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في لبنان. 
مساحة  توسيع  إلى  وتهدف 
ال����ح����وار ب��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
يتجاوز  بما  والفلسطينيين 
الصور النمطية ويساهم في 
تطوير عالقات سليمة وبناءة. العدد 7 -  حزيران 2021

مدهشللون هوالء الفلسللطينيون تحت االحتللال والحصار أو 
يف الدول املضيفة، ويف الشللتات يف أنحللاء املعمورة، وخصوصاً 
يف داخللل االرايض املحتلللة يف العام 48. الاجئللون املعدمون، 
امليسورون واالغنياء، املسلمون واملسيحيون، النساء والشباب، 
الصغللار وكبار األعامر. جميعهم ومن كل التاوين واملشللارب. 
جيللل بعد جيل يسللقطون مرة تلو األخرى وللمللرة الل 73 ثم 
ينهضون، يقفون عىل جراحهم ورغم سللنوات احتال ارسائيل 
ألرضهم، يعملون دون كلل أوملل عىل تقويض مقوالت ارسائيل 
الوهمية، بأن فلسطني ارض با شعب، وأنه باإلمكان أرسلة 
فلسطينيي الداخل، وإسقاط حق العودة وإرغام الاجئني 
عىل التوطن يف أماكن تواجدهم والخاص من قضيتهم. 
انتفاضة القدس والداخل الفلسطيني والصمود أمام 
الغارات الوحشللية األخللرة عىل غللزة، اظهرت مع 
تحركات الخارج الفلسللطيني ما وراء البحار، متسللك 
الفلسللطيني كيفام وأينام وجللد وتحت أي ظروف، 
متسللكه بأرضه وبحقوقه الطبيعيللة، حقه يف وطنه 
ويف بنللاء دولته املسللتقلة، ويف العيش بكرامة. هذا 
املوقللف، خصوصاً ألهل فلسللطني من عرب 48، لن 
يكون عابراً يف الوعي االرسائييل، التي الشللك انها 
ُصدمللت أن كل اضطهادها واحتالها وجربوتها 

وعنرصيتهللا وقهرها ورغم طول الزمن، مل ولن ينجح يف تطويع 
الفلسللطيني أينللام كان، وإن األجيللال الجديللدة يف الداخللل 
واملخيامت ويف الدول املضيفة وغرها، هي أشد متسكاً بوطنها 
وأرضهللا وحقوقهللا. وأن كل جيل جديد يأيت أكللر وضوحاً يف 
عدائه لدولتهللا العنرصية، وإرصاراً عىل بناء دولته املسللتقلة. 
وأن قراره هو مواجهة املحتل بكل الوسللائل املتاحة، بالتظاهر 
واالعتصام، بالقبضة وبالطائرات الورقية، وبالنار والصاروخ رداً 

عىل ترسانة اسلحة العدو املغتصب. 
الجئو لبنان شللأنهم كجميع الاجئني الفلسللطينيني خرجوا من 
مخيامت بؤسللهم ليعلنوا، اىل جانب اخوتهم يف فلسطني كلها، 
متجاوزين اآلمهم وبؤس عيشللهم وفقرهم وعذاباتهم اليومية 
بحثللاً عن لقمة العيش، وعن حقوقهللم الضائعة يف لبنان، عن 
متسللكهم ببلدهم وأرضهم وحقهم ويف مقاومة املحتل وصوالً 
اىل إقامللة دولتهم املسللتقلة عللىل أرض فلسللطني وعاصمتها 
القدس، وليؤكدوا أيضاً عىل متسللكهم بحللق العودة ورفضهم 
للتوطللني بكافة اشللكاله ومضامينه، مسللقطني وللمرة االلف 
كل محللاوالت البعللض الحيلولة دون الحصللول عىل حقوقهم 
االنسللانية كاجئني يف لبنان تحت ذريعللة التوطني. فهم ايضاً 
وبعد 73 سللنة عىل وجودهم القرسي يف لبنللان، يقولون لكل 
أصحاب النوايا السلليئة أن وطننا هو فلسطني، وأن لبنان ليس 

سوى مقر مؤقت لتواجدهم. 
ولذا فإن من واجبات الدولة املضيفة ومن ضمنها لبنان، تأمني 
الحقللوق االنسللانية األساسللية لاجىء الفلسللطيني، فهم لن 
يسللتبدلوا وطنهم بأي وطن آخر ليس بعد 73 سنة من اللجوء 

بل حتى أبد الدهر.
فتحيللة إىل فلسللطني وأهلها اينللام وجدوا الذيللن مازالوا عىل 
العهد، بالعودة اىل فلسطني مهام طال الزمن، وغلت التضحيات 

وتكاثرت التحديات.
حسن منيمنة 
رئيس لجنة الحوار اللبناين - الفلسطيني

انتفاضة فلسطين بداية 
مرحلة جديدة للصراع: 

أسقطت "األسرلة" وأعادت 
اإلهتمام الدولي بالقضية

لمواجهة كورونا في 
المخيمات : لجنة الحوار 

تجهز 4 مستشفيات جديدة 
وعدة مراكز للحجر

الشباب الفلسطيني 
بين البطالة أو الهجرة... 

التعليم عن بُعد: ضعف في 
التجهيزات وقصور في النتائج

عن جيل الذكريات 
واللجوء والشتات... 

والحنين 
إلى منازل ُدّمرت

تحية إلى فلسطين 
وشعبها الصامد
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لجنة الحوار

اللبنانيني  بني   19- كوفيد  بفريو�س  والوفيات  الإ�صابات  عدد  انخفا�س 
مدعاة  يكون  اأن  يجب  املتعددة  ايجابياته  رغ��م  الفل�صطينيني  والالجئني 
ا�صتعداد ولي�س فر�صة ا�صرتخاء، خ�صو�صًا واأن هناك جزمًا من خمتلف 
املراجع ال�صحية املعنية، باقرتاب موجة ثالثة من الوباء. ما يتطلب اأق�صى 
درجات احليطة والتجُهز، خ�صو�صًا مع املتحور الهندي الأ�صرع انت�صارًا 

وفتكًا كما ظهر يف عدد من البلدان. 
من املوؤكد اأن حمالت التلقيح، والتباُعد الأ�صري، وادراك معظم املواطنني 
املكت�صبة  املناعة  التوعية، ا�صافة اىل  الوباء، وحمالت  واملقيمني خلطورة 
لدى امل�صابني �صابقًا، كل هذا اأدى اإىل تخفي�س عدد امل�صابني يف القرى 
واملدن اللبنانية ويف املخيمات والتجمعات الفل�صطينية. ال اأن غري املطمئن 
اإىل  يقود  ما  نهائيًا،  الوباء  من  تخل�صت  قد  البالد  اأن  النا�س  اعتقاد  هو 

عودة التجمعات، واإهمال اأ�صاليب الوقاية يف اأماكن الختالط واملنازل. 
الأرقام التي يتم ن�صرها يوميًا تثبت حالة الرتاجع بعد ال�صعود ال�صاروخي 
اللبناين  احل���وار  تعترب جلنة  ذل��ك  م��ع  امل��ا���ص��ي��ة،  الأ���ص��ه��ر  �صهدته  ال���ذي 
والتجهيزية  الب�صرية  ال��ُع��دة  اإع���داد  عليها  ميلي  واجبها  اأن  الفل�صطيني 
ملواجهة املوجة املقبلة، والتي قد تكون اأ�صد فتكًا يف �صوء الرتاخي العام 
امل�صت�صفيات  يف  ب��ه  و�صرعت  �صبق  م��ا  اللجنة  ت�صتكمل  لذلك  املحتمل. 
"ال�صتجابة  خطة  �صمن  املخيمات  يف  الفل�صطينية  ال�صحية  وامل��راك��ز 
للت�صدي لفريو�س كوفيد داخل املخيمات الفل�صطينية" التي اجنزت خالل 
املرحلة الوىل منها جتهيز طابق ق�صم الكورونا يف م�صت�صفى الهم�صري 
يف �صيدا 6 وحدات عناية فائقة و16 وحدة عناية عادية مع توفري وجتهيز 
�صيارتي ا�صعاف. ا�صافة اىل اجناز العمال يف مركز العزل يف م�صت�صفى 
 PCR مبكينة  امل�صت�صفى  خمترب  وجتهيز  ال��ب��داوي  يف  اجل��دي��د  �صفد 
الأحمر  الهالل  مع  بالتعاون   PCR اآلف فح�س  واج��راء حوايل ع�صرة 
�صبلني  مركز  وت�صغيل  حت�صني  تكاليف  تغطية  اىل  ا�صافة  الفل�صطيني. 

التابع لالأونروا. 
ومن املتوقع اأن تنجز اللجنة قريبًا املرحلة الثانية من خطتها، ويف مقدمها:
على  احللوة  عني  خميم  يف  الن�صاين  النداء  م�صت�صفى  جتهيز  ا�صتكمال 

نحو نهائي ب� 6 وحدات عناية فائقة. كما �صرعت اللجنة يف جتهيز مركز 
خطتها  �صمن  وذل��ك  �صريرًا،   20 معدله  ما  اأي  غ��رف،   10 ب�صعة  جديتا 
اأولية، والتي ت�صمل اأي�صًا  حتويل مراكز العزل اإىل مراكز رعاية �صحية 
وذلك  الأوىل  باملرحلة  املنجز  اجلديد  �صفد  م�صت�صفى  يف  العزل  مركز 
ل�صتخدامها للحالت التي حتتاج اإىل عناية خفيفة اأومتو�صطة وهو ما من 
�صاأنه تخفيف ال�صغط الذي تتعر�س له امل�صت�صفيات خالل فرتات الذروة.

مر�صى  وغ��رف  مركزة  عناية  اأق�صام  مع  م�صت�صفيات   3 وجتهيز  تاأهيل 
وكافة املرافق ال�صت�صفائية والداعمة هي:

بال�صافة اىل 15 �صريرًا  فائقة  عناية  ا�صرة  ب�7   جتهيز م�صت�صفى �صفد 
للعناية العادية. 

جتهيز م�صت�صفى الهم�صري بطابق ي�صم 9 غرف عناية فائقة للكبار، مع 
خم�صة غرف عناية فائقة لالطفال.

لجنة الحوار توّسع دائرة مواجهة كورونا في المخيمات:
تجهيز 4 مستشفيات جديدة وعدة مراكز للحجر 

تجهيز مستشفى الهمشري في صيدا ياالسرة لعالج املصابني بكورونا.  )لجنة الحوار(

قسم الكورونا في مستشفى الهمشري.
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كان  تاريخي  م�صت�صفى  وهو  �صور،  منطقة  يف  الب�س  م�صت�صفى  يف  اأم��ا 
جار  العمل  ف���اأن  اخلم�صينيات،  يف  اأن�����ص��اأه  ق��د  ال���دويل  الأح��م��ر  ال�صليب 
لتجهيزه بحوايل 6 ا�صرة عناية فائقة، مع حوايل 20 �صريرًا للعناية العادية، 
وق�صم الطوارئ، ق�صم لالأ�صعة وخمترب بال�صافة اىل ق�صم اخلدمات وغريه.

توفري4 �صيارات ا�صعاف ا�صافية.
وقد دخلت اللجنة حاليًا يف مرحلة التخطيط ل�صراء الأجهزة وامل�صتلزمات 
من  الكثري  تطلبت  اخل��ط��وات  ه��ذه  التطوير.  ه��ذا  يحتاجها  التي  الطبية 
الور�س  وج��ه��ود  والفنية  والكهربائية  الهند�صية  البناء  واأع��م��ال  اجلهد 
حمالت  اخلطة  وتدعم  امل�صتجدة.  احلاجات  لتلبية  مالئمة  الأمكنة  جلعل 
اليوني�صف واملنظمات غري احلكومية  بالتعاون مع  التطعيم  التوعية حول 
اىل  الأون��روا  مع  وبالتن�صيق  ال�صحة  وزارة  مع  اللجنة  وت�صعى  املحلية. 
 COVAX توفري اللقاح والت�صجيل الالجئني الفل�صطينيني على من�صة
وامل�صتفيدة  املانحة  اجلهات  بتقدير  اللجنة  تبذله  ال��ذي  اجلهد  .ويحظى 
اليجابي يف  التفاعل  يتجلى  كما  والأممية.  الدولية  اجلهات  من  والعديد 
التن�صيق اليومي مع الهالل الأحمر يف املخيمات ومع الدائرة ال�صحية يف 

الونروا، بالإ�صافة طبعًا لوزارة ال�صحة اللبنانية. 
املوؤ�ص�صات  من  والعديد  الفل�صطيني  اللبناين  احل��وار  اأن جلنة  املوؤكد  من 
املعنية باأو�صاع الالجئني الفل�صطينيني يف املخيمات من فل�صطينية ودولية 
تعمل على الإف��ادة من هدوء العا�صفة الوبائية راهنًا جلهة حمدودية عدد 
الإ�صابات وعدم تدفق امل�صابني على امل�صت�صفيات ومراكز العزل، وبالتايل 
والتاأهيل  للتدريب  املخ�ص�س  الوقت  لتوفري  والقدرات  الوقت  الإفادة من 
التاأهيل  من  قدر  باأكرب  اجلديدة  املوجة  مواجهة  �صمان  اأج��ل  من  اأي�صًا، 
الفرتة  الفنية كانت خالل  الب�صرية  اأن املوارد  اإذ من املعروف  والتجهيز، 
املا�صية يف �صباق مع الزمن ملواجهة تف�صي الوباء وتدفق امل�صابني على 
الوبائي  الرت�صد  عمليات  وت�صتمر  ذلك  ال�صحية.  واملراكز  امل�صت�صفيات 
ما  وو�صل  البيانات  ترتيب  على  الكوارث  وهيئة  الون��روا  مع  بالتن�صيق 
يتوافر من املعطيات على من�صة هيئة اإدارة الكوارث ا�صافة اىل ا�صتمرار 

اختبارات PCR مع الهالل الحمر الفل�صطيني.

منصة الترصد الوبائي لكوفيد 19 بني الالجئني الفلسطينيني في لبنان - املصدر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالتنسيق مع هيئة ادارة الكوارث واالونروا

من اعمال الترميم في مستشفى الهمشري.

الحاالت االيجابية بالمناطق
خارج    داخل
المخيم   المخيم الحاالت االيجابية بالمناطق اسبوعيا

عدد الحاالت 
اليومة

نسبة 
ةااليجابي

الحاالت االيجابية الشهرية

حاالت في العزل 

حاالت في العزل تراكمي 

حاالت في المستشفى

حاالت في المستشفى تراكمي

اصابات جديدة

اصابات تراكمى
(2020من شباط )

وفيات جديدة

وفيات تراكمي اصابات حاليةتعاف تراكمي

اناثذكور

22/06/2021الثالثاء 
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ح��ال��ي��ًا يف  ت��در���س  اأوىل.  ���ص��ن��ة  مت��ري�����س  ط��ال��ب��ة  ع���ام���ًا(   20( اأروى 
بداية  ترغب  كانت  الر�صيدية.  خميم  يف  اأهلها  عن  بعيدة  ا�صطنبول، 
اأنها جتازف  اعتربت  لأنها  الأمر،  لكنها عدلت عن  الطب،  درا�صة  يف 
تتمكن  ل  قد  اأنها  حني  يف  امل��ال،  من  والكثري  وعمل،  جهد  ب�صنوات 
على  مينع  التي  املهن  اأح��د  فالطب  التخرج،  عند  عملها  ممار�صة  من  

لبنان.  الفل�صطيني ممار�صتها يف 
لبنان  يف  كممر�صة  العمل  فر�س  اأن  من  بالرغم  و  اإن��ه  اأروى  تقول 
املالية  ال�صائقة  وط���اأة  لكن  املمر�صني،  �صح  ب�صبب  اأف�صل  ���ص��ارت 
اللبنانية  باللرية  الرواتب  قيمة  وتراجع  ال�صحي  القطاع  على  اخلانقة 
دفع باأكرث من 1000 ممر�س وممر�صة من حملة ال�صهادات اجلامعة 
اختارت  لذلك  والعمل خارجًا.  للهجرة  العالية  واملهنية  وذوي اخلربة 
يتعلق  فيما  ال����دولر  اأزم���ة  م��ن  خ��وف��ًا  ت��رك��ي��ا،  يف  ت��در���س  اأن  اأروى 
بالأق�صاط اجلامعية اأوًل، وثانيًا لأنها اأرادت اأن تزيد من فر�صة اإيجاد 
عمل خارجًا، فهي ل جتد اأماًل يف احل�صول على فر�صة يف البلد الذي 

ُولدت وكربت فيه.  
يف  الفل�صطينيون  يعي�صها  التي  ا�صا�صًا  ال�صعبة  الظروف  رغ��م 

لبنان، وانعدام �صبل العي�س الكرمي يف املخيمات الفل�صطينية، 
فقد و�صعوا كل اآمالهم على قطاع التعليم، ين�صدون لأولدهم 
من  عليا  �صهادات  حاملني  تخرجهم  الت�صحيات  بلغت  مهما 
اأجل توفري م�صتقبل اأف�صل. لكن الأحداث الأخرية والإنهيار 
من  تبقى  ما  على  قا�صية  �صربة  �صكل  املخيف،  الإقت�صادي 
وال�صباب  ع��ام،  ب�صكل  لبنان  يف  لل�صباب  املتوافرة  الُفر�س 
لل�صكان  ال��ع��ام  للتعداد  ووف��ق��ا  خ��ا���س.  ب�صكل  الفل�صطيني 
لبنان،  يف  الفل�صطينية  والتجمعات  املخيمات  يف  وامل�صاكن 
عام  الفل�صطيني  اللبناين  احل��وار  جلنة  عليه  اأ�صرفت  ال��ذي 
2017 وتوىل كل من اإدارة الإح�صاء املركزي اللبناين واجلهاز 
 12 و�صمل  ميدانيًا،  تنفيذه  الفل�صطيني  لالإح�صاء  املركزي 
خميمًا و 156 جتمعًا فل�صطينيًا على عموم الأرا�صي اللبنانية، 
هناك فقط 14% من فئة ال�صباب الفل�صطيني يف لبنان يحالفها 
احلظ، وتتمكن من اإكمال الدرا�صة الثانوية، و8% فقط تتمكن 
من متابعة الدرا�صة اجلامعية. اأما بالن�صبة للتغيري الذي ي�صعى 
له ال�صباب الفل�صطيني يف لبنان، فيتمحور حول اإيجاد فر�س 

عمل جيدة توؤمن له العي�س الكرمي الذي يبحث عنه.
لبنان ب�صكل عام  البطالة يف  الأ�صا�صية، فمعدلت  امل�صكلة  هنا 
الفتي.  الفل�صطيني  املجتمع  �صمن  خ�صو�صًا  ج��دًا،  مرتفعة 
ت�صري  حيث  م�صاكله،  لأغلب  الرئي�صي  امل�صدر  ت�صكل  وه��ي 
 20-18 بني  العمرية  الفئة  من  الالجئني  65% من  اأن  الأرق��ام 
�صوف  منهم  و%70.3  الفر�س،  ونق�س  البطالة  من  يعانون 
يهاجرون اإذا ما اأتيحت لهم الفر�صة، وهي اأرقام حذرت منها 
يف  "الونروا"  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة 

الأخرية.  تقاريرها 
تعليمًا  امل�صيفة  ال���دول  ب��ني  ف��ق��ط  ل��ب��ن��ان  يف  ت��ق��دم  والون�����روا 
ث��ان��وي��ًا ل��ل��ط��الب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، مب���ا ي��خ��ول��ه��م الل��ت��ح��اق يف 
طالب  و1500   1300 ب��ني  فقط  لكن،هناك  اجل��ام��ع��ي.  التعليم 
ي��ن��ه��ون م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، وي��ن��ت��ق��ل��ون ع��ل��ى الأغ��ل��ب اإىل 
الن�صانية،  العلوم  درا���ص��ات  فيها  يكملون  اللبنانية،  اجلامعة 

على  فيح�صلون  م��ن��ه��م  وامل��ق��ت��درون  امل��ت��م��ي��زون  اأم���ا 
ح�صومات،  مع  خا�صة  جامعات  اىل  الدخول  فر�صة 

اجلهات  بع�س  م��ن  منح  على  احل�صول  يف  بع�صهم  تفوق  وي�صاعد 
يف  الفل�صطيني  اجلامعي  الطالب  عن  اخ��رية  لدرا�صة  ووفقا  املانحة. 
من   %66 اأن  )�صاهد(  الن�صان  حلقوق  الفل�صطيينية  للموؤ�ص�صة  لبنان 
يغطي  من  يجدون  ول  م�صاعدة،  اإىل  يحتاجون  الفل�صطينيني  الطالب 

مانحة  جلهات  تقدموا  ممن   %75 اأن  كما  اجلامعي.   تعليمهم  نفقات 
يبدون ت�صاوؤمًا من اأن طلبهم لن يلَق جتاوبًا. اأما البدائل املتاحة امام 
�صبلني  بكلية  اللتحاق   %55 فيعتزم  درا�صاتهم،  متابعة  يودون  الذين 
للتدريب املهني والتقني، و15% منهم �صيعمل يف اأي مهنة حلني توافر 

فر�صة اخرى، و19% منهم يرغب بالهجرة.  
املدنية يف  الهند�صة  الر�صيدية، در�س  25 عامًا من خميم  عمرال�صيد، 
الثانوية  يف  تفوقه  بعد  درا�صية  مبنحة  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة 
ال��ع��ام��ة، و ت��خ��رج م��ن��ذ 4 ���ص��ن��وات. ي��ع��ان��ى ع��م��ر م��ن ال��ب��ط��ال��ة م��ن��ذ 3 
�صنوات، فالهند�صة اأي�صًا هي اأحدى املهن التي مُينع على الفل�صطيني 
ممار�صتها خارج الونروا اأو املنظمات غري احلكومية. يقول عمر اإنه 
واأن  لبنان،  يف  العمل  عن  العاطلني  املهند�صني  من  كبري  ع��دد  �صمن 

