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وبناء على روحية بتقديري، 

تعامل الإدارة 

الأميركية مع الم�ساألة الفل�سطينية، مقرونة 

بمزايدتها �سهيونيًا على اإ�سرائيل نف�سها،

فاإن �سبب عدم بروز م�ساألة الالجئين في �سفقة 

القرن ل يعود اإلى عدم اأهمية هذه الق�سية التي 

ها، و�ساغت لها 
ّ
عملت اإ�سرائيل جاهدة على طي

الوليات المتحدة وحلفاوؤها الغربيون منذ 

مطلع خم�سينيات القرن الما�سي م�ساريع 

عديدة بق�سد ت�سفيتها، بل لأن الأنظمة العربية 

والف�سائل الفل�سطينية، كثيراً ما تعاملت مع 

ق�سية الالجئين كق�سية ملحقة في الم�ساألة 

الكبرى )كل بح�سب وجهة نظره من الم�ساألة 

الكبرى(، ولي�س كم�ساألة تاأ�سي�سية، في الأ�سل، 

ل�سراع �سببه ال�ستيالء على الأر�س في �سنة 

1948 وطرد ال�سكان، ولمخاوف ديموغرافية 

طائفية مثلما هو الو�سع في لبنان، وبالتالي 

اأفقدت هذه الأنظمة والف�سائل نف�سها، عبر 

الزمن، ورقة الالجئين التي لم يكن الحديث 

عنها �سوى �سدى خطابات رنانة من دون 

برنامج ن�سالي وا�سح.

ولأن الحديث عن ق�سية الالجئين 

الفل�سطينيين يحتاج اإلى اأكثر من مقالة، 

ف�سيتم اأخذ لبنان وق�سية لجئيه الفل�سطينيين 

عّد بحد 
ُ
نموذجًا، كون تعامل لبنان معهم ي

ذاته و�سعًا خا�سًا و�سديد التعقيد.

�أني�س حم�سن

�لالجئون �لفل�سطينيون يف �سفقة �لقرن:

�لتاأ�سي�س على �لأمر �لو�قع – لبنان منوذجًا!!

�إلى ما ت�سرب �إعالميًا حتى كتابة هذه �لمقالة، ل تركز  �إن ''�سفقة �لقرن''، ��ستناد�ً 

كثير�ً على ق�سية �لالجئين �لفل�سطينيين. وقد و�سعت ور�سة �لبحرين )�لتي ُعقدت في 

25 و26 حزير�ن/يونيو 2019(، وخ�سو�سًا ت�سريحات جاريد كو�سنير �سهر �لرئي�س 

�لأميركي دونالد تر�مب ور�أ�س �لحربة في ''�سفقة �لقرن''، �لم�ساألة في �سياق ر�سوة 

مالية رخي�سة للدول �لأ�سا�سية �لم�سيفة لالجئين، كون �إد�رة تر�مب تدير �لم�سائل 

�أو رجل �لأعمال �لذي يحيل كل �سيء على  �ل�سيا�سية باأ�سلوب �لم�سارب �لعقاري، 

�لربح و�لخ�سارة �لمالية.
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الكيان الفل�سطيني غير المحدد المالمح؛ في 

 الأردن مواطنون درجة اأولى كون قرابة

60% - 63% هم من اأ�سول فل�سطينية،2 وهم 

مواطنون اأردنيون بكل ما يعنيه مفهوم 

المواطنة، ما عدا فئة عددها محدود من 

قّدر بين 
ُ
لجئي 1967؛ في م�سر وعددهم ي

50.000 و100.000، 3 يمكن اأن ينتقلوا اإلى 

غزة اأو المنطقة القت�سادية المفتر�سة في 

�سيناء واأمرهم بيد الحكومة الم�سرية؛ في 

العراق، وكان عددهم قرابة 35.000 لجىء 

فل�سطيني بعثرتهم �سيا�سة التهجير الممنهجة 

بعد الحتالل الأميركي للعراق في �سنة 2003 

بين البرازيل وال�سويد، لكنهم الآن ل 

يتجاوزون الـ 7000 فرد يقيمون في بغداد 

ومن دون حقوق.4

عمليًا، فاإن تمركز الالجئين الفل�سطينيين 

خارج فل�سطين التاريخية، يقع بين �سورية 

ولبنان، اإذ لجاأ اإلى لبنان بعد نكبة 1948 

نحو 110.000 فل�سطيني5 بلغ عدد الم�سجلين 

منهم في �سجالت الأونروا قرابة ''455.000 

�سخ�س حتى حزيران/يونيو 2010''، و''في 

قيود المديرية العامة لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والالجئين'' نحو 490.000، 6 بينما لجاأ اإلى 

�سورية 85.000 تقريبًا،7 وفي �سنة 2011، 

وقبل اندلع الأزمة ال�سورية، قارب عددهم 

600.000. غير اأن عدد الالجئين 

الفل�سطينيين في لبنان بعد 71 عامًا من 

النكبة، هو 174.422 فرداً، وفق تعداد 

ال�سكان والم�ساكن لالجئين الفل�سطينيين في 

لبنان ال�سادرة نتائجه في نهاية �سنة 

2017، 8 واأقل من خم�س عددهم موجود في 

اء لجوء ونزوح العدد الأكبر من 
ّ
�سورية، جر

الالجئين الفل�سطينيين ب�سبب القتتال وتدمير 

بع�س المخيمات )''ت�سببت الحرب بنزوح ما 

�لأمر �لو�قع كاأ�سا�س لـ ''�ل�سفقة''

ا 
ّ
لي�س خافيًا اأن ''�سفقة القرن'' تنطلق مم

هو قائم على الأر�س ووفق منطق رجل 

الأعمال. فالقد�س، بح�سب مروجي ال�سفقة، 

وخ�سو�سًا ال�سهر كو�سنير، باتت منذ وقت 

دة بالفعل، ولم يكن اعتراف ترامب 
ّ
كبير مهو

ب�سم اإ�سرائيل لها وباأنها عا�سمة لها، �سوى 

تتويج للواقع؛ كذلك باتت م�ستعمرات ال�سفة 

الغربية مدنًا كبرى ي�سعب اإزالتها �سمن 

موازين القوى القائمة، هذا اإذا اعتبرنا اأن ثمة 

موازين اأ�ساًل كي يتم القيا�س عليها، وذلك 

ب�سبب حالة ال�سعف اإلى حد التال�سي عربيًا 

وفل�سطينيًا. وبالتالي، فاإن النقا�س يجري 

ب�ساأن الحدود )غير الم�سموح اأن تكون مفتوحة 

مع الأردن(، والأماكن ذات الكثافة ال�سكانية 

الفل�سطينية، اأي المدن الكبرى وكيفية التعامل 

معها: فدرالية مع الأردن اأو ملحقة بقطاع 

غزة!!، وهكذا يمكن فهم ت�سريح �سفير ترامب 

في اإ�سرائيل ديفيد فريدمان باأن لإ�سرائيل 

الحق في �سم م�ستعمرات ال�سفة؛1 قطاع غزة 

ز الفل�سطيني المتاح 
ّ
بالتالي هو الحي

والم�سموح انفتاحه على الخارج عبر الحدود 

البرية الم�سرية والمفتوح )ب�سروط تقييدية( 

على البحر الأبي�س المتو�سط، والمفتر�س اأن 

يكون مركز الحكم لما يمكن اأن يطَلق عليه 

تعبير كيان فل�سطيني )غير محدد المالمح 

وغير �سيادي(، والذي �سيكون مت�ساًل بم�ساريع 

اقت�سادية كبرى في �سحراء �سيناء، وفق ما 

يتردد عن �سفقة القرن، وبما يفيد م�سر 

والفل�سطينيين على حد �سواء، وطبعًا بتمويل 

عربي خليجي.

