[خرب كان :إيجاز ي َُخ ّ ُب عن نشاطات أمم للتوثيق واألبحاث ومُطالعاتها]

اإلصدار الثاين  Iحزيران 2017

ماذا بقي للفلسطين ّيني من «ا ُمل َخ َّيامت»؟
عن عني الحلوة وسواه من َح ّبات العنقود

بيــن الســابع مــن
شــهر نيســان الماضــي
والحــادي
()2017
عشــر منــه شــهد
مخيــم عيــن الحلــوة،
الواقــع إلــى الشــرق
مــن صيــدا« ،عاصمــة
َّ
الفلســطيني»،1
الشــتات
ّ
أ ّيا ًمــا مــن االشــتباكات
وصفــت باألعنــف 2ولــم
تتــردد إحــدى اليوميــات
الحرفــي
المفارقـ ِ
المفارقـ ِ
ـم عيــن الحلــوة الــذي ُبـ ِد َء ِبت َْســوي ِر ِه ،بالمعنــى َ
 ...وعلــى مــا ُي ِ
ـات َّأن ُم َخ َّيـ َ
ـات ُ
الحــظ الكثيــرونَ ،ف ِمــنْ ُ
األج ِه ـ َز ِة األمن َّي ـ ِة اللبنان َّي ـ ِة وســواها ،هُ ـ َو
اللبنانيــة عــن وصفهــا للكلمــة ،خريــف عــام ،2016
ِ
والخاضـ َـعُ ،م ْنـ ُـذ ســنوات ،لِعنا َي ـ ٍة أ ْم ِن َّي ـ ٍة فا ِئ َق ـ ٍة ِمــنَ ْ
الم َخ َّيـ ُـم الــذي تتوالــى فيــه الحــوا ِد ُث األمن َّي ـ ُة ْ
واالش ـ ِتباكات...
ُ
بـ«معركــة عبـرا الثانيــة»
غامــزة مــن قنــاة معركــة
وإذ أطلقــت علــى تلــك االشــتباكات صفــة العنــف
عبــرا األولــى التــي أنهــت الحيث ّيــة العســكرية لمــا
بصيغــة أفعــل التفضيــل فلتمييزهــا َع ّمــا يتكــ ّرر
أســمي «الحالــة األســيرية» ــــ نســبة إلــى الشــيخ
وقوعــه ،فــي عيــن الحلــوة ،منــذ ســنوات ،مــن َتحــاور
أحمــد األســير.3
بالنــار ،هامــس أحيا ًنــا صاخــب أحيا ًنــا أخــرى ،يــكاد،
( )1فــي ســبيل وصــف موجــز لمــا آلــت إليــه جغرافيــا المخيــم السياس ـ َّية والتنظيم َّيــة ،ولتقديــر مــا نــآه عــن صــورة «العاصمــة» مــن «الشــتات» الفلســطيني،
أنظــر «ورقــة التقييــم وتقديــر الموقــف» التــي أعدّتهــا المنظمــة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان (حقــوق) تحــت عنــوان« :كــي ال يبقــى قاطنــو عيــن الحلــوة ضحايــا
تصفيــة الحســابات وصنــدوق بريــد لمختلــف الجهــات ،وليتح ّمــل المرتكبــون والمح ّرضــون والداعمــون المســؤولية األخالقيــة والقانونيــة عــن األذى الالحــق بالســكان
المدنييــن» ،بيــروت  14نيســان\أبريل .2017
( )2أنظرً ،
مثل« ،رفض شروط بدر ...والحسم العسكري مستم ّر» ،الجمهورية 11 ،نيسان .2017
( )3عين الحلوة« :معركة عبرا الثانية» ،األخبار 11 ،نيسان .2011
