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)*(  اأحمد م. جابر هو �شكرتير مجلة ''الهدف'' )دم�شق( = 

ومو�شى جرادات باحث في علم االجتماع ال�شيا�شي.

)**(  �شمر يزبك، ''حياة على الهام�ش: اليرموك ال يحمل من 

المخيم اإاّل اال�شم وجرمانا تج�شيد حي لفكرة العزل''، ''مجلة 

الدرا�شات الفل�شطينية''، العدد 84 )خريف 2010(،   

�ش 140 – 151.

)***(  ما كتبته �شمر يزبك لي�ش مقارنة بين مخيمين، واإنما 

هو تحقيق �شحافي عن مخيمين، اأو االأ�شح، عن مخيم 

ومكان. )المحرر(

اإليها، اإنما تقبع في التناق�ش الكامن بين اإطالق 

�شفة المخيم على اليرموك، وبين اإقرار الن�ش باأنه 

لي�ش مخيمًا، بل كان يجب االإ�شارة اإلى اأن اليرموك 

ال تعترف به الحكومة ال�شورية كمخيم وال وكالة 

الغوث التي ما زالت توا�شل تقديم الخدمات اإلى 

�شكانه. فكيف يمكن اإجراء قراءة مقارنة بين مخيم 

''جرمانا'' وال مخيم ''اليرموك''؟

في الم�ضمون

اإن هذا الن�ش، بح�شب ادعائنا، يبدو مفككًا وغير 

قادر على اإي�شال فكرته، وهو يفتقد الحد االأدنى من 

�شروط البحث االجتماعي اإذا اعتبرناه، تجاوزاً، من 

هذا الجن�ش الكتابي، اأو اإذا اعتبرناه نوعًا من 

ال�شحافة اال�شتق�شائية التي لها �شروطها ومعاييرها 

المفتقدة جملة وتف�شياًل. عالوة على ذلك، الحظنا 

غياب المعرفة المعمقة في واقع ال�شعب الفل�شطيني 

وردنا 
رد اإي�شاحي على التحقيق الذي 

كتبته �شمر يزبك**  عن مخيم جرمانا 

وحي اليرموك في دم�شق، وقد ارتاأينا ن�شر هذا الرد 

بعد حذف كل ما لي�ش له عالقة بالمعلومات 

الواردة في التحقيق المذكور، وتجاوز الكالم الزائد 

الذي نعتقد اأنه ال ي�شيف اأي معنى جديد اإلى 

المالحظات االأ�شا�شية التي ذكرها الكاتبان. وفيما 

يلي الرد:

في المنهج

يوحي العنوان بقراءة مقارنة لمخيمي اليرموك 

وجرمانا، وبالتالي فاإن المتوقع هو اأن يحوز 

المخيمان م�شاحة متقاربة من التحليل،***  لكن 

واقع الحال اأن ح�شة التحليل المعطى اإلى مخيم 

اليرموك بلغ ثماني �شفحات من الن�ش، واأقل من 

اأربع �شفحات لمخيم جرمانا، االأمر الذي اأفقد الن�ش 

هدف المقارنة التي جاءت مجتزاأة وغائمة المعالم. 

وفي راأينا كان هناك اإمكان للحديث عن مخيم 

جرمانا الذي لم ت�شر الكاتبة اإلى اأنه في قيد التفكيك، 

نتيجة الخطط الحكومية، واأن جزءاً كبيراً من �شكانه 

تم نقله اإلى تجمعات اأُخرى، االأمر الذي يفتح المجال 

وا�شعًا اأمام تتبع م�شارات هذا التفكيك واأو�شاعه، 

وبالتالي م�شير �شكانه، لكن هذا اأمر يبدو اأن الكاتبة 

لم تكن معنية به.

الم�شكلة المنهجية االأخيرة التي نود االإ�شارة 

اأحمد م. جابر ومو�ضى جرادات

 مالحظات على تحقيق �ضمر

يزبك ''حياة على الهام�ش''
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حال �شاحية جرمانا حيث تعي�ش الكاتبة.

