
الحوار  لجنة  عن  تصدر  نشرة 
اللبناني الفلسطيني تجمع 
حول  متنوعة  ومقاربات  اراء 
الفلسطيني  اللجوء  قضايا 

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 8 -  أيلول 2021

لبنان 
كمخيم فلسطيني كبير!

و�سام �سعادة

مخيم شاتيال: 
قصص ومشاهدات 

من وعن المخيم

االغنية السياسية: الرباط 
الشعبي بين لبنان وفلسطين 

عبيدو با�سا

القدس: صراع على االرض 
والسيادة 

خليل التفكجي

ط��وال 72 عاماً من اللجوء الفلس��طيني إىل لبنان ع��اش الالجئون حالة من 
التهمي��ش والتخ��ي مل يعرفوه��ا يف أي بلد من ب��الد اللج��وء. رغم اعرتاف 
الدولة اللبنانية بهم كالجئني، وإنش��اء مديرية خاصة بهم يف وزارة الداخلية 
لتسجيلهم يف قيود رس��مية، ومنحهم بطاقات هوية لالجئني الفلسطينيني يف 
لبنان، وجواز س��فر خاص بهم، اال أنها عملياً حرمتهم من أبس��ط متطلبات 
العيش، حقه��م يف العمل، يف التملك، يف الحصول عىل الكهرباء واملاء بصورة 
طبيعية عرب مؤسسسات الدولة،... إىل آخر ذلك. وكل ذلك بحجتني أساسيتني 
األوىل أن مس��ؤولية تأمني متطلبات الالجئني الفلسطينيني تعود إىل االونروا. 
وبالتايل ال مسؤولية للدولة اللبنانية يف مختلف تلك القضايا، والحجة الثانية، 
أن اعط��اء الالجئني تلك الحقوق الطبيعية هي توطني مقنع، غري مقبول بأي 

شكل من االشكال.  
ومابني نفي االونروا ملس��ؤوليتها الش��املة عن كل أوض��اع الالجئني، وحجة 
التوط��ني الواهية التي تخف��ي العالقات السياس��ية ب��ني اللبنانيني، ضاعت 
حقوق الالجئني، وظلت املخيامت بصورها البائسة عاكسة لكل حاالت الفقر 

والحرمان والتهميش. 

ومع االنهيار االقتصادي الذي يشهده لبنان والذي ينعكس كارثياً عىل اللبنانيني 
والالجئني س��واًء بسواء، يزداد تهميش الالجئني الفلس��طينيني لدرجة التمييز 
بني اللبناين الفلس��طيني يف القضايا االنسانية البحتة، فإذا كانت املستشفيات، 
واألفران ومحطات ضخ املياه اللبنانية تؤمن املازوت بش��ق األنفس فإنها عند 
الفلس��طينيني شبه مستحيلة، أما األدوية يف الصيدليات حتى ملرىض الكورورنا 
فهي شبه مستحيلة عن املستشفيات الفلسطينية. أما البطاقة التمويلية التي 
س��تمنح للبنانيني طوال فرتة األزمة، فإن االونروا املسؤولة عن إغاثة الالجئني 

الفلسطينيني تتكفي مببلغ رمزي اليكفي لدعم ارسة فلسطينية ألسبوع.
الشك أن املوضوع الفلسطيني، وقضية الالجئني، متر يف ظروف صعبة السابق 
لها، وسط غياب أي اهتامم دويل أو عريب أو داخي. البعض ألسباب متعددة 
هدفها وضع املوضوع الفلس��طيني طي النس��يان، والبعض منشغل مبشاكله 
ورصاع��ات املنطقة، وبالتايل فإن أحوال الالجئ��ني خاصة يف لبنان، تنتقل من 

يسء إىل أسوأ عىل الصعد كافة.
لقد س��بق للجنة الحوار اللبناين الفلس��طيني ومجموعة العمل اللبنانية حول 
قضايا اللجوء الفلسطيني يف لبنان أن قدما مساهامت مثينة ال تتكلف الدولة 

اللبناني��ة األم��وال، ولكنها تعك��س أهمية االعرتاف مبظلومية هذا الش��عب. 
وأعدت مجموعة العمل املكونة من االحزاب الرئيس��ية املشاركة يف الحكومة 
الحالية والحكومات السابقة واملجالس النيابية جملة من التوصيات رفعتها إىل 
رئاسة الحكومة، وطالبت وضعها عىل جدول أعامل مجلس الوزراء وإقرارها، 
بهدف رئييس محدد هو اعتبار الوجود الفلسطيني يف لبنان وجوداً اضطرارياً، 
أملته ظروف االحتالل الصهيوين لفلس��طني، ومن حق هؤالء العمل بكرامتهم 
وتحصيل خبزهم بعرق جبينهم وجهدهم، واملساهمة يف صمود لبنان وشعبه.
ويف هذا الس��ياق، تنرش" جس��ور" سلس��لة تحقيقات عن أوضاع املخيامت 
الفلسطينية يف لبنان، بدءاً من هذا العدد، مع مخيم شاتيال، علنا نقدم صورة 
عن حجم معاناة الالجئني الفلس��طينيني يف لبنان. عىل أمل أن تس��اهم هذه 
التحقيقات يف بلورة سياسية سليمة وانسانية تجاه هؤالء الذي يجمعنا معهم 
اوالً انسانيتنا املش��رتكة، باإلضافة إىل واجبات تجاه من رضينا أن نستضيفهم 

عىل أرضنا بإنتظار عودتهم إىل وطنهم مهام طال الزمن.

حسن منيمنة
رئيس لجنة الحوار اللبناين- الفلسطيني
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رأيلجنة الحوار

خميم عني احللوة هو اأكرب املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ويطلق عليه البع�ض 
عا�سمة الفل�سطينيني يف لبنان. ي�سكنه حوايل 36220 �سخ�سًا )ح�سب تعداد 
العام 2017 الذي اأ�سرفت عليه جلنة احلوار(، 5% منهم من غري الفل�سطينيني. 
ونظرًا لكثافة ال�سكان على بقعة ال تتعدى الكلم املربع الواحد يتعذر اخلروج منه 
على بع�ض قاطنيه وال�سيما منهم كبار ال�سن. ومن الطبيعي اأن يحتاج هذا املخيم 
اإىل حد ادنى من اخلدمات الطبية واالجتماعية. ويف  بكثافته ال�سكانية العالية 
ظل اأزمة كورونا ارتاأت جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني بعد اإجراء الدرا�سات 
احل��االت  لعالج  املخيم  داخ��ل  مركزة  عناية  ق�سم  ان�ساء  وال��الزم��ة  ال�سرورية 
بداية  منذ  االن�ساين  النداء  م�ست�سفى  اختيار  ج��رى  ذل��ك  على  وبناًء  احلرجة. 
نظرًا  الفل�سطينية،  املخيمات  يف  كورونا  لفريو�ض  اال�ستجابة  م�سروع  اط��الق 

لدوره الفّعال على امل�ستوى ال�سحي واملجتمعي. 
بالكورونا  الفائقة اخلا�ض  العناية  ق�سم  ان�ساء و جتهيز  االأ�سا�ض متَّ  على هذا 
اأعمال  فائقة. وقد اكتملت كل  ب� 6 وحدات عناية  امل�ست�سفى وتزويده  يف هذا 
ذلك مع  وترافق  �سائر جتهيزاته.  ت�سليم  الق�سم، وج��رى  الالزمة يف  االإع��داد 
واأكربها  العقبات  من  الكثري  وتذليل  الطبي  للكادر  الالزمة  التدريبات  اجن��از 
املهمة  الكادر. وتولت مثل هذه  املايل ال�ستقدام هذا  الدعم  تاأمني  واأهمها كان 
ودعمها موؤ�س�سة التعاوون. اليوم يواجه امل�ست�سفى عقبة تاأمني الدواء من اأجل 
افتتاح هذا الق�سم. وقد متَّ التوا�سل عرب جلنة احلوار وبرنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي مع منظمة اأطباء بال حدود لتاأمني ما يتي�سر من الدواء املطلوب. بينما 
ي�ستمر ال�سعي والتن�سيق مع وزارة ال�سحة اللبنانية من اأجل ت�سهيل ا�سترياد 

الدواء املفقود حمليًا من قبل امل�ست�سفى.
ويف ظل ا�ستمرار خطر الوباء جاثمًا على �سدور النا�ض يف املخيمات و�سواها، 
ونتيجة فقدان القطاع ال�سحي قدرته على تاأمني العناية ال�سحية الالزمة، اإ�سافة 
هو  اللقاح  اأ�سبح  وغريها،  وامل�ست�سفيات  ال�سيدليات  من  ال��دواء  انقطاع  اإىل 
ال�سبيل الوحيد و�سمام اأمان �سالمة الفرد، والعائلة واملجتمع. ومب�ساٍع من جلنة 

احلوار مع وزارة ال�سحة و بالتن�سيق مع االونروا جرى اطالق حملة التلقيح �سد 
فريو�ض كوفيد 19 يوم 24 اآب املن�سرم يف عيادة االونروا االأوىل يف خميم عني 
احللوة. ويقدم يف املركز لقاح "اأ�سرتازينيكا" للفئات العمرية التي ترتاوح من 
ال�30 اإىل ال�50 عامًا وب�سكل جماين. وح�سل على اللقاح يف غ�سون االأ�سبوع 
االأول 57 �سخ�سًا، وارتفع العدد يف االأ�سبوع الثاين اإىل 70 �سخ�سًا، لكنه عاد 
وانخف�ض يف االأ�سبوع الثالث اإىل 60 �سخ�سًا. بينما العدد الكلي لال�سخا�ض 
اأن  يتبني  املركز  الو�سع يف  معاينة  ومن خالل  اإىل 1٨7فقط.  و�سل  امللقحني 
ن�سبة االقبال على التلقيح �سعيفة، وال تتعدى معدل 10 ا�سخا�ض يوميًا. و ينقل 
مندوبونا يف املركز عن م�سوؤول ق�سم كورونا داخله الدكتور حممود �سليمان اأن 
هذه الن�سبة ال باأ�ض بها، ومتوقعة كون اللقاح هو ا�سرتازيناكا. وهناك تطلع من 

قبل االونروا اأن ترتفع ن�سبة االعداد امللقحة تباعًا. 
مّتت تغطية تكاليف ت�سغيل املركز واأجور الطاقم الطبي من قبل جلنة احلوار، 
اإ�سافة اإىل توفري خدمة الت�سجيل املبا�سر داخله. ومن املقرر اأن تقوم االونروا 
تغطي  موظفيها  على  اأ�سرتازينيكا  بلقاح  بحملة جوالة  احل��وار  من جلنة  بدعم 
فيها اأواًل الكادر العامل لديها يف القطاع التعليمي يف خميمات: �سور، �سيدا، 
بريوت و�سواحيها، ال�سمال والبقاع. على اأن ت�سمل احلملة كل الراغبني من 
تنتهي يف 2٨  اأن  اآب على  ب��داأت احلملة يف 17  امل��ذك��ورة. وقد  العمرية  الفئة 

كانون االأول للجرعتني االأوىل والثانية.
اأما على امل�ستوى الوطني فقد ارتفع عدد الفل�سطينيني الذين تلقوا اللقاح اإىل 
46600 �سخ�ض )26900 جرعة واحدة، 19700 جرعتان( يف �سهر اآب، مقارنة 
ب� 39500 يف �سهر متوز. و ت�ستمر حملة الت�سجيل على من�سة اللقاحات عرب 
فريق مكون من 15 مندوبًا ومن�سًقا يغطون املخيمات والتجمعات الفل�سطينية 
INITIATE. وقد  والتنمية   للتمكني  املجتمعي  املنتدى  بالتعاون مع  كافة 
اأجرى فريق املندوبني واملن�سقني اأكرث من 57،500 ات�سال اف�ست اإىل ت�سجيل 
حوايل 21،000 منهم على املن�سة للتلقيح. وتتكثف حملة التن�سيق امليداين مع 

كل ال�سركاء خ�سو�سًا اليوني�سف واجلمعيات العاملة يف حملة التوعية يف ظل 
االقبال اخلجول على لقاح اأ�سرتازينيكا. 

اال�ستجابة  م�سروع  من  ال�سابقة  املرحلة  يف  اأجن��زت  قد  احل��وار  جلنة  كانت 
جتهيز  و  توفري  مع  �سيدا  يف  الهم�سري  م�ست�سفى  يف  التجهيزية  االع��م��ال 
�سيارتي ا�سعاف، كما مت اجناز مركز العزل يف م�ست�سفى �سفد اجلديد يف 
البداوي، مبا فيه تغطية تكاليف حت�سني وت�سغيل مركز �سبلني التابع لالأونروا. 
�سفد  م�ست�سفى  خمترب  وجتهيز   PCR فح�ض   17600 توفري  اإىل  اإ�سافة 
 3 تاأهيل و جتهيز  عملية  اال�ستجابة  م�سروع  ويتابع   .PCR مباكينة فح�ض 
اال�ست�سفائية  واملرافق  مر�سى  وغ��رف  مركزة  عناية  اأق�سام  مع  م�ست�سفيات 
يف  والهم�سري  ال��ب��داوي،  يف  اجلديد  �سفد  م�ست�سفى  من  كل  يف  والداعمة 

�سيدا، والب�ض يف �سور، وذلك على النحو التايل:
 15 اإىل  باالإ�سافة  فائقة،  عناية  اأ�سرة   7 �سفد  م�ست�سفى  يف  الثانية  املرحلة   

�سريرًا عناية عادية و قد بداأ تنفيذها. 
املرحلة الثانية من العمل يف م�ست�سفى الهم�سري، وت�سمل جتهيز طابق ي�سم 
9 غرف عناية فائقة للكبار، مع خم�سة غرف عناية فائقة لالطفال وقد باتت يف 

مرحلة التلزمي.
اأما يف م�ست�سفى الب�ض يف منطقة �سور، وهو م�ست�سفى تاريخي كان ال�سليب 
االأحمر الدويل قد اأن�ساأه يف اخلم�سينيات، فيجري ت�سميمه ليحوي 6 ا�سرة عناية 
اأ�سعة وخمترب  للطوارئ،  العادية، وتزويده بق�سم  للعناية  فائقة، مع 20 �سريرًا 
اإج��راء  على  والعمل  املخططات  اجن��از  مرحلة  ه��ذه جميعًا يف  باتت  ومنتفعاته. 
املناق�سات والتلزمي. كما جرى توفري4 �سيارات ا�سعاف ا�سافية هي قيد ال�سراء.

وتتابع جلنة احلوار ا�ستمرار عمليات الرت�سد الوبائي بالتن�سيق مع االونروا 
وهيئة الكوارث حيث يجري العمل على ترتيب البيانات وو�سل ما يتوافر من 
معطيات مبن�سة هيئة اإدارة الكوارث، اإ�سافة اإىل ا�ستمرار حمالت فحو�سات 

ال� PCR  بالتعاون مع جمعية الهالل االحمر الفل�سطيني.
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منصة الترصد الوبائي 
لكوفيد 19 بني الالجئني 
الفلسطينيني في لبنان 
- املصدر لجنة الحوار 

اللبناني الفلسطيني 
بالتنسيق مع هيئة ادارة 

الكوارث واالونروا

جوانب  خمتلف  ال�سيا�سي  االأف��ق  وان�سداد  االقت�سادي  االنهيار  ي�سيب 
املراكز  بتفاوت بني  اإمّن��ا  اأ�سعب على اجلميع.  لبنان ويجعلها  احلياة يف 

واالأطراف، بني الطبقات وال�سرائح واملهن املختلفة.
وبالقدر نف�سه الذي يفرز فيه "زمن االنهيار" موجة تهجريية جديدة لق�سم 
من اللبنانيني اىل اخلارج، فاإّنه يثقل اأكرث من اي وقت م�سى على كاهل 

جمتمعي الالجئني، الفل�سطيني وال�سوري يف لبنان.
واىل حد بعيد، يبدو الالجئون الفل�سطينيون من جملة الفئات االأكرث معاناة 
ومكابدة لتداعيات هذا الت�سّدع االجتماعي وال�سيا�سي، ما يطرح جملة 
عناوين وا�ستفهامات حول االإغاثة امل�ساعفة. اإغاثتهم كالجئني، واإغاثتهم 

كالجئني يف بلد يقا�سي هذا النوع احلاد من االأزمات االقت�سادية. 
اإال  حت�سيلها  وهيهات  امل�سارف  يف  امل��ودع��ني  اأم���وال  فيه  عالقة  بلد  يف 
اأج��ور وروات��ب خ�سرت  االأرزاق، بني  �سبيل  فيه  منها، ومقطوعة  الفتات 
يف غ�سون عامني ت�سعني باملئة من قيمتها، اأ�سف الزدياد البطالة ب�سكل 
غري م�سبوق، واحلديث عن ثالثة اأرباع ال�سكان حتت �سقف الفقر، بات 
يبدو حال البلد نف�سه مثل خميم الجئني كبري، ت�سكل خميمات الالجئني 
فيه، باال�سافة اإىل اأحزمة الفقر املزمنة حول املدن االأ�سا�سية، حالة منكوبة 

اأكرث من �سواها. 
هذا والفل�سطينيون ممنوعون عن ممار�سة مهن عديدة، ومل يح�سلوا على 
غ عملية  حقوقهم املدنية، بدعوى ان ذلك ميّيع ق�سيتهم كالجئني، وي�سوِّ

تقبل توطينهم على املدى االأطول.
اأ�سهر،  بب�سعة   2019 ت�سرين   17 انتفا�سة  املخيمات  �سباب  �سبق  لقد 
العمل  وزارة  الج��راءات  ورف�سًا  اأو�ساعهم،  على  االحتجاجي  باحلراك 
اآنذاك باإزاء العمالة غري اللبنانية. متامًا مثلما �سبقت اأزمة االأونروا املالية 
املتاأتية من عدم التزام الدول املانحة بتعهداتها ب�سكل مزمن، انفجار اأزمة 
النظام امل�سريف واملايل اللبناين، التي بداأت كاأزمة �سح الدوالر وجتّذرت 
كاأزمة اإفال�ض �سامل ومكابر عليه، للدولة وامل�سرف املركزي وامل�سارف 

التجارية.
واحلال اأنه ال ميكن التعامل مع حراك املخيمات قبل اأ�سهر من االنتفا�سة 

البلد  يف  والت�سّدع  للتدهور  االجتماعي  ال�سياق  عن  مبعزل  اللبنانية 
�سنوات  قبل  ازدادت حدة و�سمولية  التي  االإفقار  ككل، وعملية 

خالل  من  نف�سه،  املركز  يف  االجتماعي  التناق�ض  انفجار  من 
وانت�سار  ب���ريوت،  يف  التالية  واالأي���ام  ت�سرين   17 تظاهرات 
ال��وث��ب��ة اجل��م��اه��ريي��ة الأ���س��اب��ي��ع م��دوي��ة ع��ل��ى معظم اخل��ارط��ة 

اللبنانية.
جرى   2019 خريف  النتفا�سة  االجتماعي  العمق  اأّن  بيد 

طم�سه ب�سكل �سريع بدعوى اأّن "امل�سكل �سيا�سّي 
الت�سيي�ض  اب���ت���ذال  ي��ج��ري  ان  ق��ب��ل  اأواًل"، 
رزمة  اإىل  االجتماعي  للعمق  والفاقد  ال�سريع 

هذا  والتكنوقراطية.  االجرائية  الت�سورات  من 
امل�سيطرة  الرتكيبة  اأرك��ان  بع�ض  ا�ستخدم  ثانية،  ناحية  ومن  ناحية،  من 
�سياق  يف  �سريعًا،  فقراء  كانتفا�سة  طابعها  فقدت  االنتفا�سة  اأن  دع��وى 
�سبابي  جيل  واح��ب��اط  ككل،  ال�سعبية  احليوية  وتفتيت  تقوي�ض  عملية 

بكامله، �سرعان ما انقلبت حما�سته التغيريية الزائدة اإىل انك�سار موؤمل.
لبنان ثم  واليوم، بعد عامني على كل من حراك �سباب املخيمات يف كل 
انتفا�سة اللبنانيني يف 17 ت�سرين تاأتي الق�سية االجتماعية لتطرح نف�سها 
يف ظروف كابو�سية، يتبارى فيها انهيار �سعر �سرف اللرية الفعلي مع 
االرتفاع اجلنوين لالأ�سعار، مع اأزمة بدء رفع الدعم عن ال�سلع، وم�ساهد 
ال��ب��ن��زي��ن. ويغيب يف ك��ل هذا  ال��ن��ا���ض على حم��ط��ات  ط��واب��ري ا���س��رتق��اق 

