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�أني�س حم�سن
كورونا والفل�سطينيون يف لبنان:
احتواء �ضمن الإق�صاء واال�ستثناء

هذه

�ستثن الالجئون
المرة لم ُي َ
الفل�سطينيون في لبنان كلي ًا،
مثلما هي حال الأمور منذ لجوئهم في
�سنة  ،١٩٤٨فجائحة كورونا التي
�ضربت العالم كله ،ومن �ضمنه لبنان،
و�ضعتهم �ضمن �سياق الإجراءات الوقائية
واال�ست�شفائية ،وعلى الأغلب بقرار ومجهود
من وزير ال�صحة حمد ح�سن الذي �أكد منذ
البداية �أن جميع المقيمين على الأرا�ضي
اللبنانية م�شمولون ب�إجراءات الوزارة بما
يتعلق بكورونا ،وهو ربما يكون �أول وزير
يزور م�ست�شفى �صور الحكومي الواقع في و�سط
مخيم الب�ص في منطقة �صور ،مكرراً �أن
الالجئين الفل�سطينيين لي�سوا م�ستثنيين من
تلك الإجراءات على الرغم من توجيهه انتقاداً
�إلى تخ ّلف الهيئات الدولية الم�س�ؤولة عن
الالجئين الفل�سطينيين واللبنانيين عن القيام
بدورها المفتر�ض .كما زار مخيم الجليل
(ثكنة ويفل) لالجئين الفل�سطينيين في بعلبك
الذي ظهرت فيه حاالت كورنا ،وكرر ت�أكيده

�شمول الالجئين في جميع الإجراءات،
وانتقاده تق�صير الهيئات الدولية.
لكن هذا اال�ستثناء ،وهو ا�ستثناء �إيجابي
في حالة اال�ستثناء ال�سلبية الم�ستدامة ،لم يكن
ناجزاً ،ذلك ب�أن الالجئين ا�س ُتثنوا من قرار
ال�سماح بالعودة من الخارج ،مع �أنهم مقيمون
دائمون في لبنان ويحملون وثائق �سفر
و�أوراق ًا ثبوتية �صادرة عن ال�سلطات اللبنانية،
بل �إن الالجىء الفل�سطيني المولود في لبنان
والمقيم فيه ،طارق �أبو طه ،الذي كان قد
ت�سجل في ال�سفارة اللبنانية في دولة الإمارات
العربية المتحدة ودفع ثمن تذكرة �سفر العودة
المكلفة ،منعه �أحد عنا�صر الأمن العام المرافق
تنمر عليه
لطائرة الإجالء من ركوبها ،بل ّ
و�أهانه قبل طرده.
لقد �أو�ضح الأمن العام اللبناني في بيان
له ال�سبب الذي ُمنع �أبو طه بموجبه ،فيما
يمكن و�صفه بالعذر الأقبح من ذنب ،وذلك
ب�إعالنه �أن ا�ستثناء الالجئين الفل�سطينيين هو
قرار �أخذته الحكومة اللبنانية ،من دون �أن

مقاالت

ي�صحح� ،أو يعتذر عن مفردات عن�صرية وردت
ِّ
في تعميم للأمن العام ن�شرته �سفارة لبنان
في �أبو ظبي ،ويتحدث عن عدم �شمول ''الخدم''
والالجئين الفل�سطينيين بقرار العودة.
وما حدث مع �أبو طه لي�س �أمراً م�ستغرب ًا،
فالدولة اللبنانية تخلت منذ بداية اللجوء
الفل�سطيني عن كثير من حقوق �سيادية ،مثل
ت�أمين الم�أوى الالئق والعالج والغذاء
والحماية لالجئين الفل�سطينيين ،وتركتها
لجمعيات دولية ،مكتفية باالحتواء الأمني
لحالة الالجئين ،كما �أنها ا�ستثنتهم طوال �أكثر
من �سبعة عقود قانوني ًا ،و�أق�صتهم �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا واجتماعي ًا.
�إن �إجراءات وزارة ال�صحة اللبنانية
الإيجابية ال تطغى على اال�ستثناء ال�سلبي
تجاه الالجئين الفل�سطينيين ،وهو لي�س
بال�ضرورة حالة ق�صيرة الأمد ،فقد امتد
طوي ًال ،وت�أ�س�س منذ ت�أ�سي�س المخيمات ،و�شهد
�أ�شكا ًال جديدة من اال�ستثناء والإق�صاء منذ
الت�سعينيات� ،إذ �إن المخيم الفل�سطيني يعي�ش
تجريداً كام ًال ل�سكانه ''من �أي و�ضع �سيا�سي''،
ويختزل ''كامل وجودهم �إلى حياة عارية[ ،و]
ُ
ي�صبح ف�ضاء بيو�سيا�سي ًا مطلق ًا [ ]....حيث ال
واجه ال�سلطة �سوى بحياة �صرفة ،دون �أي
ُت َ
و�ساطة .وهذا ما يجعل من المخيم النموذج
الدقيق للف�ضاء ال�سيا�سي وذلك عندما تتحول
ال�سيا�سة �إلى بيو�سيا�سية ،وعندما يتم الخلط
فعلي ًا بين الإن�سان الم�ستباح والموطن1''.
فالفل�سطيني الالجىء في لبنان غائب/
حا�ضر في الن�صو�ص القانونية ف�ض ًال عن
ا�ستثائه �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا ،و�إق�صائه
اجتماعي ًا ،غير �أن ما يميز حالة اال�ستثناء
هذه� ،أنها مخالفة للد�ستور اللبناني نف�سه� ،إذ
�إن الد�ستور في لبنان (المادة  )٦٥يربط �إعالن
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حالة الطوارىء بموافقة ثل َثي �أع�ضاء مجل�س
الوزراء مع تحديد فترة زمنية ال تتعدى
�شهرين .وفي حال كانت المدة تتجاوز ذلك،
ف�إن على مجل�س النواب �أن يلتئم خالل � ٨أيام
للم�صادقة على �إعالن حالة الطوارىء ،بينما
المخيمات ترزح تحت حالة طوارىء ع�سكرية
منذ ن�ش�أتها ،ومن دون �أي مراجعة من طرف
مجل�س النواب ،ومن دون قانون �صريح
يفر�ض حالة ا�ستثناء دائمة عليها.

خارج ن�صو�ص القانون ويف
م�ضمونه
لم ي�ضع لبنان �أي �إطار قانوني لتنظيم
م�س�ألة اللجوء الفل�سطيني ،فالقوانين� ،أو لنقل
مفاعيل القوانين ،تتم قولبتها بما يخدم
عملية �إق�صائهم ال�سيا�سي �أو ًال ،واالجتماعي
ثاني ًا ،ثم االقت�صادي ثالث ًا ،كونهم م�ستثنيين
من االنخراط في الجزء الأكبر من القطاعات
االقت�صادية ،لكنهم حا�ضرون في قطاعات
دنيا من عملية الإنتاج ،وفي معظم الحاالت
يعملون من خارج النظام القانوني� 2.إن
''القانون مرتبط ارتباط ًا جذري ًا بموقف �أ�صلي
�صراعي (ال يمكن الق�ضاء عليه) هو الذي
ي�ؤ�س�س القانون وينتجه ،في حين ن�شعر نحن
ب�أنه ينبغي على القانون �أن ين�شغل بم�سائل
كاحترام الإن�سان �أو بق�ضية العدالة ب�شكل
خا�ص3''.
ويبدو القانون اللبناني في حالة الالجئين
الفل�سطينيين معلق ًا بقرار من ال�سلطة ال�سيادية.
وهذا الواقع ي�شبه نظرية كارل �شميث ،ب�ش�أن
ال�سلطة والقانون ،فـ ''�صاحب ال�سيادة هو َمن
يمتلك �سلطة مطلقة (ذات �أ�صول تكاد تكون
�إلهية)� ،سلطة غير خا�ضعة للقانون (legisbus
 ،)solutusتتجلى في و�ضعه للنظام القانوني
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(ف�صاحب ال�سيادة ينتج القانون وهو فقط،
ب�صفته الحاكم ال�سيد القادر على محوه عبر
قرار بالإلغاء) ،و�إن �صاحب ال�سيادة ب�شكل
وا�ضح هو بيده قرار تعليق النظام القانوني
القائم''4.
وهكذا تبدو ''حالة اال�ستثناء'' ،بما يتعلق
بالالجئين الفل�سطينيين في لبنان ''هي العتبة
التي ت�صل بين ثنائية متقابلة طرفاها
القانون والواقع'' 5،فالن�صو�ص القانونية
حمالة �أوجه لكنها ال ت�شير مبا�شرة
اللبنانية ّ
�إلى الالجئين الفل�سطينيين �سلب ًا �أم �إيجاب ًا،
يعامل الالجىء الفل�سطيني
بينما في الواقعَ ،
على �أنه يمثل خطراً دائم ًا على ''ال�صيغة
اللبنانية'' .وما عدا تعديل قانو َني العمل
وال�ضمان االجتماعي في �سنة  ،٢٠١٠فال
وجود لذكر فل�سطين �أو فل�سطينيين �أو الجئين
فل�سطينيين في القوانين اللبنانية ،بل �إن
التعامل مع حالة الالجئين الفل�سطينيين كثيراً
ما اقترن بقرارات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية ذات طابع �أمني.
وي�صف رئي�س ق�سم علم االجتماع
والأنثروبولوجيا والدرا�سات الإعالمية في
الجامعة الأميركية في بيروت �ساري حنفي
ب�شكل جلي مفارقة ا�ستثناء الالجئين
الفل�سطينيين في القانون اللبناني ،وت�ضمينهم
في الوقت نف�سه فيه ،لكن من دون ذكرهم
ا�سمياً ،فيقول في ت�صديره للن�سخة العربية
المترجمة لكتاب �أغامبين ''حالة اال�ستثناء:''...
''المفارقة التي يعي�شها الفل�سطينيون في لبنان
حالي ًا – على �سبيل المثال – هي �أنهم
م�ستثنون من الحقوق ،لكنهم مت�ضمنون لدى
و�ضع القوانين .فهم ال ي�ستطيعون الح�صول على
حقوق اللبنانيين الذين يعي�شون على �أر�ضهم،
وال على حقوق الأجانب في لبنان [ .]....لكن

