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مناق�شات

ح�سين �أبو النمل

مقاربة نقدية ل�سجال فل�سطيني ــ �سوري
ب�ش�أن مخيم فل�سطيني ــ �سوري
''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''
تحقيق ًا** بعنوان ''حياة على
الهام�ش :اليرموك ال يحمل من المخيم �إ ّال اال�سم
وجرمانا تج�سيد حي لفكرة العزل'' ،ل�سمر يزبك
عرفتها المجلة ب�أنها ''روائية �سورية'' ،كما
التي ّ
ن�شرت تعقيب ًا*** بعنوان'' :مالحظات على تحقيق
�سمر يزبك 'حياة على الهام�ش' '' لأحمد جابر ومو�سى
وعرفت الأول ب�أنه ''�سكرتير مجلة 'الهدف' ''،
جراداتّ ،
وقدمت الثاني كـ ''باحث في علم االجتماع
ّ
ال�سيا�سي'' .وقد و�ضعني الرد �أمام َح َرج ذاتي لناحية
في
عدم انتباهي لكوارث مفتر�ضة في تحقيقٍ ترك ّ
انطباع ًا �إيجابي ًا قوي ًا حين قر�أته ،فتق�صيته ثانية
وتي ّقنت �أن اتهامات المعقبين ما هي �إ ّال افتراءات
لت�شويه �صورة كاتبة �سورية قالت الحقيقة من �أجل
فل�سطين التي ن�ستحقها فقط �إذا تمتعنا بالنزاهة
الفكرية والأخالقية الواجبة.

ن�شرت

�إ�صرار على �سوء الفهم وادعاء النق�ص
وافتعال االختالف
قال المعقبان تحت عنوان ''في المنهج'''' :يوحي

( ) كاتب فل�سطيني.
*
( ) ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ( 84خريف
**
� ،)2010ص .151 – 140
) ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ( 86ربيع
(***
� ،)2011ص .194 – 191

لمخيمي اليرموك وجرمانا،
العنوان بقراءة مقارنة
َ
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'' (العدد
� ،86ص  .)191وكان محرر ''المجلة'' �أو�ضح �أن ''ما
كتبته �سمر يزبك لي�س مقارنة بين مخيمين ،و�إنما
هو تحقيق �صحافي عن [ ]....مخيم ومكان'' ،ف�ض ًال
عن �أن َمن يريد المقارنة ي�ستطيع ذلك ،لناحية
ال�سكان وهوية المكان وم�صير المخيم� ..إلخّ � .أما �أن
ي�أخذ ''اليرموك'' �ضعف ح�صة ''جرمانا'' فل�سبب
ب�سيط ومنطقي هو �أن حجم الأول ع�شرة �أ�ضعاف
الثاني.
�إن المقارنة في الجوهر قائمة وفاقعة منذ عنوان
التحقيق'' :اليرموك ال يحمل من المخيم �إ ّال اال�سم'' في
مقابل �أن ''جرمانا تج�سيد حي لفكرة العزل'' .كما
نجد في مقدمة التقرير �أن ''مخيم اليرموك يمثل
حالة 'االندماج' في المدينة ب�شري ًا واقت�صادي ًا ،بعدما
�أ�صبح �ضاحية جنوبية لدم�شق ،بينما يمثل مخيم
جرمانا حالة 'العزلة' الب�شرية واالقت�صادية �إلى حد
ما'' ،ونجد �أي�ض ًا �أن ''الهوية الفل�سطينية وخ�صو�صية
اللجوء في مخيم اليرموك باتتا �أقل ان�سجام ًا مع
تحول هذا المخيم �إلى �سوق تجارية ،بينما االن�سجام
الأهلي يبدو �أكثر ا�ستقراراً في مخيم جرمانا ''.ف�أي
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مقارنة �أكثر نحتاج �إليها بعد تقابل االندماج مع
العزل ،وا�ضطراب الهوية مع ا�ستقرارها؟!

ما �سر انتقاد غياب ما هو موجود
فع ًال وبكثافة؟
رف�ض المراجعان ''المقارنة التي جاءت مجتز�أة
وغائمة المعالم'' ،لكنهما ،بد ًال من �إكمال الـ ''مجتز�أ''،
�أو �إجالء ''الغائم'' من المعالم ،ان�صرفا �إلى مو�ضوع
جديد هو ''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'' (العدد
� ،86ص .)191
بال�ضبط ،وعلى العك�س تمام ًا مما قاله
المراجعان ،ركزت الكاتبة على ذلك وهي تقول:
''و�صل عدد الم�ساكن في مخيم جرمانا قبل �سنة
� 1985إلى  2414م�سكن ًا ،لكن الحكومة ال�سورية
نقلت � 311أ�سرة خالل الفترة ]....[ 1986 – 1985
ثم نقلت � 411أ�سرة �أُخرى [ ،]....وتتالت عمليتا
الهدم والنقل لي�شكل �أبناء مخيم جرمانا الكتلة
الأ�سا�سية لمخيم الح�سينية الجديد'' ،ثم �أ�ضافت:
''هدم كثير من البيوت ،ولم يجد العديد من
ُ
الفل�سطينيين بدي ًال [ ]....علم ًا ب�أن مخيم الح�سينية
عد تجمع ًا فل�سطيني ًا ''.و�أوجزت الكاتبة
[ ]....ال ُي ّ
م�صير المخيمين قائلة'' :ي�شتركان في كونهما
مجهولي الم�ستقبل [ ]....هل �سيكون المخيم مكانهم
الأخير ووطنهم الجديد� ،أم [� ]....سيهجرون ،ويمرون
بتيه جديد؟'' (العدد � ،84ص .)151 – 149
وتناول المراجعان ''الم�شكلة المنهجية الأخيرة''،
التي في ر�أيهما ''تقبع في التناق�ض الكامن بين
�إطالق �صفة المخيم على اليرموك ،وبين �إقرار الن�ص
ب�أنه لي�س مخيم ًا� ''.أين الم�شكلة في هذا ،وخ�صو�ص ًا
�أن التناق�ض المذكور ،هو الجوهرة التي ك�شفتها
الكاتبة وهي ت�ؤكد �أن جرمانا بقي مخيم ًا في مقابل
�أن ''اليرموك ال يحمل من المخيم �إ ّال اال�سم''� ،أي لم

