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املنظمة الفلسطينية حلق العودة )ثابت(
Palestinian Organization For The Right Of Return )Thabit(

تعريف: 
ه������ي منظمة فلس������طينية ثقافية إعالمية مس������تقلة غي������ر حكومية، 
ناش������طة على الساحة الفلس������طينية ومقرها لبنان، تعنى بقضية الالجئني 
الفلس������طينيني وح������ق عودتهم إلى دياره������م التي طردوا منه������ا إبان النكبة 
في العام 1948، حيث تس������تهدف ف������ي أعمالها الفئ������ات العمرية املختلفة 
واملس������تويات الثقافية املتعددة من النخب وصّناع القرار، عدا عن الشرائح 

اجلماهيرية لالجئني الفلسطينيني في املخيمات والتجمعات واملناطق.
تتطل������ع (ثابت) إل������ى احلفاظ على الهوية الفلس������طينية والتمس������ك 
بالع������ادات والتقالي������د والثقافة الس������ائدة في املجتمع الفلس������طيني وتوثيق 
الذاكرة الفلس������طينية وحفظها لألجيال القادمة من خالل إش������راك جميع 
فئات الش������عب الفلس������طيني مع املهتمني، وصوالً لتحقيق األهداف بالعودة 

إلى الديار واملمتلكات في فلسطني.

األهداف:
احلفاظ على الهوية الفلسطينية.

محارب������ة كافة أش������كال التوط������ني والتهجير لالجئني الفلس������طينيني 
والسعي لتوفير احلقوق املدنية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني.

املس������اهمة في رفع مستوى الوعي حول قضية الالجئني وحق العودة 
في الوسط الفلسطيني والعربي والعاملي.

التمس������ك باألنروا كمؤسسة دولية نشأت بفعل النكبة، وهي الشاهد 
على جرمية الطرد واإلبعاد حلني عودتهم إلى ديارهم.

العمل مع اجلهات املعنية املتخصصة لتحس������ني الظروف املعيش������ية 
واحلي������اة اإلنس������انية لالجئني في لبنان مع احلفاظ عل������ى املخيم مبفهومه 

السياسي.
العمل مع صناع القرار واملؤسسات األهلية احمللية والعربية والدولية 
لتشكيل لوبي ضاغط يساهم في توضيح قضية الالجئني وحق عودتهم في 

وسائل اإلعالم واحملافل اإلقليمية والدولية.

الهيئة اإلدارية

ع�ل����ي هوي������دي
(األمي����ن الع��ام)
أحمد أبو جميع
أحم��د شح���ادة
أمي��ن شن���اع����ة
رائ�����د ط�ل���وزي
ع�ل�����ي م�رع�����ي
ي�اس�������ر ع�ل�������ي
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مقدمة

الالجئ رمز القضّية
القضية الفلسطينية تتجلّى أكثر ما تتجلّى بالشعب الفلسطيني 
الالجئ املشّرد. إّنه يرمز إلى إحدى أفظع قضايا الظلم في 

العصر احلديث.
كان وعد بلفور، وكان قرار مجلس األمن الدولي بإنشاء الكيان 
عام  األولى  اإلسرائيلية  العربية  احلرب  فكانت  الصهيوني. 
ألوف  حّل  إذ  مروعة،  تهجير  عملية  إلى  آلت  والتي   1948
من  ألوف  محّل  األرض  أرجاء  شتى  من  اليهود  الوافدين 
املواطنني الفلسطينيني العرب بعد أن اقتُلعوا من ديارهم عنوة 
ليعيش  يبارح أرضه  الفلسطيني  الشعب  وتعرضوا ملجازر رهيبة. فإذا بقطاع كبير من 

