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ي اليرموك وجرمانا، 
َ
العنوان بقراءة مقارنة لمخيم

وبالتالي فاإن المتوقع هو اأن يحوز المخيمان 

م�ساحة متقاربة من التحليل، لكن واقع الحال اأن 

ح�سة التحليل المعطى اإلى مخيم اليرموك بلغ 

ثماني �سفحات من الن�ص، واأقل من اأربع �سفحات 

لمخيم جرمانا، الأمر الذي اأفقد الن�ص هدف 

المقارنة التي جاءت مجتزاأة وغائمة المعالم'' )العدد 

86، �ص 191(. وكان محرر ''المجلة'' اأو�سح اأن ''ما 

كتبته �سمر يزبك لي�ص مقارنة بين مخيمين، واإنما 

هو تحقيق �سحافي عن ]....[ مخيم ومكان''، ف�ساًل 

ن يريد المقارنة ي�ستطيع ذلك، لناحية 
َ
عن اأن م

ا اأن 
ّ
ال�سكان وهوية المكان وم�سير المخيم.. اإلخ. اأم

ياأخذ ''اليرموك'' �سعف ح�سة ''جرمانا'' فل�سبب 

ب�سيط ومنطقي هو اأن حجم الأول ع�سرة اأ�سعاف 

الثاني.

اإن المقارنة في الجوهر قائمة وفاقعة منذ عنوان 

التحقيق: ''اليرموك ل يحمل من المخيم اإّل ال�سم'' في 

مقابل اأن ''جرمانا تج�سيد حي لفكرة العزل''. كما 

نجد في مقدمة التقرير اأن ''مخيم اليرموك يمثل 

حالة 'الندماج' في المدينة ب�سريًا واقت�ساديًا، بعدما 

اأ�سبح �ساحية جنوبية لدم�سق، بينما يمثل مخيم 

جرمانا حالة 'العزلة' الب�سرية والقت�سادية اإلى حد 

ما''، ونجد اأي�سًا اأن ''الهوية الفل�سطينية وخ�سو�سية 

اللجوء في مخيم اليرموك باتتا اأقل ان�سجامًا مع 

تحول هذا المخيم اإلى �سوق تجارية، بينما الن�سجام 

الأهلي يبدو اأكثر ا�ستقراراً في مخيم جرمانا.'' فاأي 

ن�شرت 
''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' 

تحقيقًا** بعنوان ''حياة على 

الهام�ص: اليرموك ل يحمل من المخيم اإّل ال�سم 

وجرمانا تج�سيد حي لفكرة العزل''، ل�سمر يزبك 

فتها المجلة باأنها ''روائية �سورية''، كما 
ّ
التي عر

ن�سرت تعقيبًا*** بعنوان: ''مالحظات على تحقيق 

�سمر يزبك 'حياة على الهام�ص' '' لأحمد جابر ومو�سى 

فت الأول باأنه ''�سكرتير مجلة 'الهدف' ''، 
ّ
جرادات، وعر

وقّدمت الثاني كـ ''باحث في علم الجتماع 

ج ذاتي لناحية 
َ
ر

َ
ال�سيا�سي''. وقد و�سعني الرد اأمام ح

 
ّ
عدم انتباهي لكوارث مفتر�سة في تحقيٍق ترك في

انطباعًا اإيجابيًا قويًا حين قراأته، فتق�سيته ثانية 

وتيّقنت اأن اتهامات المعقبين ما هي اإّل افتراءات 

لت�سويه �سورة كاتبة �سورية قالت الحقيقة من اأجل 

فل�سطين التي ن�ستحقها فقط اإذا تمتعنا بالنزاهة 

الفكرية والأخالقية الواجبة.

اإ�شرار على �شوء الفهم وادعاء النق�ص 

وافتعال االختالف

قال المعقبان تحت عنوان ''في المنهج'': ''يوحي 

ح�شين اأبو النمل
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يبق فل�سطينيًا بعدما �سار ''لمخيمًا''؟ واإذ ت�ساءل 

المراجعان عن ''كيف يمكن اإجراء قراءة مقارنة بين 

فا 
ّ
مخيم 'جرمانا' ول مخيم 'اليرموك؟' ''فاإنهما تع�س

بالمنهج الذي ي�سمح باإجراء مقارنة بين 

المتناق�سات، ''مخيم جرمانا'' و''لمخيم اليرموك''، 

وحتى بين مخيم ''جرمانا'' وحي ''�سان جرمان'' 

الباري�سي، اأو بين القرد والإن�سان!

وتتحدث ''الم�سكلة المنهجية الأخيرة'' عن نق�ص 

في التحقيق لناحية اأنه ''كان يجب الإ�سارة اإلى اأن 

اليرموك ل تعترف به الحكومة ال�سورية كمخيم ول 

وكالة الغوث التي ما زالت توا�سل تقديم الخدمات 

اإلى �سكانه'' )العدد 86، �ص 191(، لكن الحقيقة هي 

على العك�ص تمامًا مما ادعاه المراجعان، لأن 

التحقيق ذكر حرفيًا ما يلي: ''ل يزال مخيم اليرموك 

اأكبر تجمع فل�سطيني في �سورية وفي العالم العربي، 

على الرغم من اأن الأونروا ل تعترف به مخيمًا، 

وكذلك مدينة دم�سق �سمن مخططاتها التنظيمية'' 

)العدد 84، �ص 141(. وعليه، لّفق المراجعان مثلين 

زائفين لنق�ص التحقيق، فقّدمنا ن�سًا يوؤكد اأن 

الحقيقة هي بال�سبط على العك�ص تمامًا مما لّفقاه.