فر�س العمل تنعدم مع كل �صنة متر.
 ميار�س عمر مهنته الآن يف اأفريقيا منذ �صنة. كان ياأمل اأن يجد اأفقًا 

حلياة كرمية اإىل جانب اأهله، ولكن اأحوال البلد حالت دون ذلك.
هو  �صبلني،  معهد  من  مدنية  هند�صة  خريج  �صنة،   21 طحيب�س،  عمر 
اخلليج  دول  لحدى  لل�صفر  ي�صعى  اإنه  يقول  حاليًا.  العمل  عن  عاطل 
�صهادته  تعديل  يواجه �صعوبات يف  لكنه  هناك،  كمهند�س  والعمل 
بالو�صع  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  ال�����ص��ع��وب��ات  وتتمثل  ك��م��ا  ج��ام��ع��ي��ًا، 
امل����ادي، وع��ن��دم��ا ح���اول الإ���ص��ت��ع��ان��ة ب�����ص��ن��دوق ال��ط��ال��ب، وه��و 
ب�صرط  الفل�صطينيني  للطلبة  درا�صية  قرو�صا  مينح  �صندوق 
القر�س  اإعطائه  الأخري  جتنب  والعمل،  التخرج  عند  املبلغ  رد 
وبالتايل  عالية،  بطالتهم  فر�س  الهند�صة  ط��الب  اأن  باعتبار 

اإمكانية ا�صرتداد املبلغ متدنية جدًا.
ملنزله  ق��ه��وة جم����اورة  اأوق���ات���ه يف  م��ع��ظ��م  الآن  ع��م��ر  ي��ق�����ص��ي 
من  اأغلبهم  تخرج  فقد  احل��ل��وة،  عني  خميم  يف  اأ�صدقائه  مع 

اجلامعات اأي�صًا ولكنهم عاجزون عن اإيجاد عمل.
الهند�صة،  كلية  يف  دفعته  على  الأول  ك��ان  م��ث��اًل،  حممود   
وا���ص��ت��ع��ان ب��ه زم���الء م��ن دف��ع��ات لح��ق��ة يف درا���ص��ت��ه��م، 
الهجرة  منهم  ك��ب��ري  ع��دد  ا���ص��ت��ط��اع  تخرجهم  ع��ن��د  ل��ك��ن 
والعمل خارجًا، بينما حممود نف�صه اأ�صبح يف منت�صف 
و�صعه  ي��ح��ول  ال��ع��م��ل،  ع��ن  ع��اط��ال  ي���زال  ول  ثالثينياته 
حممود  اأن  عمر  يك�صف  زواج���ه.  امكانية  دون  امل���ادي 
اأ���ص��ي��ب ب��اك��ت��ئ��اب ح����اد، دف��ع��ه ل���الإدم���ان ع��ل��ى ال��ك��ح��ول 
ذكائه،  ومدى  حممود  يعرف  من  كل  اإن  يقول:  والتعاطي. 
وما كان لي�صبح عليه يف او�صاع مغايرة، ويرى حاله الآن، 

ي�صعر بالأ�صى واخلوف على م�صريه.
ي�صعر عمر اأن عواقب البطالة ل تتمثل فقط يف عدم ايجاد 
التي  الأخ���رى  ال��ط��رق  مغريات  مواجهة  يرافقها  ب��ل  عمل، 
جميع  اقفلت  ما  اذا  الأزم��ة  ه��ذه  حلل  ال�صباب  لها  يلجاأ  قد 
الطرق، فيحاول تفريغ طاقاته بالتطوع واإ�صغال نف�صه باأي 

عمل واإن كان دون مردود مادي. 
خريجة  وهي  العمل  عن  عاطلة  �صنة،   22 طحيب�س،  اإ�صراء 
ك��ي��م��ي��اء، حت��م��ل اأي�����ص��ًا ���ص��ه��ادة ت��ع��ل��ي��م، در���ص��ت ع��ن طريق 
اجلامعة  من  ال�صهادتني  كال  على  وح�صلت  درا�صية  منحة 

الأمريكية يف بريوت. 
البحث  يف  ق�صتها  ا���ص��راء،  تخرج  اأ�صهرعلى  م�صت 
للعمل خارجًا  ال�صفر  ت�صتطيع  ل  اإنها  تقول  عن عمل. 
�صروط  فاأحد  تخرجها،  على  كاملة  �صنة  م�صي  قبل 

تحقيق

الشباب الفلسطيني: تخُرج برسم البطالة... أو الهجرة للعمل
ملك زمزم*  

عواقب البطالة ال تتمثل فقط في عدم 
ايجاد عمل، بل في مواجهة مغريات الطرق األخرى 

التي قد يلجأ لها الشباب لحل هذه األزمة اذا 
ما اقفلت جميع الطرق
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عند  كاملة  �صنة  مل��دة  تعمل  اأن  التعليم  �صهادة  منحة  على  احل�صول 
املتوافر  اأو المتياز  بالتطور  تتمتع  التي ل  املدار�س  اأحد  التخرج يف 
يف مدار�س اأخرى، لكنها تواجه العديد من امل�صاعب يف ايجاد عمل. 
قد  التي  الأماكن  ب�صكل كبري من  الفل�صطينية حتد  اأن جن�صيتها  تقول 
اليها مل  التقدم  التي حاولت  املوؤ�ص�صات  واأن  فيها.  بالعمل  لها  ُي�صمح 
حجم  من  انزعاجها  عن  اإ�صراء  تعرب  �صهاداتها.  الإعتبار  بعني  تاأخذ 

الف�صاد وال�صتغالل يف الأنظمة التعليمية بدواعي التوفري.
حم��م��ود حم��م��د، 26 ���ص��ن��ة، خ��ري��ج ع��ل��وم ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر، م��ن اجلامعة 
حمل  يف  اأح��ي��ان��ًا  يعمل  ح��ال��ي��ًا،  العمل  ع��ن  ع��اط��ل  ال��دول��ي��ة،  اللبنانية 
كان  متوا�صعة.  م��ك��اف��اأة  مقابل  احل��ل��وة  ع��ني  يف  ل��ه  ل�صديق  ه��وات��ف 
ي�صطر لت�صجيل احلد الأدنى من املواد يف كل ف�صل درا�صي ليتمكن 
ال�صهادة  له  تفتح  اأن  ياأمل  كان حممود  الأق�صاط.  و�صداد  العمل،  من 
اجلامعة  م��ن  نف�س  علم  خريجة  ه��ي  �صابة  خطب  الأب���واب.  اجلامعية 
�صهريًا.  فقط   $30 مقابل  اجتماعية  موؤ�ص�صة  ل��دى  تعمل  اللبنانية 
م�صتقبال  ي��ري��ان  ل  فهما  خ��ارج��ًا،  والعي�س  والعمل  بال�صفر  يرغبان 
اإن الزواج الآن متعذر  لالأ�صرة التي يودان تاأ�صي�صها. يقول حممود: 
الإقت�صادي  والإنهيار  جدًا  املتدنية  واملعا�صات  الفاح�س  الغالء  ب�صبب 
يواجهها  قد  التي  التحديات  كانت  اأي��ًا  وي�صيف  البلد.  يف  احلا�صل 
بالن�صبة  فهي  الرديئة،  البلد  واأو�صاع  الف�صاد  ب�صبب  اللبناين  ال�صاب 

م�صاعفة. اأ�صعافًا  الفل�صطيني  لالجئ 
�صبلني،  معهد  من  وح��دادة  ميكانيك  خريج  �صنة،   23 هبي�س،  عبيدة 
حتت  ���ص��ي��ارات  ور���ص��ة  يف  �صابقًا  عمل  الآخ���ر.  ه��و  العمل  ع��ن  عاطل 
ا�صراف �صاحبها مقابل 25 األف لرية يوميًا. مع الت�صخم الإقت�صادي 

يف  الإ���ص��ت��م��رار  ال�صخرية  م��ن  اأ�صبح  اذ  عمله،  ت��رك  ال��ل��رية  واإن��ه��ي��ار 
ك�صك  فتح  ق��ّرر  بعدها  فقط.  يومية  �صجائر  علبة  ثمن  يغطي  ل  عمل 
لأحد  بالنت�صاب  عبيدة  يفكر  ال�صارع.  يف  الت�صكع  بدل  �صغري  قهوة 
الف�صائل ال�صيا�صية مقابل احل�صول على حفنة من الدولرات لتي�صري 
اإلتزامات ل يرغب بها. هو  حاله، ولكنه يرتدد ملا قد يرافق الأمر من 
على قناعة تامة باأن ال�صهادة الأكادميية لي�س لها فائدة على الإطالق، 
ويجد اأن املتعلم وغري املتعلم م�صريهما واحد يف لبنان، وهو البطالة. 
لي�س يف  اأنه  املوؤكد  فمن  به،  التم�صك  ي�صتحق  اأمل  ما كان هناك  واذا 

لبنان.
مطعم  يف  حاليا  يعمل  اأبناء،  خلم�صة  اأب  خم�صيني،  ح�صني،  ع�صام   
قد  كان  فقط،  الثابتة  امل�صاريف  يغطي  بالكاد  راتبه  �صغري،  �صاورما 
قرر بعد تخرجه وبعد مدة من البطالة القبول بفر�صة عمل يف اأفريقيا 
لتاأمني مدخول جيد لعائلته. مل يتحمل اأن يكرب اأطفاله بعيدًا عنه. فعاد 
بعد خم�س �صنوات، وبقي عاطاًل عن العمل ل�صنة، ومل ي�صاعده عمره 
يف ايجاده ب�صهولة. وعندما باتت ابنته يف �صن الدخول للجامعة، ومع 
ا�صتمرار النهيار القت�صادي كان اخليار الوحيد لكمال تعليمها هي 
اجلامعة اللبنانية و�صمن الخت�صا�صات املتاحة يف فرع �صيدا فقط، 
الثانية  ابنته  اأما  بريوت.  اإىل  املوا�صالت  بدل  توفري  ت�صطيع  ل  لإنها 
خيارات  اأي  ت�صع  ل  اأن  اختارت  فقد  اجلامعية،  املرحلة  على  املقبلة 
اأن حُتَبط عندما  الطموح، لأنها ل تريد  نف�صها من  يف ذهنها، فمنعت 
اأنها ل ت�صتطيع حتقيقه. وهي تنوي ال�صفر مع �صقيقتها، وتدعم  جتد 

والدتهما كل ما من �صاأنه اأن يوفر فر�صة حياة اأف�صل لهما.  
* صحافية فلسطينية )الصور لكاتبة التحقيق(

65% من الالجئين من الفئة العمرية 
بين 18 - 20 يعانون من البطالة،

و70.3% منهم سوف يهاجرون 
إذا ما أتيحت لهم الفر صة

خريج علوم الكومبيوتر يعمل في محل هواتف.

خريج هندسة يسعى للسفر.

خريج ميكانيك فتح كشكا لبيع القهوة. خريجة كيمياء تبحث عن عمل.
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73 عامًا على النكبة

الثامنة من عمري،  راأي��ت وال��دي فقط يبكي مرتني. الأوىل عندما كنت يف 
وكان يقود بنا ال�صيارة اإىل بو�صطن يف عطلة امليالد عام 1995 .كان ي�صتمع 
اإىل فريوز؛ بدا �صوتها اجلميل الهادىء يف غري حمله، ونحن نقطع اأمياًل 
به  حتيط  اإنغالند  نيو  يف  املت�صدع  اجلليدي  ال�صريع  الطريق  من  متماثلة 
ا�صجار من �صقيع رمادي اللون. غنى والدي مع فريوز حتى انك�صر �صوته 
وارتع�س كتفاه. "بابا، ملاذا تبكي؟- �صاألته- اإنها جمرد اغنية!" ل اأتذكر ما 

قاله.
املرة الثانية بعد عدة �صنوات عام 2008. جل�س والدي على حافة �صريره يف 
بعد  عن  التحكم  بجهاز  نيويورك، مي�صك  مدينة  ال�صيقة يف  القدمية  �صقتنا 
قد  اإ�صرائيل  كانت  متجهم.  بوجه  ال�صا�صة  يف  ويحدق  بالتلفزيون  اخلا�س 
�صنت يف حينه عملية "الر�صا�س امل�صبوب" التي �صتدمر قطاع غزة. على 
ال�صا�صة �صور لأكوام اجلثث وانقا�س املنازل املدمرة وانفجارات الق�صف، 

وم�صاهد مل يكن ي�صمح يل والداي حتى مب�صاهدتها يف الأفالم.
اأن  نافذة ميكن  كانت  لو  كما  التلفزيون  �صا�صة  من  واق��رتب  وال��دي.  وق��ف 
وحماولة  املنزل  بهاتف  الإم�صاك  هو  فعله  ما  كل  لكن  ويت�صلقها.  يفتحها 
الت�صال ب�صقيقته راوية التي تعي�س يف مدينة غزة ملعرفة ما اإذا كانت بخري. 
ال�صغرية،  التلفزيون  �صا�صة  اإىل  اأ�صار  الليلة.  تلك  يل  قاله  ما  جيدًا  اأتذكر 
وبنف�س ال�صوت املرتع�س الذي �صمعته يف ال�صيارة قبل �صنوات، قال: "هذا 

كان منزلنا، يا ولدي."
حتى ذلك احلني، مل اأفكر كثريًا يف معنى "الوطن"، وكنت نادرًا ما اأ�صطر 
ا�صم  اأذك��ر  اأتيت،  اأين  �صاألني احدهم من  كلما  اي�صاح خلفيتي. وكنت  اإىل 
املكان الذي غادرناه للتو. ولكن بعد م�صاهدة الدمار الذي حلق مبنزل والدي 
على �صا�صة التلفزيون وروؤية اأنقا�س منزل عمتي راوية، بداأت اربط "املنزل" 
مبكان مل اأع�س فيه من قبل - وهو �صعور اأدركت لحًقا اأنني اأت�صاركه مع 

ماليني الآخرين املنت�صرين يف ال�صتات الفل�صطيني.
اأم�صيت �صنوات يف عدة  اأنني  الرغم من  نيويورك، وعلى  ولدت يف مدينة 
غزة  يف  فقط  ق�صرية  اأ�صهر  اأم�صيت  اأنني  اإل  الأو�صط،  ال�صرق  يف  بلدان 
وكنت اأ�صغر من اأن اأتذكرها. لقد ن�صاأت واأنا اأ�صتمع اإىل ق�ص�س والدي عما 
والأولد  والزيتون،  الربتقال  اأ�صجار  عن  "الوطن"-  كان عليه احلال يف 
ال�صاطئ، وبالطبع عن احلرب والحتالل. على الرغم من  التمر على  بائعي 
لكن  يومي يف حياتي،  �صبه  احتلت وج��ودًا  فقد  غ��زة،  بعدي اجل�صدي عن 
التي حتاول  للقوى  مدركًا  جعلني  ال��ذي  هو   2008 عام  الإ�صرائيلي  الغزو 

بقوة حمو تراثي، واإن كان بعيدًا جدًا وغري ماألوف.
كلمات  برتجمة  قمت  فل�صطينيًا.  نف�صي  اأ�صمي  ب���داأت  احل��ني،  ذل��ك  منذ 
تاريخ  كتاب  ك��ل  وق���راأت  املك�صرة.  العربية  بلغتي  ل�صتعيدها  الأغ���اين 
عن  ال��دف��اع  يف  بعمق  وانخرطت  فل�صطني،  ع��ن  عليه  احل�صول  امكنني 
حقوق  اأجل  من  عقود  منذ  امل�صتمر  الن�صال  تبنيت  الفل�صطينية.  الق�صية 
الإن�صان الفل�صطيني الأ�صا�صية، وحقه يف تقرير م�صريه واإنهاء الحتالل 
"العودة" اإىل  اإىل  اأت��وق  ا�صبحت  �صيء،  كل  وقبل  لكنني  الإ�صرائيلي. 

منزل بعيد املنال �صمعت عنه كثريًا على مر ال�صنني.
�صعر  م��ن  اأ�صطر  ب�صعة  �صماع  بعد  يبكي  ق��د  ال��ذي  ال�صخ�س  اأن��ا  ال��ي��وم،   
لكلماتهم، احلميمة جدًا  لكن كيف ميكن  زي��اد.  توفيق  اأو  دروي�س  حممود 
يف مطالبتهم بالأر�س والأرواح املفقودة، اأن تلقى �صداها معي - ك�صخ�س 

كانت عالقته الوحيدة بفل�صطني من خالل الق�ص�س التي قيلت له؟
احلنني اإىل املا�صي، اأو حماولة جتميل وقت م�صى، مربر وحقيقي، ولكنه 
غالبًا ما يكون ملّونًا بالذكريات اجلميلة الإيجابية وت�صفية العقل الباطن من 
متدنا  احل��ايل،  الواقع  عن  اأب��دًا  الرا�صية  غري  تخيالتنا،  املظلمة.  اللحظات 
من  اأك��رب  يبدو  املا�صي  ما جنعل  وغالبًا  الواقع؛  كان  عما  بذكريات خاطئة 
احلياة واأف�صل، ورمبا مرادفًا اإىل حد ما مل�صتقبل مثايل. فكيف ميكن للمرء 
"احلنني  ه��ذا  يكون  رمب��ا  قبل؟  من  يختربه  ال��ذي مل  املا�صي  اإىل  يتوق  اأن 
املتخيل" �صائًعا لدى كل ا�صحاب الهويات املزدوجة، ونتاجًا حتميًا للثقافات 

املتناف�صة يف ت�صكيل الهوية. 
اأولئك الذين يحاولون بكل  ي�صبح تفانينا يف هويتنا دفاعيًا عندما يواجهه 
قوة حمونا من خالل الإدعاء باأن "الفل�صطينيني غري موجودين". وهو القول 
الذي ا�صبح �صرخة الدفاع عن الدولة ال�صتيطانية ال�صتعمارية التي يعتمد 
ال�صتجابة  تكون  للبع�س،  بالن�صبة  وحمونا.  ا�صتبعادنا  على  ذاته  وجودها 
الفراغات حيث  البعد، وملء  التم�صك بهوياتنا على الرغم من  هي م�صاعفة 
نحتاج اإىل ذلك. قد يبدو الأمر كما لو اأننا ملتزمون بحما�س بالنخراط يف 
�صراع �صيا�صي وجودي نيابة عن جمتمع ننتمي اإليه من الناحية املفاهيمية، 
نتبنى عن طيب خاطر  اإىل حد ما خيايل. نحن  املنال ورمبا  بعيد  اأمر  لكنه 

الأحا�صي�س والتوقعات التي انتقلت اإلينا.
كيف نقرر اأين ننمي جذورنا؟ اليوم، كرب عدد ال�صتات الفل�صطيني اإىل اأكرث 
منازلهم  ت��رك  على  اأج��ربوا  الذين  اأولئك  اأحفاد  ذل��ك  من 7 ماليني، مبا يف 
حمظوظة  عائالتهم  كانت  الذين  اأمثايل،  وُكرثمن  النكبة  خالل   1948 عام 
الرغم  على  الحتالل.  بعيدة عن  واإقامة حياة  الرحيل  ليقرروا  ما،  اإىل حد 
من اأننا نتباعد يف امل�صافات واحليوات، اإل اأننا ن�صرتك يف ت�صميم م�صرتك 
منا ممنوع  العديد  بعيدًا.  تدفعنا  التي  املعاك�صة  القوى  زه  تعزِّ العودة،  على 
بالتهديدات  التي ت�صنفنا  ال�صلطات الإ�صرائيلية  من زيارة فل�صطني من قبل 

الأمنية والدميوغرافية.
زرت فل�صطني عام 2016. كانت هذه املرة الأوىل يل، ومل اأكن اأعرف ما الذي 
اأتوقعه عندما حاولت العبور اإىل ال�صفة الغربية عرب ج�صر امللك ح�صني يف 
الأردن. حذفت جميع ح�صاباتي على و�صائل التوا�صل الجتماعي، وحميت 
احل��دود  حلر�س  ذري��ع��ة  ي�صكل  اأن  ميكن  م��ا  وك��ل  ن�صاطي،  على  دليل  اأي 
عّمان،  يف  عمي  اب��ن  �صقة  يف  العربية  كتبي  تركت  لإب��ع��ادي.  الإ�صرائيلي 
وحلقت حليتي، وارتديت قمي�س جامعة روجترز الأحمر الزاهي، وكل ذلك 
كجزء من خطتي للعب دور طالب جامعي اأمريكي عادي. ا�صتقليت �صيارة 
اأجرة اإىل املعرب يف ال�صاعة ال�صابعة �صباحًا ملحاولة جتنب الزحمة، لكن بدا 

اأن اجلميع كان لديهم نف�س الفكرة.
رواق عبور احلدود كاأنه نقطة جذب. حرا�س مدججون بال�صالح، بع�صهم 
يدخنون  الظل،  يف  يقفون  مدنية،  مبالب�س  وبع�س  اأخ�صر  ع�صكري  ب��زي 
ي�صبه  اإىل ما  بهم  ال�صجائر ويراقبون كل من يخرج من احلافالت يدفعون 

عن روايات جيل الذكريات واللجوء والشتات... ومنازل ُدمرت

راوية، عمة طارق، تجلس بني أنقاض منزلها في غزة الذي استهدفته القوات اإلسرائيلية ألول مرة في عام 2008 ثم دمرته خالل حرب غزة -2014.  )نجال الشوا- نيوالينز(

ي�ضادف هذ� �لعام �لذكرى �لثالثة و�ل�ضبعني لالحتالل �ل�ضهيوين لأر�ض فل�ضطني، وت�ضتيت �ضعبها بني �لأر��ضي �ملحتلة عام 1948 ودول �جلو�ر، و �أبعد منها يف 
دول �ل�ضتات. مع تو�تر �لأيام ت�ضيق على �لالجئني، �أحالم �لعودة �إىل وطنهم، وتاأ�ضي�ض �لدولة �لفل�ضطينية �مل�ضتقلة، كما ت�ضيق عليهم �زمات �لدول �مل�ضيفة �لتي 
تنعك�ض م�ضاعفة على و�قعهم �ملعي�ضي و�لقانوين. "ج�ضور" حاورت من جيل �لنكبة �لتي حتولت ذ�كرة م�ضرتكة لكل من عاي�ضها من �أبناء و�ضكان فل�ضطني عام 
1948، فل�ضطينياً ولبنانياً �أُخرجا من تلك �لبالد، ومعهما ذكرياتهما ومتاعهما و�لكثري من �لحالم و�ل�ضور �ملتخيلة. وتنقل معربة رو�ية ل�ضاب فل�ضطيني �مريكي 

ز�ر فل�ضطني لي�ضتعيد ذكريات و�لده عن منزل مل يعد موجود�ً.. 