مخيمات الالجئين تمثل اال�ستثناء .فرغم �أن
االدعاءات اللبنانية عك�س ذلك ،تم تعليق
القانون اللبناني ،ولأغرا�ض عملية ،من حيث
يطبق على حاالت نادرة وع�شوائية 6''.وبذلك
�أنه َّ
يبدو الالجىء الفل�سطيني في لبنان خارج
معادلة القانون وال�سيا�سة� ،إذ �إنه ''ال �صوت له
في ال�صياغات القانونية لو�ضعه ،وال في
ال�صيرورات ال�سيا�سية� ،سواء منها اللبنانية
والفل�سطينية التي ت�ؤثر في حياته7''.
�إن تغييب الفل�سطينيين عن الن�صو�ص
القانونية في لبنان ،هو حالة مميزة من
اال�ستثناء والإق�صاء ،يولد فيها ''ف�ضاء ذو
فراغ قانوني؛ حيز من الالمعيارية تتعطل فيه
كل التمايزات القانونية ،وعلى ر�أ�سها التمايز
نف�سه بين العام والخا�ص 8''.و''حين ي�صبح
اال�ستثناء هو القاعدة فال يمكن للآلة �أن
ت�ستمر في العمل'' 9،بل ت�سود حال من
الفو�ضى ،و''تت�أ�س�س حالة اال�ستثناء على حيلة
مفادها �أن الالمعيارية ال تزال على عالقة
بالنظام القانوني ،و�سلطة تعليق القاعدة
ترتبط ارتباط ًا مبا�شراً بالحياة10''.
هذا الو�ضع هو بحد ذاته عمل ُعنفي
متوا�صل ،ومثلما يرى �أغامبين ،ف�إنه ''بو�سع
العنف الحكومي محو ال�سمة المعيارية
للقانون �أو مخالفتها دون م�ساءلة �أو عقاب
متجاه ًال بذلك القانون الدولي على الم�ستوى
الخارجي ،ومنتج ًا في الداخل حالة ا�ستثناء
دائمة ،ال ينفك مع هذا يزعم قيامه بتطبيق
القانون11''.
�إن العنف الذي رافق المرحلة الأكبر من
حياة الالجئين الفل�سطينيين في لبنان ،ناتج
�أ�ص ًال من تغييبهم عن الن�ص القانوني ،وهو
عنف ج�سدي مبا�شر ،وعنف لفظي قاد ويقود
�إلى عنف ج�سدي ،ففي وقت كان العالم كله

كورونا والفلسطينيون يف لبنان

من�شغ ًال بجائحة كورونا وبالبحث عن �سبل
تح�صين المجتمعات �ضد هذا الفيرو�س� ،صدرت
طياتها ،ب�شكل
مواقف �سيا�سية تحمل في ّ
كم ًا كبيراً من العن�صرية
مبا�شر �أو غير مبا�شرّ ،
وخطاب الكراهية ،مثل ت�صريح رئي�س حزب
القوات اللبنانية �سمير جعجع الذي دعا �إلى
''اتخاذ تدابير كاملة في محيط مخيمات
الالجئين الفل�سطينيين وال�سوريين ومنع
الدخول �إليها والخروج منها'' 12،وك�أن الفيرو�س
ولد في مخيمات الالجئين الفل�سطينيين
وال�سوريين ولي�س في بلد في الجهة الثانية من
المعمورة .وكذلك الكاريكاتور العن�صري المقيت
الذي ن�شرته جريدة ''الجمهورية'' بمنا�سبة
ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية في  ١٣ني�سان/
�صاحب الر�سم فيه
�أبريل ،والذي �شبه
ُ
الفل�سطيني بفيرو�س كورونا.
َّ

�سيادة من اخلارج وتعدد
املرجعيات يف الداخل
ب�إق�صاء الفل�سطينيين في لبنان
حيز المخيمات
وا�ستثنائهم ،وح�شرهم في ّ
خارج القانون وال�سلطة الإجرائية ،تكون
الدولة اللبنانية قد تخلت طوع ًا عن حقوق
�سيادية على �أر�ضها حيث تقع المخيمات تلك،
�إذ �إنه ''لدينا داخل المخيمات في لبنان
ت�شكيلة متنوعة من ال�سيادات الجزئية ،وهي
ت�شمل حكام ًا فعليين ،كالحكومة اللبنانية،
وحكام ًا �شبه وهميين كاللجان ال�شعبية
ومنظمة التحرير والف�صائل الأُخرى ،ووكالة
الأونروا ،وبقية الوكاالت الإن�سانية ،الذين
ي�سهمون في حالة اال�ستثناء وي�شاركون في
تعليق القانون13''.
ومن خالل تزنير معظم المخيمات
الفل�سطينية في لبنان ب�إجراءات �أمنية من

مقاالت
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الخارج ،والعزوف عن ممار�سة ال�سيادة في
الداخل ،باتت المخيمات وخ�صو�ص ًا مخيم
عين الحلوة على �سبيل المثال ،بمثابة مع�سكر
اعتقال جماعي ي�شبه �إلى حد كبير نظام
بع�ض ال�سجون في البرازيل ،حيث تعلو الأ�سوار
المحرو�سة بالبنادق من الخارج ،و ُتترك في
الداخل ل�سيطرة الع�صابات ،وهي ت�شبه كذلك
''مع�سكرات االعتقال الأولى في �أوروبا'' التي
''كانت قد ُبنيت ك�أماكن لل�سيطرة على
الالجئين'' ،والتي تطورت الحق ًا ''كمع�سكرات
اعتقال ،مع�سكرات االعتقال النازية ،مع�سكرات
الإبادة العرقية'' ،وفق ًا لأغامبين14.
غير �أن نظرة �أغامبين �إلى مخيمات
االعتقال النازية تلك ،ال تبدو منطبقة تمام ًا
على و�ضع مخيمات الالجئين الفل�سطينيين
في لبنان ،وفي هذا ال�صدد يرى حنفي �أن
�أغامبين ''لم يهتم كثيراً بذاتية الفاعل
االجتماعي ( ،)Agencyفالفعل االجتماعي –
ال�سيا�سي هو فعل ت�ؤثر البنية فيه ،ولكن هذه
البنية ذاتها هي هيكلة م�ستمرة من قبل
الفاعل االجتماعي .فهو ينظر �إلى المخيم
وك�أنه معتقل جماعي والفاعلين هناك
وك�أنهم مجرد 'ال�ضحايا – الناجين' ،كما
ي�شير في كتابه ال�شهير '�أو�شفيتز؛ ال�شاهد
والأر�شيف' '' 15،بينما يمكن اعتبار
الفل�سطينيين داخل المخيمات �ضحايا،
وف�صائلهم ولجانهم ال�شعبية والجمعيات
المدنية والأونروا� ،ضحايا وحكام ًا في الوقت
نف�سه .فهم محكومون من الخارج ،ويحكمون
ويتحكمون في الداخل ،جزئي ًا.