تزوير فظ ومتعمد لكالم الكاتبة من 

خالل اجتزائه واإخراجه عن �شياقه

ينتقل المراجعان اإلى ''في الم�سمون''، فنجد 

تمهيداً حافاًل بال�سلبية لن�ص ''يبدو مفككًا وغير قادر 

على اإي�سال فكرته، وهو يفتقد الحد الأدنى من 

�سروط البحث الجتماعي ]ف�ساًل عن[ غياب المعرفة 

المعمقة في واقع ال�سعب الفل�سطيني الالجئ واأو�ساع 

حياته وماآلته المجتمعية'' )العدد 86، �ص 191 – 

.)192

وبعد 34 �سطراً من الت�سفيه من دون دليل، انتقل 

المراجعان اإلى ادعاء اأن ''ما جاء في الن�ص عن 'ل 

�سرورة للحذر كما �ساأفعل لو كنُت في زيارة اأحد 

المخيمات الفل�سطينية في لبنان' يحيل اإلى ما 

�سن�سميه 'ال�ستراق اللبناني' ]لعل المق�سود 

ال�ست�سراق[ ونظرته المعروفة لي�ص اإلى المخيمات 

مقارنة اأكثر نحتاج اإليها بعد تقابل الندماج مع 

العزل، وا�سطراب الهوية مع ا�ستقرارها؟!

ما �شر انتقاد غياب ما هو موجود 

فعاًل وبكثافة؟

رف�ص المراجعان ''المقارنة التي جاءت مجتزاأة 

وغائمة المعالم''، لكنهما، بدًل من اإكمال الـ ''مجتزاأ''، 

اأو اإجالء ''الغائم'' من المعالم، ان�سرفا اإلى مو�سوع 

جديد هو ''مخيم جرمانا الذي لم ت�سر الكاتبة اإلى اأنه 

في قيد التفكيك نتيجة الخطط الحكومية، واأن جزءاً 

كبيراً من �سكانه تم نقله اإلى تجمعات اأُخرى، الأمر 

الذي يفتح المجال وا�سعًا اأمام تتبع م�سارات هذا 

التفكيك واأو�ساعه، وبالتالي م�سير �سكانه'' )العدد 

86، �ص 191(.

بال�سبط، وعلى العك�ص تمامًا مما قاله 

المراجعان، ركزت الكاتبة على ذلك وهي تقول: 

''و�سل عدد الم�ساكن في مخيم جرمانا قبل �سنة 

1985 اإلى 2414 م�سكنًا، لكن الحكومة ال�سورية 

نقلت 311 اأ�سرة خالل الفترة 1985 – 1986 ]....[ 

ثم نقلت 411 اأ�سرة اأُخرى ]....[، وتتالت عمليتا 

الهدم والنقل لي�سكل اأبناء مخيم جرمانا الكتلة 

الأ�سا�سية لمخيم الح�سينية الجديد''، ثم اأ�سافت: 

''ُهدم كثير من البيوت، ولم يجد العديد من 

الفل�سطينيين بدياًل ]....[ علمًا باأن مخيم الح�سينية 

عّد تجمعًا فل�سطينيًا.'' واأوجزت الكاتبة 
ُ
]....[ ل ي

م�سير المخيمين قائلة: ''ي�ستركان في كونهما 

مجهولي الم�ستقبل ]....[ هل �سيكون المخيم مكانهم 

الأخير ووطنهم الجديد، اأم ]....[ �سيهجرون، ويمرون 

بتيه جديد؟'' )العدد 84، �ص 149 – 151(.

وتناول المراجعان ''الم�سكلة المنهجية الأخيرة''، 

التي في راأيهما ''تقبع في التناق�ص الكامن بين 

اإطالق �سفة المخيم على اليرموك، وبين اإقرار الن�ص 

باأنه لي�ص مخيمًا.'' اأين الم�سكلة في هذا، وخ�سو�سًا 

اأن التناق�ص المذكور، هو الجوهرة التي ك�سفتها 

الكاتبة وهي توؤكد اأن جرمانا بقي مخيمًا في مقابل 

اأن ''اليرموك ل يحمل من المخيم اإّل ال�سم''، اأي لم 
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�شوؤال الكاتبة هو عن هوية المخيم، 

ال عن �شكل مدخله

يقول المراجعان: ''من الطبيعي اأن تتخذ �ساحية 

دم�سق الجنوبية ال�سكل نف�سه لمدخلها، ما دامت 

تخ�سع لإدارة بلدية �سورية، بال�سبط كما هي حال 

�ساحية جرمانا حيث تعي�ص الكاتبة'' )العدد 86، 

�ص 192(. وهما هنا ل يقتب�سان ن�سًا كالم الكاتبة 

الذي ل عالقة له بما عّلقا عليه، فهي لم تعتر�ص اأو 

توؤيد، واإنما قالت: ''مدخل المخيم ي�سبه بوابة اأي 

مدينة، اأو بلدة �سغيرة في �سورية: قو�ص حديدي 

مزين بالأعالم والورود وال�سعارات الوطنية عن 

الأمة العربية الواحدة ذات الر�سالة الخالدة؛ �سورتان 

كبيرتان اإحداهما للرئي�ص الراحل حافظ الأ�سد، 

والأُخرى للرئي�ص ب�سار الأ�سد.'' الكاتبة لم توؤيد اأو 

تعتر�ص، واإنما اأ�سافت: ''لو كنت �سائحة اأجنبية لما 

خطر في بالي اأبداً، اأن اأكبر تجمع للفل�سطينيين في 

�سورية �سيكون خلف هذا القو�ص الحديدي'' )العدد 

84، �ص 140(.