التفكير نف�سه ينطبق على ق�سية الالجئين 

الفل�سطينيين، فهم في ال�سفة الغربية وغزة، 

كمًا مواطنون في 
ُ

وفقًا للروؤية الكو�سنيرية، ح
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الوليات المتحدة كانت قد �سبقت كندا 

''ففتحت اعتماداً خا�سًا تمكنت بموجبه من 

فتح باب الهجرة اأمام المئات من الفل�سطينيين 

ي 1955 و1956، 
َ
المقيمين في لبنان في عام

وَقِدمت لجنة من الوليات المتحدة اإلى لبنان 

خ�سو�سًا لختيار العدد المطلوب وفق 

المعايير الأميركية.''11

وكانت خم�سينيات القرن الما�سي �سهدت 

عدداً من م�ساريع الت�سفية الأميركية للق�سية 

الفل�سطينية من باب ق�سية الالجئين، منها: 12

1 – ''م�سروع ]وزير الخارجة الأميركي 

فو�ستر[ دال�س'' ل�سنة 1953، والذي اأُعيد 

طرحه مجدداً في �سنة 1955، واأهم ما 

ت�سمنه:

- تتكفل الوليات المتحدة باإقامة 

م�ساريع للري، ودفع تعوي�سات لالجئين.

- ت�سكيل قوة ع�سكرية في المنطقة 

باإ�سراف الأمم المتحدة.

- ت�سوية الم�سكالت العالقة بين العرب 

واإ�سرائيل، وفي مقدمها الجانب القت�سادي 

)رفع المقاطعة(.

2 – ''م�سروع ]المبعوث الأميركي اإيريك[ 

جون�ستون'' ل�سنة 1955، والذي تحدث عن 

''�سالم اقت�سادي''، وت�سمن اقتراحًا لت�سغيل 

الالجئين وتوطينهم.

3 – ''م�سروع ]الأمين العام لالأمم المتحدة 

داغ[ همر�سولد'' ل�سنة 1959، الذي دعا اإلى 

مفاو�سات عربية – اإ�سرائيلية ت�سع حاًل 

لم�ساألة الالجئين، وذلك عبر ''تو�سيع برامج 

تاأهيل الالجئين وتعزيز قدرتهم على اإعالة 

اأنف�سهم وال�ستغناء عن الم�ساعدات التي 

تقدمها اإليهم الأونروا''، و''توطين الالجئين في 

الأماكن التي يقيمون فيها.''

لم تنجح هذه الم�ساريع لأكثر من �سبب، 

يقارب 280 األف فل�سطيني من اأماكن اإقامتهم 

الأ�سلية في �سورية بالإ�سافة اإلى حوالي 

120 األف لجىء اإلى خارجها''(.9 هذا المتغير 

الديموغرافي، يجعل، وفق تفكير اأ�سحاب 

''�سفقة القرن''، هدف ت�سفية ق�سية الالجئين 

م�ساألة �سهلة ل تتعدى ر�سوة مالية للبنان 

ين اقت�ساديًا، وتدبيراً ما لهم 
َ
والأردن الماأزوم

في �سورية التي تعي�س حالة تطاحن داخلي، 

برعاية وم�ساركة اإقليمية ودولية لن تتيح 

للدولة المركزية اأن تعود مجدداً ربما لعقود 

مقبلة، ومن ثم فاإن قراراتها لن تكون م�ستقلة 

ن يفوز بال�سيطرة من 
َ
و�سيادية، واإنما رهن م

ا حل 
ّ
القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، اأم

ق�سية الالجئين الفل�سطينيين ف�سيكون وفق 

موازين تلك القوى.

م�ساريع توطني مبكرة

ما ل بد من الإ�سارة اإليه، هو اأن ''�سفقة 

القرن'' لي�ست اأول م�ساريع ت�سفية الق�سية 

الفل�سطينية، وخ�سو�سًا م�ساألة الالجئين، فقبل 

اأن ي�ستفيق الفل�سطينيون من �سدمة النكبة، 

�سعت الم�ساريع الهادفة اإلى تجني�سهم 
ُ
و

بجن�سيات الدول المجاورة، اأو اإعادة توزيعهم 

في بالد في الإقليم وخارج الإقليم.

ول يبتعد دور كندا، الذي يظهر فجاأة في 

كل مرة، عن م�ساعي ت�سفية ق�سية الالجئين، 

واآخر تجلياته جولة لوفد كندي غير معلنة 

قبل اأ�سهر اإلى فل�سطين ولبنان، اإذ اإنه بخالف 

ال�سائد اأي�سًا، لم يبداأ هذا الدور بموؤتمر مدريد 

في �سنة 1991، 10 واإنما ظهر في اأواخر �سنة 

1955 عندما زار وفد كندي لبنان ''بالتن�سيق 

مع الأونروا وبعلم الدولة اللبنانية لت�سجيع 

النازحين بالهجرة اإلى كندا، وخ�سو�سًا 

ال�سباب الذين يملكون موؤهالت علمية.'' كما اأن 



083 مقاالت الالجئون الفلسطينيون يف صفقة القرن

قرابة 110.000 �سخ�س، واأ�سبح عددهم 

174.422 لجئًا في نهاية �سنة 2017!!

اإذا افتر�سنا اأن النمو ال�سكاني 

للفل�سطينيين في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 

منذ �سنة 1948 هو نمو ''مقاوم''، بمعنى 

مواجهة ال�ستيطان اليهودي بخ�سوبة 

فل�سطينية عالية، فاإنه يمكن اعتماد النمو 

ال�سكاني لالجئين الفل�سطينيين في �سورية، 

ظهر 
ُ
كمجتمعات م�ستقرة، مقيا�سًا، الأمر الذي ي

اأن النمو ال�سكاني في لبنان �سلبي.

من �لرتحيب �إىل �لنبذ

بخالف ال�سائد لدى الراأي العام، 

الفل�سطيني واللبناني والعربي، فاإن الباحثين 

والمتابعين يعون اأن توطين الالجئين 

الفل�سطينيين، وفق التعبير العلمي للتوطين، 

اأُنجز عمليًا منذ اأن ا�ستقر الالجئون في لبنان 

 
ّ
ومنذ اأن وّقعت الدولة اللبنانية اتفاق المقر

مع الأونروا بعد اأن با�سرت الأخيرة عملها في 

لبنان، وما تال ذلك من اإجراءات ر�سمية 

لبنانية مثل اإن�ساء اإدارة خا�سة بالالجئين 

ا التجني�س )اأي حيازة 
ّ
الفل�سطينيين. اأم

المواطنة كواحد من الحقوق ال�سيا�سية 

ال�سيادية للدول(، وهو ما ي�سار اإليه بالتوطين 

حاليًا )لبنان يتميز باختراع م�سامين خا�سة 

للكالم، فالالجىء يتحول اإلى نازح، والتوطين 

ي�سبح تجني�سًا(، فهو الأمر الذي تهدف ''�سفقة 

كو�سنير'' اإلى تنفيذه؛ وعند هذه الم�ساألة يتحدد 

النقا�س الجدي.15

على اأن الم�ساألة الفل�سطينية في لبنان 

مرت باأطوار متعددة، فبدت في بدايتها 

اإيجابية ب�سورة عامة، اإذ ا�سُتقبل الالجئون 

�سعبيًا ور�سميًا بالترحاب، ثم انقلبت هذه 

العالقة لحقًا اإلى عالقة �سلبية.

