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تعقيبات

�أحمد م .جابر ومو�سى جرادات

مالحظات على تحقيق �سمر
يزبك ''حياة على الهام�ش''
رد �إي�ضاحي على التحقيق الذي
كتبته �سمر يزبك** عن مخيم جرمانا
وحي اليرموك في دم�شق ،وقد ارت�أينا ن�شر هذا الرد
بعد حذف كل ما لي�س له عالقة بالمعلومات
الواردة في التحقيق المذكور ،وتجاوز الكالم الزائد
الذي نعتقد �أنه ال ي�ضيف �أي معنى جديد �إلى
المالحظات الأ�سا�سية التي ذكرها الكاتبان .وفيما
يلي الرد:

وردنا

في المنهج
يوحي العنوان بقراءة مقارنة لمخيمي اليرموك
وجرمانا ،وبالتالي ف�إن المتوقع هو �أن يحوز
المخيمان م�ساحة متقاربة من التحليل ***،لكن
واقع الحال �أن ح�صة التحليل المعطى �إلى مخيم
اليرموك بلغ ثماني �صفحات من الن�ص ،و�أقل من
�أربع �صفحات لمخيم جرمانا ،الأمر الذي �أفقد الن�ص
هدف المقارنة التي جاءت مجتز�أة وغائمة المعالم.
وفي ر�أينا كان هناك �إمكان للحديث عن مخيم
جرمانا الذي لم ت�شر الكاتبة �إلى �أنه في قيد التفكيك،
نتيجة الخطط الحكومية ،و�أن جزءاً كبيراً من �سكانه
تم نقله �إلى تجمعات �أُخرى ،الأمر الذي يفتح المجال
وا�سع ًا �أمام تتبع م�سارات هذا التفكيك و�أو�ضاعه،
وبالتالي م�صير �سكانه ،لكن هذا �أمر يبدو �أن الكاتبة
لم تكن معنية به.
الم�شكلة المنهجية الأخيرة التي نود الإ�شارة

�إليها� ،إنما تقبع في التناق�ض الكامن بين �إطالق
�صفة المخيم على اليرموك ،وبين �إقرار الن�ص ب�أنه
لي�س مخيم ًا ،بل كان يجب الإ�شارة �إلى �أن اليرموك
ال تعترف به الحكومة ال�سورية كمخيم وال وكالة
الغوث التي ما زالت توا�صل تقديم الخدمات �إلى
�سكانه .فكيف يمكن �إجراء قراءة مقارنة بين مخيم
''جرمانا'' وال مخيم ''اليرموك''؟

في الم�ضمون
�إن هذا الن�ص ،بح�سب ادعائنا ،يبدو مفكك ًا وغير
قادر على �إي�صال فكرته ،وهو يفتقد الحد الأدنى من
�شروط البحث االجتماعي �إذا اعتبرناه ،تجاوزاً ،من
هذا الجن�س الكتابي� ،أو �إذا اعتبرناه نوع ًا من
ال�صحافة اال�ستق�صائية التي لها �شروطها ومعاييرها
المفتقدة جملة وتف�صي ًال .عالوة على ذلك ،الحظنا
غياب المعرفة المعمقة في واقع ال�شعب الفل�سطيني
�أحمد م .جابر هو �سكرتير مجلة ''الهدف'' (دم�شق) =

( )
*
ومو�سى جرادات باحث في علم االجتماع ال�سيا�سي.
( ) �سمر يزبك'' ،حياة على الهام�ش :اليرموك ال يحمل من
**
المخيم �إ ّال اال�سم وجرمانا تج�سيد حي لفكرة العزل'''' ،مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ( 84خريف ،)2010
�ص .151 – 140
) ما كتبته �سمر يزبك لي�س مقارنة بين مخيمين ،و�إنما
(***
هو تحقيق �صحافي عن مخيمين� ،أو الأ�صح ،عن مخيم
ومكان( .المحرر)