اإذاً، لم تناق�ص الكاتبة في ''اأن تتخذ �ساحية 

دم�سق الجنوبية ال�سكل نف�سه لمدخلها''، واإنما م�ساألة 

اأن ''�ساحية دم�سق الجنوبية'' التي ''تخ�سع لإدارة 

بلدية �سورية''، كاأي �ساحية �سورية اأُخرى، هي 

لي�ست كاأي �ساحية �سورية اأُخرى، لأنها ت�سم 

اليرموك حيث اأكبر تجمع للفل�سطينيين في �سورية! 

وهنا، ثمة م�ساألة مهمة تطرحها يزبك، وتتعلق 

بهوية المكان، وهي: هل هو مجرد �ساحية �سورية، 

اأم مكان �سوري، بوجود ب�سري وهوية فل�سطينية؟

لقد �سعت الكاتبة لتطابق بين القو�ص الحديدي/

المدخل للمكان وم�سمون المكان، وفي هذا ال�سياق 

كان تاأكيدها ثانية: ''لن األمح، اأنا اأو اأي �سخ�ص يمر 

من تحت هذا القو�ص، اأي وجود مح�سو�ص لفل�سطين'' 

)العدد 84، �ص 141(، فيرّد المعقبان باأن هذا 

طبيعي، ويقولن: ''ماذا تعني بهذا الوجود 

المح�سو�ص؟ وكيف يفتر�ص اأن يكون هذا ]....[ في 

�ساحية �سار الفل�سطينيون فيها اأقلية )40%(؟'' 

)العدد 86، �ص 192(. اإذاً لي�ص من مبرر لل�سوؤال عن 

فح�سب، بل اإلى الإن�سان الفل�سطيني عامة اأي�سًا'' 

)العدد 86، �ص 192(، فين�سبان اإلى الكاتبة قولها 

ب�سرورة الحذر عند زيارة مخيمات لبنان، الأمر 

الذي يعني اأنها ''تحاذر'' المخيمات والإن�سان 

جه المراجعان عبر 
ّ
الفل�سطيني عامة، وهو ما رو

اجتزاء �سياق الكالم وتبديله من اأجل قلب المعنى.

جاء في بداية التحقيق: ''الحذر واجب من كلمة 

'مخيم' عندما نتحدث عن اليرموك. فالكلمة ربما 

تحيل على تاأويالت متعددة عن حالة ال�سوارع 

 فلن تجعلني هذه الكلمة 
ّ
ا بالن�سبة اإلي

ّ
والنا�ص. اأم

اأ�سعر باأني �ساألمح وجه ذلك ال�سخ�ص الذي جعلنا 

نبكي حين كنا اأطفاًل نتابع فيلم 'كفر قا�سم' لبرهان 

علوية'' )العدد 84، �ص 140(. اإذاً، حذر يزبك لي�ص 

من المخيم ذاته، بل مما تحيل اإليه كلمة مخيم من 

تاأويالت نمطية لم تعد قائمة لحالة ال�سوارع 

والنا�ص!

�سقط المراجعان ما يحدد معنى كلمة الحذر 
ُ
لم ي

فح�سب، بل اأ�سقطا ن�سف الفقرة الالحقة المكملة 

لل�سابقة اأي�سًا، وهي: ''ل مجال للتوقعات، فاأنا اأعرف 

المخيم جيداً'' التي ت�سبق مبا�سرة ن�سف الجملة التي 

قاما باقتبا�سها بعد نزعها من �سياقها وهي: ''ل 

�سرورة للحذر كما �ساأفعل لو كنت في زيارة اأحد 

المخيمات الفل�سطينية في لبنان'' )العدد 84، 

ظ فاإن المراجعين اقتب�سا بعد 
َ

الح
ُ
�ص 140(. وكما ي

عالمة الفا�سلة، واأ�سقطا ما �سبق منذ بداية الجملة، 

علمًا باأنه ل يجوز القتبا�ص بعد عالمة الفا�سلة، 

واإنما بعد النقطة، حيث يبداأ المبنى والمعنى.

اإذاً، ُت�سِقط �سمر يزبك ''الحذر''، لأنه ''ل مجال 

ا الحذر 
ّ
للتوقعات''، لأنها تعرف اليرموك جيداً، اأم

فواجب لأنها ل تعرف مخيمات لبنان حيث ''ثمة 

مجال للتوقعات''! اإن �سياق ''الحذر'' وا�سح ويختلف 

عن �سياق ''ال�ستراق'' اللبناني ونظرته اإلى 

الفل�سطيني. �سمر يزبك ل ت�سبه نعمة اللـه اأبي ن�سر! 

كما اأن �سيغة كتابتها ح�سينة و�سياقها غير قابل 

د 
َّ

ن اأ�ساء الفهم والتوظيف تق�س
َ
لاللتبا�ص، ولذا، فاإن م

د بوؤ�ص التوظيف!
ّ
�سوء الفهم وتعم
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بال�سح والخطاأ'' )العدد 86، �ص 192(، في غمز اإلى 

اأنها �سورية! لم يقدم المراجعان دلياًل على اتهاماتهما 

اإّل ''و�سفها زيارة لبوابة فاطمة'' قامت بها في �سنة 

2000، فاأ�سافا: ''الفل�سطيني، لعلم الكاتبة، محروم 

من الو�سول اإلى هناك''! لكنها تعلم ذلك، على عك�ص ما 

اأوحى المراجعان، وهما لم يخبرانا ماذا قالت من 

كالم و�ساية توؤاخذ عليه وهي ت�سف زيارتها لبوابة 

فاطمة. فقد قالت يزبك ن�سًا وفقط:

ففي �سنة 2000 عندما قررُت مع مجموعة من 

الأ�سدقاء زيارة الجنوب اللبناني المحرر، وذهبنا 

اإلى بوابة فاطمة، راأيت بعيني، اأول مرة، الأر�ص 

التي بكينا من اأجلها دائمًا: فل�سطين.