اأهمها رف�س الالجئين الفل�سطينيين تلك 

الم�ساريع، على ما يقول م�سوؤول لجنة 

الالجئين في المجل�س الوطني الفل�سطيني 

�سالح �سالح في مقابلة مع كاتب المقالة في 

�سياق م�سروع وثائقي عن التجربة الفل�سطينية 

في لبنان، م�سيراً اإلى اأن حركة القوميين 

العرب �ساهمت في اإف�سال هذه الم�ساريع عبر 

حمالت التحري�س والتوعية في المخيمات 

الفل�سطينية في لبنان، والتي جاهر �سكانها 

برف�سهم ت�سفية ق�سيتهم عبر تلك 

الم�ساريع.13

تناق�س عدد �لالجئني يف لبنان

لكن يبدو اأن مقاومة الفل�سطينيين 

لم�ساريع التوطين لم تحل دون و�سولهم اإلى 

نقطة بات فيها التوطين واقعًا، والتجني�س اأو 

التهجير عملية جارية على قدم و�ساق، مع 

ت�ستيت الالجئين عبر حروب و�سيا�سات طاردة 

لت تنفيذ م�ساريع الت�سفية عمليًا، على 
ّ
�سه

وقع خطابات الرف�س النظرية.

ولي�س اأكثر دللة على ذلك، من الواقع 

الديموغرافي الحالي لالجئين الفل�سطينيين 

في لبنان. فبمقارنة �سريعة بين ثالثة اأماكن 

لجاأ اإليها الفل�سطينيون بعد النكبة، يبرز 

اأمامنا ال�سوؤال الكبير: اأين ذهب الالجئون 

الفل�سطينيون اإلى لبنان، ولماذا هاجروا، اأو 

روا؟
ّ
ُهج

مثلما ذكرنا �سابقًا، فاإن عدد الالجئين 

الفل�سطينيين في �سورية ازداد من 85.000 

�سخ�س في �سنة 1948 اإلى نحو 600.000 

في �سنة 2011. وبقي في فل�سطين في �سنة 

1948 قرابة 154.000، وفي �سنة 2017 بلغ 

ن 
َ
عددهم 1.560.000 تقريبًا.14 وكان عدد م

و�سل من فل�سطين اإلى لبنان في �سنة 1948 
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وقد اأدى وجود الجامعة الأميركية في 

بيروت دوراً في العالقة الإيجابية 

الفل�سطينية – اللبنانية، فـ ''خالل تلك الفترة 

كان اأبناء النخبة العربية في فل�سطين 

ي�ستاأجرون �سققًا في راأ�س بيروت ويدر�سون 

في الجامعة الأميركية هناك.''18

ولأن الفل�سطينيين كانوا �سعبًا مرتاحًا 

اقت�ساديًا قبل النكبة، فاإن لبنان كان 

مق�سدهم خالل فترة ال�سيف، ''اإذ كان لهم فيه 

عائالت و�سداقات. وفي �سنة 1947، كان 

الفل�سطينيون يمثلون 50% من عدد ال�سياح، 

وكانوا ي�ستاأجرون الفيالت في المنتجعات 

الجبلية، وال�سقق في بيروت، كما كانت 

الفنادق في �سوفر وعاليه وبحمدون تمتلىء 

بهم. وقد ك�سب القت�ساد اللبناني الكثير جراء 

تردد الفل�سطينيين الدائم اإلى الفنادق 

اللبنانية.''19

ما ت�سمنه بحث �سفير ومقالة اأبو فخر، 

ي�سهد عليه و�سع كاتب هذه المقالة؛ فجّده 

اللبناني من قرية رامية ق�ساء بنت جبيل، لم 

يتمكن في قريته من ا�ستثمار ما جلبه من 

مال معه بعد عودته من المهجر الأميركي في 

الأرجنتين هو و�سقيقه، وذلك لنعدام 

الإمكانات ال�ستثمارية، فتوجها اإلى بلدة 

الب�سة الحدودية في �سمال فل�سطين، حيث 

عا�سا منذ مطلع ع�سرينيات القرن الما�سي 

ين في فل�سطين، وفي �سنة 1948 عادا 
َّ
لبناني

منها لجَئين فل�سطينيين في لبنان.

ور�سد كاتب هذه المقالة كثيراً من 

�سهادات الالجئين الفل�سطينيين، في �سياق 

م�سروع �سل�سلة وثائقية عن التجربة 

الفل�سطينية في لبنان، تتحدث عن العمالة 

اللبنانية في �سمال فل�سطين وعن الم�ستثمرين؛ 

وكان قد ح�سل في مطلع ت�سعينيات القرن 

تعيد الباحثة والأ�ستاذة الجامعية جيهان 

�سفير العالقة الإيجابية اإلى ما قبل �سنة 

1948، اإذ اإن فل�سطين كانت خالل ثالثينيات 

ال من اأنحاء 
ّ
القرن الما�سي ''ت�ستقطب العم

الوطن العربي كافة''، وكانت ''ت�سهد نمواً 

ال ورجال الأعمال 
ّ
�سناعيًا حقيقيًا جذب العم

والعرائ�س من لبنان و�سورية ]....[ وخالل 

الأعوام الع�سرة التي �سبقت اندلع الحرب 

العاليمة الثانية، كانت فل�سطين ال�سوق 

الرئي�سية للمنتجات اللبنانية، اإذ ت�ستهلك %50 

تقريبًا من مجموع ال�سادرات.''16

وفي ال�سياق نف�سه يقول الباحث في 

ال�ساأن الفل�سطيني �سقر اأبو فخر، اإن ''�سكان 

جنوب لبنان كانوا يتجهون في اأعمالهم 

وتجارتهم اإلى فل�سطين، لأن بيروت كانت 

بعيدة ن�سبيًا، وعالقتهم بالجبل اللبناني 

محدودة.'' وي�سير اإلى اأن فل�سطين لم ت�ستقطب 

العمالة اللبنانية فقط، بل الكفاءات ال�سيا�سية 

وال�سحافية والتربوية والفكرية والفنية 

اأي�سًا، ومن هوؤلء ''ال�سحافي الكبير نجيب 

ار من بلدة عين عنوب، وهو موؤ�س�س 
ّ

ن�س

مجلة 'الكرمل' الحيفاوية، ووديع الب�ستاني 

ية، وعجاج نويه�س من راأ�س 
ّ
من قرية الدب

المتن موؤ�س�س �سحيفة 'العرب' واأحد موؤ�س�سي 

حزب ال�ستقالل و�سكرتير المجل�س الإ�سالمي 

الأعلى، ونجيب عازوري من قرية عازور 

�ساحب كتاب 'يقظة الأمة العربية'، وجورج 

اأنطونيو�س من دير القمر �ساحب كتاب 'يقظة 

العرب'، والنائب والوزير منير اأبو فا�سل من 

عين عنوب الذي كان اأحد اأكبر �سابطين 

عربيين في ال�سرطة في فل�سطين، والوزير 

اإميل الب�ستاني موؤ�س�س �سركة 'الكات' 

الم�سهورة الذي عمل في بداية حياته المهنية 

في حيفا ]....[.''17
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بتعاطف كبير مع الالجئين الفل�سطينيين، ''وقد 

