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حتقيقات

ن يريد الكتابة عن من 
َ
اأين يمكن اأن يبداأ م

مخيم �شاتيال: من المخيم الرمز الذي 

ه كثيرون في مطلع �شبعينيات القرن 
ّ
كان ي�ؤم

الما�شي للتعرف على ''الفدائي'' الأيق�نة، اأم من 

المقبرتين: ال�شريح الجماعي على الطرف

الجن�بي ال�شرقي، ل�شحايا المجزرة التي 

ارتكبتها ميلي�شيات يمينية لبنانية بغطاء من 

الجي�ش الإ�شرائيلي في �شنة 1982، ومقبرة 

�شهداء حرب المخيمات، في منت�شف 

الثمانينيات، في اأر�شية الم�شجد و�شط المخيم، اأم 

من حا�شره الذي جعله عر�شة لالإهمال 

والتهمي�ش والتغير الديم�غرافي الذي ا�شتحال 

معه المخيم تجمعًا لأقلية فل�شطينية في ن�اته، 

ال 
ّ
واأكثرية متن�عة بين �ش�ريين ولبنانيين وعم

اأجانب على اأطرافه وفي محيطه، وبات ــ مثل 

محيطه ــ يعاني اآفة انت�شار المخدرات؟

ال�ش�رة المر�ش�مة من خارج المخيم 

�ش�داوية يغذي �ش�ادها تركيز اإعالمي على كل 

ما ه� �شلبي في مخيمات الفل�شطينيين في 

لبنان.

في الذهن اأي�شًا، لدى بدء التح�شير للكتابة 

عن المخيم، مالحظة لدبل�ما�شي برازيلي حالي، 

ونا�شط حق�قي، �شديق لفل�شطين والفل�شطينيين، 

 اأطروحته للدكت�راه في العل�م الجتماعية 
ّ
اأعد

عن مخيم �شاتيال. قال لي مرة، اأنه اأتى اإلى 

لبنان، وتحديداً اإلى مخيم �شاتيال، تق�ده فكرة 

عرفها �شابقًا عن الفل�شطينيين، وهي فكرة 

''العيب''... والمق�ش�د بــ ''العيب'' كرامة الإن�شان، 

اإذ اإن الرجل الفل�شطيني كان يخجل من ال�ق�ف 

اأمام مخازن الأونروا لجلب الم�شاعدات التي 

تقدمها هذه ال�كالة الدولية، ويطلب ذلك من 

الن�شاء، كما اأنه يرف�ش اأي كالم عن مقابل 

لخدمة يقدمها لغريب ــ وه� اأمر عاينه اأ�شدقاء 

له في �شبعينيات القرن الما�شي عندما قدم�ا 

اإلى مخيم �شاتيال تحديداً؛ لكن ما اكت�شفه هذا 

الدبل�ما�شي بين �شنَتي 2007 و2009، ه� 

غياب مفه�م ''العيب'' لدى كثيرين من الرجال 

الذين بات�ا يتدافع�ن لأخذ الم�شاعدات، حتى ل� 

لم يك�ن�ا محتاجين اإليها، ويبادرون اإلى طلب 

مقابل لأي خدمة ول� كانت ب�شيطة.

غياب ''العيب''، اأو ال�شع�ر بالكرامة، ه� ما 

لفتني اإليه ال�شديق والمت�شامن البرازيلي الذي 

كان يتحدث عن ذلك باألم �شديد، عازيًا اإياه اإلى 

اء الإهمال 
ّ
ما عاناه ويعانيه اأهل المخيم، جر

�ش ال�شعب 
ّ
والتهمي�ش والتمييز والنك�شار لحلم كر

الفل�شطيني حياته له ــ اأي الع�دة اإلى اأر�ش ُطرد 

منها بالق�ة والإكراه.

لكن مفه�م البحث يق�شي باأن يزيل الباحث 

اأي حكم م�شبق، واأن يرف�ش اأي �ش�رة نمطية: 

اإيجابية كانت اأم �شلبية، ويف�شح المجال لميدان 

البحث ليك�شف عن المعل�مات التي يجب اأن 

تك�ن الأ�شا�ش الذي يتعين على الباحث اأن يبني 

عليه وي�شتنتج منه.

هكذا يتح�ل ال�ش�ؤال عن �شاتيال ــ في �شياق 

�أني�س حم�سن

�ساتيال: خميم ال ي�سبه نف�سه
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وفقرات فنية هي عبارة عن اأغاٍن وطنية.

كان الفدائي ل يزال تلك الأيق�نة، وكان ل 

يزال يغطي وجهه بالك�فية، ويحمل �شالحه الذي 

لم يكن ظاهراً كثيراً. وخالل تلك الفترة، اغتال 

الم��شاد الإ�شرائيلي الأديب والقائد الفل�شطيني 

غ�شان كنفاني، ف�شاركت �شمن مجم�عة من 

الأ�شبال انطلقت من �شاتيال، في جنازته التي 

جابت �ش�ارع بيروت، والتي ما زلت اأتذكرها بما 

حمَلته من مهابة وم�شاركة ع�شرات الآلف بها، 

و�ش�ًل اإلى مقبرة ال�شهداء.

كان المخيم، في حينه، مثل باقي المخيمات، 

بي�تًا فقيرة، لكنها مالأى بالفخر والعتزاز 

والأمل بم�شتقبل يتحقق فيه حلم الع�دة اإلى 

فل�شطين.

المرة الثانية جئت �شاتيال �شابًا وطالبًا 

ه لدى ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية'' في 
ّ

ت�ج

الإ�شاءة على ق�شايا الالجئين الفل�شطينيين ــ 

اإلى بحث عن كيفية الإجابة عن ال�ش�ؤال... فيك�ن 

الخيار ه� زيارة ميدانية، وتحقيق ي�شعى لتقديم 

�ش�رة حقيقية للمخيم ''الرمز''، من خالل 

المعاينة والمالحظة المبا�شرة، وبل�شان اأهل 

المخيم اأنف�شهم.

�ساتيال يف ذ�كرة �الأم�س

اأول مرة دخلت فيها مخيم �شاتيال كانت في 

مطلع �شبعينيات القرن الما�شي، وكنت ''�شباًل'' 

قادمًا من الجن�ب اللبناني، للم�شاركة في ن�شاط 

تقيمه ''م�ؤ�ش�شة الأ�شبال والفت�ة''، يتراوح بين 

تدريب ريا�شي، واآخر على فك ال�شالح وتركيبه، 

�ملدخل �ل�رشقي للمخيم

ت�سوير: حممود �حلنون
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الجبل، بينما �شقط بع�شهم في عمليات فدائية 

على الحدود اللبنانية ــ الفل�شطينية، اأو ب�شبب 

غارات الطائرات الإ�شرائيلية على المخيمات اأو 

ق�اعد الفدائيين.

في مطلع ثمانينيات القرن الما�شي، غادرت 

�شاتيال لدرا�شة ال�شحافة في رومانيا، وفي �شنة 

1982، وخالل الجتياح الإ�شرائيلي، عدت 

كغيري من الطالب الفل�شطينيين اإلى لبنان 

للقتال في بيروت، وه� اأمر لم يتحقق لأن الجي�ش 

الإ�شرائيلي باغتنا في منطقة عاليه و�شتتنا 

تمامًا، ولحظي الجيد تمكنت من الن�شحاب اإلى 

خارج المنطقة المحتلة، وعدت اإلى مقاعد 

الدرا�شة في رومانيا.

بعد التخرج من رومانيا ت�جهت اإلى �ش�رية، 

ب�ثيقة منتهية ال�شالحية، لأك�ن اأحد 

ال�شحافيين العاملين في مجلة ''الهدف''، وزرت 

�شاتيال قبيل اندلع حرب المخيمات، بق�شد 

كتابة تحقيق عن المخيم وطبيعة الحياة فيه بعد 

ب�شعة اأع�ام من الجتياح الإ�شرائيلي والمجزرة 

الرهيبة.