النكبة بعيون الشتات - طارق )34 عاما(: الحنين إلى منزل لن أعرفه أبداً 
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الت�صعة مع والده ووالدته وا�صقائه  ابن الع��وام  قبل 73 عاما، ا�صتقل 
الركاب  من  بالكثري  ت�صيق  بو�صطة  و�صبيان(  بنات  )خم�س  ال�صبعة 
الن�صاء  وبكاء  ال�صغار  ب�صراخ  احل�صد  يختلط  والواقفني.  اجلال�صني 
اللواتي حزمن بع�س الأمتعة على عجل. اأغلقن ابواب بيوتهن باملفاتيح 
يقول  جميعًا".  ذلك  و"�صدقنا  الرجال.  قال  قريبة  فالعودة  وغ��ادرن. 

حممد عبد الله ابراهيم.
)مواليد  حممد  عائلة  ا�صتقلت  حيفا،  م��ن  كلم   28 بعد  على  اج��زم  م��ن 
1939( يوم 24 متوز 1948 البو�صطة اىل جنوب لبنان. �صمع حممد 
والده يتحدث مع والدته عن �صرورة اخلروج نتيجة حالة اخلوف بني 
الفل�صطينيني بعد فظاعة املجازر التي ارتكبتها قوات الي�صوب اليهودية 

يف الكثري من القرى الفل�صطينية ومنها جمزرة دير يا�صني. 

كان والد حممد تاجر األبان واجبان وحبوب، وكان يرافقه يف ترداده 
ا�صواق  القريبة من احلدود واىل  اللبنانية  والبلدات  القرى  الدائم على 
ليبيعها يف  الب�صائع من هناك  ل�صراء  بنت جبيل وجويا خا�صة  بلدتي 
لبنانية. وح��ني احتل  ع��ائ��الت  م��ع  ع��الق��ات قوية  ل��وال��دي  "كان  اج���زم. 
يعي�س  الذي  يروي حممد  الرحيل-  والدي  القرية وقرر  ال�صرائيليون 
يف خميم الب�س- قال لمي �صنذهب اىل لبنان، وعندما ي�صتقر الو�صع 
يف فل�صطني نعود. وحتدث عن فرتة ثالثة اإىل اأربعة اأ�صابيع على الأكرث. 

و�صدقنا ذلك جميعًا".
جويا،  بلدة  اىل  بو�صطة  وا�صتقلينا  حيفا  اىل  ذهبنا  التايل  اليوم  يف 
كان  قبلنا. يف جويا  قد و�صلت  اخ��رى  عدة  فل�صطينية  عائالت  وكانت 
بعدها  ذه��ب  ا�صبوع  م��دة  ب�صيافته  اقمنا  ف��واز  ال  من  �صديق  لوالدي 
الب�س  منطقة  ال���ذي جل��اأ اىل  عمه  اب��ن  ���ص��ور حيث وج��د  وال���دي اىل 
لهم  يقدم  ال��دويل  الحمر  ال�صليب  وك��ان  اخ��رى،  فل�صطينيية  وعائالت 
م�صاعدات اإغاثية. فانتقلنا اىل جتمع "حوا�صة" بالقرب من خميم الب�س 
وكانت ت�صكنه عائالت ارمنية. ا�صتاأجر والدي غرفة ومطبخ وحمام من 
عائلة ارمنية، وا�صبح يعمل بائع لنب وجبنة متجول على حمار قبل ان 
يفتح له دكانا يف املخيم. عندما فتحت وكالة الون��روا املدار�س لتعليم 
اكملت درا�صتي وعملت  ي�صيف حممد-  الفل�صطينني-  الالجئني  اولد 
اأخ��ربت��ه��م عن  اح��ف��اد.  يف الون�����روا وت��زوج��ت واجن��ب��ت اولدًا ويل 
الب�س  ا�صكن يف خميم  العودة. وما زلت  النكبة، وعن  فل�صطني، وعن 
الذي  وال��دي  انتظر  كما  فل�صطني  اج��زم يف  بلدتي  اىل  العودة  وانتظر 

تويف هنا ودفن هنا يف جتمع املع�صوق. "

يف خميم الب�س اأول املخيمات التي ا�صتقبلت الالجئني الفل�صطينيني 
كونه كان �صابقا خميما ليواء الالجئني الرمن، ي�صكن اللبناين �صهيل 

حممد طه قدادو )مواليد �صور العام 1938(.
كان له من العمر ع�صر �صنوات حني كان يف متوز العام 1948 يف حيفا 
يف  للحالقة  �صالونا  ميلكان  كانا  اللذين  �صقيقيه  ي��زوران  ووالدته  هو 
منطقة اجلربة. انت�صر خرب دخول ع�صابات الهاغانا وارتكابها املجازر 
يف دير يا�صني وكفر قا�صم وغريها من املناطق الفل�صطينية. بداأ الق�صف 
على مدينة حيفا فا�صطر ووالدته و�صقيقيه للخروج منها يف مركب اىل 
مدينة �صور.بعد  اىل  نقلتهم  �صيارة  ا�صتاأجروا  هناك  عكا، ومن  مدينة 
ميناء �صور حمملة  اىل  تاأتي  املراكب  ب��داأت   - ر�صاد  اب��و  يذكر  ذل��ك- 

بالالجئني الفل�صطنيني حيث ا�صت�صافهم اهلها يف منازلهم. 
كان والد �صهيل اآمر ف�صلية قوى المن الداخلي يف مدينة �صور، يقيم فيها 
مع عائلته املكونة من زوجته وثالث �صبيان وثالثة بنات وكان هو �صغري 
الالجئني  من  اوعائلتني  عائلة  ت�صت�صيف  لبنانية  عائلة  كل  "كانت  العائلة. 
ابو  – يقول  الطعام  املنزل ويتقا�صمون  نف�س  ي�صكنون يف  الفل�صطينيني. 
ر�صاد. ويذكر ان اأ�صرته ا�صت�صافت على التوايل عائلتني من األ اخلطيب واآل 
ا�صماعيل ملدة �صتة ا�صهر لكل منهما قبل اأن تنتقال اىل بريوت و�صمال لبنان. 
يقول �صهيل ان الالجئني الفل�صطينيني اختاروا البقاء يف مناطق لبنانية 
حدودية قريبة من قراهم يف فل�صطني. و كانوا يعتقدون اأن العودة قريبة 

اإىل ديارهم. 
وكانت تربط العديد منهم باللبنانيني عالقات اجتماعية وا�صرية واقت�صادية. 

قطاع  اأو يف  احل����دود،  ع��رب  ال��ت��ج��ارة  يعملون يف  اجل��ن��وب  لبنانيو  ك��ان 
الزراعة يف منطقة اجلليل. بعد ا�صتقرار الالجئني الفل�صطينني يف �صور 
و�صواحيها- يذكر ابو ر�صاد- ازدهرت املدينة وال�صواحي فقد كان بع�س 
الالجئني ميلكون املال، ول�صيما يف البنك العربي والبنك الربيطاين. منهم 
التجارة والبناء، وكان  من ا�صرتى منازل وحم��الت، ومنهم من عمل يف 
لديهم خربة يف زراعة احلم�صيات واملوز وقاموا بخلط الرتاب بالرمل لن 
نوا من زراعة ارا�صي ال�صاحل اجلنوبي  الرتبة هنا كانت قا�صية وبالتايل ح�صَّ
باحلم�صيات واملوز.  يف راأي ابو ر�صاد اأنه بالرغم من كل املوؤمرات على 
ال�صعب الفل�صطيني منذ ثالثة و�صبعني �صنة مل ينجح احد بطم�س هويتهم 

الوطنية، ول حمو حقهم التاريخي يف العودة اإىل ديارهم وار�صهم. 

محمد عبد الله ابراهيم.

سهيل محمد طه قدادو.

النكبة بعيون فلسطينية - محمد )81 عامًا( :
3 - 4 أسابيع فالعودة قريبة... قال والدي

...وبعيون لبنانية - ابو رشاد )81 عاما(: 
ازدهرت صور مع مجيء الالجئين

حظرية طائرات متداعية.
جواز  يف  ينظر  وهو  الإ�صرائيلي  احل��دود  حار�س  �صاخرًا  قال  "ال�صوا؟" 

�صفري الأمريكي. "اأنت عربي؟"
اأجبته: "اأنا اأمريكي فل�صطيني".

قال، م�صريًا اإىل طابور طويل يوؤدي اإىل باب معدين ثقيل: "اذن اذهب اإىل 
هناك".

حقيبتي  اإخ��راج  على  واأج��ربوين  مرتني  وتفتي�صي  ل�صاعات  ا�صتجوابي  مت 
واإع��ادة تغليفها بينما كان جندي، ل يبدو اأكرب مني �صنًا، يفت�س كل قطعة 
واثقًا  ال�صم�س، كنت  بحلول غروب  املالب�س ويف كل جيب وكل ركن.  من 
من اأن ال�صلطات الإ�صرائيلية تعرف الآن عني وعائلتي اأكرث مما اأعرف. كل 
ذلك ليقول يل بعدها �صابط بالزي الر�صمي "لن ن�صمح لك باملرور اليوم"، 
بعد اأن �صاألني اين �صاأ�صكن، وما هي خططي يف اإ�صرائيل، وما اإذا كنت اأنا 

اأوعائلتي على ات�صال باأع�صاء من حما�س. 
لأنني  ب��ال��دخ��ول  يل  ت�صمح  ول��ن  ال�صباح  منذ  هنا  اأن���ا  ���ص��األ��ت-  ل؟-  "ملا 

فل�صطيني؟"
اأجاب:"احلدود مغلقة"

كنت �صعيدا لأنني مل اأحذف رقم �صائق التاك�صي. مل يتفاجاأ عندما ات�صلت. 
اأخرى،  العبور مرة  التايل ملحاولة  اإعادتي يف ال�صباح  اأنه وافق على  حتى 
الفارغة، كنت حمظوًظا مبا  تقريبًا من ال�صتجوابات  اآخر مماثل  يوم  وبعد 

يكفي للعبور.
بينما اآمل اأن اأعود اإىل فل�صطني، هناك اآلف الفل�صطينيني الذين هم يف �صني 
والتهديد  الفقر،  معدلت  تفاقم  غزة، جعل  ففي  املغادرة.  اإىل  ما�صة  بحاجة 
امل�صتمر باحلرب، واحل�صار الإ�صرائيلي الذي لن ينتهي على ما يبدو، جعل 
امتيازات،  مل��اذا، مع كل ما لدي من  الفل�صطينيني.  لل�صباب  احلياة ل تطاق 

اأريد اأن اأذهب اإىل حيث ل ميكنهم املغادرة مهما حاولوا بجد؟
"فل�صطني" التي تعلقنا بها لي�صت يف انتظارنا.  بالن�صبة للكثريين منا، فاإن 
الثقيلة  باملفاتيح  يت�صبثون  الفل�صطينيني  الالجئني  بع�س  ي���زال  ل  مثلما 
ما  يومًا  العودة  اأم��ل  على   1948 عام  منها  ُط��ردوا  التي  للمنازل  وال�صدئة 
بفكرة وهمية متامًا  نتم�صك  فاإننا جميعًا  تركوها،  والعثور على احلياة كما 
اليوم. روؤية لي�صت مبنية على الواقع بل على الق�ص�س املوروثة اإلينا وعلى 
اأن  ناأمل  ما  اأن  هي،  احلقيقة  نظرنا.  وجهات  �صّكل  موحد  �صيا�صي  ن�صال 
ينتظرنا، وراء اجلنود املدججني بال�صالح الذين قد يعيدوننا عند احلدود اأو 

من املطار من غري �صبب، قد ل يكون موجودًا.
لكن كما لو اأننا �صبه م�صتعدين خليبة الأمل، لكن ممنوع علينا فعليًا الوقوع 
فيها، فاإننا مرغمون على النزوح وقطع التوا�صل. هل اأنا اأمريكي فل�صطيني 
اأم اأمريكي فقط؟ هل ميكنني الإدعاء باأنني فل�صطيني اإذا مل اأع�س هناك ملدة 
اأ�صارك �صخ�صيًا  اإذا مل  "الوطن"؟ هل ميكنني املطالبة بذلك  كافية لأ�صميه 
يعنيه  مما  الكثري  تلخ�س  والتي  الحتالل،  حتت  اليومية  احلياة  �صراعات 
اأن تكون فل�صطينًيا؟ قد نكون جمربين على اختيار هوية موحدة واللتزام 
بها، لكننا لن نكون قادرين دائمًا على النغما�س الكامل يف اأي من هوياتنا، 
فل�صطني،  عن  امل��ادي  بانف�صالنا  فل�صطينيني متامًا  نكون  اأن  من  م�صتبَعدين 

ولكننا نالحق هويتها ب�صكل يائ�س.
"املنزل" الذي  اأن نكون قادرين على روؤي��ة  اأين نذهب ؟ وم��اذا نريد؟ نريد 
اأخ��ريًا من تربير ت�صوراتنا اخلا�صة. ولكن  نتمكن  �صمعنا عنه كثريًا حتى 
الأهم من ذلك، اأن حنيننا واإن كان قد اأ�ص�س لت�صكيل تطلعاتنا ال�صخ�صية، 
حنيننا  م�صاركة  خ��الل  من  اأن��ه  اآم��ل  بالهدف.  اإح�صا�صًا  مينحنا  اأن��ه  فالأهم 
يف  لدينا  ال�صتات  جمتمع  توحيد  ميكننا  ذل��ك،  غ��ري  اأو  املتخيل  امل��ت��ب��ادل، 
جهودنا لإنهاء الحتالل واإيجاد حل للم�صاألة الفل�صطينية. رمبا يف يوم من 
الأيام، �صي�صتطيع والدي اأن يريني منزله الذي لن يعد خمتبًئا خلف جدران 

الحتالل و�صباب خميلتي.
* طارق كيني شاوا ) شّوا( باحث في الشؤون الدولية في جامعة كولومبيا . مقتطف 
ملعهد   Newlines Magazine مجلة  في   2021 ايار   4 في  املنشورة  مقالته  من 

نيوالينز لالستراتيجيات والسياسة-واشنطن 
https://newlinesmag.com/first-person/remembering-a-palestine-
no-longer-there
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تحقيق

يعي�س حممد يف خميم برج الرباجنة بال�صاحية اجلنوبية لبريوت. وقد 
وجم��ّد.  ن�صيط  طالب  اأن��ه  على  �صابقًا  القد�س  مدر�صة  يف  معلموه  عرفه 
لكن م�صاركته منذ بداية ال�صنة الدرا�صية املنق�صية، كانت �صبه معدومة، 
يف  رفاقه  مع  الفرتا�صي  ح�صوره  �صودف  اإذا  تفاعله  عدم  عن  ف�صاًل 
ال�صف التا�صع. هذا الأمر اأثار ا�صتغراب املعّلمني، ثم حّل التعاطف حمّل 
تاأمني  عن  عائلته  عجز  ب�صبب  كان  اإحجامه  اأن  علموا  حني  ال�صتغراب، 
جهاز هاتف ثاٍن يف بيت ي�صم ثالثة اأطفال اآخرين، يف مراحل درا�صية 

خمتلفة. 
تبدو  ل  امل�صكلة  اأن  اإل  مبحمد،  خ��ا���س  ج��ه��از  ل��ت��اأم��ني  املعلمون  ت��ع��اون 
حم�صورة بهذا الطالب، بل اإن الفقر الذي ت�صاعف نتيجة البطالة الآخذة 
لبنان بفعل عوامل كثرية، يجعل امل�صكلة  الفل�صطينيني يف  بالت�صاع بني 
املخيمات  يف  وامل�����ص��اك��ن  لل�صكان  ال��ع��ام  ال��ت��ع��داد  وك���ان  بكثري.  اأو���ص��ع 
اللبناين  احل��وار  جلنة  اأجرته  وال��ذي  لبنان،  يف  الفل�صطينية  والتجمعات 
الفل�صطيني عام 2017، قد اأ�صار اإىل اأن ن�صبة البطالة بلغت 19.4 باملئة، 
واإن كانت ال�صواهد تقول اإن الن�صبة زادت بالأعوام التالية خ�صو�صًا مع 

ا�صتفحال حال النهيار القت�صادي يف لبنان.
فل�صطيني يف مدار�س  اأ�صل حوايل 44500 طالب  حممد هو واحد من 
لبنان، من بينهم 36 األفًا يتلقون تعليمهم يف مدار�س تتبع وكالة الأونروا. 
هوؤلء اأّثرت �صيا�صة التعليم عن ُبعد على حت�صيلهم الدرا�صي، منذ بداية 
اتباعها يف اآذار من عام 2020. ا�صتطاعت الوكالة تاأمني ب�صع مئات من 
ل�صّد حاجات  كافية  تكن  لكنها مل   ،)Tablets( اللوحية  الكومبيوترات 

الطالب الفل�صطينيني. 
برج  خميم  يف  الدرا�صي  للدعم  معهد  يف  الأ�صتاذ  كيال،  اأحمد  ينفي  ل 
الرباجنة، يتبع جلمعية املراأة اخلريية، الإيجابيات الكثرية للتعليم عن ُبعد، 
التكنولوجيا  يف  التقنيات  بع�س  لتعّلم  والأه���ايل  الطالب  دف��ع  بينها  من 
والبحث وغريه، ومتتني ال�صراكة يف العملية التعليمية بني الأهل واملدر�صة 
الإيجابيات  بكثري  تفوق  ال�صلبيات  اأن  يعترب  ذل��ك  رغ��م  لكنه  وال��ط��الب، 

املتوقعة.
فوفق كيال، تفتقد املخيمات والتجمعات الفل�صطينية اإىل 

البنية التحتية ال�صرورية لت�صهيل عملية التعليم 
ُب��ع��د، ف��الإن��رتن��ت دائ��م النقطاع،  ع��ن 

���ص��ّك��ل  "مما  ال��ك��ه��رب��اء  ك���ذل���ك 
من  ال���ط���الب  لآلف  ح��رم��ان��ًا 
الدرا�صية.  احل�ص�س  متابعة 
اأي�������ص���ًا لآلف  ���ص��م��ح  وه�����ذا 

اآخ����ري����ن ب���ال���ت���ّذرع ب��الأ���ص��ب��اب 
املذكورة لعدم املتابعة، دون التاأّكد من 

�صدقية كالمهم". 
ُبعد  ع��ن  التعليم  يف  اأن����ه  اإىل  وي�����ص��ري 
الذهني  احل�����ص��ور  م��ن  ال��ت��اأك��د  ل ميكن 
ل���ل���ط���الب، ع��ل��ى خ����الف ح����ال ال��ت��ع��ل��ي��م 

داخل ال�صف. خا�صة واأن عوامل �صعف 
الرتكيز يف املخيمات كثرية "فنظرا لتقارب البيوت، و�صغرها، لن ي�صمح 
ال�صجيج للطالب الفل�صطيني بالرتكيز الذهني الكايف من اأجل التح�صيل 
الالزم. لذا فاإن التعليم داخل �صفوف مدر�صية واقعية �صرورة وحاجة ل 

غنى عنها بالن�صبة للفل�صطينيني يف لبنان".
اأن  ل�"ج�صور"  يوؤكد  ا�صمه،  عن  الك�صف  رف�س  الأون����روا،  يف  م�صدر 
هناك �صلبيات كثرية للتعليم عن ُبعد، وتركت اأثرها على العملية التعليمية 

"رغم اأن الأونروا حاولت تالفيها من خالل اإجراءات عديدة، منها اإدخال 
امل�صتجدة.  امل�صاكل  مع  تتما�صى  الدرا�صي  الدعم  برنامج  على  تعديالت 
ويف كل مدر�صة جرى ت�صكيل فريق دعم نف�صي واجتماعي، يتابع الأهل 
والطالب، ويحاول اإيجاد طرق خمتلفة للتخفيف من الأعباء النف�صية التي 
خّلفتها اأجواء العامني املا�صني، وا�صطرار الأهل اإىل النخراط الكامل يف 

عملية التدري�س، ف�صاًل عن احلظر الذي ُفر�س يف اأوقات 
خمتلفة".