هناك تمامًا، عندما كنت اأمد يدي تحت 

الأ�سالك ال�سائكة، واأحاول و�سع حفنة تراب في 

كي�ص بال�ستيكي، لأجلبها اإلى �سديقتي 

الفل�سطينية الممنوعة من دخول لبنان، وكذلك من 

دخول كثير من البالد، والتي ل تملك هوية، 

ولأقول لها: ''خذي هذا تراب فل�سطين''، هناك 

تمامًا واأنا اأ�سع حفنة التراب في كفي، واألمح 

وجه اأول جندي اإ�سرائيلي اأراه في حياتي، ثم 

اأرفع راأ�سي واأنظر اإلى تلك الحقول الخ�سر، بكيت 

وعرفت فل�سطين اأكثر )العدد 84، �ص 141(.

هذا ما قالته الكاتبة في ''و�سفها بوابة فاطمة''. 

قالت: الفل�سطيني ممنوع من دخول لبنان، ولول ذلك 

لكانت �سديقتها الفل�سطينية ــ ال�سورية ح�سرت اإلى 

رها المراجعان  ذكِّ
ُ
تلك البوابة. وعليه، ما مبرر اأن ي

قائلين: ''والفل�سطيني، لعلم الكاتبة، محروم من 

الو�سول اإلى هناك''! اأين مزايدة الكاتبة وو�سايتها 

ومعايرتها للفل�سطينيين في و�سفها لزيارة بوابة 

فاطمة، الذي اأثبتناه للتو كاماًل، والذي يقول 

بال�سبط تمامًا عك�ص ما لّفقه المراجعان؟

لم تكن �سمر يزبك تزايد اأو تهيمن اأو تعاير اأحداً 

وهي تمد يدها تحت الأ�سالك ال�سائكة وت�سع حفنة 

تراب في كي�ص كي تاأخذها اإلى �سديقتها  

الفل�سطينية ــ ال�سورية المحرومة من دخول لبنان. 

لم تعاير اأحداً، واإنما كانت ثكلى تعاير نف�سها؛ تبكي 

''الوجود المح�سو�ص''، الذي يعني وجود تناغم ما بين 

مدخل المكان وم�سمونه، حيث ''اأكبر تجمع 

للفل�سطينيين في �سورية''!

الفل�شطينيون اأقلية في مخيم اليرموك 

الذي لم يعد موجوداً!

طرحت الكاتبة م�ساألة جدية ونوعية هي هوية 

''اليرموك''، وهنا قدَّم المعقبان خدمة حا�سمة 

للكاتبة حين ا�ستهجنا: ''كيف يفتر�ص اأن يكون هذا 

الوجود المح�سو�ص في �ساحية �سار الفل�سطينيون 

فيها اأقلية )40%(؟'' وعليه، فاإن الم�ساألة لم تعد 

م�ساألة قو�ص حديدي ل يحمل رموزاً تدل على 

فل�سطينية المكان، واإنما في اأن المكان نف�سه لم يعد 

فل�سطينيًا بن�سبة 60%، في حين اأنه، وحتى تاريخ 

قريب، كان فل�سطينيًا %100.

وبدًل من تناول اإ�سكالية الهوية التي طرحتها 

همت باأنها ''لم تنظر اإلى وجوه النا�ص، ولم  الكاتبة، اتُّ

تقراأ اأ�سماء ال�سوارع والحارات، ولم تدخل اإلى 

الحارات الداخلية، بل حتى لم تقراأ النعوات التي 

تحيل بمجملها اإلى فل�سطين واإلى قرى النا�ص 

وعائالتهم'' )العدد 86، �ص 192(. فاإذا كانت هذه 

هي ال�سورة الفل�سطينية لداخل اليرموك فلماذا ل 

نجد تعبيراً عنها في مدخله الخالي من اأي اإ�سارة 

فل�سطينية؟ هذه هي الإ�سكالية التي طرحتها الكاتبة، 

�ساعية للقول اإن اليرموك لي�ص كاأي �ساحية �سورية، 

كما اأ�سار المراجعان، واإنما هو فل�سطيني بن�سبة 

40% من �سكانه!

عجز المراجعان عن مواجهة ق�شية 

�شمر يزبك فطعنا ب�شخ�شها

لم تزايد �سمر يزبك اأو تلقي الكالم جزافًا وهي 

تطرح م�سكلة هوية فل�سطينيي �سورية، كي يحكم عليها 

المراجعان تع�سفًا باأنها ''تحاول القول اأنها اأكثر 

فل�سطينية من الفل�سطينيين، وبالتالي تمتلك حق 

الو�ساية لت�سريحهم وت�سريح حياتهم ومعايرتها 
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كثيرين من �سكان المخيم الذين التقتهم اأكدوا 

�سعوبة تحديد م�ساحته الآن، ونت�ساءل لماذا 

ال�ستغراب، فلي�ست مهمة ال�سكان تحديد الم�ساحة، اإذ 

اإن هناك مراِجع مخت�سة لهذا الغر�ص''! )العدد 86، 

�ص 193(. ح�سنًا، لكنهما لم يذكرا اأ�سماء المراجع 

المخت�سة، وما تقوله ب�ساأن م�ساحة المخيم، واإنما 

ادعيا بدًل من ذلك: ''من باب الت�سحيح نلفت الكاتبة 

اإلى اأن اليرموك اأُ�س�ص في �سنة 1957 ل في �سنة 

''، وذلك مقارنة 
2
1954، وعلى م�ساحة 2.1 كم

بالرقم الذي ذكرته الكاتبة، وهو 2110 دونمات!

