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سياسة
على الغالف

غاز لبنان مقابل توطين الفلسطين ـ
للبنان باستخراج نفطه
الجديدة التي يهمس بها الغربيون للسماح
توطين الفلسطينيين ،هي المعادلة
ّ
ّ
الغاز مقابل ّ
المنطقة ،على حساب حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم .وفي ظل تقليص األونروا
بالتوازي مع الحل الشامل في
ّ
ّ
لخدماتها تمهيدًا إلنهاء دورها ،يحق للفلسطينيين واللبنانيين أن يصدقوا «المؤامرة»!
فراس الشوفي
ّ
«م ــا بــدنــا ســكــر وط ـح ــن ،بــدنــا نــرجــع
لفلسطني» ...يصدح صــوت اآلتــن من
امل ـخ ـ ّـي ـم ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ب ـيــروت
والجنوب والشمال أمام ّ
املقر الرئيسي
لـ ــ«وك ــال ــة غ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل الــاج ـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ـ ـ ـ األون ـ ـ ـ ـ ــروا» ف ــي بـئــر
حسن .االعتصام أمــام مكاتب املنظمة
بات طقسًا يوميًا آلالف من فلسطينيي
ّ
مخيمات لبنان.
ّ
محمد ،الخمسيني ابــن حــي العجمي
في مدينة يافا املحتلة ،والــاجــئ إلى
ّ
ـاب
مـخــيــم شــات ـيــا ،يـهـتــف بـغـضــب شـ ٍ
في العشرين ،فيما عناصر قوى األمن
الــداخـلــي يحولون بينه وبــن البوابة
ال ـض ـخ ـم ــة ال ـ ــزرق ـ ــاء مل ـك ـت ــب امل ـن ـظ ـمــة
األمـ ـمـ ـي ــة .م ـح ـ ّـم ــد ال ـ ــذي ي ـع ــرض أم ــام
املــوجــوديــن ص ــور بـيــت أهـلــه فــي يافا
ع ـبــر مــوقــع «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،وق ــد احـتـلــه

نقاشات داخل الكونغرس
وسعي الصدار قرار بوقف تمويل
األونروا وإلغائها
منيمنة :الالجئون الفلسطينيون
مسؤولية المجتمع الدولي والحل
بعودتهم إلى فلسطين
ّ
يهودي إيطالي ،يرى حقه كالجئ في
ال ـعــاج ُيـسـحــب م ـنــهً ،ألن الـ ــدول التي
قـ ّـررت أن تشرعن «دولــة» لليهود على
أرض فلسطني لــم تـعــد تــريــد أن تدفع
م ــا يـكـفــي ل ـكــي يـبـقــى الـفـلـسـطـيـنـيــون
ّ
الحد األخير لقدرة
على صمتهم! إنــه
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــاج ــئ ف ــي مـخـيــم على
ّ
التحملّ :
املس بالطبابة.
ال ي ـن ـف ـصــل واقـ ـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فــي
لبنان عن واقعهم في الــدول املحيطة.
ّ
املخيمات الفلسطينية
اليرموك ،أكبر
ف ــي س ــوري ــا قـ ــرب دمـ ـش ــق ،صـ ــار أثـ ـرًا
بعد عــن ،وكــذلــك الـحــال بالنسبة إلى
م ـخ ـيــم حـ ـن ــدرات ف ــي ح ـل ــب ،ف ـي ـمــا الذ
الفلسطينيون بالهرب بعيدًا ّ
جدًا ،في

ّ
موازنة األونروا ثابتة والنفقات ترتفع في ظل اتهامات للوكالة بالفساد (هيثم الموسوي)

مدير األونروا :قد ال نستطيع االستمرار
والمطلوب حل للقضية الفلسطينية
الدولية في لبنان األملاني ماثيوس شمالي ،في مقابلة مع
ال يجزم املدير العام للوكالة ّ
بعدم وجود فساد ،إل أنه يوضح أن « %80من موازنة األونروا تصرف
«األخبار»ّ ،
إلى الحدود الدنيا» ،مشيرًا إلى «أننا نحاول
فساد
وجود
إمكانية
ص
يقل
كرواتب ،ما
ّ
املنظمة كبير ّ
جدًا» .ويلفت إلى «أننا لم نقطع
ضبط األمور قدر املستطاع ،لكن جسم
بينما تزداد األعداد
أي مساعدات ،ولدينا  27عيادة عاملة ،لكن امليزانية هي نفسها ّ
والحاجات .فقد نزح إلى لبنان  42ألف فلسطيني من سوريا لم تكن تتكلف الوكالة عليهم
شيئًا في السابق بسبب مجانية التعليم والطبابة هناك ،فيما ولد في غزة  8آالف مولود
جديد .العام املاضي كان ينقصنا  80مليون دوالر ،وفي أيلول كنا أمام خيارين :إما
أن نتوقف عن التعليم أو نوقف جزءًا منه أو نؤخرهّ ،
وخيرنا املانحني بعد رفضهم دفع
مبالغ إضافية بني أن نجد مانحني جددًا ،أو أن نبحث عن طرق لتوزيع املوازنة .وحصل
والضغط دفع الدول العربية إلى دفع مبلغ  49مليونًا».
ضغط في املخيمات من األهالي،
ّ
سياسية لحل األزمة الفلسطينية .وإذا كانت الدول حريصة
ويختم ماثيوس« :ال إرادة ّ
فعليها إيجاد حل للقضية الفلسطينية ...لدينا مخاوف من أننا لن نستطيع
على األونروا،
ً
االستمرار مستقبال مع ازدياد الحاجات واألعداد».

