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االفتتـاحيــة

بيروت خيمتنا الوحيدة
بيروت جنمتنا الوحيدة

بيروت  نحو  والوطنية  الشعرية  رؤيته  درويش  محمود  خّلص  األشعار  بهذه 
التي عاش فيها أطول فترة وأقسى مرحلة من حياته. مرحلة انفجرت فيها أشعاره 
أهلية  م��ن ح��روب  الداخلي  املستوى  ل��ه على  ب��ي��روت وم��ا تعرضت  ان��ف��ج��ارات  م��ع 
وطائفية، وعلى املستوى اخلارجي من غزو واعتداءات إسرائيلية توجت بحصار 
بيروت عام 1982 وخروج م. ت. ف من لبنان وبدء مرحلة جديدة ومختلفة لواقع 

مسيرة الشعب الفلسطيني.
في الفترة املمتدة من 1973-1982 عاش الشاعر محمود درويش في بيروت، 
ترأس حترير مجلة شؤون فلسطينية وأصبح مديرا ملركز أبحاث منظمة التحرير 
الفلسطينية قبل أن يؤسس مجلة الكرمل عام 1981. وقد ترك درويش بيروت بعد 

الغزو اإلسرائيلي بقيادة شارون وحصارها وارتكاب مجازر صبرا وشاتيال.
بحرها  موجات  مع  وتفاعل  تفاصيلها  بكل  اللبنانية  التجربة  دروي��ش  ع��اش 
وهدير أمواجها، محاوال حماية الفلسطيني من البقاء أكثر في الشتات، وخائفا أن 
ميوت الفلسطيني أكثر في مطحنة صراعها العرقي، وكان وجهه الى فلسطني، قلبه 

يعشق بيروت املكان املؤقت والرائع ولكنه الغامض والقاتل معا.
العربي  الصمت  ي��رى  وه��و  امل��رع��ب  هاجسه  الزعتر  ت��ل  مخيم  مذبحة  وك��ان��ت 
ال���ى ب��ي��روت ليقتل م��ن فيها وال ي��ش��رع ن��ح��و االح��ت��الل  وال��س��الح ال��ع��رب��ي ي��دخ��ل 

اإلسرائيلي وهو القائل:
أيها النسيان : انك تليق بكل األسماء ولكنك لن تكون تل الزعتر...

وكتب درويش قصيدته املشهورة أحمد الزعتر،
 و من اخلليج إلى احمليط ، و من احمليط إلى اخلليج

 كانوا يعّدون اجلنازة
 وانتخاب املقصلة

 أنا أحمد العربّي - فليأت احلصار
 جسدي هو األسوار - فليأت احلصار

 و أنا حدود النار - فليأت احلصار
 و أنا أحاصركم

 أحاصركم
و صدري باب كّل الناس - فليأت احلصار

ويصف محمود درويش بيروت باملدينة امللتهبة، مدينة املدن، وأنها صاغت كل 
من مّر فيها ولم يقدر أحد على صياغتها ويقول: » عشت فيها عشر سنني أكثر مما 
عشت في حيفا، وال يأذن لك احد بأن تواصل اإلصغاء الى إيقاع ما فيها من أسرار«.

في كل واحد منا بيروت، كنا هناك وما زلنا هناك فالبذرة ال تهاجر، وليس سهال 
اقتالع بيروت من البناء العضوي ملن يساهم في صياغة بيروت املضادة.

بيروت تفاحة
والقلب ال يضحك
وحصارنا واحة

في عالم يهلك
الغليان  من  حالة  كانت  األن��ف��اس،  اللتقاط  مكان  مجرد  من  أكثر  بيروت  كانت 
القومي والفعل الفلسطيني، لذلك فإن أرض قصائد محمود درويش في بيروت قد 
لّونت قصيدة األرض بأصابع الشهداء واملقاتلني، الوالدة واملوت والبقاء والرحيل، 
املخيم وحق العودة، البحر والّبر، أسئلة الشاعر الذي ال يعرف إن كان يطل على 
وجه قنبلة أم على وجه فلسطني، وهل يعود محموال على طائر احلرية الى بلده أم 

محموال على تابوت.
نافذة  يجد  أن  محاوال  واح��د،  آن  في  للمكان  وحبه  املكان  من  الشاعر  قلق  أن��ه 
ملأزق الوجود الفلسطيني وهويته القلقة في بحر بيروت، وقد عبر الشاعر عن تلك 
املرحلة قائال: » اعتبر أن املرحلة البيروتية في شعري ملتبسة بسبب ضغط احلرب 
األهلية أوال، وبسبب الشعور بألم العاطفة ثانيا«، بيروت كانت في درجة الغليان، 

غليان  املشاعر والرؤية، كانت محل حيرة.
قمر على بعلبك

قمر على بيروت
يا حلو، من صّبك

فرساً من الياقوت
يا ليت لي قلبك

ألموت حني متوت
الى  حتتاج  ما  فنادرا  انتبه،  لم  ق��ال:  بيروت،  حتب  هل  دروي��ش  سئل  وعندما 
التأكيد م��ن أن��ك ف��ي ب��ي��روت، ألن��ك م��وج��ود فيها ب��ال دل��ي��ل، وه��ي م��وج��ودة فيك بال 
ب��ره��ان، ص��وت ال��رص��اص هو ال��ذي ي��دل على ب��ي��روت، ص��وت ال��رص��اص أو صراخ 

الشعارات على اجلدران.
أنا ال أعرف بيروت، وال أعرف إن كنت أحبها أم ال أحبها ولعّل اجلميع أدركوا أن 
ال بيروت في بيروت، فهذه السيدة اجلالسة على حجر صورة لزهر عباد الشمس 
البصر،  خ��داع  دورة  ال��ى  السواء  على  وأع��داءه��ا  عشاقها  وجت��ر  لها،  ليس  ما  تتبع 

منذ زمن ليس بقليل، وفي أكثر من مناسبة، وعلى لسان أكثر 
من مسؤول، وبكلمات عدد كبير من الباحثني واحملللني وغيرهم، 
وعلى صفحات حق العودة أيضا؛ جرى تناول ما يسببه غياب 
إستراتيجية فلسطينية واضحة من خلل جسيم يتهدد احلقوق 
الشعب  أجن���زه  مب��ا  امل��س��اس  وي��ه��دد  ب��ل  الفلسطينية،  الوطنية 
وقد  املستويات.  كافة  على  املعاصرة  ثورته  خ��الل  الفلسطيني 
اجمع الكل بطريقة ما على أن اإلستراتيجية الواضحة املنشودة 
في  مبا  املرحلة  مراجعة  ض��رورة  شيء  كل  وقبل  بداية  تقتضي 
الدولية.  املفاعيل  دائرة  ضمن  الفلسطينيني  واملوقف  الفعل  ذلك 
الثابت هو العودة إلى نفس  منذ ذلك احلني ال زال األمر الوحيد 
الفلسطينية  اإلستراتيجية  مراجعة  إل��ى  ال��دع��وة  عبر  اخلطاب 
حفاظا على مستقبل القضية واحلقوق. والسؤال ملاذا؟ هل ألننا 
ال نتذكر غياب اإلستراتيجية الوطنية الواضحة إال كلما صدمنا 
بصالبة وعنجهية اإلستراتيجية اإلسرائيلية – الصهيونية؟ هل 
هذا ألننا ال منلك إال إستراتيجية "التلقي" و"االستجابة" و "رد 

الفعل" ال أكثر؟ 
كل ذلك يؤكد، مرة أخرى بجالء بنّي ال تشوبه شائبة أننا ال 
التلقي  في  االجن��راف  فقط  اعتدنا  بل  إستراتيجية؛  منلك  ال  زلنا 
واالستجابة ورد الفعل. وكل ذلك ال يعني في احملصلة إال شيئا 
والواقع  "واملعطيات"  "للمستجدات"  مستسلمون  إننا  واحدا: 
بطريقة ما، أو على األقل نلفظ أنفاسنا الوطنية األخيرة من باب 
املكابرة، في حني عمليا نوغل في االجنراف في إستراتيجية الال- 

إستراتيجية. 
مباشرة  بني  ما  العامة  العالقات  مفاوضات  دوام��ة  أن  رغ��م 
أو مع  م��ع��ل��ن،  أو غ��ي��ر  م��ع اس��ت��ي��ط��ان معلن  أو  م��ب��اش��رة،  وغ��ي��ر 
غياب  موضوع  صلب  في  تقع  ب��دون...ال��خ  أو  أمريكية  ضمانات 
م��وض��وع  ع��ل��ى  يقتصر  ال  ه��ن��ا  احل��دي��ث  إن  إال  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
امل���ف���اوض���ات، ب���ل ي��ت��ج��اوزه��ا ل��ي��ش��م��ل ك���ل اجل���وان���ب ومختلف 
املستويات. وأكثر من ذلك، ميكن القول أن الوصول إلى مفاوضات 
العالقات العامة هذه ما هو إال نتيجة لغياب اإلستراجتية أصال. 
أو  ال��ه��ّب��ات  إن  اجل���زم  ميكن  سريعة،  ومب��راج��ع��ة  بالتدقيق 
وهناك،  هنا  و"ال��ف��زع��ات"  امل��واق��ف  أو  الفعاليات  أو  امل��ب��ادرات 
عن هذا أو ذاك،  ليست هي بأي حال من األحوال اإلستراتيجية 
امل��ط��ل��وب��ة، ه��ي ف��ي أح��س��ن ح���ال ردات ف��ع��ل "م��ن��اس��ب��ي��ة" غير 
مترابطة وغير متراكمة، ترضينا أحيانا معنويا، ولكنها ال تقدم 

وال تؤخر عمليا. 
أصبح  ما  ظل  في  املستقل  الفلسطيني  ال��ق��رار  عن  فاحلديث 
ي��ع��رف ب��ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة امل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة وق���رارات���ه���ا ب��ش��أن 
هو  البديل  ان  يعني  ال  ه��ذا  )طبعا  معنى  ذي  ليس  املفاوضات، 
االن��ق��ط��اع ع��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ودول����ه(. واحل��دي��ث ع��ن ق���رارات 
إلسرائيل  املنحاز  الغربي  االنكشاف  ظل  في  الدولية  الشرعية 
)طبعا  ج��وع،  م��ن  يغني  ال  لغو  مجرد  ص��ار  مظلومة،  أم  ظاملة 
الدولية(.  البديل هنا ال يعني الدخول في مواجهة مع الشرعية 
واحل���دي���ث ع��ن ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، وض������رورات امل��ص��احل��ة في 
للتهرب من  م��الذ  م��ج��رد  االن��ق��س��ام، أص��ب��ح  أس��ب��اب  ظ��ل تعميق 
الوطنية  املصاحلة  بإسقاط  يكون  ال  البديل  )طبعا  املسؤوليات 
العربي  والسند  العمق  ع��ن  واحل��دي��ث  األول���وي���ات(.  ج��دول  م��ن 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية... في حني أن احلقوق املدنية 
واالجتماعية واالقتصادية لالجئني في الدول العربية مهضومة 
أو منتقصة، صار مستهلكا جدا، )طبعا هذا ال يعني أن البديل هو 
فتح مواجهة مع الدول العربية(. واحلديث عن املقاومة الشعبية 
بالتأقلم  ينتهي  عمليا  واألدوات،  الفعل  انعدام  ظل  في  السلمية، 
مع االحتالل وظروف حالة الطوارئ األمنية، )طبعا البديل ليس 
املسائل  من  الكثير  وغيرها  املنظمة(.  غير  املقاومة  أو  االنفالت 
على  احملافظة  مبدأ  أن  وه��ي  أال  واح��دة  نقطة  عن  تتمحور  التي 
العالقات الرسمية العامة يجب أن ال يكون بأي ثمن، بل يجب أن 
على  القادرة  الفلسطينية  باإلستراتيجية  ويرتبط  على  يؤسس 

حفظ احلقوق، وحتقيقها.
هيئة التحرير

أعد وحرر هذا العدد بالتعاون مع مركز حقوق الالجئني- 
عائدون/ لبنان، ونخص بالشكر كل من األستاذ جابر سليمان، 

و د. محمود العلي.   

بيروت في قصائد محمود درويش
بقلم: عيسى قراقع*

فتكون لهم أو عليهم وال تكون لهم أو عليهم.
أنا ال أحبك

غمّسي بدمي زهورك وانثريها
حول طائرة تطارد عاشقني

وأنا أحبك
غمسي بدمي زهورك وانثريها

حول طائرة تطاردني وتسمع ما يقول البحر لي
بيروت ال تعطي لتأخذ

أنت بيروت التي تعطي لتعطي ثم تسأم من ذراعيها
دروي��ش  جتربة  ف��ي  حت��ول  نقطة  ب��ي��روت  م��ن  الفلسطيني  اخل���روج  سجل  لقد 
دروي��ش  محمود  لغة  في  ج��ذرا  ضربت  قد  كانت  املنفى  لغة  أن   خاصة  الشعرية، 
منذ أمد طويل، ووجدت في هذا احلدث الفاجع مبررا لصياغة ملحمة أو تراجيديا 
وتراجيديا  غ��رن��اط��ة  وس��ق��وط  ب��غ��داد  ان��ه��ي��ار  ف��ي  أص��ول��ه��ا  ع��ن  بحثت  فلسطينية 

هوميروس.
بيروت كتب  باريس بعد خروجه من  بها في  فترة ال بأس  وقد مكث دروي��ش 
سيرة  فلسطينية،  اوديسا  وهي   »1986 النسيان  ذاك��رة   « النثرية  رائعته  خاللها 
القصف اإلسرائيلي  ذاتية على شكل يوميات بيروتية جتري خالل يوم واحد من 

الثقيل في السادس من آب 1982- يوم هيروشيما كما وصفها درويش.
العدوانية االسرائيلية على بيروت واجلنون  وكان درويش قد وصف احلرب 
الهمجي اإلسرائيلي وارتكاب املجازر واملذابح بحق الشعب الفلسطيني واللبناني 

في قصيدته التسجيلية الرائعة مديح الظل العالي.
أشالؤنا أسماؤنا ال ... ال مفر

سقط القناع عن القناع عن القناع
سقط القناع

ال أخوة لك يا أخي، ال أصدقاء
حاصر حصارك ال مفر

سقطت ذراعك فالتقطها
واضرب عدوك... ال مفر

وسقطت قربك، فالتقطني
واضرب عدوك بي، فأنت اآلن حّر وحّر وحّر

بعد بيروت بدأ فصل جديد من مفاصل جتربة محمود دروي��ش، وميكن القول 
أنه أصبح واحدا من كبار شعراء العالم في القرن العشرين من خالل تركيزه على 
بطريقة  الفلسطيني  واجلماعي  الشخصي  صوغ  على  وقدرته  اإلنساني  املشترك 

بعيدة عن الشعاري والبطولي.
نثرا  الفلسطينية،  التراجيديا  يكتب  القاسية  بيروت  جتربة  بعد  درويش  وبدأ 
)مل���اذا تركت احلصان  ال��غ��ي��اب(،  )ف��ي حضرة  أغنية(،  )ه��ي  أق���ل(،  وش��ع��را، )ورد 
ال��ف��راش��ة(، )سرير  )اث���ر  ف��ع��ل��ت(،  ع��ّم��ا  ك��وك��ب��ا(، )ال تعتذر  وح��ي��دا(، )أح���د عشر 

الغريبة(...
أصبح درويش بعد بيروت صانع أساطير، يولد حكايات من حكايات وبطموح 

كوني وعاملي وإنساني:
وأرحل عن شوارعها

وأقول: ناري ال متوت
على البنايات احلمام
على بقاياها  السالم

شكرا لبيروت الضباب
شكرا لبيروت اخلراب
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* عيسى قراقع: كاتب وأديب، وزير شؤون األسرى، عضو مجلس تشريعي، عضو اجلمعية العامة لبديل.
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مرحلة التكيف واألمل )1958-1948(:
لبنان  إل��ى  الفلسطينيني  ب��ن��زوح  املرحلة  ه��ذه  ب���دأت 
بداياتها  ومت��ي��زت   .1958 ع��ام  ث���ورة  ب��ان��دالع  وان��ت��ه��ت 
بترحيب لبناني رسمي وشعبي بلجوء الفلسطينيني إلى 
لبنان عكسه آنذلك موقف رئيس احلكومة اللبناني رياض 
الصلح، وعبر عنه بشكل واضح وصريح وزير اخلارجية 
ق��ال في ذل��ك احل��ني: »سنستقبل في  ال��ذي  حميد فرجنية 

بقلم: جابر سليمان*

ومهما  ع��دده��م  ك��ان  مهما  الفلسطينيني  الالجئني  لبنان 
وال  عنهم،  شيئاً  نحجز  أن  ميكننا  وال  إق��ام��ت��ه��م.  ط��ال��ت 
فيما  وسنقتسم  دون��ن��ا...  يلحقهم  امتهان  بأقل  نتسامح 
بيننا وبينهم آخر لقمة من »اخلبز« )من محضر اجللسة 

السابعة ملجلس النواب اللبناني، 1948/2115(.
حرية  من  مقبول  نسبي  بقدر  املرحلة  هذه  متيزت  وقد 
العمل  ف���رص  وب��ت��وف��ي��ر  والتنظيمي  ال��س��ي��اس��ي  التعبير 

التي  االقتصادية  الفورة  مرحلة  في  الفلسطينيني  لالجئني 
شهدها لبنان في عقد اخلمسينيات.

مرحلة القمع والتهميش )1969-1958(:
بدأت هذه املرحلة بعد ثورة 1958 ضد الرئيس كميل 
السلطة،  إل��ى  شهاب  ف��ؤاد  باجلنرال  ج��اءت  التي  شمعون 

ضد   1969 ع��ام  املخيمات«  »انتفاضة  سمي  مب��ا  وانتهت 
الثاني«  »املكتب  فرضها  التي  العسكري  القمع  إج���راءات 
اتفاقية  وبتوقيع  اللبناني-  للجيش  ت��اب��ع  أم��ن  -ج��ه��از 
شّرعت  وقد  آنذلك.  الناصر  عبد  مصر  من  بضغط  القاهرة 
من  الفلسطيني  الفدائي  العمل  نظمت  ب��ل  االتفاقية،  ه��ذه 

يتبع

مقدمة
منذ حوالي ستة عقود يعيش الالجئون الفلسطينيون في لبنان وخاصة سكان املخيمات أوضاعاً معيشية 
الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان األساسية. وبشكل عام يتعرض  بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معايير 
 Spatial Marginalization الفلسطينيون في لبنان إلى أشكال عدة من التهميش:  التهميش على صعيد املكان
الذي حول املخيمات الفلسطينية إلى جزر شبه معزولة عن محيطها السكاني وظيفتها احتواء الالجئني بوصفهم 
مصدر خطر وتهديد محتملني للمجتمع املضيف.  وقد ساهمت بعض وسائل اإلعالم في الترويج لهذه النظرة إلى 
املخيم وتغذيتها باستمرار.  وهناك التهميش االقتصادي Economic Marginalization الذي يفرض قيوداً 
 Institutional املؤسساتي  التهميش  وكذلك  االجتماعي  والضمان  العمل  في  الفلسطينيني  حق  على  صارمة 

Marginalization الذي يستبعد الفلسطينيني من مؤسسات احلياة االجتماعية والثقافية.
السياق،  ه��ذا  وف��ي  والتهجير.   العنف  من  بتاريخ  الفلسطيني  للمجتمع  التهميش  ه��ذا  ارتبط  ما  وغالباً 
جتدر اإلشارة إلى أن املجتمع الفلسطيني في لبنان قد تعرض إلى تهجير داخلي متواصل بسبب االعتداءات 
اإلسرائيلية املتعاقبة )1978،  1982،  1993،  1996،  2006( على لبنان،  وأيضاً بسبب احلروب الداخلية 

كاحلرب األهلية )1975 - 1991( وحرب املخيمات )1985 - 1989(.
املجتمع  انتباه  لفت  في  جنحت  قد  الفلسطينيني  جتاه  هذه  بسياستها  اللبنانية  الدولة  أن  يعتقد  من  هناك 
الدولي وكسب تفهمه ملخاوف لبنان من توطني الالجئني الفلسطينيني مع ما يترتب على ذلك من إخالل بالتوازن 
الطائفي الدقيق وصيغة العيش املشترك التي أعاد اللبنانيون تأكيدها في اتفاق الطائف. وبغض النظر عن مدى 
صحة هذا االعتقاد إال أنه بات من املؤكد أن سياسة الدولة اللبنانية جتاه الوجود املدني الفلسطيني في لبنان قد 
أساءت على نحو بالغ إلى صورة لبنان على الصعيد الدولي في ما يتعلق مبوقفه من حقوق اإلنسان،  وخاصة 
أن لبنان كان من بني طليعة الدول التي ساهمت في صياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  وأكثر من ذلك فقد 
طغت سلبيات هذه السياسة على اجلوانب اإليجابية في عالقة الدولة اللبنانية بالفلسطينيني في بعض املراحل 

التاريخية السابقة،  كما طمست التضحيات الكبيرة التي قدمها لبنان من أجل القضية الفلسطينية.
متفاوتة  تاريخية  مبراحل   1948 العام  منذ  اللبنانية-الفلسطينية  والعالقات  الفلسطيني  الوجود  مّر  وقد 
املتبادلة  السلبيات والهواجس  من  أفرزت بعضاً  اإليجابيات كما  تراوحت بني صعود وهبوط، وراكمت بعض 
التي بلغت ذروتها في أزمة مخيم نهر البارد )2007(. هذا وميكن تقسيم تاريخ هذا الوجود إلى املراحل التالية:

د: 
عد
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ف

مل
الالجئون الفلسطينيون في لبنان الالجئون الفلسطينيون في لبنان   

نكبــة مستمــرة وحقــوق مهضومـــة

الوجود الفلسطيني في لبنان بني املاضي واحلاضر: حالة حصار
أحد أحياء مخيم شاتيال، لبنان، أيار 2007 )تصوير: طارق صالح(
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لبنان ضد إسرائيل، كما نصت مادتها األولى على ضرورة 
بالعمل  يتعلق  فيما  أس��اس��ي��ة  ح��ق��وق��اً  الفلسطينيني  منح 

وحرية احلركة والتعبير السياسي والتنظيمي.
بالريبة  للفلسطينيني  الشهابي  العهد  نظرة  ومتيزت 
الفلسطيني  ال��وج��ود  تنظيم  م��ح��اوالت  وات��خ��ذت  وال��ش��ك. 
حظر  خ��الل  من  والقمع  واإلك���راه  التهميش  طابع  وضبطه 
املخيمات  في  والنقابية  واإلعالمية  السياسية  النشاطات 

ومطاردة القائمني بها وزجهم في السجون.

مرحلة االزدهار وبناء املؤسسات )1982-1969(:
حرية  لبنان  في  للفلسطينيني  القاهرة  اتفاقية  وف��رت 
العسكري والسياسي والتنظيمي، فضالً  النشاط  ممارسة 
املهنية  االحت����ادات  تشكيل  وح��ري��ة  النقابي  ال��ن��ش��اط  ع��ن 

وإنشاء املؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
القاهرة قد نصت على حق  اتفاقية  أن  الرغم من  وعلى 
العمل واإلقامة والتنقل بالنسبة للفلسطينيني املقيمني في 
لبنان، إال أنها كانت في جوهرها اتفاقية أمنية / عسكرية، 
شرعت الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان وممارسة 
الكفاح املسلح ضد إسرائيل. وكانت نتيجتها اخلالصة أن 
إنشائها  منذ  األول��ى  للمرة  الفلسطينية  املخيمات  متتعت 

بإدارة ذاتية.
وشهدت هذه املرحلة اندالع احلرب األهلية عام 1975 
ل��ل��دول��ة وت��ق��ل��ص سلطاتها  وت��راج��ع »ال��ق��وة اإلك��راه��ي��ة« 
لصالح امليليشيات املتحاربة من كل األطراف. ومنذ اندالع 
احلرب األهلية وحتى العام 1982 منا الوجود الفلسطيني 
في لبنان على كل املستويات وإلى حد كبير. وبلغ هذا النمو 
ذروته قبيل خروج )م.ت.ف( من لبنان عام 1982، حيث 
حتولت املنظمة في املناطق التي تواجدت فيها إلى ما يشبه 

»الدولة« ضمن الدولة.

مرحلة االنحسار وانهيار املؤسسات )1989-1982(:
إثر  لبنان  م��ن  )م.ت.ف(  ب��خ��روج  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ب���دأت 
اتفاق  بتوقيع  وانتهت   1982 ع��ام  اإلسرائيلي  االجتياح 
ال��ط��ائ��ف وع����ودة ال��س��ل��م األه��ل��ي إل���ى ل��ب��ن��ان. وق���د متيزت 
التشغيلية  )م.ت.ف(  م��ؤس��س��ات  ب��ان��ه��ي��ار  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
والتعليمية  والصحية  االجتماعية  اخل��دم��ات  وب��ت��راج��ع 
التي كانت توفرها مؤسسات )م.ت.ف( والفصائل للشعب 
لسكان  املعيشية  األزم����ة  ح���دة  م��ن  زاد  مم��ا  الفلسطيني، 
منظمات  دور  ب���روز  إل��ى  ه��ذا  أدى  وق��د  خ��اص��ة.  املخيمات 
النقص  سد  أجل  من  وتعاظمه  الفلسطيني  األهلي  املجتمع 
مختلف  تقدمي  في  املنظمة  مؤسسات  دور  عن  والتعويض 
اخلدمات. لكن حجم احلاجات كان أكبر بكثير من اإلمكانات 

احملدودة ملنظمات املجتمع األهلي.
وش��ه��دت ه���ذه امل��رح��ل��ة أي��ض��اً ح��دث��ني م��أس��اوي��ني، بل 
ج��رمي��ت��ني ارت��ك��ب��ت��ا ب��ح��ق س��ك��ان امل��خ��ي��م��ات وه��م��ا: م��ج��زرة 
ارتكبتها  التي   )1982 سبتمبر   / )أيلول  وشاتيال  صبرا 
امليليشيات اللبنانية املسيحية بتواطؤ مع جيش االحتالل 
حركة  ميليشيا  شنتها  التي  املخيمات  وحرب  اإلسرائيلي، 
أمل في منتصف أيار / مايو 1985 واستمرت حتى كانون 
األول / يناير 1988، والتي كان من نتيجتها تدمير أقسام 
واسعة من بعض املخيمات وقتل املئات من سكانها العزل. 
وقد توقفت هذه احلرب بفضل اندالع االنتفاضة األولى في 

فلسطني أواخر عام 1987.

مرحلة اإلهمال املتعمد )2005-1989(:
إلى  وامتدت  الطائف  اتفاق  بتوقيع  املرحلة  هذه  ب��دأت 
اغتيال  تاريخ  إل��ى  وص��والً  أوسلو  اتفاقية  توقيع  بعد  ما 
الذي  احلدث  هذا   )2005 )شباط  احلريري  رفيق  الرئيس 
دشن مرحلة جديدة في تاريخ لبنان املعاصر ال نزال نعيش 

تداعياتها على كافة الصعد.
وقد شهدت هذه املرحلة استئناف احلوار املقطوع بني 
اللبنانية و)م.ت.ف( منذ إغالق مكتبها في بيروت  الدولة 
ال��ق��اه��رة م��ن ج��ان��ب واح���د هو  ع��ام 1982 وإل��غ��اء اتفاقية 

اجلانب اللبناني.
من  لبنانية  وزاري����ة  جل��ن��ة  تشكلت  ال��غ��رض  ول��ه��ذا 
وزير العمل والشؤون االجتماعية عبد الله األمني ووزير 
الزراعة شوقي فاخوري. وفي املقابل تشكل وفد فلسطيني 
موحد ميثل )م.ت.ف( وفصائل املعارضة. وقد قدم الوفد 

في  اللبنانية  ال��وزاري��ة  اللجنة  إل��ى  امل��وح��د  الفلسطيني 
بعنوان  مذكرة   )1991 سبتمبر   / )أيلول  األول  لقائهما 
لبنان”.  في  للفلسطينيني  واالجتماعية  املدنية  “احلقوق 
لدراسة  زمنية  مهلة  اللبناني  اجلانب  طلب  اإلث��ر  وعلى 
املذكرة، لكنه لم يرد على املذكرة أبداً. وهكذا علق احلوار 
وهناك  بعد.  يبدأ  يكد  ل��م  ال��ذي  الفلسطيني   / اللبناني 
يشأ  ل��م  اللبناني  اجل��ان��ب  إن  ي��ق��ول  امل��وق��ف  ل��ه��ذا  تفسير 
تقدمي أية تعهدات أو تنازالت بشأن احلقوق املدنية قبل 
اتضاح نتائج التسوية اإلقليمية في إطار مؤمتر مدريد، 
بالالجئني  تعنى  عمل  مجموعة  سياقه  في  تشكلت  حيث 

.Refugee working Group
بيد أن احلوار قد استؤنف مرة أخرى في عهد الرئيس 
إميل حلود، حيث قام عضو اللجنة التنفيذية ل�)م.ت.ف( 
الدكتور أسعد عبد الرحمن بزيارة إلى لبنان في إبريل / 
نيسان 1999 التقى خاللها الرؤساء الثالثة وقدم مذكرة 
الدكتور  احل��وار  باستئناف  املكلف  اللبناني،  نظيره  إلى 

عصام نعمان.
طالبت املذكرة املوقعة بتاريخ 1999/4/25 الدولة 
حقوقاً  الفلسطينيني  متنح  تشريعات  بإصدار  اللبنانية 
مدنية واجتماعية. وقد بدا للوهلة األولة أن هذه اخلطوة 
باجتاه  اللبنانية  ال��دول��ة  قبل  م��ن  ج��دي��اً  انفتاحاً  تشكل 
أنها  إال  األس��اس��ي��ة  الفلسطينيني  ح��ق��وق  ح���ول  احل����وار 
تستجب  لم  إذ  فلسطينية،  أم��ل  بخيبة  انتهت  كسابقتها 
الدولة اللبنانية ألي من املطالب الواردة في املذكرة، نظراً 
علق  وهكذا  امللف.  هذا  ملعاجلة  السياسية  اإلرادة  لغياب 

احلوار مرة أخرى.
تراجعاً  املرحلة  ه��ذه  شهدت  ذل��ك  م��ن  العكس  وعلى 
احل��ني،  ذل��ك  حتى  للفلسطينيني  املمنوحة  احل��ق��وق  ف��ي 
ب���ل ان��ت��ه��اك��اً ص���ارخ���اً ل���ه���ذه احل���ق���وق. ومت���ث���ل ذل����ك في 
على  فرض  الذي   1995 للعام   478 رقم  املرسوم  صدور 
املغادرة  الراغبني في  لبنان  املقيمني في  الفلسطينيني من 
وال���ع���ودة إل��ي��ه احل��ص��ول ع��ل��ى ت��أش��ي��رة دخ���ول م��ن أح��د 
القنصليات اللبنانية في اخلارج. كما صدر القانون 296 
للعام 2001 الذي عدل قانون متلك األجانب، بحيث حرم 
امتالك  مجرد  من  حتى  لبنان  في  املقيمني  الفلسطينيني 
شقة سكنية بذريعة محاربة التوطني. واستمرت مرحلة 
اإلهمال املتعمد هذه إلى العام 2005 الذي مت في بداياته 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري حيث بدأت مرحلة أخرى 

جديدة من مراحل رحلة العذاب الفلسطيني في لبنان.

املرحلة احلاضرة أو املشهد احلالي:
الشهيد  الرئيس  اغتيال  أعقاب  في  املرحلة  هذه  بدأت 
رف��ي��ق احل���ري���ري وش��ه��دت ان��ف��ت��اح��اً ك��ب��ي��راً ع��ل��ى منظمة 
وف��ص��ائ��ل  ال��وط��ن��ي��ة  وال��س��ل��ط��ة  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر 
هذا  ت��وج  وق��د  ع���ام.  بشكل  الفلسطيني  ال��وط��ن��ي  العمل 
االن��ف��ت��اح ب��ع��دد م��ن اخل��ط��وات امل��ل��م��وس��ة أه��م��ه��ا: زي���ادة 
اللبنانية من جهة واملنظمة  الدولة  كثافة االتصاالت بني 
والسلطة والفصائل من جهة أخرى؛ إنشاء جلنة خاصة 
إج���راء  مهمتها  اللبناني  ال�����وزراء  مجلس  رئ��اس��ة  حت��ت 
احل��وار  “جلنة  سميت  الفلسطيني،  اجلانب  مع  احل��وار 
أكتوبر 2005(؛  )تشرين األول /  الفلسطيني”  اللبناني 
إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت )أيار / مايو 

.)2006
وبذلك بدا أن الدولة اللبنانية باتت مستعدة ملناقشة 
ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بطريقة أكثر عقالنية 
الفلسطينيون  يعيشها  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة  ل��ظ��روف  وتفهماً 
البارد )أي��ار / مايو  في لبنان. وج��اءت احلرب على نهر 
2007( حتت شعار محاربة اإلره��اب ممثالً بحركة فتح 
اإلسالم لتوجه ضربة قاصمة إلى مبادرة احلوار هذه، إذ 
بالكامل  البارد  نهر  مخيم  تدمير  في  احلرب  هذه  تسببت 
أكثر من  اليوم وبعد مرور  وتشريد سكانه كافة. وحتى 
نهر  إعمار  يتم  لم  احل��رب  تلك  انتهاء  على  سنوات  ث��الث 
الرغم من اجلهود  إليه على  البارد ولم تتم عودة سكانه 
وذلك  ال��دول��ي،  واملجتمع  األون���روا  بذلتها  التي  احلثيثة 
اإلعمار.  عملية  إلمتام  الكافية  األم��وال  توافر  عدم  بسبب 
قبل  من  للمخيمات  األمنية  النظرة  إن  احل��ال  واق��ع  وف��ي 
شكلت  ال��ب��ارد  نهر  مخيم  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  اللبنانية  ال��دول��ة 
وتشكل العقبة األساسية أمام إمتام إعمار املخيم وعودة 
سكانه إليه، حيث ال يزال موقع املخيم األصلي ومحيطه 

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

منطقة أمنية يفرض عليها اجليش اللبناني قيوداً صارمة 
فيما يتعلق بحرية حركة السكان منها وإليها.

ول���م ت��وق��ف ح���رب ن��ه��ر ال���ب���ارد وت��داع��ي��ات��ه��ا ج��ه��ود 
ومنظمات  واللبناني  الفلسطيني  األه��ل��ي��ني  املجتمعني 
ح��ق��وق اإلن���س���ان األخ�����رى م���ن أج����ل م��ن��اص��رة احل��ق��وق 
األساسية للفلسطينيني في لبنان، والضغط على الدولة 
اللبنانية من أجل إحقاق هذه احلقوق، بل على العكس من 
ذلك فقد تكثفت هذه اجلهود بشكل ملموس وجنحت في 
لتقبل  اللبنانية  النخبة  أوس��اط  في  عامة  مناخات  خلق 
 17 مسيرة  وك��ان��ت  مفتوح.  بعقل  املسألة  ه��ذه  مناقشة 
توجهت  التي  الفلسطينيني  حقوق  لدعم   2010 حزيران 
والتجمعات  املخيمات  ك��اف��ة  م��ن  اللبناني  ال��ب��رمل��ان  إل��ى 
جمعية  م��ائ��ة  م��ن  أك��ث��ر  فيها  ش���ارك  وال��ت��ي  الفلسطينية 
حيوية  على  س��اط��ع��اً  م��ث��االً  وفلسطينية  لبنانية  أهلية 
املجتمعني األهليني اللبناني والفلسطيني في دعم حقوق 
املدنية  احل��ق��وق  ح��م��الت  م��ق��ال��ة:  )ان��ظ��ر:  الفلسطينيني. 
لبنان،  ف��ي  للفلسطينيني  واالق��ت��ص��ادي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

صفحة 10 من هذا العدد(.
ال��وح��دة الوطنية  ال�����وزاري حل��ك��وم��ة  ال��ب��ي��ان  وج���اء 
على  ليؤكد   )2009/12/2( احل��ري��ري  سعد  ب��رئ��اس��ة 
ضرورة حتسني الظروف املعيشية لالجئني الفلسطينيني 
التوصل إلى  في لبنان والتخفيف من معاناتهم إلى حني 
حل عادل ودائم ملشكلة الالجئني على أساس تطبيق حق 

العودة وفقاً للقرار 194.
لبناني  ح��زب  من  أكثر  ط��رح  املناخات  ه��ذه  ظل  وف��ي 
احلقوق  مسألة  ملعاجلة  البرملان  على  قوانني  اقتراحات 
وهذه  والتملك.  العمل  حقي  على  بالتركيز  الفلسطينية 
األحزاب هي: احلزب التقدمي االشتراكي؛ احلزب السوري 
املستقبل  بتيار  ممثالً  آذار   14 تكتل  االجتماعي؛  القومي 
في  االقتراحات  ه��ذه  نصوص  )انظر  اللبنانية  وال��ق��وات 

صفحة 7 من هذا العدد(.
ناقش   2010/8/17 بتاريخ  العامة  جلسته  وف��ي 
ال��ب��رمل��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي اق���ت���راح ال��ق��ان��ون امل��ق��دم م��ن احل��زب 
النقاش  وأج��ل  العمل  بحق  املتعلق  شقه  في  االشتراكي 
في الشق اآلخر املتعلق بحق التملك إلى أجل غير مسمى 
اللبنانيني  املشرعني  بعض  نظر  في  التملك  حق  الرتباط 

مبلف التوطني.
وك���ان���ت ن��ت��ائ��ج اجل��ل��س��ة م��خ��ي��ب��ة آلم�����ال ال��الج��ئ��ني 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  ال��داع��م��ني  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  الفلسطينيني 
الفلسطيني في لبنان، فضالً عن تطلعات نشطاء منظمات 
حقوق اإلنسان احمللية والدولية، إذ صادق البرملان على 
قانون يعّدل املادة )59( من قانون العمل اللبناني واملادة 
)9( من قانون الضمان االجتماعي )انظر نص القانون في 
صفحة 7 من هذا العدد(. وجاءت التعديالت ملتبسة ولم 
الثالثة  القوانني  اقتراحات  املطروح في  األدنى  تلبِّ احلد 

املذكورة وحتى أدناها سقفاً:
أب���ق���ت ال���ت���ع���دي���الت ع���ل���ى ش�����رط ح���ص���ول ال��ع��ام��ل 
نظر  في  أجنبياً  بوصفه  العمل  إج��ازة  على  الفلسطيني 
رس��وم  م��ن  ال��ع��ام��ل  ه��ذا  أع��ف��ت  لكنها  اللبناني،  ال��ق��ان��ون 
ل��ق��رارات  وف��ق��اً  الفلسطيني  ال��ع��ام��ل  ب��أن  علماً  اإلج����ازة، 
وزارية سابقة كان يدفع 25% فقط من قيمة هذه الرسوم. 
كما أبقت التعديالت على شرط تقدمي املستندات الواجب 
أي  اإلج���ازة،  على  للحصول  العمل  وزارة  إل��ى  تقدميها 

العامل  جتعل  ال��ت��ي  السابقة  اآلل��ي��ة  على  حافظت  أن��ه��ا 
الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة بني وزارة العمل ورب 
العمل والتي تعرضه البتزاز أرباب العمل واستغاللهم. 
ف��ي ح��ني ك���ان امل��ط��ل��وب إل��غ��اء إج����ازة ال��ع��م��ل بالنسبة 
املستندات  تقدمي  م��ن  إع��ف��اؤه  األق��ل  على  أو  للفلسطيني 

الالزمة للحصول عليها.
مزاولة  على  املفروض  احلظر  على  التعديالت  أبقت 
الفلسطينيني للمهن احلرة مثل الطب واحملاماة والهندسة 
ال��ذي  باملثل  املعاملة  ش��رط  تلِغ  ل��م  أنها  حيث  وغ��ي��ره��ا، 
ع��دم  ب��س��ب��ب  الفلسطينية  احل��ال��ة  ف��ي  تطبيقه  مي��ك��ن  ال 
املبدأ بالنسبة للرعايا  وجود دولة فلسطينية تطبق هذا 
مزاولة  س��وى  للفلسطينيني  يترك  لم  وبهذا  اللبنانيني. 
املهن اليدوية واملكتبية بشرط احلصول على إجازة العمل 
علماً بأن السماح مبزاولة هذه املهن بالنسبة لألجانب مبا 
فيهم الفلسطينون هي من صالحيات وزراء العمل أنفسهم 

وال حتتاج إلى تشريع من املجلس النيابي.
بالنسبة للضمان االجتماعي، سمحت تلك التعديالت 
ل��ل��ع��ام��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي امل��ن��ت��س��ب إل���ى ص���ن���دوق ال��ض��م��ان 
التي  اخل��دم��ة  نهاية  تعويضات  ص��ن��دوق  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
يساهم فيها العامل نفسه ورب العمل بعدما كان العامل 
أن  دون  م��ن  ال��ص��ن��دوق  ف��ي  مساهمته  يدفع  الفلسطيني 
ي��ك��ون ل��ه ح��ق االس��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه ال��ت��ع��وي��ض��ات. وف��ي 
املنتسب  الفلسطيني  للعامل  التعديالت  لم تسمح  املقابل 
إل���ى ص��ن��دوق ال��ض��م��ان االس��ت��ف��ادة م��ن ف��رع��ي��ه املتعلقني 

بالتعويض العائلي واألمومة واملرض.
وهكذا التف املشرع اللبناني على حقوق الفلسطينيني 
األساسية ومتكن من إفراغ اقتراحات القوانني املقدمة إلى 
البرملان من مضمونها الفعلي ليس فقط فيما يتعلق بحق 
العمل بل فيما يتعلق بحق التملك الذي أرجئت مناقشته 
مضلل  نحو  على  ربطه  جرى  حيث  مسمى  غير  أجل  إلى 
اللبنانية  امل��زاي��دات  س��وق  في  وإدخ��ال��ه  التوطني  بفزاعة 

والبازار السياسي اللبناني.
الريبة أن بعض  وإن ما يزيد الطني بلة ويبعث على 
اجلدل الذي رافق مناقشات البرملان اللبناني في هذا الشأن 
أظهر قدراً كبيراً من التضليل والتحامل والعنصرية ضد 
نائب  م��ن  أك��ث��ر  ال��س��ي��اق، ص��رح  ه��ذا  الفلسطينيني. وف��ي 
أن هذا هو كل ما ميكن  الكتل املسيحية خاصة  ن��واب  من 
معاناتهم  لتخفيف  تسهيالت  م��ن  للفلسطينيني  منحه 
للفلسطينيني  حقوق  ب��وج��ود  معترفني  غير  اإلنسانية، 
يتوجب مناقشتها أصالً. وهذا ما يبقي اجلرح الفلسطيني 
في لبنان مفتوحاً ونازفاً ألمد غير معلوم في ظل تغيير 
األولويات الوطنية اللبنانية في املرحلة احلالية وغياب 
اإلجماع اللبناني على القضايا الوطنية األساسية ومنها 
قضية احملكمة الدولية ودور املقاومة. األمر الذي يجعل 

امللف الفلسطيني غير ذي أولوية.
املجتمعني  منظمات  على  امل��ؤل��م  ال��وض��ع  ه��ذا  يفرض 
األهليني الفلسطيني واللبناني ومنظمات حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  مناصرة  ف��ي  جهودها  مواصلة  املعنية 
شعار  حتت  لبنان  في  للفلسطينيني  بالنسبة  األساسية 

“بدنا نعيش بكرامة حتى العودة”.

�������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������
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الالجئني في لبنان/عائدون. 
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لعل من الصعب حتديد تاريخ دقيق لبدء حملة احلقوق 
املدنية للفلسطينيني في لبنان، ففي كل مناسبة وطنية أو 
بحق  التذكير  إل��ى  ي��ب��ادرون  الفلسطينيون  ك��ان  فصائلية 
مع  واالقتصادية،  واالجتماعية  املدنية  واحلقوق  العودة 
احلقوق  حساب  على  األول  احل��ق  على  فيه  مبالغ  تركيز 
الثاني  العامل  على  التركيز  يعطي  أن  من  خوفاً  األُخ���رى، 
ال��ت��ن��ازل ع��ن احل���ق األول، أي حق  رس��ال��ة خ��ط��أ ف��ح��واه��ا 

العودة.
في مطلع سنة 2005، فرحُت لرؤية امللصقات الكبيرة 
امل��دن��ي��ة  “احلملة  أع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  س���م(   150  × س��م   300(
طول  على  تنتشر  العودة”،  حلق  اللبنانية   – الفلسطينية 
الطريق املمتدة من املصنع )احلدود اللبنانية – السورية( 
إلى مداخل بيروت؛ لكن سرعان ما حتول فرحي إلى أسى 
العودة  حق  على  اللبناني  الطرف  تشديد  أن  فهمت  ألنني 
واالجتماعية  املدنية  احلقوق  مع  ذلك  يترافق  أن  دون  من 
دعوة  كأنه  ُيفّسر  أن  ميكن  اللجوء،  بلد  في  االقتصادية   –

مبطنة إلى طرد الفلسطينيني من لبنان.
اإلشكالية،  هذه  الفلسطينية  العودة  حركة  وعت  وقد 
وأن متكني الالجئني اقتصادياً واجتماعياً، ومتسكهم بحق 
الرئيسية  الرسالة  ولعل  عودتهم.)1(   شرط  هما  العودة، 
سوسيولوجيا  احلواجز:  وتبدل  احلدود  “عبور  كتاب  في 
املطالبة  أن  ه��ي   ،)2008 )حنفي  الفلسطينية”  ال��ع��ودة 
ال��ق��ان��ون��ي(، بل  ال��ع��ودة )اجل��ان��ب  لتأمني  ب��احل��ق ال تكفي 
الفلسطيني  والسياسي  املدني  املجتمع  على  أيضاً  يتعني 
ال��الج��ئ��ني  ال���رواب���ط وال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني  تفعيل 
والطبقة  املتشظية،  اجلغرافية  مواقعهم  في  الفلسطينيني 
تتحمل  ألنها  للعودة  غيرها  من  أكثر  املؤهلة  هي  الوسطى 
تبعات الهجرة في مناخ سياسي غير مستقر. لذا، لن يكون 
جتويع الالجئني في لبنان وإفقارهم املستمر، باباً للعودة، 
بوتقة  ي��ك��ون  أن  يستطيع  ال  الفلسطيني  امل��خ��ي��م  أن  ك��م��ا 
لنسيج اجتماعي متماسك، عندما يكون هناك فضاء يفتقد 
احلد األدنى من البنى التحتية التي جتعل منه مكاناً للعيش 
احلضرية.  والتشريعات  ال��ق��وان��ني  فيه  ��ق  وُت��ط��بَّ ال��ك��رمي، 
احلال  هي  كما  مفتوحة  كفضاءات  املخيمات  مّيزنا  ولهذا، 
في سورية واألردن، من املخيمات كفضاءات مغلقة، كما في 

لبنان )حنفي 2010(.
وطالبت جمعيات حقوقية فلسطينية نشأت منذ مطلع 
التسعينيات، باحلقوق املدنية واالجتماعية – االقتصادية، 
للحقوق  اللبنانية  ال��رس��م��ي��ة  االن��ت��ه��اك��ات  ب��رص��د  وق��ام��ت 
املؤسسة  متارسها  والتي  الفلسطيني،  لالّجئ  اإلنسانية 
جيل  تدريب  على  وعملت  األمنية،  املؤسسة  أو  القانونية 
الفصائل  أّما  اإلن��س��ان.)2(   جديد على استخدام لغة حقوق 
لكن  األُخ���رى،  باحلقوق  العودة  حق  فربطت  الفلسطينية 
بعضها تأخر في املزاوجة بني هذه احلقوق، واتسم خطابه 
االجتماعية   - واالق��ت��ص��ادي��ة  امل��دن��ي��ة  ب��احل��ق��وق  امل��ط��ال��ب 
دع��وة  أن��ه  على  فهمه  ي��س��اء  “ ال  ك��ي  واخل��ج��ل،  بالدفاعية 
اللبنانية  األح���زاب  م��ن  كثير  استخدم  لقد  التوطني.”  إل��ى 
الفلسطينيني  ملنع  التآمري  والتحليل  التوطني  معزوفتي 
الفصائل  بعض  ق��ام  وف��ع��الً،  احل��ق��وق،  ب��ه��ذه  املطالبة  م��ن 

بالتخفيف من هذه املطالب.)3(
 – اللبناني  احل��وار  إنشاء جلنة  بّشر  في سنة 2005، 
لبثت  ما  اآلم��ال  إن  إالّ  جديد،  سياسي  بحراك  الفلسطيني 
إعمار  إعادة  بعملية  اللجنة  هذه  ُشغلت  عندما  اندثرت  أن 
الالزمة  القوانني  حتضير  على  العمل  وأهملت  البارد،  نهر 
)وخصوصاً  الفلسطينيني  بحق  املجحف  التمييز  إلنهاء 
مببادرة  تألفت،  وقد  والتملك(.  العمل  بحقَّي  يتعلق  فيما 
التي   )CEP( الفلسطينيني  تشغيل  جلنة  األون����روا،  م��ن 
الفلسطينية  العمالة  تدريب  لتحسني  كلجنة  عملها  ب��دأت 
تتعلق  قانونية  قضايا  ليتناول  عملها  تطور  ثم  امل��اه��رة، 
بعمل الالجئني الفلسطينيني، وحّفز ذلك بعض مؤسسات 
الدولية  املنظمات  )وب��ع��ض  الفلسطيني  امل��دن��ي  املجتمع 
إج��م��اع  إي���ج���اد  ع��ل��ى  ال��ن��روي��ج��ي��ة(  امل���س���اع���دات  كجمعية 
ح���ول امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��قَّ��ي ال��ع��م��ل وال��ت��م��ل��ك. وم���ن النشاطات 
املكّون  العمل”  حق  حملة  “ائتالف  تأليف  أيضاً  ال��رائ��دة 
واللبنانية  الفلسطينية  املنظمات  من  كبيرة  مجموعة  من 
حملة  نشأت  كما  االجتماعية”،  النجدة  “جمعية  بقيادة 
الفلسطينية التي وضعت عريضة تطالب  احلقوق املدنية 
بتغيير القوانني، وقد وّقعها، حتى اآلن، 331.768 شخصاً 
موزعني بني لبنان والعالم.)4(  ويرأس هذه احلملة الناشط 
األم��ي��رك��ي ف��ران��ك��ل��ني الم���ب ال���ذي ح��م��ل ق��ض��اي��ا الالجئني 
الفضاء  مستخدماً  العاملي  العام  ال��رأي  إلى  الفلسطينيني 
ب�  تكتفي  التي  اإلنسان  حقوق  منظمات  ولغة  االفتراضي 

)naming and shaming( ”التسمية والفضح“
)Lamb 2010a2010 ؛b( 

مسيرة احلقوق املدنية واالجتماعية – االقتصادية
لقد وصل هذا النشاط إلى ذروته خالل مسيرة احلقوق 
التي  للفلسطينيني  االق��ت��ص��ادي��ة   – واالج��ت��م��اع��ي��ة  امل��دن��ي��ة 
انطلقت نهار األحد في 27 حزيران/يونيو 2010، لتشكل 
من  لبنان  في  الفلسطيني  الشعب  نضال  حركة  في  معلماً 
عانى  ال��ذي  الظالم  السلبي  التمييز  ضد  مطالبه  نيل  أج��ل 
التحرك في  اللجوء. وتكمن أهمية هذا  أعوام  ج��ّراءه طوال 
معانيها  في  تتجاوز  اجتماعية  حركة  والدة  إل��ى  إش��ارت��ه 
في  ال��ش��ارع  إل��ى  واللبنانيني  الفلسطينيني  أل��وف  خ��روج 
املرئي من هذه املسيرة ال  يوم غضب ع��ارم. واجلانب غير 
التحضيرية  األشهر  املسيرة نفسها. فخالل  أهمية عن  يقل 
التي  اللبنانية  األط��راف  بعض  مع  لقاءات  جرت  األربعة، 
لم يكن إعطاء حقوق الفلسطينيني على جدول أعمالها، إّما 
ألسباب تكتيكية أو شعبوية، وإّما، ببساطة، ألن فكرة أن 
)وهو الشعار  يعيش الفلسطيني بكرامة حتى العودة”   “
اتسمت  وقد  أولوياتها.  ضمن  تكن  لم  للمسيرة(  الرئيسي 
فيها  مّت  خصبة  جت��رب��ة  بكونها  األرب���ع���ة،  اإلع����داد  أش��ه��ر 
الفلسطيني  األهلي  املجتمع  مؤسسات  بني  حتالفات  بناء 
سريعاً  سأتناولها  وعبر  دروس  إلى  وخلصت  واللبناني، 

في هذه املقالة.