ا�صتئناف  اأن���ه وم��ع  امل�����ص��در،  وي��ع��رتف 
التعليم املدمج موؤخرًا "تبني اأن التعليم 
غالبًا  لأ�صباب  جمديًا  يكن  مل  ُبعد  عن 

لذلك  ال��وك��ال��ة.  اإرادة  ع��ن  خ��ارج��ة  ه��ي 
حتديد  على  الآن،  ومنذ  العمل،  يجب 

امل���ه���ارات ال��ت��ي ف��ق��ده��ا ال��ط��الب 
خ����الل ع���ام���ني م���ن الن��ق��ط��اع 
الواقعي. ونتوقع  التعليم  عن 
كاإدارة تعليمية يف الأونروا، 
الن�����خ�����راط ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي يف 

من  الطالب  ف��ات  ما  وتعوي�س  درا�صية،  �صنوات  لدمج  املناهج،  درا�صة 
مهارات ودرو�س كان يجب اأن يتعّلموها. وهذا كّله �صيعقب عملية تقييم 

لة لكل الطالب". مف�صّ
لنوعني من  تقييم، وخرجنا مبنهجني  "جرى  عام 2020  اأن��ه يف  اأ�صاف 
املنهجني  هذين  اأن  اإّل   "Catch Up1، Catch Up2" الطالب 
اأما الآن فالق�صية  اأ�صا�صية مفقودة،  كان الهدف منهما ا�صتعادة مهارات 
يف  وخ�صو�صًا  املنهج.  �صلب  يف  تغيري  يلحق  اأن  ويجب  واأ�صمل.  اأعقد 
قطاع  يف  يعملون  موظفًا   2082 تدريب  يلزم  كما  الأ�صا�صية.  ال�صفوف 
الرتبية والتعليم يف لبنان، ملواكبة هذه املناهج. ولدينا خربة معقولة يف 
ال�صنتني )1975- بحرب  ُيعرف  ما  الأق��ل عقب  على  ب��داأت  امل��ج��ال.  ه��ذا 
تغيري يف  م��ن  وامل��ع��ارك  احل���روب  بع�س  تبع  م��ا  اإىل  وام��ت��دت   .)1976

املناهج، لتعوي�س النق�س التعليمي الذي اأ�صاب الطالب".
اأنه  ترى  �صهى ح�صني،  للتعليم  نواة  مركز  ومديرة  الجتماعية،  النا�صطة 
اإ�صافية، تتمثل ب�صبه توقف برنامج الدعم الدرا�صي الذي  يوجد م�صكلة 
اأطلقته الأونروا قبل �صنوات، وكان يرّكز اهتمامه على ذوي الحتياجات 
وامل�صابني  درا�صيًا،  واملتاأخرين  اخلا�صة، 
ب����اأزم����ات ن��ف�����ص��ي��ة، م���ن خ����الل اأ����ص���ات���ذة 
 )Shadow Teacher( م�����ص��اع��دي��ن 
"وحقق جناحات مهمة قبل الإغالق ب�صبب 
كورونا، واحلديث يدور عن ب�صعة اآلف من الطالب. وهذا 
الدرا�صي  التاأخر  اإىل  بالإ�صافة  و�صّبب،  تقريبًا،  متوقف  الربنامج 
لطالب كرث، �صغطًا نف�صيًا على ذويهم. وت�صري اإىل اأن العديد من الطالب، 
ونتيجة هذا النقطاع عن زمالئهم واأ�صاتذتهم، فقدوا الكثري من مهارات 

التوا�صل".
الطالبة زهرية ح�صن، الالجئة املقيمة يف خميم �صاتيال، تعرّب عن حزنها 
لفقدان م�صاحة للعب، كانت توفرها مدر�صة حيفا القريبة من املخيم. اأما 
اليوم، فهي تق�صي معظم وقتها بت�صغيل الهاتف، لعدم توافر م�صاحة كافية 
تتدخل يف احلديث  والدتها منى  املخيم.  اللعب يف  اأو  الريا�صة  ملمار�صة 
كما  ذل��ك،  ب�صبب  بال�صمنة  اأولده��ا  ُي�صاب  اأن  تخ�صى  باتت  اإنها  لتقول 
بربامج  ُتلحقهم  مرة  لأول  اأنها  وت�صيف  اآخرين.  طالب  مع  ح�صل 

درو�س خ�صو�صية، الأمر الذي ي�صبب اإرهاقًا مليزانية اأ�صرتها.
التعليم عن  �صببها  التي  الثغرات  ت��وؤدي  اأن  من  يخ�صى كثريون 
لبنان،  يف  الفل�صطيني  الو�صط  يف  الأمية  ن�صبة  تزايد  اإىل  ًبعد 
خ�صو�صًا واأن هذه الن�صبة هي 7.2 باملائة، ح�صب التعداد العام 
يف  الفل�صطينية  والتجمعات  املخيمات  يف  وامل�صاكن  لل�صكان 
لبنان -2017 بينما هي 2.6 باملائة يف ال�صفة الغربية وقطاع 
غزة، وفق تقرير اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني 
اإىل  اأيلول عام 2020، وتنخف�س  ال�صادر يف 
0.7 باملائة يف الفئة العمرية )29-15 
�صنة( ح�صب هذا اجلهاز. وفق 
الفل�صطينيني،  م��ن  ك��ث��ري 
ه���ذه امل��خ��اوف ي��ج��ب اأن 
ت��دف��ع اإىل ت��ع��اون ج��ّدي 
وعميق بني ثالثة اأ�صالع 
لتفادي ما هو اأخطر: الدولة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة والأون����������روا وامل��ج��ت��م��ع 

الفل�صطيني يف لبنان بعنا�صره وفئاته كافة.
* صحافي فلسطيني

التعليم عن بُعد: ضعف في التجهيزات وقصور في النتائج
اأحمد احلاج علي*  

سلبيات وثغرات كثيرة للتعليم عن بعد. 
ويخشى كثيرون من أن تؤدي إلى تزايد نسبة 

األمية في الوسط الفلسطيني في لبنان
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كان ميكن اأن يكون حي ال�صيخ جراح يف القد�س كاأي من الأحياء القدمية يف املدينة املحتلة منذ العام 1967 ل ياأتي على 
ذكره اأحد ال يف املنا�صبات، لول اأنه قفز اإىل واجهة الأحداث منذ مطلع �صهر اأيار املا�صي، بعد اأن قرر اأهله الذين ل يزيد 

عددهم عن 500 مواجهة �صيا�صة الطرد التي ت�صعى اإليها �صلطات الحتالل ال�صرائيلي. 
ال�صيخ جراح الذي ي�صّمي يه احلي املقد�صي كما جاء كتاب "الأُن�س اجلليل يف تاريخ القد�س واجلليل"، هو اأحد اأمراء 
�صالح الدين الأيوبي، وهو الأمري الطبيب ح�صام الدين بن �صرف الدين عي�صى اجلراحي، الذي حمل لقب ال�صيخ جّراح. 
"الزاوية  اأن ال�صيخ جراح تويف يف عام 598 هجري، وُدفن يف  ويف املرجع نف�صه يذكر الكاتب جمري الدين احلنبلي 
اجلراحية" املوجودة حاليًا يف احلي املقد�صي، الذي بات يحمل ا�صم حي ال�صيخ جراح. وقد بنيت مقربة ال�صيخ جراح يف 
القرن الثالث ع�صر، وبعدها تاأ�ص�س احلي تيمنًا با�صم ال�صيخ. وبات رمزًا لأجيال عربية متعاقبة منذ نحو 900 عام. احلّي 
�س عام 1865 واأ�صبح مقرًا �صكنيًا لبع�س العائالت املقد�صية العريقة مثل منزل املفتي ال�صيخ اأمني احل�صيني  احلديث تاأ�صَّ

الذي مل ُيقم فيه، ولعائالت الن�صا�صيبي، وجار الله، ون�صيبة.
القد�س. وعدد من �صكانه هم من  القدمية يف  البلدة  ال�ّصمال من  اإىل  امل�صارف  ال�ّصيخ جّراح على �صفوح جبل  يقع حي 
العائالت الفل�صطينية التي كانت متلك منازل لها يف حيفا ويافا والقد�س الغربية. وقد ُهّجرت منها يف نكبة عام 1948. 
ومنذ عام 2001، تعر�س احلي اإىل تدفق وا�صح للم�صتوطنني، الذين جنحوا يف ال�صتيالء على عدد من البيوت واإخالء 
اإرهاب هوؤلء امل�صتوطنني واعتداءاتهم. لكن ق�صة احلي تبداأ قبل ذلك بعقود  �صكانها. ويعاين احلّي ب�صكل م�صتمر من 

بعيدة. 
القد�س  �صرق  بني  يربط  كونه  العام 1948، لحتالله،  منذ  اإ�صرائيل  �صعت  لذا  موقعه اجلعرايف،  من  تنبع  اأهمية احلي 
ت�صتطع  القد�س. ومل  امل�صارف يف  على جبل  الواقعة  العربّية  اجلامعة  مهمة، حيث  ا�صرتاتيجية  وغربها، وكنقطة ر�صد 
اإ�صرائيل احتالله حتى العام 1967، حيث عملت على قطع توا�صل الأحياء املقد�صّية ببع�صها وعن جممل ال�صفة الغربية 
وتطويقها بوحدات ا�صتيطانّية بلغ عددها 18 م�صتوطنة، ت�صاف اإىل الخرتاقات يف القد�س القدمية. وكان الأردن قد 
اأ�صكن يف العام 1956، لجئني فل�صطينيني يف احلّي، بالتفاق مع "الأونروا"، مقابل متّلكهم البيوت بعد ثالث �صنوات، 
وحالت حرب العام 1967 دون ت�صجيل هذه البيوت يف دفاتر الطابو الأردنية. ويف العام 1997 ذهب فل�صطينيو ال�صيخ 
جّراح اإىل املحاكم الإ�صرائيلّية، مطالبني با�صتعادة الأرا�صي الوقفية، اإّل اأن اللتما�س ُرف�س،وا�صتاأنفت العائالت القرار، 

اإّل اأن املحكمة يف العام 2010 منحت الأرا�صي مل�صتوطنني يهودًا قادمني من جورجيا.
امل�صتوطنني جلهة ملكية  التي كانت تتبع فل�صطني على ما يدح�س رواية جمموعات  الأه��ايل ح�صلوا من تركيا  اأن  ومع 

واأمهلت  تقطن احلي،  التي  املقد�صية  العائالت  باإخالء  ق��رارات  عدة  اأ�صدرت  املركزية  الحتالل  اأن حمكمة  ال  الأر���س، 
�صاكنيها حتى الثاين من اأيار2021، لتنفيذ القرار ليحل مكانهم امل�صتوطنون. ورف�صت طلبات ال�صتئناف املقدمة لها. 
وعلى الرغم من مرور اأكرث من اأربعة عقود على الق�صية، اإل اأن حماكم الحتالل مل تناق�س ملكية الأر�س، بل اكتفت بوثيقة 
ت�صجيل  تدعي من خاللها  العثماين،  الأر�صيف  لها يف  اأ�صل  اأي  ال�صتيطانية، وثبت عدم وجود  بها اجلمعيات  تقّدمت 

وملكية الر�س يف العام 1972. 
والواقع اأن اأهايل حي ال�صيخ جراح، يخو�صون منذ ن�صف قرن متوا�صل معركة الدفاع عن وجودهم املهدد بالإخالء. 
وهي معركة مواجهة للهجمة ال�صتيطانية �صدهم، فيما يتعامل الحتالل مع وجود املقد�صيني ك� "�صٍر" يجب التخل�س منه. 
ويرفع الأهايل ال�صوت �صد ت�صريدهم، ع�صى اأن تلقى �صرختهم ا�صتجابة دولية، مبا يف ذلك اإطالقهم حملة "اأنقذوا حي 
ال�صيخ جراح" على و�صائل التوا�صل الجتماعي والتي كانت يف �صلب النتفا�صة الأخرية التي جتاوبت معهم فيها جموع 

الفل�صطينيني داخل ال�صفة وارا�صي العام 1948 وغزة.
ويعترب ع�صو جلنة الدفاع عن حي ال�صيخ جراح، واأحد اأ�صحاب املنازل املهددة بالإخالء يعقوب اأبو عرفة، اأن �صراع 
العائالت مع امل�صتوطنني هو جزء ل يتجزاأ من ق�صية القد�س وفل�صطني عامة. ويقول "اإن ما يعاين منه اأهايل ال�صيخ جراح 
يعاين منه اأي�صًا اأهايل بلدة �صلوان، واأحياء وادي الربابة والب�صتان وواد اجلوز، وما يطلق عليه الحتالل منطقة احلو�س 
املقد�س التي حتيط بكامل البلدة القدمية من القد�س، وينوي ال�صتيالء عليها وتنفيذ م�صاريع خا�صة واإ�صكان امل�صتوطنني 
واإقامة احلديقة التوراتية يف �صلوان، وم�صروع وادي ال�صيلكون يف واد اجلوز." وي�صرح اأبو عرفة ما ت�صهده املحاكم 
اأكرث من حمامي  القد�س  لتهويد  اأن ُق�صاتها م�صتوطنون، يقاتلون  الإ�صرائيلية :"ن�صعر خالل وجودنا يف هذه املحاكم 
هذه  بخو�س  ونفكر جديًا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإىل  نتوجه  اأن  اأمل �صغرية،  بارقة  اليوم  "لدينا  لكن  امل�صتوطنني"، 

التجربة."
كان من املقرر اأن ت�صدر املحكمة العليا الإ�صرائيلية، قرارًا نهائيًا بخ�صو�س اإجالء 4 عائالت فل�صطينية من احلي مل�صلحة 
م�صتوطنني يّدعون ملكيتهم لالأر�س يف ذروة احتدام املواجهة التي اأثارتها حماولة ال�صتيالء على احلي، والتي امتدت 
اإىل امل�صجد الأق�صى قبل انفجار ال�صواريخ وغارات الطريان ال�صرائيلي التدمريية على غزة، لكن احلكومة قررت اإرجاء 
ذلك ملدة �صهر باعتبار اأن �صدور حكم عن املحكمة العليا من �صاأنه اأن ي�صب الزيت على نار املواجهة. وحتى اللحظة تلّقت 
12 عائلة فل�صطينية يف احلي قرارات بالإخالء من حمكمة ال�صلح واملحكمة املركزية الإ�صرائيليتني. وطالب اأهايل احلي، 

ممثلي امل�صوؤولني الأوروبيني خالل زيارتهم للحي بخطوات عملية اإذا ما ا�صتمرت يف انتهاكها حقوق الفل�صطينيني.

أبناء األمير الطبيب الشيخ جّراح 

انتفاضة فلسطين

عرب 48 يعيدون شعلة الهوية..ويسقطون "األسرلة"
مهند عبد احلميد*  

من ال�صعوبة مبكان تلخي�س م�صاهمة فل�صطينيي العام 1948 يف معركة 
وامل�صجد  العمود  وب��اب  ج��ّراح  ال�صيخ  حي  يف  القد�س  مدينة  عن  الدفاع 
رئي�صيًا  ك��ان  ف��دوره��م  الإ�صرائيلي.  العرقي  التطهري  مواجهة  الأق�صى 
وحا�صمًا يف حماية حي ال�صيخ جّراح، وال�صيطرة على �صاحة باب العمود 
التي تربط احياء مدينة القد�س بالبلدة القدمية، ويف �صدهم ل�صيا�صة التقا�صم 
الزماين واملكاين للم�صجد الق�صى، باعتباره م�صادًا فوق انقا�س الهيكل 
بح�صب الرواية اليهودية. كان هوؤلء القادمون من تاريخ نكبتهم جزءًا من 
الهبة ال�صبابية التي اندلعت يف املدينة، وقد احت�صدوا لياًل نهارًا وباأعداد 
الهوية ال�صرائيلية،  كبرية يف مواقع املواجهات م�صتفيدين من امتالكهم 
خالفًا ل�صبان ال�صفة الغربية الذين منعتهم حواجز الحتالل من الو�صول. 
املواطنني  با�صات  من  ال�صخمة  القافلة  الحتالل  �صلطات  اأوقفت  وعندما 
الآتية من املثلث والنقب واجلليل، هبَّ �صبان القد�س ل�صطحابهم م�صيا على 
ال�صعب  اأبناء  بني  ملحميًا  م�صهدًا  كان  مركباتهم اخلا�صة.  الق��دام، وعرب 
الواحد وقد تغلبت اإرادتهم على املحتلني، الذين ا�صطروا للرتاجع يف باب 
العامود اإرجاء م�صرية العالم ال�صنوية التي ينظمها امل�صتوطنون يف البلدة 
العليا  اإىل امل�صجد الق�صى، وتاأجيل املحكمة ال�صرائيلية  القدمية و�صول 
قرارها باإخالء املنازل يف ال�صيخ جّراح. لقد فر�س ح�صورهم تراجعات 
وبخا�صة  ال�صابقة،  الإ�صرائيلية  التنازلت  اإىل  ت�صاف  مهمة،  ا�صرائيلية 
عن  والتخلي  الق�صى،  امل�صجد  مداخل  على  البوابات  و�صع  عن  الرتاجع 

�صم ارا�سٍ حميطة مبقام النبي مو�صى.
اأكرث من ذلك، فقد �صارك فل�صطينيو 48 يف احتجاجات منظمة وحا�صدة 
ومتوا�صلة يف حيفا والنا�صرة وام الفحم، وبلدات وقرى عديدة، وللمرة 

والرملة  وال��ل��د  وي��اف��ا  عكا  يف  الفل�صطينيون  امل��واط��ن��ون  ان�صم  الأوىل 
انه  ال�صرائيليون  اعتقد  الذي  وتراثهم  هويتهم  م�صتعيدين  لالإحتجاجات 
ذهب اإىل غري رجعة وانتهى. كان لفتًا رفع العالم الفل�صطينية يف مدن 
اأثار  ما  برفع �صورة جورج حب�س  ا�صتح�صرت رموزها  التي  واللد  عكا 
باملتع�صبني  دفع  الن�صايل  احل�صور  هذا  ال�صرائيلية،  ال�صلطات  ده�صة 
القمع  من  تبداأ  منوعة  العتداءات  ملمار�صة  الحتالل  و�صلطات  الفا�صيني 
الذين  للن�صطاء،  اعتقالت  حملة  واط��الق  العمل  من  الف�صل  اإىل  وت�صل 
مناه�صة  وم��ن  ال��ق��د���س،  مدينة  ع��ن  ال��دف��اع  م��ن  ا�صا�صيًا  ج���زءًا  ���ص��اروا 
واله��م  الب���رز  احل���دث  ك��ان  ث��م  الغربية.  لل�صفة  ال�صرائيلي  الح��ت��الل 
متمثاًل بال�صراب االفل�صطيني ال�صامل "اإ�صراب الكرامة والوحدة" يوم 
يف  العليا  املتابعة  جلنة  عن  ال�صادرة  للدعوة  ا�صتجابة  املا�صي،  ايار   18
مناطق 48 لال�صراب. وعمَّ الإ�صراب كل املواطنني يف فل�صطني التاريخية، 
واملخيمات الفل�صطينية يف لبنان والردن، وذلك دعما للقد�س واحتجاجًا 
احل��راك��ات  دع��ت  وم��وؤخ��رًا  غ���زة.  ق��ط��اع  على  ال�صرائيلي  ال��ع��دوان  على 
"اأ�صبوع دعم  مبادرة  تنظيم  اإىل  الداخل )48(  الفل�صطينية يف  ال�صبابية 
لها  ا�صتجابت  وال��ذي  الوطني" ابتداًء من 6 حزيران اجل��اري  القت�صاد 
اىل  اإ�صارة  الفل�صطيني يف  وال�صتات  وال�صفة وقطاع غزة  القد�س  مدينة 

ا�صتمرار الن�صال الفل�صطيني املوحد. 
ال�صليني  ال�صكان  مع  تعامل  قد  ال�صهيوين  ال�صتيطاين  ال�صتعمار  كان   
الذين بقيوا يف وطنهم - يقدر عددهم يف حينه ب�حوايل 150 الف فل�صطيني- 
"عدو داخلي". وعمل با�صلوب منهجي متوا�صل على قمع  اأو  اأمني  كخطر 
تطلعاتهم ال�صيا�صية، وعلى اإحداث قطيعة تامة بينهم مع اأبناء �صعبهم وكذلك 

ال� 48  الفل�صطينيني يف مناطق  الآن وبعدما زاد عدد  العربية.  ال�صعوب  مع 
عن مليون ون�صف املليون )20% من جمموع ال�صكان(، تعمل ا�صرائيل على 
اأف��راد ودجمهم اقت�صاديًا وحمو هويتهم الوطنية. لكن  حتويلهم اإىل جمرد 
تطور املجتمع الفل�صطيني داخل ا�صرائيل ارتبط باإحياء الهوية وبرتابطهم مع 
املكونات الفل�صطينية الخرى ومع حميطهم العربي. وبح�صب موقع امل�صهد 
التلفزيون  قناة  يف  ال�صيا�صي  املحلل  اأبراموفيت�س،  اأمنون  قال  ال�صرائيلي 
12، "اإن للعرب داخل اإ�صرائيل قدرة تدمريية، اإذ اإن اإ�صرابهم يعني اأنه لن 
وحتى  و�صائقون،  نظافة،  وعمال  وممر�صون،  و�صيادلة  اأطباء  هناك  يكون 
ال�صعب  مل�صلحة  حت��دث  كثرية  ت��غ��ريات  ال��ق��دم.  مباريات كرة  يف  ه��داف��ون 
الفل�صطيني داخل فل�صطني، كثري من خمططات الإق�صاء ال�صرائيلية تف�صل، 
مقابل ح�صور فل�صطيني يتطور ويتعاظم. لقد دمرت ال�صلطات ال�صرائيلية 
ولكن  بغريب،  لي�س  وه��ذا  م��رة   184 )اجل��ن��وب(  النقب  يف  العراقيب  قرية 

الغريب بناء القرية من قبل الفل�صطينيني 184 مرة واحلبل على اجلرار". 
ميكن القول ان هبة اأيار اعادت الق�صية الفل�صطينية اىل الواجهة بعد ان 
جنح نتنياهو بدعم امريكي و�صمت عربي يف و�صعها على الهام�س. لقد 
جيل  امل�صهد  ت�صدر  وق��د  ال��داخ��ل،  يف  الفل�صطينيني  النتفا�صة  وح��دت 
وطنية  وح��دة  بناء  اإع���ادة  ج��دي��دًا، جن��ح يف  ق��دم خطابًا  �صاب  فل�صطيني 
فل�صطينية من حتت، ومن خالل مطالب ومهمات حمددة . املوؤكد اأن هذه 
الهبة جتاوزت احلركة ال�صيا�صية الفل�صطينية وال�صلطتني يف ال�صفة وغزة 
وخطابهما اخل�صبي، وفتحت ج�صورًا مع اخلارج حيث يتعاظم الت�صامن 

والدعم العاملي عرب حركات جديدة. 
* صحافي فلسطيني 
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بالقد�س عا�صمة  ث��اين 2017 الع���رتاف  ك��ان��ون  ت��رام��ب يف 6  ب��اإع��الن 
املتحدة  المريكية  ال��ولي��ات  �صفارة  ونقل  ال�صهيوين،  للكيان  موحدة 
لها، اأطلق ر�صا�صة )الرحمة( على م�صار الت�صوية. واأطلق العنان لرئي�س 
اآنذاك )بنيامني نتنياهو( لإطالق عملية تهويد  وزراء الكيان ال�صهيوين 