مشــروعٌ توثيقي\بحثــي ُت َن ِّفـ ُـذ ُه أمــم للتوثيــق واألبحــاث بدعــم مشــكو ٍر من معهــد «العالقــات الخارج َّيــة األلماني».
علــى أ َّنـ ُه فـ َّ
ـإن المســؤول َّية ع ّمــا َ
ـات ُ
تتض َّم ُنـ ُه األدب ّيـ ُ
ـروع هــي ِمــنْ مســؤول َّي ِة أمــم َو ْحدَهــا.
ذات ِّ
الص َلـ ِة بهــذا المشـ ِ
كان إعــداد هــذه الورقــة ،وهــي مــن تلــك األدب ّيــات ،علــى ســبيل التقديــم للقــاء ُع ِقـ َد فــي إطــار المشــروع المشــار
إليــه أعــاه تحــت العنــوانِ الــذي ي َِسـ ُـم هــذه الورقــة .للمزيـ ِد ِمــنَ الوقا ِئـ ِع واألرا ِء َحـ ْو َل ال َموضــوع الــذي تتناولــه
وحـ ْو َل اللجــوء إلــى لبنــان بوجــه عــام ،لط ًفــا زيــارة www.memoryatwork.org
هــذه الورقــةَ ،
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النتظــام دور ّيتــه ،أال ُي َعــدََّ ،ب ْعــدُ  ،بالحــدث الــذي
َ
يســتحقّ
الملــي عنــده.
التوقــف
َّ
والحقيقــة ّأن مــا م ّيــز اشــتباكات نيســان عــن
ســابقاتها هــو َّأن العنــف لــم ُي ْقت ََصــر علــى العمل ّيــات
العســكرية التــي تخللتهــا ،بــل تجاوزهــا إلــى اللغــة
التــي رافقــت هــذه االشــتباكات ...أو ُيمكــن القــول
َّإن عُ ن َ
ْــف هــذه االشــتباكات كان صــدًى لمــا أريــد
للعمل ّيــات العســكر َّية التــي خيضــت خاللهــا أن
تح ّققــه مــن «إنجــاز» فــي األمــن وفــي السياســة.
فــإذ تقــ ّرر ،مجــ ّددًا ،بالتنســيق بيــن «الســلطات
ٌ
ُ
كنايــة ملتبســة
والســلطات اللبنانيــة
اللبنانيــة» ــــ
ــع َت ْحتَهــا مجموعــة إرادات ليســت «الدَّولــة»
َت ْج َم ُ
مرجعهــا جمي ًعــا ــــ وبيــن عــدد مــن القيــادات ومــن
الم َم ِّث ِل ّيــات الفلســطينية أن ُتنْشــر قــوة أمنية مشــتركة
ُ
فــي أرجــاء المخيــم تعمــل ،كمــا يــدل اســمها ،علــى
َن ْشــ ِر األمــن فيــه ،تصــدّت لهــذه القــوة ،خــال
انتشــارها« ،مجموعــة» مكتومــة الــوالء ،يتأرجــح
تعريفهــا بيــن «اإلســام َّية» و«اإلرهاب َّيــة» ،منســوبة
5 ،4
إلــى فــان مــن النّــاس معرقلــة هــذا االنتشــار.
اســتجابة لهــذا التحــدي الــذي ا َّتخــذ شــكل َت َصــ ٍّد
َع ْســكريٍّ ارتفعــت خــال اليــوم األول مــن االشــتباكات
أصــوات تدعــو إلــى «الحســم» ــــ أي إلــى القضــاء
علــى المجموعــة المتصديــة وزعيمهــا  6ــــ غيــر ّأن
نجــاح هــذه المجموعــة فــي «الصمــود» ،و َذوا َء

