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�ستثَن الالجئون هذه 
ُ
المرة لم ي

الفل�سطينيون في لبنان كليًا، 

مثلما هي حال الأمور منذ لجوئهم في 

�سنة ١٩٤٨، فجائحة كورونا التي 

�سربت العالم كله، ومن �سمنه لبنان، 

و�سعتهم �سمن �سياق الإجراءات الوقائية 

وال�ست�سفائية، وعلى الأغلب بقرار ومجهود 

من وزير ال�سحة حمد ح�سن الذي اأكد منذ 

البداية اأن جميع المقيمين على الأرا�سي 

اللبنانية م�سمولون باإجراءات الوزارة بما 

يتعلق بكورونا، وهو ربما يكون اأول وزير 

يزور م�ست�سفى �سور الحكومي الواقع في و�سط 

مخيم الب�ص في منطقة �سور، مكرراً اأن 

الالجئين الفل�سطينيين لي�سوا م�ستثنيين من 

تلك الإجراءات على الرغم من توجيهه انتقاداً 

اإلى تخّلف الهيئات الدولية الم�سوؤولة عن 

الالجئين الفل�سطينيين واللبنانيين عن القيام 

بدورها المفتر�ص. كما زار مخيم الجليل 

)ثكنة ويفل( لالجئين الفل�سطينيين في بعلبك 

الذي ظهرت فيه حالت كورنا، وكرر تاأكيده 

�سمول الالجئين في جميع الإجراءات، 

وانتقاده تق�سير الهيئات الدولية.

لكن هذا ال�ستثناء، وهو ا�ستثناء اإيجابي 

في حالة ال�ستثناء ال�سلبية الم�ستدامة، لم يكن 

ناجزاً، ذلك باأن الالجئين ا�سُتثنوا من قرار 

ال�سماح بالعودة من الخارج، مع اأنهم مقيمون 

دائمون في لبنان ويحملون وثائق �سفر 

واأوراقًا ثبوتية �سادرة عن ال�سلطات اللبنانية، 

بل اإن الالجىء الفل�سطيني المولود في لبنان 

والمقيم فيه، طارق اأبو طه، الذي كان قد 

ت�سجل في ال�سفارة اللبنانية في دولة الإمارات 

العربية المتحدة ودفع ثمن تذكرة �سفر العودة 

المكلفة، منعه اأحد عنا�سر الأمن العام المرافق 

ر عليه 
ّ
لطائرة الإجالء من ركوبها، بل تنم

واأهانه قبل طرده.

لقد اأو�سح الأمن العام اللبناني في بيان 

نع اأبو طه بموجبه، فيما 
ُ
له ال�سبب الذي م

يمكن و�سفه بالعذر الأقبح من ذنب، وذلك 

باإعالنه اأن ا�ستثناء الالجئين الفل�سطينيين هو 

قرار اأخذته الحكومة اللبنانية، من دون اأن 

�أني�س حم�سن

كورونا و�لفل�سطينيون يف لبنان:

�حتو�ء �سمن �الإق�ساء و�ال�ستثناء
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حالة الطوارىء بموافقة ثلَثي اأع�ساء مجل�ص 

الوزراء مع تحديد فترة زمنية ل تتعدى 

�سهرين. وفي حال كانت المدة تتجاوز ذلك، 

فاإن على مجل�ص النواب اأن يلتئم خالل ٨ اأيام 

للم�سادقة على اإعالن حالة الطوارىء، بينما 

المخيمات ترزح تحت حالة طوارىء ع�سكرية 

منذ ن�ساأتها، ومن دون اأي مراجعة من طرف 

مجل�ص النواب، ومن دون قانون �سريح 

يفر�ص حالة ا�ستثناء دائمة عليها.

خارج ن�سو�س �لقانون ويف 

م�سمونه

لم ي�سع لبنان اأي اإطار قانوني لتنظيم 

م�ساألة اللجوء الفل�سطيني، فالقوانين، اأو لنقل 

مفاعيل القوانين، تتم قولبتها بما يخدم 

عملية اإق�سائهم ال�سيا�سي اأوًل، والجتماعي 

ثانيًا، ثم القت�سادي ثالثًا، كونهم م�ستثنيين 

من النخراط في الجزء الأكبر من القطاعات 

القت�سادية، لكنهم حا�سرون في قطاعات 

دنيا من عملية الإنتاج، وفي معظم الحالت 

يعملون من خارج النظام القانوني.2 اإن 

''القانون مرتبط ارتباطًا جذريًا بموقف اأ�سلي 

�سراعي )ل يمكن الق�ساء عليه( هو الذي 

يوؤ�س�ص القانون وينتجه، في حين ن�سعر نحن 

باأنه ينبغي على القانون اأن ين�سغل بم�سائل 

كاحترام الإن�سان اأو بق�سية العدالة ب�سكل 

خا�ص.''3

ويبدو القانون اللبناني في حالة الالجئين 

الفل�سطينيين معلقًا بقرار من ال�سلطة ال�سيادية. 

وهذا الواقع ي�سبه نظرية كارل �سميث، ب�ساأن 

ن 
َ
ال�سلطة والقانون، فـ ''�ساحب ال�سيادة هو م

يمتلك �سلطة مطلقة )ذات اأ�سول تكاد تكون 

 legisbus( سلطة غير خا�سعة للقانون� ،)اإلهية

solutus(، تتجلى في و�سعه للنظام القانوني 

ح، اأو يعتذر عن مفردات عن�سرية وردت 
ِّ
ي�سح

في تعميم لالأمن العام ن�سرته �سفارة لبنان 

في اأبو ظبي، ويتحدث عن عدم �سمول ''الخدم'' 

والالجئين الفل�سطينيين بقرار العودة.

وما حدث مع اأبو طه لي�ص اأمراً م�ستغربًا، 

فالدولة اللبنانية تخلت منذ بداية اللجوء 

الفل�سطيني عن كثير من حقوق �سيادية، مثل 

تاأمين الماأوى الالئق والعالج والغذاء 

والحماية لالجئين الفل�سطينيين، وتركتها 

لجمعيات دولية، مكتفية بالحتواء الأمني 

لحالة الالجئين، كما اأنها ا�ستثنتهم طوال اأكثر 

من �سبعة عقود قانونيًا، واأق�ستهم �سيا�سيًا 

واقت�ساديًا واجتماعيًا.

اإن اإجراءات وزارة ال�سحة اللبنانية 

الإيجابية ل تطغى على ال�ستثناء ال�سلبي 

تجاه الالجئين الفل�سطينيين، وهو لي�ص 

بال�سرورة حالة ق�سيرة الأمد، فقد امتد 

طوياًل، وتاأ�س�ص منذ تاأ�سي�ص المخيمات، و�سهد 

اأ�سكاًل جديدة من ال�ستثناء والإق�ساء منذ 

الت�سعينيات، اإذ اإن المخيم الفل�سطيني يعي�ص 

تجريداً كاماًل ل�سكانه ''من اأي و�سع �سيا�سي''، 

ختزل ''كامل وجودهم اإلى حياة عارية، ]و[
ُ
وي

ي�سبح ف�ساء بيو�سيا�سيًا مطلقًا ]....[ حيث ل 

ه ال�سلطة �سوى بحياة �سرفة، دون اأي 
َ

ُتواج

و�ساطة. وهذا ما يجعل من المخيم النموذج 

الدقيق للف�ساء ال�سيا�سي وذلك عندما تتحول 

ال�سيا�سة اإلى بيو�سيا�سية، وعندما يتم الخلط 

فعليًا بين الإن�سان الم�ستباح والموطن.''١

فالفل�سطيني الالجىء في لبنان غائب/

حا�سر في الن�سو�ص القانونية ف�ساًل عن 

ا�ستثائه �سيا�سيًا واقت�ساديًا، واإق�سائه 

اجتماعيًا، غير اأن ما يميز حالة ال�ستثناء 

هذه، اأنها مخالفة للد�ستور اللبناني نف�سه، اإذ 

اإن الد�ستور في لبنان )المادة ٦٥( يربط اإعالن 
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مخيمات الالجئين تمثل ال�ستثناء. فرغم اأن 