تأسيس الشبكة وبناء التحالفات
توافقت اثنتا عشرة مؤسسة أهلية فلسطينية ولبنانية، 

عالوة على شخصيات متثل معظم األطياف السياسية من 
مسيرة  شبكة  تأليف  على  احلقوقي،  املجال  في  العاملني 
احلقوق التي استخدمت بعض تقنيات الشبكات االفتراضية 
لبنان  داخ��ل  إل��ى  رسالتها  لتمرير  بوك”،  “الفايس  مثل، 
وخارجه. وقد قررت هذه الشبكة أالّ يكون هناك أي ناطق 
اجلماعي،  العمل  أهمية  على  حتافظ  كي  باسمها،  رسمي 
في  الدميوقراطية  اآللية  من  أهميتها  تستمد  الشبكة  وألن 
من  يومني،  مسيرة  من  الفكرة  وت��ط��ورت  ق��رارات��ه��ا.  اتخاذ 
البرملان  اجتاه  في  والبقاع  واجلبل  والرشيدية  البارد  نهر 
اللبناني، كي تصبح مسيرة داخل املدن )وبالتحديد صور 
باحلافالت  االنتقال  يتم  ثم  وشتورة(،  وعاليه  وطرابلس 
في اجتاه بيروت. وسار القادمون من الشمال من الكرنتينا 
إلى نقطة التجمع أمام مبنى “اإلسكوا”، كما سار القادمون 
وقد  نفسها.  النقطة  إلى  الرياضية  املدينة  من  اجلنوب  من 
قّدر أكثر من مراقب مجموع املتجمهرين في مدنهم، وأولئك 
وهو  ش��خ��ص،)5(   آالف  بتسعة  بيروت،  إلى  وصلوا  الذين 

أكثر من اآلالف اخلمسة التي توّقعتها الشبكة.
النضال  بأهمية  فلسطينياً  وع��ي��اً  امل��س��ي��رة  وأب����رزت 
السلمي احلقوقي، ونثر بعض اللبنانيني األرّز من شرفات 
الفلسطينية  األع��الم  حاملي  من  املتظاهرين  على  منازلهم 
وتضامنهم.  تعاطفهم  إل��ى  الف��ت��ة  إش���ارة  ف��ي  واللبنانية، 
الفلسطينية  الفصائل  حتالف  أق��ام  امل��س��ي��رة،  ع��ن  وف��ض��الً 
وب���ع���ض ح��ل��ف��ائ��ه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، اع��ت��ص��ام��اً ص���غ���ي���راً أم���ام 
“اإلسكوا”، ومهرجاناً خطابياً في قاعة اليونسكو، في 25 

حزيران/يونيو 2010.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ف��ك��رة احل��ق��وق امل��دن��ي��ة ه��ي فكرة 
جامعة فلسطينياً )تضم املجتمع األهلي احلقوقي املستقل 
التحالف(،  وفصائل  التحرير  منظمة  فصائل  من  والقريب 
ولبنانياً )تضم اجلمعيات املستقلة والقريبة من أوساط 8 
و14 آذار/م��ارس(، فإن الشرخ بني هذه القوى أكبر كثيراً 
من أن جتمعها فكرة نبيلة. ومع أنه ال ميكن ألحد أن يّدعي 
أن هذه الشبكة كانت تدعم طرفاً على حساب طرف آخر، إالّ 
إن بعض األطراف استنكف عن املشاركة ألنه اعتاد الهيمنة 

بدالً من بناء حتالف واسع.

املجتمع املدني في مقابل الفصائل واألحزاب
السياسية  القضية  اختطاف  يحاول  املدني  املجتمع   “
هذا  سياسية.”  غير  قضية  إل��ى  احل��ق��وق  قضية  وحت��وي��ل 
الفصائل  همشت  ألنها  املسيرة،  إل��ى  ُوج��ه  ال��ذي  النقد  هو 

احل��رك��ات  أن  ه��و  معرفته  يجب  م��ا  أن  غير  الفلسطينية. 
االجتماعية هي حركات سياسية بوسائل مغايرة، فقدراتها 
بعض  ف��ي  ت��ت��ج��اوز،  ق��د  ال��ت��أط��ي��ري��ة  وق��وت��ه��ا  التنظيمية 
كتابي:  قرأ  السياسية. ولعل من  األحزاب  قدرات  األحيان، 
واملنظمات  املانحون  املعوملة:  الفلسطينية  النخبة  بروز   “
الدولية، واملنظمات غير احلكومية احمللية” )حنفي وطبر 
املنظمات  من  لكثير  األساسي  نقدي  أن  له  يتبني   ،)2005
األهلية الفلسطينية يكمن في أنه رمبا التبس عليها الفارق 
ه��و حزبي من  م��ن جهة، وم��ا  ه��و وطني وسياسي  م��ا  ب��ني 
الهّم  ابتعاد عن  السياسة هو  ابتعاد عن  فأي  أُخ��رى.  جهة 
أن  ميكنها  ال  ومقاومة  حترر  حركة  ن��زال  ال  ألننا  الوطني، 

تفصل السياسي عن الهّم اليومي للمواطن أو الالجئ.
الفصل  لقد اتسمت شبكة مسيرة احلقوق بوعيها عدم 
أجل  م��ن  املهمات  وزع���ت  وعندما  وال��س��ي��اس��ي،  امل��دن��ي  ب��ني 
تعيني منسقي املناطق، مت اختيار املنظمات األهلية القادرة 
الفلسطينية واللبنانية  على احلشد والقريبة من الفصائل 
بأطيافها كافة. وقد ظهر احلرص على إظهار الربط اجلدلي 
امل��رك��زي في  امل��ه��رج��ان  ف��ي  امل��دن��ي والفصائل  املجتمع  ب��ني 
“اإلسكوا” حني أعطيت الكلمة جلميع الفصائل القريبة من 
املؤسسات املدنية املشاركة، األمر الذي أظهر هذه الفصائل 
ك��أن��ه��ا ه��ي م��ن ق���ام بتنظيم امل��س��ي��رة، وذل���ك ع��ل��ى حساب 
الشعبية  امل��ن��ظ��م��ات  سيما  وال  امل��دن��ي،  املجتمع  منظمات 
التعبئة  ف��ي  رائ���داً  دوراً  أدت  ال��ت��ي  الطالبية  واالحت����ادات 

اجلماهيرية.

ثقافة التكسير
نستطيع أن نتفهم الشرخ العميق في املجتمع السياسي 
الفلسطيني منذ انفصال غزة عن الضفة، كما نعرف أنه لم 
منظمة  فصائل  ب��ني  معنى”  “ذو  مشترك  نشاط  أي  يجر 
التحرير وفصائل التحالف منذ سنة 1982 في لبنان، األمر 
م��ا ال ميكن فهمه  ال��ت��ع��اون. لكن  إل��ى ثقافة ع��دم  ال��ذي أدى 
ثنائيات:  على  تبنى  التي  التكسير  ثقافة  تنتشر  مل��اذا  هو 
امل��ن��اض��ل/ال��ع��م��ي��ل؛ ج����دول أع��م��ال وط���ن���ي/ج���دول أع��م��ال 
خارجي؛ املتدين/الكافر؛ إلخ؟ لقد أشاعت بعض األوساط 
الرئيس محمود عباس  الفلسطينية أن هذه املسيرة مولها 
)أب���و م����ازن(، وأن��ه��ا ت��خ��دم ج���دول أع��م��ال س��ي��اس��ي��اً وغير 

واضح.
كان جدول أعمال املسيرة واضحاً منذ البداية، وهو ما 

احلقوق املدنية للفلسطينيني في لبنان: احلملة واحلملة املضادة * 
بقلم: ساري حنفي**

األهلية  اجلمعيات  شرعت  املنصرم،  القرن  تسعينيات  مطلع  في  أوزاره��ا  لبنان  في  األهلية  احل��رب  وضعت  أن  منذ 
من  الرغم  وعلى  واإلنسانية.  واالقتصادية  االجتماعية  حقوقها  لنيل  متضافرة  مدنية  حركة  في  لبنان  في  الفلسطينية 
لبناني  جت��اوب  أي  فإن  سنة،  عشرة  خمس  من  أكثر  ط��وال  تتوقف  لم  التي  والتظاهرات  واللقاءات  والبيانات  املذكرات 
القوى السياسية فيه،  اللبناني في بعض مكّوناته، عالوة على بعض  إن املجتمع  إالّ  الفترة،  إيجابي لم يتحقق في هذه 
ممثلية  افتتاح  إعادة  منذ  وبالتحديد  لبنان،  في  للفلسطينيني  املزري  الواقع  إلى  يلتفتان  تقريباً،  أعوام  ثالثة  منذ  راحا، 
السفير  أذاع��ه  الذي  لبنان«  »إع��الن فلسطني في  ب�  ُعرف  ما  لبنان سنة 2007، وإص��دار  الفلسطينية في  التحرير  ملنظمة 
عباس زكي في 2008/1/7، ثم أُدرجت هذه احلقوق الغائبة التي ُحصرت بحق العمل وحق التملك أساساً، ثم ببعض 
احلقوق األقل أهمية، في جدول أعمال بعض القوى السياسية التي لم تلبث أن حولتها إلى مشاريع قوانني قدمتها إلى 
فإن  النتائج،  من  أملهم  وخيبة  الشأن،  هذا  في  الفلسطينيون  إليه  تطلع  الذي  األمل  غمرة  وفي  اللبناني.  النواب  مجلس 
الهيئات املدنية الفلسطينية ما زالت تواصل نضالها الدؤوب في سبيل نيل حقوقها البديهية. وتعرض هذه املقالة جانباً 
من هذه املسيرة، وال سيما التظاهرة التي جرت في 2010/6/27، والتحديات التي تواجه حملة احلقوق املدنية في لبنان.

يتبع

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

ص5: منظر عام ملخيم برج البراجنة، تشرين الثاني 2007 )تصوير: سيمون نورفولك(
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سمح لها بأن تضم أكثر من مئة مؤسسة أهلية فلسطينية 
ولبنانية. وقد مت متويلها ب� 38.600 دوالر جرى احلصول 
السفارة  لالّجئني؛  ال��دامن��ارك��ي  املجلس  م��ن:  كل  من  عليها 
النروجية”؛  الشعبية  امل��س��اع��دات  “جمعية  ال��ن��روج��ي��ة؛ 
 500 ب��ني  م��ا  ت��ت��راوح  الشبكة مببالغ  أع��ض��اء  م��ن  تبرعات 
التمويل من جهة  أن  أميركي. ونحن نعتبر  و2000 دوالر 
ما، يعني أن هناك تقاطع مصالح مع هذه اجلهة، ال تطابقاً 
إن  الدولية.  العالقات  في  أساسي  مبدأ  وه��ذا  املصالح،  في 
أي متويل يحمل في طياته سؤاالً عن قدرة الطرف املتلقي 
على  يتفاوض  وكيف  أعماله،  ج��دول  على  احملافظة  على 
استقالليتها. وما مت فعالً من خالل متويل هذه املسيرة هو 

أنه لم يكن هناك أي شرط مرفق بهذا التمويل.
الوطنية  ترهن  التي  التكسير  ثقافة  إل��ى  بالنسبة  أّم��ا 
مثل  لها،  أمثلة  فثمة  آخ��ر،  ط��رف  ع��ن  وتلغيها  م��ا،  بطرف 
حملة حماية قرار حق العودة )“حملة 194”( التي بادرت 
أجل  من   ،2010 أيار/مايو   29 في  شبابية  مجموعة  إليها 
في  الكوفيات  بواسطة   194 العامة  اجلمعية  ق��رار  كتابة 
ملعب املدينة الرياضية في بيروت، وجرى توثيق ذلك في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأكبر قرار دولي ُكتب 
الفلسطينيني  الفرقاء  املذكورة. وقد شّكك بعض  بالطريقة 

في املجموعة وأهدافها.
اإلسالميني  من  القريبة  األهلية  املؤسسات  عانت  لقد 
ج��ّراء  فلسطني،  ف��ي  واجل��ه��اد(  )“حماس”  الوطنيني   –
قيام بعض االجتاهات اليسارية والوطنية بإقصائها عن 
املجتمع املدني، ألن هذا املجتمع هو بالتعريف “علماني”. 
ويبدو اليوم كأن هؤالء اإلسالميني – الوطنيني ميارسون 
املجتمع  أن  معتبرين  معاكسة  إقصائية  بطريقة  ثأرهم 
غير  أع��م��ال  ب��ج��دول  مرتهن  منهم،  القريب  غير  امل��دن��ي، 

وطني ومشكوك فيه، وال ميكن العمل معه.
ولعل هذه املسيرة تشكل درساً يحّفز املجتمع املدني 
جعل  كيفية  ف��ي  ال��ت��أم��ل  على  الفلسطيني  وال��س��ي��اس��ي 
بحيث  صحية،  ظ��اه��رة  الفلسطيني  السياسي  التنوع 
الالجئني  ح��ق��وق  إلح��ق��اق  م��ع��اً  للعمل  اجل��ه��ود  تتكاتف 
االجتماعية  املدنية  واحلقوق  العودة،  في  الفلسطينيني 
للشرذمة  رم��زاً  التنوع  هذا  يبقى  ال  وكي  واالقتصادية، 
ورمب��ا  ضيقة.  فصائلية  أع��م��ال  وجل���داول  التكسيرية، 
الليبرالية  م��ن  م��س��ح��ة  الفلسطينية  ال��س��اح��ة  ي��ن��ق��ص 
السياسيني،  الفاعلني  ص��در  سيضيق  دون��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
ويصبحون فريسة الثنائيات التبسيطية التي حتبط أي 

جهد خالق.
اخل����ط����اب ال���ل���ب���ن���ان���ي ال��ي��م��ي��ن��ي وغ����ي����اب ال��ل��ح��ظ��ة 

الدريفوسية
مع  املكثفة  وال��ل��ق��اءات  للمسيرة  التحضير  ت��زام��ن 
ح��زي��ران/ ب��داي��ة  ف��ي  نوعي  تطور  م��ع  اللبنانية  ال��ق��وى 

اللقاء  رئ��ي��س  ج��ن��ب��الط،  ول��ي��د  ط���رح  إذ   ،2010 ي��ون��ي��و 
الدميقراطي، أمام اجللسة التشريعية العامة في مجلس 
النواب اللبناني في 15 حزيران/يونيو املاضي، بصفة 
شروط  لتحسني  قوانني  مشاريع  أربعة  مكرر،  معجل 
وما  عمل،  إج���ازة  على  الفلسطينيني  الالجئني  حصول 
إلى  يتبع ذلك من ضمان اجتماعي وتعويضات، إضافة 
امللحق  )ان��ظ��ر  سكنية  شقة  متلك  ف��ي  الفلسطيني  ح��ق 
رق��م 1 ف��ي آخ��ر امل��ق��ال��ة(. غير أن ه��ذه املشاريع ل��م جتز 
للفلسطينيني االنضمام إلى نقابات املهن احلرة.)6(  وقد 
اقتراح  إلى  االجتماعي  القومي  السوري  احل��زب  س��ارع 
ويسمح  الفلسطينية،  املطالب  عن  تعبيراً  أكثر  قانون 
التملك  حق  ومينحه  كلها،  املهن  في  بالعمل  للفلسطيني 
)ان��ظ��ر امللحق رق��م 2 ف��ي آخ��ر امل��ق��ال��ة(. وق��د ردت قوى 
القانون فقد  أّما  آذار على املشروعني مبشروع آخر.   14
سماه صقر أبو فخر في “السفير”، 2010/8/18، وهو 
احلاسمة،  باللحظة  امتصت  التي  “الصدقة”  حق،  على 
وقدم حالً استنسابياً في يد وزير العمل. بكالم آخر، مت 
على  احملافظة  مع  قانون  إلى  ال��وزاري  املرسوم  حتويل 
للمهن  املمددة  العمل  وزي��ر  وللوائح  للبناني  األفضلية 
التصويت  مت  وق��د  فيها.  بالعمل  لألجانب  ُيسمح  التي 
آب/أغسطس   17 في  البرملان  جلسة  في  وإق��راره  عليه 
للقانون  ال��وح��ي��دة  النسبية  اإلي��ج��اب��ي��ة  ول��ع��ل   .2010
من  الثبوتية  األوراق  فاقدي  أوض��اع  تعديل  هي  األخير 

الالجئني الفلسطينيني.
مجموعة  إلى  الدميقراطي  اللقاء  اقتراحات  عرض  أدى 
الفعل  ردات  خلف  الكامنة  املعاني  ولعل  الفعل،  ردات  يتبعمن 

الفلسطيني، مظهرة مدى االنقسام  هذه، تتجاوز املوضوع 
االنقسام  ه��ذا  ويتجاوز  اللبنانية.  السياسية  النخبة  في 
قوى  بني  ما  االنقسام  أو  املعتاد،  الطائفي  الشكل  وال��ف��رز 
جنبالط  وليد  وصفه  ما  إل��ى  ليصال  آذار/م����ارس،  و14   8
باخلالف بني اليسار واليمني. وتنبع أهمية هذا التوصيف 
اجلديد من أنه يحمل مقاربتني رئيسيتني: األولى ذات بعد 

طبقي، والثانية ذات بعد هوياتي/ثقافي/أخالقي.
تأجيل  أو  إلغاء،  يريد  َمن  أن  إلى  األول  البعد  ويشير 
الفلسطينية،  واملدنية  االجتماعية   – االقتصادية  احلقوق 
لربع  لبنان  في  االقتصادي  االستغالل  استمرار  يريد  إمنا 
مليون فلسطيني مقيم، بحيث ال تشكل القوة القادرة على 
احملظوظون  يعمل  شخص،  أل��ف  خمسني  من  أكثر  العمل 
ال��س��وق  ف���ي  ف���ي األون�������روا )17%(، واألق�����ل ح��ظ��اً  م��ن��ه��م 
وزارة  )إح���ص���اءات  عمل  عقد  دون  م��ن   )%30( ال��س��وداء 
للفلسطينيني من أصل  فقط  إجازة عمل   261 العمل تظهر 
ي��ع��م��ل، وذل��ك  وال��ب��اق��ي ال  ل��ألج��ان��ب(،  إج����ازة   146.000
النجدة  “جمعية  أج��رت��ه  ال��ذي  املسح  إح��ص��اءات  بحسب 
العمل  أرباب  ويستفيد   .)Khalidi 2009( االجتماعية” 
كثير  في  ُيدفع،  إذ  الرخيصة،  العمالة  هذه  من  اللبنانيون 
اجلنسية  من  واملمرض  والطبيب  للمهندس  األح��ي��ان،  من 
)بحسب  اللبنانيني  ألترابهم  ُيدفع  ما  رب��ع  الفلسطينية، 
)حنفي   )2006 سنة  ف��ي  أج��ري��ُت��ه  ال���ذي  امل��ي��دان��ي  البحث 
وتيلتنس 2009(، ويستطيع رب العمل اللبناني أن يطرد 
له، وال حتى  إذ ال عقد عمل  الفلسطيني متى شاء،  العامل 

ورقة غير رسمية، حتدد العالقة معه.
أّما املعنى الثاني لالنقسام، أي اليسار في مقابل اليمني 
اللبناني، فهو انقسام هوياتي/ثقافي/أخالقي، ألنه يقسم 
على  وثقافتهم  هويتهم  بناء  يريدون  الذين  بني  اللبنانيني 
التسامح واحترام األقليات وحقوق اإلنسان، وأولئك الذين 
اآلخر  مع  وبالتضاد  ماهوي،  بشكل  هويتهم  بناء  يريدون 
الذي مت تكريسه عدواً أبدياً، ويشكل خطراً على أمن لبنان. 
سنة  منذ  للفلسطينيني  العمل  حق  رفض  الذي  اليمني  فهذا 
في  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  ساهم،  ال��ذي  هو   ،1948
التدخل في  ارتكاب خطيئة  إلى  الفلسطينية  املنظمات  دفع 
اللبنانية، واملشاركة في احلرب األهلية  الشؤون الداخلية 
وقد  كثيرة(.  أحياناً  ذرائعي  بشكل  التدخل  هذا  تبرير  )مت 
عباس  السابق،  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ممثل  اعتذر 
العالقات  ودخلت  اخلطيئة،  هذه  عن  اللبنانيني  إلى  زك��ي، 
األوراق  واختلطت  ج��دي��داً،  عهداً  اللبنانية   - الفلسطينية 
بعدها، حتى صار ال ُيعرف َمن هو مع صفاء هذه العالقات، 

وَمن هو ضدها.
لقد شاعت كلمة “حبيبي” التي يستخدمها اللبنانيون 
يقصد  َمن  بني  نفرق  ال  وصرنا  والنازلة”،  الطالعة  “على 
 ،)Liquid Love( مائعاً  ح��ب��اً  ي��ري��د  وَم���ن  حقيقياً،  ح��ب��اً 
وقد   ،)Bauman 2003( ب��اوم��ان  زيغمنت  يسميه  كما 
الفلسطينيني،  اللبنانيني من  السياسيني  اعتاد بعض زوار 
إلى  تنقلب  أن  تلبث  ال  وم��واق��ف  تطمينات  إل��ى  االس��ت��م��اع 
نقيضها، أو، في أفضل األحوال، تلتبس معانيها. كنا نظن 
أن “التقية” سمة أريد إلصاقها بطائفة دينية محددة على 
بالدرجة  اخلوف  )بسبب  تاريخياً  استخدمتها  أنها  اعتبار 
 )paradigm( من��وذج  أصبحت  “التقية”  لكن  األول���ى(، 
عارياً  “اليمني”  أصبح  السياسي في لبنان. وأخيراً  العمل 
يستخدمها  ذريعة  وبال  احلقيقي،  واالختبار  الضوء  حتت 
التي تكرس النظرة األمنية  “ال”  ب�  للتملص من التصويت 
للفلسطيني، أو ب� “نعم” التي تعترف بإنسانيته وحقه في 

احلياة.
مبوقف  اللبنانية  السياسية  األح��زاب  بعض  وانفردت 
بحق  املجحفة  القوانني  لتعديل  ومتماسك  وجليل  واض��ح 
في  دري��ف��وس  بقضية  ي��ذك��رن��ا  ذل���ك  ول��ع��ل  الفلسطينيني، 
واليمني  اليسار  لثنائية  الطبقي  الفرز  حّولت  التي  فرنسا، 
دريفوس،  ألفرد  ف��إن  وللتذكير،  ثقافي/أخالقي.  ف��رز  إل��ى 
جدالً  أث��ار  كان  الفرنسي،  اجليش  في  يهودي  ضابط  وهو 
القبض  ألقي  بعدما  الفرنسية  السياسية  الطبقة  في  ح��اداً 
ملصلحة  والتجسس  اخليانة  بتهمة   1894 سنة  في  عليه 
قسمت  وق��د  املؤبد.  بالسجن  عليه  ُحكم  وبالتالي،  أملانيا، 
محاكمته الرأي العام في فرنسا إلى فريقني ظال على عداء 
االشتراكيون  هناك  ك��ان  جهة  فمن  أع���وام،  ع��دة  مستفحل 
واجل��م��ه��وري��ون ال��ذي��ن آم��ن��وا ب��ب��راءت��ه، وم��ن جهة أُخ���رى، 
امل��ل��ك��ي��ون واألح�������زاب احمل��اف��ظ��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وال��ن��خ��ب��ة 

العسكرية الذين أرادوا إدانته.

التعديالت املقترحة على قوانني العمل

احلزب التقدمي املوضوع
االشتراكي

احلزب السوري القومي 
االجتماعي

القانون املصّوت عليه )املقّدم 
 من قوى
14 آذار(

قانون متكاملقانون متكاملتعديلاالقتراح

الالجئني الفلسطينيني ينطبق على
كل الالجئني الفلسطينينيكل الالجئني الفلسطينينياملولودين في لبنان

اإلبقاء عليها مع اإلعفاء من إعفاءإعفاءإجازة العمل
الرسوم

املعاملة باملثل فقط ضمن 
إعفاءإعفاءإعفاءإطار إجازة العمل

تراخيص مزاولة املهن 
تخضع للقوانني التي ترعاهاإعفاءلم يتم تناولهااحلرة

االنتساب إلى نقابات املهن 
يعاَمل الفلسطيني مثل لم يتم تناولهااحلرة

تخضع للقوانني التي ترعاهااللبناني

يدفع الفلسطيني ضريبة لم يتم تناولهاضريبة الدخل
لم يتم تناولهادخل

لم يتم تناولهاحق التقاضيحق التقاضيمجلس العمل التحكيمي

التعديالت املقترحة على االنخراط في الضمان االجتماعي

احلزب التقدمي املوضوع
االشتراكي

احلزب السوري القومي 
االجتماعي

القانون املصّوت عليه )املقّدم 
من قوى14 آذار(

تعديلقانون متكاملتعديلاالقتراح

الالجئني الفلسطينيني ينطبق على
كل الالجئني الفلسطينينيكل الالجئني الفلسطينينياملولودين في لبنان

إعفاءإعفاءلم يتم تناولهااملعاملة باملثل

مثل اللبنانيمثل اللبنانيمثل اللبنانيتعويض نهاية اخلدمة

ال استفادةمثل اللبنانيمثل اللبنانيالتعويضات العائلية

ال استفادةمثل اللبنانيمثل اللبنانيضمان األمومة

األضرار الناجتة من 
ال استفادةمثل اللبنانيمثل اللبنانيحوادث وطوارئ العمل

صندوق اللبنانيني الصندوق
واألجانب نفسه

صندوق اللبنانيني واألجانب 
صندوق خاصنفسه

االشتراكات واجبة بكاملها ال داعي لتوصيف خاصلم يتم تناولهاالتمويل
على صاحب العمل والعامل

املصدر: املواد األساسية لهذين اجلدولني مصدرها مسودة غير رسمية قدمتها جلنة احلوار اللبناني - الفلسطيني.
حق التملك 

احلزب السوري القومي احلزب التقدمي االشتراكياملوضوع
قوى 14 آذار )مسودة(االجتماعي

الالجئني الفلسطينيني ينطبق على
الالجئني الفلسطينيني كل الالجئني الفلسطينينياملولودين في لبنان

املولودين في لبنان

ال حق لهمثله مثل األجنبيشقة سكنية واحدةحق التملك
هذا اجلدول من إعداد املؤلف.

ال��ل��ح��ظ��ة  ه����ذه  ك���ان���ت  إذا  م���ا  ان��ت��ظ��ار  ف���ي  ون���ح���ن اآلن 
اللبناني  املجتمع  في  صحي  جدل  حلظة  هي  الدريفوسية 
بحيث  اللبنانية،  السياسية  الطبقة  إل��ى  ال��وع��ي  إلع���ادة 
اليمني  اليسار، ويهّمش  نحو  قليالً  املتردد  اليمني  يتزحزح 
امل��ت��ط��رف وامل��ت��ش��ن��ج وال��ش��ع��ب��وي ال����ذي أص��ب��ح��ت ف��زاع��ة 

التوطني بالنسبة إليه أشبه بحصان طروادة.)7(
��رن��ا  وألن ال��الج��ئ��ني ه���م ط��ل��ي��ع��ة اإلن��س��ان��ي��ة ك��م��ا ت��ذكِّ
الفيلسوفة األملانية حنة آرندت )Arendt 1985(، كونهم 
ظاهرة تكشف تناقضات الدولة القومية، فلعل إنصاف حق 
الذي  اللبناني  املجتمع  لروح  اكتشاف  إع��ادة  هو  الالجئني 
وبروعة  والسياسي،  والديني  الثقافي  تعدده  بغنى  اتسم 
الهامش الدميوقراطي الليبرالي.)8(  وحلظة الوعي تلك في 
فرنسا كانت ممكنة عندما حتركت شخصيات مرموقة من 
عالم الفكر واألدب في فرنسا، على غرار إميل زوال وأناتول 
فرانس ومارسيل بروست، لتأييد إعادة محاكمة دريفوس، 
ال��ذي صدر في  أتهم”  “إني  الشهير  وقد كتب زوال خطابه 
شكل بيان حمل توقيعه وتوقيع كثيرين من األدباء بعنوان 
الفرنسي  ال��س��وس��ي��ول��وج��ي  اع��ت��ب��ر  ل��ق��د  املثقفني”.  “بيان 

بداية،  التحرك  ذل��ك   )Charle  1990( تشارل  كرستوف 
والدة املثقف كفئة فاعلة في املجتمع. والسؤال الذي يبقى 

مفتوحاً هو: هل هناك من زوال لبناني؟

اخلامتة
الرغم  على  أن��ه  م��ن  املقدمة  ف��ي  عرضناه  م��ا  إل��ى  نعود 
العناصر  ه��ذه  ف��إن  اجتماعية،  حلركة  عناصر  وج��ود  م��ن 
الفرص  البديل؛  املشروع  خصمهم؛  هوية  الفاعلني؛  )هوية 
السياسية( ال تزال ملتبسة وضعيفة. فالطرف الفلسطيني 
هويته  حت��ج��ب  ف��ص��ائ��ل��ي��ة  ه��وي��ات  ف��ي  وم���ش���رذم  منقسم 
جميعاً  الفلسطينية  ال��ف��ص��ائ��ل  أن��ص��ار  أن  م��ع  ال��وط��ن��ي��ة، 
أّم��ا  املجحفة،  التمييزية  القوانني  مطرقة  حت��ت  يعيشون 
هوية اخلصم، أي الطرف اللبناني، فهي أقرب إلى »هيدرا« 
للحقوق  امل��ؤي��دة  األح����زاب  ح��ت��ى  إن  ب��ل  ال��ش��ك��ل،  متغيرة 
الفلسطينية ربطت تصويتها بتوافق لبناني كامل! وقد أثار 
الفلسطينية،  املخيمات  في  األخيرة  مقابالتي  في  انتباهي 

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة
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أفراد يؤيدون املقاومة اللبنانية، لكنهم ال يتفهمون موقفها 
إالّ  الرئيسية،  مطالبها  أحد  القدس  حترير  من  جعل  »الذي 
العيش  إل��ى  لبنان  فلسطينيي  تدفع  نفسه  الوقت  في  إنها 
كأجساد بدون كينونة سياسية أو كرامة«، كما عبر عن ذلك 
أحد املهندسني العاطلني عن العمل.)9(  وذكرت فتاة جامعية 
فلسطينية من نهر البارد، تعيش في أحد براكسات املخيم 
إلى غزة احملاصرة  أنها ال تفهم ملاذا ُترسل السفن  اجلديد، 
نهر  مخيم  أهل  يحتاج  ال��ذي  الوقت  في  طرابلس  ميناء  من 
املساعدات، كما  إلى هذه  كم،   15 القاطنني على بعد  البارد 
يحتاجون إلى فك احلصار عنهم، ألنهم يعيشون في فضاء 
أشبه مبعسكر اعتقال جماعي )إذ إن اجليش مينع الزائرين 
من الدخول من دون إذن مسبق، وهو إذن يتطلب احلصول 
احلصول  جرى  إذا  هذا  األق��ل،  على  أسبوعاً  االنتظار  عليه 
عليه(؟ لقد أبدع الياس خوري )2010( عندما تساءل: ملاذا 

يحب البعض فلسطني ويكره الفلسطينيني؟
التباساً عن هوية  البديل فال يقل  أما عنصر املشروع 
الفاعلني االجتماعيني وهوية خصومهم، ذلك بأن املطلوب 
من هذا املشروع أن يتخلى عن جميع مصطلحات العلوم 
الفهم  م��ن  متكننا  التي  التحليلية  وأدوات��ه��ا  االجتماعية 
السياسي  النظام  ف���رادة  خ��راف��ة  باسم  وذل��ك  وامل��ق��ارن��ة، 
ف��ي ل��ب��ن��ان، ون��ظ��ري��ات امل���ؤام���رة امل��ن��ت��ش��رة ف��ي املنطقة، 
االن��دم��اج  كلمة  اس��ت��خ��دام  علينا  ممنوع  فإنه  وبالتالي، 
واحلضري  واالجتماعي  االقتصادي   )Integration(
إلى  دع��وة  البعض  يحسبها  رمبا  إذ  الفلسطيني،  لالجئ 
التوطني. وال ميكن مقاربة بعض مواقف اليمني اللبناني 
للتصريحات  فيها  ُيسمح  “استثنائية”  ألن هناك حاالت 
متأل  بأن  إثنية  مجموعة  متييز  على  واملبنية  اإلقصائية 
اإلط��ار  اس��ت��خ��دام  تستطيع  ال  إن��ه��ا  إالّ  التلفزة،  ش��اش��ات 
“حالة  الفلسطينيني  ألن  ال��الج��ئ��ني  حل��ق��وق  ال��ق��ان��ون��ي 
في مجتمع طائفي. وال تستطيع  استثنائية من اللجوء” 
أن تذّكر الدول املضيفة )كلبنان( ب� “واجباتها”، ألن ذلك 
يعني تخلّي املجموعة الدولية عن مسؤولياتها. وبدالً من 
– االجتماعية واملدنية،  احلديث عن احلقوق االقتصادية 
اإلنسانية.  احلقوق  على  وبخجل،  يدور،  احلديث  أصبح 
فزاعة  الهجوم مستخدماً  اليمنَي على  لقد ساعد ذلك كله، 
“عدم التوطني  ال��ت��وط��ني. وك��م��ا ب��نّي ع��زم��ي ب��ش��ارة ف��إن 
في  التوطني  يعني  قد  بل  فلسطني،  إل��ى  العودة  يعني  ال 
يصبح  هناك  اإلسكندنافية.  ال��دول  أو  كندا  أو  أستراليا 

اللجوء اغتراباً، والشتات جاليات” )عزمي 2010(.
الرغم  فعلى  السياسية،  الفرص  ببنية  يتعلق  فيما  أّما 
من الضغط الذي مارسه املجتمع املدني الفلسطيني وبعض 
السياسية  الطبقة  على  اللبناني  املدني  املجتمع  جمعيات 
دخل  الذي  الوقت  في  جاءت  الضغوط  هذه  فإن  اللبنانية، 
قضية  دافعة  الدولية  باحملكمة  تتعلق  جديدة  أزمة  لبنان 
املؤمترات  من  الرغم  وعلى  مسمى؛  غير  أج��ل  إل��ى  احلقوق 
وال���ن���دوات واحمل���اض���رات ال��ت��ي ال ع��ّد ل��ه��ا، ووج���ود خمس 
والتملك  العمل  م��وض��وَع��ي  ع��ن  إحصائية  دراس���ة  ع��ش��رة 
مزيداً  يطلب  ي��زال  ال  البعض  فإن  لبنان،  في  للفلسطينيني 
من الدراسات عن العبء االقتصادي الذي سيعانيه لبنان 
جّراء دخول الفلسطينيني إلى سوق العمل، وكم سيشتري 
أحد  يطلب  ل��م  وط��ب��ع��اً،  سكنية.  شقق  م��ن  الفلسطينيون 
في  الفلسطينيني  املهاجرين  عمالة  عوائد  مساهمة  دراس��ة 
دعم أسرهم في لبنان، وال أهمية 70 مليون دوالر تصرفها 

الفصائل  ن��ف��ق��ات  وال   ،1949 س��ن��ة  م��ن��ذ  س��ن��وي��اً  األون�����روا 
لفلسطينيي  واإلسالمية  الغربية  واملساعدات  الفلسطينية 
لبنان، والتي ُتصرف كلها في لبنان. وأود أن أنهي بتذكير 
هؤالء املطالبني مبزيد من الدراسات لكسب الوقت، فأقول: 

“إن امللك أصبح عارياً حتى من ورقة التوت.”
القوانني  ومشاريع  اقتراحات  من  مجموعة  يلي  وفيما 
إلى  وُق��دم��ت  وفلسطينيون،  لبنانيون  حقوقيون  صاغها 
اجلهات السياسية اللبنانية املعنية العتمادها، ثم تقدميها 

إلى مجلس النواب اللبناني.

I – االقتراحات األربعة املقّدمة من احلزب 
التقدمي االشتراكي

1 – اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل املادة /9/
من قانون الضمان االجتماعي

مادة وحيدة:
ُتعدل الفقرة الثالثة من املادة 9 بإضافة بند سادس جديد 

يكون نصه على الشكل التالي:
لبنان  ف��ي  املُ��ق��ي��م  الفلسطيني  ال��الج��ئ  ُي��ع��ام��ل   –  6
تعويض  جلهة  اللبناني  املواطن  ُمعاملة  قانونية،  إقامة 
نهاية اخلدمة والعناية الطبية عن األضرار الناجتة عن 
الصحة  وزارة  قبل  من  فقط،  العمل  وط��وارئ  احل��وادث 
الضامنة  املؤسسات  وس��ائ��ر  احلكومية  واملستشفيات 

العامة واخلاصة.
فور  به  وُيعمل  الرسمية  اجل��ري��دة  في  القانون  ه��ذا  ُينشر 

نشره.
إل��ى تعديل امل��ادة  – اق��ت��راح ق��ان��ون معجل م��ك��رر ي��رم��ي   2
/59/ م���ن ق���ان���ون ال��ع��م��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ 

23/9/1946
مادة وحيدة:

العمل  قانون  املادة /59/ من  الثالثة من  الفقرة  ُتعدل 
الصادر بتاريخ 23/9/1946 لُتصبح على الشكل التالي:

يتمتع األجراء األجانب عند صرفهم من اخلدمة باحلقوق 
التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط املُعاملة باملثل 
إج���ازة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م��ن وزارة  وي��ت��رت��ب عليهم احل��ص��ول 
على  امل��ول��ودون  الفلسطينيون  األج��راء  وُيستثنى  العمل، 
األراضي اللبنانية، والفلسطينيون املسجلون بشكل رسمي 
في سجالت وزارة الداخلية والبلديات، من شرَطي املعاملة 
ب��امل��ث��ل وإج����ازة ال��ع��م��ل ال���ص���ادرة ع��ن وزارة ال��ع��م��ل حلني 

حتقيق العودة إلى ديارهم.
ُينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية وُيعمل به فور 

نشره.
إل��ى تعديل امل��ادة  – اق��ت��راح ق��ان��ون معجل م��ك��رر ي��رم��ي   3

/79/ من قانون العمل اللبناني
مادة وحيدة:

امل��ادة 79 بند راب��ع جديد يكون نصه على  إلى  يضاف 
الشكل التالي:

4 . ُي��ع��ام��ل األج�����راء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون في 
ُمسجلني  كانوا  إذا  العمل،  لقانون  اخلاضعة  املؤسسات 
امل��رس��وم  أح��ك��ام  عليهم  وتنطبق  الالجئني  س��ج��الت  ف��ي 
حق  جلهة  اللبنانيني  األج��راء  ُمعاملة   ،/17561/ رق��م 
العمل  مجلس  أم��ام  العمل  خالفات  قضايا  في  التقاضي 

التحكيمي املُختص.

ُينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية وُيعمل به فور نشره.
الفقرة  تعديل  إل��ى  يرمي  مكرر  معجل  قانون  اق��ت��راح   -  4
ال��ق��ان��ون 296/2001  امل����ادة األول����ى م��ن  ال��ث��ان��ي��ة م��ن 

)اكتساب غير اللبنانيني احلقوق العينية العقارية(
مادة وحيدة:

ت���ع���دل ال���ف���ق���رة ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل������ادة األول������ى م���ن ال��ق��ان��ون 
296/2001 لتصبح على الشكل التالي:

ال ي��ج��وز مت��ل��ك أي ح���ق ع��ي��ن��ي م���ن أي ن���وع ك���ان ألي 
ش��خ��ص ال ي��ح��م��ل ج��ن��س��ي��ة ص�����ادرة ع���ن دول����ة معترف 
أحكام  مع  يتعارض  التملك  ك��ان  إذا  شخص  ألي  أو  بها 
الدستور جلهة رفض التوطني. خالفاً ألي نص آخر يحق 
للفلسطيني املولود على األراضي اللبنانية والفلسطيني 
الداخلية متلّك  املُسجل بشكل رسمي في سجالت وزارة 
مبدأ  م��ع  ت��ع��ارض��اً  ذل��ك  ُيعتبر  وال  واح���دة  سكنية  شقة 
رف���ض ال��ت��وط��ني. ُي��ط��ب��ق ه���ذا ال��ن��ص أي��ض��اً ع��ل��ى التملك 

بطريق باإلرث.
به  وُيعمل  الرسمية  اجل��ري��دة  ف��ي  القانون  ه��ذا  ُينشر 

اعتباراً من تاريخ نشره.

II - االقتراح املقّدم من احلزب السوري 
القومي االجتماعي

1 – مشروع قانون يرمي إلى منح حق العمل لالجئني 
الفلسطينيني في لبنان في األسباب املوجبة

التي  الدستور  من مقدمة  “باء”  الفقرة  استناداً ألحكام 
الهوية واالنتماء، وهو عضو  “لبنان عربي  أن  تنص على 
عامل ومؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها” 
عرب،  مواطنون  هم  لبنان  إلى  الفلسطينيني  الالجئني  وأن 

وإن كانوا ال ينتمون لدولة باملعنى الضيق لهذه الكلمة،
واستناداً إلى ميثاق األمم املتحدة الذي يحظر في مادته 
اجلماعات  أو  األش��خ��اص  معاملة  ف��ي  متييز  أي  الثانية، 

بسبب العرق أو اللون أو األصل اإلثني،
إضافًة إلى كافة مواثيق األمم املتحدة التي انضم إليها 
في  تنص  والتي   ،44/1971 رقم  القانون  مبوجب   لبنان 
التمييز  أن���واع  جميع  على  ال��ق��ض��اء  على  اخل��ام��س��ة  امل���ادة 
العنصري وضرورة املساواة أمام القانون، ال سيما بصدد 

التمتع بجميع احلقوق،
واس��ت��ن��اداً إل��ى امل���ادة 23 م��ن اإلع���الن ال��ع��امل��ي حلقوق 
اإلن��س��ان وال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى أن���ه ي��ح��ق )ل��ك��ل ش��خ��ص حق 
العمل، وفي اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية 

وفي احلماية من البطالة(،
واالجتماعية  املدنية  احلقوق  من  حرمانهم  إن  وحيث 
املتعاقبة  ال��وزاري��ة  والبيانات  الدستور،  ألحكام  مخالف 
جامعة  مع  املعقودة  واالتفاقات  اإلن��س��ان  حقوق  وشرعة 

الدول العربية خصوصاً بروتوكول الدار البيضاء،
من  لبنان  إل��ى  الفلسطينيني  الالجئني  منع  إن  وحيث 
اجلماعية  قدرتهم  يضعف  واالجتماعية  املدنية  حقوقهم 

على رفض مشاريع التوطني والتمسك بحق العودة،
لذلك ولكل ما سبق،

أدناه  اللبنانية والفلسطينية املوقعة  تتقدم اجلمعيات 
الفلسطينيني  لالجئني  العمل  ح��ق  حملة  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة 
معتمدية  من  واملقترح  أدن��اه  القانون  مبشروع  لبنان  في 

فلسطني في احلزب السوري القومي االجتماعي.
املادة األولى: يعّرف التوطني وفقاً للقانون اللبناني مبا 
يلي حصراً أ – اكتساب اجلنسية اللبنانية اجلماعي لالجئني 
– االك��ت��س��اب  ال��داخ��ل��ي��ة ب  ف��ي س��ج��الت وزارة  امل��س��ج��ل��ني 
اجلماعي حلق االنتخاب والترشيح لالنتخابات االختيارية 
لالجئني  العامة  الوظائف  في  والعمل  والنيابية  والبلدية 

الفلسطينيني املسجلني في سجالت وزارة الداخلية.
لبنان  إل��ى  الفلسطيني  الالجئ  يعّرف  الثانية:  امل��ادة 
غوث  لوكالة  املنشئة  االتفاقية  في  ال��وارد  للتعريف  وفقاً 
دن��وا  مهما  أحفادهم  على  ويطبق  الفلسطينيني  الالجئني 
من  النظر  يعاد  أن  على  آخ��ر  تعريف  أي  عليهم  يطبق  وال 
قبل وزارة الداخلية في مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا 
وزارة  قيود  من  املشطوبني  الالجئني  أوض��اع  في  القانون 
وثائق  وأص��ح��اب  الثبوتية،  األوراق  وف��اق��دي  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ال��وزارة والغير مسجلني لدى وكالة  السفر املسجلني لدى 
األخ��ط��اء  ك��اف��ة  وتصحيح  الفلسطينيني  لالجئني  ال��غ��وث 
الالجئني  ش��ؤون  مديرية  بيانات  في  ال���واردة  اإلحصائية 

والبت بطلبات لم الشمل.
املادة الثالثة: يعفى الالجئون الفلسطينيون املسجلون 

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

لالطالع على الهوامش يرجى زيارة 
موقع مركز بديل، جريدة حق العودة العدد 40. فلسطينيون ومناصرون حلقوقهم في لبنان في تظاهرة تطالب بحقوقهم املدنية في لبنان )27 حزيران 2010، تصوير: نبيل منذر- كوربس(

على  االستحصال  من  الداخلية  وزارة  سجالت  في  رسمياً 
إجازة العمل.

امل�������ادة ال����راب����ع����ة: ي��س��ت��ف��ي��د األج��������راء م����ن ال��الج��ئ��ني 
الفلسطينيني املسجلني رسمياً في وزارة الداخلية من جميع 
ترعى  التي  القانونية  األحكام  وسائر  العمل  قانون  أحكام 
عمل اللبنانيني وأحكام القانون املنفذ باملرسوم رقم 13955 

تاريخ 26/9/1963 املتعلق بالضمان االجتماعي.
يعفى  مخالف،  ن��ص  ك��ل  م��ن  بالرغم  اخل��ام��س��ة:  امل���ادة 
سجالت  ف��ي  رسمياً  املسجلون  الفلسطينيون  ال��الج��ئ��ون 

وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ املعاملة باملثل.
ن��ص مخالف، يعفى  ك��ل  م��ن  بالرغم  ال��س��ادس��ة:  امل���ادة 
سجالت  ف��ي  رسمياً  املسجلون  الفلسطينيون  ال��الج��ئ��ون 
وزارة الداخلية من شرط احلصول على تراخيص مزاولة 
املهنة في بالدهم ويعاملون معاملة اللبناني في االنتساب 

إلى كافة النقابات املنظمة بقوانني.
امل���ادة ال��س��اب��ع��ة: ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ن��ص م��خ��ال��ف، يعفى 
سجالت  ف��ي  رسمياً  املسجلون  الفلسطينيون  ال��الج��ئ��ون 
وزارة الداخلية من دفع ضريبة الغير مقيم وتطبق عليهم 

أحكام ضريبة الدخل.
القانون املصّوت عليه )املقّدم من قوى 14 آذار(

املادة الثامنة: ُتلغى الفقرة الثانية من املادة األولى من 
واملتعلقة   3/4/2001 بتاريخ  الصادر   296 القانون رقم 
بتعديل بعض أحكام القانون املنفذ باملرسوم رقم 11614 
اللبنانيني  غ��ي��ر  ب��اك��ت��س��اب  املتعلق   4/1/1969 ت��اري��خ 

احلقوق العينية العقارية في لبنان.
القانون مع حق الالجئ  التاسعة: ال يتنافى هذا  املادة 
ورف��ض  ال��ع��ودة  بحق  التمسك  ف��ي  لبنان  إل��ى  الفلسطيني 
سياسية  جمعيات  إل��ى  واالن��ت��س��اب  وت��أس��ي��س  توطينهم 

ومدنية لهذا الغرض.
لهذا  املخالفة  النصوص  جميع  ُتلغى  العاشرة:  امل��ادة 

القانون أو املتعارضة مع أحكامه، وُيعمل به فور نشره.

III – تعديل قانون الضمان االجتماعي 
وإلغاء شرط املعاملة باملثل

بيروت، 2010/8/17***
أوالً: يعطى املستفيد من العمال الالجئني الفلسطينيني 
العمل  قانون  من  عنه  املنصوص  باملثل  املعاملة  شرط  من 
وقانون الضمان االجتماعي ويستفيد من تقدميات تعويض 
نهاية اخلدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني.
للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة  على  يتوجب  ثانياً: 
االج��ت��م��اع��ي أن ت���ف���رد ح���س���اب���اً م��ن��ف��ص��الً م��س��ت��ق��الً ل��دي��ه��ا 
الفلسطينيني  الالجئني  م��ن  للعمال  العائدة  لالشتراكات 
للضمان  الوطني  الصندوق  أو  اخلزينة  تتحمل  ال  أن  على 

االجتماعي أي التزام أو موجب مالي جتاهه.
من  القانون  ه��ذا  بأحكام  املشغولون  يستفيد  ال  ثالثاً: 
والتقدميات  واألم��وم��ة  املرضى  ضمان  صندوقي  تقدميات 

العائلية.

