف مكتوف الأيدي �إزاء �أي تخريب داخلي ي�ؤذي �إ��س�ت��دع��اء امل��ا��ض��ي هنا � �ض��رورة يف �سبيل احل��ا��ض��ر ور��س��م �سيا�سة
للم�ستقبل ،ل ّأن هناك من مل ِ
لبنان والهوية والق�ضية.
يبتعد بع ُد عن ِخطاب املا�ضي ،يف بلد مثقل
ح�صيلة التجربة التاريخية اللبنانية  -الفل�سطينية امل�شرتكة ،جتعلنا بتبعات احلروب والإنق�سامات الأهلية ،وما بروز منطق �إتهام "الغريب"
نتعلم الكثري ،نظر ًا �إىل و�ضع تتداخل فيه اخل�صو�صيات ،يف بلد حتكمه ك�شماعة ُيعلّق عليها الثياب الو�سخة ،ف�أ�صل و�سبب اخلراب هو الغري،
التوازنات الطائفية ولي�س موازين القوى .وهذه البنية املركّ بة بح�ساباتها �أما احلل على قاعدة "ال غالب وال مغلوب" فما هو �إ ّال منوذج ملا ي�سمى
املفرطة احل�سا�سية� ،أثرت �سلب ًا على الوجود الفل�سطيني يف لبنان الذي منطق الإح��ال��ة؛ وت�ن��درج يف اللغة ذات�ه��ا نغمة "حروب الآخ��ري��ن على
نال ن�صيبه امل�ضاعف من الظلم الثالثي الأبعاد ،ال�سيا�سي والإجتماعي �أر�ضنا" الذين هم الغرباء �أو ال�ضيوف غري املحرتمني! كل هذه لي�ست
والإقت�صادي .لذلك كانت العالقات امل�شرتكة يف اجتاهني:
�إ ّال مناذج قليلة وم�ستعادة من زمن م�ضى وبقيت ظاللها الوخيمة قابعة
الأول :ح��ال��ة ال���ص�ع��ود الفل�سطيني ال ��ذي ح�ضر م��ع ارت �ف��اع وت�يرة يف زوايا الذاكرة .ت�أخذ �شكل الإ�سقاط النف�سي بالهروب من الأزمات
الإح�سا�س بالظلم والتهمي�ش والقهر قبل ع��ام ، 1969هو ال��ذي جعل الداخلية� ،أو تبحث عن "كب�ش فداء" يف الدفاتر القدمية.
املخيمات تنتف�ض على الواقع ،ولي�س العك�س ،و�إن كانت هناك تداخالت ندرك حجم ال�ضغوط التي ت�ستهدف البلد ويف ظل انق�سامات �شديدة
داخلية وخارجية قد بررت نف�سها حينها وعزتها �إىل الواجب الوطني ،الو�ضوح ،وهي غري منف�صلة باملعنى احل�سابي عن ا�ستهداف الق�ضية
وال�سعي امل�شرتك �إىل حفظ الكرامة والهوية والإن�سانية .وحينها ا�ستعان الفل�سطينية ،كما هي الأزمة الوطنية الفل�سطينية نف�سها ،والتي تعاين هي
ج�سد �صورة احللم بالوطن الأخرى من ِانق�سامات ِعميقة ،رغم ذلك رف�ضت �إغراء ال ِإنغـما�س جم ّدد ًا
الفل�سطيني الالجئ برمزية الفدائي ،الذي ّ
ال�صراعات الداخلية اللبنانية� ،أو �أن يكونوا عود ثقاب �أو بيدق ًا
والثورة يف �سبيل العودة �إليه ،فكان الإنتقال عرب التغيري من "الطبقة يف ُل َـج ِج ِّ
ال�سيا�سية التقليدية والع�شائرية" التي �سادت يف املخيمات �آنذاك� ،إىل من َب ِ
ي�سجل لهم!
وهذا
يفعلوا،
ومل
والطائفي.
املذهبي
ال�صراع
يادق
ّ
�صيغة متثيلية ج��دي��دة �أدارت �ش�ؤونهم احلياتية م��ن منظمة التحرير وقد �أتى الغ�ضب ال�شعبي الفل�سطيني على قرار وزارة العمل اللبنانية
الفل�سطينية وهياكلها ال�شعبية والف�صائلية.
الثاين :قوى التغيري اللبنانية الوطنية والقومية ،الطاحمة �إىل �إحداث
التغيري ،معزز ًا بح�ضور العامل الفل�سطيني بعد العام  .1969وق�سم "اعتماد السياسة االيجابية في التعاطي مع التحركات
من اللبنانيني وقف على النقي�ض من هذا اخلط ،ومل يغفر للفل�سطيني
الشعبية ،هو من موقع الحرص على نجاحها"
�إنحيازه �إىل م�شروع الإ�صالح ال�سيا�سي للنظام اللبناين والذي قادته
احلركة الوطنية اللبنانية �آن��ذاك� .إنتهت احل��رب ومل تنته ذيولها .وظلّ

(عدنان احمد)

الأخري يف احلكومة امل�ستقيلة ،وهو مثال على �سيا�سة �ضيق االفق ،لأنه
طال �أمان الالجئ بعد �أن نزعت عنه هذه ال�صفة .وملن يدري �أو ال يدري،
فقد ورد ذلك يف الن�ص الر�سمي ملا ي�سمى "�صفقة القرن" عندما حتدثت
بلغة م�سمومة خبيثة عن و�ضع الالجئ الفل�سطيني يف لبنان و�إجراءات
�إغالق �سوق العمل �أمامه! كل ذلك يطرح احلاجة الوطنية للقا�سم امل�شرتك
واال�سرتاتيجية ال��واح��دة ل��درء الأخ�ط��ار املحدقة م��ن توطني وتهجري،
ومعاندة كل ما ي�ضعف املناعة الوطنية يف مواجهة التحديات؛ وللت�أكيد
على �ضرورة �إقرار وثيقة الر�ؤية امل�شرتكة للعالقة اللبنانية  -الفل�سطينية.
�إيجابية ال�سيا�سة تلك ،تنطلق من حكمة �أ�سا�سها جتربة غنية مت�صاحلة
مع ذاتها قبل الآخرين ،وت�سعى ل ُتعالَج احلقوق الفل�سطينية بطريقة ال
ويتحول
ت�شعل فتن ًا جديدة يف لبنان ،وال يختلط فيها احلابل بالنابل،
ّ
يتحمل فيها م�س�ؤولية الفلتان والفو�ضى
الفل�سطيني �إىل م�شجب ّ
�ستخ َدم ذريعة
والتخريب ،وتعلّق عليه �أ�سباب الأزم��ة القائمة ،كي ُت ْ
ِحل��رم��ان الفل�سطينيني م��ن �إن�سانيتهم مب��ا ي��ؤث��ر على وج��وده��م وح� ّ�ق
عودتهم.
م��ع الإ� �ش��ارة اىل ن�سبية ه��ذا احل �ي��اد يف ال ��دالالت غ�ير امل�ب��ا��ش��رة مع
التحركات ال�شعبية اللبنانية� ،إ ّال � ّأن ذلك ال يجعلنا نغفل ا�ستحالة "احلياد
الإ�سرتاتيجي" ،الذي يرافق �إ�ستفحال الأزمات االقت�صادية ك�إيهام ب� ّأن
وامللتب�س هو
فيه الرتياق واحلل ال�سحري للأزمة! هذا احلياد املق�صود ّ
حياد معاك�س �أي �إنحياز مقنع ،لأنه بالدرجة الأوىل يهدف �إىل اخلروج
من ال�صراع ،الذي نعرف مقدماته و�أبعاده املحكومة ب�شروط مو�ضوعية
ولي�س بنزعة �إرادي��ة ،بهذا املفهوم ال�سلبي للحياد املرفو�ض ،لأنه دعوة
�إىل الإن�سالخ التدريجي عن ق�ضية فل�سطني وعن الت�ضامن العربي معها
وال�سماح با�ستباحتها.
* كاتب وروائي فلسطيني
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تحقيق

طعم األزمة المعيش ّية مختلف تمام ًا في المخيمات:
"أمي تريد رغيفين من الخبز ...وعندما يعمل أبي نعيدها لكم"
�أحمد احلاج علي
دع��ام��ات ت�سند �شرايني قلبه ،وخطوط من التعب ترت�سم على
مع �أرب��ع ّ
وجهه ،ينتظر ر�شيد �أيوب دوره بني مئات ي�صطفون حاملني �أوعية الطعام
الفارغة ،للح�صول على وجبة طعام من املطبخ اخلريي التابع لرابطة جمد
الكروم يف خميم �شاتيال.
بعد  27ع��ام� ًا م��ن العمل داخ��ل �شركة لبيع الأدوات الكهربائية ،قلبت
العمال الفل�سطينيني يف متوز
الإج ��راءات املفاجئة ل��وزارة العمل بحق ّ
 ،2019حياة ه��ذا الرجل ال�سبعيني .فقد ق��ررت ال�شركة لتاليف دفع
العمال الفل�سطينيني من دون ح�صولهم على
املتوجبات عليها ،ف�صل ّ
تعوي�ض نهاية اخلدمة.
كان ر�شيد من بني ه�ؤالء العمال الذين تبلغ ن�سبة املدفوعي الأجر بينهم

*

 71.8يف املائة ،من جمموع املوظفني ،وفق تعداد العام  2017الذي �أجرته
ال�صحية ،وتراكمت
جلنة احل��وار اللبناين  -الفل�سطيني� .ساءت حالته
ّ
إ�ستمر �إبنه الأكرب يف �إعالته .لكن الأزمة االقت�صادية
الديون على كاهلهّ � .
ت�سببت يف ف�صل الإبن �أي�ض ًا كمعيل وحيد يف الأ�سرة
التي ا�شت ّدت بعدها ّ
من العمل ،ومن دون تعوي�ض كذلك .كما خ�ضع الإبن لعملية جراحية يف
معدته� .أما ال�سرطان الذي يجتاح خميم �شاتيال ،فقد حلّ �ضيف ًا ثقي ًال على
الأ�سرة و�أ�صاب زوجته .لتبد�أ معاناة �أخ��رى ،ومعها م�سرية البحث عن
ت�أمني العالج والدواء للزوجة املري�ضة .وكان على ر�شيد �أن يتخذ قرار ًا
�صعب ًا بالإ�ستغناء عن بع�ض �أدويته للقلب ،لتوفري ثمن �أدوية الزوجة.
"�صرت �أ�ستحي من �صاحب ال�صيدلية .بلغ ديني �أكرث من  1300دوالر.

معدالت المشاركة في القوى العاملة ومعدالت البطالة بين الالجئين الفلسطينيين حسب حالة اللجوء
اإلقامة.حالة اللجوء ومكان الإقامة
ومكانح�سب
الفل�سطينيني
معدالت امل�شاركة يف القوى العاملة ومعدالت البطالة بني الالجئني

المنطقة

الشمال

بيروت

جبل لبنان

صيدا

صور

البقاع

المجموع

المخيمات/التجمعات

الالجئون الفلسطينيون المقيمون

الالجئون الفلسطينيون النازحون

في لبنان

من سوريا

المجموع

معدل المشاركة في

معدالت

معدل المشاركة في

معدالت

معدل المشاركة في

معدالت

القوى العاملة

البطالة

القوى العاملة

البطالة

القوى العاملة

البطالة

المخيمات

44.4

22.3

37.5

39.5

43.6

24.0

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

التجمعات المحاذية

43.3

15.4

45.1

45.7

43.4

16.7

التجمعات األخرى

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

التجمعات األخرى

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

المخيمات

40.5

16.4

32.3

29.1

39.8

17.2

التجمعات المحاذية

44.7

18.2

36.9

38.8

43.6

20.7

التجمعات األخرى

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

التجمعات المحاذية

49.6

9.6

33.0

14.7

46.4

10.3

التجمعات األخرى

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

التجمعات المحاذية

44.5

27.3

36.4

50.8

41.3

35.6

التجمعات األخرى

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

التجمعات المحاذية

44.1

21.2

35.7

39.9

43.3

22.7

التجمعات األخرى

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

* التعداد العام للسكان واملساكن في املخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ( 2017لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني)
*التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان (2019لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني)