الدعاءات اللبنانية عك�ص ذلك، تم تعليق 

القانون اللبناني، ولأغرا�ص عملية، من حيث 

ق على حالت نادرة وع�سوائية.''٦ وبذلك 
َّ
اأنه يطب

يبدو الالجىء الفل�سطيني في لبنان خارج 

معادلة القانون وال�سيا�سة، اإذ اإنه ''ل �سوت له 

في ال�سياغات القانونية لو�سعه، ول في 

ال�سيرورات ال�سيا�سية، �سواء منها اللبنانية 

والفل�سطينية التي توؤثر في حياته.''7

اإن تغييب الفل�سطينيين عن الن�سو�ص 

القانونية في لبنان، هو حالة مميزة من 

ال�ستثناء والإق�ساء، يولد فيها ''ف�ساء ذو 

فراغ قانوني؛ حيز من الالمعيارية تتعطل فيه 

كل التمايزات القانونية، وعلى راأ�سها التمايز 

نف�سه بين العام والخا�ص.''٨ و''حين ي�سبح 

ال�ستثناء هو القاعدة فال يمكن لالآلة اأن 

ت�ستمر في العمل''،٩ بل ت�سود حال من 

الفو�سى، و''تتاأ�س�ص حالة ال�ستثناء على حيلة 

مفادها اأن الالمعيارية ل تزال على عالقة 

بالنظام القانوني، و�سلطة تعليق القاعدة 

ترتبط ارتباطًا مبا�سراً بالحياة.''١0

نفي 
ُ
هذا الو�سع هو بحد ذاته عمل ع

متوا�سل، ومثلما يرى اأغامبين، فاإنه ''بو�سع 

العنف الحكومي محو ال�سمة المعيارية 

للقانون اأو مخالفتها دون م�ساءلة اأو عقاب 

متجاهاًل بذلك القانون الدولي على الم�ستوى 

الخارجي، ومنتجًا في الداخل حالة ا�ستثناء 

دائمة، ل ينفك مع هذا يزعم قيامه بتطبيق 

القانون.''١١

اإن العنف الذي رافق المرحلة الأكبر من 

حياة الالجئين الفل�سطينيين في لبنان، ناتج 

اأ�ساًل من تغييبهم عن الن�ص القانوني، وهو 

عنف ج�سدي مبا�سر، وعنف لفظي قاد ويقود 

اإلى عنف ج�سدي، ففي وقت كان العالم كله 

)ف�ساحب ال�سيادة ينتج القانون وهو فقط، 

ب�سفته الحاكم ال�سيد القادر على محوه عبر 

قرار بالإلغاء(، واإن �ساحب ال�سيادة ب�سكل 

وا�سح هو بيده قرار تعليق النظام القانوني 

القائم''.٤

وهكذا تبدو ''حالة ال�ستثناء''، بما يتعلق 

بالالجئين الفل�سطينيين في لبنان ''هي العتبة 

التي ت�سل بين ثنائية متقابلة طرفاها 

القانون والواقع''،٥ فالن�سو�ص القانونية 

الة اأوجه لكنها ل ت�سير مبا�سرة 
ّ
اللبنانية حم

اإلى الالجئين الفل�سطينيين �سلبًا اأم اإيجابًا، 

ل الالجىء الفل�سطيني 
َ
بينما في الواقع، يعام

على اأنه يمثل خطراً دائمًا على ''ال�سيغة 

اللبنانية''. وما عدا تعديل قانوَني العمل 

وال�سمان الجتماعي في �سنة 20١0، فال 

وجود لذكر فل�سطين اأو فل�سطينيين اأو لجئين 

فل�سطينيين في القوانين اللبنانية، بل اإن 

التعامل مع حالة الالجئين الفل�سطينيين كثيراً 

ما اقترن بقرارات �سيا�سية واقت�سادية 

واجتماعية ذات طابع اأمني.

وي�سف رئي�ص ق�سم علم الجتماع 

والأنثروبولوجيا والدرا�سات الإعالمية في 

الجامعة الأميركية في بيروت �ساري حنفي 

ب�سكل جلي مفارقة ا�ستثناء الالجئين 

الفل�سطينيين في القانون اللبناني، وت�سمينهم 

في الوقت نف�سه فيه، لكن من دون ذكرهم 

ا�سميًا، فيقول في ت�سديره للن�سخة العربية 

المترجمة لكتاب اأغامبين ''حالة ال�ستثناء...'': 

''المفارقة التي يعي�سها الفل�سطينيون في لبنان 

حاليًا – على �سبيل المثال – هي اأنهم 

م�ستثنون من الحقوق، لكنهم مت�سمنون لدى 

و�سع القوانين. فهم ل ي�ستطيعون الح�سول على 

حقوق اللبنانيين الذين يعي�سون على اأر�سهم، 

ول على حقوق الأجانب في لبنان ]....[. لكن 
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الخارج، والعزوف عن ممار�سة ال�سيادة في 

الداخل، باتت المخيمات وخ�سو�سًا مخيم 

عين الحلوة على �سبيل المثال، بمثابة مع�سكر 

اعتقال جماعي ي�سبه اإلى حد كبير نظام 

بع�ص ال�سجون في البرازيل، حيث تعلو الأ�سوار 

المحرو�سة بالبنادق من الخارج، وُتترك في 

الداخل ل�سيطرة الع�سابات، وهي ت�سبه كذلك 

''مع�سكرات العتقال الأولى في اأوروبا'' التي 

نيت كاأماكن لل�سيطرة على 
ُ
''كانت قد ب

الالجئين''، والتي تطورت لحقًا ''كمع�سكرات 

اعتقال، مع�سكرات العتقال النازية، مع�سكرات 

الإبادة العرقية''، وفقًا لأغامبين.١٤

غير اأن نظرة اأغامبين اإلى مخيمات 

العتقال النازية تلك، ل تبدو منطبقة تمامًا 

على و�سع مخيمات الالجئين الفل�سطينيين 

في لبنان، وفي هذا ال�سدد يرى حنفي اأن 

اأغامبين ''لم يهتم كثيراً بذاتية الفاعل 

الجتماعي )Agency(، فالفعل الجتماعي – 

ال�سيا�سي هو فعل توؤثر البنية فيه، ولكن هذه 

البنية ذاتها هي هيكلة م�ستمرة من قبل 

الفاعل الجتماعي. فهو ينظر اإلى المخيم 

وكاأنه معتقل جماعي والفاعلين هناك 

وكاأنهم مجرد 'ال�سحايا – الناجين'، كما 

ي�سير في كتابه ال�سهير 'اأو�سفيتز؛ ال�ساهد 

والأر�سيف' ''،١٥ بينما يمكن اعتبار 

الفل�سطينيين داخل المخيمات �سحايا، 

وف�سائلهم ولجانهم ال�سعبية والجمعيات 

المدنية والأونروا، �سحايا وحكامًا في الوقت 

نف�سه. فهم محكومون من الخارج، ويحكمون 

ويتحكمون في الداخل، جزئيًا.