الجئاً في املخيمات داخل فلسطني كما في أقطار اجلوار العربي، ومنها لبنان.
تنابتت في مختلف األرجاء اللبنانية مخيمات الالجئني، وتعرضت بعضها ألعمال التدمير 
واإلبادة خالل أزمات دامية عصفت بلبنان، وكان أعنفها وأفظعها حرب اخلمسة عشر 
عاماً، التي احتدمت ما بني عام 1975 وعام 1990، فُزّج بالالجئ الفلسطيني في النزاع 
الدائر ودفع ثمناً غالياً، كان منه تدمير بعض املخيمات. وبقي من هذه املخيمات اثنا 
اللبنانني  اللبنانية. وكانت مؤامرة إلثارة فتنة بني  قائماً في شتى املناطق  عشر مخيماً 
اللبناني  الشعبني  البارد. إال أن وعي  نهر  آثمة دّبرت ملخيم  والفلسطينيني عبر مكيدة 
يعود في شكل  املؤامرة  بإحباط املخّطط، والفضل في تعطيل  والفلسطيني كان كفياًل 
الباسل ضّد  لبنان  إلى جانب جيش  وقفت  التي  الفلسطينية  الفصائل  لقيادات  خاص 

العصابة التي افتعلت الصدام في املخيم الشمالي.

بقلم الدكتور سليم احلص
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مخيم برج البراجنة هو أحد أبرز مخيمات الالجئني الفلسطينيني، وقد وقف وقفة وطنية 
قومية مسؤولة خالل معركة نهر البارد، فسلم لبنان وسلمت القضية الفلسطينية، قضية 
العرب املركزية من مغّبة التبّدد على مسرح صراع بني اإلخوة حاول املتآمر اصطناعه 

على الساحة اللبنانية.
إننا نرى في الالجئ الفلسطيني رمزاً للقضية اإلنسانية والقومية، التي نعتبرها قضية 
وجود وليس مجّرد قضية حدود. من هنا اإلصرار على أن حل هذه القضية لن يتحقق 
إال بحفظ حّق العودة لالجئني، كل الالجئني، إلى ديارهم التي هّجروا منها في فلسطني، 
كل فلسطني، في امتدادها التاريخي من البحر إلى النهر. احلّل ال يكون إال بفلسطني 
موّحدة، عاصمتها القدس، يعيش فيها العربي إلى جانب اليهودي بسالم وأمان، بعد أن 
يكون الالجئون قد عادوا إلى ديارهم، وهذا حٌق بديهي من حقوق اإلنسان في وطنه. من 
هنا القول إّن احلّل لن يستقيم إال بناء على القرار 194 الصادر عن الهيئة العامة لألمم 

املتحدة عام 1948 وتكّرر تأكيده عشرات املرات في قرارات الحقة. 
وإلى أن تتم العودة فمن بديهيات حقوق اإلنسان تأمني شروط العيش الكرمي لالجئني 

على كل صعيد وفي كل مجال.
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سيـرة مخّيـم حـّر
لبنان  وسط  في  عادية  جغرافية  مساحة  البراجنة  برج  ليس 
بتداعياتها،  الفلسطينية  النكبة  يختزل  مخيم  فهو  العزيز، 

واحملنة الفلسطينية بتفاعالتها.
في هذا املخيم نشأُت، وبني أزقته ترعرعُت. منذ أن كّنا صغاراً 
كانت فلسطني تتراءى أمام ناظرينا، كانت عّكا وترشيحا موئاًل 
ألشواقنا، ومرفًأ ألشرعتنا التي اكتشفنا أنها بال سفن تقلّنا 

إلى شاطئ العودة. 
بخنادقها  والقصف  احلرب  جوالت  عرف  الذي  جيلُنا  كبُر 
طريقنا  تفترش  التي  األشواك  وبني  وحطامها.  ومالجئها 

الوعرة تََبرعم األمل الذي نضّمه بني جانبينا؛ األمل بأن نعود. امتألنا قناعة أّنه ما ضاع 
حق وراءه ُمطاِلب، وأّن مسيرة العودة الطويلة قد بدأت بالفعل، منذ أن رسمنا فلسطني 
وتغنَّينا بها. فقد اقتلعوا آباءنا من فلسطني، ولكنهم لم يتمكنوا من اقتالع فلسطني مّنا، 