يبق فل�سطيني ًا بعدما �صار ''المخيم ًا''؟ و�إذ ت�ساءل
المراجعان عن ''كيف يمكن �إجراء قراءة مقارنة بين
تع�سفا
مخيم 'جرمانا' وال مخيم 'اليرموك؟' ''ف�إنهما ّ
بالمنهج الذي ي�سمح ب�إجراء مقارنة بين
المتناق�ضات'' ،مخيم جرمانا'' و''المخيم اليرموك''،
وحتى بين مخيم ''جرمانا'' وحي ''�سان جرمان''
الباري�سي� ،أو بين القرد والإن�سان!
وتتحدث ''الم�شكلة المنهجية الأخيرة'' عن نق�ص
في التحقيق لناحية �أنه ''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'' (العدد � ،86ص  ،)191لكن الحقيقة هي
على العك�س تمام ًا مما ادعاه المراجعان ،لأن
التحقيق ذكر حرفي ًا ما يلي'' :ال يزال مخيم اليرموك
�أكبر تجمع فل�سطيني في �سورية وفي العالم العربي،
على الرغم من �أن الأونروا ال تعترف به مخيم ًا،
وكذلك مدينة دم�شق �ضمن مخططاتها التنظيمية''
(العدد � ،84ص  .)141وعليه ،ل ّفق المراجعان مثلين
فقدمنا ن�ص ًا ي�ؤكد �أن
زائفين لنق�ص التحقيقّ ،
الحقيقة هي بال�ضبط على العك�س تمام ًا مما ل ّفقاه.

تزوير فظ ومتعمد لكالم الكاتبة من
خالل اجتزائه و�إخراجه عن �سياقه
ينتقل المراجعان �إلى ''في الم�ضمون'' ،فنجد
تمهيداً حاف ًال بال�سلبية لن�ص ''يبدو مفكك ًا وغير قادر
على �إي�صال فكرته ،وهو يفتقد الحد الأدنى من
�شروط البحث االجتماعي [ف�ض ًال عن] غياب المعرفة
المعمقة في واقع ال�شعب الفل�سطيني الالجئ و�أو�ضاع
حياته وم�آالته المجتمعية'' (العدد � ،86ص – 191
.)192
وبعد � 34سطراً من الت�سفيه من دون دليل ،انتقل
المراجعان �إلى ادعاء �أن ''ما جاء في الن�ص عن 'ال
كنت في زيارة �أحد
�ضرورة للحذر كما �س�أفعل لو ُ
المخيمات الفل�سطينية في لبنان' يحيل �إلى ما
�سن�سميه 'اال�ستراق اللبناني' [لعل المق�صود
اال�ست�شراق] ونظرته المعروفة لي�س �إلى المخيمات
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فح�سب ،بل �إلى الإن�سان الفل�سطيني عامة �أي�ض ًا''
(العدد � ،86ص  ،)192فين�سبان �إلى الكاتبة قولها
ب�ضرورة الحذر عند زيارة مخيمات لبنان ،الأمر
الذي يعني �أنها ''تحاذر'' المخيمات والإن�سان
روجه المراجعان عبر
الفل�سطيني عامة ،وهو ما ّ
اجتزاء �سياق الكالم وتبديله من �أجل قلب المعنى.
جاء في بداية التحقيق'' :الحذر واجب من كلمة
'مخيم' عندما نتحدث عن اليرموك .فالكلمة ربما
تحيل على ت�أويالت متعددة عن حالة ال�شوارع
إلي فلن تجعلني هذه الكلمة
والنا�سّ � .أما بالن�سبة � ّ
�أ�شعر ب�أني �س�ألمح وجه ذلك ال�شخ�ص الذي جعلنا
نبكي حين كنا �أطفا ًال نتابع فيلم 'كفر قا�سم' لبرهان
علوية'' (العدد � ،84ص � .)140إذاً ،حذر يزبك لي�س
من المخيم ذاته ،بل مما تحيل �إليه كلمة مخيم من
ت�أويالت نمطية لم تعد قائمة لحالة ال�شوارع
والنا�س!
لم ُي�سقط المراجعان ما يحدد معنى كلمة الحذر
فح�سب ،بل �أ�سقطا ن�صف الفقرة الالحقة المكملة
لل�سابقة �أي�ض ًا ،وهي'' :ال مجال للتوقعات ،ف�أنا �أعرف
المخيم جيداً'' التي ت�سبق مبا�شرة ن�صف الجملة التي
قاما باقتبا�سها بعد نزعها من �سياقها وهي'' :ال
�ضرورة للحذر كما �س�أفعل لو كنت في زيارة �أحد
المخيمات الفل�سطينية في لبنان'' (العدد ،84
الحظ ف�إن المراجعين اقتب�سا بعد
�ص  .)140وكما ُي َ
عالمة الفا�صلة ،و�أ�سقطا ما �سبق منذ بداية الجملة،
علم ًا ب�أنه ال يجوز االقتبا�س بعد عالمة الفا�صلة،
و�إنما بعد النقطة ،حيث يبد�أ المبنى والمعنى.
�إذاًُ ،ت�س ِقط �سمر يزبك ''الحذر'' ،لأنه ''ال مجال
للتوقعات'' ،لأنها تعرف اليرموك جيداًّ � ،أما الحذر
فواجب لأنها ال تعرف مخيمات لبنان حيث ''ثمة
مجال للتوقعات''! �إن �سياق ''الحذر'' وا�ضح ويختلف
عن �سياق ''اال�ستراق'' اللبناني ونظرته �إلى
الفل�سطيني� .سمر يزبك ال ت�شبه نعمة اللـه �أبي ن�صر!
كما �أن �صيغة كتابتها ح�صينة و�سياقها غير قابل
تق�صد
لاللتبا�س ،ولذا ،ف�إن َمن �أ�ساء الفهم والتوظيف َّ
وتعمد ب�ؤ�س التوظيف!
�سوء الفهم
ّ