كاأنه عقاب �لقرون �لو�سطى

يمكن اعتبار ما تتعر�ص له المخيمات 

الفل�سطينية في لبنان باأنه عقاب قا�ص، ي�سبه 

من�سغاًل بجائحة كورونا وبالبحث عن �سبل 

تح�سين المجتمعات �سد هذا الفيرو�ص، �سدرت 

اتها، ب�سكل 
ّ
مواقف �سيا�سية تحمل في طي

ًا كبيراً من العن�سرية 
ّ
مبا�سر اأو غير مبا�سر، كم

وخطاب الكراهية، مثل ت�سريح رئي�ص حزب 

القوات اللبنانية �سمير جعجع الذي دعا اإلى 

''اتخاذ تدابير كاملة في محيط مخيمات 

الالجئين الفل�سطينيين وال�سوريين ومنع 

الدخول اإليها والخروج منها''،١2 وكاأن الفيرو�ص 

ولد في مخيمات الالجئين الفل�سطينيين 

وال�سوريين ولي�ص في بلد في الجهة الثانية من 

المعمورة. وكذلك الكاريكاتور العن�سري المقيت 

الذي ن�سرته جريدة ''الجمهورية'' بمنا�سبة 

ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية في ١3 ني�سان/

 الر�سم فيه 
ُ
اأبريل، والذي �سبه �ساحب

 بفيرو�ص كورونا.
َّ
الفل�سطيني

�سيادة من �خلارج وتعدد 

�ملرجعيات يف �لد�خل

باإق�ساء الفل�سطينيين في لبنان 

ز المخيمات 
ّ
وا�ستثنائهم، وح�سرهم في حي

خارج القانون وال�سلطة الإجرائية، تكون 

الدولة اللبنانية قد تخلت طوعًا عن حقوق 

�سيادية على اأر�سها حيث تقع المخيمات تلك، 

اإذ اإنه ''لدينا داخل المخيمات في لبنان 

ت�سكيلة متنوعة من ال�سيادات الجزئية، وهي 

ت�سمل حكامًا فعليين، كالحكومة اللبنانية، 

وحكامًا �سبه وهميين كاللجان ال�سعبية 

ومنظمة التحرير والف�سائل الأُخرى، ووكالة 

الأونروا، وبقية الوكالت الإن�سانية، الذين 

ي�سهمون في حالة ال�ستثناء وي�ساركون في 

تعليق القانون.''١3

ومن خالل تزنير معظم المخيمات 

الفل�سطينية في لبنان باإجراءات اأمنية من 



123جملة الدراسات الفلسطينية صيف 0962020

هنا يمكن فهم موقف اليمين الم�سيحي 

المت�سدد في عدم ال�سماح للمراأة اللبنانية 

المتزوجة من اأجنبي بمنح جن�سيتها لأولدها 

وزوجها اأ�سوة بالرجل اللبناني، وهو ما 

ي�سبح اأكثر و�سوحًا اإذا اأخذنا موقف رئي�ص 

التيار الوطني الحر جبران با�سيل الذي ا�سترط 

ا�ستثناء المتزوجات من فل�سطينيين اأو 

�سوريين، كي يوافق على تمرير قانون بهذا 

ال�ساأن.2١ ومن هذا المنطلق اأي�سًا يمكن فهم 

الموقف النافر لجعجع ب�ساأن حجر المخيمات 

الذي �سبق اأن اأ�سرنا له، فـ ''الحكام لكي 

ي�ساهدوا كيفية عمل الن�سباطات الكاملة 

فاإنهم يحلمون بحالة الطاعون. وهكذا في 

اأ�سا�ص الهيكليات الن�سباطية ت�سلح �سورة 

الطاعون بكل اللتبا�سات، ولكل ال�سطرابات؛ 

تمامًا كما �سورة الجذام، والت�سال الذي 

يجب قطعه، ت�سلح اأن تكون في اأ�سا�ص 

هيكليات ال�ستبعاد''.22

ن هم في 
َ
والحكام في لبنان، لي�سو فقط م

ال�سلطة التنفيذية، بل هم اأي�سًا قادة الأحزاب 

ال�سيا�سية/الطائفية التي تت�سكل منها 

ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية وغيرها من 

�سلطات، وهم ال�سلطة الحقيقية التي تتكون 

وفقًا لألفين توفلر من �سلطات: المال والقوة 

والمعرفة )المعرفة، بح�سب توفلر، هي اأقوى 

ال�سلطات، ويمكن امتالك و�سائلها بالمال 

والعنف، وبا�ستخدام و�سائل اإعالم ومثقفين 

في دعم مواقف اأ�سحاب ال�سلطة اأولئك 

ومواقعهم ال�سيا�سية والقت�سادية(.23

وبذلك يمكن فهم �سبب عدم قدرة، و/اأو 

عدم وجود اإرادة، اأحزاب تزعم دعم الق�سية 

الفل�سطينية، في فر�ص اإعطاء الالجئين 

الفل�سطينيين حقوقهم التي تن�ص عليها �سرعة 

حقوق الإن�سان والقانون الدولي لحقوق 

اإلى حد بعيد ما كان يجري في اأوروبا في 

القرون الو�سطى.١٦ فالعقاب الذي يقع على 

الالجئين الفل�سطينيين عبر الإجراءات الأمنية 

الخارجة عن نطاق القانون العام، هو ''عقاب 

يتناول الفكر والإرادة''، وفق المبداأ الذي 

�ساغه غابرييل مابلي، وهو فيل�سوف وموؤرخ 

وكاتب فرن�سي من القرون الو�سطى، بحيث 

''يتناول الق�سا�ص ]....[ الروح قبل الج�سد''.١7 

وبالتالي يمكن اعتبار الإ�سرار على موا�سلة 

معاقبة المخيمات عبر محا�سرتها، وحرمان 

الالجئين الفل�سطينيين من حقوقهم، هو في 

قلب عقاب الروح والج�سد في اآن واحد، فهو 

بمثابة عقاب ''لي�ص على ما فعلوه، بل على ما 

هم عليه، وما �سيكونون عليه، وما يمكن اأن 

يكونوا عليه.''١٨

فال�سلطة اللبنانية تتعامل مع الالجئين 

الفل�سطينيين في المخيمات، مثلما تعاملت 

�سلطات القرون الو�سطى في اأوروبا مع 

المجذومين والم�سابين بالطاعون والمجانين؛ 

فهم في ا�ستثنائهم من الحياة العادية 

للمواطن اللبناني وتهمي�سهم اقت�ساديًا 

وقانونيًا، اإنما ي�سبهون نفي المجذوم 

والمجنون، وفي فر�ص الح�سار على 

مخيماتهم فاإنهم كالم�سابين بالطاعون 

حجرون في اأحيائهم؛١٩ وفي الحالتين 
ُ
الذين ي

فاإن الهدف النهائي هو اإق�ساءهم ودفعهم – 

بالقوة الناعمة – اإلى مغادرة البلد.

وياأخذ اإق�ساء الفل�سطينيين في لبنان 

وعزلهم، الأبعاد ال�سيا�سية نف�سها لحجر 

الم�سابين بالطاعون واإق�ساء المجذومين 

والمجانين، فاإق�ساء المجذوم والمجنون 

ببعده ال�سيا�سي ''هو الحلم بتكوين طائفة 

متجان�سة خال�سة، طائفة نقية''، وحجر 

المطعون ''هو الحلم بمجتمع من�سبط''؛20 ومن 
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المزارعين الالجئين في الحقول، وبع�سهم 

ا�ستاأجر منازل في قرى كان على عالقة مع 

�سكانها قبل النكبة، اإذ اإن فل�سطين كانت قبل 

�سنة ١٩٤٨ بمثابة دول الخليج اليوم للعمالة 

اللبنانية،2٤ وثمة تقارير تتحدث عن عودة 

قرابة ١00٫000 لبناني اإلى لبنان بعد 

النكبة، كانوا يعملون ويعي�سون في فل�سطين.

تحدثت ال�سهادات اآنفة الذكر، عن اأنه بعد 

قرابة �سهرين من اللجوء اإلى لبنان، ح�سرت 

قوات من الجي�ص اللبناني ب�ساحنات ع�سكرية، 

وبا�سرت نقل هوؤلء في اتجاه مدن �سور 

والنبطية و�سيدا وطرابل�ص، لأ�سباب اأمنية في 

اأعقاب توقيع اتفاق الهدنة مع اإ�سرائيل. 

واأخبرني الباحث الفل�سطيني ح�سين علي 

اللوباني عن رحلة القطار التي نقلت اإلى 

�سورية، المئات في كل دفعة، وفي كابينات 

مخ�س�سة لنقل الموا�سي، لكن بعد اأن اأُقفلت 

الحدود ال�سورية في وجه الالجئين المنقولين 

من لبنان، جرى اإنزالهم من القطار في منطقة 

في عكار كانت نائية في حينه، ليتكون ما 

عرف بمخيم نهر البارد الذي �سيكون له 
ُ
بات ي

وقفة خا�سة في مقالتنا هذه.