طلب الرئي�س الخوري عقب النكبة من الجهات 

المخت�سة، تاأمين الم�ساعدات لهم، وحذا حذوه 

وزير الخارجية اآنذاك، حميد فرنجية، الذي 

ح في اإحدى جل�سات البرلمان اللبناني 
ّ
�سر

قائاًل ]....[ �سوف ن�ست�سيف الفل�سطينيين، 

مهما كان عددهم ومهما كانت مدة بقائهم، 

ولن نت�ساهل في الإ�ساءة بحقهم ]....[.''21

اإذاً لماذا وكيف تدهورت العالقات 

الفل�سطينية – اللبنانية، وهل اإن تدهورها هو 

نتيجة ''التجاوزات الفل�سطينية'' في لبنان 

�ساع اإعالميًا و�سيا�سيًا في 
ُ
فقط، مثلما ي

لبنان؟

لم يكن الفل�سطينيون ول اللبنانيون 

يعتقدون اأن عودة الالجئين �ستطول، لكن بعد 

وقت ق�سير اأدرك الطرفان اأن ل عودة، وباتت 

ال�سلطة ال�سيا�سية في لبنان تنظر اإلى الالجىء 

الفل�سطيني بعين الريبة، وكعن�سر �سيعبث 

بتكوين الهوية اللبنانية، فيما لو تم تجني�سه، 

ف�ساًل عن اأنه بات خطراً اأمنيًا محتماًل بعد 

توقيع اتفاق الهدنة في �سنة 1949. 22 ولهذا 

ظر الوجود الفل�سطيني في ال�سريط الحدودي، 
ُ

ح

ثم عندما فقد العديد من الفل�سطينيين ما 

جلبوه من مال معهم ولم يعودوا قادرين على 

نظر اإليهم كعبء 
ُ
دفع تكلفة معي�ستهم، اأ�سبح ي

اقت�سادي، واإلى العمالة الفل�سطينية كخطر 

يهدد العمالة اللبنانية. و�ساهم في تحول هذه 

النظرة الإيجابية اإلى نظرة �سلبية، حمالت 

اإعالمية �ُسنت في ال�سحف في حينه، وحملت 

كثيراً من العن�سرية وخطاب الكراهية، وفق ما 

قال �سالح �سالح لكاتب هذه المقالة، في 

�سياق ال�سل�سلة الوثائقية المذكورة �سابقًا.

في هذا ال�سياق، تنقل �سفير في درا�ستها 

عن لجئة فل�سطينية قولها: ''كان كثيرون من 

الما�سي على ن�سو�س اأُر�سلت من �سمال 

فل�سطين، لال�ستخدام في برنامج ''ثورة 

الحجارة'' الذي اأ�سبح لحقًا ا�سمه ''فل�سطين 

اليوم'' من اإذاعة ''�سوت ال�سعب'' في بيروت، 

والذي يتحدث عن الفولكلور الفل�سطيني 

واللبناني الم�سترك. واأحد تلك الن�سو�س هو 

عن �سهرات بائع الأقم�سة ''البرجاوي'' )ن�سبة 

اإلى بلدة برجا في ال�سوف في لبنان( في قرى 

اإ�سبع الجليل وكيف كانت تتميز برديات 

الزجل بينه وبين م�سيفيه خالل ليالي ال�سمر 

تلك.20

هذه العالقة القائمة ما قبل النكبة، 

�ساهمت، على ما يبدو، في ا�ستقبال �سعبي 

ز 
ّ
)ب�سورة عامة ولي�س بالمطلق( تمي

�سّنة الفل�سطينية ح�سنية 
ُ
بالإيجابية، فالم

ار التي ت�سكن حاليًا في مخيم برج 
ّ

ن�س

البراجنة جنوبي بيروت، اأخبرت كاتب 

المقالة، اأي�سًا في �سياق ال�سهادات خالل 

الإعداد لل�سل�سلة الوثائقية المذكورة �سابقًا، اأن 

عائلة م�سيحية من رمي�س كانت تعي�س في 

فل�سطين وتربطها �سداقة مع عائلتها، اأ�سرت 

على ا�ستقبالهم في منزلها في رمي�س، ولم 

تنتقل العائلة الفل�سطينية من عند العائلة 

اللبنانية ب�سبب خالف ما، واإنما لأن الوالد 

كان يريد اأن ي�سلي في الجامع، وهو اأمر غير 

متوفر في رمي�س، فاختار اأن يذهب اإلى بنت 

جبيل. وجّدي بدوره عندما ا�سطر اإلى الخروج 

من بلدة الب�سة في فل�سطين بعد اأن طلب جي�س 

الإنقاذ من ال�سكان المغادرة، عا�س مع عائلته 

حتى �سنة 1952 متنقاًل بين قرى بنت جبيل 

لدى اأقربائه ومعارفه القدامى، قبل اأن ينتقل 

اإلى مدينة �سور.

ا على الم�ستوى الر�سمي، فاإن من 
ّ
اأم

المعروف اأن عهد الرئي�س ب�سارة الخوري تميز 
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و�سواحيها في قطاع ال�سناعة والتجارة 

كاأُجراء، وكثير من الأيدي العاملة الفل�سطينية 

ا�سُتخدم في ر�سف الطرقات، وخ�سو�سًا 

الطريق الدولية بين طرابل�س و�سورية، وفي 

الأ�سغال ال�ساقة. وقد بّلغني والد �سديقة لي 

اأنه وعمال فل�سطينيون عملوا طوياًل في ردم 

ة في اإقليم الخروب، نتجت من زلزال 
ّ
هو

1956، وكانوا ي�سطرون اإلى النزول م�سافات 

ة بوا�سطة الحبال.
ّ
طويلة في هذه الهو

ار في �سهادتها اأمام كاتب 
ّ

وتقول ن�س

المقالة: ''اإحنا ما مدينا اإيدنا لحدا وما 

�سحدنا، نزلنا على الأر�س وا�ستغلنا وزرعنا 

واأكلنا. كانت المنطقة هون ]تق�سد ال�ساحية 

الجنوبية حيث يقع مخيم برج البراجنة[ اأر�س 

م�س مبنية متل اليوم، ومكن�س فيها زراعة... 

زرعناها وكنا نطّلع م�سروفنا وناكل من 

الخ�سرة اللي كنا نزرعها.''

ا المتمولون الفل�سطينيون، واأ�سحاب 
ّ
اأم

الكفاءات، فكان لهم م�ساهمات مميزة في 

ازدهار القت�ساد اللبناني، وفي مختلف 

القطاعات الإنتاجية والخدمية، ف�ساًل عن 

قطاعات التربية والفنون على مختلف 

�سنوفها.