ارتباط  الق�سية االجتماعية بحد ذاتها من حيث هي ق�سية  امل�سهد طرح 
املعا�سر، وب�سكل  لبنان  تاريخ  املهيمن على  االقت�سادي  النموذج  انهيار 
الطبقات  �سد  االجتماعي  الظلم  من  الكم  بهذا  احل��رب  بعد  �سراوة  اكرث 
على  جن�سيتهم  كانت  اأي��ًا  خا�ض  ب�سكل  باأجر  العاملني  و�سد  ال�سعبية، 
االأر�ض اللبنانية. وهذه الق�سية االجتماعية ال تنف�سل عن تلك ال�سيا�سية، 
اللبنانية ل�سواها يف  الدولة  با�ستتباع  املتمثلة  ال�سيادية،  وباالأخ�ض منها 
االقليم، ولعدم قيام حاكمية القانون على كامل ارا�سي اجلمهورية، وعدم 

امتالك الدولة قرار احلرب وال�سلم، اأو �سيا�سة خارجية خا�سة بها.
االقت�سادي،  االنهيار  عز  يف  مغيبة  اأنها  ما  بقدر  االجتماعية  والق�سية 

والهريان،  الت�سّدع  بعنا�سر  فاأكرث  اأك��رث  ينخر  االجتماعي  ال�سلم  ف��اإن 
وب�سكل ينذر با�ستفحال احلال اأكرث فاأكرث. وكل هذا يعود فيطرح و�سع 
ت�سيبها موجة  املخيمات وخارجها، كفئة  لبنان، داخل  الفل�سطينيني يف 
اإ�سايف  ب�سكل  معر�سة  وكفئة  �سواها،  من  اأك��رث  حاليًا  االإف��ق��ار  مت��ادي 
لالجراءات التمييزية من جهة، ولتداعيات اأزمة االونروا من ناحية ثالثة، 
ا�سف ال�ستمرار جوالت وباء كورونا، ما يجعل ظروف معا�ض املخيمات 
املكتظة ال يحتمل. ويزيد على ذلك ازمة الف�سائل الفل�سطينية نف�سها، التي 
اظهر حراك ال�سباب الفل�سطيني �سد وزارة العمل اللبنانية قبل عامني، ان 

هذا ال�سباب بات واإىل حد كبري بعيدًا عن "زمن" هذه الف�سائل.
بالن�سبة  اأو  للبنانيني  بالن�سبة  اإن  لقد بات الو�سع احلايل ال ُيطاق باملرة، 
عام  ب�سكل  اليوم  اللبنانيون  اللبنانية. يعي�ض  االأر���ض  على  للفل�سطينيني 
و�سعًا خميماتيًا تعي�سًا، مثلما يقا�سي الفل�سطينيون تداعيات اأزمة انهيار 
النموذج  ان�سداد  واأزم���ة  والفا�سل،  الل�سو�سي  االقت�سادي  النموذج 
بني  التغلب  ب��ع��الق��ات  وامل��ح��ك��وم  ال��ع��ق��الين  غ��ري  "التوافقي"  ال�سيا�سي 

اجلماعات، واال�ستقواء باخلارج.
ومثلما اأنه جتري املحاولة ب�سكل دوؤوب الختزال اأ�سا�ض معاجلة االنهيار 
املناطق  يف  االنفجار  الحتماالت  اأمنية  حما�سرة  عملية  يف  االجتماعي 
االأكرث فقرًا، كما ح�سل يف طرابل�ض مرارًا، فاإّن من ال�سوء مبكان، اليوم 
اكرث من اأم�ض، التعامي على الواقع املتفاقم للفقر والبوؤ�ض والبطالة العارمة 

يف املخيمات، واجلنوح اىل ح�سر كل هذا الواقع يف بعده االأمني.
تظهر  مل  واإن  م��رتاب��ط،  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف  ال�سعبية  ال��ط��ب��ق��ات  ك��ل  م�سري 
حركات وا�سعة تطرح امل�سالح امل�سرتكة للطبقات ال�سعبية على اختالف 
االنتماءات. الأجل ذلك، اليوم اأكرث من ذي م�سى، هناك م�سرتك معاناة 
املخيمات  الفل�سطينيني يف  من  االأعظم  ال�سواد  بني  اجتماعي  اقت�سادي 
وبني االأكرثية ال�ساحقة من اللبنانيني، يف حني لي�ست هناك حركة مواجهة 
�سواء  ال�سعبية،  الطبقات  �سعيد  على  ال��ق��امت،  امل�سري  لهذا  م�سرتكة 
بالن�سبة للبنانيني اأو بالن�سبة للفل�سطينيني. الفارق كبري بني اال�سرتاك 
يف امل�سيبة، وبني عدم وجود قاعدة فعلية يف الوقت احلايل لتحويل 
لهذه  اجتماعية  مقاومة  ت�سارك يف  اإىل  امل�سيبة  اال�سرتاك يف  هذا 
امل�سيبة. ولن يتحقق مثل هذا االأمر بالتمني. والكارثة تزيد 
اأكرث فاأكرث الأن مثل هذا االأمر مل يجر اال�ستعداد له يف 
يف  فقط  توليده  ال�سعوبة  وم��ن  اب���دًا،  االأخ���رية  العقود 
اإنتاج بديل �سحري  اأنه، ال ميكن  اإال  زمن االنهيار. 
�سعبية  مقاومة  حركة  قيام  ع��دم  عن  �ض  يعوِّ
فاتورة  النا�ض  اأكرثية  تدفيع  لعملية  �ساملة 
االنهيار االقت�سادي التي يت�سبب به منوذج 
امل�سريف،  النظام  ع��ن  ومن���وذج  اقت�سادي، 
من  ومن���وذج  امل�سيطرة،  الطبقة  م��ن  ومن���وذج 
ميلي�سيات،  و���س��اي��ة  حت��ت  ال���دول���ة  و���س��ع 
بالعدالة  تنادي  وحركة  فوقها،  اأو  داخلها 

ومقيمني على اأر�ض لبنان.ل���ل���ج���م���ي���ع، ل��ب��ن��ان��ي��ني 
وامل���زارع  العامل  عي�ض  لقمة  ع��ن  ت��داف��ع  ك��ه��ذه،  �سعبية  حركة  غياب  يف 
وع���ن حق  لقمة عي�ض  ع��ن  ت��داف��ع  مثلما  ال��ل��ب��ن��اين،  وامل��وظ��ف  وامل���در����ض 
الفل�سطيني يف لبنان يف العمل واحلقوق املدنية، فاإن البلد يتحول اأكرث 
كيلومرت  اآالف  ع�سرة  اأك��رث من  م�ساحة  على  اإىل خميم عني حلوة  فاأكرث 
احلال  هذه  من  الهجرة  على  والفل�سطيني  اللبناين  بني  واملناف�سة  مربع، 

باتت لالثنني معًا طوق النجاة - والوهم – الوحيد.
* كاتب وباحث لبناني 

لبنان كمخيم فلسطيني كبير!
و�سام �سعادة*  

"يعيش اللبنانيون اليوم بشكل عام وضعًا مخيماتيًا 
تعيسًا، مثلما يقاسي الفلسطينيون تداعيات أزمة 

انهيار النموذج االقتصادي اللصوصي والفاشل، 
وأزمة انسداد النموذج السياسي "التوافقي" 
غير العقالني والمحكوم بعالقات التغلب بين 

الجماعات، واالستقواء بالخارج"
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العودة إلى المدارس تمّثل بحسب الكثيرين 
خطرًا حقيقيًا على صحة التالمذة والمدرسين 

وذويهم مع استمرار تفشي الوباء

يعي الرتبويون جيدًا اأن االإدارة احلالية يف وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينيني "االأونروا" يف لبنان غري مهّياأة الإدارة وتطوير عملية التعليم 
تتطلب  العملية  اأن  اأو  كفوئني،  غري  واملوظفني  االأ�ساتذة  الأن  ال  ُبعد،  عن 
م��ّرت  ال�سنة  ون�سف  �سنة  م��ن  اأك��رث  الأن  ب��ل  ال����دوالرات،  ماليني  �سرف 
منذ وقف التعليم ح�سوريًا يف �سهر اأذار من العام2020 دون اأن يقوم 
املعنيون يف الوكالة باأي خطوة يف اجتاه و�سع خطة وا�سرتاتيجية، لبدء 

العام الدرا�سي اجلديد على �سوء تطورات تف�سي وباء كورونا. 
التعليم املُدمج، اأي اجلمع ما بني التعلم عن ُبعد وح�سور ال�سفوف، هي 
الدرا�سي  العام  لبدء  اللبنانية  الرتبية  وزارة  اإليها  تو�سّلت  التي  ال�سيغة 
احلايل، وهي اخلطة التي تبّنتها االأون��روا بعدما تقاع�ست خالل االأ�سهر 
التي مّرت منذ توقف عملية التعليم احل�سورية يف اأذار العام الفائت عن 
تاأهيل االأ�ساتذة واملديرين الإدارة وت�سيري عملية التعليم عن ُبعد. خ�سو�سًا 
اأن العام الدرا�سي الفائت �سهد ف�سائح على م�ستوى عدم قدرة عدد من 
االأ�ساتذة على ا�ستخدام و�سائل مثل ZOOM اأو Team اأو غريها من 
تطبيق  الدرو�ض عرب ر�سائل �سوتية عرب  بتقدمي  التقنيات، مكتفني مثال 

وات�ض اأب، اأو عرب بع�ض الفيديوهات التي وّزعت للطلبة. 
التالمذة  من  باملئة   71 اأن  لبنان  الوكالة يف  على  القّيمون  اعترب  عام  قبل 
ما  بح�سب  الوكالة،  قبل  من  املعتمدة  ُبعد  عن  التعليم  مع خطة  تفاعلوا  قد 
�سّرح �سابقًا رئي�ض برنامج الرتبية والتعليم يف االأون��روا �سامل ديب. اال 
اإىل  ت�سري  واملعلومات  للتوثيق  الفل�سطيني  املركز  عن  �سادرة  درا�سة  اأن 
اأن عملية التعليم مل تكن تفاعلية ب�سبب وجود اأكرث من 50 طالب يف نف�ض 
احل�سة الدرا�سية، بهدف تقلي�ض النفقات وتوفري االأموال، بعد قيام الوكالة 
بطرد عدد كبري من االأ�ساتذة ب�سبب االأزمة املالية التي متر بها االأونروا. 
ع االأجهزة االلكرتونية اال لعدد قليل من املدار�ض،  باال�سافة لذلك، مل توَزّ
التدري�ض لعدد كبري من ال�سفوف، فرتك  وت�سّلم امل�سرفون عملية مراقبة 
امل�سرفني. وتكاد تكون �سفوف  اأحد  اأفادنا  ما  ل�"�سمريه" وفق  االأ�ستاذ 
الرو�سات يف بع�ض املدار�ض هي النموذج امل�سرق الوحيد من بني احللقات 

قبل  من  ودعمها  متابعتها  نتيجة  وذل��ك  كافة،  الدرا�سية 
جهات مانحة اأبرزها ال�سفارة الفرن�سية يف بريوت.

االأ�ساتذة يف خمتلف مراحل التدري�ض )با�ستثناء مرحلة 
الرو�سة( مل يتم تدريبهم على اأي من الو�سائل االلكرتونية 
اال�ستخدام.  و�سهلة  كثرية  ُبعد، وهي  عن  للتعليم  املتاحة 
ال��ت��الم��ذة مل ي��ك��رتث اأح���د ل��ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��و���س��ول اإىل 
اإىل  ال��ول��وج  على  كقدرتهم  االالك��رتون��ي��ة،  التعلم  و�سائل 
ب�سكل  ذكي  وهاتف  وتوافر حا�سوب حممول  االنرتنت، 
دائ����م يف م��ت��ن��اول ال��ط��ال��ب. ف�����س��اًل ع��ن اأزم����ة ال��ك��ه��رب��اء 
اأ�ساتذة  اأح��د  وي��وؤك��د  ال��ب��الد.  بها  التي متر  وامل��ح��روق��ات 
املديرون  بها  قام  التي  امل�ساعي  املرحلة الثانوية، اإن "كل 
مببادرة  كانت  مهاراتهم،  وتطوير  االأ�ساتذة  تدريب  يف 
امل��دار���ض والثانويات"،  امل��دي��ري��ن يف  م��ن  قلة  م��ن  ف��ردي��ة 
اأداء الوكالة،  "املاآخذ" على  وهذه امل�ساألة هي واحدة من 
اأق�سى  كحد  �سهرين  من  اأكرث  لتتطلب  تكن  "مل  فامل�ساألة 
تقت�سر  ال  طبعا  وه��ي  وت��دري��ب��ه��م،  االأ���س��ات��ذة  لتح�سري 
لناحية  للتدري�ض  املعتمد  الربنامج  ا�ستخدام  كيفية  على 
تقدمي  كيفية  حول  تدريبات  ت�سمل  اأن  يجب  بل  ت�سغيله، 
التي  بتلك  �سبيهة  املكتوبة،  للدرو�ض  الكرتونية  عرو�ض 
يكتبها االأ�ستاذ على اللوح يف �سفه، ليتمكن االأ�ساتذة من 

.")share screen( م�ساركتها مع الطالب

من�صة تعليمية غري تفاعلية
يقول ح�سان ال�سيد ع�سو احتاد املعلمني اخلا�ض باالأونروا اأن ا�ستجابة 
الكادر التعليمي الأزمة تف�سي وباء كورونا كانت �سريعة جدًا بعد االغالق 
خطط  واق����رار  اب،  وات�����ض  على  جم��م��وع��ات  خلق  لناحية  خا�سة  ال��ع��ام، 
عو�ض  ف�سلت  االأون���روا  اأن  اال  الدرا�سي.  العام  الإكمال  املدار�ض  داخ��ل 
اأط��الق  تفاعلية،  تعليمية  برامج  ا�ستخدام  يف  االأ�ساتذة  مهارات  تطوير 
اأبناء الالجئني  األف طالب فل�سطيني من  من�سة تعليمية رقمية لنحو 540 
الغربية، يف �سهر ني�سان من  يف االأردن و�سوريا ولبنان وغرة وال�سفة 
ال�سنة احلالية بهدف حتميل فيديوهات تعليمية واختبارات فورية للطالب. 
ما يعني عمليًا تكري�ض منطق تغييب التفاعل بني االأ�ساتذة والطلبة، وهي 
مع  للتفاعل  يحتاجون  حيث  الطلبة  واجهت  التي  التحديات  اأب��رز  اح��دى 

اأ�ستاذ املادة للمناق�سة وتوجيه االأ�سئلة وفهم املقررات. 
هل ميكن اأن نعود ال�سنة املقبلة اإىل التعليم احل�سوري اأو املدمج؟

�سحة  على  حقيقيًا  خطرًا  الكثريين  بح�سب  متّثل  امل��دار���ض  اإىل  ال��ع��ودة 
التالمذة واملدر�سني وذويهم مع ا�ستمرار تف�سي الوباء. يتحدث الرتبوي 
ح�سني جواد عن �سرورة اتباع بروتوكول �سحي اإىل جانب الربوتوكول 
الرتبوي، داخل املدار�ض وخارجها. فكل االإجراءات ال�سحية التي �ستتبع 
نقل  عند  مفاعيلها  تتال�سى  اأن  مثالية، ميكن  كانت  ومهما  امل��دار���ض،  يف 

التالمذة من منازلهم اإىل املدار�ض، يف ظل االكتظاظ الذي ت�سهده با�سات 
نقل التالمذة. هذا التخوف تلقفته املدار�ض اخلا�سة، حيث قررت االلتزام 
انتقال  اأي م�سوؤولية يف  تتحمل  لكي ال  الرتبية التباعها،  بتعليمات وزير 
يقول  ما  التعليمي واالإداري وذويهم، وفق  العدوى بني طالبها وكادرها 
�سماحة.  حممد  الرتبوية  املوؤ�س�سات  احت��اد  يف  امل�سطفى  مدار�ض  ممثل 
والعملية الرتبوية بح�سب �سماحة تتطلب "حدًا اأدنى من احل�سور وخا�سة 

يف مرحلة ريا�ض االأطفال واحللقة االأوىل".
اأن  اال  الفائت،  اأيلول   2٨ تنفيذها يف  بدء  املفرت�ض  من  كان  اخلطة  هذه 
التزايد املطرد الأعداد كورونا، وتخطي عتبة ال� 1000 يوميًا، اأدى حلال 
من التخبط داخل الوزارة دفعها لتاأجيل العام الدرا�سي اإىل 12 ت�سرين 
اأ�سا�سا على مواد  املدار�ض قد ح�سلت  الفرتة مل تكن  االأول. خالل هذه 
التعقيم وموازين احلرارة، املفرت�ض اأن يح�سلوا عليها بح�سب اأكرث من 
اإمكانية  عن  للرتاجع  ب��ال��وزارة  دفع  التخبط  هذا  وثانوية.  مدر�سة  مدير 
احل�سورية  ال�سفوف  باعتماد  واالكتفاء  امل��دار���ض،  اإىل  الطلبة  ار���س��ال 
ومدار�ض  نف�سه.  التق�سيم  تعتمد  اأن  على  الر�سمية،  ال�سهادات  لطالب 
االأونروا بالتحديد كانت تعاين اأكرث من غريها ب�سبب االكتظاظ الكبري يف 

عدد الطالب يف كل �سف، وا�ستحالة اعتماد هذا التق�سيم.
 يكاد يكون التعليم املُدمج هو احلل "الواقعي" الوحيد املتاح اأمام كل من 
وزارة الرتبية واالأونروا، فهي �سيغة ت�سمن تلقي الطالب لن�سف املنهاج 
على االأقل خالل ح�سوره ال�سفوف خا�سة يف ظل العوائق التي تواجه 
الطلبة يف منازلهم لناحية �سعف اأو عدم توافر االنرتنت، اأو عدم توافر 
االنقطاع  عن  ف�سال  الطلبة،  متناول  يف  احلوا�سيب  اأو  الذكية،  االأجهزة 
عن  التعلم  عملية  الطالب يف  يح�سّله  ما  بالتايل  ليكون  للكهرباء،  املتكرر 
بعد هي اإ�سافة له. ومن املتوقع اأن يبداأ العام الدرا�سي املقبل باعتماد خطة 
موؤجلة �سبق اأن اأقرتها وزارة الرتبية، تعتمد على نظام التعليم املدمج يف 
املدار�ض والثانويات الر�سمية، حيث يتم تق�سيم ال�سعب اإىل جمموعتني يف 
الف�سل االول من العام الدرا�سي، ت�سم كل منهما 50% من عدد تالمذة 
ال�سف االإجمايل، مبا ال يزيد عن 1٨ تلميذًا يف املجموعة 
على  ال��الزم،  االجتماعي  التباعد  ي�سمن  ومب��ا  ال��واح��دة، 
وتليها  اال�سبوع  ايام  طوال  االوىل  املجموعة  حت�سر  ان 
تتابع  اأن  وعلى  ال��ت��ايل،  اال���س��ب��وع  يف  الثانية  املجموعة 
املجموعة  وج��ود  اثناء  ُبعد  عن  التعليم  االوىل  املجموعة 
ال��دوام  على  احلفاظ  مع  وبالعك�ض.  املدر�سة  يف  الثانية 

الر�سمي للمعلمني واالأ�ساتذة دون زيادة. 
خطتني  اإق��رار  يتطلب  �سماحة  وفق  املُدمج  التعليم  اأن  اال 
عملية  لتطوير  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ع��ده��ا  خ��ط��ة  ب��ال��ت��وازي: 
التعّلم عن ُبعد، فال ميكن لها اأن تتكل دائما على "ن�سف 
من  "االأونالين"  وت��ع��ت��رب  ال�����س��ف��وف  يف  احل�سور" 
�ستفتح  ال�سفوف  اأن  التاأكد من  الكماليات، يف ظل عدم 
الر�سمية  ال�سهادات  طالب  اأن  اأو  الطالب،  اأم��ام  اأبوابها 
�سفوفهم.  فعليًا  �سيح�سرون  ع�سر  احل���ادي  وال�سف 
خطة  �سمن  تعدها  اأن  باحلكومة  يفرت�ض  وطنية  وخطة 
العامة  ال�سالمة  معايري  قوامها  من  ط��وارئ �سحية. جزء 
�سمن و�سائل النقل و�سمان و�سول الطلبة اإىل املدار�ض 
يف ظروف �سحية مالئمة ت�سمن التباعد االجتماعي. هذا 
يف حال مل ت�سل حمالت التلقيح اإىل م�ستوى يوؤمن فعليًا 
املناعة املجتمعية التي حتمي الطالب واالأ�ساتذة وذويهم. 
* صحافي فلسطيني