نبداأ من الت�سحيح الثاني، من الأ�سهل، وهو 

''ت�سحيح'' م�ساحة ''2110 دونمات''، على ما ذكرت 

''! هذا م�سخرة ولي�ص ت�سحيحًا! 
2
الكاتبة، بـ ''2.1 كم

اإنه مجرد ا�ستخدام مقيا�ص الكيلومتر المربع بدًل من 

الدونم!

ننتقل اإلى الت�سحيح الثاني والأهم، فن�سير اأوًل 

ين لم يذكرا اأن �سنة 1957 التي 
َ
اإلى اأن المراجع

�سححا بها تاريخ الكاتبة، 1954، ماأخوذة من 

الإنترنت، من �سفحة في الويكيبيديا، المو�سوعة 

الحرة، مرفقة بتحذير الموقع: ''الم�شودة غير 

مراجعة''. وتاريخ الإن�ساء هذا، 1957، يتقاطع مع 

ما يرد في نبذة في �سفحة ''الأونروا'' في الإنترنت 

اأي�سًا!

هكذا، وبكب�سة زر على الإنترنت، ح�سل المراجعان 

على معلومات �سريعة ومت�سرعة ب�ساأن تاريخ اإن�ساء 

المخيم، من دون اأن ي�ساأل نف�سيهما عن المنطق في 

تاأخر الإن�ساء من �سنة 1948، وهي �سنة النكبة، 

حتى �سنة 1957 ل �سنة 1954، وهي التاريخ 

ال�سحيح الذي ذكرته الكاتبة ا�ستناداً اإلى الكتاب 

المرجعي للباحث حمد موعد، ''مخيم اليرموك: 

مقاربات في �سو�سيولوجيا المخيم الفل�سطيني'' 

)دم�سق: دار ال�سجرة للن�سر والتوزيع، 2002(.

جاء في هذا الكتاب تحت عنوان ''ميالد المخيم'': 

عام 1954 – 1955 بداأت عملية نقل   

الفل�سطينيين ]....[ اإلى تجمع �سكاني جديد اأطلق 

عليه ]ا�سم[ مخيم اليرموك ]بعدما[ قامت 

موؤ�س�سة الالجئين الفل�سطينيين العرب ]....[ 

وتلطم خجاًل كبدوية هتك عر�سها. تبكي من عارنا، 

بل اغت�سابنا جميعًا، وعّنا جميعًا، لأن فل�سطين ما 

زالت مغت�سبة. اأختم النقطة فاأقول: اأين م�سلحة 

فل�سطين وق�سيتها واأهلها في تزوير الحقيقة تمامًا، 

وفي الإ�ساءة المتعمدة اإلى �سمعة وموقف كاتبة 

�سورية �سجاعة ونبيلة، ل التبا�ص البتة في اأنها 

م�سكونة بفل�سطين؟

المراجعان ين�شبان اإلى الكاتبة 

''�شائعة'' عن ن�شاأة اليرموك هي َمن 

كان دح�شها

لعل القا�سم الم�سترك بين مختلف النقاط التي 

ل الكاتبة 
َّ
تناولناها حتى الآن هي اأن المراجعين َقو

ا 
ّ
تلفيقًا ما لم تقله، وهو ما تكرر اأي�سًا بقولهما: ''اأم

عن تاريخية اإن�ساء المخيم فالكاتبة تحيلنا منذ البدء 

اإلى اأمر �سائع فحواه اأن العوائل الأولى التي �سكنت 

المخيم هي من منطقة �سفد، وهذه �سائعة ل يعلم 

بها اأي فل�سطيني من المخيم، ول نعلم من اأين اأتت 

بها'' )العدد 86، �ص 192 – 193(. هذا افتراء، لأن 

الكاتبة قالت تمامًا عك�ص المن�سوب اإليها، فقد ذكرت: 

''بالن�سبة اإلى مخيم اليرموك فالعوائل الفل�سطينية 

الأولى التي �سكنته لم تكن من منطقة �سفد، كما هو 

�سائع''، واأن ''الباحث محمود ديب يقول: كانوا في 

غالبيتهم من قرى الجليل'' )العدد 84، �ص 142(. لقد 

�سّدق المراجعان تلفيقتهما ب�ساأن ال�سائعة واندمجا 

تمامًا في الدور، فاأّنبا الكاتبة م�ستنكرين: ''من اأين 

اأتت بها؟'' )العدد 86، �ص 193(. وهنا ن�ساأل بدورنا: 

لماذا لّفقا لها ترداد �سائعة نفتها هي كليًا، ولم 

تذكرها اأ�ساًل كي تكررها؟

المراجعان ي�شححان تاريخ االإن�شاء: 

من �شواب اإلى خطاأ! وم�شاحة اليرموك 

!
2
من 2110 دونمات اإلى 2.1 كم

انتقد المراجعان الكاتبة قائلين: ''ت�سير اإلى اأن 
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المخيم وتحولته الجتماعية، هو تحوله اإلى �سوق 

مربحة لراأ�ص المال الف�سائلي اأي�سًا!

وقد رّد المراجعان قائلين: ''الكاتبة خلطت 

ال�سيا�سي بالتجاري، مدعية اأن قادة ف�سائل 

لوا 
ّ
فل�سطينية اغتنوا من خالل تلك الف�سائل، وحو

م�سارهم من ال�سيا�سي اإلى التجاري، وتلك تهمة 

تحتاج اإلى اإثبات، من دون اأن نكون معنيين 

بالدفاع عن اأحد''! )العدد 86، �ص 193(. لقد �سرب 

المراجعان على ''الحافر'' فو�سفا الكاتبة بـ ''المدعية'' 

في اأثناء حديثها عن قادة تجار، لأن ''تلك تهمة 

تحتاج اإلى اإثبات''، ثم �سربا على ''الم�سمار'' كغير 

''معنيين بالدفاع عن اأحد''!