IV – تعديل املادة 59 من قانون العمل اللبناني
بيروت، 2010/8/17****

مادة وحيدة
يضاف إلى املادة 59 بند رابع يكون نصه على الشكل 

التالي:
في  يعملون  الذين  الفلسطينيون  األج���راء  يعامل   –  4
في  مسجلني  كانوا  إذا  العمل،  لقانون  اخلاصة  املؤسسات 
رق��م  امل��رس��وم  أح��ك��ام  عليهم  وتنطبق  ال��الج��ئ��ني  س��ج��الت 
17561، معاملة األجراء اللبنانيني جلهة حق التقاضي في 

قضايا خالفات العمل أمام املجلس التحكيمي املختص.
ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية وُيعمل به فور 

نشره.

�������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������

* يعاد نشر املقال بإذن من الكاتب، حيث سبق وان نشر في مجلة 

الدراسات الفلسطينية العدد 83، صيف 2010.  
** أستاذ مشارك في اجلامعة األميركية في بيروت.

*** املصدر: جريدة “األنوار”، 2010/8/18.

**** املصدر: جريدة “األنوار”، 2010/8/18.
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وراءه��ا  الكامنة  والنّيات  واخللفّيات  التوطني  مسألة  إّن 
الرسمي  ال��ص��ع��ي��دي��ن:  ل��ب��ن��ان، ع��ل��ى  ف��ي  ال��ب��ال ح��ال��ي��اً  تشغل 
للتوطني  وامل��ع��ارض��ني  امل��ؤّي��دي��ن  أّن  وامل���ؤس���ف  وال��ش��ع��ب��ي. 
إعادة  الذي ينّص على وجوب  الدولي 194،  القرار  يتناسون 
ديارهم  إل��ى  ممكن«  وق��ت  أق��رب  »ف��ي  الفلسطينيني  الالجئني 
وجبر أضرارهم. والقرار صادر، في العام 1948، عن اجلمعية 
ال��دول��ي��ة، ويعالج  ال��ت��ي مت��ّث��ل األس���رة  ل��ألمم املتحدة  ال��ع��اّم��ة 
مسألة إنسانية مصيرية تستمّد أهميتها من القواعد املعاصرة 
للقانون الدولي التي حتّرم اغتصاب أو احتالل أو ضم أراضي 
الغير، واستعمال القوة في العالقات الدولية، وطرد شعب آمن 
وممارسة  الوطن،  هذا  إلى  عودته  دون  واحل��ؤول  وطنه،  من 

حقه في تقرير مصيره بعد زوال نظام االنتداب.
وفي خضم االهتمام بالتوطني ال يتنّبه الكثيرون إلى ثالثة 

أمور مهّمة:
ال��ت��وط��ني وم��س��أل��ة  ال��ت��م��ي��ي��ز ب��ني م��س��أل��ة  األّول: وج����وب 

احلقوق املدنية واالجتماعية واإلنسانية لالجئني.
واألم����ر ال��ث��ان��ي: وج���وب ال��ت��دخ��ل ل��ت��أم��ني اس��ت��م��رار وك��ال��ة 
قبل  الالجئني  جت��اه  اإلنساني  بواجبها  القيام  في  )األون����روا( 
ع��ودت��ه��م، ألن اس��ت��م��رار ه��ذا ال���دور ال يشّكل ل��ه��ؤالء ن��وع��اً من 
الدولي  املجتمع  قبل  من  ينطوي  بل  فحسب،  الدولية  احلماية 
على  قضيتهم  ب��ح��ّل  وأخ��الق��ي  وق��ان��ون��ي  سياسي  ال��ت��زام  على 
أس��اس ال��ع��ودة، ف��ق��رار إن��ش��اء وك��ال��ة )األون����روا(، ال��ص��ادر عن 
)وال  البداية  منذ  ارتبط   ،1949/12/8 في  العامة  اجلمعية 
يزال يرتبط( بالفقرة 11 من القرار 194 )وجوب العودة ودفع 
العامة. واجلمعية،  أيضاً عن اجلمعية  الصادرة  التعويضات( 
 ،194 القرار  من   11 بالفقرة  ُتذّكر  الوكالة،  إنشاء  قرارها  في 
وتعترف في الفقرة اخلامسة منه »بأّنه من الضروري استمرار 
أح��وال  تالفي  بغية  الفلسطينيني،  الالجئني  إلغ��اث��ة  املساعدة 
م��ع عدم  ال��س��الم واالس��ت��ق��رار،  املجاعة وال��ب��ؤس بينهم، ودع��م 
اإلخالل بأحكام الفقرة 11 من قرار اجلمعية العامة، رقم 194«. 
وكل ذلك يفرض استمرار )األونروا( في أداء رسالتها اإلنسانية 

واالجتماعية حّتى حتقيق عودة الالجئني إلى ديارهم.
جوهر  تعكس  ال��الج��ئ��ني  قضية  أّن  ه��و  ال��ث��ال��ث:  واألم����ر 
ال���ص���راع ال��ع��رب��ي – االس��رائ��ي��ل��ي وحت�����ّدد م��س��ت��ق��ب��ل��ه. وم��ن 
واالسرائيليني  ال��ع��رب  ب��ني  تسوية  إل��ى  ال��ت��وّص��ل  املستحيل 
حق  وي��ع��ّد  جوانبها.  مختلف  م��ن  القضية  ه��ذه  ُتعالج  ل��م  إذا 
العودة حجر الزاوية فيها. وإن كان للفلسطينيني مطالب فحّق 
اسرائيل  بني  اتفاق  كل  بالفشل  وسُيمنى  يتصّدرها.  العودة 
إذا  أو  ال��ع��ودة،  مسألة  جتاهل  إذا  الفلسطينيني  وامل��ف��اوض��ني 

اكتفى مبعاجلة نتائج حرب 1967. 

عدم االهتمام عربيًا بحق العودة:
األم������ر امل��س��ت��ه��ج��ن ف����ي امل����واق����ف ال���ع���رب���ي���ة، وخ���ص���وص���اً 
فاالتفاقات  العودة.  بحق  الالزم  االهتمام  عدم  هو  الفلسطينّية، 
أي  تتضمن  ال  الصهيوني  العدو  مع  ُوّقعت  التي  املتكافئة  غير 
الثالث من  البند  اش��ارة إلى حق العودة. وكل ما نعثر عليه في 
الالحقة  املفاوضات  أن  هو  املبادئ(  )إع��الن  من  اخلامسة  امل��اّدة 
حول الوضع الدائم ستعالج قضايا عّدة، منها وضع الالجئني. 
العام 1967 فقط، وتنص  امل��ادة 12 تتحّدث عن مهّجري  ولكن 
على إنشاء جلنة تشارك فيها مصر واألردن ملعاجلة أمر عودتهم.
وب��ع��د ات��ف��اق أوس��ل��و ال��ع��ام 1993، ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ع��دة 
اجتماعات لم حترز أي تقدم، حيث أصرت إسرائيل على تعريف 
خالل  الغربية  الضفة  غادر  الذي  ذاك  بأّنه  الفلسطيني  النازح 
ألف   200 ع��ودة  على  استعدادها  وأب��دت   ،1967 العام  ح��رب 
فقط، ومبعدل أربعة آالف في السنة. وهذا يعني، إذا افترضنا 
توّقف عملية التناسل الطبيعي لدى الفلسطينيني وبّرأنا العدو 

من الكذب واخلداع، أن عودة املئتني ستستغرق خمسني عاماً. 
وموقف إسرائيل من مسألة التوطني، أي استحالة العودة 
العقيدة  على  اّطلعنا  إذا  إال  ُيفهم  أن  ميكن  ال  إليها،  بالنسبة 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ق��اع��دت��ني أس��اس��ي��ت��ني م��ت��الزم��ت��ني 
ومتساويتني من حيث األهمية: قاعدة السيطرة على ما يسمونه 
)أرض امليعاد( أو )أرض إسرائيل(، وقاعدة تطهير هذه األرض 
من سكانها العرب باقتالعهم أو تهجيرهم من أجل إحالل اليهود 
بداية  منذ  ال��ت��وط��ني،  م��ش��روع  يعتبر  ول��ه��ذا  محلّهم.  ال��واف��دي��ن 
معالم  طمس  إلى  يرمي  عنصرياً  صهيونياً  مشروعاً  التهجير، 

فلسطني وأهلها، واحلؤول دون عودة النازحني واملهجرين كي 
ال يتعرض الكيان الصهيوني إلى مخاطر االختالل في التوازن.

ون���الح���ظ أّن�����ه، م��ن��ذ األش���ه���ر األول�����ى إلع����الن ق��ي��ام دول���ة 
في  التوطني  سبل  ع��ن  للبحث  العمل  ورش��ة  ب��دأت  اس��رائ��ي��ل، 
برئاسة  بعثة  ت��أّل��ف��ت   ،1949 ال��ع��ام  ففي  ال��ع��رب��ي��ة.  األق��ط��ار 
للتوطني.  الصاحلة  السبل  الستقصاء   Clapp كالب  اخلبير 
وأصدر املركز امللكي للدراسات  الدولية في لندن )وهو وثيق 
الالجئون   “ بعنوان:  دراسة  البريطانية(  باخلارجية  الصلة 
امنائية  مشاريع  وُقّدمت  التوطني”.  المكانات  مسح  العرب: 
Main- ك��الب   - م��ني  مخطط  ك��م��ش��روع  ال��ت��وط��ني،  لتسهيل 

 ،E- Johnston ومشروع ايريك جونستون ،Clapp Plan
السابق  ال��ع��ام  األم���ني  وم��ش��روع   ،1955-1953 ع��ام��ي  ف��ي 
وب��دأت وكالة  العام 1957.  في  داغ همرشولد  املتحدة،  لألمم 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ال��ع��ام 1951، وب��دع��م  )األون����روا( منذ 
األراضي  الستصالح  عدة  خطط  بوضع  وفرنسا،  وبريطانيا 
ف��ي وادي األردن وس��ي��ن��اء وغ��ي��ره��م��ا م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر ف��رص 
العمل وتسهيل االندماج االقتصادي لالجئني في بالد النزوح، 
مصحوبة  ال��ع��رب،  الزعماء  بعض  مع  مفاوضات  أج��رت  كما 
باالغراءات، لقبول توطني أعداد كبيرة من هؤالء الالجئني في 
بالدهم. وقامت الوكالة، في السنوات األخيرة، بحملة ترويج 
ما  ح��ّددت   ،1995 العام  ففي  تدريجيا.  أعمالها  تصفية  لفكرة 
مهمات  تنتقل  انتقالية  كفترة  سنوات  اخلمس  مبنظور  ُسّمي 
أشد  من  اسرائيل  وكانت  املضيفة.  ال��دول  إلى  بعدها  الوكالة 
املشجعني النهاء عملها، ألن ذلك، إن حتّقق، يؤدي إلى سحب 

ورقة الالجئني من التداول، عربياً ودولياً.
من  وبتوجيه  واشنطن  بزعامة  ال��ك��ب��رى،  ال���دول  وت��ب��ذل 
وهي  ال��ت��وط��ني.  مشاريع  لتسويق  ج��ب��ارة  ج��ه��وداً  إس��رائ��ي��ل، 
العربية  املنطقة  إلى  ب��ارزة  سياسية  شخصيات  سنوياً  توفد 
مشاريع  األوض��اع،  واستطالع  الزيارة  غطاء  حتت  لتعرض، 
إسكان  )أي  القريعة  ومشروع  التوطني.  إلى  بالدعوة  مبّطنة 
ك��ان  اللبنانية(  امل��ن��اط��ق  إح���دى  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
تقّبل  إم��ك��ان  ح��ول  اللبنانية  السلطة  نبض  جل��ّس  م��ح��اول��ة 
الفكرة، وانعكاسات ذلك على العملية السلمية املزعومة. وكان 

ذلك ثمرة طبيعية مللف املفاوضات املتعددة. 

الرؤساء يرفضون التوطني: 
على  لبنان  في  الرؤساء  إجماع  على  التوطني  رفض  حاز 

مختلف مستوياتهم. ويكفينا االستشهاد مبواقف بعضهم:
رؤساء اجلمهورية: وفي طليعتهم الرئيس السابق العماد 
أطلقوا  العماد ميشال سليمان،  والرئيس احلالي  إميل حلود، 
في مناسبات عديدة حتذيراتهم حول األخطار الناجمة عن أي 
مشروع للتوطني، واعتبروا أن التوطني يشكل عائقا سياسياً 

في وجه أّي سالم عادٍل وشامٍل في املنطقة.
رئيس املجلس النيابي )نبيه بري( رأى في التوطني وجهاً 
إذا  ملقاومتنا  معنى  ال  أْن  ووج��د  االسرائيلي،  لالحتالل  آخ��ر 

نّفذنا هذا الهدف.
ال��وزراء )الدكتور سليم احلص(  السابق ملجلس  الرئيس 
أعلن الرفض القاطع للتوطني، واعتبر أن االلتزام نحو قضية 
فلسطني يحّفزنا على املطالبة بعودة الفلسطينيني إلى ديارهم، 
وأكد أن التوطني مرفوض باجماع اللبنانيني، وأنه دخل اتفاق 

الطائف ومقدمة الدستور اللبناني نصاً صريحاً. 
إن  ق��ال  ك��رام��ي(  )ع��م��ر  ال����وزراء  ملجلس  السابق  الرئيس 
لعدم  ضمانة  أكبر  هو  التوطني  رفض  على  اللبناني  االجماع 
حصول التوطني، وطلب من اللبنانيني احلذر والتحرك بذكاء 

ومتابعة هذا األمر في كل احملافل الدولية.
واالسالمية،  املسيحية  ال��روح��ي��ة،  والهيئات  الشخصيات 
الكاردينال  امل��ارون��ي  فالبطريرك  مم��اث��ل��ة.  بتصريحات  أدل���ت 
صفير، حّذر من سقوط معادلة مهندسي الطائف )أي ال تقسيم 
وال توطني(، ألن سقوطها يعني سقوط لبنان. وأصدرت الرابطة 
املارونية مذكرًة حّذرت فيها من مخاطر التوطني ومن محاوالت 
املقايضة حتت ستار املساعدات االنسانية واملالية، ألن الصفقات 
تعني  التوطني  م��ؤام��رة  في  الضالعة  اجلهات  ستعرضها  التي 
بالنتيجة طرح احلق العربي في سوق النخاسة وإقحام لبنان 
الروحية  املراجع  وتبّنت  باألوطان.  املتاجرة  مخاطر  دائ��رة  في 
تصريحات  عنها  وص���درت  ذات���ه،  امل��وق��ف  املسؤولة  االسالمية 

وبيانات تنطوي على املخاوف من فرض التوطني. 

الفصائل الفلسطينية ترفض التوطني:
أجمعت هذه الفصائل في لبنان على رفض التوطني، وأعربت 
عن تقديرها ملوقف الدولة اللبنانية التي أعلنت رفضها مشروع 
التوطني على لسان كبار املسؤولني فيها، ودعت إلى التنسيق بني 
املشروع  الفلسطينيني لرفض  املسؤولني  املسؤولني وبني  هؤالء 
وطنا  نريد  “ال  لبنان:  في  )فتح(  حركة  ممثل  وق��ال  أساسه.  من 
القدمني إلى  بديالً عن فلسطني. كل فلسطيني يود العودة حافي 
وطنه”. وأكد مسؤول فلسطيني آخر أن الفلسطينيني ناضلوا من 
أجل العودة إلى الوطن، وليس من أجل البقاء في لبنان، واعتبر 
ممثل حركة )حماس( التوطني مقدمة إللغاء الهوية الفلسطينية، 

وركيزة أساسية لتصفية القضية الفلسطينية.

األجهزة والشخصيات الدولية ترفض التوطني:
إن ال����دول وال��ش��خ��ص��ي��ات واألج���ه���زة أس��رع��ت، ب��ع��د ات��ف��اق 
الطائف، إلى إعالن دعمها الكامل لهذا االتفاق ولكل ما تضّمنه من 

مبادئ ومواقف، ومنها رفض التوطني ونذكر على سبيل املثال:
إثر  الصادر   1989/11/7 في  الدولي  األم��ن  مجلس  بيان   
فقد  للجمهورية.  رئيساً  معّوض  رينيه  االس��ت��اذ  انتخاب 
التي  الطائف  الوطني ووثيقة  الوفاق  تضمن دعما ملسيرة 

تنّص صراحة على رفص التوطني.
 بيان مجلس األمن الدولي، الصادر في 1989/11/22، إثر 
التفاق  ثانية،  دعمه،  فيه  أكد  فقد  معّوض  الرئيس  اغتيال 
أس��اس��ي��اً وض��م��ان��اً حل��ري��ة لبنان  الطائف واع��ت��ب��اره دع��م��اً 

واستقالله ووحدته.
 1989/11/1 في  الكبرى،  اخلمس  للدول  املشترك  البيان   
فقد رّحب باتفاق الطائف وأكد تصميم الدول اخلمس على 

دعم بسط السيادة التامة للبنان على كل أراضيه.
 قرار املجلس األوروب��ي، في 1989/12/9. فقد كّرر دعمه 

التفاق الطائف والشرعية اللبنانية.
 ت��ص��ري��ح ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي )م��ي��ت��ران( ورئ��ي��س ال����وزراء 
اإلي��ط��ال��ي )أن��دري��وت��ي( ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك في 
لبنان  في  الشرعية  باحلكومة  اعترفا  فقد   1990/2/13

وضرورة تنفيذ اتفاق الطائف بسرعة.
إلى مسؤولني  الدول  التي وجهها رؤساء  الرسائل   مختلف 
الى احترامه  الطائف، ودعوا  اتفاق  في لبنان، وأيدوا فيها 

نصاً وروحاً.
الدعم  لهذا  األساسي  الدافع  إن  القول  إلى  بحاجٍة  ولسنا 
دولياً.  بها  معترفاً  دول��ًة  لبنان  كون  في  يكمن  للبنان  الدولي 
واالعتراف بالدولة، في القانون الدولي العام، ال يقتصر على 
كذلك  يشمل  بل  ومؤسساتها،  وحكومتها  بحدودها  االعتراف 
بالدستور  واالع��ت��راف  وتشريعاتها.  بدستورها  االع��ت��راف 
املبادئ  يقع في صلب  يشمل مقدمته. والبند )ط( من مقدمته 
“ال  أْن  على  نهايته  في  ينّص  والبند  الدستور.  يتبّناها  التي 

جتزئة وال تقسيم وال توطني”. 
الداخلية في لبنان ال تشكو من أي  واخلالصة أن اجلبهة 
األولى،  الدرجة  التوطني والسبب يعود، في  إزاء مسألة  خلٍل 

يحصل  ك��ان  كما  يشّكل،  يُعد  لم  الفلسطيني  ال��وج��ود  أن  إل��ى 
في املاضي، مادة خالٍف بني اللبنانيني، على اختالف مذاهبهم 
واجت��اه��ات��ه��م. وامل��وق��ف ال��دول��ي ل��م يعد ي��ن��ط��وي، ف��ي اآلون��ة 
األخيرة، وكما يبدو من كثرة التصريحات والبيانات، على أّي 

خالف أو ترّدد حول مسألة التوطني.
ينبغي  التوطني،  فيه  نرفض  الذي  الوقت  وفي  ذلك،  ومع 
أو  أفضل،  أن نبحث عن بدائل وحلول. وليس هناك بديل  لنا 
حّل أهم، من حق العودة الذي يجب أن يشّكل قوًة إلزاميًة على 

الصعيد اخلارجي. 

حق العودة يرقى إلى مصاف القواعد الدولية اآلمرة:
إّن األساس القانوني الذي يقوم عليه هذا احلق يتجلّى في 
في  آمرة  قاعدة  منه  جتعل  التي  الدولية  واملستندات  الوثائق 
القانون الدولي العام. والوثائق كثيرة ودامغة وتوحي بثالث 

مالحظات:
ال���دول  جميع  إق����رار  ف��ي  يتلّخص  ب��واق��ع  تتعلّق  األول����ى 
والهيئات الدولية بحق العودة. وبفضل هذا اإلقرار اجلماعي 
ارت��ق��ى ح��ق ال��ع��ودة إل��ى مرتبة م��ن ال��وض��وح ال ت��ت��رك مجاالً 

لإلنكار أو التنّكر.
احلق  فهذا  العودة،  حلق  اجلديد  بالبعد  تتعلّق  والثانية 
حقوقاً  يعالج  واإلقليمّية  الدولية  الوثائق  عليه  تنّص  ال��ذي 
فردية، أي حقوقاً تطّبق على أفراد، ال على جماعات وشعوب، 
في حني أن حق العودة للفلسطينيني ميّثل حقاً جماعياً يشمل 
البعد  وه��ذا  وه��ّج��ر.  ُط��رد  شعب  أف��راد  من  الساحقة  الغالبية 
اجلماعي يجعل من حق العودة ركيزة من ركائز حق الشعوب 
أو  كجماعة  الفلسطينيني،  حلق  فالتنّكر  مصيرها.  تقرير  في 
حقاً  ممارستهم  دون  يحول  دي��اره��م،  إل��ى  ال��ع��ودة  في  شعب، 

وّفره لهم القانون الدولي املعاصر، وهو حق تقرير املصير. 
واملالحظة الثالثة تتعلّق بالقرار 194، الذي تكّرر االستناد 
إليه في معظم القرارات الدولية التي تعالج مشكلة الالجئني 
التباس في معناه  أو  اليوم شك  يُعد هناك  الفلسطينيني. ولم 
أو تفسيره. وهو مكّون من شقني ميّثالن حّقني متالزمني: حق 

العودة وحق التعويض.
اجلمعية  عن  الصادرة  القرارات  يعتبر  البعض  كان  وإذا 
العامة مجّرد توصيات غير ملزمة، فإن تكرار القرار 194 أكثر 
من مرة، وبغالبية ساحقة، يجعل منه قراراً يستمد قوته من 

إرادة املجتمع الدولي.
األمم  ك��ون  م��ن  البالغة  أهميته  يكتسب  ال��ق��رار  ه��ذا  ولعل 
املتحدة اشترطت على اسرائيل، لدى القبول بعضويتها، تنفيذ 

هذا القرار وقرار التقسيم.
واخل��الص��ة أن ك��ل امل��ف��اوض��ات وامل��س��اوم��ات وال��ت��ن��ازالت 
املجانية الهادفة إلى محاولة حّل القضية الفلسطينّية، وإنهاء 
واملتالحقة،  املتكررة  واالعتداءات  واملجازر  والفواجع  املآسي 
يحصل  ل��م  م��ا  مؤقتة  أو  خ��ادع��ة  أو  ه��ّش��ة  أو  ناقصة  ستبقى 
الشعب الفلسطيني على حقوقه املشروعة، وأهّمها حق العودة 

الكرمية إلى أرض الوطن. 
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حقوق  م��رك��ز  ف��ي  اإلداري�����ة  الهيئة  رئ��ي��س  امل���ج���ذوب:  محمد  د.   *

الالجئني/عائدون

لبنان الرسمي والشعبي يرفض التوطني
د. محمد املجذوب*

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

لبنان  في  حلقوقهم  ومناصرون  فلسطينيون 
تطالب  املتحدة  األمم  مقر  أم��ام  تظاهرة  ف��ي 
 ،2010 حزيران   27( لبنان  في  املدنية  بحقوقهم 
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إن ربط تأسيس هيئة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل 
الالجئني  مبشكلة  )األن�����روا(  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
مرحلة  ع��ن  كبير  ح��د  إل��ى  يعبر  ح��ص��را،  الفلسطينيني 
حل  عن  ليس  والعربي،  ال��دول��ي  العجزين  مراحل  من 
مشكلة هؤالء الالجئني فقط، وامنا يعبر أيضا عن عجز 
االطراف ذاتها عن حل املشكلة الفلسطينية برمتها التي 
انتجتها سياسات الغرب املتحيزة. ذلك أن األمم املتحدة 
الذي  الصراع  ان  أدرك��ت  قد  الغرب  عليها  يسيطر  التي 
جنم عن اصدار قرار تقسيم فلسطني رقم 181 بتاريخ 
اضطرابات  نشوب  إل��ى  أدى   1947 ثاني  تشرين   29
أهلها  وب��ني  الصهاينة  املستوطنني  ب��ني  فلسطني  ف��ي 
االض��ط��راب��ات  ه���ذه  أدت  ح��ي��ث  ال��ع��رب؛  الفلسطينيني 
وبالتالي  ديارهم؛  من  الفلسطينيني  تهجير  بداية  الى 
أنها  كما  جهة،  من  الفلسطينيني  الالجئني  مشكلة  خلق 
الصهيونية  احلركة  اليها  استندت  أممية  وثيقة  قدمت 
أخ��رى.  جهة  م��ن  االستطياني  كيانها  ق��ي��ام  اع���الن  ف��ي 
اعالن  القرار  وذل��ك  السياسة  تلك  نتيجة  من  ك��ان  وق��د 
قيام اسرائيل في 15 آيار عام 1948 والتدخل الفاشل 
العربية في الصراع داخل فلسطني، والذي كان  للدول 
من تداعياته مزيد من الطرد والتهجير للفلسطينيني من 

أرضهم ووطنهم.
ان اخل��ش��ي��ة م��ن احل��ال��ة ال��ت��ي ان��ت��ج��ه��ا ذل���ك ال��ق��رار 
العربي،  الوطن  في  حصل  ال��ذي  التوتر  في  واملتمثلة 
الفلسطينيني  والالجئني  النازحني  آالف  مئات  ووج��ود 
في اجزاء من فلسطني التي لم يتم احتاللها وفي الدول 
األمم  دفعت  اخلشية  تلك  بفلسطني؛  احمليطة  العربية 
تشرين   19 في   212 رقم  القرار  التخاذ  مجددا  املتحدة 
ت��أس��ي��س ص��ن��دوق  ث��ان��ي 1948، وال����ذي مت مب��وج��ب��ه 
خاص إلغاثة الالجئني الفلسطينيني بناء على توصية 
املتحدة )فولك برنادوت(  والذي أسست  وسيط األمم 
ي��دي��ره وي��ش��رف عليه األم��ني  إغ��اث��ة  مبوجبه ص��ن��دوق 
العام مباشرة الى ان يتم تشكيل إدارة خاصة باإلغاثة. 
أن��ي��ط بهيئة ص��ن��دوق اإلغ��اث��ة ه��ذا م��ه��ام تنسيق  وق��د 
اإلغاثة الطارئة لالجئني الفلسطينيني التي كانت تقدم 
من هيئات انسانية مختلفة، وذلك إلبعاد شبح اجلوع 
واملرض الناجم عن طردهم من بالدهم. اال أن تأسيس 
الالجئني  ملساعدة  ظرفية  استجابة  كان  الصندوق  هذا 
فقد  اال. ول��ه��ذا  دي��اره��م ليس  م��ن  الفارين وامل��ط��رودي��ن 
عادت األمم املتحدة واصدرت قرارها الشهير رقم 194 
بتاريخ 8 كانون أول 1948؛ هذا القرار الذي لم توافق 
في  للحل  رؤي��ة  يتضمن  وال��ذي  العربية،  ال��دول  عليه 
فلسطني تستند الى عودة وتعويض الالجئني، ووضع 
نظام دولي الدارة القدس، وترتيب سالم بني األطراف 
التوفيق  هيئة  بها  كلفت  ال��ت��ي  امل��ه��ام  ه��ذه  امل��ت��ن��ازع��ة؛ 
القرار  بتأسيسها  قضى  التي  فلسطني  ح��ول  الدولية 
اياه. وقد عجزت األمم املتحدة  حتى اللحظة على اجبار 
ان  وحيث    .194 و   181 قراريها  تنفيذ  على  اسرائيل 
هيئة التوفيق الدولية حول فلسطني لم تستطع القيام 
وايجاد  الالجئني  واع���ادة  ال��ص��راع  حسم  ف��ي  مبهامها 
املنطقة، وم��ع استمرار اخل��وف من  ف��ي  دائ��م  ) س��الم( 
اجلوع  وطأة  حتت  الالجئني  االف  مئات  بقاء  تداعيات 
فعل  ردود  من  ذلك  عن  ينجم  قد  وما  واالحباط  والتيه 
الى  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  ب��ادرت  فقد  سلبية، 
تأسيس وكالة دولية تقوم بتقدمي االغاثة مباشرة الى 
الالجئني الفلسطينيني اسمتها هيئة األمم املتحدة الغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى. وقد 
 8 بتاريخ  ال��ص��ادر   302 ال��ق��رار  ضمن  واليتها  ح��ددت 
كانون اول  1949 والذي يتضمن عدم املساس باحكام 
الفقرة 11 من القرار 194 التي تتناول عودة الالجئني 

والتعويض عليهم.
إن الفكرة  التي حكمت تأسيس األنروا هي اخلشية 
من أن حاالت اجلوع واليأس عند الالجئني الفلسطينيني 

ستؤدي الى عواقب غير محمودة على صعيد السلم في 
العامة  اجلمعية  فان  ولهذا  األوس���ط.  الشرق  منطقة 
لألمم املتحدة وقتها، حددت  نطاق مهام االنروا في منت 

قرار تأسيسها مبا يلي:
قراريها رقم 212 في 1948/11/19م،  تذكر  »إذ   
ي��ؤك��دان  وال��ل��ذي��ن   1948/12/11 ف���ي   194 ورق����م 

بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار األخير…. 
ت��ع��ت��رف ب��أن��ه م��ن ال���ض���روري اس��ت��م��رار امل��س��اع��دة 
أح���وال  ت��الف��ي  ب��غ��ي��ة  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  إلغ��اث��ة 
مع  واالستقرار  السالم  ودع��م  بينهم  والبؤس  املجاعة 
عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 11 من قرار اجلمعية العامة 
إج��راءات  اتخاذ  بضرورة  أيضاً  وتعترف   )194( رق��م 
فعالة في أقرب وقت ممكن بغية إنهاء املساعدة الدولية 

لإلغاثة.
توعز إلى وكالة األمم املتحدة إلغاثة تشغيل الالجئني 
جلنة  م��ع  ل��ل��ت��ش��اور  األدن����ى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيني 
التوفيق بشأن فلسطني التابعة لألمم املتحدة ملا فيه خير 
أداء ملهمات كل منهما، خصوصاً فيما يتعلق مبا ورد في 

الفقرة 11 من قرار اجلمعية رقم 194.   
وهكذا فقد باشرت األنروا مهامها استنادا الى رؤية 
تفترض أن عملها سيكون مرحليا وبالتالي فهي هيئة 
مؤقتة، باعتبار أن “مهمة األنروا ، سوف تكون موجزة، 
ذلك أن بعض الالجئني سوف يسمح لهم بالعودة إلى 
ال��دول  ف��ي  اآلخ��ري��ن  امتصاص  يجري  بينما  دي��اره��م، 
على  ك��ان  فانه  ذل��ك  من  وانطالقا  احمليطة”.1  العربية 
خدماتيه  س��ي��اس��ات  عملها  ض��م��ن  ت��ب��ل��ور  أن  األن�����روا 
تستجيب حلاجات الالجئني  ضمن اطار حتمل املجتمع 
مع  وبالتنسيق  ه����ؤالء،  اجت���اه  م��س��ؤول��ي��ات��ه  ال��دول��ي 
فانه كان  السياق،  املنطقة. وفي هذا  املعنية في  ال��دول 
حاجات  مع  تنسجم  مواءمة  سياسات  تبلور  أن  عليها 
ال��دول املضيفة  ال��دول��ي، وم��واق��ف  واجت��اه��ات املجتمع 
ذلك  من  وانطالقا  الالجئني.  مجتمع  وواق��ع  وح��اج��ات 
سنلقي الضوء بشكل موجز على طبيعة تعاطي األنروا 
مع اجتاهات املجتمع الدولي في سياق املهمات املنوطة 
بها. ونعتبر أن هذه االضاءة تشكل مدخال لبحث أشمل 
يتناول اشكال املواءمة مع الدول املضيفة ومع الالجئني 

انفسهم في وقت الحق. 
إن انتداب االنروا كان من املفترض أن يكون محدوداً 
على صعيد املهام واملرحلة الزمنية. استنادا لذلك، فان 
العامة لألمم  األن��روا من قبل اجلمعية  جتديد تفويض 
 3 ملدة  واحيانا  سنتني  او  سنة  ملدة  دوري��ا  يتم  املتحدة 
أن  مل��دة 5 س��ن��وات. واحلقيقة  اخ��رى  س��ن��وات واحيانا 
الالجئني  قضية  بحل  م��ره��ون  األن����روا  ب��ق��اء  اس��ت��م��رار 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني. ب��ي��د أن امل���ه���ام ال��ت��ي ب���اش���رت االن����روا 
ف��ي ال��ق��ي��ام بها ان��ح��ص��رت حت��دي��دا ف��ي ال���دول العربية 
امل���ج���اورة، إض��اف��ة للضفة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة. أم��ا 
متويل األنروا  فقد اعتمد على الدول املانحة وفي مقدمها 
الدول الغربية وعلى رأسها أميركا، وال تشكل موازنة 
االنروا جزءاً من املوازنة العامة لألمم املتحدة، كما هو 
كاليونيسيف  املتحدة   األمم  منظمات  باقي  مع  احل��ال 
ال��ع��امل��ي��ة وغ��ي��ره��ا من  ال��ص��ح��ة  واألون��ي��س��ك��و ومنظمة 

منظمات أممية.
ان هذه  أن ننسى  فاننا ال ينبغي  األح��وال  وف��ي كل 
خلدماتها  كان  )وان  سياسية  أله��داف  أنشئت  املنظمة 
طابع انساني(، وهي املساهمة في صون السالم وعدم 
أن تنتج عن عدم حل قضية  حصول اضطرابات ميكن 
املجتمع  برؤية  مرهون  وجودها  فان  ولهذا  الالجئني. 
الدولي لكيفية حل مشكلة الالجئني، والدور الذي ميكن 
أن تلعبه في هذا السياق. وانطالقا من ذلك فان مجتمع 
الالجئني كان ينظر على الدوام الى االنروا بعني الريبة 
وال��ش��ك م��ن ب��رام��ج��ه��ا واه����داف ه���ذه ال��ب��رام��ج. ذل���ك أن 

األونروا دأبت على إتباع سياسة تستند الى قاعدتني:

داخل  األون��روا  لعمليات  املضيفة  الدولة  تقبل  »أ-  
حدودها، أو احلدود التي تسيطر عليها.

ب- استناداً إلى الوالية املمنوحة لألونروا، من قبل 
مبجموعة  ...القيام  املتحدة،  لألمم  العمومية  اجلمعية 
الالجئني  جت��اه  ال��دول��ي  املجتمع  ع��ن  نيابة  امل��ه��ام،  م��ن 

الفلسطينيني«.2 
ول��ه��ذا  ف��ان م��ح��اول��ة االن����روا ف��ي ال��ب��داي��ات لتنفيذ 
العالقات  توتير  ال��ى  أدت  االق��ت��ص��ادي  ال��دم��ج  ب��رام��ج 
رائحة  اشتموا  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  مع  ليس 
توطني من اتباع هذه السياسات، وإمنا أيضا مع هيئة 
التوفيق حول فلسطني التي كانت تسعى لتثبيت هدنة 
الالجئني  قضية  حل��ل  متهيدا  وإس��رائ��ي��ل  ال��ع��رب  ب��ني 
التوفيق  جلنة  بني  املناقشات  وصلت  “فقد  الشائكة، 
وجل��ن��ة ال��وك��ال��ة االس��ت��ش��اري��ة إل���ى ق���در م��ن اخل���الِف 
والعبث... وكانت نقطة خالفاتهم تولي مسألة توطني 
أن  التوفيق  جلنة  من  طلبت  الغوث  فوكالة  الالجئني، 
ف��ي ح��ني تكون  ال��ع��ودة،  ت��ول��ي ج��ه��وده��ا على مشكلة 
بالتوطني”.3  املتعلقة  امل��ن��اق��ش��ات  ع��ن  م��س��ؤول��ة  ه��ي 
وفي مراحل الحقة، » شاركت الوكالة أيضا في جتربة 
مساعدة الالجئني في الهجرة عبر البحار، ممن حصلوا 
على تأشيرات دخول. وقد أوقفت جتربة الهجرة هذه 
بعد عام، بطلب من احلكومات احمللية إلى حني مراجعة 
ب��رام��ج ال��وك��ال��ة«.4 وق��د الق��ى ه��ذا امل��ش��روع استجابة 
ذلك  م��ن  وأك��ث��ر  الفلسطينيني.  الالجئني  م��ن  م��ح��دودة 
ف��ق��د ت��ط��ورت س��ي��اس��ة األن����روا ب��ع��د اح��ت��الل اس��رائ��ي��ل 
لتمسي  غ���زة  وق���ط���اع    1967 ع���ام  ال��غ��رب��ي��ة  ل��ل��ض��ف��ة 
وحكومات  ال��الج��ئ��ني،  مصالح  ب��ني  “توازن  سياسة 
والقطاع،  الضفة  في  املدنية  واإلدارة  املضيفة،  ال��دول 
ق���رارات  ف���ان  ل��ذل��ك،  واس��ت��ن��ادا  الدولي.”5  وامل��ج��ت��م��ع 
الى استمرار عملياتها  التجديد لألنروا تلحظ احلاجة 
اجناز  السالم  بعملية  املوجلة  األط���راف  عجزت  طاملا 
العامة  اجلمعية  فان  لذلك،  الالجئني.  لقضية  تسوية 
مالحظتها  ال��ى  استنادا  ل��ألن��روا  التجديد  في  تتردد  ال 
بخصوص  السياسية  احل��رك��ة  وص���ي���رورة  لطبيعة 
التسوية ف��ي ال��ش��رق األوس����ط. وع��ل��ى ه��ذا االع��ت��ب��ار، 
اوسلو  اتفاقية  االعتبار  بعني  تأخذ  املتحدة  األمم  فان 
وحركة الرباعية وغيرها من الترتيبات التي لها عالقة 

مباشرة بقضية الالجئني. فاألمم املتحدة:
ومنظمة  إس��رائ��ي��ل  ح��ك��وم��ة  ت��وق��ي��ع  ت��الح��ظ  »إذ   
أيلول/سبتمبر1993   13 ف��ي  الفلسطينية  التحرير 
واتفاقات  املؤقت  الذاتي  احلكم  ترتيبات  مبادئ  إعالن 
التنفيذ الالحقة، وإذ تدرك الدور الذي يتعني أن يؤديه 
امل��ع��ن��ي بالالجئني  امل��ت��ع��دد األط�����راف  ال��ع��ام��ل  ال��ف��ري��ق 

التابع لعملية السالم في الشرق األوسط - تالحظ مع 
أو  ديارهم  إلى  الالجئني  إع��ادة  تتم بعد  لم  أنه  األس��ف 
الفقرة 11  النحو املنصوص عليه في  تعويضهم، على 
من قرار اجلمعية العامة 194 د – 3، وأن حالة الالجئني 
الفلسطينيني ال تزال، نتيجة لذلك، مدعاة للقلق البالغ 
الفلسطينيني  الالجئني  إل��ى  املساعدة  تقدمي  ي��زال  وال 
الصحية  األساسية  االحتياجات  لتلبية  ضروريا  أم��را 

والتعليمية واملعيشية؛
التابعة  التوفيق  جلنة  أن  أيضا  األسف  مع  تالحظ 
لألمم املتحدة واخلاصة بفلسطني لم تتمكن من االهتداء 
قرار  الفقرة 11 من  تنفيذ  تقدم في  إلى وسيلة إلح��راز 
جلنة  إل��ى  طلبها  وتكرر   ،3  – د   194 العامة  اجلمعية 
تلك  تنفيذ  أج��ل  م��ن  اجل��ه��ود  ب��ذل  ت��واص��ل  أن  التوفيق 
اجلمعية  إل��ى  ال��ش��أن  ه��ذا  ف��ي  تقريرا  تقدم  وأن  الفقرة 
حسب االق��ت��ض��اء ول��ك��ن ف��ي م��وع��د؛ أق��ص��اه 1 أي��ل��ول/

سبتمبر 2009.
 واس��ت��ن��ادا مل��ا س��ب��ق، ف��ان األمم امل��ت��ح��دة  “ - تؤكد 
إلغاثة  املتحدة  األمم  وك��ال��ة  أع��م��ال  اس��ت��م��رار  ض���رورة 
األدن��ى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  وتشغيل 
القيام بعملياتها دون عوائق وتقدمي خدماتها  وأهمية 
من أجل رفاه الالجئني الفلسطينيني وتنميتهم البشرية 
ومن أجل استقرار املنطقة، حلني التوصل إلى حل عادل 

لقضية الالجئني الفلسطينيني”.6
هؤالء  يدفع  الالجئني  لقضية  نهائي  حل  غياب  إن 
أن استمرارها يشكل  األنروا ويعتبرون  للتمسك ببقاء 
في  باملقابل  ي��ؤدي  وه��ذا  حية.  قضيتهم  لبقاء  ضمانة 
كثير من االحيان الى قيام جهات اسرائيلية وموالية لها 
بعمليات حتريض واسعة النطاق ضد استمرار األنروا، 
السلطة  ال���ى  مسؤولياتها  وحت��وي��ل  بحلها  مطالبني 

الفلسطينية والدول املضيفة. 
وفي النهاية، فانه من املؤكد ان أوضاع األن��روا في 
قلقا  الراهن وتخفيض مستوى خدماتها يسبب  الوقت 
تطوير  م��ع  وخصوصا  ال��الج��ئ��ني،  مجتمع  ل��دى  بالغا 
حلول  وج��ود  ال��ى  تؤشر  ال  امل��دى  طويلة  تنمية  برامج 
زم��ن  عليه  م��ض��ى  ال���ذي  ت��ش��ري��ده��م  وان��ه��اء  لقضيتهم 
يتجاوز بلوغ االنروا عامها الستني؛ هذه املؤسسة التي 
التجديد  ديباجة  ف��ي  ي��راع��ي  ال��دول��ي  املجتمع  انفك  م��ا 
االضافات  مع  تاسيسها  بيان  في  ورد  ما  لها  السنوي 
التي ال تغني من جوع وال تسمن حال لقضية الالجئني.
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* د. م��ح��م��ود ال��ع��ل��ي: أس��ت��اذ ج��ام��ع��ي، ب��اح��ث مختص ف��ي ش��ؤون 

الالجئني الفلسطينيني وأمني سر مركز الالجئني/عائدون. 

“األنروا” وسياسات املواءمة:
بعض االضاءات السريعة على  اجتاهات املواءمة مع املجتمع الدولي

بقلم: د. محمود العلي*

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

فلسطينيون ومناصرون حلقوقهم في لبنان في تظاهرة أمام مقر األمم املتحدة تطالب بحقوقهم املدنية في لبنان )27 حزيران 2010، تصوير: نبيل منذر-كوربس(
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وح��رم��ان  لبنان  ال��ى  اللجوء  على  ع��ام��اً   62 م��ن  أك��ث��ر  م���رور  م��ن  بالرغم 
م��ث��ل: حق  امل��دن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة  الفلسطينيني م��ن احل��ق��وق 
العمل، وحق التملك، وحق االستفادة من الضمان اإلجتماعي، وحق تأسيس 
لم  احلقوق  بهذه  للمطالبة  التحركات  أن  إال  ذل��ك،  وغير  األهلية  اجلمعيات 
تبدأ قبل العام 1991؛ أي بعد انتهاء احلرب األهلية في لبنان. وقد طرح هذا 
امللف للمرة األولى بعد اتفاق الطائف، على هامش اجتماع وزراء اخلارجية 
فيه فتح صفحة ج��دي��دة من  ت��ق��رر  ع��ام 1991، بحيث  ال��ق��اه��رة  ف��ي  ال��ع��رب 
حتتاج  التي  العناوين  ببعض  أعماله  جدول  وحدد  الطرفني،  بني  العالقات 
الى معاجلة لتصحيح العالقة، ومن ضمن تلك العناوين ملف احلقوق املدنية 
واإلجتماعية. وبالرغم من األجواء اإليجابية التي سادت اللقاء املذكور أعاله 
تشكيل  مثل  احلقوق  ملف  معاجلة  باجتاه  العملية  اخلطوات  بعض  وأخ��ذ 
ما  سرعان  أن��ه  إالّ  احل��وار،  لبدء  فلسطيني  وف��د  يقابلهما  وزيرين  من  جلنة 
توقف كل شيء بعد مؤمتر مدريد للسالم الذي عقد في تشرين الثاني 1991 
بني إسرائيل وكل من سوريا، لبنان، األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

عند ذلك بدأت تتصاعد احلمالت املطالبة بهذه احلقوق.
احلمالت التي نظمت للمطالبة بهذه احلقوق:

الفصائل  من  العديد  قبل  من  نظمت  التي  العديدة  التحركات  من  بالرغم 
حمالت  تطلق  لم  أن��ه  إال  األهلية،  اجلمعيات  وم��ن  الفلسطينية،  السياسية 
هذا  في  نتناول  وس��وف   .2005 العام  حتى  احلقوق  بهذه  للمطالبة  منظمة 

املقال بشكل موجز أبرز احلمالت التي متت للمطالبة باحلقوق املدنية:
احلملة األهلية للدفاع عن احلقوق اإلجتماعية واملدنية للفلسطينيني في 

لبنان:
أطلقت هذه احلملة من قبل دائرة شؤون الالجئني التابعة ملنظمة التحرير 
العودة”،  حلق  وصوالً  مدنية  “حقوق  شعار:  حتت  لبنان،  في  الفلسطينية 
في ورشة عمل عقدت في 30 نيسان 2005، في قصر األونيسكو، وبحضور 
أهلية ودولية، ومنظمات شبابية، واحتادات  96 شخصا ميثلون جمعيات 
ورشة  في  اتفق  ودينية.  وطنية  شخصيات  الى  باالضافة  ومهنية،  شعبية 
عقد  مت  وق��د  متابعة،  جلنة  تشكيل  مت  وبالفعل  احلملة.  اط��الق  على  العمل 
ورشات عمل في معظم املخيمات بهدف التوعية والتعريف باحلملة. وكذلك 
عقدت ندوتان في مدينة صيدا، وندوة في مدينة صور. وقد جال ممثلون عن 
احلملة على عدد من الهيئات األهلية وشخصيات وطنية وسياسية لبنانية. 
كما أصدرت احلملة مذكرة حول احلقوق املدنية واالجتماعية للفلسطينيني 
في لبنان وجهت إلى السلطات اللبنانية املختصة، كما ووزعت هذه املذكرة 
أص��درت  كما  والقانوني.  السياسي  بالشأنني  املعنيني  من  واس��ع  ع��دد  على 
احلملة عدة ملصقات، باإلضافة إلى فيلم وكتيب.  وقد مت دعم هذه احلملة 
الشعبية  املساعدات  وجمعية  األملانية،  ايبرت  فريدريش  مؤسسة  قبل  من 

النروجية، واملنظمة الفلسطينية حلقوق االنسان.