كان الكل قلقًا ي�مها، ب�شبب النق�شام الذي 

عانته حركة ''فتح''، وما �شهدته تلك المرحلة من 

�شدام بين النظام ال�ش�ري والحركة، الأمر الذي 

انعك�ش انق�شامًا على م�شت�ى الف�شائل التي 

ار اأو �شده. وكان 
ّ
ا�شطفت خلف الرئي�ش اأب� عم

ظه�ر حركة اأمل وا�شحًا في محيط المخيم، بل 

في داخله.

لم يم�ش �ش�ى قليل من ال�قت حتى اندلعت 

حرب المخيمات وعانى �شاتيال ح�شاراً خانقًا.. 

ومجزرة جديدة �شقط خاللها ع�شرات ال�شهداء من 

مدنيين ومقاتلين. وقد عمد الأهالي اإلى دفن 

ال�شهداء داخل الم�شجد و�شط المخيم، بعدما تم 

تدمير اأكثر من 90% من بي�ت المخيم.

انتهت حرب المخيمات، ولم تنتِه ذي�لها... 

وقادتني مرحلة ما بعد حرب المخيمات اإلى 

بيروت مجدداً، لأعمل �شحافيًا في اإذاعة ''�ش�ت 

ال�شعب''، ومرا�شاًل لمجلة ''الهدف''، فتكررت 

زياراتي ل�شاتيال، للعمل ال�شحافي، ولن�شاط 

جامعيًا في الن�شف الثاني من ال�شبعينيات، 

وا�شتاأجرت مع اأقارب لي منزًل خارج المخيم 

على الطرف الغربي من ال�شارع الفا�شل بين 

�شاتيال وحي �شبرا اللبناني، وكان جميع �شكان 

الطرف المقابل فل�شطينيين تقريبًا، بينما العمق 

ي�شكنه لبناني�ن فقراء.

اأتذكر اأن ال�شارع كان غارقًا في ال�ح�ل، 

ب�شبب قيام الفرق الهند�شية التابعة لمنظمة 

التحرير الفل�شطينية بحفر مجاٍر لمياه ال�شتاء 

والمياه المبتذلة من �شبرا نزوًل اإلى �شاتيال، 

وكانت هذه المجاري عميقة كفاية كي تخرج 

�شائعة باأنها خنادق تربط المخيم بمحيطه ــ 

لحقًا اكت�شفنا اأنها لم تكن �ش�ى بنى تحتية 

مدنية ل غير.

المرة الثالثة جئت �شاتيال هربًا من حملة 

التجنيد الإلزامية التي قررتها منظمة التحرير 

الفل�شطينية للطالب الفل�شطينيين في جي�ش 

التحرير الفل�شطيني، وكنت قد تركت ''فتح'' منذ 

ب�شعة اأع�ام، والتحقت عمليًا بالي�شار 

الفل�شطيني، وكنت تخرجت للت� من معهد �شبلين 

للتدريب المهني التابع ل�كالة الأونروا، بدبل�م 

تجارة واإدارة مكاتب. كان بديل التجنيد الإلزامي 

اآنذاك ه� اللتحاق، اأو ب�ش�رة اأدق، التفرغ في 

اأحد الف�شائل، فكان خياري البديهي ''الجبهة 

ال�شعبية لتحرير فل�شطين'' التي �شاأك�ن اأحد 

متفرغيها لنح� ربع قرن.

ين، عملت في 
َ
في �شاتيال، ع�شت قرابة عام

منظمة ال�شبيبة وفي اإعالم هذه المنظمة، و�شكنت 

ل من خيمة اإلى 
ّ
منزًل لم تره ال�شم�ش منذ اأن تح�

منزل حجري بين اأزقة �شيقة. كانت اأغلبية 

الأبنية ل تتعدى الطبقتين، وبم�شاحات �شيقة، 

بحيث تغيب ال�شم�ش تمامًا عن الطبقة الأر�شية.

كانت الث�رة الفل�شطينية في اأوجها في 

مخيمات لبنان... لكنها بداأت تلفظ اأنفا�شها 

الأخيرة قبل الجتياح الإ�شرائيلي والمجزرة 

الرهيبة في �شنة 1982. كانت جدران �شاتيال 

تعج ب�ش�ر ال�شهداء... والالفت اأنهم، في معظمهم، 

�شقط�ا على محاور القتال في بيروت اأو في 
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العدد 101 وتك�ن كافية: ''عند الدخ�ل اإلى 

�شاتيال من جهة ال�شرق، من حي فرحات 

المجاور، على قا�شد المخيم ال�شير ط�ياًل بين 

اأعالم ورايات حركة اأمل، قبل اأن يالحظ وج�د 

اأعالم فل�شطينية ورايات خ�شراء و�شعارات 

 في حينه، وه� 
ُ
ف�شائل المنظمة.'' هذا ما كتبت

ما �شاهدته في الزيارة الأخيرة.

المتغير الكبير والملح�ظ ه� من الجهة 

ال�شرقية الغربية، اأو مدخل حي الرحاب: مقبرة 

ال�شهداء لم تعد منظ�رة... تغطي مدخلها ب�شطات 

الباعة التي تنت�شر على ط�ل الطريق وبكثافة 

و�ش�ًل اإلى �ش�ق �شبرا... ل �شيء في هذا الحي 

يذّكر بما�شيه الذي التحم ب�شاتيال جغرافيًا 

وديم�غرافيًا واجتماعيًا... ففي المقبرة الجماعية 

مئات من عائلة المقداد اللبنانية التي كانت من 

 
ّ
اأولى �شحايا المجزرة، لأن هذا الحي وحي

ان لبنانيان، و�شكانهما، في 
ّ
الحر�ش هما حي

معظمهم، من البقاع والجن�ب، وكانا قد ت�شكال 

ح�ل المخيم ك�شريط فقر ح�ل ب�ؤرة فقر.

اأ�ش�ات و�ش��شاء ومناداة على الب�شائع... 

واللهجة الم�شم�عة تق�د تمامًا اإلى تاأكيد ما 

�شمعناه قبل الزيارة، من اأن ال�شارع بات �ش�ق 

حميدية جديد.

ول يقت�شر التغيير على هذه المدخل، فحتى 

 الداع�ق الذي �شهد 
ّ
المدخل ال�شمالي من جهة حي

في �شنة 2011 م�شكلة ب�شاأن اأرا�ٍش فيه مع دار 

الفت�ى جرى ت�ش�يتها لحقًا، تغير اأي�شًا. ف�شكان 

ال�شارع اللبناني�ن ال�شّنة اأقفل�ه، وفي اأحد 

المداخل هناك ب�ابة حديدية �شخمة، مفت�حة 

نع 
َ
لكن يمكن اإقفالها في اأي وقت، وبالتالي م

�شكان المخيم من ا�شتخدام هذا المدخل!!

ل �شيء في هذه الجهة يميز بين المخيم 

ومحيطه، فالع�ش�ائية في البناء هي قا�شم 

م�شترك، والذي ل يعي�ش داخل المخيم، ي�شتحيل 

عليه التمييز بين حدود �شاتيال وحدود منطقة 

الداع�ق التي ي�شكن فيها كثير من العائالت 

الفل�شطينية اأي�شًا!!

ا داخل المخيم، فثمة كثير من المتغيرات ــ 
ّ
اأم

�شبابي واجتماعي.. وكان المخيم ل يزال رمزاً 

يحاول النه��ش من الماآ�شي كلها، واإعادة 

الت�شكل مجدداً، بقدر كبير من ال�شع�ر بالفخر 

والكرامة.

