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اإلصدار الرابع  Iآب 2017

ّزل ُت الذاكرة اللبنانية:

الجئون و ُمخ َّيامت أم إرهاب ّيون وأ ْوكار؟

فــي التاســع مــن
كانــون الثانــي
 2015نشــرت
يوميــة لبنانيــة
بــادت لزمــن
قريب( ،الســفير)،
افتتاحيــة بقلــم
معلــق سياســي
َمشــهود لــه
«كنت وزوجتي لوحدنا في المنزل .وفجأة دخل علينا عدد كبير من األشخاص
الموزعين بين رجال ونساء وأطفال ،وتوجهوا إلي بالقول" :بدنا ننام»"...
بحســن االطــاع
ونســاء وأطفــال ،وتوجهــوا إلــي بالقــول" :بدنــا
عنوانهــا «مــاذا رأى دربــاس فــي "المنــام"
ننــام ،"...ثــم مــا لبثــوا أن أخــذوا غرفــة النــوم،
فســره؟» .أمــا دربــاس المقصــود فوزيـ ُر
وكيــف ّ
ُّ
مــا اضطرنــي الــى أن أطــوي نفســي حتــى
ـي ،رشــيد دربــاس،
الشـ ِ
ـؤون االجتماع َّي ـ ِة اللبنانـ ُّ
أنــام فــي ســرير لألطفــال .بعــد ذلــك أنزلتنــي
بيــن شــباط  2014وكانــون األول  ،2016وأمــا
زوجتــي الــى خيمــة فــي الشــارع لإلقامــة فيهــا
مــا رآه فــي المنــام فالتالــي« :كنــت وزوجتــي
[ ]...لكــن فجــأة ،ارتفــع صــوت هاتفـاً" :ممنــوع
لوحدنــا فــي المنــزل .وفجــأة دخــل علينــا عــدد
الخيــم .»"...ويفســر دربــاس نفســه ،علــى ذمــة
كبيــر مــن األشــخاص الموزعيــن بيــن رجــال
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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المعلــق الــراوي ،حلمــه فيخلــص إلــى «أن
منســوب النــزوح ارتفــع الــى حــد أغــرق لبنان».
وال يظنــن َّأن منــام الوزيــر باألمــر الفــذ أو
بالشــعرة فــي العجينــة .فبشــهادات ال تــكاد أن
تعــد أو أن ُتحصــى ،تتقدمهــا تصريحــات يتبارى
أهــل الحــل والعقــد اللبنانيــون فــي اإلدالء
بهــا ،ال مســتثن ًيا بعــض الدينييــن منهــم ،وال
تتأخــر عنهــا َف ْسـ َبكات المواطنيــن «العادييــن»
وتغريداتهــم ،بالعربيــة وبســواها مــن اللغــات،
وال يخلــو أن تمثــل عليهــا بيــن الحيــن واآلخــر
يافطــة هنــا تدعــو «الســوريين» إلــى عــدم
التجــول بعــد حلــول ســاعة معينــة ،أو شــريط
بالصــوت والصــورة يوثــق إهانــة «ســوري» هنــا
أو ضــرب آخــر هنــاك ،ــــ بــكل هــذه الشــهادات
يمكــن القــول إن «رأ ًيــا عا ًمــا» لبنان ًيــا ،عابــ ًرا
إلــى حــد بعيــد للمناطــق والطوائــف ،يــرى إلى
«الســوري» علــى أ َّنــه ،فــي أحســن األحــوال،
ُط َف ْيلــي ْأشــ َعبي ُمختلــس ُيزاحــم َ
أهــل الــدار
علــى مأكلهــم ومشــربهم وأســرتهم وأشــغالهم
ـب صرفهــم
وبنيتهــم التحتيــة وكهربائهــم وأنابيـ ِ
اض ِهــم ــــ َّإن «رأ ًيــا
الصحــي ،وحتــى علــى أعر ِ
عا ًمــا» هــذا شــأنه بــات جــز ًءا ال يتجــزأ مــن
المشــهد اللبنانــي ،وفــوق ذلــك بــات يحظــى
بقــدر ال يســتهان بــه مــن ال َم ْقبول َّيــة الصامتــة
أحيا ًنــا الناطقــة فــي أكثــر األحيــان.
بطبيعــة الحــال ،لــم ينبــت هــذا الــرأي العــام
َن ْبـ َ
ـت ال َف ْقـ ِـع فــي الصحـراء علــى إثــر شــتوة فــي
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غيــر موســمها .بــل ال مبالغــة فــي القــول َّإن
هــذا الــرأي العــام هــو مــن جنــس الزراعــات
المأنوســة المرويــة التــي ال تنمــو وتزهــر ّإل
بــأن تتعهدهــا يــد الرعايــة!
لقــد يكــون فــي يــوم مــن األيــام أن تأخــذ
الحميــة أحـدًا مــا فيكتــب ســيرة تفصيل َّيــة لنمو
هــذا «الــرأي العــام» ،وازدهــاره ،علــى ضــوء مــا
تدحرجتــه األوضــاع فــي ســوريا وفــي لبنــان
ــــ فــي ســوريا مــن أ َّول انــدالع الثــورة ،إلــى
تحولهــا التدريجــي نزا ًعــا أهل ًّيــا فتــح البــاب
أمــام تحــول ســوريا نفســها إلــى ســاحة تنافــس
إقليمــي ودولــي معلــن ،وفــي لبنــان حيــث
شــباب انقســام َســ َب َق
َجــ َّد َد انــدالعُ الثــورة
َ
إليــه اللبنانيــون منــذ عــام  2005بيــن المؤيدين
لنظــام االســتبداد فــي دمشــق وبيــن المعارضين
لــه ،وحيــث لــم يلبــث هــذا االنقســام أن خبــا
مــع خبــو الثــورة وحـ َّ
ـل محلــه مــا يشــبه العمــاء
الجماعــي عــن األســباب التــي أدت بالســوريين
إلــى الوفــود إلــى لبنــان ،وحلت محلــه َو ْس َو َسـ ٌـة
ال تقــل جماعيــة موضوعهــا األثقــال األمنيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ينــوء بهــا هــذا
الوفــود علــى الكاهــل اللبنانــي.
إلــى ْأن ُتــد ََّق ســاع ُة هــذا اليــوم ،واألرجــح
أ َّنهــا لــن تــدق ّإل بعــد فــوات األوان ،أي
متــى تطلــق البــوم ألجنحتهــا العنــان وتمضــي
فــي عتمــة الليــل مســرحة أبصارهــا لتتفقــد
الخــراب وتحصيــه ،ــــ إلــى أن يكــون ذلــك
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وتوضــع ســيرة جامعــة مانعــة لهــذه المرحلــة
مــن حيــاة «الــرأي العــام» اللبنانــي ،ال حاجــة
إلــى كثيــر مــن التمحيــص ليتبــدّى ،لــكل ذي
عينيــن وأذنيــنَّ ،أن «اللجــوء الســوري» إلــى
لبنــان ُيخاطــب ،فــي عــداد أمــور أخــرى،
ســابقة «اللجــوء الفلســطيني» إليــه .وبخــاف
مــا قــد يتهيــأ لكثيــر مــن اللبنانييــن فــإن
الم َ
خاط َب ـ َة ليســت شــأ ًنا ســور ًّيا وال شــأ ًنا
هــذه ُ
ـأن لبنانــي ُيضـ ُ
فلســطين ًّيا بــل هــي شـ ٌ
ـاف ،فــي
ّ
المحــل األ َّول ،إلــى رصيــد نزاعا ِت ِهــم الجاريــة.