 :)CEP(نشاطات وحتركات جلنة عمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان
تشكلت هذه اللجنة كمحصلة لورشة عمل مشتركة نظمت من قبل األنروا 
ووزارة اخلارجية اللبنانية في العام 2006. وهي تضم ممثلني عن :منظمة 
املدني،  املجتمع  اللبنانيتني،  والعمل  اخلارجية  ووزارت��ي  الدولية،  العمل 
سمير  السابق  السفير  ويترأسها  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة  األون��روا، 
أبرزها: اصدار دراسة بعنوان  املهام  اللجنة بالعديد من  خوري. لقد قامت 
أخرى  ودراس��ة  لبنان”،  في  الفلسطينيني  ترعى  التي  القانونية  “األوضاع 
خاصة باملؤسسات التي لديها برامج تأهيل مهني للفلسطينيني، ومراجعة 
للدراسات اخلاصة بعمالة الالجئني الفلسطينيني في سوق العمل اللبناني، 
الى  باإلضافة  ه��ذا  الفلسطينيني.  اخلريجني  عن  معلومات  قاعدة  وإن��ش��اء 
املتخصصة.  ال��ع��م��ل  وورش����ات  امل��س��ت��دي��رة  ال���ط���اوالت  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم 
املساعدات  جمعية  مع  بالتعاون  مشترك  مؤمتر  عقد  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
الشعبية النروجية حول حق العمل: املشاكل واحللول، وقد حضره أكثر من 
مئة شخص ميثلون هيئات املجتمع املدني اللبناني والفلسطيني، وممثلني 
اللجنة  عن ست أحزاب رئيسية لبنانية من اجتاهات مختلفة. وتلقت هذه 
والوكالة  وال��ت��ع��اون،  للتنمية  السويسرية  الوكالة  قبل  م��ن  امل��ال��ي  ال��دع��م 
وامل��س��اع��دات  لبنان،  ف��ي  النروجية  وال��س��ف��ارة  للتنمية،  ال��دول��ي��ة  الكندية 

الشعبية النروجية.
حملة حق العمل لالجئني الفلسطينيني في لبنان:

النجدة  جمعية  م��ن  مب��ب��ادرة   2005 ال��ع��ام  مطلع  احلملة  ه��ذه  انطلقت 
تشكيل  مت  ثم  املناطق،  في  حتالفات  تشكيل  في  احلملة  ب��دأت  االجتماعية. 
من  هيئة   85 احلملة  ه��ذه  ف��ي  وي��ش��ارك  للحملة.  متابعة  وجل��ن��ة  ائ��ت��الف 
بعنوان:  دراس��ة  احلملة  أص��درت  الشعبية.  واالحت��ادات  األهلية  اجلمعيات 

االقتصاد  في  والتجمعات  املخيمات  في  الفلسطينيني  الالجئني  مساهمة   “
اللبناني”، كما أصدرت ملصقات ومطويات تعريفية. ونظمت احلملة العديد 
من الطاوالت املستديرة وورشات العمل واملهرجانات، كما نظمت اعتصامات 
خاصة مبناسبة عيد العمال. ومت اعداد مذكرة، وعريضة مت التوقيع عليها 
م��ن قبل ع��دد م��ن ال��ن��واب ورئ��ي��س كتلة ال��ل��ق��اء ال��دمي��ق��راط��ي األس��ت��اذ وليد 
جنبالط في البرملان اللبناني. وكما مت عقد لقاءات مع عدد واسع من األحزاب 
في  والفعاليات  والبلديات  السياسية  والشخصيات  اللبنانية  السياسية 
العديد من املناطق. وقد مت دعم هذه احلملة من قبل جمعية دياكونيا وجمعية 

كرسشيان إيد باإلضافة الى جمعيات اخرى.
مسيرة احلقوق املدنية واالجتماعية واالقتصادية:

من  ع��دد  قبل  م��ن   2010 ال��ع��ام  مطلع  منذ  امل��س��ي��رة  ل��ه��ذه  التحضير  ب��دأ 
وكان  والدولية.  والفلسطينية  اللبنانية  األهلية  واجلمعيات  األكادمييني 
املناطق  جميع  م��ن  تنطلق  ح��اش��دة  مسيرة  تنظيم  ه��و  ال��ب��داي��ة  منذ  ال��ه��دف 
واملخيمات وصوالً إلى وسط مدينة بيروت بالقرب من مبنى البرملان حتت 
شعار: “ بدنا نعيش بكرامة لنعود”، وما أن بدأ التحضير لهذه املسيرة حتى 
انضم اليها العديد من اجلمعيات األهلية اللبنانية والفلسطينية واملنظمات 
املناطق  الشعبية واجلماهيرية من معظم  الشبابية والنسائية واالحت��ادات 
اللبنانية واملخيمات والتجمعات الفلسطينية. وقد بلغ عددهم حوالي 130. 
وشكلت جلنة متابعة للمسيرة. وقد حظيت املسيرة بتأييد سياسي واسع 

فلسطينياً ولبنانياً.
مت اعداد خطة اعالمية تضمنت انتاج اعالن مصور مت بثه على الستااليت 
في جميع املخيمات، وملصق خاص باملسيرة مت توزيعه على كل املخيمات 
هذا  للمسيرة.  اي��ض��اً  واغنية  ب��ي��روت،  ف��ي  خاصة  اللبنانية  امل��دن  وبعض 

باالضافة إلى التغطية االعالمية قبل وخالل املسيرة. 
انطلقت املسيرة صباح يوم األحد املوافق 27 حزيران 2010 من جميع 
املناطق اللبنانية نحو بيروت. ومت تنظيم مهرجانات في بعض املناطق 
حافالت  ف��ي  القادمني  للمشاركني  التجمع  مت  ب��ي��روت.  ال��ى  التحرك  قبل 
أما  الرياضية.  املدينة  ف��ي  م��ن ص��ور وص��ي��دا واجل��ب��ل وال��ب��ق��اع وب��ي��روت 
ذلك  وبعد  الكرنتينا.  منطقة  في  فتجمعوا  الشمال  منطقة  من  املشاركون 
انطلقت املسيرتان مشياً على األقدام للتجمع في حديقة جبران أمام مبنى 
األوسكوا. وقد حمل املشاركون األعالم الفلسطينية واللبنانية، وامللصقات 
اخلاصة باملسيرة، واليافطات التي تطالب باحلقوق املدنية واالجتماعية 
جميع  ارت��دى  وقد  التملك.  وحق  العمل  حق  مقدمتهم  وفي  واالقتصادية 
واملشاركني قبعات كتب عليها شعار املسيرة، وصدحت مكبرات الصوت 
احملمولة على السيارات باألغاني والشعارات والهتافات الوطنية املوحدة 
املسيرة  في  املشاركون  س��ار  باملسيرة.  اخلاصة  األغنية  خ��اص  وبشكل 

وقد  ال��ع��ام.  النظام  أو  باألمن  مخل  ح��ادث  أي  يشوبه  لم  حضاري  بشكل 
قدرت بعض وسائل االعالم أن عدد املشاركني باملسيرة فاق 5000 مشارك 
املسيرة ببعض اخلطابات وبتسليم مذكرة تتضمن  ومشاركة. واختتمت 
املجلس  سكرتير  ال��ى  التملك  وح��ق  العمل  بحق  خاصة  ق��وان��ني  مشاريع 
فني  وبحفل  عنه.  بالنيابة  باستالمها  املجلس  رئيس  كلفه  ال��ذي  النيابي 
من  فلسطينية  فنية  ف��رق  قبل  من  وطنية  وأغاني  شعبية  دبكات  تخللته 
وسائل  قبل  من  ج��داً  واسعة  اعالمية  تغطية  املسيرة  وشهدت  املخيمات. 

اعالم محلية وعربية وأجنبية. 
ومت دع���م ه���ذه امل��س��ي��رة م��ال��ي��اً م��ن ق��ب��ل ال��س��ف��ارة ال��ن��روج��ي��ة ف��ي لبنان، 
واللوجستي  االداري  ال��دع��م  ق��دم��ت  ال��ت��ي  النروجية  الشعبية  وامل��س��اع��دات 
حلقوق  الفلسطينية  املنظمة  الدامناركي،  الالجئني  مجلس  أيضاَ،  للمسيرة 
االنسان، باإلضافة ملساهمات أخرى من بعض اجلمعيات املشاركة باملسيرة 

وبعض الشخصيات الوطنية الفلسطينية.
والى جانب هذه احلمالت كان هناك العديد من التحركات واألنشطة التي 

تركز على املطالبة باحلقوق املدنية، منها على سبيل املثال:
مؤمترا  نظم  حيث  اإلشتراكي،  التقدمي  احل��زب  بها  ق��ام  التي  التحركات 
لبنان.  في  الفلسطينيني  لالجئني  املدنية  احلقوق  لدعم   2010/1/13 في 
اللبنانية  ال��وزراء والنواب وممثلو األح��زاب  وقد حضر هذا املؤمتر ع��دداً من 
وهيئات  الفلسطينية  والفصائل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  عن  وممثلون 
لبنانية  اللبناني والفلسطيني، وشخصيات سياسية ودينية  املدني  املجتمع 
مشاريع  باعداد  احلزب  شرع  املؤمتر  وبعد  دولية.  ومؤسسات  وفلسطينية 
حملة  إلى  باإلضافة  املدنية،  باحلقوق  خاصة  البرملان  على  لطرحها  قوانني 
إتصاالت واسعة. وبالفعل مت بلورة مشاريع القوانني وطرحها على البرملان 

األمر الذي سّرع في اصدار القوانني اخلاصة بحقوق الفلسطينني. 
هذا وكانت جبهة التحرر العمالي التابعة للحزب التقدمي االشتراكي قد 
لنقابات عمال فلسطني  العام  االحت��اد  بالتعاون مع  أيضاَ  نظمت ورشة عمل 
في لبنان من أجل دعم حقوق الفلسطينيني في لبنان وفي مقدمتها حق العمل.
ورشة عمل خاصة بحق العمل نظمت من قبل املنظمة الفلسطينية حلقوق 
“ قوانني العمل  االنسان في العام 2008. باإلضافة الصدار دراسة بعنوان: 
الفلسطينيني  مساهمة  الفلسطينيني:  لالجئني  الراهنة  واألوض��اع  اللبنانية 
بعنوان:  وثائقي  وفيلم  الهولندية،  السفارة  من  بدعم  اللبناني”  باالقتصاد 
السفارة  من  بدعم  مهمشة”  لبنان...إسهامات  في  الفلسطينيون  “الالجئون 

الفلندية.
من  العديد  نظم  لبنان  في  فلسطني  عمال  لنقابات  العام  االحت��اد  أن  كما 
التحركات، وأعد ورقة عمل حتدد موقفه بشأن التشريعات املطلوبة اخلاصة 
احلركة  أطياف  مختلف  وال��ى  اللبناني  العمل  وزي��ر  ال��ى  قدمها  العمل  بحق 
النقابية اللبنانية. كما شارك بشكل واسع بورشة العمل التي نظمت من قبل 
في   2009 نيسان  في  العمالية”  واالستشارات  للدراسات  صدى   “ مؤسسة 

األونيسكو مبناسبة عيد العمال برعاية وزير العمل.
التي قامت بها مختلف  التحركات والفعاليات املختلفة  إلى  هذا باالضافة 
لذكرها  هنا  املجال  يتسع  ال  أخ��رى  أهلية  وجمعيات  الفلسطينية  الفصائل 

جميعاً.
وبالرغم من كل هذه التحركات واحلمالت التي متت، وبالرغم من املطالبة 
احملقة باحلقوق املدنية واالجتماعية واالقتصادية، هذه احلقوق التي تكفلها 
لبنان،  عليها  واملصادق  املوقع  الدولية  واالتفاقيات  اإلنسان  حقوق  شريعة 
وبروتوكول الدار البيضاء جلامعة الدول العربية، إالّ أن القوانني التي شرعها 
البرملان اللبناني مؤخراً بخصوص منح بعض احلقوق للفلسطينيني جاءت 
محدودة جدا، وال ترقى ملستوى الضجيج واحلمالت احملمومة ضد إقرار هذه 
احلقوق الذي رافق طرحها في البرملان. وطرح فزاعة التوطني من قبل بعض 
األطراف كلما فتح هذا امللف، بالرغم من أن اجلميع يعلم أن الفلسطينيني هم 
الى  العودة  بحق  يتمسك  من  أول  وه��م  والتهجير،  التوطني  يرفض  من  أول 

ديارهم األصلية.
 إن ما أقر من قوانني خاصة بحق العمل واالستفادة احملدودة من تقدميات 
كل  قبل  من  والتحركات  احلمالت  تنشيط  إعادة  يتطلب  االجتماعي،  الضمان 
واحت��ادات  وجمعيات  مؤسسات  من  لبنان  في  الفلسطيني  املجتمع  مكونات 
شعبية وفصائل سياسية. كما يتطلب التنسيق والتعاون مع هيئات املجتمع 
وأح���زاب  ون��ق��اب��ات  ان��س��ان  ح��ق��وق  ومنظمات  جمعيات  م��ن  اللبناني  امل��دن��ي 
سياسية. ولكن يجب أن تكون هذه احلركة منسقة إذا تعذر أن تكون موحدة، 

من أجل إقرار باقي احلقوق للعيش بكرامة حلني العودة.
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حمالت احلقوق املدنية واالجتماعية واالقتصادية للفلسطينيني في لبنان
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نظم بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني يوم اخلميس 
تنمية  برنامج  من  ال��راب��ع  العام  الختتام  مفتوحاً  يوما   2010 مت��وز   29 امل��واف��ق 
جرى  حيث  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  الناشئة  وتدريب 
نظمت  اذ  الغربية،  والضفة  وغ���زة  دم��ش��ق  م��ن  ك��ل  م��ن  وف��ت��اة  فتى   222 تخريج 
مجموعة عائدون في سوريا وجمعية الكرمل في قطاع غزة يوماً مفتوحاً للطلبة 
املنتسبني لبرنامج تنمية الناشئة، حيث امضى االطفال يوماً كامال تخلله العديد 
من الفقرات الترفيهية والفنية الثقافية. وفي نهاية اليوم املفتوح قام السيد نعيم 
الكرمل  جلمعية  االداري���ة  الهيئة  واعضاء  غ��زة  قطاع  في  بديل  مركز  منسق  مطر 
مجموعة  وستنظم  هذا  اجلنسني.  من  للبرنامج  املنتسبني  على  الشهادات  بتسليم 
عائدون نشاطا مماثال لتخريج املنتسبني من الناشئة في البرنامج خالل االسبوع 

القادم.
قرية  ف��ي  الغربية  الضفة  م��ن  للناشئة  مفتوحا  يوما  بديل  مركز  نظم  فيما   
الزيتونة السياحية في مدينة بيت جاال. وقد تضمن اليوم املفتوح حفل تخريج ل 
172 طفالً من املنتسبني للبرنامج واملنحدرين من 8 مؤسسات قاعدية من مخيمات 

الالجئني املختلفة في الضفة الغربية. 
العاشرة صباحاً وذلك باعطاء  الساعة  املفتوح من  اليوم  هذا وبدأت فعاليات 
االطفال مدة 3 ساعات للسباحة والترفيه، وبعد ذلك اقيمت مسابقة ثقافية ابداعية 
البرنامج، منها اسئلة  الذي يدرسه الطلبة خالل  تضمنت اسئلة عامة من املنهاج 
تاريخية عن فلسطني واسئلة عن قضية الالجئني الفلسطينيني والتهجير املستمر 
وقضيتهم  الفلسطينيني  لالجئني  االساسية  واحلقوق  الفلسطيني  الشعب  بحق 

العادلة. 
العديد  على  اشتمل  منوعاً  فنياً  ثقافياً  حفالً  الناشئة  أق��ام  الغداء،  فترة  وبعد 
البرنامج  ف��ي  امل��ؤس��س��ات الشريكة  م��ن  ق��ام األط��ف��ال  امل��ن��وع��ة، حيث  ال��ف��ق��رات  م��ن 
من  املستوحاة  الشعرية  القصائد  بعض  والقيت  وفنية  مسرحية  عروض  بتقدمي 
مخيم  في  الجئ  مركز  من  الناشئة  أطفال  قدم  البداية،  وفي  الفلسطيني.  التاريخ 

ع��اي��دة ع��رض��اً ع��ن ال��ق��رى 
امل��ه��ج��رة ال��ت��ي ي��ن��ح��درون 
احملتلة  األراض��ي  في  منها 
ق���دم  ف��ي��م��ا   ،1948 ع�����ام 
ال�����ط�����ال�����ب ري�����������اض ه���ب 
ال  ك��ي  م��ن جمعية  ال��ري��ح 
ن��ن��س��ى ف����ي م��خ��ي��م ج��ن��ني 
بعنوان  ش��ع��ري��ة  ق��ص��ي��دة 
»ح���ل���م وس����ط ال����ص����راع«. 
ام�����ا ال���ن���اش���ئ���ة م����ن م��خ��ي��م 
الفارعة فقد قدموا سكتش 
م���س���رح���ي حت����ت ع���ن���وان 
قام  فيما  ن��ادت«،  »القدس 
عقبة  مخيم  م��ن  ال��ن��اش��ئ��ة 
شعبية  دبكة  ع��رض  جبر 
الفلسطيني.  ال���ت���راث  م��ن 
وق���د ق��دم��ت ال��ط��ف��ل��ة رزان 

مخيم  ف��ي  يافا  مركز  م��ن  الناشئة  ام��ا  فلسطني،  اط��ف��ال  ع��ن  وطنية  اغنية  غ���زاوي 
بالطة فقد عرضوا سكتش مسرحي حتت عنوان »صحوة وامل«. كما قدم الناشئ 
اسماعيل اخلطيب اغنية وطنية عن االسرى، فيما اختتم احلفل الفني بفقرة للدبكة 

الشعبية قدمها الناشئة من ابناء جمعية كي ال ننسى في مخيم جنني. 
وقد عبر االطفال عن سعادتهم بإقامة مثل هذا اليوم، اذ اعتبروه فرصة للتعارف 
على بعضهم البعض من جهة، وفرصة للترويح عن انفسهم وعرض ابداعاتهم امام 

بعضهم البعض في جو مليء بالنشاطات املختلفة واأللعاب من جهة اخرى. 
هذا واختتم اليوم املفتوح باقامة حفل لتخريج الفوج الرابع من الناشئة، وقد 
قام رئيس مجلس ادارة مركز بديل د. نايف جراد بالقاء كلمة مركز بديل تطرق فيها 
الى اهمية تنفيذ برامج نوعية مثال برنامج الناشئة واهمية هذه البرامج في زيادة 
الوعي لدى اطفال الالجئني حول تاريخ قضيتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف، 
ق��درات  لبناء  االطفال  من  للعديد  الفرصة  افسح  الناشئة  تنمية  برنامج  ان  وق��ال 
تأهلهم على حماية حقوقهم واحلفاظ على مفاهيم ثابتة عن القضية الفلسطينية، 
ووعد  ممتلكاتهم.  واستعادة  ديارهم  الى  العودة  في  حقهم  حتقيق  نحو  والسعي 
اخلريجني من الناشئة واالهالي واملؤسسات بان يستمر مركز بديل في البرنامج 

وتطويره نحو االفضل.
على  الشهادات  بتسليم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ق��ام  املفتوح  اليوم  نهاية  وف��ي 
املراكز الشريكة والطالب املنتسبني للبرنامج، ومتنوا ان يلعب االطفال اخلريجني 
هذا العام دوراً مهماً في تعزيز حقوق الالجئني واحلفاظ على حقوقهم الثابتة في 
العودة الى منازلهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في العام 1948 حسب قرار االمم 

املتحدة 194. 
يذكر ان برنامج تنمية وتدريب الناشئة هو احد البرامج الشبابية التي ينفذها 
مركز بديل في مخيمات الالجئني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وحتديداً 
في سوريا وخالل عام 2009-2010، عقد بديل شراكة مع 10 مؤسسات قاعدية 
من ضمنها جمعية الكرمل في قطاع غزة ومجموعة عائدون في سوريا. ويشتمل 
ب��رن��ام��ج ت��ن��م��ي��ة ال��ن��اش��ئ��ة 
ع�����ل�����ى ارب�������ع�������ة ف����ص����ول 
رئ���ي���س���ي���ة ه�����ي: ف��ل��س��ط��ني 
واللجوء: خلفية تاريخية، 
لالجئني  احلالية  األوضاع 
الفلسطينيني،  واملهجرين 
ال����الج����ئ����ون وامل���ه���ج���رون 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون: احل��ق��وق 
نحمي  وك��ي��ف  واحل���ل���ول، 
حقوقنا. ويتخلل البرنامج 
للقرى  م��ي��دان��ي��ة  زي������ارات 
امل��ه��ج��رة داخ����ل األراض����ي 
اذا   1948 ع�����ام  احمل���ت���ل���ة 
ات���ي���ح���ت ال���ف���رص���ة ل���ذل���ك، 
ب���اإلض���اف���ة ال�����ى زي������ارات 
ت��ب��ادل��ي��ة ب���ني امل��ؤس��س��ات 

الشريكة في البرنامج.  

أية مفاوضات في ظل 
سياسة الهدم املمنهجة؟!

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي مي���ارس رئ��ي��س ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ب���اراك 
العودة  على  إلجبارها  الفلسطينية  القيادة  على  الضغط  اوباما 
الوزراء  رئيس  يدعو  الذي  الوقت  املباشرة، وفي  املفاوضات  إلى 
هذه  يضيع  ال  أن  ع��ب��اس  محمود  الرئيس  نتنياهو  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
فلسطني  في  البيوت  ه��دم  عمليات  وتتصاعد  تتواصل  الفرصة، 
عام  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  س��واء  االنتدابية  بحدودها 

1967 أو داخل اخلط األخضر. 
 ،)OCHA( وبحسب تقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
فمنذ  هذه السنة.  هدم للبيوت  حملة  ومتوز أكبر  آب  شهرا  شهد 
بأن  التنسيق  أعلن مكتب  أواخ��ر متوز،  بداية سنة  2010 وحتى 
في  تسبب  الذي  األمر  بناية؛   230 من  أكثر  دمرت  االحتالل  قوات 
تهجير 1100 فلسطيني، من ضمنهم 400 طفل، وان أكثر من %50 
من  عمليات الهدم متت في شهر متوز. ويفيد املكتب أيضا، بأن ما 
يسمى باإلدارة املدنية اإلسرائيلية تلقت تعليمات من قبل “وزارة 

الدفاع اإلسرائيلية” لزيادة عمليات الهدم في الضفة الغربية.
فقرية الفارسية التي تقع  في وادي األردن هدمت على يد قوات 
عن تدمير  ذلك  أسفر  وقد  فقط.  أيام  خالل عشرة  مرتني  االحتالل 
املرة  بناية، وتشريد 129 فلسطينيا، من ضمنهم 63 طفل.   116
الثانية كانت في 5 آب؛ حيث  األول��ى كانت في 19 مت��وز، وامل��رة 
األول��ى،  امل��رة  ف��ي  تدميرها  يسبق  ل��م  10 بنايات  تدمير  فيها  مت 
للصليب  الدولية  اللجنة  كانت  سكنية  وح��دة   27 إل��ى  باإلضافة 

األحمر قد وفرتها للسكان. 
تتغاضى  اإلسرائيلية  السلطات  زال��ت  ال  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
البلدة  ف��ي  الفلسطينيني  على  اليهود  املستوطنني  اع��ت��داءات  ع��ن 
القدمية في القدس. ففي ساعات الصباح من 29 متوز، قام عدد من 
اليهود باقتحام بناية تسكنها 9 عائالت فلسطينية،  املستوطنني 
وإخالئهم منها بالقوة. وحتى اليوم، لم تستطع إال عائلة واحدة 
من بني التسعة أن تستعيد بيتها من خالل أمر من احملكمة، بينما ال 

زالت بقية العائالت مشردة لعدم توافر أمر قضائي بشأنها. 
لكي  اإلدان���ة فقط ال تكفي  أن  أص��ب��ح جليا  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
وضمان  والسالم  األمن  حفظ  في  بالتزاماتها  املتحدة  توفي األمم 
اح��ت��رام ح��ق��وق اإلن��س��ان واحل���ري���ات األس��اس��ي��ة، أدان����ت هيئات 
فعالة  خ��ط��وات  أي��ة  ت��أخ��ذ  ل��م  ولكنها  ه���ذه،  ال��ه��دم  عمليات  األمم 
تكون  الدولي  القانون  مبوجب  انه  هنا،  بالذكر  إليقافها. وجدير 
وقائية،  تدابير  باتخاذ  للسكان،  احلماية  بتوفير  ملزمة  الدولة 
إنصاف  ثم  ومن  مرتكبيها،  ومالحقة  االنتهاكات  في  التحقيق  أو 
توفير  في  راغبة  غير  تكون  أو  الدولة،  وعندما تفشل  الضحايا. 
احلماية، فان مسؤولية توفير احلماية للضحايا تقع على عاتق 
املجتمع الدولي. وعليه، فان من واجب هيئات األمم املتحدة والدول 
عدم التعامل مع االنتهاكات املرتكبة، مبا فيها تلك املرتكبة من قبل 
جهات غير حكومية )املستوطنني(، كعمل استفزازي فقط،  وإمنا 
هيئات  ردود  إن  إسرائيل.  متارسها  ممنهجة  سياسة  من  كجزء 
متارسه  على ما  ال��دول��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  وال����دول،  امل��ت��ح��دة،  األمم 
إسرائيل تعتبر قاصرة،  ألنها ال تفي بغاية وقف انتهاكات حقوق 

اإلنسان وتزيد من األزمة اإلنسانية وتضعف عملية السالم. 
تناقض  الواقع  ارض  على  إسرائيل  وممارسات  سياسات  ان 
على  نحو سافر عملية السالم ووثائقها األساسية مبا فيها اتفاقية 
نهائية،  م��ف��اوض��ات  كقضية  االستيطان  وض��ع��ت  ال��ت��ي  أوس��ل��و- 
وخارطة الطريق التي منعت توسيع  االستيطان. ففي الوقت الذي 
املباشرة،  املفاوضات  إلى  بالعودة  الفلسطينيني  إسرائيل  تطالب 
فإنها تعتدي على حقوق الفلسطينيني مبن فيهم الفلسطينيني من 
رمضان  شهر  بداية  مع  أي  آب،  و-17  متوز   27 فبني  مواطنيها. 
الكرمي، دمرت القوات اإلسرائيلية قرية العراقيب في النقب أربع 
الذي نتج عنه تهجير 300 فلسطيني  األمر  مرات خالل أسابيع، 
يقيمون اآلن في العراء بال مظلة أو حماية. وبحسب ما قاله عضو 
في  اختبارا للدميقراطية  يشكل  هذا  “إن  الصانع:  طلب  الكنسيت 

إسرائيل؛ ودميقراطيتها املزعومة قد فشلت...”
سياسة الهدم وإنكار حقوق اإلنسان األساسية هي من مظاهر 
نظام سيطرة إسرائيل املفروض على الشعب الفلسطيني، واملتمثل 
في االبرتهايد، واالستعمار االحاللي، واالحتالل؛ فهذه السياسات 
واملمارسات هي على اقل تقدير سياسة استعمارية، وفي حقيقتها 

تشكل جتسيدا لسياسة التطهير العرقي.

بديل ينظم يومًا مفتوحًا وحفل تخريج لطلبة برنامج تنمية 
وتدريب الناشئة في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

- جانب من فعاليات اليوم املفتوح في بيت حلم، 29 متوز 2006 )تصوير: بديل(

جانب من فعاليات اليوم املفتوح في قطاع غزة، 29 متوز 2006 )تصوير: بديل(



في مواجهة النكبة املستمرة

 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2011
للسنة اخلامسة على التوالي،  يعلن بديل/ املركز الفلسطيني 

ملصادر حقوق املواطنة والالجئني عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2011 حتت شعار:

وطني ليس حقيبة... وأنا لست مسافر

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2011 
 www.badil.org :يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت

أو من خالل االتصال على مركز بديل: 
awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 0097022777086 
فاكس: 0097022747346

حقول اجلائزة
 تقسم جائزة العودة السنوية للعام 2011 إلى خمسة حقول موزعة كالتالي:

1. جائزة العودة لبوستر للنكبة 
2. جائزة العودة لكاريكاتير للنكبة                   

3. جائزة العودة لقصص األطفال                           
4. جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة 

5. جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية 

شــروط وتوضيحات عامــة
تنطبق الشروط التالية على كافة احلقول:

1. على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية اخلاصة بكل حقل من احلقول، 
2. يشترط في األعمال املشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.

أو  الدين  أو  العرق  أو  اجلنس  أس��اس  على  س��واء  عنصرية  دالالت  ذات  رم��وزا  أو  مضامني  حتمل  مشاركة  أي��ة   .3
اللون،أو ألي سبب آخر  سيتم استثناءها من املنافسة. 

وغير  للفلسطينيني  مفتوحة  احل��ق��ول  مختلف  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  تكون  حقل،  بكل  اخل��اص��ة  ال��ش��روط  م��راع��اة  م��ع   .4
الفلسطينيني بغض النظر عن مكان اإلقامة.

5. لكل مشارك/ة احلق بتقدمي مشاركة واحدة فقط ال غير، على انه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. 
6. مع حفظ احلقوق األدبية والفنية، األعمال املشاركة ال تعاد إلى أصحابها. 

7. تصدر األحكام عن جلان حتكيم مهنية ومستقلة، وتكون أحكامها وتوصياتها ملزمة لبديل واملشاركني/ات. 
8. ملركز بديل احلق في استخدام، وحترير، ونشر جميع املواد املشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على ان ال 

ينتقص ذلك من حقوق املشارك/ة الفكرية واألدبية. 
09 آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو الثالثاء، 15 آذار 2011.

موضوع القصة
يتمحور موضوع القصة حول تعزيز 
م��ف��ه��وم األط���ف���ال جت���اه ح��ق��وق��ه��م وال��ق��ي��م 
وخصوصا  ع��م��وم��ا،  الوطنية  وامل��ف��اه��ي��م 
األصلية  دي��اره��م  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  حقهم 

التي هجر آباؤهم وأجدادهم منها.
شروط خاصة

)ما  ل��ألط��ف��ال  مالئمة  القصة  ت��ك��ون  أن   
دون عشر سنوات فقط(.

بلغة  مكتوبة  امل��ق��دم��ة  امل���ادة  ت��ك��ون  أن   
عربية صحيحة.

القصة عن 250  أن ال يزيد عدد كلمات   
كلمة.

قبل  للتحرير  الفائزة  القصص  تخضع   
النشر.

طريقة تقدمي املشاركات
ت���رس���ل ال���ق���ص���ص امل���رش���ح���ة، مب��ل��ف 
مرفقة  فقط     wordنوع م��ن  ال��ك��ت��رون��ي 
ب���ال���س���ي���رة ال���ذات���ي���ة ل��ل��م��ؤل��ف وع���ن���وان 
االت���ص���ال ب���ه، ع��ل��ى ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي: 
تسلم  أو   ،awdaaward@badil.org
باليد أو ترسل بالبريد السريع على قرص 

مدمج )CD( إلى مركز بديل.
قيمة اجلائزة

اجلائزة األولى: 1000 دوالر.

موضوع البوستر 
فني  كتصميم  ال��ن��ك��ب��ة  ذك����رى  ب��وس��ت��ر  م��وض��وع 
إلى  ال��ع��ودة  ثقافة  بتعزيز  عالقة  له  يكون  أن  يجب 
الديار األصلية، ويركز على مقاومة التهجير املستمر 

ومتسك الفلسطيني بأرضه.
شروط  خاصة

ال��ع��ام��ة ج���زء ال يتجزأ  ال���ش���روط وال��ت��وض��ي��ح��ات   
الشروط  )راج��ع  حقل  لكل  اخلاصة  ال��ش��روط  من 

العامة( 
يرجى  مكتوب  نص  على  البوستر  شمول  حال  في   

اعتماد اللغة العربية كأساس. 
 أن ي��ك��ون ال��ب��وس��ت��ر أص��ي��الً وم��ب��ت��ك��راً ذوو رس��ال��ة 

واضحة مع مراعاة جتنب التقليدية والتكرار.
 ال تقبل البوسترات املشاركة في السنوات السابقة.

يرجى  للتصميم  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اس��ت��خ��دام  ح���ال  ف��ي   
. )CMYK( استخدام ألوان

املواصفات الفنية وطريقة التقدمي:
 x42  30(  A3 بحجم  املرشحة  البوسترات  تقبل 
سم(. وترسل النسخة االلكترونية للبوستر بدرجتي 
وضوح ودقة عاليتني )High Resolution(. )في 
  jpg.(( ن���وع  م��ن  مب��ل��ف   )300-250 األدن����ى  احل���د 
الذاتية  بالسيرة  مرفقة  ت��ك��ون  أن  على   .)gif.( أو 

للمصمم/ة او الفنان/ة على بريد الكتروني: 
او  باليد  يسلم  awdaaward@badil.org  أو 
الى   )CD( يرسل بالبريد السريع على قرص مدمج

بديل. 

موضوع الكاريكاتير الفني 
يتناول حقل الكاريكاتير جانبا من جوانب اللجوء 
الفلسطينيون،  له  يتعرض  ال��ذي  املستمر  والتهجير 
امل��واق��ف  يتناول  كما  وحقوقهم.  الالجئني  وم��ع��ان��اة 
الرسمية  الفلسطينية،  وغير  الفلسطينية  السياسية 
حق  وبالذات  الالجئني  حقوق  حيال  الشعبية  و/أو 

العودة. 
شروط خاصة

من  يتجزأ  ال  ج��زء  العامة  والتوضيحات  ال��ش��روط   
الشروط اخلاصة لكل حقل )راجع الشروط العامة( 

 املواصفات الفنية للعمل:
 ، A4 حجم  -

، JPEG ألوان -
DPI 300  : Resolution/ جودة -

- ميكن استخدام الكومبيوتر وأية تقنية أخرى لتنفيذ 
العمل املشارك.

- ف���ي ح���ال رس���م ال��ك��اري��ك��ات��ي��ر ب��ش��ك��ل ي����دوي ) أي 
مثال(  حتبير  أق���الم  أو  م��ائ��ي��ة  أل����وان  ب��اس��ت��خ��دام 
ج��ودة  لضمان  األص��ل��ي��ة  النسخة  إرس���ال  يفضل 

النسخ واحلفظ االلكتروني والتقييم املوضوعي.
واألس���ود.-  باألبيض  أو  ملونة  ال��رس��وم��ات  تقبل   -  
ي��راع��ى ف��ي العمل عنصري ج��دة وق��وة ووض��وح 

الفكرة، وجودة التنفيذ /التجسيد الفني. 
طريقة التقدمي

االلكتروني   البريد  ع��ن��وان  على  امل��ش��ارك��ات  ت��رس��ل   -1
awdaaward@badil.org أو تسلم باليد، أو ترسل 
التالي:  العنوان  بديل على  إلى مركز  السريع  بالبريد 

ص.ب 728 بيت حلم، الضفة الغربية-فلسطني.  

قيمة اجلائزة
اجلائزة األولى: 1000 دوالر 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر

ويتكفل بديل أيضاَ ب�:
  طباعة البوستر الفائز باجلائزة األولى ونشره بأكثر 
فلسطني  أن��ح��اء  كافة  ف��ي  ت��وزع  نسخة   40000 م��ن 
واملنافي في فعاليات إحياء الذكرى الثالثة والستني 

للنكبة في أيار 2011.
 إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق 
اللجنة،  توصيات  إل��ى  وباالستناد  ال��ش��روط  عليها 

خالل مهرجان جائزة العودة. 
 ت��ك��رمي أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��رة م��ش��ارك��ات ب��ن��اء على 
تقديرية  جوائز  بتسليمهم  التحكيم  جلنة  توصيات 

في مهرجان جائزة العودة.  
جلنة التحكيم:

سليمان منصور، رنا بشارة، يوسف كتلو،
محمد عليان، عمر عساف.              

يتضمن   )Wordورد( ملف  امل��ش��ارك��ة  م��ع  ي��رف��ق   -2
املعلومات التالية:

 سيرة ذاتية من خمسة أسطر على األكثر،
 االسم كامال والعنوان،

 رقم الهاتف- العنوان اإللكتروني.
قيمة اجلائزة: 

األولى  الثالث  املراتب  في  الفائزة  املشاركات  متنح 
جوائز نقدية: 

اجلائزة األولى: 1000 دوالر.
اجلائزة الثانية: 600 دوالر.
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.

كما ويتكفل مركز بديل ب�:
تكرمي أصحاب أفضل عشر مشاركات بحسب تقدير 
جلنة التحكيم ومبنحهم جوائز تقديرية خالل مهرجان 

جائزة العودة الذي يقام في أيار 2011،
املشاركات  أفضل  فيه  تعرض  فني  معرض  تنظيم 

بحسب توصيات جلنة التحكيم.
جلنة التحكيم: 

عمرو عكاشة، عماد حجاج، ناصر اجلعفري،
نهاد بقاعي، أسامة العيسة،

 أمية جحا، محمد سباعنة.

3. جائزة العودة لقصص األطفال2. جائزة العودة لكاريكاتير للنكبة1. جائزة العودة لبوستر للنكبة

فكرة وهدف اجلائزة:
 تأتي هذه اجلائزة كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني وفي املقدمة منها 
حقهم بالعودة إلى ديارهم األصلية، وذلك من خالل تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطني االنتدابية 

والشتات، وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة.



في مواجهة النكبة املستمرة

 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2011
للسنة اخلامسة على التوالي،  يعلن بديل/ املركز الفلسطيني 

ملصادر حقوق املواطنة والالجئني عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2011 حتت شعار:

وطني ليس حقيبة... وأنا لست مسافر

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2011 
 www.badil.org :يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت

أو من خالل االتصال على مركز بديل: 
awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 0097022777086 
فاكس: 0097022747346

شــروط وتوضيحات عامــة
تنطبق الشروط التالية على كافة احلقول:

1. على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية اخلاصة بكل حقل من احلقول، 
2. يشترط في األعمال املشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.

أو  الدين  أو  العرق  أو  اجلنس  أس��اس  على  س��واء  عنصرية  دالالت  ذات  رم��وزا  أو  مضامني  حتمل  مشاركة  أي��ة   .3
اللون،أو ألي سبب آخر  سيتم استثناءها من املنافسة. 

وغير  للفلسطينيني  مفتوحة  احل��ق��ول  مختلف  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  تكون  حقل،  بكل  اخل��اص��ة  ال��ش��روط  م��راع��اة  م��ع   .4
الفلسطينيني بغض النظر عن مكان اإلقامة.

5. لكل مشارك/ة احلق بتقدمي مشاركة واحدة فقط ال غير، على انه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. 
6. مع حفظ احلقوق األدبية والفنية، األعمال املشاركة ال تعاد إلى أصحابها. 

7. تصدر األحكام عن جلان حتكيم مهنية ومستقلة، وتكون أحكامها وتوصياتها ملزمة لبديل واملشاركني/ات. 
8. ملركز بديل احلق في استخدام، وحترير، ونشر جميع املواد املشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على ان ال 

ينتقص ذلك من حقوق املشارك/ة الفكرية واألدبية. 
09 آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو الثالثاء، 15 آذار 2011.

موضوع القصة
يتمحور موضوع القصة حول تعزيز 
م��ف��ه��وم األط���ف���ال جت���اه ح��ق��وق��ه��م وال��ق��ي��م 
وخصوصا  ع��م��وم��ا،  الوطنية  وامل��ف��اه��ي��م 
األصلية  دي��اره��م  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  حقهم 

التي هجر آباؤهم وأجدادهم منها.
شروط خاصة

)ما  ل��ألط��ف��ال  مالئمة  القصة  ت��ك��ون  أن   
دون عشر سنوات فقط(.

بلغة  مكتوبة  امل��ق��دم��ة  امل���ادة  ت��ك��ون  أن   
عربية صحيحة.

القصة عن 250  أن ال يزيد عدد كلمات   
كلمة.

قبل  للتحرير  الفائزة  القصص  تخضع   
النشر.

طريقة تقدمي املشاركات
ت���رس���ل ال���ق���ص���ص امل���رش���ح���ة، مب��ل��ف 
مرفقة  فقط     wordنوع م��ن  ال��ك��ت��رون��ي 
ب���ال���س���ي���رة ال���ذات���ي���ة ل��ل��م��ؤل��ف وع���ن���وان 
االت���ص���ال ب���ه، ع��ل��ى ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي: 
تسلم  أو   ،awdaaward@badil.org
باليد أو ترسل بالبريد السريع على قرص 

مدمج )CD( إلى مركز بديل.
قيمة اجلائزة

اجلائزة األولى: 1000 دوالر.

موضوع القصة الصحفية 
يتناول موضوع القصة الصحفية تعزيز 
األصلية،  ال��دي��ار  إل��ى  ال��ع��ودة  ثقافة  مفاهيم 
على أن تكون القصة واقعية وليست خيالية، 
ال���زم���ان، وامل���ك���ان،  ال���ك���ات���ب/ة  ي���راع���ي  وان 
وعنصر املعاصرة في ربط األحداث، على أن 
ال يفهم من ذلك تقييد اإلبداع األدبي، أو حرية 

استدعاء/ استذكار أحداث سالفة.
شروط خاصة 

ال��ع��ام��ة ج���زء ال    الشروط وال��ت��وض��ي��ح��ات 
ي��ت��ج��زأ م���ن ال���ش���روط اخل���اص���ة ل��ك��ل حقل 

)راجع الشروط العامة( 
 ان ال تزيد كلمات القصة الصحفية املكتوبة 

عن 0021 كلمة. 
ومن  سليمة  عربية  بلغة  مكتوبة  تكون  أن 
يخدم  مبا  العامية  اللغة  استخدام  املمكن 

القصة. 
 تخضع املواد الفائزة للتحرير قبل النشر. 

مع  بالقصة  صلة  ذات  ص��ورة  إرف��اق  يفضل 
 .GPJ بيان املصدر على ملف

 يستثنى من املشاركة الفائزين في اجلوائز 
الثالث األولى في السنة السابقة. 
 طريقة التقدمي

الكتروني  ملف  على  امل��ش��ارك��ات  ت��رس��ل 
من نوعword  فقط، مرفقة بالسيرة الذاتية 
عنوان  على  به  االتصال  وعنوان  للباحث/ة 
awdaaward@badil. البريد االلكتروني  

 ،)CD( أو تسلم باليد على قرص مدمج org

اجلائزة الثانية: 600 دوالر.

اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.
ويتكفل بديل أيضا ب�: 

الفائزة  الثالث  القصص  ونشر  طباعة   
ضمن إصدارات مركز بديل املختلفة.

  م��ن��ح أص���ح���اب ال��ن��س��خ ال��ف��ائ��زة 100 
نسخة من اإلصدار مجانا.

 ت��ك��رمي أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��ر قصص، 
بحسب توصيات جلنة التحكيم ومينح 
مهرجان  في  تقديرية  جوائز  أصحابها 

جائزة العودة.
جلنة التحكيم:

م��ح��م��ود ش��ق��ي��ر، عيسى ق��راق��ع، رن��اد 
قبج، ميسون اسدي، مجدي الشوملي. 

او ترسل  بالبريد السريع إلى مركز بديل. 
 قيمة اجلائزة

اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 ويتكفل بديل أيضا ب�:
الفائزة  الثالث  الصحفية  القصص  طباعة   
ونشرها ضمن إصداراته أو كما يراه مركز 

بديل مناسبا. 
 ت��ك��رمي أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��رة م��ش��ارك��ات 
ومبنحهم  التحكيم  جل��ن��ة  ت��ق��دي��ر  بحسب 
ج��وائ��ز ت��ق��دي��ري��ة خ���الل م��ه��رج��ان ج��ائ��زة 

العودة. 
جلنة التحكيم

ع���ب���د ال����ن����اص����ر ال���ن���ج���ار، ش���ي���ري���ن أب���و 
عاقلة، قاسم خطيب، ناصر اللحام،

جنيب فراج، خليل شاهني.

موضوع الصورة الفوتوغرافية: 
ال���ص���ورة ح���ول آث����ار النكبة  ي��ت��م��ح��ور م��وض��وع 
وت��داع��ي��ات��ه��ا، وس��ب��ل/ أش��ك��ال م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، 

وواقع الالجئني الفلسطينيني في املخيمات عموما.
شروط خاصة : 

ال��ع��ام��ة ج���زء ال يتجزأ  ال���ش���روط وال��ت��وض��ي��ح��ات   
ال��ش��روط اخل��اص��ة لكل حقل )راج���ع الشروط  م��ن 

العامة( 
 يجوز تقدمي الصورة ملونة أو اسود وابيض. 

تقبل  ال  ح��ي��ث  طبيعتها،  ع��ل��ى  ال��ص��ورة  ت��ك��ون  أن   
الصورة املعاجلة ضمن البرامج االلكترونية إال إذا 

أرفقت النسخة املعاجلة بالصورة األصلية. 
في  مبا  مضافة  نصوص  على  ال��ص��ورة  حتتوي  ال   

ذلك اسم املشارك/ة. 
 ان تكون الصورة بدرجتي وضوح ودقة عاليتني، 
 .)003  ipd(وجودة ) gpj ( وترسل مبلف من نوع
 يتحمل املشاركك/ة وحده/ا املسؤولية القانونية عن 
أي إخالل بحقوق ملكية الصورة املرشحة والفائزة. 
 ملركز بديل احلق في استخدام الصور املشاركة دون 

املساس بحقوق املشاركني. 
وطريقة التقدمي:  

ملف  على  للصورة  االلكترونية  النسخة  ترسل 
خاص، باإلضافة إلى ملف من نوع )word ( يحتوي 
على السيرة الذاتية  للمشترك/ة، وشرح مختصر عن 
الصورة يتضمن التعريف بالصورة )املكان، الزمان، 
احلدث/املناسبة، الشخوص إذا لزم، واحملتوى(  مبا 

ال يتجاوز 50 كلمة. على بريد الكتروني
    awdaaward@badil.org 

قيمة اجلائزة: 
اجلائزة األولى: 1000 دوالر. 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر.

اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.
ويتكفل بديل أيضاَ ب�:

بديل  إص���دارات  ضمن  الفائزة  الصور  ونشر  طباعة   
املختلفة.

 إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق 
خالل  اللجنة  توصية  إلى  باالستناد  الشروط  عليها 

حفل االختتام وتوزيع اجلوائز. 
 تكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بحسب تقدير 
حفل  خالل  تقديرية  جوائز  ومبنحهم  التحكيم  جلنة 

االختتام. 
جلنة التحكيم : 

اب��راه��ي��م م��ل��ح��م، ع���الء ب���دارن���ة، ل���ؤي ص��ب��اب��ا، روال 
حلواني، مقبولة نصار، محفوظ أبو ترك.

5. جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية  4. جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة 3. جائزة العودة لقصص األطفال

مهرجان جائزة العودة
الشخصيات  من  ولفيف  التحكيم،  وجل��ان  الفائزين/ات،  بحضور    2011 أي��ار  في  العودة   جائزة  مهرجان  بديل  مركز  ينظم 
الوطنية واملهتمة، حيث سيتم تغطيته إعالميا بصورة الفتة، وسيتم خالل احلفل تسليم اجلوائز للفائزين/ات باإلضافة إلى اجلوائز 

التقديرية للمشاركات املتميزة، وإقامة معرض ألفضل املشاركات في حقول  الكاريكاتير،  والبوستر، والصورة الفوتوغرافية.

استالم املشاركات 
آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو الثالثاء، 15 آذار 2011. 

او  تسليمها  او   ،  awdaaward@badil.org ألكتروني  بريد  على  العودة  جائزة  حقول  في  للمشاركة  امل��واد  إرس��ال  يتم 
إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: 

بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
بيت حلم، شارع الكركفة، عمارة املجد )بجانب فندق بيت حلم(، الطابق األول. 

 ويلتزم بديل للمشاركني/ات بتأكيد االستالم برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب احلال.
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ما يلي هو عرض غير شامل ملبادرات املقاطعة في العقد 
األخ��ي��ر ف��ي ب��ي��روت وم��ح��اول��ة ل��ط��رح أس��س محّدثة لعمل 

املقاطعة في لبنان.

بني 2002 و2010
من  اآلداب،1 عدداً  العام 2002، نشرت مجلة  في ربيع 
امل��ق��االت ع��ن امل��ق��اط��ع��ة.2 وف��ي أواخ���ر ع��ام 2002 أص��درت 
“حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان” العدد صفر من 
نشرة: “ قاطعوا”، والعدد األول في العام 2003، وتالهما 
الداعمة  الشركات  عن  املنشورات3  من  وع��دد  أع��داد  أربعة 
ومعضالت  مواضيع  “قاطعوا”  نشرة  طرحت  إلسرائيل. 
ال تزال أساسية ومهمة اليوم، منها “الوكيل احمللي: وطنّي 
إلى أي مدى؟”4 وأفكار “من أجل تنشيط املقاطعة الشعبية 
ثقافة  إل��ى  الصهيونية  الثقافة  مقاطعة  و”من  العربية”5 

املقاطعة العربية”.6
لبنان”،  “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في  كما قامت 
من  وم��ت��ن��ّوع  ك��ب��ي��ر  ب��ع��دد  و2005،   2002 ال��ع��ام��ني  ب��ني 
التحّركات: إعتصامات أمام “ ستاربكس” في شارع احلمرا 
خلفية  على  بإقفاله  للمطالبة  بحمدون  وف��ي  ب��ي��روت  ف��ي 
 “ أمام  اإلعتصامات  األم إلسرائيل، وعشرات  الشركة  دعم 
“ البرغر  املريسة في بيروت، وأمام  ماكدونالدز” في عني 
كينغ” في الروشة، إحتجاجا على إقامة معرض “ صنع في 
أميركا”،7 وعلى استضافته لشركات داعمة إلسرائيل. كما 
وشملت التحركات عددا كبيرا من احملاضرات في اجلامعات 
واألندية عن املقاطعة، وعددا من اإلطالالت اإلعالمية منها 
ل� »كيرسنت شايد« لساعة كاملة على برنامج »بال حدود« 
مع أحمد منصور على قناة »اجلزيرة«، إضافة إلى تغطية 

التلفزيونات واجلرائد في لبنان.
ف��ي ال��ع��ام 2005، ع��ن��دم��ا ص���در ن���داء امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
في  يتخبط  لبنان  ك��ان  إس��رائ��ي��ل،8  ملقاطعة  الفلسطيني 
ت��داع��ي��ات اغ��ت��ي��ال رئ��ي��س مجلس ال����وزراء األس��ب��ق، رفيق 
احل���ري���ري. ت���اله ال��ع��ام 2006 ح���رب مت���وز وم���ن ث��م أزم��ة 
العام 2007 حرب مخّيم نهر  ثّم في  سياسية ح��ادة، ومن 
في  خامتتها  شهدت  أمنية  أح��داث  سلسلة  ثّم  ومن  البارد، 

انعدام  ذل��ك وغيره ةحت��دي��دا  ال��دوح��ة. كل  أي��ار 2008 في 
أجندة  غّيب  لبنان،  في  الدائمة  الطوارئ  وحالة  االستقرار 

املقاطعة إلى حني.
عن  ملفان  اآلداب  مجلة  ف��ي   2008 ال��ع��ام  ف��ي  وص���در 
املجلة  حترير  رئيس  إدري��س،  سماح  اعتبر  إذ  املقاطعة،9 
لبنان«،  ف��ي  إسرائيل  داع��م��ي  مقاطعة  »حملة  ف��ي  وعضو 
أنهما ينساقان في سياق نشرة »قاطعوا«، ويهدفان لعرض 
العربي،  للعالم  عامليا  املقاطعة  حركة  في  احلاصل  التقدم 

وإلقناع اجلمهور العربي أن املقاطعة فّعالة كعمل مقاوم.
الكوميدي  الفنان  قضية  ت��ص��درت   ،2009 ال��ع��ام  وف��ي 
املغربي جاد املالح العناوين إثر حملة إعالمية انطلقت من 
إذ  لبنان،  في  الوطني  اإلع��الم  وتبناها  شبابية  مجموعات 
ألغى املالح ثالث حفالت كان يعتزم إقامتها في مهرجانات 
بيت الدين الدولية وسط لغط وسجال ثقافي وسياسي في 
لبنان. وكانت “التهمة” التي وجهت إلى املالح دعمه العلني 
إلس��رائ��ي��ل وجل��ي��ش��ه��ا، وم��ش��ارك��ت��ه ف��ي ن��ش��اط��ات مطالبة 

بإطالق سراح اجلندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد شليط.10
وفي 30 آذار 2009، نشرت جريدة األخبار بياناً صادراً 
عن أكادميّيني في لبنان وّقعه قرابة املائة أكادميي لبناني 
يطالبون فيه زمالءهم “ في العالم أجمع أن يدعموا النداء 
األكادميية  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة  أطلقته  ال���ذي 
األكادميية  املؤسسات  ك��ل  ملقاطعة  إلس��رائ��ي��ل،  والثقافية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واالن��س��ح��اب م��ن��ه��ا ان��س��ح��اب��اً ش��ام��الً وث��اب��ت��اً، 
التعاون  أشكال  من  شكل  أي  في  املشاركة  عن  ولإلحجام 
األكادميي والثقافي أو املساهمة في مشاريع مع مؤسسات 

إسرائيلية أو االنضمام إليها.”11
كما برز في العام نفسه عدد من التجمعات الشبابية،12 
ال��ت��ي تبنت ن��ه��ج امل��ق��اط��ع��ة وأع����ادت اإلع��ت��ص��ام��ات أم���ام » 
املجموعات  ه��ذه  وم��ن  احل���م���را.13   ش���ارع  ف��ي  ستاربكس« 
م��ج��م��وع��ة »ش��ب��اب ض��د ال��ت��ط��ب��ي��ع«،14 ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت على 
من  انطلقت  مجموعة  وأي��ض��ا  امل��ال��ح.  ج��اد  قضية  خلفية 
جمعية  وشكلت   )AUB( بيروت  في  األميركية  اجلامعة 
الفصل  »أسبوع  مهرجان:  أول  نظمت  التي  اليد«،15  »جمع 
ب��ال��ت��زام��ن مع   2010،16 آذار  ف��ي  ب��ي��روت  ف��ي  ال��ع��ن��ص��ري« 
هذا  استضاف  وقد  اجلامعات.  عشرات  في  عامليا  انعقاده 

بالتعاون مع عدد من الشركاء األوروبيني، نظم مركز بديل منذ مطلع أيار وحتى نهاية متوز 2010 جولة 
دعوية للتعريف بحقوق الالجئني الفلسطينيني وجوهر الصراع على مدار ثالثة أشهر شملت عدة دول أوروبية. 
وقد تضمنت اجلولة املشاركة في أكثر من 45 اجتماعاً ومناسبة عامة في 31 موقعاً في 8 دول )أنظر أدناه(. 