تقول الكاتبة: ''لن األمح، اأنا اأو اأي �شخ�ش يمر من 

تحت هذا القو�ش، اأي وجود مح�شو�ش لفل�شطين'' من 

دون اأن تقول ماذا تعني بهذا الوجود المح�شو�ش؟ 

وكيف يفتر�ش اأن يكون هذا الوجود المح�شو�ش في 

�شاحية �شار الفل�شطينيون فيها اأقلية )40% بح�شب 

اإح�شائيات االأونروا ل�شنة 2009(؟ لكن من الوا�شح 

اأنها لم تنظر اإلى وجوه النا�ش، ولم تقراأ اأ�شماء 

ال�شوارع والجادات، ولم تدخل اإلى الحارات الداخلية، 

بل حتى لم تقراأ النعوت التي تحيل بمجملها اإلى 

فل�شطين واإلى قرى النا�ش وعائالتهم، كاأن تقراأ مثاًل 

في نعي ما ''عائالت فالن وفالن وفالن وعموم 

اأهالي لوبية في فل�شطين و�شورية واالأردن ولبنان.'' 

بل هي في و�شفها زيارة لبوابة فاطمة 

)والفل�شطيني، لعلم الكاتبة، محروم من الو�شول اإلى 

هناك(، تحاول القول اأنها اأكثر فل�شطينية من 

الفل�شطينيين، وبالتالي تمتلك حق الو�شاية 

لت�شريحهم وت�شريح حياتهم ومعايرتها بال�شح 

والخطاأ وهذا مح�ش ادعاء.

تقول الكاتبة اأي�شًا: ''ال رائحة لفل�شطين تحت 

القو�ش!'' األي�ش هذا طبيعيًا؟ والفل�شطيني، لمعرفة 

الكاتبة، معزول عن فل�شطينه الأ�شباب مو�شوعية، 

وما زال يحتفظ بها في خريطتها المعلقة على 

الجدران، وفي �شور ال�شهداء التي لم تلحظها الكاتبة، 

وفي �شواهد القبور التي تحيل اإلى البلد االأ�شلي. وفي 

و�شفها مدخل المخيم تريد الكاتبة اأن تحيلنا اإلى ما 

في ذهنها من �شور نمطية، وعندما لم تجدها 

اأ�شارت اإلى اأنها وغيرها ال يمكن اأن يقولوا اإن هذا 

ر بالملمو�ش عن فل�شطين، لذلك فاإنها 
ّ
المخيم يعب

عندما ت�شف ال�شارع الرئي�شي للمخيم ال تجد اإاّل 

الواجهات الزجاجية للمحال التجارية. ونت�شاءل: 

ماذا تتوقع اأن ترى؟! لقد عجزنا عن التخيل كوننا 

نعي�ش في األفية جديدة وفي مدينة تعج بالتمدين 

ولي�ش في �شتينيات القرن الع�شرين و�شبعينياته.

ا عن تاريخية اإن�شاء المخيم، فالكاتبة تحيلنا 
ّ
اأم

منذ البدء اإلى اأمر �شائع فحواه اأن العوائل االأولى 

التي �شكنت المخيم هي من منطقة �شفد، وهذه 

الالجئ واأو�شاع حياته وماآالته المجتمعية، االأمر 

الذي دفع الكاتبة اإلى التركيز منذ البداية على ال�شور 

النمطية التي يحملها المواطن العربي ب�شكل عام عن 

ال�شعب الفل�شطيني وحياته واأماكن �شكنه وبالتحديد 

المخيمات.