األونروا والتعليم عن بُعد: سنتان من الـ "ال تفاعل" 
ح�سني مهدي*  

تحقيق

المخيمات "على صفيح ساخن اجتماعيًا واقتصاديًا ومعيشيًا"
ايهم ال�سهلي*  

مل يكن �سهاًل علّي كتابة هذه املادة يف النهار ب�سبب احلر ال�سديد وانقطاع 
الكهرباء، وال يف الليل، فالكهرباء اأي�سا مقطوعة، والعتمة تلف املحيط الذي 

اأقطنه يف بريوت.
ال��الج��ئ��ني  امل��ع��ي�����س��ي يف خم��ي��م��ات  ال���واق���ع  ال�����س��وء ع��ل��ى  ق�����س��دن��ا ت�سليط 
�سلة  يف  الفل�سطينيني  و�سع  االإجحاف  من  ولكن  لبنان،  يف  الفل�سطينيني 
واللبنانيني يف �سلة اأخرى وباقي اجلن�سيات يف �سالل اأخرى، فو�سع البالد 

الراهن ينعك�ض �سوءًا على كل من ي�سكن لبنان، وال خ�سو�سية الأحد. 
و�سور،  وطرابل�ض  و�سيدا  ب��ريوت  يف  كما  كهرباء  ال  املخيمات  يف  االآن 
اأ�سعارها ارتفعت اإىل حد مل يعد ممكنًا تاأمني املبالغ  وا�سرتاكات الكهرباء 
ال�سوء  ح�ساب  على  العتمة  العائالت  من  الكثري  فاختارت  يحتاجها،  التي 
الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  ���س��واء  ال��ق��درة  لديهم  مم��ن  بع�ض  بينما  الب�سيط، 
وال�سوريني اإ�سافة اإىل املواطنني اللبنانيني الذين ي�سكنون املخيمات ا�سطروا 
اإىل دفع تلك املبالغ التي و�سلت لنحو مليون لرية لبنانية من اأجل احل�سول 
اأحيانًا. ف�سال عن  اأمبري مبعدل ت�سغيل قد ي�سل اإىل ع�سر �ساعات  على 5 
اأزمة املياه التي ن�ساأت موؤخرًا، وجتلت يف املخيمات مع تعميم لالأونروا يوم 
2021/٨/27 قالت فيه "اإّن هناك اأزمة حا�سمة يف تاأمني املازوت لت�سغيل 
وت�سغيل  اال�ستهالك،  التق�ّسف يف  "اإىل  ودعت  املخّيمات"،  املياه يف  اآب��ار 
امل�سّخات مبا تي�سر من كهرباء حكومّية". واأزمة املياه حذرت منها منظمة 
املياه يف لبنان: على  نظام  االآتي..  "اجلفاف  بعنوان  تقرير  "يوني�سف" يف 
حافة االإنهيار" اأ�سارت فيه اإىل اأن االإنهيار الكامل "�سيق�سي على اإمكانية 

و�سول مياه ال�سرب اإىل اأكرث من اأربعة ماليني �سخ�ض ". 
كل �صيء يتهاوى

قد يكون من املبالغة احلديث االآن عن اأزمة اأمن جمتمعي يف املخيمات، ولكن 
منذ اأ�سهر ت�سحو بع�ض املخيمات على عمليات �سرقة امتدت اإىل ال�سيارات 
داخل  "موتو�سيكالت" من  على  كذلك  الرئي�سية،  وال�سوارع  الطرقات  يف 
املخيمات، ورغم اأن قوى االأمن اللبنانية تتمكن من اإلقاء القب�ض على اجُلناة 
الذين كانوا من جن�سيات خمتلفة، اإال اأن ال�سرقات عادت، نتيجة عدم مقدرة 
املهم�سني يف املجتمع، ومنهم الالجئني على تاأمني �سبل العي�ض الكرمي ولو 
بالكفاف لعائالتهم ال�سغرية. هنا يو�سح اأمني �سر اللجان ال�سعبية يف بريوت 
اأبو عماد �ساتيال ل� "ج�سور" اأن "احلاجة قد تولد م�سكالت غري حم�سوبة" 

واملخيمات حاليا "على �سفيح �ساخن اجتماعيا واقت�ساديًا ومعي�سيًا".
البداوي  خميم  من  الفيديو  �سحافة  يف  يعمل  �ساب  م�سطفى  الكرمي  عبد 
مثل  ج��دًا  �سيء  و�سع  هو  البداوي  مبخيم  االقت�سادي  "الو�سع  اأن  يعترب 
"االأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة التي مير بها خميمنا  باقي املخيمات" لكن 

�ساعفت حاالت ال�سرقة وكذلك ارتفاع يف من�سوب اللجوء للعنف". 
ب�سبب  يح�سل  م��ا  فمنها  حاليا  واأ�سبابها  املخيمات  يف  اإ���س��ك��االت  تتعدد 
ال�سوداء  ال�سوق  بلعبة  وال��دخ��ول  عليها  احل�سول  وحم���اوالت  املحروقات 
التي باتت م�سدر رزق ملئات اأو اآالف االأ�سخا�ض يف لبنان ومنهم عدد من 

الالجئني يف املخيمات. 
باأ�سكال  ولو  املخيمات  باقي  اإىل  متتد  هنا  املخت�سرة  البداوي  خميم  حالة 
�سوء  على  احتجاجا  ماراليا�ض  خميم  يف  بيته  �ساب  اأح���رق  فقد  اأخ���رى، 
و�سعه االقت�سادي، اإذ مل يتمكن على مر اأيام من تاأمني احلليب لر�سيعته، 
ورغم اأن االأ�سرار مل تكن كبرية ومت اإخماد النار ب�سرعة من الدفاع املدين 
اللبناين والفل�سطيني، اإال اأن مثل هذه احلادثة كانت اإنذارًا ملا قد يح�سل يف 
املخيمات حتديدًا. ال�سوت واإن ارتفع لي�ض هناك من ي�سمعه با�ستثناء القوى 
الفل�سطينية التي مل تقدم حتى اليوم خطة طوارئ، اإمنا طالبت وكالة غوث 
وت�سغيل الالجئني بو�سع هذه اخلطة لتاأمني احتياجات الالجئني الفل�سطينيني 
يف لبنان، يف حني اأن الوكالة مل تخرج �سوى باآلية دعم قيمتها 40 دوالرًا 
ملن هم دون ال� 1٨ من العمر ح�سب بيان اأ�سدرته يف 2021/7/17، ورغم 

حتفظات الف�سائل واملجتمع على بيان االأونروا، فقد اأ�سدرت اآليات التنفيذ 
والتوزيع يف 2021/9/1.

ال�سبعينيات من عمرها من �سكان خميم ماراليا�ض ال  اأوا�سط  اأم ربيع يف 
التي تعتا�ض على راتب  اأف�سل من �سواه، فال�سيدة  اأمورها يف املخيم  جتد 
ال�سغري  هاملبلغ  بقب�ض  "اأنا  تقول  بالدوالر  ت�ستلمه  ال��ذي  ال�سهيد  زوجها 
بالدوالر ويال قادرة كفي اأموري الأن االأ�سعار عم تطلع كتري ب�سرعة الله يعني 
اأ�سرار ووالد ميكن ما عاد  النا�ض هالأ  اللي قب�سو لبناين، �سو يف ببيوت 
اأكلت اإال وجبة". بينما كانت اأم ربيع ت�سري اإىل منازل جريانها، كان �سوت 
�سيدة ت�سرخ بابنها ملطالبته لها باألف لرية لي�سرتي اأ�سياء ياأكلها من الدكان، 
تعلق اأم ربيع "ما كانت ت�سرخ بوالدها هيك، من جديد ملا بطل راتب زوجها 

يكفي اآجار البيت وا�سرتاك الكهرباء".
اطفال املخيمات اأكدوا اأن ال �سيء ي�سرتونه باالألف لرية.. هم اأكرب �سحايا 
هذه االأزمة، فم�سريهم التعليمي جمهول اليوم، وبع�ض ما كان يفرحهم من 
كان  كما  االأه��ايل  ولي�ست مبتناول  غالية،  باتت  �سيب�ض و�سكاكر وع�سري، 

احلال قبل اأ�سهر من االآن.
م�صوؤولون ينتظرون ويحاولون

القيادات  وبع�ض  مق�سرة،  االأون��روا  تعترب  املخيمات  امل�سوؤولة يف  اجلهات 
لي�ست  الفل�سطينية  الف�سائل  اإن  تقول  اخلا�سة  االأح��ادي��ث  يف  الفل�سطينية 
التي  القا�سية  الظروف  ه��ذه  �سمن  وفاعل  ب��دور حي  النهو�ض  على  ق��ادرة 
اجتماعات  وال يف  علنًا  يطرح  ال  ذات��ه  ال��راأي  الفل�سطيني.  ال�سعب  بها  مير 
الف�سائل، بل اأكرث من ذلك بعد ت�سكيل جلنة الإدارة االأزمة من الف�سائل، مل 
تتمكن اللجنة من عقد اجتماعات للو�سول اإىل حلول، رغم اأن اأف��رادًا منها 

اآبار  متكنوا من تاأمني املازوت بعد اإعالن االأونرواعدم قدرتها على ت�سغيل 
مياه اخلدمة يف املخيمات لفقدان املادة. 

يرى اأمني �سر اللجان ال�سعبية يف بريوت اأبو عماد �ساتيال اأن االأزمة احلالية 
خانقة جدًا ومل تعد العائالت يف املخيمات قادرة منذ �سهور على اإعالة نف�سها، 
ف� "نحو ٨0% من العائالت بحاجة اإىل م�ساندة غذائية مبا�سرة، وخا�سة كون 
بالتايل م�ساعفة، وعليه مل  فمعاناتهم  املدنية،  للحقوق  فاقدين  الفل�سطينيني 

يكن لديهم مدخرات فعلية توؤمن لهم العي�ض". 
املخيمات  العمل يف  الرباجنة وجلان  برج  ال�سعبية يف خميم  اللجنة  ع�سو 
"ج�سور" اإن  ل���  ي�سري  �ساتيال،  م��ن  ت��ف��اوؤال  اأك��رث  لي�ض  االأ�سقر  �سامر  اأب��و 
ب�سكل ملحوظ يف املخيمات نتيجة اأن عددا من ال�سركات  ارتفعت  "البطالة 
�سريحة  لكن  كافية،  تعد  مل  الرواتب  اأن  اأو  اأبوابها  اأغلقت  قد  واملوؤ�س�سات 
من الفل�سطينيني اأ�سبحت قادرة اليوم على التكيف اأكرث نتيجة اأن رواتبها 

بالدوالر كمتفرغي بع�ض الف�سائل وموظفي االأونروا.
حاليا  املتعلم  الفل�سطيني  ال�سباب  تدفع  االأزم��ة  "هذه  اأن  من  يحذر  االأ�سقر 
واملهند�سون  االأط��ب��اء  ومنهم  لبنان،  خ��ارج  اإىل  وال��ذه��اب  بالهجرة  للتفكري 
واملحامون"، ويجد اأن احللول التي يجب اتخاذها "كما الدولة اللبنانية تعمل 
على تاأمني بطاقة متوينية للبنانيني، علينا ال�سغط على االأونروا لتاأمني ما هو 
مثيل، اأو تعيد اإحياء بطاقة االإعا�سة لتخفيف االأعباء عن الالجئ الفل�سطيني". 
يبدو اأن هناك اإجماعًا على الراأي القائل بتق�سري االأون��روا، وعلى �سرورة 
قيامها بفعل له اأثر يف حياة الالجئني، ولكن لي�ض هناك من يقوم بال�سغط 
االأمور  لتبقى  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املوؤ�َس�سة  الوكالة  على 

على ما هي عليه.
* صحافي فلسطيني من "تفاعل"
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كان ا�سمه، منذ نحو �سبعني عامًا، حرج �ساتيال اأو رمل �ساتيال. والالجئون 
االأوائل �سربوا خيامهم فوق الرمال يف البداية، قبل اأن يتحول املكان يف 
عام 1959 اإىل خميم ر�سمي حتت رعاية االأونروا. ويف هذه البقعة عا�ست 
والبعنة  الكروم  جمد  مثل  اجلليل  قرى  من  املتحدرين  النا�ض  من  جموع 
وغريها.  والياجور  القا�سي  ودي��ر  وال��ربوة  ونحف  وال�سف�ساف  و�سعب 
وبالتدريج تزايد ال�سكان حتى و�سل عددهم اإىل نحو 12 األفًا غري الفدائيني 
واأع�ساء املنظمات ال�سيا�سية الفل�سطينية التي تاألقت بعد معركة الكرامة يف 
عام 196٨. حتول خميم �ساتيال اإىل ما ي�سبه "فل�سطني ال�سغرى". ويف 
هذا املكان، مثل بقية االأمكنة الفل�سطينية، تعّلم الالجيء كيف ُيحافظ على 
امل��ادي،  غري  االن�ساين  مرياثه  وعلى  اآب��ائ��ه،  لهجة  وعلى  العائلية،  روابطه 
وحتى على انق�ساماته العائلية املوروثة. وكان عليه اأن يرحل بخياله يف كل 
يوم اإىل وطنه املتخّيل كي ي�سوغ هويته يف املنفى؛ هذه الهوية الناق�سة 
واملو�سومة بالنار، الأن موطنه الواقعي، اأي لبنان، يعزله ويرف�سه ويلفظه، 

وموطنه االأ�سلي بعيد، وال ينفك يتناءى ويتباعد. 
كان خميم �ساتيال يف مرحلة النهو�ض الوطني الفل�سطيني ميداًنا لتطوير 
الوطني  التحرر  هوية  اأي  اجلديدة،  الهوية  نع  و�سُ الفل�سطينية  الوطنية 
بداًل من هوية املنفى. وكان، يف الوقت نف�سه، ي�سكل م�ساحة للحلم بحق 
اليوم  اأما  العودة.  على طريق  موقًتا، وحمطة  املخيم وطًنا  العودة. وكان 
فقد �سار منفى حقيقيًا، اأو جمرد ا�سرتاحة على دروب الرحيل، اأو ماأوى 
يتمدد  �ساتيال  االجتماعي ملخيم  النطاق  الرخي�سة. وكان  العاملة  لالأيدي 
التي  االأحياء  وبع�ض  الرباجنة  برج  اجلنوبية حيث خميم  ال�ساحية  نحو 
�سكنها الفل�سطينيون منذ �سنة 194٨ كالروي�ض والغبريي، ويتو�سع نحو 
قلب بريوت حيث يقع خميم مار اليا�ض، عالوة على اجلوار االأهلي املبا�سر 
م�سري  يف  احل��ي  وه��ذا  املخيم  يلتحم  اأن  قبل  البريوتي  �سربا  ح��ي  يف 
اأن  غري  اجلديدة.  والطريق  حمد  و�سارع  فرحات  حي  وكذلك  م�سرتك، 
نطاق املخيم اليوم بات �سيقًا جدًا جّراء التحوالت الدميغرافية املت�سارعة 
املخيمات يف  نهاية حرب  بني  �سنة  ع�سرة  هياأته خالل خم�ض  بدلت  التي 
�سنة 19٨٨ وبداية انح�سار االنتفا�سة الثانية التي �سبقت اغتيال الرئي�ض 
يا�سر عرفات يف �سنة 2004. ومنذ ذلك الوقت بداأ االأمل يت�ساءل، وراحت 

النخب ت�سمر وتهاجر. 
َفَقد خميم �ساتيال فرادته، وها هو االآن يكاد يندثر لوال النواة القدمية التي 
ما برحت �سامدة حول امل�سجد ومقربة �سهداء املخيم )غري مثوى �سهداء 
االأ�سلية  االأزق���ة  وح��ول  ط��وق،  اأب��و  علي  ومرقد  و�ساتيال(  �سربا  مذبحة 
اأكرث من خم�ض واأربعني �سنة  الباقية. ومنذ  القدامى ومنازلهم  و�سكانها 
اأبناء �ساتيال وبرج الرباجنة  ا من  �سرع ال�سبان الفل�سطينيون، خ�سو�سً
برلني يف  مدينة  اإىل  ف��ردي��ة  ه��ج��رات  يتجهون يف  و�سبية،  ال��زع��رت  وت��ل 
ال��ب��داي��ة، ث��م ت���زاي���دات ج��م��وع امل��ه��اج��ري��ن غ���داة ح���رب 19٨2 وم��غ��ادرة 
من  باملخيم  نزل  ما  وج��ّراء  االأث��ن��اء،  تلك  لبنان. ويف  الفل�سطينية  القوات 
اللبنانية وحرب 19٨2 وجمزرة �سربا و�ساتيال  االأهلية  )احلرب  ويالت 
مثل  القريبة  االأحياء  اإىل  بيوتهم  املخيم  �سكان  غادر  املخيمات(،  وحرب 
ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة، وع��ك��ف��وا ع��ل��ى ت��اأج��ري م��ن��ازل��ه��م اإىل االأي����دي العاملة 
ذلك  وقبل  وغريهم.  والبنغال  والهنود  وامل�سريني  كال�سوريني  املهاجرة 
اأحواله، خ�سو�سًا  كلما حت�سنت  املخيم  هذا  �سكان  من  الفل�سطيني  كان 
اإذا كان يعمل يف اإحدى دول اخلليج العربي، ي�سرتي لوالديه منزاًل يف 
املخيم  راح  وبالتدريج  املخيم.  يف  والديه  منزل  ويوؤجر  املجاور  االأحياء 
يفقد �سكانه، وراح ال�سكان يفقدون خميمهم الذي الذوا به طوياًل، وكان 

ملجاأهم طوال اأكرث من ربع قرن بعد النكبة. 
حالت ال�سيا�سات الر�سمية اللبنانية دون اندماج املخيم مبحيطه احل�سري 

لدى  �ساع  ال��ذي  ال�سحية  خطاب  وك��ان  ال��ب��ل��دي.  النطاق  يف  حتى  ول��و 
مثرية  اإثنية  كائنات  اللبنانية  الفئات  بع�ض  لدى  جعلهم  قد  الفل�سطينيني 
بهم،  حّل  ما  ين�سوا  لن  اأنهم  م��رارًا  ك��رروا  الفل�سطينيني  اأن  ومع  للريبة. 
اإال  اإليه،  اأ�ساوؤا  اإليهم، واعتذروا من كل من  اأ�ساء  لكل من  لكنهم غفروا 
اأن التحوالت اللبنانية نف�سها كانت حتيد عنهم؛ فاذا كانت �سلبية انعك�ست 
عليهم ب�سلبيات �ستى، واإذا كانت اإيجابية فاإن ثمارها مل تت�ساقط عليهم. 
البلد يف حقبة  ه��ذا  االأم���وال على  لبنان وتدفق  اإع��م��ار  اإع���ادة  ففي ذروة 
الرئي�ض رفيق احلريري، تلقى الفل�سطينيون �سدمتني: منعهم من التملك، 
وفر�ض تاأ�سرية خروج ودخول عليهم. ومع اأن الثانية اأُلغيت الحقًا، غري 

اأن االأوىل ما زالت �سارية. 
اإن بقايا الفل�سطينيني يف خميم �ساتيال اليوم، مثلهم مثل بقية الفل�سطينيني 
يف  اإال  اللبنانية،  ال�سيا�سية  ب��االأو���س��اع  م�سغولني  ع��ادوا  ما  لبنان،  يف 
احلدود التي تطال حياتهم اليومية مبا�سرة. وهم باتوا مثل جميع النا�ض 
اإىل احلياة  عا�سوا م�سدودين  بعدما  ال�سيقة  �سوؤونهم  ب�سوى  يهتمون  ال 
ال�سالح  على  الكالم  وجميع  وم�سكالتها.  واأحزابها  اللبنانية  ال�سيا�سية 
تاأليف  وح��ق  التملك  وح��ق  العمل  ح��ق  مثل  املدنية  واحل��ق��وق  وال��ت��وط��ني 
اجلمعيات، تال�ست اليوم يف خ�سم االأهوال التي يعي�سها لبنان حتى كاد 
لبنان نف�سه يتال�سى. والفل�سطيني يف خميم �ساتيال يحتاج بالتاأكيد اإىل 
احلماية والرعاية. لكن ال�سلطات اللبنانية املتعاقبة التي ف�سلت يف حماية 
�سعبها ورعايته، و�سرقت اأمواله ولفظته اإىل جحيم البطالة، كيف ميكنها 