192

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

86

ربيع

2011

الالجئ و�أو�ضاع حياته وم�آالته المجتمعية ،الأمر
الذي دفع الكاتبة �إلى التركيز منذ البداية على ال�صور
النمطية التي يحملها المواطن العربي ب�شكل عام عن
ال�شعب الفل�سطيني وحياته و�أماكن �سكنه وبالتحديد
المخيمات.
فال�صورة النمطية للفل�سطينيين في المخيمات
هي �صورة �سكان الخيم �أو بيوت ال�صفيح ،جياع ًا
عراة ،ي�صطفون على نوافذ الإعانات ،ويحملون
الكال�شينكوف في كل زمان ومكان ،ت�شديداً على
''ثوريتهم'' وتم�سكهم بفل�سطين ،ك�أنهم لي�سوا من
طينة الب�شر الذين ت�ؤثر فيهم التحوالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية التي تعي�شها المجتمعات
الم�ضيفة .وفي التحقيق الذي كتبته �سمر يزبك نجد
ال�صورة النمطية نف�سها تخرج من ذهن الكاتبة
لت�سقط على اليرموك ،مو�ضوع البحث .وفي
تف�صيالت ما �شاهدته الكاتبة على مدخل اليرموك،
عما �ستراه ،ف�إنها �إنما تذكرنا بفيلم قديم
وتوقعاتها ّ
عن مذبحة ما زلنا نعي�ش هزاتها التتابعية .ولم يكن
مما ر�أت وهو ا�ستغراب
م�ستهجن ًا ا�ستغراب الكاتبة ّ
يحيل �إلى تلك النمطية ،و�إلى تجميد لحظة
الفل�سطينيين في ما�ض يريدون تجاوز تراجيديته
والرد على �آثاره وت�صفيتها ،مطورين �أدواتهم
وو�سائلهم وطريقة تفكيرهم .البكاء على الأطالل
ينا�سب مثقف ًا برج عاجي ًاّ � ،أما ال�شعب الفل�سطيني
فيحاول جاهداً ،مثلما ينبغي لمراقب ح�صيف �أن
ويرد
يالحظ� ،أن يتجاوز لحظة البكاء ،كي يفهمها ّ
عليها ال �أن يتجمد عندها .والم�ؤ�سف �أن ما جاء في
كنت في
الن�ص عن ''ال �ضرورة للحذر كما �س�أفعل لو ُ
زيارة �أحد المخيمات الفل�سطينية في لبنان'' يحيل
�إلى ما �سن�سميه ''اال�ستراق اللبناني'' ونظرته
المعروفة لي�س �إلى المخيمات فح�سب ،بل �إلى
الإن�سان الفل�سطيني عامة �أي�ض ًا.
� ّأما في �ش�أن النمط المعماري ومدخل المخيم،
ف�إن من الطبيعي �أن يتخذ المكان طرازاً عمراني ًا
نمطي ًا و�إ ّال �أحال �إلى الن�شاز ،ومن الطبيعي �أن تتخذ
�ضاحية دم�شق الجنوبية ال�شكل نف�سه لمدخلها ،ما
دامت تخ�ضع لإدارة بلدية �سورية ،بال�ضبط كما هي