فال�شورة النمطية للفل�شطينيين في المخيمات 

هي �شورة �شكان الخيم اأو بيوت ال�شفيح، جياعًا 

عراة، ي�شطفون على نوافذ االإعانات، ويحملون 

الكال�شينكوف في كل زمان ومكان، ت�شديداً على 

''ثوريتهم'' وتم�شكهم بفل�شطين، كاأنهم لي�شوا من 

طينة الب�شر الذين توؤثر فيهم التحوالت ال�شيا�شية 

واالقت�شادية والثقافية التي تعي�شها المجتمعات 

الم�شيفة. وفي التحقيق الذي كتبته �شمر يزبك نجد 

ال�شورة النمطية نف�شها تخرج من ذهن الكاتبة 

لت�شقط على اليرموك، مو�شوع البحث. وفي 

تف�شيالت ما �شاهدته الكاتبة على مدخل اليرموك، 

ا �شتراه، فاإنها اإنما تذكرنا بفيلم قديم 
ّ
وتوقعاتها عم

عن مذبحة ما زلنا نعي�ش هزاتها التتابعية. ولم يكن 

ا راأت وهو ا�شتغراب 
ّ
م�شتهجنًا ا�شتغراب الكاتبة مم

يحيل اإلى تلك النمطية، واإلى تجميد لحظة 

الفل�شطينيين في ما�ش يريدون تجاوز تراجيديته 

والرد على اآثاره وت�شفيتها، مطورين اأدواتهم 

وو�شائلهم وطريقة تفكيرهم. البكاء على االأطالل 

ا ال�شعب الفل�شطيني 
ّ
ينا�شب مثقفًا برج عاجيًا، اأم

فيحاول جاهداً، مثلما ينبغي لمراقب ح�شيف اأن 

يالحظ، اأن يتجاوز لحظة البكاء، كي يفهمها ويرّد 

عليها ال اأن يتجمد عندها. والموؤ�شف اأن ما جاء في 

الن�ش عن ''ال �شرورة للحذر كما �شاأفعل لو كنُت في 

زيارة اأحد المخيمات الفل�شطينية في لبنان'' يحيل 

اإلى ما �شن�شميه ''اال�شتراق اللبناني'' ونظرته 

المعروفة لي�ش اإلى المخيمات فح�شب، بل اإلى 

االإن�شان الفل�شطيني عامة اأي�شًا.

ا في �شاأن النمط المعماري ومدخل المخيم، 
ّ
اأم

فاإن من الطبيعي اأن يتخذ المكان طرازاً عمرانيًا 

نمطيًا واإاّل اأحال اإلى الن�شاز، ومن الطبيعي اأن تتخذ 

�شاحية دم�شق الجنوبية ال�شكل نف�شه لمدخلها، ما 

دامت تخ�شع الإدارة بلدية �شورية، بال�شبط كما هي 
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تحتاج اإلى اإثبات، من دون اأن نكون معنيين 

بالدفاع عن اأحد، ثم اإنها تقول اإن النا�ش فقدوا االأمل 

بهذه القيادة، و�شلموها اإلى القدر، وهذا الكالم مجرد 

بيان نعي لي�ش لل�شيا�شة الفل�شطينية فح�شب، بل 

لل�شعب الفل�شطيني اأي�شًا، الذي ي�شكت على هذا الواقع 

كما تّدعي، وهو ادعاء تمّنينا لو اأنها ناأت بنف�شها 

عنه، مع العلم باأننا ندرك اأن م�شيرة ال�شيا�شة 

الفل�شطينية وتحوالتها وتاأثيرها في المجتمع 

الالجئ بعد اتفاق اأو�شلو تحتاج اإلى بحث جدي ال 

اإلى تحقيق.