من اليمين إلى اليســار :روجيه أصفر ،وفيق هواري ،ســجعان قزي ،لقمان سليم ،وظافر الخطيب.

لبنان« :اللجوء» في ميزان الطائف َّية

فــي إطــار المشــروع التوثيقي\البحثــي «علــى الرحــب
والســعة؟ لبنــان فــي الجئيــه» الــذي تنفــذه أمــم للتوثيــق
واألبحــاث بدعــم مــن معهــد العالقــات الخارجيــة األلمانــي
(إيفــا) ،وتحــت عنــوان «لبنــان :اللجــؤ فــي ميــزان
الطائفيــة» دعــت أمــم يــوم الســادس مــن أيــار  2007إلــى
نــدوة مغلقــة شــارك فيهــا عــدد مــن الباحثيــن والمهتميــن
خصوصــا.
بمســألة اللجــوء عمو ًمــا ،وباللجــوء إلــى لبنــان
ً
قدمــت أمــم لهــذه النــدوة بورقــة عمــل َذ َّك ـ َرت فيهــا بـ َّ
ـأن
اللجــوء هــو مــن «األســاطير المؤسســة» للكيــان اللبنانــي،
َّ
وأن توطيــن أولــى موجــات اللجــوء ،اللجــوء األرمنــي،
ســاهمت فــي صياغــة النظــام الطائفــي اللبنانــي مــن خــال
االعت ـراف بالطوائــف األرمنيــة كـ«طوائــف تاريخيــة» ،كمــا
ذكــرت بموجــات اللجــوء التــي ســبقت اللجــوء الســوري
متســائلة« :كيــف يمكــن لنــا أن نفســر بـ َّ
ـأن بل ـدًا مجر ًبــا،
بــل مخضر ًمــا ،فــي اللجــوء يتصــرف كمبتــدئ ال خبــرة لــه،
وال ذاكــرة مؤسســاتية لمــا مـ َّر بــه وعليــه؟» ومســتطردة مــن
هــذا التســاؤل إلــى آخــر أكثــر إحر ًاجــا« :إلــى أي حــد يمكــن
القــول بــأن اســتعالء الطائفيــة ،ســواء بعناوينهــا الصريحــة،
أو مــن خــال الممارســة ،هــو مــن األســباب الرئيســية وراء
غيــاب المعالجــة السياســية ألزمــات اللجــوء واالســتعاضة
عنهــا بالتســول واألمــن»؟
قــدم للقــاء مديــر أمــم للتوثيــق واألبحــاث لقمــان ســليم
ً
مســتعرضا محــاور أخــرى وردت فــي الورقــة المذكــورة

( )4بشــأن القــوة األمنيــة المشــار إليهــا فــي هــذا الســياق ،أنظــر :أحمــد منتــش« ،تشــكيل القــوة المشــتركة فــي عيــن الحلــوة ...قض ّيــة المطلوبيــن دونهــا عقبــات»،
النهــار 5 ،آذار  .2017ممــا يأتــي فــي هــذه المقالــة« :مــن المقـ ّرر أن يتـ ّـم غـدًا [ ]...أو بعــده [ ،]...اإلعــان رســم ًّيا عــن تشــكيل القــوة المشــتركة فــي مخيــم عيــن
الحلــوة ،بعــد حـ ّ
ـل الق ـ ّوة األمن ّيــة المشــتركة الســابقة والتــي كانــت بقيــادة المســؤول العســكري الفتحــاوي منيــر المقــدح [ .]...تشــكيل القــوة المشــتركة حصــل
بعــد لقــاء عقدتــه اللجنــة السياسـ ّية الفلســطين ّية المص ّغــرة التــي انبثقــت مــن القيــادة السياســية الفلســطينية العليــا فــي لبنــان ،فــي مقـ ّر الســفارة الفلســطينية فــي
بيــروت فــي حضــور الســفير أشــرف دبــور ،ومهمتهــا ال تختلــف كثيـ ًرا عــن مهمــة القــوة الســابقة( ،الحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار) ،إضافــة إلــى إعطائهــا صالح ّيــات
التدخــل عنــد وقــوع أي حــادث أمنــي مــن دون الرجــوع الــى اللجنــة السياســية العليــا .واســتنادًا إلــى مصــادر اللجنــة الفلســطينية فــإن "القــوة المشــتركة" تتألــف
مــن  100ضابــط وعنصــر مزوديــن باألســلحة المناســبة 60 ،مــن حركــة "فتــح" وفصائــل المنظمــة و 40مــن "تحالــف القــوى الفلســطينية" و"القــوى اإلســامية" و"أنصــار
اللــه" ،وهــي بقيــادة المســؤول العســكري فــي "فتــح" ،ونائبــه مــن حركــة "حمــاس" ،إلــى جانــب "هيئــة أركان" مؤلفــة مــن ثالثــة ضبــاط مــن فصائــل ّ
المنظمــة
ومثلهــم مــن "التحالــف" وضابــط من"القــوى اإلســامية""( ،عصبــة األنصــار" و"الحركــة اإلســامية المجاهــدة") ،إضافــة إلــى ضابــط مــن حركــة "أنصــار اللــه" ،و ُت َمـ َّول،
كمــا كانــت ســاب ًقا %80 ،مــن "فتــح" و %20مــن "حمــاس" و"الجهــاد اإلســامي"».
( )5عن بالل بدر الذي تنسب إليه المجوعة المذكورة ،أنظر :أحمد منتش« ،من هو بالل بدر "رامبو" عين الحلوة؟» ،النهار 10 ،نيسان .2017
( )6أنظر :علي داود« ،الحسم العسكري في عين الحلوة ...ومجموعات بدر تتف ّكك» ،الجمهورية 10 ،نيسان .2017
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[]2