لكن المخيم اأوقف عن حلمه مجدداً، بعد اأن 

بداأ تطبيق اتفاق الطائف، و�ُشرع في ت�شليم 

ال�شالح الثقيل والمت��شط؛ فكان ال�شع�ر مزدوجًا 

في �شاتيال: الت�ق اإلى الحياة كمجتمع مدني، 

والخ�ف من تجارب الما�شي التي ا�شتباحت 

المخيم مرتين، ومن اأن يق�د التخلي عن ال�شالح 

اإلى مجزرة ثالثة!!

لكن مجزرة الدم الثالثة لم تاأِت... وما �شهده 

المخيم كان مجزرة اأُخرى، بال دماء؛ مجزرة 

متغيرات اجتماعية اأحالت الرمز اإلى مكان بال 

روح... كاد المخيم ي�شبح ب�ؤرة اآفات اجتماعية 

ل�ل بع�ش تحركات من �شبان و�شابات يتم�شك�ن 

بالحياة ويرف�ش�ن النحدار بالرمز اإلى ب�ؤرة... 

يحاول�ن، لكنهم يخ�ش�ن الف�شل.. فالتحديات 

ربما تك�ن ف�ق قدراتهم واأحالمهم!!

�ساتيال يف مر�آة �حلا�رش

لم تكن زيارة �شاتيال في 16 �شباط / فبراير 

الما�شي، هي اأول زياراتي للمخيم في الأع�ام 

الأخيرة، لكنها كانت بالتاأكيد اأكثر تف�شياًل من 

�شابقتها؛ فالمرة ال�شابقة كانت تغطية بتكليف 

من ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''، وُن�شرت المادة 

في العدد 101 )�شتاء 2015(، وتناولت عملية 

اإعادة تاأهيل مقبرة �شهداء حرب المخيمات في 

م�شجد المخيم. واأظهرت الزيارة في حينه مدى 

المتغيرات التي حدثت في المخيم ومحيطه، 

والإهمال الخدماتي وال�شيا�شي والحزبي، ف�شاًل 

عن جميع ن�احي الإهمال المعروفة التي يعانيها 

المخيم.

الدخ�ل الأخير اإلى �شاتيال، من الجهة 

ال�شرقية من مدخَلي حي فرحات و�شبري حمادة، 

كان م�شابهًا لما �شبقه، وال�ش�رة لم تتغير كثيراً؛ 

يكاد المرء ينقل الكلمات نف�شها التي ُن�شرت في 
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في ال�شكل ــ وخ�ش��شًا كثافة البناء العم�دي 

ين الأخيرين، وكان 
َ
الذي تكاثر كالفطر في العام

عمليًا قد بداأ ينت�شر منذ اأن �شدر تعديل قان�ن 

التملك لالأجانب عن المجل�ش النيابي اللبناني 

رم بم�جبه الالجئ�ن 
ُ

في �شنة 2011، والذي ح

الفل�شطيني�ن ح�شراً من تمّلك �شقة �شكنية، فباع 

ن امتلك �شقة خ�فًا من خ�شارتها، ولجاأ كثيرون 
َ
م

في مختلف المخيمات ــ ومنها �شاتيال ــ اإلى 

البناء العم�دي ل�شتقبال العائدين.

الأزمة ال�ش�رية اأدت دورها اأي�شًا.. ولأن 

الفقراء يجتمع�ن، فاإن وجهة اآلف العائالت 

ن 
َ
ال�ش�رية كانت نح� مخيم �شاتيال.. منهم م

ن تمّلك... ولأن �شكان المخيم 
َ
ا�شتاأجر ومنهم م

اء 
ّ
الفل�شطينيين يعان�ن اأ�شا�شًا اأزمة اقت�شادية جر

حرمان الالجئين من العمل في ع�شرات ال�ظائف، 

على الرغم من تعديل قان�ن العمل في �شنة 

2010 وه� تعديل لم يغير كثيراً في واقع الحال، 

فقد وجدوا فر�شة لك�شب مالي عبر بيع اأ�شطح 

�ملقربة �جلماعية ل�سهد�ء جمزرة �سرب� و�ساتيال

ت�سوير: حممود �حلنون

ب�سطة يف ''�سوق �حلميدية �جلديد'' قبالة �ملقربة 

�جلماعية
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لإعادة البناء؛ لي�ش البناء الحجري فقط، بل 

اإعادة بناء مجتمع المخيم.. اأو هذا ما ا�شتطعت 

تك�ينه من �ش�رة خالل زياراتي في تلك الفترة.

في زيارتي الأخيرة، كان الم�شهد مختلفًا... 

فال�ش�ارع والأزقة في حركة ل تهداأ... الحياة 

تدب في كل ناحية، والطبقات الأر�شية، 

وخ�ش��شًا في ال�ش�ارع ال�شيقة ولي�ش داخل 

الأزقة، تكاد تختفي ليحل مكانها محال تجارية 

للم�اد الغذائية والخ�شار ومطاعم ومقاٍه 

و�شيدليات وعيادات طبية ومراكز واأندية 

ريا�شية.. وحتى مركز ليزر لإزالة الأو�شام، 

ف�شاًل عن �شال�نات التجميل والن�ف�تيه... اإلخ!!

كل �شيء م�ج�د في م�شاحة ل تتعدى ب�شع 

مئات من الأمتار ط�ًل وعر�شًا... حتى اإن �شاكن 

المنازل له�ؤلء القادمين، اأو القيام ببناء ع�ش�ائي 

عم�دي وبيع �شقق اأو تاأجيرها لالجئين 

ال�ش�ريين، من دون اأن يع�ا اأن ذلك �شيق�د اإلى 

تغيير ديم�غرافي ي�شبح فيه الالجئ�ن 

الفل�شطيني�ن اأقلية في مخيمهم؛ بل تن�شاأ عن هذا 

الكتظاظ ال�شديد في م�شاحة ب�شع مئات من 

ر البع�ش باأنه 
ّ
الأمتار ط�ًل وعر�شًا، والذي يقد

يتراوح ما بين 25.000 و30.000 �شاكن، 

م�شكالت اجتماعية واقت�شادية واأمنية، وف��شى 

لم يتم و�شع ت�ش�ر بعد لكيفية الحد منها.

�ملخيم �ليوم.. وعلى ل�سان �أهله

بعد حرب المخيمات، كانت الكاآبة تعم 

المخيم وال�ش�ارع �شبه مقفرة، لكن كان ثمة اإرادة 

�أحد �أزّقة �ملخيم

ت�سوير: حممود �حلنون



167 حتقيقات شاتيال: خميم ال يشبه نفسه

الكهرباء والماء، لكن ما �شهدناه خالل ج�لتنا، 

اأن الأزقة ل تتكد�ش فيها النفايات، بعك�ش 

الم�شهد عند مداخل المخيم اأو في محيطه حيث 

ن 
َ
تتكد�ش النفايات... الأمر الذي يعني اأن هناك م

يهتم بجمع النفايات... وفي الغالب هذه مهمة 

الأونروا في جميع المخيمات، لكن دائمًا هناك 

�شك�ى من اأنها غير فاعلة اأي�شًا.

المبادرات الفردية تعطي نتائج اإيجابية 

اأحيانًا، فقد علمنا اأنه في مبنى ملتقى ال�شطرنج 

اء 
ّ
الفل�شطيني، ت�في �شاب من اأع�شاء الملتقى جر

�شعقة كهربائية، فبا�شر اأع�شاء الملتقى جمع 

التبرعات، وعمل�ا على تنظيم التمديدات 

الكهربائية التي باتت في بع�ش الأزقة ت�شل عبر 

كابالت وو�شائل اأمان وهي مغطاة بالكامل، وقد 

�شاهدنا ذلك ولم�شناه في اأثناء ج�لتنا في 

الأزقة. لكن في اأماكن اأُخرى، فاإن م�شكالت 

الكهرباء ل تزال ت�دي بحياة �شبان بعمر ال�رد، 

فخالل اإجرائنا اإحدى المقابالت، بلغنا اأن �شابًا 

من الالجئين ال�ش�ريين ق�شى �شعقًا بالكهرباء 

وه� يحاول اإي�شالها اإلى منزل ذويه.