عند هذه المرحلة بداأ المخيم الفل�سطيني 

في لبنان يتكون: تجمعات ب�سرية في العراء 

بال غطاء، ولحقًا تحت خيم كبيرة ومتو�سطة 

الحجم قدمتها جهات اإغاثية، ول �سيما 

كن�سية، وفي كل واحدة اأكثر من عائلة من 

الأقارب اأو اأبناء القرية الواحدة.

وفي هذه المرحلة، كانت حوكمة هذه 

التجمعات تتم عبر المرجعيات الجتماعية 

التقليدية، كالم�سايخ وكبار ال�سن والوجهاء 

والمخاتير الذين كانوا يحّلون النزاعات بين 

تلك التجمعات ويحكمون فيها. ثم بداأت عملية 

اإح�ساء الالجئين في تلك التجمعات بهدف 

الإن�سان، تحت ذريعة التوازن الطائفي وعدم 

اإحراج الحلفاء المناه�سين لحقوق الالجئين 

الفل�سطينيين.

ن�سوء �ملخيم وتاأ�سي�س نظام 

�ل�سيطرة

ما يجب تكرار التذكير به، هو اأن عزل 

المخيمات لي�ص وليد الأو�ساع التي ن�ساأت في 

لبنان بعد خروج الف�سائل الفل�سطينية من 

بيروت في اأعقاب الجتياح الإ�سرائيلي في 

�سنة ١٩٨2، واإنما ترافق مع تاأ�سي�ص هذه 

المخيمات. وبينما برز دور وزير ال�سحة حمد 

ح�سن في تاأكيده �سمول الفل�سطينيين في 

المخيمات وخارجها في خطة الوزارة 

لمواجهة كورونا، فاإن القرار ال�سيا�سي لم 

يتزحزح قيد اأنملة نحو تغيير ت�سريعي لواقع 

الإق�ساء وال�ستثناء والعزل، وقد ل يتزحزح 

م�ستقباًل.

فعزل الفل�سطينيين كاأج�ساد �سيا�سية في 

مخيمات، وعزل المخيمات كحيز جغرافي، 

هما اإجراء متوا�سل. وفي �سهادات جمعتها 

خالل تح�سيري ل�سل�سلة وثائقية عن التجربة 

الفل�سطينية في لبنان، تكررت معلومات اأدلى 

بها فل�سطينيون عاديون، واآخرون نا�سطون 

�سيا�سيًا وقياديون في الف�سائل ومثقفون 

وباحثون عاي�سوا المرحلة الأولى من اللجوء 

 اأن النت�سار الأول 
ْ
�سنة ١٩٤٨، واأو�سحت

لأغلبية الالجئين المزارعين الذين جاوؤوا من 

القرى )وهم اأكثرية الالجئين في جميع 

الأحوال( تركز في القرى الحدودية اللبنانية، 

في حين لجاأ معظم �سكان المدن ال�ساحلية اإلى 

المدن ال�ساحلية اللبنانية )�سور و�سيدا 

وبيروت وطرابل�ص(، بينما �سكن الأخيرون في 

م�ساكن ا�ستاأجروها. وقد توزع معظم 
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�ص اليد الت�سرفات الفظة ل�سلطة المكتب 
ْ
َلم

الثاني، و�سهد موت اأو اإعاقة نا�سط �سيا�سي، اأو 

�سخ�ص عادي تحت التعذيب، لمجرد اأن مخبراً 

من المخيم و�سى به ل�سبب اأو لآخر. ومن خالل 

م�ساهداتي �سخ�سيًا، فاإن جار منزلنا العائلي 

، ت�سبب له التعذيب المفرط في 
ّ

في مخيم الب�ص

ثكنة بنوا بركات في �سور باإعاقة دائمة، 

لمجرد و�ساية باأنه كان نا�سطًا �سيا�سيًا، بل 

اإن والدي، المدر�ص في مدار�ص الأونروا، 

�ص لو�ساية حا�سد باأنه ع�سو في حزب 
ّ
تعر

قومي محظور، لكن لح�سن الحظ فاإن ال�سابط 

الذي ُكّلف بالمتابعة كان تلميذه، اإذ اإن والدي 

كان يعطي اأي�سًا درو�سًا خ�سو�سية في مدينة 

�سور حيث كنا ن�سكن حتى �سنة ١٩73، 

فاأُقفل الملف ونجا والدي من م�سير مجهول.

ومن الحوادث التي تظل عالقة في ذاكرتي، 

العقاب الذي تلقاه تالمذة من ال�سف ال�ساد�ص 

البتدائي في مدر�سة دير يا�سين في مخيم 

الب�ص، من طرف عنا�سر المكتب الثاني، 

لمجرد اأنهم اأحيوا داخل المدر�سة ذكرى 

النكبة. فقد كنت في ال�سف الثالث البتدائي، 

بينما طالب ال�سف ال�ساد�ص كان عمر بع�سهم 

يتجاوز ١٦ عامًا، اإذ كان كثيرون يلتحقون 

بالمدر�سة في عمر كبير ن�سبيًا.

عني �حللوة ونهر �لبارد منوذجان 

للإق�ساء

في �سنة ١٩٦٩، ومع ت�ساعد التوتر 

ال�سيا�سي والجتماعي في لبنان، وانطالقة 

العمل الفل�سطيني الم�سلح وا�ستحواذه على 

تاأييد وا�سع في لبنان، انتف�ص المخيم 

الفل�سطيني على �سلطة المكتب الثاني، ودام 

تحرره من �سلطة الن�سباط والعقاب ال�سارمة 

حتى �سنة ١٩٨2، حين عادت الأمور اإلى 

تنظيم توزيع الم�ساعدات العينية التي كانت 

تجلبها الجهات الإغاثية، وهي عملية 

ا�ستفادت منها الأونروا عند تاأ�سي�سها وت�سلمها 

اإدارة عمليات الإ�سكان والإغاثة والتعليم في 

المخيمات.

فاعتباراً من مطلع الخم�سينيات، انتقلت 

اإدارة العملية الإغاثية وما يترتب عليها من 

اإجراءات اإدارية، اإلى وكالة اإغاثة وت�سغيل 

لجئي فل�سطين في ال�سرق الأدنى )الأونروا( 

التي تاأ�س�ست بقرار من الجمعية العامة لالأمم 

المتحدة في نهاية �سنة ١٩٤٩ ،2٥ وبقيت 

الإدارة الجتماعية، بمعنى حل النزاعات، بيد 

ال�سخ�سيات التقليدية، حتى نهاية حكم 

الرئي�ص كميل �سمعون )١٩٥٨( والنتقال اإلى 

مرحلة رئا�سة الجنرال فوؤاد �سهاب، حين بداأت 

مرحلة اإدارة اأمنية �سارمة للمخيمات، تولتها 

عرف 
ُ
ا�ستخبارات الجي�ص، اأو ما كان ي

بـ ''المكتب الثاني''، وُفر�ست رقابة �سديدة 

على المخيمات، وعلى الوجود الفل�سطيني 

عامة. فكان انتقال الالجئين من جنوبي 

الليطاني اإلى �سماله، اأو من ال�سمال اإلى 

جنوبي الليطاني يتطلب موافقة م�سبقة )اإذن/

ت�سريح مكتوب( من ا�ستخبارات الجي�ص 

اللبناني، كما اأن النتقال اإلى ال�سكن من مخيم 

اإلى مخيم، بات يتطلب موافقتين: من المكتب 

الثاني، ومن الأونروا. وحتى �سنة ١٩٦٩ حين 

انتف�ست المخيمات على �سلطة المكتب الثاني 

في ظروف من ال�سراع ال�سيا�سي اللبناني - 

اللبناني، بقيت الحال على تلك ال�سرامة في 

المراقبة،2٦ بل جرى اإنزال العقاب ال�سديد على 

ن تخول له نف�سه التورط باأي ن�ساط 
َ
كل م

�سيا�سي، اأو حتى مجرد اإحياء ذكرى وطنية.