»»

مــا بــدا ،بــدا فقــط ،فــي أ َّولِ األمــر إجما ًعــا علــى
ً
تخفيضــا فــي نبــرة الدعــوة تلــك،
«الحســم» ،اســتتبع
وانتهــى األمــر باتفــاق ،أو مــا ُيشــبه االتفــاق ،بنــده
ـب إليــه المجموعــة
نسـ ُ
الرئيــس تــواري فــانٍ الــذي ُت َ
7
عــن األنظــار!

صورة جامعة للمؤتمر.

ومعتب ـ ًرا أن منتهــى طمــوح هــذا اللقــاء أن يكــون تمري ًنــا
علــى التصــارح.
تــا هــذا التقديــم ثــاث مداخــات أولــى لوزيــر العمــل
الســابق األســتاذ ســجعان قــزي الــذي ركــز علــى أنــه «ال
يجــوز تصويــر مشــكلة النازحيــن علــى أنهــا اقتصاديــة بــل
هــي كيانيــة .فهــذه المشــكلة ليســت ذات مــدى زمنــي
واضــح ومعــروف .مــن ثــم ،فــإن تأثيــر النــزوح الســوري
علــى لبنــان ليــس َّ
أقــل خطــراً علــى لبنــان مــن الحــرب
الدائــرة فــي ســوريا علــى الســوريين ،وأي مقاربــة أخــرى
مبســطة هــي مقاربــة ســاذجة أو متواطئــة علــى وحــدة
لبنــان» .أمــا المداخلــة الثانيــة فكانــت للباحــث الفلســطيني
ظافــر الخطيــب الــذي ركــز علــى أن إشــكالية الطائفيــة التــي
مــا يــزال اللبنانيــون يتخبطــون فيهــا وفــي نقاشــها هــي
مــن الروافــد األساســية لتطييــف مســائل اللجــوء والعتمــاد
سياســات انتقائيــة تزيــد مــن مشــاكل لبنــان ومــن مشــاكل
الالجئيــن عــوض أن تســاهم فــي احتوائهــا .أمــا المداخلــة
األخيــرة فكانــت للباحــث الســوري روجيــه أصفــر الــذي
َف َّصــل ،باإلحالــة إلــى عــدد مــن التجــارب الشــخصية التــي
مــر بهــا كســوري مســيحي ذي تجربــة مديــدة فــي العمــل
األهلــي والمدنــي ،مــا يســتولي علــى نظــر كثيــر مــن
لبنانييــن مــن َغشــاوات (طائفيــة) تحــول بينهــم وبيــن
مقاربــة موضوعيــة عاقلــة لمشــكلة ال ينكــر أحــد وطأتهــا
الثقيلــة.
بعــد هــذه المداخــات دار نقــاش أداره األســتاذ وفيــق
هــواري بيــن أصحــاب المداخــات والحاضريــن لــم يخــل
أحيا ًنــا مــن حــدة وتوتــر تنــاول عــددًا مــن المســائل ذات
الصلــة بموضــوع اللجــوء الســوري مــن أبرزهــا تدخــل
حــزب اللــه فــي ســوريا ونظــرة الالجئيــن الســوريين إلــى
هــذا التدخــل ،واالســتعمال التحريضــي لألرقــام المتعلقــة
بهــذا اللجــوء دونمــا اعتبــار لمــا يعــود بــه مــن مغانــم ومــا
يمكــن أن يعــود بــه فــي ظــل سياســات لبنانيــة أكثــر واقع َّيــة
وأقــل إيديولوج َّيــة ،ووجاهــة التواصــل أو عدمــه مــع النظــام
الســوري ،عــاوة بالطبــع ،علــى فكــرة إعــادة الالجئيــن إلــى
مناط ـ َق مزعوم ـةٍ آمنــة فــي ســوريا.

