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يعي��ش اللبنانيون واحدة من اس��وأ مراحل تاريخه��م، إذ قلام اجتمع 
عليه��م هذا الكم من النوازل واملصاعب وس��وء الح��ال، عىل مختلف 
لون  الُصع��د ويف جمي��ع املجاالت. وه��م يف هذا الزمن الك��واريث يحمِّ
مس��ؤولية ما يحدث إىل نظامهم السيايس وطبقة الحكام الذين أوصلوا 

البالد والعباد إىل هذا الدرْك املخيف من االنحدار يف برئ ال قعر له. 
يُف��رض عندما يحني وق��ت الخروج من هذا الق��اع العميق، أن يكون 
اللبناني��ون قد تعلموا من تلك التج��ارب املرة، وتخلصوا من الكثري من 
املامرس��ات التي طبعت عقليتهم  ونظراتهم لألم��ور، ما أنتجه النظام 
الطائف��ي وال��ذي أدى إىل تلك الك��وارث، و هو م��ا  مل يفعلوه طوال 
تاريخه��م الحدي��ث رغم ما عاش��وه م��ن مصائب ونكب��ات بني فرة 
واخرى، لكنهم يف كل م��رة كانوا يكررون نفس األخطاء التي ارتكبوها 
قب��الً، فيس��تقرون  يف متاهة النفق املظلم، ويدفع��ون أمثاناً غالية من 
استقاللهم وعيشهم وحرياتهم واقتصادهم ومن مرشوع سالم ونهوض 

وطنهم وتقدمه. 
والح��ال عند الفلس��طينيني هي يف  الواقع اس��وأ مام ه��و عليه لدى 
اللبناني��ني، فعدا عن أن أوضاعهم يف األس��اس ومن��ذ اللجوء إىل لبنان، 

تفتقد الحد األدىن من رشوط العيش االنساين الكريم، هم محرومون من 
وطن وهوية وكيان دولة ومؤسس��ات مجتمع. كام أن أماكن لجوءهم 
خاصة يف لبن��ان ونتيجة طبيعة الركيبة اللبناني��ة الطائفية، قد حالت 
دون منحهم حقوق العيش الكريم ،فعانوا طوال س��بعني س��نة ظروفاً 
اجتامعية واقتصادية مل يخفف منها س��وى أملهم بالعودة اىل بالدهم، 
فص��روا عىل أم��ل أن تتحقق عودتهم. لكن هذا الح��ق، حق العودة، 
يواجه اليوم تحديات كرى، أبرزها ما تضمنته صفقة القرن وما س��بقها 
من سياس��ات تصفية، وم��ا يتبعها من مرشوع ضم أج��زاء من الضفة 
الغربية وغور نهر االردن، معطوفاً عىل إنهيار املوقف العريب، واستمرار 
االنقسام الفلسطيني، وضعف وهشاشة املوقف الدويل. وكأنه مل يكف 
هذا الفلسطيني  املرشَّد يف دول الشتات واملناضل ضد احتالل استيطاين 
كل تل��ك املصائب، فجاءت جائحة كورونا وإنهيار الوضع االقتصادي يف 

لبنان ليزيدهم بؤساً عىل بؤس.
اللبناني��ون مدع��وون اليوم، إىل إع��ادة تقييم تجاربه��م املاضية، وما 
أوصلتهم إليه، واالس��تفادة من دروس��ها والبناء عليها، ليضعوا أسس��اً 
جديدة لبن��اء دولة حقيقية تؤمن لهم مصالحه��م، وتحفظ لهم وطناً 

يحلمون أن يجعلوه فعالً س��يداً حراً مس��تقالً ودميقراطياً، يتساوى فيه 
مواطنوه بالحقوق والواجبات، وطن يحقق التقدم واالزدهار ملجتمعه 
بالتفاع��ل مع محيطه العريب ويف املدى االنس��اين الواس��ع. ومن خالله 
يعي��د اللبنانيون تأكيد متس��كهم بقي��م الحداثة والتق��دم والتضامن ، 
ويكون كام يتمنون بل��داً  لالبداع والتنوع واالزدهار والعدالة وحقوق 

االنسان.
 والفلس��طينيون أيضاً، بدورهم مدع��وون لتقييم تجاربهم التي دفعوا 
مثنها دماً غزيراً وعزيزاً وتبيان مآالت ما وصلت اليه قضيتهم األس��اس، 
ورسم سياس��ات داخلية وخارجية، تنقذهم من خس��ارة ما تبقى من 
بالده��م وتفرض عىل االحتالل الرحيل واالعراف بحق ش��عبهم يف نيل 

حريته واستقالله.
واذا مل يفع��ل اللبناني��ون والفلس��طينيون ذلك أمام ه��ذه التحديات 
وامله��ام امللحة والتي ال تقبل التأجيل واملامطل��ة ، فلن يكون أمامهام 

سوى تكرار املآيس ومراكمة الخسائر.
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صفقة القرن

كاأّن االإخوة الفل�سطينيني املوجودين يف خميمات القهر يف لبنان ال تكفيهم 
"االأونروا" اإنطالقًا من حماوالت  لـ  االإ�سرائيلّية   - االأمريكّية  االإ�ستهدافات 
من  حرمانهم  وبــالــتــايل  ميزانياتها،  لتخفي�ض  بال�سغط  مـــرورًا  اإلــغــائــهــا، 
مقّومات احلد االأدنى من العي�ض الكرمي، لتكري�ض حرمانهم من حق العودة 
اإىل ديارهم، حتى تخرج جوقة من اللبنانيني الذين مل يتعّلموا، بل ال يريدون 
اأن يتعّلموا من التجارب واحلروب التي ع�سناها واخليارات التي اعتمدوها، 
الذي  االإنهيار  م�سوؤولية  حتميلهم  وحتــاول  الفل�سطينيني  �سد  حملة  فتنّظم 

يواجهه لبنان!!
اأركــان  خــرج  الــدولــة،  مالّية  تعانيه  الــذي  والنزف  الكهرباء  عن  حتدثنا  اإذا 
كل  بينما  الكهرباء!!!  ثمن  تدفع  ال  التي  املخيمات  عن  احلديث  اإىل  اجلوقة 
العامل يحّمل احلكومات املتعاقبة وامل�سوؤولني احلاليني خ�سو�سًا م�سوؤولية 
اللبنانية، والظلم الذي حلق باللبنانيني  ف�سيحة الظالم الذي يغطي املناطق 
وال  الكهرباء،  على  الــدولــة  خزينة  مــن  دوالر  مليار  خم�سني  اإهـــدار  ب�سبب 

ب�سي�ض نور يف البالد. 
اللبنانيني:  وجــه  يف  ي�سرخون  لبنان،  م�ساعدة  يــريــدون  كــثــريون  الــيــوم، 
"�ساعدونا لن�ساعدكم. اأ�سلحوا اأموركم. خذوا القرارات االإ�سالحّية املطلوبة 
على  ي�سّرون  االأمور  بزمام  واملم�سكون  وعلى راأ�سها مو�سوع الكهرباء". 
"معاملهم" وا�ستمالكاتها، وكلفتها، ويوؤّخرون اإتخاذ القرارات واالإ�ستفادة 
من الفر�ض املتاحة اأمامنا، ويلغون اإتفاقات معقودة مع دول �سقيقة لرتميم 
معامل، واحلق يف النهاية يف نظر البع�ض منهم على الفل�سطينيني!!  هل ثمة 

عاقل ميكن اأن يقبل هذه االإدعاءات واالإتهامات واالإ�ستهدافات؟؟ 
لبنان  يعانيها  التي  االجتماعّية  االقت�سادّية  املالّية  االأزمـــة  عن  حتدثنا  اإذا 
واللبنانيون، واإذا ذهبنا اإىل التفاو�ض مع �سندوق النقد الدويل، ونا�سدنا 
دواًل وبنوكًا دولّية مل�ساعدتنا، ومل يكن جتاوب، الأننا مل نقم مبا هو مطلوب 

العقالء  ال�ساحلة وامل�سوؤولني  الدولة  اأمنوذج  نقّدم  اإ�سالحيًا، والأننا مل  منا 
املالّية،  اأرقــام اخل�سائر  نتمكن من توحيد  اإدارة �سوؤوننا، ومل  احلكماء يف 
"غ�سيلنا  كل  وك�سفنا  الــدويل،  النقد   �سندوق  نحو  �سرينا  وجهة  وحتديد 
الو�سخ" على حبال اأالعيبنا ال�سيا�سّية اأمام العامل فعّر�سنا اأنف�سنا لالإهانة، 
باأخطائنا وم�سوؤولّياتنا.  نقّر  ال  ذلك  امل�ساعدة، ومع  االآن من  وُحرمنا حتى 
لكن اإذا جاء مبلغ �سغري من املال لالأخوة الفل�سطينيني، قامت قيامة اأركان 
وُيكّرم  اللبنانيون  "ُيحرم  عنوان:  حتت  احلمالت  و�سّنت  املذكورة  اجلوقة 
اأجل  من  العمل  مّدعي  بلغة  ذاتها،  بحّد  العن�سرية  اإنها  الفل�سطينيون"!!! 

الدولة الع�سرية يف لبنان!!
ل حياد جتاه الق�سية الفل�سطينّية والعداء لإ�سرائيل

يتعّلق  ما  يف  حياد  ال  اأن  والتاأكيد  الــيــوم،  "احلياد" الرائجة  معزوفة  ومــع 
بالق�سية الفل�سطينّية والعداء الإ�سرائيل، يخرج اأركان اجلوقة والكورال املواكب 
الدويل  اإىل ما ي�سّمى املجتمع  الفل�سطينيني، يذهبون  يف اخلطاب ذاته �سد 
والــدول الكربى وعلى راأ�سها اأمريكا، وال يحّيدون اإ�سرائيل لكنهم يحّملون 
يريد عودة  الذي ال  اأنف�سهم من  �ساألوا  امل�سوؤولّية!! غريب. هل  الفل�سطينيني 
الفل�سطينيني؟؟ من الذي يدعم اإ�سرائيل بكل قراراتها و�سيا�ساتها االرهابّية 
الداخل؟؟  منه يف  تبقى  ما  تهجري  ت�ستهدف  والتي  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 
األي�ست ال�سيا�سة االأمريكّية التي ي�ستقوي بها البع�ض يف لبنان، ويحاول بع�ض 

اآخر جتّنب غ�سبها و"عقوباتها" في�سّب غ�سبه على الفل�سطينيني؟؟
عّما  امل�سوؤولية  من  الهروب  االأمــام.  اىل  الهروب  �سيا�سة  ميار�سون  هــوؤالء 
قــرارات خجولة �سبق  لبنان. والــهــروب من تطبيق  اإليه االأو�ــســاع يف  اآلــت 
الوزراء  بها عدد من  قام  يتيمة  بعد زيارة ر�سمّية  واأقّرتها حكومات �سابقة 
اقــرتاحــنــا يف حكومة  على  بــنــاًء  اأو�ــســاعــهــا  على  لــالطــالع  املــخــّيــمــات  اإىل 

واحلقائق  الوقائع  من  الهروب  و�سيا�سة  االأوىل.  ال�سنيورة  فــوؤاد  الرئي�ض 
اأجرته  الذي  الفل�سطينيني  لالأخوة  النهائي  بالعدد  االإعــرتاف  وهم يرف�سون 
جلنة  باإ�سراف  بعملهما  قامتا  وفل�سطينية،  لبنانية  ر�سمّيتان،  موؤ�س�ستان 
امل�سوؤول  الوطني  دورهـــا  على  امل�سكورة  الفل�سطيني   - اللبناين  احلـــوار 
للبنانيني والفل�سطينيني للحوار  اإطارًا وملتقى  الذي تقوم به، والتي �سّكلت 
ال  ونحن  لها.  اإيجاد حلول  امل�سرتكة وحمــاوالت  الهواج�ض  والنقا�ض حول 
الفل�سطيني،  لل�سعب  واالإن�سانّية  املدنّية  احلقوق  باإقرار  املطالبني  من  نزال 
لكن  ب�سيء،  املــايل واالإقــتــ�ــســادي واالإجــتــمــاعــي  تــوؤثــر على واقعنا  وهــي ال 
ينبغي  وهنا،  التوطني.  "معزوفة"  تغطية  هدفه  االأمــر  لهذا  الدائم  الرف�ض 
نعم.  التوطني.  رف�ض  حــول  حقيقّية  لبنانّية  وطنّية  وحــدة  ثّمة  اأن  التاأكيد 
بحقه  موؤمنون  ق�سيته،  اإىل  وانــحــازوا  الفل�سطيني  ال�سعب  يــوؤيــدون  الذين 
الفل�سطيني  اأن  معّينة  مرحلة  يف  اعــتــربوا  والــذيــن  اأر�ــســه،  اىل  عودته  يف 
ديــاره.  اإىل  يــريــدون عودته  الــيــوم،  اإقـــرار حقوقه  عــدّوهــم، ويرف�سون  هو 
اأو�ساط  يف  وتاأكيد  اإجماع  ثّمة  التوطني.  يرف�سون  اللبنانيني  كل  وبالتايل 
االأخوة الفل�سطينيني، وكل الف�سائل الفل�سطينّية على التم�ّسك بحق العودة. 
ويف الوقت ذاته، االإ�سرار على التعاون والتن�سيق مع الدولة اللبنانية بكل 
موؤ�س�ساتها واحرتام قراراتها و�سيادتها على اأر�سها. وقد ظهر هذا التعاون 
يف اأكرث من مرحلة �سهدت حماوالت اإفتعال فنت، اأو ا�ستخدام الو�سع يف 
فكان  اللبنانية،   - الفل�سطينية  امل�سلحة  اإطــار  عن  تخرج  لغايات  املخّيمات 
اإجماع من القادة الفل�سطينيني يف االأر�ض املحتلة وهنا يف املخّيمات، على 

التعاون مع الدولة وموؤ�س�ساتها وخ�سو�سًا اجلي�ض اللبناين.
اإّن الطريق الوحيد ل�سمان م�سلحة لبنان يف مقاربة م�ساألة الوجود الفل�سطيني 
على اأر�سه، هي طريق العقل واملنطق واحلوار وتفعيله من خالل جلنة احلوار 
اللبنانّية  ال�سيا�سّية  القوى  بني  املبا�سرة  والقنوات  الفل�سطيني   - اللبناين 
اأما االإ�سرار على �سلوك خطاب احلقد والتحري�ض  والف�سائل الفل�سطينّية. 
والعن�سرية واملكابرة والتكرّب واالإ�ستقواء، فهذا �سيوؤدي اىل مزيد من التفكك 

يف لبنان وال�سعف والفو�سى و�سيوؤذي اللبنانيني والفل�سطينيني معًا!!
ر  هل ثّمة اأمل يف االإحتكام اإىل العقل؟؟ لالأ�سف ما يجري يف البالد ال يب�سِّ
اأ�سبحنا نعي�ض يف  اإاّل قّلة قليلة جدًا. لقد  بخري. مل يعد ثّمة عقالء وحكماء 
واالأورام  واالإنفعاالت  والهواج�ض  والع�سبّيات  الغرائز  فيه  تتحّكم  لبنان 
مع  اللبنانيني  تعاطي  نــرى  عندما  م�ساكل.  وواّلدة  اأحــقــاد  بلد  واالأوهــــام. 
اخلطاب  وم�ستوى  ال�سيا�سّية،  القيادة  م�ستوى  وانحدار  البع�ض،  بع�سهم 
وال�سغينة  واالإتــهــام  والتخوين  وال�ستيمة  احلقد  لغة  و�سيادة  ال�سيا�سي، 
على مواقع التوا�سل االجتماعي، التي حتّولت اإىل "مواقع ال توا�سل" بني 

النا�ض، هل نتوّقع من بع�سهم خطابًا خمتلفًا مع الفل�سطينيني؟؟
لبنان  موقف  واأمــانــة  و�سعبها،  فل�سطني  واأمــانــة  كبري.  التحدي  ذلــك،  مــع 

ووحدته ت�ستحقان كل معاناة وتعب وجهد وعدم ا�ست�سالم للواقع القائم!!
الأنه مهما طراأ من م�ستجدات وعوامل موؤثرة يف معادالت املنطقة، فاإنها ال 
كيان  وجــود  وهو  اأزماتنا،  يف  الرئي�ض  وال�سبب  االأ�سا�ض  العامل  تتجاوز 
و�سوء  اإرادتــهــم  و�سعف  الــعــرب  غالبية  وق�سور  ا�سرائيل،  يف  االإرهـــاب 
اإدارتهم لل�سراع معه، والهدف االأ�سا�ض هو فل�سطني. كل فل�سطني تريدها 
لقد تو�ّسع  امل�ساألة �ستنتهي عند هذا احلــد،   اأن  اأحد  يتوهمّن  ا�سرائيل وال 
بنك االأهداف اال�سرائيلي لي�سمل املنطقة كلها، وقد بداأ العدو يحقق الكثري 

من خمططاته واملراهنون على اأمريكا والذاهبون اإليها لن يح�سدوا �سيئًا. 
* وزير ونائب سابق

إقرار حقوق الفلسطيني ال يؤثر
على واقعنا االقتصادي واالجتماعي

غازي العري�ضي*

عبا�ض،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ض  منح   2018 حزيران    26 يف 
يف  الفل�سطينّية  اجلن�سّية  العري�سي،  غازي  ال�سابق  والنائب  الوزير 
حفل ر�سمي حا�سد اأقامته �سفارة دولة فل�سطني يف لبنان، يف ق�سر 
دبور  اأ�سرف  لبنان  يف  الفل�سطيني  ال�سفري  خالله  قّدم  االأوني�سكو، 
لـ"غازي العري�سي ن�سري الق�سّية وحامل  جواز �سفر دولة فل�سطني 
رايتها.. الذي قدم لفل�سطني وبذل الكثري من الت�سحّيات فيحق له ان 

يكون فل�سطيني الهوية والوالء واالإنتماء".
حممود  الرئي�ض  باإ�سم  "ي�سّرفني  بالقول:  للعري�سي  دبــور  وتوّجه 
لت�سحياتك  تقدير  عربون  اجلن�سّية  اأمنحك  اأن  منه،  وبقرار  عبا�ض 
الفل�سطينيني  مــن  وتــقــديــرًا  املــركــزيــة،  الق�سّية  �سبيل  يف  ون�سالك 
قيادة و�سعبًا للبنان ولكل الذين دعموا ق�سيتهم يف املحافل الدولّية 

و�ساندوا حق العودة". 
وو�سف  ميــوت...  لن  حق  ق�سّية  فل�سطني  اأن  موؤكدًا  رّد  العري�سي 
اجلن�سّية الفل�سطينّية باأنها "فخر كبري، فهي مل تخرج مبر�سوم خجل 
به اأ�سحابه، بل مبر�سوم اأفخر اأنه ي�سيف اأمانة على كتفي يف �سبيل 

الق�سيّة الفل�سطينيّة".
الفل�سطيني،  الرئي�ض  با�سم  دبــور،  ال�سفري  قّلد   2019 اآب   30 ويف 

يا�سر عرفات" و"جنمة  الرئي�ض  "و�سام  العري�سي،  ال�سابق  الوزير 
يابو�ض"، خالل احتفال اأقيم يف بلدة بي�سور، وذلك "تقديرًا لعطائه 
الوطني امل�سّرف يف خدمة وطنه لبنان عرب العديد من املنا�سب التي 
تبواأها، وتثمينًا عاليًا لنتاجه الفكري الذي كّر�سه للدفاع عن ق�سايا 

اأمته ويف طليعتها ق�سّية فل�سطني".

فلسطيني اإلنتماء... والجنسّية
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االأنوّية   عملت   الوباء و"عدوى" االأمــل، كيف  عــدوى  بني  و�سط �سراع 
املجتمعّية  الفل�سطينّية يف لبنان يف مواجهة الوباء؟ لناحية ك�سف معادلة 
اليقظة االأخالقية، على وقع الدينامّيات املوؤثرة فيه؟  اأو  النق�ض ال�سلوكي 
مع  الــوبــاء؟  مواجهة  يف  الدفاعية اخلا�سة  اآلياته  املجتمع  وكيف �ساغ 
النظام  و�سعف  احلياة  وظــروف  الواقع املعا�ض،  له�سا�سة  م�سبق  اإدراك 
ال�سحي ، ومنه اأداء وفاعلية وكالة الغوث "االأونروا"، التي وجدت نف�سها 
اأمام حتٍد جديد بفعل ما تعانيه من اأو�ساع مالّية و�سعف يف التمويل، بعد 

اإيقاف الدعم االأمريكي لها.
لــلــحــدود والـــقـــارات والــبــلــدان والطبقات  الــعــابــر  الــفــريو�ــض  ومــع تف�سى 
ال�سيا�سي،  االإنتماء  وحتى  والطوائف  واجلن�سّيات  واالأجنا�ض  واالأعــراق 

�سارت املناعة حاجة م�سرتكة  للتذكري باأننا نعي�ض يف عامل مرتابط . 
التمييز  �ــســيــا�ــســات  فــيــهــا  �سلبية تتزايد  بــيــئــة  و�ــســط  يــحــدث  ــي  الــتــفــ�ــسّ
والعن�سرية، حيث يتحّول اخلوف وعدم اليقني من الفريو�ض، اإىل ذهنّية 
غوتريي�ض  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  اأدانها  التي  الفداء،  كب�ض 
العن�سرية،  من�سوب  تــزايــد  اإىل  ن�سبة  الكراهية"  بـ"ت�سونامي  ونعتها 
من  االأمل" و"التجّرد  "عدوى  اإىل  العامل   الفاتيكان حكومات  ودعا بابا 

االأنانّية".
ك�سفت احلاجة الب�سرية اإىل "عدوى االأمل" كلقاح م�ساد لعدوى الوباء، 
اأن املناعة االإن�سانّية تبداأ من جهاز املناعة ال�سلوكي، وخ�سو�سًا بعد تف�ٍض 
املنهجي  التحّيز   و�سيا�سات  االإق�ساء  االإجتماعي  حلــاالت  مذهل  عاملي 
الــ�ــســّن وال�سود  وجتــاهــل حــقــوق  الن�ساء وحــاجــاتــهــن، والــعــمــال وكــبــار 
واالأقلّيات العرقية والالجئني والفئات ال�سعيفة. ومعه ظهر منط اإح�سائي 
مزعج ي�سري اإىل اأنهم االأكرث ت�سررًا، وقلق من اأن ين�سر العمال املهاجرون 

عن غري ق�سد الوباء مبجرد ال�سماح لهم باملغادرة، ب�سبب ظروف العي�ض 
البائ�سة اأثناء االإغالق. 