رغم �أنه ال ي�س�ألني عن الثمن" ،يقول ر�شيد" ،بعد اجلرعة الثانية� ،أُ�صيبت
زوجتي باعتالل يف القلب ،ف�أوقفت اجلرعات التالية لأتنقل بها بني طبيبي
القلب وال�سرطان".
وحمام ،متهالك ،والت�شققات حتتلّ ال�سقف
بيته ّ
املكون من غرفتني ومطبخ ّ
واجل��دران .والرطوبة ،كما غالبية بيوت املخيم ،ترتك رائحة ال يخطئها
�أن��ف الداخل وال رئتاه طبعاً .وهو ينتظر ،منذ �سنوات ،م�ساعدة وكالة
"الأونروا" يف ترميم املنزل.
بني املنتظرين �أي�ضاً ،الأربعيني �صالح علي املعول ،مع ولديه .الولد �أ�صيب
النمو الطبيعي .تكاليف العالج الباهظة،
مبكر ًا بعلّة يف الغ ّدة منعته من ّ
دفعت الأب والأم �إىل التخلّي عن البيت امل�ست�أجر ،والعي�ش كلٌ منهما يف
بيت ذويه ،لتوفري ثمن عالج الولد.
�إ�ستمرت تلك احلال مدة ثالث �سنوات ،قبل �أن تعود العائلة وجتتمع يف
منزل م�ست�أجر ،ب�سعر رخي�ص ن�سبياً .الأب يعاين من البطالة املتقطعة يف
مهنة الدهان التي يتقنها ،ما ي�ؤدي �إىل تراكم الديون عليه .ي�شري التعداد
الذي �أ�شرفت عليه جلنة احلوار اللبناين  -الفل�سطيني� ،إىل �أن ن�سبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة بني الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بلغت حوايل
 5.4يف املائة.
و�إذا كانت ن�سبة البطالة  19.4يف املائة ،عند �إج��راء التعداد ،ف��إن هذه
الن�سبة قد ت�ضاعفت كثري ًا خالل العامني املا�ضيني نتيجة عوامل عديدة،
وخ�صو�ص ًا يف �أو� �س��اط ال�ف�ئ��ات الأ��ض�ع��ف ال�ت��ي تفتقد �إىل احل�صانة
الفل�سطينيون.
القانونية ،ومنهم الالجئون
ّ
�سري�س،
ويقول امل�س�ؤول عن املطبخ اخل�يري يف خميم �شاتيال يحيى ّ
"رغم �أننا اليوم نو ّزع حوايل  2000وجبة �ساخنة ،مرتني �أ�سبوعياً� ،إال � ّأن
حاجة النا�س �أكرث من ذلك بكثري .فما يقارب  90يف املائة من ال�سكان هم
يف حاجة اليوم �إىل م�ساعدات مبا�شرة تنقذنا من هذه الكارثة" .وي�شدد
�سري�س على �أن حجم الكارثة ال ي�ستطيع طرف وحده حمل �أعبائه".
ّ
الأزم ��ة الإق�ت���ص��ادي��ة ب ��د�أت ُتلقي بظاللها �أي���ض� ًا على ال��واق��ع التعليمي
وال�صحي ،كما يقول مدير جمعية "ال�شفاء للخدمات الطبية" الدكتور
جمدي كرمي ،والذي ي�ؤكد � ّأن قطاع ًا وا�سع ًا من الالجئني الفل�سطينيني،
حتمل كلفة اال�ست�شفاء� ،أو
بات عاجز ًا متام ًا عن ت�أمني ثمن الأدوي��ة� ،أو ّ
حتى معاينة الأطباء" ،الأمر الذي دفع اجلمعية �إىل الإعالن عن �أيام عالج
�صحي جماين يف املخيمات الفل�سطينية".
�أما على ال�صعيد التعليمي ،ف�إن نتائج االمتحانات لطالب الربوفيه يف الفرتة
خميبة للآمال ب�شكل كبري و�أثارت �ضجة كبرية ،الأمر الذي
الأخرية ،جاءت ّ
دفع �إىل املطالبة ب�إعادة تقييم القطاع التعليمي يف الوكالة .لكن ،ورغم ما
املتخ�ص�صني
الفل�سطينيون من انتقادات لـ "الأونروا"� ،إ ّال �أن بع�ض
ي�سوقه
ّ
ّ
ّ
مل ي�ستبعدوا �أن يكون للأزمة الإقت�صادية دور مبا�شر يف تدين م�ستوى
الطالب الفل�سطينيني ،من دون �إعفاء "الأونروا" من م�س�ؤولياتها.
تدبر �أمورهم يف هذه الظروف من خالل امل�ساعدات
يحاول
ّ
الفل�سطينيون ّ
التي يق ّدمها فل�سطينيون منت�شرون يف ال�ع��امل ،وخ�صو�ص ًا يف دول
ا�سكندنافيا .لكن ورغم دعم هذه الفئة املهاجرة ملعظم امل�شاريع اخلريية،
واملبادرات الأهلية ،تبقى هذه املبادرات قا�صرة عن تلبية احلاجات الكثرية
يف جماالت الغذاء والطبابة والتعليم.
الباحث يف مركز الزيتونة للدرا�سات وائل �سعد ،يرى �أنه من الطبيعي �أن
يت�أثر الفل�سطيني يف لبنان بالأزمة الإقت�صادية ال�صعبة التي يعاين منها
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اللبنانيون ،بل ت�أتي معاناته م�ضاعفة وت�أثرياتها �أكرب ،ومنها "ازدياد حالة
ال�ضغط على �أرباب العمل حل�صر الفر�ص املتاحة باللبنانيني ،وبالتايل �سهولة
التخلّي عن العمال واملوظفني الفل�سطينيني يف حال تقلي�ص عدد العمال".
وي���ش�ير �إىل "غياب الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي م��ع خ���س��ارة ال�ع��دي��د م��ن املعيلني
الفل�سطينيني لوظائفهم ،وهو ما ينعك�س على �أو�ضاع الأ�سر ويزيد من
معدالت الفقر والفقر املدقع".
رب الأ�سرة
عجز
ظل
ففي
االجتماعي،
أمن
ل
"ا
ويعترب �أن الأزمة احلالية ته ّدد
ّ
أ�سا�سية لها ،من الطبيعي �أن يرتفع من�سوب اخلالفات
عن ت�أمني االحتياجات ال ّ
الأ�سرية التي تدفع الأزواج �إىل الإفرتاق ،وبالتايل تت�ش ّتت الأ�سرة".
اخلريجني
وي �ح � ّذر ك��ذل��ك م��ن �أن "عدم ق��درة ال���ش�ب��اب ،خ�صو�ص ًا م��ن ّ
اجلامعيني ،على �إيجاد فر�ص عمل منا�سبة قد تدفعهم �إىل الي�أ�س ،وهو
التورط يف كثري من امل�شاكل ،وكذلك يه ّدد بعدم
ما يزيد من احتماالت ّ
الإ�ستقرار الإجتماعي داخل املجتمعات الفل�سطينية يف لبنان".
ويدعو �سعد �إىل "ال�ضغط على املجتمع الدويل لإطالق حملة طوارئ جلمع
مبالغ لتح�سني الظروف االجتماعية وال�صحية للفل�سطينيني يف لبنان".
وال ي�ستبعد "ت�أثريات الأو� �ض��اع الإقت�صادية على ال��واق��ع ال�سيا�سي
فالفل�سطينيون يف لبنان
والأم �ن��ي يف ح��ال مل يتم ت��دارك�ه��ا ب�سرعة،
ّ

تعر�ضوا حلالة ا�ستنزاف من خالل هجرة ال�شباب خالل العقود املا�ضية
ّ
التي جت��اوزت ح��دود � 180أل��ف فل�سطيني بح�سب تعداد جلنة احل��وار
اللبناين  -الفل�سطيني .وهو ما ينعك�س على الق�ضية الفل�سطينية ب�شكل
�أو ب�آخر ،فم�شروع ا�ستهداف الالجئني بالفل�سطينيني يف دول الطوق
املحيطة بفل�سطني يعمل على ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،وق�ضية حق
العودة كعنوان �سيا�سي بامتياز".
�أما الكاتب الفل�سطيني حمزة ب�شتاوي ،في�صف واقع الالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان بامل�أ�ساوي "نتيجة الإك�ت�ظ��اظ ال�سكاين ،وال�ت�ر ّدي يف البنى
التحتية ،وال�تراج��ع يف خدمات "الأونروا" ،والأزم��ة الإقت�صادية التي
جتتاح لبنان .وتربز ق�صة متداولة يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني،
حيث طرقت طفلة باب جريانها وقالت لهم�" :أمي تريد رغيفني من اخلبز،
وعندما يعمل �أب��ي �سوف نعيدهما �إليكم " .ه��ذه احل��ادث��ة ال ت��ؤ ّث��ر على
قناعات الالجئني الذين ما زالوا يرددون "ما بدنا �سردين وال طحني ،بدنا
العودة ع فل�سطني".
ي�ضيف :ال �شك يف �أن "م�ؤ�شرات البطالة �إىل ارتفاع يف ظل الأو�ضاع
ال��راه�ن��ة ،واحل��رم��ان على �صعيد العمل ،وم�ن��ع ممار�سة امل�ه��ن احل� ّ�رة،
والإبقاء على �شروط وزارة العمل .املطلوب من الفل�سطينيني �أنف�سهم جتاه

هذه الأزمة ،تعزيز التكافل االجتماعي ،وال�ضغط على "الأونروا" ومنظمة
التحرير وكل امل�ؤ�س�سات والف�صائل املعنية ،للقيام بواجباتهم من حيث
مقومات احلياة على ال�صعيد الغذائي وال�صحي.
توفري ّ
ويعتقد ب�شتاوي �أن التوترات ال�سيا�سية والأمنية منخف�ضة حالياً ،لكن "�إن
حدثت يف امل�ستقبل فيجب عندها النظر �إىل ق�ساوة العي�ش يف املخيمات
الذي ال يو ّفر احل ّد الأدنى من العي�ش الكرمي .وهذا يتطلّب من ال�سلطات
تتحمل م�س�ؤولياتها ،وتبني العالقة مع املخيمات على �أ�س�س
اللبنانية �أن ّ
�صحيحة ومتينة وقانونية ،وتراعي احلق والعدل وامل�صالح امل�شرتكة لكال
جلي ما هي احلقوق
ال�شعبني ،وعلى الدولة اللبنانية �أن ّ
تو�ضح ب�شكل ّ
ومت�سكهم بحق العودة".
والواجبات للفل�سطينيني مبا ّ
يعزز �صمودهم ّ
الوا�ضح �أن الأو�ضاع الإقت�صادية والإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان يف حالة تدهور مت�سارع� .أما دور امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة لبناني ًا
تت�ضمن تر�سيخ
وفل�سطينياً ،فهو �صوغ خطاب م�شرتك ،وخطة عمل،
ّ
لتحمل م�س�ؤولياته ،ومبا�شرة كل
احلوار ،وال�ضغط على املجتمع الدويل ّ
والتجمعات الفل�سطينية لإنقاذ
الأطراف املعنية العمل امليداين يف املخيمات
ّ
ال�سكان من انفجار �إجتماعي حمتمل.
* صحافي فلسطيني

التكافل في المخيمات :محاوالت للتخفيف من وقع الكارثة
حتولت �إىل حملة منظمة داخل
وت�ؤكد خ�ضري ،لـ"ج�سور" �أن "املبادرة ّ
�أح�ي��اء املخيم .ويجمع امل�ت�ط� ّ�وع��ون ع�بر �صندوق خ�يري ال�ت�برع��ات من
مي�سورين �أو م��ن رج��ال �أع�م��ال و�أ��ص�ح��اب ور���ش وحمالت" .وت�صف
املتطوعني بغري املتوقع ،خ�صو�ص ًا و� ّأن "�أ�شخا�ص ًا معروفني
التفاعل مع ّ
تربعوا مبا ي�ستطيعون ولو كان �ضئيالً ،لكنه
بو�ضعهم امل��ايل ال�صعب ّ
يعك�س روح الت�ضامن بني �أه��ايل املخيم" .ومتكنت احلملة يف ال�شهر
الأول من جمع ما يقرب من خم�سة ماليني لرية لبنانية ،وفق حبو�س.
وحتولت مع
وت�ضاف �إليها تربعات ّعينية من بع�ض حمالت ال�سمانةّ ،
املبلغ املجموع �إىل �سالّت غذائية �إ�ستفادت منها  250عائلة .وت�شري
�إىل �أن غالبية املغرتبني من �أبناء املخيم مل يتمكنوا من �إر�سال التربعات
ب�سبب وقف التحويالت املالية �إىل لبنان ،ومع ذلك �أر�سل بع�ض املغرتبني
تربعاتهم عرب و�سطاء.
كرامة الجئ

بانتظار الطعام.