وال من أجيالنا اجلديدة.
ص  هو مخيم برج البراجنة إذاً، الذي يضّم بني أكنافه قصصاً بعدد نفوس قاطنيه، تلخِّ
د  وجتسِّ وتطلعاته،  بأزماته  وآماله،  بآالمه  الفلسطيني؛  اإلنسان  حكاية  منها  قّصة  كل 

رمزية املفتاح، الذي سيشرع أبواب فلسطني املوصدة ألهلها الشرعيني.
ثالثة أجيال أو يزيد عرفها برج البراجنة، من جيل اللجوء األول الذي افترش األرض 
والتحف السماء، إلى اجليل الثاني الذي حمل هّم العودة ورسم على جدرانه املتداعية 
فلسطني، بألوانها الزاهية التي تداعب املخّيالت، إلى اجليل الثالث الذي ال يقّل إصراره 

على العودة عن تشّبث آبائه وأجداده بها.
هذا الكتاب هو مناسبة أخرى ألن نؤكد أّن حق العودة الفلسطيني راسخ وثابت، وأنه 

i بقلم  عادل عبدالله
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غير قابل للتصّرف، وأّن ال تبديل حلق العودة، وال مساومة عليه. ومن املؤكد لالجئي برج 
البراجنة أّن ال شيء يعدل الوطن، وال مناص من حق العودة إلى األرض والديار، شاء من 

شاء، وأبى من أبى. 
وهذا الكتاب هو أيضاً رسالة إلى العمق الفلسطيني، إلى أهلنا وأحبتنا في األرض السليبة؛ 
أهلنا املنزرعني في أرضهم احملتلة سنة 1948. يقول لهم بني سطوره: إّن مشروع احتالل 
حلركة  املعاكس  االجتاه  في  يسير  إمنا  العدوانية؛  وسياساته  احلربية  بآلته  فلسطني 
التاريخ، ولُسنن الله في األمم والشعوب. يؤكد لهم أّن آلة احلرب واإلرهاب قد انتزعتنا 
من فلسطني، لكّن جبروتها مهما بلغ ال يستطيع أن ينتزَع فلسطنَي مّنا. وما زالت فلسطني 

اليوم تنتظر البشارة، البشارة باحلرية واخلالص من ليل االحتالل الكئيب.
ماضينا  ظلّلت  التي  اآلالم  بني  من  احلّرة  التطلُّعات  وانعتقت  حقاً،  اآلمال  كبرت  لقد 
طال  زائل  الظلم  وأّن  محالة،  ال  آتية  العدالة  أّن  في  اآلمال  كبرت  حاضرنا.  واكتنفت 

الزمان أم قصر، كيف ال واحلقوق ال تُنَسى وإرادة احلرية ال تنطفئ.
هذا الكتاب هو عمل ممّيز بجدارة، وهو إضافة هامة بال شّك، للتعريف بسيرة مخيم 
إنه  وواقعه.  اللجوء  مبنعطفات  احلافل  ماضيه  على  األضواء  وتسليط  وحاضره،  حّر 
العمل الذي يقرأه الالجئون وسواهم اليوم، وسيقرأه العائدون إلى فلسطني يوماً ما، وقد 

أبصروا بإذن الله حلماً خالج األجيال وهو يتحّقق واقعاً زاهراً يعيشونه.

i األمني العام ملؤمتر فلسطينيي أوروبا



َِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن  َُّهْم ُظلُِموا َوإِنَّ اللََّه َعَلى نَْصِرِهْم لََقِديٌر . ال }ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأن
ِديَاِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ إاًِل َأن يَُقوُلوا َربَُّنا اللَُّه{
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للشكر كلمة
أتقّدم بجزيل الش������كر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل على صورته هذه، وأخّص 

بالشكر، مع حفظ األلقاب:
- أحم������د مصطف������ى الذي كان للقاءات������ه املتتالية مع الكاتب أث������ر مهم في إجناح هذا 