املناعة  جهاز  اإختالل  لبنان  يف  الفل�سطيني  املجتمع  طاقة  ا�ستفّزت  لقد 
الفل�سطيني يف  للمجتمع  ال�سلبّية  النمطّية  ال�سورة  اإحياء  ال�سلوكي، عرب 
ال�سحف يف ذكرى احلرب  ن�سرته احدى  الذي  لبنان. وما الكاريكاتور 
االأهلّية اللبنانّية، اإاّل منوذج لهذا ال�سلوك، الذي �سّبه الفل�سطيني بفريو�ض 
ذنــوب  وتعليق  الـــذات  وتربئة   الــغــري،  على  لــالأزمــات  كاإ�سقاط   كــورونــا، 
املا�سي على �سّماعة املجتمع الفل�سطيني،  لنب�ض اللحظات املوؤملة والتجارب 

القا�سية يف تاريخ العالقات اللبنانّية/الفل�سطينّية.       
تدابري  "التخاذ  لبناين  �سيا�سي  تّيار  رئي�ض  دعا  ال�سياق،  هذا  و�سمن 
ومنع  والــ�ــســوريــني  الفل�سطينيني  الــالجــئــني  خمــّيــمــات  حميط  يف  كاملة 
الدخول اإليها واخلروج منها"، ما ي�ستعيد �سبح �سبعة عقود من التمييز 
النمطّية  ال�سورة  عادت  فكيف  واملعاقبة.  والتهمي�ض  والعزل  واالإق�ساء، 
ال�سلبية  ال�سورة  باملخيم  األ�سقت   وكيف  م�سبقة؟  اأحكام  وفق  املختزلة 
املنّفرة، باأنه م�سدر عدوى الوباء، بهدف خلق جبهة كراهية  له و �سعوٍر 

بدونّيته؟
ـــاء  وعـــــدوى االأمــــــل، دعــــت  جلــنــة احلـــــوار الــلــبــنــاين/ ـــوب بـــني عـــدوى ال

الفل�سطيني "اإىل تكثيف كل اجلهود للو�سول اإىل بيئة �سليمة وخالية من 
خماطر هذا الوباء القاتل"، كما زيارة وزير ال�سحة اللبناين خميم اجلليل 
برفقة �سفري دولة فل�سطني يف لبنان، وعدد من امل�سوؤولني وقوله لالجئني 

الفل�سطينيني: "نحن واإّياكم ن�سيج واحد، املخيم وبعلبك واحد". 
اإ�ستندت الطاقة الداخلية �سعبيًا اإىل اليقظة االأخالقية وفق مقولة "ما حّك 
والالفاعلّية  ال�سيا�سّية،  واالأنانّية  االإنكار  جلدك متل ظفرك"، عرب مقاومة 

للموؤ�س�سات املحلّية والوطنّية والدولّية. وكان التحدي االأبرز يف املخّيمات 
الفل�سطينّية مبادرتها الإجراءات الوقاية من اإقفال املداخل الفرعّية، اإىل قيام 
فرق �سبابّية متطّوعة وطواقم الدفاع املدين بتجهيز نف�سها بنف�سها وفتح 
بدالت  و�سراء  النا�ض،  على  جمانًا  وتوزيعها  الكّمامات  خلياطة  م�ساغل 
واقية، وقيا�ض حرارة الداخلني، وتثبيت غرف تعقيم على بوابات املخّيمات 
ومّت  املجاورة.  القرى  فيه  مبا  وتعقيم حميطها  اليوم،  �ساعات  مدار  على 
متويل املبادرات هذه من تربعات اأبناء املخّيمات يف اخلارج ومن رجال 

اأعمال فل�سطينيني.
من  جـــوًا  وخلقت  الفل�سطينية  املخّيمات  عــمــوم  يف  ــادرات  ــب امل اإنت�سرت 
وفطرّية.  وبتلقائّية  الــذات  عن  دفــاع  اآلية  مبثابة  كان  االإيجابي،  التناف�ض 
وتف�سري ذلك، اأنه كلما جرى م�ّض حقيقي باالأمان االإن�ساين والوطني  اأو 
ال�سعور باالإهانة، يكون الرّد ذاتيًا ي�ستنفر جهاز املناعة الوطنّية ب�سورته 
كالذي  املجتمعي  والتعا�سد  التكافل  خالل  من  واالأخالقّية،  االإجتماعّية، 
داخله،  من  املخّيمات  اأبناء  من  وتطّوعًا  وتربعًا  دعمًا  املخيمات،  �سهدته 
حمالت  واإطـــالق  اخلـــارج،  يف  املخيمات  اأبــنــاء  من  فل�سطينية  وجمعيات 
و"معًا  باإيد"  و"اإيد  "تكافلوا"  حملة  مثل  اإجتماعّية  ومبادرات  اإعالمّية 
ت�ستنفر  فيما  املخيم".  الإبــن  املخيم  اإبــن  و"من  اخلبز"  رغيف  نتقا�سم 
لالأ�سعار،  اجلنوين  االرتفاع  و�سبط  ملراقبة  وال�سعبّية  املحلّية  الهيئات 
اأو  الر�سوم،  االإ�سرتاكات وبع�ض  اأو  االإيجارات  بدل  اأو تخفي�ض  واإعفاء 
الفل�سطينية  املخّيمات  اأبناء  بني  القربى  �سلة  حتّركت  كما  دفعها.  تاأجيل 
املــحــال  ديـــون  بت�سديد  هــنــاك  جمعياتهم  وقــامــت  ـــــا،  اأوروب يف  املقيمني 

وال�سيدليات لبع�ض املر�سى واملحتاجني يف املخيم.
اأطلق الوباء  يف املخّيمات عدوى االأمل، كامتحان للوطنية، كما هو امتحان 
للجميع ومقيا�ض ملبادئنا وقيمنا واإن�سانيتنا، فال  ال�سلوكي  املناعة  جلهاز 
ن فيه من الفريو�ض.  ميكن الأّي جمتمع اأو بلد اليوم اأن يبني جدارًا يتح�سّ
اإن اأخذ زمام املبادرة �سّد هذا التحدي، ي�ستوجب اأن نربط ترتيبات الر�سد 
والوقاية واال�ستجابة الوطنية مبعاجلة ال�سيا�سات التف�سيلّية املتاأ�سلة. اإن 
الوبائّية،  للتحديات  فّعالية االإ�ستجابات  اإق�ساء املجموعات االأقلّية يقّو�ض 
املنظمة  با�سم  املتحدث  دعــا  لقد  تفتتًا.  اأكــرث  ملجتمعات  االأ�سا�ض  وي�سع 
الدولية للهجرة جون ميلمان، احلكومات اإىل معاملة الالجئني واملهاجرين 
املجتمع  اأفــراد  ب�سحة  مرتبطة  املجتمعات  �سحة  الأّن  واحـــرتام،  بكرامة 

االأكرث تهمي�سًا. 
خالل  مــن  ــاء،  ــوب ال عـــدوى  ب�سحق  كفيٌل  ال�سلوكي  املــنــاعــة  جــهــاز  تقوية 
�سرورة  ت�سحيح �سوء الفهم من  الوجود الفل�سطيني يف املخيم وخارجه 
وفهم مكّونات هذا الوجود، والتاأكيد على اأّن توليد الطاقة االإيجابية يوؤدي 
اىل حت�سني ال�سورة، وانعكا�سها الواقعي على العي�ض االأخوي امل�سرتك، 

فيما قبول االآخر هو احلّل للمخاوف احلالية والهواج�ض التاريخّية. 
تقوى املناعة الذاتّية بتنمية الكتلة االإيجابّية ال�سبابّية الفل�سطينّية، وتركها 
لالأوبئة  النقي�ض  لتكون  املخّيمات،  االإيجابي يف  باملعنى  نف�سها  عن  تعرّب 
ال�سورة  ي�ستعيد  والتهمي�ض، ومبا  واالإق�ساء  االإهمال  نتيجة  امل�ست�سرية 

ال�سحيحة  الكفيلة بتاأ�سي�ض �سيا�سة وعالقات وتفكري وفعل اإيجابي.
اآن االأوان النت�سار ال�سورة االإيجابّية على النمطّية املعّممة، بفعل �سمات 
الت�سالح وامل�ساحمة والتعاطف والتمّثل بروح العمل التطوعي واخلريي 
فاإ�ستعادة  وعليه،  واالأ�ــســالــة،.  والنجاح  والت�سحية  االأخــالقــي  والتفّوق 
جتعله  والن�سالّية،  والــوطــنــّيــة  اجلمعّية  للثقافة  كمن�ّسط  املخّيم  رمــزيــة 
وطني  حق  �ساحب  فيه  الفل�سطيني  املتكررة،  ال�سحّية  ولي�ض  ال�ساهد،  

يتم�ّسك بالكرامة والعدالة وحق العودة.
* روائي وقيادي فلسطيني 

المخّيمات بين عدوى الوباء و"عدوى" األمل 
مروان عبد العال*

)خليل العلي( من مخيم عني الحلوة. 
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صفقة القرن

املتحدة  االأمم  العام 1948.  منذ  املتتالية  االإعــتــداءات  من  فل�سطني  ترحت  مل 
لة، عنينا  خذلتها حتى ال�ساعة يف اإنفاذ قرارات اإ�ستعادة احلقوق ذات ال�سِّ
قيام دولة فل�سطني وعا�سمتها القد�ض وعودة الالجئني. جامعة الدول العربية 
اأجه�ست اإ�سرائيل مبادرتها لل�سالم، وفيها القت االأمم املتحدة، فكان تالقح 
اإقليمي – دويل على اإحياء بع�ض، ولو قليل، من العدل امل�ستباح. اإ�سرائيل 
َلَفها وعن�سريتها. مل تكتِف باإعالنها دولة يهودية – ثيوقراطية  مل توقف �سَ
خارج ال�سياق القانوين – الدويل، ومل تكتِف باإجناز تدريجي لرتان�سفري 
تهجريي للفل�سطينيني، بل هي تنتقل اليوم ويف موازاة االإ�ستيطان اخلبيث 
الغربية يف  ال�سفة  الأجــزاء من  لت�سّم احتالاًل  مرفودًا بجدار ف�سل مقيت، 
مرحلة تت�سم ب�سّدة التعقيد واالإرتباك متكئة على "�سفقة القرن"، يف حني 
اأن العامل كله يدين هذه االأخرية اأقله على م�ستوى الرف�ض املبدئي، اأو الريبة. 
حتى الراأي العام االأمريكي مع ذاك االأوروبــي، باتا م�ستنفرين للبحث يف 
باب  ت�سامل م�ستقبلي، ولو من  اأّي  اإمكانّية  تفادي منزلقات كارثّية �ستنهي 
خرق  على  يراهن  يــزال  ال  من  بع�ض  ي�سلكه  والــذي  حتى،  التفكري  جمــّرد 
بيت  هنا  ولي�ض �سراع حــدود.  اإ�سرائيل �سراع وجــود،  مع  ال�سراع  ما. 

الق�سيد. 
عدوان ال�سم الذي هو امتداد تاريخي للذهنية االإ�سرائيلية امل�ستبيحة لالأر�ض 
واالإن�سان يف فل�سطني، اإ�ستثارت غ�سبًا عربّيًا ودولّيًا، مدنّيًا ودينّيًا. الغ�سب 

املغّلف مبواقف اإعالمّية ال يكفي، وبات يف ُعرف الوجدان االإن�ساين واملنطق 
ال�سيا�سي من قبيل ِعّدة ال�سغل التقليدّية. الثبات على هذه املواقف باأبعادها 
�ض يف بناء ديبلوما�سّية عامة تفاعلّية  القانونية وال�سيا�سّية واالأخالقّية، موؤ�سِّ
تتالقى ومقاومة مدنّية فاعلة من ناحية، وحتت�سنها القوى املجتمعّية احلّية، 
مبا فيها تلك ذات االإمتداد يف ال�سلطة من ناحية اأخرى. من هنا موجب اإطالق 
الت�سبيكّية  امل�ستويات  كل  على  – لبنانّية  فل�سطينّية  منظمة  ن�سال  م�ساحة 
والتوا�سلّية املدنّية، لكن اأي�سًا على امل�ستوى االأممي، حيث �ُسّمي لبنان نائبًا 
لرئي�ض اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التي حتتفل هذا العام بالذكرى الـ 75 

لتاأ�سي�سها. 
فل�سطني تعاي�ض من 72 عامًا نكبتها. االأمم املتحدة تكربها باأعوام ثالثة. منذ 
والدتها واجهت االأمم املتحدة، وهي طرّية العود النكبة. حينها كان العامل ال 
يزال يعاين ارتدادات احلرب العاملّية الثانية املدّمرة، مع اإمتداداتها احلرب 
اأن ال�سهيونّية  اأ�سابتنا مبقتلة. مل يفهم العقل الغربي  الباردة. الكولونيالّية 
العاملّية الذت مبقاربة تلمودّية ا�سكاتولوجّية، واألب�ستها قناع اأحقّية اغت�ساب 
اأكلته  كان حينها  الذي  الغربي  العقل  قناعًا جمرمًا.  �سعب،  واغتيال  اأر�ــض 
ُعقدة اأو�سفيتز. �َسَمح بنحر فل�سطني واإن�سانها يف فعل ظالمي ظامل. كانت 

اخلطيئة الكربى. 
واآخرها  كيانّية،  خطايا  على  التفّرج  عن  اخلطيئة  تتوقف  مل  عامًا   72 بعد 

ال�سم. وبعد 75 عامًا، االأمم املتحدة معنّية ب�سحوة �سمري غري تقليدّية. اأبعد 
من  اأبعد  مّيتة.  مبادرات  مراكمة  اأبعد من  االإ�ستنكار.  من  اأبعد  املوقف.  من 
االإنتماء الختالل ميزان القوى. اأبعد من االإن�سياع لفيتوات من هنا وممانعات 
وهمّية من هناك. �سحوة �سمري تنتمي اإىل ديبلوما�سّية الفعل بدل ردِّ الفعل. 
ديبلوما�سّية تبني حتالفات عابرة للتحالفات املركنتيلّية. هنا، لهيئات املجتمع 
املدين، واملنظمات الدينّية، والقوى االقت�سادّية، واحليوّية االعالمّية، الدور 
واإن�سانها،  فل�سطني  قتل  اإ�ــســرارات  من  املكيافيللي  العقل  تنقية  يف  االأكــرب 

ليتحّول هذا العقل اإىل قدرة على املحا�سبة يف م�سار اإحقاق العدالة. 
الديبلوما�سّية اللبنانّية هنا، على ال�سعوبات التي تعانيها، قادرة ومن موقعها 
يف نيابة رئا�سة اجلمعية العامة اأن تدير حمركات عملها، يف موازاة حملها 
الهّم اللبناين املاأ�ساوي هذه املرحلة، حمركات االإنتقال من كون االأمم املتحدة 
جمموعة اإغاثّية اأو اإمنائّية لتعيد وتطرح على طاولة البحث اجلدي، دور هذه 
ترميم  يف  االإ�ستنقاع  بدل  االأزمــات  بات  م�سبِّ معاجلة  يف  االأممية  املوؤ�س�سة 

اأعرا�سها البنيوّية اأو اجلانبّية على حد �سواء. هنا بيت الق�سيد اأي�سًا. 
حديد  من  بيد  ال�سرب  يبداأ  حيث  ي�ستقيم  فل�سطني  اأزمــة  م�سّببات  معاجلة 
بالعدالة الدولّية، وتكوين فريق قانوين عربي – دويل، هو االأ�سا�ض يف هذا 

ال�سياق، فهل من ي�سمع؟
* خبير في السياسات العامة وقضايا الالجئني

ل كل االنتباه من اجلنوب اللبناين  جاءت كارثة تفجري املرفاأ يف بريوت لتحوِّ
واإ�سرائيل  الله  بني حزب  التوتر  عن  االأنظار  ولت�سرف  العا�سمة،  قلب  اإىل 
بالرد على  الله  تهديد حزب  املا�سي، جّراء  بداأ يف �سهر متوز/يوليو  الذي 
مقتل اأحد عنا�سره يف هجوم جوي، وقع بالقرب من مطار دم�سق من�سوب 
اإىل اإ�سرائيل، واعالن اإ�سرائيل يف نهاية ال�سهر املا�سي احباط عملية ت�سلل 
خلية تابعة للحزب يف منطقة مزارع �سبعا، كذبها حزب الله.  يف هذه االأثناء 
اعلنت  اإ�سرائيل حالة التاأهب الق�سوى على طول احلدود مع لبنان، وقامت 

بتكثيف عديد جنودها واآلياتها حت�سبًا لتنفيذ رد انتقامي اآخر. 
االأزمـــة  ا�ستغالل  على  اإ�ــســرائــيــل  داأبـــت  اأ�سهر  وطـــوال  املــرفــاأ،  جــرميــة  قبل 
االقت�سادية واملالية واملعي�سية اخلانقة التي مير بها لبنان وال�سعب اللبناين 

من اأجل ال�سغط دوليًا على حزب الله وت�سييق اخلناق عليه.
 وبعد وقوع كارثة املرفاأ وتداعياتها القا�سية على ال�سلطة احلاكمة يف لبنان 
تــاأثــريًا على ال�ساحة  اأحــد االأطـــراف االأكــرث  وعلى حــزب الله حتــديــدًا، كونه 
ال�سيا�سية الداخلية، ازداد االهتمام االإ�سرائيلي يف كيفية ا�ستغالل الكارثة 
من اأجل تغيري قواعد اال�ستباك بني اإ�سرائيل وحزب الله وفر�ض قيود جديدة 

على احلزب و�سالحه.
على  الله   اإ�سرائيل حاليًا �سد �سالح حزب  تخو�سها  التي  وترتكز احلملة 

النقاط التالية:
اأجل  املــرفــاأ من  الله يف  ما حــدث يف  تــورط حــزب  اإمكانية   ا�ستخدام   -1
من  املزيد  واإقــنــاع   ، احلــزب  �سالح  �سد  الديبلوما�سّية  احلملة  ت�سديد 
دوره  وت�سخيم  اإرهــابــي،  كتنظيم  ت�سنيفه  ب�سرورة  الغربية  الـــدول 
اإىل  االإ�سارة  بلبنان. وجتــدر  تع�سف  التي  الراهنة  االأزمــة  ال�سلبي يف 
اأيار/ يف  اأملانيا  ت�سنيف  وراء  كان  الذي  هو  االإ�سرائيلي  املو�ساد  اأن 

دها مبعلومات تتعّلق  مايو املا�سي احلزب تنظيمًا اإرهابيًا. وهو الذي زوَّ

بن�سطاء تابعني للحزب يف اأملانيا، وخمازن لل�سالح، و�سبكات لتبيي�ض 
االأموال وحتويلها اإىل لبنان. 

ال�سعيدين  على  الفاعلة  الدول  اقناع  اإىل  اإ�سرائيل  �سعت  التفجري  قبل   -2
االإنقاذّية  املالية  امل�ساعدات  تقدمي  اإ�سرتاط  ب�سرورة  والدويل  االإقليمي 
الله الع�سكري، ووقف تدخله الع�سكري يف  للبنان، بكبح ن�ساط حزب 

�سوريا والعراق واليمن. 
اإ�ستغالل الكارثة احلالية يف لبنان للمطالبة بتغيري عمل قوات اليونيفيل   -3
تطبيق  اأجــل  من  والرقابة  العمل  بحرية  لها  وال�سماح  لبنان  جنوب  يف 

القرار 1701 بالكامل.
بحل  للقبول  اللبنانية  احلكومة  على  اأمــريكــيــني  و�سطاء  عــرب  ال�سغط   -4
بني  اخلال�سة  االقت�سادية  البحرية  املنطقة  حدود  تر�سيم  على  اخلالف 
لبنان واإ�سرائيل، وحل النقاط اخلالفية التي ما زالت قائمة حول تر�سيم 

اخلط االأزرق.  
ال�سغط لتغيري مهمات قوات الطوارىء

قبل تفجري املرفاأ يف بريوت، برزت حملة اإ�سرائيلية ركزت على عدم اإحرتام 
نهر  الع�سكري جنوب  ،الذي مينع وجوده  القرار 1701  لتطبيق  الله  حزب 
الليطاين وبالقرب من اخلط االأزرق. وادعت اإ�سرائيل اأن احلزب عّزز وجوده 
بدوريات  مدين  بلبا�ض  يقومون  عنا�سره  واأن  خمتلفة،  باأ�سكال  الع�سكري 
�سة. وبح�سب معهد درا�سات االأمن  منتظمة جمهزين مبعّدات ت�سوير متخ�سّ
للمراقبة  اأكرث من 16 موقعًا  اأقــام احلزب  فقد  اأبيب،  تل  القومي يف جامعة 
بالقرب من احلدود حتت غطاء منظمة مدنّية للتحريج حتمل اإ�سم "اأخ�سر من 
دون حدود". كما ميلك مواقع ع�سكرية �سمن اأمالك خا�سة ا�ستخدمها يف 
م�سروع االأنفاق الهجومّية الذي ك�سفه اجلي�ض االإ�سرائيلي يف العام 2018. 