ت�صل وجبة يومية �إىل بيت �أم �أحمد ،امل�ؤلف من غرفة واحدة يف خميم
برج الرباجنة جنوب بريوت .تنتظر العائلة وجبتها ال�ساخنة ،مثل ع�شرات
العائالت التي �أ�صبحت وجبتها الأ�سا�سية تعتمد على مبادرة "طبخة
فل�سطينيون داخ��ل املخيم لنجدة
اخلري" .وهي مبادرة �أ�س�سها �شباب
ّ
البيوت املحتاجة و�سط ارتفاع الأ�سعار ون�سب البطالة والفقر .يجول
املتطوعون جلمع التربعات ،كل بح�سب طاقته وقدرته املادية ،مع تعاون
ّ
لأبناء املخيم املغرتبني يف �أوروبا مل�ساعدة العائالت الفقرية والأكرث عوز ًا
عرب تقدمي وجبات طعام �ساخنة.
تقول �أم �أحمد لـ"ج�سور" �إن الو�ضع �أكرث ب�ؤ�س ًا بعدما فقدت املدخول
املكونة من خم�سة �أفراد .وت�شري �إىل �أن العائلة جل�أت �إىل
ال�شهري للأ�سرة ّ
لبنان بعد ا�شتداد املعارك يف خميم الريموك ،وقدمت �إىل برج الرباجنة
رب الأ�سرة الذي قتل يف ق�صف على الريموك.
قبل �ستة �أعوام من دون ّ
عملت يف م�ؤ�س�سة كعاملة تنظيفات ،لكنها فقدت وظيفتها قبل �شهرين
لأن ال�شركة �أقفلت� .أما �إبنها البكر فعمل يف مقهى ،وا�ستغنى مالكه عن
خدماته و�سط الأزمة االقت�صادية التي ت�ضرب لبنان .وت�س�أل �أم �أحمد،
عن م�ستقبل عائلتها ال �سيما وانها ال ت�ستطيع دفع �إيجار البيت .وت�ؤكد
�أن "�صاحب البيت �ساحمني بالإجرة ال�شهر املا�ضي ،ب�س هيدا ال�شهر ما
بعرف �شو رح �أعمل؟".
يف املقابل ،ت��رك فتحي وزوج�ت��ه بيته يف خميم ال �ب � ّداوي �شمال لبنان
و�سكن مع �أهله ،بعدما عجز عن دفع �إيجار البيت .وهو متزوج منذ �أقل
من عام ،وي�ؤكد �أنه "لو كنت �أعرف �أنني �س�أترك عملي اليومي كمحا�سب
يف م�صنع الدهان ،ملا كنت تزوجت وا�ست�أجرت بيتاً ،ولوال �أهلي لكنت
الآن يف ال�شارع" .وي�ساعد �شقيق فتحي املهاجر يف كندا �أهله مالياً ،لكن

امل�صاريف زادت مع انخفا�ض املدخول .يفت�ش عن عمل جديد مت�سلّح ًا
ب�شهادته اجلامعية (�إدارة �أعمال) �أو عن �أي مهنة �أخرى .ويقول �إنه يقدم
عرب الإنرتنت على �شركات داخل لبنان وخارجه� ،إ�ضافة �إىل طلب العمل
يف املطاعم واملقاهي يف �أي وظيفة.
"ط ّيبون"
"نا�س طيبني عم يتربعوا لنا�س طيبني" ،هكذا و�صفت �سوزان حبو�س،
"طيبون" يف خميم برج ال�شمايل  -جنوب لبنان .هي واحدة
مبادرة ّ
من  40ع�ضو ًا يف املبادرة التي انطلقت مع نهاية عام  2019لتخفيف
تعرف الن�شطاء على بع�ضهم البع�ض يف
الكارثة املجتمعية ،كما تقولّ .
ال�صيف املا�ضي �أثناء التظاهرات �ضد �إج��راءات وزي��ر العمل اللبناين
ال�سابق كميل �أبو �سليمان ،التي طالت حق العمل لالجئني الفل�سطينيني.
و�أن�ت��ج ه��ذا التعارف ت�ب��اد ًال يف الآراء بني �أب�ن��اء املخيم ،وعند ا�شتداد
الأزمة الإقت�صادية وانعكا�ساتها الإجتماعية ،تداعى بع�ض الن�شطاء �إىل
التوا�صل من جديد وت�أ�سي�س املبادرة بهدف م�ساعدة العائالت الأكرث
وتوزعوا بح�سب
فقراً .وبالفعل اجتمعوا يف اكرث من قاعة داخل املخيمّ ،
الأحياء وو�ضعوا �أكرث من فكرة لتنفيذها.
ت�شري النا�شطة يف املبادرة ،فاطمة خ�ضري� ،إىل �أن "املبادرة �شبابية تتمتع
با�ستقاللية تامة مع �أن بع�ض النا�شطني فيها ينتمون �إىل ف�صائل متعددة
او جلمعيات �أهلية ،وانطلقت يف ظل ارتفاع �أ�سعار املواد الأ�سا�سية نتيجة
التغيرّ ات يف �سعر �صرف الدوالر ،واملداخيل لغالبية العائالت يف املخيم
ال تتنا�سب مع الأ�سعار ال �سيما و�أن جزء ًا كبري ًا من العمال فقدوا عملهم
ب�سبب الأزمة".

مييز م�ب��ادرة "طيبون" �أن�ه��ا ت�ضمن خ�صو�صية العائلة املحتاجة،
م��ا ّ
فاملتطوعون ال يوزعون ال�سالّت الغذائية مبا�شرة �إىل البيوت� ،إمنا تعطى
ّ
كل عائلة ق�سيمة خا�صة (ب��ون) متكنها من ال��ذه��اب �إىل �أك�ثر من حمل
�سمانة �أو �سوبرماركت لت�أخذ ح�صتها التموينية .وتقول حبو�س� ،إن
"احلملة متلك ك�شف ًا �سري ًا للعائالت الأكرث عوز ًا وو�ضعت معايري لذلك،
منها عدد �أف��راد الأ�سرة ووج��ود معيل �أو مر�ضى� ،إ�ضافة �إىل �شروط
�أخرى مثل �إذا كان البيت م�ست�أجر ًا �أم ال .هكذا نحاول �ضمان امل�ساواة
والعدل يف التوزيع مع املحافظة على كرامة املحتاجني وكربيائهم ،لذلك
ن�صورهم �أو ن�شعرهم ب�أننا ن�ساعدهم".
ال نذكر �أ�سماء �أفراد العائالت �أو ّ
تن�سق مع جمعيات �أهلية يف املخيم،
وتلفت حبو�س� ،إىل �أن ّ
"طيبون" ّ
تو�سعت ،وللمرة الثالثة على التوايل يجمعون
ال �سيما و�أن مبادرتهم ّ
تربعات وي��و ّزع��ون احل�ص�ص .لذلك اعتمدوا مبد�أ ال�شفافية وال�صدق
واملتربع له ،فكل ما يجمعونه ي�سجلونه يف الئحة على �صفحة
املتربع
مع ِّ
َّ
احلملة يف "فاي�سبوك".
املتطوعون �أن يقنعوا �أ�صحاب بع�ض املحالت بتخفي�ض �أ�سعار
ا�ستطاع ّ
الب�ضائع ،وتقدمي عرو�ض �أ�سعار وحماوالت دعم بع�ض املواد الأ�سا�سية
مثل حليب االطفال وبع�ض الأدوي��ة يف ال�صيدليات ،ال �سيما و�أن خميم
برج ال�شمايل معروف بوجود �أكرث من  200حالة م�صابة بـ"التال�سيميا"
وحتتاج �إىل دواء ب�شكل دوري.
"طيبون" �إىل تقييم التجرية عرب اجتماعات
ووفق ًا حلبو�س ،تعكف مبادرة ّ
دورية لدرا�سة مكامن االخفاق �أو النجاح وكيفية تعزيزها وا�ستمرارها،
و�إمكان نقلها ملخيمات فل�سطينية �أخرى .
* ّ
تجمع اإلعالميني الفلسطينيني في لبنان "تفاعل"
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خارطة طريق لبنانية فلسطينية
لمواجهة شاملة لصفقة القرن

من اجتماع املجموعتني اللبنانية والفلسطينية.

ع�ق��دت جمموعتا العمل اللبنانية والفل�سطينية ح��ول ق�ضايا اللجوء
الفل�سطيني يف لبنان ،اجتماع ًا م�شرتك ًا بعد ظهر يوم الأربعاء املوافق
فيه  2020 / 2 / 19يف ال�سراي احلكومي ،بدعوة من رئي�س جلنة
احلوار اللبناين – الفل�سطيني د .ح�سن منيمنة ،بهدف الو�صول �إىل
حتديد ٍ
موقف ث��واب� ٍ�ت من "�صفقة القرن" مع خارطة طريق عمالنية
لبناني ًا بال�شراكة مع الأخوة الفل�سطينيني ،و�أكد امل�شاركون
ملواجهتها ّ
بعد اللقاء على اعتماد خطة دولية – عربية – لبنانية وفل�سطينية تت�ضمن
ما يلي:
 -1الرف�ض القاطع ملا ا�صطُ لح على ت�سميته بـ "�صفقة القرن" ،وترى
املجموعتان �أنه لي�س �سوى �إ�ستعادة لوعد بلفورٍ متج ّدد ،مبا يعني
الإمعان يف �شطب هوية ووجود ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية
 ،وال �سيما حقه بالعودة و�إقامة دولته امل�ستقلة  ،واغتيال حقوقه
امل�شروعة وت�أبيد اغت�صاب ا�سرائيل للعدالة الدولية والن�ضال العربي
طوال �أكرث من  72عاماً.
ق�ضية ح� ٍّ�ق �ستنت�صر ،وم�سار عدل
الق�ضية
�	-2إن
الفل�سطينية هي ّ
ّ
ّ
�شرعيتها
على
االلتفاف
حماولة
يف
املعتدون
أوغل
�
مهما
�سيتحقق،
ّ
وم�شروعيتهاِ ،
الفل�سطينية
للق�ضية
أخالقية
ّ
ّ
فال�سمة ال�سيا�سية وال ّ
ّ
و�صلبة.
ثابت ٌة ُ
ت�ضمنته وثائق ما ا�صطُ لح على ت�سميته بـ "�صفقة القرن" من
�	-3إن ما ّ
ملتبِ
أخالقية تقوم على التبادالت العقارية
�
وال
�سة
ملتوية
مقاربات
ّ
التحفيزية ،وهي تتعار�ض مع كافة
اال�ستثمارية واملغريات
والأوهام
ّ
ّ
قرارات الأمم املتحدة وجمل�س الأمن ذات ال�صلة ،خ�صو�ص ًا يف ما
ُيعني ب�إقامة الدولة الفل�سطينية على االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
عام  1967وحق الالجئني غري القابل للت�صرف بالعودة �إىل وطنهم
و�إقامة دولتهم وعا�صمتها القد�س.
�	-4إن وكالة غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأون ��روا) تبقى
ال�شاهد الأمم��ي احل��ي على معاناة ال�شعب الفل�سطيني وم�أ�ساته
تتعر�ض منذ �أك�ث�ر من
امل�ستمرة منذ ع��ام  . 1948ل��ذل��ك  ،فهي ّ
عقدين لهجوم ممنهج بغية �إلغائها ،وه��ذا
بحزم على كلّ
�سيواجه ٍ
َ
امل�ستويات ،وموا�صلة العمل ال��د�ؤوب لت�أمني ا�ستدامة التمويل لها
وحت�سني خدماتها مبا يحفظ كرامة الالجئني.

وفل�سطينيني �إىل
لبنانيني
ّ
وباال�ستناد اىل ما �سبق ،يدعو امل�شاركون ّ
حترك متنا�سق على امل�ستوى الدويل والفل�سطيني واللبناين:
ّ
 – 1امل�ستوى الدويل
 .1ح�شد دعم الأ�سرة الدولية من خالل الأمم املتحدة وجمل�س الأمن
و�سائر املنظمات الدولية لإق��رار حق الفل�سطينيني ب�إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س  ،وح��ق ع��ودة الالجئني
باال�ستناد �إىل ال�ق��رارات الدولية ذات ال�صلة وخا�صة القرار رقم
 194وااللتزام مببادرة ال�سالم العربية .
 .2رفع ع�ضوية فل�سطني �إىل ع�ضوية كاملة يف الأمم املتحدة كما يف
هيئاتها وبراجمها كافة.
 .3ا� �س �ت �م��رار دع ��م وك��ال��ة غ ��وث وت���ش�غ�ي��ل ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني
(الأونروا) وزيادة الدعم لها  ،وجعل خدماتها يف تكامل بني الإغاثي
– االن�ساين والتمكيني – التنموي.
¶ ت�ضم جمموعة العمل اللبنانية ال�سادة :النائب علي فيا�ض 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�شرتاكي ،احلاج حممد جباوي عن حركة
"امل" ،الوزير ال�سابق طوين كرم عن حزب القوات اللبنانية،
والنائب �سيمون ابي رميا عن التيار الوطني احلر.
¶ ت�ضم جمموعة العمل الفل�سطينية كل من االخوة ال�سادة :امني
�سر ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سيد فتحي ابو العردات،
ال�سيد م��روان عبد العال عن اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني،
ال�سيد علي في�صل عن اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني،
ال�سيد غ�سان ايوب عن حزب ال�شعب الفل�سطيني ،كما ت�ضم ممثلي
حتالف القوى الوطنية الفل�سطينية :الدكتور احمد عبد الهادي عن
حركة حما�س يف لبنان ،ال�سيد غازي دبور عن اجلبهة ال�شعبية -
القيادة العامة ،ورفيق رمي�ض عن حركة فتح  -االتنفا�ضة.