واإذا كانا كذلك فلماذا جعال من الكاتبة     

''مدعية ]....[ خلطت ال�سيا�سي بالتجاري''، وقدمت 

''تهمة تحتاج اإلى اإثبات''، اأي جزافًا! وعليه، فاإن 

هموا ظلمًا باأنهم  الواجب هو الذود عن طهارة قادة اتُّ

''اغتنوا من خالل تلك الف�سائل وحولوا م�سارهم من 

ال�سيا�سي اإلى التجاري''! لم تاأت يزبك بتهم من 

ا �سمعته، وهي تعلن بع�سًا مما 
ّ
خيالها، واإنما مم

�سمعت لأن حديث الوجدان الفل�سطيني و�سواه ل 

يجري عن اأي تجارة، واإنما عن تجارة الدم!

وعلى عك�ص كل ادعاء، فاإن الكاتبة لم تقل اإن 

''الفل�سطيني ]....[ ي�سكت على هذا الواقع'' )العدد 86، 

�ص 193(، وما جرى في مقبرة اليرموك، وامتد اإلى 

معظم المخيم، ا�ستناداً اإلى ما حدث في 5 حزيران/

يونيو 2011، خير دليل على اأن ال�سعب لم ي�سكت، 

ن اعتقد، عن �سواب اأم خطاأ، اأنه فا�سد 
َ
وهو يعاقب م

ومف�سد تاجر بدم ال�سهداء ثم اأتى يبيعهم خطابًا 

ركيكًا!

نعم، خفي وظهر بين المنا�شلين 

وال�شرفاء، جوا�شي�ص وفا�شقون 

و�شاذون وخ�شي�شون

ين: 
َ
جاء في هذا ال�سياق نف�سه ا�ستنكار المراجع

''من المخجل القول اإن 'العمل ال�سيا�سي �سيعني اأن 

يبيع الواحد نف�سه للمخابرات عبر قادة الف�سائل' ''، 

با�ستئجار قطعة اأر�ص كبيرة يملكها اآل الحكيم، 

وتتبع من حيث التق�سيم العقاري لمدينة دم�سق.

في �سنة ''1957 وزعت موؤ�س�سة الالجئين قطعة 

اأر�ص كبيرة �سكلت الج�سم الرئي�سي لمخيم اليرموك'' 

)''مخيم اليرموك''، م�سدر �سبق ذكره، �ص 21 – 22(. 

وعليه، فاإن �سنة 1954، تاريخ اإن�ساء المخيم الذي 

قدمته الكاتبة، هي ال�سنة ال�سحيحة، ولي�ص 

''ت�سحيح'' المراجعين وادعاءهما اأنها �سنة 1957، 

التي هي تاريخ التو�سيع ل الإن�ساء.

وخ�س�ست الكاتبة خم�سة اأ�سطر لتناول ''محاولة 

اإح�ساء جديدة جرت في �سنة 2002 ]....[ تفتقر اإلى 

ال�سدقية'' )العدد 84، �ص 143(، فرّد المراجعان 

بت�سعة اأ�سطر قال فيها اإن ''ثمة اإح�ساء موثقًا قامت 

به الأونروا في �سنة 2009، ويبدو اأن وقت الكاتبة 

لم ي�سمح لها بالطالع عليه'' )العدد 86، �ص 193(. 

ل باأ�ص، الكاتبة مق�سرة، لكن المراجعين اأجهدا 

نف�سيهما للقول اإنها مق�سرة وغير مطلعة على 

المراجع، كما فعال عند الحديث عن م�ساحة المخيم، 

اإّل اإنهما لم يقدما ول معطى واحداً، غير ما قدمته 

الكاتبة، ب�ساأن المراجع المخت�سة اأو م�ساحة المخيم 

اأو عدد �سكانه الآن.

َمن يجروؤ على اإ�شهار حقيقة تحّول 

قادة في ف�شائل فل�شطينية اإلى تجار 

�شيا�شة فمتمولين كبار؟

ن�سل اإلى بيت الق�سيد، اليرموك ــ ال�سوق ــ راأ�ص 

المال حيث ''الأثرياء من الفل�سطينيين الذين تزعموا 

ف�سائل �سيا�سية وا�ستفادوا من مواقعهم، و]....[ 

لديهم �سالت وثيقة باأ�سحاب القرار ال�سيا�سي خارج 

المخيم ]....[ وبالأمن ال�سوري'' )العدد 84، 

�ص 143(. اإن ال�سورة التي ر�سمتها الكاتبة تدح�ص 

ادعاء المراجعين اأنها تحدثت ''من دون اأن تكلف 

نف�سها عناء تحليل الم�سارات الفعلية لتفكك المخيم 

وتحولته الجتماعية'' )العدد 86، �ص 193(، ونحن 

نقول ما نقول لأن خير تحليل لم�سارات تفكك 
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وحين عجز المراجعان عن مواجهة الرواية طعنا 