االإ�سرائيلّية  الديبلوما�سّية  احلملة  اإ�ستدت  املعطيات،  هذه  اإىل  باالإ�ستناد 
ي�سمل  بحيث  لبنان،  جنوب  يف  اليونيفيل  قــوات  عمل  بتو�سيع  للمطالبة 
د  منطقة يرتاوح عمقها بني 3-5 كيلومرتات على طول اخلط االأزرق. وتهدِّ
حجمها  يف  الدولية  القوات  هــذه  تبقى  اأن  اأراد  اإذا  باأنه  لبنان،  اإ�سرائيل 
احلالية  ميزانيتها  على  وللمحافظة  عن�سر،  اآالف  من 10  اأكرث  اأي  احلايل 
والبالغة ن�سف مليار دوالر، يجب تو�سيع عملها وتاأمني حرية و�سولها اإىل 
اأي مكان يتطلبه عملها، وتفكيك مواقع املراقبة التابعة ملنظمة "اأخ�سر من 

دون حدود".
تاأخذ هذه املطالب اأهمية خا�سة مع اقرتاب جل�سة الت�سويت يف جمل�ض االأمن 
يف  امل�ساهمة  بوقف  االأمريكي  والتهديد  اليونيفيل،  قوات  عمل  جتديد  على 
متويل هذه القوات والتي ت�سكل ربع ميزانيتها، اإذا مل يجر بتطبيق القرار 

1701 كاماًل.   
ماذا بعد تفجري املرفاأ؟

 قبل تفجري املرفاأ يف بريوت ، برز جدل داخل اإ�سرائيل بني فريقني:  فريق 
يعترب االأزمة املالّية يف لبنان وال�سغوط الداخلية التي يتعّر�ض لها حزب الله، 
فر�سة لتوجيه �سربة اإ�ستباقّية للحزب ت�سعفه وت�سّل قدراته الع�سكرية، وبني 
من يرى يف ذلك خماطرة غري حممودة العواقب يف الوقت الراهن، وميكن 

اأن توؤدي اإىل حرب وا�سعة النطاق.
الراهن االآن ويف ظل الو�سع الداخلي اللبناين الكارثي، ومع االأ�سئلة الكثرية 
التي ما تزال حتيط بظروف حادثة االنفجار، واإمكانية اأال تكون فقط نتيجة 
اهمال واحتمال اأن تكون نتيجة تفجري متعمد، فاإن عملية ع�سكرية �سد حزب 

الله اأ�سبحت اأمرًا م�ستبعدًا. 
* باحثة في الشؤون اإلسرائيلية

عدوان الضّم... والديبلوماسّية اللبنانّية!

االستغالل اإلسرائيلي لكارثة تفجير مرفأ بيروت

زياد ال�ضائغ*  

رندة حيدر*  
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نظرية "أرض بال شعب" سقطت إلى غير رجعة، 
بدليل أن تجربة الحكم العسكري للناجين من 

التطهير العرقي في إسرائيل، لم تنجح في تدمير 
الهوّية الوطنّية الفلسطينّية داخل الخط األخضر

اأنتج "حّل" امل�ساألة اليهودية يف اأوروبا، م�ساألة فل�سطينّية مل تُكن موجودة 
و�سحايا  اليهودّية،  ال�سحّية  بني  ال�سراع  زال  ما  ومــذذاك  بالدنا،  يف 

ال�سحّية، مت�ساعدًا بعيدًا من خيار الت�سوية وفق حّل الدولتني.
ويف �سياق ال�سراع، قدمت احلركة الوطنّية الفل�سطينّية اأواًل، حالًّ يقوم 
على خيار الدولة الواحدة، الدميوقراطّية، العلمانّية، قبل تبّني خيار حّل 
الدولتني �سمن ما اأ�سّماه املجل�ض الوطني اآنذاك هجوم ال�سالم الفل�سطيني. 

يف املقابل، نّفذت حكومات ا�سرائيل ثالثة مناذج للحل، هي:
االأول: قام على نظرية احلركة ال�سهيونّية القائلة "اإنَّ فل�سطني اأر�ض بال 
�سعب، ل�سعب بال اأر�ض"، التي دح�ستها اأبحاث املوؤرخني اليهود اجلدد، 
العربية،  بالوثائق  وك�سفوا  ا�سرائيل،  ن�ساأة  تاريخ  كتابة  اأعــادوا  عندما 
رواية  وقدموا  واملــجــازر،  للفل�سطينيني،  املمنهج  العرقي  التطهري  حقيقة 
قة عن اأ�سباب املوجة االأوىل للجوء الفل�سطيني، قبل واأثناء وبعد اإعالن  موثَّ

اإ�ستقالل اإ�سرائيل، وهو يوم نكبتنا.
اإ�سرائيل يتجاوز عددهم  العرقي يف  التطهري  الّناجون من  الفل�سطينّيون 
اأرا�سيهم  من  ميلكون  ال  لكّنهم  �سخ�ض،  املليون  ون�سف  املليون  اليوم 
كلم  األف  اأ�سل 22  يــوازي 2،6% من  ما  اإاّل  واأرا�سيهم اخلا�سة،  العامة 
مربع، وهم ال ي�ستطيعون العودة اإىل منازلهم، ومزارعهم وهي على مرمى 

نظرهم.
ي  اأرييل �سارون، مبا �سمِّ االأ�سبق اجلرنال  الــوزراء  نّفذه رئي�ض  الثاين: 
 2005/8/15 يف  اأ�سدر  فقد  غّزة".  يف  االأحادي  االإرتباط  فك  "خطة 
اأمــرًا باالإن�سحاب من داخل قطاع غــّزة، واإعــادة االإنت�سار حول حدوده، 
القطاع �سجنًا كبريًا  ال�سيطرة على معابره و�سمائه وبحره. ما جعل  مع 

ل�سكانه وعددهم نحو مليوين ن�سمة. 
الكربى" من  ا�سرائيل  "حلم  اإىل حتقيق  ي�سعى  الــذي  الثالث: هو احلل 
النهر اإىل البحر، يف عودة الإحياء "م�سروع اآلون" ل�سّم ال�سفة الغربّية 
اإاّل  يوّفر فر�سًة  نتنياهو فال  بنيامني  اأما  بعد حرب حزيران عام 1967. 

وي�سّخرها لتدمري خيار الدولتني، واإلغاء حق تقرير امل�سري الفل�سطيني. 
"�سفقة  "فريق ترامب" م�سروع  االإيديولوجي �ساغ  االإطــار  �سمن هذا 
القرن"، تعبريًا عن حلظة التماهي بني الطرفني، حلظة مل ي�سبق اأن ح�سلت 
مع االإدارات االأمريكية ال�سابقة. اإنهم يت�سّرفون ب�سفتهم �سانعي اأقدار، 
من  االأمريكّية،  االإدارة  يعِف  مل  هذا  لكن  حتمًا.  �ستتحقق  اإرادتــهــم  واإن 
التخلي  يقبل  ال  الذي  احلاكم،  اال�سرائيلي  االإئتالف  يف  فريق  اعرتا�ض 

عن اأي �سرب اأر�ض للفل�سطينيني. فـ "�سفقة القرن" ت�ستثني من ال�سّم 
ملوا�سالتها،  طــرقــات  مــن  يلزمها  ومــا  الفل�سطينية،  املــدن  م�ساحة 
ولي�ض لتوا�سلها. ويرى هذا الفريق، اأن الرتاجع عن ال�سّم ال�سامل 

ينطوي على اإمكانّية قيام دولة فل�سطينّية، ما ُي�سّكل خطرًا وجودّيًا 
بالت�سريح،  اإىل طماأنتهم  نتنياهو  �سارع  لذلك  عليهم!!. 

اأن على الفل�سطينيني القبول بال�سيادة االأمنية املطلقة 
على املدن واالأرا�سي التي لن ي�سملها ال�سّم.

بهذا النموذج لفر�ض حّل من طرٍف واحٍد، ينق�ض 
الرئي�ض االأمريكي ال�سرعّية الدولّية التي تاأ�س�ست 

اإعــالن  حلظة  مــع  عــامــًا،  و�سبعني  خم�سة  قبل 
ميثاق االأمم املتحدة. كما ينق�ض اأي�سًا القرارات 
ع و�سلب  الدولّية ذات ال�سلة باالإحتالل، والتو�سُّ
االأرا�سي من �سعب را�سخ يف وطنه عرب الزمن 

رغم النكبات.
على  �سيطرتها  ا�ــســرائــيــل  اأجنــــزت  وقـــد  اأمـــا 
جغرافيا فل�سطني، فهل ت�ستطيع ال�سيطرة على 

الدميغرافيا الفل�سطينّية؟!
�سعب" �سقطت  بال  "اأر�ض  نظرية  الأن  املوازين،  تختلف  احللبة  يف هذه 
التطهري  من  للناجني  الع�سكري  احلكم  جتربة  اأن  بدليل  رجعة،  غري  اإىل 
الفل�سطينّية  الوطنّية  الهوّية  تدمري  يف  تنجح  مل  اإ�سرائيل،  يف  العرقي 
داخل اخلط االأخ�سر. فقد �سهد املجتمع الفل�سطيني هناك، منوًا وتطّورًا 
يف املجاالت كافة، بالتفاعل مع تطّور ومنو الهوية الفل�سطينّية يف 

غّزة وال�سفة ودول ال�ستات.
لذا جنروؤ على القول اإن مقاربة حق تقرير امل�سري للفل�سطينيني، 
فل�سطني  الأّن �سعب  اإقليمّية،  قّوة  اأو  اأي دولة عظمى  بيد  لي�ست 
لي�ست  حقيقة �سلبة وقا�سية، والأن جغرافيا فل�سطني 
تــعــبــريًا غــامــ�ــســًا اأو مــ�ــســاحــة جمــهــولــة. كــمــا اأن 
املخزون الكفاحي والقدرة على ال�سمود لي�سا 
من�سوب  يرفع  ما  وهو  لفظّية،  �سعارات  جمّرد 

الثقة ال�ساملة بالذات.
الفل�سطينية،  الــقــيــادة  افــتــقــاد  تخفي  ال  ثــقــة 
قـــّوة مــيــدانــّيــة، وعــجــزهــا عن  زمـــام منظومة 
ــتــعــبــري الــعــمــلــي عـــن رفــ�ــســهــا ملــمــار�ــســات  ال
املوقف  اأن  اإاّل  والتهويد.  واملــ�ــســادرة  ال�سم 

اآليات خمتلفة،  يعمل وفق  وال�سعبي" معًا،  "الر�سمي  الفل�سطيني عمومًا 
وال يوّفر فر�سة لبناء نواة �سلبة هنا وهناك، ودحرجتها على طريقة كرة 
الإطــالق  املمكنة،  الــقــّوة  عنا�سر  لتجميع  بال�سرب  التحّلي  وكذلك  الثلج، 

احليوّية ال�سيا�سّية، وخو�ض املعركة بالقدر امل�ستطاع.
مــعــًا،  وجــمــاعــي  فـــردي  فــعــل  املـــقـــاوم،  الفل�سطيني  الــفــعــل  الأّن  ذلـــك 
اأجندته ومواقيته. هو  له  معًا،  معًا، عفوي ومنّظم  واإرادي  مو�سوعي 
فعل توجهه طبيعة احلياة اليومّية، حيث يتحرك الفل�سطيني يف ف�ساء 
مقاومة  منه  فــرد  كل  من  يتطّلب  الــوطــاأة،  ثقيل  وا�ستيطاين  اإحتاليل 
اأن ي�سنع  اإىل  اأواًل،  التوازن االإن�ساين  اأجل  داخلّية يف كل حلظة من 
االإ�سرائيلي  العجز  ظــاهــرة  يف�سر  وهــذا  الــتــوقــع.  خــارج  مــن  احلــدث 
عجز  الفل�سطينيني.  مع  ال�سراع  ملفات  من  ملف  اأي  يف  احل�سم  عن 
من  اإ�سرائيل  مينع  عجز  االإ�سرائيلّية.  املفرطة  القّوة  مع  يتنا�سب  ال 

ت�ستهي. كما  االإنت�سار 
بناء  عن  مــوؤخــرًا  الفل�سطينّية  ال�سلطة  اإعــالن  اأهمّية  اإىل  ي�سري  تــقــّدم،  ما 
ائتالف عاملي ي�سم 192 دولة تعرّب عن رف�سها ومناه�ستها الأي خطوة 

�سّم تنوي اإ�سرائيل القيام بها.
قادة  اإعالن  اأن  موؤثرة، كما  �سيا�سي وديبلوما�سي  قاعدة عمل  يوّفر  هذا 
املــيــداين  املــوقــف  االتــفــاق حــول وحـــدة  "فتح" و"حما�ض" عــن  حركتي 
اأي�سًا  ي�سكل  ال�سلمية،  ال�سعبية  املقاومة  ِعــرب  االأرا�ــســي،  �سّم  ملواجهة 
املناخ  تغيري  يف  �ساهم  االإعــالن  واأن  �سيما  ال  عليه،  للبناء  �ساحلًا  ركنًا 

الفل�سطيني الداخلي اإيجابًا.
منفردين،  ال�سري  مــن  اأكــرث  تعني  ال  املــيــداين  املــوقــف  اأن وحــدة  �سحيح 
والت�سويب على الهدف امل�سرتك، لكن هذه الفاحتة تعّزز بناء قوا�سم وطنّية 
على  االتفاق  اأّن  ولطاملا  العنيف،  الداخلي  ال�سراع  من  بعيدًا  م�سرتكة. 
املقاومة ال�سلمّية نهج، فاإن اإرادة النا�ض وا�ستجابتهم لي�ستا منخف�ستني، 
الفعل  فاإن مل يكن  تاأمني املناخ الدميقراطي يف ال�سفة وغّزة معًا،  �سرط 
هذه  لــذا، ميكن حتويل  جــدواه.  وتنح�سر  معناه  يفقد  دميقراطيًا  املقاوم 
وطنية  مراجعات  ت�ستدعي  فر�سة  اإىل  االإ�سرائيلّية   - االأمريكّية  الهجمة 

�ساملة من اأجل ا�ستخال�ض اإ�سرتاتيجّية جديدة. 
* املسؤول السابق عن اإلعالم املركزي لحركة "فتح" في لبنان

ضّم الضفة... وصفقة القرن: فرصة لمراجعة استراتيجّية 
ه�ضام دب�ضي*

مصير الفلسطيننني بعد الضم   لفنان الكاريكاتور 
السوداني  خالد البيه - 15 ايار 2020

)موقع املركز الفلسطيني لإلعالم( 
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اإهتز لبنان عمومًا واملخّيمات الفل�سطينية خ�سو�سًا، يف الفرتة االأخرية، 
على وقع امل�سهد الفظيع الذي وّثقته كامريا مراقبة، الإمــراأة حتمل طفلها 
على �سدرها، عندما اأ�سابتها ر�سا�سة يف راأ�سها، يف حّي فرحات على 
اأطراف خمّيم �ساتيال يف بريوت، فاأردتها قتيلة على الفور. مل يكن للمراأة 
ذنب وال لر�سيعها الذي ارتطم باالأر�ض يف م�سهد اأدمى القلوب، �سوى اأن 
�سودف مرورهما يف حلظة نزاع بني جّتار املخدرات. وقبل هذه احلادثة 
اأيدي  على  لبنان(  )جنوب  الر�سيدّية  خمّيم  يف  �سخ�سان  ُقتل  باأ�سابيع، 

جّتار املخدرات اأي�سًا. 
الغ�سب  وانفجر  االإجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  اأ�سعال  احلادثان  هــذان 
تظاهرات يف �سوارع املخّيمات، مطالبة الف�سائل بو�سع حدٍّ لهذه االآفة، 
التي باتت تهّدد على نحو جدي، ن�سيج املجتمع الفل�سطيني وتوازنه واأمنه. 
فرحات  حّي  اإىل  وتوّجهت  ت�سوير،  كامريا  فيها  كتفي  على  حقيبة  حملت 
حلظة  �سابني  من  الحقتني  را�سدة  نظرات  كنجو.  ورود  املــراأة  قتلت  حيث 
و�سعت قدمي الغريبة يف احلّي، فيما بع�ض الن�ساء والفتيان يراقبونني من 
نوافذ �سققهم التي تفي�ض فقرًا وبوؤ�سًا. قال يل �سديقي: "اإن معظمهم من 

اأهايل جّتار املخدرات، وهم يراقبون حتركات كل من يدخل اإىل املنطقة". 
يف ال�سارع، رجالن طاعنان يف ال�سّن يلعبان طاولة الزهر. اإىل جانبهما، 

جل�ض ثالث اأوماأ اإيلَّ بغمزة ليدعوين اإىل اأن اأقرتب منه، �ساألني: "ما هذه 
نا�سحًا:  اأذين  يف  هم�ض  "كامريا".  لــه:  قلت  حتملها؟".  التي  احلقيبة 
"عّمي، االأف�سل اأن تخفي الكامريا وترحل. هنا، مينع دخول ال�سحافة. 

اإذا راآك اأحد ال�سباب قد يوؤذيك". فغادرت كما اأتيت. 

حوار مع تاجر خمدرات
يف اليوم التايل، اإت�سلت ب�سديق يل من خمّيم �ساتيال. رّتب يل موعدًا 
اأن ال يكون  ب�سرطني:  وافــق على احلــوار معي  الــذي  التّجار  اأحــد  مع 
معي اأي و�سيلة ت�سوير اأو م�سّجل �سوت، واأن ال اأ�سري اإىل اإ�سمه اأو 

اأن�سره. 
بداأ احلديث من دون اأن اأ�ساأله. قال: "ال ت�سّدق اأنني �سعيد بهذا العمل، 
لكن مل يعد اأمامي اأّي خيار". فقلت له: "ملاذا ال تعمل؟ هناك عدد كبري من 
الفل�سطينيني يف املخّيم يعملون، وكرث من العاطلني عن العمل مل يلجاأوا 

اإىل جتارة املخدرات". 
�سركة  يف  اأعمل  كنت  �سنوات.  ــع  اأرب قبل  العامل  هــذا  اإىل  "دخلت  قــال: 
"اإليغان�ض"، اأوّزع منتجاتها على املحال. ذات يوم، اأوقفني حاجز لالأمن 
الداخلي واحتجز �سيارة ال�سركة، الأين مل اأكن اأملك دفرت �سوق عمومي. 
العمل طالبًا  واأوقفني عن  ال�سركة،  الب�سرّية يف  املوارد  اإ�ستدعاين مدير 
اأيامًا عــدة، حتى وافق  اآخــر  اأبحث عن عمل  بــداأت  اأمــري.  اأتدّبر  اأن  مني 
اأخريًا مطعم �سغري يف الطريق اجلديدة اأن اأعمل لديه يف خدمة التو�سيل 
نارية. ذهبت وا�سرتيت دراجة  لدّي دراجة  اأن يكون  "ديليفري"، �سرط 

تجارة المخدرات في المخيّمات الفلسطينيّة:
شبكات مختلطة والمسؤولية فصائلّية وعائلّية

عمر كايد*

)densorteskole.net( عن موقع من مخيم شاتيال للموسيقي سيمون دوكيدال Simon Dokkedal خالل زيارته للبنان عام 2010.  

تحقيق

أهالي تجار المخدرات يراقبون لهم 
حركة الدخول إلى المخيمات

¶ ¶ ¶

عائالت ومسؤولون متورطون في التغطية 
والحماية... والتجار هم من جنسيات متنوعة

¶ ¶ ¶

الحل بتشكيل قوة أمنية مشتركة من كل 
الفصائل ورفع الغطاء عن كل التجار
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من  اأدخرته  قد  كنت  ما  كل  وهو  دوالر،   1100 نحو  كلفتني  و�سّجلتها. 
عملي ال�سابق". 

املنازل،  اأحد  اإىل  طلبّية  اأو�سل  كنت  وبينما  اأ�سابيع،  ثالثة  "بعد  وتابع: 
الأ�سّلم  الرابع  الطابق  اإىل  و�سعدت  املبنى  اأمــام  النارّية  دراجتي  ركنت 
الطعام اإىل الزبون. لكن حني نزلت، فوجئت بعدم وجود الدراجة. �سعقت 
العثور  من  يتمكنوا  مل  لالأ�سف  ويا  لكن  بذلك،  املخفر  اأبلغت  وارتبكت. 
املطعم  ف�سرط  اأفــعــل.  مــاذا  اأدري  اأعــد  ومل  بالياأ�ض،  اأ�سبت  هنا  عليها. 
االأ�سا�ض هو اأن يكون لدّي دراجة نارّية، لكن مل يعد لدي ما يكفي ل�سراء 
دراجة اأخرى. ولكي اأهرب من واقعي ال�سعب، عمدت اإىل تدخني �سجائر 
احل�سي�سة. مكثت اأ�سابيع عدة من دون عمل. يف هذه الفرتة اأ�سفق علّي 
اأحد التّجار، و�ساألني ما اإذا كنت اأود اأن اأعمل معه واأجني بع�ض املال. يف 
البداية ترّددت، لكني عدت ووافقت. و�سيئًا ف�سيئًا �سرت تاجرًا معروفًا، 

واأ�سبحت مطلوبًا للدولة". 
�ساألته: "هل اأنت را�ض عن ذلك؟". 

للخطر.  معّر�سة  وحياتنا  �سيئة،  النا�ض  اأمــام  �ُسمعتنا  ال.  "بالطبع  قــال: 
ميكن اأن ُنقتل يف اأي وقت، اأو يتم القب�ض علينا. لكن مل يعد لدّي خيار 
اآخر. يعمل حاليًا بع�ض اخلريجني اجلامعيني يف جتارة املخدرات، ب�سبب 

عدم وجود اأعمال ميار�سونها". 
قاطعته قائاًل: "لكن هذا لي�ض مربرًا، الأن �سرر املخدرات كبري جدًا عليكم 
وعلى النا�ض. كّل النا�ض هنا يعي�سون حتت وطاأة الظروف املعي�سّية عينها، 
ومل ميت اأحد من اجلوع، واجلميع يتدّبرون اأمرهم وقوت عيالهم. ثانيًا، 

اأال ترى اأّنكم بهذه التجارة، واإن كنتم ال تق�سدون ذلك، تدّمرون �سمعة 
املخّيم ون�سيجه االإجتماعي وتخدمون اإ�سرائيل يف نهاية املطاف". 
خمــدرات،  م�سانع  هناك  مكان  كــل  يف  حتمًا.  تبالغ  "اأنت  قــال: 

اخلفيف"،  "ع  نبيعها  فقط  هنا  نحن  املناطق.  كل  اإىل  وي�سّدرونها 
علمًا اأن معظم ب�ساعتنا نبيعها الأ�سخا�ض من خارج املخّيم. نحن ال جُنرب 
اأحدًا على �سراء املخدرات، من يريدها �سواء كنا موجودين اأم ال، ي�ستطيع 

الذي ال  ال�سخ�ض  اأن من�سك  ُيعقل  �سلعة. هل  كاأي  عليها  احل�سول 
يدخن املخدرات وجنربه على تعاطيها رغمًا عنه؟". 