ن �سكن المخيمات اأو در�ص في 
َ
اإن كل م

�ص 
َ
مدار�ص الأونروا فيها، في تلك الفترة، َلم
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دد له مدخالن فقط 
ُ

تمامًا. فقد حو�سر وح

يراقبهما الجي�ص اللبناني. وبعد بدء عودة 

عرف بالمخيم الجديد، وفي 
ُ
ال�سكان اإلى ما ي

اأثناء زيارة لي للمخيم في مهمة �سحافية، 

راأيت م�سد�سًا م�سكوًل على خا�سرة عن�سر 

فل�سطيني من اأحد الف�سائل كنت اأعرفه �سابقًا، 

ا �ساألت اأ�سدقاء هناك، كيف له اأن يحمل 
ّ
ولم

فتر�ص اأن يكون 
ُ
�سالحًا في الوقت الذي ي

المخيم خاليًا من اأي �سالح �سوى �سالح 

الجي�ص وقوى الأمن، اأجابوني باأنه، واآخرين 

مثله، يعملون مخبرين لدى ا�ستخبارات 

ن ي�سلحهم.
َ
الجي�ص اللبناني، وهو م

ا اإقفال مخيم عين الحلوة، في�سبه نظام 
ّ
اأم

بانوبتيكون )Panopticon( لل�سجون الذي 

�سممه الفيل�سوف الإنجليزي والمنّظر 

 Jeremy( الجتماعي جيريمي بنتهام

Bentham( )١7٤٨ – ١٨32( في �سنة ١7٨٥، 
وتناوله فوكو مطوًل، كنموذج تاأ�سي�سي، في 

كتابه ''المراقبة والمعاقبة: ولدة ال�سجن''، مع 

اختالف في ال�سكل؛ فبدًل من اأن يكون برج 

المراقبة في و�سط البانوبتيكون، اأقيمت اأبراج 

المراقبة الع�سكرية في عين الحلوة في قلب 

الجدار الكونكريتي الذي يزّنر المخيم. 

''والبانوبتيكون هو حظيرة اأو زريبة ملكية؛ 

حل فيها الإن�سان محل الحيوان ''،27 وفي 

داخله يت�سارع المحبو�سون فيما بينهم 

ويرتبطون في الخارج مع ال�سجان الذي هو 

في و�سع المخيمات المحا�سرة، �سابط 

ا�ستخبارات الجي�ص، اأو واحد من الأجهزة 

الأمنية اللبنانية التي لها كثير من العيون 

داخل المخيمات، وعند الحاجة ي�ستطيع 

ان دخول المخيم والقيام باأعمال اأمنية 
ّ
ال�سج

�سريعة ومن�سقة للقب�ص على مطلوبين؛ 

وحادثتا اعتقال المزور ال�سهير ح�سن نوفل 

�سابق عهدها، بل ُنفذت في مخيم �ساتيال 

واحدة من اأب�سع المجازر راح �سحيتها مئات 

اللبنانيين الفقراء والفل�سطينيين، واأ�سيب 

المخيم مجدداً خالل حرب المخيمات 

)١٩٨٥-١٩٨7(، كما جرى الت�سييق الأمني 

على مخيمات �سور بعد هذه الحرب.

واختبر مخيم عين الحلوة بداية مرحلة من 

الإغالق المتدرج بعد ال�سروع في تطبيق اتفاق 

الطائف ميدانيًا، والقا�سي ب�سحب �سالح 

حب من بع�سها 
ُ

الملي�سيات )وهو �سالح �س

وبقي بيد بع�سها الآخر(، وخ�سو�سًا بعد 

جريمة اغتيال ق�ساة في محكمة مدينة �سيدا 

هم بتنفيذها  فـي �سنـة ١٩٩٩، والـتي اتُّ

مجموعة ''ع�سبة الأن�سار'' المتطرفة التي 

تحولت لحقًا اإلى مجموعة معتدلة وباتت 

تن�سق مع �سائر الف�سائل ومع اأجهزة الأمن 

اللبنانية.

وفي ال�سمال تبرز حالة مخيم نهر البارد 

الذي ا�ستبيح تمامًا بذريعة محاربة تنظيم 

''فتح الإ�سالم'' الإرهابي، ال�سنيعة الأمنية 

الخارجية الذي اأُدخل اإلى المخيم تحت جنح 

الظالم. ففي �سنة 2007، نّفذ اإرهابيون من 

هذا التنظيم المكون باأغلبيته من لبنانيين 

وجن�سيات عربية متعددة، جريمة ب�سعة راح 

�سحيتها جنود من الجي�ص اللبناني في مواقع 

للجي�ص على اأحد اأطراف المخيم، واأعقب ذلك 

معركة طلبت ال�سلطات اللبنانية لح�سمها، 

خروج �سكان المخيم، وهو ما تم بالتن�سيق مع 

مختلف الف�سائل الفل�سطينية، فُق�سف المخيم 

ر جزء كبير منه، ثم ُدمر جزء اآخر 
ّ
ب�سدة وُدم

عقب انتهاء المعركة. وكان من المفتر�ص اأن 

يكون مخيم نهر البارد نموذجًا لمخيم مدني 

غير م�سلح ُتفر�ص �سيادة الدولة العادلة عليه 

بالكامل، لكن ما حدث كان بخالف ذلك 
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كورونا خميم �جلليل ومنوذج 

�لبانوبتيكون

قد تكون حادثة اكت�ساف حالت كورونا 

في مخيم الجليل في البقاع، اأدت دوراً في 

الإ�ساءة على الواقع المزري لهذا المخيم، 

و�سائر مخيمات الالجئين الفل�سطينيين، وعلى 

ا�ستحالة اتخاذ اإجراءات �سرورية للوقاية من 

الفيرو�ص، وا�ستطراداً، كدليل على انطباق نظام 

البانوبتيكون على تلك المخيمات.

فحتى 2١ �سباط/فبراير 2020، لم يكن 

لبنان قد اأعلن اأي اإ�سابة بفيرو�ص كورونا 

الذي بداأ اكت�ساف انت�ساره عالميًا في اأعقاب 

الإعالن ب�ساأنه في مدينة ووهان ال�سينية في 

ت�سرين الأول/اأكتوبر 20١٩ )تمت ت�سمية 

فيرو�ص كورونا الم�ستجد هذا: كوفيد ١٩، 

دللة على انت�ساره في تلك ال�سنة(، وبقيت 

مخيمات الالجئين الفل�سطينيين في لبنان من 

دون اإعالن اأي حالة حتى يوم الثالثاء 2١ 

ني�سان/اأبريل، اإلى اأن اأُعلن اأول اإ�سابة لالجئة 

فل�سطينية من �سورية تقطن عائلتها في مخيم 

الجليل، وذلك بعد اأن جاءت الفحو�سات 

المخبرية الخا�سة بالفيرو�ص اإيجابية؛ 

جرت عائلة الم�سابة، واأُغلق المخيم 
ُ
فح

بوا�سطة حاجز للجي�ص اللبناني، واأُجريت 

فحو�سات ع�سوائية لـ ٩٤ من �سكان المخيم، 

اأظهرت اإ�سابة ٥ اأفراد من عائلة الم�سابة 

بالفيرو�ص، وذلك و�سط هلع بين ال�سكان البالغ 

عددهم 2٥00 �سخ�ص تقريبًا، وفي الأحياء 

اللبنانية المجاورة.