جدية
 .4الت�أكيد على دور الأمم املتحدة يف �إدارة �أي مفاو�ضات �سالم ّ
على �أ�سا�س قرارات ال�شرعية الدولية.
 – 2امل�ستوى العربي
ديبلوما�سية عامة نا�شطة يف عوا�صم القرار ،مبا ي�ؤكّ د
 .1اطالق حملة
ّ
للت�صرف.
على تب ّني حقوق ال�شعب الفل�سطيني الكاملة وغري القابلة
ّ
 .2ت�أكيد االلتزام مببادرة ال�سالم العربية يف مواجهة ا�ستمرار العدوان
اال�سرائيلي وحليفه الأم�يرك��ي على ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه
ورف�ض كل �أ�شكال التطبيع .
مقومات ال�صمود لل�شعب الفل�سطيني يف فل�سطني والالجئني
 .3توفري ّ
يف ال���ش�ت��ات ،كما زي ��ادة ال��دع��م ل��وك��ال��ة غ��وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأونروا).
 – 3امل�ستوى الفل�سطيني
 .1توحيد املوقف والر�ؤية وامل�سار حلماية امل�شروع الوطني الفل�سطيني
ومكت�سبات ال�شعب الفل�سطيني منذ العام  ، 1948ومنها ح�صول
ال�شعب الفل�سطيني على حقه يف تقرير م�صريه ب��إق��ام��ة ال��دول��ة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
 .2تو�سيع م�ساحة الرف�ض واملقاومة بكل �أ�شكالها يف فل�سطني املحتلة
مل�شروع �صفقة القرن و�إنهاء االحتالل اال�سرائيلي.
 .3انتهاج م�سار ديبلوما�سي راف�ض لـ"�صفقة القرن" باال�ستناد �إىل
القانون الدويل وقررات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
 – 4امل�ستوى اللبناين
�	.1إط �ل�اق 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�شعب
الفل�سطيني ب�إقامة دولته وعا�صمتها القد�س وعودة الالجئني.
 .2ت�ع�ب�ئ��ة دول �ي��ة واق�ل�ي�م�ي��ة داع �م��ة ل��وك��ال��ة غ ��وث وت���ش�غ�ي��ل ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني (الأونروا) ،وحت�سني �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف
مقومات �صمودهم حتى العودة ،انطالق ًا من "وثيقة
يقوي ّ
لبنان ،مبا ّ
الر�ؤية اللبنانية املوحدة لق�ضايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان".
 .3تن�سيق خطوات مواجهة "�صفقة القرن" مع ال�شعب الفل�سطيني
واملجموعة العربية واملجتمع ال ّدويل.
وختم البيان بالقول � ":إن ح��دود ال��دول وخرائطها تر�سمها ال�شعوب
بن�ضالها وحقوقها غري القابلة للت�صرف" ...
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الفلسطيني ...بعرقه يأكل خبزه
ن�صري ال�صايغ

*

�صعب هو اجلواب عن �س�ؤال مفاده هل بد�أت معركة �إلغاء الغرباء؟
امل�شكلة نافرة ت�ستدرج ردود فعل قا�سية .لبنان ال يتعافى �إ ّال ب�إيجاد حلول
ع��ادل��ة ،لو ا�ستطاع �إىل ذل��ك �سبيالً .الأ�صعب هو �إح�سا�س الغريب �أنه
مرفو�ض ،ومرفو�ضة عودته �إىل بالده املقفلة دونه .م�أ�ساة الالجئ �شعوره
القا�سي ب�أنه غري مرغوب فيه ،و�أن��ه غريب يف مكان �إقامته اال�ضطراري.
والغربة لي�ست خياراً� ،إنها من فعل احلروب وف�صول الإقتالع.
الهجرات م�أ�ساة و"االقتالع النهائي" كارثة ،وانعدام الأفق ذروة التخلي
والعبث والي�أ�س .من ذاق طعم التهجري والإبعاد ،يعرف كم �أن االن�سانية
م�صابة بالعجز� ،إذ غالب ًا ما ي�ستحيل الالجئ �إىل لعنة .يتحول ما حوله �إىل
نبذ وعداء وكراهية .الالجئ ال يعود �ضيف ًا م�ؤقتاً .ي�صري ثقي ًال على بالد
لي�ست بالده .وتتواىل بعدها م�شاعر احلقد املتبادل.
اللجوء الفل�سطيني كان امتحاناً� ،سقط فيه الكثريون .يبد�أ اللجوء غالب ًا
با�ستقبال حذر ،طيب �أحيان ًا متليه امل�شاعر الوطنية واالن�سانية ،بعدها �إن
ط��ال اللجوء يتحول الالجئ �إىل �ضيف ثقيل وغ�ير مرغوب فيه ،ون��ادر ًا
ال يعفى من الإتهامات ،في�صار �إىل �إ�سقاط امل�شكالت ال�سيا�سية والأمنية
فيتحول الالجئ �إىل م ًّتهم ولو كان بريئاً .هنا يرتاجع
واالقت�صادية عليهّ ،
ال�شعور بالت�ضامن �إىل نكران حلق اللجوء.
الفل�سطيني يف لبنان م�شكلة مزمنة�.إنق�سم عليها البلد مراراً .هناك من معه
ت�ضامناً ،وهناك من �ضده نكراناً .وهناك من ينتظر وهناك من ّ
(بسام جميل)
يتعجل ،مخيم الجليل بعلبك.
ويف كل احل��االت ،ال حل مر�ضياً ،وال خارطة طريق ممكنة .عندها لي�س
املغرتبني القادمة من بالد الغربة .غري �أن مبد�أ اال�ستدانة ،وانعدام ال�شفافية
�أمام اللبناين الراف�ض �إ ّال الرتب�ص ،ولي�س �أمام الفل�سطيني غري االنتظار
تفوقت على املداخيل .اللبناين كان ينفق كاالغنياء،
التي
بالديون
لبنان
أغرق
�
واخل��وف .انتظار العودة  ،وه��ذه م�سالكها مقفلة ب�سبب االحتالل ،ولأن
ّ
القوى الدولية ،تخلت عن مبد�أ العدالة ،وف�ضلت عليه تكري�س الإحتالل "التوتر يسيء إلى العالقات اللبنانية – الفلسطينية ،وماليته �إىل ن�ضوب� .أزمة كبرية وامتحان �صعب وخماطر قا�سية ومالمح
والإنحياز �إىل دولته والتخلي عن ال�شرعية الدولية� .إ�ستبدلت حق العودة وتحميل الفلسطيني رداءة الحالة االقتصادية إفتراء" كارثة يف الأفق والراهن .يف مثل هذه الأحوال تتفتح الأعني على املداخيل.
�ضرائب على املواطنني يف ظل �أزمة بطالة م�ستفحلة وم�صانع تقفل وجتارة
ب�صفقة الع�صر كنموذج لت�أبيد الكارثة.
¶¶¶
تبور ...لكن هذا املنحدر لي�س ب�سبب الفل�سطيني �أو حتى ال�سوري يف لبنان،
ال تقا�س حرية الالجئ املزمن ،وال �أحد يعرف م�ستوى ب�ؤ�سه .فهو مطرود
"تحميل المسؤوليات على الضعفاء غير جائز أبدًا...
مع�ضلة لبنان �سابقة على ذلك ،ولكن حتميل امل�س�ؤولية للغرباء وحدهم فيه
من بيته وممنوع �أن يكون �شبه مواطن ،بحقوق تكفل له احلياة الكرمية
أصل
ليسوا
الضعفاء
كثيرة.
مرافق
أصابت
األزمة
ظلم كبري .هذه عادة الأحزاب اليمينية يف �أوروبا .وهذا هو الظلم...
ن�سبياً ،وتعو�ض عنه ب�ؤ�سه وي�أ�سه ،وتف�سح له املجال ،ليكون ان�سان ًا �سوياً.
ي�أ�سه ي�أكل معه يف ال�صحن وينام معه يف الفرا�ش .طريقه دائري .ينتهي المشكلة أبدًا .المشكلة هي في السياسات المتبعة ما العمل؟
حيث ي�ب��د�أ .كل املواعيد ف�شلت ،وع��اد كابو�س �إن�ع��دام ال�ع��ودة يدفعه �إىل
احللول الو�سطى هي �أف�ضل احللول .التوتر ي�سيء �إىل العالقات اللبنانية
وعدم حصول مساءلة جدية لإلنفاق الحكومي"
حماولة حت�سني اقامته ،وهذا �أمر لي�س غب طلبه ،ف�شروط القبول �صعبة
– الفل�سطينية ،وحتميل الفل�سطيني رداءة احلالة االقت�صادية �إفرتاء .وعدم
�أو منعدمة ،ولبنان م�صاب بخ�صو�صية مت�أ�صلة فيه ،ويف تركيبته ال�سكانية
االع�تراف بعمق الأزم��ة الإقت�صادية واملالية ه��روب من احلقائق الدامغة.
والتحول الدميوغرايف فيه ،و�شعور �أقلية كانت قوية ،ب�أن معركتها العددية
لبنان يف �أزمة ،ال حتلها تدابري �إنفعالية واتهامية .حتميل امل�س�ؤوليات على
ّ
اللبناين
الد�ستور
أن
�
حتى
.
التوطني
رف�ض
جد
عن
تتطلّب
ن�ص على ذلك .هذا زم��ان انتهى �أو ُيفرت�ض ذل��كُ .ن�صبت طاولة ح��وار ،وعقد املتقاتلون ال�ضعفاء غري جائز �أب��داً ...الأزمة �أ�صابت مرافق كثرية .ال�ضعفاء لي�سوا
َّ
ومع ذلك تبقى الفتة رف�ض التوطني عالية النربة.
اتفاق ًا وانتهت احلرب .ظلت �صورة الفل�سطيني وبندقيته متالزمتني .ال ُينظر �أ�صل امل�شكلة �أبداً .امل�شكلة هي يف ال�سيا�سات املتبعة وعدم ح�صول م�ساءلة
من حق الفل�سطيني ،وكذلك غريه من اللبنانيني كرثاً� ،أن يت�ساءلوا� :ألي�س �إىل الفل�سطيني �إ ّال ب�صورة املا�ضي ،وال ُي��رى ب�صورة الالجئ ،وحقوقه جدية لالنفاق احلكومي.
هناك امكانية �إقامة �أقل ب�ؤ�ساً؟ ملاذا ي�صار �إىل ا�شعاره دائم ًا ب�أنه مرفو�ض وم�ساعدته �سيا�سي ًا ودولي ًا من �أجل بقاء حق عودته على قيد احلياة ،متهيد ًا �إذن ماذا؟
و�أن��ه �سبب عدد من الأزم��ات :متى يتوقف االتهام ال��ذي ين�صب عليه� ،أو لزمن يفتح فيه الطريق �إىل هذه العودة ...مهما طال الزمان.
ال حل يف الأفق ،وال بد من انتظار احلل من خالل منو م�ستدام واقت�صاد
عليهم ككل؟ متى يو�ضع حد بني من يرتكبه وبني الأكرثية التي تواظب على �أزم��ة لبنان االقت�صادية واملالية انعك�ست على �سلوك بع�ض قوى ال�سلطة .معافى ،وتوازن بني االنفاق واجلباية وا�ستعادة االنتعا�ش االقت�صادي.
احرتام ال�ضيافة؟ يت�ساءلون �أي�ضاً :هل ت�شعرون بطعم الإقامة يف خميمات بات الت�شدد يف تطبيق "القوانني"� .أ�ضيفت �إىل معاناة الالجئ الوجودية" ،القلة تولّد النقار" مثل �شعبي �صحيح .ال�شح �أ��ص��اب اللبنانيني قبل
معزولة وحما�صرة وبائ�سة وممنوعة من التحول �إىل �إقامة مريحة� ،صحية ،معاناة
معي�شية ،ومعاناة ال�شح الذي �أ�صيبت به "االونروا"� .إن�سداد الأفق الفل�سطينيني .فلتتوقف موجة التطرف العدائي �إزاء الغرباء بانتظار احللول
ّ
�إن�سانية ،كما يح�صل يف بالد الله الوا�سعة ،حيث ي�ستقبل املهاجرون على هذا رفع معاناة الفل�سطيني.
البعيدة� ،أو بانتظار امل�ع��اف��اة اللبنانية ،التي تتطلب ان�ق�لاب� ًا يف التفكري
طبق عليها قوانني وال�سلوك وال�سيا�سة .الالجئون م�س�ؤوليتنا جميعاً .يجب �أال ُتلقى على
م�ض�ض �أكرثية م�شحونة بع�صبية م�ضادة للغريب ،والتعوي�ض عن ذلك �صراع مزمن بني يد عاملة رخي�صة ،ويد عاملة وطنية ُت ّ
ب�إقامة حترتم قواعد ال�سلوك االن�ساين؟
العمل اللبنانية .هذا "الت�صحيح" ترافق مع موجة عدائية �إزاء كل غريب الفل�سطيني كل تبعات الأزمة اللبنانية الراهنة.
مزمن هذا ال�شعور باال�ضطهاد .مزمن هذا الي�أ�س من حت�سني الأح��وال .فقري مدقع .الأغنياء والأثرياء ال ي�سري عليهم قانون العمل .هم مرحب بهمَ ،م ْن يتعقل؟
مزمن هذا االتهام ب�أن الفل�سطيني خطر على اللبنانيني �أو على فريق منهم .ال ال بل يمُ نحون اجلن�سية التامة مبرا�سيم خا�صة .الب�ؤ�س هو حظ الب�ؤ�ساء .احللول �صعبة� ،أي�سرها احلوار ال�صادق ،و�صو ًال �إىل حلول �إن�سانية ال �أكرث
حتولت �إىل يرتاكم الب�ؤ�س حتى ت�صري احلياة �إنتقا ًال دائم ًا من جحيم �إىل جحيم.
وال �أقل.
ين�سى لبنانيون �أن الفل�سطيني حمل ال�سالح بهدف العودة .التي ّ
حرب داخلية قاتلة� ،إىل ا�صطفاف طائفي ،وكارثة وطنية وجمازر متنقلة .لقد �ضرب ال�شح املالية اللبنانية ...كانت الطبقات اللبنانية تعي�ش على تدفقات
* كاتب لبناني
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كيف تنظر إسرائيل إلى ما يجري في لبنان؟
رندة حيدر
منذ بدء حركة االحتجاج ال�شعبي يف لبنان يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
املا�ضي ،تتابع �إ�سرائيل عن كثب تطورات الو�ضع الداخلي اللبناين ،وذلك
انطالق ًا من فر�ضيتني �أ�سا�سيتني برزتا يف معظم التحليالت :الأوىل هي
�أنه لي�س لإ�سرائيل م�صلحة يف التدخل يف ما يجري يف لبنان؛ والثانية
هي �أنه حتى لو �أرادت التدخل ف�إنها ال متلك القدرة على الت�أثري �إ ّال ب�صورة
غري مبا�شرة.
وت��رك��ز االه�ت�م��ام الإ�سرائيلي ب�صورة خا�صة على مراقبة م��دى ت�أثري
الإحتجاجات ال�شعبية على مكانة حزب الله داخل لبنان ،وعلى انعكا�ساتها
ع�ل��ى اح �ت �م��االت ح ��دوث ت�صعيد ع���س�ك��ري ع�ل��ى احل� ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة -
الإ�سرائيلية ،يف وق��ت ك��ل التقديرات يف �إ�سرائيل تعترب احل��زب هو
اخلطر الأكرب عليها يف اجلبهة ال�شمالية .كما برز �أي�ض ًا اهتمام �إ�سرائيل
يف كيفية ا�ستغالل الأزمة الإقت�صادية واملالية اخلانقة التي مير بها لبنان
ل�صاحلها.
يف ر�أي �أك�ثر من مراقب �إ�سرائيلي �أن ا�ستمرار حركة االحتجاج يف
لبنان وتدهور و�ضعه املايل والإقت�صادي والإجتماعي� ،سي�ؤثران �سلب ًا
على حزب الله .ور�أى د .دان �شيفتان رئي�س برنامج الأم��ن القومي يف
جامعة حيفا �أن "اجلمهور يف لبنان يدرك العالقة بني العقوبات املفرو�ضة
على حزب الله وعلى �إيران ،وبني تدهور الو�ضع الإقت�صادي يف لبنان،
وا�ستمرار االحتجاجات �سيكون له ت�أثري �سلبي على حزب الله" .لكنه على
الرغم من ذل��ك ،ال يتوقع �أن تنجح هذه االحتجاجات يف �إح��داث تغيري
�سيا�سي حقيقي يف لبنان ،ميكن �أن يقلب موازين القوى احلالية ،ويف
ر�أي��ه �سيبقى احل��زب "موجود ًا ل�سنوات طويلة ،واالحتجاجات �ستظهر
وتختفي من حني �إىل �آخر" .ور�أى �شيفتان �أن ان�شغال احلزب بالو�ضع
ال��داخ�ل��ي اللبناين �سيجعله يتج ّنب ال��دخ��ول يف مواجهة ع�سكرية مع
�إ�سرائيل ،لكن ذلك ال يعني �أبد ًا ا�ستبعاد حدوث �أمر طارىء يغيرّ الو�ضع
وي�ؤدي اىل تدهور مفاجىء على اجلبهة ال�شمالية.
اخلال�صة التي يجمع عليها اخلرباء الإ�سرائيليون هي �أن لبنان دخل يف
مرحلة من ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي .ه��ذا هو ر�أي الباحث يف مركز
هرت�سليا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية �أودي �أفيتال" :يبدو �أن لبنان دخل يف
مرحلة عدم اال�ستقرار ،يف ظل �إ�صرار النخب ال�سيا�سية على عدم التنازل
عن ال�سلطة ،وعدم قدرتها يف الوقت عينه على احلكم ب�صورة ناجعة من
خ�لال النظام ال�سيا�سي احل��ايل ،وال��واق��ع املع ّقد يف لبنان" .ور�أى �أن
التغيري ال�سيا�سي يف لبنان واملطالبة بتغيري النظام ال�سائد "قد ينطوي
على ايجابيات بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل من بينها ازدياد االنتقادات �ضد بقاء
قدرات حزب الله الع�سكرية خارج �سلطة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،الأمر الذي
من �ش�أنه �أن يفر�ض كوابح عليه".
بعد تكليف ح�سن دياب بت�شكيل احلكومة اللبنانية اجلديدة ،كان الر�أي
ال�سائد يف �إ�سرائيل �أن احلكومة اجلديدة هي حكومة حزب الله ،و�سيكون
من ال�صعب عليها �إقناع ال��دول الغربية ،وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة
ودول اخلليج التي تعترب من الدول التي ميكن �أن ت�ساعد لبنان للخروج
من �أزمته الإقت�صادية بتقدمي �أم��وال �إليه ،لأنها يف ر�أيهم �سوف تخدم
م�صالح حزب الله.
يف ظل هذا الواقع اجلديد ت�ساءلت الباحثة �أورنا مزراحي يف مقال ن�شرته
يف  2020/2/6على املوقع الإلكرتوين ملعهد درا�سات الأم��ن القومي:
"�صعود نفوذ حزب الله يف لبنان و�سيطرته على احلكومة اجلديدة ي�ضع
�إ�سرائيل �أم��ام مع�ضلة :هل �أ�صبح هناك ٍ
متاه كامل بني الدولة اللبنانية
وبني حزب الله؟" .وتابعت" :هذه ق�ضية �شديدة الأهمية لي�س فقط يف ما
يتعلق مبوقف �إ�سرائيل من امل�ساعدة الدولية للبنان واالت�صاالت الدولية