�ساألته: "اإذا وجدت عماًل هل ترتك جتارة املخدرات؟". رد قائاًل: 
اأي�سًا، وال يالحقوين يف  ملفي  الدولة  تنّظف  اأن  �سرط  لكن  "نعم، 

ما بعد". 
يرتكون  املخدرات  جّتــار  لكل  املخرج  هذا  توفر  لو  براأيك  "هل  قلت: 

هذه التجارة؟". 
اأجاب: "ب�سراحة ال. هناك بع�ض التّجار الكبار الذين يجنون مبالغ طائلة، 
وعدد منهم مل يعد هّمهم �سمعة املخّيم وفل�سطني الأنهم �ساروا متورطني 
بجرائم، واأ�سبحوا �سمن �سبكات خمدرات كبرية داخل املخيم وخارجه. 

ال اأعتقد اأن هوؤالء �سيرتكون هذا العمل، الأنهم باتوا ي�سكلون اخلطر 
االأكرب علمًا اأن عددهم لي�ض كبريًا، لكنهم ي�سّببون امل�ساكل. احلل 
الوحيد مع هوؤالء هو القّوة، والقيام بت�سليمهم اإىل الدولة. لكن ثمة 

م�سكلة اأي�سًا، وهي اأن بع�ض االأ�سخا�ض داخل الف�سائل يتعاملون 
معهم ويوؤّمنون الغطاء لهم، اأما من هم مثلي فنحن نعترب من التّجار 

ال�سغار". 
* "اأخربين كيف ت�سّللت املخدرات اإىل املخّيمات؟". 

- "يف املخيم ال يوجد م�سانع خمدرات اأو مزارع ح�سي�سة، املخّيم فقط 
وحتديدًا  املخّيم،  خــارج  من  تاأتي  املــخــدرات  واالإ�ستهالك.  للتوزيع  هو 
فيها  تنت�سر  التي  االأحــيــاء  اأن  الحــظ  لــه.  املال�سقة  ال�سعبية  االأحــيــاء  عرب 
طويل،  وقت  فمنذ  املخّيم.  اأطــراف  على  تقع  التي  االأحياء  هي  املخدرات 
هناك، وحتديدًا  االأهــايل  بني  عالقات  ن�ساأت  اجلغرايف  التداخل  وب�سبب 
اأثناء  احل�سي�سة  يتعاطون  يلتقون،  حني  كانوا  البداية  يف  ال�سباب.  بني 
تطّور  بعدها،  لتعاطيها.  البيوت  اإىل  منها  القليل  يدخلون  ثم  ال�سهرات، 
االقرتاح  لقي هذا  بها.  واملتاجرة  املخّيم  اإىل  كمّيات  اإدخــال  احلديث عن 
االأمــر  تطّور  ثم  �سريعًا،  ربحًا  ــن  تــوؤمِّ االأمـــور  بهذه  التجارة  الأّن  ترحيبًا 
مع  تتعامل  باتت  �سبكات  وتكّونت  املخدرات،  من  اأخــرى  اأنــواع  باإدخال 

ال�سحافيني  بع�ض  ليت  ويــا  الف�سائل.  اإىل  املنتمني  بع�ض  ومــع  اخلــارج 
ين�سمون اإلينا"، ختم حديثه ممازحًا.

مع امل�سوؤول عن اأمن املخّيم 
الأمني �سر ف�سائل منظمة التحرير يف خمّيم �ساتيال كاظم ح�سن، اجلهة 
املخّيمات  اإىل  املــخــدرات  دخــول  عــن  روايــتــه  املخيم،  اأمــن  عــن  امل�سوؤولة 

الفل�سطينية.
قال: "بداأت هذه امل�سكلة مع خروج منظمة التحرير من لبنان عام 1982، 
حيث مل يعد هناك �سلطة فعلّية للجان ال�سعبّية وال للكفاح امل�سّلح، ما اأدى اإىل 
حدوث فراغ كبري جعل اأبواب املخّيمات م�سّرعة لدخول مثل هذه ال�سموم. 
ومع الوقت، اأ�سبحت جّتارة املخدرات منّظمة تديرها بع�ض الع�سابات يف 
الداخل واخلارج، وبداأت اإعتداءاتها تتزايد وال �سيما يف الفرتة االأخرية. 

هنا، تداعت الف�سائل وقررت رفع اأّي غطاء عن جّتار املخدرات واملدمنني، 
ومكافحة هذه االآفة ب�ستى الطرق. لكن امل�سكلة االأ�سا�سّية كانت تكمن يف 
العام  ففي  املخيم.  يف  املوجودة  االأمنّية  للقوى  وحماية  غطاء  توافر  عدم 
1969 ح�سل اإتفاق القاهرة لتنظيم العمل امل�سّلح يف لبنان، وكانت منظمة 
ال�سيطرة.  االأمور حتت  املخّيمات، وكانت  اأمن  امل�سوؤولة عن  التحرير هي 
لكن يف العام 1987 ونتيجة للتطورات ال�سيا�سّية يف البالد، األغى الرئي�ض 
اأمني اجلميل اإتفاق القاهرة باعتباره مي�ّض �سيادة لبنان، وباتت املخّيمات 

من م�سوؤولية الدولة اللبنانية". 

ومّت  املخدرات  مرّوجي  على  القب�ض  جرى  اإذا  امل�سكلة  ما  "لكن  �ساألته: 
ت�سليمهم اإىل الدولة؟".

اأّي  ال�سالح يف  ا�ستخدام  اأن  االأوىل  "هناك م�سكلتان:  اأجــاب:   
للمالحقة  االأمــنــّيــة  الــقــوى  عنا�سر  يعّر�ض  قــد  دهــم  عملية 
مطلوبًا  العن�سر  وي�سبح  اللبنانّية،  الدولة  من  القانونّية 
نار  اإطــالق  ح�سل  اإذا  �سّيما  وال  توقيف،  مذكرة  وعليه 
باب  ومــن  املــرّوجــني  بع�ض  اأن  الثانية،  امل�سكلة  قتلى.  و�سقط 
اللبنانّية،  الــدولــة  اإىل  �سّلمهم  مــن  االأحــيــان  بع�ض  يف  يتهمون  النكاية، 
مفتوحة،  الق�سية  ت�سبح  وهنا  املــخــدرات،  جتــارة  يف  معهم  �سريك  باأنه 
وي�سبح اأّي عن�سر اأو م�سوؤول يف القوة االأمنّية معّر�سًا للمثول اأمام 
الق�ساء واملحاكمة. امل�ساألة معّقدة، واحلل ال�سحيح لها هو يف اإيجاد 
تراعي  اأن  �ساأنها  من  التحرير،  ومنظمة  اللبنانية  الدولة  بني  �سيغة 
االأمنّية  القوى  منح  اإىل  وتف�سي  لبنان،  يف  الفل�سطينّية  اخل�سو�سّية 
اأي مالحقة  من  اأن حتميها  على  االآفــة،  هذه  ملحاربة  بالتدخل  �سالحّيات 

ق�سائّية". 
م�سوؤولّية ف�سائل وعائالت

االإتهام  اأ�سابع  معظم  توّجهت  املخيم،  يف  النا�سطني  بع�ض  مع  لقاء  يف 
اإىل بع�ض امل�سوؤولني يف الف�سائل، بالتورط يف جتارة املخدرات وتاأمني 
اأهم املعّوقات  اأّن من  اإىل  اأ�ساروا  الغطاء واحلماية لبع�ض املطلوبني. كما 
للتّجار.  العائلي  االإحت�سان  هو  امل�سكلة،  هــذه  معاجلة  دون  حتــول  التي 
الف�سائل،  كل  من  م�سرتكة  اأمنية  قــّوة  اإن�ساء  فهو  نظرهم،  اأمــا احلل يف 
ورفع الغطاء عن كل التّجار، واإعطاء مهلة اأ�سبوعني لكل من يريد ترك هذا 
العمل. اأما من ي�سبط بعد ذلك متلّب�سًا ببيع املخدرات، فيتم القب�ض عليه 

وُي�سّلم اإىل الدولة. 
املخّيمات وحتديدًا  ببع�ض  اأ�سّرت كثريا  املخدرات  اأن  على  هوؤالء  يجمع 
فهل  وقيمها.  و�سمعتها  باأمنها  والــر�ــســيــدّيــة،  الــرباجــنــة  وبـــرج  �ساتيال 
الفدائيني  الذي كان مدر�سة تخّرج  يتحّول خمّيم �ساتيال،  اأن  مثاًل  يعقل 
على  وا�ست�سهد  اأبو طوق،  وعلي  املغربي  دالل  منه  واملقاومني، وخرجت 

ترابه مئات االأبطال، اإىل �سوق لتجارة املخدرات. 
التّجار  هــوؤالء  تــرتك  وال  املخّيمات،  وتنقذ  تتحّرك  اأن  الف�سائل  على  ختامًا، 
يغر�سون خناجرهم امل�سمومة يف قلب خمّيماتنا، بحيث يبددون القيم الثورّية 

والبطولّية التي كّر�سها �سهداوؤنا. 
* صحافي فلسطيني من تجّمع اإلعالميني الفلسطينيني 
في لبنان "تفاعل"

هربت من واقعي الصعب إلى اإلدمان  ثم اإلتجار...
¶ ¶ ¶

ال يوجد مصانع مخدرات او مزارع حشيشة في 
المخيمات، المخيم فقط للتوزيع واالستهالك، 

المخدرات تأتي من خارجه
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حت�سل عملية بيع حبوب الهلو�سة واأ�سناف املخدرات، عند زاوية ال�سارع 
العنان يف جنوب بريوت. هذا  الفا�سل بني خميم برج الرباجنة ومنطقة 
"جتارة  اإن  ويقول  نف�سه.  ال�سارع  يف  ماركت  ميني  �ساحب  يوؤكده  ما 
املخدرات تن�سط كثريًا يف الليل، حيث يجل�ض التاجر على الر�سيف، ي�سع 
�سيارته.  مكرّبات �سوت  رافعًا �سوت  �سباب،  نارجيلته وحوله جمموعة 
هذا امل�سهد يتكّرر يوميًا، وي�سّبب القلق للجميع حيث تقع م�ساجرات دائمة 

بينه وبني التّجار االآخرين، واأحيانًا تتطّور اإىل اإطالق نار". 
لكن تعالت االأ�سوات يف املخيم واملحيط اللبناين الإنهاء الظاهرة. وبالفعل 
معظمهم  واعتقلت  التّجار،  والفل�سطينّية  اللبنانّية  االأمنّية  االأجهزة  الحقت 
يف ال�سارع  واملخيم. وبطبيعة احلال خرج التّجار من ال�سجن بعد فرتة، 
لكن مل يعد يف ا�ستطاعتهم العمل بحرية كما ال�سابق. ما اأدى اإىل تغيري 
طريقة البيع يف االأ�سهر املا�سية، اإذ مل تعد علنّية كما كانت قباًل. حاليًا، 
وال�ساري  ج  املــروِّ التن�سيق بني  بعد  بيعها  املخدرات ويتم  ترويج  يح�سل 
عرب "الوات�ض اب"، ال �سيما بعد اختفاء التّجار الكبار عن االأنظار، ح�سب 

ما يوؤكد بع�ض �سكان املخيم.
خارطة الت�سّلم والت�سليم

تالحظ  اأنها  الرباجنة،  بــرج  ت�سكن يف حمــاذاة خميم  وهــي  منى،  ت�سري 
يتجمعون  ال�سّبان  بع�ض  اأن  الفجر،  امل�ساء وحتى  يف فرتات خمتلفة من 
ومعهم اأكيا�ض �سوداء �سغرية، ينتظرون اآخرين ياأتون يف اأوقات خمتلفة، 
املــخــدرات  م�سدر  اإىل  بالن�سبة  اأمــا  ب�ساعة.  ويت�سّلمون  مــااًل  ي�سّلمون 
جمال  يف  النا�سطني  اأحــد  يقول  كما  ال�سوق،  ح�سب  فيتنّوع  الرئي�سي 
مكافحة املخدرات داخل املخيم، وا�سمه ح�سني. ويلفت اىل اأن "املخدرات 
كانت ت�سل اإىل املخيم من حّي البعلبكّية يف ال�ساحية اجلنوبّية. وت�سل 
كمّيات اأخرى من نقطة البورة خلف حمطة بنزين مدكو، حيث حتظى هذه 
املناطق بحماية اأ�سخا�ض نافذين اأمنيني وحزبيني. اإال اأنه وبعد احلمالت 
اعتقل  الغطاء احلزبي،  اللبنانية ورفع  االأمنية  االأجهزة  قبل  املتالحقة من 
ذلك  حّتم  "لقد  ح�سني:  وي�سيف  املخيم".  خــارج  التّجار  من  كبري  عــدد 
وتبع  داخله،  املوجودة  امل�سادر  على  االإعتماد  املخيم  داخل  التّجار  على 
ذلك اإن�ساء معمل لت�سنيع الكبتاغون ورمبا ت�سديره اىل اخلارج. املوقع 
معروف للف�سائل واجلهات االأمنّية يف املخيم، لكن ال اأدري ملاذا ال ُيقتحم 
املنزل حتى االآن؟ هل يحظى بغطاء ف�سائلي؟ اأم هو حممي من قبل نافذين 
اأمنيًا؟". ويتابع: "املخيم بات ُم�سّدرًا لبع�ض اأنواع املخدرات، وال نعرف 

حتى االآن م�سدر املواد االأولّية لت�سنيع حبوب خمدرة كهذه".
يتكّرر امل�سهد ذاته يف خمّيمات اأخرى كالبّداوي )�سمال لبنان( و�ساتيال 
)بريوت( والر�سيدية )جنوب لبنان( ولو ب�سكل خمتلف، والقا�سم امل�سرتك 
اإليها من اخلــارج. ويف هذا االإطــار، ي�ستغرب  اأن املخدرات تدخل  بينها 
ما  الفل�سطينّية يف خميم �ساتيال،  التنظيمات  اأحــد  كــادر يف  رامــز، وهو 
داخل  الزهيد  املخدرات  و�سعر  االآفــة  لهذه  ال�سريع"  بـ"االإنت�سار  ي�سفه 
املخدرات  "و�سول  اأن  باأ�سعارها خارجها. وي�سري اىل  املخيمات مقارنة 
اإىل �ساتيال يح�سل عرب اأربع نقاط رئي�سّية عند اأطراف املخيم، وتقع كل 
نقطة منها حتت �سلطة تاجر من جّتار املخدرات. ويتم اإدخال "الب�ساعة" 
اأن  ويوؤكد  االأحيان".  غالب  يف  نارية  دراجــات  اأو  خا�سة  �سيارات  عرب 
موادهم  لبيع  النهار  و�سح  يف  املخيم  اإىل  بالقدوم  التّجار  هوؤالء  "جراأة 
املخدرة ال يدّل اإال على اأن هناك من "يغطيهم" �سيا�سيًا واأمنيًا. ويتعامل 

من  اأو  الفل�سطينيني  من  بع�سهم  املخيم،  داخــل  من  مرّوجني  مع  التّجار 
جن�سّيات اأخرى".

اأما يف �سمال لبنان، وحتديدًا يف خميم البداوي الذي يعاين من اكتظاظ 
عام  البارد  نهر  اأهايل خميم  نزوح  بعد  اال�ستيعابّية  قدرته  يفوق  �سكاين 
2007 اإليه، اإ�سافة اإىل اللجوء ال�سوري ب�سبب احلرب الدائرة، فاإن هذه 
الكتلة ال�سكانّية الكبرية هي مبثابة فر�سة لتّجار املخدرات لزيادة ن�ساطهم 

ومبيعاتهم. 
م�سادر  "اأن  املخيم،  ال�سبابي يف  احلــراك  نا�سط يف  وهو  مــازن،  يوؤكد 
اإدخال املخدرات اإىل املخيم معروفة، وهناك م�سدر رئي�سي يقع يف جبل 
بتو�سيل  املنطقة،  االأبــرز واالأهــم يف  تاجران، وهما  يقوم  حم�سن، حيث 
التّجار يف �سارع  "هوؤالء  اإىل جّتار داخل املخيم". وي�سيف:  املخدرات 
"اإنطالقًا  ويتابع:  املخيم".  يف  االأمنّية  القوى  لدى  معروفون  الفوز  اأبــو 
وبع�سهم  املخيم،  داخــل  التّجار  بقية  اإىل  التوزيع  يتم  املــوقــع،  هــذا  مــن 
املخيم  داخل  التّجار  عدد  ويقّدر  املخيم.  داخل  ف�سائل  على  حم�سوبون 

بنحو �سبعة اأ�سخا�ض".
وكانت القوى االأمنّية يف خمّيم البداوي قد اعتقلت بع�ض �سغار التّجار 
داخل املخيم، بينما مل يتم اعتقال اأي تاجر خارجه حتى االآن، الأنهم خارج 
قانونّية  الذي ترتتب عليه مالحقة  االأمر  الفل�سطينّية،  االأمنّية  القّوة  �سلطة 
من قبل الدولة اللبنانية، وهو ما ح�سل يف احلادثة االأخرية، عندما بادرت 

القوى االأمنّية اإىل ا�ستدراج اأحد التّجار اإىل حدود املخّيم حيث ن�سبت له 
كمينًا حمكمًا، تخلله اإطالق نار اأ�سيب على اإثره التاجر يف راأ�سه حيث ُنقل 
اأحد م�ست�سفيات املنطقة. والأن احلادثة ح�سلت خارج حدود  للعالج يف 
املخيم، فقد بات عنا�سر القّوة االأمنّية الفل�سطينّية مطلوبني ق�سائيًا واأمنيًا! 

وملـــخـــيـــم الـــــبـــــداوي مــــدخــــالن رئـــيـــ�ـــســـّيـــان: الـــ�ـــســـمـــايل مــــن جـــهـــة جــبــل  
يوجد  املدخلني،  عند  القبة.   / حم�سن  جبل  جهة  البداوي، والغربي من 
العامة  القيادة   - ال�سعبة  )اجلبهة  الفل�سطينّية  للف�سائل  تابعة  حواجز 
وفتح االنتفا�سة(. لكن هناك �ستة مداخل غري ر�سمّية تتوزع على حدود 
املخيم، وعادًة ما يتم تهريب املخدرات منها. وغالبًا ما تتم عمليات التهريب 
للمخيم لياًل من جهة جبل حم�سن واملنكوبني والقّبة. والالفت اأنه قبل هذه 
واجلي�ض  االأمنّية  لالأجهزة  تابعة  ر�سمّية  وحواجز  نقاط  توجد  املداخل، 
املــخــدرات من خــالل هذه  ذلــك، تعرب  الرغم من  اللبناين حتــديــدًا. وعلى 
الفرتة  املخيم. ويف  نا�سطون يف  يوؤكد  اأو رقيب، كما  النقاط بال ح�سيب 
االأخرية، ن�سطت عمليات التهريب عرب الن�ساء اأو طالب اجلامعات. ويقول 
اأن  اأكــدت  حتقيقاتهم  اإن  امل�سرتكة،  االأمنّية  القّوة  يف  فل�سطيني  م�سوؤول 
"جّتار املخدرات ي�ستغلون فتيات ون�ساء الإدخال املخدرات حتت ثيابهن". 
عرب  طرابل�ض  يف  التبانة  منطقة  اإىل  بقاعّية  مناطق  من  املخدرات  وتاأتي 
�سيارات تاك�سي يكون يف داخلها ن�ساء لكي ال ُيرثن ال�سك لدى عنا�سر 
اجلي�ض واالأجهزة االأمنّية، وهناك يت�سّلمها جّتار �سغار ويوّزعونها على 

املرّوجني. 
و�سورّية.  وفل�سطينّية  لبنانّية  بني  واملــرّوجــني  التّجار  جن�سّيات  وتتوّزع 
الكبرية.  الكميات  يوؤّمن  وهو  الكبري"،  بـ"البارون  التّجار  كبري  وُيعرف 
وعند مداهمات القوى االأمنّية، تلقي القب�ض على �سغار املرّوجني من دون 
امل�سا�ض بهذا الراأ�ض املدّبر. وقد �سبق و�سّلمت القّوة االأمنّية امل�سرتكة يف 

خميم البداوي نحو 155 �سخ�سًا �سالعني بتجارة املخدرات.
* صحافي فلسطيني من تجّمع اإلعالميني الفلسطينيني في لبنان "تفاعل"

طريق المخدرات بين المخّيمات وجوارها... 
سالكة على خطين!

اأحمد ليلى*

نافذون داخل المخيمات وخارجها 
يبسطون حمايتهم على التجار والمروجين

 )من موقع مخيم البص(
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اأعوام  �سبعة  قبل  حياته.  يف  م�سريّية  اإعتربها  ل�سدمة  )اأ.ن(  تعّر�ض 
لكنه  الكومبيوتر،  علوم  يف  بكالوريو�ض  حــامــاًل  اجلامعة  مــن  تــخــّرج 
االأق�ساط  تكاليف  ا�ــســتــدانــوا  اأهــلــه  اإن  يــقــول  �سه.  تخ�سّ يف  يعمل  مل 
وم�ساريف اجلامعة، وحتى االآن مل ي�سّددها. لقد اأ�سبح مقّره �سوارع 
فَقَد  ي�ستغل،  والأنه مل  الكومبيوتر.  �سا�سات  اأمام  بدل اجللو�ض  املخيم 
من  خمتلفة  نوعّيات  اأدمــن  تخّرجه.  فور  بالزواج  وعدها  التي  حبيبته 
الكحول واملخدرات، هربًا من واقعه ولكي يتنا�سى ما يح�سل له، وفقًا 
لتعبريه. حاول مرات عدة االإقالع عن االإدمان، ال �سيما بعدما تدهورت 
على  اأجــروؤ  "حاولت كثريًا ومل  ذلــك.  ي�ستطع  لكنه مل  ال�سحّية،  حالته 
الذهاب اإىل م�سّح كي ال ت�سّوه �سمعتي اأو �سيت اأهلي، ولعدم متكني 

من تاأمني تكاليف العالج".