فالمتمولون الفل�سطينيون حملوا معهم اإلى 

لبنان ''نحو 150.000 جنيه ا�سترليني، اأي ما 

يعادل اليوم 15 مليار دولر بالأ�سعار 

الجارية ]....[ وكان لإقفال مطار اللد �ساأن في 

تحويل خطوط المالحة الجوية في المنطقة 

اإلى بيروت ]....[ وكذلك كان لإقفال ميناء 

حيفا اأثر اإيجابي على ميناء بيروت الذي حل 

محله في نقل الب�سائع اإلى �سورية والعراق 

وال�سعودية.'' وبرز من رجال الأعمال كثيرون 

ن كان لهم �ساأن في الزدهار اللبناني''، 
ّ
''مم

اغ؛ �سعيد 
ّ
اأمثال: يو�سف بيد�س؛ ح�سيب ال�سب

اللبنانيين يعتقدون اأننا اأغنياء، واأننا نكن�س 

النقود في �سوارع فل�سطين. لم ي�سدقوا اأننا 

فقدنا اأموالنا. بعد �سنة 1948، ا�ستاأجرنا �سقة 

لمدة عام في فرن ال�سباك، وعندما لم نعد 

ن�ستطيع دفع اأجرتها ا�سطررنا اإلى النتقال 

اإلى مخيم ج�سر البا�سا.''23

في الأعوام الأربعة الأولى بعد النكبة، 

تولى ال�سليب الأحمر وجمعيات خيرية )ول 

�سيما كن�سية(، مهمة اإغاثة الالجئين 

الفل�سطينيين الذين جرى تجميعهم في 

مخيمات افتقرت اإلى ظروف الحد الأدنى 

للعي�س، وبداآ بت�سجيل الالجئين بهدف تنظيم 

عمليات توزيع مواد الإغاثة. واعتباراً من �سنة 

1952، ت�سلمت الأونروا العمليات في 

المخيمات، علمًا باأنها تاأ�س�ست في نهاية �سنة 

1949، وبا�سرت عملياتها اعتباراً من �سنة 

1954، ومن �سمن ما ت�سلمته، الوثائق التي 

ت�سم اأ�سماء الالجئين الفل�سطينيين.24

غير اأن الم�ساعدات التي كانت تقدمها 

الأونروا لم تكن كافية لحياة كريمة لالجئين 

الفل�سطينيين الذين بحثوا عن اأي عمل يوؤمن 

لهم دخاًل يقيهم العوز، وفعاًل انخرط 

الفالحون في قطاع الزراعة الذي ازدهر كثيراً، 

وخ�سو�سًا غر�س ب�ساتين الحم�سيات 

)ا�ستهرت عائلة عطايا من قرية الزيب في 

فل�سطين في هذا المجال(، وزراعة الخ�سروات، 

في ال�سهول ال�ساحلية الممتدة بين الناقورة 

و�سيدا، وفي الحقول الوا�سعة في �سهل البقاع، 

وفي �سمال لبنان في حقول عّكار الوا�سعة 

ر 
ّ
زرع فيها القمح والأعالف. وطو

ُ
التي كان ي

الالجئون اأ�سواقًا داخل مخيماتهم وعلى 

اأطرافها، ا�ستهر منها �سوق مخيم نهر البارد 

في منطقة عكار، و�سوق مخيم عين الحلوة في 

مدينة �سيدا، كما عمل �سكان مخيمات بيروت 
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في زيارة للرئي�س �سارل الحلو، وخاطب 

الرئي�س قائاًل ''هل تريد اأن يموت هذا العبقري 

فل�سطينيًا؟'' وهكذا حاز �سبري ال�سريف 

الجن�سية اللبنانية.27

لقد امت�س لبنان اإذاً، الأموال النقدية التي 

جلبها المتمولون الفل�سطينيون، وا�ستفاد من 

الكفاءات في مختلف القطاعات القت�سادية 

والإبداعية، ومن العمالة الفل�سطينية الماهرة 

والرخي�سة، واأعطى الجن�سية اللبنانية لأ�سحاب 

الأموال والكفاءات كي ي�سّهل انخراطهم في 

القطاعات القت�سادية من دون حاجة اإلى 

اإ�سدار قوانين خا�سة، كما اأعطى الجن�سية 

لمعظم الم�سيحيين بهدف ردم هوة الخلل 

الديموغرافي الطائفي، وبات ما تبّقى من 

الفل�سطينيين بمثابة عبء يريد التخل�س منه.

�سيا�سة عدم �لإبقاء

لقد اأثارت و�سائل اإعالم لبنانية 

و�سيا�سيون لبنانيون، وما زالوا يثيرون م�ساألة 

توطين الالجئين الفل�سطينيين وتجني�سهم، 

لأهداف داخلية، وخ�سو�سًا التخويف من 

زيادة عدد الم�سلمين ال�سّنة، لأن الفل�سطينيين 

في معظمهم، من الم�سلمين ال�سّنة... وذلك عبر 

تحري�س عن�سري على الفل�سطينيين بما 

�س حياتهم للخطر. وهنا اأمثلة �سريعة 
ّ
يعر

لهذا التحري�س:

- في 10 اأيلول/�سبتمبر 2014 ن�سر موقع 

'' NOW'' الإخباري اللبناني ت�سريحًا لوزير 

الخارجة الحالي ورئي�س التيار الوطني الحر، 

جبران با�سيل، بعنوان ''قانون تمّلك الجانب 

يحتاج اإلى تعديل''، قال فيه: ''الم�سلحة 

العامة الوطنية تقت�سي الحفاظ على الأر�س 

لأن هناك تجربة اأهالي فل�سطين الذين خ�سروا 

وطنهم عندما باعوا اأرا�سيهم''، متهمًا بذلك 

خوري؛ رفعت النمر ونجله رامي النمر؛ با�سم 

فار�س؛ بدر الفاهوم؛ زهير العلمي؛ اأودين 

اأبيال؛ ريمون عودة؛ توفيق غرغور؛ تيوفيل 

خوري... اإلخ. وفي مجال الفنون والمو�سيقى 

والم�سرح برز: مروان جرار؛ وديعة حداد جرار؛ 

األفاري�س بولي�س؛ �سلفادور عرنيطة؛ حليم 

الرومي؛ �سبري ال�سريف... اإلخ.25 

يمكن اأن يتوا�سل التعداد فيطاول مختلف 

القطاعات القت�سادية والثقافية والتربوية 

والفنية، التي �سنجد فيها رواداً فل�سطينيين 

اأ�س�سوا اأو طوروا، لكن هذه المقالة لي�ست ب�سدد 

التو�سع هنا. والمرور على بع�س الأ�سماء اإنما 

هو بهدف تاأكيد الموؤكد، وفحواه اأن 

الفل�سطينيين لم يكونوا يومًا عامل تقوي�س 

لالقت�ساد والثقافة والعلم في لبنان، بل على 

العك�س، كانوا رواداً في حقولهم.

اإن الأغلبية العظمى من المتمولين 

والمبدعين الفل�سطينيين جرى تجني�سهم في 

وقت مبكر، اأيام الرئي�س الراحل كميل �سمعون، 

وبين العائالت التي جرى تجني�سها: حداد؛ 

بيد�س؛ ال�سباغ؛ خوري؛ النمر؛ فار�س؛ 

الفاهوم؛ العلمي؛ ال�ساعر؛ غرغور؛ اأبيال؛ 

عودة... اإلخ.26

ولم يتوقف اأمر التجني�س عند المتمولين 

والمبدعين الفل�سطينيين، م�سيحيين وم�سلمين، 

واإنما طاول اأي�سًا معظم الم�سيحيين 

الفل�سطينيين، وخ�سو�سًا في خم�سينيات 

القرن الما�سي و�ستينياته. وي�سير الباحث 

�سقر اأبو فخر، نقاًل عن دوري �سمعون، نجل 

الرئي�س الراحل كميل �سمعون، اأنه تم في عهد 

والده تجني�س نحو 35.000 فل�سطيني، كما 

ينقل معلومة عن الأديب الراحل �سعيد عقل، 

الذي نا�سب الفل�سطينيين عداء وا�سحًا، اأنه 

ا�سطحب المبدع الفل�سطيني �سبري ال�سريف 
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لبنانيون مكتومو الجن�سية من عرب وادي 

خالد واأفراد من ع�سائر عربية اأُخرى في 

ا 
ّ
ر'' )الغجر(. اأم

ّ
عرفون بـ ''النو

ُ
ن ي

َ
البقاع وم

اأولئك الذين اأُثيرت �سجة ب�ساأن تجني�سهم فهم 

من القرى ال�سبع اللبنانية ومعظمهم من 

الطائفة ال�سيعية واأقلية من الم�سيحيين، ومن 

بلدات وقرى اإ�سبع الجليل ال�سّنة، وعددهم 

يتراوح بين 15.000 و26.000.

- المخيمات الفل�سطينية في لبنان محاطة 

باإجراءات اأمنية م�سددة من طرف الجي�س 

والأجهزة الأمنية اللبنانية، والدخول اإليها 

والخروج منها يتم عبر ممر اأو اثنين فقط 

يكون عليهما نقطة للجي�س وال�ستخبارات. 