اليوم  اللبنانية  الدولة  من  ُيطلب  وهل  وترعاهم؟  الفل�سطينيني  حتمي  اأن 
اأي مطلب فل�سطيني خا�ض؟ على الفل�سطيني اأن يتعود قلع اأ�سواكه بيديه 
مكافحة  هو  اللبناين  املجتمع  نحو  اأكيد  واج��ب  وعليه  املرحلة،  ه��ذه  يف 
االجنراف اإىل التع�سب املذهبي يف املخيمات، وعدم امل�ض باالأمن الوطني 
قيمة  بال  �سواريخ  وهي  لبنان،  جنوب  من  ال�سواريخ  كاإطالق  اللبناين 
ع�سكرية اأو �سيا�سية، ورمبا كانت موظفة يف خدمة جهات اإقليمية ال يهمها 

البتة م�سري لبنان وم�سري الفل�سطينيني. 
اإن تهمي�ض الفل�سطينيني يف لبنان، والغربة التي خ�سع لها الفل�سطينيون 
يدير  اأن  اإىل  اأدى  لذلك(  �سادق  من��وذج  �ساتيال  )وخميم  البلد  ه��ذا  يف 
القدمية  ال��ن��خ��ب  با�ستثناء  ال��ل��ب��ن��اين  للمجتمع  ظ��ه��وره��م  الفل�سطينيون 
وال��ن��ا���س��ط��ني اجل�����دد، وي��ل��ه��ث��ون يف ال��ب��ح��ث ع���ن خم����ارج م���ن غربتهم 
وتهمي�سهم. وهذا هو العي�ض امل�سطرب للفل�سطيني يف لبنان الذي يتخذ 
واإعالمية  �سبابية  جمموعات  تنمو  �سياقه  ويف  اأحياًنا.  متعاك�سة  اأ�سكااًل 
من  للغربة  الت�سدي  هو  ذل��ك  اإىل  وال��داف��ع  ريا�سية.  و  وفنية  وتوا�سلية 
خالل تطوير هوية فل�سطينية قادرة على البقاء وال�سمود واال�ستمرار يف 
الأحد  تتاح  اإن  ما  انه  امل��وؤمل  واملفارقة  اللبناين.  كاملجتمع  م�سطرب  عامل 
النا�سطني فر�سة ما للهجرة حتى يرحل فورًا. لذلك افتقر املخيم يف لبنان، 
كانوا روادًا يف جماالت  لبنان  الفل�سطينيني يف  اأن  مع  الرا�سخة  للنخب 

�ستى خالل العقود التي اأعقبت النكبة. 
* صحافي وباحث فلسطيني

كان محطة على طريق العودة، فصار منفى حقيقيًا 
�سقر اأبو فخر*

يكاد خميم �ساتيال يخت�سر الرتاجيديا الفل�سطينية. �سواه يحمل ب�سمات 
التغريبة وما رافقها من ماآ�ٍض ومرارات. لكنه بينها جميعًا يحمل على كتفيه 
م�سريه امللحمي الدامي. لكن م�سريه هذا ال ينتهي مبوته اأبدًا، هو باألف 
روح وروح، لذا يحمل فرادة تاريخه وقيامته دومًا، باعتباره تعبريًا عن 

َقَدر وُقدرة هذا ال�سعب املكافح. 
عندما ن�ساأ املخيم على اأر�ض خالء خارج املدينة واإمتدادتها احلديثة، كان 
القدمي.  ب��ريوت  مطار  ق��رب  املنب�سط،  الرمل  من  م�ساحات  جم��رد  املكان 
جاءوا اإليه ق�سرًا من قرى وبلدات فل�سطني ال�سمالية وال�ساحلية خ�سو�سًا. 
وح�سرت معهم عاداتهم وتقاليدهم يف تراتبية العائالت، وموقع الرجل 
دون  وماآكلهم  الطناجر،  دون  بطبخاتهم  وج��اءوا  فيها.  واالأب��ن��اء  وامل��راأة 
احلبوب واخل�سار، وحكاياتهم التي حملها االأجداد واجلدات يف �سرر 
الثياب، مع مفاتيح بيوتهم ال�سدئة. كان املكان الذي هو قريب اإىل حد ما، 
لي�ض بعيدًا عن مرفئها ال�ساخب، بعد ما انتقلت اإليه التجارات البحرية من 
وعملوا  والتحميل.  التفريغ  لهم يف  اأعمااًل  ووجدوا  الفل�سطينية.  املرافئ 
يف كل ما توافر لهم من اأ�سغال. وح�سلوا على اأجور اأطعموا من لرياتها 
القليلة اأوالدهم واأر�سلوهم اإىل املدار�ض كل �سباح. والأن املخيم على حافة 
اأفاد من  اإليها، وم�سلوخ عن اجتماعها،  املدينة، منها ولي�ض منها، ينتمي 
القما�ض  من خيام  وانتقل  البالد،  واالأمنية يف  ال�سيا�سية  احلياة  فو�سى 
البني، اإىل جدران الباطون و�سطوح الزنكو الالمعة. ويف فو�سى الحقة 
ي�سحون  النائمون ال  االأطفال  وبات  االأ�سمنتية.  ال�سطوح  بناء  نحو  تقدم 
ع��ل��ى ق��رق��ع��ة ال��رع��د وح��ب��ات امل��ط��ر ع��ل��ى امل��ع��دن. وك����ربوا وك���ربت معهم 
اأحالمهم بالعودة، التي كلما تقدم بهم العمر، تاأخرت رحلة الرجوع اإىل 
بالدهم، حيث كانوا يظنون كما روى لهم اأجدادهم اأن بيوتهم وبياراتهم 

وحواكريهم ما تزال تنتظرهم على اأحر من اجلمر. والأنهم حملوا اأحالمهم 
الذاتي  والكبت  القمع  قيود  اأج�سادهم  عن  نف�سوا  فقد  اجلد  حممل  على 
غ  ل له نف�سه جمرد التفكري بالتمرد ميرَّ واملو�سوعي. وكان كل من ت�سوِّ
راأ�سه بالرتاب، ويجرب على تثبيت ح�سوره �سبح م�ساء يف املخافر كي 
ال يعكر �سفو االأمن. ثم جاءت احلرب االأهلية بتفرعاتها الكثرية فتحولت 
البيوت اإىل طوابق اأعلى عن ذي قبل. واخلارج القريب ال�سقيق والبعيد 
اأي�سًا. وفقدوا �سندهم وحاميهم و�سبابهم. وكان ما كان، ودفعوا من بني 
دوا اأ�سل الدين وفوائد املرابني  كل الذين نزفوا االأ�سعاف م�ساعفة. �سدَّ
االأبي�ض  البلطات وال�سكاكني وال�سالح  الُكرث. �سقطوا م�سرجني بجراح 
من  قتلى  املقتلة.  معامل  الإخ��ف��اء  حالك  ليل  و�سط  الر�سا�ض،  عن  ف�ساًل 
الن�ساء واالأطفال وال�سيوخ مكد�سني يف حالة فو�سوية يف االأزقة املتعرجة 
واأ�سراب من الذباب حتوم فوقهم. املناظر مرعبة وكاأنها مقاطع من غرنيكا 
�سمري  ال�سور  واأذهلت  املكان.  ف�ساء  متالأ  ال��دم  رائحة  بينما  بيكا�سو، 
العامل وراأيه العام الذي ا�ستيقظ على هول االأخبار تنقلها وكاالت االأنباء 
دومنا انقطاع. وعرف اأهايل �ساتيال اأن املوتى ميوتون، واأن الباقني واإن 
منت�سبي  اأقدامهم  على  الوقوف  من  لهم  بد  ال  الغائبني،  ذاك��رة  �سحقتهم 
القامات كاأ�سجار �سرو عتيقة. وارت�سوا بالباقني منهم على قيد الوجود 
لرواية التفا�سيل وحفظها اأن تندثر. لكن املجازر ال تخلف �سوى املجازر. 
وهكذا كان على االأهايل اأن ينا�سلوا من اأجل بقائهم ثانية. يدفعون ثمن 
قطرة املاء �سالل دم. وثمن رغيف اخلبز جراحًا راعفة، وكلفة عالج كل 

جريح وم�ساب حياة طبيب اأو ممر�ض وم�سعف. 
وعط�ض  اأر���ض جوع  املخيمات  كل  كما  اليوم  و�ساتيال  ت��دور،  احلياة  لكن 
اأهلية. بع�سها مقيم، وبع�سها االآخر  و�سمود وخمدرات وهذيان وفو�سى 

لالإقامة  هام�سية  مهن  كاأ�سحاب  الوا�سعة  الله  دي��ار  من  واف��دون  معه  حمله 
باأرخ�ض االأكالف املمكنة. تتغري جن�سيات اأبنائه وال تتغري هويته. فما زال 
هو املخيم القائم على قطعة اأر�ض ميلكها اأحفاد �ساتيال اجلد من امل�ستغلني 
اأ�سواق ومانيفاتورات  بالتجارة مع فل�سطني وم�سر. وا�سمهم معروف يف 
و�سط البلد التجاري، اأو املدينة كما يطلق عليها عتاق اأبنائها. لكن ما ال يعرفه 
الكثريون اأن �سربا املجاور لي�ض خميمًا، وي�سح و�سفه على حد تعبري تعداد 
ال�سكان وامل�ساكن الذي اأ�سرفت عليه جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني جمرد 
منعطف  على  مع ر�سيفه  ا�سمه  ر�سمي، وو�سع  اإىل خميم  اأ�سيف  جتمع. 
االأمل النازف. فبات املخيمان يحمالن ا�سمًا واحدًا �ساتيال و�سربا و�سربا 
ولكنهم  ع���ددًا،  ي���زدادون  فالفقراء  ف��ق��ريان،  املخيمان  زال  ما  و�ساتيال... 
الرغيف وحبة  توفري  اأجل  فعلوا من  ينا�سلون كما  لذلك  فقرًا.  يت�ساعفون 
قيد  على  والبقاء  الكرمي،  العي�ض  من �سروريات  والكهرباء وغريها  ال��دواء 
احلياة مب�ساعدة االونروا واملنظمات الدولية، وقبل كل هوؤالء بعرق كدحهم. 
�سحايا  ذاك��رة  من  حتمله  ما  بكل  الفل�سطينية  ال�سردية  يخت�سر  �ساتيال 
ال�سميم  يف  تطعن  �سردية  وه��ي  مك�سورة.  واأح���الم  واإع��اق��ات  وجرحى 
من  وت��غ��ذت  بلفور  وع��د  منذ  ن�ساأت  التي  يفة  املزَّ اال�سرائيلية  بال�سردية 
اإقامات  بينما  وا�ستيطانًا.  وتهويدًا  تهجريًا  مت�ساعدة  لكنها  احل��روب.. 
تظل  لن  الت�سريد.  خميمات  يف  اأو  االحتالل  حتت  متمادية  الفل�سطينيني 
املغلوبون  و�سيكتب  ال�سجيج،  وعالية  م�سموعة  ال�سهيونية  ال�سردية 
�سرديتهم هم على جدران منازلهم و�سدورهم وحكايا كبارهم و�سغارهم. 
ومعه ي�سبح �ساتيال اأثرًا بعد عني تذرف من دموع الفرح، اأكرث مما ذرفت 

من دماء ودموع نحو جماري ينابيع ال�سراع. 
* صحافي وباحث لبناني

شاتيال اختصارًا للتراجيديا الفلسطينية المستمرة
زهـري هـواري*

حكاية مخيم: شاتيال

لوحة "شاتيال" 
للرسام العراقي 

ضياء عزاوي 
التي رسمها عام 

1983 عن املجزرة 
التي وقعت عام 

١٩٨٢ وذهب 
ضحيتها مئات 
الفلسطينيني 

العزل في مخيمي 
صبرا وشاتيال 
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كما لو اأننا و�سلنا...
"مل ن�سل متامًا" قال حممود ها�سم، وهو مير معي يف �سوارع �سربا 
و�سواًل اإىل بداية خميم �ساتيال. حيث ينف�سل عامل بريوت املفتوح على 

جميع احتماالت ال�سماء والهواء اإىل اأر�ض �سيقة ال تت�سع لتنهيدة…
بهدوء يتبدل العامل بني �سماء بريوت و�سماء خميم �ساتيال التي تبدو اأبعد 
عن االأر�ض. والهواء فيها �سهيق م�ستمر ال ينتهي. اأبنية �سيقة تنتزع من 
رائحة  منها  تنبعث  وعفنة  غامقة  بقع  عليها  وفجاءته.  املوت  مهابة  عيونك 
الرطوبة. رائحة تذوب يف فمك واأنت تكت�سف اأن للمخيم مذاقًا ُمرًا ي�سبه 
تاريخ طويل  اإىل  امل��ذاق  ياأخذك  امل��وت و�سيق احلياة.  اإىل  جتربة ممتدة 
عا�سه املخيم على مراحل اأ�س�ست اليوم لهويته املتداخلة التي �سنعت منه 
جن�سياتهم  اختالف  على  النا�ض  فيها  جتمع  التي  ال�سيقة  االأر����ض  ه��ذه 
اأنك يف واحد من  لدليل لتدرك  للنجاة. وال حتتاج  وهوياتهم يف حماولة 
اأ�سغر املخيمات الفل�سطينية االإثني ع�سر املنت�سرة يف لبنان، مب�ساحة ال 
تتجاوز كيلومرتًا مربعًا، كيلومرت واحد يت�سع ملا يقارب ال� 14 األف اإن�سان 
واإدارة  الفل�سطيني  اللبناين  احلوار  به جلنة  قامت  الذي  التعداد  بح�سب 
االإح�ساء املركزي واجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني يف عام 2017. 
لن تفهم اأبدًا كيف يعي�سون يف هذا االكتظاظ اإال من خالل كلمات حممود 
باملجريات  تاأثر  الأنه  تقريبًا  االأعلى  تعترب  املخيم كثافة  "اإ يف  يقول:  وهو 
فقد  االأخ��رية.  ال�سنوات  التي حدثت يف  والثورات  واحل��روب  ال�سيا�سية 
اجلن�سيات  عدا  ال�سوريون،  والعمال  �سوريا،  من  الفل�سطينيون  اإليه  جلاأ 
لبناء  الذي دفع  االأمر  بنغالد�سيني و�سودانيني،  و  االأخ��رى من م�سريني 

طوابق اأعلى ملجاراة الطلب".
من  اأن  ت��درك  كي  لدليل  معها  حتتاج  ال  بع�سها  فوق  املر�سو�سة  االأبنية 
الرفاهية اأن ن�سمي خميم �ساتيال ملجاأ للفقراء. لقد حتول املخيم اإىل اأر�ض 
يرك�ض نحوها كل الذين يريدون اأن يخرتعوا عاملهم ال�سيق الذي ال يت�سع 
الحتماالت بريوت كلها، عامل �سغري يقف على حدود املخيم ي�سكل حالة 
ا�ستثنائية من العي�ض واحلياة والتاأقلم، حتتاج اإىل قدرة رهيبة على جتاوز 
اإىل عامل �سيق  لترتك عامل بريوت خلف ظهرك وتدخل  املوت مبراحل، 

يعي�ض فيه النا�ض على القليل. 
من هذا القليل تبداأ حكاية املخيم الذي يتاأثر اأهله يف هذه املرحلة باالأحداث 
ال�سيا�سية التي يعي�سها لبنان، وتفر�ض عليهم �سغوطًا اأكرب من التي كانت 
قبل انهيار العا�سمة على جميع االأ�سعدة. وحتديدًا االنهيار االقت�سادي، 
الذي بداأ يحدد حياتهم يف اإطارات اأ�سيق عن التي كانت قباًل، ولكن هذا 
يعانون  املخيم  اأهل  اإن  اإذ  ها�سم،  يقول حممود  االأخطر  يعترب  التغيري ال 
الفقر منذ �سنوات. ولكن الفقر ياأخذ االآن منحى اآخر. هو قدرة النا�ض على 
تاأمني االأ�سا�سيات، نتحدث هنا عن اإلغاء وجبات طعام كانوا يتناولونها، 
كانت  التي  االأطعمة  من  الكثري  اأخ��رى جتنب  اأ�سر  على  فر�ست  يف حني 
تعترب من البديهيات. فلقد حتول الطعام يف املخيم اإىل لون واحد يتكرر 
ل�سمان اال�ستمرار فقط. ثم قال وهو ينظر نحوي مبا�سرة: "ال اأحد ميوت 

من اجلوع". 
ترافقنا  كانت  التي  ليلى  قالت  حتديدًا"،  هنا  يكمن  ال  اخل��وف  "لكن 
االأزقة:" اخل��وف ال يكمن هنا حتديدًا يف اجل��وع كما يظن  اأي�سًا و�سط 
العودة  حممد  ي�سكنه  منزل  اإىل  يدي  من  و�سدتني  وابت�سمت،  النا�ض"، 
مع  تدريجيًا  تتحول  �سوف  ال�سالون.  ي�سميها  واح��دة  غرفة  عن  عبارة 
الكنبة  فيها ظهري مب�سند  اأح�سر  غرفة �سغرية  للنوم.  غرفة  اإىل  رحيلنا 
كي اأعطي اأطفايل الثالثة م�ساحة اأكرب لكي يجل�سوا حويل.” يف�سل بيننا 
وبني املطبخ �ستارة تغطيها بقع خ�سراء من الرطوبة ي�ستحيل متييز لونها، 
تعلوها ر�سومات �سفراء بدلت األوانها كثريًا. يف اأح�سن االأحوال تذكرك 

تلك الغرفة البال نوافذ باالختناق. ت�سعر واأنت تاأخذ نف�سني �سريعني اأنك 
تاأخذ ح�سة غريك من الهواء.. 