اإيجاد مر�سد يتبناه  مل يوّفق ال�ساب وهو على م�سارف الثالثينيات، من 
وي�ساعده على بدء حياة جديدة. لكنه يوؤكد اأنه ال يرف�ض اأي طلب للم�ساعدة 
يف عامل الكومبيوتر وت�سليحاته، وهذا ما يدّر عليه بع�ض املال املتقطع، 

في�سرتي مبا يجنيه "الكيف ليعّدل مزاجه".
يربز يف اإطار معاجلة مدمني املخدرات دور اجلمعيات املدنّية وال�سعبّية، 
والتي  بــريوت،  الرباجنة، جنوب  برج  "اإن�سان" يف خميم  ومنها جمعية 
ال�سفارة  من  اأّويل  مــايل  وبدعم  فردّية  بجهود   2013 العام  يف  اأن�سئت 
اأن  اخلفاجي،  ر�سا  "اإن�سان"،  يف  املعالج  الطبيب  يو�سح  الفل�سطينّية. 
املدمنني  املر�سى  ي�ستقبل  اأنه  علمًا  التمويل،  �سعف  من  يعاين  "املركز 
من جميع اجلن�سّيات. منذ افتتاحه، عالج �سمن تقديراته نحو خم�سمائة 
حالة ب�سكل �سّري، حفاظًا على خ�سو�سية املري�ض الذي يعترب يف النهاية 
الفطرّية  املرحلة  مــراحــل:  ثــالث  �سمن  العالج  املركز  ويــوؤّمــن  �سحّية". 
"ديتوك�ض"، وهي مرحلة تنظيف اجل�سم من املادة املخّدرة، تتبعها املرحلة 
الثانية من العالج النف�سي وال�سلوكي، و�سواًل اإىل مرحلة تطوير الذات. 
ويتوّفر يف املركز 13 �سريرًا للمعاجلة، ويت�سّمن �سالة ريا�سّية ومكتبة، 

كما يوّفر اأن�سطة عدة، منها ور�ض عمل حرفية وفنية، وتعّلم املو�سيقى.
اأدمن املخّدرات 22 عامًا!

واإدمان  التعاطي  اإىل  الفل�سطيني  تدفع  التي  لالأ�سباب  متابعته  من خالل 
املخدرات، عزا خفاجي االأمر اإىل الفقر والبطالة التي يعاين منها ال�سباب، 
باالإ�سافة اإىل بيئة املخيم التي تتوافر فيها املخدرات ب�سهولة، وم�ساحبة 

عن  مبـــرارة  الطبيب  ويتحدث  التجربة.  يف  الــدخــول  ورغــبــة  املدمنني، 
و�سفيت،  عــوجلــت  الــتــي  احلـــاالت  بع�ض 

جمـــددًا،  الــتــعــاطــي  اإىل  عـــادت  لكنها 
اأّي تغيري يف  اإىل عــدم حــدوث  نــظــرًا 

حياة املتعاطي جلهة تاأمني فر�سة عمل، 
املــادة  هــذه  على  احلــ�ــســول  �سعوبة  اأو 

لل�سباب  عمل  فر�ض  تاأمني  املركز،  دعــم  اىل  باالإ�سافة  مطالبًا  املــخــّدرة، 
ومكافحة هذه االآفة.

ويذكر خفاجي، اأن هناك حاالت ا�ستثنائّية مل ي�ستطع املركز ا�ستقبالها، 
املطلوبة،  االإمكانات  توافر  وتعقيدها، وعدم  اإىل خ�سو�سية احلالة  نظرًا 
ف�ساًل عن اأّن العديد من املر�سى مل تكن لديهم القدرة على حتّمل العالج 
ال  االأمــر  اأن  ي�سيف  املركز،  التي عوجلت يف  الفئات  لفرتة طويلة. وعن 
والن�ساء  الفتيات  مــن  حـــاالت  هــنــاك  بــل  فح�سب،  الــذكــور  على  يقت�سر 

املتزوجات اللواتي عانني من هذه االآفة.
اأدمن  املركز.  معاجلته يف  وقد متت   1983 العام  مواليد  من  �ض(  )�ــض. 
بعد  "اإن�سان" للعالج  اىل  جلاأ  اأنواعها.  بجميع  عامًا   22 ملدة  املــخــّدرات 
عالجه  مدة  ا�ستغرقت  حيث  االأف�سل،  نحو  حياته  بتغيري  قــرارًا  اتخاذه 
�سنة واأربعة اأ�سهر، ق�سى منها ثالثة اأ�سهر ح�سانة يف املركز، وا�ستكمل 
�سائق  حاليًا  ويعمل  ولــديــن،  واأجنـــب  مــتــزوج  االآن  هــو  خــارجــه.  عالجه 
تاك�سي. يتذكر كيف كان يتو�ّسل من يلقاه لكي يعطيه ثمن حّبة هلو�سة، 
وكيف اأ�سبح منبوذًا من ذويه. نادم حاليًا على كل ما قام به، وي�سكر من 

�ساعده ال �سيما مركز "اإن�سان"، وي�سري اإىل اأن �سبب تعاطيه املخدرات، 
هو الرغبة يف جتربة �سيء �سمع اأنه ينقله اإىل عامل اآخر.

هلو�سة  حبوب  تعاطى  وهــو  عــامــًا،   20 العمر  مــن  فيبلغ  ح(  )م.  اأمــا 
عاد  لكنه  عــدة،  اأ�سهرًا  مدة عالجه  وا�ستغرقت  زاناك�ض(  )تــرامــادول، 

اإىل االإدمان جمددًا. يعزو عودته اإىل اأن ج�سمه تغرّي 
بعد توقفه عن التعاطي، لكن واقعه مل يتغرّي. يقول 

ال�سفر  اأو  عمل  فر�سة  يريد  "الفل�سطيني  اإن 
اأ�ستطيع  وال  اعمل  ال  واأنــا  اخلـــارج،  اإىل 

ال�سفر، فاأ�سافر عرب احلبوب اىل 
املــكــان الـــذي اأريـــــده يف 
بـــاأن  يــعــرتف  خيايل". 
الهلو�سة  حبوب  "تاأمني 

لـــيـــ�ـــض �ـــســـعـــبـــًا، وميــكــن 
�ــســراوؤهــا بــاأ�ــســعــار زهــيــدة 
عـــرب مــــرّوجــــني. عــلــمــًا اأنـــه 

لدينا �سيدليات تبيع هذه 
االأنواع من احلبوب من 

دون و�سفة طبيب".

العالج اأمني... وقانوين 
والــروؤيــة  االإمــكــانــات  للمدمنني، وال متلك  "االونروا" عــالجــًا  وكــالــة  تــوؤّمــن  ال 
اأهلّية، حملّية ودولّية، حتاول امل�ساعدة بعالج  اأن جمعّيات  اإاّل  مل�سروع كهذا. 
عدد غري معروف من املدنيني املدمنني يف املخّيمات الفل�سطينّية.  اإّن الف�سائل 
االأمن  قائد  ويقول  مدمن.  اأّي  لعالج  ا�ستعدادها  عن  دومــًا  تعلن  الفل�سطينّية 
الوطني الفل�سطيني يف لبنان اللواء �سبحي اأبو عرب يف هذا ال�سياق، اإّن "اأّي 
فــورًا وجمانًا". ولكن عالج  العالج  له  نوؤّمن  تامة،  العالج ب�سرّية  مدمن يريد 
االإدمان يف املخّيمات يحتاج اإىل اإزالة اأ�سباب االإدمان اأواًل، كي ال تزيد اأرقام 
اللبناين -  "جلنة احلــوار  به  ما طالبت  املتعاطني واملدمنني واملرّوجني. وهذا 
اإىل  الــعــام اجلـــاري، عندما دعــت  مــن  الــثــاين  كــانــون  الفل�سطيني" يف �سهر 
"حماربة املخدرات يف املخّيمات عرب م�سارين: االأول اأمني، تتحّمله الف�سائل 
الفل�سطينّية من خالل تكثيف جهودها بالتن�سيق مع االأجهزة االأمنّية اللبنانّية 
الإلقاء القب�ض على التّجار واملرّوجني وت�سليمهم اإىل ال�سلطات 
حياة  ت�سّهل  قوانني  اإقــرار  عرب  والثاين  اللبنانية. 
الفل�سطينيني، وتكثيف اجلهود مع وكالة غوث 
"االأونروا"  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

واللجان ال�سعبية يف املخّيمات.
* صحافي فلسطيني من تجّمع 
اإلعالميني الفلسطينيني
في لبنان "تفاعل"

أسباب اإلدمان تتعدد في المخّيمات: 
من ينقذ الشباب؟

اأحمد ال�ضباهي*

الفقر والبطالة وسهولة توافر المخدرات في 
المخيمات... من أسباب انتشار التعاطي واإلدمان
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املنا�سل  ال�سيوعي  العمل  ملنظمة  العام  االأمــني  رحيل  تناولوا  الذين  الُكّتاب 
حفل  عند  توقفوا  ومواقفه،  ابراهيم  حم�سن  العربي  الفل�سطيني  اللبناين 
يف  حــاوي  جــورج  اللبنانية  الوطنية  املقاومة  جبهة  اإطــالق  يف  رفيقه  تاأبني 
خطاأين  اإرتــكــبــت  اللبنانية  الوطنية  احلــركــة  اإن  وقــولــه   ،1982 اأيــلــول   16
خالل احلرب االأهلية 1975 – 1990، اأولهما اأنه يف معر�ض "دعم ن�سال 
ال�سعب الفل�سطيني ذهبنا بعيدًا يف حتميل لبنان من االأعباء امل�سلحة للق�سية 
فكان  الــثــاين  اأمـــا  واإن�سافًا".  وعــدالــة  طــاقــة  يحتمل،  مــا  فــوق  الفل�سطينّية 
اإىل  الطريق  االأهلّية حتت وهم اخت�سار  احلرب  �سفينة  ركوب  "ا�ست�سهال 
القيادة  يتن�سل من جتربة  ابراهيم  اأن  البع�ض  توّهم  التغيري الدميقراطي". 
امل�سرتكة للحركة الوطنية واملقاومة الفل�سطينية يف لبنان، ثم اإطالق املقاومة 
الق�سيتني  من  ال�سيا�سّية  ابراهيم  مواقف  يف  مقطع  جمــّرد  هــذا  اللبنانية. 

الفل�سطينّية واللبنانّية على حّد �سواء. 
والن�ض عربَّ عن نقد جريء للتجربة التي خا�سها ابراهيم وحاوي واحلركة 
التي  ال�سيا�سي،  املجل�ض  رئا�سة  جنبالط يف  كمال  بقيادة  اللبنانية  الوطنية 
درج  ابراهيم  اأن  والواقع  فيه.  التنفيذي  العام  االأمــني  موقع  ابراهيم  �سغل 
اللبنانّية  الوطنية،  ال�سيا�سية  املمار�ستني  نقد  على  متعددة  منا�سبات  يف 
منظمة  قــيــادة  مــع  عالقته  يقطع  مل  ــه  اأن علمًا  �ــســواء.  حــد  على  والفل�سطينّية 
مع  ال�سراع  خندق  يف  اأنها  طاملا  االأوقــات،  اأحلك  يف  الفل�سطينّية  التحرير 
العدو االإ�ستيطاين ال�سهيوين. اإذ من البديهي اأن يظل مع هذه القيادة حتى 
مقاومتها.  يدير  هو  ويبقى  بــريوت،  من  الفل�سطينيني  املقاتلني  مع  خروجها 
على  درجــت  ابراهيم  مواقف  اأن  فاتهم  ال�سابق،  املقطع  اقتطعوا  الذين  لكن 
مع  العالقة  فيها  باتت  التي  املرحلة  تلك  فيه  دومــًا، مبا  الق�سّية  مع  الوقوف 
منظمة التحرير مبثابة "تهمة" قد تطيح راأ�ض من يجهر بها. حدث ذلك خالل 
عقود الو�ساية ال�سورية يف لبنان، يف مرحلة ما بعد الغزو االإ�سرائيلي للبنان 

�سيف 1982 وخروج املقاومة الفل�سطينّية منه. 
وموقف ابراهيم مل ينف�سل عن م�ساألة حمورّية يف م�ساره الفكري حلمتها 

و�ُسداها احلر�ض على بقاء جذوة ال�سراع العربي والفل�سطيني مع اإ�سرائيل 
من جهة، وا�ستمرار القرار الوطني الفل�سطيني امل�ستقل يف اأيدي اأ�سحابه، 
القرار،  هذا  م�سادرة  على  تعمل  ودولّية  عربّية  جهة  من  اأكــرث  مواجهة  يف 
ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  هذا  امل�ساومات.  طاولة  على  تفاو�سّيًا  وا�ستخدامه 

العربي والدويل من جهة ثانية. 
انت�سابه  اإىل  يعود  الفل�سطينّية  للق�سية  ابراهيم  مواكبة  يف  االأول  املدماك 
قيادة  يف  امل�ساهمة  ثم  الــعــرب،  القوميني  حركة  يف  لبنان  فــرع  اإىل  املبكر 
الهندي  وهــاين  حب�ض  جــورج  مع  اخلم�سينّيات  مرحلة  يف  العربية  فروعها 
ال�سروع  االأ�ــســا�ــض مــع  ابــراهــيــم على هــذا  ووديـــع حــداد و.... وقــد حافظ 
قّدم  والتي  النا�سرّية،  املرحلة  بعد  احلركة  الي�ساري يف  التحّول  عملية  يف 
الذي  النا�سر  عبد  الرئي�ض جمال  "فتح" اإىل  يا�سر عرفات وحركة  خاللها 
ما �سنع احلداد  وبينهم  وبينه  اأخوانّيًا،  "فتح" تنظيمًا  بداية يف  يرى  كان 
يف  القومي  الرافد  تكّر�ض  ثم  ومعتقالت.  واإعــدامــات  اغتيال  حمــاوالت  من 
على  ب�سماته  ترك  ما  العام 1970، وهو  ال�سيوعي يف  العمل  منظمة  ن�سوء 
كمال  مــن  ثنائّية  بحياكة  تعريبه  جــرى  عندما  اللبناين  ال�سيوعي  احلــزب 
ال�سوفياتي  املوقف  اأن كان  بعد  قيادة حاوي،  نف�سه، مع  جنبالط وابراهيم 
عام 1948،  ال�سهيوين  بالكيان  واالإعــرتاف  عام 1947  التق�سيم  قرار  من 
قاد اإىل عزلة احلزب ال�سيوعي ال�سوري اللبناين واالحزاب العربية امل�سابهة 
واالحتاد ال�سوفياتي اأي�سًا.     اإنطلق ابراهيم  يف موقفه من ال�سراع العربي 
- االإ�سرائيلي من وطنية لبنانية، تدرك اأن ما بني لبنان وا�سرائيل هو  �سراع 
مع  االأمامّية  املواجهة  خط  يف  هو  الفل�سطيني  ال�سعب  كان  واإذا  م�سريي، 
هذه  اأهــداف  اأن  اإال  ومت�سعة،  م�ستمرة  اإ�ستيطانّية،  كولونيالّية  غزوة  اأعنف 
الغزوة تتعدى جغرافية فل�سطني لتطاول املنطقة العربيةاباأ�سرها. وعليه، كان 
قرن من  منذ  ال�سمود  يقف يف مرتا�ض  الذي  الفل�سطيني  اأن  يرى  ابراهيم 
ِو�ْسَع  ـ  الزمن ال يدافع عن وجــوده الوطني فح�سب، بل هو يحجز وي�سبط 
املقدمة منها  لفل�سطني، ويف  العربي  اأر�ض اجلوار  يتهّدد كل  ـ خطرًا  طاقته 

لبنان. من هذا املنطلق، اعترب ابراهيم دعم احلركة الوطنية اللبنانية لن�سال 
ال�سعب الفل�سطيني ق�سية وطنية، تخ�ض لبنان مثلما يجب اأن تخ�ض كل بلد 
عربي ت�سعه اإ�سرائيل �سمن ا�ستهدافاتها املبا�سرة وغري املبا�سرة. وانطالقًا 
من ذلك، راأى خا�ستني تعرّبان عن خطورة امل�سروع ال�سهيوين يف املنطقة، 
حــدود  خــارج  االأطــمــاع  متو�ّسع  اإ�ستيطانيًا  اغت�ساب  م�سروع  اأواًل  كونه 
�سيطرة  عالقة  متار�ض  امل�سروع  هــذا  دولــة  اأن  وثانيًا  التاريخّية.  فل�سطني 
وا�ستنادًا  الع�سكري  العربية، حتجز من خالل جربوتها  للمنطقة  واإخ�ساع 
للنهو�ض  اأي حماولة  االإ�ستعمار،  وقوى  باالمربيالّية  الع�سوية  عالقتها  اإىل 
العربي، وتعمل على تعطيلها، �سيا�سة وتنمية وتطويرًا اقت�ساديًا واجتماعيًا.

لكن لبنان الذي اأراده ابراهيم داعمًا لفل�سطني وق�سيتها، حتّولت مهمته بعد 
االإجتياح ال�سهيوين وخروج املقاومة الفل�سطينية منه، وقيام جبهة املقاومة 
الوطنية اللبنانية، من مهمة الدعم اإىل �ساحة قتال مبا�سر مع جي�ض االإحتالل 
وب�سواعد  لبنانية  راية  وحتت  احلــال،  بطبيعة  نف�سه  عن  دفاعًا  االإ�سرائيلي، 
اأبنائه وبنادقهم، وحماية ل�سيادته وحريته وا�ستقالله، ويف هذا ال�سياق كان 

اعالن قيام جبهة املقاومة الوطنية. 
من  يحمله  مبــا  حــزيــران  مــن  اخلام�ض  يــوم  ابــراهــيــم  ت�سييع حم�سن  جــرى 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ف�سائل  ونعته  وعــربــّيــة،  فل�سطينّية  رمــزيــات 
فوق  رحيله  على  حــدادًا  االأعــالم  ال�سلطة  ونّك�ست  لبنان،  ويف  الداخل  يف 
موؤ�س�ساتها يف االأر�ض املحتلة. و�سبق ومنحه رئي�ض ال�سلطة ورئي�ض الهيئة 
اأعلى   ،2017 عــام  عبا�ض  حممود  ىالفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
والعربي  والفل�سطيني  الوطني  ون�ساله  لعطاءاته  تقديرًا  فل�سطيني  و�سام 
له،  تعلن �سلطة، احلــداد على رجل ال �سفة ر�سمّية  االأوىل  للمرة  واالأممــي. 
ا�سرتاحوا من  اأنهم  اللبنانيني �سعروا  بع�ض  بينما  وال يحمل هويتها حتى، 
رجل كان مبواقفه الفكرّية وال�سيا�سّية و�سلوكه االخالقي نقي�سًا ملمار�ساتهم 

ال�سيا�سّية وف�سادهم.
* باحث وأكاديمي لبناني

كان يف الثانية ع�سرة حني غادر مع عائلته يف اآخر مركب اأبحر من يافا خمّلًفا 
وراءه ميناء املدينة، وهبطت العائلة يف بريوت مدينة والدته وداد املحم�ساين، 
لتبداأ رحلة املواجهة مع احلياة اجلديدة يف الغربة. لكن لبنان مل يكن له منفى 
بل وطًنا، فتزوج اإحدى فتياته الالمعات، �سلمى النجار )�سقيقتها ليلى �سرف 
ع�سو جمل�ض االأعيان يف االأردن(، وحاز الدكتوراه يف احلقوق من جامعة 
من  االقت�ساد  املاج�ستري يف  نال  اأن  بعد  �سنة 1961،  يو�سف يف  القدي�ض 
اجلامعة  من  الفرن�سية  احلقوق  و�سهادة   ،1959 �سنة  يف  اللبنانية  اجلامعة 
ا يف �سنة 1958. وبعد اأن جمع هذه ال�سهادات كلها، عمل يف  اللبنانية اأي�سً
التدري�ض اجلامعي، فكان اأ�ستاًذا لالقت�ساد والقانون يف اجلامعة االأمريكية، 

وللقانون يف اجلامعة اللبنانية. 
"بالدنا فل�سطني" التي  الدباغ �ساحب مو�سوعة  مثل والده م�سطفى مراد 
كتب ف�سولها يف يافا وفقدها يف البحر فاأعاد كتابتها يف بريوت، ظّل �سالح 
الدباغ منخرًطا يف ال�ساأن الفل�سطيني، على الرغم من انهماكه يف املحاماة 
والتدري�ض وتاأ�سي�ض حياته الفردّية. وقد ان�سم اإىل حركة القوميني العرب 
يف اأثناء درا�سته وتروؤ�سه جمعية العروة الوثقى يف اجلامعة االأمريكية، ثم 
فور  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  يف  ال�سيا�سية  للدائرة  عاًما  مديًرا  اختري 

القومي  ال�سندوق  اإدارة  تاأ�سي�سها يف عام 1964، وانتخب رئي�ًسا ملجل�ض 
الفل�سطيني يف �سنة 1980، وكان ع�سًوا يف املجل�ض الوطني الفل�سطيني، 
على  اإحتجاًجا   1993 عام  اأو�سلو يف  اتفاق  توقيع  بعد  ا�ستقالته  قــّدم  لكنه 
للمنتدى  رئي�ًسا  الحــًقــا،  واأ�سبح،  االإتــفــاق.  ذلــك  الوطني  املجل�ض  ت�سديق 
القومي العربي يف عام 2016 خلًفا للدكتور حممد املجذوب، وهو ع�سو يف 

املوؤمتر القومي  العربي منذ عام 1992. 
كان م�ست�ساًرا لنا جميًعا، ال يف القانون فح�سب، بل يف اأمور كثرية، خلربته 
ورجاحة عقله و�سداد راأيه. وقد جمعتنا يف �سنة 2016 جلنة قوامها الدكتورة 
بيان نويه�ض احلوت ونادر اأبو اجلبني والطيب اأحمد �سدقي الدجاين واأنا، 
وكانت الغاية اإ�سدار كتاب تكرميي ل�سفيق احلوت. وكلفني اجلميع، بناء على 

اقرتاحه، اال�سراف على اإ�سدار الكتاب الذي �سدر بالفعل يف �سنة 2017. 
ولد �سالح الدين الدباغ يف يافا يف عام 1936، ودر�ض يف املدر�سة العمرية 
املدر�سة  يف  الثانوّية  درا�سته  اأنهى  نابل�ض.  يف  النجاح  كلية  ويف  يافا،  يف 
اال�ستعدادّية يف بريوت IC، والتحق باجلامعة االأمريكية ونال البكالوريو�ض 
الواليات  اإىل  �سافر   .1959 عــام  املاج�ستري  ثم   ،1965 عــام  االإقت�ساد  يف 
املتحدة لدرا�سة القانون فحاز املاج�ستري من جامعة داال�ض، ثم الدكتوراه من 

ا للمحاماة يف  اجلامعة الي�سوعية يف بريوت �سنة 1961. اأ�س�ض مكتًبا خا�سً
�سنة 1967. وله جمموعة من املوؤلفات، عالوة عن الرتجمات، اأبرزها: 

 .)1967( تريان  وم�سيق  العقبة  خليج  على  العربية  ال�سيادة  	•
.)1968( فل�سطني  وق�سية  ال�سوفياتي  االحتاد  	•

ــه  الــعــربــيــة املــتــحــدة )اأطــروحــت اجلــمــهــوريــة  يف  ـــزراعـــي  ال اال�ـــســـالح  	•
للدكتوراه(. 