وتتحدث الكاتبة اأي�شًا عن التحوالت االجتماعية 

في بنية المجتمع الفل�شطيني داخل اليرموك، 

متجاهلة اأن الالجئين الفل�شطينيين هم، قانونًا، في 

حكم ال�شوريين، ويخ�شعون في تحوالتهم لما يخ�شع 

له المجتمع الم�شيف. كما اأنها ت�شير اإلى و�شع المراأة 

الفل�شطينية الذي راأت فيه تطوراً، منذ بداية 

الت�شعينيات، على الرغم من اأن المراأة الفل�شطينية 

مو�شوفة باأنها امراأة عاملة حملت العبء 

االقت�شادي لعائلتها منذ النكبة جنبًا اإلى جنب مع 

الرجل، وفي غيابه اأحيانًا كثيرة، وبف�شلها حافظ 

مجتمع الالجئين على تما�شكه وا�شتمراره وا�شتمرار 

ذاكرته وتراثه. والالفت فعاًل المقابالت التي اأجرتها 

ا مفتعلة ودرامية، 
ّ
الكاتبة والتي نكاد نقول اإنها اإم

ا مجتزاأة وموظفة في تحليل يفارق الواقع، كي 
ّ
واإم

ن قابلتهم ــ وهم �شريحة نعرفها 
َ
تقول اإن كل م

ونقابلها يوميًا وال تمثل المجموع الفل�شطيني ــ 

م�شغولون باأمور ال تتعلق بالق�شية الفل�شطينية، وال 

يعي�شون الحياة النمطية لالجئ )كيف تكون حياة 

الالجئ؟(. وعندما ت�شف الكاتبة الظاهرة الدينية 

فاإنها تتجنب الحديث عن اأ�شبابها الحقيقية، 

وتتجاهل اأنها امتداد لحالة عامة طالت معظم العالم 

العربي واالإ�شالمي، والفل�شطيني لن ي�شذ عن هذا 

الواقع. فعلى �شبيل المثال تطلب اأم محمد من الكاتبة 

اأن ت�شع حجابًا عند زيارتها المقبلة، وتحاول القول 

اإن الحجاب هو مدخلها لولوج عالم المخيم، كاأنها 

لم تر في تجوالها، تنوع اللبا�ش والزي، وت�شابق 

بنات المخيم على اأحدث التقليعات، بل كاأن الداخل 

�شائعة ال يعلم بها اأي فل�شطيني في المخيم، وال نعلم 

من اأين اأتت بها. كما اأنها ت�شير اإلى اأن كثيرين من 

�شكان المخيم الذين التقتهم اأكدوا �شعوبة تحديد 

م�شاحته االآن، ونت�شاءل لماذا اال�شتغراب، فلي�شت 

مهمة ال�شكان تحديد الم�شاحة، اإذ اإن هناك مراجع 

مخت�شة لهذا الغر�ش. ومن باب الت�شحيح نلفت 

الكاتبة اإلى اأن اليرموك اأُ�ش�ش في �شنة 1957، ال في 

.
2
�شنة 1954، وعلى م�شاحة 2.1 كم

وت�شير الباحثة اإلى محاولة اإح�شاء جرت في �شنة 

2002، وتقول اإنها تفتقر اإلى ال�شدقية من دون اأن 

ت�شير اإلى الجهة التي قامت بهذه المحاولة، وهل 

كانت محاولة الإح�شاء الفل�شطينيين الالجئين 

وحدهم )الأن ثمة اإح�شاء موثقًا قامت به االأونروا 

في �شنة 2009، ويبدو اأن وقت الكاتبة لم ي�شمح لها 

باالطالع عليه(، اأم اأنها تتحدث عن اإح�شاء �شامل، 

وبالتالي تحيل اإلى اإدارة االإح�شاء ال�شوري التي 

تح�شي جميع ال�شكان بغ�ش النظر عن جن�شيتهم؟

وتقول الكاتبة تحت عنوان ''اإنه في الحقيقة... 

�شوق!'': ''ال ي�شكل �شكان مخيم اليرموك ن�شيجًا 

اجتماعيًا متناغمًا'' من دون اأن تتذكر ما قالته قبل 

قليل من اأن اليرموك ما عاد مخيمًا واأن �شكانه 

خليط من ال�شوريين والفل�شطينيين، )ون�شيف: 

العراقيين(، ومن دون اأن تكلف نف�شها عناء تحليل 

الم�شارات الفعلية لتفكك المخيم وتحوالته 

ا في الحديث عن الواقع االقت�شادي، 
ّ
االجتماعية. اأم

فاإن الكاتبة اختارت الذهاب �شريعًا اإلى مقوالت 

تفتقر اإلى الدقة، محاولة اإثباتها من خالل مجموعة 

من التعليقات التي لم نجد م�شدراً ي�شي ب�شحتها، 

فهي تقول اإن ''هذا ال�شارع الم�شهور ]تعني �شارع 

لوبية[... يكاد يكون نقطة ازدحام خانقة في 

المخيم، م�شكاًل مزيجًا غريبًا من كل اأنواع الثقافات 

والعادات التي تخ�شع لقانون العر�ش والطلب''، 

كاأننا في نيويورك! وهل تخ�شع العادات والتقاليد 

حقًا للعر�ش والطلب؟ اإننا نعتقد اأن الكاتبة خلطت 

ال�شيا�شي بالتجاري، مدعية اأن قادة ف�شائل 

لوا 
ّ
فل�شطينية اغتنوا من خالل تلك الف�شائل، وحو

م�شارهم من ال�شيا�شي اإلى التجاري، وتلك تهمة 
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�شيعني اأن يبيع الواحد نف�شه للمخابرات عبر قادة 