ليــس مــا تقـدّم ،فــي واقــع الحال ،ســوى الوجــه األظهر
م ّمــا شــهده مخيــم عيــن الحلــوة خــال تلــك األ ّيــام
مــن نيســان  .2017فخــال األشــهر التــي ســبقت هــذه
االشــتباكات ،وهي اشــتباكات ســبقتها اشــتباكاتُ ،ش ِرعَ
بتســوير المخ ّيــم ،8وخاللهــا ً
أيضــا تتالــت ،علــى نحــو
يومــي أحيا ًنــا ،األخبــار التــي ُيســتفا ُد منهــا َّأن شــيئًا مــا
يختلــج فــي المخ ّيــم .فــإذ كـ ّرت ُســبحة األفـراد الذيــن
عمــدوا إلــى تســليم أنفســهم إلــى أجهــزة األمــن
اللبنانيــة تحــت عنــوان تســوية ملفاتهــم ،بــادر أحــد
هــذه األجهــزة إلــى اإلغــارة فــي أيلــول  2016علــى
أحــد أطـراف المخيــم وإلــى إلقــاء القبــض علــى أحــد
المطلوبيــن 9.وعلــى مــا يق ـدّر المــرء ،مــا كان لهــذه
االختالجــات أن تع ّبــر عــن نفســها بهــذه األشــكال لــوال
مــا ظ ّللهــا مــن مظـ ّـات سياســية منهــا الظاهــر للعيــان
مــن قبيــل الزيــارة التــي قــام بهــا إلــى لبنــان مطلــع
الســنة الجاريــة رئيــس الســلطة الفلســطين ّية محمــود
ّ
األقــل مشــهد ّية رغــم أهميتهــا مــن
عبــاس ،ومنهــا
مثــل تدريــب مقاتليــن لفتــح فــي بعــض المخ ّيمــات
ـي» 10أو « ِدبلوماســية» حــزب اللــه حيــال
«ب ِع ْلـ ٍـم لبنانـ ّ
الحــركات والتنظيمات اإلســامية الفلســطينية الشــهيرة
11
منهــا واألقــل شــهرة.
أ ّمــا متــى مــا نظــر المــرء إلــى ماجريــات اشــتباكات
نيســان فأدنــى مــا يســتوقفه ّأن طرقــات لبنــان
شــهدت ،خــال األيــام التــي دامتهــا تلــك االشــتباكات،
نقــل مقاتليــن فلســطين ّيين وأســلحة وذخائــر،

( )7في انتهاء االشتباكات ،أنظر« :إنتهت المعركة في "عين الحلوة" ...من انتصر؟» ،النهار 14 ،نيسان .2017
( )8أنظرً ،
مثل ،خالد الغربي« ،القصة الكاملة لـ"جدار العار" في عين الحلوة» ،المدن 23 ،تشرين الثاني .2016
(« )9عماد ياسين في قبضة مخابرات الجيش» ،األخبار 22 ،أيلول .2016
( )10أنظر ،رضوان عقيل« ،مقاتلون لـ"فتح" يتد ّربون في الرشيد ّية ِب ِع ْل ٍم لبناني ـ الق ّوة األمن ّية تحت االختبار في عين الحلوة اليوم» ،النهار 6 ،آذار .2017
( )11أنظر ،م َث ًل« ،ماذا عن تقارب حزب الله وحماس؟» ،السفير 14 ،كانون األول .2016
www.memoryatwork.org
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برعايــة لبنانيــة رســمية ،مــن مخ ّيمــات منطقــة صــور
إلــى مخيــم عيــن الحلــوة لمــؤازرة القــوة األمنيــة
12
المشــتركة!

