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عكفُت على كتابة التالي حين 

تذكرت اأني فل�شطيني يحمل 

�شفة ال�شوري، واأنه لي�ض من حقي البوح 

بما يجول في خاطري نحو اأبناء �شعبي

الذين يحملون �شفة اللبنانيين.

�شخرت من نف�شي، اإذ ا�شتعدت ق�شية مخيم 

النبطية الذي اأبيد؛ والحقًا تل الزعتر؛ ثم �شبرا 

و�شاتيال حيث المجزرة؛ وفي اآخر عقد االإبادات 

في لبنان، على اأمل باأن يكون االأخير، كان 

مخيم نهر البارد، لتنتقل العدوى اإلى �شورية، 

باد مخيم اليرموك، اآخر واقعات التهجير 
ُ
في

الم�شتمر، وال اأحد يعلم اأي مخيم �شيكون التالي.

انتفا�ضة املخيمات

اأيهم ال�صهلي*

''�صو�س املكان''.. �صمري املخيم

* �شحافي فل�شطيني.

جتّمع احتجاجي يف خميم مار اإليا�س.
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الذي خرج ليهتف با�شم المخيم، فبدا كاأن 

الما�شي المتراكم في وعيهم وذاكرتهم جعلهم 

يدركون اأن الكارثة قادمة لمجرد اأنهم ينتمون 

طت فيه قيادته.. والأن 
ّ
اإلى هذا ال�شعب الذي فر

بع�شهم ''زعران'' فقد انتف�شوا هذه المرة �شد 

الظلم الذي فر�شه االأمر الواقع عليهم وعلى 

ذويهم وعلى اأوالد بع�شهم، وهذا على االأقل ما 

حدثني به ''م. غ.'' الذي يحب فتاة من مخيم 

�شاتيال، ويرغب في الزواج بها، واإنجاب 

حرمون من كل حق، 
ُ
اأطفال ''الجئين'' منها، �شي

بح�شب تعبيره.

العرب والم�شلمون في الغالب ينتمون اإلى 

الق�شية الفل�شطينية، بع�شهم من منطلقات 

قومية، ومن كون جيو�شهم حاربت في جي�ض 

االإنقاذ، والبع�ض االآخر من كون الم�شجد 

االأق�شى وقف اإ�شالمي، وبع�شهم، كرامة 

للم�شيح واأمه في فل�شطين التي هي مهده..

لكن اأبناء مخيم مار اإليا�ض، وعين الحلوة، 

واليرموك، وحندرات، واالأمعري، وجر�ض، 

والبقعة، و�شائر المخيمات، ال يعرفون من 

الكالم ال�شابق كله اإاّل لفظة العودة التي تجهر 

بحّقه من دون مواربة..

لذا، خرج اأبناء المخيمات، ال للمطالبة 

بحق العمل، وال باإقرار حقوقهم المدنية ريثما 

يعودوا اإلى اأر�شهم.. واإنما ليطالبوا باأر�شهم.. 

اأر�شهم الفل�شطينية فقط.

ن؟
ّ
مم

من الكل.. الكل. 

المخيمات حين اأوجدها العالم، اأوجدها 

كي يبيدها، وكي ي�شتمر ال�شراع والخراب 

الذهني بحّق �شعب مور�شت عليه االإبادة 

ر من اأر�شه، وبات هذا 
ّ
االأولى حين ُهج

التهجير مو�شع نقا�ض وجدال وبحث وروؤى 

في بع�ض االأحيان ال يمكن لها اأن ترقى 

لتكون اأكثر من ن�شج كالم خرافي عن �شعب 

اأُبيد.

ال باأ�ض حتى االآن.

كل ما ورد يمكن معالجته بالتاريخ مع 

مرور االأزمان، وتوالي االأحداث وال�شرخات.. 

و�شرخة المخيمات الفل�شطينية هذه في 

لبنان، هي اأحد اآمال الالجىء الفل�شطيني باأن 

يكون حراً كريمًا، واأحد االعترا�شات على 

النكبة، فالثورة وال�شرخة تعبيران عن رف�شنا 

الم�شتمر للظلم التاريخي الذي حل بنا وببلدنا.

اأنا من االأ�شخا�ض الذين يعتبرون اأن اأي 

حراك يحتاج اإلى قادة، واأ�شعر باأن حراك 

القادة ال بد من اأن يولد من رحم الفكر..

في ذلك المخيم ال�شغير الذي اأُطلق عليه 

ا�شم كني�شة جاورها، ''مار اإليا�ض''، انتظم 

حراك يومي تتخللـه ندوات تعريفية بقانون 

العمل وباقي القوانين.. في هذا المخيم كان 

القائمون على الحراك �شبابًا ال �شغل لهم �شوى 

اأنهم ي�شندون الجدران.. الأنهم بال عمل، 

وبع�ض اأهل المخيم ال ينظر اإليهم اإاّل على اأنهم 

''�شو�ض'' المكان.

لكن هوؤالء ''ال�شو�ض'' عندما اأدركوا اأن ما 

 بقاءهم، كانوا ال�شمير 
ّ

هم، ويم�ض
ّ
يحدث يم�ش