الف�شائل؟'' اإن المرء يفكر حقًا في االدعاء على 

الكاتبة، وفي ا�شتدعاء المخابرات لت�شهد على اأننا 

ل�شنا عمالء لها. األي�ش اتهام المنا�شلين في �شفوف 

الف�شائل، بغ�ش النظر عن تقويم حالتها، بالعمالة، 

اإهانة، بل ادعاء غير �شحيح في زمن ت�شتد فيه 

الحمالت لنزع ال�شيا�شة عن حياة الالجئين 

ا اإلى موظفين لدى المنظمات غير 
ّ
وتحويلهم اإم

ا اإلى 
ّ
الحكومية التي تنفذ خطط الجهات المانحة، واإم

متلقين لالإعانة من دون اأن يكون لهم اأي دور، تحت 

�شعار التنمية المنف�شلة عن الواقع ال�شيا�شي؟ وهل 

�شحيح حقًا االدعاء اأن مناه�شي اإ�شرائيل 

والنا�شطين �شدها و�شد التطبيع، هم عمالء 

لل�شلطات ال�شورية ومخابراتها؟

اأخيراً، كنا نتمنى لو اأن التحقيق الذي كتبته �شمر 

يزبك كان اأكثر انفتاحًا على المخيم، وال يتخذ 

موقف المراقب االنتقائي الذي ياأخذ ما يحلو له من 

�شبه حقائق ووقائع فيعممها على جماعة ب�شرية  

لها خ�شو�شيتها، وربما ال يت�شنى لها، على االأرجح، 

n .قراءة ذلك التحقيق اأو هذا االإي�شاح

اإلى المخيم يدخل غابة من المنقبات، وهذا غير 

ا ال�شاب علي �ش. فلم تكلف الكاتبة نف�شها 
ّ
�شحيح. اأم

�شوؤال لماذا ال يحمل هوية اإذا كان الجئًا فعاًل؟ لعله 

من الفل�شطينيين القادمين من االأردن والعراق، اأو 

لعله غيرهم، وهوؤالء ماأ�شاتهم تحتاج اإلى نقا�ش اآخر 

في اأي حال. فهل يجوز تبّني راأي يعمم نف�شه على 

المجتمع كله ويقول اإن والءاته تحولت دينية 

و�شلطوية ومخابراتية؟ وهل بنات الخام�شة حقًا 

ي�شعن الحجاب؟ عالوة على ذلك تقول الكاتبة: 

''جربي اأن تم�شي في �شوارع المخيم �شاعة االإفطار 

لوحدك و�شتتعر�شين لمحاولة اغت�شاب''، فكيف 

يتحول المجتمع المتدين اإلى بيئة لالغت�شاب، اأم اإن 

هذا المجتمع يبيح اغت�شاب ال�شافرات؟! اإن اتهامًا 

كهذا يجب اأن يعاقب القانون قائله. فلماذا ال ن�شمع 

عن هذه الجرائم؟ ولماذا تعج ال�شوارع في المخيم 

حتى منت�شف الليل بالفتيات؟ ولماذا تجهد بنات 

المخيم في العمل والدرا�شة وممار�شة حياتهن 

الطبيعية داخل المخيم وخارجه من دون اأي عوائق؟ 

بات؟ ولماذا هذا 
َ

هل هن جماعة من المغت�ش

الت�شويه؟

األي�ش من المخجل القول اإن ''العمل ال�شيا�شي 
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ليلى فر�ضخ

345 �شفحة           12 دوالراً
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