ك�أنه عقاب القرون الو�سطى
يمكن اعتبار ما تتعر�ض له المخيمات
الفل�سطينية في لبنان ب�أنه عقاب قا�س ،ي�شبه
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�إلى حد بعيد ما كان يجري في �أوروبا في
القرون الو�سطى 16.فالعقاب الذي يقع على
الالجئين الفل�سطينيين عبر الإجراءات الأمنية
الخارجة عن نطاق القانون العام ،هو ''عقاب
يتناول الفكر والإرادة'' ،وفق المبد�أ الذي
�صاغه غابرييل مابلي ،وهو فيل�سوف وم�ؤرخ
وكاتب فرن�سي من القرون الو�سطى ،بحيث
''يتناول الق�صا�ص [ ]....الروح قبل الج�سد''17.
وبالتالي يمكن اعتبار الإ�صرار على موا�صلة
معاقبة المخيمات عبر محا�صرتها ،وحرمان
الالجئين الفل�سطينيين من حقوقهم ،هو في
قلب عقاب الروح والج�سد في �آن واحد ،فهو
بمثابة عقاب ''لي�س على ما فعلوه ،بل على ما
هم عليه ،وما �سيكونون عليه ،وما يمكن �أن
يكونوا عليه18''.
فال�سلطة اللبنانية تتعامل مع الالجئين
الفل�سطينيين في المخيمات ،مثلما تعاملت
�سلطات القرون الو�سطى في �أوروبا مع
المجذومين والم�صابين بالطاعون والمجانين؛
فهم في ا�ستثنائهم من الحياة العادية
للمواطن اللبناني وتهمي�شهم اقت�صادي ًا
وقانوني ًا� ،إنما ي�شبهون نفي المجذوم
والمجنون ،وفي فر�ض الح�صار على
مخيماتهم ف�إنهم كالم�صابين بالطاعون
الذين ُيحجرون في �أحيائهم؛ 19وفي الحالتين
ف�إن الهدف النهائي هو �إق�صاءهم ودفعهم –
بالقوة الناعمة – �إلى مغادرة البلد.
وي�أخذ �إق�صاء الفل�سطينيين في لبنان
وعزلهم ،الأبعاد ال�سيا�سية نف�سها لحجر
الم�صابين بالطاعون و�إق�صاء المجذومين
والمجانين ،ف�إق�صاء المجذوم والمجنون
ببعده ال�سيا�سي ''هو الحلم بتكوين طائفة
متجان�سة خال�صة ،طائفة نقية'' ،وحجر
20
المطعون ''هو الحلم بمجتمع من�ضبط''؛ ومن

هنا يمكن فهم موقف اليمين الم�سيحي
المت�شدد في عدم ال�سماح للمر�أة اللبنانية
المتزوجة من �أجنبي بمنح جن�سيتها لأوالدها
وزوجها �أ�سوة بالرجل اللبناني ،وهو ما
ي�صبح �أكثر و�ضوح ًا �إذا �أخذنا موقف رئي�س
التيار الوطني الحر جبران با�سيل الذي ا�شترط
ا�ستثناء المتزوجات من فل�سطينيين �أو
�سوريين ،كي يوافق على تمرير قانون بهذا
ال�ش�أن 21.ومن هذا المنطلق �أي�ض ًا يمكن فهم
الموقف النافر لجعجع ب�ش�أن حجر المخيمات
الذي �سبق �أن �أ�شرنا له ،فـ ''الحكام لكي
ي�شاهدوا كيفية عمل االن�ضباطات الكاملة
ف�إنهم يحلمون بحالة الطاعون .وهكذا في
�أ�سا�س الهيكليات االن�ضباطية ت�صلح �صورة
الطاعون بكل االلتبا�سات ،ولكل اال�ضطرابات؛
تمام ًا كما �صورة الجذام ،واالت�صال الذي
يجب قطعه ،ت�صلح �أن تكون في �أ�سا�س
هيكليات اال�ستبعاد''22.
والحكام في لبنان ،لي�سو فقط َمن هم في
ال�سلطة التنفيذية ،بل هم �أي�ض ًا قادة الأحزاب
ال�سيا�سية/الطائفية التي تت�شكل منها
ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية وغيرها من
�سلطات ،وهم ال�سلطة الحقيقية التي تتكون
وفق ًا لألفين توفلر من �سلطات :المال والقوة
والمعرفة (المعرفة ،بح�سب توفلر ،هي �أقوى
ال�سلطات ،ويمكن امتالك و�سائلها بالمال
والعنف ،وبا�ستخدام و�سائل �إعالم ومثقفين
في دعم مواقف �أ�صحاب ال�سلطة �أولئك
ومواقعهم ال�سيا�سية واالقت�صادية)23.
وبذلك يمكن فهم �سبب عدم قدرة ،و�/أو
عدم وجود �إرادة� ،أحزاب تزعم دعم الق�ضية
الفل�سطينية ،في فر�ض �إعطاء الالجئين
الفل�سطينيين حقوقهم التي تن�ص عليها �شرعة
حقوق الإن�سان والقانون الدولي لحقوق
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الإن�سان ،تحت ذريعة التوازن الطائفي وعدم
�إحراج الحلفاء المناه�ضين لحقوق الالجئين
الفل�سطينيين.

ن�شوء املخيم وت�أ�سي�س نظام
ال�سيطرة
ما يجب تكرار التذكير به ،هو �أن عزل
المخيمات لي�س وليد الأو�ضاع التي ن�ش�أت في
لبنان بعد خروج الف�صائل الفل�سطينية من
بيروت في �أعقاب االجتياح الإ�سرائيلي في
�سنة  ،١٩٨٢و�إنما ترافق مع ت�أ�سي�س هذه
المخيمات .وبينما برز دور وزير ال�صحة حمد
ح�سن في ت�أكيده �شمول الفل�سطينيين في
المخيمات وخارجها في خطة الوزارة
لمواجهة كورونا ،ف�إن القرار ال�سيا�سي لم
يتزحزح قيد �أنملة نحو تغيير ت�شريعي لواقع
الإق�صاء واال�ستثناء والعزل ،وقد ال يتزحزح
م�ستقب ًال.
فعزل الفل�سطينيين ك�أج�ساد �سيا�سية في
مخيمات ،وعزل المخيمات كحيز جغرافي،
هما �إجراء متوا�صل .وفي �شهادات جمعتها
خالل تح�ضيري ل�سل�سلة وثائقية عن التجربة
الفل�سطينية في لبنان ،تكررت معلومات �أدلى
بها فل�سطينيون عاديون ،و�آخرون نا�شطون
�سيا�سي ًا وقياديون في الف�صائل ومثقفون
وباحثون عاي�شوا المرحلة الأولى من اللجوء
أو�ضحت �أن االنت�شار الأول
�سنة  ،١٩٤٨و�
ْ
لأغلبية الالجئين المزارعين الذين جا�ؤوا من
القرى (وهم �أكثرية الالجئين في جميع
الأحوال) تركز في القرى الحدودية اللبنانية،
في حين لج�أ معظم �سكان المدن ال�ساحلية �إلى
المدن ال�ساحلية اللبنانية (�صور و�صيدا
وبيروت وطرابل�س) ،بينما �سكن الأخيرون في
م�ساكن ا�ست�أجروها .وقد توزع معظم
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المزارعين الالجئين في الحقول ،وبع�ضهم
ا�ست�أجر منازل في قرى كان على عالقة مع
�سكانها قبل النكبة� ،إذ �إن فل�سطين كانت قبل
�سنة  ١٩٤٨بمثابة دول الخليج اليوم للعمالة
اللبنانية 24،وثمة تقارير تتحدث عن عودة
قرابة  ١٠٠٫٠٠٠لبناني �إلى لبنان بعد
النكبة ،كانوا يعملون ويعي�شون في فل�سطين.
تحدثت ال�شهادات �آنفة الذكر ،عن �أنه بعد
قرابة �شهرين من اللجوء �إلى لبنان ،ح�ضرت
قوات من الجي�ش اللبناني ب�شاحنات ع�سكرية،
وبا�شرت نقل ه�ؤالء في اتجاه مدن �صور
والنبطية و�صيدا وطرابل�س ،لأ�سباب �أمنية في
�أعقاب توقيع اتفاق الهدنة مع �إ�سرائيل.
و�أخبرني الباحث الفل�سطيني ح�سين علي
اللوباني عن رحلة القطار التي نقلت �إلى
�سورية ،المئات في كل دفعة ،وفي كابينات
مخ�ص�صة لنقل الموا�شي ،لكن بعد �أن �أُقفلت
الحدود ال�سورية في وجه الالجئين المنقولين
من لبنان ،جرى �إنزالهم من القطار في منطقة
في عكار كانت نائية في حينه ،ليتكون ما
بات ُيعرف بمخيم نهر البارد الذي �سيكون له
وقفة خا�صة في مقالتنا هذه.
عند هذه المرحلة بد�أ المخيم الفل�سطيني
في لبنان يتكون :تجمعات ب�شرية في العراء
بال غطاء ،والحق ًا تحت خيم كبيرة ومتو�سطة
الحجم قدمتها جهات �إغاثية ،وال �سيما
كن�سية ،وفي كل واحدة �أكثر من عائلة من
الأقارب �أو �أبناء القرية الواحدة.
وفي هذه المرحلة ،كانت حوكمة هذه
التجمعات تتم عبر المرجعيات االجتماعية
التقليدية ،كالم�شايخ وكبار ال�سن والوجهاء
والمخاتير الذين كانوا يح ّلون النزاعات بين
تلك التجمعات ويحكمون فيها .ثم بد�أت عملية
�إح�صاء الالجئين في تلك التجمعات بهدف
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تنظيم توزيع الم�ساعدات العينية التي كانت
تجلبها الجهات الإغاثية ،وهي عملية
ا�ستفادت منها الأونروا عند ت�أ�سي�سها وت�سلمها
�إدارة عمليات الإ�سكان والإغاثة والتعليم في
المخيمات.
فاعتباراً من مطلع الخم�سينيات ،انتقلت
�إدارة العملية الإغاثية وما يترتب عليها من
�إجراءات �إدارية� ،إلى وكالة �إغاثة وت�شغيل
الجئي فل�سطين في ال�شرق الأدنى (الأونروا)
التي ت�أ�س�ست بقرار من الجمعية العامة للأمم
المتحدة في نهاية �سنة  25، ١٩٤٩وبقيت
الإدارة االجتماعية ،بمعنى حل النزاعات ،بيد
ال�شخ�صيات التقليدية ،حتى نهاية حكم
الرئي�س كميل �شمعون ( )١٩٥٨واالنتقال �إلى
مرحلة رئا�سة الجنرال ف�ؤاد �شهاب ،حين بد�أت
مرحلة �إدارة �أمنية �صارمة للمخيمات ،تولتها
ا�ستخبارات الجي�ش� ،أو ما كان ُيعرف
بـ ''المكتب الثاني'' ،و ُفر�ضت رقابة �شديدة
على المخيمات ،وعلى الوجود الفل�سطيني
عامة .فكان انتقال الالجئين من جنوبي
الليطاني �إلى �شماله� ،أو من ال�شمال �إلى
جنوبي الليطاني يتطلب موافقة م�سبقة (�إذن/
ت�صريح مكتوب) من ا�ستخبارات الجي�ش
اللبناني ،كما �أن االنتقال �إلى ال�سكن من مخيم
�إلى مخيم ،بات يتطلب موافقتين :من المكتب
الثاني ،ومن الأونروا .وحتى �سنة  ١٩٦٩حين
انتف�ضت المخيمات على �سلطة المكتب الثاني
في ظروف من ال�صراع ال�سيا�سي اللبناني -
اللبناني ،بقيت الحال على تلك ال�صرامة في
المراقبة 26،بل جرى �إنزال العقاب ال�شديد على
كل َمن تخول له نف�سه التورط ب�أي ن�شاط
�سيا�سي� ،أو حتى مجرد �إحياء ذكرى وطنية.
�إن كل َمن �سكن المخيمات �أو در�س في
مدار�س الأونروا فيها ،في تلك الفترةَ ،ل َم�س