وربما تك�ن معاناة الأطفال في �شاتيال في 

ظل اأو�شاعه القائمة حاليًا، في �شدارة 

الهتمامات.. تق�ل �شفاء عثمان، م�ش�ؤولة مركز 

ال�لء للدعم النف�شي لالأطفال وحق�ق الطفل 

وحمايته )م�ؤ�ش�شة مدنية اأُن�شئت بمبادرة فردية(: 

''الأطفال يعان�ن العنف الأ�شري والمعن�ي 

اء 
ّ
والنف�شي نتيجة ال��شع القت�شادي، وجر

الم�شكالت التي تحدث ب�شكل مفاجئ و�شادم مثل 

العنف المفاجئ في ال�شارع واإطالق النار.''

ا ما يحلم اأطفال �شاتيال به، فه�: ''حديقة 
ّ
اأم

ومراجيح.. وذلك ب�شبب عدم وج�د اأماكن لله�، 

واقت�شارها في الغالب على ترفيه داخل قاعات 

�شغيرة الحجم''، وه� اأمر �شهدناه خالل حديثنا 

مع �شفاء في مقر مركز ال�لء، اإذ ح�شر قرابة 

20 طفلة وطفاًل دخل�ا اإلى قاعة �شغيرة للقيام 

بن�شاطات ترب�ية وترفيهية.

''ج� المخدرات ي�ؤثر في الأطفال..''، تق�ل 

�شفاء رداً على �ش�ؤالنا ب�شاأن تاأثير الأج�اء 

تلك المئات من الأمتار ل يحتاج اإلى الخروج اإلى 

مكان اآخر لتاأمين الحاجات.

ف.. ن�شاء يعملن 
ّ
ل مظاهر لمتطرفين ولتطر

في كثير من تلك المتاجر، وفي المطاعم اأي�شًا، 

وكثيرات منهن �شافرات واإن كانت ثيابهن �شديدة 

الحت�شام، وه� مظهر اجتماعي مفه�م في مخيم 

كمخيم �شاتيال!!

ل اأثر ل�شالح اأو للبا�ش يف�شله المتطرف�ن 

عرف با�شم اللبا�ش الأفغاني.. ل في ال�ش�ارع 
ُ
وي

ال�شيقة ول في الأزقة بين المنازل المتال�شقة. 

ن قابلناهم وج�د ف�شائل اإ�شالمية 
َ
واأكد كل م

 من الف�شائل المعتدلة )''حما�ش'' 
ّ
ن ُتعد

ّ
مم

و''الجهاد''(، وكذلك بع�ش الم�شايخ ومريديهم، 

لكن ل ت�جد مجم�عات متطرفة منظمة.

عمل؛ �أمل.. وخيبات

اأي حديث، عر�شي اأو منظم، مع �شاكني 

المخيم من الفل�شطينيين، يبداأ ب�شك�ى.. واأمل باأن 

تق�د مبادرات فردية اإلى الخروج من الم�شتنقع.. 

ثم خيبات وعدم يقين بما يمكن اأن يحمله 

الم�شتقبل.

''الف�شائل'' غير فاعلة، وغير مكترثة بهم�م 

النا�ش في المخيم، وهي منق�شمة على ذاتها. 

و''الجمعيات معظمها غير فاعل... يتم تاأ�شي�شها 

وتعمل بق�شد الربح المادي الفردي... عدد قليل 

من الجمعيات العاملة في المخيم ين�شط ب�شكل 

فعلي، ومعظمه عبارة عن مبادرات فردية!!''

ن قابلناهم، 
َ
وفي خالل حديثنا مع كل م

�شمعنا �شكاوى من عدم فاعلية اللجنة ال�شعبية، 

وانق�شامها اإلى لجنتين: واحدة تابعة لف�شائل 

المنظمة، والثانية لتحالف الف�شائل المقرب من 

النظام ال�ش�ري، وهما تختلفان في كل �شيء، 

وتتفقان على م�شاريع تعطي بع�ش اأفرادها 

مكا�شب مالية خا�شة ــ هذه التهامات تحّفظ 

جزئيًا عليها رئي�ش اللجنة التابعة لمنظمة 

التحرير، خالل حديثنا معه.

هناك ف��شى في الخدمات، وفي ت�فير 
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الفل�شطينيين.'' وتعتبر اأن ''البطالة والك�شب ال�شهل 

وال�شريع ي�شجع بع�ش المراهقين وال�شبان في 

المخيم على العمل في ترويج المخدرات.''

وبينما يتحدث كثيرون عن انت�شار الدعارة 

في �شاتيال، ت�ؤكد �شفاء اأنه ''داخل المخيم ل 

ت�جد دعارة، لكن في محيطه هناك بي�ت 

دعارة.. في الما�شي تم اكت�شاف ب�شعة بي�ت 

ن 
َ
ية للدعارة، وقد جرى اإقفالها وطرد م

ّ
�شر

يديرها ويعمل بها.''

وت�ؤكد �شفاء اأن ''و�شع المراأة الجتماعي في 

�شاتيال جيد، ول ت�جد قي�د على خروجها 

ومظهرها وعملها... فهي م�ش�ؤولة في م�ؤ�ش�شات 

مدنية وتدير مطاعم وبّقالت.''

ا عن �ش�ؤال ''�شاتيال الرمز''، فتق�ل �شفاء: 
ّ
اأم

ال�شلبية في الأطفال؛ ت��شح اأن ''الأطفال 

يتحدث�ن عن المخدرات؛ هم يعرف�ن اأن�اع 

المخدرات حتى اإن لم يتعاط�ها؛ ي�شمع�ن عنها 

من الكبار... خالل عملي مع الأطفال لم اأ�شادف 

اأي طفل يتعاطى المخدرات... اإنما هي �شائعة 

بين بع�ش المراهقين وال�شباب.'' ت�شيف: ''اأ�شبح 

تدخين الح�شي�ش وتعاطي الحب�ب المخدرة اأمراً 

عاديًا... بل لم يعد ي�شار اإلى هذه الآفة على اأنها 

عيب، كما كان الأمر من قبل... ربما لكثرة 

متعاطي المخدرات!!''

ترى �شفاء اأن ''محيط المخيم ه� الم�ب�ء، 

ر الآفات اإلى داخل المخيم: حي فرحات 
ّ
واأنه �شد

والحر�ش والحي الغربي وحي الرحاب، وهي 

خارج حدود المخيم، و�شكانها لي�ش�ا من 

�أحد �سحايا فو�سى �لكهرباء

ت�سوير: حممود �حلنون



169 حتقيقات شاتيال: خميم ال يشبه نفسه

طبقة اأُخرى... اإلخ.''

ويعتبر اأحمد اأن ''المخيم ه� مخيم ال�شم�د... 

ال�ش�رة النمطية التي تعطى له هي اأنه م�ب�ء 

بتجارة ال�شالح والمخدرات والدعارة، وهذا 

ق اإعالميًا، لكنه غير دقيق... هذا 
َّ
�ش�

ُ
الكالم ي

م�ج�د لكن لي�ش بال�ش�رة التي يتم ترويجها.''

وي�ؤكد اأن ''�شباب المخيم يتم�شك�ن بالمخيم 

كرمز، لكن الم�شكلة تكمن في عدم وج�د �شبط 

اأمني ول اجتماعي ول �شيا�شي، الأمر الذي يجعل 

ال��شع غير مم�ش�ك... اللجنة الأمنية مفككة 

ولي�شت فاعلة كفاية وكذلك الف�شائل... لذلك 

تتفاعل الإ�شكالت وتاأخذ وقتًا كي يجري حلها... 

وُتحّل عادة بتدخل من ال�جهاء.''

ويطلب اأحمد ''من الف�شائل وم�ؤ�ش�شات 

المجتمع المدني العمل على تاأمين حاجات 

المخيم واأهله في ظل تقلي�ش خدمات الأونروا، 

كي تتعزز جه�د ال�شباب في اإعادة المخيم كرمز 

للت�شحية وال�شم�د واإرادة الحياة.''