يديه،  ي�سبك  هنا.  ي�سكن  كان  ك�سبح رجل  اأمامي  يجل�ض  وها هو حممد 
ويرد على �سوؤايل حول ما يخيفه يف املخيم: "اأنا اأعلم اأن العامل يظن اأن 
ما  بل  حتديدًا،  يخيفنا  ال  الفقر  ولكن  حياتنا.  على  ي�سيطر  ما  هو  الفقر 
نخاف  املخيم.  �سباب  على  وتاأثريها  املخدرات  هو  هاج�ض خوفنا  ُي�سكن 
نعم  املخيم.  يف  املخدرة  امل��واد  انت�سار  وم��ن  املتعاطني،  من  اأطفالنا  على 
ي�سكل قوت اليوم الهدف االأ�سا�سي حلياتنا، ولكن ما نتمنى اأن ينتهي حقًا 
هو انت�سار املخدرات بني �سباب املخيم، الأنها ت�ساعف ال�سغوطات علينا، 

وتفر�ض علينا منط حياة مليء بالقلق واخلوف". 
�ساألته ما الذي يفعله لكي يتجاوز تاأثريات املخدرات على حياته، قال يل: "ال 
اأبنائي بهذه الغرفة. اخلروج يكون  اأخرج بب�ساطة، حددت حياتي وحياة 
لل�سرورة فقط، واالأطفال اأحر�ض اأن يلعبوا يف اخلارج، مع اأن املخدرات 

اأ�سبحت منذ مدة اأقل، ولكن مل تنتِه ويف ظل االنهيار مل تتاأثر اأبدًا".
يقول حممود ها�سم عفوًا: "هناك خطة ممنهجة لتدمري املخيم من الداخل، 
وغياب ال�سلطة املوحدة التي ميكن من خاللها فر�ض �سيطرتها يعقد من 

االأمور، و ترى تاأثري غيابها الكبري على النا�ض من خالل خوفهم". 
اأثقل من حجرين كبريين،  تبدو  بعيون  االأر���ض  اإىل  ينظر  ا  ينظر حممد 
املكان  "هذا  ت�سبه اجلمل،  كلمات  نتف  منه  االأر���ض تخرج  اإىل  م�سدودًا 
ولكن  لبنان،  يعي�سه  ال��ذي  االنهيار  قبل  كذلك  كان  للفقراء،  ملجاأ  يعد  مل 
حم��اوالت  ك��ل  ا�ستنفذوا  ال��ذي��ن  ك��ل  نحوه  يهرب  مكان  اإىل  حت��ول  االآن 
الذين ال ميلكون  النا�ض  فيها  ي�سكن  التي  االأخ��رية  االأر���ض  هذه  النجاة، 
رفاهية احلياة، نعي�ض بالتق�سيط حياة ال جناة فيها، نعلم معها اأننا نعي�ض 
بال جدوى، وال ننتظر اأي اأمل. الأننا نعلم اأن احلياة هنا بال اأمل، بل هذا 
واقعنا و�سوف ي�ستمر. االأمر الوحيد الذي يتغري هو مدى �سوئه، لذلك ال 
ياأ�ض رهيب من �سكل  اأن ي�سيبنا  النجاة دون  اأن نتحدث عن  تتوقع منا 

هذه النجاة. جن�سيات خمتلفة هنا، ما الذي يدفع ال�سوري والبنغالدي�سي 
وال�سوداين للعي�ض هنا، لي�ض فقط رخ�ض االأ�سعار، بل الأنه يعلم اأن بيننا 
عقد �سفهي وافقنا عليه جميعنا اأن تكون هذه االأر�ض هي االأخرية بعد اأن 

نفقد كل حماوالت النجاة ".
مروحة  اإىل  واأ���س��ار  الكهرباء،  تنقطع  "اأال  متمنيًا:  �ساخرًا  حممد  �سحك 
تنفخ هواءها  اأي حلظة، تدور مبلل بطيء وبالكاد  تنهار يف  �سغرية تكاد 
نا على احلر. ا�سرتاكات املولدات اأ�سعارها  النحيل، وقال: هذه التي ت�سربِّ
اإال  تاأتي  الدولة ال  امل��ازوت. وكهرباء  قليلة ب�سبب ندرة  م�ساعفة ول�ساعات 
�ساتيال احلقيقي  ف��رتى  الليل،  اأم��ا يف  اأق�سى.  واح��دة كحد  ل�ساعة  ن��ادرًا 
عندما تنقطع الكهرباء، وترى اأهل املخيم كلهم اأمام بيوتهم يبحثون عن خيط 
باحلرارة  تلتهب  منازلهم  بينما  النوم  ي�ستطيعون  ال  ُعراة  ليتنف�سوه،  هواء 
والرطوبة وقلة الهواء. املحظوظ منهم من ميلك �سباكًا على ال�سارع. نحن 

هنا كما ترى يف عز النهار وال نرى �سيئًا داخل املنزل دون كهرباء".
خرجت وحممود ها�سم اإىل اأزقة املخيم، حاولت اأن اأنف�ض نتف العتمة التي 
انت�سرت يف عيوين. ال�سم�ض ال ت�سل اإىل اأر�ض املخيم، كاأننا يف حفرة متتد 
اإىل ما ال نهاية له.هذا هو املخيم.. ينب�ض مبا ي�سبه نتف احلياة التي توم�ض 
وتنطفئ، بينما اأهله يحاولون النجاة، �سبان يرتاك�سون واأمهات ت�سرخن 
مبا ي�سبه النداء، ورائحة برغل حمروق جف ماوؤه يف مطابخ �سيقة ال تت�سع 
ل�سخ�سني، �سبابيك ن�سف مفتوحة، بينما ترجتف من حولها اأقدام متعرثة 

ت�ستند مبا ي�سبه التنهد فوق جدران تر�سح رطوبتها من كل مكان. 
لقد كان املخيم قبل االآن يرى احلياة ممكنة. اأما االآن فيعرف اأهله اأنهم يف 
اآخر ال�سف يقفون يف طابور بريوت الطويل، ي�سلهم من بعد اجلميع ما 
مع  حتولت  التي  حياتهم  منها  لُيخرجوا  يعت�سرونها  النجاة.  وهم  ي�سبه 
واملخدرات  والعنف  البطالة  و�سط  ببطء  تنب�ض  حياة،  نتف  اإىل  الوقت 
واخلوف. اخلوف احلقيقي من امل�ستقبل الذي ينتظر املخيم يف ظل غياب 
ال�سلطة التي ميكن اأن تعمل على حتديد اأزماته التي يعي�سها يوميًا ويغرق 
اأهلها يف الفو�سى التي �سارت ميزة اأ�سا�سية ملخيم �ساتيال يف ظل غياب 
التنظيم الذي يتمنى اأهله اأن يكون حا�سرًا لينهي اأزمات املخيم املتداخلة.
* صحافي فلسطيني سوري

مخيم شاتيال: أرض ضيِّقة ال تتسع لتنهدات صدور أهلها
املعت�سم خلف*

)شذى عبد العال( مخيم شاتيال.  

ارتبط املخيم لالجئني الفل�سطينيني يف خميلتي بفل�سطني عينها. ق�سية 
االإن�ساين  مبفهومها  واالأخالقية  والعروبية  القومية  بعيوين  اإليها  اأنتمي 
ورطانة  وتفا�سري  العتبارات  يخ�سع  ال  خام  فطري/  مفهوم  الوا�سع. 
مفردات اأ�سحاب امل�سالح الذين ُيقّلُبون احلقائق تبعًا مل�ساحلهم، ال اإىل 
قَيم العدالة باملفهوم االإن�ساين املح�ض يف نظرتهم لهذا "املخيم" واأ�سباب 

ن�سوئه.
تعّدى "املخيم" كحالة مكانية واقعه اجلغرايف املحلي/ الطارئ اإىل حالة 
واملدلول  الدال  ف�سار  فل�سطني،  االأم   / اجلغرافيا  من  ا�ستمدها  اإ�سمية 

هما فل�سطني و"املخيم".. 
ب�سيغة  اإن�سانوية  بلحظة  ّثلة  مُمَ التعبريية  املخيم  هذا  ح��االت  وجت��اوزت 
اجتماعيًا،  �سيا�سيًا،  التعبريية  ال���ذات  متعددة  َم��َدي��ات  اإىل  ال��واج��ب، 
ما فوق  اإىل  ثقافيًا، ومما هو فوق �سيا�سي حملي/ ق�سية،  اقت�ساديًا، 
ق�سية/عاملية.. وهكذا انبنت �سورة "املخيم" يف الواقع، ويف املخيال.

ُبَناه  اأزقته، وت�سابك  "املخيم" �سابق لدخويل جماهل  اقرتابي من  كان 
ر اكت�ساف خطوط متاهات جغرافيته، وقبل تعّريف  �سبه العمرانية، وتعذُّ
اإىل ن�سيج عالقات �ساكنيه، من الالجئني الفل�سطينيني بحكم مهنتي يف 
بعدالة  واالإمي��ان  االنتماء،  بفعل  االق��رتاب  هذا  كان  املكتوبة.  ال�سحافة 

�سعب مظلوم، واملقتلع بقوة املجازر ال�سهيونية من اأر�سه. 
خ�سع "املخيم" منذ ما بعد عام النكبة 194٨ مع توافد جموع الالجئني 
ال�سو�سيو-  بالتعريف  ال��ت��غ��ريات  م��ن  ل��ع��دد  ل��ب��ن��ان،  اإىل  الفل�سطينيني 

�سيا�سي، ال بل كان "املخيم" عنوانًا لتبعات تلك التطورات.. فمنذ بدايات 
اللجوء، ُن�سبت اخليم يف عدد من االأرا�سي اخلا�سة، واملُ�ستاأجرة الحقًا 
من "االأونروا" بعد تاأ�سي�سها، وميكننا مالحظة اأن جميع هذه املخيمات 
اأقيمت قرب وعلى اأبواب مدن ال�ساحل اللبناين با�ستثناء خميم "ويفل") 
الق�سلة الفرن�سية زمن االنتداب( اأو اجلليل يف بعلبك. واملعنى من اإقامة هذه 
املخيمات �ساحاًل اإمنا الأهداف خدمة االقت�ساد اللبناين كيد عاملة رخي�سة 
امل��وؤرخ عادل ا�سماعيل يف مذكراته بهذا اخل�سو�ض،  االأج��ر، كما يذكر 

واقتناع الرئي�ض الراحل ب�سارة اخلوري �ساحب تلك النظرية.
من الالجئني بقوة الطرد والتطهري العرقي  االآالف  اآوى  "املخيم" الذي 
ال�سهيوين، ما لبث اأن بداأ بالتمو�سع/ الدور اإنعكا�سًا لتطورات اأحداث 
اخلارج.. وبني اليد العاملة اخلبرية بزراعة احلم�سيات )يف جنوب لبنان 
حتديدًا(، اإىل ممار�سة اأبناء املخيم للتعليم، وقد كانوا على قدِر عاِل منه، 
تعّلمًا  الإبداعات هوؤالء  االأجنبية اخلا�سة مرتعًا  اإحدى اجلامعات  فكانت 
وتعليمًا، وتفوقًا، ولنا يف لوائح االأ�سماء ما يوؤكد.. ومثلها يف االقت�ساد، 
وتثمري روؤو�ض االأموال االآتية مع الالجئني، وما ق�سية بنك انرتا ملوؤ�س�سه 
االإبداع  عن  ناهيك  االأمثلة،  من  واحد  �سوى  بيد�ض  يو�سف  الفل�سطيني 
الفني والثقايف.. فكان املخيم خميمات: "خميم" خانق يخ�ساه البع�ض، 
و"خميم" خمنوق ولكنه اآمن عند من يخ�سونه، تبعًا الزدواجية العقلية 

املاركنتيلية اللبنانية! 
اأوا�سط  الفل�سطيني  العمل  م�سار  على  ال�سيا�سي  الو�سع  تغريات  مع 

ال�ستينيات من القرن املا�سي وانطالقة الكفاح الفل�سطيني امل�سلح، بداأت 
املخاوف  يقابلها  للعودة،  بالن�سال  االأح��الم  ت�ساد  بالربوز:  الت�ساّدات 
لالأ�سف.  ح�سل  ما  وه��و  وال�سارعني.  والقوتني  ال�سلطتني  ظاهرة  من 
ونتج عنه ت�سييق على اأبناء املخيمات، واعتقاالت، والحقًا جوالت اقتتال 
اإ�سرائيل  اجتياح  اإثر  الفل�سطينيني  وال�سيا�سة  ال�سالح  بخروج  انتهت 

للبنان العام 19٨2..
بقي "املخيم" �ساهدًا على مرحلة رمادية من �سني نكباته العديدة واملديدة 
)نرجو اأال تطول(.. تراجعت قوة القوة، وخ�سع اأبناوؤه ملمنوعات العمل 
يف 73 مهنة، وو�سعته دوائر الرقابة الدولية حتت جمهر العّد والعدد، 
اأو  ي��رغ��ب،  مل��ن  الهجرة  ت��اأ���س��ريات  منح  يف  ال���دول  �سفارات  وت�سابقت 
وتدهورًا،  �سوءًا  االجتماعية   / االقت�سادية  االأو�ساع  ترغب..وازدادت 
عن  فغاب  ومو�سوعية،  ذات��ي��ة  الأ�سباب  احلناجر  على  اخل��ن��اق  وا�ستد 

امل�سهد م�ساهد التظاهر والهتافات باملعنى ال�سعبي.
�ساق "املخيم" باأهله، وبقلق اأبنائه، وا�سطراب تنبوؤات االآتي له وعليه.. 
لكن ظاهرة ت�ستوقف كل متابع، اأال وهي اإ�سرار ن�ساء ورجال "املخيم" 
على اإعطاء الهوية معناها، بابتكارهم – وا�ستمرارهم – يف احلفاظ على 
بيد  االإبرة  فكانت  غناه وجماالته..  وتنوع  الفل�سطيني،  الوطني  الرتاث 
املراأة يف "املخيم" عنوان خيط الن�سيج املمتد من كنعان ما قبل التاريخ 

وامليالد اإىل فل�سطني االأر�ض وال�سعب واحل�سارة. 
* كاتبة وصحافية لبنانية

"المخيم" الخانق... و"المخنوق"

منى �سكرية*

حكاية مخيم: شاتيال
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ق وجوهًا �سعبية حتكي �سرية  ر، يوثِّ يوم قابلت �سحافية فرن�سية يف خميم �ساتيال، تنوي تنفيذ م�سروع كتاب  م�سوَّ
املخيم. �ساألت عن ال�سبب الذي يجعلها مهتمة بنا لتاأتي من مدينة ليل الفرن�سية وت�سكن مع عائلة يف املخيم يف ظل اأزمة 
اقت�سادية و�سحية و�سيا�سية كالتي يعي�سها البلد؟ اأجابت: الذي يجمعنا اأنا واأنتم، ذلك امل�سرتك بيننا هو "االإن�سانية"!  
الّتعامل معك  يتم  اأْن  تعني  االن�سانية  عليها.  العثور  اأين ميكن  اأعرف  ال  االن�سانية.  تبحثي جيدًا عن  اأن  اأرجو  قلت: 
كاإن�سان، كي ال ميار�ض القاتل هوايته ويفلت من العقاب! املخيم مل يفلت من الدمار يف االجتياح االإ�سرائيلي للبنان 
عام 19٨2 وا�ستنزفته احلروب االهلية، ت�سوهت جثته ولكن املخيم مل ينتِه، وعاد ليكمل بحكايات ال�سباب واإعادة 

بناء كل ما ابتلعته املجزرة. 
اأنه يف عام 19٨9 �سكلت منظمة  ال�سعبية احل��ايل، من  اللجنة  املهند�ض ناجي دوايل م�سوؤول  به  اأف��اد  اخربتها عما 
التحرير جلنة من املهند�سني وهو منهم بينهم الإعادة اإعمار املخيم  "خالل �سنتني قمنا ببناء طوابق ار�سية لنحو 63 
منزاًل، ومتديد �سبكة كهرباء ومياه و�سرف �سحي من متويل اجلهات املانحة. بعدها جرى تق�سري من قبل منظمة 
التحرير واالونروا وتوقف التمويل.  بعد 1995 واإعمار جزء من املخيم، عاد اأهله، ومعهم جن�سيات اأخرى تبحث عن 

ماأوى، ب�سبب رخ�ض االإقامة. انطلق البناء الع�سوائي، واإ�سافة الطوابق العالية دون قواعد هند�سية، 
ودون مراقبة من الدولة، ما اأدى اإىل تزايد البيوت االآيلة لل�سقوط، رغم وجود جلنتني �سعبية، ومن 

ف�سائل العمل الوطني الفل�سطيني و�سواها، وكلها م�سوؤولة عن هذه النتيجة".
والفقراء  واملهم�سني  للنازحني  يت�سع  رخي�سة  اإق��ام��ة  وحم��ل  وم���اأوى  خيمة  اأ�سبح  �ساتيال  خميم 
والعاملني، رغم ان تعداد �سكانه الذي اأ�سرفت عليه جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني �سنة 2017، 
لبنان، واأكرث بقليل من  الفل�سطينيني الالجئني يف  اأزقته، ثلثهم من  هو 14010 فردًا يقيمون بني 
�سيء،  بكل  يزدحم  املخيم  جديد.  ليوم  اأم��ل  ف�سحة  دوم��ًا  هناك  ذلك  ومع  ال�سوريني.  من  ن�سفهم 
بطريقة  املت�سابكة  الكهرباء  ا�سالك  املك�سوفة.  املجاري  مياه  على  تطفو  التي  والبيوت  بال�سكان 
عنكبوتية، خميم يف غرف مغلقة، معتمة ورطبة. ومع ذلك هناك حكايا النا�ض املنبوذين واملهم�سني 
واملمنوعني عن العمل. ن�سبة عالية من املتعلمني واليد العاملة الكفوءة بال عمل. �سور الياأ�ض التي 
االخر  الوجه  لكن  املخدرات وغريها.  كتعاطي  االجتماعية  واالآف��ات  والهجرة  والنزيف  القلق  توّلد 

لل�سورة هي الوجوه والروح ال�سبابية التي تبحث دائما عن االأ�سئلة والتغيري.
ال�سباب  م��ازال  هل  النمطية،  ال�سورة  ك�سر  يتم  كيف  و�ساهدت  �ساتيال  زرت  �سنتني  قبل  قالت: 

يقرعون جدران اخلزان؟ 
نعم، لكن ال�سم�ض ال ميكن اأن توؤ�سر يف غرفة مغلقة كما كتب غ�سان كنفاين. لكن يف املخيم من 
يزرع الكلمة والب�سمة والفن واحلرف وال�سورة واالأغنية والق�سيدة والق�سة، دومًا هناك من يجيد 
�سياغة املبادرات الفردية و�سقل املواهب ال�سبابية مثال فاطمة غزاوي، كاتبة من املخيم، التي من 
خالل ق�ستها التي ُترجمت اىل االنكليزية، جنحت يف ن�سر �سورة املخيم اجلميلة. املخيم بات ي�سافر 
عرب ال�سو�سيال ميديا، من ا�ستديو ب�سيط يف املخيم، مبعدات عادية ي�سعى كل من لديه فكرة جديدة 
مبدعة اإىل اإخراجها لل�سوء. ي�سرح نا�سر طنجي، موؤ�س�ض اال�ستديو": لدينا اأفكار، ومل ي�ستطع 
اأحد م�ساعدتنا يف التنفيذ. اأ�س�سنا اال�ستديو مل�ساعدة ال�سباب وخا�سة طالب االعالم يف اجلامعات 
على حتويل م�ساريعهم اإىل حقيقة، لذلك نو�سل ر�سالة املخيم باالعتماد على الذات وال متويل من 
احد." واملخيم يحتاج اإىل م�ساحات تت�سع الأحالم ال�سباب، حني تكتم اأ�سواتهم تعبريًا عن اال�سرار 

على احلياة، ال�سورة �ستنطق رغم اجلدران املتهالكة نحو املعار�ض العاملية.
اأ�س�ض حممود  لذلك  املخيم.  واأفكارهم داخل  االأطفال عن طاقاتهم  فيها  يعرب  ال م�ساحات متوفرة 
ها�سم "احلنون" مركز ال�سطرجن الفل�سطيني وي�ستطيع االطفال من خالله تنمية مواهبهم الذهنية 

ويبتعدون عن هموم حميطهم اله�ض.
ين�سغل املخيم بتفا�سيل حياته اليومية ولقمة عي�سه التي باتت �سئيلة ب�سبب البطالة ومبعاناته االقت�سادية وال�سيا�سية 
الدبكة يف  الفن والثقافة. فرق  اأن فل�سطني مل تغب عنهم يومًا، والرتاث يورث لالأجيال من خالل  واالجتماعية. اال 
به  تتم�سك  التي  الفرق  الفل�سطينية  واحدة من  ال�سعبية  للفنون  البيادر  فرقة  االإرث.  تتناف�ض على حفظ هذا  املخيم 
وت�سم خمتلف الفئات واالعمار "واأكرث من جن�سية". يقول حممد الظاهر اأحد الدبيكة يف الفرقة " منذ كان عمري 
لنا حق  اأن  للعامل  نثبت  تراثنا وهويتنا، وجتعلنا  اال�سرارعلى  تعلمنا  الدبكة  واالآن عمري 20.  الفرقة  واأنا يف   14
احلياة. �ساركنا يف العديد من املناطق واملدن خارج املخيم، يف البقاع و�سور واجلامعات اللبنانية. هذا االندماج 

ي�سعرنا بروح الوحدة".
الرطبة  البيوت  ج��دران  وعلى  الع�سوائيات.  ه��ذه  و�سط  الزهر  لينبت  املخيم،  اأ�سطح  ف��وق  اأي�سًا  زراعية  م�ساريع 
وامل�سققة، هناك األوان احلياة التي ي�ستحقها النا�ض. تغرّيت �سورة اخليمة املظلمة اإىل خيمة تتحدى اجلبال العالية 

جللب ال�سم�ض، لكّن املحاولة ت�سطدم بالواقع املرير. فال�سم�ض اأعلى مّما ظّننا، كما لي�ض باالإمكان االإم�ساك بها. 
قالت ال�سحافية الفرن�سية: لكن حتدي االن�سانية اأعلى من اجلبال. ال�سورة التي األتقطها يف �ساتيال، تخلع باب الغرفة 

املغلق وجتعله م�سرعًا على االن�سانية جمعاء. 
لكن املقارنة ظاملة، هزت راأ�سها ورددت عبارة غ�سان كنفاين "لن ت�ستطيعي اأن جتدي ال�سم�ض يف غرفة مغلقة!."

*صحافية وفنانة فلسطينية

تتكرر االيام وتعيد نف�سها يف بيتنا ال�سغري الذي تتعانق فيه الغرف، ويتكىء فيه حائط على االآخر حني يحل به 
ال�سقوف،  لتخرتق  ال�سطح  من  املياه  تت�سرب  "الن�ض".  ب�س�سب  القار�سة  ال�ستاء  ايام  عرقًا يف  ويت�سبب  التعب. 