ويقدر العدد الكلي للمشاركني في تلك االجتماعات واألنشطة مبا يزيد على 2000 مشارك/ة.
األنشطة التي نظمت ضمن اجلولة كانت متنوعة وقد اشتملت على: محاضرات في اجلامعات، ومؤسسات 
تلك  في  الفلسطينيني  الالجئني  جتمعات  املدني؛ ومع  املجتمع  منظمات  ممثلي  مع  واجتماعات  وعامة؛  أهلية 
الدول؛ واملشاركة في عدد من املؤمترات واحللقات الدراسية؛ فضالً عن املقابالت التي أجريت مع وسائل اإلعالم 
املقروءة واملسموعة، وأبرز تلك املقابالت متت مع راديو هولندا العاملي )باللغتني العربية واالنكليزية(؛ ومقابلة 
 .”voltairenet“ خاصة مع صحيفة »التضامن« السويسرية؛ ومقابلة خاصة مع املجلة الفرنسية اإللكترونية
كما اشتملت اجلولة أيضا على عقد عدة اجتماعات مع مجموعات التضامن مع فلسطني والتي تعمل على تطوير 
حمالتهم اخلاصة مبقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون 

الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان.
وكان من أبرز الفعاليات التي شارك فيها ممثل مركز بديل إلقائه كلمات رئيسية في عدة مناسبات من بينها: 
فعاليات إحياء ذكرى النكبة - 62 التي نظمها متحف املقاومة في أمستردام؛ ومؤمتر “حقوق اإلنسان في املنفى” 
اليوم العاملي لالجئني والرأي االستشاري  الذي مت تنظيمه في املعهد الدولي للدراسات االجتماعية مبناسبة 
حملكمة الهاي اخلاص بجدار الفصل العنصري اإلسرائيلي؛ وفي احللقة الدراسية السنوية ملجتمع سيوفيك 
 ”Appelscha“ للتضامن مع فلسطني )السويد(؛ وفي احللقة الدراسية ملجتمع الناشطني في أبلشا ”Sjovik“
)هولندا(؛ وكذلك تقدمي مداخالت بشرائح عرض مصورة أمام املنتدى املسكوني الفلسطيني-اإلسرائيلي وذلك 

في مجلس الكنائس العاملي في جنيف مبناسبة افتتاح وبدء األسبوع العاملي للسالم.
املستمر  التهجير القسري  شملت  واحمل��اض��رات  االجتماعات  مختلف  ف��ي  تغطيتها  مت��ت  التي  امل��واض��ي��ع 
منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  الدولية ملقاطعة  واحلملة  الفلسطينيني؛  الالجئني  حقوق  للفلسطينيني؛ 

وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان.
أكبر شريحة  أن تتلقى  األوروب��ي��ة على  أه��داف��ه، ح��رص مركز بديل خ��الل جولته  أه��م  أح��د  وبغية حتقيق 
لتاريخ  مفصالً  وحتليالً  ش��رح��اً  واحمل��اض��رات  والفعاليات  األنشطة  حضرت  التي  الغفيرة  اجلماهير  م��ن  
األخضر”  “اخلط  جانبي  على  الفلسطينيني  بحق  املستمر  والتهجير  سياق النكبة  ضمن  الفلسطيني  النضال 
لقضية  عرضه  إط��ار  وفي  لهذه القضية.  واجلماعي  الفردي  الفهم  لتعزيز  وفعالة  جديدة  وسيلة  باعتبارها 
في  التاريخية  لألحداث  املوثقة  الوقائع  سرد  على  بديل  مركز  اعتمد  العربي-الصهيوني،   والصراع  فلسطني 
اخللفيات  ذوي  لألشخاص  كافية  مساحة  يترك  لم  بحيث  واالحتالل،  واالستعمار  للعنصرية  مناهض  قالٍب 
الصهيونية التّدخل أو املقاطعة. وخالل لقاءاته سلط مركز بديل الضوء على التواطؤ الدولي والدعم املباشر 
القسري  التهجير  لعمليات  غطاءاً  يشكل  وأنه  الصراع  واستمرار  نشوء  في  رئيسياً  سبباً  واعتبره  إلسرائيل 
العاملي  العام  ال��رأي  لتجنيد  فعالة  أداة  الدعوية  اجلولة  وتعتبر  للفلسطينيني.  إسرائيل  واضطهاد  املتواصل 
حيث أنها متّكن جمهور املستهدفني من رؤية حقيقة الصراع واالضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني؛ 

مبا يحّفزهم لتغيير الوضع القائم بالعمل على  كافة املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية.
وبهذه املناسبة، يتقدم مركز بديل بالشكر اجلزيل جلميع املتطوعني والناشطني الذين ساهموا في إجناح 

هذه اجلولة.
األماكن التي عقدت فيها االجتماعات واملناسبات 

اململكة املتحدة )ادنبره، غالسكو، برادفورد، نوتنغهام، ولندن(؛ سويسرا )بازل، زيورخ، جنيف، لوزان، 
فلسطني(؛  مع  للتضامن  السنوية  الدراسية  )ستوكهولم، احللقة  السويد  )ب��ون(؛  أملانيا  ونوشاتيل(؛  بيرن، 
النرويج )أوسلو، بيرغن، وستافنغر(؛ شبه اجلزيرة اإليبيرية )ملقة، جيان، إشبيلية، برشلونة، ودونستيا\

سان سيباستيان(؛ بلجيكا )بروكسل(؛ وهولندا )أمستردام، أوترخت، نيميجن، تيلبورغ، ليدن، فالردينغن، 
غرونينغن، أبلشا، روتردام والهاي(.

جولة مركز بديل الدعوية للتعريف
بجوهر الصراع وحقوق الالجئني الفلسطينيني: 

تنظيم أكثر من 45 اجتماعًا ونشاطًا في 8 دول أوروبية

عن املقاطعة في لبنان
بقلم: وسام الصليبي*

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

جانب من اجلولة في مدينة أوتريخت، هولندا، 18 أيار 2010 )تصوير: بديل(

متضامنون انطلقوا منادين مبقاطعة إسرائيل استجابة لدعوة مركز بديل، أوتريخت، هولندا، 18 أيار 2010 )تصوير: بديل(
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الشهال  نهلة  منهم:17  املتحدثني  م��ن  هاما  ع��ددا  املهرجان 
فرنسا،18  ف��ي  املقاطعة  حمالت  ف��ي  خبرتها  ش��ارك��ت  التي 
ال��ردود  ع��ن  تكلما  ال��ل��ذان  اغناتياف  ون��ول  فالي  ون��ات��اش��ا 
أفريقي  اجلنوب  العنصري  للفصل  واملعاصرة  التاريخية 
واإلسرائيلي.19 وتخلل املهرجان ورشة عمل للطالب حول 
االس��ت��ث��م��ارات  وس��ح��ب  وامل��ق��اط��ع��ة  امل��ق��اوم��ة  إستراتيجية 

وفرض العقوبات.20 
اجلامعي  األستاذ  قضية  ب��رزت   ،2010 آذار  في  أيضا 
ت���ع���اون إلجن�����از ك���ت���اب: » سلطة  ال�����ذي  س�����اري ح��ن��ف��ي 
األراض��ي  في  اإلسرائيلي  احلكم  تشريح  الشامل:  اإلقصاء 
تل  جامعة  أس��ات��ذة  م��ن  مؤّلفني  م��ع  احملتلة«  الفلسطينية 

Van Leer اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة.  م��ؤس��س��ة  م��ن  ب��ت��م��وي��ل  أب��ي��ب، 
وعقدت ندوة حتت عنوان: » تطبيق قواعد حملة املقاطعة 
األميركية  اجلامعة  في   )PACBI( والثقافية  األكادميية 
التعليمي  اجلسم  في  اآلراء  في  انقسام  بيروت” وسط  في 

في اجلامعة األميركية وفي اإلعالم في لبنان.21
ف��ي جامعة  أي���ار 2010، حت���رك ش��ب��اب وش��اب��ات  ف��ي 
ولوريال  فيوليا   - الشركات  بعض  ضد  األمريكية  بيروت 
ونستله وغيرها –  املتواجدة في معرض فرص العمل الذي 
ُنظم في حرم اجلامعة.22 تخلل هذا التحرك إنتاج وتوزيع 
في  الشركات  هذه  دور  حول  توعية  ومنشورات  ملصقات 

االحتالل اإلسرائيلي.23
موسم  مع  بيروت  في  ذروتها  املقاطعة  حتركات  وبلغت 
ما  فغالبا   .2010 وصيف  لربيع  الدولية  الفنية  املهرجانات 
تكون إسرائيل احملطة السابقة للبنان أو التالية له لعديد من 
املغنيني واملغنيات والفرق املوسيقية والفنية. رفضا للتطبيع 
بالتحرك،24  والتجمعات  األف��راد  من  مجموعة  قامت  الثقافي، 
في  قدمته  ال��ذي  العرض  بعد  بالسيبو«،25   « فرقة  ضد  أوال 
إسرائيل في خضم تداعيات الهجوم على »أسطول احلرية«، 
ومن  احلفلة.  أم��ام  رمزيا  اعتصاما  التحّرك  ه��ذا  تضمن  وق��د 
م��ن إسرائيل  ال��ق��ادم  DJ تييستو”،26   « ث��ّم ص��ار حت��ّرك ض��د 
هذه  تسجل  لم  إسرائيل.27   إلى  الذاهبة  كرال  ديانا  واملغنية 
من  الفرقة  أو  الفنان  إق��ن��اع  أي   – “انتصار”  أي  التحركات 
مّرة  ألّول  جنحت  أنها  إال   – إسرائيل  في  اللعب  عن  العزوف 
في طرح معضالت قانونية وأخالقية واقتصادية واستقطبت 

التغطية اإلعالمية )سواء كانت إيجابية أم سلبية(.
ي��ض��اف إل���ى ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ع���دد م��ن م��ق��االت ال���رأي 

واملناشدات والتقارير في الصحافة اللبنانية.28

بعض حتديات املقاطعة في لبنان 
املقاطعة  على  العمل  لبنان  في  احلرية  مساحة  تتيح 
مجتمع  ووج��ود  العربية.  ال��دول  باقي  من  أكثر  واملناصرة 
عامل  لبنان  ف��ي  فلسطيني  مدني  ومجتمع  لبناني  مدني 
ال  ان��ه  إال  امل��ق��اط��ع��ة.29  على  العمل  ف��ي   – نظريا   – إيجابي 
في  اللبنانية،  السياسية  ال��ق��وى  أن  نالحظ  أن  إال  يسعنا 
في  الفلسطينية  وال��ق��وى  اجلمعيات  كما  أطيافها،  جميع 
لبنان غير مدركة لتطّورات ودور حركة املقاطعة العاملية، 
وغير واعية ألهمية ربط هذا الشكل من النضال مع أشكال 

النضال األخرى ضد االحتالل.
وال��الف��ت أن ص��دور وثيقة »وق��ف��ة ح��ق« ع��ن مسيحيي 
اللبنانية  اجلرائد  في  كثيرة  وأراء  أقالم  استقطب  فلسطني 
ألهمية طروحاتها.30 إال أن أحدا لم يقف عند الفقرة 4)6-2( 

من الوثيقة التي أعلنت أن املقاطعة االقتصادية والتجارية 
تندرج  منه  االستثمارات  وسحب  االحتالل  ينتجه  ما  لكل 
ف��ي ن��ط��اق امل��ق��اوم��ة السلمية. وه��ي ض��روري��ة ل��وض��ع حد 

للظلم و«خطيئة اإلحتالل«.
طائفيا  منقسم  ج��م��ه��ور  ال��ل��ب��ن��ان��ي  اجل��م��ه��ور  أن  ك��م��ا 
مبادرات  في  استقطابه  صعوبة  اختبرنا  وقد  وسياسيا. 
اص��ط��دم��ن��ا  ع��ن��دم��ا  وال��ف��ن��ي  ال��ث��ق��اف��ي  للتطبيع  م��ن��اه��ض��ة 
للتخلّف  »مناهضني  لبنانيني  مع  اإلنترنت  وعلى  إعالميا 
احلضارية«  لبنان  »ص���ورة  يضعون  ال��ذي��ن  والرجعية« 
النضال  م��ن  أعلى  مستوى  ف��ي  الغربي  املجتمع  أع��ني  ف��ي 
ن��داء  م��ع  التضامن  وم��ن  إسرائيل  مقاطعة  ف��ي  للمساهمة 

الفلسطينيني.
لبنان،  في  قانوناً  ممنوع  إسرائيل  مع  التطبيع  أن  مبا 
على  هناك  املقاطعة  إل��ى  ال��دع��وة  ت��رّك��ز  أن  الطبيعي  فمن 
في  بكثافة  تستثمر  التي  واألوروبية  األميركية  الشركات 
الكيان الصهيوني.31 إال أن ذلك يفتح الباب ملقاطعة مئات 
املاركات األساسية من »برغر كينغ« إلى » نسكافيه« إلى » 
مناضلو  ويفقد  اللبناني  التضامن  يسقط  وهنا   .”H&M
املقاطعة حبل التواصل مع أطياف املجتمع اللبناني الذي، 
وإن كان معاديا إلسرائيل، يسرع في تبني أحدث املنتجات 

األجنبية، وهو غير مستعد لتغيير منط استهالكه.

حتديث أسس املقاطعة في لبنان
ب���ني ل��ب��ن��ان وإس���رائ���ي���ل ت���اري���خ ح��اف��ل م���ن ال��ن��زاع��ات 
واجل���رائ���م اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وامل���ج���ازر، م��ن��ذ اع���ت���داءات ال��ع��ام 
صبرا  مب��ج��زرة  م����رورا   ،2006 مت���وز  ح���رب  إل���ى   1948
وشتيال عام 1982 وبتعذيب أسرى لبنانيني منهم األسير 
احملرر مصطفى الديراني.32 وألّول مّرة، ُطرحت “ احلقوق 
اللبنانية” في رسائل املقاطعة املوجهة إلى الفنانني والفرق 
من  محطات  وُع��رض��ت   2010 ال��ع��ام  ف��ي  األجنبية  الفنية 
لبنان.  والفلسطينيني في  اللبنانيني  إسرائيل بحق  جرائم 
وبالتالي، متت صياغة املقاطعة كمطلب لبناني وليس فقط 

تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستجابة لندائه.
في هذا السياق، إضافة إلى التضامن مع الفلسطينيني 
املساواة  أراضي 1967،  احتالل  – إنهاء  ومطالبهم احملقة 
يجب   ،– ديارهم  إلى  الالجئني  وعودة   1948 لفلسطينيي 
أن نعتمد لبنانيون وفلسطينيون مقيمون في لبنان، على 
حقوقية  مطلبية  صيغة  وط��رح  للصراع  حقوقية  مقاربة 
يلي  لبنان. وما  املنطلق من  املقاطعة  تكون األساس لعمل 

هو تصّور ممكن لهذه الصيغة:
احلق باملعرفة، أي أن يفتح اإلسرائيلي أرشيف 

احتالله وحروبه وجرائمه في لبنان، مبا فيه تقييم 
الهجمات  في  اإلسرائيلي  للجيش  الهجمة  بعد  ما 
 Battle �التي أسقطت ضحايا مدنيني )ما يعرف بال

.33)damage assessment
جرائم  مرتكبي  محاكمة  يتضمن  الذي  بالعدالة،  احلق 

حرب وخروقات القانون الدولي اإلنساني.
الظلم  اس���ت���رداد احل���ق ورف����ع  أي  ب��اإلن��ص��اف  احل���ق 
األراض��ي  اس��ت��رداد  ذل��ك  في  مبا   ،)right to remedy(

اللبنانية التي ال تزال حتت االحتالل اإلسرائيلي.
الى  ب��ال��ع��ودة  لبنان  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  ح��ق 
وال��ق��رارات  ال��دول��ي  القانون  مبادئ  وف��ق  األصلية  دي��اره��م 

الدولية ذات الصلة.
مبادرات  تبنى  أن  يجب  احلقوقية،  املقاربة  إلى  إضافة 
املقاطعة في لبنان على أسس التضامن مع الفلسطينيني في 
الذين ال يزال جزء  السوريني  العالم أجمع، والتضامن مع 

من أراضيهم حتت اإلحتالل.

احلاجة إلى مبادرة جامعة
بعد عقٍد من املبادرات، ال يسعنا إال أن نالحظ أننا في 
فّعال  إط��ار  في  املقاطعة  عمل  مأسسة  إلى  نرتق  لم  لبنان 
ومستدام. ونستشعر اليوم، كما من قبل، حاجة ماسة أن 
الفلسطينية  الوطنية  للجنة  املتراكمة  اخلبرات  من  نتعلّم 
مل��ق��اط��ع��ة إس��رائ��ي��ل وس��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات منها وف��رض 
جامعة  هيئة  تأسيس  نحو  نتجه  وأن  عليها،  العقوبات 
في لبنان تقوم بإطالق مبادرات أوسع نطاقا، وأكثر وقعا 
للمقاطعة ومناهضة التطبيع، في لبنان والعالم العربي، 
وأن  إسرائيل.  مع  للصراع  احلقوقية  املقاربة  أساس  على 
املجموعات  مختلف  ج��ه��ود  بتوحيد  الهيئة  ه���ذه  ُت��س��ِه��م 
واجلمعيات اللبنانية والفلسطينية في لبنان العاملة على 
املقاطعة، وباستقطاب جمعيات ومؤسسات مدنية جديدة.
الوطني  العمل  للقّيمني على  املقالة دعوة مفتوحة  هذه 
واحلقوقي في لبنان إلى أن يبادروا إلى إقامة هيئة مماثلة، 
كي نسعى بحثاثة أكبر إلى حّل لصراعنا مع اإلسرائيليني 
مبني ع��ل��ى م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وع��ل��ى إح��ق��اق احل��ق 

والعدالة.
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اإلنسان  حقوق  في  وناشط  باحث  الصليبي:  *وس��ام 
ومنسق حملة املقاطعة في مركز حقوق الالجئني/عائدون.

عن املقاطعة في لبنان
بقلم: وسام الصليبي*

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

لالطالع على الهوامش يرجى زيارة
موقع مركز بديل، جريدة حق العودة العدد 40.

متضامنون انطلقوا منادين مبقاطعة إسرائيل استجابة لدعوة مركز بديل، أوتريخت، هولندا، 18 أيار 2010 )تصوير: بديل(

جانب من ندوة حول املقاطعة في لبنان، 8 حزيران 2010 )تصوير: وسام الصليبي(
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مقدمة: 
جتريد  مت  و1967،   1948 ع��ام  حلربي  مباشرة  كنتيجة 
واق���ت���الع م���ئ���ات آالف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن وط��ن��ه��م، ب��ي��وت��ه��م 
امل��ج��اورة  العربية  ال��ب��ل��دان  إل��ى  للجوء  ودف��ع��ه��م  وأم��الك��ه��م، 
الفلسطينيني  من  كبير  عدد  اجبر  للبنان،  بالنسبة  لفلسطني. 
عبر  ال���ن���زوح  ن��س��م��ة   110،000 ال  ع��دده��م  ي��ق��ارب  وال���ذي���ن 
امللجأ  م��ن  وغيرها  لالجئني  مخيمات  ف��ي  أق��ام��وا  ث��م  احل���دود، 
وال  لبنان،  في  الفلسطينيون  الالجئون  تعرض  وقد  املؤقت. 
زالوا، إلى مستوى من التمييز السلبي ال مثيل له في أية دولة 

مضيفة أخرى.
)األن�����روا(  وك���ال���ة  ق��ام��ت  2009؛  أول  ك���ان���ون  ش��ه��ر  ف���ي 
بإحصاء 425،000 الجئ فلسطيني يقيمون في لبنان حاليا. 
اإلنسان  حقوق  منظمات  أش��ارت  األخ��ي��رة،  السنوات  وخ��الل 
إلى أن مجموعتني من بني الالجئني الفلسطينيني في لبنان قد 
سقطتا من بني الشقوق، وكنتيجة لذلك، يعاني الجئو هاتني 
األوض��اع  من  حزمة  ج��راء  والتعاسة  البؤس  من  املجموعتني 
الالجئون  وه���ؤالء  االق��ت��ص��ادي��ة،   – واالجتماعية  القانونية 
أو  األن��روا،  العتراف  س��واء  يفتقرون  الذين  الفلسطينيون  هم 
يفتقرون لكل من اعتراف األنروا واالعتراف اللبناني الرسمي 

معا.
تتكون املجموعة األولى من الجئني معترف بوضعهم من 
األن��روا،  العتراف  يفتقرون  ولكنهم  اللبنانية،  السلطات  قبل 
 ،)Non-R( مسجلني  غير  الج��ئ��ون  بأنهم  م��ع��روف��ون  وه��م 
ويقدر عددهم ما بني 15،000 – 35،000. أما املجموعة الثانية 
فال تتمتع بأي اعتراف ال من قبل األنروا وال من قبل السلطات 
 )Non-ID( اللبنانية، وهم معروفون على أنهم غير شرعيني
)غير معرفني، يفتقدون لألوراق الثبوتية(،*** وقدر عددهم 
في عام 2007 بحوالي 3،000 نسمة. وبينما تفتقر مجموعة 
على  للحصول  املالئمة  اإلمكانية  إلى  املسجلني  غير  الالجئني 
“عدميي  الالجئني  فإن  األن��روا،  لوكالة  اإلنسانية  املساعدات 
إضافية  صعوبات  ي��واج��ه��ون  بهم(  املعترف  )غير  الهوية” 
مثل استحالة تسجيل الزيجات والوفيات، واخلوف الدائم من 
التنقل خارج املخيمات، فضال عن استحالة السفر أو الدراسة 

في املدارس الثانوية.
ع���م���وم���ا، ي��ك��ش��ف ال��ت��دق��ي��ق ف��ي��م��ا ك��ت��ب ح����ول ال��الج��ئ��ني 
فريدا  وضعا  الفلسطينيني  لالجئني  ب��أن  قسريا،  واملهجرين 
ومعقدا حتت رعاية القانون الدولي لالجئني، ففي الوقت الذي 
كان يتم فيه وضع وصياغة قانون الالجئني احلديث في نهاية 
الفلسطينيون  الالجئون  كان  املاضي،  القرن  من  األربعينات 
يتلقون بالفعل احلماية واملساعدة اإلنسانية من قبل جهازين 
التوفيق  جلنة  قبل  من  وبالتحديد  املتحدة،  األمم  أجهزة  من 
وتشغيل  غوث  ووكالة   )UNCCP( فلسطني  حول  الدولية 
  .)UNRWA( األدن���ى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
خاصة  مكانة  تأسيس  ال��دول��ي  املجتمع  ق��رر  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
لعام  ال��الج��ئ��ني  م��ع��اه��دة  مب��وج��ب  الفلسطينيني  ب��ال��الج��ئ��ني 
املتحدة  األمم  ملفوضية  األس��اس��ي  ال��ن��ظ��ام  وبحسب   ،1951
السامية لشؤون الالجئني )UNHCR(، إضافة إلى املواثيق 
مجموعات  تعريف  يتم  فبينما  الصلة.  ذات  األخ��رى  الدولية 
امل��ادة 1أ )2( من معاهدة الالجئني  الالجئني األخ��رى مبوجب 
الفلسطينيني  لالجئني  منفصل  نظام  اعتماد  مت   ،1951 لعام 
مبوجب املادة 1د من نفس االتفاقية؛ وذلك ألنهم كانوا يتلقون 
فلسطني  حول  الدولية  التوفيق  جلنة  من  واملساعدة  احلماية 

ومن األنروا على التوالي.
أصبحت  الدولية؛  للحماية  نظاما  وباعتبارها  ذل��ك،  ومع 
جلنة التوفيق الدولية في منتصف خمسينيات القرن املاضي 
عدم  وبخاصة  مختلفة،  لعوامل  نظرا  وذل��ك  وظيفيا  معطلة 
امتثال إسرائيل لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 194 
ورفضها املستمر حلق العودة. وكنتيجة لذلك، فإن الالجئني 
الفلسطينيني الذين يقيمون في إحدى مناطق عمليات األنروا، 
هذه  ب��ه  جت��ود  أن  ميكن  م��ا  إل��ى  ومصيرهم  حياتهم  ت��رك  مت 
ملجرد  األن��روا  وكالة  تأسست  فقد  الدولية،  اخليرية  املنظمة 
مناطق  خمس  في  للفلسطينيني  اإلنسانية  املساعدات  تقدمي 

رئيسية، وهي لبنان، سوريا، األردن، الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وهذه الوالية األصلية لم يجر توسيعها من أجل توفير 

آليات حماية لالجئني الفلسطينيني مبوجب القانون الدولي.
وفي املقابل، تعترف السلطات اللبنانية رسميا بالالجئني 
أما  الذين هجروا بسبب حرب 1948 وذريتهم،  الفلسطينيني 
فيعتبرون   1962 عام  بعد  البالد  دخلوا  الذين  الفلسطينيون 
التمييز  مقيمون بصورة غير شرعية في لبنان. وعالوة على 
من  ك��ل  اع��ت��م��دت  اجل��ن��س،  ع��ن  النظر  بغض  الفلسطيني  ض��د 
ضد  متييز  على  تنطوي  قواعد  اللبنانية  والسلطات  األن���روا 
غير  الالجئني  على  كبير  تأثير  السياسة  لهذه  وك��ان  امل���رأة، 
للمرأة  ميكن  ال  حيث  لبنان؛  في  الهوية«  و«عدميي  املسجلني 
أن تغير جنسيتها بحسب جنسية زوجها حتى لو كان الزوج 
مواطنا لبنانيا أو مسجال لدى وكالة الغوث الدولية )األنروا(.
هي  لبنان  ف��ي  الفلسطينيني  الالجئني  ظ��روف  أن  وحيث 
أكثر تعقيدا من أي جتمع آخر لالجئني الفلسطينيني اآلخرين 
في الشرق األوسط، فإن السؤال الرئيس لهذه الدراسة يقتصر 
ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ظ����روف ال��الج��ئ��ني غ��ي��ر امل��س��ج��ل��ني وغير 
املعترف بهم )أي عدميي الهوية(، وميكن تقسيم هذا السؤال 

إلى عدد من األسئلة الفرعية:
»ال��الج��ئ  بتعريف  يتعلق  فيما  األن����روا  أن��ظ��م��ة  ه��ي  م��ا   

الفلسطيني«، ومن هو املؤهل لذلك، ومن ليس كذلك؟
ب��ال��الج��ئ��ني غ��ي��ر املسجلني  أدت  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  م��ا ه��ي   

وعدميي الهوية إلى هذا الوضع؟
 ما هي ظروفهم املعيشية، وكيف أثر افتقارهم للتسجيل 

أو لالعتراف الرسمي على حياتهم اليومية ورفاهيتهم؟
 من “الالجئ الفلسطيني” الذي لديه حق اإلقامة في لبنان 

بطريقة شرعية؟

Non-R اواًل: الالجئون الفلسطينيون غير املسجلني في لبنان
الالجئني  مشكلة  لوجود  اجلذرية  األسباب  إرج��اع  ميكن 

غير املسجلني إلى ثالثة عوامل رئيسية:
1. الهجرة القسرية داخل مناطق عمليات األنروا:

تعرض  و1967،   1948 ع���ام  ف��ي  األول  تهجيرهم  م��ن��ذ 
الفلسطينيون إلى تهجير قسري ملرة ثانية أو أكثر من فلسطني 
الهجرات  ه��ذه  نتجت  وق��د  أخ���رى.  إل��ى  مضيفة  دول���ة  م��ن  أو 
اإلسرائيلي،   – الفلسطيني  الصراع  إستمرار  عن  إما  القسرية 
التعرض لالضطهاد  داخلية واخل��وف من  أو بسبب مشكالت 
في البلدان املضيفة. وبحسب حركة التهجير، فإنهم مسجلون 
يتوجب  كان  ولكن  عملياتها،  مناطق  في  األن��روا  لدى  رسميا 
على بعض هؤالء الالجئني التنقل بني مناطق عمليات األنروا 
سواء كهجرة طوعية أو اجبارية، وبالتالي، ميكن القول بأن 
هذه األشكال من الهجرة القسرية بني مناطق عمليات األنروا 
هي واحدة من األسباب الفردية الكبرى التي كانت وراء انتهاء 

اعتراف االونروا ببعض الالجئني في لبنان.
وق���د أش����ار م��ج��ل��س ال��الج��ئ��ني ال��دمن��رك��ي ف��ي ع���ام 2007 
وكالة  لدى  سابقا  تسجلوا  قد  املسجلني  غير  الالجئني  أن  إلى 
األنروا في دول مضيفة أخرى، مثل األردن، واألرض احملتلة، 
طرد  مت  عندما  الدمنركي،  الالجئني  ملجلس  ووفقا  وس��وري��ا. 
الثالثة، فإن ملفاتهم  او  الثانية  للمرة  الالجئني غير املسجلني 
لهم مشكلة  اع��ادة متوضعهم، مما خلق  تتبع  لم  الوكالة  لدى 
عويصة ف��ي ل��ب��ن��ان. وم��ع ذل���ك، ق��ام��ت وك��ال��ة اآلن����روا مؤخرا 
بتوضيح سياستها املتعلقة بنقل ملفات تسجيل الالجئني من 
دولة آلخرى. ومما جاء في املعايير والتعليمات املوحدة لعام 
2002 حول أهلية التسجيل؛ أوضحت الوكالة في املادة 4-5-

بني  أو  حقول  »ب��ني  التسجيل  ملفات  نقل  على  توافق  بأنها   1
مناطق في نفس احلقل مع وجود موافقة او مصادقة من قبل 
العائالت  التي ترغب  املنطقة  أو  السلطة احلكومية في احلقل 
السلطة  موافقة  يتطلب  االق��ت��ض��اء،  وعند  إليها،  االنتقال  ف��ي 

احلكومية في احلقل الذي ترغب العائالت االنتقال منه«.
املسؤولية  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  منظمات  ح��ّم��ل��ت  ذل���ك،  وم���ع 
للحكومة اللبنانية التي غالبا ما ترفض نقل ملفات التسجيل 
أو قبول نقل ملفات التسجيل األولى من الدول األخرى، وغالبا 

تزيد  ان  شأنها  م��ن  تدابير  أي��ة  اللبنانية  ال��دول��ة  ت��ع��ارض  م��ا 
العدد الرسمي لالجئني الفلسطينيني في أراضيها. وبناء على 
ذلك، فشلت وكالة اآلنروا في مناسبات مختلفة احلصول على 
من  الالجئني  تسجيل  ملفات  لنقل  اللبنانية  السلطات  موافقة 
الالجئني  مجلس  وذك��ر  لبنان.  إل��ى  األخ��رى  عملياتها  مناطق 
السابقة،  املضيفة  الدول  بعض  بأن   2007 عام  في  الدمنركي 
قد أعطت موافقتها على نقل ملفات تسجيل، وباملقابل، رفضت 

السلطات اللبنانية اعطاء هذه املوافقة.
2. العجز عن التسجيل لدى األنروا للمرة األولى:

املساعدات  على  للحصول  الفلسطيني  الالجئ  أهلية  إن 
بلدان  إح��دى  إل��ى  ف��ّر  ق��د  يكون  أن  تتطلب  ل��ألن��روا  اإلنسانية 
الشرط  ه��ذا  تأكيد  إع���ادة  مت  وق��د  اخل��م��س.  عملياتها  مناطق 
 ،2002 ع��ام  اعلنتها  التي  األهلية  ح��ول  األن���روا  تعليمات  في 
احلصول  ال��الج��ئ  أراد  ف���إذا  امل��ع��ي��ار،  ه��ذا  على  أص���رت  حيث 
إقامته  على مساعدات االنروا يجب عليه أن يثبت بأن »مكان 
 1946 ح��زي��ران  م��ن  اآلول  ب��ني  فلسطني«  ف��ي  ك��ان  الطبيعية 
فقد كال من  ق��د   أي��ار 1948« وبانه  وحتى اخلامس عشر من 
بيته وسبل عيشه« جراء ذلك الصراع. ومع ذلك، ميكن القول 
املعيار ينطوي على ثغرات واضحة، فخالل الصراع  بأن هذا 
الذين  الفلسطينيني  بعض  هناك   ،1948  -1946 عامي  بني 
فّروا في البداية إلى أماكن واقعة خارج مناطق عمليات وكالة 
العراق،  مصر،  العربي،  اخلليج  بلدان  مثل  اخلمسة؛  األن��روا 

وليبيا. 
3. التمييز بني اجلنسني في تعريف األنروا:

ع��ل��ى م����دى س���ن���وات وج����وده����ا؛ مت ان��ت��ق��اد اآلن������روا على 
استخدامها للنظام األبوي في تسجيل االسرة، والذي ينطوي 
على متييز ضد النساء واألطفال، وقد تضرر بعض الالجئني 
السياسة. ويالحظ  ه��ذه  م��ن ج��راء  أخ��رى  لبنان وأم��اك��ن  ف��ي 
إج��راءات  في  الفلسطينيني  الالجئني  مكانة  بأن  »تاكينبيرغ« 
عن  ول��ي��س  األب،  عبر  مت��ر  األن����روا  تعتمدها  ال��ت��ي  التسجيل 
طريق األم، ويقول أن املرأه الفلسطينية الالجئة التي تتزوج 
من رجل غير الجئ، ميكنها أن حتافظ على مكانتها كالجئة، 
ولكن قواعد التسجيل لدى األنروا قد حترمها من نقل أو مترير 
 Cervenak »سيرفيناك«  وجت��ادل  ألبنائها.  اللجوء  مكانة 
بأن النساء الالجئات الفلسطينيات الالتي يتزوجن من رجال 
غير  أزواج��ه��ن  وض��ع  بحكم  يصبحن  مسجلني،  غير  الج��ئ��ني 
الالجئني ]بسبب عدم التسجيل[ غير مؤهالت للحصول على 
مجموعة واسعة من خدمات األنروا، وتضيف بأن أطفال هذه 
على  للحصول  مؤهلني  غير  الالجئات  األمهات  من  املجموعة 
خدمات وكالة األنروا. ومن جهة أخرى، فإن الرجال الالجئني 
وضع  مترير  ميكنهم  الجئات  غير  نساء  من  يتزوجون  الذين 

مؤهلون  العائلة  أف���راد  جميع  وي��ك��ون  اطفالهم،  إل��ى  اللجوء 
للحصول على خدمات األنروا.

والتسجيل  باألهلية  اخلاصة  املوحدة  التعليمات  وأك��دت 
لعام 2002 على تفسيرات »تاكينبيرغ« وحجج »سيرفيناك«. 
اخلاصة   2002 ع��ام  تعليمات  م��ن   6-3 امل���ادة  ف��ي  ج��اء  فقد 
»األشخاص  هم  الالجئني  احفاد  ب��أن  األن��روا  ل��دى  بالتسجيل 
ال��ذي��ن ول���دوا بعد ع��ام 1948 ألب مسجل«.  ال��ذك��ور واإلن���اث 
باإلضافة لذلك، تسمح هذه التعليمات »للذكور وليس لإلناث 
ووفقا  منفصلة«؛  تسجيل  ببطاقة  النووية  أسرتهم  بتأسيس 
لهذه التعليمات، فإن النساء املتزوجات ينتقلن بشكل اعتيادي 
من بطاقات آبائهن إلى بطاقات أزواجهن.  وتنص املادة 2-4-
6 من التعليمات بشأن أهلية التسجيل على أن »األطفال الذين 
لن  يتم تسجيلهم«. وع��الوة على  النساء  يولدون ملثل هؤالء 
»النساء  أن  على  التعليمات  نفس  من   1-6 امل��ادة  تنص  ذل��ك، 
املسجالت الالتي يتزوجن من رجال غير مسجلني يكون األبناء 
واالحفاد الناجتني عن مثل هذا الزواج غير مؤهلني للحصول 

على خدمات وكالة اآلنروا«.

Non-ID »ثانيًا: الالجئون الفلسطينيون »عدميو الهوية
بهم”  املعترف  غير   “ الفلسطينيني  الالجئني  وج��ود  ظهر 
في لبنان عندما استعاد لبنان السيطرة  الهوية”  “عدميي  أو 
على أراضيه في نهاية احلرب األهلية. ففي أيلول عام 2001، 
مت ايقاف الجئ فلسطيني شاب من مخيم عني احللوة من أجل 
للجيش  التابعة  التفتيش  ن��ق��اط  إح���دى  ف��ي  روت��ي��ن��ي  فحص 
من  باخلروج  اجلنود  أبلغه  وعندما  املخيم،  خ��ارج  اللبناني 
التفتيش  نقطة  عن  بعيدا  باجلري  وبدأ  الشاب  ذعر  سيارته، 
باجتاه املخيم، ثم قام اجلنود بإطالق النار عليه وقتله. وبعد 
أسباب  في  بالتحقيق  اللبنانية  السلطات  قامت  احل��ادث،  هذا 

هروب الشاب، وإكتشفت  أنه كان يحمل بطاقة هوية مزورة.
ومن املسلم به على املستوى الشعبي بأن تواجد الالجئني 
غير املعترف بهم يعود ألسباب مختلفة، ولكن يبدو أن هناك 

ثالثة أسباب رئيسية تقف خلف هذا التواجد:
1. مثل حالة الالجئني غيراملسجلني؛ فإن بعض هؤالء غير 
الشخصية  التعريف  بطاقات  عدميي  أو  بهم،  املعترف 
)ال����ه����وي����ة(، ك���ان���وا ق���د ه���ج���روا م���ن ف��ل��س��ط��ني ف���ي ع��ام 
األن��روا في مناطق  8491وكانوا قد تسجلوا لدى وكالة 
اآلردن  غ��زة،  قطاع  الغربية،  )الضفة  األخ��رى  عملياتها 
وبشكل  ثانية  م��رة  تهجيرهم  ج��رى  ول��ك��ن  وس���وري���ا(، 
العربية  احل����روب  اع��ق��اب  ف��ي  أو   7691 ع���ام  رئ��ي��س��ي 
فإن  الثانية  للمرة  تهجيرهم  مت  وعندما  اإلسرائيلية. 

الالجئون الفلسطينيون غير املسجلني وعدميي "الهوية" في لبنان*
بقلم: باسم صبيح**
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مواقعهم  إلى  تتبعهم  لم  األن��روا  لدى  تسجيلهم  »ملفات 
اجلديدة«.

2. مت طرد البعض منهم من قطاع غزة والضفة الغربية من 
أثناء وبعد حرب عام  قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

.7691
التحرير  منظمة  مع  لبنان  إل��ى  منهم  مجموعة  وصلت   .3
املاضي،  القرن  من  السبعينيات  أوائ��ل  في  الفلسطينية 
وذلك مع انتقال حركة الفدائيني الفلسطينيني إلى بيروت، 
وكان هؤالء مقاتلني سابقني أجبروا على مغادرة األردن 
بعد معارك »أيلول األسود« مع اجليش األردني. وعندما 
أية  يعني  القانوني  وضعهم  يكن  لم  لبنان  إل��ى  وصلوا 
مسألة ذات أهمية؛ ألنهم كانوا مدعومني من قبل منظمة 
لبنان  في  نفوذ  ذات  كانت  والتي  الفلسطينية،  التحرير 
منظمة  كفاح  في  للمشاركة  منهم  البعض  وج��اء  آن��ذاك، 
التحرير ضد إسرائيل، في حني حوصر البعض منهم في 
لبنان ومنعوا من العودة إلى بلد إقامتهم السابق بسبب 
ارتباطهم ومشاركتهم في الثورة الفلسطينية، وفيما بعد 
التحرير  منظمة  أجبرت  عندما  حماية  أي��ة  ب��دون  تركوا 

الفلسطينية على الرحيل من بيروت في عام 2891.
وق��د بحثت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��اري��ر وامل��ق��االت ال��ت��ي نشرت 
م���ؤخ���را ف���ي ال��ص��ع��وب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة ال��ت��ي 
يواجهها الالجئون »عدميو الهوية« بسبب افتقارهم للوثائق، 
فباإلضافة إلى املشكالت العامة التي يواجهها جميع الالجئني 
من  امل��زي��د  الهوية«  »ع��دمي��و  ي��واج��ه  لبنان،  ف��ي  الفلسطينيني 
األدن��ى مما توفره معايير  القيود، فهم ال يحصلون على احلد 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ل��الج��ئ��ني ب��وج��ه ع����ام. وق���د أش����ار املجلس 
الدمنركي لالجئني في عام 2007 إلى أن الالجئني غير املعترف 
في  التحرك  أو  مخيماتهم  خ��ارج  التحرك  يستطيعون  ال  بهم 
ل��م يغادر  االع��ت��ق��ال، وال��ب��ع��ض منهم  م��ن  لبنان خ��وف��ا  ان��ح��اء 
املخيم الذي يعيش فيه منذ سنوات طويلة. وعالوة على ذلك، 
ملكية،  أي��ة  ح��ي��ازة  بهم  املعترف  غير  ال��الج��ئ��ون  يستطيع  ال 
ال  أنهم  إل��ى  إضافة  والوفيات،  املواليد  الزيجات،  تسجيل  أو 
يستطيعون السفر، التخرج من املدارس الثانوية أو االلتحاق 
بالتعليم العام أو العالي. وفوق كل ذلك، يبرز تقرير املجلس 
احلصول  إستحالة  مثل  أخ��رى  صعوبات  لالجئني  الدمنركي 
الوصول  في  وصعوبات  املخيمات،  خ��ارج  قانوني  عمل  على 
إلى اخلدمات املقدمة من جانب األنروا، وعدم القدرة على الدفع 
من أجل خدمات الرعاية الصحية العامة أو اخلاصة وغيرها 

من اخلدمات.
لبنان،  في  الوثائق  عدميي  الالجئني  ح��ول  لها  مقالة  في 
درست »بيتراي« Petrigh بشكل مكثف وضعهم االجتماعي 
حياتهم  على  الوثائق  إل��ى  افتقارهم  أّث��ر  وكيف  واالقتصادي 
اليومية، وأشارت “بيتراي” بأن العبء األكبر الذي الذي يقع 
على الالجئني غير املعترف بهم، هو حقيقة أن وجود أطفالهم 
“بيتراي”  وتضيف  لبنان،  في  قانوني  غير  نفسه  أصبح  قد 
بأنهم، وبعد ثالثة عقود على وصولهم، قد تزوجوا سواء من 
احل��االت،  بعض  في  أو  مسجالت،  فلسطينيات  الجئات  نساء 
االع��ت��راف،  من  حلرمانهم  وكنتيجة  لبنانيات،  مواطنات  من 
تؤكد “بيتراى” بأن جيال كامال “يصبح اآلن بدون أية فرصة 

للمشاركة في احلياة االقتصادية واالجتماعية”.
الفلسطينيني  بالالجئني  اللبناني  القانون  يعترف  ال  ملاذا 

»عدميي الهوية«؟
1. غموض في القانون الوطني اللبناني:

العربية  ال��دول  في  الفلسطينيني  الالجئني  مع  التعامل  مت 
اعتماده من  الذي مت  البيضاء  الدار  لبروتوكول  املضيفة وفقا 
بروتوكول  ويعتبر   ،1965 ع��ام  ف��ي  العربية  اجلامعة  قبل 
حاولت  ال��ت��ي  األول���ى  اإلقليمية  الصكوك  م��ن  البيضاء  ال���دار 
ال��دول  ف��ي  الفلسطينيني  لالجئني  ال��ق��ان��ون��ي  ال��وض��ع  تنظيم 
ال��ع��رب��ي��ة. م��ع ذل���ك، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االت���ف���اق ع��ل��ى معاملة 
الالجئني الفلسطينيني أسوة مبواطني الدول العربية املضيفة 
اللبنانية  ال��دول��ة  أن  إال  ال��ب��ي��ض��اء،  ال����دار  ل��ب��روت��وك��ول  وف��ق��ا 
الالجئني  م��ع  للتعامل  بها  خ��اص��ة  داخ��ل��ي��ة  تشريعات  سنت 
الفلسطينيني؛ حيث يجري التعامل مع الالجئني الفلسطينيني 
في لبنان من خالل مراسيم وزاري��ة مختلفة، أو أوام��ر إدارية 
تفرض قيودا على الفلسطينيني فيما يخص حقهم في اإلقامة، 
لألنظمة  املكثفة  امل��راج��ع��ة  وتظهر  وال��ع��م��ل.  التنقل  وح��ري��ة 
مت  قواعد  أس��اس  على  مبني  الداخلي  قانونها  ب��أن  اللبنانية 
اع��ت��م��اده��ا ف��ي س��ن��وات اخل��م��س��ي��ن��ات وال��س��ت��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن 
املاضي. ولهذه القيود تأثير شديد على الالجئني الفلسطينيني 
الذين وصلوا إلى لبنان بعد عام 1962، ومن ضمنهم الالجئني 

الذين هجروا في عام 1967. ووفقا لذلك، فإن هؤالء الالجئني 
اإلق��ام��ة،  على  للحصول  مؤهلة  وغير  ضعيفة  فئة  يشكلون 

وبالتالي، يعتبرون مقيمني في لبنان بشكل غير قانوني.
الذي   2867 رق��م  الرئاسي  املرسوم   1959 ع��ام  في  ص��در 
وزارة  في  كمكتب  الفلسطينيني  الالجئني  ش��ؤون  إدارة  أنشأ 
»النظر في طلبات  الدائرة على عاتقها  الداخلية، وأخذت هذه 
إلى  للقادمني  الضريبية  االعفاءات  طلبات  العائالت،  شمل  لم 
وكالة  مع  التنسيق  العائالت،  شمل  جمع  أس��اس  على  لبنان 
توفير  والصحية،  االجتماعية  ياخلدمات  يتعلق  فيما  األن��روا 
التصاريح لتغيير مكان اإلقامة من مخيم إلى آخر، والنظر في 

طلبات تصحيح السجالت وبطاقات الهوية«.
ال��وزاري  ع��الوة على ذل��ك، صدر في عام 1959، املرسوم 
رقم 927، والذي حدد واجبات إدارة شؤون الالجئني، ووفقا 
»التنسيق  يلي:  كما  الواجبات  هذه  حتددت  فقد  ل�«الناطور«، 
مع وكاالت اإلغاثة الدولية في لبنان لتأمني اإلغاثة، وامللجأ، 
وتلقي  لالجئني،  االجتماعية  واخل��دم��ات  والصحة  والتعليم 
ط��ل��ب��ات احل���ص���ول ع��ل��ى ج�����وازات س��ف��ر ل��ل��خ��روج م���ن لبنان 
وتعليقات  ملخصات  وتقدمي  التطبيقات،  ه��ذه  في  وللتدقيق 
الوثائق  تسجيل  األم��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات  ف��ي  الصلة  ذات  ل��ل��دوائ��ر 
مكان  تغيير  الطالق،  ال���زواج،  باملواليد،  املتعلقة  الشخصية 

اإلقامة وتغيير الطائفة والدين«.
وأبعد من ذلك، أصدر وزير الداخلية  في عام 1962 االمر 
اإلداري رقم 319 والذي يعرف الفلسطينيني بوصفهم »أجانب 
لبنان  في  ويقيمون  األصلية،  بلدانهم  من  وثائق  يحملون  ال 
العامة إلدارة  املديرية  إقامة ص��ادرة عن  على أساس بطاقات 
مادة  ص��درت  وقد  لبنان«.  في  الفلسطينيني  الالجئني  ش��ؤون 
أخرى الحقة لهذا األمر، جعلت اختصاصه بشأن الفلسطينيني 
في لبنان ل�«يتم التقدم للمديرية العامة لألمن العام قبل نهاية 
أيلول من عام 1962 من أجل تنظيم وضعهم وتلقي بطاقات 
إقامة مؤقتة أو دائمة والتي تشتمل على االسم، اسم العائلة، 
تعريف  وورق��ة  لبنان،  في  واجلنسية  ال��والدة  وتاريخ  مكان 

للمعالني دون سن 15 سنة«.
أن  اإلداري����ة حقيقة  امل��راس��ي��م واألوام����ر  وه��ك��ذا، جتاهلت 
األص��ل��ي  ب��ل��ده��م  م��ن  مهجرين  ظ��ل��وا  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
أخ��رى بعد تهجيرهم  ب��ل��دان  م��ن  ث��م ه��ج��روا  ع��ام 1948،  منذ 
ف��ي عام  ال��ذي��ن جل���أوا  ال��الج��ئ��ني  ف��إن  ل��ذل��ك،  األول. وكنتيجة 
حقوق  على  للحصول  املؤهلون  هم  لبنان  إلى  1948مباشرة 
إلى  قدموا  الذين  الالجئني  فإن  أع��اله،  بيانه  مت  وكما  اإلقامة. 
اإلق��ام��ة  حل��ق��وق  مؤهلني  غير  فإنهم   ،1962 ع��ام  بعد  لبنان 

ويعتبرون مهاجرين غير شرعيني وفقا للقانون اللبناني.
2. رحيل منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وانهيار اتفاق 

القاهرة:
تشرين  شهر  حتى  أع��اله  املذكورة  الترتيبات  صمدت  لقد 
ثاني 1969 عندما وقعت لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية 
امل��ق��ام األول  ف��ي  ال��ق��اه��رة، وي��ع��رف ه��ذا االت��ف��اق  اتفاقية  على 
التحرير  ملنظمة  مبوجبه  يسمح  عسكريا  إت��ف��اق��ا  ب��اع��ت��ب��اره 
يعطي  كما  لبنان،  ف��ي  عسكرية  ق��واع��د  بإقامة  الفلسطينية 
منظمة التحرير الفلسطينية احلق في تنظيم وإدارة املخيمات 
ذلك،  ومع  لكوادرها.  تدريب  معسكرات  وإقامة  الفلسطينية 
املدنيني  حل��ي��اة  ح��اس��م��ة  فلسطينية  ح��م��اي��ة  االت��ف��اق  تضمن 
اإلق��ام��ة،  العمل،  ف��ي  »احل��ق  وضمن  لبنان،  ف��ي  الفلسطينيني 

والتنقل للفلسطينيني املقيمني حاليا في لبنان«.
ويحاجج الناطور بأن عبارة »الفلسطينيني الذين يقيمون 
في لبنان حاليا« يقصد منها بأن حقوق الفلسطينيني باإلقامة 
قد أصبحت كافية ومحددة قانونيا لتبرير االعفاء من التشريع 
الناطور  ويذهب  األج��ان��ب،  إقامة  على  ينطبق  أو  يؤثر  ال��ذي 
إلى أبعد من ذلك ويشير إلى أن االتفاق يضفي الشرعية على 
»تواجد فلسطيني مستمر مما يعني أن الفلسطينيني هم انواع 
احلكومة  أنظمة  عليهم  تنطبق  ال  الذين  األج��ان��ب  من  خاصة 

املتعلقة بإقامة األجانب«. 
3. التمييز بني اجلنسني في القانون اللبناني:

الوطني  القانون  التمييز بني اجلنسني في  أن يكون  ميكن 
اللبناني مشكلة رئيسية أخرى بالنسبة لالجئني الفلسطينيني 
ال��ذي��ن ي��ف��ت��ق��رون إل���ى االع���ت���راف احل��ك��وم��ي، وب��ش��ك��ل خ��اص 
األب  ع��ب��ر  تنتقل  اجلنسية  ال��ق��ان��ون،  ه���ذا  فحسب  األط���ف���ال. 
جميع  على  تنطبق  القاعدة  وهذه  األم،  خالل  من  وليس  فقط، 
 ،2007 ع��ام  وف��ي  فقط.  الفلسطينيني  على  وليس  اللبنانيني 
عدميي  الالجئني  أغلبية  بأن  لالجئني؛  الدمنركي  املجلس  ذكر 
ال��ه��وي��ة ه��م ذك����ور م��ت��زوج��ون م��ن ن��س��اء الج��ئ��ات مسجالت 
مبوجب  بأنه  »ب��ي��ت��راي«  وت��ؤك��د  لبنانيات.  مواطنات  م��ن  أو 

القانون اللبناني، فإن أطفال الالجئني »عدميي الهوية«، حتى 
مواطنات  أمهاتهم  كانت  لو  وحتى  لبنان،  في  يولدون  عندما 
لبنانيات، فإنه ال يعترف بهم قانونيا، وبالتالي ال ميلكون أية 

وثائق شخصية تثبت وجودهم.