�س�ؤال الكاتبة هو عن هوية المخيم،
ال عن �شكل مدخله
يقول المراجعان'' :من 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'' (العدد ،86
�ص  .)192وهما هنا ال يقتب�سان ن�ص ًا كالم الكاتبة
الذي ال عالقة له بما ع ّلقا عليه ،فهي لم تعتر�ض �أو
ت�ؤيد ،و�إنما قالت'' :مدخل المخيم ي�شبه بوابة �أي
مدينة� ،أو بلدة �صغيرة في �سورية :قو�س حديدي
مزين بالأعالم والورود وال�شعارات الوطنية عن
الأمة العربية الواحدة ذات الر�سالة الخالدة؛ �صورتان
كبيرتان �إحداهما للرئي�س الراحل حافظ الأ�سد،
والأُخرى للرئي�س ب�شار الأ�سد ''.الكاتبة لم ت�ؤيد �أو
تعتر�ض ،و�إنما �أ�ضافت'' :لو كنت �سائحة �أجنبية لما
خطر في بالي �أبداً� ،أن �أكبر تجمع للفل�سطينيين في
�سورية �سيكون خلف هذا القو�س الحديدي'' (العدد
� ،84ص .)140
�إذاً ،لم تناق�ش الكاتبة في ''�أن تتخذ �ضاحية
دم�شق الجنوبية ال�شكل نف�سه لمدخلها'' ،و�إنما م�س�ألة
�أن ''�ضاحية دم�شق الجنوبية'' التي ''تخ�ضع لإدارة
بلدية �سورية'' ،ك�أي �ضاحية �سورية �أُخرى ،هي
لي�ست ك�أي �ضاحية �سورية �أُخرى ،لأنها ت�ضم
اليرموك حيث �أكبر تجمع للفل�سطينيين في �سورية!
وهنا ،ثمة م�س�ألة مهمة تطرحها يزبك ،وتتعلق
بهوية المكان ،وهي :هل هو مجرد �ضاحية �سورية،
�أم مكان �سوري ،بوجود ب�شري وهوية فل�سطينية؟
لقد �سعت الكاتبة لتطابق بين القو�س الحديدي/
المدخل للمكان وم�ضمون المكان ،وفي هذا ال�سياق
كان ت�أكيدها ثانية'' :لن �ألمح� ،أنا �أو �أي �شخ�ص يمر
من تحت هذا القو�س� ،أي وجود مح�سو�س لفل�سطين''
فيرد المعقبان ب�أن هذا
(العدد � ،84ص ّ ،)141
طبيعي ،ويقوالن'' :ماذا تعني بهذا الوجود
المح�سو�س؟ وكيف يفتر�ض �أن يكون هذا [ ]....في
�ضاحية �صار الفل�سطينيون فيها �أقلية ()%40؟''
(العدد � ،86ص � .)192إذاً لي�س من مبرر لل�س�ؤال عن
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''الوجود المح�سو�س'' ،الذي يعني وجود تناغم ما بين
مدخل المكان وم�ضمونه ،حيث ''�أكبر تجمع
للفل�سطينيين في �سورية''!

الفل�سطينيون �أقلية في مخيم اليرموك
الذي لم يعد موجوداً!
طرحت الكاتبة م�س�ألة جدية ونوعية هي هوية
قدم المعقبان خدمة حا�سمة
''اليرموك'' ،وهنا َّ
للكاتبة حين ا�ستهجنا'' :كيف يفتر�ض �أن يكون هذا
الوجود المح�سو�س في �ضاحية �صار الفل�سطينيون
فيها �أقلية ()%40؟'' وعليه ،ف�إن الم�س�ألة لم تعد
م�س�ألة قو�س حديدي ال يحمل رموزاً تدل على
فل�سطينية المكان ،و�إنما في �أن المكان نف�سه لم يعد
فل�سطيني ًا بن�سبة  ،%60في حين �أنه ،وحتى تاريخ
قريب ،كان فل�سطيني ًا .%100
وبد ًال من تناول �إ�شكالية الهوية التي طرحتها
الكاتبة ،ا ُّتهمت ب�أنها ''لم تنظر �إلى وجوه النا�س ،ولم
تقر�أ �أ�سماء ال�شوارع والحارات ،ولم تدخل �إلى
الحارات الداخلية ،بل حتى لم تقر�أ النعوات التي
تحيل بمجملها �إلى فل�سطين و�إلى قرى النا�س
وعائالتهم'' (العدد � ،86ص  .)192ف�إذا كانت هذه
هي ال�صورة الفل�سطينية لداخل اليرموك فلماذا ال
نجد تعبيراً عنها في مدخله الخالي من �أي �إ�شارة
فل�سطينية؟ هذه هي الإ�شكالية التي طرحتها الكاتبة،
�ساعية للقول �إن اليرموك لي�س ك�أي �ضاحية �سورية،
كما �أ�شار المراجعان ،و�إنما هو فل�سطيني بن�سبة
 %40من �سكانه!