حال �ضاحية جرمانا حيث تعي�ش الكاتبة.
تقول الكاتبة'' :لن �ألمح� ،أنا �أو �أي �شخ�ص يمر من
تحت هذا القو�س� ،أي وجود مح�سو�س لفل�سطين'' من
دون �أن تقول ماذا تعني بهذا الوجود المح�سو�س؟
وكيف يفتر�ض �أن يكون هذا الوجود المح�سو�س في
�ضاحية �صار الفل�سطينيون فيها �أقلية ( %40بح�سب
�إح�صائيات الأونروا ل�سنة )2009؟ لكن من الوا�ضح
�أنها لم تنظر �إلى وجوه النا�س ،ولم تقر�أ �أ�سماء
ال�شوارع والجادات ،ولم تدخل �إلى الحارات الداخلية،
بل حتى لم تقر�أ النعوت التي تحيل بمجملها �إلى
فل�سطين و�إلى قرى النا�س وعائالتهم ،ك�أن تقر�أ مث ًال
في نعي ما ''عائالت فالن وفالن وفالن وعموم
�أهالي لوبية في فل�سطين و�سورية والأردن ولبنان''.
بل هي في و�صفها زيارة لبوابة فاطمة
(والفل�سطيني ،لعلم الكاتبة ،محروم من الو�صول �إلى
هناك) ،تحاول القول �أنها �أكثر فل�سطينية من
الفل�سطينيين ،وبالتالي تمتلك حق الو�صاية
لت�شريحهم وت�شريح حياتهم ومعايرتها بال�صح
والخط�أ وهذا مح�ض ادعاء.
تقول الكاتبة �أي�ض ًا'' :ال رائحة لفل�سطين تحت
القو�س!'' �ألي�س هذا طبيعي ًا؟ والفل�سطيني ،لمعرفة
الكاتبة ،معزول عن فل�سطينه لأ�سباب مو�ضوعية،
وما زال يحتفظ بها في خريطتها المعلقة على
الجدران ،وفي �صور ال�شهداء التي لم تلحظها الكاتبة،
وفي �شواهد القبور التي تحيل �إلى البلد الأ�صلي .وفي
و�صفها مدخل المخيم تريد الكاتبة �أن تحيلنا �إلى ما
في ذهنها من �صور نمطية ،وعندما لم تجدها
�أ�شارت �إلى �أنها وغيرها ال يمكن �أن يقولوا �إن هذا
يعبر بالملمو�س عن فل�سطين ،لذلك ف�إنها
المخيم ّ
عندما ت�صف ال�شارع الرئي�سي للمخيم ال تجد �إ ّال
الواجهات الزجاجية للمحال التجارية .ونت�ساءل:
ماذا تتوقع �أن ترى؟! لقد عجزنا عن التخيل كوننا
نعي�ش في �ألفية جديدة وفي مدينة تعج بالتمدين
ولي�س في �ستينيات القرن الع�شرين و�سبعينياته.
� ّأما عن تاريخية �إن�شاء المخيم ،فالكاتبة تحيلنا
منذ البدء �إلى �أمر �شائع فحواه �أن العوائل الأولى
التي �سكنت المخيم هي من منطقة �صفد ،وهذه
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�شائعة ال يعلم بها �أي فل�سطيني في المخيم ،وال نعلم
من �أين �أتت بها .كما �أنها ت�شير �إلى �أن كثيرين من
�سكان المخيم الذين التقتهم �أكدوا �صعوبة تحديد
م�ساحته الآن ،ونت�ساءل لماذا اال�ستغراب ،فلي�ست
مهمة ال�سكان تحديد الم�ساحة� ،إذ �إن هناك مراجع
مخت�صة لهذا الغر�ض .ومن باب الت�صحيح نلفت
الكاتبة �إلى �أن اليرموك �أُ�س�س في �سنة  ،1957ال في
�سنة  ،1954وعلى م�ساحة  2.1كم.2
وت�شير الباحثة �إلى محاولة �إح�صاء جرت في �سنة
 ،2002وتقول �إنها تفتقر �إلى ال�صدقية من دون �أن
ت�شير �إلى الجهة التي قامت بهذه المحاولة ،وهل
كانت محاولة لإح�صاء الفل�سطينيين الالجئين
وحدهم (لأن ثمة �إح�صاء موثق ًا قامت به الأونروا
في �سنة  ،2009ويبدو �أن وقت الكاتبة لم ي�سمح لها
باالطالع عليه)� ،أم �أنها تتحدث عن �إح�صاء �شامل،
وبالتالي تحيل �إلى �إدارة الإح�صاء ال�سوري التي
تح�صي جميع ال�سكان بغ�ض النظر عن جن�سيتهم؟
وتقول الكاتبة تحت عنوان ''�إنه في الحقيقة...
�سوق!'''' :ال ي�شكل �سكان مخيم اليرموك ن�سيج ًا
اجتماعي ًا متناغم ًا'' من دون �أن تتذكر ما قالته قبل
قليل من �أن اليرموك ما عاد مخيم ًا و�أن �سكانه
خليط من ال�سوريين والفل�سطينيين( ،ون�ضيف:
العراقيين) ،ومن دون �أن تكلف نف�سها عناء تحليل
الم�سارات الفعلية لتفكك المخيم وتحوالته
االجتماعيةّ � .أما في الحديث عن الواقع االقت�صادي،
ف�إن الكاتبة اختارت الذهاب �سريع ًا �إلى مقوالت
تفتقر �إلى الدقة ،محاولة �إثباتها من خالل مجموعة
من التعليقات التي لم نجد م�صدراً ي�شي ب�صحتها،
فهي تقول �إن ''هذا ال�شارع الم�شهور [تعني �شارع
لوبية] ...يكاد يكون نقطة ازدحام خانقة في