ثالثًا: املكانة القانونية لالجئني غير املسجلني 
و«عدميي الهوية« مبوجب القانون الدولي لالجئني:

أمان  شبكة  على  املتحدة  األمم  نظام  يحتوي  ع��ام،  بوجه 
لالجئني الفلسطينيني بواسطة مفوضية األمم املتحدة السامية 
واملساعدة  احلماية  توقف  حالة  في  وذل��ك  الالجئني،  لشؤون 
وبحسب  األسباب.  من  سبب  ألي  األن��روا  وكالة  تقدمها  التي 
وضع  فإن   ،1951 للعام  الالجئني  بوضع  اخلاصة  االتفاقية 
الالجئني الفلسطينيني معرف في املادة 1د من االتفاقية والتي 

تنص على:
ال��ذي��ن  األش���خ���اص  ع��ل��ي  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  تنطبق  ال  دال- 
وك��االت  أو  هيئات  م��ن  مساعدة  أو  بحماية  حاليا  يتمتعون 
ل��ش��ؤون  امل��ت��ح��دة  غ��ي��ر مفوضية األمم  امل��ت��ح��دة  ل���ألمم  ت��اب��ع��ة 
سبب  ألي  امل��س��اع��دة  أو  احلماية  ه��ذه  توقفت  ف��إذا  ال��الج��ئ��ني. 
دون أن يكون مصير هؤالء األشخاص قد سوي نهائيا طبقا ملا 
يتصل باألمر من القرارات التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة يصبح هؤالء األشخاص، بجراء ذلك، مؤهلني للتمتع 

مبزايا هذه االتفاقية.
امل��ادة 1د  ويرى كثير من الدارسني بأن الفقرة األول��ى من 
الثانية  الفقرة  تنص  بينما   ، املشروط  اإلستبعاد  على  تنص 
ألي  األن���روا  مساعدات  تتوقف  عندما  التلقائي  اإلدراج  على 
سبب من األس��ب��اب. وتفسير س��وزان أك��رم و«غ��ودوي��ن ويل« 
املساعدة  توقف  »ف��ور  أن��ه  ه��و  1د،  امل���ادة  م��ن  الثانية  للفقرة 
أو  ال��واق��ع«  بحكم  الفلسطينيني  ف��إن  األس��ب��اب،  من  سبب  ألي 
تلقائيا »يدخلون في نظام احلماية التي أنشأ مبوجب معاهدة 
1951«. وإذا ما كانت هذه احملاججة صحيحة، فإن الالجئني 
الفلسطينيني غير املسجلني و«عدميي الهوية« في لبنان يجب 
الالجئني  معاهدة  توفرها  التي  للمنافع  مؤهلني  يكونوا  أن 
لعام 1951 واملفوضية السامية لشؤون الالجئني باعتبارهم 

يقعون خارج تعريف وكالة األنروا. 
قانونيا  تفسيرا  القانونيني  اخل��ب��راء  بعض  أع��ط��ى  وق��د 
للفصل املعقد املوجود في املادة األولى من معاهدة الالجئني، 
وأشاروا إلى ان هذا الترتيب مت ايجاده في بداية اخلمسينيات 
م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي م��ن أج��ل جتنب ال��ت��داخ��ل ف��ي املسؤوليات 
األن���روا  ووك��ال��ة  ال��الج��ئ��ني  ل��ش��ؤون  السامية  املفوضية  ب��ني 
أن  مبعنى  ل��الج��ئ��ني.  واحل��م��اي��ة  امل��س��اع��دة  تقدميهما  خ���الل 
يستند  ان  يجب  د   1 للمادة  الصحيحني  والتفسير  ال��ق��راءة 
مشروطا  االستبعاد  ج��اء  حيث  االستبعاد،  بند  م��ن  ك��ل  إل��ى 
التضمني حيث يندرج  د، وبند  امل��ادة 1  كما هو مبني في منت 
الالجئون الفلسطينيون في نطاق االتفاقية عند توقف شروط 
إلى حد ما،  أنه مت اخللط،  االستبعاد. ويالحظ »تاكينبيرغ« 
بني املفوضية السامية واألنروا في بداية اخلمسينيات بشأن 
كيفية تقاطع والية واختصاصات كل منهما، ومن أجل جتنب 
»تاكينبيرغ«  ويوضح  واليتهما.  مسؤوليات  في  تداخل  أي 
ب����أن ك���ال ال��وك��ال��ت��ني ق���ررت���ا ف���ي ع����ام 1954 ب��أن��ه ال ي��وج��د 
للمفوضية السامية أي والية على الالجئني الفلسطينيني في 
مناطق عمليات األنروا. ووفقا لذلك، تقدم املفوضية السامية 
الفلسطينيني  لالجئني  واحلماية  املساعدة  الالجئني  لشؤون 
الذين يقيمون خارج مناطق عمليات األنروا فقط، مثل العراق 

وليبيا.

مع ذلك، أصدرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني في 
عام 2002 مالحظة توضيحية حول انطباق املادة األولى من 
الفلسطينيني،  الالجئني  على   1951 لعام  الالجئني  معاهدة 
الفقرة األولى من املادة  وذكرت املفوضية السامية أنه »بينما 
أن  يعني  ال  ذل��ك  ولكن  االستبعاد،  ش��رط  ال��واق��ع  ف��ي  ه��ي  1د 
أبدا  ميكنهم  ال  الفلسطينيني  الالجئني  من  محددة  مجموعات 
من   2 الفقرة  وحتتوي   ،1951 معاهدة  حماية  من  االستفادة 
ملثل  التلقائي  االستحقاق  وتضمن  اإلدراج،  ش��رط  1د  امل���ادة 
الالجئني،  معاهدة  توفرها  التي  احلماية  في  الالجئني  ه��ؤالء 
مؤكدة  ب��ص��ورة  تسويته  مت��ت  ق��د  وضعهم  يكن  ل��م  إذا  وذل��ك 
أو  العامة ذات الصلة، وتوقف حماية  وفقا لقرارات اجلمعية 
مساعدة األنروا ألي سبب من األسباب، وبذلك تتجنب معاهدة 
واملفوضية  األن���روا  بني  االختصاصات  في  تداخل  أي   1951
ال��س��ام��ي��ة، ول���ك���ن أي���ض���ا، وب���رب���ط ذل����ك ب��ال��ن��ظ��ام األس���اس���ي 
النظام يضمن استمرار احلماية  السامية، فإن هذا  للمفوضية 

واملساعدة لالجئني الفلسطينيني«.
وإل����ى ج��ان��ب ذل����ك، ذك����رت امل��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ش��ؤون 
إحدى  في  موجودا  املعني  الشخص  كان  إذا   « بأنه:  الالجئني 
مناطق عمليات األنروا، ومسجل أو ميتلك حق التسجيل لديها، 
مبفهوم  املساعدة  أو  للحماية  متلقيا  يعتبر  أن  يجب  فإنه/�ها 
املادة 1د، وبالتالي، فهو مستثنى من مزايا  الفقرة األولى من 
التي  واملساعدة  احلماية  ومن   ،1951 لعام  الالجئني  معاهدة 
على  وع��الوة  الالجئني«.  لشؤون  السامية  املفوضية  تقدمها 
إل��ى أن »ال��س��ؤال ح��ول ك��ون الالجئ  ذل��ك، أش���ارت املفوضية 
الفلسطيني مسجال أو مؤهال للتسجيل لدى األنروا، يجب أن 
يتقرر بصورة فردية، وفي احلاالت التي يكون هذا األمر غير 
املعلومات ميكن احل��ص��ول عليها من  م��ن  امل��زي��د  ف��إن  واض���ح، 

وكالة األنروا«.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��الح��ظ��ة امل��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ش��ؤون 
املسجلني  غير  الفلسطينيني  الالجئني  مشكلة  ظلت  الالجئني، 
وع��دمي��ي ال��ه��وي��ة ب���دون ح��ل، وذل���ك مل��ج��رد أن وك��ال��ة األن���روا 
تعمل في لبنان. وفي عام 2007، وعندما سئل ممثل املفوضية 
السامية في لبنان حول الفقرة الثانية من املادة 1د، قال أن: » 
استبعاد  التحديد  وجه  على  اعتباره  في  أخذ  الدولي  املجتمع 
األن��روا، وأن  فيها وكالة  التي تعمل  املناطق  الفلسطينيني في 
عن  األن��روا  توقفت  إذا  فقط  دورا  ستلعب  السامية  املفوضية 
لشخص  مساعداتها  تقدمي  األن���روا  أوقفت  إذا  وليس  العمل، 

معني«.
ووفقا ملجلس الالجئني الدمنركي، فإن املفوضية السامية 
في  فجوة  هناك  أن  على  واف��ق��ا  ق��د  ولبنان  الالجئني  ل��ش��ؤون 
لبنان،  في  الهوية«  و«عدميي  املسجلني  غير  الالجئني  حماية 
حقول  من  حقل  في  املسجلني  غير  »الالجئني  خ��اص  وبشكل 
للحماية.  احمل��ت��اج��ني  ال��الج��ئ��ني  ب��ع��ض  ه��ن��اك  وأن  األن�����روا«، 
الثانية من املادة  الفقرة  وذكر املجلس الدمنركي لالجئني بأن 
للحصول  محاولة  في  استخدامها  مت   1951 معاهدة  من  1د 
وغير  الهوية  عدميي  لالجئني  املعاهدة  مبوجب  احلماية  على 

املسجلني، ولكن هذه احملاوالت باءت بالفشل. 
�������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������

الهوامش  وعلى  للمقال،  الكاملة  النسخة  على  لالطالع   *

يرجى زيارة موقع مركز بديل، جريدة حق العودة العدد 40.
** باسم صبيح: منظم احلمالت في مركز بديل.

** * يجري استخدام مصطلح عدميي الهوية مبعنى غير املعترف 

بهم من فاقدي األوراق الثبوتية. 

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

حاجز للجيش اللبناني على أحد مداخل عني احللوة، 2009 )األوروبية-أرشيف(
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ث��الث س��ن��وات م��رت م��ن عمر نهر ال���ب���ارد... ل��م تكن 
املولود  عمر  صغر  من  بالرغم  فرح  وال  سعادة  سنوات 
اجلديد الذي اسهمت الظروف بوالدته القيصرية، وكاد 
 ، الله. سنوات مٍد وجزِرٍ أن يفقد معها احلياة لوال لطف 
وآمال في الهواء، ووعود لم ينفذ منها إآل القليل القليل. 
مدينة  واجهتها  والتي  املخيم  إعمار  من  األول��ى  الرزمة 
آرتوزيا الرومانية،  وأوقفت أعمال الطمر فيها في 31 أب 
2009 على إثر الطعن املقدم في 30 نيسان 2009، حتى 
اآلن ومع اقتراب املوعد احملدد لتسليمها في نهاية العام 
احلالي... لم تكتمل بعد! يعلق أهالي املخيم: »كل رزمة 
حتتاج إلى سنة، واملخيم مقسم إلى ثماني رزم، والرزمة 
األولى حتى اآلن لم تنته بل أخذت وقتا أطول مما خطط 

لها، على هذه احلال سينتهي إعمار املخيم في 2050!« 
دارت  ال��ت��ي  امل��ع��ارك  إث��ر  على  املخيم  م��ن  قسم  ُدّم���ر 
اإلسالم  فتح  ومجموعة  اللبناني  اجليش  بني  ما  رحاها 
في أيار 2007. إال أن املخيم دمر تدميرا ممنهجا بنسبة 

100% بعد انتهاء األعمال احلربية بأشهر. 
حوالي  واجل��دي��د  ال��ق��دمي  بشقيه  املخيم  يسكن  ك��ان 
في  آالف  و5  ال��ق��دمي  ف��ي  منهم  ال��ف��ا   25 نسمة،  أل��ف   30
الفلسطينية  املخيمات  إل��ى  املخيم  أهالي  ن��زح  اجل��دي��د. 
األكبر  النسبة  أن  إال  جنوبه،  إل��ى  شماله  من  لبنان  في 
م��ن��ه��م مت���رك���زت ف���ي م��خ��ي��م ال���ب���داوي ب��س��ب��ب ق��رب��ه من 
للعائالت  أبواب مدارسها  األونروا  البارد. فتحت  مخيم 
ال���ن���ازح���ة، ب��ع��د ذل���ك ق��ام��ت ب��ب��ن��اء م��س��اك��ن م��ؤق��ت��ة في 
اصطالح  بحسب  للمخيم  احملاذية  أو  املجاورة  املنطقة 
اسم  اليوم  اللبنانية  الدولة  عليه  تطلق  بينما  األون��روا 
املساحة،  بضيق  البيوت  ه��ذه  تتصف  اجل��دي��د.  املخيم 
األون��روا  أن  علما  صيفا،  وب��احل��رارة  شتاء  وب��ال��ب��رودة 
ما  أن��ه��ا  إال  البيوت  ه��ذه  على  حتسينات  ب��إج��راء  ق��ام��ت 
النساء  إحدى  تصف  الكرمي.  للعيش  صاحلة  غير  تزال 
احلياة في البركسات- البيوت املؤقتة: » احلياة هون ما 
بتنتطاق، حر في الصيف وبرد في الشتاء«. الغرف في 
هذه املساكن ضيقة جدا، تفتقر ألبسط املقومات مما يزيد 
املشاكل والعنف في األسر التي تسكنها، ناهيك عن األثر 
للطلبة،  العلمي  التحصيل  على  املساكن  لتلك  السلبي 

وغيرها من املشاكل واآلفات االجتماعية.
ت��ت��ن��ه��د إح����دى األم���ه���ات ب��ح��رق��ة ف��ت��ق��ول: »بنعيش 
على  بتقضي  هالغرف  أشخاص،  خمسة  الغرفة  بهاي 
ثم  واقعها  من  تهرب  كأنها  قليال  تصمت  خصوصيتنا« 

تكمل:
ال��ش��ت��ا ع���األب���واب، وب��ال��ش��ت��ا بتكثر األم���راض  ص���ار 
انفلونزا وغيرها، وبالصيف كمان، يعني  املوسمية من 
بعدي  جلدي،  مرض  بأي  أو  باإلنفلونزا  مرضت  إذا  أنا 
عيلتي كلها بسبب ضيق املكان. باختصار حياتنا صعبة 
وأوضاعنا النفسية أصعب، واخلوف من األسوأ وتفاقم 

الوضع، بس احنا صابرين واحلمد لله.
ما  القرد  »ارب��ط  املسنات:  النساء  إح��دى  ُتعلق  فيما   

بيقعد بهالبيوت. بالصيف فرن وبالشتا تالجة«.
أم��ا وق��د أص��ب��ح ال��ع��ام ال��دراس��ي على األب����واب، فإن 
يشعرون  فالطلبة  ت��وت��ر،  ح��ال��ة  ف��ي  والطلبة  األه��ال��ي 
م��ن ج��دي��د ح��س��ب وصفهم،  للسجن  ب��أن��ه��م س��ي��ع��ودون 
فشكل املدارس يشبه السجون، وصوت صعود األدراج 
على  يؤثر  مما  وتوتر،  ارتباك  بحالة  يصيبهم  ونزولها 
وللحر  كما  أفكارهم،  ويشتت  الصفوف،  في  تركيزهم 
فعله في أجسادهم الصغيرة التي تغلي مع غليان غرف 
منها  تتكون  التي  الصنع  املسبقة  والصفائح  االملنيوم 
غرف صفوفهم ومدارسهم، وتبرد مع برودتها. كل هذا 
ال بد وأن يساهم في تأخير املستوى الدراسي ويزيد من 

نسبة التسرب املدرسي. يصف الطالب س. ع الوضع:

قبل كان عندي أحالم كثيرة، كنت أحلم أصير دكتور، 
بس إسا تغير الوضع كثير.. باألول كنت من املتفوقني، 

إسا رجعت وتأخرت لورا ورحت م اسقط بصفي.
ويضيف معلقا عن أسباب التراجع في املدرسة:

أفكاري  ال���دراج،  قرقعة  وال  الضجة  بتحمل  م��ا  أن��ا   
بتتشتت وما بقدر أركز مع االستاذ. إسا صرت أقول يا 

دوب أخلص املرحلة التكلميلية وبكون هادا اجناز.
الطالب في مخيم   بحسب مصادر مطلعة، فإن عدد 
نهر البارد يحتاج إلى 6 مبان للست مدارس املقسمة على 
الصباحي  )الشفتني:  الدفعتني  مبان تعمل على نظام   3

واملسائي(
نهر  مخيم  ف��ي  ي��وج��د  الصحي،  ال��واق��ع  يخص  فيما 
البارد اجلديد ) املنطقة احملاذية( عيادتان تشرف عليهما 
الفلسطيني  األحمر  للهالل  مركز  إل��ى  إضافة  األون���روا، 
ومستوصف الشفاء يزرهما اطباء من ذوي التخصصات 
مرة في االسبوع. ويعتبر الوضع الصحي في مخيم نهر 

البارد افضل منه في باقي املخيمات.
وب��االن��ت��ق��ال إل���ى م����وارد وإم��ك��ان��ي��ات امل��خ��ي��م يجدر 
التذكير أن مخيم نهر البارد كان مركزا جتاريا مهما في 
منطقة شمال لبنان، وبخاصة في منطقة عكار ومحيطها 
اجلغرافي. فكان فيه محال الذهب وجتار اخلضار ومواد 
البناء باجلملة واملفرق. خالل املعارك وما بعد املعارك، 
ماليني  ف��اق��ت  ج���دا   كبيرة  م��ادي��ة  خسائر  جت���اره  تكبد 
ال��دوالرات. ورغم تلك اخلسائر الكبيرة جدا لم يعوض 
أحد عليهم حتى اآلن ولم يستفيدوا إال من بعض هبات 
ويوضع  وتنشيطها،  التجارية  األعمال  لتفعيل  ج��اءت 
ال��ت��ج��ار!  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��س��اؤل  ع��الم��ات  م��ن  الكثير  عليها 
الالجئني  ودينامية  همة  ه��و  السياق  ه��ذا  ف��ي  وال��الف��ت 
التي  الفادحة  اخلسائر  ك��ل  م��ن  فبالرغم  الفلسطينيني 
حلقت بالتجار، إال أن النشاط التجاري عاد بقوة بالرغم 
من أن املخيم مغلق العتباره منطقة عسكرية، بحيث ال 
يسمح للسكان والزوار بدخول املخيم إال عبر تصاريح 
وهذه  العسكرية.  املؤسسة  عن  مباشرة  تصدر  دخ��ول 
التصاريح تتنوع بحسب صاحبها، فمنها ما هو تصريح 
س��ك��ن، وآخ����ر ت��ص��ري��ح ع��م��ل، وث��ال��ث ت��ص��ري��ح زي����ارة، 
وللعاملني في املخيم القدمي تصريح خاص. كما تختلف 
تختلف  صالحيتها،  م��دة  ال��ى  اض��اف��ة  ال��ت��ص��اري��ح  ه��ذه 
بطول فترة استصدارها التي تتراوح بني أيام وأسابيع 
زيارته  سبب  املتقدم  يبرر  ل��م  إذا  بتاتا،  متنح  ال  ق��د  أو 

بحجج وأسباب مقنعة.
»ب��ح��س ب��اخل��وف ك��ل م��ا م��ري��ت م��ن ق���دام احل��اج��ز،« 
الصنع. وتقول  البيوت اجلاهزة  القاطن في  يقول ر.ج. 
س. ز: »بخاف كثير أمر من قدام آلة التفتيش، على فرض 

أع��رف، مش اشعتها رح بتصيب  ما  أن��ي حامل من غير 
اجلنني وتضره؟!«

ك��ل داخ��ل وخ��ارج  ُت��وق��ف  اللبناني  ح��واج��ز اجليش 
الفلسطينية  ال��ف��ص��ائ��ل  ف���ي  امل���س���ؤول���ني  امل��خ��ي��م:  ال����ى 
واألط��ف��ال،  واألج��ان��ب  الدبلوماسيني  املبعوثني  وحتى 
املخيم  في  الطبيعية  احلياة  دورة  توقف  بدورها  وهي 
وعالقته مع اجلوار، إال أن قلة يتنبهون إلى ذلك املوقوف 

الصامت.
ال��ي��وم ت��رت��ف��ع ف��ي زاوي����ة م��ن زواي����ا امل��خ��ي��م ال��ق��دمي 
إعادة  مشروع  من  األول��ى  الرزمة  تشكل  وأبنية  أعمدة 
وبعدد  املخيم،  مساحة  من   10/1 نسبة  املخيم،  إعمار 
وجت��اري��ة.  سكنية  وح���دات  ب��ني  م��ا  مقسمة  مبنى   145
ي��زال خارج  ما  املنازل  ه��ذه  ال��ى  الوصول  ان مسألة  إال 
ال��ن��ق��اش، ك��م��ا أش��رن��ا س��اب��ق��ا إل���ى قضية ال��ت��ص��اري��ح، 
أشرطة  ق��وام��ه  أمنيا  طوقا  تضرب  اللبنانية  فالدولة 
ال��ق��دمي وال���ذي ه��و عبارة  شائكة وج��ن��ود ح��ول املخيم 
الدخول  يسمح  ال  للبناء  ج��اه��زة  مجروفة  ساحة  ع��ن 
محددة  أوق���ات  ف��ي  البناء  وع��م��ال  للمهندسني  إال  إليها 
للسكان  متنح  التي  تلك  غير  خاصة  تصاريح  ووف��ق 
املنطقة  ح��ول  الثاني  وال��ط��وق  امل��ج��اورة.  املنطقة  ف��ي 
اجلديد  باملخيم  تسميتها  على  اصطلح  التي  امل��ج��اورة 
وجنود  اسمنتية  وج���دران  شائكة  أشرطة  من  يتكون 
ودوريات وحواجز وبوابات حتت حراسات وعمليات 
املعروفة  التفتيش  تقنيات  أح��دث  عبر  مشددة  تفتيش 

»بالسكانر«.
ما تزال هذه احلالة األمنية غير املسبوقة في تاريخ 
لبنان قائمة، وتشكل قلقا كبيرا ألهالي مخيم نهر البارد 
بخاصة، ولالجئني الفلسطينيني في باقي مخيمات لبنان 
بعامة، أضف إلى ذلك ما يتشاركونه جميعا من انتهاك 

حلقوقهم املدنية.
به رئيس  الذي وعد  النموذج  البارد،  نهر  إنه مخيم 
احلكومة اللبنانية آنذاك، ووافقت عليه منظمة التحرير، 
تنفيذه  مراحل  على  سكوتها  خالل  من  أو  مباشر  بشكل 
النموذج  هذا  يشكل  العيان.  أمام  جتري  والتي  البطيئة 
ان��ت��ه��اك��ا ص��ارخ��ا حل��ق��وق ال��الج��ئ��ني ب��ح��س��ب ال��ق��وان��ني 
واضحا  تهديدا  يشكل  كما  الدولية،  واالتفاقات  املرعية 
حل���ق ال���ع���ودة، ب��خ��اص��ة وأن إه���ان���ة ال���ك���رام���ات وش���ذر 
العيش واليأس املتزايد يدفع الالجئني إلى طرق أبواب 
الهجرة والبحث عن  مناف أكثر أمانا واحتراما حلقوقهم 

ولكراماتهم.
مؤمن:  غير  النموذج  للمخيم  التمويل  ثلثا  ي��زال  ما   
يصف املطلعون على  عملية اإلعمار بأنها عملية معقدة 
جدا، من حيث التمويل، ومن حيث بناء اإلقتصاد باعتبار 

أن بناء املخيم ال يحتاج فقط إلى احلجر بل إلى إشراك 
فإن  األون��روا  مصادر  وبحسب  بنائه.  عملية  في  البشر 
ب� 5500 عائلة يحتاج سنويا  اإلغاثة والنهوض  تقدمي 
إلى 15 مليون دوالر سنويا. واجلدير ذكره أن ما اتفق 
تلتزم  لم  البارد  مخيم  إعمار  لدعم  فينا  مؤمتر  في  عليه 
العربية  اململكة  باستثناء  املانحة  العربية  ال���دول  ب��ه 
السعودية من خالل الصندوق السعودي للتنمية الذي 
سكنية  وح��دات  لبناء  أمريكي  دوالر  مليون  ب���25  تبرع 
الثانية والثالثة من مخيم نهر  الرزمة  وغير سكنية في 

البارد القدمي.
املخيم حتديا سياسيا كبيرا  أخ��رى، يشكل  من جهة 
أنه أول مخيم يهدم  إذ  الفلسطينيني في لبنان،  لالجئني 
و«ي��ع��اد ب��ن��اؤه«. وألول م��رة ال ي��ش��ارك ال��الج��ئ��ون في 
البناء على خالف ما حصل في مخيم عني  إع��ادة  عملية 

احللوة عام 1982 ومخيم شاتيال عام 1985.  
هويتي«،  ليس  وتصريحي  ب��ي��ت��ي...  ال��ب��ارد  ف��ي   «
عن  كتعبير  البارد،  نهر  مخيم  أهالي  رفعها  شعارات 
حقهم في الدخول إلى املخيم وإعادة إعماره في أسرع 
ال��والدة ما  النموذجي حديث  وقت ممكن، إال أن املخيم 
التكوين  الرحم، غير مكتملة  العلقة في  يزال كما تزال 
وال ال��ت��ص��وي��ر. ف���ي امل��ق��اب��ل ت��ت��ش��دق ب��ع��ض األف����واه 
إعماره بعملية  إعادة  البارد وتربط  باحلديث عن نهر 
أه��ال��ي سائر  ال��ب��ارد، كما  نهر  أه��ال��ي  أن  إال  ال��ت��وط��ني. 
اليوم  اإلع��م��ار  عملية  تسريع  على  يصرون  املخيمات 
العودة.  في  حلقهم  تعزيزا  ذل��ك  في  وي��رون  الغد  قبل 
ال��ت��ج��ار حني  أح��د  ل��س��ان  أب��ل��غ رد سمعته على  ول��ع��ل 
سألته إذا ما كان يحب العودة الى قريته في فلسطني« 
يزال  ال  يومها  ال��ب��ارد  نهر  مخيم  وك��ان  القاسي«.  دي��ر 
بعزه_ مركزا جتاريا قائما بذاته_ أشار إلى البناية 

التي يقطنها، قال:
 ش��اي��ف ه���اي ال��ب��ن��اي��ة ال��ل��ي إح��ن��ا ف��ي��ه��ا؟ )ح��ي��ث كنا 
بنايتني  الى  )أش��ار  جنبا؟  اللي  وهذيك  وهذيك  جنلس( 
ملا اجيت على  ما كانوا عندي  أيضا(... »ه��دول  بقربهما 
بتركهن  وعرقي،  بتعبي  وعمرتهن  اشتغلت  أنا  لبنان. 
باثاثهن ومبا فيهن هدية مني للبنان وبرجع حافي على 

ديرالقاسي.
وآخ���ر مل��ع��ت ع��ي��ون��ه وه���و وي����ردد ب��ض��ع ك��ل��م��ات من 
النشيد الوطني الفلسطيني، وهو يؤكد لنا عن حقه في 
فدائي،  سأحيا  انتصار،  ودرب  داري  »فلسطني  العودة: 

وأمضي فدائي، وأقضي فداء إلى أن أعود«.
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ل��ك��ل مخيم ح��ك��اي��ة، ومل��خ��ي��م ن��ه��ر ال��ب��ارد ح��ك��اي��ت��ه. هو 
مضادا  وال  القانون،  تعاند  ب��ؤرة  وال  ملجأ  وال  وك��را  ليس 
ال��داخ��ل��ي، كي  حيويا ف��ي وج��ه السلم األه��ل��ي واالس��ت��ق��رار 
األول  املعنى  هو  ألبنائه،  بالنسبة  م��ا.  أح��د  فهمه  يسئ  ال 
والدرس األول في أبجدية عشق الوطن، ولذلك كان مخيم 
البارد الوحيد واألول من مزق أبناؤه مشاريع اإلسكان في 
التوطني،  اخلمسينات.  فأمسى ال يحتاج ملن يعلمه رفض 
ه��و امل��درس��ة وامل��ج��ت��م��ع ال���ذي ح��ف��ظ س��ر ال��ب��ق��اء ودمي��وم��ة 
ستني  مدار  وعلى  الغياب،  وعاند  الذاكرة  وقوة  االستمرار 
عاما من النكبة والشقاء، بقي يعج باحلياة وبكل ما حتمله 

الكلمة من معنى:
- امل��خ��ي��م ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي، ال��ت��ك��اف��ل وال��ت��ع��اض��د 
وشبكة املصاهرة التي جتاوزت نسيج القرى التي هجروا 
ومفترضا  جديدا  اجتماعيا  كيانا  لتنتج   ،1948 عام  منها 
مستواه  في  الهوية  حضور  أكد  الذي  املخيم  املخيم.  اسمه 
ال��ش��ه��ادات  حملة  اخل��ري��ج��ني  آالف  عبر  والثقافي  العلمي 
ومئات  امل��ج��االت،  مختلف  في  واالختصاصيني  اجلامعية 
االجتماعية  امل��ؤس��س��ات  وع���ش���رات  اجل��ام��ع��ي��ني،  ال��ط��الب 
اختالف  على  الرياضية  واألن��دي��ة  والثقافية،  والتربوية، 
احملالت  مئات  حيث  االقتصادي  العصب  املخيم  أنواعها. 
التجارية الكبيرة واملتوسطة والصغيرة، واملعامل الكبيرة 
الطبية  والعيادات  والصيدليات  والصغيرة،  واملتوسطة 

واملستوصفات. هو مجتمع منتج نصف قوة عمله داخله.
- املخيم الفضاء السياسي الذي ظل على الدوام ممسكا 
بهويته الوطنية عصيا على كل املشاريع واملخططات التي 
الشهداء  مئات  ق��دم  ع��ام��ا...  ستني  من  أكثر  منذ  تتوقف  لم 

ليبقى حق العودة مصانا وتبقى فلسطني عهدنا ووعدنا.
هذا هو املخيم لكل من وقع في االلتباس عبر محاوالت 
س��ه��وا...  أو  ق��ص��دا   ولغيره،  ل��ذات��ه  “فزاعة”  إل��ى  حتويله 
والهوية  ل��ل��ذاك��رة  كحاضن  الوطنية  دالل��ت��ه  تدمير  لغاية 
بكل  أصيلة  وطنية  ثقافة  ع��ن  يعبر  بامتياز  ان��ه  واحل��ل��م؛ 
تفاصيلها ومالمحها... انه القضية... ملن  أراده جرحا نازفا،  

ومأوى ألبنائه نابذا أي شتات جديد، ومنفى متجددا. 
انه املخيم الذي زرعنا في كل زقاق فيه قرية فلسطينية، 
البيارة، وأيام  الذي عشش فيه اجلليل ذكريات  انه املخيم 
احلصاد... “علميجانى و احلق يا حالق مبوس الدهبيه”... 

“ويا ظريف الطول”...
ان���ه امل��خ��ي��م... ان���ه ب��ح��ق ال��ش��اه��د احل���ي ع��ل��ى جرمية 
االقتالع، فيه ترعرعت أحالم العودة فكان هويتنا الوطنية 

الفلسطينية املعاصرة.
كانت  “الهوية واملكانة”  البارد كان معنى املخيم،  نهر 
اقتلع من جليل فلسطني، والضحية في  يوم  األولى  نكبته 
الهوية  ي��وم استهدفت ه��ذه املكانة وه��ذه   نكبته اجل��دي��دة  
كي  االجتماعي،  نسيجه  خ��ارج  م��ن  تسللت  س���وداء  ب��أي��ٍد  
يكون الشرارة لتمزيق هذه امليزة االجتماعية التي احتواها 
امل��خ��ي��م، ول��ت��ط��ال خ���ارط���ة امل��خ��ي��م��ات ع��ل��ى ارض ل��ب��ن��ان، 
مستفيدة من ثغرات التجاذبات الداخلية اللبنانية. وكانت 
دالالته األكثر وضوحا يوم استبيح من قبل هؤالء ألنه كان 
فلسطيني  سياسي  وتوجه  فطري  وبحس  بنفسه  نأى  قد 
أح���س���ن ال��ت��ع��ل��م م���ن جت���رب���ة احل�����روب األه��ل��ي��ة ال��س��اب��ق��ة 
ونتائجها وق��رر أن  يكون خ��ارج الفنت الداخلية، ألن��ه  في 
قلب الصراع مع العدو الصهيوني، أي النه عاند بحياديته 
أو  طائفة،  أو  فريق  ألي  احتياط  ق��وة  يكون  الن  ورف��ض��ه 
ثقاب  ع��ود  أو  أح��د  طاحونة  ف��ي  لالستخدام  وق���ودا  يكون 

حلريق أوسع يطال كل البلد.  
رأس��اً  ال��ن��اس  حياة  قلبت  احل���رب،  ضحية  املخيم  ك��ان 
على عقب، تساوى اجلميع في الفقدان،  وتفرقت العائالت، 
اسم  للحارة  صار  فجائي،  بعنف  ومتزقت  احلياة  وتبدلت 
أو حرفاً ومن ثم رزمة وقطاع. وتناثر  قد يكون رقماً  آخر 
يرمم،  لم  جديد  في  وجتمعات،  شظايا،  إلى  الواحد  املخيم 
وق��دمي لم يستعد، ووق��ت ميضي وهو من صبر ودم  وألم 
وأمل، في حيوات مؤقتة في البركسات ونزوح يتوزع في 

أمكنة مستأجرة.

صار املغيث يحتاج إلغاثة ضرورية، واملنتج مستهلكاً، 
األوص���ال  مقطع  مجتمع  ف��ي  يعيله،  مل��ن  ي��ح��ت��اج  وامل��ع��ي��ل 
ون��س��ي��ج مم���زق، وإن��س��ان م��رق��م وم��ه��ّم��ش، م��ع��رض دائ��م��اً 
للتدقيق والتمحيص والفحص املخبري والنفسي واألمني، 
كأنه  ب���ال أص���ال���ة وه���وي���ة وت���اري���خ وأح�����الم، ه��ائ��م��اً بني 
يتحقق  لم  الذي  ولكنه  احملتم  الوعد  ذاك  واملؤجل،  املؤقت 
وامل��ؤمت��رات  واخل��ط��ب  الكلمات  ضحية  ك��أن��ه  بعد. يشعر 
التي جتد لها في النفس هوى وال جتد لها في الواقع صدى، 
وعلى مدار السنوات الثالث  يتعمق عند أبناء املخيم املكلوم 

ذاك الشعور املرير باالضطهاد والظلم والقهر.
ب��ي��د ان����ه س��ع��ى وي��س��ع��ى مل���واج���ه���ة ث��ق��اف��ة اإلق���ص���اء 
بإعادة  متمسكا  قاتل  إل��ى  حتويله  وم��ح��اوالت  والكراهية 
اع���م���اره واس���ت���ع���ادة احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة ألب���ن���ائ���ه. م��س��ي��رة 
استعادته ظلت تعاني من االنتظار منذ دعوة احلكومة بان 
األعمار حتمي ومؤكد، إلى وعد احلكومة اللبنانية املوحدة 
اجلمهورية  رئ��ي��س  فخامة  وق��س��م  ال����وزاري،  بيانها  وف��ي 
ضرورة  اعماره  وأن  “جرحا”،  كان  البارد  نهر  مخيم  بأن 
الشرعية  الذي سيكون في قلب  األول  املخيم  حتمية، وانه 
والذي سيعاد اعماره بصورة منوذجية! وفعالً جرى عدة 
احتفاالت رسمية إلعادة اعمار البارد ووضع حجر األساس 

واالحتفال بانطالق العمل.
وإداري���ة  وقانونية  سياسية  العقبات:  ك��ل  ذل��ل��ت  لقد 
وحتى مالية، عبر مرسوم متلك املخيم القدمي وتبني مجلس 
التنظيم  وك��ذل��ك  التوجيهي،  للمخطط  مجتمعا  ال����وزراء 
التربة ونزع  الركام ورص  املدني. وشرعت االنروا بإزالة 
بيروقراطية  وإج��راءات  وقتا  استغرقت  وجميعها  األلغام 

ليست باألمر السهل.
ان��ه م��ن دم! الن  ال��ب��ارد ليس ك��أي وق���ت،  ال��وق��ت لنهر 
وتقطع  امل��ع��ان��اة،  حل��م  ف��ي  طريقها  تشق  ال��س��اع��ة  ع��ق��ارب 
والترقب،  واالنتظار  واخليبة  بالضيم  القلق  الشعور  ذاك 
أبناء  من  بتنفيذها  والشك  ال��وع��ود  تصديق  ع��دم  وأحيانا 
على  نفسه  ترميم  يعيد  ال���ذي  اجل��دي��د  املخيم  ف��ي  املخيم 
أربع  األس��وأ في  الذين يعيشون ظروفا هي  األهالي،  أيدي 
وه��ي  ال��ب��رك��س��ات،  أح��ي��اء  تسمى  امل��خ��ي��م  داخ���ل  مجمعات 
أكثر من  مستوعبات حديدية وإسمنتية الحقا ستستوعب 
ألف عائلة، كانت أنظارهم تلتفت نحو الشروع الفعلي في 
صب األساسات وخ��روج الرزمة األول��ى التي تعد ب 510 
مساحة  ك��ل  تشمل  ح��زم  ثمانية  أص��ل  م��ن  سكنية  وح���دات 
ثالث  لبناء  خطة  االن��روا  وضعت  قد  كانت  القدمي،  املخيم 
مالية لثالث رزم  رزم من أصل ثمانية، وقد توفرت مبالغ 
وبشكل نقدي، رغم أن االلتزامات الدفترية كانت أضعاف ما 

وعدت به الدول املانحة في مؤمتر فيينا في النمسا.  
وح��ي��ث ب���رزت عقبة اآلث���ار، وال��زع��م ب��ان حت��ت املخيم 
ارت��وزي��ا  اس��م��ه��ا  س��ن��ه  أل��ف��ي  م��ن��ذ  بيزنطية  م��دي��ن��ة  تختفي 
والطعن القانوني، مما أعطى إحساسا لدى املجتمع احمللي 
األعمار  إلعاقة  محاولة  ثمة  بأن  الفلسطيني،  والسياسي 
اللبنانية.  الداخلية  التجاذبات  نطاق  في  العملية  وإدخ��ال 
ورسمت جلنة املتابعة العليا إلعادة اعمار البارد توجهاتها 
احل��وار  جلنة  وب��األخ��ص  األط���راف،  كافة  مع  صالتها  عبر 
االعمار  ال��ت��زام��ات  على  التأكيد  ف��ي  الفلسطيني،  اللبناني 
بان  واملطالبة  واالت��ص��االت،  التحركات  عبر  الثقة  وب��ن��اء 
التجاذبات  في  إدخاله  عبر  بريد  صندوق  املخيم  يكون  ال 
يؤكد:  الفلسطيني  اخلطاب  كان  حيث  اللبنانية،  الداخلية 
» أن إعادة اإلعمار والتعويض عن األضرار وإعادة احلياة 
السبيل  ه��ي  ل��ه  الفاعلة  واالق��ت��ص��ادي��ة  والثقافية  امل��دن��ي��ة 
الفلسطيني  ال��وج��ود  وح��ف��ظ  الالجئني  قضية  ع��ن  للدفاع 
إعمار  ع��دم  أن   « إل��ى  مشيرة  ال���ع���ودة...«،  بحق  والتمسك 
االجتماعي  للنسيج  ومت��زي��ق  ج��دي��د  تشتيت  ه��و  امل��خ��ي��م 
الهوية  األج��ي��ال وحفظ  ال��ذاك��رة عبر  ال��ذي حمل  وال��وع��اء 
إع��ادة  عملية  أن  مبعنى  وال��ض��ي��اع«.  التبديد  من  الوطنية 
االعمار هي من مسؤولية اجلهات املعنية كافة وعلى رأسها 
السياسية  العقبات  بتذليل  وطالبتها  اللبنانية،  احلكومة 

والقانونية واإلدارية كافة أمام إعادة اإلعمار.

أي منوذج نريد؟
خطوة  من  يبدأ  مناسبا   ن��راه  ال��ذي  النموذج  صحة  إن 
للمخيم بوصفه  احل��ي��اة  ال��ب��ارد واس��ت��ع��ادة  إع��م��ار  إع����ادة 
االق��ت��الع   وج��رمي��ة  فلسطني  نكبة  على  احل��ي  الشاهد  ذاك 
للشعب الفلسطيني وبحضور هويته تبقى قضية الالجئني 
ح��اض��رة. واغ��ت��ي��ال ال��ش��اه��د ه��و خ��دم��ة مل��ش��اري��ع التوطني 
والتهجير وال يصب إال في خانة خدمة املخطط الصهيوني. 
اجلديد  املخيم  أعمار  يعاد  أن  هو  نريد  ال��ذي  النموذج 
ان   – للمخيم  املتاخمة  املنطقة  اس��م  عليه  أط��ل��ق  ال���ذي   -
بل هو  للمخيم،  احل��دود اجلغرافية  انه ليس ضمن  اعتبار 
إلخراجه  رمبا  يأتي  فلسطينيون،  يسكنها  لبنانية  منطقة 
القانون  سالح  استخدام  خالل  من  االستثناء  وضعية  من 
مبنية  أنها  يعرف  واجلميع  املهدمة.  املباني  اعمار  إلعاقة 
لغرض  الفلسطينيني  ق��ب��ل  م��ن  ش��راؤه��ا  مت  أراض����ي  ع��ل��ى 
ال��س��ك��ن وف����ي ن���ط���اق ال��ن��م��و ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��م��خ��ي��م، وج���رت 
بتراضي األطراف وبورقة كاتب عدل. أما احلديث اآلن عن 
أصحابها  من  األرض  ش��راء  إلى  والدعوة  اإلسكاني  األم��ان 
ال  الفلسطيني  أن  بحجة  عقارية  شركة  باسم  وتسجيلها 
صريحة  دع��وة  فهي   ،2001 قانون  حسب  التملك  له  يحق 
لزرع القلق في الواقع الفلسطيني وضرب األمان اإلسكاني، 
من  الفلسطيني  يستثني  الذي  التملك  قانون  يعدل  أن  فإما 
التملك، أو يؤخذ قرار سياسي يعتبر األولوية إلعادة اعمار 
القانونية  امل��خ��ارج  ف��ي  النظر  يجري  ذل��ك  وبعد  ت��ه��دم،  م��ا 

وليس العكس.
 وقوع املخيم في نطاق سيادة الدولة، يضع الدولة أمام 
حتدي تقدمي اخلدمات للمنطقة املتاخمة، حيث يقارب عدد 
الفلسطينيني باملخيم اجلديد حوالي 20 ألف نسمة. وتزداد 
أهمية ه��ذا األم��ر في ظل حصر مهمات االن���روا  في اإلغاثة 
التحتية  البنى  ع��ن  ي��ده��ا  ورف���ع  اجل��دي��د  بالقسم  وال��ب��ن��اء 
ال��وزارات  القسم اجلديد كما هو حال  وتقدمي اخلدمات في 
بالتعويض،  التمييز  ان  ذلك  الى  املعنية. يضاف  اللبنانية 
أي ت��ع��وي��ض امل���واط���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��احمل��ي��ط ع��ن خ��س��ائ��ره، 
ح��ول  ات��ف��اق  ألي  غ��ي��اب  ظ��ل  ف��ي  الفلسطيني،  واس��ت��ث��ن��اء 
املسؤولية لالنروا  األط��راف  املخيم بني  العمل في  مستقبل 
والفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية، يستلزم التدخل؛ 
تلغي  ال  لكنها  اللبنانية  الكيانية  حفظ  تعني  السيادة  الن 

بأي حال الهوية الفلسطينية.
منوذج حكم املخيم، كيف سيمأل الفراغ وبالتأكيد ليس 
ببقاء املخيم  حتت احلالة العسكرية والدخول بالتصاريح  
املخيم  ل��س��اك��ن��ي  دخ����ول  إج����ازة  وإص�����دار  فلسطيني  ألي 
إن بقاء هذه احلالة  وتسجيل أي لبناني على معبر واحد. 
لها كلفتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية 
الفلسطينية عامة. لذلك ال  أبناء املخيم واحلالة  على واقع 
بد من التفاهم السياسي حول واقعه اجلديد ومسؤوليات 

األط����راف ع��ن��ه لناحية اخل��دم��ات واألم����ن وإع����ادة احل��ي��اة 
املدنية، بدالً من احلالة العسكرية، والستعادة مكانة املخيم 
االقتصادية وحل مشكالت التعويض عن األضرار واحملال 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��م��ت��ل��ك��ات وق��ان��ون��ي��ة األراض�����ي. وأي��ض��ا، أن 
يعترف بدور ومكانة اللجنة الشعبية كهيئة اجتماعية لها 
حق إدارة املخيم وضمن الفضاء السياسي الفلسطيني لها 
سلطة متابعه شؤون الواقع احمللي وتنميته وبناء قدراته 
ف��ي نطاق  االج��ت��م��اع��ي  ال��وط��ن��ي��ة ونسيجه  ه��وي��ت��ه  حل��ف��ظ 
اإلنسان  كرامة  حلفظ  أساسا  يشكل  ملا  اللبنانية،  السيادة 
البلد  ام��ن  ي��ؤذي  اخ��ت��راق  ألي  منيعا  وج���دارا  الفلسطيني 
بوصفه  األم��ن  ملفهوم  ينظر  أن  على  الفلسطينيني،  وحياة 
أمان إنساني شامل يعطي للقانون قوة العدل القائمة على 

احلقوق والواجبات.
واج��ب��ات األن�����روا، ال��ت��ي ن��ح��ت��اج وج��وده��ا واس��ت��م��رار 
الصدمة  تلقت  التي   وه���ي  ل��ه��ا،  ان��ت��ق��ادن��ا  رغ���م  خ��دم��ات��ه��ا 
االجتماعية الكبيرة منذ اليوم األول للكارثة، وألقيت عليها 
لسد  األم��وال  بتأمني  مطالبة  وهي  عادية،  غير  مسؤوليات 
امللقى  االجتماعية  التحديات  وتلبية  الباهظة  حاجاتها 
الطوارئ ما زالت  على عاتقها.  وأولها - باعتبار أن حالة 
يتم  لم  ما  أي  احلالي  املخيم  واق��ع  استمر  مستمرة  وطاملا 
إلى  العادية  احلياة  تستعد  ول��م  القدمي  املخيم  بناء  اع��ادة 
املخيم.  بناء  إع���ادة  حل��ني  الطوارئ   برنامج  بقاء  املخيم، 
وه����ذا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى االس���ت���م���رار ف���ي ب��رن��ام��ج��ه��ا اإلغ��اث��ي 
بدل  ودف���ع  والتأهيلي،  والتشغيلي  والتعليمي  والطبي 
سابقاً،  املقرر  املستوى  ووف��ق  فصلية  اإليجارات كدفعات 
املستويات  للمخيم، على  مراً  الطارئ مازال واقعاً  أن  طاملا 

احلياتية واالقتصادية واالجتماعية.
كأساس  والصحيحة  الصحية  ال��ع��الق��ات  من���وذج  إن 
للعالقات  جديدة  صياغة  على  ويؤسس  ينطلق  معياري 
للمجتمع  فعلية  ش��راك��ة  وتضمن  الفلسطينية  اللبنانية 
ال��ذي  السياسي  وال��ف��ض��اء  الوطنية  وامل��س��ؤول��ي��ة  األه��ل��ي 
منوذج  هكذا  وطنية.  ورمزية  وداللة  كهوية  املخيم  يحفظ 
وحدها   اخل��ط��أ.  ول��ي��س  الصحيح  ال��ن��م��وذج  املخيم  يجعل 
يبقى  كي  والتهميش  للبؤس  مرتعا  تريده  الكراهية  ثقافة 
منوذجا صاحلا لثقافة الفزاعة كمادة قابله لالستخدام بكل 

االجتاهات.  
أما السياسة التي تديرها عقول راجحة، فهي تلك التي 
باقي اجلسد،  لبلسمة اجلروح كيال تتقيح وتؤذي  تسعى 
التوطني والتهجير  الن املخيم القضية هو ضمانة ملواجهة 
ال��ص��راع  تقرع بقوة  وه��و النموذج األجن��ع إلب��ق��اء ج��ذوة 
الذاكرة واحللم وروح املقاومة النتصار قضية حق العودة.
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قصة حسني لوباني ابن قرية الدامون الذي أصبح الجئا في لبنان، تلخص 
 62 خ��الل  لبنان.  في  انتهوا  الذين  الفلسطينيني  لالجئني  القاسية  التجربة 
عاما املاضية، لم تفارق الدامون ذاكرة حسني، بل دفعه تعلقه بقريته وبحقه 
والى  املنفى،  في  احلياة  شظف  لتخطي  ال��دؤوب  العمل  إلى  إليها  العودة  في 
التخصص في البحث في الفلكلور وفي التراث الشعبي الفلسطيني، دفاعا منه 
عن الهوية الفلسطينية، وعن حق األجيال القادمة في العودة إلى قراهم، وهم 

ما انفكوا يرددون : 
ونغرق في دافئات املنى »سنرجع يوما إلى حينا  

وتنأى املسافات ما بيننا« سنرجع مهما مير الزمان  
هي مقاطع شعرية يرددها حسني لوباني باستمرار ألنها تذكره بطفولته 
وباملتع التي تركها هناك: احَلمام، والدجاجات، واألرانب، واخلراف، والبيت، 
القرية،  وكنيسة  واجل��ام��ع،  شعبان«،  كامل  »أب��و  وب��دك��ان  ب��احل��ي،  وت��ذك��ره 
واملعلمني:  صفه،  أبناء  والصبية  القرية،  ومدرسة  والتلة،  والنهر،  والصّبار، 
شفيق عبيد وخليل البيطار؛ كل هؤالء،  )وليس وحدهم فقط( يشكلون سبب 

حنينه ورغبته بالعودة إلى قريته في فلسطني.
عندما غادر حسني لوباني قرية الدامون العكاوية في العام 1948 كان في 
العاشرة من عمره، إال أن وقع تلك السنوات وتفاصيل األيام األخيرة ما تزال 

حاضرة في ذاكرته دقيقة بدقيقة:
 طبعا أنا كطفل كنت في العاشرة انئذ، كان يعلم في مدرسة البلدة مدير 
عن  واألس��ت��اذ  املدير  انقطع  نيسان  آواخ��ر  في  عكا.  مدينة  من  وهما  واس��ت��اذ، 
احلضور إلى مدرسة القرية. فتوقف التعليم تلقائيا، وصرت كطفل أرى رجاال 
األسلحة،  يحملون  رج��اال  مسلحة،  ومظاهر  القرية،  حول  اخلنادق  يحفرون 

ويقومون باحلراسات باستمرار حلماية القرية.
كلم    2.5 الواقعة  البروة  قرية  الصهيونية  العصابات  هاجمت  ذل��ك  بعد 
قريتهم،  على  مماثلة  لهجومات  األهل  حتسب  وتلقائيا  الدامون،  قرية   شمال 
الرحيل  رحلة  وب���دأت  نهائيا.  امل��درس��ة  إل��ى  اليومية  حسني  رحلة  وتوقفت 
القسري  التي خاضها حسني مع أطفال ونساء وشيوخ قريته والتي لم تنته 

إلى االن.
وفي أواخر أيار من عام 1948 بدأ اليهود الصهاينة بقصف قرية الدامون. 
إلى  اخل��روج  واألط��ف��ال  والنساء  الشيوخ  من  املسلحون  القرية  حماة  فطلب 
كانت  وه��ذه  فخرجنا  بالقرية.  احمليطة  والكروم  والتالل  الهضاب  أو  الوعر 
املرة األولى التي نخرج فيها من القرية إلى الكروم، غير أن القصف اشتد مما 
يدل على أن هناك نوايا اسرائيلية الحتالل القرية فعليا. وطال القصف الكروم 
املسلحون  علينا  فاقترح  واط��ف��ال.  نساء  من  القرية  أه��ل  فيها  يقبع  ك��ان  التي 
تبعا  روي��دا،  روي��دا  االبتعاد  عملية  في  لنستمر  أكثر  فابتعدنا  أكثر  نبتعد  أن 
واقمنا  فابتعدنا  االرض.  على  العسكري  القوى  وميزان  العسكرية  للحالة 
الدامون حوالي  التي تبعد عن شرقي  اح��راج قرية ميعار.  الزيتون في  حتت 
10 كلم، فأصبحنا نبتعد عن الدامون 10 كم، وبدأنا نتلقط أخبار القرية التي 
لم تكن تبشر باخلير، فأقمنا حتت الزيتون 12 يوما، ثم جاءت األخبار لتقول 
من  العديد  واستشهاد  الذخيرة  انتهاء  بسبب  السقوط،  وشك  على  القرية  إن 
املجاهدين، فالعني ال تقاوم املخرز. البارودة املهكعة )التلفانة( ال تقف بوجه 

دبابة وبرن وهوشكز )نوع من السالح( ومدفع املورتار، والهاون.
إلى املجهول. وفي  الدامون واضطر حسني وأهل قريته مغادرتها  سقطت 
إحدى ليالي متوز وصل حسني وعائلته إلى وادي سالمة الواقعة بني قريتي 
سخنني ومغار اخليط، وبقوا فيها قرابة شهرين، ينامون حتت أشجار اللوز 
والزيتون، يأكلون اخلضار والبقلة والصبار. وفي 31 آب من ذات العام ولدت 

أمه طفلة اسموها سلمى تيمنا بالوادي. 
املال  في تلك األثناء كان أهل حسني كمثل باقي الالجئني قد استنفذوا كل 
القرية  إلى  احلنني  صار  يأكلوه.  ما  لديهم  يتوفر  ولم  جيوبهم،  في  كان  الذي 
الصهيونية منعهم من  العصابات  بأيدي  القرية  أن سقوط  إال  أقوى،  والبيت 
طقس  ح��م��اوة  وحت��ت  األش���واك  ب��ني  املضنية  املسيرة  العائلة  فتابعت  ذل��ك، 
أخواه  يتعلق  األخ��رى  وبيده  يدها،  من  الضريره  جدته  يجر  حسني  كان  آب. 
حدودية  قرية  إل��ى  وصلت  حتى  كلم   25 مسافة  العائلة  مشت  الصغيران. 