عجز المراجعان عن مواجهة ق�ضية
�سمر يزبك فطعنا ب�شخ�صها
لم تزايد �سمر يزبك �أو تلقي الكالم جزاف ًا وهي
تطرح م�شكلة هوية فل�سطينيي �سورية ،كي يحكم عليها
المراجعان تع�سف ًا ب�أنها ''تحاول القول �أنها �أكثر
فل�سطينية من الفل�سطينيين ،وبالتالي تمتلك حق
الو�صاية لت�شريحهم وت�شريح حياتهم ومعايرتها
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بال�صح والخط�أ'' (العدد � ،86ص  ،)192في غمز �إلى
�أنها �سورية! لم يقدم المراجعان دلي ًال على اتهاماتهما
�إ ّال ''و�صفها زيارة لبوابة فاطمة'' قامت بها في �سنة
 ،2000ف�أ�ضافا'' :الفل�سطيني ،لعلم الكاتبة ،محروم
من الو�صول �إلى هناك''! لكنها تعلم ذلك ،على عك�س ما
�أوحى المراجعان ،وهما لم يخبرانا ماذا قالت من
كالم و�صاية ت�ؤاخذ عليه وهي ت�صف زيارتها لبوابة
فاطمة .فقد قالت يزبك ن�ص ًا وفقط:

قررت مع مجموعة من
ففي �سنة  2000عندما
ُ
الأ�صدقاء زيارة الجنوب اللبناني المحرر ،وذهبنا
�إلى بوابة فاطمة ،ر�أيت بعيني� ،أول مرة ،الأر�ض
التي بكينا من �أجلها دائماً :فل�سطين.
هناك تماماً ،عندما كنت �أمد يدي تحت
الأ�سالك ال�شائكة ،و�أحاول و�ضع حفنة تراب في
كي�س بال�ستيكي ،لأجلبها �إلى �صديقتي
الفل�سطينية الممنوعة من دخول لبنان ،وكذلك من
دخول كثير من البالد ،والتي ال تملك هوية،
ولأقول لها'' :خذي هذا تراب فل�سطين'' ،هناك
تمام ًا و�أنا �أ�ضع حفنة التراب في كفي ،و�ألمح
وجه �أول جندي �إ�سرائيلي �أراه في حياتي ،ثم
�أرفع ر�أ�سي و�أنظر �إلى تلك الحقول الخ�ضر ،بكيت
وعرفت فل�سطين �أكثر (العدد � ،84ص .)141
هذا ما قالته الكاتبة في ''و�صفها بوابة فاطمة''.
قالت :الفل�سطيني ممنوع من دخول لبنان ،ولوال ذلك
لكانت �صديقتها الفل�سطينية ــ ال�سورية ح�ضرت �إلى
تلك البوابة .وعليه ،ما مبرر �أن ُيذ ِّكرها المراجعان
قائلين'' :والفل�سطيني ،لعلم الكاتبة ،محروم من
الو�صول �إلى هناك''! �أين مزايدة الكاتبة وو�صايتها
ومعايرتها للفل�سطينيين في و�صفها لزيارة بوابة
فاطمة ،الذي �أثبتناه للتو كام ًال ،والذي يقول
بال�ضبط تمام ًا عك�س ما ل ّفقه المراجعان؟
لم تكن �سمر يزبك تزايد �أو تهيمن �أو تعاير �أحداً
وهي تمد يدها تحت الأ�سالك ال�شائكة وت�ضع حفنة
تراب في كي�س كي ت�أخذها �إلى �صديقتها
الفل�سطينية ــ ال�سورية المحرومة من دخول لبنان.
لم تعاير �أحداً ،و�إنما كانت ثكلى تعاير نف�سها؛ تبكي
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وتلطم خج ًال كبدوية هتك عر�ضها .تبكي من عارنا،
بل اغت�صابنا جميع ًا ،وع ّنا جميع ًا ،لأن فل�سطين ما
زالت مغت�صبة� .أختم النقطة ف�أقول� :أين م�صلحة
فل�سطين وق�ضيتها و�أهلها في تزوير الحقيقة تمام ًا،
وفي الإ�ساءة المتعمدة �إلى �سمعة وموقف كاتبة
�سورية �شجاعة ونبيلة ،ال التبا�س البتة في �أنها
م�سكونة بفل�سطين؟