*

(نبيل اسماعيل)

مع احلكومة اجل��دي��دة ،بل �أي�ض ًا يف ح��ال ح��دوث مواجهة ع�سكرية مع
حزب الله".

الإ�ستغالل الإ�سرائيلي للأزمة االقت�صادية يف لبنان
�صحيح �أن �إ�سرائيل ال متلك و�سائل للتدخل املبا�شر يف لبنان ،لكن
الأزمة املالية واالقت�صادية احلادة التي تع�صف بهذا البلد ت�شكل فر�صة
"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
سيسهل التنقيب عن الغاز والنفط
 ،9األمر الذي
ّ
الذي يمكن أن يدر على لبنان إيرادات هو
بأمس الحاجة إليها"

كي تتدخل ب�صورة غري مبا�شرة من خالل ممار�سة �ضغوط على اجلهات
الدولية ،لفر�ض �شروط على لبنان من �أج��ل تقدمي امل�ساعدة املالية التي
يحتاج �إليها .ففي ر�أي تومار فيدلون و�شا�شون حداد والي�شواع �سيمون،
من معهد درا�سات الأمن القومي ،يف مقال ن�شروه يف  16كانون الثاين/
يناير � 2020أن "حاجة لبنان املا�سة �إىل م�ساعدة خارجية متثل فر�صة
لإ�سرائيل كي ت�ضع �شروط ًا على تقدمي امل�ساعدة مثل وقف ت�سلّح حزب
الله وتقييد و�صوله �إىل املال العام".
عالوة على ذلك ،ترى �إ�سرائيل يف الأزمة االقت�صادية يف لبنان ،فر�صة
لدفع لبنان �إىل القبول بالو�ساطة الأمريكية حلل اخلالف معها على تر�سيم
حدود املنطقة الإقت�صادية اخلال�صة خ�صو�ص ًا يف البلوك  ،9الأمر الذي
�سي�س ّهل التنقيب عن الغاز والنفط الذي ميكن �أن يدر على لبنان �إيرادات
هو ب�أم�س احلاجة �إليها.
ثمة م�س�ألة �أخرى برزت بعد ن�شر خطة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حلل
النزاع الفل�سطيني -الإ�سرائيلي والتي جاء فيها منح لبنان م�ساعدة تقدر بـ6
مليارات ون�صف مليار دوالر مل�ساعدته يف ا�ستيعاب الالجئني الفل�سطينيني
ال��ذي��ن ل��ن يتمكنوا م��ن ال�ع��ودة �إىل �أرا�ضيهم �أو �إىل ال��دول��ة الفل�سطينية
العتيدة .بالطبع ال تعلّق �إ�سرائيل �آما ًال كبرية على قبول لبنان باخلطة التي
�سارع رئي�س اجلمهورية اللبنانية �إىل رف�ضها ر�سمياً .لكن ترى �إ�سرائيل
�أن ن�شر اخلطة �سيجرب لبنان على التعامل معها بجدية ب�صورة �أو ب�أخرى،
لأن ذلك �سيفتح �أمامه �سبل احلوار مع الإدارة الأمريكية التي ال تزال تنتظر
مواقف احلكومة اللبنانية اجلديدة كي تقرر �إذا كانت �ست�ساعدها �أم ال.
* باحثة في الشؤون االسرائيلية
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فلسطين ّية لبنانية المسكن
مريا كري