العمل.
- ياسر علي الذي ساهم مبالحظاته الدقيقة ومناقشاته املستفيضة في جعل الكتاب 

على هذه الشاكلة.
- ن������دى احل������اج علي ملا قّدمته من تضحية في وقتها من خ������الل العمل امليداني الذي 

قامت به خدمة للكتاب. 
- عل������ي احلرك������ة الذي طاف والكاتب عل������ى العديد من البلديات واملؤسس������ات طمعاً 

مبعلومات توّثق املقابالت الشفهية أو تضيف إليها بعض احلقائق. 

شكر للبلديات واملؤسسات التالية:
بلدية برج البراجنة.  -
بلدية حارة حريك.  -

-  الصليب األحمر اللبناني.
-  املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان (شاهد).

-  رابطة الغابسية.
-  رابطة الشيخ داوود.

- رابطة ترشيحا.
- رابطة شعب.
- رابطة فارا.

وأتقّدم بالش������كر كذلك إلى كل من س������اهم في هذا العمل من خالل لقاءاتنا املطّولة 
به، ش������اكرين له اتساع صدره، أو من خالل املس������اهمة في اإلعداد لهذه اللقاءات. ونورد 

األسماء حسب الترتيب األبجدي مع حفظ األلقاب:
إبراهيم عيد، أبو محمود (رفض ذكر اسمه ألسباب خاصة)، أحمد اجلرشي، أحمد 
الصباغ، أحمد ياسني، أحمد يوسف، أماني علي، بسام األسعد، بهاء حسون، ثائر دبدوب، 
حس������ن اخلليلي، حسن السبع، حسن املصطفى، حسنية فهد، حسني ناصر (احلصري)، 
راجي عبد املجيد، زهر عبد اللطيف، زهير بكير، س������امي كمال فاعور، س������عيد راضي، 



س������مير حيدر، سمير سرحان، س������هام عبد الرازق، صبحي الصادق، صالح اجلشي، ط�ه 
العبد الله، طالل مصطفى، عايدة األشقر، عايدة احلسن، عبد العزيز احلاج علي، عبد 
الله أبو هاش������م، عبد الوهاب خالد العرب، عبير الطنجي، عثمان اس������كندر، علي احلاج 
عل������ي، علي عك������ر، عيد محمود فيراوي، غادة العوضي، ليلى اجلش������ي، محمد ش������حادة 
ع������كاوي، محمد الصالح، محمد الع������اص، محمد عبد احلليم، محم������د العمري، محمد 
معتصم، محمد منر حماد، محم������ود حنفي، محمود كمال آغا، محمود مصطفى، محيي 
الدين ش������حادة، مش������هور عبد احلليم، منيب صبحية، مها مرة، نادر قدورة، نبيلة يونس، 
نبيل احلركة، منر أيوب، هش������ام حماد، وسام احلاج علي، وصال اجلشي، وفيق قبالوي، 

يوسف بدر. 
وال يفوتني أن أخص بالشكر زوجتي سهير شميسه على تأمينها بيئة الكتابة لي طوال 

فترة انشغالي بكتابة هذا املؤلََّف.  
كما أتقّدم بجزيل الشكر للمنظمة الفلسطينية حلق العودة »ثابت« وأمينها العام علي 
هويدي، اللذين أش������رفا على طباعة هذا الكتاب، ومعهما أصبحت فكرة وضع مؤلََّف عن 