المراجعان ين�سبان �إلى الكاتبة
''�شائعة'' عن ن�ش�أة اليرموك هي َمن
كان دح�ضها
لعل القا�سم الم�شترك بين مختلف النقاط التي
تناولناها حتى الآن هي �أن المراجعين َق َّوال الكاتبة
تلفيق ًا ما لم تقله ،وهو ما تكرر �أي�ض ًا بقولهماّ �'' :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 �شائعة ال يعلم
بها �أي فل�سطيني من المخيم ،وال نعلم من �أين �أتت
بها'' (العدد � ،86ص  .)193 – 192هذا افتراء ،لأن
الكاتبة قالت تمام ًا عك�س المن�سوب �إليها ،فقد ذكرت:
''بالن�سبة �إلى مخيم اليرموك فالعوائل الفل�سطينية
الأولى التي �سكنته لم تكن من منطقة �صفد ،كما هو
�شائع'' ،و�أن ''الباحث محمود ديب يقول :كانوا في
غالبيتهم من قرى الجليل'' (العدد � ،84ص  .)142لقد
�صدق المراجعان تلفيقتهما ب�ش�أن ال�شائعة واندمجا
ّ
تمام ًا في الدور ،ف�أ ّنبا الكاتبة م�ستنكرين'' :من �أين
�أتت بها؟'' (العدد � ،86ص  .)193وهنا ن�س�أل بدورنا:
لماذا ل ّفقا لها ترداد �شائعة نفتها هي كلي ًا ،ولم
تذكرها �أ�ص ًال كي تكررها؟

المراجعان ي�صححان تاريخ الإن�شاء:
من �صواب �إلى خط�أ! وم�ساحة اليرموك
من  2110دونمات �إلى  2.1كم!2
انتقد المراجعان الكاتبة قائلين'' :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 مراجِ ع مخت�صة لهذا الغر�ض''! (العدد ،86
�ص  .)193ح�سن ًا ،لكنهما لم يذكرا �أ�سماء المراجع
المخت�صة ،وما تقوله ب�ش�أن م�ساحة المخيم ،و�إنما
ادعيا بد ًال من ذلك'' :من باب الت�صحيح نلفت الكاتبة
�إلى �أن اليرموك �أُ�س�س في �سنة  1957ال في �سنة
 ،1954وعلى م�ساحة  2.1كم ،''2وذلك مقارنة
بالرقم الذي ذكرته الكاتبة ،وهو  2110دونمات!
نبد�أ من الت�صحيح الثاني ،من الأ�سهل ،وهو
''ت�صحيح'' م�ساحة '' 2110دونمات'' ،على ما ذكرت
الكاتبة ،بـ '' 2.1كم !''2هذا م�سخرة ولي�س ت�صحيح ًا!
�إنه مجرد ا�ستخدام مقيا�س الكيلومتر المربع بد ًال من
الدونم!
ننتقل �إلى الت�صحيح الثاني والأهم ،فن�شير �أو ًال
المراجعين لم يذكرا �أن �سنة  1957التي
�إلى �أن
َ
�صححا بها تاريخ الكاتبة ،1954 ،م�أخوذة من
الإنترنت ،من �صفحة في الويكيبيديا ،المو�سوعة
الحرة ،مرفقة بتحذير الموقع'' :الم�سودة غير
مراجعة'' .وتاريخ الإن�شاء هذا ،1957 ،يتقاطع مع
ما يرد في نبذة في �صفحة ''الأونروا'' في الإنترنت
�أي�ض ًا!
هكذا ،وبكب�سة زر على الإنترنت ،ح�صل المراجعان
على معلومات �سريعة ومت�سرعة ب�ش�أن تاريخ �إن�شاء
المخيم ،من دون �أن ي�س�أال نف�سيهما عن المنطق في
ت�أخر الإن�شاء من �سنة  ،1948وهي �سنة النكبة،
حتى �سنة  1957ال �سنة  ،1954وهي التاريخ
ال�صحيح الذي ذكرته الكاتبة ا�ستناداً �إلى الكتاب
المرجعي للباحث حمد موعد'' ،مخيم اليرموك:
مقاربات في �سو�سيولوجيا المخيم الفل�سطيني''
(دم�شق :دار ال�شجرة للن�شر والتوزيع.)2002 ،
جاء في هذا الكتاب تحت عنوان ''ميالد المخيم'':

عام  1955 – 1954بد�أت عملية نقل
الفل�سطينيين [� ]....إلى تجمع �سكاني جديد �أطلق
عليه [ا�سم] مخيم اليرموك [بعدما] قامت
م�ؤ�س�سة الالجئين الفل�سطينيين العرب []....

مقاربة نقدية ل�سجال فل�سطيني ــ �سوري

با�ستئجار قطعة �أر�ض كبيرة يملكها �آل الحكيم،
وتتبع من حيث التق�سيم العقاري لمدينة دم�شق.
في �سنة '' 1957وزعت م�ؤ�س�سة الالجئين قطعة
�أر�ض كبيرة �شكلت الج�سم الرئي�سي لمخيم اليرموك''
(''مخيم اليرموك'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .)22 – 21
وعليه ،ف�إن �سنة  ،1954تاريخ �إن�شاء المخيم الذي
قدمته الكاتبة ،هي ال�سنة ال�صحيحة ،ولي�س
''ت�صحيح'' المراجعين وادعاءهما �أنها �سنة ،1957
التي هي تاريخ التو�سيع ال الإن�شاء.
وخ�ص�صت الكاتبة خم�سة �أ�سطر لتناول ''محاولة
�إح�صاء جديدة جرت في �سنة  ]....[ 2002تفتقر �إلى
فرد المراجعان
ال�صدقية'' (العدد � ،84ص ّ ،)143
بت�سعة �أ�سطر قاال فيها �إن ''ثمة �إح�صاء موثق ًا قامت
به الأونروا في �سنة  ،2009ويبدو �أن وقت الكاتبة
لم ي�سمح لها باالطالع عليه'' (العدد � ،86ص .)193
ال ب�أ�س ،الكاتبة مق�صرة ،لكن المراجعين �أجهدا
نف�سيهما للقول �إنها مق�صرة وغير مطلعة على
المراجع ،كما فعال عند الحديث عن م�ساحة المخيم،
�إ ّال �إنهما لم يقدما وال معطى واحداً ،غير ما قدمته
الكاتبة ،ب�ش�أن المراجع المخت�صة �أو م�ساحة المخيم
�أو عدد �سكانه الآن.