كذلــك ،جــرح وملتهــب ،فليــس بســبب مــن
وفــود مئــات اآلالف مــن الســوريين إلــى
لبنــان ،هر ًبــا مــن بطــش نظــام مســتبد ،أو
طل ًبــا للســامة مــن ويــات الحــرب ،أو ،شــ ٌّر
مــن هــذا وذاك ،تهجيــ ًرا لهــم مــن قراهــم
ومــن دســاكرهم ،علــى أيــدي لبنانييــن ،وإ َّنمــا
لمــا تخاذلــه اللبنانيــون أنفســهم ،مــن يــوم أن
انتهــت «الحــرب» ،حر ُب ُهـ ُـم األهل َّيـ ُة مهمــا أل َقــوا
بمســؤوليتها علــى آخريــن ،عــن الكشــف علــى
والســعي إلــى تطبيبــه.
هــذا الجــرح وتفقــده َّ

وإن يكــن الــكالم علــى «اللجــوء الســوري» إلــى
لبنــان مــن حيــث أكالفــه الباهظــة( ،بصــرف
النظــر عــن صحــة األرقــام التــي يتوســل بهــا
البعــض وصحــة تأويلــه لهــا علــى معنــى ُ
الغـ ْر ِم
المطلــق) ،ومــن حيــث رفــده لـ«اإلرهــاب» قــد
اســتعلى علــى ســواه مــن كالم ،فليــس لعاقــل
أن ينســى بـ َّ
ـكالم علــى هــذا اللجــوء،
ـأن مــدار الـ ِ
ألعــوام قليلــة خلــت ،إنمــا كان علــى وجاهــة
الدعــوة إلــى إنشــاء مخيمــات إليــواء الالجئيــن
الســوريين إلــى لبنــان ،أو خطــل هــذا الــرأي.