َل ْم�س اليد الت�صرفات الفظة ل�سلطة المكتب
الثاني ،و�شهد موت �أو �إعاقة نا�شط �سيا�سي� ،أو
�شخ�ص عادي تحت التعذيب ،لمجرد �أن مخبراً
من المخيم و�شى به ل�سبب �أو لآخر .ومن خالل
م�شاهداتي �شخ�صي ًا ،ف�إن جار منزلنا العائلي
الب�ص ،ت�سبب له التعذيب المفرط في
في مخيم ّ
ثكنة بنوا بركات في �صور ب�إعاقة دائمة،
لمجرد و�شاية ب�أنه كان نا�شط ًا �سيا�سي ًا ،بل
�إن والدي ،المدر�س في مدار�س الأونروا،
تعر�ض لو�شاية حا�سد ب�أنه ع�ضو في حزب
ّ
قومي محظور ،لكن لح�سن الحظ ف�إن ال�ضابط
الذي ُك ّلف بالمتابعة كان تلميذه� ،إذ �إن والدي
كان يعطي �أي�ض ًا درو�س ًا خ�صو�صية في مدينة
�صور حيث كنا ن�سكن حتى �سنة ،١٩٧٣
ف�أُقفل الملف ونجا والدي من م�صير مجهول.
ومن الحوادث التي تظل عالقة في ذاكرتي،
العقاب الذي تلقاه تالمذة من ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي في مدر�سة دير يا�سين في مخيم
الب�ص ،من طرف عنا�صر المكتب الثاني،
لمجرد �أنهم �أحيوا داخل المدر�سة ذكرى
النكبة .فقد كنت في ال�صف الثالث االبتدائي،
بينما طالب ال�صف ال�ساد�س كان عمر بع�ضهم
يتجاوز  ١٦عام ًا� ،إذ كان كثيرون يلتحقون
بالمدر�سة في عمر كبير ن�سبي ًا.

عني احللوة ونهر البارد منوذجان
ل إلق�صاء

في �سنة  ،١٩٦٩ومع ت�صاعد التوتر
ال�سيا�سي واالجتماعي في لبنان ،وانطالقة
العمل الفل�سطيني الم�سلح وا�ستحواذه على
ت�أييد وا�سع في لبنان ،انتف�ض المخيم
الفل�سطيني على �سلطة المكتب الثاني ،ودام
تحرره من �سلطة االن�ضباط والعقاب ال�صارمة
حتى �سنة  ،١٩٨٢حين عادت الأمور �إلى
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�سابق عهدها ،بل ُنفذت في مخيم �شاتيال
واحدة من �أب�شع المجازر راح �ضحيتها مئات
اللبنانيين الفقراء والفل�سطينيين ،و�أ�صيب
المخيم مجدداً خالل حرب المخيمات
( ،)١٩٨٧-١٩٨٥كما جرى الت�ضييق الأمني
على مخيمات �صور بعد هذه الحرب.
واختبر مخيم عين الحلوة بداية مرحلة من
الإغالق المتدرج بعد ال�شروع في تطبيق اتفاق
الطائف ميداني ًا ،والقا�ضي ب�سحب �سالح
الملي�شيات (وهو �سالح ُ�سحب من بع�ضها
وبقي بيد بع�ضها الآخر) ،وخ�صو�ص ًا بعد
جريمة اغتيال ق�ضاة في محكمة مدينة �صيدا
فـي �سنـة  ،١٩٩٩والـتي ا ُّتهم بتنفيذها
مجموعة ''ع�صبة الأن�صار'' المتطرفة التي
تحولت الحق ًا �إلى مجموعة معتدلة وباتت
تن�سق مع �سائر الف�صائل ومع �أجهزة الأمن
اللبنانية.
وفي ال�شمال تبرز حالة مخيم نهر البارد
الذي ا�ستبيح تمام ًا بذريعة محاربة تنظيم
''فتح الإ�سالم'' الإرهابي ،ال�صنيعة الأمنية
الخارجية الذي �أُدخل �إلى المخيم تحت جنح
الظالم .ففي �سنة  ،٢٠٠٧ن ّفذ �إرهابيون من
هذا التنظيم المكون ب�أغلبيته من لبنانيين
وجن�سيات عربية متعددة ،جريمة ب�شعة راح
�ضحيتها جنود من الجي�ش اللبناني في مواقع
للجي�ش على �أحد �أطراف المخيم ،و�أعقب ذلك
معركة طلبت ال�سلطات اللبنانية لح�سمها،
خروج �سكان المخيم ،وهو ما تم بالتن�سيق مع
مختلف الف�صائل الفل�سطينية ،ف ُق�صف المخيم
ود ّمر جزء كبير منه ،ثم ُدمر جزء �آخر
ب�شدة ُ
عقب انتهاء المعركة .وكان من المفتر�ض �أن
يكون مخيم نهر البارد نموذج ًا لمخيم مدني
غير م�سلح ُتفر�ض �سيادة الدولة العادلة عليه
بالكامل ،لكن ما حدث كان بخالف ذلك
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وحدد له مدخالن فقط
تمام ًا .فقد حو�صر ُ
يراقبهما الجي�ش اللبناني .وبعد بدء عودة
ال�سكان �إلى ما ُيعرف بالمخيم الجديد ،وفي
�أثناء زيارة لي للمخيم في مهمة �صحافية،
ر�أيت م�سد�س ًا م�شكو ًال على خا�صرة عن�صر
فل�سطيني من �أحد الف�صائل كنت �أعرفه �سابق ًا،
ولما �س�ألت �أ�صدقاء هناك ،كيف له �أن يحمل
ّ
�سالح ًا في الوقت الذي ُيفتر�ض �أن يكون
المخيم خالي ًا من �أي �سالح �سوى �سالح
الجي�ش وقوى الأمن� ،أجابوني ب�أنه ،و�آخرين
مثله ،يعملون مخبرين لدى ا�ستخبارات
الجي�ش اللبناني ،وهو َمن ي�سلحهم.
� ّأما �إقفال مخيم عين الحلوة ،في�شبه نظام
بانوبتيكون ( )Panopticonلل�سجون الذي
والمنظر
�صممه الفيل�سوف الإنجليزي
ّ
االجتماعي جيريمي بنتهام (Jeremy
 )١٨٣٢ – ١٧٤٨( )Benthamفي �سنة ،١٧٨٥
وتناوله فوكو مطو ًال ،كنموذج ت�أ�سي�سي ،في
كتابه ''المراقبة والمعاقبة :والدة ال�سجن'' ،مع
اختالف في ال�شكل؛ فبد ًال من �أن يكون برج
المراقبة في و�سط البانوبتيكون� ،أقيمت �أبراج
المراقبة الع�سكرية في عين الحلوة في قلب
الجدار الكونكريتي الذي يز ّنر المخيم.
''والبانوبتيكون هو حظيرة �أو زريبة ملكية؛
حل فيها الإن�سان محل الحيوان '' 27،وفي
داخله يت�صارع المحبو�سون فيما بينهم
ويرتبطون في الخارج مع ال�سجان الذي هو
في و�ضع المخيمات المحا�صرة� ،ضابط
ا�ستخبارات الجي�ش� ،أو واحد من الأجهزة
الأمنية اللبنانية التي لها كثير من العيون
داخل المخيمات ،وعند الحاجة ي�ستطيع
ال�سجان دخول المخيم والقيام ب�أعمال �أمنية
ّ
�سريعة ومن�سقة للقب�ض على مطلوبين؛
وحادثتا اعتقال المزور ال�شهير ح�سن نوفل
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الملقب بح�سن الحكيم 28،والمتهم بالإرهاب
عماد يا�سين الذي و�صف ب�أنه �أمير داع�ش29،
ُ
من داخل المخيم ،دليالن �صارخان على
�إمكان ا�ستباحة المخيم في �أي وقت ،وعلى
نق�ض فكرة ''المخيم الجزيرة'' الخارج على
�سلطة الدولة ،مثلما ُي�شاع دائم ًا .فعملية
توقيف الحكيم جرت في و�سط المخيم
وبالتعاون مع ف�صيل فل�سطيني ،وعملية
توقيف يا�سين جرت في حي يقع على طرف
ٍ
ومحاذ لحاجز للجي�ش اللبناني ،وهو
المخيم
حي كثيراً ما ُو�صف ب�أنه وكر للمتطرفين
الإ�سالميين .وهاتان الحادثتان ت�ؤكدان �أن
في �إمكان الأجهزة الأمنية الدخول �إلى المخيم
والخروج منه ب�سالم ،عندما تقرر ذلك� ،أو
عندما ُتعطى الغطاء ال�سيا�سي.
في هاتين العمليتين كان التعاون مع
�أ�شخا�ص و� /أو جهات داخل المخيم ،وا�ضح ًا
تماماً .ومثلما ذكرنا �سابقاً ،ف�إن في جميع
المخيمات يوجد مخبرون يتعاونون مع الأجهزة
الأمنية ،بل هناك جهات تن�سق مع �أحزاب
لبنانية فاعلة ومتحكمة (�سلطة ظل حقيقية).
وقد ب ّلغني م�س�ؤول فل�سطيني رفيع ،مرة� ،أنه
فوجىء لدى زيارته م�س�ؤو ًال �أمني ًا لبناني ًا بارزاً،
ب�أن مح�ضر اجتماع لقيادات فل�سطينية كان بيد
هذا الم�س�ؤول الأمني الذي قر�أ له بع�ض ما دار
من �سجاالت داخل االجتماع.
�إن ذلك ُيحيل مجدداً �إلى نظام
البانوبتيكون الذي ''يعمل كنوع من المختبر
بالن�سبة �إلى ال�سلطة .فبف�ضل �أولوياته
الرقابية ،يكت�سب بفاعلية وكفاءة الت�سرب �إلى
�سلوك النا�س؛ وبذلك يتحقق مزيد من المعرفة
ي�ستقر على مقدمات ال�سلطة ،ويكت�شف �أ�شياء
تجب معرفتها فوق كل ال�سطوح التي ُتمار�س
فيها هذه ال�سلطة30''.