تحول
َمن يجر�ؤ على �إ�شهار حقيقة ّ
قادة في ف�صائل فل�سطينية �إلى تجار
�سيا�سة فمتمولين كبار؟
ن�صل �إلى بيت الق�صيد ،اليرموك ــ ال�سوق ــ ر�أ�س
المال حيث ''الأثرياء من الفل�سطينيين الذين تزعموا
ف�صائل �سيا�سية وا�ستفادوا من مواقعهم ،و[]....
لديهم �صالت وثيقة ب�أ�صحاب القرار ال�سيا�سي خارج
المخيم [ ]....وبالأمن ال�سوري'' (العدد ،84
�ص � .)143إن ال�صورة التي ر�سمتها الكاتبة تدح�ض
ادعاء المراجعين �أنها تحدثت ''من دون �أن تكلف
نف�سها عناء تحليل الم�سارات الفعلية لتفكك المخيم
وتحوالته االجتماعية'' (العدد � ،86ص  ،)193ونحن
نقول ما نقول لأن خير تحليل لم�سارات تفكك
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المخيم وتحوالته االجتماعية ،هو تحوله �إلى �سوق
مربحة لر�أ�س المال الف�صائلي �أي�ض ًا!
رد المراجعان قائلين'' :الكاتبة خلطت
وقد ّ
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
تحتاج �إلى �إثبات ،من دون �أن نكون معنيين
بالدفاع عن �أحد''! (العدد � ،86ص  .)193لقد �ضرب
المراجعان على ''الحافر'' فو�صفا الكاتبة بـ ''المدعية''
في �أثناء حديثها عن قادة تجار ،لأن ''تلك تهمة
تحتاج �إلى �إثبات'' ،ثم �ضربا على ''الم�سمار'' كغير
''معنيين بالدفاع عن �أحد''!
و�إذا كانا كذلك فلماذا جعال من الكاتبة
''مدعية [ ]....خلطت ال�سيا�سي بالتجاري'' ،وقدمت
''تهمة تحتاج �إلى �إثبات''� ،أي جزاف ًا! وعليه ،ف�إن
الواجب هو الذود عن طهارة قادة ا ُّتهموا ظلم ًا ب�أنهم
''اغتنوا من خالل تلك الف�صائل وحولوا م�سارهم من
ال�سيا�سي �إلى التجاري''! لم ت�أت يزبك بتهم من
مما �سمعته ،وهي تعلن بع�ض ًا مما
خيالها ،و�إنما ّ
�سمعت لأن حديث الوجدان الفل�سطيني و�سواه ال
يجري عن �أي تجارة ،و�إنما عن تجارة الدم!
وعلى عك�س كل ادعاء ،ف�إن الكاتبة لم تقل �إن
''الفل�سطيني [ ]....ي�سكت على هذا الواقع'' (العدد ،86
�ص  ،)193وما جرى في مقبرة اليرموك ،وامتد �إلى
معظم المخيم ،ا�ستناداً �إلى ما حدث في  5حزيران/
يونيو  ،2011خير دليل على �أن ال�شعب لم ي�سكت،
وهو يعاقب َمن اعتقد ،عن �صواب �أم خط�أ� ،أنه فا�سد
ومف�سد تاجر بدم ال�شهداء ثم �أتى يبيعهم خطاب ًا
ركيك ًا!

نعم ،خفي وظهر بين المنا�ضلين
وال�شرفاء ،جوا�سي�س وفا�سقون
و�شاذون وخ�سي�سون
المراجعين:
جاء في هذا ال�سياق نف�سه ا�ستنكار
َ
''من المخجل القول �إن 'العمل ال�سيا�سي �سيعني �أن
يبيع الواحد نف�سه للمخابرات عبر قادة الف�صائل' ''،
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وقد تذاكيا مت�سائلين�'' :ألي�س اتهام المنا�ضلين في
�صفوف الف�صائل [ ]....بالعمالة� ،إهانة ،بل ادعاء
غير �صحيح [ ]....وهل �صحيح حق ًا االدعاء �أن
مناه�ضي �إ�سرائيل والنا�شطين �ضدها و�ضد التطبيع
هم عمالء لل�سلطات ال�سورية ومخابراتها؟'' (العدد
� ،86ص .)194
وهنا لج�أ المراجعان �إلى حيلة .يا للـهول! الكاتبة
تتهم المنا�ضلين وال�شرفاء! هذه الحيلة م�ستهلكة،
لأنه خفي وظهر بين ''المنا�ضلين'' و''ال�شرفاء''
و''مناه�ضي �إ�سرائيل'' ،في كل مكان وزمان ،عمالء
لإ�سرائيل وغيرها ،ف�ض ًال عن فا�سقين و�شاذين
وخ�سي�سين �إلى حد االنحطاط ،ما داموا زايدوا
وتو�ض�أوا بدم ال�شهداء ثم خرجوا ليزنوا! ومن الجدير
بالذكر �أن جملة ''العمل ال�سيا�سي �سيعني �أن يبيع
الواحد نف�سه للمخابرات عبر قادة الف�صائل'' ،التي
ذكرها ال�شاب علي �ش( .العدد � ،84ص  )146هي
مجازية ،ولعلها تعني ان�ضباط عمل الف�صائل تحت
ال�سقف ال�سيا�سي الذي تحدده المخابرات.