 .)1965 – )ترجمة  االحتادية  الدولة  يف  درا�سات  	•
.)1967 – )ترجمة  القانون  فل�سفة  اإىل  مدخل  	•

والنمو االقت�سادي )ترجمة – 1968(.  والعمالة  الدخل  	•
لبنان  الــ�ــســمــاء يف  فــكــاأن  ــدبــاغ يف 2020/1/8،  ال الــديــن  �ــســالح  تـــويف 
مرحلة ممتدة يف  اأَعــالم  هم  ها  الكاآبة.  من  مزيد  اإىل  بعُد  بحاجة  وفل�سطني 
اإال  يخّلفون  وال  الزهر  كــاأوراق  يتناثرون  الدباغ،  �سالح  اأ�سدقاء  الزمن، 
الوح�سة، اأمثال �سفيق احلوت وكلوفي�ض مق�سود ورفعت النمر واأبو ماهر 
على  زاد  الــدبــاغ  وغــيــاب �سالح  كــرث.  املــجــذوب وغــريهــم  اليماين وحممد 

الوح�سة عتمة. 
* كاتب وباحث في  الشوؤن الفلسطينية

وجوه

محسن ابراهيم... اللبناني فلسطينّيًا

صالح الدباغ: آخر المغادرين من يافا

زهري هواري*  

�ضقر اأبو فخر*  
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كان العام الدرا�سي مليئًا بال�سعوبات على الطالب الفل�سطينيني والكادر 
املوؤ�سرات  لكن  اأمــورهــم.  اأولــيــاء  على  وكذلك  "االأونروا"،  يف  التعليمي 
توؤكد اأن ما هو اآت اأكرث �سعوبة، فامل�سكلة االأكرب تتعدى الكورونا كونها 
البلد  به  ميــّر  الــذي  اال�ستثنائي  والــظــرف  االقت�سادّية،  االأزمـــة  يف  تكمن 

امل�سيف لبنان، ما ينعك�ض على الالجئ الفل�سطيني يف كل حياته.
التعلم عن ُبعد

وكانت "االأونروا" مثل باقي املدار�ض يف لبنان، عمدت اإىل اإطالق حملة 
التعّلم عن ُبعد، بعد اأن اأرخى الوباء بثقله على لبنان والعامل، وهي جتربة 
جديدة مل تكن م�ستعدة لها، لكنها ا�سطرت العتمادها للحفاظ على العملية 
يكون  اأن  دون  من  الق�سرّية  العطلة  ظل  التعليم يف  وا�ستمرار  التعليمّية، 
التالمذة  اأو  للمعلمني  اأو  لـــالإدارة  كــان  �سواء  تــدريــب،  اأو  حت�سري  هناك 

واأوليائهم.
يعرّب رئي�ض برنامج الرتبية والتعليم يف "االأونروا" �سامل ديب، عن ر�ساه 
ومبادرة  وناجحة،  جيدة  "جتربة  اأنها  موؤكدًا  ُبعد،  عن  التعّلم  عملية  عن 
ممّيزة، اإال اأن هناك حتديات رئي�سة واجهتنا، اأبرزها اأن 30 يف املئة من 
اأو  لعدم توافر انرتنت،  اإما  االإلتحاق مع زمالئهم،  ي�ستطيعوا  الطالب مل 
الأن العائلة ال متلك اأجهزة الكرتونّية كافية، وبناًء على ذلك اأطلقنا برنامج 
باالإنرتنت  عائالتهم  تزويد  ومت  طالب،  اآالف  ثمانية  من  الأكــرث  تعوي�ض 

واأجهزة تابليت".
االإكتظاظ  من  التخل�ض  ُبعد  عن  التعّلم  اإيجابيات  من  اأن  التالمذة  ويــرى 
اأّنــهــا خطوة  اإىل  اإ�سافة  روّيـــة،  بكل  الــدر�ــض  فهم  ال�سف، وحمــاولــة  يف 
الطالب االعتماد على نف�سه.  الذاتي، حيث ي�ستطيع  التعّلم  لتعزيز  جديدة 
املوؤهلة  التحتّية غري  الُبنى  اأو�ساع  اأبرزها  اأن  اتفقوا  فقد  ال�سلبّيات،  اأما 
كم�سكلة �سعف وبطء االنرتنت، اأو فقدانها باالأ�سا�ض، وانقطاع الكهرباء، 

وعدم وجود ا�سرتاكات لدى الكثريين.
ومن ال�سلبيات عدم توفر كومبيوترات اأو هواتف جلميع الطالب يف البيت 
الواحد، اإ�سافة اإىل عدم م�ساركة ق�سم كبري من الطالب يف كل احل�س�ض 
مع  التن�سيق  عدم  الطالب  من  عدد  �سكا  كما  الك�سل.  اأو  االإهمال  ب�سبب 
قبل ربع  فجاأة وحتى  يتم  الــذي كان  لل�سرح،  االأ�ساتذة على وقت حمــّدد 

�ساعة فقط.
اآليات  من  فتحي،  اأحمد  اأول،  ق�سم  البكالوريا  الطالب يف �سف  وي�سكو 
لل�سهادة  زمالئه  مع  �سيخ�سع  املقبل  العام  واأن  �سيما  ال  بعد  عن  التعّلم 
احلايل  املنهاج  ون�سف  املقبل،  العام  �سيكون  "كيف  وي�ساأل:  الر�سمية. 

ال نعرف عنه �سيئًا؟".
اأن  فتوؤكد  االوىل،  االبتدائية  املرحلة  يف  لطالبني  اأم  وهي  حممد،  اأم  اأمــا 
التعّلم  الدرا�سي ومل ت�ستوعب  العام  "مل ت�ستفد من  اأعــوام(  ابنتها )�ستة 
تعليم يف  هناك  كــان  واإذا  التاأ�سي�ض.  مرحلة  تــزال يف  ال  وهــي  ُبعد،  عن 
العام املقبل ف�سيكون املنهاج مثقاًل ومكثفًا، الأن البنت حتى االآن ال تعرف 

االأرقام اأو االأ�سا�سيات يف االأبجدية االنكليزّية والعربّية".
نزوح الطالب اإىل "الأونروا"

تتوقع "االأونروا" ح�سب رئي�ض برنامج الرتبية والتعليم، نزوح ما "بني 
20 اإىل 30% من طالب املدار�ض الر�سمية واخلا�سة اإىل مدار�ض الوكالة، 
لذلك مّت اال�ستعداد لذلك. ففي حال فتحت املدار�ض اأبوابها ب�سكل طبيعي، 

�سيتم درا�سة امل�ستلزمات، من كادر تعليمي جديد وكتب وقرطا�سية".
ولكن يبقى املكان عائقًا لدى مدار�ض "االأونروا". فت�سجيل اأكرث من 10 
ال�سفوف،  على  وال�سغط  العبء  �سيزيد  مدار�سها  طالب جديد يف  اآالف 

اأ�ساًل من االكتظاظ، حيث �ستكون احلاجة �سرورّية وُملّحة  التي ت�سكو 
"هناك  ديــب:  ي�سيف  الــدرا�ــســّيــة.  ال�سفوف  مــن  ملزيد  اأو  جــديــدة  ملبانٍ  
اأن يكون هناك دوامان، �سباحي وم�سائي،  اقرتاحات عدة مقّدمة، منها 

اأو تتم اإعادة توزيع الطالب على االأماكن ال�ساغرة يف بع�ض املدار�ض".
وي�سري اأبو با�سل، وهو والد لثالثة طالب يف املدار�ض الر�سمية يف اقليم 
اخلروب، اأنه ا�سطر يف ال�سنوات ال�سابقة اإىل ت�سجيل ابنائه يف املدار�ض 
ماذا  العام  هذا  يعرف  ال  اأّنــه  اإال  منزله،  من  القريبة  اخلا�سة  اأو  الر�سمّية 
�سيفعل بعد قرار وزير الرتبية والتعليم باأولوية ت�سجيل الطالب اللبناين 
اأ�سا�سًا يف  امل�سّجل  الفل�سطيني  الطالب  على  اخلا�سة  املدر�سة  من  االآتي 
"االأونروا"  مدار�ض  يف  اأوالده  �سي�سّجل  وبالتايل،  الر�سمّية.  املدر�سة 
�ستكون خمتلفة،  الدرا�سّية  االأجــواء  اأن  يعني  وهذا  امل�سكن،  عن  البعيدة 
و�سترتّتب اإ�سافة اإىل الوقت الذي يتطّلب الو�سول اإىل املدر�سة، م�ساريف 

اإ�سافية كبدل تنقاّلت. 
م�ستقبل مدار�س العزل 

توؤكد "االأونروا" اأنها حري�سة على التعليم، لكّن "حتويل مدر�سة ال�سموع 
يف خمّيم عني احللوة، ومركز �سبلني اإىل معزل �سحي، هو من م�سوؤولياتها 
جتاه الالجئني الفل�سطينيني يف اإيجاد اأماكن عزل، حفاظًا على �سالمتهم 
ال�سموع  مدر�سة  اإىل  يدخل  مل  اأنــه  علمًا  الفل�سطيني"،  املجتمع  و�سالمة 
اإذا بقي احلال كما هو، ف�ستفتح املدر�سة  اأي م�ساب بكورونا، وبالتايل 
ديب:  يجيب  املدر�سة  اإىل  حــاالت  دخلت  اإذا  اأمــا  طبيعي.  ب�سكل  اأبوابها 
على  الطالب  توزيع  منها  عدة،  اقرتاحات  خالل  من  ذلك  تنظيم  "�سيتم 

مدار�ض اأخرى وتق�سيم اأوقاتهم اإىل دوامني، �سباحي وم�سائي". اأما يف 
ل اإىل معزل �سحي بعيد من ال�سفوف  مركز �سبلني، فان "اجلزء الذي ُحوِّ

والور�ض، وبالتايل لن يوؤثر يف افتتاح العام الدرا�سي يف املركز".
الطالب اجلامعي

املرحلة اجلامعّية لي�ست �سمن م�سوؤوليات الربنامج التعليمي لـ"االأونروا"، 
"الربيفيه  الذي ُيعنى بالتعليم يف املرحلة االأ�سا�سّية، حتى �سف التا�سع 
وقد ظهرت  الثانوّية.  املرحلة  عام 1993  اإليها  ت�ساف  اأن  قبل  حتديدًا"، 
ــطــالب، مــن خـــالل مــ�ــســاريــع املــنــح لــدعــم اجلامعّيني  احلــاجــة ملــ�ــســاعــدة ال
البحوث  مركز  ــّدم  ق عندما   2000 عــام  ذلــك  ح�سل  وقــد  الفل�سطينّيني، 
�سها للفتيات فقط، وتوالت بعد  والتطوير الكندي للمرة االأوىل منحًا خ�سّ

ذلك املبادرات لتقدمي املنح.
اأما  التعّلم.  موا�سلة  على  الفل�سطيني  الطالب  قدرة  من  تقّل�ض  التحديات 
يف   80 معدله  كــان  اإذا  "االأونروا"  مــن  منحة  فهي  لــه،  املتاحة  الفر�ض 
الرئي�ض  �سندوق  الفل�سطينيني،  الــطــالب  �سندوق  ومــن  اأكـــرث،  اأو  املئة 
للتدريب  �سبلني  كلّية  اللبنانّية،  اجلامعة  الطالبّية،  االأطــر  عبا�ض،  حممود 
الفل�سطينيني،  الالجئني  على  وانعكا�سه  الو�سع  ونتيجة  والتقني.  املهني 
يح�سلوا  مل  اإذا  اجلامعّية  درا�ساتهم  عن  يتخلوا  قد  الطالب  مئات  فــاإن 
وبذل  طـــوارئ،  حالة  بــاإعــالن  للمطالبة  ذويهم  يدفع  ما  امل�ساعدات.  على 
الف�سائل  اأن تتحمل  الطالب اجلامعي، وكذلك  لدعم  "االأونروا" جهودها 
يف  الهند�سة  كلّية  يف  )طالب  حممود  ويلفت  م�سوؤولياتها.  الفل�سطينّية 
جامعة بريوت العربية( اأنه حتى االآن ال يعرف �سيئًا عن م�ستقبله، ال �سيما 
اأما نوال )طالبة علوم اجتماعّية يف  واأن ق�سطه مرتفع ووالده فقد عمله. 
اجلامعة اللبنانّية(، فتتخّوف من العودة اإىل مقاعد الدرا�سة بعد اكت�ساف 

حاالت كورونا بني طالب اجلامعة.
من هنا، يبدو العام الدرا�سي املقبل يف حال �سبابّية، يف حني مل ُيعرف 
حتى االآن كيف �ستكون احللول، بينما يبقى املت�سّرر االأول هم الطالب 

وذويهم.
* صحافي فلسطيني من تجّمع اإلعالميني الفلسطينيني في لبنان "تفاعل"

الطالب الفلسطيني أمام اآلتي األصعب!
زياد اأبو غزالة*

مخيم البداوي.  )االونروا(

المشكلة األكبر تكمن في األزمة االقتصادّية، 
والظرف اإلستثنائي الذي يمّر به

البلد المضيف لبنان
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ما زال العامل يف زمن "كورونا". مع اأن ب�سائر اللقاحات بداأت تربز، اإاّل 
اأّنه من املبالغة القول اإّنه، انتهى من اجلائحة "الناعمة" مقارنة باجلائحات 
االأخرى تاريخّيًا. بقي لبنان يف مناأًى عن فريو�ض "كورونا" حتى �سهر 
�سباط املا�سي. و�سل الفريو�ض يف حلظٍة �سديدة ال�سعوبة لبنانّيًا. كان 
بديهّيًا اأن اأي اأزمة جديدة ت�سرب لبنان، لن تكون تفاعالتها م�ستقّلًة عن 
االأزمات االأخرى املتف�سّية يف اجل�سم اللبناين. مل تكن اجلائحة ذات طابٍع 
املناطقي" عرب اعرتا�ض  الطائفي  "الوباء  اأعادت تظهري  �سحيٍّ فقط، بل 
�سخ�سيات �سيا�سّية على اعتماد اإجراءات طبّية مطلوبة ملواجهة الفريو�ض 

يف مناطق نفوذها. 
بدء احلكومة  اأيــاٍم من  بعد  العامة،  التعبئة  اإجـــراءات  يكن من مفرٍّ من  مل 
الطويلة  االإغــالق  الإجــراءات  املقلقة  فالتداعيات  مهامها.  اجلديدة ممار�سة 
زمنيًا، كانت توؤّرق االإقت�سادات القوية، فكيف باالإقت�ساد اللبناين املتهالك 

والذي ترافقه متالزمة االإنهيار؟. 
ت�سّل  جائحة  اللبنانّية.  االقت�سادّية  االأزمــة  وترية  كورونا  فريو�ض  �سّرع 
قطاعاٍت وا�سعة، يف موازاة عجٍز ر�سميٍّ عن تاأمني حاجات ن�سبٍة وازنة من 
الفئات االأكرث فقرًا وت�سّررًا، اأو التعوي�ض عن اأ�سحاب امل�سالح املت�سّررة 

بفعل االإقفال. 
واجه املجتمع اللبناين، قبل "اإعادة فتح البلد"، ظواهر جديدة مل يعهدها 
يف اأ�سّد االأزمات. ي�سعب احلديث، مثاًل، عن التباعد االإجتماعي و�سهولة 
تطبيقه يف ال�سلوكّيات اليومّية للبنانيني. لكّن عوامل عديدة �سّجعت على 

طلب  املر�ض،  من  اخلوف  موؤقتًا.  كان  واإن  جديدًا  لبنانيًا  �سلوكًا  بــروزه 
املرجعّيات ال�سيا�سّية من منا�سريها التزام االإجراءات ال�سحية، اأديا اإىل 
�سلل معظم االأعمال يف البلد. اإ�ستعمال ال�سيارات "مفرد وجموز". �سّرع 
االقت�سادية على  فاتورته  اللبناين" وكذلك رفع  "االإنهيار  كورونا وترية 
وارتفاع  الر�سمي،  ال�سحي  بالقطاع  االإهتمام  ه�سا�سة  ك�سف  املجتمع. 
انت�سار  مــن  اخلـــوف  اخلــا�ــض.  ال�سحّي  الــقــطــاع  يف  الــتــجــارة  م�ستوى 
التداعيات  املطلبّية.  ال�سعبّية  التحّركات  كبري  نحٍو  على  عرقل  الفريو�ض، 
نتائج  ك�سفت  كتحدّيات  بــرزت  لبنان،  يف  للفريو�ض  واملبا�سرة  االأوىل 
ي�سفه  اأداًء  عك�ست  االأوىل  االأ�سهر  املا�سية.  العقود  يف  الر�سمي  االأداء 
اأطباء كثريون باأّنه يرتاوح بني اجلّيد واجلّيد جدًا يف مواجهة املر�ض. فقد 
اإجــراءات االإغالق املت�سّددة، تراوح فيها  اأيام عديدة وال �سّيما بعد  مّرت 
عدد االإ�سابات بني �سفر وع�سر اإ�سابات، وهو ما اأعطى انطباعًا اإيجابيًا 

ملحوظًا عن اأداء احلكومة ووزارة ال�سحة. لكن االأو�ساع تغرّيت الحقًا.
البيت  يكون  حني  ممتعًة  العا�سفة  "تكون  مــعــروف:  فرن�سي  �ساعر  يقول 
الفريو�ض  انت�سار  املتوالية من  املوجات  لبنان يف  قويًا". مل تكن هذه حال 
يف حمــافــظــاتــه. وبــعــد عـــودة املــغــرتبــني، مــع مــا رافــقــهــا مــن اإعــــادة انت�سار 
الفريو�ض على نحٍو �سديد اخلطورة )جتاوزت االأرقام 100 اإ�سابة يوميًا(، 
اإىل  اأدت  برز اخلطاب ال�سلبي جتاه املغرتبني و"ال م�سوؤولية بع�سهم" التي 
تف�سي اجلائحة من جديد. قابله اخلطاب الداعم لعودة املغرتبني، يف موازاة 
انتقاد االأجهزة الر�سمّية جلهة عدم قدرتها على اإدارة عملّية من هذا النوع. 