المخيم ،م�شك ًال مزيج ًا غريب ًا من كل �أنواع الثقافات
والعادات التي تخ�ضع لقانون العر�ض والطلب''،
ك�أننا في نيويورك! وهل تخ�ضع العادات والتقاليد
حق ًا للعر�ض والطلب؟ �إننا نعتقد �أن الكاتبة خلطت
ال�سيا�سي بالتجاري ،مدعية �أن قادة ف�صائل
وحولوا
فل�سطينية اغتنوا من خالل تلك الف�صائلّ ،
م�سارهم من ال�سيا�سي �إلى التجاري ،وتلك تهمة
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تحتاج �إلى �إثبات ،من دون �أن نكون معنيين
بالدفاع عن �أحد ،ثم �إنها تقول �إن النا�س فقدوا الأمل
بهذه القيادة ،و�سلموها �إلى القدر ،وهذا الكالم مجرد
بيان نعي لي�س لل�سيا�سة الفل�سطينية فح�سب ،بل
لل�شعب الفل�سطيني �أي�ض ًا ،الذي ي�سكت على هذا الواقع
تدعي ،وهو ادعاء تم ّنينا لو �أنها ن�أت بنف�سها
كما ّ
عنه ،مع العلم ب�أننا ندرك �أن م�سيرة ال�سيا�سة
الفل�سطينية وتحوالتها وت�أثيرها في المجتمع
الالجئ بعد اتفاق �أو�سلو تحتاج �إلى بحث جدي ال
�إلى تحقيق.
وتتحدث الكاتبة �أي�ض ًا عن التحوالت االجتماعية
في بنية المجتمع الفل�سطيني داخل اليرموك،
متجاهلة �أن الالجئين الفل�سطينيين هم ،قانون ًا ،في
حكم ال�سوريين ،ويخ�ضعون في تحوالتهم لما يخ�ضع
له المجتمع الم�ضيف .كما �أنها ت�شير �إلى و�ضع المر�أة
الفل�سطينية الذي ر�أت فيه تطوراً ،منذ بداية
الت�سعينيات ،على الرغم من �أن المر�أة الفل�سطينية
مو�صوفة ب�أنها امر�أة عاملة حملت العبء
االقت�صادي لعائلتها منذ النكبة جنب ًا �إلى جنب مع
الرجل ،وفي غيابه �أحيان ًا كثيرة ،وبف�ضلها حافظ
مجتمع الالجئين على تما�سكه وا�ستمراره وا�ستمرار
ذاكرته وتراثه .والالفت فع ًال المقابالت التي �أجرتها
الكاتبة والتي نكاد نقول �إنها � ّإما مفتعلة ودرامية،
و� ّإما مجتز�أة وموظفة في تحليل يفارق الواقع ،كي
تقول �إن كل َمن قابلتهم ــ وهم �شريحة نعرفها
ونقابلها يومي ًا وال تمثل المجموع الفل�سطيني ــ
م�شغولون ب�أمور ال تتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ،وال
يعي�شون الحياة النمطية لالجئ (كيف تكون حياة
الالجئ؟) .وعندما ت�صف الكاتبة الظاهرة الدينية
ف�إنها تتجنب الحديث عن �أ�سبابها الحقيقية،
وتتجاهل �أنها امتداد لحالة عامة طالت معظم العالم
العربي والإ�سالمي ،والفل�سطيني لن ي�شذ عن هذا
الواقع .فعلى �سبيل المثال تطلب �أم محمد من الكاتبة
�أن ت�ضع حجاب ًا عند زيارتها المقبلة ،وتحاول القول
�إن الحجاب هو مدخلها لولوج عالم المخيم ،ك�أنها
لم تر في تجوالها ،تنوع اللبا�س والزي ،وت�سابق
بنات المخيم على �أحدث التقليعات ،بل ك�أن الداخل
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�إلى المخيم يدخل غابة من المنقبات ،وهذا غير
�صحيحّ � .أما ال�شاب علي �ش .فلم تكلف الكاتبة نف�سها
�س�ؤال لماذا ال يحمل هوية �إذا كان الجئ ًا فع ًال؟ لعله
من الفل�سطينيين القادمين من الأردن والعراق� ،أو
لعله غيرهم ،وه�ؤالء م�أ�ساتهم تحتاج �إلى نقا�ش �آخر
في �أي حال .فهل يجوز تب ّني ر�أي يعمم نف�سه على
المجتمع كله ويقول �إن والءاته تحولت دينية
و�سلطوية ومخابراتية؟ وهل بنات الخام�سة حق ًا
ي�ضعن الحجاب؟ عالوة على ذلك تقول الكاتبة:
''جربي �أن تم�شي في �شوارع المخيم �ساعة الإفطار
لوحدك و�ستتعر�ضين لمحاولة اغت�صاب'' ،فكيف
يتحول المجتمع المتدين �إلى بيئة لالغت�صاب� ،أم �إن
هذا المجتمع يبيح اغت�صاب ال�سافرات؟! �إن اتهام ًا
كهذا يجب �أن يعاقب القانون قائله .فلماذا ال ن�سمع
عن هذه الجرائم؟ ولماذا تعج ال�شوارع في المخيم
حتى منت�صف الليل بالفتيات؟ ولماذا تجهد بنات
المخيم في العمل والدرا�سة وممار�سة حياتهن
الطبيعية داخل المخيم وخارجه من دون �أي عوائق؟
المغت�صبات؟ ولماذا هذا
هل هن جماعة من
َ
الت�شويه؟
�ألي�س من المخجل القول �إن ''العمل ال�سيا�سي