مخيم برج البراجنة واقعاً جتّسد في كتاب. 
وأتقّدم بالشكر إلى كل من شجعني ووقف إلى جانبي خالل مدة تأليف الكتاب وأخّص 
إخوتي: عبد العزيز، ندى، غادة، محمد، صالح، زياد، وسام. وكذلك شكراً ألصدقائي.. 
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متهيد
ب������دأت فكرة تأليف كتاب عن مخيم برج البراجنة ف������ي خريف عام 1992، ففي ذلك 
الوقت انتقلُت  للدراس������ة في مدرس������ة ثانوية لبنانية، حيث إن وكالة »األنروا« لم تكن قد 
افتتح������ت مدارس ثانوية في بيروت. وملا علم زمالئ������ي اللبنانيون بأنني أعيش في مخيم 
بدأت األس������ئلة تنهال علّي: كيف هي حياة اخليم، وملاذا ال تعودون إلى فلس������طني، وما هو 
مأكل الس������كان وغير ذلك من األسئلة التي تنّم عن عدم معرفة املخيم وال بكيفية اللجوء 

القسري ألبنائه، فضاًل عن جهل باألوضاع اإلنسانية املزرية لسكانه. 
منذ ذلك التاريخ بدأت أشعر بضرورة وضع مؤّلف عن املخيم يضع كل التفاصيل التي 
يحياها بش������ٌر في تلك البقعة املنسية في اجلغرافيا اللبنانية إاّل حني تُستحضر عفاريت 
(التوط������ني) و (اجلزر األمنية). وبقيت الفكرة تس������بح في فض������اء األُمنيات حتى طرحت 
املنظمة الفلسطينية حلق العودة »ثابت« مشروعها لوضع مؤّلفات تتناول تاريخ املخيمات، 

وكان لنا شرف تكليفنا بوضع كتاب عن مخيم برج البراجنة. 
وواجهتنا عدة صعوبات أثناء وضع الكتاب وإجراء املقابالت منها:

إن الذين ش������هدوا تأس������يس املخيم هم مبعظمهم توّفاهم الله، ومن تبّقى إما هو   -
خارج األراضي اللبنانية، أو قد بلغ به العمر مبلغاً ال يس������مح له باحلديث املطّول بس������بب 
اعتالل الصحة. ولم يبق في املخيم من مؤسسيه إال واحد هو حسن اخلليلي وقد بلغ من 
العم������ر 95 عاماً –أطال الله في عمره-، وعندم������ا ذهبنا إليه للقائه كان قد توقفت لديه 
–متاماً- القدرة على الكالم. أما من يس������كن خارج املخيم، من املؤسس������ني، وما زال على 
األراضي اللبنانية، فلم جند س������وى اثنني هما: س������امي كمال فاعور، البالغ من العمر 93 
عاماً، وقد استطاع التحّدث مبا سمحت له صّحته. أما الثاني فهو محمود كمال فاعور، 

ورغم حداثة سّنه عند التأسيس فقد أفادنا كثيراً في هذا املجال.
قلّ������ة املصادر التي تتحّدث عن مخيم ب������رج البراجنة، ووقوع بعض هذه املصادر،   -



عل������ى ّقلتها، بأخط������اء، أوجب علينا أن ال نعتمد عليها بتاتاً إال بعد إجراء أكثر من مقابلة 
لتوثيقها.

لم أكتِف مبعلومة سردها شخص قابلته، بل سعيت إلى توثيقها من خالل شخص   -
آخ������ر أو أكثر عايش������وا املرحلة، ألن الذاكرة قد تخون صاحبه������ا، أو يلعب الهوى دوراً في 
سبيل حتريف واقعة، لنفي شائبة عن شخص أو رفع مقام آخر. كما أن تدوين املذكرات 
كان غائباً عن كل من عايش املرحلة، من هنا كان لزاماً علينا مقابلة عدة أش������خاص من 

أجل تثبيت معلومة أو نفي أخرى.
وجتدر اإلشارة إلى عدة مالحظات منهجية حاولنا اتباعها في هذا الكتاب:

لم نس������َع إلى اإلطال������ة واإلطناب إاّل في ح������االت قليلة جداً ومبا يخدم س������ياق   -
األحداث، وذل������ك نظراً إلى تعّدد عناوين الكتاب، مما اضطّرنا إلى االختصار في معظم 
األحي������ان، لكن دون إخالل ببنية الكتاب. فمثاًل حرب املخيمات لوحدها لو انس������قنا وراء 
التفاصيل ألمكن وض������ع كتاب خاص بهذه احلرب، لكّن املقصد كان أبعد من ذلك وأعّم، 