من �شمن المبادرات الفردية، الحملة 

لمكافحة ترويج المخدرات وتعاطيها، واأحد 

المبادرين فيها ه� ح�شن عثمان، وه� م�ؤ�ش�ش 

�شفحة ''اأخبار �شاتيال'' في الفاي�شب�ك، واأحد 

م�ؤ�ش�شي الحراك ال�شبابي الذي ن�شط ول يزال في 

هذا الم�شمار.

بدي ح�شن اأ�شفه على ما حل بالمخيم، الذي 
ُ
ي

''تح�ل من رمز اإلى ب�ؤرة.'' لكنه يق�ل اإنها لي�شت 

ال�ش�رة التي يجب اأن يك�ن عليها: فــ ''المخيم 

قدم ت�شحيات واآلف ال�شهداء والجرحى.. اإنه 

مخيم دلل المغربي وعلي اأب� ط�ق.''

يتهم ح�شن ''بع�ش الأفراد الذين يتغط�ن 

جي 
ّ
بانتمائهم اإلى الف�شائل بت�شهيل عمل مرو

المخدرات... لكن لي�شت الف�شائل كف�شائل هي 

ل ذلك.'' ويق�ل: ''نعم هناك تجار 
ّ
ن ي�شه

َ
م

ج�ن ومتعاط�ن... وهم اأق�ياء وقد يك�ن�ن 
ّ
ومرو

اأق�ى من الف�شائل ــ اإنهم م�شلح�ن اأي�شًا ــ لقد 

جرى تهديد وترهيب النا�شطين في حملة 

مكافحة المخدرات كثيراً، ونحن نعمل و�شط 

مخاطر عديدة.''

''لم يعد �شاتيال للفل�شطينيين؛ اختلطت جن�شيات 

كثيرة، وبات وج�د المخدرات اأمراً مفروغًا منه، 

وفيه بيئة غير �شحية.'' ت�شيف: ''�شاتيال كان 

رمز ال�شم�د ومخيم ال�شهداء؛ كان رمز ال�شتات.. 

ما ه� عليه الآن اأمر يحّز في النف�ش، مع اأن هناك 

عائالت وم�ؤ�ش�شات وف�شائل ل تزال تعمل على 

اإبقاء �شاتيال الرمز.''

ل �شفاء الف�شائل الم�ش�ؤولية عن 
ّ
وتحم

الف��شى القائمة في المخيم، اإذ اإنها �شيا�شيًا على 

خالف بع�شها مع بع�ش، وه� ما ينعك�ش اأي�شًا 

على ال��شع الجتماعي والأمني، لأنها تخلط 

بين م�اقفها ال�شيا�شية وحاجات ال�شكان التي 

يجب اأّل تحكمها الخالفات ال�شيا�شية.

ن هم في عمر ال�شباب ل يختلف كثيراً 
َ
حال م

عن و�شع اأطفال ون�شاء �شاتيال. ي��شح اأحمد 

لطفي من منظمة ال�شبيبة الفل�شطينية )ويعمل في 

تمديدات ال�شاتاليت في المخيم( اأن ''حلم ال�شباب 

ه� العمل والزواج وامتالك منزل''، وي�شير اإلى اأن 

''ن�شبة الطالق بين الأزواج ال�شباب مرتفعة، 

ب�شبب عدم القدرة على تاأمين متطلبات الحياة 

الكريمة.''

وب�شاأن اآفة المخدرات، يرى اأن ''هناك 

ت�شخيمًا لم�شاألة المخدرات، فهي م�ج�دة لكنها 

ل تقت�شر على �شاتيال، ففي لبنان كله تنت�شر 

المخدرات بين المراهقين وال�شباب، وهناك جه�د 

 منها.''
ّ
ُتبذل في المخيم للحد

وي�شير اأحمد اإلى اأنه ''لم يعد هناك ان�شجام 

اجتماعي، فبع�ش المباني ي�شكنه عائالت 

متعددة الجن�شيات لي�ش بينها اأي رابط 

اجتماعي.''

ويحّذر من اأن ''البناء العم�دي يمثل خطراً 

دائمًا لأن البناء ل يتم على اأ�شا�ش علمي... اأ�شبح 

هناك اأبنية من 8 طبقات، كل طبقة مرّكبة ل�شقًا 

ف�ق الطبقة ال�شفلى... ولهذا يمكن اأن ن�شهد في 

اأي وقت انهيار مبنى ما... اأهل المخيم يبن�ن 

لإ�شكان اأولدهم، اأو طمعًا في تاأجير �ش�ريين 

وغير �ش�ريين... اأو يبيع�ن ال�شطح فيبني ال�شاري 

ن ا�شترى 
َ
طبقة، ثم يبيع بدوره ال�شطح ليبني م
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اأق�شى العق�بات به كي يرتدع''، ويق�ل ''اإن على 

الف�شائل قبل اأن ترفع �شعار تحرير فل�شطين، اأن 

تعمل على تحرير المخيم من اآفة المخدرات.''

وعلى الرغم من انتقاده تق�شير الف�شائل، 

فاإنه ي�ؤكد اأن ''الف�شائل اأدت دوراً في الت�عية 

على مخاطر المخدرات، وعقدت ندوات جلبت لها 

مخت�شين، وهذا جيد لكن غير كاٍف، اإذ يجب اأن 

ي�شير بالت�ازي مع اإجراءات ميدانية لمكافحة 

واإنهاء ع�شابات الترويج.''

كما انتقد اللجنة ال�شعبية ب�شّقيها: التابع 

للمنظمة، والتابع لتحالف الف�شائل، وو�شمهما 

بالف�شاد، وقال اإن هذه اللجنة ''غير منتخبة ول 

تمثل النا�ش وهم�مهم، كما اأن اأع�شاءها 

مهتم�ن بالتم�يل والفائدة ال�شخ�شية والبروز 

ال�شخ�شي، ول دور لها ب�شّقيها في حملة مكافحة 

المخدرات.''

ن تحدثنا 
ّ
يبدو ح�شن ــ على غرار كثيرين مم

معهم، ووافق�ا على ن�شر ما قال�ه اأو تحّفظ�ا ــ 

متخ�فًا على م�شتقبل المخيم ''اإذا بقي على ما 

ه� عليه حاليًا... فاإذا بقي الفل�شطيني�ن اأقلية في 

مخيمهم، وازداد اأكثر عدد غير الفل�شطينيين، 

فماذا يبقى من المخيم؟''

قال: ''اأنا �شاركت في الدفاع عن المخيم 

خالل حرب المخيمات... ول� عرف ال�شهداء الذين 

�شقط�ا اأننا �شن�شل اإلى ما و�شلنا اإليه، فاإنهم 

ربما لم يك�ن�ا ليقدم�ا على الت�شحية بحياتهم، 

وخ�ش��شًا بعد اأن بات المخيم الآن �شاحة لتجار 

المخدرات والفا�شدين من �شما�شرة الكهرباء 

والماء والبنى التحتية.''

لكن، على الرغم من ال�اقع ال�شلبي، فاإنه 

بدي بع�ش التفاول وي�ؤكد اأن ''روح المخيم، 
ُ
ي

وعلى الرغم من الم�شكالت الحالية والمخدرات 

والف�شاد، ل تزال ظاهرة... فقد اأقيم اأخيراً احتفال 

في ذكرى ا�شت�شهاد القائد علي اأب� ط�ق، وكان 

الح�ش�ر ال�شبابي الكثيف لفتًا فيه. وفي النهاية 

فاإن الم�شيئين اإلى رمزية المخيم م�شيرهم النبذ 

وال�شجن.''

ولم�اجهة ال�اقع ال�شلبي وتغييره، يدع� ح�شن 

ولي�شت المخدرات وحدها التي تمثل خطراً 

على المخيم الذي ''لم يعد مخيمًا فل�شطينيًا.. 