وا�صعة ملدينة القد�س.
من نافلة القول اأن حماولت تهويد املدينة املقد�صة مل تنطلق مع نتنياهو، 
اإعالن �صمها  بدًء من  املتعاقبة على ذلك،  الإحتالل  فقد عملت حكومات 
ببناء  م����رورًا  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  ثمانينيات  يف  ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان  اإىل 
امل�صتوطنات مبن  لت�صمل  تو�صيع حدودها  ثم  امل�صتوطنات يف حميطها 
فيها، وفر�س �صل�صلة من القوانني التي متكن الحتالل من طرد ال�صكان 
ال�صور  بناء  اإىل  و���ص��وًل  هوياتهم،  واإل��غ��اء  فيها،  الفل�صطينيني  العرب 
داخلها وعزل بع�س الأحياء العربية، واإخراج بع�صها من حدود املدينة. 
ا�صتهداف  اأولهما:  م�صارين  يف  للعمل  اجتهت  نتنياهو  حكومة  اأن  غري 
تقاوم  اللحظة  حتى  بقيت  والتي  املقد�صة،  املدينة  داخل  العربية  الأحياء 
التهويد وت�صتع�صي عليه. وتركز هذا اجلهد باجتاه حي ال�صيخ جّراح، 

كونه ميثل امتدادًا ي�صل اإىل عمق مدينة القد�س باإجتاه حي املغاربة. 
الثاين فهو ت�صجيع عمليات ال�صتيالء على جزء من امل�صجد  اأما امل�صار 
بفعل  الزماين واملكاين  التق�صيم  بعد ف�صل حماولت  الأق�صى، ل �صيما 
ومت  امل��ح��اولت.  هذه  كل  مواجهة  يف  ومتا�صكهم  القد�س  اأبناء  �صمود 
حتديد 28 رم�صان املا�صي )املوافق ذكرى احتالل القد�س عام 1967 

وفق التقومي العربي( لتنفيذ عملية اقتحام كربى للم�صجد الق�صى.
املطالب  لكل  ال���دويل  املجتمع  ا�صتجابة  ع��دم  ظ��ل  ويف  ذل��ك،  ك��ل  اإزاء   
والدعوات الفل�صطينية بوقف هذه الإعتداءات، اأطلقت املقاومة الفل�صطينية 
حتذيرًا وا�صحًا لالحتالل باأن )القد�س خط اأحمر( واأن امل�صا�س بالقد�س 
يعني )حتولت ل ميكن حتديد عواقبها(، وكعادته مل يعباأ الحتالل بذلك، 
اأن الفر�صة لتنفيذ هذه املخططات موؤاتية،  بل كان تقدير حكومة العدو 
اأع��وام �صيكونون قادرين  اإنطلقت منذ  التي  التطبيع  اأط��راف عملية  واأن 
على ا�صتيعاب تداعيات هذه اجلرمية. ا�صتدعى ذلك اإعالن قائد الق�صام 
تداعيات  مواجهة  اأو  اإعتداءاته  بوقف  لالحتالل  اإن��ذاره  ال�صيف  حممد 

ذلك.
عملية حمددة و معادلة جديدة

للمقاومة،  املبا�صر  التدخل  القد�س  على  الع��ت��داء  ا�صتمرار  ا�صتدعى 
القد�س، قرر  اإدراك ح�صا�صية م�صاألة  الذي فاجاأ الإحتالل، وبدل  الأمر 
الإحتالل و�صع خطة )رياح اجلنوب(، وهي اخلطة التي و�صعها رئي�س 
الأكرب  املناورات  تعليق  قرر  وبالتزامن  التنفيذ،  اأركانه كوخايف، حمل 
فيما  غزة،  قطاع  على  وا�صعًا  جويًا  عدوانًا  مطلقًا  الحتالل،  تاريخ  يف 
طالت  ال�صنع  �صواريخ حملية  باإطالق  العدوان  هذا  على  املقاومة  ردت 
مدن ع�صقالن واإ�صدود وتل اأبيب وبئر ال�صبع عالوة على القد�س. وقد 
اأدائها، وتكامل كل ف�صائلها يف  املقاومة وكفاءة  بقدرات  العدو  فوجئ 
امليدان، وكان هذا اأحد اأهم ثمرات )الغرفة امل�صرتكة( لف�صائل املقاومة 
يف غزة، والتي اأنتجت اأداًء مقاومًا متكاماًل، جعل الأداء العملياتي موحد 
الن�صق مركز ال�صتهداف للعدو، من دون الدخول يف جتاذبات التناف�س 
الأجنحة  تتبعها  التي  للف�صائل  التنظيمية  الداخلية  البيئات  اختالف  اأو 

الع�صكرية للمقاومة.
غري اأن املفاجاأة الكربى كانت الندفاعة ال�صعبية غري امل�صبوقة يف تاريخ 
الكيان ال�صهيوين حدة وات�صاعًا يف الأرا�صي املحتلة عام 1948، والتي 
الثالث  اجليل  اأن  يجد  به  ف��اإذا  ُم�صخت،  قد  اأبنائها  هوية  اأن  العدو  ظن 

وفعاًل،  ق��وًل  فل�صطيني  وطني  انتماء  عن  يعرب  الح��ت��الل  حتت  امل��ول��ود 
واكتمل امل�صهد كذلك بانتفا�صة �صعبية يف ال�صفة، ليجد العدو نف�صه اأمام 
مقاومة فل�صطينية متعددة الأ�صكال، ي�صارك فيها ال�صعب الفل�صطيني من 

النهر اإىل البحر.
وامل�صاحلة  احل���وار  مل�صار  ك��ان  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  ال�صعيد  على 
ان�صجام  يف  البالغ  اأث��ره  الفل�صطينية،  الوطنية  املوؤ�ص�صات  بناء  واإع��ادة 
�صواء  ال�صهيوين،  العدوان  مواجهة  يف  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  املوقف 
والنتفا�صة  املقاومة  فعل  تبني  اأو يف  واملقد�صات،  القد�س  عن  بالدفاع 
ال�صعبية كحق لل�صعب الفل�صطيني. وبتكامل الفعل ال�صيا�صي الفل�صطيني 
التي  املقاومة  ودور  النهر،  اإىل  البحر  من  ال�صعبية  واملواجهة  املوحد، 
اأحبطت خطة )رياح اجلنوب( واأفهمت العدو اأن امل�صا�س بالقد�س يعني 
مواجهة كربى، اأدرك العدو ا�صتحالة حتقيق اأهداف العدوان، اأو ك�صر 
اإرادة ال�صعب الفل�صطيني، اأو �صهولة مترير خمططه ب�صاأن تهويد القد�س، 
فلجاأ اإىل الو�صطاء من اأجل وقف اإطالق النار، وهو ما مت بجهد م�صري 
ودور قطري واأممي. وحقق الفل�صطينيون ومقاومتهم انت�صارًا مهمًا يف 

مواجهة العدو ال�صهيوين.
 لقد متثل الإجناز الفل�صطيني يف عدة عناوين اأولها اإدراك اأهمية وحدة 
املوقف ال�صيا�صي يف مواجهة العدو ال�صهيوين، والذي ل بد له اأن ميتلك 
الإدراك  ه��ذا  اإن  املقاومة.  مقدمتها  ويف  القوة  اأوراق  من  ا�صتطاع  ما 
يتطلب القيام بخطوات اأكرب واأعمق يف هذا الإجتاه، وتبدو اليوم اخلطوة 
الأهم والأبرز اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�صطينية، وا�صتعادة امل�صروع 

الوطني الأ�صا�س لل�صعب الفل�صطيني )التحرير والعودة(.
اأما ثاين الجنازات فهو وحدة ال�صعب الفل�صطيني رغم حماولت العدو 
من  الفل�صطيني  ال�صعب  هّبة  اإن  و�صيا�صيًا.  جغرافيًا  وجتزئته  متزيقه 
البحر اإىل النهر يف مواجهة العدو، وتفاعل الالجئني، ومن يف ال�صتات، 

ب�صورة غري م�صبوقة، مع اأهلهم داخل فل�صطني، تلقي على كاهل القيادة 
الفل�صطينية م�صوؤولية كربى يف تر�صيخ وحدة ال�صعب، و�صياغة وتنظيم 
تكامل الأدوار التي ميكن اأن يقوم بها كل ال�صعب الفل�صطيني من اأجل 

ق�صيته حيث كان.
هذه  ثالث  املواجهه  يف  جديده  معادلت  بناء  يف  املقاومة  جناح  وميثل 
ق��د ر�صخت معادلة  امل��واج��ه��ه  ه��ذه  امل��ق��اوم��ة يف  ك��ان��ت  واإذا  ال��ع��ن��اوي��ن، 
الق�صف بالق�صف، وا�صتهداف الأحياء ال�صكنيه مبثل ذلك، فقد اأ�صافت 
معادلة جديده ومهمه متثلت يف خروج املقاومة يف غزه من دائرة الدفاع 
عن غزه والعمل لك�صر احل�صار عنها، اإىل الدفاع عن القد�س واملقد�صات 
وال�صتفادة من تراكم القوه على مدى ال�صنوات اخلم�س ع�صرة املا�صية 
لتوؤكد اأن دورها قائم وموؤثر وفاعل يف الدفاع عن القد�س عا�صمة للدولة 

وال�صعب الفل�صطيني، وتفتح بذلك اأبواب معركه التحرير.
اأما على ال�صعيد العربي والإقليمي فقد حا�صرت هذه املعركة التطبيع   
وو�صعته واأ�صحابه يف ماأزق حقيقي، كما اأنها ك�صفت عن اإراده �صعبيه 
يف املنطقه، ل تزال على مواقفها الأ�صا�صيه يف دعم ال�صعب الفل�صطيني 
للق�صية  الر�صمي  ال�صعيد  على  الدعم  مواقف  ّظهرت  كما  ومقاومته، 
الفل�صطينيه واملقاومة. وهو ما يتطلب جهدًا من كل هذه الأطراف لإ�صقاط 

م�صروع التطبيع، ودعم م�صروع التحرير الفل�صطيني.
وخال�صة القول فاإن معركة )�صيف القد�س( التي كانت من اأجل الدفاع 
يف  ومقاومته  الفل�صطيني  ال�صعب  ل�صالح  تقدمًا  �صجلت  القد�س،  عن 
مواجهة الحتالل، واأكدت اإمكانية هزمية الحتالل وواقعية هذا الأمر. 
ل�صعبنا  م�صتحقًا  وانت�صارًا  اجن��ازًا  �صعبنا  وت�صحيات  اآلم  رغم  وتظل 
ومقاومته، وبداية ملرحلة جديده يف ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين، لن 

يكون اإيقاعها ول منطها كما كان قبل هذه املعركة.
 * قيادي في حركة "حماس" 

بداية مرحلة جديده في الصراع مع الكيان الصهيوني
اأ�سامة حمدان*  

)محمد الزعنون( الدمار في بيت حنون - شمالي غزة بعد القصف االسرائيلي العنيف لغزة في 21 ايار 2021.  
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انتفا�صة اجليل الفل�صطيني اجلديد على كامل ترابهم التاريخي، كانت حاجة 
ديارهم وح�صارهم وقالعهم وخميماتهم و�صتاتهم  للفل�صطينيني يف  ملحة 
القريب والبعيد. فهي مبثابة اوك�صجني جديد للهوية الفل�صطينية. "الوطنية"، 
الذاكرة واحللم،  الأم��ل. وجددت  فيهم خاليا  اأنع�صت  التي  الروح  تلك  هي 
نف�صت  بالنتماء.  والعتزاز  بالذات  والثقة  بالنف�س  العتداد  بها  وُا�صتعيد 
يتلم�صون  وجعلتهم  املخيم،  زواي��ا  يف  املخباأة  بيوتهم  مفاتيح  عن  الغبار 
الفل�صطينية،  التغريبة  الرابع من عمر  اإنه اجليل  الديار.  اإىل  العودة  دروب 
بكل ما فيها من حنني واأنني وعذاب، ومترد من اأمل واأمل، و�صردية فل�صطني 

العائدة من جديد. 
املعنوية  ال���روح  انتف�صت  القد�س،  اأب���واب  على  ال��ع��امل.  ه��زت  اأي���ام  ع�صرة 
واجلماعية والقتالية، وحتولت فيها من رد فعل دفاعي وغريزي اإىل ا�صتباك 
النفي  من  النكبة  مفاعيل  على  الحتالل، ومترد  مفتوح يف وجه  جمتمعي 
مفهوم  تعريف  لتعيد  والتهمي�س،  والل��غ��اء  والت�صرد  والتمزق  والق��ت��الع 
ال�صعب مبكوناته الجتماعية وال�صيا�صية والثقافية. وقف اجليل اجلديد على 
جبهة الهوية الوطنية. املقاومة، اأجدى ا�صكال البقاء. فهي موجودة حتى يف 
ال� )ل( التي تقال يف وجه الظلم والطغيان. اإن كنت توؤمن بانك على احلق، 
الكاتب  يقول  كما  النجاة،  على  �صت�صاعدك  التي  وهي  مبعتقداتك،  مت�صك 

الكيني واثينغو.
 اأدرك اجليل اجلديد اأن ما يحقق �صرعية البقاء هو �صمان جذور ثابتة يف 
التي  الرفاه، فال�صيغة ال�صتعمارية  الهوية قبل  اأي �صوؤال  الثقافة الوطنية، 
ُولد يف كنفها تريد منه الولء وت�صنع له هويته، اأن ل يكون فل�صطينيًا، اأن 
ي�صبح كل �صيء ما عدا اأن يكون فل�صطينيًا. ان ي�صبح هجني الهوية، وهجني 
الإيديولوجيا وال�صيا�صة  الوطنية على  اأن اجليل اجلديد قدم  اإل  ال��ولءات. 
معًا، وفّجرها كقوة كامنة يف الوعي وال�صلوك والثقافة يف حلظة امل�صا�س 
بكل ما هو مقد�س، ليدلل على غباء القوة التي اأعادت التاريخ اإىل الوراء، 
كمرجع  �صنة  م��دار73  على  املكبوتة  الوطنية  فا�صتنفر  النكبة،  وقائع  اإىل 
للفعل الوطني والت�صحية الوطنية. وتتوج ب�صوارع العامل تهتف: "فل�صطني 

ُحّرة".
م�صاريع  التنظيمية  مب�صمياتها  الفل�صطينية  ال�صيا�صة  احلركة  واجهت  لقد 
الإلغاء والتبديد والإبادة ال�صيا�صية، كما يف "�صفقة القرن" التي كثفت حلظة 
واملرتكز  واجلماعي  التلقائي  ال�صلبي  بالرف�س  وقوبلت  املركزي،  التحدي 
ال��دوران يف  اأ�صرية  الغ�صب، وظلت  اأو تفريغ حالة  على تنظيم اخل�صارة، 
ال�صراع  فر�صة  اإىل  الرف�س  معها  ينعك�س  مل  ال���رتدد.  م��ن  مفرغة  حلقة 
الوطنية  احلركة  �صباب  وجتديد  لل�صراع،  الروؤية  وحتديث  تاأ�صيل  بهدف 
ال�صعبي، مبا  الوجدان  الوطنية يف  الوحدة  الفل�صطينية، والرتقاء مبفهوم 
ي�صمل عنا�صر قوة امل�صروع الوطني الفل�صطيني على كامل م�صاحة تواجد 
ال�صعب الفل�صطيني، كمعيار للوطنية. جاءت النتفا�صة الأخرية لقرع جدار 
اخلزان بقوة الإرادة ال�صعبية التي اأخذت زمام املبادرة، واأحدثت نقلة نوعية 
اللحظي  النفعال  من  املطلوب  النتقال  دور  خاللها  من  اأدت  ا�صرتاتيجية 
اإىل الفعل الإيجابي النوعي، بل والفعل اجلدي ال�صرتاتيجي الذي يتطلب 

اإحداثه يف هذه اللحظة التاريخية.
ا�صهم  م��ن  يكن  مل  اذ  وطنيته؛  ع��ن  ي��وم��ًا  الفل�صطيني  ال��الج��ئ  ينف�صل  مل 
�صخ�صية  بل  ووثائق،  اأوراق  لي�صت  فالوطنية  تطويرها،  و  احت�صانها  يف 
تنف�س  لذلك  والهوية.  وامل�صتقبل  والتاريخ  واحلق  والوجود  الذات  وتاأكيد 
اإىل  ترمز  التي  النقية  الوطنية  الفكرة  القد�س  انتفا�صة  م��ع  الفل�صطيني 
واملغلقة،  امل�صتهلكة  للذاكرة  و  واللغاء  للطم�س  كبديل  التاريخية،  �صرعيته 
له، مبواجهة  ن�صرًا  باأكمله  الفل�صطيني  لل�صعب  الوطني  الجناز  من  جاعاًل 
الذهنية ال�صلبية التي تختزله مبجرد رقم وخميم وحالة، م�صت�صعرًا اأن غزة 

املحا�صرة تفك عنه العزل وتك�صر "الغيتو" النف�صي. واأن هتافات �صباب باب 
العمود وحي ال�صيخ جراح واللد وعكا وحيفا وام الفحم، كلما �صمع ببلدة 
يف اجلليل الفل�صطيني، كاأنها تعود اإليه جمازًا وتنت�صر له، ومتنحه بطاقة 
تعريف جديدة عن هويته امل�صلوبة نتيجة ال�صيا�صة الإلغائية، التي �صعت اإىل 
حتويل هوية ال�صتات اإىل �صتات الهوية، واإىل اأن يتحول الالجئ من منا�صل 

يف �صبيل العودة اإىل الوطن اإىل لجئ �صائع يبحث عن اأي وطن! 

مل تتوقف عمليات ا�صتهداف الهوية الوطنية، وتخريب الروح الوطنية عرب 
الوعي،  وتغييب  والتجهيل  الإبداعية،  طاقته  عنا�صر  من  املجتمع  جتويف 
ويف �صبيل اأن ي�صبح "املنفى الأم" هو البديل عن الوطن الأم. لكن الوعي 
يف  الوطني  النتماء  تعزيز  يف  دوره  خلق  اأع���اد  امل��ق��اوم  والفعل  اجل��دي��د 
واقعًا  فل�صطينيته  ب��اأن  الالجئ  ا�صت�صعار  ويف  لبنان  يف  العودة  خميمات 
ولي�صت خيارًا، وباأن ق�صيته وطنية ولي�صت اإن�صانية فقط . ق�صيته �صيا�صية 

ولي�صت اإغاثية فح�صب.
ثمة دللة انبعاث الطاقة الإيجابية برمزيتها الوطنية الكبرية، يكاد ل ي�صدق 
"حنعمرها"،  مالية  جباية  جل��ان  لبنان  خميمات  يف  ال�صباب  ي�صكل  اأن 
حا�صدة  عفوية  ت��ظ��اه��رات  تنطلق  واأن  غ��زة،  اع��م��ار  اإع���ادة  يف  للم�صاهمة 
جتوب اأزقة املخيمات وتخرج اإىل �صوارع العا�صمة بريوت ك�صيل ب�صري 
وتتناف�س  وكوفيتها،  وعلمها  بفل�صطينه  وم��ع��ت��زًا  حمتفيًا  م��األ��وف،  غ��ري 
بحق  التم�صك  على  للتاأكيد  احل���دود  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  م�صحونة  بعاطفة 
العودة. وانطلقت منابر ثقافية واإعالمية مرئية و�صوتية وو�صائل التوا�صل 
لقرى  ال�صلية  الأ���ص��م��اء  على  التاأكيد  �صريعة  ر�صائل  لتبث  الجتماعي، 
وبلدات فل�صطني املحتلة، حتت وقع روح التمرد واملقاومة، بكربياء و�صجاعة 
من  علها حترره  لروح جديدة  اآخ��ر؛  �صيئًا  توؤ�ص�س  معمودية  وعنفوان يف 
ال�صيا�صات املجحفة، والتجاذبات  الوطنية، يف بازارات  التهمي�س وت�صليع 
الطائفية التي حترمه احلقوق الإن�صانية وتخرجه من كل معادلة قانونية اأو 
الوجود وطني �صحية  فهذا  قاهرة،  معي�صية يف ظل ظروف  اأو  اقت�صادية 
النظرة الطائفية، ح�صاباته وطنية و فوق العتبارات القا�صرة واحل�ص�س 
الوهمية والنانية التي قد تغرق املركب مبا حمل ومن عليه، مواطنًا ولجئًا، 

وهذا يفرت�س : 
التمييزية  ال�صيا�صات  اإنهاء  خ��الل  من  الفل�صطينية  الوطنية  ا�صتثمار   )1(
من  تخرجهم  لهم،  و�صديقة  للفل�صطينيني  حامية  �صيا�صات  وتبني  بحقهم، 
عقدة ال�صتهداف وهذا مقيا�س للمواقف ال�صيا�صية الداعمة لن�صال ال�صعب 

الفل�صطيني؛ 
)2( حترير املطالب الإن�صانية للفل�صطينيني يف لبنان من "فوبيا" التوطني، 
الفل�صطينية من عوامل  الن�صالية وال�صبابية  الطاقات  لتحرير  يوؤ�ص�س  ومبا 
يقرتن  ان  وع��ل��ى  واجل��ه��وي��ة،  والف�صائلية  والن��ق�����ص��ام  والفئوية  الق�����ص��اء 
يج�صد  ال�صيا�صية،  باملمار�صة  الفل�صطينية  الق�صية  اإزاء  ال�صيا�صي  اخلطاب 
وحدة الن�صال امل�صرتك والغاية الأوىل لتحقيق حق الكرامة والغاية الأكرب 