كورونا خميم اجلليل ومنوذج
البانوبتيكون
قد تكون حادثة اكت�شاف حاالت كورونا
في مخيم الجليل في البقاع� ،أدت دوراً في
الإ�ضاءة على الواقع المزري لهذا المخيم،
و�سائر مخيمات الالجئين الفل�سطينيين ،وعلى
ا�ستحالة اتخاذ �إجراءات �ضرورية للوقاية من
الفيرو�س ،وا�ستطراداً ،كدليل على انطباق نظام
البانوبتيكون على تلك المخيمات.
فحتى � ٢١شباط/فبراير  ،٢٠٢٠لم يكن
لبنان قد �أعلن �أي �إ�صابة بفيرو�س كورونا
الذي بد�أ اكت�شاف انت�شاره عالمي ًا في �أعقاب
الإعالن ب�ش�أنه في مدينة ووهان ال�صينية في
ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠١٩تمت ت�سمية
فيرو�س كورونا الم�ستجد هذا :كوفيد ،١٩
داللة على انت�شاره في تلك ال�سنة) ،وبقيت
مخيمات الالجئين الفل�سطينيين في لبنان من
دون �إعالن �أي حالة حتى يوم الثالثاء ٢١
ني�سان�/أبريل� ،إلى �أن �أُعلن �أول �إ�صابة لالجئة
فل�سطينية من �سورية تقطن عائلتها في مخيم
الجليل ،وذلك بعد �أن جاءت الفحو�صات
المخبرية الخا�صة بالفيرو�س �إيجابية؛
فحجرت عائلة الم�صابة ،و�أُغلق المخيم
ُ
بوا�سطة حاجز للجي�ش اللبناني ،و�أُجريت
فحو�صات ع�شوائية لـ  ٩٤من �سكان المخيم،
�أظهرت �إ�صابة � 5أفراد من عائلة الم�صابة
بالفيرو�س ،وذلك و�سط هلع بين ال�سكان البالغ
عددهم � ٢٥٠٠شخ�ص تقريب ًا ،وفي الأحياء
اللبنانية المجاورة.
و َف ْر�ض الح�صار على مخيم الجليل لي�س
حالة نافرة في ظروف غير طبيعية ،كما �أن
حجر مدينة �أو تجمع �سكاني لي�س جديداً ،وال
يعود �إلى جائحة كورونا � ،اّإل �إنه ي�صبح غير
طبيعي في حال اال�ستخدام ال�سيا�سي

كورونا والفلسطينيون يف لبنان

للح�صار/الحجر ،مثلما ا�ستخدمته الجمهورية
الفرن�سية في � ٥أيلول�/سبتمبر � ،١٧٩٥إذ
''تطور �أمر نظام حالة الح�صار ليتحرر من
ارتباطه الأ�صلي بحالة الحرب ،ويتحول �إلى
�أداة �أمنية و�شرطية غير اعتيادية لمواجهة
اال�ضطرابات والفتن الداخلية ،ومن ثم تحول
من حالة ح�صار حقيقية �أو حربية �إلى وهمية
�أو �سيا�سية31''.
�إن مخيم الجليل المحجور ب�سبب كورونا
يمكن اعتباره نموذج العي�ش البعيد عن
الكرامة الإن�سانية منذ ن�ش�أته ،كما �أن ظروف
ت�أ�سي�سه تعطي �صورة عن والدة مخيمات
الالجئين الفل�سطينيين في لبنان ،فكيف
ت�أ�س�س ولماذا ُيطلق عليه ا�سم مخيم ويفل؟
�إن زيارة لموقع الأونروا تك�شف بع�ض
معطيات ت�أ�سي�س المخيم وظروفه .تقول
الأونروا في موقعها الإلكتروني:

مخي��م الويف��ل لالجئين هو ف��ي الأ�صل
ثكن��ات ع�سكرية فرن�سية .وقد عملت تلك
المبان��ي الإثنا ع�شر عل��ى توفير الملج�أ
لالجئين الفل�سطينيي��ن في عام .1948
وف��ي ع��ام  ،1952ت�سلم��ت الأون��روا
م�س�ؤولي��ة تقديم الخدمات ف��ي المخيم.
ويبع��د مخي��م الويفل  90كيلومت��راً �إلى
ال�ش��رق م��ن بي��روت ف��ي وادي البق��اع
بالقرب من مدينة بعلبك.
وعل��ى الرغم من �أن المخيم قد عانى
م��ن �أ�ضرار بنيوية �أقل من �أي مخيم �آخر
خ�لال �سن��وات الح��رب الأهلي��ة � ،اّإل �إن
الظ��روف المعي�شي��ة فيه تحدي��داً تعاني
من ظلف �شديد.
والم�ساك��ن في المخيم لي�ست �صحية
حي��ث ال ي��زال الالجئ��ون يعي�ش��ون في