الديم�غرافيا تتداخل. وعندما يقال تاجر اأو 

ج في �شاتيال فاإن الذين ل يعرف�ن 
ّ
مرو

التف�شيالت يعتقدون اأن ذلك يحدث ح�شراً في 

المخيم... لكن معظم ذلك يتم في الأحياء 

المحيطة ولي�ش في المخيم... علمًا باأن هناك 

جين داخل المخيم، لكن 
ّ
تجاراً �شغاراً ومرو

ب�شاعتهم تاأتي من خارج المخيم. وبالتاأكيد لم 

ج اللبناني اأو ال�ش�ري ليتجراأ 
ّ
يكن التاجر اأو المرو

ن يحميه 
َ
على دخ�ل المخيم ل� لم يكن هناك م

ن يتعامل معه.''
َ
داخل المخيم، اأو م

وي�شير اإلى اأن حملة مكافحة انت�شار 

المخدرات وترويجها، والتي بداأت في �شفحة 

''اأخبار �شاتيال'' في م�قع فاي�شب�ك ''ومن خالل 

ن�شاط اأع�شاء الحراك ال�شبابي، �شاهمت في تلبية 

دع�ة اإلى تظاهرة �شارك فيها اأكثر من 1500 

من اأبناء المخيم، وت�شببت ب�قف حمالت الترويج 

العلني للمخدرات، لكن الترويج ا�شتمر ب�شكل اأكثر 

ج�ن 
ّ
حذراً و�شرية... قبل التظاهرة كان المرو

يبيع�ن الح�شي�شة والمخدرات علنًا وعلى ب�شطات 

في ال�ش�ارع، وهذا لم يعد م�ج�داً حاليًا.''

واأو�شح اأن ''اآفة المخدرات بداأت من خالل 

تعاطي بع�ش ال�شبان والمراهقين، ثم با�شتقطاب 

التجار من خارج المخيم بع�ش ه�ؤلء لترويج 

المخدرات. وب�شبب الك�شب ال�شريع، انت�شرت 

عمليات الترويج، واأ�شبح هناك ع�شابات ترويج 

داخل المخيم لها �شالت وتحميها ع�شابات 

المتاجرة بالمخدرات خارج المخيم.''

ولم تكتِف الحملة في الت�جه اإلى ال�شكان في 

م�شعاها لمحاربة المخدرات، بل اإن نا�شطي 

الحملة زاروا ''الف�شائل وطالب�ا بالت�شدد في قمع 

المروجين، وتلّق�ا وع�داً بذلك، لكن عمليًا لم 

يحدث اأي �شيء...''؛ وي�ؤكد ح�شن عثمان اأنه ''ل 

د من 
ّ
يكفي اأن تق�م اللجنة الأمنية بطلب تعه

المروج بالت�قف عن الترويج، لأن عائلته اأو 

الف�شيل الذي ينتمي اإليه طلب ذلك، بل يجب 

ت�شليمه اإلى ال�شلطات اللبنانية، والعمل على اإنزال 
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خز�ن �ملياه.. ومفتاح �لعودة

ت�سوير: حممود �حلنون
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ح�شر اإلى الملتقى قبل نح� عامين، وكّنا على 

و�شك الإقفال، لأني لم اأعد قادراً على ال�شرف 

على الملتقى من مرتبي ال�شئيل، وعلى بيتي. 

ح�شر هذا ال�شخ�ش ولم اأكن اأعرفه ولم اأعرف 

ا يق�م به الملتقى، 
ّ
ن ه�، و�شاأل عم

َ
حتى م

ف�شرحت له الأمر، ثم تفاجاأت اأنه ح�شر ثانية 

مه اأع�شاء 
ّ
وقرر اأن ي�شتري لنا المبنى الذي رم

الملتقى، كما قرر م�شك�راً تخ�شي�ش م�شروف 

�شهري يكفي نثرياتنا، وه� على �شاآلته، اإّل اإننا 

نكتفي به. والالفت اأن الم�شاعدة التي قدمها 

ويقدمها هذا المتبرع، غير م�شروطة باأي �شيء، 

وه� ل يتدخل اأبداً.. هذا ه� الن�ع من التم�يل 

الذي يجب التم�شك به، ولي�ش التم�يل الم�شروط 

بم�شاريع على القيا�ش.''

وي�شيف محم�د: ''لدينا عالقة مع التحاد 

اللبناني لل�شطرنج، واأحيانًا يقدم�ن لنا رقع 

�شطرنج كهبات.''

وي�شف الإقبال على الملتقى باأنه ''كبير لأن 

الأهالي ي�شجع�ن اأبناءهم على الدخ�ل في 

مبادرات اإيجابية ُتبعدهم عن الأج�اء الم�ب�ءة.''

ويرى اأن ''اأهمية لعبة ال�شطرنج اأنها تحفيز 

ن يلعب 
َ
ذهني وتنمية للقدرات الذهنية، فم

ز... وهذا ينعك�ش على خياراته 
ّ
ال�شطرنج يفكر ويمي

الجتماعية، وخ�ش��شًا في م�شاألة الح�شي�شة 

ن يرتادون الملتقى 
ّ
والمخدرات، فال اأحد مم

ويمار�ش�ن لعبة ال�شطرنج يتعاطى المخدرات.''

لكن المبادرات الفردية تبقى محدودة 

النتائج، فــ ''نحن ل ن�شتطيع تغيير المخيم، لكن 

 عبر ما نق�م به ن�شاهم في اإبعاد 37 ع�ش�اً 

)6 - 17 عامًا( عن وباء تعاطي المخدرات.''

ويعتبر اأن ''ال�ش�رة لي�شت كلها �ش�داوية، لكن 

يجب اأن ن�شمي الأ�شياء باأ�شمائها، واأّل نخفي 

ال�شلبيات، كي نتمكن من اإ�شالحها.'' ويق�ل: 

''الم�شكلة في الإعالم اأنه ي�شلط ال�ش�ء على 

ال�شلبيات وي�شّخمها، وي�ش�ر المخيم على اأنه 

ب�ؤرة اأمنية واإجرامية، وهذا غير دقيق.''

لكنه يعترف اأنه ''مقارنة بالما�شي نحن 

م�شتاوؤون من واقع المخيم. في ال�شابق كان المخيم 

الف�شائل ''اإلى نبذ الخالفات ال�شيا�شية والعمل 

على حماية المخيم واأهله، واإن�شاء ق�ة اأمنية 

م�حدة وحقيقية، ومحاربة اآفة المخدرات ووقف 

الف�شاد ومافيات المياه وم�لدات الكهرباء والبنى 

التحتية.''

اأخيراً ينتقد ح�شن، كيفية التعامل الإعالمي 

اللبناني مع ق�شايا المخيم، وي�شرب مثاًل ''محمد 

علي ال�ي�ش )لبناني( قاتل اأنط�ان ع�ن على 

خلفية تجارة مخدرات، الذي اعتقلته اللجنة 

الأمنية الفل�شطينية و�شلمته اإلى الأجهزة الأمنية 

اللبنانية، لكن الإعالم اللبناني اأظهر الأمر كاأن 

ال�ي�ش من �شكان المخيم، واأن الأجهزة الأمنية 

اللبنانية هي التي اعتقلته، بينما ال�شحيح اأنه 

التجاأ اإلى المخيم، ولم يمكث ط�ياًل حتى داهمته 

الق�ة الأمنية واعتقلته و�شلمته اإلى الأجهزة 

الأمنية اللبنانية.''

ويدع� و�شائل الإعالم ''اإلى التفريق ما بين 

الأحياء المحيطة بالمخيم، والتي تنت�شر فيها 

تجارة المخدرات والدعارة وغير ذلك من اآفات، 

ة، وبين المخيم الذي يتاأثر 
ّ
وهي اأحياء محمي

بمحيطه، وم�شكالته اأقل كثيراً من تلك الم�ج�دة 

في المحيط، والتي ُتل�شق به من دون حق.''