بالراوي كما جرى مع ال�ساهد علي، فبدًل من 

مناق�سة ما ُن�ِسب اإليه، اأخذا على الكاتبة اأنها ''لم 

تكلف نف�سها �سوؤال ]علي[ لماذا ل يحمل هوية اإذا 

كان لجئًا فعاًل؟ لعله من الفل�سطينيين القادمين من 

الأردن والعراق، اأو لعله غيرهم، وهوؤلء ماأ�ساتهم 

تحتاج اإلى نقا�ص اآخر'' )العدد 86، �ص 194(، لكن 

الكاتبة كانت ذكرت اأن علي الذي يبلغ الأربعين من 

العمر، ولد في مخيم اليرموك، اأي اأنه لم ياأت من 

الأردن اأو العراق! وهي اإذ لم تكلف نف�سها �سوؤاله، 

فلماذا لم يكلف المراجعان نف�سيهما اإعالم القارئ 

بحقيقة ''ماأ�ساة'' علي؟

نعم؛ تحولت الوالءات الوطنية اإلى 

والءات دينية و�شلطوية وا�شتخباراتية

ل تنتق�ص ''ماأ�ساة'' علي من حقه بالقول: ''تحولت 

الولءات الوطنية اإلى ولءات دينية و�سلطوية 

ومخابراتية'' )العدد 84، �ص 146(، وهنا يت�ساءل 

المراجعان: ''هل يجوز تبّني راأي يعمم نف�سه على 

المجتمع كله؟'' )العدد 86، �ص 194(. اأين الخطاأ في 

ت�سجيل تراجع ''الوطنية الجامعة'' لم�سلحة ولءات: 

دينية )''حما�ص''(، و�سلطوية )''فتح''(، وا�ستخباراتية، 

اأي ال�سريحة المرتبطة بال�سلطة ال�سورية؟ هل من ثقل 

بين فل�سطينيي �سورية خارج العناوين المذكورة؟

اتهم المراجعان معالجة الكاتبة للظاهرة الدينية 

باأنها ''تتجنب الحديث عن اأ�سبابها الحقيقية، 

وتتجاهل اأنها امتداد لحالة عامة طالت معظم العالم 

العربي والإ�سالمي'' )العدد 86، �ص 193(. هذا ما 

ادعياه، لكنها قالت: ''األ يمكن اعتبار مخيم اليرموك 

مثاًل ونموذجًا م�سغراً لما يحدث من تغييرات في 

�سورية؟'' وقد طرحت ال�سوؤال على محمد قائلة: 

''عندما �ساألُته عن راأيه في التغييرات في المخيم 

واأ�سبابها، واإن كان لها عالقة بما يحدث في �سورية، 

اأجاب ]....[ ل دخل لي بما يحدث خارج المخيم'' 

 )العدد 84، �ص 144(. وذكر علي اأن '' 'حما�ص'

ت�سود ]....[ بنات الخام�سة ي�سعن الحجاب، طفالت 

وقد تذاكيا مت�سائلين: ''األي�ص اتهام المنا�سلين في 

�سفوف الف�سائل ]....[ بالعمالة، اإهانة، بل ادعاء 

غير �سحيح ]....[ وهل �سحيح حقًا الدعاء اأن 

مناه�سي اإ�سرائيل والنا�سطين �سدها و�سد التطبيع 

هم عمالء لل�سلطات ال�سورية ومخابراتها؟'' )العدد 

86، �ص 194(.

وهنا لجاأ المراجعان اإلى حيلة. يا للـهول! الكاتبة 

تتهم المنا�سلين وال�سرفاء! هذه الحيلة م�ستهلكة، 

لأنه خفي وظهر بين ''المنا�سلين'' و''ال�سرفاء'' 

و''مناه�سي اإ�سرائيل''، في كل مكان وزمان، عمالء 

لإ�سرائيل وغيرها، ف�ساًل عن فا�سقين و�ساذين 

وخ�سي�سين اإلى حد النحطاط، ما داموا زايدوا 

وتو�ساأوا بدم ال�سهداء ثم خرجوا ليزنوا! ومن الجدير 

بالذكر اأن جملة ''العمل ال�سيا�سي �سيعني اأن يبيع 

الواحد نف�سه للمخابرات عبر قادة الف�سائل''، التي 

ذكرها ال�ساب علي �ص. )العدد 84، �ص 146( هي 

مجازية، ولعلها تعني ان�سباط عمل الف�سائل تحت 

ال�سقف ال�سيا�سي الذي تحدده المخابرات.

في معنى اأن تكون ''اأم ال�شهداء'' مع 

''اأبو عمار'' وقلبها على ''الحكيم''

و�سف المراجعان ''المقابالت التي اأجرتها 

ا مفتعلة ودرامية، واإما 
ّ
الكاتبة ].... باأنها[ اإم

ن قابَلْتهم ]....[ م�سغولون باأمور ل 
َ
مجتزاأة''، و''كل م

تتعلق بالق�سية الفل�سطينية، ول يعي�سون الحياة 

النمطية لالجئ.'' وتجدر الإ�سارة هنا اإلى تنوع 

�سخو�ص المقابالت: محمد من ''حما�ص''؛ اأم محمد 

التي ''ل تغير قناتها الف�سائية الفل�سطينية''، وهي 

الأم لثالثة �سهداء �سقطوا مع اأبو عمار )العدد 84، 

�ص 145(؛ علي الأمين للجبهة ال�سعبية والم�سكون 

بخطابها التاريخي؛ �ساب قال ''اإن اأكبر ن�سبة 

لتعاطي الحبوب والح�سي�ص والمخدرات هي هنا في 

المخيم'' )العدد 84، �ص 148(؛ �سيدة جزمت بعدم 

وجود ''واحد من قيادات الف�سائل ي�ستطيع الدخول 

اإلى المخيم من دون حر�ص �سخ�سي، ول يكون 

مدججًا بال�سالح والخوف''! )العدد 84، �ص 146(.
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المراجعين؟ لكن المخيم الفل�سطيني نف�سه �سذ براأي 

ين نف�سيهما، وبعد اأربعة اأ�سطر، اإذ ذكرا 
َ
المراجع

''ت�سابق بنات المخيم على اأحدث التقليعات''! و''تعج 

ال�سوارع في المخيم حتى منت�سف الليل بالفتيات''!