تسمى بقيعة. 
وفيما هم في البقيعة، وصلت العصابات الصهيونية ومتركزت دبابة لها 
قرب مدرسة القرية، وكانت املرة األولى التي يرى فيها حسني الصغير جنودا 

عن قرب. يصف حسني تلك التجربة:
وعلمنا  بسكوتا،  علينا  ووزع���وا  إلينا  ت���وددوا  ب��ل  إلينا،  اجل��ن��ود  حت��دث   
أحدهم نشيدا بالعبرية، بساعتني كنا حافظينو وخاصة املقدمة، ظليت حافظه 
ما عارف شو هو وعم بغنيه، حتى واحنى في لبنان. وذات مرة سمعني والدي 
اغنيه فصفعني � وقال لي احتلوا بالدنا وعم بتغني نشيدهم ومبسوط. أبوي 
نهر  عند  علينا  قريبة  موتسكني  مستعمرة  في  ك��ان  الن��و  عبري  بيعرف  ك��ان 
النعامني، وكان احد وجهاء الدامون تزوج يهودية، وقتها فقط ادركت اننا كنا 

نردد نشيد العدو “الهاغانا.” 

شخص  كل  على  الصوت،  مبكبر  جندي  ن��ادى  البقيعة  في  وجودنا  خالل 
ليس من أهل القرية مغادرتها فورا، وإال عرض نفسه للقتل أو للسجن، فهب 
الالجئون املوجودون في القرية إلى اخلروج لنبدأ في رحلة العذاب الرابعة. 
كطفل  أن��ا  شاهدت  حيث  الصهيونية  العصابات  أقامته  طيار  بحاجز  مررنا 
ثالثة قتلى على أحد الرصيفني وسمعت حوارا أو حتقيقا سريعا من املسلحني 
أمام ناظري. وكانت هذه أول عملية قتل  الشاب  انتهى بقتل  الشباب  مع أحد 
تتم على مرأى مني ومن اآلخرين، ثم ُسحبت جثته الى جانب اجلثث الثالث 

األخرى.
ال��ن��ازح��ني مبتابعة  إن����ذارا م��ب��اش��را حلسني ول��ب��اق��ي   ك��ان��ت تلك احل��ادث��ة 

مسيرتهم بعيدا عن البقيعة.
تابع أفراد عائلة لوباني ومعهم سائر النازحني طريقهم حتى وصلوا إلى 
سحماتا، حيث طاردتهم طائرات اسرائيلية. فتابعوا املسير مبحيطها مارين 

بجسر حرفيش) قرية درزية(:
منه  وطلبت  اجلسر  على  مرابط  )اسرائيلي(  جندي  من  ب��ب��راءة  تقدمت   
شربة ماء من املطرة التي يحملها على جنبة، فنهرني بقسوة، وقال لي إذهب 
التي  االول��ى  امل��رة  أمني يسقيك مية. وكانت هذه هي  لبنان وخلي احل��اج  إلى 

اسمع بها عن لبنان، وهكذا تابعنا املسيرة حتى وصلنا حدود لبنان.
كانت تلك الرحلة شاقة ومريرة، إال انه قد تخللها مواقف مرح وحظ:

  كدنا منوت من العطش... في الطريق توقفنا ببئر ماء، لكننا لم نستطع 
قرية  ال��ى  وصلنا  حتى  املسير  فتابعنا  م��اء،  بشربة  لنحظى  طويال  االنتظار 
رميش، أول قرية حدودية، حاولنا شراء املاء دون جدوى... قالوا لنا اشربوا 
من بركة القرية، وكان ملقى فيها خنزيرا ميتا. فتابعنا املسير دون أدنى أمل 
الى  وصلنا  حتى  املساء  بداية  مع  املسير  تابعنا  م��اء.  شربة  على  باحلصول 
قرية عامرة، عرفنا أنها قرية بنت جبيل. قال والدي: »تعال يا حسني. مزطنا 

من اليهود والهئية رح منوت من العطش! 
يا  لي:  فقالت  بيتها.  باب  عتبة  على  جتلس  كانت  النسوة  إحدى  فسمعت 
شو  الرجال  وه��ذاك  فقالت  حسني،  لها  فقلت  اسمك؟  شو  لهون.  تعال  صبي، 
بيكونلك؟ فقلت لها هذا أبي. فقالت وما اسمه؟ فقلت لها علي. فقالت يا شحار 
إبريق ماء  يا قباري. فأحضرت  انطرني  شحاري حسني وعلي وعطشانني!؟ 
أبي  وسمعت  وإخ��وت��ي.  أم��ي  فشربت  بكامله.  اإلبريق  ومنحتنا  بل  فشربنا، 
يقول: اسقتنا املاء على اسم حسني وعلي. ماذا كانت ستفعل لو علمت أن اسم 

زوجتي، هو خديجة واسم بنتي فاطمة واسم ابني الثاني هو محمد!؟
حتمل  كما  وحملتنا  مهكعة  ضخمة  شحن  س��ي��ارات  ح��ض��رت  امل��س��اء  ف��ي 
املواشي والطروش: كل سيارة فيها 90 شخصا وذهبت بنا إلى مكان، علمنا 

فيما بعد أنه رمل صور.
امل��واش��ي وص��اح أح��ده��م ف��ي اجل��م��وع الغفيرة  »وف��ج��أة حضر قطار لنقل 
ليال: يا ناس من يريد الذهاب إلى حلب في األراضي السورية فليركب القطار. 
فهرعنا جماعات جماعات. وقد اقترح واحد من وجهاء قرية الدامون، أن إركبو 
يا آهالي الدامون احملبني للذهاب إلى حلب. فركبنا في مقطورة كان فيها أكثر 
من 40 نفرا، عربة قطار ليس لها مقاعد، تبني الحقا أنه لنقل املواشي. وألول 
مرة تظهر الفرحة على وجهي، طفل فالح قروي ألول مرة يركب القطار. فبانت 

البسمة على وجهي رغم العذاب والفراق والشقاء. 

واستمرت رحلة الليل على إيقاع عجالت القطار، وهدير مدخنته وصفارته 
تشرين   7 ي��وم  الالجئني   من  جديدة  مجموعة  على  الصباح  لينبلج  املميزة، 
الثاني 1948 ، حط الرحال بها في محطة القطار الواقعة شمال مدينة ميناء 

طرابلس. 
جمعيات  من  عينية  هبات  على  نعيش  أي��ام،   10 طيلة  العربات  في  بقينا 
لنا  ليأتي من يقول  التمر واملعلبات واجلبنة واخلبز،  خيرية طرابلسية مثل 
الظروف.  هذه  في  فلسطينيني  الجئني  استقبال  منعت  السورية  السلطات  إن 
فاضطر مسؤولو مدينة طرابلس إلى املبادرة بتوزيع حمولة القطار من الناس 
على األماكن التالية: عنابر الكازخانة )هنغار بناه الفرنسيون( الواقعة بني 
الواقعة على شاطىء امليناء، وبعض  نهر أبو علي وامليناء، و قلعة ساجنيل 
ف��ي مدينة  ال��ص��خ��ر، واجل��وام��ع  امل��ي��ن��اء ومنطقة راس  ف��ي  ال��واق��ع��ة  امل��خ��ازن 

طرابلس، كجامع طينال وجامع محمود بيك، و خان العسكر.
على  الصعب  من  كان  للجوء:  األول��ى  األي��ام  خالل  األمرين  الالجئون  ذاق 
الفالحني الذي انتهوا في املدينة، أن يجدوا عمال يقتاتون منه. ولم تكن األونروا 
أو الصليب األحمر، قد بدأوا عملهم بعد. اضطر حسني أن يترك املدرسة ويعمل 
اليوم.  لوالده ربع ليرة وعشرين رغيفا في  القادر ليوفر  السيد عبد  في فرن 
تقدم  التي  األن��روا  ظهرت  أن  إلى   ،1950 حزيران  حتى  الكازاخانة  في  وبقي 
خدمات في مخيم نهر البارد. ومن يومها انتقل حسني وعائلته للمرة السادسة 
ليستقر في خيمة على أرض رملية تسمى نهر البارد، حيث ال أثاث وال فراش 
وال مقاعد، وليس هناك أي عمل إال اإلعاشة التي بدأت توزعها األونروا. يومها 

فقط متكن حسني وسواه من أطفال املخيم العودة إلى املدرسة.
لكن حسني استمر بالذهاب إلى الفرن، باإلضافة إلى ذهابه إلى املدرسة، 

ليؤمن اخلبز لعائلته. يصف صعوبة تلك األيام:
أحضر  حيث  ع��ك��ار  سهل  ف��ي  اشتغل  وك��ن��ت  ال��ك��س��ارة،  ف��ي  عملت  لكني    
الفستق والبصل وامللوخية في أيام الصيف. لم أحظ بقسط من الطفولة التي 
يحظى بها األطفال، بل سخرت طفولتي البريئة في العمل الشاق جدا. لم اهنأ 
في طفولتي، ولم أعرف معنى اللعب. حتى  أن كل األعياد التي مرت علي في 
كنت  فقد  الصيف،  في  أعمل  حني  سوى  جيبي  في  “فرنكا”  جتد  لن  طفولتي، 
ونلت  تخرجت  أن  إلى  مأساويا  احل��ال  وظل  لوالدي.  وأعطيها  النقود  أجمع 
البكالوريا الثانية عام 1960، ألنخرط في العمل في وكالة األونروا، كمدرس 
ولن أنسى وقتها املعاش األول الذي حظيت به وقدمته لوالدي الذي فوجىء 

باملبلغ واصيب بدهشة شديدة، عندما وضعت املبلغ بيده وقبلت يده.
وفي الستينات حتسنت أوضاع العائلة املعيشية نسبيا، لكن اإلحباطات 
واملضايقات استمرت بأشكال آخرى، فكان املخيم حتت نيران وتسلط املكتب 
الطائرات االسرائيلية من جهة  التي تشنها  الغارات  الثاني من جهة، ونيران 

اخرى. 
عن  ويتحرى  السياسية  والنشاطات  املظاهرات  يقمع  الثاني  املكتب  كان 
أن  إال  بالسياسة،  يتعاطى  أن  يحاول  من  وكل  املعلمني  فيعتقل  النشطاء،  كل 

التدخالت كانت تطال خصوصيات الناس:
 فحني كان يأتي خالي من زحلة، كنت أذهب ألخبر املكتب الثاني، وأصرح 
لهم بان خالي وجدي وصلوا، وكانوا يطلبونهم كي يعرفوا كم يوم سيبقون 
بدأت  حني  الفلسطينية  ال��ث��ورة  انطالق  حلني  املعاناة  ه��ذه  استمرت  عندنا. 

من الدامون إلى مخيــم نهر البارد رحلة شــــــقاء ومتيز
بقلم: محمود محمد زيدان*

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

حسني لوباني في مكتبته، 2010 )تصوير: علي زيدان(
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البارد  نهر  مخيم  من  الشرارة  وب��دأت  السلطة،  جور  على  املخيمات  انتفاضة 
جديدة  مرحلة  ترسيم  مت  وق��د  املخيم.  م��ن  الثاني  املكتب  ممثلي  أخ��رج  ح��ني 
اتفاقية  توقيع  وبعد  ومناضال،  ثائرا  الالجئ  فيها  أصبح  الفلسطيني  للجوء 
فضاء  املخيم  اصبح  اللبنانية  واحل��ك��وم��ة  املنظمة  ب��ني   1969 ع��ام  ال��ق��اه��رة 
الفلسطيني وارضية حملن لها طعم ولون مختلف. وبدأت مرحلة  لالستقالل 
والشعور  االع��ت��زاز  بني  ت��راوح��ت  وعيشة  مميز  م��ذاق  لها  حياتي  في  جديدة 
التي املت  النكبات  ال��ذي راف��ق  األل��م  ب��ق��درات شعبنا وب��ني   بالثقة واالع��ت��زاز 
باملخيم ومرارة الظلم الذي حلق مبواطنيه عبر املرحلة الالحقة ولهذا رواية 

لها وقع آخر ... 
حني   2007 اي��ار   20 في  وقعت  التي  امل��راح��ل  اب��رز  على  سأعرج  ولكنني 
حصلت الفجيعة الكبرى التي املت باملخيم. فقد دمر املخيم بيتا بيتا على اثر 
الى  وعدنا  االس��الم،  فتح  ومجموعة  اللبناني  اجليش  بني  دارت  التي  احل��رب 

نقطة الصفر كما يوم خروجنا من الدامون في شهر حزيران 1948.
النكبة  ه��ذه  لم تثن  ل��ه،  املرافقان  امل��ش��وار واألل��م واحل��رم��ان  رغ��م قساوة 
املستمرة على مدى 62 عاما حسني لوباني عن إصراره وأحالمه. إلتحق حسني 
القدس  زي��ارة  من  متكن  حيث  بالكشاف،  ثم  وم��ن  ال��ع��رب،  القوميني  بحركة 
مذكراته  كتب  حيث  حياته  على  الكبير  األث��ر  الزيارة  لتلك  وك��ان   .1956 عام 
أن  حسني  يشرح  الفولوكلور.  في  كباحث  احلالية  ملهنته  وأسست  األول���ى، 
األثر الطبيعي للنكبة على أي شعب هو التحطيم واإللغاء، فليس من السهل 
غير  ظ��روف  ف��ي  يعيش  كونه  وإيجابي  طبيعي  بشكل  ال��الج��ئ  يتصرف  أن 
طبيعية وسلبية، لكن الفلسطيني عمل بكل طاقته ملواجهة النكبة وكي يحقق 
العربي  األدب  العودة، وإن من خالل أحالم فردية. فتمكن حسني من دراس��ة 
في اجلامعة العربية، ومن ثم بدأ الكتابة. اليوم يعتبر حسني لوباني مرجعا 
ومؤرخا فولوكلوريا، يلجأ إليه الباحثون والعاملون في التراث الفلسطيني، 
واألم��ث��ال،  واللهجة،  واللباس  وال��رق��ص  الغناء  ف��ي  مبؤلفاته  ويستعينون 
ومبكتبته الغنية باملراجع التراثية الفلسطينية. وفي وصفه ألثر النكبة عليه 

يقول:
 النكبة زلزال أو بركان فظيع فجر كياني الداخلي، بعدي عن قريتي التي 
أحبها جدا، ومالعب طفولتي، وحارتي، وبيتي، واألران��ب، واحلمام، واملاعز 
وكنيسة  الدامون،  وجامع  الشعبان  كامل  ودكانة  منلكه،  كنا  الذي  والدجاج 
البلد، والصبير، والقمح، والذرة، ونهر النعامني، وتل كيسان، وجوه احلبايب 
واملعلم  عبيد،  شفيق  واملعلم  البلد،  ومدرسة  واألطفال،  والنساء  الرجال  من 
البيطار، ومنظر عكا في االفق، والروابي، والهضاب، وسهل بلدنا، كل  خليل 
هذه املعالم عملت لي نوعا من الضجيج الداخلي اللي فجرني وخالني اخذ عهد 
على نفسي أن اخدم وطني وبلدي، وأن اعمل السترداده إن استطعت، أو أخدم 
هذا الوطن بطريقة ما، فجنحت إلى التعليم ملا في التعليم من علم يفيد وطني، 
فلسطني  عن  منها   18 مؤلفا،   25 بتأليف  جنحت  حيث  التأليف  إلى  وجنحت 
واسميتها موسوعة اللوباني عن حضارة فلسطني، وأرجوا أن اكون قد جنحت 
في خدمة حضارة هذا الوطن الغالي العالي اجلبني، الذي احلم بالعودة إليه، 
في  ونغرق  حينا،  ال��ى  يوما  سنرجع  باستمرار  أردد  وتسمعني  تراني  ول��ذا 

دافئات املنى، سنرجع مهما مير الزمان وتنأى املسافات ما بيننا”.
بالنصر  إال  يكون  ال  الفلسطينية  القضية  ح��ل  أن  لوباني  حسني  يعتقد 
سياقها  إلى  األشياء  تعيد  وحدها  والعودة  الدامون.  إلى  عودته  يحقق  الذي 
التي جتري منذ أوسلو كونه ال يثق  الطبيعي، وال يؤمن حسني باملفاوضات 

“باملجتمع الدولي” الذي تسيطر عليه القوى العظمى ويشرح:
 نحن كفلسطينيني كنا نعول كثيرا على دور األمم املتحدة في عملية حتقيق 
أن  غير  حتديدا.  الالجئني  وحلالة  للفلسطينيني  عادلة  حلول  وإيجاد  السالم 
ظنوننا خابت، نتيجة ظهور بعض الدول املنضوية في مالك األمم املتحدة التي 
تؤيد العدو الظالم، الذي أخرجنا عنوة من ديارنا. واألمم املتحدة لم تستطع 
عاما   62 م��دار  على  اتفاقيات  من  اقترحته  ما  تطبق  أن  األوق��ات  من  وق��ت  في 
القرارات  مثل  بتنفيذها  وتكفلت  اصدرتها  التي  القرارات  حتقق  فلم  املاضية، 
إلى حالة  181 و 194 و 242 وغيره، كلها لو نفذت لهانت األمور ولوصلنا 

استقرار ممكنة، وإلى أمن معقول ولكنا وفّرنا كثيرا من هدر الدماء واالموال.
وينهي حسني:

الفيتو،  ودول  أمريكا  القوية،  املتحكمة  وال��دول  املتحدة  لألمم  األوان  آن   
اآلوان  آن  عاما.   62 مدى  على  الفلسطيني  بالشعب  احمليق  الظلم  يكشفوا  أن 
ألم اضطهاد  ألم فراق الوطن، ومن  أن يخففوا من عذابات الشعب املقهور من 
اآلخرين له في ديار الغربة والشتات. آن االوان أن يعيدوا له كرامته ليعود 
إلى أحضان الوطن األم فيحيا شعبا حرا مستقال يهنأ بحالوة األمن والطمأنينة 

والسالم على أرضه. 
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* محمود محمد زيدان: ناشط في الدفاع عن حقوق اإلنسان، وعضو مؤسس في مجموعة 

عائدون/لبنان، وباحث في التاريخ الشفوي.  

التوطني  ضد  لبنان  في  السياسيني  وخطب  السياسة  ضجيج  وس��ط 
في  الفلسطيني  ال��وج��ود  يسببه  ال��ذي  الدميغرافي  التغيير  من  واخل��وف 
لبنان، تذكرت ما قام به أبناء قرية الصفصاف منذ عامني من إحياء لذكرى 
تشرين   28 في  الصهيونية  العصابات  إرتكبتها  التي  الصفصاف  مجزرة 

أول/ أكتوبر من عام 1948.
لبنان.  في  الفلسطيني  توطني  من  اللبنانيني  الساسة  معظم  يخشى 
وقد أصبح هذا املوضوع فزاعة لدى معظم الطوائف، يرفعونها بالتناوب 
القوى  بعض  لتوافق  سبباً  الفزاعة  هذه  تصبح  وأحياناً  احلاجة.  حسب 
هذه  م��ن  الفلسطينيون  يخشى  ك��ذل��ك  ل��ب��ن��ان.  ف��ي  املتناقضة  السياسية 
يطالب  بينما  يوماً.  به  يطالبوا  لم  ال��ذي  احل��ل،  هذا  ويرفضون  الفرضية، 
روا  الفلسطينيون في لبنان بعودتهم إلى بيوتهم وقراهم األصلية التي ُهجِّ
منها في فلسطني منذ العام 1948، يطالب العديد من السياسيني اللبنانيني، 
لبنان  أن  بدعوى  لبنان،  خ��ارج  آخ��ر  مكان  أي  إل��ى  الفلسطينيني  بترحيل 
أي، تهجير  آخر.  الدميغرافية ال حتتمل شعباً  أهله! وتركيبته  ضيِّق على 

آخر إلى شتات مجهول، ودون إكتراث أو مباالة.
وأبناء  الصفصاف،  قرية  أبناء  جتمع  عامني،  نحو  منذ  اليوم،  ذلك  في 
صيدا،  بلدية  مبنى  في  اللبنانيني،  بعض  ومعهم  أخ��رى،  فلسطينية  قرى 
سعى  وقد  الصفصاف«.  إلى  العودة  حق  عن  نتنازل  »لن  شعار:  ورفعوا 
إن  الدولي،  املجتمع  عبرهم  ومن  اللبناني،  املجتمع  تذكير  إلى  الصفاصفة 
إقامتهم في لبنان مؤقتة، وهم لن يرضوا بديال عن فلسطني، وبالتحديد عن 
أعلى جبال فلسطني  املتفَيأة بظالل جبل اجلرمق، من  القرية اجلبلية  تلك 
)1208 م عن سطح البحر(. وقد شاهدت الشباب الصغار الذين ولدوا في 
محتفظني  فلسطني،  من  أُخرجوا  الذين  الكبار  مع  جنب  الى  جنبا  الشتات، 
النكبة،  ب��ج��روح  مثقلني  ل��ل��ع��ودة،  رم���زاً  أض��ح��ت  ال��ت��ي  دوره����م،  مبفاتيح 
بعد.  تلتئم  لم  التي  اجل��روح  تفتحت  ال��ع��ودة.  وهاجس  البلد،  وذك��ري��ات 
وأشرقت آمال لم تندمل. وتذكرت ما قاله الشاعر الصفصافي صالح حمد 

عن جبل اجلرمق: 
امش حيث شئت
امش كيف شئت 
امش أينما شئت 

لكن أنتبه
اجلرمق ما زال مكانه!

أنتبهوا: اجلرمق ما زال في األنتظار! 
ر  ُهجِّ فلسطني.  شمال  ف��ي  صفد  قضاء  م��ن  صغيرة  قرية  الصفصاف 
أهلها بعد مقاومة باسلة ضد العصابات الصهيونية، وإثر مجزرة بشعة 
أبناء  من  شخصا   75 من  أكثر  ضحيتها  وراح  الصهاينة  فعلها  على  إعتاد 
البلدة ومن جلأ إليها من القرى املجاورة. نقل أبناء بلدة الصفصاف حدود 
ظلت  وقلوبهم  عقولهم  لكن  اللجوء،  ومخيمات  الشتات  مدن  إلى  قريتهم 
في الصفصاف- في فلسطني. يومها، قال أبو فؤاد يونس أمام اجلميع، أن 
مستعد  وأنه  حلظة،  كل  في  العودة  ويتمنى  خياله،  تفارق  ال  الصفصاف 
ألن يعود ماشياً، حافياً، ويترك كل شيء بال تردد او تفكير. وكلما نظرت 
إلى املفتاح املعلق على احلائط، جتول في خاطري ذكريات أبي وجدي عن 
البلد، فأراها أمامي ويراها أبنائي كأننا كنا فيها أمس، ونعود إليها غداً، أو 
ومشاعرهم  اآلب��اء  ذكريات  من  معجونة  أيقونة  صار  املفتاح  هذا  غٍد.  بعد 
وآمالنا؛ هذه الصفصاف وغيرها تنتقل من الكبير إلى الصغير، وُترضعه 

األم ألطفالها. هكذا من جيل إلى جيل.
عمق  إدراك  يستطيعوا  ل��م  لبنان  ف��ي  السياسيني  م��ن  الكثير  أن  غير 

من الدامون إلى مخيــم نهر البارد رحلة شــــــقاء ومتيز
بقلم: محمود محمد زيدان*

عنصري،  أس��اس  على  الفلسطينيني  بتصنيف  فأنشغلوا  املشاعر،  ه��ذه 
وماذا يستحقون، وما ال يستحقون كي ال يغيروا باملوزاييك الدميغرافي 
على  ع��ام  وستني  اثنني  م��ن  أكثر  مضي  بعد  واآلن،  لبنان.  ف��ي  للطوائف 
إلى  يلجأوا  أن  الفلسطينيني  من  ج��زءاً  أجبرت  التى  البشعة،  النكبة  تلك 
أكثر جهال بواقع  السياسيني ومن يتأثر برأيهم،  ما يزال كثير من  لبنان، 
أم  طبيعي/تلقائي  اجلهل  هذا  هل  السؤال:  ببالي  يخطر  ما  وكثيراً  األمر. 
من  ومؤذية.  عنصرية  بنكهة  اجلهل  هذا  يختلط  عندما  خاصة  مقصود؟ 
خالبة.  بإقتراحات  السياسيني  أولئك  بعض  علينا  يطلع  آخ��ر،  إل��ى  حني 
من بينهم من يقترح بناء أبراج في املخيمات حتى ال يغادر الفلسطينيون 
جون  حدود قضيتهم، أو ينسوها إذا ما متلكوا شقة في لبنان. وبينما يروِّ
ملخيمات على شاكلة أبراج دبي، تناسوا ما يضعونه من عقبات أمام إعادة 
إعمار مخيم نهر البارد الصغير حتى اآلن.  ومنهم من قال إن متلك شقة هو 
مؤامرة معروف من يحيكها في الظالم. وهنالك من أقترح نقل الالجئني إلى 
سوريا، أو أي بلد آخر. وأمثلة كثيرة ال مجال لسردها هنا. أمثلة ال تنم عن 
جهل فقط. تذكرت قصصا كثيرة وسط هذا الضجيج. كيف ميكن لالجيء، 
مثالً، أن يبتسم، أو أن ميتلك بنطالني، أو أن يبدو أنيقا، او أن يضع عطراً، 
أو أن يضع على شعره جل. إستفسارات غريبة تسمعها من بعض الناس؛ 

بينما على احلواجز التي حتد املخيم يحسبون أنه ضّل الطريق.
في  الصفصاف  ف��ي  ع��اش��وا  ال��ذي��ن  بلدتي  أب��ن��اء  م��ن  الكثير  قابلت  لقد 
قصص  حفظت  احل��ظ،  يحالفني  لم  ال��ذي  وأن��ا   .1948 ع��ام  قبل  فلسطني 
هنا،  إل��ى  ساقتنا  أدب���رت  التي  األي���ام  أن  غير  ه��ن��اك.  عشت  كأنني  وال���دي 
فأصبحنا عبئاً على التركيبة الدميغرافية، أو بقايا شعب زائد في املنطقة ال 
مكان له حتت هذه الشمس. أحيانا أرى بعض األوراق القدمية التي تركها 
لنا أسالفنا، عن أمالكنا التي تنتظرنا هناك، وعن حياتهم اليومية. كانوا 
يأتون من قريتي اجلبلية الى لبنان لإلصطياف والسياحة، بتأشيرة »فيزا 
اصطياف« من القنصلية اللبنانية في حيفا. هذا والصفصاف قرية جبلية 
صغيرة من قرى مدينة صفد في شمال فلسطني؛ ليست مدينة كبيرة وال 
حتى صغيرة؛ بل قرية سكانها من الفالحني، مرتبطون بأرضها وفضائها، 
ويحبون احلياة كما غيرهم من البشر. لم أسمع من أبناء بلدتي، وجيراننا 
من القرى املجاورة للصفصاف من يطالب او يفكر بالتوطني في لبنان، ولم 
يتملَّكوا لبنان، ولم يقضموه، أو يبتلعوه بالرغم من أن قانون منع التملك 
التي حرَّمت حتى توريث املسكن، هو حديث العهد )صدر عام  وملحقاته 

.)2001
ف��ي ذل��ك ال��ي��وم، سمعت م��ن ال��ذي��ن ح��ض��روا إح��ي��اء ال��ذك��رى، أن��ه��م لن 
أينما  أرض،  بأي  يرضوا  ولن  بالعودة.  حقهم  عن  يتنازلوا  ولن  ينسوا، 
على  »ش��ادر«  في  يقيم  ان  يرضى  أنه  قال  شريدي  فايز  أبو  بديالً.  كانت، 
وال��دول  لبنان  في  ملّكوه  لو  حتى  ترابها  في  يدفن  وأن  الصفصاف  أرض 
البرج  في  زوجها  توفي  التي  قريتي،  من  امل��رأة،  تلك  أنسى  لن  العربية. 
من  وال��ق��ري��ب��ة  احل���دودي���ة،  جبيل  بنت  ف��ي  دف��ن��ه  على  وأص���رت  الشمالي 
توفّي  البلد.  إلى  تعود  عندما  القرية  الى  نقله  من  تتمكن  كي  الصفصاف، 
والدي قبل أن يعود إلى الصفصاف. غير أنه ظل يأمل بالعودة إلى حلظة 
وفاته املفاجئة. وعندما فكرت بأن أشتري شقة صغيرة تأويني وأسرتي 
إذا  له  قلت  َع فلسطني«.  »بلكي رجعنا  اآلن؟  مل��اذا تشتري شقة  أب��ي،  قال 

عدنا، سوف أتركها، ولن أسأل عنها.
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* علي زيدان: باحث فلسطيني مقيم في لبنان. 

حق العودة إلى الصفصاف نقيض التوطني
بقلم: علي زيدان*

الالجئون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

)palestineremembered.com :قرية صفصاف، 2008 )املصدر
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لبنان  في  الفلسطينيني  واق��ع  أن  القول  أمكن  رمبا 
كان األشد تعقيداً من أي بلد عربي آخر جلأوا إليه بعد 
احتالل بلدهم وطردهم منها عام 1948. وقد ال نبالغ 
ال��دول  إل��ى  حتى  الفلسطينيني  هجرة  أن  نقول  عندما 
الغربية في أميركا وأوروب��ا الحقاً، لم تشهد مثل تلك 
التعقيدات السياسية واملعيشية واألمنية التي عرفها 
شك  وال  األخيرة.  العقود  في  لبنان  في  الفلسطينيون 
أن للمسألة عالقة مباشرة باملستويات الثالثة التالية:

عشر  ثمانية  م��ن  يتشكل  ال���ذي  اللبناني  املجتمع 
طائفة شديدة احلساسية واملخاوف من أي تغيير في 

عالقاتها املتبادلة فيما بينها.
 النظام السياسي الطائفي الذي يستند إلى توازن 
من  وتخشى  السلطة  تتقاسم  التي  أطرافه،  بني  دقيق 
الطوائف  بني  القوى  م��وازي��ن  في  انقالب  أو  تبدل  أي 

التي تتقاسم هذه السلطة.
وعلى  لبنان،  على  املباشرة  اإلقليمية  التأثيرات 
من  ب��ات  بحيث  املختلفة؛  السياسية  وق���واه  طوائفه 
وتوقعاته  اللبناني  السياسي  ال��وض��ع  فهم  ث��واب��ت 
محيطه  ف��ي  ي��ج��ري  مل��ا  الدقيقة  املتابعة  املستقبلية، 

اإلقليمي سلماً أو حرباً.
اللبنانية،  املستويات  ه��ذه  إل��ى  نضيف  أن  ميكن 
راف��ق  بعضها  م��وازي��ة،  فلسطينية  أخ��رى  مستويات 
إلى لبنان في عام 1948، واآلخر  الفلسطينيني  جلوء 
كان نتيجة التغيرات واالنقسامات التي عرفها املجتمع 
العقود  ف��ي  وأمنياً  وسياسياً  اجتماعياً  الفلسطيني 
الفلسطينية  املنظمات  ع��الق��ات  إل��ى  املاضية،  القليلة 

باحلكومات العربية املختلفة.
اللبنانية  امل��ن��اط��ق  ف��ي  الفلسطينيون  ت���وزع  ف��ق��د 
إلى  يلتفتوا  ولم  يرغبوا  لم  حيث  من  وباتوا  املختلفة 
ذلك جزءاً من تعقيدات الواقع السكاني الطائفي الذي 
عاشوا فيه. فنظر البعض إليهم على أنهم سنة، واعتبر 
آخرون، املسيحيون منهم، ذوو امتيازات ألنهم حصلوا 
الفلسطينيني  م��ن  س��واه��م  قبل  لبنانية  جنسية  على 
امل��س��ل��م��ني، ورب���ط���ت ب��ع��ض االجت����اه����ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
ب���ني وج���وده���م وب����ني االن���ت���ق���اص م���ن س���ي���ادة ل��ب��ن��ان 
االع��ت��داءات  سبب  كثيرون  وحّملهم  “غرباء”.  ألنهم 
اإلسرائيلية املتكررة، في حني وقف لبنانيون كثر ومن 
معهم  ال��س��الح  وحملوا  جانبهم  إل��ى  مختلفة  ط��وائ��ف 

لقتال إسرائيل دفاعاً عن “القضية الفلسطينية”. 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب��ع��ني واح������دة إل��ى  إذن ل���م ي��ن��ظ��ر 
يقتصر  ول���م  ل��ب��ن��ان.  ف��ي  الفلسطينيني”  “الالجئني 
األم�����ر ع��ل��ى م���ج���رد االخ����ت����الف ف���ي وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر 
م��واج��ه��ات وح��م��الت عسكرية  ب��ل حصلت  جت��اه��ه��م. 
اللبناني  اجل��ي��ش  بها  ق��ام  مخيماتهم،  ض��د  م��ب��اش��رة 
وحمالت  دم��وي��ة  م��ج��ازر  ث��م  السبعينيات.  مطلع  ف��ي 
بداية  مع  )الكتائب(  املسيحية  القوى  نفذتها  تهجير 
ل��ك��ن ذل���ك ال ي��ع��ن��ي أن  احل����رب األه��ل��ي��ة ع���ام 1975. 
بشكل  مسؤولة  بدورها  تكن  لم  الفلسطينية  القيادة 
بينها  املستقرة  وغير  املرتبكة  العالقة  هذه  عن  م��واز 
وغير  ال��رس��م��ي��ة  اللبنانية  السياسية  البيئة  وب���ني 
الفلسطينية  املنظمات  تعدد  وان  خصوصاً  الرسمية، 
العربية جعلها مثل باقي  ومعها والءاتها للحكومات 
الطوائف اللبنانية تتأثر بشكل كبير مبا يجري خارج 
يختلف  مشاريع  من  يطرح  ومب��ا  حت��والت  من  لبنان 
بل  فقط  اللبنانيون  ليس  اجلها  من  ويتصادم  حولها 
 1975 ع��ام  األه��ل��ي��ة  احل���رب  أي��ض��ا.  والفلسطينيون 
الفلسطيني في  التورط  تعتبر حلظة حاسمة في هذا 
تعقيدات الوضع اللبناني وامتداداته اخلارجية. هكذا 
الفلسطينيني هم جيش  أن  اللبنانيني  يعتبر قسم من 

والقوى  األح��زاب  إليهم  تنظر  بينما  لبنان،  في  السنة 
القوة  باعتبارهم  )العلمانية(  والتقدمية  الوطنية 
االن��ق��الب  حتقيق  على  ستساعدهم  ال��ت��ي  العسكرية 
على  والهيمنة  السلطة  الس��ت��الم  العسكرية  بالقوة 
قوى اليمني اللبناني... ويدفع الفلسطينيون ثمن هذا 
التحالف، وثمن هذا “الوهم” في السيطرة “الوطنية” 
سوريا  م��ع  صعباً  خ��الف��اً  لبنان  على  و”التقدمية” 

سيستمر سنوات طويلة.
الفلسطيني  الوجود  حول  اخل��الف  اليوم  يستعاد 
في لبنان من أبواب شتى. لها عالقة مباشرة مبا جرى 
وأمنية  واجتماعية  سياسية  حت��والت  م��ن  لبنان  ف��ي 
 2005 ع��ام  احلريري  الرئيس  اغتيال  بعد  خصوصاً 
وبعد احلرب اإلسرائيلية على لبنان عام 2006، ومبا 
حصل في املجتمع الفلسطيني داخل لبنان وخارجه من 
القوى اإلسالمية باجتاهاتها  أبرزها صعود  تغيرات، 
ك��اف��ة، إل���ى االن��ق��س��ام ال��الح��ق ب��ني ح��م��اس والسلطة 
الفلسطينية، إلى املخاوف من انخراط أو من استخدام 
ب��ع��ض ال��ق��وى اإلس��الم��ي��ة األص��ول��ي��ة ف��ي ال��ص��راع��ات 
في  اتخذت  التي  اللبنانية   العسكرية  أو  السياسية 
حلظة معينة طابعاً مذهبياً خطيراً... ومبا ترافق مع 
ذلك كله من مشاريع إقليمية لها صلة مبستقبل لبنان 
وبالجئيه،  وبقضيته  الفلسطيني  الشعب  ومبستقبل 

أي ما يكرره اجلميع حول التوطني. 
السنوات  ف��ي  الفلسطينيني”  “توطني  حت��ول  لقد 
لبنان. فثمة  إلى قضية سجالية مركزية في  املاضية، 
املخاوف  يثير  ت��ارة، وم��ن  املشروع  ه��ذا  من يحذر من 
منه تارة أخرى؛ خصوصا وان البعض حتمس لنزع 
ال��س��الح م��ن داخ���ل امل��خ��ي��م��ات وخ��ارج��ه��ا ب��ع��د خ��روج 
اآلخر  البعض  لفت  كما   .2005 عام  السورية  القوات 
تخل  الفلسطينيني  لتوطني  مشبوهة”  “مشاريع  إلى 
ب��ال��ت��وازن ال��ه��ش ب��ني أع����داد ال��ط��وائ��ف وامل���ذاه���ب في 
لبنان. في مقابل ذلك ربط البعض بني رفض التوطني 
وب��ني ال��دف��اع ع��ن اس��ت��م��رار س��الح امل��ق��اوم��ة بيد حزب 
الله، ألن التخلي عن هذا السالح يعني عدم القدرة على 
مواجهات أي اعتداء إسرائيلي أو أي مشروع لتهجير 
طرد  منع  أو  )الترانسفير(،  الفلسطينيني  م��ن  امل��زي��د 
املزعومة  اليهودية  الدولة  لتنقية   1948 فلسطينيي 
بنيامني  اإلسرائيلية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ط��ال��ب  )ال��ت��ي 
بها  االع��ت��راف  الفلسطينية  السلطة  ق��ي��ادة  نتنياهو 
أيلول/ املباشر بينهما في مطلع  التفاوض  بداية  قبل 

سبتمبر 2010(.
ل����م ت���ك���د ع���اص���ف���ة ال���ت���وط���ني ت���ه���دأ ق���ل���ي���اًل، ح��ت��ى 
املدنية  احل��ق��وق  عاصفة  مباشرة  بعدها  “انفجرت” 
أن  املتوقع  لبنان. وكان من  الفلسطينيني في  لالجئني 
حول  نفسها  السابقة  السجاالت  العاصفة  هذه  تشهد 
املختلفة  والطائفية  السياسية  األط��راف  بني  التوطني 
في لبنان. وكان من الالفت أن تستعاد أحيانا املفردات 
من  أك��ث��ر  قبل  أي  امل��اض��ي��ة،  للمراحل  نفسها  السلبية 
أي  اللبنانية.   – الفلسطينية  العالقة  في  عقود  ثالثة 
ستقدم  التي  اخل��دم��ات  أن  واعتبار  غ��رب��اء،  اعتبارهم 
التي  احل��ق��وق  أو  امل��خ��ي��م��ات،  ف��ي  الفلسطينيني  إل���ى 
أو  ت��ارة  التوطني  على  ستشجعهم  عليها  سيحصلون 

ستكون على حساب اللبنانيني تارة أخرى.    
الفلسطينيني  أع�����داد  امل���ث���ال  س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ل��ن��أخ��ذ 
“حقوق  م��ع  التعامل  قضية  ح��ول  للخالف  كنموذج 
إح��ص��اء  غ��ي��اب  ظ��ل  ف��ف��ي  ل��ب��ن��ان.  ف��ي  الفلسطينيني” 
الرسمية  الهيئات  من  األع��داد  هذه  حول  وعلمي  دقيق 
والفلسطيني  اللبناني  ال��ط��رف��ان  ينقسم  اللبنانية، 
)ف��ي  اللبناني”  “الفريق  ف��ي��رى  األع�����داد.  ه���ذه  ح���ول 

الذي ميثل  الفلسطيني”  “الطرف  مع  ندوة مشتركة( 
هيئات مدنية مختلفة، أن هذه األعداد تقترب من نصف 
إلى  بالنسبة  ال��ع��دد  ه��ذا  يتجاوز  ال  ح��ني  ف��ي  مليون. 
)واحلد  الفلسطينيني املائتني وخمسة وعشرين ألفا” 
األق��ص��ى 300 أل���ف(. ف��ي ح��ني أن رق��م األون����روا يفيد 
ألف فلسطيني مسجلني في لبنان.  بوجود نحو 400 
أما مبررات هذا اخلالف فتعود إلى ما ميكن أن يترتب 
عليه على مستوى احلقوق أو الضمانات التي يريدها 
هذا  مثل  أن  يعتبر  اللبناني  ألن  الفلسطيني.  الطرف 
البنية  على  عادية  غير  أعباء  سيشكل  املرتفع  الرقم 
الرسمية واإلدارية مثل الضمان االجتماعي، باإلضافة 
إلى ثقل املسألة الدميغرافية وحساسيتها املفرطة على 
البنية االجتماعية اللبنانية... كما أن األرقام املرتفعة 
سوف تبرر بالنسبة إلى الطرف اللبناني املخاوف من 
التوطني ومن حق التملك والعمل... ألنها ستغير ذلك 
الطوائف  أع��داد  بني  إليه  اشرنا  ال��ذي  الهش  ال��ت��وازن 
واملذاهب اللبنانية. لذا ميكن أن نفهم املواقف املتشنجة 
من بعض القوى السياسية في اجللسة العامة ملجلس 
التي عقدت في 2010/6/15 لبحث  اللبناني  النواب 
املواقف  ص��درت  حيث  الفلسطينيني،  الالجئني  حقوق 
التي ترفض مواربة هذه احلقوق بحجة أنها ستساهم 
ال��ت��وط��ني ت�����ارة، وف���ي تغييرها  ال��ت��ش��ج��ي��ع ع��ل��ى  ف���ي 

للتوازن داخل البالد تارة أخرى...
م��ش��روع  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل  ت��ف��اوت ردود   وه���ذا يفسر 
في  اللبناني  النيابي  املجلس  عن  صدر  ال��ذي  القانون 
تلك اجللسة الذي مينح الفلسطينيني حقوقا اجتماعية 
التملك.  حق  يحرمهم  لكنه  العمل  حق  مثل  وإنسانية 
التفاوت كان جليا بني من رحب به كخطوة مهمة، ومن 
رأى انه ال ميثل احلد األدنى من حقوق الفلسطينيني في 
لبنان، وأنه أبقى على حالة التمييز واحلرمان املزمنة 
منذ عقود، خصوصا حق التملك والضمانات الصحية 
أخرى  سياسية  قوى  فيه  رأت  حني  في  واالجتماعية. 
خطوة ناقصة وغير كافية وال تلبي مطالب شعبنا في 
التملك  حق  فصل  أخ��رى  قوى  رفضت   بينما  لبنان... 
والضمان عن باقي احلقوق املدنية. ففيما يتعلق بحق 
العمل اقترحت بعض القوى عقد عمل شامل ومفتوح 

يستثني القطاع العام في لبنان.
النواب  مجلس  أق��ره  فيما  الرئيسة  املشكلة  تبدو 
املقيمني  للفلسطينيني  التملك  ح��ق  إغ��ف��ال��ه  اللبناني 
اجلهات  من  االعتراضات  وتؤكد  عقود.  منذ  لبنان  في 
استناداً  املشكلة  ه��ذه  أول��وي��ة  على  كافة  الفلسطينية 

في  املجلس  ه��ذا  ب��ه  تقدم  ال��ذي  القانون  م��ش��روع  إل��ى 
اجللسة  تلك  في  جرى  ما  لكن  الشهيرة.  اجللسة  تلك 
ال��ت��أم��ل م��ن ج��وان��ب ع���دة: فهي امل���رة األول��ى  يستحق 
ف���ي ت���اري���خ ل��ب��ن��ان ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ف��ي��ه��ا ق��ض��ي��ة ح��ق��وق 
الفلسطينيني على هذا املستوى من التشريع الرسمي. 
دارت  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اش��ات  كشفت  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  لكن 
الشعب  جتاه  اللبناني  “الوعي”  أن  اجللسة  تلك  في 
عامة  واإلنسانية  املدنية  حقوقه  وجت��اه  الفلسطيني 
اعتبر  ولذا  ك”غريب”.  إليه  النظر  تاريخ  يتجاوز  لم 
بعض من ناقش ما جرى في مجلس النواب بأنه عودة 
التي عرفها  الفلسطينيني  إلى مصطلحات احلرب ضد 

لبنان في السبعينيات من القرن املاضي. 
تصورات  اللبنانية  الرسمية  املستويات  تقدم  لم 
الفلسطينية  اللبنانية  العالقة  مستقبل  عن  واضحة 
خصوصاً على مستوى احلقوق املدنية واالجتماعية. 
أما ما هو أهم وأخطر فهو موضوع التوطني. فلم نشهد، 
أو  محلي  تصور  أي  ك��ف��زاع��ة،  ب��ه  التلويح  باستثناء 
إقليمي، لبناني وفلسطيني وعربي... لكيفية التعامل 
مع هذا املوضوع ملنع حتققه. أو ما هي العالقة الفعلية 
الفلسطيني  عليها  يحصل  أن  ميكن  التي  احلقوق  بني 

وبني توطينه في لبنان؟
الفلسطينيون  عليه  حصل  ما  أن  القول  أمكن  رمبا 
خطوة  فعالً  هو  سابقاً  بها  لهم  يعترف  لم  حقوق  من 
أولى في طريق األلف ميل. لكن ما ال ينبغي نسيانه أن 
الفلسطينيون  املفترضة سيحصل عليها  هذه احلقوق 
في لبنان، أي في تلك البيئة التي ال تهدأ، من التجاذب 
الطائفي والسياسي واإلقليمي والدولي التي قد تعرقل 
»املنقوصة«.  مجددا حتى احلصول على تلك احلقوق 
ويكفي أن نشير إلى السجاالت الدائرة منذ أشهر حول 
شهود  وح��ول  الظني  قرارها  وح��ول  الدولية  احملكمة 
الزور... التي عطلت كل أوجه احلياة األخرى في لبنان 
واإلنسانية  املدنية  احلقوق  ق��رار  مشروع  أن  لنتأكد 
مع  سنوات  ب��دوره  يطوى  قد  لبنان  في  للفلسطينيني 
استمرار هذه البيئة من عدم االستقرار في لبنان... وما 
ال ميكن إغفاله أيضا أن قبول هذا اجلزء املنقوص من 
احلقوق يعني، بحسب التجربة اللبنانية، أن ما تبقى 
عقود  انقضاء  قبل  عليه  احلصول  يتم  لن  حقوق  من 

أخرى من املعاناة...
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هي من أقدم القرى في اجلليل الغربي، لها تاريخ عريق 
فرعون  احتلها  ق��د  ك��ان  ق��ري��ة   19 ب��ني  م��ن  ذك���رت  وعميق، 
تابعة لقضاء  الرومان لتصبح بعدها  بها  مصر. استوطن 
صور ومن قراها الكبيرة. ُعرفت أيام العهد الصليبي باسم 
العثماني باالسم »إقرط«، وفي فترة  العهد  »أكرف«، وفي 
تصّب  »إق���رت«.  باسم  أيضا  سمّيت  البريطاني  االن��ت��داب 
جميع هذه األسماء في مكان واح��د وزم��ان واح��د... هناك، 
وأهلها  إق��رث  بيوت  جتمعت  الغربي،  اجلليل  ت��الل  وف��وق 
عاماً   62 بعد  لنا  ل��ي��رووا   ،1948 ع��ام  ثاني  تشرين  حتى 

حكاية املكان. 