حول  العام  النقا�ض  لتفعيل  اإ�سافيًا  مدخاًل  املغرتبني  عــودة  ق�سية  �سّكلت 
االأزمة الطبقّية العميقة املتنامية يف لبنان، بني فئاٍت مقتدرة اأمكنها ال�سمود 
وفئات  ال�سغرية،  العائلة  اأوا�سر  الإعــادة  فر�سة  اإىل  احلجر  فرتة  وحتويل 
فقرية تكاثرت بفعل تداخل االأزمات يف ما بينها، حتّول احلجر بالن�سبة اإليها 
متّكنت  االأ�سا�سّية،  احلاجات  تاأمني  عن  والعجز  البطالة  من  مريرة  الأوقــاٍت 
الدعم  مبادرات  كانت  واإذا  �سوداويتها.  تعديل  من  االإجتماعية  املــبــادرات 
التكافل  مفهوم  اأبرزت  قد  الفل�سطينّية  واملخّيمات  والقرى  املدن  االأهلي يف 
بروزها  واأن  خ�سو�سًا  ت�ساوؤمّية،  م�ساألًة  يبقى  ذلــك  اأّن  غري  االجتماعي، 
كان نتيجة طبيعّية لعجز الدولة عن القيام بواجباتها جتاه املجتمع يف هذه 
احلقبة املوجعة. لعّل فريو�ض كورونا كان مراآة االإنهيار اللبناين على خمتلف 
اإيجاد  عن  والعجز  عامليًا  انت�ساره  با�ستمرار  م�ستمرة  تداعياته  امل�ستويات. 
لقاحه. يبدو م�سهدًا �سوريالّيًا اأن يحّذر م�ست�سفى رفيق احلريري احلكومي 
من قرب نفاد خمزونه من املحروقات. و�سوريالّيًا اأكرث، كرثة الطرائف حول 
الك�سف  لفح�ض  التعّر�ض  اأو  االإ�سابة،  اإعــالن  من  اخلــوف  اأو  الكّمامات، 
عنها، خ�سية التنّمر االجتماعي يف كثري من البقع اللبنانية امل�سابة. كورونا 
بن�سخته اللبنانية كان عن�سر تفعيل االأزمات التي كانت اآتية حتمًا، وما يعقد 
املرّجح  ومن  عاملية،  الفريو�ض  م�سكلة  اأن  هو  بتجاوزه  الب�سيط  االأمــل  لواء 
لبنان مثقاًل  الفريو�ض، فيدخل  لقاح  العامل  لبنان، عندما يجد  انتهاوؤها يف 

بتداعيات اجلائحة وغريها من اأزماته اإىل "زمن ما بعد كورونا". 
* صحافي لبناني

عات اإلنهيار الكورونا في لبنان... ومرآة منوَّ
في زمن كورونا

بيروت في عصر كورونا.  )نبيل اسماعيل(

حممد حم�ضن*
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ما اإن اأعلنت وزارة ال�سحة اللبنانية عن ت�سجيل اأول اإ�سابة بفريو�ض 
البالد،  عامة وطوارئ �سحّية يف  تعبئة  تبعها من حالة  وما  كورونا، 
املخّيمات  داخل  وال�سحّية  ال�سعبّية  اللجان  يف  املعنّيون  �سارع  حتى 

املحدقة  املخاطر  عن  �سكانها  حتييد  على  للعمل  الفل�سطينّية، 
الوباء  تف�ّسى  لــو  مــا  يف  الالجئني  تــطــاول  ان  ميكن  التي 

املخّيمات. داخل 
للتوعية  الفل�سطينّية  تكّثفت احلمالت االإعالمّية 

مـــن خــطــر االإ�ـــســـابـــة بـــكـــورونـــا، وعــمــلــت 
"االأونروا" والهالل االأحمر  موؤ�س�سات 
والدفاع  الطبية  والهيئات  الفل�سطيني 
املــــــدين عـــلـــى مــــــدار الـــ�ـــســـاعـــة لــتــنــظــيــم 
رغــم  وا�ــســعــة،  وتــوعــيــة  تعقيم  حــمــالت 
املخّيمات  داخـــل  الــعــامــة  احلــيــاة  تعّطل 
واملحال  وامل�ساجد  املــدرا�ــض  واإغـــالق 
جميع  على  احلــال  هي  كما  التجارية، 

اللبنانية. االأرا�سي 
بــدا  املـــرحـــلـــة  خلـــطـــورة  الــ�ــســعــبــي  االإدراك 

ملا  املوقف  �سّيد  كان  والتخّوف  وا�سحًا، 
ميــكــن اأن تـــوؤول اإلــيــه االأمــــور يف حــال 
املخّيمات  ُبنية  كورونا  فريو�ض  اخرتق 
اأ�سا�سها. هذا االأمر ظهر  املت�سّدعة من 

االإ�سابات يف  ت�سجيل عدد من  جلّيًا مع 
والــر�ــســيــدّيــة  بعلبك  يف  اجلــلــيــل  خمــّيــمــي 
"االأونروا"  �سارعت  اإذ  لبنان،  جــنــوب 

والهالل االأحمر الفل�سطيني اإىل ح�سر 
وتعقيم  امل�سابني  وعــزل  االإ�ــســابــات 

اأماكن وجودهم. 
والفقر...  البطالة 

اإىل ت�ساعف
االإ�سابات  من  عدد  ت�سجيل  يكن  مل 

داخل املخّيمات م�سدر خوف الالجئني 
حالة  يف  الدخول  من  تخّوفهم  بقدر  فقط، 

الـــعـــوز الــ�ــســديــد مـــن جـــــّراء االأزمــــــات الــتــي 
نهاية عام 2019، وال�سرر  لبنان منذ  يعي�سها 

الذي خّلفته جائحة كورونا  امل�ساعف  االإقت�سادي 
على املخّيمات، كما يح�سل يف العامل كله.

"االأونروا" عــام  ــة  وكــال ــاءات  اإحــ�ــس وبــحــ�ــســب 
�ــســفــوف  يف  الــبــطــالــة  نــ�ــســبــة  �ــســجــلــت   ،2015
اأمــا   ،%56 لــبــنــان  يف  الفل�سطينيني  الــالجــئــني 
هــذه  تــ�ــســاعــدت   .%65 فالم�ست  الــفــقــر  ن�سبة 
بعد  �سيما  ال   %90 اىل  ملحوظ  ب�سكل  االأرقــام 
العام  �سيف  اللبنانية  العمل  وزارة  اإجــراءات 
االأو�ساع  تدهور يف  تبعها من  وما  املا�سي، 
االإقت�سادية يف لبنان من جّراء اأزمه الدوالر 
ان  اىل  املا�سي،  اخلريف  يف  اندلعت  التي 

اجتاح فريو�ض كورونا العامل.
التي  املرحلة  عنوان  هو  الوظائف"  "فقدان 

يعي�سها الالجئون منذ اأواخر العام املا�سي. هكذا و�سف النا�سط يف 
العمل ال�سبابي واالإغاثي ح�سام ميعاري احلالة االإجتماعّية التي حّلت 
تالها  وما  العمل  وزارة  قرار  منذ  "حتديدًا  الفل�سطينيني،  بالالجئني 
"جائحة  ان  معتربًا  اللبنانيني"،  اإنتفا�سة  من 
ــاة اأكــرث  كـــورونـــا جــــاءت لــتــفــاقــم املــعــان
�سفوف  يف  البطالة  مــعــّدل  وتــرفــع 

الالجئني". 
ــتــاكــ�ــســي  ال "�سائقو  ـــــاف:  واأ�ـــــس
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــني، عــلــى �ــســبــيــل املــثــال، 
وحظر  الــعــامــة  التعبئة  بــحــالــة  تــاأثــروا 
املفرد  بــاأرقــام  العمل  وقـــرار  الــتــجــوال 
الـــذي انعك�ض  لــلــ�ــســيــارات، االأمـــر  واملــجــوز 
رغم  �سياراتهم  ا�ستئجار  بدل  تراكمًا 
اأو�ساعهم  و�سوء  اأعمالهم  توقف 
اأي�سًا  طاولت  االأزمــة  املعي�سّية".  
اأ�ــســحــاب املـــحـــالت الــتــجــاريــة يف 
املنزلّية  واملــواد  كاالألب�سة  املخّيمات 
ومن  كاحلاّلقني  الب�سيطة  احِلــرف  عدا 
خانة  يف  املخّيمات  �سكان  جميع  وبات  �سابههم، 

الفقر ال�سديد بعد كورونا".  
الجتماعي...  التكافل 

املعاناة م�ساركة 
ــة الـــعـــوز الــ�ــســديــد  يف ظـــل حــال
الــتــي اجــتــاحــت املــخــيــمــات، 
�سبابّية  جمموعات  تداعت 
فــلــ�ــســطــيــنــّيــة وجــمــعــيــات 
خـــريّيـــة وفــلــ�ــســطــيــنــّيــون 
يــقــيــمــون يف اخلــــارج، 
من  �سل�سلة  تنظيم  اىل 
التي  الفردّية  املبادرات 
ـــدرجـــت �ــســمــن اإطــــار  ان
الـــتـــكـــافـــل االإجـــتـــمـــاعـــي، 
من  متعددة  اأ�سكااًل  واتخذت 
لتخفيف  االإنــ�ــســانــيــة  املــ�ــســاهــمــات 
اأ�سرار كورونا االقت�سادية على  حّدة 
اإيــجــارات  يف  كامل�ساحمة  الــالجــئــني، 
بــالــلــرية،  اإ�ــســتــيــفــائــهــا  اأو  الـــبـــيـــوت 
واملعّجنات  اخلــبــز  تــوزيــع  وحــمــالت 
ـــــواد  ـــطـــازجـــة وامل واخلــــ�ــــســــروات ال

املالّية. وامل�ساعدات  الغذائّية 
واحدة من هذه املبادرات، قادتها اإبنة 
مدينة  يف  احللوة  عني  خمّيم 
لبنان،  جــنــوب   - �ــســيــدا 
زينة  ال�سبابّية  النا�سطة 
حــازت  التي  �ــســريــدي، 
مع  الثالثة  املرتبة  على 
تــقــوده يف  الــذي  الفريق 

يف  اأقيم  والــذي  العامل،  دول  يف  اجلامعات  لطالب  ال�سبابي  املوؤمتر 
مقر االأمم املتحدة يف نيويورك العام املا�سي. 

االإجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  �سفحاتها  من  �سريدي   اإتخذت 
على  وعملت  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  معاناة  الإي�سال  منربًا 

ال�سعبة.  ال�سحّية  واأحوالهم  ال�سيئة  املعي�سّية  اأو�ساعهم  ن�سر 
من  اأكرث  ا�ستطاعت جمع  ب�ساطتها،  رغم  "املبادرة  اإن  �سريدي  تقول 
�سد  يف  �ساهمت  الــعــامل،  دول  خمتلف  مــن  لبنانية  لــرية  مــاليــني   10
حتتاج  عــائــالت  فهناك  حاجاتها.  بح�سب  عائلة   100 مــن  اأكــرث  عــوز 
طبّية،  وم�ستلزمات  اأدويــة  اإىل  يحتاج  وبع�سها  غذائّية،  معونات  اإىل 
�سهر  خــالل  بخا�سة  مــالــّيــة  م�ساهمات  اإىل  يحتاج  االآخـــر  والبع�ض 

رم�سان".
لبع�ض"،  "نحنا  عنوان  حتت  �سريدي  فيها  �ساركت  اأخــرى  مبادرة 
حتى  م�ستمرة  وهي  املبارك،  رم�سان  �سهر  منذ  عائلتها  اإليها  بادرت 

 4 داخــل  يومي  ب�سكل  خ�سروات  �سلة   250 توزيع  عرب  هــذا  يومنا 
�سور  خمّيمات  قريبًا  املبادرة  لت�سمل  احللوة،  عني  خمّيم  يف  اأحياء 

وبريوت. 
ــة الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي داخـــل املــخــّيــمــات  ــوؤكــد �ــســريــدي، اأن اأهــمــّي ت
بع�سنا  مبعاناة  االإح�سا�ض  بـ"تعزيز  تتمثل  لبنان  يف  الفل�سطينّية 
بعد  يعي�سون ظلمًا كبريًا، خ�سو�سًا  "الالجئني  اأن  البع�ض"، معتربة 
قرار وزير العمل االأ�سبق كميل اأبو �سليمان، املتعّلق باإجراءات العمالة 
االأجنبّية، وما تالها من اإنتفا�سة لبنانّية واأزمة اقت�سادّية وكورونا".
الطعام  وجبة  وم�ساركة  باملال  الترّبع  هو  "املطلوب  اأن  ميعاري  يرى 
توافره  ب�سبب عدم  النا�ض  تعّذرت م�ساركته بني  االأمر  اليومية، وهذا 
االإغاثّية  احلمالت  اأن  ااّل  املخّيمات.  �سكان  من  العظمى  الغالبية  عند 
خارج  يقيمون  فل�سطينّيون  ينظمها  التي  �سيما  ال  متوا�سلة،  تزال  ال 
لــكــن غياب  لــبــنــان.  املــيــ�ــســوريــن داخـــل  اإىل بع�ض  بــاالإ�ــســافــة  لــبــنــان، 
يف  �ساهما  االأجنبية،  بالعملة  االأموال  اإر�سال  اإمكانّية  وعدم  ال�سيولة 

تقلي�ض تلك احلمالت".
الثغر  ل�سّد  باالإ�ستمرارّية، وال تكفي  تتمتع  التكافلّية ال  املبادرات  هذه 
املقبلة  املرحلة  خالل  �سرورية  لكنها  االأ�سا�سّية،  املعي�سّية  واملتطّلبات 
يبدو  وت�ساهم يف جتاوز مرحلة �سعبة حاليًا عنوانها "العوز" والتي 

�ستطول. اأنها 
* صحافّية فلسطينّية من تجمع االعالميني الفلسطينني في لبنان"تفاعل"

المخّيمات تواجه "كورونا" بالوعي والتكافل اإلجتماعي
مرينا حامد*

سكان المخيمات بين ناري العوز الشديد
 وعدوى الكورونا

¶ ¶ ¶

مبادرات فردية من الداخل والخارج لتقليص
حدة الكارثة المعيشية

¶ ¶ ¶

هناك ثغرات كبرى تتطلب تكاتف جهود 
المجتمع الفلسطيني
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فجاأة �سرنا  بريوت.  على جدران  األ�سقت  عبارة  الثورة"،  قائد/ة  "اأنا 
جميعنا يف مراآتنا قادة. هذه اللفتة الفنّية، جاءت لرتد على املذّمة التي 
هّزت  التي  االإنتفا�سة  قيادة.  بال  كونها  ت�سرين   17 انتفا�سة  لب�ستها 
"ال  اإ�سرتاتيجي:  طابعه  �سعارًا  ل�سهور، حملت  ال�سلطة احلاكمة  عر�ض 
قيادة، ال تفاو�ض". لكنه مل ينطِو فعليًا على ا�سرتاتيجّية، حيث مل يحّدد 

موعد اللحظة التي �ستنتج فيها قيادة لتغيري املعادلة. 
لقد و�سل رف�ض القيادة اإىل حّد العداء بني رفاق االأم�ض، ب�سبب رغبة كل 
طرف بتويّل القيادة اأو جتروؤه على احلديث "باإ�سم ال�سارع". و�سهدت 
اإىل  اأّدت  املجال،  هــذا  يف  الالمعة  املواقف  من  العديد  االإنتفا�سة  اأيــام 
اإ�سقاط كل حماولة الإطالق جبهة اأو تن�سيقّية ذات بعد قيادي. حر�ست 
املجموعات التي "حلقت ال�سارع"، يف خطابها، من خالل اأفرادها على 
تاأكيد كونهم ال يتحّدثون باإ�سم الثورة اأو الثّوار، اأي تاأكيد التمايز بني 
التطابق،  ال�سيا�سّية حتى يف حاالت  ال�سارع وراأي املجموعة  توجهات 

فقط ال�ستبعاد تهمة "القيادة".
يف املقابل، برزت اأدوات للتحّرك والرتويج لالآراء واملواقف تعزز حالة 
الالقيادة، حيث ا�ستبدلت املجموعات ال�سيا�سّية �سكل الدعوة امل�سرتكة 
اإىل حترك، بدعوة غري حمّددة امل�سدر تتم م�ساركتها من قبل اجلهات 
واملواقف  للقرارات  الرتويج  مّت  نف�سها  بالطريقة  لها.  والرتويج  الفاعلة 
ذات البعد ال�سيا�سي اأو "التكتيكي": هل ي�ستمر قطع الطرقات، كيف يتم 

التعامل مع ا�ستقالة حكومة احلريري، وغريها من امل�سائل املف�سلّية". 
انتفا�سة  الرف�ض خالل  هذا  اأحاطا  اللذين  والرومان�سّية  القيادة  رف�ض 
قيادة  باأزمة  للتفكري  متهيدًا  خلفياتها  عن  الت�ساوؤل  اإىل  دفعا  ت�سرين، 

املعار�سة يف ظل نظام معّقد كالنظام الذي يحكم لبنان. 
تفكيك  وقبل  معها.  بالتجربة  االأوىل  الدرجة  يف  يرتبط  القيادة  رف�ض 
اأي جتربة مع قيادات احلراكات، اأي القيادات املعار�سة، االأولوّية تبقى 
لدول  خالفًا  ولبنان،  احلاكمة.  ال�سلطة  اأي  الــدولــة،  قيادة  مع  للتجربة 
جواره، يدار من قبل قيادات متنافرة ومتحالفة يف االآن عينه، اأو بكالم 
احلاكم  النظام  ي�ستفيد  القيادة.  ووحــدة  القادة  تعّددية  عمالنّية:  اأكــرث 
اأتباعهم، فيما يعود  من تعّددية القادة لرت�سيخ االنف�سال والعداوة بني 
ليتم  الكعكة  القيادة، هنا تو�سع  العداوة على طاولة  ثمار هذه  ليح�سد 
لديه موا�سفات، حتديدًا موا�سفات  املعادلة  والقائد يف هذه  تقا�سمها. 
تــاأمــني احلماية الأتــبــاعــه. ومــا دام  ـــرز للزعيم هــو  ـــدور االأب الــزعــيــم. وال
اأتباع القائد االآخر يحّفزون خماوف اأتباع االأول، و�سعورهم باخلطر، 
بالتايل فاإن احلاجة اإىل القادة ت�سبح اأكرث اإحلاحًا حلفظ التوازن. اأما 
القيادة فتبقى بالن�سبة اإىل االأتباع، عبارة عن مفهوم ملتب�ض، يقوم على 
عند  يقف  ال  االلتبا�ض  هذا  التاريخّية.  ومنابع خماوفهم  اأ�سباب  اإحتــاد 
حد االأتباع، اإمنا هو ممتد ليطاول كل من يعي�ض يف ظل هذه املنظومة 
مفهوم  على  الدفني  ال�سخط  يبدو  هكذا  تناق�ساتها.  مع  يوميًا  ويتعامل 
ممن  عظيمة  غالبية  عليها  �ستتفق  التي  العميقة  امل�ساعر  اأحــد  القيادة، 
يظهر  الرف�ض  لهذا  الوا�سح  والتجّلي  املنظومة.  هذه  ظل  يف  ترعرعوا 
اأي�سًا يف الرف�ض اجلذري الحتمالّية ن�سوء ثنائية يف احلكم تقوم على 
احلكومة )القيادة( واملعار�سة )القيادة الرقيبة(، مقابل دفاع م�ست�سر�ض 

عن "القائد/ الزعيم". 
الوجه االآخر للتجربة مع القيادة، وهنا هي اأكرث ات�سااًل باملعار�سة، يتعلق 
مبا ميكن اأن ي�سّمى: اآليات ال�سقوط املظلي. من اأخطاء احلركات املعار�سة 

اإىل  اأنها عادت  املنظم جليل كامل،  ال�سيا�سي  العمل  ان�سلخت عن  التي 
هذا امل�سمار بهدف تغيري النظام عرب ا�سقاط روؤيتهم  على الراأي العام 
واإلزامه بها. اأثار مثاًل حترك النفايات عام 2015 م�ساألة القيادة ب�سورة 
فّجة. وقتها حتّولت "احلمالت" اإىل قائد/ة احلراك، مبعنى توليها �سلطة 
القرار و�سلطة االأمر والنهي وحتديد التجّمعات واأخالقياتها التي و�سلت 
حد تخوين اأعمال ال�سغب، من منطلقات اأخالقّية بحتة. هذه التجربة اأدت 
يف  باملقاومة  حّقها  واإنــكــار  ال�سارع  من  اإجتماعية  فئات  ا�ستبعاد  اإىل 
وجه ال�سلطة وقتها. كما اأدت اىل تكري�ض نهج تناف�سي م�سر قائم على 
اال�ستفراد. هكذا انتقلنا من مرحلة ال�سارع الذي مينح امل�سروعّية، اإىل 
ال�سارع.  رغبات  عن  موؤ�سر  الأي  تبعًا  تعرب  ال  التي  املفاجئة  التحركات 
اإنتقل احلراك من االحت�ساد ال�سعبي يف ال�ساحات، اإىل ت�سابق وتناف�ض 
على حتّركات مفاجئة هنا وهناك، ا�ستبعدت من هم خارج احلمالت من 
بقي هذا  اأي�سًا،  اإىل جماهري.  ال�سلطة، وحّولتهم  االإنخراط يف مقاومة 

النهج بال ا�سرتاتيجّية تربره اأمام "اجلماهري" نف�سها. 
والتوّجه،  ــراأي  ال م�سادرة  باب  من  القيادة  مفهوم  ال�سارع  اخترب  لقد 
القيادة، وهــذه بيئة حمّفزة جــدًا لوجود  وهــذا �سبب وجيه جــدًا لرف�ض 
اأزمة قيادة من جهة املعار�سة. غري اأن الواقع اليوم هو اأن اإنتفا�سة 17 
ت�سرين اأر�ست الكثري من الركائز التي �ست�ساهم م�ستقباًل يف ا�ستعادة 
مفهوم القيادة من امل�ستنقع الزعاماتي.  فهي من خالل تبنّيها الالقيادة 
والالمركزية، فتحت الطريق الإ�سقاط العبارة ال�سهرية: "ال �سوت يعلو 
فوق �سوت املعركة". هذه الفكرة التي تنكر حقيقة اأن ق�سايا ال�سعوب ال 
ميكن اأن تنف�سل عن بع�سها، واأنها يف الواقع تتقاطع وتت�سابك ب�سورة 
معّقدة. وهنا ال بد من االإ�سارة اإىل التحدي الذي تواجهه املعار�سة جلهة 
ترتيب وحتديد نقاط االإت�سال بني املعارك املتعددة، وذلك بعد �سنني من 
تفتت املعارك �سمن م�ساريع منف�سلة تدار عرب املنظمات غري احلكومية. 
اليوم، اجلمعيات االأهلّية واملعار�سة كلها، م�سوؤولة عن جتميع اخلريطة 
ب�سورة ت�ساهم يف ر�سم معامل اخلطة ال�ساملة وا�سرتاتيجّيات املعارك 
�سمنها. وهذه جهة اأوىل عليها اأن تتوىل م�سوؤوليات قيادّية قبل التحّول 

اإىل قائد/ة. 
هذه الور�سة حتتاج اإىل تاأطري خمرجاتها عرب تنظيمات �سيا�سية حديثة، 
تتوىل املواجهة مع االأحزاب التقليدّية والطائفّية. وهنا اأهمية الالمركزية 
كّفة  متيل  فيما  فّعالة،  العا�سمة  يف  املتمركزة  التنظيمات  تعد  مل  حيث 
امليزان مل�سلحة التنظيمات التي ينتظم فيها االأفراد من خمتلف املناطق 
وين�سطون عربها �سمن مناطقهم اجلغرافية. هكذا، تبنى �سمانة اأن ال 