ا اأننا في زمن الت�سدد 
ّ
هذا ل ي�ستقيم وذاك، فاإم

الديني، وهذا ل ي�سمح باأن ''تعج ال�سوارع في المخيم 

ا العك�ص، اأي زمن 
ّ
حتى منت�سف الليل بالفتيات''، واإم

النفالت الديني! لكن ثمة ثابت هو اأن المجتمع لم 

ي�ست�سغ يومًا بقاء الذكور في ال�سوارع حتى منت�سف 

الليل، فكم بالحري بالن�سبة اإلى الن�ساء مع �سعود 

الت�سدد الإ�سالمي؟

ونختم هذه الم�ساهمة انطالقًا مما اأوردناه للتو، 

فقد قال المراجعان ال�سيء ونقي�سه بالن�سبة اإلى 

هاه 
ّ

الأمر نف�سه، وهذا ي�سكل دلياًل على اأن كل ما وج

اإلى الكاتبة من اتهامات كان افتراء، وما ن�سباه 

اإليها من مثالب كان ملفقًا. لقد انتقدا غياب ما هو 

موجود فعاًل وبكثافة، ف�ساًل عن اجتزاء الكالم 

واإخراجه عن �سياقه الذي يعطيه معناه، وت�سفيهه 

من دون تقديم برهان على ذلك، �سوى الدعاءات 

القاطعة والفارغة من اأي دليل ملمو�ص.

وحين عجز المراجعان عن مواجهة الق�سايا 

الح�سا�سة التي طرحتها الكاتبة طعنا ب�سخ�سها 

وحقها ك�سورية في تناول اأمور فل�سطينية. ول يفوت 

القارئ الح�سيف اأن جريمتها هي تجروؤها على 

الحديث عن ف�ساد قادة فل�سطينيين انتهزوا الن�سال 

لت�سكيل طبقة من محدثي النعمة، لها ارتباطاتها 

ال�سيا�سية والأمنية ال�سورية.

واأخيراً، ثمة مالحظة منهجية هي اأن المراِجع 

َف عنه باأنه ''�سكرتير 
ِّ
ر

ُ
ف نف�سه اأو ع

َّ
اأحمد جابر عر

مجلة 'الهدف' '' التي تتحمل الم�سوؤولية عن �سجاله 

ا اإذا كان اأ�ساب اأم اأخطاأ 
ّ
مع يزبك، بغ�ص النظر عم

فيه. وعليه، ل عالقة لموؤ�س�سته اأو �سفته ب�سجال 

يتحمل وحده م�سوؤوليته، وهو ما كان يجب اأن 

ح في رّده على يزبك، بدًل من زج مجلة  يو�سَّ

ق�سد، فيما ل عالقة لها 
ُ
''الهدف''، اأُق�سد ذلك اأم لم ي

به، ول ي�سجل لها اأو عليها، وفق ما تقت�سي  

n .الأ�سول

منعن من متابعة درا�ستهن ]....[ واأموال هائلة 
ُ
ي

ن يفعل ذلك؟'' ''اإ�ساألي الف�سائل 
َ
ُت�سخ.'' وب�ساأن ''م

ا يحدث في 
ّ
الم�سيطرة الآن، المخيم لي�ص بمنجى عم

�سورية'' )العدد 84، �ص 146(.

وتقتب�ص الكاتبة قول الباحث حمد موعد: ''اإن 

هناك اأ�سبابًا عامة وخا�سة لهذا المد الديني 

الإ�سالمي في اليرموك، منها المتغيرات الدولية 

والإقليمية، مثل الثورة في اإيران ]....[ و�سقوط 

التحاد ال�سوفياتي ]....[ والف�ساد، وتنامي ظاهرَتي 

القمع والدمار اللذين لحقا باقت�سادات الدول ]و[ 

النق�سامات الفل�سطينية'' )العدد 84، �ص 148(.

''تت�شابق بنات المخيم على اأحدث 

التقليعات''، و''تعج �شوارع المخيم 

حتى منت�شف الليل بالفتيات''!

بعد تهمة تجنب تناول الأ�سباب الحقيقية 

للظاهرة الدينية الفل�سطينية كامتداد لحالة عامة، 

انقلب المراجعان ليّتهما الكاتبة بتوظيف طلب اأم 

محمد منها و�سع حجاب في المرة المقبلة باأنها 

تحاول القول اإنه ''مدخلها لولوج عالم المخيم، كاأنها 

لم تر في تجوالها، تنوع اللبا�ص والزي، وت�سابق 

بنات المخيم على اأحدث التقليعات ]وكيف[ تعج 

ال�سوارع في المخيم حتى منت�سف الليل بالفتيات''! 

)العدد 86، �ص 193 – 194(.

لكن ال�سوارع ل تعج بال�سباب عند منت�سف الليل، 

فكم بالحري الفتيات. ففي مخيمات، بل مدن لبنان، 

وعلى راأ�سها بيروت العا�سمة، الأقل محافظة من 

�سورية، نادراً ما ت�سهد �سوارعها امراأة محترمة 

بمفردها في منت�سف الليل، اإّل العاملة بدوام ليلي، 

والتي تتكفل �سيارة العمل باإي�سالها ذهابًا واإيابًا، 

فكم بالحري اليرموك؟

قّدم المراجعان �سورة متحررة ومناق�سة ل�سورة 

محافظة قدمتها الكاتبة لليرموك الذي كان محافظًا 

قبل موجة الت�سدد الديني، فكم بالحري بعد �سعود 

الظاهرة الإ�سالمية في المخيم الفل�سطيني ''الذي لن 

ي�سذ عن هذا الواقع'' )العدد 86، �ص 193( بلغة 