•
بيــت القصيــد أن مــا جــرى خــال تلــك األيــام فــي
مخيــم عيــن الحلــوة كان لبنان ًّيــا ،أي تعبيــ ًرا ع ّمــا
َت َل ْب َن َن ـ ُه المخيــم خــال العقــود الماضيــة ،مــع بقائــه
َج ْي ًبــا علــى حــدة ،أكثــر م ّمــا كان اقتتـ ً
ـال فلســطين ًّيا\
فلســطين ًّيا ألســباب فلســطين ّية علــى أرض لبنان ّيــة؛ وإذ
ال يمكــن القــول ّإن هــذه االشــتباكات كانــت أ َّول
تعبيــر عــن تلــك اللبننــة ،فــا معــدى مــن التســليم
بأنــه قـ َّـل ،فــي مــا ســبق ،أن أســفرت اليــد اللبنانيــة
عــن نفســها كمــا أســفرت خــال تلــك االشــتباكات ،ــــ
بــل ال مبالغــة فــي الذهــاب إلــى أبعــد ممــا تقــدم،
وإلــى القــول بـ َّ
ـأن ماجريــات هــذه االشــتباكات ،داخــل
المخيــم وخارجــه ،وصـ ً
ـول إلــى مــا انتهــت إليــه مــن
ـلبي كرســت لبنــان شــري ًكا كامــل الش ـراكة
تعــادل سـ ّ
فــي ّ
كل مــا قــد يأتــي علــى هــذا المخيــم ،ومــا قــد
يأتــي علــى ســواه مــن منــازل اللجــوء الفلســطيني
المنتشــرة فــي ربــوع لبنــان.
ـام مــن الذكــرى الخمســين علــى قيــام
علــى نحــو عـ ٍ
مخ ّيمــات ّللجئيــن الفلســطينيين علــى األراضــي
اللبنان ّيــة ،وعيــن الحلــوة مــن أوائــل تلــك المخ ّيمــات،
الســؤال البســيط فــي منطوقــه« :مــاذا بقــي
لقــد يبــدو ّ
«الم َخ َّيمــات؟» مســتغر ًبا :أليــس
للفلســطين ّيين ِمــنَ ُ
َّأن آال ًفــا مؤ ّلفــة مــن الفلســطين ّيين ال يزالــون ،هنــا،
مقيميــن فــي المخيمــات ،بيــن ظهرانــي اللبنانييــن؟
أليــس ّأن التنظيمــات الفلســطين ّية التــي تتقاســم
النفــوذ فــي هــذه المخيمــات ازدادت عــددًا ،تب ًعــا
لمــا نبــت فــي المنطقــة مــن ت ّيــارات ،وال ســيما مــن
ت ّيــارات إســام ّية الهــوى أو الــوالء؟ أليــس َّأن «الســاح
الفلســطيني» مــا زال بنـدًا مع ّل ًقــا علــى جــدول األعمال
اللبنانــي واللبناني\الفلســطيني؟