ّ
والبر ،من شتات إلى شتات في
البحر
بالد الله الباردة .وفي األردن ،يفقدون
ش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا «هـ ـ ّـوي ـ ـت ـ ـهـ ــم» ل ـصــالــح
«األردن ـ ـ ـ ـ ــة» ،ف ـي ـمــا ي ــرت ــاب األردن ـ ـيـ ــون
م ــن الـ ـت ــوازن ــات الــدي ـمــوغــراف ـيــة ،ومــن
«امل ـ ــؤام ـ ــرة» اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــاريـخـيــة
بـ ـتـ ـهـ ـجـ ـي ــر فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ج ـ ـ ـ ــدد م ــن
«الداخل» إلى األردن وتثبيت «الوطن
البديل».
ّأم ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ف ـ ـلـ ــم ي ـ ـكـ ــن ي ـك ـف ــي
الفلسطينيني تدمير ّ
مخيم نهر البارد
وت ـه ـج ـي ــر أه ـ ـلـ ــه وم ـ ــوج ـ ــات ال ـ ـهـ ــروب
األخيرة إلى أوروبــا والفقر والحرمان
وال ـب ـط ــال ــة ف ــي املـ ـخ ـ ّـيـ ـم ــات ،وال ـن ـظ ــرة
األمنية التي تحملها الدولة اللبنانية
وال ـجــزء الكبير مــن الـقــوى السياسية
تجاه الفلسطينيني ،ســوى «تجميع»
ّ
املخيمات كما ُج ِّمعوا
التكفيريني في
ّ
فـ ــي ن ـه ــر ال ـ ـب ـ ــارد ،وانـ ـ ـح ـ ــال م ـنــظ ـمــة
الـتـحــريــر الفلسطينية وتـخـلـيـهــا عن
مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا ،وتـ ـخ ـ ّـب ــط ال ـف ـص ــائ ــل
الفلسطينية األخــرى ،وأخيرًا تقليص

ّ
الصحية للشريحة
األونــروا خدماتها
األكثر عوزًا.
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ـ ّـي ــو ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ق ـ ـل ـ ـقـ ــون ع ـلــى
ـزل عــن األس ـب ــاب التي
املـسـتـقـبــل ،بـمـعـ ٍ
ت ــدف ــع الـ ــوكـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة.
الـغــالـبـيــة ت ــرى ف ــي الـتـقـلـيــص مـقـ ّـدمــة

إلنهاء األونروا كمنظمة دولية شاهدة
ع ـلــى جـلـجـلــة الـتـهـجـيــر الـفـلـسـطـيـنــي،
ك ـمـّـا ه ــي امل ـخ ـي ـم ــات ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلن ـهــاء
ح ــق ال ـع ــودة وإس ـق ّــاط ال ـق ــرار الــدولــي
 194ال ـقــاضــي ب ـح ــق عـ ــودة الــاجـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن إلـ ــى ديـ ــارهـ ــم .أسـئـلــة
كـثـيــرة ت ــدور فــي عـقــل كــل فلسطيني،
ً
مـســؤوال كــان أو مــواطـنــا ،فتحاويًا أو
حمساويًا :هل أتى دورنا؟ هل نضجت
ّ
ظــروف «التسوية» و«الـحــل الشامل»؟
هـ ــل ي ـع ـطــون ـنــا «دولـ ـ ـ ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــورق»
وي ـب ـعــدون ـنــا إل ــى ال ـن ــروي ــج وال ـســويــد
وكندا لننسى بيوتنا وتاريخنا؟ هل
يـ ّ
ـدم ــرون امل ـخـ ّـي ـمــات ب ـحـ ّـجــة اإلرهـ ــاب
ّ
فنضطر إلــى الرحيل أم «يوطنوننا»
ُ ّ
هنا؟ هل تحل أزمــات سوريا والعراق

ولبنان واليمن وليبيا وتبقى قضية
الالجئني عالقة؟

عجز أم فساد؟
تـ ّ
ـأس ـس ــت األون ـ ـ ـ ــروا ف ــي ك ــان ــون األول
 1949كوكالة مؤقتة تجدد واليتها كل
ثالث سنوات ،حتى إيجاد حل «عادل»
للقضية الفلسطينية .وبحسب أكثر من
مصدر فلسطيني ،فإن تقديمات الوكالة
ّ
في لبنان بلغت أوجها في ظــل وجود
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
وق ـي ــادة منظمة الـتـحــريــر فــي ب ـيــروت،
لـتـتـكــامــل م ــع ت ـقــدي ـمــات امل ـن ـظ ـمــة ،من
االستشفاء الكامل إلى تقديم املساعدات
ّ
العينية وال ـب ــدل امل ــال ــي .إل أن مرحلة
مــا بعد االجـتـيــاح اإلســرائـيـلــي للبنان
ً
ف ــي  1982وصـ ـ ــوال إل ــى الـتـسـعـيـنـيــات
شهدت تقليصًا تدريجيًا للتقديمات،
ّ
في ظل ازديــاد أعــداد الالجئني وازديــاد
حــاجــات ـهــم وغ ـ ــاء املـعـيـشــة واألزمـ ـ ــات
االقتصادية الخانقة.
الـعــام املــاضــي ،وصــل األم ــر بــاألونــروا