وعلى الرغم من ذلك، فاإن اأي حديث عن 

زج بالمخيمات فيه على 
ُ
الإرهاب في لبنان ي

اأنها حا�سنة لإرهابيين مالحقين، الأمر الذي 

�س 
ّ
عّد تحري�سًا على المخيمات، ويعر

ُ
ي

الالجئين الفل�سطينيين لخطر اأمني.

- في مقالة كتبتها لينا فخر الدين في 

جريدة ''ال�سفير'' بتاريخ 5 كانون الثاني/

يناير 2016، بعنوان ''هوؤلء هم ال�سيد الثمين 

ة خالل 
ّ
الذين وقعوا بيد الأجهزة الأمني

2015'' تكررت كلمة مخيم/ات )فل�سطينية في 

بيروت و�سيدا( 10 مرات على اأنها ماأوى 

لإرهابيين، وخ�سو�سًا مخيم عين الحلوة الذي 

يتم الحديث عنه على اأنه مركز قيادة لتنظيم 

''داع�س''، علمًا باأن م�ساحة مخيم عين الحلوة 

اأقل من كيلومتر مربع واحد.

- في مقالة افتتاحية في جريدة ''ال�سفير'' 

في 17 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2015، بعنوان 

''ماذا تت�سمن الوثائق التي �سادرها 

اف'؟ 'داع�س' 
ّ
الأميركيون من مقر 'اأبو �سي

اللبناني يترنح.. والأولوية لوقف تهريب 

 الإرهابيين''، تتردد كلمة مخيم )فل�سطيني(

الفل�سطينيين ببيع اأر�سهم؛ ومحر�سًا اللبنايين 

عليهم، ب�سفتهم خطراً يتهدد الديموغرافيا 

اللبنانية.

- في مقالة بتاريخ 21 اآذار/مار�س 

2016 كتب طوني عي�سى في جريدة 

''الجمهورية'' تحت عنوان ''مخاوف فل�سطينية: 

'الأونروا' تنهار ثم التوطين؟'' ي�ستنتج فيه اأن 

دول الخليج تعمل على ترحيل اللبنانيين 

ال�سيعة وت�سغيل لجئين فل�سطينيين مكانهم 

في �سياق اإعادة توطين الفل�سطينيين. وفي 

هذه المقالة يخرج الكاتب عن نغمة التوطين 

في لبنان، م�ستبدًل اإياها باأن الفل�سطينيين 

اأ�سبحوا خطراً على العمالة اللبنانية )ال�سيعية( 

في دول الخليج... وهو تحري�س لل�سيعة 

اللبنانيين على الالجئين الفل�سطينيين ب�سكل 

فظ واإن كان غير مبا�سر.

- كثيراً ما حاولت و�سائل اإعالم لبنانية 

و�سيا�سيون تكبير حجم الوجود الفل�سطيني 

العددي في لبنان كفزاعة، م�سيرين اإلى ذلك 

بمنا�سبة وغير منا�سبة. ففي مقالة في جريدة 

''الجمهورية'' لل�سحافي جورج �ساهين في 24 

اأيار/مايو 2016، بعنوان ''هل اأخطاأ لبنان 

في ترجمة تقرير بان؟'' تناول الكاتب كالم 

بان كي مون ب�ساأن �سرورة توطين الالجئين 

ال�سوريين في البالد التي لجاأوا اإليها؛ وقد 

ترددت كلمة فل�سطين/ي/ية 9 مرات، 

لالإ�سارة اإلى اأن وجودهم في لبنان فاق 6 

عقود، واأنهم ل يزالون موجودين فيه، واأن 

تجني�س 250.000 فل�سطيني هو اأمر يزيد في 

مخاطر تجني�س الالجئين ال�سوريين، وفقًا 

ن تم 
َ
لوجهة نظره. وال�سحيح اأن مجمل م

تجني�سهم في مر�سوم التجني�س ل�سنة 1994، 

هم 250.000 �سخ�س، 80% منهم من 

الم�سلمين و20% من الم�سيحيين، ومعظمهم 
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خاللها ح�سار مخيمات منطقة �سور في 

الجنوب اللبناني، وا�ستباحتها.

ف�ساًل عن ذلك، فاإن مخيمات الجنوب 

باتت مغلقة تمامًا، وخ�سو�سًا مخيم عين 

الحلوة الذي اأحيط بجدار عزل، وُن�سبت 

بوابات على مداخله، ُتفتح وُتغلق وفق 

''ال�سرورات الأمنية''، وتحيطها اإجراءات اأمن 

م�سددة تعرقل حركة انتقال ال�سكان من 

المخيم واإليه، ف�ساًل عن منع و/ اأو تقنين 

اإدخال مواد البناء اإلى تلك المخيمات.

لقد دفعت تلك الحروب على المخيمات 

اآلف الفل�سطينيين اإلى الهجرة، وخ�سو�سًا اإلى 

اأوروبا الغربية، بين منت�سف �سبعينيات القرن 

الما�سي وت�سعينياته، ولم تتوقف حتى اليوم، 

واإنما زادت وتيرتها، متخذة �سكل هجرة 

منظمة وم�ستترة كما ذكرنا �سابقًا.

على اأن ما عانته المخيمات وتعانيه لي�س 

وحده م�سببات الهجرة، فالقوانين الملتب�سة 

والإجراءات الطاردة والزاجرة والتهمي�س، 

ف�ساًل عن تخّلي منظمة التحرير عن 

م�سوؤولياتها تجاه الالجئين، و�سعف اأداء 

الف�سائل ''الوطنية'' وال�ستخدام المفرط 

والنتهازي للف�سائل ''الإ�سالمية'' لق�سايا 

الالجئين، كلها اأ�سباب تاأ�سي�سية و/اأو م�ساعدة 

في م�سار تيئي�س الالجئين الفل�سطينيين، 

ودفعهم اإلى البحث عن خيار الهجرة.

اإن كلمَتي فل�سطين والفل�سطينيين لم تردا 

باأي قانون لبناني قبل �سنة 2010، وجّل ما 

وردتا فيه هو قرارات ومرا�سيم وزارية 

 مع 
ّ
وحكومية واأمنية، كتوقيع اتفاق المقر

الأونروا في مطلع خم�سينيات القرن الما�سي، 

واإن�ساء مديرية �سوؤون الالجئين الفل�سطينيين'' 

في �سنة 1959، 28 واتفاق القاهرة في �سنة 

1969، وهو بمثابة اتفاق دولي �سادق عليه 

4 مرات في �سياق بّث �سائعات عن وجود بوؤر 

ي برج البراجنة )بيروت( 
َ
اإرهابية في مخيم

وعين الحلوة )�سيدا(، وهذان المخيمان هما 

الأكبر في لبنان بعد تدمير مخيم نهر البارد 

في �سنة 2007.

نة �سغيرة 
ّ
هذا التحري�س الإعالمي هو عي

ومحدودة زمنيًا، كان لها مثيلها ما قبل وما 

بعد، ول تزال تتكرر حتى الوقت الحا�سر، لكن 

ما هو اأخطر من التحري�س الإعالمي، تجهيل 

الالجئين الفل�سطينيين في القوانين، 

ومحا�سرتهم بالإجراءات العملية، ف�ساًل عن 

تدمير بنيتهم الجتماعية عبر تدمير بع�س 

المخيمات، وح�سار ما تبّقى منها، بما 

يجعلهم ي�سعرون بعدم الأمان، وبرغبة 

المجتمع الم�سيف في اإبعادهم، وفتح المجال 

وا�سعًا اأمام هجرة منظمة لكن م�ستترة.