علــى الر ْغـ ِـم ِمــنْ أ َّنــه ال اجتهــاد فــي الـ«نعــم» التــي
تفــرض نفســها جوا ًبــا علــى ّ
كل مــن األســئلة الثالثــة
الســابقةَّ ،
فــإن هــذه الـ«نعــم» المثلثــة ال تكفــي
للجــواب علــى الســؤال األول الــذي أدّى إليهــا« :مــاذا
«الم َخ َّيمــات؟» .وإذ هــو
بقــي للفلســطينيين ِمــنَ ُ
ّ
فــأن الجــواب عــن هــذا الســؤال ،بخــاف
كذلــك
الثالثــة األخــرى ،ال يكــون بـ«كــم» بــل بـ«كيــف»،
ومــر ّد «الكيــف» ليــس إلــى واقعــة بعينهــا بــل
يتحصــل منــه الجــواب
إلــى ُمسلســل مــن الوقائــع ّ
بالنفــي أو باإليجــاب .و ِبمــا أننــا انتهينــا إلــى هــذا
الســؤال ُمتَّخذيــن ممــا شــهده مخ ّيــم عيــن الحلــوة
فــي نيســان الماضــي َم ْفضــا ًة إليــه ،فــا َح ـ َر َج مــن
ــم َ
يبــق الكثيــر!
الجــواب :لَ ْ
ليــس مــن «االســتقامة السياســية» فــي شــيء ْأن
َيحمــل المــرء اجتيــاح  1982وحــرب طرابلــس 1985
و«حــرب المخ ّيمــات» علــى محمــل واحــد ،بيــد َّأن
االســتقامة السياســية ليســت دو ًمــا الطريــق األقصــر
إلــى «الحقيقــة» ،والحقيقــة علــى مــا ُيطالعهــا المــرء
اليــوم بالعيــن المج ـ ّردة ،ال بعيــن التحليــل ،هــي َّأن
نتائــج هــذه الحــروب الثالثــة التــي يذكرهــا اللبنانيــون
ً
فصــول مــن «الحــرب األهليــة» تضا َفــ َرت،
بوصفهــا
ميدان ًّيــا وسياسـ ًّيا ،لـ«لبننــة» المخيمــات أي لتحويلهــا
إلــى جغراف ّيــات ملحقــة بالنزاعــات ،وبموازيــن القــوى
وبالتأثي ـرات التــي تح ّكمــت بالشــأن اللبنانــي نفســه،
وتتحكــم فيــه ــــ عــاو ًة ،بالطبــع ،علــى مــا أدت إليــه
مــن تدميــر لبعضهــا ومــن تقليــص لبعضهــا اآلخــر.
ـروب الثمانين ّيــات قــد لبننــت المخ ّيمــات
وإن تكــن ُحـ ُ
الفلســطين َّية علــى المعنــى المشــار إليــه أعــاه،
فـ ّ
ـإن مــا يتعــارف اللبنانيــون علــى وصفــه بـ«مرحلــة
الوصايــة» ــــ وصايــة النظــام األســدي علــى لبنــان ــــ
أنجــزت المهمــة ،وفــي هــذا ،علــى األقــل ،ع ّمــت
المســاواة بيــن اللبنانييــن والفلســطين ّيين! وإذ تن ّفــس

( )12عين الحلوة« :معركة عبرا الثانية» ،األخبار 11 ،نيسان .2011
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اللبنان ّيــون شــيئًا مــن الصعــداء مــع جــاء القــوات
الســور ّية مــن لبنــان فــي  ،2005ورغــم ّأن هــذا
الشــيء مــن الصعــداء لــم يلبــث أن ثبــت بأنــه كان
حلــم ليلــة صيــف ،فـ ّ
ـإن المخ ّيمــات الفلســطين ّية لــم
تتنفــس شــيئًا مــن هــذا القبيــل؛ بــل أكثــر مــن ذلــك،
ـاب الق ـرار
فإ ّنمــا يتب ـدّى ،اليــوم تلــو اآلخــرَّ ،أن أصحـ َ
اللبنانــي ،رغــم اختــاف مواقفهــم مــن كثيــر مــن
األمــور ،متّفقــون ،عم ِل ًّيــا ،علــى أن تبقــى المخ ّيمــات
الفلســطين ّية حيــث انتهــى بهــا الحــال بعــد حــروب
الثمانين ّيــات وخــال مرحلــة الوصايــة ،ولعــل ّ
الشــاهد
األبلــغ علــى هــذا االتفــاق مــا انتهــى إليــه مخ ّيــم نهــر
البــارد!
بصــرف النظــر عــن «الحقيقــة» بشــأن مــا كان عــام
 2007مــن «حــرب» فــي ذلــك المخيــم ،وهــي حقيقــة
ً
غموضــا عــوض أن ُيســاهم مــرور
تــزداد مــع الوقــت
13
الوقــت فــي انجالئهــا  ،اقتضــى األم ـ ُر أن يم ـ َّر عقــد
كامــل علــى تلــك الحــرب ،وعلــى مــا أدّت إليــه
ـي مــوكل
مــن دمــار (شــامل) ،ليكتشــف وزيــر لبنانـ ّ
بحقيبــة أطلــق عليهــا اســم «وزارة الدولــة لشــؤون
النازحيــن» َّأن «اســتكمال إعــادة إعمــار مخيــم نهــر
البــارد ،هــو تأكيــد علــى رفضنا طمــس الهو ّيــة الوطن ّية
الفلســطين ّية ،ورفــض التوطيــن المق ّنــع ،ودعــم حــق
14
ـطيني بالعــودة إلــى أرضــه ووطنــه».
الشــعب الفلسـ ّ
المعنــي علــى األرجــح ً
بــال إلــى
لــم ُيلــق الوزيــر
ُّ
َّأن قولــه هــذا أدنــى إلــى ز َّلــ ِة اللســان منــه إلــى
المالحظــة .فالتلكــؤ عــن «إعــادة إعمــار» نهــر البــارد،
اض َّأن «المخيــم» هــو المــكان األفضــل
علــى افتــر ِ