ويتغري لونها، ويتق�سر دهانها. هنا يف �ساتيال، نتبادل االدوار. نحن ن�سند حيطاننا ولي�ض العك�ض.
 افرد الغ�سيل على احلبل املمدود على ال�سرفة ال�سغرية التي تطل على �سارع طويل و�سيق. ال�سارع نف�سه الذي 
كنت العب فيه يف طفولتي. انبطح على االر�ض حاملة احلجارة بيدي ال�سغريين، ارميها على �سبع قطع م�سطحة 
من احلجارة منظمة فوق بع�سها البع�ض، حماولة ان ا�سيب اكرب عدد منها كي اربح والتف حول نف�سي راق�سة 
فرحا. اأما االآن فهذه الطفلة مل تعد ت�ستمتع بالنظر اىل ال�سارع. ما اأراه اهو طفل حايف القدمني يحاول ان يتفادى 
يف كل خطوه كل ما ميكن ان يوؤذي قدميه اجلريئتني. يبدو ا�ساًل وكاأنه روح عجوز حكيمة، وقد اجرب على اأن يكرب 

ب�سرعة. اأ�سمع عجوزًا يت�سول يطلب امل�ساعدة ب�سوت خجول مرجتف.
نتعلم  واقعنا  يف  مذنبة.  او  منبوذة  اين  دائمًا  ا�سعر  جن�سيتي  جتعلني  البلد،  ه��ذا  يف  غ�سب.  ث��ورة  داخلي  يف 
التخرج،  بعد  لكننا  جيدة.  احالمنا مبهنة  ونالحق  اجلامعة  وندخل  ندر�ض  واأن  نكون طموحني،  اأن  ال�سغر  منذ 
مهنة  يف  اال  ن��ع��م��ل  ل��ن  اأن��ن��ا  نكت�سف 
امي  كلمات  تالحقني  جن�سيتنا.  تالئم 
�سوارعنا  ع��ل��ى  خيباتي  اع��ل��ق  ع��ن��دم��ا 
اخل���راب  ه���ذا  م��ن  وخميمنا:"اجعلي 
ل���وح���ة ف��ن��ي��ة وا���س��ت��م��ت��ع��ي ب���ه���ا. فبعد 
اخل����راب ع��م��ار، وب��ع��د ال��ل��ج��وء وط��ن، 

وبعد املخيم مدينة ت�سمى حيفا".
ال�سنوات  يف  امل��خ��درات  اآف��ة  انت�سرت 
املخيم.  يف  خطري  نحو  على  االخ���رية 
يتعاطون  و���س��ب��اب��ًا  اط��ف��ااًل  االن  ت���رى 
امل���م���ن���وع���ات يف ال�������س���ارع وب����ج����راأة، 
يقودهم الياأ�ض والقنوط حني ال يجدون 
طريقا للخروج من ذلك كله. هم ولدوا 
يف  الفل�سطينية  الق�سية  عبء  يحملون 
ويبقيهم  مواطنني،  قبولهم  يرف�ض  بلد 
يكربون  فهم  ولذلك  منبوذين،  الجئني 
بال  تعليمهم  يكملون  وعندما  معذبني. 
اأمل يف اأن يح�سلوا على عمل بطريقة 
م�سروعة، يجدون انف�سهم على الطريق 
املظلم الغام�ض، حيث االدمان مالذهم 

الوحيد. 
املركز  �سطح  على  واآدم  اأجل�ض  ح��ني 
االح��ظ  املخيم  على  مطلني  ال��ث��ق��ايف... 
م����دى ب���وؤ����ض امل���ك���ان. م��ع��ظ��م ال��ب��ي��وت 
اول  بنيت  ان  م��ن��ذ  ح��ال��ه��ا  ع��ل��ى  بقيت 
م����رة وواج���ه���ات���ه���ا ت���ال���ف���ة، ل��ك��ن على 
البنايات  وا�سعة.  فوقها  ال�سماء  االق��ل 
ت�سطف كما ت�سطف قوافل اجلي�ض. وترتفع كل يوم نتيجة ال�سكان الوافدين اجلدد. امللحقات التي تبنى عليها 

جتعلها تبدو مثل اأياٍد ترتفع طالبة النجدة من الله، كما يرفع غريق يف بحر كبري يديه طالبًا النجدة.
اأحب املخيم واأكرهه، اأ�سله واأ�ستاق اإليه، اأرف�سه واأقبله. وعلى الرغم من عجز البيوت وال�سوارع واالر�سفة، هناك 
اأ�سياء ت�سب بردًا على نار الوجع. ميتلىء قلبي دفئًا حني اأرى واحدًا منا يلتقط برباءة ك�سرة خبز عن االر�ض، 
وكيف يقبل هذه النعمة، وي�سعها على جانب الطريق حتى ال يدو�سها اأحد، اأو ابت�سامة طفلٍة عائدٍة من املدر�سة، اأو 
االأعالم التي ترفرف وتزين كل �سرب من املخيم. وعلى الرغم من اخلالفات العديدة املوجودة بني �ساكني املخيم، 

فاإننا موحدون يف حبنا لفل�سطني. 
ويف كل مرة اأتاأمل املخيم اكت�سف اأ�سياء جديدة. هو يبدو خمتلفًا بح�سب املوقع الذي تنظر منه اليه. املخيم كنز 

من اال�سرار. 
احب املطر كثريًا ويف املخيم اكرث، النك اذا مل تكن ابن هذا املكان لن تعي�ض اللحظات التي يطرق بها املطر على غطاء 
حديدي الي دكان او حمل فقري، فتخرج ا�سوات التكتكات "تك... تك.." بهدوء، ويف منت�سف الليل وانت ت�سع 

راأ�سك على الو�سادة فت�سعر باأن اأمًا تطبطب لك لتنام ب�سالم.
* مقتطفات من قصة  من كتاب "حكايات شاتيال" الذي صدر باالنكليزية عن دار نشر Peirene Press عام 2018 بعد ورشة 

عمل للكتابة ملدة ثالثة أيام اجرتها الناشرة مايكي زيرفوغل في املخيم بالتعاون مع منظمة بسمة وزيتونة. 

هنا نحن نسند حيطانناالشمس في غرفة مغلقة!
فاطمة غزاوي*�سذى عبد العال*

من رسوم غسان كنفاني في كتابه القنديل الصغير

ثقافةحكاية مخيم: شاتيال

مل احتج اىل ال�سعود على درج لكي اأ�سبح فل�سطينيًا. ال الأنني ليربايل. 
التظاهرة  عمر  من  عمٌر  عمريه.  بني  اكت�سف حريته  الأنني رجل حر،  بل 
الفل�سطينية املق�سوفة. وعمُر احلرب على املخيمات بالعام 1973. ال حياد 
للمرة  ج��رى  الفل�سطينيني  روؤو���ض  تنكي�ض  اأن  ول��و  ذل��ك،  بعد  ابتعاد  وال 
االأوىل والاأازال يف ال�ساد�سة اأو التا�سعة من عمري، مل اأعد اأذكر. واأذكر 
ع�سرة. مل  بال�ساد�سة  اأزال  وال  اخ��رى، جرى  مرة  روؤو�سهم  تنكي�ض  اأن 
يحتج الفل�سطينيون راكبًا مذعورًا على منت ما يوحي بلفظهم من املعادالت. 
اأو�سلني قهر الفل�سطينيني اإىل ذخريتهم ال اإىل فنادق ال�سلطة. ال مقابلة 
اأوىل وال مقابلة اأخرية الأ�سحي فل�سطينيًا، من منحوا البالد وهم ميرون 
يف وديان موتهم االأرباح ال�سخمة، من ا�سرتداد احلياة اإىل عي�ض اكرث 
الوطنية  القوى  ال�سراكة بني  باحلرب، حرب  من حياة يف حياة واح��دة. 
خاللها  رك�ض  م�ساعفة،  حياة  اللبنانيون  عا�ض  الفل�سطينية.  واملقاومة 
حملة االأقالم والغيتارات والكامريات واالأفالم وُكّتاب ون�سو�ض امل�سرح. 
م�سرح بعيد من �سيا�سة الكلمات املتقاطعة، والفنانون الت�سكيليون والرواة 
النار على  اأن اطلقت الدولة  والق�سا�سون، وراء االأحزاب ال الدولة، بعد 
راأ�سها. ثم فرت م�ستقلة �سيارة يقودها �سائق من ع�سابات اليمني.مالأت 

البالد نا�سها باالأ�سى. باخلراب. باخلوف والغ�سب. 
وحدهم االأموات مل يغ�سبوا اأمام االأحداث وتفكرات ال�سلطة با�سرتجاع 
اأن  بعد  ي�ستطيع  ال  اأحدًا  اأن  اال  فل�سطني.  االإ�سرائيلي" خارج  " احلق 
اأن  اأحٍد  يعبث بالذاكرة وال مبا تكلف احلياة من مهمات. مل يعد مبقدور 
يهز �سحر الفل�سطيني وفل�سطني وما خلفه ال�سحر. ال ازال اأذكر �سهقتي 

تلة �سلعبون مبدينة بنت جبيل، اذ راأي��ت راأ���ض اخليط املتوهج  على 
لوح  االإ�سرائيلية.  الك�سافات احلربية  اأ�سواء  فل�سطني حتت  من 

امل�سهد بفكرة، بفتنة. ال بهدنة. هناك، ال كمن يقف على ر�سيف 
جماور لر�سيف يجاور الر�سيف املجاور. هناك، لكي تفتح 

االأبواب من اجلانبني على عمق فل�سطني. بقي �سيء مني 
الفل�سطينيني،  بحوزة  مني  �سيء  بقي  دوم��ًا.  بحوزتها 
الأن��ه��م  ب��ال��ع��ام 19٨2.  ح�����س��وره��م  ي��ح��ط��م��وا  اأن  ق��ب��ل 
ك�سموبوليتها  وتعزيز  انت�سارها  و�سع  ب��ريوت  وهبوا 

االأي��ام،  وع�سرة  القدمية  بقاياها  على  وعثورها  وبعثاتها 
حبيبي  وام��ي��ل  ال��ق��ا���س��م  دروي�����ض  منحوها  منحتهم.  ك��م��ا 

العلي وجزءًا من ح�سا�سيتها اجلديدة وجزءًا من حداثتها  وناجي 
وما بعد احلداثة، بعد اأن راكمت فكرها وعلومها 

واأخوتها  وانفتاحها  و�سعلتها  وثقافتها 
ال���ث���وري���ة. االأغ���ن���ي���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة من 
كل  قتل  على  واتفاقها  ال��دول��ة  �سلل 
على  جتل�ض  لكي  املدينة  موا�سفات 
من  ال�سيا�سية  االأغنية  حزب.  راأ���ض 

ومن  الن�سالية  بالفل�سفة  ال�سعر  ربط 
اجلديدة.  الثقافية  والديناميكية  الن�ساط 

الفل�سطيني. مل يعرت�ض ومل يعار�ض  ال�سعر  االأول على  الرئي�سي  العبء 
اأحدهم االأخوة بني ال�سعر الفل�سطيني وامللحنني واملغنني اللبنانيني. ال�سعر 
الفل�سطيني هو املر�سد العام االأول لالأغنية ال�سيا�سية. ثم، �سعر اجلنوب. 
وزراء  باملو�سيقى.  الف�ساحة  زواج  م��ن  النقدي  امل��وق��ف  اأ���س��ح��اب  ث��م، 

اللهجات والعاميات.
ال  ولكنها  منا�سبة  ت��ط��ورات  احدثت  حياة،  يف  حياة  ال�سيا�سية  االأغنية 
ال��ن��ظ��ام اجلديد  ق��ي��ادة  ان��ت��زع��ت ك��ل م��ع��اين االن��ف��ت��اح على  طبيعية، ح��ني 
القطعات  بقوة  ع��امل  مفتاح،  ع��امل  م��ذك��رات.  بال  ع��امل  اجل��دي��دة.  لالأغنية 

امل�سلحة مع مار�سيل خليفة منذ "وعود من العا�سفة" واحمد قعبور منذ 
مكدا�سي  ال�سياح" وغازي  يف  "�سنزرع  منذ  الهرب  "اناديكم" وخالد 
وحنان  احلايف  وال  واأ�سامة حالق  الغندور  عربي"واآل  اأنا  "�سجل  منذ 
ميا�ض و�سامي حواط. �سح التعبري مع هوؤالء، اذا �سح التعبري.بال�سفة 
احتلوا ال�سماء، بعد اميان االأر�ض بهم. ذلك اأن الثقافة احاطت ال�سيا�سة 
بانواع حماية غري مكتوبة. حني مل يبذل ال�سيا�سيون اأي جهد اأمام الثقافة 

باخلطط  ال  يواكبوها  مل  بحيث  معار�سها،  باأجمل 
وال باملراعاة. اأ�سر االأخ��ريون على بقاء املدينة 

يف ���س��وؤون��ه��ا امل��ت��اأخ��رة، ك��ال�����س��الح واالأم���ن 
اأخرى، هي  اأن ثمة من�ساأة  ملَّا  واملحروقات، 

واالأعمق  االأجمل  االأهلية  احل��رب  من�ساأة 
اأج��ل  م��ن  ال��دالئ��ل، حتى  لها  تو�سع  مل 
ا���س��ت��ث��م��اره��ا. ه���ك���ذا، ���س��ق��ت االأغ��ن��ي��ة 
كل  وال�����س��ي��ن��م��ا  وامل�����س��رح  ال�سيا�سية 
اأن  بعد  االأح���زاب،  �سلطة  يقع �سمن  ما 

مع خروج  ع��امل،  اإىل  فر�سة  من  ما حولها  وه��ذا،  الدولة.  �سلطة  تخطت 
اجلميع منها ب�سهولة اأده�ست املهند�سني املعماريني. حافظت على قيمتها 
الثقافية / ال�سيا�سية )الفكرة( من حريتها، ما حًولها اإىل م�سروع يراعي 
وكحيز  مفتوحة  كم�ساحة  بالتقدم  وت�ستمر  تتقدم  اأن  منها  عديدة  ام��ورًا 
عام ل�سكان املدينة ولبنان ودول العرب، مع حماوالت كثرية انبنت على 
تعلم القيادة بني اخلطوط ويف االماكن ال�سيقة، بعيدًا من القوانني واملواد 
على ر�سيف  الوقوف  اإىل  ببع�سهم  اأدى  االأم��ر  ولكن  الد�ستورية. 
اأن  الفهم. ذلك  قلة  اأو على نوافذ معر�سها، من  االأغنية هذه 
هذا االإجن��از اجناز متعدد ح�سل من قوة ال من رجفان 
االأغنية  تطوع  مل  املو�سوعية.  والدتها  ظ��روف  اأم��ام 
ظهور   ( املغرب  يف  وال  تون�ض  يف  وال  �سوريا  يف 
فرق ذات اأعالم اخرى. بحيث افتقدت اإىل عرو�ض 
االأغنية ال�سيا�سية. كنا�ض الغيوان وذي اجلاللة 
كمثالني باهرين (. ن�سخ اأو تدعيم. ذلك اأن ثمة 
ب���اأن جم��ال�����ض االإدارة امل��رك��زي��ة ال  م��ن ي��ج��زم 
ال�سروط  بغياب  رفيع معرب،  انتاج  اإىل  توؤدي 
 وال����ظ����روف واحل����وام����ل وال����ك����ف����اءات. ه��ك��ذا، 
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مل ي�ستطع اأحد �سيطنة االأغنية ال�سيا�سية، من ازدهار القدرات الق�سوى 
لال�ستخدام لدى اللبنانيني والفل�سطينيني يف ع�سر من ع�سورهم. حتني 
اللتقاط امل�سهد. هذا ما حدث، اذ انتزعوا احلق باحلياة بعيدًا من اأعمال 

الهدم وبفكرة تغيري املعامل، ولو اأن الفكرة قد توؤدي اإىل ا�ست�سهادهم. 
املرحلة.  زم��الء  واالأ�سياء،  والب�سر  بالنفو�ض  ب�سماتها  احل��روب  ترتك 
اأن من �سلم، واإن حمل جراحه  بيد  اأح��د.  ينُج اجلميع كما ال يتوهم  مل 
ال�سيا�سية هي من  االأغنية  اأن  يدرك  ذاكرته،  الر�سوم يف  اأو  كاالأو�سام 
اختزانات احلرب واخرتاقاتها. لذا، خرجت من امل�سام واالأرواح، مقيمة 
معهم وفيهم اأو مقيمون فيها، التبارحهم وال ي�ستطيعون الرحيل عنها.
والرفاق  االأحبة  تطالع  ت��زال  ال  ذاك��رة  ال��ذاك��رة.  ج��زء من عا�سفة  الأنها 
املقاتلني  روؤو����ض  على  واأحالمهم  ب��اأرواح��ه��م  رفعوها  من  واال���س��دق��اء، 
اآخ��ر  بلبنان  حلموا  م��ن  املبا�سر.  اال�ستباك  حلظات  يف  ابطهم  وحت��ت 
وبالعودة اإىل فل�سطني. من قراأوا باالأغنية ال زخات اللهب وحدها، ظروف 
االأغنية، خلفياتها. اغنية مرتوكة بعيدًا من ال�سداأ على االأع�ساب العالية، 
الأن اأ�سحابها بنوها، اقاموها، وادركوا من خاللها قوى الرباط ال�سعبي 
من  الفل�سطينية  الق�سية  عمق  ا�ست�سعروا  اأن  بعد  وفل�سطني،  لبنان  بني 
خالل العالقات املفتوحة. اأثر العنف هنا. هنا التمايز االإجتماعي بعمليات 
ال�سعور  توافق  مع  االأهلية،  احل��رب  خ��الل  ظهرت  كما  تظهر  مل  دباغة 
وال�سعور. ماح�سل ح�سل اأمام النا�ض. تراكمات خرقت �سخ�سياتهم، 
املا�سية  املواقف  عن  التمايز  �سوى  ال�سائد  مفهومهم  يف  يعد  مل  بحيث 
البطيء.  املوت  اإىل  باالأ�سا�ض  معر�سة  الأنها  للخطر،  االأنف�ض  وتعري�ض 
ذلك اأن ال�سجالت ال تطمئن كما ال تطمئن الوقائع اجلديدة على االأر�ض. 
الب�سر.  لكل  العائلية  باالأوا�سر  يتحكم  وكاأنه  يتكلم  بالقد�ض،  ال�سادات 
مل يهز ال�سورة النمطية للعالقة با�سرائيل، حني هزَّ ا�سا�سات وعمليات 
وتوليفات وم�سوغات بالد العرب. اهتزت بنية ال�سرد اأمام ثنائية امل�ستبد 
املتواطئ مع ا�سرائيل واحلركة ال�سهيونية برهٍن جديٍد حل�سابات الغرب 
االإمربيايل. مل تخنه نزعة اأهل ال�سلطة، ملَّا عاهد اللبنانيون الفل�سطينيني 
الت�ساوير والتعابري،  املراحل بكل  اللبنانيني على عبور  والفل�سطينيون 
م��ن االإ���س��ت��غ��ال امل�����س��رتك ع��ل��ى االأر�����ض اإىل اخ����راج ف�سحات امل��ف��اج��اأة 
والده�سة بنوع من التهور املح�سوب، جلعل االأ�سياء واالأ�سكال واالأدوات 
والب�سر يتحر�سون ببع�سهم ويحر�سون بع�سهم على التوا�سل، ال طمعًا 
بدورة جديدة من االرجتال. بدورة من الذرى االرجتالية. ما �سعت اإليه 
ت�سقط  ال  لكي  التعبري،  اأ�ساليب  تغني  ما،  با�سافة  دوم��ًا، طمعًا  ب��ريوت 
م�سادرتها  من  اأمامها  وامل��راوح��ة  الذاتي  االإكتفاء  ح��االت  يف  الق�سية 
واالعتداء عليها من خالل امل�سادرة، كما فعل امل�سرت �سادات، وهو يدفع 
ال�سيا�سية  االأغنية  التاريخ.  يف  تزوير  عملية  اك��رب  مقابل  يف  بامل�سلمة 
التدخل  ابنة  اإنها  اجل��اه��زة.  اخلطط  وال  الت�سورات  ال  الظروف  وليدة 
اأن  اجلميع  ادرك  اذ  بالنف�ض.  الثقة  على  النف�ض  بانطواء  املجريات،  يف 
اجلميع  يتعر�ض  �سوف  والعظم.  اللحم  �سكن  على  �سوى  يقوم  ال  �سيئًا 
لل�سقوط اذا ما بقيت اجلماعات تفتقر اإىل حرارة العالقة باملعادلة املكونة 
لي�ض  ه��ذا  فل�سطني.  احتالل  با�ستمرار  �سواب  ج��ادة  ال  لل�سخ�سيات. 
ا�ستثمارًا. بالعك�ض. عك�ض االأمر خيانة. ال نكران لوجود متعة باخلروج 
من التلقائية الفنية اإىل اح��رتاف النمط. منط ع��ارم، منط ع��ازم، منط ال 
يكرر ولو وقع بالتكرار. اأعرف اأن هذا الكالم �سيثري غ�سب االأ�سوليني 
اإىل داخل  تقود  النف�ض، �سوف  اج��راء مقابلة مع  اإن  اال  ال�سفتني.  على 
االجتماعية  ل���الأوزان  والفكرية  ال�سيا�سية  واخللفيات  الفنية  العمليات 
وال�سيا�سية والفكرية امل�سرتكة بني اللبنانيني والفل�سطينيني. يتوقف كل 
طرف على ما يقوله الطرف االآخر. يتوقف على التماهي ما مل يجروؤ اأن 
يفعله االآخرون، كحقيقة واقعة بالعمليات الفنية املتداخلة بالواقع. ال�سيء 
واحمد  الع�سب  ينبت  كما  مع  جت��اوزه،  ن�ستطيع  ال  ما  نف�سه،  وال�سيء 
للنيل  وقلت  عربي  اأنا  و�سجل  االأ�سواء  و�سارع  الزعرت  واحمد  العربي 
ترجل وحق العودة. كل ما انتج يف لبنان، حدث انتاجه لفل�سطني. حيث 
الت�سليل.  خطابات  من  بعيدًا  اخلفاء،  يف  ال  بالعلن  لقائها  م�سهد  جرى 
يربطنا امليثاق الفكري بني فل�سطني وعمقها العربي. هنا م�ساحة احلرية، 
تقدم اآمال النه�سة. مل نخف، مل نرجتف اأمام فكرة معاقبة التفكري احلر 
اأن �سبت كل  بعد  فقط،  الفل�سطيني  ال�سعب  ر  ُيهجَّ ال�سباب. مل  وتاأديب 