�ص الح�سار على مخيم الجليل لي�ص 
ْ
وَفر

حالة نافرة في ظروف غير طبيعية، كما اأن 

حجر مدينة اأو تجمع �سكاني لي�ص جديداً، ول 

يعود اإلى جائحة كورونا، اإّل اإنه ي�سبح غير 

طبيعي في حال ال�ستخدام ال�سيا�سي 

الملقب بح�سن الحكيم،2٨ والمتهم بالإرهاب 

�سف باأنه اأمير داع�ص،2٩ 
ُ
عماد يا�سين الذي و

من داخل المخيم، دليالن �سارخان على 

اإمكان ا�ستباحة المخيم في اأي وقت، وعلى 

نق�ص فكرة ''المخيم الجزيرة'' الخارج على 

�ساع دائمًا. فعملية 
ُ
�سلطة الدولة، مثلما ي

توقيف الحكيم جرت في و�سط المخيم 

وبالتعاون مع ف�سيل فل�سطيني، وعملية 

توقيف يا�سين جرت في حي يقع على طرف 

المخيم ومحاٍذ لحاجز للجي�ص اللبناني، وهو 

�سف باأنه وكر للمتطرفين 
ُ
حي كثيراً ما و

الإ�سالميين. وهاتان الحادثتان توؤكدان اأن 

في اإمكان الأجهزة الأمنية الدخول اإلى المخيم 

والخروج منه ب�سالم، عندما تقرر ذلك، اأو 

عندما ُتعطى الغطاء ال�سيا�سي.

في هاتين العمليتين كان التعاون مع 

اأ�سخا�ص و/ اأو جهات داخل المخيم، وا�سحًا 

تمامًا. ومثلما ذكرنا �سابقًا، فاإن في جميع 

المخيمات يوجد مخبرون يتعاونون مع الأجهزة 

الأمنية، بل هناك جهات تن�سق مع اأحزاب 

لبنانية فاعلة ومتحكمة )�سلطة ظل حقيقية(. 

وقد بّلغني م�سوؤول فل�سطيني رفيع، مرة، اأنه 

فوجىء لدى زيارته م�سوؤوًل اأمنيًا لبنانيًا بارزاً، 

باأن مح�سر اجتماع لقيادات فل�سطينية كان بيد 

هذا الم�سوؤول الأمني الذي قراأ له بع�ص ما دار 

من �سجالت داخل الجتماع.

حيل مجدداً اإلى نظام 
ُ
اإن ذلك ي

البانوبتيكون الذي ''يعمل كنوع من المختبر 

بالن�سبة اإلى ال�سلطة. فبف�سل اأولوياته 

الرقابية، يكت�سب بفاعلية وكفاءة الت�سرب اإلى 

�سلوك النا�ص؛ وبذلك يتحقق مزيد من المعرفة 

ي�ستقر على مقدمات ال�سلطة، ويكت�سف اأ�سياء 

تجب معرفتها فوق كل ال�سطوح التي ُتمار�ص 

فيها هذه ال�سلطة.''30
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الثكنــات الأ�سلية التي تعــود اإلى حقبة 

الجي�ــص ]الفرن�ســي[، وهــي تفتقــر اإلــى 

�ســوء النهــار والتهويــة. والظــروف في 

المخيم قا�سية على وجه الخ�سو�ص في 

ال�ستــاء حيث اإن الــوادي ]وادي البقاع[ 

عــّد منطقــة ريفيــة نائيــة ذات �ستــاء 
ُ
ي

قار�ص و�سعب.

ولــدى اتحاد تلــك الظــروف بالفقر، 

فــاإن النتيجــة تــوؤدي لحدوث عــدد من 

الم�ســاكل الجتماعيــة. ولي�ــص باإمكان 

الالجئيــن الفل�سطينييــن �ســوى العثــور 

الزراعــة  فــي  عر�سيــة  وظائــف  علــى 

والإن�ســاءات. ويت�سرب الطالب غالبًا من 

المدار�ص بهدف اإعالة اأ�سرهم.32

يقول محمد خ�سر داود في �سهادة �سمن 

عملي الوثائقي الم�سار اإليه �سابقًا، اإن بع�ص 

�سكان مخيم ويفل قدموا من مخيم القرعون 

الذي اأزيل بعد البدء باإن�ساء بحيرة القرعون. 

وي�سرح اأنه عندما انتقل وعائلته اإلى ثكنة 

ويفل )مخيم الجليل(، كانت العائالت تتجمع 

في ''قوواي�ص''، وتف�سل بينها بما تي�سر من 

اأغطية قدمتها لهم جمعيات اإغاثية، واأن البرد 

كان �سديداً، وخ�سو�سًا اأنهم و�سلوا مع بداية 

ف�سل ال�ستاء، وكان الالجئون يفتقرون اإلى 

المالب�ص ال�ستوية، فلجاأوا اإلى جمع مخلفات 

الأبقار )الزبل( من الحقول حيث يعملون، 

وكانوا ي�سعلونها للتدفئة.

ويقول ع�سو المجل�ص الوطني الفل�سطيني 

عبد رجا �سرحان )اأبو نزار( الذي �سكن 

وعائلته بعد الخروج من فل�سطين في مخيم 

القرعون عقب اإبعادهم عن منطقة بنت جبيل، 

خالل مقابلة في �سياق التح�سير للوثائقي 

الم�سار اإليه، اإن مخيم القرعون كان عبارة عن 

للح�سار/الحجر، مثلما ا�ستخدمته الجمهورية 

الفرن�سية في ٥ اأيلول/�سبتمبر ١7٩٥، اإذ 

''تطور اأمر نظام حالة الح�سار ليتحرر من 

ارتباطه الأ�سلي بحالة الحرب، ويتحول اإلى 

اأداة اأمنية و�سرطية غير اعتيادية لمواجهة 

ال�سطرابات والفتن الداخلية، ومن ثم تحول 

من حالة ح�سار حقيقية اأو حربية اإلى وهمية 

اأو �سيا�سية.''3١

اإن مخيم الجليل المحجور ب�سبب كورونا 

يمكن اعتباره نموذج العي�ص البعيد عن 

الكرامة الإن�سانية منذ ن�ساأته، كما اأن ظروف 

تاأ�سي�سه تعطي �سورة عن ولدة مخيمات 

الالجئين الفل�سطينيين في لبنان، فكيف 

طلق عليه ا�سم مخيم ويفل؟
ُ
تاأ�س�ص ولماذا ي

اإن زيارة لموقع الأونروا تك�سف بع�ص 

معطيات تاأ�سي�ص المخيم وظروفه. تقول 

الأونروا في موقعها الإلكتروني:

مخيــم الويفــل لالجئين هو فــي الأ�سل 

ثكنــات ع�سكرية فرن�سية. وقد عملت تلك 

المبانــي الإثنا ع�سر علــى توفير الملجاأ 

لالجئين الفل�سطينييــن في عام ١٩٤٨. 

الأونــروا  ت�سلمــت   ،١٩٥2 عــام  وفــي 

م�سوؤوليــة تقديم الخدمات فــي المخيم. 

ويبعــد مخيــم الويفل ٩0 كيلومتــراً اإلى 

ال�ســرق مــن بيــروت فــي وادي البقــاع 

بالقرب من مدينة بعلبك.

وعلــى الرغم من اأن المخيم قد عانى 

مــن اأ�سرار بنيوية اأقل من اأي مخيم اآخر 

خــالل �سنــوات الحــرب الأهليــة، اإّل اإن 

الظــروف المعي�سيــة فيه تحديــداً تعاني 

من ظلف �سديد.

والم�ساكــن في المخيم لي�ست �سحية 

حيــث ل يــزال الالجئــون يعي�ســون في 
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اإن الكثافة ال�سكانية العالية اأ�ساًل في 

مخيم الجليل/ويفل، زادت كثيراً بعد لجوء 

فل�سطينيين من �سورية اإليه ب�سبب الحرب 

الدائرة هناك، كما اأن و�سع �سائر المخيمات 

لي�ص اأف�سل كثيراً، فمن المعروف اأن مخيمات 

برج البراجنة و�ساتيال وعين الحلوة تعاني 

كثافة �سكانية عالية، والمنازل فيها 

متال�سقة، الأمر الذي يحول دون اأي تباعد 

اجتماعي، وهو التعبير الذي �ساد العالم كله 

بعد تف�سي جائحة كورونا.