حق العودة اىل فل�صطني؛ 
)3( العمل على �صيغة �صيا�صية فل�صطينية خا�صة يف لبنان يتم رعايتها من 
اأجل جمتمع مت�صامن متكافل  فل�صطينية عليا، من  الوطني ك�صيا�صة  الكل 
جلان  عنه  ويتفرع  لبنان،  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  ب��اأو���ص��اع  للعناية 
�صعبية موحدة جتمع املوؤ�ص�صات يف جميع املخيمات من ذوي الخت�صا�س 
ورجال اأعمال ملتابعة التطورات وتقدير الحتياجات اليومية لأبناء ال�صعب 

الفل�صطيني. 
التوطني  �صموم  الفل�صطينية  الوطنية  اوك�صجني  ي��ب��دد  اأن  وع�صى  لعل 
عنوان  الوطن  ي�صبح  حني  وا�صتن�صابية،  وعن�صرية  كراهية  من  وملحقاته 
اأو  بتوطني  اأو  ببديل  ُي�صتبدل  ول  عليه  ُيعلى  ل  وكواجب  وهويته،  املخيم 
بجن�صية اأو وطن بديل، بل حقيقة تكتب بالدم. لذلك يفر�س اجلدية الأكرث 
بحق  والتم�صك  والإن�صانية،  والنبل  الرفعة  بهذه  ق�صية  م��ع  التعامل  يف 
عربية،  لبنانية  فل�صطينية  وطنية  ا�صرتاتيجية  و�صمن  العودة  الالجئني يف 
وقبلها حل النف�صام ال�صيا�صي بني تاأكيد عدالة الق�صية ونفي العدالة عن 

اأبنائها!
* روائي وقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

متى يبِدد اوكسجين "الوطنية" سموم "التوطين"؟
مروان عبد العال*  

عشرة أيام هزت العالم
وزعزعت 73 عامًا من االحتالل

¶ ¶ ¶

أدرك الجيل الجديد أن ما يحقق الشرعية البقاء 
هو ضمان جذور ثابتة في الثقافة الوطنية. قدم 

الوطنية على اإليديولوجيا والسياسة معًا، وفجرها 
كقوة كامنة في الوعي والسلوك والثقافة ليدلل 

على غباء القوة التي أعادت التاريخ إلى الوراء

شاب لبناني تسلق السياج الحدودي جنوب لبنان لرفع علم فلسطني. )نبيل اسماعيل(
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انتفاضة فلسطين

الحتجاجات الفل�صطينية كثرية وردود الفعل الإ�صرائيلية عادة ما تكون عنيفه 
وتاأخذ �صكل القتل والتدمري املمنهج لقطاع غزة. ولكن ماهو اجلديد يف اجلولة 

الأخرية؟ هناك خم�صة نقاط:
- ح�صلت انتفا�صة فل�صطينية ل تتعلق مبناطق الحتالل فقط بل داخل اإ�صرائيل 
اأي�صًا من اأجل اإنهاء ال�صتعمار ال�صتيطاين ونظام الأبرتايد. ما دفع الأمور لذلك 
هو التمييز الإ�صرائيلي الفادح �صد ال�صعب الفل�صطيني و�صد جتمعاتهم وخا�صة 
يف حي ال�صيخ اجلّراح. وكذلك احلرية الدينية )الو�صول اإىل امل�صجد الأق�صى(.
- من الناحية الجتماعية، التوتر موجود منذ �صنوات عديدة داخل اإ�صرائيل. لقد 
ا�صتبك �صباب فل�صطينيو اإ�صرائيل مع يهود اإ�صرائيليني يف جميع اأنحاء البالد. 
وو�صفها  اللد،  ال�صغب يف  باأعمال  ريفلني،  روؤوف��ني  الإ�صرائيلي،  الرئي�س  د  ندَّ
باأنها مذبحة )pogrom( �صد اليهود. العواقب مهمة لدرجة اأن هذه املرة لن 
تكون مثل الأوقات الأخرى. ال�صرخ الآن داخل اخلط الأخ�صر بني يهود وعرب، 
لي�صاف اىل تفاقم ال�صرخ بني التيارات العلمانية والدينية الأرثوذك�صية اليهودية. 
- توحد الفل�صطينيون مع لجئي ال�صتات: مظاهرات حا�صدة يف خميمات لبنان 

ويف الأردن.
- تظاهرات يف جميع اأنحاء العامل العربي والإ�صالمي ت�صامنًا مع الفل�صطينيني 
على الرغم من جائحة كورون، واإذا مل يكن ذلك يف الف�صاء ال�صيا�صي ولكن على 

ال�صبكات الجتماعية. اأبرزها يف املغرب واليمن وتون�س.

- بع�س الدول العربية غري مرتاحة بنف�س القدر لالنتفا�صة والت�صامن الوا�صع 
مع ال�صعب الفل�صطيني، لأن ت�صعيد العنف اأعاد ال�صراع الإ�صرائيلي الفل�صطيني 
املختلفة  التفاقات  اأن  النتفا�صة  اأو�صحت  وقد  الإقليمي.  الأعمال  ج��دول  اإىل 
قادتها. �صعت هذه  الإم��ارات وال�صودان واملغرب �صتحرج  يف عام 2020 بني 
واإىل حد ما  الإ�صرائيلي وبطموح،  الفل�صطيني  ال�صراع  اإىل جتاوز  التفاقات 
ب�صذاجة، اإىل حتقيق تقارب �صيا�صي مع اإ�صرائيل دون مراعاة مركزية الق�صية 
الفل�صطينية. هذه املركزية التي اأظهرتها كل ا�صتطالعات الراأي )املوؤ�صر العربي 

اأو البارومرت العربي( على ذلك.
ملاذا غاب عن اأذهان البع�س مركزية الق�صية الفل�صطينية؟

»�صدة  ذو  اأن��ه  الأخ���رية،  العقود  يف  الإ�صرائيلي،  العربي  ال�صراع  اعترب  لقد 
الإ�صابات.  عدد  دائمًا  احل�صبان  ياأخذ يف  ت�صنيف،  اإىل  ا�صتنادًا  منخف�صة«، 
�صعف  بال�صرورة  تعني  ل  الإ���ص��اب��ات  ع��دد  قلة  اإن  اإذ  ال�صراع،  ه��ذا  ويحرّي 
اأثبتت  ال�صراع؛ بالعك�س، فاإن ذلك يعني �صدته. ومن املوؤ�صرات الأخرى التي 
اأهميتها هنا، ما يتعّلق باملجال املكاين والأر���س: القتالع والحتالل والدمار 

. )Spacio cide( »للمجال املكاين، وهو ما اأطلق عليه »التطهري املكاين
منذ ظهور الأ�صطورة ال�صهيونية »اأر���س بال �صعب ل�صعب بال اأر���س«، متّثلت 
�صيا�صة احلكومات الإ�صرائيلية املتعاقبة يف ال�صتيالء على الأرا�صي الفل�صطينية 
وجتاهل �صّكانها. وتر�ّصخت هذه الأ�صطورة ذات ال�صفة التاأ�صي�صية وظهرت يف 

طراز حديث جتّلى يف �صيا�صة »اأر�س اأو�صع و�صكان اأقّل«. لقد غّذا هذا التجاهل 
املماأْ�َص�س لل�صعب الفل�صطيني املمار�صات ال�صتعمارية اليومية لدولة اإ�صرائيل.

كيف فهم فل�صطينيو لبنان مركزية ال�صراع؟
اأثار انتباهي بنات فل�صطينيات يف تظاهرة يف قلب بريوت وقد كتنب على لوحة 
ذلك؟ لأنه بالن�صبة لهن  كتنب  ملاذا  خميماتنا".  وعلى  غزة  على  احلرب  "اأوقفوا 
املركزية الأخالقية للق�صية الفل�صطينية ل تتجلى فقط با�صتعادة القد�س، ولكن 
باإعطاء الالجئني الفل�صطينيني احلد الأدنى من احلقوق الجتماعية-القت�صادية. 
هل يعترب ح�صول الفل�صطيني على حق العمل خطوة نحو التوطني؟ هل اإمكانية 
متلك الفل�صطيني بعد مكوثه اإىل 4 اأجيال هو انتهاك حلق العودة؟ طبعًا ل. من 
ي�صتخدمون فزاعة التوطني هم الذين يبداأون دائمًا مبقولت عن حبهم لفل�صطني 
اأو عدائهم لالإمربيالية وال�صهيونية ووقوفهم مع حترير كامل الرتاب العربي، ول 
نن�صى القد�س طبعًا. وكاأنهم يقولون لنا اإن حترير فل�صطني يتم فقط عن طريق 

�صحق فل�صطينيي لبنان وتهجريهم، وذلك مبنعهم من حق العمل والتملك. 
اأن تكون احلرب على غزة فر�صة للتفكري الأخالقي بفداحة الظلم الذي  اأمتنى 
غ��زة، ولكن يف كل مكان وخ�صو�صًا يف  لي�س فقط يف  الفل�صطينيون،  يعانيه 
لبنان. مل يعد يف الإمكان ف�صل عدالة الق�صية الفل�صطينية عن العدالة الجتماعية 

والتوق للدميقراطية يف كل الدول العربية. 
* الجامعة األمريكية في بيروت

على مدى 73 عامًا من الن�صال الوطني الفل�صطيني مل يتوقف ال�صعب الفل�صطيني 
يومًا عن الدفاع عن حقوقه لتثبيت ر�صالته للعامل، واأب�صطها حقه يف احلياة، حقه 

يف الكرامة وحقه يف وجوده على اأر�صه يف وطن حر، �صيد، م�صتقل.
خالل كل هذه ال�صنوات الطويلة وحتى الآن مل ي�صتطع الكيان ال�صرائيلي هزمية 
الباطلة  العدو  اإدع��اءات قادة  الوطني رغم  انتمائه  الفل�صطيني، وتفكيك  الوعي 
واليائ�صة باأن كبارنا �صيموتون و�صغارنا �صين�صون اإل اننا ومبرور ال�صنوات ل 
نزداد اإل وعيًا وت�صبثًا مبوروثاتنا وثقافتنا وحقنا، وكبارنا يوؤرخون و�صغارنا 
اأ�ص�س الهوية الفل�صطينية للتحرير والعودة وبناء الدولة، وي�صتمر  يبنون على 
�صعبنا يف مواجهة جربوت وعن�صرية ووح�صية الحتالل والنتهاكات، من قتل 
ع ا�صتيطاين اإحاليل اإىل ا�صتهداف مدينة القد�س وتهويد معاملها،  واعتقال وتو�صُّ
والذي اأدى اإىل هبة جماهريية وا�صعة يف حي ال�صيخ جّراح وامل�صجد الأق�صى، 
الغربية وغزة  القد�س وال�صفة  الفل�صطيني يف  ال�صعب  انتف�س  ذلك  اأثر  وعلى 
وداخل اخلط الأخ�صر لن�صرة اأهلنا يف املدينة املقّد�صة ب�صورة غري م�صبوقة، 
مّما اأعاد الق�صية الفل�صطينية لزخمها ووهجها وت�صّدرت امل�صهد الدويل الذي 
عن  ورثوها  التي  املقد�صيني  بيوت  �صرقة  على  الحتالل  ق��وات  اإ�صرار  ف�صح 
التمييز  اأجدادهم يف حماولة لتهجريهم الق�صري واقتالعهم، منتهجًا �صيا�صة 
الفل�صطيني وطم�س  العرقي يف حماولة لت�صفية الوجود  العن�صري والتطهري 

الهوية. 
والذي  غزة  قطاع  اأهلنا يف  على  الهمجي  ال�صرائيلي  العدوان  وما جرى يف 
يدّلل على �صهوة القتل لدى هذا الكيان، م�صتهدفًا كل عنا�صر ومقّومات احلياة 
الن�صانية من خطوط املياه، والكهرباء، وامل�صت�صفيات، وامل�صانع، واملوؤ�ص�صات 
الإعالمية، وق�صف الأبنية على روؤو�س �صاكنيها من املدنيني الُعّزل من الأطفال 

والن�صاء وكبار ال�صن.

اإىل حد كبري يف ت�صكيل وعي عام فل�صطيني،  الو�صع �صاهم  ل �صك ان هذا 
وعّزز الت�صامن الدويل الراف�س ل�صتمرار العدوان ال�صرائيلي على �صعبنا يف 
التي ت�صّدرت  العادلة  العامل احلرة مع ق�صيتنا  فل�صطني، وتفاُعل �صعوب  كل 
الأحداث الدولية، كل هذا التاأييد جاء نتيجًة ل�صمود �صعبنا ومقاومته البا�صلة 
اأ�صا�صيًا من  التي تعترب �صرطًا  الوطنية  املتعددة الأ�صكال والأدوات، ووْحدته 

�صروط النت�صار.
الآن ويف هذا املجال ل بّد من الرتكيز على الدور الكبري للجهود الدبلوما�صية 
املن�صات  كافة  با�صتخدام  مكوناتها  بكل  قامت  التي  الر�صمية  الفل�صطينية 
احلقوقية والقانونية املتاحة، اإىل جانب دور كل املنظمات العربية والإ�صالمية 
والدولية املنا�صرة للحق الفل�صطيني التي يجب العمل على تعزيزها، لت�صاهم يف 
عملية عدم اإفالت جمرمي احلرب ال�صرائيلني من العقاب، والذي كان اآخرها 
قرار جمل�س حقوق الإن�صان بت�صكيل جلنة حتقيق دولية يف جرائم الحتالل، 
ال�صعب  اأي�صًا  �صملت  انها  اللجنة  ه��ذه  اأهمية  وتاأتي  قادتهم،  جنون  اأث��ار  مّم��ا 

الفل�صطيني داخل اخلط الأخ�صر.
ان ما ميّيز الو�صع احلايل، ان اأكاذيب ا�صرائيل وادعاءاتها مل تُعد تنطلي على 

اأحد وتك�ّصفت طبيعتها العدوانية ال�صتعمارية العن�صرية.
اجلرائم  يدين  ال��ذي  ال��ع��امل  عوا�صم  ال���دويل يف  ال�صعبي  احل���راك  ان  �صك  ل 
ال�صرائيلية له اأثر كبري يف تغيري معادلة ال�صراع حيث كانت ا�صرائيل تطرح 
اأمنها خط اأحمر، وفوق كل اعتبار بدعم اأمريكي  نف�صها دائمًا ك�صحية، واأن 
غري حمدود منذ احتالل فل�صطني، وهذا ما يدفعه لتحدي كل الأعراف الإن�صانية 

والتفاقيات والقانون الدويل.
من  هو  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  به  تقوم  ال��ذي  احل��راك  هل  نت�صاءل  وهنا 
اأجل اإدارة ال�صراع، اأو العمل على اإنهاء الظلم التاريخي الذي َيلحق بال�صعب 

هل  حمتّلة؟  اأرا����سٍ  الغربية  وال�صفة  القد�س  ب��اأن  اعرتافها  رغ��م  الفل�صطيني 
�صتنجح يف اإجبار قوات الحتالل بالن�صحاب من اأرا�صي عام 1967، واإقامة 
دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها القد�س خالية من امل�صتوطنات وال�صتيطان؟ 
وهل املجتمع الدويل على ا�صتعداد لتخاذ قرار عملي لل�صغط على ا�صرائيل 

واإلزامها بقرارات ال�صرعية الدولية ذات ال�صلة؟
�صراكتها  على  دائ��م��ًا  توؤكد  فاإنها  الأمريكية  ال�صيا�صة  مع  التجربة  خ��الل  من 
على  دعمِه  واح��دة عن  تتوقف حلظة  والتي مل  ال�صرائيلي  الكيان  مع  الكاملة 
كافة امل�صتويات وهذا ما مّكن �صلطة الحتالل ان تكّر�س نف�صها دولة مارقة فوق 
القانون. ال�صيناريوهات املطروحة متعّددة، وم�صالح الدول الكربى يف تناف�ٍس 
حاد، وال�صراع مفتوح على كل الحتمالت، وتبقى اأمريكا واملجتمع الدويل 

على املحك.
لذا يبقى الرهان الأ�صا�صي على ال�صعب الفل�صطيني بكل ف�صائله ومكّوناته وقواه 
وبالثوابت  احلق  بقوة  الرا�صخ  والإمي���ان  الإرادة  متتلك  التي  وقيادته  احلّية، 
وبوحدته  ال�صعبية  ومقاومته  الأ�صرى،  و�صمود  ال�صهداء  وت�صحيات  الوطنية 
الوطنية التي هي ال�صرط الأ�صا�صي لالنت�صار، مع �صرورة تعزيزها وتفعيلها 
يف اإطار م. ت. ف. املمثل ال�صرعي والوحيد لل�صعب الفل�صطيني وعنوان ن�صاله، 
على اأ�صا�س ال�صراكة الكاملة، وتعزيز وجتديد موؤ�ص�صاتها الوطنية، و�صرورة 
و�صع  ب��ه��دف  الفل�صطينية،  الف�صائل  ك��اف��ة  ب��ني  �صامل  وط��ن��ي  ح���وار  اإج����راء 
الن�صالية،  والأدوات  والأ�صكال  الآليات  على  التفاق  ِعرب  وطنية  ا�صرتاتيجية 
الق�صية يف  تخدم م�صلحة  التي  املتاحة  المكانيات  الأولويات �صمن  وحتديد 
مواجهة اآلة احلرب ال�صرائيلية وموؤامرة التطبيع وكافة التحديات التي ت�صتهدف 

امل�صروع الوطني الفل�صطيني.
* اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة – فرع لبنان

زعزعة االسطورة الصهيونية وعودة مركزية القضية

هل أميركا والمجتمع الدولي مستعدان لاللتزام بالقرارات األممية؟

�ساري حنفي*

اآمنة �سليمان*
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للجرحى  الله  وعناية  الأخ���رية  غ��ّزة  ح��رب  ب�صهداء  �صادقة  تعزية  ب��داي��ًة، 
ووق��وف��ه  ���ص��م��وده،  على  الفل�صطيني  ال�صعب  ل��ق��درة  وحت��ي��ة  وامل�����ص��اب��ني، 

ب�صموخ لإ�صرتجاع اأر�صه والإ�صتح�صال على حقوقه وكرامته.
م�صاعفات املواجهات الأخرية يف فل�صطني مهمة جدًا، وميكننا القول اإنه 
ما بعد حرب اأيار 2021، على غزة ومواجهات القد�س وانتفا�صة ال�صفة 

واأهل فل�صطني 48، لي�س كما قبلها.
الدولية  الأج��ن��دة  اإىل  حلها  اإىل  وال�صعي  الفل�صطينية  الق�صية  ع���ادت 
– الأمريكية؛  الإيرانية  املفاو�صات  من  اأه��م  بل  ل  مب��وازاة،  واأ�صبحت، 
قبل  اإي��ران،  تفاو�صها مع  اإمت��ام  اأمريكا ح��ذرة من  املواجهة  فجعلت هذه 
تقدم ملحوظ يف مو�صوع الق�صية الفل�صطينية، الذي اأ�صبح اأمرًا رئي�صيًا 
فر�س نف�صه على اإدارة بايدن، التي كانت تدير ظهرها له. فاأ�صبحت ق�صية 
ال�صعب الفل�صطيني يف قلب و�صمري ي�صار احلزب الدميقراطي الأمريكي، 
اليهودي - الأمريكي نف�صه. كما  اللوبي  و�صاأنًا خالفيًا داخل جمموعات 
اأن هذه املواجهات اأظهرت جياًل �صابًا فل�صطينيًا منا�صاًل من جّراء التزامه 

الق�صية ونيته املتابعة يف الت�صحية واملواجهة والإ�صت�صهاد من اأجلها.
الفل�صطينيني دون موافقتهم،  اأن فر�صها احلل على  اإ�صرائيل من  تاأكدت 
ولو بدعم ل حمدود كما يف خالل عهد ترامب، لي�س اإل �صراب، واأيقنت 
اأنه ل بد من العودة اإىل حل الدولتني بالتفاو�س ولي�س بقوة الأمر الواقع. 
اأن هنالك الآن توازنًا يف القوة وتقدمًا ل�صالح  اأظهرت تلك املواجهة  كما 
الفل�صطيني، ب�صكل اأ�صبح الإنق�صا�س على فل�صطني �صعبًا واأر�صًا له ثمن 
بلدان  كل  يف  و�صيا�صيًا  واإن�صانيًا  اإقت�صاديًا  اإ�صرائيل  ُيزعج  ع�صكري، 

العامل.
حتت  من�صبط  الفل�صطيني  الوجود  اأن  املواجهة  تلك  اأظهرت  لبنان،  يف 
لق�صية  اللبناين  ال�صعب  قبل  من  الوا�صع  الدعم  واأن  اللبنانية،  الإدارة 
فل�صطني متظهر ب�صكل منظم وعاقل وفّعال، دون اأية فو�صى اأو ا�صتعمال 
ل��ل��ق��وة ه��و غ��ري حم�����ص��وب. ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، اأت���ت امل��واج��ه��ة ل�صالح 
الفل�صطينيني ولبنان، لأنها اأعادت حظوظ الإهتمام بالق�صية الفل�صطينية، 
الأم��ل  اإعطائهم  بعد  الالجئني  ع��ودة  وت�صهيل  لها  الكرمي  احل��ل  واإي��ج��اد 