مقاالت

101

الثكن��ات الأ�صلية التي تع��ود �إلى حقبة
الجي���ش [الفرن�س��ي] ،وه��ي تفتق��ر �إل��ى
�ض��وء النه��ار والتهوي��ة .والظ��روف في
المخيم قا�سية على وجه الخ�صو�ص في
ال�شت��اء حيث �إن ال��وادي [وادي البقاع]
ع��د منطق��ة ريفي��ة نائي��ة ذات �شت��اء
ُي ّ
قار�س و�صعب.
ول��دى اتحاد تل��ك الظ��روف بالفقر،
ف���إن النتيج��ة ت���ؤدي لحدوث ع��دد من
الم�ش��اكل االجتماعي��ة .ولي���س ب�إمكان
الالجئي��ن الفل�سطينيي��ن �س��وى العث��ور
عل��ى وظائ��ف عر�ضي��ة ف��ي الزراع��ة
والإن�ش��اءات .ويت�سرب الطالب غالب ًا من
المدار�س بهدف �إعالة �أ�سرهم32.
يقول محمد خ�ضر داود في �شهادة �ضمن
عملي الوثائقي الم�شار �إليه �سابق ًا� ،إن بع�ض
�سكان مخيم ويفل قدموا من مخيم القرعون
الذي �أزيل بعد البدء ب�إن�شاء بحيرة القرعون.
وي�شرح �أنه عندما انتقل وعائلته �إلى ثكنة
ويفل (مخيم الجليل) ،كانت العائالت تتجمع
في ''قوواي�ش'' ،وتف�صل بينها بما تي�سر من
�أغطية قدمتها لهم جمعيات �إغاثية ،و�أن البرد
كان �شديداً ،وخ�صو�ص ًا �أنهم و�صلوا مع بداية
ف�صل ال�شتاء ،وكان الالجئون يفتقرون �إلى
المالب�س ال�شتوية ،فلج�أوا �إلى جمع مخلفات
الأبقار (الزبل) من الحقول حيث يعملون،
وكانوا ي�شعلونها للتدفئة.
ويقول ع�ضو المجل�س الوطني الفل�سطيني
عبد رجا �سرحان (�أبو نزار) الذي �سكن
وعائلته بعد الخروج من فل�سطين في مخيم
القرعون عقب �إبعادهم عن منطقة بنت جبيل،
خالل مقابلة في �سياق التح�ضير للوثائقي
الم�شار �إليه� ،إن مخيم القرعون كان عبارة عن
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''هنغارات'' من بقايا الجي�ش الإنجليزي،
ومهاجع �أ�صغر قلي ًال ،وكانت ظروف المعي�شة
غاية في ال�صعوبة ،و�إن عدداً من ال�سكان
ماتوا ب�سبب البرد القار�س ،قبل �أن يتم نقل
ال�سكان مجدداً �إلى مخيم ويفل ومخيمات
ال�شمال والنبطية و�صور ،فتركوا خلفهم
موتاهم الذين ُدفنوا هناك وغرقوا مع بقايا
المخيم في قعر البحيرة33.
ما يعنينا هنا ،لي�س �سرد تاريخ �إن�شاء
مخيمي القرعون والجليل/ويفل ،وال الظروف
َ
التي رافقته ،بل �إعطاء مثل �صارخ يمكن
�إحالته 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 �أي�ض ًا مخيم
ال�ضبية في المتن ،والذي كانت بدايته من
�إ�سطبالت مهجورة للجي�ش الفرن�سي �أي�ض ًاّ � .أما
المخيمات التي ُبنيت خارج تلك ال�صيغة،
فجرى محا�صرتها ب�شكل مبا�شر وظاهر� ،أو
بتمو�ضع وحدات ع�سكرية لي�ست بعيدة عنها،
وفي �إمكانها محا�صرة المخيمات في �أي
لحظة.
بالعودة �إلى كورونا مخيم الجليل ،تقول
نا�شطة و�صديقة وزميلة تابعت عن كثب خبر
اكت�شاف حالة �إ�صابة الكورونا� ،إن عالمات
ا�ستفهام ُطرحت عن �سبب الت�أخر حتى ٢١
ني�سان�/أبريل ،علم ًا ب�أن الفحو�صات للمر�أة
الم�صابة جرت قبل ذلك ،وت�شير �إلى احتمال
�أن يكون االنت�شار �أو�سع من ذلك كثيراً ،و�أنه
جرى التكتم على الأمر كي ال ت�سود حالة من
الهلع تدفع ال�سكان �إلى المغادرة ،عالوة على
ما قد ينتج �أي�ض ًا من توتر �أمني مع الجوار.

�إن الكثافة ال�سكانية العالية �أ�ص ًال في
مخيم الجليل/ويفل ،زادت كثيراً بعد لجوء
فل�سطينيين من �سورية �إليه ب�سبب الحرب
الدائرة هناك ،كما �أن و�ضع �سائر المخيمات
لي�س �أف�ضل كثيراً ،فمن المعروف �أن مخيمات
برج البراجنة و�شاتيال وعين الحلوة تعاني
كثافة �سكانية عالية ،والمنازل فيها
متال�صقة ،الأمر الذي يحول دون �أي تباعد
اجتماعي ،وهو التعبير الذي �ساد العالم كله
بعد تف�شي جائحة كورونا.
� ّأما المخيمات الأُخرى مثل البداوي،
وحديث ًا نهر البارد بعد �إعادة بناء الجزء
الأكبر منه ،ومخيمات مدينة �صور ،وهي التي
منازلها �أقل الت�صاق ًا ،ف�إنها تعاني بدورها
كثافة �سكانية عالية تجعل من الم�ستحيل
ت�صور تباعد اجتماعي ،على الرغم من جميع
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الف�صائل
والأونروا ،والدور المميز لل�سفارة الفل�سطينية،
في تزويد �أطقم المتطوعين ببع�ض
الم�ستلزمات ال�ضرورية ،ف�ض ًال عن التبرعات
من طرف هيئات و�شخ�صيات ،والموقف
الأخالقي والإن�ساني لوزارة ال�صحة اللبنانية
التي �أكدت ونفذت قرارها بالتعامل مع
الالجئين الفل�سطينيين بما يتعلق بجائحة
كورونا ،كتعاملها مع �أي مواطن لبناني،
وبالتن�سيق مع وكالة الأونروا ،علم ًا ب�أن
بع�ض الإجراءات يبدو معقداً قلي ًال؛ فمث ًال ،على
َمن تظهر عليهم �أعرا�ض الإ�صابة ،االت�صال
بوزارة ال�صحة اللبنانية ثم بمندوب الأونروا
في المنطقة ،فيتم التن�سيق بين الأونروا
والوزارة وبالتعاون بين ال�صليب الأحمر
اللبناني والهالل الأحمر الفل�سطيني لنقل
الم�صاب من المخيم.
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ا�ستثناء �إيجابي عر�ضي!
نريد �أن نتفاءل بالخير بعد التعامل
الإن�ساني من طرف وزارة ال�صحة اللبنانية مع
الالجئين الفل�سطينيين المقيمين في لبنان،
ع ّلنا نجده بعد �سبعة عقود من لجوء غلب عليه
طابع الإق�صاء والعزل واال�ستثناء والتهمي�ش
والمعاقبة ،وخ�صو�ص ًا �أن بعد كل وباء �أو
جائحة �أو حدث عالمي جلل ،ف�إن الدول
والمجتمعات ت�شهد تغييرات جوهرية في نظم
الحكم وال�سيا�سات ،وحتى في بع�ض العادات
والتقاليد والت�صرفات االجتماعية.
لكن ثمة وقائع �أُخرى تقودنا �إلى االعتقاد
�أن �إيجابية �إجراءات وزارة ال�صحة وبع�ض
الأحزاب اللبنانية والقيادات المرحبة بما قامت
به الوزارة ،لي�ست �سوى ا�ستثناء �إيجابي ًا عر�ضي ًا
على ا�ستثناء �سلبي م�ستدام .ومن هذه الوقائع،
ت�صريح رئي�س حزب القوات اللبنانية �سمير
جعجع الذي دعا �إلى حجر مبكر للمخيمات،
والكاريكاتور العن�صري في جريدة ''الجمهورية''
اللبنانية الذي �شبه الفل�سطينيين ب�أنه خطر
يوازي خطر فيرو�س كورونا ،والذي �أزيل الحقاً.
ومقارنة بواقعة طرد �أبو طه من طائرة
العودة القادمة من الإمارات ،ف�إن ت�صريح
جعجع وكاريكاتور نداء الوطن يبدوان �أقل
عائدين لرئي�س حزب كان
فظاعة ،كونهما َ
قائد ميلي�شيا ارتكبت كثيراً من المجازر خالل
الحرب الأهلية ،ولو�سيلة �إعالم فيها كثيرون
من كارهي الفل�سطينيين ،بينما حادثة �أبو طه
تدل على توجه ر�سمي ب�إبقاء �سيا�سات
الإق�صاء والعزل والتهمي�ش الم�سلطة على
رقاب الالجئين الفل�سطينيين.
وكان �أبو طه قد ك�شف الحادثة بنف�سه
عندما ن�شر ما جرى معه في �صفحته في
موقع فاي�سبوك� ،إذ قال:
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خبر �ش��ي �صار معي الي��وم ،ويا
حبي��ت ّ
ّ
ري��ت تو�ص��ل الفك��رة لل��كل� .أن��ا �ش��اب
فل�سطين��ي ا�سم��ي ط��ارق رفي��ق �أبو طه
مواليد لبنان وبي��ي خلق بلبنان وجدي
�إج��ا ع لبن��ان عم��رو � ١٤سن��ة وتج��وز
م��ن لبناني��ة .در�س��ت وتعلم��ت ،الحم��د
للـ��ه �أهل��ي دفعو علي��ي دم قلبن وحرمو
حال��ن من كل �شي كرمال �إتعلم .خ ّل�صت
هند�س��ة وا�شتغل��ت وبعم��ري م��ا فت��ت
ب�سيا�س��ة �أو ح��زب ،كافي خي��ري �شري.
داقت [�ضاقت] الأمور وطلعت على دبي
فت�ش على �شغل مت��ل �أي �شخ�ص وعلقت
ب�سب��ب كورونا .قدمت طل��ب �إنو �إرجع ع
لبنان (بل��دي) و�إجا ا�سمي على الطيارة.
الي��وم حج��زت وجهزت حال��ي وو�صلت
عالمط��ار .قطع��ت الأم��ن والج��وازات
وو�صل��ت على الطيارة و�أنا على �أحر من
الجم��ر ل�شوف �أهلي ومرت��ي وابني وكل
النا���س وهني موعودي��ن �إرجع .و�صلت،
عالطي��ارة ف��ي �شخ�صي��ن م��ن الأم��ن
الع��ام اللبناني على مت��ن الطيارة �أخدو
البا�سب��ور (الوثيقة اللبنانية الفل�سطينية
ال�ص��ادرة م��ن الجمهوري��ة اللبناني��ة)
بيتفاجق [بتفاج�أ] واحد بقول �شو هيدا
ليه غي��ر؟ [لم��اذا ه��ذا ال�شخ���ص يحمل
جواز �سفر مختلف ًا؟] .قلتلو �أنا فل�سطيني
بيك و�أمك فل�سطينية،
لبناني ،قال يعني ّ
قلتل��و �إي .ق��ال وق��اف ع جن��ب .وقفت
�ساعة ،وبخ�لال هال�ساعة كل �شوي حدا
ياخ��د البا�سبور ويرجع��و� .س�ألت موظفة
عل��ى الطيارة الأمن الع��ام اللبناني ''�شو
الم�شكل��ة؟ معو وثيق��ة لبنانية يعني من
لبنان'' ،رد العن�صر بالأمن العام اللبناني
''هي��دي للزع��ران'' .ح�سي��ت ب�إهان��ة،
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بعم��ري م��ا تعر�ض��ت لهيك موق��ف ،كل
عمري محبوب ومحترم وما غلطت بحق
بتحمل
حدا .رجع��و حكو معو قال �أنا ما ّ
م�س�ؤولي��ة يطل��ع معنا عالطي��ارة ك �إنو
[ك�أن��ه] �إرهابي يمكن .رجع��ت م�ضيفة
قالتل��و ح��رام خل��ي ال�ش��اب يرت��اح �إلو
�ساعة واقف .ق��ال روح قعود عالكر�سي
الل��ي حد الباب .حترت �ش��و �أعمل ،دقيت
لوال��دي ع��م خب��رو الق�ص��ة و�ش��و ب��دي
�أعم��ل يمكن ما ي�سمحولي �سافر� .شافني
ال�ش��ب ،بقول ب��كل ا�سته��زاء'' :ليك كمان
بل���ش يدق تلفون��ات ،واللـ��ه الدني كلها
م��ا بتطلعو عالطي��ارة'' ،وقالولي وقاف
برا .وقف��ت  ٣٠دقيقة بالغبرة والرطوبة
وال�شم���س على درج الطي��ارة ،و�آخر �شي
قالول��ي ف��ل ممن��وع تطل��ع عالطي��ارة.
جماعت [جماع��ة] الميدل �إي�ست والأمن
والجوازات بدبي تعاونو كتير الحمد للـه
وخلون��ي �إرجع فوت على دب��ي .ب�س ما
فهمت �أنا �إنو �إذا فل�سطيني يعني ''�أزعر''!!!
كل ال�شك��ر للأم��ن والج��وازات بدبي �إنو
ت�ساهل��و وح�سو بالظروف اللي �أنا فيها،
ب���س ل��و ما وافق��و �إنو ف��وت ع دبي (مع
العلم حقه��ن كرمال �أنا ختمت البا�سبور
خ��روج) �ش��و كان �صار؟ بقع��د بالمطار
ليفت��ح مطار لبنان؟ م��ع العلم �إنو الأمن
الع��ام اللبنان��ي كان مفرو���ض يح���س
بظروفي �أكتر بحيث �إنو �أنا مقيم بلبنان
وبو�ضع ما بي�سمح للعن�صرية .ما فهمت
العن�صري��ة اللي عن��د الموظف من الأمن
الع��ام اللبنان��ي .كل �أ�صحابي و�أحبابي
ناطري��ن �شوفن وي�شوفون��ي .ابني عمرو
� ٣سنوات ون�ص ناطرني وعم يقول بابا
ج��اي .ه�ل�أ �شو بقل��و؟ بعرف �إن��و يمكن