املاآ�سي عليه اإثر التهجري. ان حرية االإرتباط بالق�سية الفل�سطينية تعني 
اأن م�ساحات ال�سغط والتغيري تزداد ل�سالح االأقطار �سد انظمة الف�ساد 
االأنظمة  متاهت  لو  م��اح��دث.  اأق��ل  ال�سقيق،  �سند  والقمع.  واالإ�ستبداد 
االأخرى مع مهماتها،اذا حكمتها احلرية واالإرادة الدميقراطية، لفتحت 
حربية،  ا�ستباكات  يف  بال�سرورة  لي�ض  ا�سرائيل.  �سد  جبهاتها  كل 
االأم��ر مل  والأن  والفكرية.  واالقت�سادية  الثقافية  الدعم  اف��واج  ولكن يف 

القرار فيها. هكذا  املدينة على حكامها وعلى �سناع  يحدث، وقع مترد 
والهتاف  وامل�سري  الواقع  وح��دة  اأم��ام  املركزية  ال�سلطات  تراجع  ر�سد 
االأعظم  املدنية  امل�ساركات  من  واح��دة  يف  والفل�سطينيني  اللبنانيني  بني 
يف تاريخ ال�سعوب. بالر�سد املو�سوعي ويف مناأى عن املرغمة الثقافية 
مع النظام. احتاد الكوادر املخل�سة �سد قطع كل متنف�ض. مع احلقيقة 
املطلقة، من اجلي�ض االأحمر الياباين اإىل بادر ماينهوف و االألوية الثورية 
بعيدًا  للحرية  كبري  ط��واف  التحرر.  حركات  وك��ل  العامل  انحاء  كل  من 
مواجهة  م�سروعًا �سخمًا يف  الفل�سطينية  الق�سية  االأ�سواق. حملت  من 
عجز املحور العربي : حتريك احلوارات املعطلة، اطالق ال�سراع الفكري 
الروؤية  توحيد  والغربي.  ال�سرقي  املع�سكرين  بني  ال�سراع  ه��دى  على 
يف موا�سيع النه�سة واالإ�ستقالل. معركة االأيام الثقافية، معركة االأيام 
حلم  اأو  والنه�سة  الدولة  حلم  جديد.  �سيا�سي  لوعي  موؤ�س�سة  املعرفية، 
الوقوع  اللبنانيون  يخ�ض  مل  ما  االأ�سلم،  اجلهاد  اإن��ه  الدولة.  ال  النه�سة 
اأواًل.اإنها  ال�سيا�سية  االأغنية  يتكرر.  ال  ما  فيه، بحيث جنم عن مواجهته 
بل  متوح�ض،  عهد  كابناء  نرتفع  مل  اذاك،  احل��رب.  عجائب  من  واح��دة 
كابناء ثورة ايتام. الأننا مل ن�ستطع اأن نف�سل اجنذابنا اإىل فل�سطني، من 
خالل التطور امل�سرتك، يف حمطة من حمطات العمر. حيث تخطينا نظامًا 
وجهات  ومنظمات  وجمعيات  هيئات  ا�سولية،  اأنظمة  باأ�سوليته.  مرعبًا 
مب�سحات وجدانية وعقلية تندرج يف خانة املواقف النبيلة، بخاليا �سامية 
ونبيلة وباخلال�ض من اأعرا�ض ال�سعف االإن�ساين. مترد على ال�ستاتيكو، 
اإىل  واالإ�ست�سالم  النتائج  ح�ساب  اأبينا  اذ  التمرد،  بنتائج  التام  بالوعي 
ال��ق��واع��د. ه��ك��ذا، حتدينا ال���ذات، الأج���ل اإح��ق��اق احل���ق. ه��ك��ذا، و�سعنا 
بقواته  علينا  هجم  حني  حياء،  دون  من  ال�سعب  االمتحان  اأم��ام  العامل 
بفيلم ق�سري، �سحينا يف مواجهته ومل نفلح، ليخرج الفل�سطينيون من 
لبنان على بواخر ال�سرق والغرب. اأما نحن، مع�سر الي�سار، لقد خ�سرنا 
الكثري. خ�سرنا االأغنية ال�سيا�سية، بو�سعها بعتمتها بعد اتهامها بالدعوة 
اإىل التحري�ض بعودة احلرب. روى الراوي وال تربير بعد اإجناز الفيلم. 
*كاتب ومخرج تلفزيوني وناقد مسرحي

األغنية السياسية هي من اختزانات الحرب واختراقاتها. 
لذا، خرجت من المسام واألرواح، مقيمةمعهم وفيهم أو 
مقيمون فيها، ال تبارحهم وال يستطيعون الرحيل عنها. 
ألنها جزء من عاصفة الذاكرة.... ذاكرة من حلموا بلبنان 

آخر وبالعودة الى فلسطين.."
¶ ¶ ¶

"األغنية السياسية حياة في حياة ، احدثت 
تطورات مناسبة ولكنها ال طبيعية ، حين انتزعت 

كل معاني االنفتاح على قيادة النظام الجديد 
لألغنية الجديدة . عالم بال مذكرات . عالم مفتاح ، 
عالم بقوة القطعات المسلحة مع مارسيل خليفة 

منذ "وعود من العاصفة" واحمد قعبور منذ "اناديكم" 
وخالد الهبر منذ "سنزرع في الشياح" وغازي 

مكداشي منذ "سجل أنا عربي"وآل الغندور وأسامة 
حالق وال الحافي وحنان مياس وسامي حواط"

محمود درويش ومارسيل خليفة

رأي

ه��ذا احلي  ح��دود  "ال�سيخ جراح" قد جت��اوزت  اأزم��ة  تداعيات  اأّن  يبدو 
لت�سل   1967 ال��ع��ام  منذ  اال�سرائيلي  االح��ت��الل  حت��ت  ال���رازح  املقد�سي 
الفل�سطيني)فل�سطني  الداخل  يف  الفل�سطينية  والقرى  املدن  من  عدد  اإىل 
والتي  "مدن خمتلطة"،  اأّنها  على  ُتعّرف  التي  املدن  وبوجه خا�ض   ،)4٨
معظمها  كان  اأن  بعد  االأغلبية،  هم  فيها  اليهود  والعرب.  اليهود  ي�سكنها 
الهجمات  تلك  االأزم���ة  ه��ذه  تداعيات  من  النكبة.  ع��ام  حتى  �سرفًا  عربيًا 
واالقتحامات التي قامت بها جمموعات يهودية ميينية متطّرفة جدًا ُتطالب 
بطرد العرب وتنادي ب� "املوت للعرب"، كما نادى النازيون يومًا ما ب�سيغة 
ومن  امل�ستوطنني  من  املتطرفني  من  حافالت  تنظمت  اإذ  لليهود".  "املوت 
�سكان البلدات اليهودية من ا�سرائيل، وهاجمت عدًدا من االأحياء العربية 
حتت حرا�سة ال�سرطة اال�سرائيلية وقوى من اجلي�ض اأي�سًا. وهذا ما ف�سح 
غري  حكومي  وبقرار  اال�سرائيلية  االأمنية  االأجهزة  تواطوؤ  املك�سوف  على 
اأي  اإاّل بقرار من امل�ستوى ال�سيا�سي،  ُمعلن )الأن هذه االأجهزة ال تتحّرك 
احلكومة( مع اجلهات املتطرفة. وبّينت هذه التغطية عن خلل يف منظومة 
العالقة بني "الدولة" ك�سلطة حاكمة وُم�سرّية حلياة مواطنيها كافة، وبني 
العرب الفل�سطينيني يف ا�سرائيل والذين ُي�سكلون قرابة 23% من جممل 
اإنه غري مرتبط  اأي  ال�سكان يف ا�سرائيل. هذا اخللل لي�ض وليد ال�ساعة. 
لب الفكر  بتداعيات اأزمة حي ال�سيخ جراح فقط. اإمّنا تعود جذوره اإىل �سُ
بقي  م��ن  ووج���ود  بقاء  لقبول  كلًيًا  الراف�ض  اال�سرائيلي  ث��م  ال�سهيوين 
االأر���ض  على   194٨ يف  الفل�سطينية  النكبة  بعد  الفل�سطيني  ال�سعب  من 
اأُن�سئت يف  الفل�سطينية، التي ا�سبحت حتت �سيطرة دولة ا�سرائيل التي 

العام ذاته. 
مواطنتهم  ولكن  ا�سرائيل.  يف  مواطنون  هم   4٨ ال�  فل�سطينيي  اأّن  ِعلًما 
عليهم  وفر�ست  هويات  عليهم  وّزع��ت  ال��دول��ة  اأّن  مبعنى،  كاملة.  لي�ست 
اأّن  اإاّل  وحقوقهم.  حرياتهم  من  للحدِّ  جائرة  قوانني  �سّنت  بل  قوانينها، 
ا�سرائيل  تزُعم  ال��ذي  اليهودي  مواطنة  م�ستوى  اإىل  َترَقى  ال  مواطنتهم 
يعي�ض عليها، وال  التي  واأج���داده  اآبائه  اأر���ض  اأّن��ه �ساحب حّق كامل يف 
لل�سعب  القومية  "قانون  جوهر  هو  وه��ذا  فيها.  ال�سعوب  من  لغريه  ح��ّق 
"قانون القومية"( الذي �سّرعه الكني�ست  ب�  اليهودي" )ُي�سمى اخت�سارًا 

اال�سرائيلي يف 201٨. 
كاماًل،  مواطنًا  لي�ض  يهودي  غري  هو  َم��ْن  اأّن  القانون  ه��ذا  َيعترب  عمليًا، 
وحقوقه منقو�سة تاريخيًا وفعليًا. وبالتايل قد ت�ستطيع الدولة يف حاالٍت 
درجة  اإىل  بلوغًا  املدنية،  حقوقه  من  وجتريده  منه  املواطنة  �سحب  معينة 
انعكا�سات  اأّم��ا  فيه".  مرغوب  غري  "مواطنًا  باعتباره  الدولة  من  ط��رده 
قانون القومية اأعاله على ال�سلوك اجلماعي والفردي لال�سرائيليني، فتّمت 
ال�سكنية  لالأحياء  املتطّرفني  واقتحامات  اع��ت��داءات  خ��الل  من  مالحظته 
واإحل��اق  فيها  ال�سكان  اإي���ذاء  وحم��اول��ة  املختلطة،  امل��دن  يف  الفل�سطينية 
ال�سرر مبمتلكاتهم اخلا�سة، اإىل جانب املمتلكات العامة التي مل ت�سلم من 
عدوانيتهم. وهنا تتو�سح �سيا�سات الدولة جتاه من تعتربهم ولو ر�سميًا 
مواطنيها، اأي العرب الفل�سطينيني من عدم توفري احلماية لهم وملمتلكاتهم، 
وغياب م�ساريع ت�سمن امل�ساواة يف احلقوق والعدل امل�سحح، وغري ذلك 
من امتيازات توزعها الدولة على مواطنيها اليهود لكونهم مواطنني فيها. 

اإذن، بّينت اأحداث �سهر ايار 2021 والتي ُي�سّميها البع�ض تداعيات ال�سيخ 
وبني  الدولة  بني  العالقة  منظومة  يف  مظهري  خلل  عن  فقط  لي�ض  ج��راح 
تعود جذوره  ُبنيوي مق�سود  اجتماعي  بل عن �سرخ  فيها،  الفل�سطينيني 
الذين  الكبار  مفكريها  وطروحات  ال�سهيونية  احلركة  تكوين  اأُ�س�ض  اإىل 
اأُ�س�ض ترجمة ت�سريح  ُيعرفون ب� "اآباء ال�سهيونية". وهم الذين و�سعوا 
دولة  هو  �سيا�سي  كيان  هيئة  على  ملمو�ض  واق��ع  اإىل   1917 من  بلفور 

ا�سرائيل، بالتعاون والتواطوء مع بريطانية الدولة املنتدبة على فل�سطني. 
وهوؤالء اأنف�سهم و�سعوا وثيقة ا�ستقالل ا�سرائيل التي توفر م�ساحات من 

حرية العبادة وال�سكن والعي�ض دون تفرقة بني املواطنني للوهلة االأوىل. 
الواقع التاريخي لهذا الكيان امل�سطنع والذي اعتمد موؤ�س�سوه على تطبيق 
االر���ض  ا�سحاب  فل�سطني  �سكان  بطرد  متّثل  لتاأ�سي�سه  فعلية  خطوات 
اال�سليني وتوطني م�ستعمرين مكانهم. اأّما من بقي من الفل�سطينيني، فتّم 
اعتباره  من  بالرغم  الع�سكرية،  االأحكام  حتت  عامًا  ع�سرين  ملدة  و�سعه 
مواطنًا يف الدولة. وهذا يعني اخ�ساع الفل�سطينني يف ا�سرائيل ملراقبة 
التي  الدولة  يعلنوا ع�سيانًا على  الدائم كي ال  ومتابعة م�ستمرة، وقمعهم 

ُفر�ست عليهم. 
االآن  اإىل  م�ستمر  الزمن  من  عقود  عليه  م��ّر  ال��ذي  التاريخي  ال��واق��ع  ه��ذا 
ال��ف��وق��ي��ة وال��ت��ف��رق��ة  ق��واع��د  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده  م��ن منطلق  ب��اأ���س��ك��ال خمتلفة 
العن�سرية. وبالتايل تتمثل التفرقة العن�سرية من خالل �سيا�سات الف�سل 
اآنًفا كمدٍن  اإليها  العن�سري املُطّبقة على اأر�ض الواقع. فاملدن التي اأ�سرنا 
خمتلطة لي�ست كذلك باملّرة. هي مدن يعي�ض فيها �سعبان منف�سالن، بحيث 

اأّن لكّل واحد منهما احياوؤه ومناطقه اخلا�سة به، وموؤ�س�ساته التي تخدمه. 
احلّيز الوحيد الذي مُيكن اأْن يلتقي به ال�سعبان هو االقت�سادي فقط. حتى 
العالقات يف اجلامعات واملعاهد العليا التي ميكن اعتبارها حّيزات خمتلطة 
ال تدفع اىل االختالط والعمل امل�سرتك. ويظهر هذا من خالل وجود نقابتي 

طالب. واحدة لليهود واأخرى للعرب الفل�سطينيني يف كل جامعة وكلية. 
ال�سيطرة  الوا�سح  من  اأّن��ه  حيث  والفعل.  ال�سكل  هرمية  املنظومة  اإذن، 
من فوق على قاعدة الهرم وت�سيريه وفقًا الأجندات �سيا�سية تتجاوب مع 
فكرة االإبقاء على الهيمنة اليهودية يف الدولة. وفعليًا تقوم الدولة بتطبيق 
ممار�ساتها بطرق ت�سمن بوا�سطتها اإحكام قب�ستها على اأعناق املواطنني 

الفل�سطينيني فيها. 
العربية يف  ال�سكنية  انتهت هجمات واقتحامات امل�ستوطنني على االأحياء 
الفل�سطيني  ال��داخ��ل  يف  الفل�سطينية  البلدات  من  وع��دد  املختلطة،  امل��دن 
ب�سورة �سريعة بعد اأيام قليلة من بدايتها. و�سبهها بع�ض املتابعني ب� "يوم 
و�سط  اإاّل  تتوقف  ومل  النازية.  الفرتة  يف  املانيا  يف   193٨ البلور" يف 
اعتقاالت ملئات من ال�سباب الفل�سطيني، مّت تقدمي لوائح اتهام بحّق بع�ض 
املهاجمني،  من  م�ستوطن  اأي  بحّق  اتهام  الئحة  اأي  م  ُتقدَّ مل  فيما  منهم، 
بالرغم من اأّن كامريات ال�سوارع واملحالت ر�سدتهم. وهذه و�سعية بعثت 
من جديد ر�سائل ترميزية للفل�سطينيني يف الداخل، يف اأّن �سيا�سة الع�سا 
واجلزرة بيد الدولة ولي�ست بيد اآخرين، وتقوم بتفعيلها متى ت�ساء وكيفما 
ت�ساء. ولهذا، ف��اإّن هذه االأزم��ة ال تعني نهاية املد واجل��زر يف العالقة بني 
الدولة )دولة ا�سرائيل( وبني من تعتربهم نظريًا مواطنيها الفل�سطينيني، 

لكنها حلقة اأخرى �ستليها غريها.
 * مؤرخ وأكاديمي فلسطيني من حيفا

عالقة إسرائيل مع فلسطينيي الداخل بين المد والَجْزر !

رسم للفنان الفلسطيني رائد القطاني.

جوين من�سور*  

بّينت أحداث ايار 2021 والتي ُيسّميها البعض تداعيات 
الشيخ جراح عن شرخ اجتماعي ُبنيوي مقصود تعود 

جذوره إلى أُسس تكوين الحركة الصهيونية
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اال�صتيطان يف القد�س
التي  ال��دول��ي��ة  االإدان����ات  م��ن  ال��رغ��م  على  القد�ض  يف  اال�ستيطان  ا�ستمر 
ا�سرائيل  اأن  )روي���رتز(  وك��ال��ة  قدمته  حتليل  ويف  ا�سرائيل.  اإىل  توجه 
متزايدة.  دبلوما�سية  انتقادات  ظل  يف  امل�ستوطنات  ب�سبب  اأزم��ة  تواجه 
واالحت��اد  املتحدة  االمم  من  �سديدًا  نقدًا  با�ستمرار  ا�سرائيل  تلقت  وق��د 
ال�سكنية  الوحدات  من  االالف  بناء  عن  االع��الن  مع  االورب��ي، خ�سو�سًا 

وقد  عليها)1(.  دولتهم  اإقامة  يف  الفل�سطينيون  يفكر  التي  االأرا�سي  على 
اأجاب رئي�ض الوزراء اال�سرائيلي ال�سابق نتنياهو على فكرة جتميد البناء 
يف  م�ستوطنات  تخلي  لن  برئا�سته  "احلكومة  اإن  ق��ائ��اًل:  بامل�ستوطنات 
معتربًا اأن عهد تقدمي التنازالت  القد�ض وال�سفة الغربية خالل واليتها"، 
اإع��ادة جتميد  كما رف�ض فكرة  اإىل غري رجعة".  قد وىّل  القبيل  من هذا 

)1(  جريدة القدس 7/2/2013.