يتعّر�ض اأبناء االأرياف واالأطراف للتهمي�ض يف عملية بناء نظام بديل. 
اأ�سا�سّية  �سمانة  ي�سّكالن  الالمركزي،  ال�سيا�سي  واالإنتظام  التقاطعّية 
حلماية مطالب الفئات املهّم�سة تاريخيًا يف النظام اللبناين، من التهمي�ض 
قيادة  اليوم  تن�ساأ  اأن  مثاًل،  ت�ستوي  ال  على حقوقها جمــددًا.  واالإعتداء 
اأن تكون ق�سايا  بد من  املطالب. ال  باب  الن�ساء مثاًل من  تقارب ق�سايا 
الن�ساء ومطالبهن على اخلارطة بالت�ساوي مع غريها من املطالب، فيما 
الن�ساء اأنف�سهن ال بد من اأن يكّن جزءًا من القيادة، حا�سرات ووازنات 

يف القرار. اليوم ال جمال لقيادة جامعة تغيريّية ت�ستثني الن�ساء. 
فــاأّي  حتمّية.  ايجابّيات  له  قيادة  بال  ت�سرين   17 اإنتفا�سة  بقاء  م�ساألة 
اأحد غري  يتخّيل  االإنتفا�ض؟ هل  االأوىل من  االأيــام  لتنتجها  كانت  قيادة 
زعامات جديدة يف تلك املرحلة؟ اأما اليوم، فاإّن خيار الزعماتية هو خيار 

هالك، يف العاجل اأم يف االآجل، حيث اأن غياب القيادة لهذه املدة املطّولة 
العقول، وحتّولت  الو�ساية عن  اأزاحا  ال�سيا�سي،  والغليان  من احلراك 
احلياة اليومية لالأفراد اإىل ور�سة عمل �سيا�سّية م�ستمرة، تعّو�ض عقودًا 
من الفراغ يف هذا املجال. اليوم، و�سلت هذه الور�سة غري املنّظمة اإىل 
حمّل هي قادرة فيه على ر�سم معامل النظام الذي ُيعادي ال�سعب ب�سورة 
ذكــوري،  اأبـــوي،  اأمــنــي،  ميلي�سياوي،  مافيوي،  دقــة:  واأكـــرث  وا�سحة 
هذه  الثقة.  من  ذرة  ي�ستحق  وال  وناهب  �سارق  واأوليغار�سي،  طائفي، 
اأنه  الكاملة بعد، حيث  لي�ست احلقيقة  لكنها  اإىل احلقيقة،  اأقرب  اللوحة 
النظام  هــذا  اأن  كم  وازنــة  ب�سورة  يظهر  ال  املعار�ض  اخلطاب  مثاًل يف 
اإخراجها  اأن م�ساحات  اإال  "عن�سري". وعلى الرغم من النواق�ض،  هو 
اأكــرث و�سوحًا يف  النظام  بــات  كلما  لكن،  مــوجــودة.  باتت  ال�سطح  اإىل 
عني املعار�سة، كلما كان اإنتاج قيادة تتحّمل وزر اإدارة املعركة وو�سع 

ا�سرتاتيجّياتها، اأكرًث اإحلاحًا. 
* باحثة حقوقية

شباب إنتفاضة 17 تشرين:
فجأة صرنا جميعنا في مرآتنا قادة

اإلهام برج�س*
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بعيون فلسطينية

اأنــه من حّقك  اأحمد؟ وملــاذا ت�سّر على  يا  اإىل هــذا احلــّد  الــذي ي�سغلك  ما 
القرار؟ هذه هي حياتك من دون  اأن ت�سارك يف �سنع  فل�سطيني  ك�ساب 
م�ساركة، ماذا ينق�سها؟ وهل لهذه الق�سية ذلك االأثر الكبري عليك؟ �سوؤاٌل 

يف معر�ض احلديث كان مع اإميان!
يــدور من حولك؟ دعــك من  اأن ال يكون لك دوٌر مبا  اإميــان  يا  مــاذا يعني 
عّنا كالجئني  املخيم،  عن  هنا  اأحّدثك  اأنا  جانبًا،  للحظة. �سعيها  فل�سطني 
يف هذا البلد. ما معنى اأن تكوين دائمًا يف حالة انتظار؟ تنتظرين اآخرين 
كي يقرروا م�سريك! وكاأنه ال يعنيك اأثر ما يقررون، ال على يومك وال على 

غدك؟ ماذا لو قرر هوؤالء االآخرون ما ال تريدينه اأنِت؟
ت�سعرين يا اإميان اأنك تكربين، مالمح ال�سباب تذوب فوق وجهك، �سار 
اأوالدك يختارون مالب�سهم باأنف�سهم، وكثرٌي من ا�سدقائك مل يعودوا هنا، 
�ساّلالت  اأمــام  من  اأو  املانيا،  العرب يف  �سارع  لك �سورهم من  ير�سلون 
اأو �سارع ادجور رود يف لندن. رمبا مل يبَق منهم اأحد  نياغرا يف كندا 
غريك يف املخيم! وانِت حتى هذه اللحظة مل يكن لِك ولو ملّرة واحدة راأٌي، 

اأنف�سهم والة اأمرك، مل ي�ساألوِك  بوا  اأولئك الذين ن�سّ ومل ي�ساألِك احٌد من 
مرًة ماذا تريدين!

اإحــدى اجلامعات هنا، كنِت حمظوظًة  اإميــان، تخّرجت من  يا  لقد در�ست 
من  مّكنتك  التي  العالقات  بع�ض  لديك  واأ�سبح  لِك وظيفة.  اأن جتدي  يف 
اأهله.  املخيم وحتّبني  ن�سيطة حتّبني  اأنــِت  ما.  مكان  منتجة يف  تكوين  اأن 
ُهم اأهلِك اأي�سًا، تتمنني وت�سعني اأن يكون هذا املكان اأف�سل ولو قلياًل اإىل 
حني ترتكينه اأو يرتكِك. لكنِك عبثًا حتاولني فهم ال�سبيل اإىل ذلك. ما هي 
ميكنني  الله  يا  كيف  كذلك.  جتعليه  اأن  خاللها  من  ميكنك  التي  الطريقة 
اأن  لهم  لهم كيف؟ وكيف  اأقــول  اأن  اأو �سابة فل�سطينّية يف املخيم  ك�ساب 

ي�سمعوا �سوتي؟ عبثًا حتاولني!
فقط  الثامنة واالأربعني  اإنه يف  اإىل رئي�ض وزراء كندا وتقويل  تنظري  ال 
من العمر. هو لي�ض �ساّبًا اإىل ذلك احلد، لكنه اأكرث من �ساب اإذا ما نظرتي 
اإىل من يجل�سون وراء طاوالتنا. ال تقويل اإن الرئي�ض الفرن�سي عمره ت�سع 
�سنة.  وثالثون  �سبع  عمرها  نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  واإن  �سنة  وثالثون 

لتلك  اأ�سغر رئي�ض وزراء  اإيرلندا الذي كان  اإىل رئي�ض وزراء  ال تنظري 
اجلمهورية وتقويل اإنه كان يبلغ من العمر ثماين وثالثني �سنة فقط. دعِك 
منهم. اأنِت حتى اليوم ال تعرفني كيف ميكنك اأن تكوين ع�سوًا يف اللجنة 

ال�سعبية يف املخيم!
راأينا  نبدي  اأن  اأي�سًا  علينا  ممنوع  ولكنه  اإميــان.  يا  امل�ساركة  ميكننا  ال 
مبن ت�سّلقوا تلك الطاوالت على الرغم من ت�سابق االأزمات يف خمّيماتنا، 
اإليهم، وال  النقد  لِك توجيه  اأب�سطها. ال يجوز  اإدارة  والتي مل يفلحوا يف 

حما�سبتهم حتى مع تعاظم �سوء ذلك االأداء!.
لِك  وت�سكو  "االأونروا"،  وكــالــة  تق�سري  عــن  النا�ض  اأحــاديــث  ت�سمعني 
اإحداهن عن قّلة فر�ض العمل بعد اأن نالت �سهادة يف هند�سة الديكور. 
يكاد  التعليم،  مراكز  اأحــد  يف  اخل�سو�سّية  الدرو�ض  اأ�ستاذ  و�سديقك 
يفقد �سوابه مما اآلت اإليه م�ستويات التعليم من تدٍن يف املخّيمات. حني 
التي  الالئحة  تلك  تقراأين  الدخول،  انتظار  املخيم يف  على حاجز  تقفني 
كتب عليها ممنوع اإدخال مواد البناء. ممنوع اإدخال موّلدات الكهرباء. 
ال�سفر  �سم�سار  الغالييني،  اإ�سم جمال  اأ�سبح  االأجانب.  ممنوع دخول 
املخيم  و�سباب  املخيم،  املــعــروفــة يف  االأ�ــســمــاء  اأكـــرث  مــن  ــــا،  اأوروب اإىل 
اأودت  وخمــدرات  متفّلت  �سالٌح  مكاتبه.  ليزوروا  مواعيدهم  ينتظرون 
هاتفك،  جر�ض  بعدها  يــدّق  املخّيمات.  يف  �سبابنا  من  الكثريين  بحياة 
ي�ساعده  فاعل خري  اأو  على جمعية خريّية،  تدّليه  اأن  اأحدهم  منك  يطلب 
يف ت�سديد كلفة العالج لوالدته املري�سة. نكاد ن�سل اإىل النَف�ض االأخري 
يــا اإميــــان!  وحــني يرتفع �ــســوتــِك مــن كــل ذلــك الــوجــع لتقويل اإن تلك 
البالد  عــدّوة  ت�سبحني  البالد،  حتــّرر  اأجيااًل  تبني  اأن  ت�سلح  ال  احلياة 
طة بالثوابت. ُتتهمني باأنِك من اأ�سحاب  وهادمة للم�سروع الوطني واملفرِّ
اخلارجية  االأجندات  تلك  هي  وما  ح�سنًا،  تقولني  اخلارجية.  االأجندات 
هي  ما  يل  قولوا  عليكم  بالله  عليكم،  اأهــّون  ولكي  �ساحبتها؟  اأنــا  التي 
اأ�سحابها؟  �ست�سمعني عندها فقط �سدى  اأنتم  التي  الداخلية  االأجندات 

�سوتِك يخرج من الزاروب االآخر!.
م�ساكلنا.  يحّلو  اأن  هي  اأجرها،  يتقا�سون  التي  وظيفتهم  النا�ض،  هــوؤالء 
وامتيازاتهم  موازناتهم  كــل  يحمونا.  اأن  عي�سنا.  ظــروف  يح�ّسنوا  اأن 
و�سياراتهم وحّرا�سهم، هي من اأجلنا نحن. من اأجل اأن نحيا حياة كرمية! 

اأين اأ�سبحت كرامتنا؟ اأنظري اإلينا، اأير�سيِك ما و�سلنا اليه؟.
اأننا  حتمًا  اأعــرف  ولكني  وتعقيداتها.  الظروف  �سعوبة  متامًا  اأدرك  اأنــا 
امل�سوؤولون االأوائل عّما نحن فيه. واأعرف اأي�سًا وجدًا، اأن مقدار ال�سعوبة 
والعزمية  والكفاءات  املــوؤهــالت  لديهم  وم�سوؤولني  قــادًة  يتطّلب  والتعقيد 
واالإرادة التي تكون بحجم ذلك كله. اأتعلمني اأنه ما زال لدينا ُوالة اأمر ال 
يقدرون على الكتابة؟ هم فقط هناك الأنهم اطلقوا النار مرًة اأو مرات على 
اأعدائنا، وكان ذلك يف ثمانينيات القرن املا�سي. وهناك وقف الزمان بهم 

وتركونا!. 
ال اأعلم من امل�ستفيد من هذا كله. رمّبا اأعرف، ولكنني متاأكد اأنه لي�ض نحن.

طبيعتنا  هــذه  وكيف.  ومتى  نريد  مــاذا  نقرر  اأن  جميعًا  وحقنا  حقي  هو 
ما  لنا  يحّق  وال  طبيعيني  ب�سرًا  ل�سنا  اأننا  �سّدقنا  قد  كنا  اإذا  اإاّل  كب�سر. 

يحّق لهم!
ما اأعرفه هو اأنني ان�سان طبيعي، و�سابقى اأ�سعى الأن اأحافظ على نف�سي 

كذلك!
* من شباب مخيم الرشيدية

هل من حّقك كشاب فلسطيني
أن تشارك في صنع القرار؟

اأحمد الفاعور*
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الكارثة،  اإن دّوى االنفجار يف مرفاأ بريوت ووقعت  ما 
وتــالحــقــت االأنــبــاء العاجلة حــول هــول مــا حــدث جلهة 
وات�ساع  وحجم  واجلرحى  واملفقودين  ال�سحايا  األوف 
األــف منزل عدا  الــذي �سمل حــوايل 70  دائـــرة الــدمــار 
العامة، حتى حتركت املخيمات  املوؤ�س�سات واالإن�ساءات 
الف�سائل  خمتلف  اأطلقتها  التي  املبا�سرة  الدعوات  عرب 
والتجمعات واجلمعيات وحثت فيها على التربع بالدم، 
ال�ستقبال  وامل�ست�سفيات  ال�سحية  املراكز  ابــواب  وفتح 
اجلرحى بعد اأن عطل التفجري اأربع م�ست�سفيات رئي�سية 
ال�سريعة مل  اال�ستجابة  هذه  لكن  بــريوت.  العا�سمة  يف 
اإذ فورًا هبَّ �سبابها  املخيمات،  اإليه  بادرت  تكن كل ما 
اإىل تلبية نداء جراح اأهل العا�سمة. كانت هذه هي ردة 
الذي  عام  ب�سكل  ولبنان  اأجل بريوت  من  االأوىل  الفعل 
والــدالالت  املعاين  من  الكثري  الفل�سطيني  لل�سعب  ميثل 

والرموز، رغم ندوب املا�سي امل�ستمر . 
حدث هذا ع�سية امل�ساء امل�سوؤوم. يف اليوم التايل، كانت 
على  وامل�ساعدة  الدعم  فــرق  ح�سد  تنظيم  هي  االولــويــة 
لي�ض  بالطبع  الركام.  ورفــع  وامل�سابني  اجلرحى  اإنقاذ 
مبا  ولكنها  الـــدول،  اإمكانات  واملخيمات  فل�سطني  لــدى 
توفر نظمت نف�سها لتقدمي العون وامل�ساعدة يف عمليات 
االإنقاذ واال�سعاف مب�ساهمة من ثالث جهات فل�سطينية 
اأر�سلت  التي  ال�سفاء  العمليات هي: جمعية  �ساركت يف 
و100  �ــســيــارة   13( املخيمات  خمتلف  مــن  فــريــقــًا   13
م�سعف(، والهالل االأحمر الفل�سطيني الذي اأر�سل فرق 
االإ�سعاف وفتح م�ست�سفيي حيفا و الهم�سري ال�ستقبال 
املدين  الدفاع  من  فوجني  وم�ساركة  الطارئة.  احلــاالت 
يف  املتقدمة  االإنــقــاذ  عمليات  يف  �ساهما  الفل�سطيني، 
املرفاأ ويف االأبنية املجاورة. هذا عدا الف�سائل واملجتمع 
والت�سامن.   االأخــوة  بواجب  للقيام  اندفعت  التي  املدين 
منازل  الفل�سطينيني ممن ميلكون  من  عدد  اأعلن  ما  يف 
العائالت  يف بريوت و�سيدا عن ا�ستعدادهم ال�ستقبال 
الفرق  كانت  هكذا  منازلها..  ت�سررت  اأو  فقدت  التي 
اأنقا�ض املرفاأ وحميطه تعمل كتفًا  الفل�سطينية تقف بني 
اللبنانية واالجنبية، ت�سمد اجلراح  لكتف مع زميالتها 
املفقودين  عــن  بــحــثــًا  الــركــام  وتــرفــع  االأ�ـــســـالء  وتلملم 
الرافعات  حــطــام  بــني  املحتجزين  حــيــاة  الإنــقــاذ  و�سعيًا 

وامل�ستوعبات. 
االأحمر  للهالل  التابعني  والهم�سري،  حيفا،  م�ست�سفيا 
ا�ستقبال الع�سرات من امل�سابني، حيث مت تقدمي الرعاية 
الطبية الالزمة لهم، واأكد رئي�ض اجلمعية الدكتور يون�ض 

اإ�سعاف  و�سيارات  وم�ست�سفيات  كــوادر  اأن  اخلطيب، 
واجبها يف  اداء  عن  تتوانى  ولن  لبنان مل  اجلمعية يف 
التزامهم  من  كجزء  واال�سعاف  االخــالء  طواقم  ا�سناد 

االن�ساين والقومي جتاه لبنان.
ومل  املخيمات،  اأ�سابت  بــريوت  اأ�سابت  التي  امل�سيبة 
يكن غريبًا اأن يقف ال�سعب الفل�سطيني اإىل جانب �سقيقه 
امل�سابني  األــوف  الإنــقــاذ  بالدم  متربعًا  اللبناين  ال�سعب 
و�سط  جراحهم  وم�سمدًا  وم�سعفًا  ومنقذًا  اللبنانيني 

اخلريية  اجلمعيات  اأطلقت  كما  املحنة.  ودخـــان  لهيب 
واالجتماعية املدنية الفل�سطينية مبادرات جلمع التربعات 
فل�سطينيني يف  اأن  علمًا  املخيمات.  والعينية من  النقدية 

عداد �سهداء املرفاأ مع العديد من اجلرحى. 
اأطلقوا  االجتماعي  التوا�سل  من�سات  على  الن�سطاء 
عنوان  حتت  بــريوت  مع  للت�سامن  الفل�سطينية  احلملة 
بعبارات  االلكرتونية  املواقع  وحفلت  واحد"؛  "جرح 
وا�ستخدم  بريوت".  يــا  و"اآه  لبريوت"،  "ال�سالم 

الــكــثــري مــن املــغــرديــن الــر�ــســم الــكــاريــكــاتــريي ال�سهري 
للر�سام الفل�سطيني ناجي العلي خالل الغزو ال�سهيوين 
لبريوت عام 1982 والذي ن�سره على �سفحات جريدة 
"ال�سفري"، الذي يحمل �سورة فتاة تطل من فجوة قذيفة 
اآخــرون  ن�سر  فيما  بريوت"،  يــا  اخلــري  "�سباح  تقول 

�سورة علم لبنان مع جملة “من قلبي �سالم لبريوت".
الفل�سطيني  الرئي�ض  اأعـــرب   ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على 
عون  مي�سال  الرئي�ض  مــع  ات�سال  يف  عبا�ض  حممود 
معلنًا  للجرحى،  بال�سفاء  ومتنياته  بال�سهداء  تعازيه  عن 
وتنكي�ض  الوطني  للحداد  كيوم  لالإنفجار  التايل  اليوم 
وفــدًا  واأر�ــســل  اللبناين.  ال�سعب  مع  ت�سامنا  االإعـــالم، 
واأع�ساء  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قيادة  من  رئا�سيًا 
التنفيذية  اللجنة  ع�سو  من  كاًل  قوامه  التنفيذية  اللجنة 
�سالح  و  االأحــمــد  عـــزام  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 
اأبو  فتحي  يو�سف،  اأبو  وا�سل  ب�سام �ساحلي،  راأفــت، 
ا�ــســرف  لــبــنــان  لـــدى  الفل�سطيني  والــ�ــســفــري  الـــعـــردات، 
دبور. نقل الوفد اىل رئي�ض اجلمهورية ت�سامن عبا�ض 
اأمّل به  وال�سعب الفل�سطيني مع لبنان يف امل�ساب الذي 
بعد انفجار مرفاأ بريوت، وا�سعًا اإمكانات الفل�سطينيني 
�سدد  االأحمد  املحنة.  هذه  لتجاوز  لبنان  ت�سرف  حتت 
ربطت  التي  التاريخية  اجلــوار  على عالقات  اللقاء  عقب 
بني �سعبي لبنان وفل�سطني قبل قيام ا�سرائيل حيث كان 
اللبنانيون ياأتون اىل فل�سطني، لذلك قاتلوا يف النا�سرة 
وحيفا واجلليل جنبًا اىل جنب مع الثوار الفل�سطينيني 
احت�سن  وبعدها،  املعا�سرة.  الفل�سطينية  الثورة  ويف 
العائدين  الالجئني  االف  مئات  يــزال،  وال  لبنان،  �سعب 

اىل وطنهم يف اول فر�سة، وذلك كاأ�سقاء له".
اإمكانات  كامل  ا�ستية،  حممد  الـــوزراء  رئي�ض  وو�سع 
اللبنانية.  الــدولــة  ت�سرف  حتــت  الفل�سطينية  احلكومة 
املالكي، وزير خارجية  وهاتف وزير اخلارجية ريا�ض 
لــبــنــان �ــســربــل وهــبــي، وعـــرب لــه عــن تــ�ــســامــن ال�سعب 
الفل�سطيني مع لبنان البلد امل�سياف لل�سعب الفل�سطيني 
رئي�ض  هاتف  كما  بعروبته.  والقومي  واحلامي حلقوقه 
املــكــتــب الــ�ــســيــا�ــســي حلــركــة حــمــا�ــض اإ�ــســمــاعــيــل هنية، 
بري. نبيه  و  ديــاب،  ح�سان  و  عــون،  مي�سيل  الروؤ�ساء 
وبعث ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 
رئي�ض دائرة �سوؤون الالجئني د.اأحمد اأبو هويل بر�سالة 
الفل�سطيني  اللبناين  احلوار  رئي�ض جلنة  اإىل  ت�سامنية 
الوزير ح�سن منيمنة، موؤكدًا الوقوف اىل جانب ال�سعب 

اللبناين ال�سقيق يف حمنته.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجوء الفلسطيني في لبنان (٢)
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