اإحدى المبادرات الفردية المميزة، هي تلك 

التي قادها م�ؤ�ش�ش ورئي�ش ملتقى ال�شطرنج 

والنا�شط الإعالمي محم�د ها�شم.

يق�ل عن ملتقى ال�شطرنج الفل�شطيني اإنه 

''مبادرة فريدة في لبنان وفردية، تهدف اإلى 

تنمية القدرات الذهنية لدى النا�شئة... نعتمد فيها 

على الم�شاهمات والم�شاعدات الفردية، ونرف�ش 

ر�شت علينا تم�يالت من 
ُ
اأي تم�يل دولي... وقد ع

هذا القبيل ورف�شناها.''

وفي حديثه عن مبادرته، يمكن تلم�ش م�قف 

كثيرين في �شاتيال وغيره من المخيمات، الفاقد 

الثقة بالمنظمات غير الحك�مية التي تكاثرت في 

الأع�ام الما�شية، فيق�ل: ''ل�شنا جمعية ]منظمة 

غير حك�مية[ لأن �شمعة الجمعيات لدى كثيرين 

لي�شت جيدة.. الجمعيات هدفها التم�يل. نحن 

ل جزئيًا من طرف رجل اأعمال فل�شطيني 
َّ
ُنم�
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في اللجنة من طرف الجبهة ال�شعبية لتحرير 

فل�شطين( ي�جد ع�ش�ان اآخران: اأحدهما ''م�شتقل'' 

ب من ''فتح''، والثاني من الجبهة الديمقراطية.
ّ
مقر

هذا التف�شيل كاٍف كي يتم ال�شتغناء عن 

الحديث مع م�ش�ؤولي ف�شائل المنظمة، فالأع�شاء 

يمثل�ن اللجنة والف�شائل في اآن.

� قائاًل: ''اللجنة هذه هي 
ّ
ي�شرح زياد حم

اللجنة الر�شمية والمعترف بها والنا�شطة، وهي 

مك�نة من ممثلين عن ف�شائل المنظمة وبع�ش 

ا اللجنة الثانية التابعة لف�شائل 
ّ
الم�شتقلين، اأم

التحالف فغير م�ج�دة فعليًا، وهي عبارة عن 

اأمين �شر اللجنة �شليمان عبد الهادي.''

 م�ش�ؤوليتي م�ؤخراً، وكان 
ُ

ي�شيف: ''بداأت

مكتب اللجنة متداخاًل مع مقر حركة 'فتح'، ول 

ي�جد اأي خ�ش��شية للمكتب. ولذلك عملت اأوًل 

على النتقال اإلى المقر الجديد المنف�شل عن 

مقار ف�شائل المنظمة كافة.''

رنا عملنا 
ّ
وعن عمل اللجنة، ي��شح: ''ط�

الإداري واأ�شبح لدينا ملفات محف�ظة واأر�شيف، 

كما ط�رنا عالقاتنا بمنظمات وهيئات دولية؛ 

فعلى �شبيل المثال ولي�ش الح�شر، لدينا عالقات 

مع اأطباء بال حدود واأر�ش الب�شر والإنقاذ 

الدولية، وغيرها من الهيئات والمنظمات. وهناك 

م�شروع مع التحاد الأوروبي لتنظيم البنية 

التحتية من كهرباء و�شرف �شحي، كما اأننا 

محليًا نتعاون مع بلدية الغبيري والعالقة بيننا 

اإيجابية جداً. ونتعاون مع م�ؤ�ش�شات ومنظمات 

المجتمع المدني الفل�شطيني في المخيم، ونعمل 

مع الجميع من دون التمييز فيما يتعلق بالنتماء 

الف�شائلي.''

� على ما يق�له الجميع من اأن 
ّ
وي�افق حم

اللجنة تكتفي بالمهمات الإدارية، فاإدارة 

الخدمات في المخيم من�طة بها ر�شميًا. ويق�ل: 

''مهمتنا هي القيام بجميع الأعمال الإدارية 

المتعلقة بالمخيم: بيع وتاأجير الم�شاكن، والأمن 

العام اللبناني ل يعترف باأي ورقة تعريف 

و�شكن ما لم تكن �شادرة عن اللجنة ال�شعبية 

التابعة للمنظمة.''

ب�ؤرة ث�رية؛ الآن هناك فلتان اأمني واأخالقي.''

ل ها�شم ''المرجعيات'' الفل�شطينية 
ّ
ويحم

م�ش�ؤولية ما اآلت اإليه الأو�شاع، فيق�ل: ''لالأ�شف 

ل ت�جد مرجعية على م�شت�ى تاريخ المخيم 

وتراثه ورمزيته... وهذا ال��شع قاد المخيم اإلى 

ال�اقع الذي يعي�شه حاليًا. الف�شائل واللجنة 

ة في محا�شبة المجرمين 
ّ
ال�شعبية غير جدي

جي المخدرات. اللجنة ال�شعبية 
ّ
والم�شيئين ومرو

ل تق�م �ش�ى باإجراءات اإدارية، واأع�شاوؤها 

يهمهم ال�جاهة فقط، ولي�ش خدمة المخيم 

والحفاظ على المجتمع. الم�ش�ؤولية ل تقع على 

الأفراد، واإنما على المرجعية الفل�شطينية 

المفتر�ش اأنها م�ش�ؤولة عن الفل�شطينيين.''

ويكرر ما يق�له الجميع: ''لدينا لجنتان: 

واحدة تابعة للمنظمة، والثانية لتحالف 

الف�شائل.. والنق�شام ال�شيا�شي يعك�ش نف�شه على 

عمل اللجنة ال�شعبية. كما اأن 'حما�ش' والجهاد 

غير ممثلتين في اأي من اللجنتين، وه� ما 

ي�شعفهما. يجب ت�حيد اللجنة ال�شعبية وتمثيل 

الجميع فيها، وكذلك تمثيل المجتمع من خالل 

اإجراء انتخابات، فاللجنة ال�شعبية حاليًا هي 

ع ف�شائل، ولي�شت لجنة من ال�شعب ولل�شعب، 
ّ
تجم

وبالتالي فاإنها ل تق�م باأي دور خارج م�شلحة 

الف�شائل، بل اإن دورها في بع�ش الأحيان يك�ن 

لم�شلحة م�ش�ؤول هذا الف�شيل اأو ذاك.''

جلنة �سعبية حمكومة بالو�قع

اأمام �شيل التهامات بتق�شير وق�ش�ر عمل 

اللجنة ال�شعبية، كان ل بد من ا�شتطالع راأي 

اللجنة التابعة لف�شائل منظمة التحرير بعد 

الإجماع الذي لم�شناه على اأنها هي الفاعلة 

بحدود معينة، وهي المعترف ب�شرعيتها. فكان 

� ــ اأمين �شر اللجنة ال�شعبية 
ّ
لقاء مع زياد حم

)التابعة لف�شائل منظمة التحرير(.

في الطرف ال�شمالي للمخيم، وبين الأزقة، يقع 

مقر اللجنة ال�شعبية التابعة لمنظمة التحرير. 

� )المعين 
ّ
وف�شاًل عن رئي�ش اللجنة ال�شيد زياد حم
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ه�ائية، فرف�شنا ذلك واأ�شررنا على ا�شتغالل 

وج�د ال�شبكة التحت اأر�شية الجاهزة والتي ت�شل 

اإلى المنازل كلها، ول يمكن ال�شيطرة عليها من 

طرف المحتكرين، وذلك بخالف ال�شبكة اله�ائية 

التي اقُترحت، علمًا باأن بلدية الغبيري متعاونة 

معنا في هذه المجال اإلى اأق�شى الحدود.''