ا المخيمات الأُخرى مثل البداوي، 
ّ
اأم

وحديثًا نهر البارد بعد اإعادة بناء الجزء 

الأكبر منه، ومخيمات مدينة �سور، وهي التي 

منازلها اأقل الت�ساقًا، فاإنها تعاني بدورها 

كثافة �سكانية عالية تجعل من الم�ستحيل 

ت�سور تباعد اجتماعي، على الرغم من جميع 

الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الف�سائل 

والأونروا، والدور المميز لل�سفارة الفل�سطينية، 

في تزويد اأطقم المتطوعين ببع�ص 

الم�ستلزمات ال�سرورية، ف�ساًل عن التبرعات 

من طرف هيئات و�سخ�سيات، والموقف 

الأخالقي والإن�ساني لوزارة ال�سحة اللبنانية 

التي اأكدت ونفذت قرارها بالتعامل مع 

الالجئين الفل�سطينيين بما يتعلق بجائحة 

كورونا، كتعاملها مع اأي مواطن لبناني، 

وبالتن�سيق مع وكالة الأونروا، علمًا باأن 

بع�ص الإجراءات يبدو معقداً قلياًل؛ فمثاًل، على 

ن تظهر عليهم اأعرا�ص الإ�سابة، الت�سال 
َ
م

بوزارة ال�سحة اللبنانية ثم بمندوب الأونروا 

في المنطقة، فيتم التن�سيق بين الأونروا 

والوزارة وبالتعاون بين ال�سليب الأحمر 

اللبناني والهالل الأحمر الفل�سطيني لنقل 

الم�ساب من المخيم.

''هنغارات'' من بقايا الجي�ص الإنجليزي، 

ومهاجع اأ�سغر قلياًل، وكانت ظروف المعي�سة 

غاية في ال�سعوبة، واإن عدداً من ال�سكان 

ماتوا ب�سبب البرد القار�ص، قبل اأن يتم نقل 

ال�سكان مجدداً اإلى مخيم ويفل ومخيمات 

ال�سمال والنبطية و�سور، فتركوا خلفهم 

موتاهم الذين ُدفنوا هناك وغرقوا مع بقايا 

المخيم في قعر البحيرة.33

ما يعنينا هنا، لي�ص �سرد تاريخ اإن�ساء 

ي القرعون والجليل/ويفل، ول الظروف 
َ
مخيم

التي رافقته، بل اإعطاء مثل �سارخ يمكن 

اإحالته على باقي المخيمات، وعلى اختيار 

ال�سلطات اللبنانية الأمكنة التي كانت في 

حينه نائية وبعيدة عن المناطق الآهلة، 

بحيث تكون مباني يمكن ال�سيطرة عليها 

ب�سهولة. ولم يكن مخيما القرعون وويفل 

وحدهما مهاجع ع�سكرية، فهناك اأي�سًا مخيم 

ال�سبية في المتن، والذي كانت بدايته من 

ا 
ّ
اإ�سطبالت مهجورة للجي�ص الفرن�سي اأي�سًا. اأم

نيت خارج تلك ال�سيغة، 
ُ
المخيمات التي ب

فجرى محا�سرتها ب�سكل مبا�سر وظاهر، اأو 

بتمو�سع وحدات ع�سكرية لي�ست بعيدة عنها، 

وفي اإمكانها محا�سرة المخيمات في اأي 

لحظة.

بالعودة اإلى كورونا مخيم الجليل، تقول 

نا�سطة و�سديقة وزميلة تابعت عن كثب خبر 

اكت�ساف حالة اإ�سابة الكورونا، اإن عالمات 

ا�ستفهام ُطرحت عن �سبب التاأخر حتى 2١ 

ني�سان/اأبريل، علمًا باأن الفحو�سات للمراأة 

الم�سابة جرت قبل ذلك، وت�سير اإلى احتمال 

اأن يكون النت�سار اأو�سع من ذلك كثيراً، واأنه 

جرى التكتم على الأمر كي ل ت�سود حالة من 

الهلع تدفع ال�سكان اإلى المغادرة، عالوة على 

ما قد ينتج اأي�سًا من توتر اأمني مع الجوار.
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ر �ســي �سار معي اليــوم، ويا 
ّ
يــت خب

ّ
حب

ريــت تو�ســل الفكــرة للــكل. اأنــا �ســاب 

فل�سطينــي ا�سمــي طــارق رفيــق اأبو طه 

مواليد لبنان وبيــي خلق بلبنان وجدي 

اإجــا ع لبنــان عمــرو ١٤ �سنــة وتجــوز 

مــن لبنانيــة. در�ســت وتعلمــت، الحمــد 

للـــه اأهلــي دفعو عليــي دم قلبن وحرمو 

حالــن من كل �سي كرمال اإتعلم. خّل�ست 

هند�ســة وا�ستغلــت وبعمــري مــا فتــت 

ب�سيا�ســة اأو حــزب، كافي خيــري �سري. 

داقت ]�ساقت[ الأمور وطلعت على دبي 

فت�ص على �سغل متــل اأي �سخ�ص وعلقت 

ب�سبــب كورونا. قدمت طلــب اإنو اإرجع ع 

لبنان )بلــدي( واإجا ا�سمي على الطيارة. 

اليــوم حجــزت وجهزت حالــي وو�سلت 

والجــوازات  الأمــن  قطعــت  عالمطــار. 

وو�سلــت على الطيارة واأنا على اأحر من 

الجمــر ل�سوف اأهلي ومرتــي وابني وكل 

النا�ــص وهني موعوديــن اإرجع. و�سلت، 

الأمــن  مــن  �سخ�سيــن  فــي  عالطيــارة 

العــام اللبناني على متــن الطيارة اأخدو 

البا�سبــور )الوثيقة اللبنانية الفل�سطينية 

اللبنانيــة(  الجمهوريــة  مــن  ال�ســادرة 

بيتفاجق ]بتفاجاأ[ واحد بقول �سو هيدا 

ليه غيــر؟ ]لمــاذا هــذا ال�سخ�ــص يحمل 

جواز �سفر مختلفًا؟[. قلتلو اأنا فل�سطيني 

ك واأمك فل�سطينية، 
ّ
لبناني، قال يعني بي

قلتلــو اإي. قــال وقــاف ع جنــب. وقفت 

�ساعة، وبخــالل هال�ساعة كل �سوي حدا 

ياخــد البا�سبور ويرجعــو. �ساألت موظفة 

علــى الطيارة الأمن العــام اللبناني ''�سو 

الم�سكلــة؟ معو وثيقــة لبنانية يعني من 

لبنان''، رد العن�سر بالأمن العام اللبناني 

باإهانــة،  ح�سيــت  للزعــران''.  ''هيــدي 

��ستثناء �إيجابي عر�سي!

نريد اأن نتفاءل بالخير بعد التعامل 

الإن�ساني من طرف وزارة ال�سحة اللبنانية مع 

الالجئين الفل�سطينيين المقيمين في لبنان، 

عّلنا نجده بعد �سبعة عقود من لجوء غلب عليه 

طابع الإق�ساء والعزل وال�ستثناء والتهمي�ص 

والمعاقبة، وخ�سو�سًا اأن بعد كل وباء اأو 

جائحة اأو حدث عالمي جلل، فاإن الدول 

والمجتمعات ت�سهد تغييرات جوهرية في نظم 

الحكم وال�سيا�سات، وحتى في بع�ص العادات 

والتقاليد والت�سرفات الجتماعية.

لكن ثمة وقائع اأُخرى تقودنا اإلى العتقاد 

اأن اإيجابية اإجراءات وزارة ال�سحة وبع�ص 

الأحزاب اللبنانية والقيادات المرحبة بما قامت 

به الوزارة، لي�ست �سوى ا�ستثناء اإيجابيًا عر�سيًا 

على ا�ستثناء �سلبي م�ستدام. ومن هذه الوقائع، 

ت�سريح رئي�ص حزب القوات اللبنانية �سمير 

جعجع الذي دعا اإلى حجر مبكر للمخيمات، 

والكاريكاتور العن�سري في جريدة ''الجمهورية'' 

اللبنانية الذي �سبه الفل�سطينيين باأنه خطر 

يوازي خطر فيرو�ص كورونا، والذي اأزيل لحقًا.