في معنى �أن تكون ''�أم ال�شهداء'' مع
''�أبو عمار'' وقلبها على ''الحكيم''
و�صف المراجعان ''المقابالت التي �أجرتها
الكاتبة [ ....ب�أنها] � ّإما مفتعلة ودرامية ،و�إما
مجتز�أة'' ،و''كل َمن قاب َل ْتهم [ ]....م�شغولون ب�أمور ال
تتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ،وال يعي�شون الحياة
النمطية لالجئ ''.وتجدر الإ�شارة هنا �إلى تنوع
�شخو�ص المقابالت :محمد من ''حما�س''؛ �أم محمد
التي ''ال تغير قناتها الف�ضائية الفل�سطينية'' ،وهي
الأم لثالثة �شهداء �سقطوا مع �أبو عمار (العدد ،84
�ص )145؛ علي الأمين للجبهة ال�شعبية والم�سكون
بخطابها التاريخي؛ �شاب قال ''�إن �أكبر ن�سبة
لتعاطي الحبوب والح�شي�ش والمخدرات هي هنا في
المخيم'' (العدد � ،84ص )148؛ �سيدة جزمت بعدم
وجود ''واحد من قيادات الف�صائل ي�ستطيع الدخول
�إلى المخيم من دون حر�س �شخ�صي ،وال يكون
مدجج ًا بال�سالح والخوف''! (العدد � ،84ص .)146

وحين عجز المراجعان عن مواجهة الرواية طعنا
بالراوي كما جرى مع ال�شاهد علي ،فبد ًال من
مناق�شة ما ُن ِ�سب �إليه� ،أخذا على الكاتبة �أنها ''لم
تكلف نف�سها �س�ؤال [علي] 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'' (العدد � ،86ص  ،)194لكن
الكاتبة كانت ذكرت �أن علي الذي يبلغ الأربعين من
العمر ،ولد في مخيم اليرموك� ،أي �أنه لم ي�أت من
الأردن �أو العراق! وهي �إذ لم تكلف نف�سها �س�ؤاله،
فلماذا لم يكلف المراجعان نف�سيهما �إعالم القارئ
بحقيقة ''م�أ�ساة'' علي؟

نعم؛ تحولت الوالءات الوطنية �إلى
والءات دينية و�سلطوية وا�ستخباراتية
ال تنتق�ص ''م�أ�ساة'' علي من حقه بالقول'' :تحولت
الوالءات الوطنية �إلى والءات دينية و�سلطوية
ومخابراتية'' (العدد � ،84ص  ،)146وهنا يت�ساءل
المراجعان'' :هل يجوز تب ّني ر�أي يعمم نف�سه على
المجتمع كله؟'' (العدد � ،86ص � .)194أين الخط�أ في
ت�سجيل تراجع ''الوطنية الجامعة'' لم�صلحة والءات:
دينية (''حما�س'') ،و�سلطوية (''فتح'') ،وا�ستخباراتية،
�أي ال�شريحة المرتبطة بال�سلطة ال�سورية؟ هل من ثقل
بين فل�سطينيي �سورية خارج العناوين المذكورة؟
اتهم المراجعان معالجة الكاتبة للظاهرة الدينية
ب�أنها ''تتجنب الحديث عن �أ�سبابها الحقيقية،
وتتجاهل �أنها امتداد لحالة عامة طالت معظم العالم
العربي والإ�سالمي'' (العدد � ،86ص  .)193هذا ما
ادعياه ،لكنها قالت�'' :أال يمكن اعتبار مخيم اليرموك
مثا ًال ونموذج ًا م�صغراً لما يحدث من تغييرات في
�سورية؟'' وقد طرحت ال�س�ؤال على محمد قائلة:
''عندما �س�أل ُته عن ر�أيه في التغييرات في المخيم
و�أ�سبابها ،و�إن كان لها عالقة بما يحدث في �سورية،
�أجاب [ ]....ال دخل لي بما يحدث خارج المخيم''
(العدد � ،84ص  .)144وذكر علي �أن '' 'حما�س'
ت�سود [ ]....بنات الخام�سة ي�ضعن الحجاب ،طفالت
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ُيمنعن من متابعة درا�ستهن [ ]....و�أموال هائلة
''من يفعل ذلك؟'' ''�إ�س�ألي الف�صائل
ُت�ضخ ''.وب�ش�أن َ
عما يحدث في
الم�سيطرة الآن ،المخيم لي�س بمنجى ّ
�سورية'' (العدد � ،84ص .)146
وتقتب�س الكاتبة قول الباحث حمد موعد�'' :إن
هناك �أ�سباب ًا عامة وخا�صة لهذا المد الديني
الإ�سالمي في اليرموك ،منها المتغيرات الدولية
والإقليمية ،مثل الثورة في �إيران [ ]....و�سقوط
االتحاد ال�سوفياتي [ ]....والف�ساد ،وتنامي ظاهر َتي
القمع والدمار اللذين لحقا باقت�صادات الدول [و]
االنق�سامات الفل�سطينية'' (العدد � ،84ص .)148