إليــواء الالجئيــن الفلســطين ّيين ،وأ َّنــه التذكــرة الفضلى
بـ«حــق العــودة» وواجــب التمســك بــه ــ هــذا التل ّكؤ،
بعــد عشــر ســنوات علــى تلــك «الحــرب» ،ليــس
ــل مــا ُ
بال َغ ْف َلــة التــي ُي ْســتَد َر ُك عليهــا ،بــل أ َق ُّ
يقــال
ــي مــن ارتبــاك متمــا ٍد فــي
فيــه إ َّنــه وجــه َم ْو ِض ِع ٌّ
إدارة «اللجــوء الفلســطيني» إلــى لبنــان وفــي إدارة
العالقــات اللبنانية\الفلســطين ّية ــــ قبــل الحــرب ،حرب
 ،1975كمــا بعدهــا مــن الســنوات ومــن الحــروب!
ُ
يهجــس اليــو َم دور ًّيــا بمخيــم عيــن
ولبنــان الــذي ُ
الحلــوة هــو لبنــان نفســه الذي ينســى «إعــادة إعمار»
ـي بــذا ،شــقيق الــروح
نهــر البــارد ،واالنهمــا ُم المرضـ ُّ
مــن الغفلــة عــن مصيــر ذاك ،وفــي كلتــا الحالتيــن
ال يبــدو أن هــذا التخ ّبــط واالرتبــاك خارجــان عــن
ســياق عــا ّم تتســاوى فيــه إدارة اللبنان ّييــن شــؤونهم
وإدارتهــم الشــأن الفلســطيني مــع مالحظــة الفــارق
بيــن مــا يدفعــه اللبنان ّيــون ،بوصفهــم مواطنيــن ،مــن
أثمــان ومــا يدفعــه الفلســطين ّيون بوصفهــم الجئيــن.
وعلــى َن ْحــ ِو مــا َيت ََســ َّيدُ التخ ّبــط واالرتبــاك علــى
ـطيني فــي لبنــانَ ،يت ََسـ َّيدُ علــى اللجــوء
اللجــوء الفلسـ ّ
الســوري وعلــى مســتقبلهّ .
وأل يجــد مــا يقولــه قائلهم،
ّ
فــي  ،2017ســوى َّأن «أ ْعــدا َد النّازحيــنَ [الســوريين]
والالجئيــنَ [الفلســطينيين إلــى لبنــان] ُت َه ـ ِّد ُد الكيـ َ
ـان
ِ
15
اللبنانــي»  ،فــي حيــن َّأن َم ْفهــو َم «الكيــان» َن ْف َســه
هــو محـ ُّـل تنــازع بيــن اللبنانييــن أنفســهمَ ،فمعنــاه
َّأن «اللبننــة» ،بأســوأ معانيهــا ،هــي مــا ينتظــر ســوريي
لبنــان بعــد أن فتكــت باللبنانييــن والفلســطينيين
ســواء بســواء!

(« )13وثائق تكشف ضلوع "مؤسسة عيد آل ثاني" بأحداث نهر البارد بلبنان» ،الشرق األوسط 11 ،حزيران .2017
( )14من تصريح للوزير معين المرعبي خالل جولة قام بها في مخيم نهر البارد يوم  8حزيران .2017
( )15أنظر عظة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في  18حزيران .2017
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