 %٩٩تقريب ًا من اللبنانية منن هيك ،ب�س
�أن��ا كرامت��ي انهانت وبكي��ت حرقة م�ش
لإن��و ما رجع��ت (ع�س��ى �أن تكرهو �شيء
وهو خير لك��م) ب�س ليه بدي ح�س حالي
هلقد زغير بعي��ون بع�ض الب�شر �أو ُيحكم
عليي من جن�سيتي؟34
انت�شرت حادثة �أبو طه ب�سرعة ،و�أعقبتها ردات
فعل على مواقع التوا�صل االجتماعي دانت ما
حدث معه ،كما ُن�شر الخبر في معظم ال�صحف،
وتداولته و�سائل الإعالم المرئية والم�سموعة
والإلكترونية .وحتى م�ساء الأربعاء � ٦أيار/
مايو  ،٢٠٢٠تاريخ اطالعي على �صفحة �أبو
طه ،كان ما كتبه قد تمت م�شاركته ٢٠٠٠
مرة ،وتم التعليق عليه  ٢٥٠٠مرة ،و�شوهد
 ٧٦٠٠مرة.
وجرى التداول �أي�ض ًا ،عبر و�سائل التوا�صل
وبع�ض المواقع وال�صحف ،بتعميم �صادر عن
الأمن العام ُن�شر في موقع ال�سفارة اللبنانية
في �أبو ظبي ،يو�ضح �سبب طرد ال�شاب
الفل�سطيني من الطائرة ،وجاء فيه:

�إلحاق�� ًا بالتعميم رق��م /٥٩٣٢م د �ص
تاري��خ  ٢٠٢٠/٠٤/١٠وا�ستن��اداً �إل��ى
وثيق��ة االت�ص��ال رق��م /١٣١٣٢د ا م
تاريخ  ٢٠٢٠/٠٤/٣٠تعديل المق�صود
باللبنانيين العائدين �إلى عائلة اللبناني
(زوج – زوج��ة �أوالد) دون ال�سم��اح
بمرافقة الخدم والأ�شخا�ص من التابعية
الفل�سطينية الالجئة في لبنان35.
� ّأما التعليق الر�سمي على الحادث ،والذي �صدر
بعد ردات فعل وا�سعة منددة بما جرى،
وخ�صو�ص ًا باللغة العن�صرية الواردة في
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�إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم
الدخول �إلى لبنان في مراحل الحقة36.

التعميم �أعاله ،فاقت�صر على بيان عن الأمن
العام اللبناني ُن�شر في �صفحة المديرية في
موقع تويتر يعفي المديرية من الم�س�ؤولية،
حملها للحكومة اللبنانية .وجاء في
ُ
وي ّ
الت�صريح:

تداول بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي
معلوم��ات ع��ن ع��دم �سم��اح �ضابط من
المديري��ة العام��ة للأمن الع��ام ل�شخ�ص
فل�سطيني الجىء في لبنان بالعودة على
متن الطائرة التي �أعادت اللبنانيين يوم
�أم�س من مطار دبي.
يه��م المديري��ة العامة للأم��ن العام
ّ
�أن تو�ض��ح �أنها تعمل وفق ًا لقرار مجل�س
ال��وزراء القا�ض��ي بع��ودة اللبنانيي��ن
ح�صراً في ه��ذه المرحلة ،على �أن ي�صار

وطبع ًا� ،صدرت مواقف تدين لي�س فقط منع
الالجئين الفل�سطينيين من العودة ،بل اللغة
ت�ضمنها التعميم الأول
العن�صرية �أي�ض ًا التي ّ
�أعاله ،فقد دانت لجنة الحوار اللبناني –
الفل�سطيني الأمر ،وكذلك بع�ض الأحزاب
وال�شخ�صيات ،لكن لم ي�صدر �أي كالم عن
الحكومة اللبنانية التي ا�ستثنت الالجئين
الفل�سطينيين من العودة ،من دون مبرر ،الأمر
الذي ي�شي ببقاء ال�سيا�سات الإق�صائية وحالة
اال�ستثناء المتوا�صلة على مدى �سبعة عقود
ونيف ،بحق الالجئين الفل�سطينيين في
لبنان.

املصادر
1
2

الن�سان الحرام'' (القاهرة :مدارات للأبحاث والن�شر� ،)٢٠١٥ ،ص ٣٢
جورجيو �أغامبين'' ،حالة اال�ستثناء :إ
(ت�صدير �ساري حنفي).
للمزيد عن حالة اال�ستثناء والإق�صاء واالحتواء ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي لالجئين الفل�سطينيين
في لبنان ،انظر� :ساري حنفي وجاد �شعبان وكارين �سيفيرت'' ،الإق�صاء االجتماعي لالجئين الفل�سطينيين
في لبنان :ت�أمالت في الآليات التي تعزز فقرهم الدائم'''' ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد �( ٩١صيف
� ،)٢٠١٢ص  .٥٢ – ٣٥انظر �أي�ضاً� :أني�س مح�سن'' ،الفل�سطينيون في لبنان :حالة التمييز وتداعياتها''،
''مركز درا�سات الجمهورية الديمقراطية'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:
http://drsc-sy.org//wp-content/uploads/2014/09/p-l.pdf

� 3أغامبين ،م�صدر �سبق ذكره'' ،مقدمة جوليانا �سكوتو''� ،ص .١٢ – ١١
	4الم�صدر نف�سه� ،ص .١٥ – ١٤
	5الم�صدر نف�سه� ،ص .١٦
� 6أغامبين'' ،الت�صدير'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٣٠
	7الم�صدر نف�سه� ،ص .٣٢
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� 8أغامبين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .١٢٦
	9الم�صدر نف�سه� ،ص .١٤٢
	10الم�صدر نف�سه� ،ص .١٩١
	11الم�صدر نف�سه� ،ص .١٩١
'' 12جعجع� :إذا ر�أينا النا�س يموتون على الطرقات �سنقا�ضي دياب وح�سن'' ،الموقع الر�سمي لحزب القوات
اللكتروني التالي:
اللبنانية ،في الرابط إ
https://www.lebanese-forces.com/2020/03/13/samir-geagea-1096/

� 13أغامبين'' ،الت�صدير'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٣٠
Giorgio Agamben, “Beyond Human Rights”, https://novact.org/wp-content/ 14
uploads/2012/09/Beyond-Human-Rights-by-Giorgio-Agamben.pdf

� 15أغامبين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص  ،٣٣والكتاب الم�شار �إليه �ضمن االقتبا�س هو:

Giorgio Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive (New
York: Zone Books, 1999).