ومقارنة بواقعة طرد اأبو طه من طائرة 

العودة القادمة من الإمارات، فاإن ت�سريح 

جعجع وكاريكاتور نداء الوطن يبدوان اأقل 

فظاعة، كونهما عائَدين لرئي�ص حزب كان 

قائد ميلي�سيا ارتكبت كثيراً من المجازر خالل 

الحرب الأهلية، ولو�سيلة اإعالم فيها كثيرون 

من كارهي الفل�سطينيين، بينما حادثة اأبو طه 

تدل على توجه ر�سمي باإبقاء �سيا�سات 

الإق�ساء والعزل والتهمي�ص الم�سلطة على 

رقاب الالجئين الفل�سطينيين.

وكان اأبو طه قد ك�سف الحادثة بنف�سه 

عندما ن�سر ما جرى معه في �سفحته في 

موقع فاي�سبوك، اإذ قال:
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٩٩% تقريبًا من اللبنانية منن هيك، ب�ص 

اأنــا كرامتــي انهانت وبكيــت حرقة م�ص 

لإنــو ما رجعــت )ع�ســى اأن تكرهو �سيء 

وهو خير لكــم( ب�ص ليه بدي ح�ص حالي 

حكم 
ُ
هلقد زغير بعيــون بع�ص الب�سر اأو ي

عليي من جن�سيتي؟3٤

انت�سرت حادثة اأبو طه ب�سرعة، واأعقبتها ردات 

فعل على مواقع التوا�سل الجتماعي دانت ما 

حدث معه، كما ُن�سر الخبر في معظم ال�سحف، 

وتداولته و�سائل الإعالم المرئية والم�سموعة 

والإلكترونية. وحتى م�ساء الأربعاء ٦ اأيار/

مايو 2020، تاريخ اطالعي على �سفحة اأبو 

طه، كان ما كتبه قد تمت م�ساركته 2000 

مرة، وتم التعليق عليه 2٥00 مرة، و�سوهد 

7٦00 مرة.

وجرى التداول اأي�سًا، عبر و�سائل التوا�سل 

وبع�ص المواقع وال�سحف، بتعميم �سادر عن 

الأمن العام ُن�سر في موقع ال�سفارة اللبنانية 

في اأبو ظبي، يو�سح �سبب طرد ال�ساب 

الفل�سطيني من الطائرة، وجاء فيه:

اإلحاقــًا بالتعميم رقــم ٥٩32/م د �ص 

تاريــخ 2020/0٤/١0 وا�ستنــاداً اإلــى 

م  ا  ١3١32/د  رقــم  الت�ســال  وثيقــة 

تاريخ 2020/0٤/30 تعديل المق�سود 

باللبنانيين العائدين اإلى عائلة اللبناني 

ال�سمــاح  دون  اأولد(  زوجــة   – )زوج 

بمر�فقة �لخدم و�الأ�سخا�س من �لتابعية 

�لفل�سطينية �للجئة في لبنان.3٥

ا التعليق الر�سمي على الحادث، والذي �سدر 
ّ
اأم

بعد ردات فعل وا�سعة منددة بما جرى، 

وخ�سو�سًا باللغة العن�سرية الواردة في 

بعمــري مــا تعر�ســت لهيك موقــف، كل 

عمري محبوب ومحترم وما غلطت بحق 

ل 
ّ
حدا. رجعــو حكو معو قال اأنا ما بتحم

م�سوؤوليــة يطلــع معنا عالطيــارة ك اإنو 

]كاأنــه[ اإرهابي يمكن. رجعــت م�سيفة 

قالتلــو حــرام خلــي ال�ســاب يرتــاح اإلو 

�ساعة واقف. قــال روح قعود عالكر�سي 

اللــي حد الباب. حترت �ســو اأعمل، دقيت 

لوالــدي عــم خبــرو الق�ســة و�ســو بــدي 

اأعمــل يمكن ما ي�سمحولي �سافر. �سافني 

ال�ســب، بقول بــكل ا�ستهــزاء: ''ليك كمان 

بل�ــص يدق تلفونــات، واللـــه الدني كلها 

مــا بتطلعو عالطيــارة''، وقالولي وقاف 

برا. وقفــت 30 دقيقة بالغبرة والرطوبة 

وال�سم�ــص على درج الطيــارة، واآخر �سي 

قالولــي فــل ممنــوع تطلــع عالطيــارة. 

جماعت ]جماعــة[ الميدل اإي�ست والأمن 

والجوازات بدبي تعاونو كتير الحمد للـه 

وخلونــي اإرجع فوت على دبــي. ب�ص ما 

فهمت اأنا اإنو اإذا فل�سطيني يعني ''اأزعر''!!! 

كل ال�سكــر لالأمــن والجــوازات بدبي اإنو 

ت�ساهلــو وح�سو بالظروف اللي اأنا فيها، 

ب�ــص لــو ما وافقــو اإنو فــوت ع دبي )مع 

العلم حقهــن كرمال اأنا ختمت البا�سبور 

خــروج( �ســو كان �سار؟ بقعــد بالمطار 

ليفتــح مطار لبنان؟ مــع العلم اإنو الأمن 

اللبنانــي كان مفرو�ــص يح�ــص  العــام 

بظروفي اأكتر بحيث اإنو اأنا مقيم بلبنان 

وبو�سع ما بي�سمح للعن�سرية. ما فهمت 

العن�سريــة اللي عنــد الموظف من الأمن 

العــام اللبنانــي. كل اأ�سحابي واأحبابي 

ناطريــن �سوفن وي�سوفونــي. ابني عمرو 

3 �سنوات ون�ص ناطرني وعم يقول بابا 

جــاي. هــالأ �سو بقلــو؟ بعرف اإنــو يمكن 
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اإلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم 

الدخول اإلى لبنان في مراحل لحقة.3٦

وطبعًا، �سدرت مواقف تدين لي�ص فقط منع 

الالجئين الفل�سطينيين من العودة، بل اللغة 

نها التعميم الأول 
ّ
العن�سرية اأي�سًا التي ت�سم

اأعاله، فقد دانت لجنة الحوار اللبناني – 

الفل�سطيني الأمر، وكذلك بع�ص الأحزاب 

وال�سخ�سيات، لكن لم ي�سدر اأي كالم عن 

الحكومة اللبنانية التي ا�ستثنت الالجئين 

الفل�سطينيين من العودة، من دون مبرر، الأمر 

الذي ي�سي ببقاء ال�سيا�سات الإق�سائية وحالة 

ال�ستثناء المتوا�سلة على مدى �سبعة عقود 

 ونيف، بحق الالجئين الفل�سطينيين في

لبنان. 

التعميم اأعاله، فاقت�سر على بيان عن الأمن 

العام اللبناني ُن�سر في �سفحة المديرية في 

موقع تويتر يعفي المديرية من الم�سوؤولية، 

لها للحكومة اللبنانية. وجاء في 
ّ
حم

ُ
وي

الت�سريح:

تداول بع�ص مواقع التوا�سل الجتماعي 

معلومــات عــن عــدم �سمــاح �سابط من 

المديريــة العامــة لالأمن العــام ل�سخ�ص 

فل�سطيني لجىء في لبنان بالعودة على 

متن الطائرة التي اأعادت اللبنانيين يوم 

اأم�ص من مطار دبي.

 المديريــة العامة لالأمــن العام 
ّ
يهــم

اأن تو�ســح اأنها تعمل وفقًا لقرار مجل�ص 

اللبنانييــن  بعــودة  القا�ســي  الــوزراء 

ح�سراً في هــذه المرحلة، على اأن ي�سار 
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