لقــد يبــدو فــي هــذا القــول شــيء مــن العبــث،
ـتقيم ْأن ُت ـز َان
بــل مــن المجانــة ،إذ كيــف يسـ ُ
فــي الميـزان نفســه كتلــة بشــرية قابلــة ،بقضها
وقضيضهــا ،لإلحصــاء عــددًا ،وقطعـ ٌـة مــن تاريــخ
بلــد وذاكرتــه؟ للوهلــة األولــى ،ال موا َز َنــ َة
قيــاس ،ولكــن متــى ترجــم المــرء
ممكنــ ًة وال
َ
مصطلــح «مخيمــات» ،ومتــى مــا ترجــم مــا
أســميناه تســاهُ ًل «التَّخــاذل اللبنانــي» خــال
الســنوات التاليــة علــى انتهــاء الحــرب األهليــة
عــن مراجعــة مــا أدّى بلبنـ َ
ـان إلــى هــذه الحرب،
إلــى معانيهمــا اللبنانيــة ،لوجــد َّأن الموازنــة
ممكنــة وأكثــر.

ال َم َح َّ
ــل ،فــي هــذا المقــام ،للعــودة إلــى
تفاصيــل ذلــك الســجال ،وإلــى التَّذكيــر بمــن
ِمــنَ اللبنانييــن َ
كان ِمــنْ مؤيــدي الدعــوة و َمــنْ
ِم ْن ُهــم كان ِمــنَ المعارضيــن لهــا .حســبنا مــن
األمــر مــا ال ُيجــادل فيــه أحــدٌ ِمــنْ َّأن مجــرد
الهمــس فــي أذن لبنانيــة بلفظــة «مخيمــات»
ّ
كالحــك علــى جــرح ملتهــب .وإذ هــو
هــو
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فمــن ُيدقــق النظــر إلــى مصطلــح «مخيمــات»
يــرى أنــه اكتســب علــى مــر ســنين الحــرب
ومــن بعدهــا جملــة مــن المعانــي يحيــل معهــا
إلــى مجموعــة مــن ال ُّرهابــات فــي الطليعــة
منهــا الرهــاب مــن اختــال مي ـزان القــوة بيــن
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الجماعــات الطائفيــة اللبنانيــة باعتبــار الفائــض
العــددي الــذي تمثلــه الجماعــة الالجئــة ،وهــو
رهــاب تتفــرع عليــه رهابــات ليــس أقلهــا َّأن
اســتعالء هــذه الفئــة مــن اللبنانييــن ،بقــوة
ـق لبنـ َ
الم ْف َت َر َضــة ،قــد ُت َض ّيـ ُ
ـان علــى
الالجئيــن ُ
لبنانييــن آخريــن وتــؤدي بهــم إلــى الضــرب
فــي بــاد اللــه الواســعة أي إلــى اللجــوء! ومتــى
ترجــم المــرء مــا أســميناه تســاهُ ًل «التَّخــاذل
اللبنانــي» خــال الســنوات التاليــة علــى انتهــاء
الحــرب األهليــة عــن مراجعــة مــا أدّى بلبنـ َ
ـان
إلــى هــذه الحــرب ــــ متــى مــا ترجــم هــذا
وج َد
«التخــاذل» إلــى مــا كان عليــه حقيقة لمــا َ
مفـ ًرا مــن االعتـراف بأنــه كان انتهــا ًزا مــن بعض
اللبنانييــن ،علــى حســاب لبنانييــن آخريــن،
للفــرص وللمغانــم التــي رافقــت ،إ ْنهــا ًء للحــرب،
َو ْضـ َـع لبنـ َ
ـان تحــت «الوصايــة الســورية» ــــ أي
ناس ـ ُه عليــه
تحــت وصايــة النظــام الــذي ثــار ُ
عــام  ،2011وكان مــن مفاعيــل مــا تدحرجتــه
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هــذه الثــورة أن التجــأ اآلالف مــن الســوريين
إلــى لبنــان.
حاشــا أن ُيفهــم مــا مــا تقــدم علــى معنــى
المرافعــة المتأخــرة عــن الدعــوة إقامــة
مخيمــات إليــواء الالجئيــن الســوريين بوصفــه
الوصفــة الســحرية لمترتبــات اللجــوء الســوري
إلــى لبنــان علــى «الســلم األهلــي» .وفــي أيــة
الس ـ ْي ُف ال َع ـ ْذ َل وال معنــى
حــال ،فلقــد ســبق َّ
اليــو َم ،عمل ًّيــا وموضوع ًّيــا ،أليــة دعــوة مــن
هــذا القبيــل كمــا أ َّنــه ال ســبيل بعــد إلــى تدبــر
اللجــوء الســوري إلــى لبنــان باعتبــاره «مضا ًفــا
إليــه» .اللجــوء الســوري ،عــاد هــؤالء الالجئــون
إلــى ديارهــم أم أقامــوا بيــن ظهرانينــا ،بــات،
فــي عــداد أوصافــه األخــرى ،شــأ ًنا داخل ًّيــا
لبنان ًّيــا وقضيــة خالفيــة بيــن اللبنانييــن فمبروك
مبــروك و«لَ ِئــنْ َشــ َك ْر ُت ْم َل ِزي َد َّن ُكــم»...
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