اً على �ش�ؤال ب�شاأن اآفة تعاطي المخدرات 
ّ
ورد

والح�شي�شة وتف�ّشيهما، يق�ل اإنها ''تاأتي من خارج 

ج�ن داخل المخيم، واأحد 
ّ
المخيم، وهناك مرو

اأ�شباب عملهم في الترويج ه� البطالة وعدم 

وج�د فر�ش عمل.''

لكن ماذا عن المطلب الدائم ل�شكان المخيم، 

ب�شاأن تط�ير عمل اللجنة ال�شعبية، واللج�ء اإلى 

النتخابات؟

�: ''اأنا مع فكرة النتخابات... 
ّ
يق�ل زياد حم

لكن يجب اأن يك�ن هناك �شروط ومعايير.'' وعن 

ال�شالحيات، يق�ل: ''يجب اأن ُتعطى اللجان 

ال�شعبية �شالحيات من جانب الف�شائل، لكن من 

دون تدخالت مبا�شرة في عملها، وكذلك من 

جانب الدولة اللبنانية بحيث تك�ن بمثابة 

بلديات للمخيمات. والدولة اللبنانية الآن تتعامل 

مع اللجان ال�شعبية كاأمر واقع، لكنها ل تعترف 

ر�شميًا بها.''

سؤال �مل�ستقبل.. جو�به يف 

�حلا�رش؟

لكن ماذا عن الم�شتقبل؟ اإن الحركة والحي�ية 

اللتين يلم�شهما اأي زائر للمخيم، لي�شتا �ش�ى 

ه اإليه 
َّ

ن ي�ج
َ
ج�شد بال روح. وال�شائد لدى كل م

ال�ش�ؤال عن الم�شتقبل، ه� عدم اليقين... وعدم 

التفاوؤل في الم�شتقبل، اإن لم نقل الت�شاوؤم.

اإن انق�شام الف�شائل م�شكلة اأ�شا�شية ي�اجهها 

المخيم، وقد انعك�ش ذلك على عمل اللجنة 

ال�شعبية التي ل تعمل �ش�ى في الملفات التي يتم 

الت�افق عليها، وتتهرب من مالم�شة الملفات التي 

تحكمها �شلطة المافيات المحمية من بع�ش 

الف�شائل!

لكن اأمين �شر لجنة ف�شائل المنظمة ي�شير اإلى 

اأن ''الكهرباء لي�شت �شمن م�ش�ؤولية اللجنة 

ال�شعبية. فهناك م�شكلة كبيرة ب�شاأن الكهرباء، 

وثمة ق�ى ت�شع يدها على هذا المرفق، ونحن ل 

نريد اأن نك�ن جزءاً من ذلك.''

وي��شح اأن ''م�شكلة الكهرباء لها عالقة 

بم�ؤ�ش�شة كهرباء لبنان اأي�شًا. فقد ح�شر مندوب 

من الم�ؤ�ش�شة وا�شتكى من اأن الجباة ل 

ي�شتطيع�ن جبي ال�شتراكات، فقلت له اأر�شلهم 

اإلينا ونحن نطلب من اللجنة الأمنية مرافقتهم 

عندما يريدون جباية ال�شتراكات. اأو�شحت له اأن 

هناك 130 طلب ا�شتراك مدف�عة، لكن الم�ؤ�ش�شة 

لم ترّكب اأي �شاعة حتى الآن.''

ويلفت في هذا الملف اإلى اأن ''هناك مبادرات 

فردية لتنظيم تمديدات الكهرباء، مثل مبادرة 

ملتقى ال�شطرنج ــ بعد وفاة اأحد الأع�شاء �شعقًا ــ 

في جمع تبرعات وتنظيم تمديدات الكهرباء في 

الزقاق الذي يقع فيه مقر الملتقى. وهناك 

م�ؤ�ش�شات مدنية تعمل على م�شاألة الكهرباء، 

فمثاًل م�ؤ�ش�شة بير�شي� دفعت مئة األف دولر 

لتنظيم التمديدات و�شراء مح�لت وتق�ية 

الكهرباء، وقد اأُنجز الم�شروع في كثير من الأزقة، 

لكن لي�ش في اأنحاء المخيم كافة. ونحن لم 

نتدخل في هذا الم�شروع، لأن هناك تداخاًل في 

الأمر وم�شكالت �شيا�شية تح�ل اأحيانًا دون 

اإ�شرافنا على الم�شاريع، وبالتالي ل يتم ا�شتكمال 

العمل.''

وف�شاًل عن الكهرباء ''هناك م�شكلة المياه 

�: ''المياه في المخيم مالحة، 
ّ
اأي�شًا.'' وي�شيف حم

وهناك مافيات تحتكر �شّخ المياه الحل�ة 

وت�زيعها، وقد بادرت الأونروا في الفترة الأخيرة 

اإلى اإعادة تاأهيل تمديدات المياه.''

كما يلفت اإلى اأن ''هناك م�شروعًا بتم�يل 

�ش�ي�شري لتاأهيل تمديدات المياه ونحن �شركاء 

فيه. لدينا �شبكة مياه تحت الأر�ش تابعة للدولة 

اللبنانية وهي اأف�شل من ال�شبكات التي تم 

ن حاول 
َ
اإن�شاوؤها ف�ق الأر�ش، لكن هناك م

اإقناع المهند�ش ال�ش�ي�شري باإن�شاء تمديدات 
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بات عدد كبير منهم يملك منازل ومباني، 

فالمخيم كمكان من دون اأكثرية فل�شطينية يك�ن 

ج�شداً بال روح، ولن يبقى �شيء من رمزية 

المخيم، بل اإن �ش�اهد مثل المقبرة الجماعية التي 

باتت محج�بة ب�شبب الب�شطات التجارية، وحتى 

مقبرة الجامع ل�شهداء حرب المخيمات، قد تزول 

كاأثر.

اإن الحياة التي تدبّ في المخيم لي�شت 

بال�شرورة �شاهداً على حي�ية المخيم... بل هي 

له من رمز اإلى مكان بال مالمح.
ّ
�ش�رة عن تح�

ن 
َ
ن التقيناه ــ م

َ
باخت�شار، وكما قال كل م

ن لم ياأذن ــ فاإن الم�شتقبل 
َ
اأذن بن�شر ما قاله وم

يلّفه عدم اليقين، بل ربما اليقين باأن المخيم، 

كرمز، اإلى زوال، اإذا لم يتم تدارك الأمر... وهذه 

مهمة لي�شت �شهلة، بعدما بات الالجئ�ن 

الفل�شطيني�ن في مخيمهم، اأقلية. 

ا التغيير الديم�غرافي فخطر داهم، اإذ ماذا 
ّ
اأم

يبقى من المخيم اإذا تركه �شكانه الفل�شطيني�ن؟ 

وبينما �شاتيال تتغير مالمحه الديم�غرافية، فاإنه 

ع من �شكان �شاتيال في �ش�احي 
ّ
حكى عن تجم

ُ
ي

ك�بنهاغن، عا�شمة الدنمارك، يبدو اأنه يمتلك 

روح المخيم اأكثر من المخيم نف�شه. وقد ن�شاأ هذا 

التجمع ب�شبب الهجرات المت�ا�شلة بعد مجزرة 

�شبرا و�شاتيال وحرب المخيمات، وبفعل 

التهمي�ش الذي يعانيه الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في 

لبنان، وعدم الهتمام بهم من طرف منظمة 

التحرير وال�شلطة الفل�شطينية، بعدما بات التركيز 

ه� على ''الدولة الفل�شطينية'' في اإثر اتفاق اأو�شل� 

واإن�شاء ال�شلطة ال�طنية، وهي الدولة التي ل يبدو 

اأنها �شتق�م اأ�شاًل.

ن بقي في المخيم من لجئين 
َ
اإن م

فل�شطينيين ربما يذوب مع �شكانه الجدد الذين 

مقربة �جلامع ل�سهد�ء حرب �ملخيمات

ت�سوير: حممود �حلنون