�سيعني �أن يبيع الواحد نف�سه للمخابرات عبر قادة
الف�صائل؟'' �إن المرء يفكر حق ًا في االدعاء على
الكاتبة ،وفي ا�ستدعاء المخابرات لت�شهد على �أننا
ل�سنا عمالء لها� .ألي�س اتهام المنا�ضلين في �صفوف
الف�صائل ،بغ�ض النظر عن تقويم حالتها ،بالعمالة،
�إهانة ،بل ادعاء غير �صحيح في زمن ت�شتد فيه
الحمالت لنزع ال�سيا�سة عن حياة الالجئين
وتحويلهم � ّإما �إلى موظفين لدى المنظمات غير
الحكومية التي تنفذ خطط الجهات المانحة ،و� ّإما �إلى
متلقين للإعانة من دون �أن يكون لهم �أي دور ،تحت
�شعار التنمية المنف�صلة عن الواقع ال�سيا�سي؟ وهل
�صحيح حق ًا االدعاء �أن مناه�ضي �إ�سرائيل
والنا�شطين �ضدها و�ضد التطبيع ،هم عمالء
لل�سلطات ال�سورية ومخابراتها؟
�أخيراً ،كنا نتمنى لو �أن التحقيق الذي كتبته �سمر
يزبك كان �أكثر انفتاح ًا على المخيم ،وال يتخذ
موقف المراقب االنتقائي الذي ي�أخذ ما يحلو له من
�شبه حقائق ووقائع فيعممها على جماعة ب�شرية
لها خ�صو�صيتها ،وربما ال يت�سنى لها ،على الأرجح،
قراءة ذلك التحقيق �أو هذا الإي�ضاحn .
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