*

وفل�سطينيو ال�شتات .ويف ال�شتات ،ويف لبنان
فل�سطينيو الداخل
يق�سم الفل�سطينيون جغرافي ًا �إىل ق�سمني:
ّ
ّ
ّ
تخويفية ،لكي يختار ق�سم من الالجئني
و�صورة
خميمات
وحرب
إجتياح
�
من
أكرث
�
إىل
�
احتاج
أمر
ل
فا
ً،
ا
حتديد
ّ
العي�ش خارج املخيم �أ�سوة ب�آخرين� ،أولئك الذين مل ي�سكنوا املخيمات حتى يف زمن النكبة .
عائلتي ولأ�سباب متعلّقة بها� ،سكنت ثالثة بيوت خمتلفة على مدار ثالث وع�شرين �سنة ،مل يكن �أحد منها يف
خميم من املخيمات الإثني ع�شر .نتيجة لذلك ،ميكنني القول �أن الأحكام امل�سبقة التي تر�سم يف �أذهان من حويل
�سواء كانوا فل�سطينيني ي�سكنون املخيم� ،أو لبنانيني يعي�شون يف ال�شارع نف�سه �أو يرتادون املدر�سة ذاتها،
عادلة يف الكثري من الأحيان ..
بد�أت �أدرك مدى اختاليف عن �إبنة جارتنا التي اعتدت �أن �أ�شاركها اللعب عندما ازدادت تعليقاتها ال�ساخرة
لكن ت�ضخيمي حلرف الدال يف كلمة بندورة مل
علي �إكت�شاف الفوارقّ .
من لهجتي ،رغم �أنه كان من ال�صعب ّ
يكن مير مرور الكرام من دون �أن تتبعه �أ�سئلة كثرية مثل :من �أين � ِأنت؟ �آه فل�سطني ..ملاذا � ِأنت هنا �إذاً؟ ..هل
�ستنتقلني �إىل هناك قريباً؟.
اليوم ،وعو�ض ًا عن �س�ؤال الإنتقال� ،صرت �أُ�س�أل �إذا كنت �أذهب يف الإج��ازات �إىل عكا ،وكيف هي امل�سابح
هناك .جارتي التي �ألتقي بها يف م�صعد البناء الواقع يف منت�صف عا�صمة املقاومة بريوت يومياً ،تعرف �أن عكا
تقع على ال�ساحل لكنها ال تعرف �أنها حمتلة منذ  72عاماً.
كم الأ�سئلة التي قد حتث املرء على ال�شعور ب�أنه ف�ضائي.
�صداماتي مع املجتمع اللبناين حويل مل تتوقف على ّ
فمجرد اختالفك مع �أح��د ال�سكان على موقف ال�سيارة قد يدفعه �إىل ط��ردك من بلده ،وطبع ًا جملة "�إنتو
الفل�سطينيي خربتو البلد" ،كان عليها �أن تقفز و�سط كل حديث ولو كان مزاحاً .الوجود يف جمتمع لبناين
هو يف حد ذاته ٍ
حتد يومي .وك�أن �شعور عدم الإنتماء الذي �أ�شعره ال يكفي ،ت�أتي كلمات مثل �إحنا ،و�أنتو عنا،
الهوة وتثبت �أن ما تفرقه �سايك�س بيكو ال جتمعه جرية  12عام ًا .
وعندكن ،لتزيد ّ
يخيل ملن هم خارجه �أنه مغلق ،مظلم،
جمتمع املخيمات كان �أكرث ترحيب ًا حني قررت دخول هذا املكان الذي ّ
كمتطوعة يف �أحد املراكز التي تهتم بال�صحة النف�سية للأطفال .عاد ال�س�ؤال ذاته هنا ولكن
ومليء بالغمو�ض،
ّ
لأه��داف �أخ��رى .فـ"�أنت من وين؟" يف املخيمات ت�ستخدم ع��ادة لإيجاد �صلة قرابة �أو لت�صنيفك يف �إح��دى
احلارات .نحن م�سجلون يف جمد الكروم ،رغم �أنني اكت�شفت م�ؤخر ًا �أننا يف الأ�صل من عكا املدينة ،لأتفاج�أ
�أن �شجرة العائلة فع ًال م�سجلة يف رابطة الأهايل يف املخيم ،لكن من دون تف�صيلني �صغريين� :إ�سمي و�إ�سم �أخي
باعتبار �أننا ولدنا ون�سكن خارج املخيم وال يحق لنا �أن ن�ستفيد من خدمات الرابطة التي ال �أعتقد �أنها موجودة
�أ�صالً .وهنا تبد�أ الق�صة من جديد :من ي�سكنون خارج ًا يعتقدون �أن املخيم
مظلم ،فيما يعتقد �أهل املخيم �أن من ي�سكن خارجه ي�سكن يف النور.
�أنا �أدرك متام ًا �أنني مل �ألعب يف الزواريب ال�ضيقة ومل يقع على عاتق �أمي
يوم ًا �أن تقلق من موتي ب�سبب �شريط كهربائي ،لكن هذا ال يجعل ج ّدي
�أر�ستقراطي ًا وال يك�سبني هوية �أ�صغر حجم ًا من بطاقتي الزرقاء.
و�أعتقد �أن �سبب هذا احلكم هو الكلمات اللبنانية والأجنبية التي
تداخلت يف لغتي املحكية ،لذا تو�صلت �إىل ا�ستنتاج �أن لهجتي غري
تعجبي امل�ستمر من تفا�صيل قد اعتادوا
مقبولة من الطرفني� ،إىل جانب ّ
عليها مثل حقيقة �أن جميع �سكان املخيم الواحد الأ�صليني يعرفون
بع�ضهم البع�ض ،حتى �أن هذه املعرفة قد ت�شمل املخيمات الأخرى،
فتفرح �أم �سامر لنجاح �أحفاد حاجة ت�سكن يف خميم الر�شيدية،
يق�ص علينا زوجها ذكريات تقا�سمها مع �أ�شخا�ص مل
فيما ّ
يعد يذكر �أ�سماءهم ،لكنه قادر على �إيجاد بيتهم يف نهر
البارد رغم التغيريات التي طر�أت عليه بعد احلرب.
تكيفت مع العاملني الآن ،ال يجعل التحدي �أقل
كوين قد ّ
تعقيداً .كالهما يرف�ضانني ويريدانني يف وقت واحد.
لكنني �أدرك��ت �أن مكان عي�شي مل يحدد يوم ًا من �أنا،
ولو �أنني خلقت يف املخيم لكنت ولدت فل�سطينية تنتظر.
ول ��دت لأب �ح��ث ع��ن معنى ه��وي�ت��ي ث��م لأح� ّ�ب�ه��ا و�أك ��ون
�سفرية لها يف جمتمع �آخ��ر .و�أيقنت �أنه من الطبيعي
�أن ال ي�شعر �أي الجئ ب�إنتماء �إىل مكان حتى ولو كان
بيته �أو خميمه ،فلالجئ وطن واح��د �سيعود �إليه ولو
بعد حني.
* صحافية فلسطينية

الجئون لبنانيون إلى المخيم
اياد �صنديد

*

"ال�ضمة ب�ألف لرية" ،هكذا تنادي �أم ح�سني ب�صوتها املبحوح واخلجول على احل�شائ�ش التي ت�ضعها على ٍ
عربة
ّ
ٍ
خميم الر�شيدية لالجئني الفل�سطينيني وزواريبه.
أزقة
�
بها
وجتوب
كهلة،
خ�شبية
ّ
بتعب ،تدفع �أم ح�سني تلك العربة ذات العجالت النحيلة ،ويناظرها �سكان املخيم بعني من الذهول واالحرتام
وي�صفونها بـ"�أخت الرجال" .تنادي على ب�ضاعتها بلهجة تختلف قلي ًال عن اللهجة الفل�سطينية املحكية يف
املخيم ،فهي لي�ست بالجئة جاءت من فل�سطني ولها ذكريات مع النكبة ،بل هي لبنانية وجدت يف جموع الالجئني
مالذ ًا �آمن ًا لها.
جاءت �أم ح�سني �إىل املخيم منذ ع�شرين عام ًا مع ابنتيها وطفلها الر�ضيع بعد �أن هجرها زوجها وتركها وحيدة
تواجه م�آ�سي احلياة ،فقررت اللجوء �إىل املخيم ملا وجدت فيه من قدرة على الت�أقلم مع الفقر والقهر.
تقول ندى ،وهو �إ�سمها ال�صغري"،املخيم بيعنيلي �أكرت من �أي منطقة تانية ،و�أنا و�صيتي �إانو ب�س موت يدفنوين
باملخيم".
ليل ال�شتاء يف منزل �أم ح�سني� -إن �صح ت�سميته منز ًال  -يعود بك �إىل الع�صور الو�سطى .فبعد �أن ُتفرِ غ بع�ض
الأخ�شاب التي جتمعها �أثناء جتوالها بعربة اخل�ضروات؛ تقوم ب�إ�شعال وعاء من الق�صدير كو�سيلة للتدفئة،
و ُتنري ال�شموع  -لي�س حب ًا بالرومان�سية  -بل لأنها ال متلك �إ�شرتاك ًا للكهرباء لت�ضيء بها عتمة البيت� .أما عن
الإنرتنت ،فعليك �أن ت�س�أل �أ�ص ًال �إذا كان لديها هاتف حممول!
�أم ح�سني مل ت�صل بعد �إىل عتبة اخلم�سني عاماً ،لكن من يراها يظنها يف ال�سبعني .جتاعيد وجهها تروي
ق�ص�ص ًا �شتى من اللجوء والتعب بالرغم من �أنها مل تولد الجئة.
وهم ودموع .كثرية هي الليايل التي مرت علينا من دون طعام ،لكن ما
تقول "�أنا ّربيت والدي كل �شرب بتعب ّ
علي بي�صريعلى غريي".
بي�صري
ويلي
حالتنا
أ�شباه
�
من
الكثري
يعزيني يف ذلك �أن املخيم يحوي الكثري
ّ
¶¶¶

فيتحول �سقف منزله
لي�س بعيد ًا من خميم الر�شيدية ،تغزو الأمطار منزل �أبو ب�شارة يف خميم الربج ال�شمايلّ ،
�إىل �أ�شبه بغربال تخرتقه املياه .وال خيار له �سوى توزيع الأواين املعدنية يف زوايا املنزل لدرء املياه ،حتى �أنه
وعاء يف فرا�شه! وغالب ًا ما ت�ستخدم �أم ب�شارة ما تفي�ض به هذه االواين من مياه لأغرا�ض التنظيف.
ي�ضع ً
عندما تدخل �إىل منزل �أبو ب�شارة ،ي�ستقبلك عناق العلمني الفل�سطيني واللبناين يرتخي يف ظلّهما �صليب
امل�سيح و�صورة لي�سوع وهو يف ح�ضن �أمه .هكذا حتت�ضن �أم ب�شارة زوجها مطانيو�س حداد �أبو ب�شارة،
اللبناين امل�سيحي الذي ي�سكن خميم الربج ال�شمايل لالجئني الفل�سطينيني منذ اكرث من خم�سني عاماً.
حلل امل�شكالت ولطلب
هو من رجاالت املخيم ،يعرفه النا�س ك�شخ�صية ذي �أهمية ،من الوجاهات املحلية ّ
العراي�س .يعرف الكبري وال�صغري والأن�ساب وحتى الزواريب .ي�ضحك عندما يجد من ي�ستغرب كيف
للبناين م�سيحي �أن يعي�ش يف املخيم ،وكيف ي�ستطيع الت�أقلم مع منط
حياة خمتلفة كهذه .جتيب �أم ب�شارة عن هذا الت�سا�ؤل ،بالقول "ب�س
تزوجت بنتي ح��اول �صهري �إن��و ن�سكن معهن ب��را ،ب�س �أن��ا �إذا
ويتطمن عني،
غبت يومني عن املخيم الكل بي�صري يدقلّي ويبعتلي ّ
وحياة حممد وي�سوع يلّي لقيتو باملخيم ما لقيتو مبطرح تاين".
لبنانية �أبو ب�شارة �إ ّال �أنه ال ي�ستطيع ترميم منزله و�س َّد
وبالرغم من ّ
ثقوب �سقفه لأن��ه يحتاج �إىل ت�صريح لإدخ��ال م��واد االعمار ،حاله
كحال الالجئني يف املخيم.
ع�ن��د ��س��ؤال��ه "هل حت��ب فل�سطني ياعم؟" .ت��دم��ع ع�ي�ن��اه وق��د
ف�ق��د م�ن�ه�م��ا ال�ب���ص��ر بن�سبة خم�سني يف امل �ئ��ة .وي�ج�ي��ب "
فل�سطني غالية يا عمي� .أنا التحقت بالثورة الفل�سطينية قبل
الفل�سطينيني".
تفتك الأمرا�ض بج�سم �أبو ب�شارة الثمانيني ،من �سكّ ري
و�ضغط وق�ل��ب و��ش��راي�ين وغ�يره��ا .وي �ع��اين م��ن ت�أمني
الدواء الالزم كونه ال ي�ستفيد من "الأونروا" لأنه غري
فل�سطيني وال متد له اجلهات اللبنانية يد العون .ومما
زاد الطني بلّة ،هو ح�سم ن�صف راتب ولده املعيل ب�سبب
الأحداث اجلارية يف البلد.
مل ت�سمح جن�سية البلد الأ�صيلة لأبو ب�شارة �أن ي� ِّؤمن
دواءه ،وال لأم ح�سني �أن ت�سرتد �صباها ،فعا�شا
الجئني يف بلدهما.
* صحافي فلسطيني سوري
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فليقتدوا باللبنانيين
�إيلي احلاج