احل�ّصي اأن تلك العودة مل تعد �صرابًا.
يف وجه ذلك التقدم الهام لل�صعب الفل�صطيني على طريق ا�صرتجاع اأر�صه 
على  بثقله  واقت�صاديًا  �صيا�صيًا  املعطل  اللبناين  الو�صع  ُيرخي  وحقوقه، 
الفل�صطينيني يف لبنان. وهو يجعل ال�صعاب اليومية احلياتية والوجودية 
اأكرب على الالجئني كما علينا، ومواجهتهما هي واحدة. املطلوب هو العمل 
اإقحامه  وع��دم  لبنان،  عن  وال�صيا�صي  الإقت�صادي  احل�صار  لفك  �صوّيًا 
تقريرها،  بيده  لي�صت  �صوؤون  تبعات  الأقوياء حوله، وجتنيبه  يف �صراع 
اأن يتكثف اجلهد  اأي�صًا  ولكنها توؤثر عليه كما على الالجئني عنده. ل بد 
احلازمة  ال�صيا�صة  ومتابعة  املخيمات،  اأم��ن  على  املحافظة  يف  امل�صرتك 
لتمكني  وذل��ك  لبنان،  اإغراقها جم��ددًا يف خالفات  بعدم  اجلميع  قبل  من 
الفل�صطينية،  الق�صية  دعم  ودوليًا يف  عربيًا  امل�صرتك  العمل  من  الطرفني 
وحت�صني اأحوال الالجئني، والتاأكد باأن اأي حل قادم لن ين�صاهم ويرتكهم 
يف خميمات البوؤ�س، بل �صيعيدهم اإىل وطنهم الأم، لأن ل �صالم فعليًا من 
زين اإىل فل�صطني، وهذا ما يريدونه هم  دون عودة الالجئني مكرمني معزَّ

اأوًل واأخريًا.
بعد تاأليف احلكومة والتقدم يف الإ�صالحات يف لبنان، من املهم العودة 
اأي�صًا اإىل اإدراج مو�صوع ال�صعي اإىل حل عربي للوجود الفل�صطيني ككل 
يف الدول العربية التي تعّر�صت لهتزازات كربى منذ 2011، مما جعل 
فر�س  ت�صهيل  ب��اب  من  وذل��ك  وعليها.  عليهم  اأك��رث �صعوبة  الوجود  ه��ذا 
العمل لهم يف الإقت�صادات العربية الأكرث قوة اأو الأكرث ات�صاعًا من البلدان 
التي اهتزت بعمقها وباإمكاناتها، وذلك للتخفيف من حالت البوؤ�س ون�صر 
التعليم وال�صحة العامة يف املجتمعات الفل�صطينية. كذلك الأمر مع البلدان 
الغنية يف العامل اأجمع، والتي يجب العمل على ت�صريع عودتهم، وبتاأمني 

فر�س العمل املمكن لديها ووفق قوانني العمل وامل�صاعدة الدولية.
نعم، هنالك الكثري من امل�صالح امل�صرتكة بني لبنان وفل�صطني، وقد اأ�صبح 
فيه  عملي  تعاون  على  ليقدموا  ك��اٍف  البلدين  من  امل�صوؤولني  ل��دى  الوعي 

م�صلحة لكل من اللبنانيني والفل�صطينيني.
* وزير لبناني سابق

المواجهة وسر إنتصار القضية 
الفلسطينية على المدى الطويل

روجيه ديب*

تحسين أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين ضرورة 

لبنانية وعالمية
 

ملحم الريا�سي*

الفل�سطيني  اللبناين  احل���وار  جلنة  �سرفتني 
يحدث  ما  حول  �سوؤال  على  اجابتي  طلبت  باأن 
الفل�سطينيني  على  وتاأثريه  فل�سطني  يف  اليوم 
واللبنانيني يف لبنان، فاأتيت يف هذه الُعجالة.. 
فل�سطني،  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  عندما تعود 
حيث  الطبيعية،  حا�سنتها  اإىل  عادت  قد  تكون 
من  دعمها  يتم  اأن  يجب  وحيث  تكون  اأن  يجب 
كل موؤمن باحلق، وخ�سو�سًا حق االن�سان يف 

اأن يكون يف وطنه واأن يعود اإىل وطنه.
لبنان،  يف  الفل�سطينيني  م��ع  ط��وي��ًا  اختلفنا 
مب�سائل  ترتبط  لكنها  �سرحها  يطول  والأ�سباب 
ووامياننا  بق�سيتهم  قناعتنا  بني  الفهم  �سوء 
ي��ك��ون��وا اح�����رارًا م��ك��رم��ني على  اأن  ب�����س��رورة 
ار���س��ه��م. اأم���ا ال��ي��وم وب��ع��د ان��ت��ق��ال امل��واج��ه��ة 
فمن  الطبيعي،  مكانها  اإىل  اأ�سكالها  مبختلف 
ميار�سه  م��ا  اأن  االع����راف  مب��ك��ان  ال�����س��رورة 
طبيعي  فعل  ه��و  اأر���س��ه��م  على  الفل�سطينيون 

ل�ساحب حق.
م�سطهد،  ج��ائ��ع  مكبوت  مقهور  ح��ق  �ساحب 
�سوته  اأن  وي��ع��رف  ل��ا���س��اءة  يوميًا  يتعّر�ض 
امل�����س��رق، ويف منازل  اأف��ي��اء  ي���رنُّ يف  احل��زي��ن 
اأحبائه الاجئني يف لبنان اإىل اقا�سي االر�ض، 
والذين يتابعون يوميًا بل يف كل �ساعة م�ساهد 

االحداث يف فل�سطني.
وحتى ال ن�سر�سل يف الوجدان، ونحن عارفون 
والدبلوما�سية  والقوة  الهدف،  هي  العودة  اأن 
والدعم العربي والدويل هو الو�سيلة، وم�ساهد 
اأفياء  بني  اليومية  الرتيلة  هي  والقهر  امل��وت 
و�سواًل  ال�سفة  وزيتونات  الله  ورام  القد�ض 
الاجئني  اأو�ساع  حت�سني  اأن  اختم،  غ��زة،  اإىل 
لبنان وخ�سو�سًا على �سعيد  الفل�سطينيني يف 
علينا  ودول��ي��ة،  لبنانية  ���س��رورة  ه��و  التعليم، 
منعًا  وقوننتها  تنظيمها  يف  ن�ساعد  اأن  جميعًا 
وردع��ًا  االره���اب،  قب�سة  يف  ال�سباب  ل�سقوط 
وملزيد  ه��وؤالء...  اخ��راق  من  التطرف  الأدوات 
الله ي�سعنا حيث يجب  اأن  من احلب واالإمي��ان 
الكرامة  عيون  م��ن  التاريخ  لن�سنع  نكون  اأن 
وم��ك��ان.  زم���ان  اأي  يف  ان�سان  الأي  االن�سانية 

وللحديث تتمة.
* وزير لبناني سابق

تظاهرات في بيروت دعما النتفاضة فلسطني.  )نبيل اسماعيل(
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ا�صرائيل  ب��ني  الأخ���رية  الع�صكرية  احل���رب  ت��داع��ي��ات  �صياق  يف  ميكن  ل 
والفل�صطينيني عدم ت�صليط ال�صوء يف �صكل اأ�صا�صي على الزيارة التي قام 
بها وزير اخلارجية المريكي انتوين بلينكن اإىل ا�صرائيل وال�صفة الغربية، 
وما اأعلنه يف �صكل خا�س. وينبغي العرتاف اوًل باأن هذه احلرب اأعادت 
و�صع املو�صوع الفل�صطيني على جدول اأولويات الإدارة المريكية بقيادة 
مع  النووي  لالتفاق  العودة  اإىل  املنطقة  يف  اأ�صا�صًا  املن�صرفة  بايدن  جو 
ايران، وبدرجة اأقل بوقف احلرب يف اليمن. والهتمام المريكي بداأ من 
نقطة خمتلفة كليًا، ل بل مناق�صة لل�صيا�صة التي اعتمدها الرئي�س ال�صابق 
ظل  ويف  الدولتني،  حلل  بايدن  اإدارة  من  العتبار  باإعادة  ترامب  دونالد 
خطاب امريكي متعاطف ومتفهم للق�صية الفل�صطينية وماأ�صاة الفل�صطينيني.
11 ي��وم��ًا م��ن امل��ع��ارك امل��دم��رة ك��ان��ت ت��ع��ب��ريًا ���ص��ارخ��ًا ع��ن ت���اأزم ال��واق��ع 
ال�صرائيلي يف ظل العجز عن تاأليف احلكومة ال�صرائيلية، واأزمة رئي�س 
الوزراء بنيامني نتنياهو �صيا�صيًا وق�صائيًا، كما تاأزم الواقع الفل�صطيني 
يف ظل العجز عن اإجراء النتخابات الفل�صطينية اأي�صًا. خ�صر الفل�صطينيون 
فيه  تراجعت  عامليًا  تعاطفًا  ك�صبوا  فيما  الب�صري،  امل�صتوى  على  ج��دًا 
ا�صرائيل جدًا حتى يف قاعدة جمهورها المريكي الداعم، كما لدى الراأي 
العام الغربي. هناك اأخطاء اقرتفتها ومل تكن مقبولة يف ممار�صة �صيا�صة 
ت�صكل  التي  املدينة  تزال  ل  اأنها  �صيما  ل  القد�س،  العن�صري يف  الف�صل 
لدولة  عا�صمة  ولي�س  الفل�صطينية،  للدولة  عا�صمة  ال�صرقي  جزئها  يف 
والذي  ال�صياق  هذا  فقط. يف  �صابقًا  المريكي  لالعرتاف  وفقًا  ا�صرائيل 
متت معار�صته على م�صتوى دويل، لأن القد�س تبقى احدى ق�صايا الو�صع 
جمل�س  ل��ق��رارات  وفقًا  املفاو�صات،  طريق  عن  حلها  يتعني  التي  النهائي 

الأمن ذات ال�صلة. ول ميكن حتى مع التنديد بحركة حما�س والتنظيمات 
الفل�صطينيني  حق  اإنكار  الت�صعيدية،  وال�صواريخ  الأخ��رى  الفل�صطينية 
جميعهم اأكانوا يف ال�صفة الغربية اأو غزة اأو من فل�صطينيي 48 مبا لهم يف 
القد�س. قد تكون تداعيات جائحة كورونا التي انهكت العامل باأ�صره توقيتًا 
معارك ع�صكرية مماثلة، من دون  العامل  تقبل  م�صتوى  على  منا�صب  غري 
الفجة.  ا�صرائيل  عن�صرية  اأو  و�صيطرتها  حما�س  �صواريخ  قبول  اإمكان 
ولكن اأهمية ما ح�صل اأنه اأعاد الق�صية الفل�صطينية اإىل الواجهة بعد غياب 
ل�صنوات كما اأعاد ت�صليط ال�صوء على دور ال�صلطة الفل�صطينية التي كانت 
اأحدثوا  الفل�صطينيني  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف  احل��رب.  هذه  اب��ان  كليًا  مغيبة 
خرقًا دوليًا على م�صتوى التعاطف العالمي وال�صيا�صي يف مقابل الإدانة 

الكاملة للعن�صرية ال�صرائيلية.
 لقت الوليات املتحدة ا�صرائيل يف هواج�صها من ايران، ولكن وا�صنطن 
ح�صل  ما  فيما  القلق.  ه��ذا  من  بعيدة  ولي�صت  لها  حليفة  ت��زال  ول  كانت 
عليه الفل�صطينيون هو اأن المريكيني اأعادوا "اإحياء " حل الدولتني، وهو 
مهم  ولكنه  املك�صب غري كاف،  مبدئية ل�صرائيل. هذا  ي�صكل خ�صارة  ما 
و�صروري للفل�صطينيني ولل�صلطة الفل�صطينية بالذات التي يقع عليها عبء 
الجماع  الفل�صطينيني يف ظل  التالقي وجمع  �صبل  لتاأمني  ال�صبل  اإيجاد 
الدويل على دعمها من دون "حما�س" والتنظيمات الفل�صطينية الأخرى. 
اعالن الوليات املتحدة �صعوبة احلل ال�صيا�صي راهنًا و عدم قدرتها على 
 . ر�صيد  دون  من  �صيكًا  الفل�صطينيني  يعطي  كمن  يبدو  بذلك،  الهتمام 
اأن الدور الذي عادت م�صر لتلعبه على هذا ال�صعيد، ي�صكل من جهة  ال 
لها من جهة اأخرى مهمة القيام بدور  نقطة التقاء بني اجلميع، كما �صيحمِّ

ممهد لتطوير الهدنة التي مت التو�صل اإليها. ذلك اأن غياب الفق ال�صيا�صي 
هو عن�صر حمفز على الذهاب اإىل مزيد من حماولت حتقيق انت�صارات 
لأفرقاء يف ماأزق �صيا�صي م�صتمر. كما اأنه عن�صر مانع لأي اإعادة اإعماراأ 
و ا�صتثمار حمتملة يف وقت يعاين الفل�صطينيون الكثري. وقد تنجح م�صر 
اأمل مب�صار �صيا�صي  اعطاء  الداعمة يف  مع الردن واملجموعة الوروبية 
بات  اأن��ه  ُيخ�صى  ذات��ه  الدولتني يف حد  ولكن حل  امريكي.  ودع��م  موؤقت 
�صرابًا بالن�صبة اإىل كرث يف ظل وقائع التغيريات التي فر�صتها ا�صرائيل 
عرب تو�صيع امل�صتوطنات، والتي باتت ت�صكل تراكمًا ي�صعب اأو ي�صتحيل 
يف  للحياة  قابلة  فل�صطينية  دول��ة  هناك  تكون  ال  يخ�صى  اذ  عنه.  العودة 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة، لأن ال�صرائيليني لي�صوا مهتمني بحل مماثل، 
وامريكا كانت فقدت الهتمام به والآن تعود اإليه. فوجود اكرث من 650 
الف م�صتوطن ا�صرائيلي يف ال�صفة الغربية والقد�س املحتلة، يعادل اأكرث 
من ثلث ال�صكان يف ال�صفة الغربية راهنًا هم من امل�صتوطنني. وهذا يثري 
ت�صاوؤلت عمن ميكن اأن يرحّلهم اأو يدفعهم اإىل الرحيل عن ال�صفة. وحتى 
يف حال اقرار مبداأ تبادل الرا�صي فهناك 250 الف م�صتوطن يف القد�س 
وكيف  ازاءه��م  به  القيام  ميكن  عما  حقيقية،  اإ�صكالية  يطرحون  ال�صرقية 

ميكن اأن يتم تبادل ارا�س يف هذه احلال. 
 تعمد ا�صرائيل اإىل طرد الفل�صطينيني من اأر�صهم. وفيما يبدو هذا المر 
غري حمتمل، تكفي نظرة واحدة ملا ح�صل يف �صوريا حيث اأدت التطورات 
الدرامية هناك اإىل طرد اكرث من �صتة ماليني �صخ�س خالل �صتة اأ�صهر، 

تكفي للجزم اأن هذا الحتمال لن يعود م�صتغربًا بالن�صبة اإىل ا�صرائيل.
* صحافية لبنانية

"حل الدولتين " شيك من دون رصيد!
روزانا بومن�سف*

انتفاضة فلسطين

مع  اليومي  ال�صراع  م�صهد  متابعة  عن  الفل�صطينون  الالجئون  يغب  مل 
وامل��واج��ه��ات يف  الع��ت��ق��الت  الأق�����ص��ى، وم�صاهد  امل�صجد  الح��ت��الل يف 
�صاحة باب العمود، ومعاناة اأهايل حي ال�صيخ جّراح الذين يالحقهم �صبح 
تهديدهم بالإخالء والطرد الق�صري من منازلهم، وحرمانهم من كل زقاق 
وحجر ن�صاأوا على اإلفة معه. فالالجئون يف لبنان يعلمون متامًا ماذا يعني 
الفقد  م��رارة  يعي�صون  الذين  وهم  ك،  وحيِّ وبيتك  اأهلك  بني  من  ُتطرد  اأن 

ب�صكل يومي منذ 73 عامًا.
بب�صالة  املقد�صيني  ومواجهة  القد�س،  مدينة  يف  التطورات  ت�صارع  مع 
املقاومة  دخ��ل��ت  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�صرطة  بحماية  امل�صتوطنني  اع��ت��داءات 
الفل�صطينية على خط املواجهة عرب اإطالق ال�صواريخ، فخرجت التظاهرات 
"�صيف  ع��ن��وان  حت��ت  ف��احل��رب  خمتلف،  بطعم  لكن  لبنان،  خميمات  يف 
القد�س" ا�صتمرت 11 يومًا، تابع فيها الالجئون وحدة احلال الفل�صطينية، 
حيث هبت فل�صطني باأكملها يف مواجهة ال�صلف الإ�صرائيلي، وجنحت يف 

اإ�صابة مدنه وم�صتوطناته ب�صوارخ ال�صلل التام.
تقول اأم اأ�صرف، نا�صطة اجتماعية من خميم برج الرباجنة:" مل نكن اأقل 
فرحًا باملواجهة. لقد �صاهدنا العلم الفل�صطيني يف كل اأ�صقاع الأر�س". 
"اأن حلم العودة الذي مل يفارقنا يومًا، اأ�صبح  بينما ترى هناء ال�صليبي 
اأقرب من اأي وقت م�صى. ويعترب ال�صاب حممد عبد الرحمن، "اأن ما بعد 

املعركة لن يكن كما قبلها، فاملقاومة اأثبتت جدارتها."

يف خميم �صاتيال، يقول النا�صط �صامر عنرب "لقد تفاجاأت بهذه الهبة، حيث 
اأمل يف التحرير."  اأي ح�صاب لل�صهيوين املحتل، نعم لدينا  مل يح�صبوا 
لقد  املقاومة،  رد  من  تفاجاأنا  البارد" لقد  عريفة من خميم  �صامر  ويقول 
كانت ح�صابات العدو خاطئة، هذه هي املرة الأوىل التي تت�صع فيها دائرة 
وحدة  على  يوؤكد  وه��ذا  فل�صطني،  كل  لت�صمل  احل��د  ه��ذا  اإىل  املواجهات 

ال�صعب الفل�صطيني وهويته التاريخية، لقد اأعادت املقاومة لنا الأمل."
اأبي  دك��ان  فل�صطني، ويف  اإىل  الأق��رب  الر�صيدية  يف اجلنوب، يف خميم 
يو�صف ال�صغرية يعرب الرجل ال�صبعيني بالقول:" ل اأعلم اإذا كنت اأ�صدق 
ما اأرى، اأو �صت�صدق ما اأقول، لقد �صعرنا اأننا اأقوياء، كنا ن�صعد بكل ر�صقة 

�صواريخ، لقد هبَّ اأهلنا يف املناطق املحتلة عام 1948 بعد ما كان يطلق 
اإ�صرائيل. لقد حطمت القد�س كل املخططات، وعبارة الكبار  عليهم عرب 

ميوتون وال�صغار ين�صون، اأ�صقطها ال�صباب الفل�صطيني."
هذه احلالة التي عاي�صها الفل�صطينيون مل تقف بهم عند حدود التظاهر يف 
املخيمات، اإذ جتاوزته لتنظيم م�صريات جتاه احلدود مع فل�صطني، لّبى فيها 
النداء �صباب فل�صطينيون ولبنانيون. ويقول ح�صن بدوية " �صعرت اأن العودة 
قريبة، واأن معاناتنا يف املخيم �صتنتهي قريبًا. لقد ذهبنا اإىل احلدود لنجدد 
العهد اأننا متم�صكون بحق العودة." وتقول فادية لوباين " مل نعد فل�صطينيني 
اأو لبنانيني على احلدود، بل عربًا مقاومني، �صعرنا اأننا دخلنا اإىل فل�صطني 

فلم نعد نرى اجلدار، لقد ا�صت�صهد حممد طحان و�صبقنا بالعودة". 
القد�س  اعتبار  مفهوم  ودم��رت  القرن  �صفقة  اأ�صقطت  التي  القد�س  هي 
ال�صهادة  حتى  الفل�صطينيني  مت�صك  واأظهرت  لإ�صرائيل،  موحدة  عا�صمة 
�صدمة  ال���48  مناطق  يف  الحتالل  مع  املواجهات  �صكلت  لقد  برمزيتها. 
للقادة واملحللني الإ�صرائيليني، ملا لها من تداعيات م�صتقبلية على ما �ُصمي 
مفهوم التعاي�س الإ�صرئيلي العربي، واأ�صقطت م�صاريع الأ�صرلة، وُح�صر 
ال���48  مناطق  يف  الن�صال  اأن  الفل�صطينيني  م��ن  اع��ت��رب  م��ن  ال��زاوي��ة  يف 
الإ�صرائيلية،  املوؤ�ص�صات  من  املدنية  احلقوق  على  باحل�صول  حم�صور 
لتظهر الهوية الفل�صطينية ووحدة ترابط الهوية مع اجلغرافيا الفل�صطينية.
* صحافي فلسطيني

ال الكبار يموتون وال الصغار ينسون حق العودة
احمد ال�سباهي*

من التظاهرات في املخيمات الفلسطينية.
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�صعبية  هبة  البحر،  اإىل  النهر  من  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�صي  �صهدت 
متيزت،  والثانية،  الأوىل  النتفا�صتني  منذ  مثيل  لها  ي�صهد  مل  ع��ارم��ة، 

بالتطورات املهمة الآتية:
 اأول، مقاومة �صباب القد�س ال�صرقية العنيدة وال�صجاعة والواعية ل�صيا�صة 
ال��راأي  خماطبة  على  وا�صتغالهم  �صرطتها،  واأف��راد  وجنودها  اإ�صرائيل، 
باإظهارهم  ق�صيتهم،  مع  كبريًا  تعاطفًا  جلب  ال��ذي  الأم��ر  العاملي،  العام 
ك�صحية، بك�صفهم اإ�صرائيل على حقيقتها كدولة ا�صتعمارية وا�صتيطانية 
وعن�صرية ت�صتخدم القوة املفرطة يف مواجهة احتجاجات �صلمية، وت�صخر 
اأجهزتها الأمنية لدعم هجمات امل�صتوطنني املتطرفني واملتدينني؛ وبديهي 
اأن الفل�صطينيني يف كل اأنحاء العامل اأ�صهموا يف تلك احلملة على و�صائط 
الغربية  ال��دول  يف  لفتة  اخرتاقات  اأحدثت  بحيث  الجتماعي،  التوا�صل 