16
17
18
19
20
21

يطبق في �أوروبا في القرون الو�سطى انظر :فوكو'' ،المراقبة والمعاقبة والدة
عن العقاب الذي كان َّ
ال�سجن'' ،ترجمة علي مقلد (بيروت :مركز الإنماء القومي� ،)١٩٩٠ ،ص .٥٢ – ٥١
الم�صدر نف�سه� ،ص  .57واالقتبا�س من مابلي هو من كتابه،De la légistation, oevrie completée :
ال�صادر في �سنة .١٧٨٩
فوكو'' ،المراقبة والمعاقبة ،''...م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٥٩
للمزيد عن حجر الم�صابين بالطاعون وطرد المجذومين ،انظر :الم�صدر نف�سه� ،ص  .٢٣١ – ٢٠٦ولمزيد
عن التعامل مع الم�صابين ب�أمرا�ض عقلية ،انظر :مي�شيل فوكو'' ،تاريخ الجنون في الع�صر الكال�سيكي''،
ترجمة �سعيد بن َكدار (الدار البي�ضاء :المركز الثقافي العربي ،ط .)٢٠٠٦ ،١
فوكو'' ،المراقبة والمعاقبة ،''...م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٢٠٩
''با�سيل يعلن عن مبادرة لتجني�س �أبناء اللبنانيات المتزوجات من �أجانب با�ستثناء �أبناء المواطنات
المتزوجات من �سوريين وفل�سطينيين'' ،وكالة ''�أنباء الأنا�ضول'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/y869zkma

 22فوكو'' ،المراقبة والمعاقبة ،''...م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٢٠٩
 23للمزيد انظر� :ألفين توفلر'' ،تحول ال�سلطة :المعرفة والثروة والعنف على �أعتاب القرن الواحد والع�شرين''
(جزءان) ،ترجمة لبنى الريدي (القاهرة :الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٥ ،و.)١٩٩٦
 24للمزيد انظر :جيهان �صفير'' ،الفل�سطينيون في لبنان :ن�شوء مفهوم 'العدو الداخلي' '' ،في محمد علي
الخالدي (تحرير)'' ،تجليات الهوية :الواقع المعا�ش لالجئين الفل�سطينيين في لبنان'' (بيروت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية.)٢٠١٠ ،
 25للمزيد عن اللجوء الفل�سطيني وت�أ�سي�س المخيمات و�إدارة الأونروا لها ،انظر� :أني�س مح�سن'' ،الالجئون
الفل�سطينيون في �صفقة القرن :الت�أ�سي�س على الأمر الواقع – لبنان نموذجاً!'''' ،مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' ،العدد ( ١٢٠خريف � ،)٢٠١٩ص .٨٧ – ٨٣
	26انظر� :أني�س مح�سن'' ،الفل�سطينيون في لبنان :حالة التمييز وتداعياتها'''' ،مركز درا�سات الجمهورية
اللكتروني التالي:
الديمقراطية'' ،في الرابط إ
http://drsc-sy.org//wp-content/uploads/2014/09/p-l.pdf

 27فوكو'' ،المراقبة والمعاقبة ''...م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٢١٢
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مزور في عملية نوعية في عين الحلوة'' ،وكالة الأنباء ''المركزية'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:
'' 28توقيف ّ
https://tinyurl.com/yb8asymd

29
30
31
32

زور جواز �سفر الأ�سير ...ولماذا اختار نيجيريا؟'' ،موقع جريدة
وانظر �أي�ضاًَ :
''من هو 'الحكيم' الذي َّ
''الجمهورية'' اللبنانية ،في الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y75fhxd4 :
''اعتقال �أمير 'داع�ش' �سلّط الأ�ضواء مجدداً على الإرهاب الكامن في مخيم عين الحلوة'''' ،النهار'' ،في
الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y8qhfkzl :
فوكو'' ،المراقبة والمعاقبة ،''...م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٢١٣
�أغامبين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .٤٨
''مخيم ويفل لالجئين'' ،موقع الأونروا ،في الرابط الإلكتروني التالي:
https://tinyurl.com/y9tbyx92

 33للمزيد عن مخيم القرعون ،انظر :عفيف دياب'' ،فل�سطينيون في قعر بحيرة القرعون'''' ،الأخبار'' ،في
اللكتروني التاليhttps://al-akhbar.com/Palestine/120585 :
الرابط إ
اللكتروني التالي:
� 34صفحة طارق �أبو طه في موقع فاي�سبوك ،في الرابط إ
https://www.facebook.com/tito.taha

35
36

الت�شديد هو لكاتب المقالة لإظهار اللـهجة العن�صرية في هذا التعميم.
انظر �صفحة الأمن العام في موقع ''تويتر'' في الرابط الإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/y99hnmlr

املراجع
بالعربية
 �أغامبين ،جورجيو'' .حالة اال�ستثناء :الإن�سان الحرام'' .تقديم جوليانا �سكوتو .ترجمة نا�صر �إ�سماعيل.ت�صدير �ساري حنفي .القاهرة :مدارات للأبحاث والن�شر.٢٠١٥ ،
 توفلر� ،ألفين'' .تحول ال�سلطة :المعرفة والثروة والعنف على �أعتاب القرن الحادي والع�شرين'' (جزءان).ترجمة لبنى الريدي .القاهرة الهيئة الم�صرية العامة للكتب ،١٩٩٥ ،و.1996
 ـــــــــ'' .ح�ضارة الموجة الثالثة'' .ترجمة ع�صام ال�شيخ قا�سم .بنغازي :دار الكتب الوطنية ،ط .١٩٩٠ ،١ حنفي� ،ساري'' .الحقوق المدنية للفل�سطينيين في لبنان :الحملة والحملة الم�ضادة'''' .الأخبار'' (بيروت)، ،٢٠١٠/٩/٢٧في الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y8er8yzh :
 ـــــــــ'' .المخيمات الفل�سطينية في لبنان' :ف�ضاء اال�ستثناء' '''' .الأخبار'' (بيروت) ،٢٠٠٧/٨/١٣ ،فيالرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/ybmfwyvd :
 حنفي� ،ساري ،وجاد �شعبان ،وكارين �سيفيرت'' .الإق�صاء االجتماعي لالجئين الفل�سطينيين في لبنان:ت�أمالت في الآليات التي تعزز فقرهم الدائم'''' .مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد �( ٩١صيف ،)٢٠١٢
�ص .٥٢ – ٣٥
	الخالدي محمد علي (تحرير)'' .تجليات الهوية :الواقع المعا�ش لالجئين الفل�سطينيين في لبنان'' .بيروت:م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.٢٠١٠ ،
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	العيادي ،عبد العزيز'' .مي�شال فوكو :المعرفة وال�سلطة'' .بيروت :الم�ؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�شر،.١٩٩٤
 فوكو ،مي�شيل'' .تاريخ الجنون في الع�صر الكال�سيكي'' .ترجمة �سعيد بن َكدار .الدار البي�ضاء :المركزالثقافي العربي.٢٠٠٦ ،
 ـــــــــ'' .المراقبة والمعاقبة :والدة ال�سجن'' .ترجمة علي مقلد .بيروت :مركز الإنماء القومي.١٩٩٠ ، مح�سن� ،أني�س'' .الفل�سطينيون في لبنان :حالة التمييز وتداعياتها'''' .مركز درا�سات الجمهوريةالديمقراطية'' ،٢٠١٤/٩/١ ،في الرابط الإلكتروني التالي:
http://drsc-sy.org//wp-content/uploads/2014/09/p-l.pdf

-

ـــــــــ'' .الالجئون الفل�سطينيون في �صفقة القرن :الت�أ�سي�س على الأمر الواقع – لبنان نموذجاً!'''' .مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ( ١٢٠خريف � ،)٢٠١٩ص .٨٧ – ٨٣

بالإنجليزية

Agamben, Giorgio. “Beyond Human Rights”, https://novact.org/wp-content/
uploads/2012/09/Beyond-Human-Rights-by-Giorgio-Agamben.pdf
_______. “Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive”. New York: Zone
Books, 1999.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

دروز في زمن الغفلة
من المحراث الفلسطيني إلى البندقية اإلسرائيلية
قيس ماضي ف ّرو
 416صفحة

 16دوالراً
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