لدي كلتا العينين
ّ
�صمود غزال

*

ق��ر�أت يف كتاب عنوانه "الهجرة من مت�صرفية جبل لبنان"
للدكتور عبدالله امل�ّل�اّ ح� ،أن ن�سبة هذه الهجرة بلغت 50.94
يف امل�ئ��ة م��ن �أق�ضية املت�صرفية وف��ق �إح���ص��اء دق�ي��ق �أج��رت��ه
البطريركية املارونية يف البلدات والقرى عام .1906
كان للبنانيني كيانهم ال�سيا�سي املعرتف به وامل�ضمون من
الدول ال�ست العظمى �آنذاك ،وكانت املت�صرفية تعي�ش مرحلة
�إ�ستقرار و�إعمار وازدهار ،رغم ذلك �إندفعوا يف موجات هائلة
للهجرة �إىل �أقا�صي الأر���ض� ،أمريكا واملك�سيك والربازيل
وكوبا والإك� ��وادور والأرج�ن�ت�ين (�أر���ض الف�ضة) ،و�أفريقيا
و�أ�سرتاليا� ،سعي ًا �إىل الرثوة وحت�سني ظروف حياتهم.
وكنت ق��ر�أت �أن ثلث �أبناء مدينة زحلة قد هاجروا خالل ثالث
�سنوات فقط بني  1911 -1908للغاية نف�سها.
ملاذا يبقى الفل�سطينيون يف خميمات ،يف دولة ي�ستحيل �أن ت� ِّؤمن
لهم احلد الأدن��ى املطلوب حلياة كرمية هي حق لكل �إن�سان على وجه
الأر�ض؟
ملاذا ال يحذون حذو اللبنانيني يف �سلوك طريق الهجرة ،علم ًا �أن �أخطارها
و�صعوباتها كانت مهولة يف تلك احلقبة مقارنة باليوم؟
من منطلق �إن�ساين حم�ض كنت طرحت ال�س�ؤال على �صديق فل�سطيني ،باحث متابع
لتفا�صيل يوميات العي�ش و�سط الب�ؤ�س املريع يف املخيمات� .أجابني ما مفاده "يا ريت"،
ملجرد العمل
و�شرح عقبات ت�ضعها حتى الدول الأقرب �إلينا للقبول بانتقال الفل�سطيني و�إن ّ
فيها ،منها احل�صول على ج��واز �سفر من الدرجة التي تتيح له حق العودة �إىل فل�سطني ،الأمر
الذي ي�ستلزم موافقة �سلطات االحتالل الإ�سرائيلية على �إ�صداره له .ومنها عقبات م�س�ؤولة عنها
ال�سلطات اللبنانية عندما يتع ّلق الأمر ب�إ�صدار وثائق �سفر للفل�سطينيني الراغبني ،تكون مقبولة من
دول الهجرة.
واحلال �أن ثمة اقتناع ًا �آخذ ًا بالتو�سع يف �صفوف الفل�سطينيني ب�أن البقاء جي ًال بعد جيل يف
خميمات لبنان� ،أو �سواه من دول اجلوار ،مل يعد يقدم وال ي�ؤخر يف ا�ستعادة فل�سطني
رواد
و�إقامة الدولة امل�ستقلة فيها .ولو عاد الأمر �إليهم ملا ترددوا يف الإقتداء باللبنانينيّ ،
الهجرة واملغامرة يف �سبيل الإرتقاء مب�ستوى حياتهم وحياة �أوالدهم ،بدل امل�ضي يف
ومن خلفها ،ومع ال�سلطات �سواء يف
خو�ض ح�سابات ب�صفتهم الجئني مع "الأونروا" َ
واملتخبطة يف م�شكالتها ،والتي
لبنان �أو �سوريا� ،أو �سواهما من دول املنطقة القريبة
ّ
�آخر همومها يف الواقع حق الفل�سطيني يف حياة الئقة كرمية.
جتمع لفل�سطينيني مقيمني يف لبنان و�سوريا طالب
ولع ّلها م�صادفة رّ
معبة �أن يتزامن ّ
بحق الهجرة �أمام مقر ال�سفارة الكندية يف جل الديب ،الأربعاء � 7آب ،مع �أن�شطة متعددة
يف املخيمات وخارجها �إحتجاج ًا على تدابري وزارة العمل اللبنانية ،حتت �شعارات منها
"البلد بي�ساع الكل والعمل حق للكل".
املتجمعني يف جل الديب ،و�إن كانوا �أقل بكثري ،كانت �أق��وى لأنها �أ�صوات نابعة
�أ�صوات
ّ
من معاناة �أفراد ومن توقهم �إىل م�ستقبل �أف�ضل يحدث فرق ًا �شا�سع ًا يف حياتهم� .أ�صوات
أحقية مطالبهم يف املبد�أ ،ال تعدو كونها دع��وات للم�ضي يف حال نكران
املحتجني ،على � ّ
ّ
للواقع .ففي قرارته يعرف كل فل�سطيني �أن هذا البلد لبنان �ضاق كثرياً ،ولذلك يهاجر
مواطنوه منه �أفواج ًا �أفواجاً ،و�أن العمل فيه مل يعد متوافر ًا لأبنائه قبل غريهم وو�ضعه
فليخ ّل�ص نف�سه من ي�ستطيع.
يتجه �إىل الأ�سو�أ ،ودوام احلال من املُحالُ .
العقالنية يف هذا الو�ضع �أن تكون الدولة اللبنانية متعاونة �إىل �أق�صى
بالطبع تقت�ضي
ّ
احلدود مع من يرغب من الفل�سطينيني يف ال�سفر ،ال بل �أن تن�شئ وزارة على غرار وزارة
العمالة امل�صرية ،التي ت�شمل �إهتماماتها �إيجاد فر�ص عمل للعمال امل�صريني يف اخلارج،
وعقد �إتفاقات مع ال��دول لهذه الغاية ،وعلى ال��دول العربية ،جامعة وجمل�س تعاون
خليجي� ،أن تتجاوب �إن�ساني ًا على الأقل ،وتتعاون لإنهاء م�أ�ساة عي�ش يف خميمات ال
تليق بب�شر ،وال يح ّلها �إنكار و�إغما�ض عيون ،وال انتظار حلول نهائية ال يعرف �أحد
متى �ست�أتي.
* كاتب وصحافي لبناني

*

تولد بع�ض القطط بخلل جيني ينتج عنه عدم تطابق لون العينني ،ولكن هذا اخللل ال ي�ؤثر على حا�سة النظر ،بل
يعد نوعا من �أنواع اجلمال والتميز.
يبدو �أين ولدت بهذا اخللل ،ورثته و�أورثته ،ومبا �أن املو�ضوع هنا بعيون فل�سطينية ،و�أخرى لبنانية ،فلدي
كلتا العينان ،وهما على الرغم من �صعوبة جمعهما يف الواقع� ،إال �أنهما 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" �أي
عرق �صاف .اخرتقت جدتي من جهة الأم اجليل الأول ،فهي كانت لبنانية جنوبية.
هنا ،بداية الق�صة ،مل �أرث ذكريات احلرب الأهلية ،ومل تكن روا�سبها يف ذاكرتنا ،مل يكن �سوى احلب،
وق�صة احلب العا�صف والعيون امللونة يف وجه جدتي.
غري �أن االخرتاق الفل�سطيني جاءين يف اللهجة والهوية الزرقاء ،اللتني مل تكونا م�شكلة ،فالأوىل
دليل �أ�صالة ،والثانية هوية ومت�سك بحق العودة.
بقي ال��و��ض��ع ه�ك��ذا �إىل �أن دخ�ل��ت اجل��ام�ع��ة حيث جتتمع ال �ع��وامل املختلفة وي �ب��د�أ الفرز
الأفقي والعامودي ،تارة ب�سبب الهوية ،وط��ور ًا ب�سبب الطائفة ،و�أخ�ير ًا ب�سبب الو�ضع
االقت�صادي .بد�أت عيناي تتلونان حزن ًا ب�سبب التنمر على لهجتي �أوالً ،ثم هويتي التي
ر�أى فيها البع�ض �أنها �سبب حلرب �أهلية �أنا والآخر مل نع�شها.
مرت �سنوات اجلامعة على م�ض�ض ،يقرتب منا الآخر اللبناين
حني تق�صف �إ�سرائيل غزة ،يت�ضامن ،يحزن ،وي�شاركنا يف
امل�سريات .لكن عندما يبد�أ احلديث عن الو�ضع الإن�ساين
للفل�سطيني داخ��ل املخيمات ت�ستح�ضر احل��رب الأه�ل�ي��ة،
ون�صبح �أعداء ،وننعت بالإرهابيني ،وتنعت املخيمات باجلزر
الأمنية.
هي ازدواجية مل �أفهمها ،كيف ميكن �أن يحب الإن�سان ق�ضية ،ويف
الوقت نف�سه يكره �أ�صحاب الق�ضية.
للأ�سف �أ�صيب الفل�سطيني بـ"تروما" ال�صمت و�أغلق على نف�سه داخل املخيمات،
وبات الآخر جمرد جالّد يتحا�شى النظر اىل عينيه ،وما �أدراكم
ما يعني ُعزلة و َع��زل ،يعني بيئة حا�ضنة وم�شرعة على كل
ال�سناريوهات واالحتماالت.
ولكن عيني امللونة �أبت اال�ست�سالم والعزل ،فعيني اللبنانية
هي خارج املخيم وتع�شق بريوت ،لذا دخلت غمار العمل.
و�أي���ض� ًا اللهجة وال�ه��وي��ة ،كانتا �سببا لأن �أع�م��ل يف
ال�سخرة� ،ساعات عمل طويلة ،عطلة بالتقطري،
رات��ب ال يكفي موا�صالت ،عقود عمل فقط
يف الأح�ل��ام ،وف��ق ه��ذا ك�ل��ه ت�سمع جملة
"منيح �إنك مالقية �شغل وانت فل�سطينية".
و�أخرياً ،قادتني تلك العني �إىل ابن بريوت،
�أحببته ،وتزوجنا .لن �أخدع نف�سي .مل يكن
�سه ًال �أين �أُ ِ
خ�ضعت للتحقيق ملجرد �أين �أردت
الزواج من لبناين .ومل يكن �سه ًال خ�ضوعي مرة
�أخرى للتحقيق بعد �أن �أجنبت طفلتني لأين طالبت
باجلن�سية ،ومل يكن �سه ًال عندما ا�ستلمت �إخ��راج
القيد مكتوب ًا عليه "انتقلت من دائرة الأجانب" ،ولي�ست
لبنانية.
ولكن عيني اللبنانية تطلعني على طفلتي� :سيال
وم�ي�لا .فما �أروع �أن �أك ��ون فل�سطينية
و�أحمل يف رحمي لبنانيتني.
�إىل الآن مل �أر �أل��وان عيني ابنتي،
ولكن �أمتنى �أن تكونا ملونتني لرتيا
�أجمل ما يف الفل�سطيني و�أجمل ما يف
اللبناين.
* صحافية فلسطينية لبنانية
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التهجير بين منطقين
وداد طه

*

متنح للمتفوقني ،فيما �أحرزت �أنا املرتبة الأوىل .وحني كنت يف اجلامعة مل
�أفهم َمل قد تذهب منحة لغريي ،رغم �أنه مل ينل درجاتي .مل �أفهم بعدها َمل
تخ�ص�صي ،ف�أبيع �شنطة ماء وزنها خم�سة ع�شر
علي �أن �أعمل يف غري ّ
كان ّ
كيلوغراماً ،م�شي ًا على الأقدام كي �أعي�ش� ،أو َمل تال�شى ذلك ال�شاب الذي
تو ّدد �إ ّيل طوي ًال حني عرف �أنني فل�سطينية.
كنت �أندب احلظ �أحياناً ،من دون �أن �أعي متاماً� ،أن ال دخل للحظ يف لعبة
زج بهم القدر يف الديار اللبنانية.
�سيا�سية �أكرب مني ومن �آالف غرييّ ،
كنت �أرف�ض الظلم من دون وعيه باملعنى التام للوعي ،ففي لبنان طوائف
ولكل طائفة ن�صيبها من ال��ورث و�إ ّال وقعت احل��رب .ويف لبنان زعماء
لتلك الطوائف ،عليهم وللمحافظة على �إرثهم ال�سيا�سي �أن يجدوا عدو ًا
يظهرون من خالله دفاعهم عن اللبنانيني� ،ض ّده �أنهم يعملون من �أجل
م�صلحة اللبنانيني ،و� ّأن التاريخ ال��ذي جمع الفل�سطيني باللبناين كان
يف حلظة حرجة من تاريخ العرب ،حيث مل يعد بالإمكان �إخفاء التخاذل
تتخبط م�ست�أثرة بالفعل
والتنازل عن الق�ضية ،فراحت القيادة الفل�سطينية ّ
وزجه يف
با�سم ال�شعب ،فيما ن�سي اجلميع تفا�صيل يوميات هذا ال�شعبّ ،
خميمات �صار العي�ش فيها عاراً.
نعم �أذكر متام ًا �شعوري بالعار حني عرفت واقع املخيمات ،وهروبي �إىل
الآن منها ،من �أن �أ�صدق �أو �أقبل � ّأن �آالف ًا مي�شون يف العتمة و�ضح النهار،
"ماذا كان ليكون لو ّ
أن الدولة اللبنانية تب ّنت
مشروعًا ثقافيًا نهضويًا إنسانيًا  ...لإلستفادة من
مهجريه على أراضيها ومنهم
مخزون شعب في
ّ
الفنان والموسيقي والكاتب والعالم والمهندس
والطبيب ،والج ّدات اللواتي يجدلن الشعور ،واألمهات
اللواتي يعددن كعك العيد ،والتلميذات اللواتي
يعدن إلى البيت بشنطة وبعض الفرح"...
(سيد حسني احمد)