''تت�سابق بنات المخيم على �أحدث
التقليعات'' ،و''تعج �شوارع المخيم
حتى منت�صف الليل بالفتيات''!
بعد تهمة تجنب تناول الأ�سباب الحقيقية
للظاهرة الدينية الفل�سطينية كامتداد لحالة عامة،
انقلب المراجعان لي ّتهما الكاتبة بتوظيف طلب �أم
محمد منها و�ضع حجاب في المرة المقبلة ب�أنها
تحاول القول �إنه ''مدخلها لولوج عالم المخيم ،ك�أنها
لم تر في تجوالها ،تنوع اللبا�س والزي ،وت�سابق
بنات المخيم على �أحدث التقليعات [وكيف] تعج
ال�شوارع في المخيم حتى منت�صف الليل بالفتيات''!
(العدد � ،86ص .)194 – 193
لكن ال�شوارع ال تعج بال�شباب عند منت�صف الليل،
فكم بالحري الفتيات .ففي مخيمات ،بل مدن لبنان،
وعلى ر�أ�سها بيروت العا�صمة ،الأقل محافظة من
�سورية ،نادراً ما ت�شهد �شوارعها امر�أة محترمة
بمفردها في منت�صف الليل� ،إ ّال العاملة بدوام ليلي،
والتي تتكفل �سيارة العمل ب�إي�صالها ذهاب ًا و�إياب ًا،
فكم بالحري اليرموك؟
قدم المراجعان �صورة متحررة ومناق�ضة ل�صورة
ّ
محافظة قدمتها الكاتبة لليرموك الذي كان محافظ ًا
قبل موجة الت�شدد الديني ،فكم بالحري بعد �صعود
الظاهرة الإ�سالمية في المخيم الفل�سطيني ''الذي لن
ي�شذ عن هذا الواقع'' (العدد � ،86ص  )193بلغة
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المراجعين؟ لكن المخيم الفل�سطيني نف�سه �شذ بر�أي
المراجعين نف�سيهما ،وبعد �أربعة �أ�سطر� ،إذ ذكرا
َ
''ت�سابق بنات المخيم على �أحدث التقليعات''! و''تعج
ال�شوارع في المخيم حتى منت�صف الليل بالفتيات''!
هذا ال ي�ستقيم وذاك ،ف� ّإما �أننا في زمن الت�شدد
الديني ،وهذا ال ي�سمح ب�أن ''تعج ال�شوارع في المخيم
حتى منت�صف الليل بالفتيات'' ،و� ّإما العك�س� ،أي زمن
االنفالت الديني! لكن ثمة ثابت هو �أن المجتمع لم
ي�ست�سغ يوم ًا بقاء الذكور في ال�شوارع حتى منت�صف
الليل ،فكم بالحري بالن�سبة �إلى الن�ساء مع �صعود
الت�شدد الإ�سالمي؟
ونختم هذه الم�ساهمة انطالق ًا مما �أوردناه للتو،
فقد قال المراجعان ال�شيء ونقي�ضه بالن�سبة �إلى
وجهاه
الأمر نف�سه ،وهذا ي�شكل دلي ًال على �أن كل ما ّ
�إلى الكاتبة من اتهامات كان افتراء ،وما ن�سباه
�إليها من مثالب كان ملفق ًا .لقد انتقدا غياب ما هو
موجود فع ًال وبكثافة ،ف�ض ًال عن اجتزاء الكالم
و�إخراجه عن �سياقه الذي يعطيه معناه ،وت�سفيهه
من دون تقديم برهان على ذلك� ،سوى االدعاءات
القاطعة والفارغة من �أي دليل ملمو�س.
وحين عجز المراجعان عن مواجهة الق�ضايا
الح�سا�سة التي طرحتها الكاتبة طعنا ب�شخ�صها
وحقها ك�سورية في تناول �أمور فل�سطينية .وال يفوت
القارئ الح�صيف �أن جريمتها هي تجر�ؤها على
الحديث عن ف�ساد قادة فل�سطينيين انتهزوا الن�ضال
لت�شكيل طبقة من محدثي النعمة ،لها ارتباطاتها
ال�سيا�سية والأمنية ال�سورية.
و�أخيراً ،ثمة مالحظة منهجية هي �أن المراجِ ع
عرف نف�سه �أو ُع ِّر َف عنه ب�أنه ''�سكرتير
�أحمد جابر َّ
مجلة 'الهدف' '' التي تتحمل الم�س�ؤولية عن �سجاله
عما �إذا كان �أ�صاب �أم �أخط�أ
مع يزبك ،بغ�ض النظر ّ
فيه .وعليه ،ال عالقة لم�ؤ�س�سته �أو �صفته ب�سجال
يتحمل وحده م�س�ؤوليته ،وهو ما كان يجب �أن
رده على يزبك ،بد ًال من زج مجلة
َّ
يو�ضح في ّ
''الهدف''� ،أ ُق�صد ذلك �أم لم ُيق�صد ،فيما ال عالقة لها
به ،وال ي�سجل لها �أو عليها ،وفق ما تقت�ضي
الأ�صولn .