عبر تاريخ وجود الفل�سطينيين في لبنان، 

تم تدمير 3 مخيمات ب�سكل كلي هي مخيمات 

النبطية )1974( ومخيما تل الزعتر وج�سر 

د بناوؤها، وواحد اأُخلي 
َ
ع

ُ
البا�سا )1976(، ولم ي

جزئيًا من �سكانه )�سبية 1976(، ف�ساًل عن 

ر عن بكرة اأبيه في 
ّ
مخيم نهر البارد الذي ُدم

�سنة 2007 ب�سبب الحرب بين الجي�س اللبناني 

وتنظيم ''فتح الإ�سالم'' الإرهابي، وقد دار 

�سجال وجدال وا�سعان ابُتدعت فيهما اأ�سباب 

لتاأخير بنائه، وعندما ف�سل المعرقلون، بداأت 

عملية اإعادة البناء متاأخرة، لكن بعد مرور 12 

عامًا على ماأ�ساة المخيم، فاإن العمل 

المفتر�س اأن ينتهي في غ�سون عامين لم يتم 

اإنجازه. وبعد وقبل، عملت المجازر والحروب 

فعلها: بدءاً بمجزرة مخيم �ساتيال في �سنة 

1982، ولي�س انتهاء بحرب المخيمات 

)1985 – 1987( التي دمرت هذا المخيم 

المنكوب ومعه مخيم برج البراجنة، وتم 
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لبنان من خالل المذكرات المرفوعة اإلى 

ي النواب والوزراء، واإلى الوزراء والنواب 
َ
مجل�س

اللبنانيين، ومن خالل احتجاجات كان اأكبرها 

في �سنة 2010 في م�سيرة الحقوق المدنية 

التي جاء بعدها تعديل قانون العمل، و�سوًل 

اإلى احتجاجات تموز/يوليو 2019، التي 

كانت �سغيرة ولم يتمكن المتظاهرون فيها 

من بلوغ مبنى مجل�س النواب في و�سط بيروت 

ب�سبب منعهم من طرف الجي�س اللبناني.

�ملنظمة و�لف�سائل �لفل�سطينية 

م�سوؤولة �أي�سًا

من دون التقليل من العوامل اللبنانية 

الطاردة لالجئين الفل�سطينيين، فاإن م�سوؤولية 

كبيرة تقع على عاتق منظمة التحرير 

الفل�سطينية كممثل �سرعي ووحيد لجميع 

الفل�سطينيين، وعلى الف�سائل الفل�سطينية 

مجتمعة ومنفردة.

لقد مر زمن كان في اإمكان منظمة التحرير 

الفل�سطينية، بما ملكت من عالقات وتاأثير في 

اأجهزة الدولة اللبنانية وموؤ�س�ساتها، اأن تفر�س 

تعديالت قانونية تتيح لالجئين التمتع 

بحقوقهم التي ين�س عليها القانون الدولي 

لحقوق الإن�سان. فبند الحقوق المدنية ت�سّدر 

اتفاق القاهرة ل�سنة 1969، 30 لكن ما اهتمت 

به المنظمة هو الجانب الأمني والع�سكري 

وتو�سيع رقعة النت�سار الم�سلح للف�سائل، وقد 

دفع الالجئون الفل�سطينيون ثمن ذلك لحقًا، 

بعد اأن اأُجبرت المنظمة والف�سائل على 

مغادرة بيروت عقب الجتياح الإ�سرائيلي في 

�سنة 1982.

واأدت ممار�سات �سلبية للمنظمة 

والف�سائل، �سابت مرحلة منت�سف ال�سبعينيات 

حتى �سنة 1982، دوراً في تو�سيع دائرة 

مجل�س النواب وجرى اإلغاوؤه من الجانب 

اللبناني في �سنة 1987.

المرة الوحيدة التي ُذكرت كلمة 

الفل�سطينيين فيها كانت بتعديل قانوَني العمل 

وال�سمان الجتماعي في �سنة 2010، وهو 

تعديل ملتب�س اأعطى الفل�سطينيين حقًا 

بال�ستح�سال على اإجازة عمل مجانية، لكن 

فر�س عليهم دفع م�ستحقات ال�سمان كلها، 

وال�ستفادة فقط من تعوي�س نهاية الخدمة، 

وعدم ال�ستفادة من ال�سمان ال�سحي 

والأمومة والطفولة التي ُتدفع ر�سومها. كما 

اأن القانون ل يتيح للفل�سطينيين العمل في 

المهن الحرة )20 مهنة(، ولم ت�سدر المرا�سيم 

التطبيقية له، وهو ما ترك الأمر لميول الوزير، 

�سر وفق اأهوائه، وقد 
َ
ي

ُ
قيد وي

ُ
فيحظر وي�سمح وي

ت�سبب ذلك بعدم اإقدام اأرباب العمل والالجئين 

على طلب ال�ستح�سال عليها. وظهرت نتائج 

ة خالل حملة وزارة العمل في 
ّ
هذا الأمر جلي

تموز/يوليو 2019، لمنع العمالة الأجنبية 

المخالفة، وكادت ُتحدث فو�سى، ب�سبب 

احتجاجات في المخيمات وتاأييد لبنانيين 

للفل�سطينيين ومناه�سة اآخرين لهم.

اإن ال�سخ�سية القانونية لالجىء الفل�سطيني 

في لبنان، وهي حق تن�س عليه �سرعة حقوق 

الإن�سان، غام�سة بقدر غمو�س القوانين 

اللبنانية واحتمالت تاأويالتها المتعددة: فهو 

لجىء اأو اأجنبي اأو فاقد الهوية اأو ل جن�سية 

له، تبعًا لما يقت�سيه الأمر من منعه من نيل 

حق من الحقوق. والأنكى اأنه كائن غير 

موجود وفق قانون تعديل قانون التملك 

لالأجانب ل�سنة 2001، الذي حرمه من حق 

التملك ومن توريث ملكه لأبنائه.29

هذه الظروف كلها، دفعت الالجئين 

الفل�سطينيين، اإلى البحث عن حلول، داخل 
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الفل�سطينية في اإدارة هذا ال�سراع الخفي.

�لهجرة هي �آخر حّيز متاح

لم يبَق اأمام الالجئين الفل�سطينيين في 

لبنان الذين قاوموا م�ساريع التهجير 

دت 
ُ

والتجني�س طوياًل، �سوى الر�سوخ بعدما �س

في وجههم �سبل العي�س الكريم، وطرق باب 

الهجرة، وكان الالفت ت�سكيل مجموعة تنادي 

بـ ''حق الهجرة''، جمعت حولها مئات ال�سابات 

وال�سبان الفل�سطينيين، وكانت �سرارة انطالقة 

الحملة الداعية اإلى ''حق الهجرة'' تعليقًا على 

موقع فاي�س بوك ل�ساب فل�سطيني تناقله عدد 

كبير من ال�سبان وال�سابات، واأعقبه تنظيم 

تظاهرات اأمام بع�س ال�سفارات، واعت�سامات 

داخل المخيمات.