ك�ن� ُ�ت �أق�ي��م ور��ش��ة كتابة �إب��داع�ي��ة مل�صلحة �إح��دى اجلمعيات يف لبنان،
القيمني على العمل
فتفاج�أت بفكرة جميلة �أعدتها حكومة ال�سويد� ،إذ � ّأن ّ
الثقايف هناك� ،إفرت�ضوا �أن �إقامة املهاجرين ال�سوريني طويلة ،ومبا � ّأن
القانون يق�ضي مبنح الإقامة �أو اجلن�سية بعد �سنوات من الإقامة يف البلد،
ف�سيتحول ال�سوريون �إىل �سويديني عاج ًال �أم �آجالً ،لذلك فقد فكروا يف
ّ
نقل الرتاث ال�سوري �إىل لغتهم ،ف�أ�صدرت احلكومة كتاب ًا حوى حكايات
�ستتحول �شخ�صياتها يوم ًا ما �إىل تراث �سويدي .لقد فكر
�شعبية �سورية،
ّ
ال�سويديون مبد ج�سور �إن�سانية نحو فكر الآخر وثقافته وتراثه ،ف�ضمنوا
وحمبته وانتماءه للتاريخ امل�شرتك الذي �سي�صنعونه معاً.
بذلك والءه ّ
مبقارنة ب�سيطة مع الواقع الفل�سطيني واللبناين  -لي�س اللبناين ا�ستثناء
تكبدها الطرفان .فبعد م��رور �أك�ثر من
للعربي-
�سنتعرف �إىل خ�سارات ّ
ّ
مهجراً ،وما زالت
�سبعني �سنة على تهجري الفل�سطيني �إىل لبنان ،ما زال ّ
ملت�صقة به �صورة �صنعها تهمي�شه و�إق�صا�ؤه والتعايل على كل جراح ّمر
بها .فماذا كان ليكون لو � ّأن الدولة اللبنانية تب ّنت م�شروع ًا ثقافي ًا نه�ضوي ًا
�إن�سانياً ،يكون مبثابة تنفي�س للكبت والقهر الفل�سطيني ،وحماولة ذكية
مهجريه على �أرا�ضي لبنان عن املئة
للإ�ستفادة من خمزون �شعب يزيد عدد ّ
و�سبعني �ألفاً ،فيهم الفنان واملو�سيقي والكاتب والعامل واملهند�س والطبيب،

اجل � ّدات اللواتي يجدلن ال�شعور ،والأم �ه��ات اللواتي يعددن كعك العيد،
والتلميذات اللواتي يعدن �إىل البيت ب�شنطة وبع�ض الفرح ...ماذا كان ليكون
ح��ال العالقة لو كانت قائمة على الإح�ت�رام ال الإق�صاء والتعايل؟ هل كان
الفل�سطيني �سيحمل �سالح ًا لو �أنه عومل ك�إن�سان؟ هل كان �آالف ال�شباب
يتحولون �إىل املخدرات ب�سبب البطالة التي تخنق �أحالمهم و�أطفالهم؟
ّ
�أ�س�أل ،ل ّأن تلك احلكايات عن عذابات مطو ّية يف القلوب ،باعدت بيني وبني
الكثريين .مل تكن �أمي تقول �شيئاً ،هي املهجرة �إىل خميم تل الزعرت ،كانت
فقط متنعني عن كثري "ال تنزيل �إىل بريوت وحدك ...هل �ستت�أخرين طوي ًال بعد
املغرب؟ الدكوانة بعيدة �أال توجد جامعة �أقرب� ،أو عمل مع غري امل�سيحيني."...
�أن��ا اليوم على م�شارف الأرب�ع�ين ،بالكاد �أفهم ما ح�صل ،وبالكاد �أفهم
التوليفة اللبنانية ،فهم ًا يطرح الأ�سئلة عن معنى الوطن ،وع��ن الهوية،
مهجرة يف بلد منق�سم على ذاته لأ�سباب طائفية ،يف
هويتي كفل�سطينية ّ
تطور ونه�ضة .هذا
عامل قد تخطى عتبة الألفية الثالثة بكل ما �شهدته من ّ
الوعي غري التام النق�سام املجتمع اللبناين ،خ ّفف من وط�أتها الكثري ،ف�أنت
فيما حتيا الأحداث ،قد تت�شكل فيك تبعاتها وت�صنعك من دون �أن تدرك
عمق �أثرها يف نف�سك ووجدانك .مث ًال حني كنت طالبة يف ثانوية �صيدا
علي �أن �أقت�سم مع بنت لبنانية ،جائزة
الر�سمية للبنات ،مل �أفهم َمل كان ّ

�أو � ّأن بنت ًا متوت بر�صا�صة لأن م�سلحني من تنظيمني متناحرين اختلفا على
لعبة كرة قدم� ،أو ل ّأن مطلوب ًا للعدالة حتركه جهات �إرهابية دخل املخيم.
يف بيتنا قيلت ق�ص�ص متقطعة عن الذهب الذي بيع بعد التهجري ،من جدتي
التي باعت م�صاغها كي ي�شرتي جدي بيت ًا خارج املخيم ،وينقذ �أطفاله،
الذين حني �أ�صبحوا �شباب ًا هاجروا �إىل �أملانيا هرب ًا من املوت املحتم هنا يف
لبنان �أثناء املجزرة ،ثم عادوا حممولني يف توابيت ،وق�ص�ص غريها عن
تعذيب على الهوية� ،أو خطف وقتل .لكن �أحد ًا مل يقل يل احلقيقة عن �أي
�شيء ،كانوا يخافون حتى من �أن يتذكروا ...ثم فهمت �أنهم كانوا يطردون
�أ�شباح الذل لأنهم �أ�صحاب كرامة ،وفهمت �صمت �أمي وخوفها من الليل،
وفهمت ملَ دفن �أخوايل جميعاً يف قرب واحد لأنّ املختار مل يقبل بيعهم من
�أر�ض لبنان �إ ّال قرب ًا واحداً.
أتقبل و�أف�ه��م �أن من حق اللبناين ال��دف��اع عن وطنه من
�أق��ول ذل��ك لأين � ّ
الغرباء ،لكني ال �أفهم كيف لنا �أن نظل غرباء وتكاد متر مئة ع��ام على
وجودنا هنا ،بينما يفكر من هم غري عرب �أو جريان ،باال�ستفادة �إن�ساني ًا
من �إقامة �أ�شقائنا ال�سوريني يف بلدهم ...ف�إىل متى �سيبقى احلال مت�أخر ًا
عن ركب الإن�سانية قرن ًا من الزمن؟
* روائية فلسطينية
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دار النمر :عربون شكر من الفلسطينيين للبنان
على مدى  40عاماً ،جمع رامي رفعت النمر تاريخ بالده �صوراً وخمطوطات ولوحات و�أيقونات ووثائق وعمالت وطوابع .جمعها يف �أر�شيف ي�رسد حياة كاملة للفل�سطيني العربي،
تطور التاريخ ال�سيا�سي للمنطقة وتاريخ فل�سطني ب�شكل خا�ص.
تتنوع به من �أديان ومعتقدات خمتلفة ،وت�سلّط ال�ضوء على ّ
يحمل تراث الثقافة الإ�سالميّة وامل�رشقيّة مبا ّ
"تاريخ فل�سطني يتع ّدى كل الع�صور ،والهوية الفل�سطينية التي حتاول
�إ�سرائيل �إلغاءها ،حمفورة يف عمق هذه الع�صور ،يقول رامي النمر الذي ُولد
يف نابل�س ،فل�سطني ،كما �أ�صر على ذلك والده رفعت �صدقي النمر "املهاجر
منها ق�سر ًا لتبقى هوية له ولأوالده و�أحفاده ولكل جيل يخلفه �أراد مقاومة
حماوالت طم�س ذاكرة فل�سطني من خالل احلفاظ على هويتها وتراثها".
مل ي��رد رام ��ي االح�ت�ف��اظ مبجموعته اخل��ا��ص��ة لنف�سه ،ب��ل ح��ر���ص على
م�شاركتها مع الآخرين ،لذا � ّأ�س�س "دار النمر للفن والثقافة" يف العام
 ،2016لـ"�إعادة بناء �سردية جديدة للمنطقة تكون �أكرث متا�سك ًا و�شموالً".
�سن مبكرة :خمطوطات ونقود وقطع
بد�أ �شغفه بجمع الأعمال الفنية يف ٍ ّ
معدنية وحتف
خزفية وحتف زجاجية و�أ�سلحة ودروع و�أقم�شة و�أدوات ّ
مطعمة بال�صدف ،و�صلبان وفخار �أرمني من القد�س ،ف�ض ًال عن
خ�شبية ّ
ّ
�أعمال فل�سطينية حديثة ومعا�صرة مع لوحات ور�سوم مل�ست�شرقني.
�أراد جمع �أعمال "تعود بالذاكرة �إىل زم� ٍ�ن كانت فيه احل��دود مفتوحة
ومن دون عوائق ،وك��ان م�سار التبادل الثقايف للفنون والأف�ك��ار خالي ًا
ق�صة البقاء وال�صمود يف وجه حمو الذاكرة
من العراقيل ،ولكي تروي ّ
وت�شويه الهوية".
اختار رامي النمر عر�ض جمموعته يف لبنان "املنارة الأ�سا�سية لل�شرق
التي احت�ضنت املثقفني والفنانني ووف��رت لهم احلماية ومنحتهم منرب ًا
للتعبري عن �أنف�سهم بجميع الطرق".
�إختار لبنان �أي�ض ًا "ل ّأن الفل�سطينيني فيه هم الأكرث �إ�ضطهاد ًا يف خمتلف
ال��دول امل�ضيفة للجوئهم" .و�أراد ب�يروت مكان ًا دائم ًا لعر�ض جمموعته
كـ"هدية من ال�شعب الفل�سطيني لل�شعب اللبناين ،لهدفني� :إن بريوت عموم ًا
ومنطقة ر�أ�س بريوت خ�صو�صاً ،كانت لفرتة طويلة على مدى اخلم�سينيات
وبعدها مركز ًا للتعاي�ش اال�سالمي امل�سيحي والفل�سطيني العربي اللبناين،
ولذلك هي متثل العامل العربي مبختلف تالوينه وانتماءاته الدينية والثقافية
وال�سيا�سية ،وحيث كانت اجلامعة االمريكية فيها رم��ز ًا لهذا التعاي�ش
ومنتدى للتبادل الثقايف والفكري اجلاد والعميق".
�ساقه �شغفه بالعا�صمة اللبنانية اىل �إقامة مركز ثقايف م�ستقل متام ًا "لي�س
جزء ًا من امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية ،وال �أ�سري ًا ل ّأي فكر له عالقة ب�أي ق�ضية
غري ق�ضية االن�سان العربي الفل�سطيني اللبناين العاملي".
�أراد من خالل هذا املركز �أن يقدم الوجه الآخر لل�شعب الفل�سطيني وتراثه
الثقايف والإبداعي والفكري واالقت�صادي وريادة الأعمال ،مقتفي ًا طريق
اﻟﻌﻴﺶ لعبوا دور ًا كبري ًا يف ازدهار لبنان وكانوا جزء ًا منه.
من رواد
من �سبقوه
واﻗﻊ
م
اﻟﺘﻘﺪ
وإرادة
ّ
ل�ست الجئ ًا ول�ست حزبي ًا �أو �شخ�صية ثقافية ،بل رجل
"�صحيح �أنني
اقت�صاد وم�صارف -يقول رامي النمر لـ"ج�سور" -لكنني فل�سطيني قبل
بهويتي وتراثي وثقافتي".
�أي تعريف �آخر ،وفخور ّ
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن )(٢
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من معرض للتراث الفلسطيني في دار النمر.

”“A Unified Lebanese Vision for Palestinian Refugee Affairs in Lebanon
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resettlement based on national constants.

غالبيتها".

دار النمر هي "�أي�ض ًا �إمتداد لن�ضال �أبو رامي ،امل�صريف رفعت �صدقي

�إرت�أينا ت�أ�سي�سه نيابة عن ال�شعب الفل�سطيني ليكون عربون �شكر للبنان.
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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
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