ذاتها، و�صمنها الوليات املتحدة الأمريكية.
الهبة  فعاليات  يف  وك��ب��ري  ف��اع��ل  ب�صكل   48 فل�صطينيي  ان��خ��راط  ثانيا، 
ال�صعبية يف القد�س ال�صرقية، اإىل درجة احت�صانهم لها، وقد توج ذلك يف 
الزحف ال�صعبي الكبري على القد�س، من مدن وقرى فل�صطينيي 48 يوم 
8 مايو )ليلة القدر يف �صهر رم�صان(، والذي كان دور كبري له يف اإرباك 
املوؤ�ص�صتني ال�صيا�صية والع�صكرية يف اإ�صرائيل، �صيما اأن ذلك ت�صافر مع 
التطور  هذا  وك��ان  البحر.  اإىل  النهر  من  الفل�صطينيني،  كل  الهبة  �صمول 
تراجع  الأ�صا�س يف  ال�صبب  ال�صاروخية( مبثابة  املواجهات  قبل  )ح�صل 
احلواجز  فّكت  اإذ  العمود،  باب  موقفها يف  ال�صتمرار يف  عن  اإ�صرائيل 
تاأجيل جل�صة  اإذ مت  ال�صيخ ج��راح،  اأو ب�صاأن الإج��الء يف حي  احلديدية، 

املحكمة للبت يف هذا ال�صاأن )يوم 9 مايو(.
ثالثا، دخول حركة "حما�س" على خط املواجهة الع�صكرية مع اإ�صرائيل، 
حركة  اأن  �صيما  الأهمية،  بالغ  ت��ط��ورًا  ذل��ك  وك��ان  ال�صواريخ،  بوا�صطة 
حما�س هي التي بادرت اإىل ذلك هذه املرة، على خالف احلروب الثالث 
ال�صابقة التي �صنتها اإ�صرائيل على غزة )2008، 2012، 2014(، ثم اإن تلك 
املواجهة بينت القوة ال�صاروخية املختزنة لدى تلك احلركة، والتي غطت 

بق�صفها الإ�صرائيليني يف عديد من مدنهم، و�صمنها تل اأبيب، ب�صكل غري 
م�صبوق ومفاجئ، بخا�صة لإ�صرائيل ذاتها، وحللفائها الغربيني. واإ�صافة 
اإىل هذا وذاك فاإن ذلك التحول نحو الع�صكرة واحلرب ال�صاروخية، اأدى 
وُبناها  بعماراتها  غ��زة،  تدمري  حماولتها  يف  اإ�صرائيل  ا�صت�صرا�س  اإىل 
الأرا���ص��ي  خمتلف  يف  هيبتها  ف��ر���س  حم��اولت��ه��ا  يف  واأي�����ص��ا  التحتية، 
الفل�صطينية، وهو ما جتلى يف انتهاجها �صيا�صة القمع �صد الفل�صطينيني 
ال��خ... الأمر الذي يفرت�س  يف القد�س، كما يف حيفا ويافا واللد وعكا، 
درا�صة اآثاره على تطور اأو تر�صخ انخراط فل�صطينيي 48 يف الإطار العام 

للعمل الوطني الفل�صطيني اأو كبحه.
ومت�صاربة،  متعددة،  تداعيات  خلقت  التطورات  تلك  ف��اإن  املح�صلة  يف 

�صمنها:
اأوًل، تراجع مكانة القيادة الفل�صطينية، اإن بحكم الأداء الهزيل يف م�صاندة 
توجيه  يف  امل��ب��ادرة  ب��اأخ��ذه��ا  حما�س،  ت�صدر  بحكم  اأو  ال�صعبية،  الهبة 
اأتت يف ظرف بات فيه حممود  الهبة  اأن  اإ�صرائيل، �صيما  ال�صربات �صد 
�صعفه،  ح��الت  اق�صى  يف  و"فتح"،  وال�صلطة  املنظمة  رئي�س  عبا�س، 

واأفول �صرعيته ال�صعبية، بعد تاأجيله، اأو اإلغائه، النتخابات، واإطاحته بكل 
توافقات اإنهاء النق�صام، ومع الت�صدع احلا�صل يف حركته فتح. بيد اأن 
تلك احلرب، رغم ما تقدم، اأ�صهمت يف تعومي مكانة الرئي�س، ولو من دون 
ق�صد من "حما�س"، اإذ بات مبثابة املحاور اأو املفاو�س املقبول يف الو�صط 
الدويل عن الفل�صطينيني، وفيما يخ�س التهدئة، وم�صاريع اإعادة الإعمار، 

بحكم ت�صنيف حركة حما�س كحركة اإرهابية، ل ميكن التعامل معها.
اإل  ف��ت��ح،  حركته  ويف  �صعبيًا،  الرئي�س  �صرعية  ت�صع�صع  رغ��م  ثانيا، 
الأط��راف  اإرادات  مع  والتداخل  التعقيد،  �صديد  الفل�صطيني  الواقع  اأن 
اخلارجيني، اإذ البديل املوجود عمليا هو حركة حما�س، وهي غري مقبولة، 
باأفول الف�صائل  ورمبا غري منا�صبة فل�صطينيًا، بحكم طبيعتها، مع علمنا 
الأخرى، الي�صارية، التي مل يعد لها مكانة وازنة يف اأو�صاط الفل�صطينيني 
اإ�صرائيل، ناهيك  يف الداخل واخل��ارج. كما مل يعد لها دور يف مواجهة 
يف  تاريخها.  على  وعي�صها  الفكرية  اأو  ال�صيا�صية  لهويتها  افتقادها  عن 
لإقليم  الفل�صطينيني  افتقاد  من  بديل  توليد  �صعوبة  تتاأتى  ظ��روف،  هكذا 
م�صرتك، مع ت�صتتهم، وخ�صوعهم لأنظمة متعددة ومتباينة، ولعتمادهم 
على الريع املتاأتي من الدول الداعمة )وارتهانهم لها( اأكرث من اعتماديتهم 
للدميقراطية  تفتقد  التي  ال�صيا�صية،  على �صعبهم، وبواقع ترهل حركتهم 
اجلمعية،  ولالإطارات  النقدية،  واملراجعة  وللتداول  الداخلية  وللحراكات 
واأخريًا ب�صبب كتلة من املوظفني املتفرغني، يف ال�صلطة واملنظمة والف�صائل 
تناهز على ربع مليون. هكذا فكل واحد من تلك العوامل يقيد اأي م�صعى 
ال�صعيفة  الفل�صطينية  القيادة  لإحداث تغيري �صيا�صي، وهذا هو �صر قوة 
حاجة  ال�صيا�صي  التغيري  اأن  والفكرة  �صعبها.  اإزاء  والقوية  اخل��ارج  اإزاء 
مو�صوعية متوفرة، لكن ال�صرط الكايف يتطلب توافر العامل الذاتي، ومعه 

ال�صروط العربية والدولية التي ت�صمح بذلك.
احلاكمة  ال�صيا�صية  ال��ق��وى  اأح�صت  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  ال�صعيد  على  ث��ال��ث��ًا، 
على  ال�صيطرة  اأن  امل����رة،  ه���ذه  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  وامل��ج��ت��م��ع  اإ���ص��رائ��ي��ل،  يف 
واحدة  حلظة  يف  اإذ  ال�صهولة،  بتلك  لي�س  اإخ�صاعهم،  اأو  الفل�صطينيني، 
ال�صفة وغزة والقد�س  بينهم، وظهروا ك�صعب واح��د، يف  غابت احل��دود 
اللجوء وال�صتات، وكاأن �صيئا مل يح�صل خالل 73  ومناطق 48 وبلدان 
اإقامة  على  تاأ�ص�صت  التي  ال��واح��دة،  ال�صردية  اإىل  ع��ادوا  اإنهم  بل  �صنة، 
اإ�صرائيل وت�صريد ال�صعب الفل�صطيني وولدة م�صكلة الالجئني، مطيحني 
اأو�صلو  ات��ف��اق  ال��دول��ت��ني )1974(، وم��ع  م��ع ح��ل  ال��ت��ي �صاعت  ب��الأوه��ام 
القائمة على ملف  التاريخية  الرواية  اإزاحة  تاأ�ص�صا على  اللذان   ،)1993(
وغزة  لل�صفة  اإ�صرائيل  احتالل  على  تتاأ�ص�س  رواي��ة  اإىل   )1948( النكبة 
بعنادهم  �صيء،  بكل  يقاتلون  الفل�صطينيني  اإن  الثانية  وامل�صاألة   .)1967(
وباإميانهم بق�صيتهم، مع ا�صتعداد عال للت�صحية، مهما كانت الأثمان. اإذ 
تبني اأن قطاع غزة املحا�صر ا�صتطاع اأن يراكم قوة ع�صكرية ت�صتطيع اأن 
اأن دوًل  علمًا  واأن ت�صمد يف وجه وح�صيتها،  اإ�صرائيل،  اأو توجع  تربك 
عربية مل ت�صتطع ذلك كما ح�صل يف حرب حزيران )يونيو 1967(. على 
الأمني  التطور  هذا  مع  اإ�صرائيل  تعاطي  بكيفية  التكهن  املبكر  من  ذل��ك، 
بالذات، بالطريقة ال�صهلة والناعمة اأم بالطريقة ال�صعبة واخل�صنة، بالطريقة 

ال�صيا�صية اأو بالطريقة الع�صكرية.
ت�صحياتهم  ا�صتثمار  الفل�صطينيني  ب��اإم��ك��ان  ك��ان  اإذا  م��ا  الآن  امل�صاألة   
ملبداأ  وفقًا  عودها،  وت�صليب  الوطنية،  حركتهم  تطوير  يف  وبطولتهم، 
كان  اإذا  وم��ا  التاريخية،  وال��رواي��ة  والق�صية  والأر����س  ال�صعب  وحدانية 
الو�صع العربي والدويل �صي�صمح لهم الفوز ولو بالنقاط، هذه املرة، على 

اإ�صرائيل؛ من عدم ذلك يف كال امل�صاألتني.
* كاتب فلسطيني

المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين: التطورات والتداعيات
ماجد كيايل*

رغم 73 عامًا على النكبة والشتات، عاد 
الفلسطينيون الى سرديتهم الواحدة

¶ ¶ ¶

التغيير السياسي حاجة موضوعية متوفرة، لكن 
يتطلب توافر العامل الذاتي، ومعه الشروط العربية 

والدولية التي تسمح بذلك

)محمد الزعنون( صورة االحتفال بعيد ميالد طفل في غزة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير.  
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للفل�صطينيني اأثٌر يف �صناعة ال�صينما واإنتاج الأفالم يف لبنان، ا�صتمر 
 ،1948 نكبة  عقب  امل��دين  وا���ص��ع��ني:  ب��ن��زوَح��نْي  مرتبًطا  عقدين  نحو 
والع�صكري نتيجة خروج القيادة الفل�صطينّية ومقاتليها من الأردن عام 
1970. اأ�صفر النزوحان عن تغرّيات دميوغرافّية و�صيا�صّية عميقة يف 
املجتمع اللبناين وخريطته الدميوغرافّية ومعادلته ال�صيا�صّية وطبيعته 

القت�صادّية. 
كان مطلع التغرّيات واأ�صرعها ظهوًرا، ت�صّرر �صكان اجلنوب اللبناين 
امل��زروع��ات  وا���ص��ت��رياد  ال��ت��ج��اري  الن�صاط  قفل احل���دود وحت���ّول  م��ن 
القت�صادّية  العالقة  انتقلت  لبنان،  داخل  اإىل  وت�صديرها  والب�صائع 
من طور التبادل بني بلدين اإىل التكّيف يف دورة حملّية عرفت اأمناًطا 
ترتب  اأخ���رى،  اأح��ي��ان  يف  والت�صارب  حيًنا  والتكامل  التعاي�س  م��ن 
تقا�صمها  واح���د،  اآن  يف  واخل����راب  والزده����ار  ال��ف��ق��ر  ت��ب��ع��ات  عليها 
قلقة  دولة  كنف  يف  عداء  اأو  ود  على  مقيمون  وفل�صطينيون  لبنانيون 
و�صراعاتها  املنطقة  بحروب  دوًم��ا  وم��ه��ّددة  الطائفية  تركيبتها  على 
بيوتهم  اأر�صهم و�ُصلبت  الفل�صطينيون من  اقتلع  اإذ  وتقّلب م�صائرها. 
اأمل  ول  هوّية  بال  خميمات  يف  م�صتتني  اأنف�صهم  وج��دوا  واأرزاق��ه��م، 
يقلون  ل  لبنانيون  ي��ج��اوره��م  الإغ���اث���ة،  واأم���ل  ال��الج��ئ  ه��وي��ة  ���ص��وى 
النكبة،  م��ن  نتج  املعي�صة.  اأح���وال  يف  وت��ردًي��ا  وتهمي�ًصا  ف��ق��ًرا  عنهم 
الفل�صطينية  املخيمات  اأه��ايل  حرمان  بني  م�صاهرة  الأول،  ونزوحها 
اإىل  ق��رى اجل��ن��وب وت��زاي��د هجرتهم  وح��رم��ان ج��ريان��ه��م اجل���دد يف 
املخيمات  وج��رية  ال��ب��وؤ���س  اأح��زم��ة  يف  واإقامتهم  العا�صمة  �صواحي 
تلك  الآخ��ر يف  تلو  عاًما  والت�صاع  الزدح��ام  الآخ��ذة يف  ال�صواحي. الفل�صطينّية 
�صبل  من  املعدمة  �صحاياها  ول  للنكبة،  وحيًدا  وجًها  الباأ�صاء  تكن  مل 
وعائالتهم  كانوا  مو�صرين  الوافدين  اأع��داد  �صملت  الكرمية.  احلياة 
حياتهم  ا�صتئناف  يف  مواطنيهم  من  الأعظم  ال�صواد  من  حًظا  اأوف��ر 
واأعماًل  ماًل  وا�صتثمارهم  اجلن�صية  على  ثرواتهم وح�صولهم  وزيادة 
اإليهم  اآفاق �صا�صعة ما وراء احلدود.  اإىل  اللبناين  يف دفع القت�صاد 
يعزى حتريك عجلة مرافق عدة، ومن هوؤلء حتديًدا امل�صريف املقد�صي 
اإنرتا، عام 1951، وجنم �صعوده  يو�صف خليل بيد�س، موؤ�ص�س بنك 
الفل�صطيني يف �صنع  الأثر  الرتاجيدي، عام 1966. حكاية  وانهياره 
بتاأ�صي�صه  وت��رت��ب��ط  ال��رج��ل،  ه��ذا  ���ص��رية  م��ن  ه��ي  لبنان  يف  ال�صينما 
الفل�صطيني  �صريكه،  م�صاريعه  تنفيذ  يف  ظّله  وك��ان  بعلبك  ا�صتديو 
اإّل ويبداأ من حلم. اختار بيد�س  الآخر، بديع بول�س. ما من م�صروع 
رواب��ي  ع��ل��ى  اأط���ّل  منها  بعلبك.  ل���ص��ت��دي��و  م��وق��ًع��ا  ال��ف��ي��ل  ���ص��ن  منطقة 
اأجنل�س  لو�س  من  فلذة  هوليوود  تالل  كاأنها  له  وت��راءت  املونتيفردي 

للزرع يف هذه  املتحدة، خ�صبة  للوليات  الغربي  ال�صاحل  مقتطفة من 
خم�صينّيات  يف  لبنان  بازدهار  مفتوًنا  املتو�صط.  �صرقي  من  الأر���س 
الأمريكيني  املنتجني  بتهافت  م��اأخ��وًذا  و�صتينّياته،  الع�صرين  القرن 
اأم��وال��ه��م  ن��ظ��رائ��ه��م امل�����ص��ري��ني ينقلون  والأوروب���ي���ني وم��ن ث��م ب��روؤي��ة 
عبد  جمال  عهد  يف  قطاعهم  تاأميم  م��ن  ه��رًب��ا  ب��ريوت  اإىل  وخرباتهم 
عا�صمة  خللق  مواتية  الفر�صة  بيد�س-بول�س  الثنائي  وجد  النا�صر، 
الع�صكرية  والنقالبات  ال�صتبداد  ينه�صها  منطقة  يف  حّرة  �صينمائية 
اقت�صاداتها  تنمية  يف  وحيويته  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  دور  وم�����ص��ادرة 
يف  وكان   1962 حزيران/يونيو  يف  بعلبك  ا�صتديو  ن  ُد�صِّ الوطنّية. 
اإدارة بنك اإنرتا. مل يت�صبب اإفال�س البنك يف توقفه. ا�صتفاد من حتول 

الأهلية  احلرب  ن�صوب  حتى  الزدهار  وا�صتمر  م�صاهمة  �صركة  البنك 
�صنوات  ط��وال  لبنانيون  اأنتجها  م�صاريع  ي�صتقبل  وظ��ّل   ،1975 عام 
احلرب اإىل اأن اأُخلي نهائًيا من موجوداته واأُعلن عن هدمه عام 2010. 
وت�صخم  اخل��ارج  م��ن  ال��واف��د  ال�صينمائي  العمل  حجم  اإىل  ينظر  م��ن 
الإن���ت���اج امل�����ص��رتك يف م��رح��ل��ة ال��ه��ج��رة امل�����ص��رّي��ة وب��ل��وغ��ه ح���ّد ج��ذب 
يجد  العربي،  امل��غ��رب  وبع�س  واإي���ران  وتركيا  �صوريا  م��ن  امل�صاريع 
يثمر  مل  نف�صه،  الوقت  ويف  حمله.  يف  ك��ان  بيد�س-بول�س  ره��ان  اأن 
ا�صتديو  انتعا�س  اأن  ذاك  م�صتدامة،  وطنّية  ل�صناعة  تاأ�صي�ًصا  الرهان 
بعلبك قام على توفري خدمات الإنتاج بدل ال�صتثمار يف الإنتاج ودعم 
فر�س  على  وح�صولهم  اأفالمهم  �صناعة  يف  اللبنانيني  ال�صينمائيني 

عمل.
من  عامني  بعد  والكتئاب  ال�صرطان  من  معانًيا  بيد�س  يو�صف  م��ات 
مقابرها.  اإح��دى  يف  وُدف��ن  �صوي�صرا  يف  ال��روح  اأ�صلم  اإن��رتا.  انهيار 
على  �صريًعا  وفتحه  الأول  النزوح  ف�صل  على  ال�صتار  رحيله  اأ�صدل 
ال���ذي خّلفته  ال��ي��اأ���س  م��ن  الأول  ال��ن��زوح  ول��د  ال��ث��اين.  ال��ن��زوح  ف�صل 
الأ�صود  اأيلول  اأح��داث  م��رارة  من  الثاين  النزوح  وول��د   ،1948 نكبة 
ب��الأم��ل  م�صفوًعا  ج��اء  اأن���ه  غ��ري   ،1970 ع��ام  الأردن،  م��ن  واخل���روج 
ال��دول  واأم���وال  بال�صالح  مدججة  الفل�صطينّية  املقاومة  على  املعقود 
ملنظمة  القت�صادّية  التحتّية  البنى  من  جمموعًة  لبنان  حتّول  العربّية. 
لها.  واملعار�صة  فيها  املن�صوية  الف�صائل  و�صائر  الفل�صطينّية  التحرير 
ومار�صت  الفل�صطينية  ال�صينما  موؤ�ص�صة  ن�صاأت  البنى،  هذه  ظّل  يف 
الأفالم وعر�صها وتوزيعها  اإنتاج  عاتقه  يقع على  دور قطاع حكومي 
ملنظمات  وك��ان  �صناعتها،  يف  وامل��ادي��ة  الب�صرية  امل���وارد  وا�صتثمار 
الإعالمّية،  هيكلياتها  �صمن  م�صتقلة  �صينمائية  اأق�صام  عدة  فل�صطينية 
بل �صملت  املوؤ�ص�صات  الفل�صطينيون وحدهم من دعم هذه  ي�صتفد  ومل 
ونا�صلوا يف  الفل�صطينية  الق�صية  نا�صروا  وعرًبا  لبنانيني  �صينمائيني 
يف  الأول  ال��ن��زوح  اأق��ط��اب  ان��دم��اج  بخالف  لكن،  منظماتها.  �صفوف 
القت�صاد اللبناين والنفتاح على �صينما متعددة ومتنوعة ورائجة يف 
الأ�صواق، بدا الندماج والنفتاح بعيدين من اهتمامات رموز النزوح 
والثقافة  الفن  اإنفاقه يف  والقّيمون على  �صيا�صًيا  املال  اإذ كان  الثاين، 
الأول��وي��ة  "الق�صية"  اأع��ط��وا  جم��د.  �صكل  يف  ل�صتثماره  يكرتثوا  مل 
التقارير  اإىل  اأق��رب  اأفالًما  اأنتج  مما  الفن،  على  الربوباغندا  واآث��روا 
الإخبارية منها اإىل الفن، واقت�صاًدا �صينمائًيا ريعًيا �صاع معظم اأثره 
الجتياح  الكبري من بريوت، �صيف  الفل�صطيني  وتبّخر فور اخلروج 

الإ�صرائيلي عام 1982.
* مخرج وناقد سينمائي لبناني

هيئة التحرير: د. ح�صن منيمنة - عبد النا�صر الأيي - د. زهري هواري - اإميان �صم�س 
- اخراج وتنفيذ: علي كمال الدين - خط: ح�صني ماجد - ر�سوم: بهاء �صلمان.

الهيئة اال�ست�سارية: د. طارق مرتي، مروان عبد العال، ن�صري ال�صايغ، ه�صام دب�صي، 
زياد ال�صائغ، اأديب نعمة، رندة حيدر، �صقر اأبو فخر.

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

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

ديارهم.
■ جميع الحقوق محفوظة 2021
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

اإن املقالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مما ورد يف هذه 
الن�صرة ل تعرّب بال�صرورة عن وجهة نظر جلنة احلوار اللبناين 

الفل�صطيني ويتحّمل اأ�صحابها امل�صوؤولية عما ورد فيها.
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Bridges for Dialogue and Return

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجوء الفلسطيني في لبنان (٢)

واقع العيش
وإرادة التقّدم

الفلسطينيون والسينما في لبنان... ورهان الثنائي بيدس-بولس 
حممد �سويد*

من االفالم التي تم انتاجها في استديو بعلبك فيلم "كلنا فدائيون" وتم عرضه عام 
.1968
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