رذايذنا وال قمح الصليبيني
عن احلياة الزراعية في القرية حدثنا ميالد أشقر- أبو 

زياد )1931( وهو يسكن اليوم في مدينة حيفا:
البيادر.  وع  ب��ال��زراع��ة  اش��ي  أكثر  اشتغلوا  البلد  أه��ل 
اخلتيارية كانت تعمل عريشة ع البيادر وتقعد حتت فّيتها، 
كل حارة بإقرث كان إلها عريشتها. البيادر كانت كلها جنب 
البيدر، ندرسه شهر  القمح كنا جنيبه من  بعضها البعض 
أو شهرين على فرس أو بقرات، بعدها نطحنه ناعم وبعد 
البيدر كله كنا نعمل عورمة كبيرة )قمج وتنب  ما يخلص 
مخلوطني، قبل الفصل، وموجودين على شكل هرم( ونعلن 
)يعني  البيدر  ي��ذّري  بّده  إلياس  أبو  مثال  بكرا  انه  للناس، 
يجو  ت��س��اع��د..  ال��ن��اس  وتيجي  ال��ت��نب(،  ع��ن  القمح  يفصل 
عشرة أو عشرين رجل حاملني مذراية )املذراية عبارة عن 
بالعورمة  يدقوا  طويلة(،  عصا  مع  أصابع  خمس  له  كف 
وي��ي��ج��ي ال��ه��وا ب��ي��اخ��د ال��ت��نب وب��خ��ل��ي ال��ق��م��ح. ال��ت��نب بيجي 
مرحلتني، مرحلة ناعمة كبيرة عشان السطوح واحليطان 

ومرحلة يكون مخزون علف للبقر...
مصنوع  غ��رب��ال  ك��ان  بالغربال،  القمح  يحطوا  بعدها 
مع  بيجي  يعني  الكبير.  للحب  وغ��رب��ال  الصغير  للحب 
عيون صغيرة أو كبيرة، وهاي شغلة نسوان. الرذايذ هي 
احلبة امليتة اللي بتنزل من الغربال، الرذايذ هاي ال للبيع 
وال للشراء، عادة بعطوها علف للمواشي، والقمح الصليبي 
هو اللي ببقى بالغربال نظيف نظيف مثل الذهب. “رذايذنا 
وال القمح الصليبني”، هذا مثل شعبي كانوا يقولوه للبنات 
الغريبة اللي بتجوزوهم وبجيبوهم على البلد، واملقصود 
البنات  من  أحسن  بضلهم  رذاي��ذ  كانوا  ولو  البلد  بنات  انه 

الغريبة اللي بجيبوهم على البلد )ضاحكاً(. 
ي��ع��ق��وب )1927( وه��ي  أم  ي��ع��ق��وب-  وت��ض��ي��ف جن��م��ة 

تعيش اليوم في كفرياسيف:
ت��زرع سنه دخ��ان وسنه قمح. بس كمان  الناس كانت 
كانت تزرع عدس، فول، حّمص، بصل، ما كّنا نشتري اشي 
من بّرا. كل شي من البيت! ما بقاش حدا يشتري مبصاري. 
بس الدخان كنا نبيعه لشركة دخان برا تيجي وتلّم الدخان 
العيد  بفترة  ال��دخ��ان  ح��ق  ي��وخ��دوا  البلد  وأه���ل  البلد.  م��ن 

يروحوا يشتروا فهيم أواعي وحلوايات ولوازم العيد. 

take the signal !!!
من مخزون ذكرياته حول املدرسة حدثنا معروف أشقر 

– أبو نعمة )1929(:
االن��ت��داب  ك��ان��ت ح��دي��ث��ة، وبنيت بفترة  اق���رث  م��درس��ة 
السابع  أنا درست لصف  الثالثينات.  بداية  البريطاني في 
ب���اق���رث، ع��ن��دي أخ خ��ل��ص ث��ان��ي ع��ش��ر. ب��اق��رث ال��ل��ي ك��ان 
 يخلص صف سابع كان ينزل ع البصة أو عكا يكّمل تعليمه. 
التعليم بأقرث كان منيح كتير، بذكر بحصص اإلجنليزي 
ال��دوام نحكي بس إجنليزي وممنوع  انه بعد  كان مطلوب 
أعطانا  أي��ام��ه��ا  املعلم  اجنليزياتنا.  ن��ق��ّوي  ع��ش��ان  ع��رب��ي، 
كنا  ب����األول   ،)Signal( سيجنال  اس��م��ه��ا  صغير  خشبة 

نسميها punishment يعني عقاب...

زمن السفربرلك )زمن األتراك وجتنيد الشباب العرب للجيش(
عن هذه الفترة حدثنا أبو زياد: 

اسمه  مختارنا  ك��ان   ،1914 سنه  السفربرلك،  بسنة 
كان  يومها  سبيت.  إبراهيم  للخوري  جّده  سبيت،  إبراهيم 

أبوي  التركي.  للجيش  القرى  لرجال  إج��ب��اري  جتنيد  في 
الشام،  أخ��ذوه على  17 سنه،  اب��ن  ك��ان  ملا  تركيا  جتند في 
وبعد بفترة هرب من الشام هو وواحد من قرية علما اسمه 
الطريق  ان��دراوس، وكانوا ميشوا بالليل وبالنهار يناموا. 
اجليش  ليلتني...  من  أكثر  حوالي  أخذت  إلقرث  دمشق  من 
أج���وا أخ���ذوه ك��م��ان م��رة لقرية سمخ وم��ن سمخ رّج��ع��وه 

بالقطار لسوريا. 
وصار  املنطقة  على  ج��راد  كتير  أج��ا  السفربرلك  بفترة 
لكل  جوائز  تعطي  صارت  تركيا  واليابس.  األخضر  يوكل 
بلدنا وكل  ي��وم علبة من بيض اجل��راد.  شخص بجمع كل 
البالد كتير تضررت من اجلراد، وأمي حكت لي انهم وصلوا 
الرجال  الفترة  بهاي  البقر.  ب��راز  من  يوكلوا  انهم  لوضع 
األرض  حت��رث  اللي  هي  النسوان  وكانت  ب��احل��رب،  كانوا 

وحتصد...

عالقتنا باالجنليز: 
حدثنا جريس طعمة- أبو رياض )1932( وهو يسكن 

اليوم في قرية كفرياسف:
وخصوصاً  منيحه،  كتير  كانت  ما  باالجنليز  عالقتنا 
اسمها  مبنطقة  مركزهم  كان  يومها  الثورة.  بأيام   36 بال 
الشباب  السمنية(، وكانوا يجمعوا  الصّوانه )عرب  خربة 
والكابري  والكويكات  والبصه  الزيب  ق��رى  من  باألساس 
مثل  يعاملوهم  ك��ان��وا  ويعتقلوهم،  باملقاومة  ويتهموهم 
حتت  النهار  كل  ويبرموا  بعضن  ايدين  ميسكوا  ال���دواب، 
عمري  ك��ان  ميكن  صغير،  كتير  كنت  يومها  أن��ا  الشمس، 

خمس سنوات...

رفع الراية البيضاء على سطح الكنسية
حّدثنا أبو زياد:

اإلسرائيلي  اجل��ي��ش  دخ��ل   1948 أول  تشرين   30 ب 
ترك  العربي  اجليش  ح��ي��رام«.  »عملية  من  كجزء  بلدنا  ع 
البير  م��ن  م���ّي  ع��م بنشل  ك��ن��ت  أن���ا  ي��وم��ه��ا  املنطقة وه����رب. 
بلدنا،  ع��ل��ى  بتطلع  اجل��ن��ود  ش��ف��ت  واال  ال��ب��ق��رات  وب��س��ق��ي 
ركضت عند أبوي وقلت له: يابا يابا، اليهود أجوا. قال لي: 

يابا، املختار وأهل البلد اتفقوا يطلعوا ع سطح الكنسية.
رميت سطل املّي وطلعت ع الكنسية. ملا وصلت الناس 
سطح الكنيسة، ربطنا احلطة البيضاء، ونزل وفد من عنا 
يالقي اجليش. التقوا وين املعصرة وين كراج دار عطاالله. 
الكنسية.  ب��اجت��اه  وم��ش��وا  بعضهم  على  سلموا  ال��وف��دي��ن 

وقتها أنا كنت واقف على سطح الكنسية ورافع العلم... 

عودة املسلحني ورفع الراية البيضاء على حمارة القرية
وعن إرجاعه للمقاومني يضيف أبو زياد:

الشباب  ب��اق��ي  ألن��ه  بالبلد  ش��اب  أك��ب��ر  كنت  أن��ا  يومها 
خافت ورحلت. وأهل البلد طلبوا مني أروح على بيت محمد 
سالح،  منهم  وآخ��ذ  وأطمئنهم  باملسل�ّحني  وألتقي  القاسم 
طريق  عند  ووصلت  مشيت  اجليش.  مع  االتفاقية  حسب 
املقبرة، تطلعت على اجلبل وشفت جنود وخفت يقتلوني، 
حملت علم صغير، نزلت على أرض اسمها ُكصبر )أرض في 
إقرث(، على قطمون )أرض مثلث، حواليها جبال، وصاحلة 
للزراعة( وكّملت على بيت محمود القاسم. هذا محمود كان 
بدوي وساكن بأرض حلاله مش بعيدة عن أراضي إقرث. 
مشيت حوالي ساعة، وملا شافوني املسلحني أجوا يركضوا 
حنا  س��ل��وم،  إل��ي��اس  منهم  بذكر  ص��ار،  ش��و  أحكيهم  عشان 
وإنه  ص��ار،  شو  لهم  حكيت  جريس.  ويوسف  لطف  توما، 
اليهود اجتمعوا مع املختار وسلموا البلد وبعتوني عشان 
أطلب منكم تسلموا السالح وإنه ما راح يصير عليكم إشي 
ذيب  يومها  معنا  ك��ان  أل.  وقسم  واف��ق  قسم  ب��أم��ان.  وانتو 
حاله  وسحب  البلد  يسلم  بده  ما  إنه  قال  وذي��ب  الشيبان، 
وراح. مشينا رافعني العلم األبيض على عصا، ونزلنا من 
على  وصلنا  ما  حلد  ال���وادي  قطعنا  القطمون،  على  اجلبل 

مشارف إقرث. 
ونذّل  بواريدنا  نسلم  بدنا  كيف  قال  الشباب  من  واحد 
حالنا، خلينا نحّط السالح كله على احلمارة، ميالد ولبيب 

بجّروها وإحنا بنمشي معهم...

الرحيل األول
عن الرحيل األول حدثتنا أم راضي: 

ص���ار اجل��ي��ش ي���روح وي��ي��ج��ي علينا. وب��ي��وم م��ن أي��ام 
وشفنا  الصبح  صحينا  ث��ان��ي،  تشرين  م��ن   6 ب  ال��ص��اله، 
انه  اجليش  ق��رر  وس��ي��ارات.   جيش  مليانه  والبيادر  البلد 
يأمن  ه  ب��دّ انه  بادعاء  ألسبوعني  الرامه  ع  البلد  أهل  يرّحل 
املنطقة من املقاومة وبعدها برّجع الناس. الناس تركت كل 
اوطومبيالت،  جاب  واجليش  البيادر.  وعلى  ببيوتها  شي 
حطوا الناس فيها وأخذوهم ع الرامه. وأتفق مع أهل البلد 
حمايتها  بهدف  واخل��وري  العائالت  بعض  فيها  تبقى  انه 
بيوتها.  ع  الناس  ترجع  ما  حلد  احلرامية  من   وحراستها 
ملا طلعنا كنت حبلى بابني راضي. قسم من العائالت راحت 
األغ��ل��ب رح��ل��وا على  ب��س  ف��س��وط��ه، وق��س��م على معليا،  ع 

الرامة...
وعن رحيله إلى الرامة حدثنا أبو زياد:

أنا طلعت مع بقراتنا من بلدنا لفسوطة، ومنها جلسر 
وللبقيعة.  لسحماتا  ب��ع��ده��ا  ح��رف��ي��ش،  غ��رب��ّي  احل��ب��ي��س 
بالبقيعة شّربت البقر، ارحتنا وكملنا طريقنا على الرامة. 
وبيوتهم  البلد  من  رحلوا  مسيحية  كتير  في  ك��ان  بالرامة 
البيوت  على  دل��ون��ا  دروز  ح��الل  أوالد  ف��ي  وك���ان  فاضية، 
الفاضية. إحنا سكّنا ببيت فيه حوش كبير حتى يعيش فيه 
هجر  الناصر،  إبراهيم  لفوزي  كان  البيت  هذا  كمان.  البقر 
شوارب،  مع  لرجل  صورة  بالبيت  كان  بذكر  سوريا،  على 
فراضة  م��ن  عائلة  جابولنا  بعدها  ك��م��ان.  س���ّدة  ف��ي  وك���ان 
بالتّبان   سكن  قسم  معنا.  سكنوا  مهجّرة(  جليلية  )قرية 
)مخزن للتنب( وقسم على السّدة )نص طبقة داخل البيت، 

يصعدون اليها بالسلم، وينام بها عادة الضيوف(. 
اجليش اإلسرائيلي طلب من الدروز إنهم يحطوا دائرة 
خضراء على أبواب بيوتهم، حتى إذا دخل يقدر يعرف بيت 
واحد  بذكر  املهّجرين.  ويرحلوا  املهّجر،  بيت  من  ال��درزي 
درزي اسمه علي قفورة )أبو محمد( أخذ علبة دهان وحّط 
ضلينا  إحنا  وهيك  خضرا  دوائ��ر  املسيحية  بيوت  كل  على 
أنا  انتقلت  بالرامة لسنة 1988 ومن بعدها  بالبالد. بقينا 

وعائلتي للعيش في حيفا. 

الرحيل الثاني
أضافت أم يعقوب:

انا وجوزي وبنتي ابتهاج من الناس اللي بقينا باقرث 
 60 ح��وال��ي  بالبلد  بقينا  ان���ه  ب��ذك��ر  األول،.  ال��رح��ي��ل  ب��ع��د 
أواعي  شوية  نّزلت  باقرث.  أبقى  بدّي  كان  ما  أنا  شخص. 
وبدي  صغيرة  كنت  أهلي،  واحل��ق  ال��رام��ه  ع  أروح  عشان 

أبقى مع أهلي. بس جوزي قال لي خليك باقرث. 
أيار  عشنا حياة تقريبا طبيعية من تشرين أول ل 29 
1949. كنت أضلني كل الوقت حاملي بنتي، وكانت حّدي 
بعضنا.  نزور  وكنا  بنتها  مع  اخلليل  موسى  مرت  ساكني 
البلد وشعر  البلد فاضي، كنت أفوت ع  ما فش حدا يعني، 
راس���ي ي��وّق��ف م��ن اخل���وف ألن��ه��ا ف��اض��ي.  ص���ارت ال��ن��اس 
ال��ذرة  ال��دخ��ان، ألن��ه  تشتغل ب��أرض��ه��ا وت���زرع ذرة م��ك��ان 

بيضاء بدها أقل عناية ووقت مثل الدخان...
البلد  اق��رث ترجع ش��وي ش��وي ع  أه��ل  بعدين ص��ارت 
وخاصة انه اجليش ما وفى بوعده. كثرت الناس وساعتها 

أجا اجليش وقرر انه يرحلنا كلنا. جابوا ترك ووقفوه على 
بس  حتملها  حتى  أواعيها  جّمعت  ال��ن��اس  حت��ت.  ال��ش��ارع 

اجليش ما رضي...

ليلة امليالد - 24/12/1951
حدثنا أبو نعمه:

ب��ف��ت��رة احل��ك��م ال��ع��س��ك��ري ك���ان م��س��م��وح ن����زور بلدنا 
ب��دون  تسافر  ال��ن��اس  كانت  إس��رائ��ي��ل،  استقالل  بيوم  ب��س 
التهجير،  ب��ع��د  إلق����رث  ال���ي  زي����ارة  أول  ب��ذك��ر  ت��ص��اري��ح. 
من  ال��رام��ه  من  شوفير  مع  سيارة  وعائلتي  أن��ا  استأجرنا 
ما كانت مهدومة.  البلد يومها  البلد.  دار مويس، ورحنا ع 
أنا ملا شفت البلد ضليتني ابكي انا وعمتي مرمي، من احلزن 
البيت من بعيد مفتوح  ما قدرت أروح ع بيتنا، شفت باب 
وال��ب��ل��د ف��اض��ي. ح��ّس��ي��ت مب��ش��اع��ر غ��ض��ب وخ����وف، وال��ل��ه 

ساعدني ما أنهار.
بيوتها  ع  ترجع  راح  انها  متأكدة  كانت  يومها  الناس 
وطالبنا  اإلسرائيلية  للمحاكم  توجهوا  البلد  أهل  بإقرث. 
بالعودة، لكن بنفس الفترة اللي حصلنا فيها على تأشيرات 
البيوت  البلد والبدء وبتجهيز وترميم  من احملكمة لدخول 
استعداداً للعود، دخل اجليش ع البلد بليلة امليالد سنة ال 

51 وفّجر كل بيوتها باأللغام واملدفعيات ما عدا الكنيسة.
ن��اق��ص، كلمة  اش��ي  ف��ي  ان��ه  لليوم بضلني حاسس  أن��ا 
بالبلد.  فكري  وبضّل  وباكل  وبفيق  بنام  أنا  ناقصة.  وطن 
اكتب مقال بشي جريدة مبضي من حتت:  لليوم كل ما  أنا 

معروف أشقر- إقرث- كفرياسف.

ما تبقى...
حول املسيرة القضائية حدثنا أبو رياض:

وإح����ن����ا ب���ال���رام���ة ك��ث��ي��ر ح������اول احل����اك����م ال��ع��س��ك��ري 
ب���إق���رث وك��ن��ا دائ��م��ا  إن���ه يعطينا أراض�����ي م��ق��اب��ل أرض���ن���ا 
شعب  م��ن  غائبني  ب��أم��الك  نبادلها  علينا  ع��رض��وا  ن��رف��ض. 
 وف��س��وط��ه وك��ف��ر ع��ن��ان وال��ص��ون��ة وغ��ي��ره��ا م���ن ال��ق��رى. 
أراضينا. بنوا يشوف  الوقت صارت تبني على  الدولة مع 
غورانوت هجليل على أرضنا وأرض أوالد عمي )مستوطنه 
وقرية  إق��رث  قرية  أنقاض  على   1980 ع��ام  بنيت  يهودية 
ع  نطلع  نقدر  صرنا  العسكري  احلكم  خلص  ملا  تربيخا(. 
البلد، وطلبنا من املطران إنه يتوّسط لوزارة األديان حتى 
البلد.  ما نسفوا  اللي تضررت بعد  الكنيسة  نصلح ونرمم 
اللي  الكنسية  ورمم��ن��ا  امل��واف��ق��ة  على  باحلصول  وجنحنا 
بعدنا بنصلي فيها لليوم. وسمح النا إنه ندفن أموات إقرث 
لوزارة  عديدة  ومالحقات  مطالبات  بعد   1971 بسنة  بس 

األديان، واليوم اللي برجع إلقرث هم بس املوتى.
أهل بلدنا مش ساكتني، ومن يوم الترحيل ولليوم وإحنا 
العدل  محكمة  ق��رار  وتطبيق  إلرج��اع��ن��ا  ال��دول��ة  م��ع  مبحاكم 
وإض��راب��ات  واعتصامات  م��ظ��اه��رات  كثير  عملنا  بإرجاعنا. 
كخطوات احتجاجية. وكل سنة أهل إقرث بنظموا مخيم صيفي 

ألطفال وشباب إقرث حتى يكّملوا مسيرتنا. 
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اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
خمس سنوات من العمل واالجنازات

اخلامسة  السنوية  ال��ذك��رى  في   –  2010 مت��وز،   9 احملتلة،  فلسطني 
لصدور نداء املجتمع املدني الفلسطيني حلملة مقاطعة إسرائيل، وسحب 
االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها )BDS( حتى متتثل للقانون 
الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  تتوجه  الفلسطينية،1   واحل��ق��وق  ال��دول��ي 
حلملة مقاطعة اسرائيل بتحياتها الصادقة إلى جميع شركائها ومؤيديها 
في  ساهموا  الذين  مؤسسات،  أو  أف��رادا  كانوا  س��واء  والدوليني،  احملليني 
حركة  بحق  اآلن  هي  التي  املقاطعة  حلركة  املدهش  النمو  وفي  التأسيس 
تدعو  املناسبة  وبهذه  ال��دول��ي.  القانون  وتدعيم  املساءلة  أج��ل  من  عاملية 
الضمائر  أص��ح��اب  جميع  املقاطعة  حلملة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة 
العقاب من خالل  إسرائيل من  إفالت  للتصدي الستمرار  العالم  في  احلية 
االنضمام حلركة املقاطعة، وعبر اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة في مجال 
على  أعوام  خمسة  مرور  فبعد  والعقوبات.  االستثمارات  سحب  املقاطعة، 
حملة املقاطعة، أثبتت احلركة، وبدون منازع، بأنها الصيغة األكثر فعالية 
أجل  من  نضاله  في  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  أخالقيا  واملتسقة 
إنهاء االحتالل واألبارتهايد اإلسرائيلي، ومن أجل إنهاء احلرمان املستمر 
لالجئني الفلسطينيني من ممارسة حقهم في العودة املكفول مبواثيق األمم 

املتحدة.
متجذر  العقوبات  وفرض  االستثمارات  سحب  املقاطعة،  حملة  ونداء 
في تقاليد ممتدة على مدى أكثر من مائة عام من النضال املدني والشعبي 
الفلسطيني من أجل احلرية، العدالة والكرامة اإلنسانية، ويستمد اإللهام 
العنصري. في عام 2005، وفي  الفصل  أفريقي ضد  النضال اجلنوب  من 
ضوء الفشل الكامل لألمم املتحدة وملا يسمى باملجتمع الدولي في محاسبة 
للقانون  املستمرة  انتهاكاتها  على  العقاب  من  إفالتها  واستمرار  إسرائيل 
حملكمة  التاريخي  »احل��ك��م«  أعقب  الصمت  م��ن  كامل  ع��ام  وبعد  ال��دول��ي، 
العدل الدولية،2 قام املجتمع املدني الفلسطيني مبناشدة مواطني العالم من 
في  للتواطؤ  حد  لوضع  بواجبهم  والقيام  األخالقية  املسئولية  حتمل  أجل 
انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحلقوق الشعب الفلسطيني، وقد شدد  
الفلسطيني،  للشعب  املصير  تقرير  حق  أولوية  على  املقاطعة  حملة  نداء 
وتناول احلقوق األساسية لألجزاء الرئيسية الثالثة للشعب الفلسطيني: 
ومن  الغربية  الضفة  غ���زة،  ق��ط��اع  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  م��ن  للتحرر 
أو  العنصرية،  للتفرقة  اإلسرائيلي  النظام  إنهاء  الشرقية؛  القدس  ضمنها 
لكي  الفلسطيني،  الشعب  غالبية  وه��م  لالجئني،  وبالنسبة  األبارتهايد؛ 
ديارهم  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  املتحدة  األمم  مبواثيق  املكفول  حقهم  مي��ارس��وا 

األصلية واحلصول على تعويضات.
وعلى أساس مبادئ تقدمية ومناهضة للعنصرية، قاد نداء املقاطعة، 
س��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات وال��ع��ق��وب��ات، وخ���الل خ��م��س س��ن��وات م��ن ص���دوره 
واعتماده من قبل أغلبية واضحة من املجتمع املدني الفلسطيني، إلى حركة 
بسرعة  النطاق  ومتسعة  خ��الل��ه،  تعمل  ال��ذي  للسياق  حساسة  نشطة، 
رفع  شأنها  من  وملموسة  واضحة  إج���راءات  اتخاذ  على  وق���ادرة  كبيرة، 
مستوى الوعي، وقول احلقيقة للسلطات املختلفة، وممارسة ضغوط على 
القمع  نظام  مع  املتواطئة  واملؤسسات  والشركات  ال��دول  وعلى  إسرائيل 
التي  اإلجن���ازات  أب��رز  من  بعض  يلي  وفيما  الثالث.  بحلقاته  اإلسرائيلي 

حققتها هذه احلركة العاملية خالل السنوات اخلمس املنصرمة.
م��ق��اط��ع��ة امل��س��ت��ه��ل��ك: س��م��ح��ت م��ق��اط��ع��ة امل��س��ت��ه��ل��ك ل���ألف���راد ب��إظ��ه��ار 
وقد  لالحتجاج،  خالقة  أشكال  والبتكار  اإلسرائيلي،  للقمع  معارضتهم 
أدت هذه األشكال من املقاطعة حتى اآلن إلى قيام عدد من كبار جتار املفرق 

مبراجعة مبيعاتهم من املنتجات اإلسرائيلية:
للتعاونيات  ال��ت��اب��ع��ة  االي��ط��ال��ي��ة  م��ارك��ت  ال��س��وب��ر  م��ح��الت  سلسلة 
وسبنسر  م��ارك��س  البريطانية  وامل��ت��اج��ر   3Nordiconad و  ال��زراع��ي��ة 
واملجموعة التعاونية4 أعلنت جميعها بأنها سوف تتوقف عن بيع منتجات 
الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  الشرعية  غير  اإلسرائيلية  املستوطنات  م��ن 

احملتلة.
في 30 آذار 2010، شارك ناشطون في احلملة من جميع أنحاء العالم 
في فعاليات اليوم العاملي حلملة املقاطعة، ونفذوا أعمال احتجاج مبتكرة، 

واضحة وناجحة خارج وداخل املتاجر التي تبيع منتجات إسرائيلية.5
أما حملة املقاطعة األكادميية،6 والتي ميكن القول أنها أصعب أشكال 
التواطؤ  ح��ول  للنقاش  النطاق  واس��ع  انتشار  في  ساهمت  فقد  املقاطعة، 
وإدام��ة  وتبرير  تخطيط  في  اإلسرائيلية  األكادميية  للمؤسسات  الراسخ 
جرائم  ذل��ك  مب��ا  إس��رائ��ي��ل،  ل���دول  والعنصرية  االستعمارية  السياسات 
حملة  سلطت  فقد  وخ��ارج��ه��م��ا.7  ال��ق��دس  غ���زة،  ف��ي  ترتكبها  ال��ت��ي  احل���رب 
األكادميية  املؤسسات  تلعبه  الذي  الدور  الضوء على  األكادميية  املقاطعة 
اإلسرائيلية؛ األمر الذي أدى إلى إنهاء بعض أشكال التعاون مع مؤسسات 

تعليمية إسرائيلية:
أي���ار 2010  ق��ام م��ؤمت��ر احت���اد اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د البريطانية ف��ي 
املقامة  أريئيل  مستوطنة  ف��ي  اجلامعية«  »الكلية  ملقاطعة  بالتصويت 

جميع  قطع  وإل��ى  نابلس،  منطقة  في  احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي  على 
ال��ذي يشكل  العمل العنصري  ال��ه��س��ت��دروت، وه��و احت��اد  االت��ص��االت م��ع 

ركيزة أساسية لسياسات دولة إسرائيل للتمييز العنصري واالستعمار.8
العام  القطاع  ملستخدمي  الكندي  االحت��اد  في  اجلامعات  موظفو  قام 
 ،2009 شباط  في  إلسرائيل  أكادميية  مقاطعة  إلى  يدعو  اقتراح  بتمرير 
كما تعهد أكادمييون مبمارسة ضغوط في كلياتهم من أجل قطع العالقات 

املالية مع إسرائيل.9
وبعيدا عن بريطانيا، يوجد اآلن حمالت مقاطعة أكادميية نشطة في 

كل من الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا وغيرها.10
وم���ن خ���الل رف��ض��ه��ا ت��ق��دمي غ��ط��اء ث��ق��اف��ي ل��ن��ظ��ام ال��ف��ص��ل العنصري 
اإلس��رائ��ي��ل��ي؛ ق��ام ف��ن��ان��ون وم��ؤس��س��ات ثقافية ب��إرس��ال رس��ال��ة واضحة 
إلسرائيل بأن احتاللها وسياستها العنصرية جتاه الفلسطينيني أمر غير 
مقبول. واملؤسسات الثقافية اإلسرائيلية، التي هي أبعد من أن تكون “فوق 
اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة  حملة  في  أساسيا  دورا  تلعب  السياسة”؛ 
“صنع في إسرائيل”، التي حتاول حتسني صورة إسرائيل والتغطية على 
مقاطعة  حمالت  توجد  األي��ام،  وهذه  وجرائمها.  االستعمارية  سياساتها 
فرنسا،  بريطانيا،  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  م��ن  ك��ل  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  ض��د  ثقافية 
ايطاليا، اسبانيا، جنوب أفريقيا، أستراليا، أملانيا، بلجيكا، كندا، النرويج 

وغيرها. وتشتمل النجاحات في مجال املقاطعة الثقافية على:
اإلسرائيلي  احلصار  لكسر  احلرية  أسطول  على  الهجوم  أعقاب  في 
 Klaxons املفروض على قطاع غزة، قامت مجموعة كالكسون وغوريالز
and Gorillaz بإلغاء حفالتها التي كانت مقررة في إسرائيل،11 وأشارت 
التقارير إلى أن ذلك القرار كان بسبب مهاجمة إسرائيل لألسطول، وفعلت 
Pixies نفس األمر.12 واألكثر أهمية من ذلك، هو قيام جنوم من  بيكسيز 
هوليوود مثل ميغ ريان ودستني هوفمان بإلغاء حضورهم إلى مهرجان 
أسطول  سفن  على  ال��ه��ج��وم  أع��ق��اب  ف��ي   2010 ل��ع��ام  السينمائي  ال��ق��دس 

احلرية.13
الكاتب  ق��ام  األس��ط��ول،  على  بالهجوم  تتعلق  أخ��رى  ت��ط��ورات  وف��ي 
على  كان  الذي  مانكل،  هيننغ  العالم،  في  مبيعا  واألكثر  البارز  السويدي 
إلى عقوبات دولية عاملية  منت أسطول احلرية عندما متت مهاجمته، دعا 
مع  سابقا  مت  ال���ذي  األس��ل��وب  بنفس  وحشيتها،  على  ك��رد  إس��رائ��ي��ل  ض��د 
جنوب أفريقيا العنصرية،14 كما كتب ايان بانكس Iain Banks، الكاتب 
البريطاني الشهير عامليا، كتب في صحيفة الغادريان بأن الطريق األمثل 
للفنانني، الكتاب واألكادمييني العامليني من أجل “إقناع إسرائيل بانحطاط 
قيمها وعزلتها األخالقية” هو “ببساطة من خالل عدم وجود أي عمل آخر 
العالقات  وقف  )أي  القانون”.15  عن  اخلارجة  الدولة  هذه  مع  به  للقيام 

معها(.
وسفينة  احل��ري��ة  اس��ط��ول  على  الهجوم  سبقت  التي  األسابيع  وف��ي 
“مرمرة”؛ قام فنانون من مستوى الفيس كوستيلو، غيل سكوت-هيرون 
وكارلوس سانتانا بإلغاء عروض مقررة في إسرائيل بعد تلقيهم نداءات 

من مجموعات فلسطينية وعاملية مشاركة في حملة املقاطعة.16
مثل  الثقافية  الشخصيات  من  العديد  هناك  ه��ؤالء،  إل��ى  وباإلضافة 
جون بيرغر، كني لوتش، جوديث بتلر، نعومي كالين، ومجموعة “يس-

مني” Yes-Men ، سارة شوملان، أهارون شبتاي، أودي ألوني، ادريان 
الثقافية  املقاطعة  ص��ري��ح  بشكل  دع��م��وا  ال��ذي��ن  ول��ي��ام��ز،  وج���ون  ري��ت��ش 
الفلسطينية ضد إسرائيل؛ وهناك شخصيات ثقافية رفضت املشاركة في 
اوغستو  مثل  سياسية  ألسباب  الرسمية  اإلسرائيلية  الثقافية  الفعاليات 
ك��ون��س��ول��و. وي��وج��د  ب��ري��ن��ك، فاينشينزو  أن��دري��ه  ب���ول، روغ���ر ووت����رز، 
بيورك   ،U2 بونو،  كيندي،  نيغيل  مثل  أخ��رى  وفنية  ثقافية  شخصيات 
Bjork، جان لوك غ��ودارد، سنوب دوج، وغيرهم الذين رفضوا عروضا 
للمشاركة في فعاليات ثقافية في إسرائيل، أو وافقوا على عروض معينة 

ومن ثم قاموا بإلغاء مشاركتهم بدون إبداء أسباب سياسية واضحة.17
ثقافية  مجموعات  قامت  عندما  وبتصميم  مبدئية  احتجاجات  وقعت 
من  رسميا  مدعومة  أو  إسرائيل  دول��ة  ترعاها  فعاليات  بتنفيذ  فنية  أو 
قبلها، مثل فرقة القدس الرباعية، باليه إسرائيل أو شركة “بات – شيفاه” 
للرقص، والتي تقدم عروضا في اخلارج في محاوالت لتبرئة إسرائيل من 

انتهاكاتها للقانون الدولي.18
مهما  دورا  تلعب  أن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��اض��ي��ة  ل��ألح��داث  مي��ك��ن  وب��امل��ث��ل، 
ع��دد قليل من  العالم؛ حيث ساهم  في رس��م ص��ورة دول��ة معينة في بقية 
هامة  توعية  في  إلسرائيل  الرياضية  باملقاطعة  املتعلقة  القليلة  املبادرات 

حول احلرمان اإلسرائيلي للفلسطينيني من حقوقهم:
بعد الهجوم على أسطول احلرية، قام فريق كرة القدم التركي حتت 
سن 19 سنة باالنسحاب من مباراة كانت مقررة مع الفريق اإلسرائيلي، 
لكرة  الدولي  االحت��اد  من  سنة   21 سن  حتت  السويدي  الفريق  طلب  كما 

القدم بأن يسمح له بالقيام بنفس الفعل.19

االحت��اد  من  غرامة  كانوتيه،  فريدريك  اشبيلية،  ن��ادي  مهاجم  تلقى 
عن  فيه  يعبر  تي-شيرت  قميص  عن  كشفه  بسبب  القدم  لكرة  االسباني 

تأييده لفلسطني خالل إحدى املباريات.20
س��ح��ب االس���ت���ث���م���ارات: ش��ج��ع��ت ع��م��ل��ي��ات ت��ص��ف��ي��ة االس���ت���ث���م���ارات 
أجل  م��ن  وال��ش��رك��ات  املالية  وامل��ؤس��س��ات  األف���راد  على  ضغوطا  وشكلت 
من  املتحققة  األرب���اح  م��ن  احل��د  بهدف  إس��رائ��ي��ل؛  ف��ي  استثماراتها  سحب 
سحب  حمالت  حققت  وقد  العنصري،  الفصل  واقتصاد  إسرائيل  ح��روب 

االستثمارات عددا من االنتصارات املهمة:
من  االن��س��ح��اب  حت��اول  الفرنسية  فيوليا  شركة  ب��أن  التقارير  تفيد 
العقد الذي أبرمته للقيام بدور في إدارة خطوط مترو القدس، وهو شبكة 
قطارات خفيفة تهدف لربط املستعمرات اإلسرائيلية في القدس الشرقية 
احملتلة، وسوف تساهم في نقل املستوطنني غير الشرعيني الذين يسكنون 
في الضفة الغربية احملتلة. ويجيء ذلك بعد أن قامت املجالس البلدية في 
كل من ستوكهولم، دبلن، غالواي، سليغو وسوانسي بحرمان الشركة من 

العقود املستقبلية، وقيام عدد من البنوك بتصفية أسهمها في الشركة.21
العمالقة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ال��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ق��ام��ت   ،2010 أي����ار  ش��ه��ر  ف��ي 
“إلبيت” اإلسرائيلية،22  شركة  من  استثماراتها  بنك” بسحب  “دويتشيه 
اإلسرائيلي  للجيش  معدات  بتوريد  تقوم  األمنية  للصناعات  شركة  وهي 
وت��وف��ر م��ك��ون��ات مستخدمة ف��ي ج���دار ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ف��ي األراض���ي 
كل  اتخذتها  مشابهة  ق��رارات  أعقاب  في  ذل��ك  وج��اء  احملتلة.  الفلسطينية 
 23،Foersta AP-Fonden السويدية  التقاعدية  الصناديق  اكبر  من: 
 Norwegian صندوق   النرويجي،  احلكومية  املعاشات  تقاعد  صندوق 
insurer KLP، صندوق الضمان الدمنركي “دانووتش”، “بنك دانسكي 

الدمنركي، و ABP، وهو أكبر الصناديق التقاعدية الهولندية.24
العقوبات: ينبغي أن تكون العقوبات الدولية جزءا مهما من األساليب 
اخلطيرة  انتهاكاتها  عن  الدول  ومساءلة  الدولي  القانون  لتعزيز  الهادفة 
للقانون، ويوجد بعض الدول التي تتخذ بالفعل مواقف طليعية، فيما كان 
لعدد من الدول األخرى ردود فعل قوية وحاسمة في أعقاب الهجوم على 

أسطول احلرية:
وب��إغ��الق  إس��رائ��ي��ل  م��ع  ال��ع��الق��ات  بقطع  وف��ن��زوي��ال  بوليفيا  ق��ام��ت 
السفارات اإلسرائيلية في تلك الدول، فيما قامت قطر وموريتانيا بتجميد 
إسرائيل  في  سفيرها  باستدعاء  األردن  قامت  كما  إسرائيل،  مع  العالقات 
كعمل احتجاجي على العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيني في قطاع غزة 

في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.25
نيكاراغوا  قامت  احل��ري��ة؛  أس��ط��ول  على  اإلسرائيلي  الهجوم  وبعد 
أفريقيا  جنوب  وق��ام��ت  إس��رائ��ي��ل،26  م��ع  الدبلوماسية  عالقاتها  بتعليق 
والتعليم  التربية  وزي��رة  قامت  بينما  أبيب،27  تل  في  سفيرها  باستدعاء 
على  األسلحة  حظر  على  التأكيد  بإعادة  هالفورسن  كريستني  النرويجية 
إسرائيل ودعت جميع الدول األخرى لكي »حتذو حذو املوقف النرويجي 
باستدعاء  تركيا  قامت  كما  إس��رائ��ي��ل«.28  مع  السالح  جت��ارة  يحظر  ال��ذي 
»مراجعة  إل��ى  احلكومة  التركي  البرملان  دع��ا  فيما  أبيب،  تل  في  سفيرها 

العالقات السياسية، العسكرية واالقتصادية مع إسرائيل«.29
اجلامعية  املسابقة  من  أريئيل  كلية  استبعاد  مت  ذل��ك،  إلى  باإلضافة 
والتي متت  إسبانيا  أقيمت في  التي  املستدامة  العمارة  العريقة في مجال 

برعاية احلكومة اإلسبانية في أيلول من عام 30.2009
وقد أظهرت حركة النقابات العمالية على الدوام شجاعتها والتزامها 
بحقوق اإلنسان من خالل تبني وتطبيق عقوبات عملية وملموسة تقودها 
عن  ل��إلع��راب  وذل���ك  القمعية،  األن��ظ��م��ة  ض��د  ال��واق��ع  أرض  على  النقابات 
تضامنها الفعال مع الشعوب املضطهدة حول العالم. وقد أصبحت تدابير 
هي  إسرائيل  ضد  العقوبات  وفرض  االستثمارات  سحب  املقاطعة،  حملة 
النموذج األبرز للتعبير عن تضامن النقابات العمالية مع الطبقة العمالية 

الفلسطينية ومع املجتمع املدني الفلسطيني عموما:
االيرلندية  االسكتلندية،  العمالية  النقابات  احتادات  مؤمترات  قامت 
املقاطعة بشكل حازم،  إج��راءات حملة  باعتماد وتأييد  أفريقية  واجلنوب 
مبا ذلك مراجعة العالقات مع الهستدروت، واعتماد إجراءات املقاطعة من 
جانب هذه االحتادات يعكس الفعاليات املتنوعة املنفذة من جانب العديد 

من النقابات الفرعية التابعة لهذه االحتادات.
لقد أبدت النقابات العمالية، وبشكل خاص نقابات عمال املوانئ في 
الذي  الفلسطينية  النقابية  احلركة  بنداء  اهتمامها  العالم،  أنحاء  جميع 
صدر في الثامن من حزيران 2010،31 والذي دعا إلى اتخاذ تدابير فعالة 
وملموسة ملنع التجارة اإلسرائيلية عبر املوانئ البحرية، وذلك كرد على 
كانوا  الذين  اإلنسانية  اإلغاثة  ونشطاء  عمال  بحق  اإلسرائيلية  املجزرة 
أكثر  السويدية  املوانئ  نقابة عمال  على منت أسطول احلرية. وقد منعت 
من 500 حاوية تزن ما يقارب 5000 طن من البضائع خالل أسبوع واحد 
من الفعاليات ضد التصدير واالستيراد إلى ومن إسرائيل الذي انطلق في 

23 حزيران 2010.32 فيما قامت الفروع احمللية العشرة لالحتاد الدولي 
لعمال أحواض السفن ومعرض االحتاد في كاليفورنيا – الواليات املتحدة 
بتمرير اقتراح يدعم اتخاذ تدابير صناعية من خالل تنفيذ اعتصام عمالي 
ومجتمعي واالمتناع عن تفريغ سفينة شحن إسرائيلية ملدة 24 ساعة،33 
مع  اجتماع  حضور  م��ن  إسرائيلي  قنصلي  لوفد  السماح  رف��ض  والح��ق��ا 
امتنعت  قد  الهند  في  كوشني  ميناء  في  العمال  نقابات  وكانت  االحت��اد.34 
أن  كما   2010.35 ح��زي��ران   23 منذ  اإلسرائيلية  الشحن  سفن  تفريغ  عن 
املوانئ  نقابات عمال  التركي،   Liman- Is اس   –أي  ليمان  احتاد عمال 
احلليفة  واالحت���ادات  أفريقيا  جنوب  في  النقل  عمال  واحت��اد  النرويجية، 
اإلسرائيلية  التجارة  مقاطعة  في  رائ��دة  كانت  والتي   –  )SATAWU(
سفينة  تفريغ  رفضها  خ��الل  م��ن   2009 ع��ام  م��ن  ش��ب��اط  ف��ي  البحار  عبر 
شحن إسرائيلية في ميناء ديربان، وذلك احتجاجا على احلرب العدوانية 

اإلسرائيلية على قطاع غزة وضد احلصار.36
وفي تطورات أخرى متعلقة بالهجوم على أسطول احلرية، قام احتاد 
البلجيكية بتبني موقفا قويا لصالح حملة املقاطعة؛37  النقابات العمالية 
وقام احتاد العمال البريطاني يونيسون  UNISON بتعليق عالقاته مع 
 UNITE الهستدروت؛38 فيما قام احتاد العمال البريطاني األكبر، يونايت
الداعم حلملة املقاطعة؛39 كما قرر احتاد عمال  التأكيد على موقفه  بإعادة 
البلديات في جنوب أفريقيا )SAMWU( إطالق حملة جلعل كل بلدية في 

جنوب أفريقيا “منطقة خالية من األبارتهايد اإلسرائيلي”.40
فلسطينيون  ق���ادة  ق��ام   ،2009 أول  ك��ان��ون  ف��ي  تاريخي  ت��ط��ور  وف��ي 
 – ح��ق  وقفة   – فلسطني”  “كيروس  وثيقة  ب��إص��دار  ب���ارزون  مسيحيون 
كلمة إميان ورجاء ومحبة – والتي دعت الكنائس في جميع أنحاء العالم 
ل�«قول كلمة حق والتخاذ موقف جتاه حقيقة االحتالل اإلسرائيلي لألرض 
املقاطعة،  حملة  لبس  أي  وب���دون  تتبنى،  الوثيقة  وه��ذه  الفلسطينية«، 
سحب االستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل باعتبارها واحدة من أساليب 
التضامن الرئيسية غير العنيفة، وهي حتث املنظمات الدولية ذات القاعدة 
في  ن��رى  »ن��ح��ن  ع��ل��ى:  الوثيقة  وت��ؤك��د  الشكل،  ه��ذا  تبني  على  اإلمي��ان��ي��ة 
املقاطعة وسحب االستثمارات باعتبارها أدوات للعدالة، السالم واألمن«. 
 وقد أدى ذلك إلى عدد من اإلجراءات الهامة من جانب املجموعات اإلميانية:

ق��ام��ت ال��ك��ن��ي��س��ة امل��ي��ث��ودي��ة )ب��روس��ت��ت��ان��ت��ي��ة( ف���ي امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
 2010 حزيران  في  فلسطني«  »كيروس  وثيقة  على  باملوافقة  بالتصويت 
اإلسرائيلية  االستعمارية  املستوطنات  منتجات  على  مقاطعة  وبتطبيق 

غير الشرعية في األراضي الفلسطينية احملتلة.41
قامت جلنة دراسة الشرق األوسط في الكنيسة املشيخية في الواليات 
بتأييد  األمريكية  املشيخية  الكنيسة  بقيام  يوصي  تقرير  بإصدار  املتحدة 

وثيقة “كيروس فلسطني” وباتخاذ التدابير املناسبة.42
فمن  املقاطعة،  ح��رك��ة  أح��رزت��ه��ا  ال��ت��ي  النجاحات  اس��ت��ع��راض  ول���دى 
يتم   2005 ع��ام  في  الصادر  الفلسطيني  املدني  املجتمع  ن��داء  أن  الواضح 
التجاوب معه هذه األيام من قبل تيار وجهات فاعلة رئيسية؛ جنوم فنية 
مجموعات  رئيسية،  عمالية  نقابات  عاملية،  مالية  مؤسسات  وثقافية، 
نوع،  كل  من  ضمائر  أصحاب  وأف��راد  حكومات  سياسية،  أح��زاب  دينية، 
وكل هؤالء شرعوا في القيام بإجراءات. إن هذه احلركة العاملية هي بداية 
لعزل إسرائيل. وبذلك حتيي اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة هذه اجلهود 
في  صغيرا،  ك��ان  مهما  دورا،  لعب  شخص  ك��ل  تشكر  أن  وت��ود  ب��ح��رارة، 

تطوير هذه احلركة من أجل العدالة واملساواة في احلقوق.
وف��رض  منها  االس��ت��ث��م��ارات  سحب  إس��رائ��ي��ل،  مقاطعة  حملة  وت��ب��ني 
حتويل  كيفية  وإلى  أفعال،  إلى  األق��وال  لترجمة  الطريق  عليها  العقوبات 
الدعم العاطفي للعدالة إلى أفعال ميكنها أن تؤدي فعليا إلى إنهاء الظلم. 
الفلسطينيون  يقودها  التي  املقاطعة  حركة  ف��إن  سنوات،  خمس  وخ��الل 
ق��د حققت أك��ث��ر مم��ا حققه ال��ك��ف��اح اجل��ن��وب أف��ري��ق��ي ض��د األب��ارت��ه��اي��د في 
سنوات عديدة، وذلك وفقا لتقديرات مباشرة من قادة ذلك الكفاح. وخالل 
اخلمس سنوات املقبلة، تأمل اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة بأن الشعب 
لالحتالل  املظلم  النفق  نهاية  في  الضوء  برؤية  يبدأ  س��وف  الفلسطيني 
واألبارتهايد اإلسرائيلي والتنكر حلقوق الالجئني. وبالنظر إلى االلتزام، 
اإلبداع، التشبيك، ومهارات التخطيط واملناصرة املبدئية حلقوق اإلنسان 
العاملية وللقانون الدولي التي يظهرها ناشطو حملة املقاطعة وشركائها 
التطلعات سوف تتحقق بالتدريج. ومن أجل بقاء  العالم، فإن هذه  حول 
االستثمارات  سحب  إسرائيل،  مقاطعة  حملة  فعاليات  لنكثف  حيا،  األمل 
منها وفرض العقوبات عليها حتى متتثل للقانون الدولي وتسلم باحلقوق 

الفلسطينية!

لالطالع على الهوامش يرجى زيارة
موقع مركز بديل، جريدة حق العودة العدد 40.