ال�سعيد  على  احلالية  حكومته  جتربة  "اإن  قائاًل  امل�ستوطنات  يف  البناء 
ال�سيا�سي اثبتت بطالن خطوة كهذه، نظرًا الن ق�سية اال�ستيطان من نتائج 
النزاع مع الفل�سطينيني ولي�ض من م�سبباته)2(. ويف ت�سريح اآخر اأعلن عن 
للفل�سطينيني.  احلكم  من  نوع  عن  فل�سطينية، وحتدث  دولة  اإقامة  رف�سه 
وال�سفة  ال�سرقية  ال��ق��د���ض  م�ستوطنات  يف  ال��ب��ن��اء  موا�سلة  على  واأك���د 

)2( وكالة معًا االخباريه 18/1/2013.

قضية

الصراع الجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس وحولها: 
صراع على االرض والسيادة عليها

ميكن و�صف ال�رصاع على مدينة القد�س بانه �رصاع على 
الوقت هو �رصاع  نف�س  االر�س وال�صيادة عليها. ويف 
يرفع  الذي  والعلم  واملظهر،  وال�صكل،  الرموز،  على 
على مبانيها، وا�صوارها. و�رصاع على الرواية، وحماولة 
جانب  من  االأر�س  على  الواقع  االأمر  لفر�س  م�صتمية 
اإن  القول  ميكننا  حيث  االأ�صعدة.  خمتلف  على  واحد، 
االمور.  من خوامت  متقدمة  مرحلة  ي�صهد  العام  الو�صع 
من  االإ�رصائيلية  اال�صتيطانية  ال�صيا�صة  تتوا�صل  حيث 
خالل اإقامة امل�صاريع اال�صتيطانية، وم�صادرة االأرا�صي، 
وتهويد مدينة القد�س، وعزلها عن ال�صفة الغربية باإقامة 
جدار الف�صل العن�رصي، واال�صتمرار يف حما�رصة القرى 
واملدن الفل�صطينية، وعزل غور االأردن. ومنع امل�صلني 
امل�صلني  اأعمار  وحتديد  قاعاته،  يف  �صلواتهم  اأداء  من 
والقرى  املدن  يف  الفل�صطينيني  منازل  وهدم  منهم، 
�صكناهم  اأماكن  من  البدو  وترحيل  خمتلفة،  بذرائع 

واإبعادهم عن م�صادر رزقهم.
ت�صدر  التي  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  التقارير  وتك�صف 
�صك االإ�رصائيلي باال�صتيطان، وم�صمون  كل عام عن تمّ
�صالم  هو  مبا  حتقيقه،  اإىل  ي�صعى  الذي  وال�صالم  احلل 
والقوي،  ال�صعيف  والعبد،  ال�صيد  واملهزوم،  املنت�رص 
يدعي  املتناق�صة،  الثنائية  ظل  ويف  واخلا�صع.  املهيمن 
يدمر  املوازي  االآخر  اجلانب  ويف  لل�صالم.  يده  ميد  اأنه 
اإمكاناته. وهكذا تقدم اإ�رصائيل نف�صها اأمام العامل "على 
ا�صتثنائية  اأنها �صحية وبحاجة ما�صة الإجراءات حماية 

على الرغم اأنها دولة حمتلة قوية ومدججة بال�صالح".

خليل التفكجي*  

الغربية،م�سددًا على اأنه طاملا كان رئي�سًا للحكومة ال اريد ان ا�سيطر على 
الفل�سطينيني، ولن اأجعلهم مواطنني يف دولة ا�سرائيل، كما اأنني ال اأريدهم 
رعايا. لذا �سيكون هنالك نوع من احلكم يف اطار منزوع ال�سالح)3(. ويف 
ذكرى احتالل مدينة القد�ض اخلم�سني و�سف نتنياهو"القد�ض باأنها "قلب 
فقد  هرت�سوغ  يت�سحاق  العمل  زعيم حزب  اما  يّق�سم")4(.  لن  الذي  االمة 
االبدية  العا�سمة  وهي  قلبهم،  هي  فالقد�ض  قلب  من  لليهود  كان  قال"اإن 
لل�سعب اليهودي والإ�سرائيل")5(. وقد ا�ستمر البناء اال�ستيطاين يف مدينة 
القد�ض �سواء اكان بامل�سادقة على املخططات لتو�سيع م�ستعمرات قائمة، 
ذلك  اأك��ان  �سواء  جديدة،  م�ستعمرات  القامة  على خمططات  امل�سادقة  اأو 
داخل مدينة القد�ض اأو خارجها الإقامة القد�ض الكربى، التي اأخذت ُبعدًا 
امنيًا و�سيا�سيًا وجغرافيًا ودميوغرافيًا لتحقيق االهداف املو�سوعة �سمن 
القد�ض عا�سمة لدولة واحدة دون �سريك  اال�سرتاتيجية اال�سرائيلية بان 
بينيت  نتيناهو  خلف  ويتابعها  تتغري  مل  التي  ال�سيا�سة  وهي  فل�سطيني. 

وحكومته. 
اأو�سع واأعمق  القد�ض منذ عام 2000 هي  التي طراأت على  التغريات  اإن 
جذورًا مما ميكن ت�سوره، فلم تعد القد�ض املدينة التي كانت يف ت�سعينيات 
القرن املا�سي، عندما بداأ اال�سرائيليون والفل�سطينييون التفاو�ض حول 
التي  لل�سيغة  القد�ض وفقًا  تق�سيم  د مهمة  للمرة االوىل. مما عقَّ م�سريها 
اقرتحها الرئي�ض )بيل كلنتون(. لقد فر�ست احلكومة اال�سرائيلية وقائع 
على االر�ض خالل ال�سنوات والعقود املا�سية، حتى بات �سائعًا القول يف 
بع�ض االو�ساط اإن التق�سيم مل يعد قاباًل للتنفيذ، بالنظر اإىل ت�سارع بناء 
امل�ستوطنات وال�سكل التي اتخذته هذه ال�سيا�سية. ويف الوقت نف�سه جرى 
طرح  منعت  التي  الفل�سطينية  االأحياء  داخ��ل  اال�ستيطانية  البوؤر  تو�سيع 
ج��راح(.  ال�سيخ  املكرب،  العمود، جبل  )راأ���ض  اأخ��رى  مرة  التق�سيم  فكرة 
الذي ُو�سع عام 1990 القامة )26( بوابة حول  تنفيذًا مل�سروع �سارون 
الكلفة  يرفع  اال�ستيطانية  والبوؤر  اال�ستيطاين  التو�سع  اأن  كما  القد�ض. 
ال�سيا�سية للتق�سيم، وبالتايل يقلل من احتمال حدوثه، كما اأن التغيريات 
املتطرف،  اال�سرائيلي  اليمني  و�سعود  العربية  الدولة  داخل  ط��راأت  التي 
التق�سيم  ب��دء  مع  مرتافًا  املدينة  ح��ول  والتاريخية  الدينية  املطالب  د  �سعَّ
تكون  املفاو�سات،  ت�ستاأنف  وحاملا  الدينية.  لالأماكن  واملكاين  الزماين 
ا�سرائيل قد خلقت اأمرًا واقعًا ي�سعب تغيريه، و�سيكون على كال الطرفني 

االنفتاح على "حلول ّخالقة" تن�سجم مع هذا املناخ اجلديد.
نظرية تفتيت االأحياء

على  لل�سيطرة  االأمنية  الق�سية  اأُعينها  ن�سب  اال�سرائيلية  ال�سلطات  ت�سع 
حمط  البوابات  وق�سية  والثانية  االوىل  االنتفا�سة  جتربة  وكانت  احليز. 
درا�سة معّمقة من قّبل االأجهزة االمنية، على اإعتبار اأن التوا�سل اجلغرايف 
اأه��داف  اأم���ام  �سلبة  ن��واة  خلق  اإىل  ي���وؤدي  العربية  لالأحياء  الفل�سطيني 
ال�سلطات اال�سرائيلية بال�سيطرة على احليز وال�سكان. فكان برنامج تقطيع 
�سمن  عليها  ال�سيطرة  لي�سهل  اأهدافها  اأه��م  �سمن  الفل�سطينية  االأح��ي��اء 
بامل�ستعمرات،)واالخرتاق(،  االأحياء  تطويق  هو  مبا  )التطويق(،  قانون 
)والت�ستيت(  العربية.  االأحياء  داخل  اال�ستيطانية  البوؤر  اإقامة  خالل  من 
االأحياء  داخ��ل  ف�سيف�ساء  اإىل  اجل��غ��رايف  واحليز  االأبنية  حتويل  هو  مبا 
اليهودية. وقد جنحت يف هذا امل�سمار اإىل حٍد كبري يف قرية بيت �سفافا 
تطبيق  يجري  واالآن  القدمية.  البلدية  من  الغربي  اجلنوب  اإىل  تقع  التي 
اليهودية  االم��الك  قانون  باإ�ستخدام  ج��راح  ال�سيخ  حي  يف  النظرية  هذه 
امل�سارف  جبل  منطقة  رب��ط  اإىل  امل�سروع  ه��ذا  ويهدف   .194٨ ع��ام  قبل 
عام  بني  االردن  ح��دود  �سمن  تقع  اإ�سرائيلية  اأرا���ضٍ  وهي  )�سكوب�ض(، 
)1967/194٨( �سمن اإتفاقية الهدنة والتي كانت �سابقًا معزولة. وبالتايل 
اإقيمت  ربطها مع القد�ض الغربية عن طريق ربط البوؤر االإ�ستيطانية التي 
جراح،  وال�سيخ  العامة،  للم�سلحة  كاإ�ستمالك  املفتي(  )ك��رم  املنطقة  يف 
اإم هارون( املال�سقة للخط االأخ�سر، وبالتايل حتويل  مع منطقة )كبانية 

)3( جريدة االيام 21/1/2013.

)4( خطاب نتياهو بتاريخ 27/5/2014.

)5( خطاب هرتصوغ في إحتفال الكنيست 28/5/2014.

عليها.  االمنية  ال�سيطرة  ي�سهل  �سغريه  اأج���زاء  اإىل  ج��راح  ال�سيخ  ح��ي 
الهوى يف منطقة �سلوان عن طريق  ال�سياق جاءت منطقة بطن  ويف هذا 
الربط الديني )املقربة اليهودية( يف جبل الزيتون، واإرتباطها باال�سطورة 
راأ���ض  يف  اإ�ستيطانية  ب���وؤرة  اأك��رب  اإق��ام��ة  م��ع  املنتظر،  وامل�سيح  اليهودية 
العمود. والدخول عن طريق البوؤر التي متت اإقامتها بطرق خمتلفة، لت�سل 
االنبياء  "داوؤد" وقبور  )التاريخي( مبدينة  املقد�ض  منطقة احلو�ض  اإاىل 
هذه  اإي�سال  ويتم  اجلنوبية.  الناحية  من  القدمية  البلدة  باأ�سوار  لتحيط 
املنطقة بحائط الرباق. وبالتايل حتقيق اكرث من هدف. االأول ربط املناطق 
وثانيها  ال��رباق(،  )حائط  الدينية  املناطق  مع  "داوؤد"(  )مدينة  التاريخية 

و�سبطها  متناثرة  �سغرية  اأحياء  اإىل  ومتزيقها  العربية  االأح��ي��اء  تفتيت 
اأمنيًا، وثالثها وهو االأهم ال�سيطرة الكاملة على احلو�ض التاريخي وفر�ض 
ال�سيا�سة  باأن  نرى  اأي مباحثات �سالم م�ستقبلية. وهكذا  اأمام  اأمر واقع 
اال�سرائيلية اإجتاه املدينة واحدة، �سواء اأكانت احلكومات ي�سارية )حزب 
العمل( اأو ميينية. باإعتبار اأن القد�ض املوحدة عا�سمة اأبدية للدولة العربية 
اأما الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها  وهي الراأ�ض والقلب لل�سعب اليهودي. 
اإتفاق عام  اإن  القد�ض ال�سرقية، فلي�ض لها وجود يف الروؤية احلزبية، بل 
2015 يف االردن بني امللك عبد الله )ملك االردن(، وجون كريي )وزير 
اخلارجية االمريكي( وبنيامني نتنياهو )رئي�ض الوزراء اال�سرائيلي( اعترب 
اأن عا�سمة فل�سطني هي )قرية بيت حنينا( التي تقع اإىل ال�سمال من املدينة. 
وعلى �سوء ما �سبق ذكره تفر�ض احلكومية االإ�سرائيلية اأمرًا واقعًا يف 
داخل املدينة، وت�سابق الزمن لو�سع روؤيتها حول املدينة بال�سيطرة على 
ما حتت االأر�ض )االأنفاق(، وما فوق االأر�ض )االإ�ستيطان(، ويف الف�ساء 
اإقامة خطوط )تلفريك(، للو�سول اإىل الهدف املعلن وغري املعلن باأن القد�ض 

�سرقها وغربها عا�سمة لدولة واحدة ومن دون اأي �سريك فل�سطيني. 
* مدير دائرة الخرائط ونظم املعلومات الجغرافية / بيت الشرق 
وخبير خرائط مدينة القدس

الخارطة
رقم "1"

الخارطة رقم "2"

التغيرات التي طرأت على القدس منذعام 2000 هي 
أوسع وأعمق مما يمكن تصوره، فلم تعد القدس 
المدينة التي كانت في تسعينيات القرن الماضي
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* تم عرض 
فيلم الجدار في 

عدة مهرجانات 
منها: مهرجان 

تورنتو،مهرجان 
البرازيل،مهرجان 

املرأة،مهرجان 
بوسطن، 

مهرجان الفيلم 
الفلسطيني، 

وغيره من 
املهرجانات 

التي مازال يقوم 
الفيلم بجولته 

فيها وأوضحت 
املخرجة 

األمريكية إيمي 
وليامز، منتجة 

الفيلم: "هذا 
الفيلم رائع 

حتى من دون 
روجر ووترز. ال 
عد مشاركة 

ُ
ت

روجرز ضرورية؛ 
ألن الفكرة هي 

أن قصتهم 
وأحالمهم 
ورؤيتهم 

وفنهم يجب 
أن تكون بقدر 
أهمية أعمال 

املشاهير. 
هل سيتطلب 

األمر قدوم أحد 
املشاهير إلى 

املخيم للحصول 
على اعتراف 

العالم باألوضاع 
هناك؟".

كيف ميكن لالجىء الفل�سطيني يف خميم �ساتيال اأن يجعل العامل ي�سمعه؟ 
ذاك كان هدف مريا �سيداوي، املخرجة والالجئة الفل�سطينية من خميم 
الوثائقي  فيلم"اجلدار"  من  �ساتيال،  خميم  من  القريب  الرباجنة  ب��رج 
اأربعة الجئني يف خميم  اأك��رث من عامني ح��ول  م��دار  ال��ذى �سورته على 
�ساتيال، تريد من خالله ك�سر ال�سورة النمطية الكاملة عن �سكان خميمات 

الالجئني يف لبنان: اأنهم فقراء وبال م�ستقبل ويتقاتلون طوال الوقت. 
تقول مريا:حلظة الوقوف يف �ساحة خميم �ساتيال كانت كفيلة اأن جتعلني 
اأفكر يف كل ما اأرى حويل. وجوه تتكد�ض فيها حاالت من االأمل وال�سرب 
واللجوء  متعبة من احلّر  النا�ض  مل�سيح م�سلوب.  معًا. حالة جت�سد وجه 
اأن  علينا  للم�سور  وقلت  اأماكنها.  يف  كامرياتنا  رتبنا  االإنتظار.  وكرثة 
ناأخذ كل اجلمال املوجود يف هذه القباحة. وبداأنا بت�سوير فيلمنا الثاين 
على  ا�ستطاعتهم ك�سر جدار جاثم  بقدر  يحاولون  �سبان  اأرب��ع  اجل��دار. 

اأرواحهم ومينعهم من التحرك بحرية. 
لفرتة  دام  ال��ذي  الت�سوير  خ��الل  اكت�سفنا  اأن��ن��ا  احلقيقة  م��ريا:  ت�سيف 
تفا�سيلهم  ومالحقة  الكامريا  اأم���ام  معهم  احل��دي��ث  خ��الل  وم��ن  اأ�سبوع 
لت�سل  االأم���ر  تعدت  ب��ل  ف��ق��ط...  واح��د  ج��دار  م�ساألة  تكن  مل  امل�ساألة  اأن 
النظام  اآخر واآخ��ر واآخ��ر... ج��دران و�سعها  اىل جدار يرقد خلفه جدار 
الكبري وال�سغري يف داخل الالجئ الفل�سطيني. هذا الالجئ الذي ترتب 
عليه حتمل كل خ�سارات العرب وانهزاماتهم وحده. جدار من العن�سرية 
ي�سعر بها من االأخر اللبناين، وجدار من القهر والدفع اىل عدم االندماج 
باملجتمع وجدار من احلياة داخل كيلومرت مربع �سغري وال اأمل يف تغيري 
املكان، جدار من الت�سنيف واملنع من ممار�سة احلقوق االإن�سانية البديهية 
ب�سبب قوانني تبيح حرمان الفل�سطيني من العمل و�سراء بيت وال�سفر. كل 
هذه اجل��دران وقف عندها كل من ريان وعمر و�سميح ومالك متحدثني 
عما هو خا�ض يف داخلهم وما يعك�سه من �سورة قامتة للعامل من حولهم".
 ت�سيف مريا: فكرت كثريًا قبل اأخذ القرار بت�سوير هذا الفيلم. وكان 
مني  وتتطلب  فل�سطينية  الجئة  نف�سي  فاأنا  املعوقات.  من  الكثري  هناك 
يف هذا الفيلم الوقوف على م�سافة واحدة مما اأكون ومما اأعي�ض ومما 
يعي�ض هوؤالء ال�سبان. حاولت جهدي ت�سوير الواقع كما هو وال�سخرية 
منه اذا اأمكن. كان من املهم اإيجاد اأمل يحث اأولئك ال�سبان على ك�سر 
جدارنهم. ووجدنا اأن طريقتهم الوحيدة هي �سنع فيلم ي�سور حياتهم 
روج��ر  فلويد  بينك  فرقة  يف  الربيطاين  املغني  اىل  اإر���س��ال��ه  اأم��ل  على 
لكن  املبا�سر.  الفل�سطينية  للق�سية  مبنا�سرته  م��ع��روف  وال��رتز.وه��و 
يحاولون  وه��م  ال�ساب  الرباعي  ه��ذا  مغامرة  يتناول  االأم��ر  ب��داأ  وبينما 
باأن يحيي حفاًل مو�سيقًيا  الربيطاين روجر ووت��رز  ال��روك  اإقناع جنم 
يف حيهم املتهالك، اأ�سبح فيلمًا عن كيف ميكنك اأن تكون نف�سك وتقاوم 
الظروف يف املخيم. كيف ميكنك حتدي نف�سك، وكيف ميكنك اأن جتعل 
العامل ي�سمعك؟ احلياة يف مثل هذه الظروف لي�ست �سهلة والبقاء اإيجابًيا 

يتطلب منك الكثري".

هيئة التحرير: د. ح�سن منيمنة - عبد النا�سر االأيي - د. زهري هواري - اإميان �سم�ض 
- اخراج وتنفيذ: علي كمال الدين - خط: ح�سني ماجد - ر�صوم: بهاء �سلمان.

الهيئة اال�صت�صارية: د. طارق مرتي، مروان عبد العال، ن�سري ال�سايغ، ه�سام دب�سي، 
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حكومية  هيئة  ه��ي  الفل�صطيني  اللبناين  احل���وار  جلنة 
التي  العامة  بال�صيا�صات  وتعنى   2005 العام  يف  تاأ�ص�صت 

تعالج ق�صايا اللجوء الفل�صطيني يف لبنان. 
ت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ك��ح��ل��ق��ة ارت���ب���اط م��رك��زي��ة ب���ن ال��اج��ئ��ن 
املعنية،  والدولية  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  وبن  الفل�صطينين 
احلكومة  �صيا�صات  ح��ول  واالق��راح��ات  امل�صورة  مقّدمة 
لل�صعب  الوطنية  امل�صالح  على  بذلك  مرتكزًة  اللبنانية، 
الاجئن  وح���ق  ال��ت��وط��ن  رف�����س  مقدمها  ويف  ال��ل��ب��ن��اين 
اإىل  عودتهم  حلن  الكرمي  بالعي�س  لبنان  يف  الفل�صطينين 

ديارهم.
■ جميع الحقوق محفوظة 2021
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

اإن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مما ورد يف هذه 
الن�سرة ال تعرّب بال�سرورة عن وجهة نظر جلنة احلوار اللبناين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجوء الفلسطيني في لبنان (٢)

واقع العيش
وإرادة التقّدم

ماذا يريد أن يقول شباب شاتيال للعالم؟
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