وفي مقالة لي ن�سرتها مجلة ''جدل'' 

ال�سادرة عن موؤ�س�سة ''مدى الكرمل'' �سمن 

ملف عن ال�سباب الفل�سطيني، عنوانها 

''الحراكات ال�سبابية الفل�سطينية في لبنان بين 

'العودة' و'تح�سين م�ستوى المعي�سة' ''، اأجابني 

�ساب رف�س ن�سر ا�سمه اأن الحياة ''باتت 

م�ستحيلة مع جميع القيود القت�سادية 

والجتماعية والقانونية المفرو�سة، وبعدما 

تخلت كل الف�سائل عمليًا عن حق العودة، 

وتركت الالجئين اإلى م�سيرهم، وف�سلت حتى 

في تاأمين الحد الأدنى من الحقوق لهم في 

لبنان.''31

اإن مخاطر ''التهمي�س'' و''الإق�ساء'' 

و''ال�ستغالل/ال�ستقطاب''، والمخطط 

الأميركي/الإ�سرائيلي الهادف اإلى اإلغاء 

الأونروا التي يراها كثيرون تخليًا دوليًا عن 

الم�سوؤوليات تجاه الالجئين الفل�سطينيين، 

كلها عوامل تدفع الالجئين الفل�سطينيين اإلى 

الياأ�س، ومن الياأ�س تاأتي محاولت الهجرة 

معاداة الفل�سطينيين، من اليمين الم�سيحي 

المتبرم من الوجود الفل�سطيني اأ�ساًل، اإلى 

حلفاء مفتر�سين، وخ�سو�سًا حركة ''اأمل'' 

ال�سيعية، بل المجتمع ال�سيعي في الجنوب 

اللبناني، وظهر الأمر جليًا خالل اجتياح �سنة 

.1982

وبينما كان لبنان يتهياأ لتخريج اتفاق 

لإنهاء الحرب الأهلية، تمثل في اجتماع 

النواب و�سخ�سيات موؤثرة في مدينة الطائف 

مي اتفاق اإنهاء الحرب 
ُ

ال�سعودية التي �س

با�سمها، كانت منظمة التحرير تتلهى بالبحث 

عن دور في ت�سويات مقبلة كانت بداياتها 

قد في �سنة 1991، ثم 
ُ
موؤتمر مدريد الذي ع

الغو�س لحقًا في م�ستنقع مفاو�سات اأو�سلو 

عقب موؤتمر مدريد، والذي نجم عنه اتفاق 

اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية في وا�سنطن في 

اأيلول/�سبتمبر 1993، اإذ بات الالجئون 

بعدها من دون غطاء فعلي، وخ�سو�سًا مع 

بدء عمل ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة 1994. 

وفي اأعقاب اأول انتخابات في �سنة 1996، 

بات الالجئون مهم�سين، وقد ترك تهمي�س 

الالجئين ومخيماتهم في لبنان ثغرات كبرى 

تمكنت مجموعات اإ�سالمية متطرفة من 

احتاللها، وخ�سو�سًا مخيم عين الحلوة الذي 

ل يزال يعاني وجود تلك المجموعات على 

الرغم من اأنها اأ�سحت �سعيفة جداً.

لم تلتفت منظمة التحرير الفل�سطينية اإلى 

اتفاق الطائف، فخال من اأي ذكر للفل�سطينيين، 

كاأنهم غير موجودين فوق الأرا�سي اللبنانية، 

ثم جاء تنفيذ التفاق، واتفقت حكومة ما بعد 

الطائف على عفو عام لم ي�ستفد الفل�سطينيون 

منه. وتفاقمت الإجراءات المعرقلة لحياة 

الفل�سطينيين ب�سكل مت�ساعد، و�ساقت الدنيا 

اللبنانية عليهم، بينما ف�سلت الف�سائل 
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اإلى ال�سيد كو�سنير محروثة ومبذورة، بل 

نا�سجة وقابلة لقطف الثمار.

وبناء على هذا الواقع، اأعن كو�سنير خالل 

ور�سة البحرين وعلى هام�سها، اأن مبلغ 6 

مليارات دولر ُخ�س�س للبنان، لتوطين 

الالجئين الفل�سطينيين، وهو اأمر جاءت الردود 

ته من 
ّ
عليه بين راف�سة لمنطق التوطين برم

اأ�سله اإلى ف�سله، وبين بع�س التعليقات التي 

راأت اأن مبلغ 6 مليارات دولر هو ثمن بخ�س 

ل�سراء التوطين. وعلى �سبيل الفكاهة فقط، فاإن 

م 
ّ
مبلغ الـ 6 مليارات كاٍف وواٍف، اإذا ما ُق�س

على عدد ما تبّقى من الالجئين الفل�سطينيين 

في لبنان، اإذ اإن لبنان �سيكون قد تقا�سى 

مبلغ 34.399 دولراً عن كل لجىء 

فل�سطيني؛ وللم�سادفة على الأرجح، فاإن رقمًا 

لتعوي�سات متخيلة لالجىء الفل�سطيني كنا 

ن�سمعها ونحن �سغار ال�سن، كان يتراوح بين 

25.000 دولر و35.000 دولر!!

اإن منع التوطين )التجني�س( ل يكون بن�س 

د�ستوري في مقدمة د�ستور لبنان، ول بتذييل 

قوانين تن�س على هذا المنع، ول بطلب مبالغ 

طائلة ثمنًا، واإنما باإعطاء الحقوق الم�سروعة، 

المدنية وال�سيا�سية كلها، من دون التجني�س 

)اإذا ارتاأى اأ�سحاب ال�ساأن ذلك(، والكف عن 

التمييز العن�سري وخطاب الكراهية المتف�سي 

تجاه الفل�سطينيين، واأوًل واآخراً بعودة منظمة 

التحرير اإلى القيام بدورها في رعاية 

الفل�سطينيين: كل الفل�سطينيين، الداخل 

الفل�سطيني، اأو في دول اللجوء اأو في 

الديا�سبورا الجديدة، في بالد اللـه الوا�سعة، 

ف الف�سائل الوطنية والإ�سالمية عن  وتوقُّ

المزايدات وركوب موجة ''الترند'' ال�سائدة هذه 

الأيام على �سا�سات التلفزة وو�سائل التوا�سل 

الجتماعي.  

الخطرة منها والمنظمة، مثل تلك التي نفذها 

مكتب جمال غالييني الم�سهور، والذي كان 

ي�ستوفي مبالغ تتراوح بين 8000 دولر 

اأميركي و12.000 دولر عن كل فرد يود 

الهجرة، وهي مبالغ عالية جداً دفعت باآلف 

الفل�سطينيين اإلى بيع ما يملكون لتاأمينها 

وال�سفر اإلى اأوروبا الغربية، من خالل 

ت�سهيالت في مطار بيروت الدولي، ت�سي – 

على الأقل – بغ�ّس الطرف عن مرورهم من 

دون اأي عائق اأمام ال�سلطات الأمنية المخت�سة 

في المطار. وفي ت�سجيل �سوتي للغالييني في 

 جام غ�سبه 
ّ
منت�سف �سنة 2019، راح ي�سب

على انتقادات من �سبان فل�سطينيين على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي، قائاًل اأنه عمل 

معروفًا مع الفل�سطينيين بت�سفير اأكثر من 

ين.32
َ
4500 لجىء خالل عام

عودة �إىل كو�سنري وما يخطط 

لالجئني

ي 
َ
لقد رف�س الالجئون النتقال اإلى مخيم

نيا في �سنة 1954 
ُ
البداوي والنبطية اللذين ب

ب�سكل نموذجي، معتبرين اأن الأمر مريب 

ويهدف اإلى توطينهم مقدمة للتجني�س، وهو 

اأمر لم يتحقق �سوى با�ستخدام القوة عبر 

القوى الأمنية اللبنانية التي اأجبرت الالجئين 

على النتقال بالقوة اإلى ال�سكن فيهما.33

واأف�سل الالجئون الفل�سطينيون جميع 

م�ساريع التهجير والتوطين والتجني�س التي 

قادتها وا�سنطن والأمم المتحدة، لكن الو�سع 

تغير كثيراً، فما كان مرفو�سًا بالأم�س �سار 

مطلوبًا اليوم.

والنتيجة التي يمكن ا�ستخال�سها من 

قراءة متاأنية لمجمل تجربة الالجئين 

لمت 
ُ

الفل�سطينيين في لبنان، فاإن الأر�س �س
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