ولعلّه أنفع إن شاء الله. 
ولعّل من أس������باب ابتعادنا عن التفاصيل، هو اجتاهنا أن ال يكون الكتاب لقّرائه   -
في مخيم برج البراجنة فقط، بل أردناه كتاباً يحكي حكاية كل مخيم في لبنان بنجاحاته 

وإخفاقاته.
حاولنا قدر اإلمكان تالفي ذكر األلقاب و(األبّوات) بش������كل خاص، ولم نورد إاّل   -

بعضاً منها، إذا وجدنا أن الشخص غير معروف بتاتاً باسمه األول. 
في األحداث السياسية احلّساسة أوردنا االسم األول للشخص مع احلرف األول   -
السم عائلته، وذلك ألن معظم الذين قابلناهم طلبوا عدم ذكر األسماء كاملة خشية على 
صاحب االسم، أو بسبب وجوده في دولة يخشى فيها املالحقة إذا علمت مباضيه الثوري! 
وفي بعض احلاالت ذكرنا االسم كاماًل إما بسبب وفاة الشخص، أو موافقته على ذلك.

ف������ي باب الش������خصيات، لم نقصد من ذكر بعضهم إحص������اًء، بل تدليل على قوة   -
حضور املتعلّمني في املخيم، وخصوصاً أصحاب الش������هادات العليا، وأولئك الذين وصلوا 
إل������ى مراكز اجتماعية مهم������ة. وذكرنا فقط الذين ولدوا أو عاش������وا في املخيم ردحاً من 
الزم������ن، ول������م نذكر أولئك الذين ُولدوا خارج املخيم، ولو كان آباؤهم من س������اكنيه قبل أن 

يغادروه.  
املدة الزمنية التي يتناولها الكتاب هي ما بني التأس������يس في العام 1949 والعام   -

2006، ومّت اإلشارة سريعاً إلى بعض األحداث في العام 2007 دون التوقف عندها.
الكت������اب يؤّرخ ملخيم برج البراجنة كعنوان سياس������ي لقضي������ة ال تُطوى إاّل بعودة جميع 
الالجئني الفلس������طينيني إلى قراهم التي ُهّجروا منها. يحكي الهجرة القسرية، استقبال 

الالجئني، كيف ُوهبوا األرض لبناء خيمهم، وبأية طريقة ناضلوا من أجل التعليم. 
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وكذلك يروي الكتاب إصرار الفلسطينيني في مخيم برج البراجنة على العودة، وكيف 
انتم������وا إلى األحزاب مبكراً، وعاش������وا الصراعات الفكرية، التي متحورت مبعظمها حول 
الطريق األقصر للعودة إلى فلس������طني. وحيث كانت احلوارات احلزبية دائمة حول ُس������بل 
حتقي������ق العدالة ونيل احلقوق. وكّل ه������ذه احلوارات لم يدخلها، في العقدين األولني على 
األقل، احملّرُم من أساليب تصفية احلسابات، فقد كانت النخبة املتعلّمة، صاحبة األفكار 

الوحدوية، هي قائدة املجتمع ورائدته. 
يروي الكتاب املالحقات األمنية للناشطني السياسيني، وفرار بعضهم إلى خارج البالد، 
واغتيال البعض اآلخر، إضافة إلى قائمة املمنوعات بحق الالجئني الفلسطينيني في املخيم. 

وال يفوته احلديث عن الهجرة والصحة وكل التفاصيل االجتماعية واالقتصادية.
يُحاول الكتاب، رغم مرارة الش������تات وعلقم حكاياته، أن يكون ممتعاً من خالل إيراده 
لبعض القصص املش������ّوقة، والطُرف املس������تدعية للبس������مة، والتي تفيد السياق السردّي 

للكتاب، وتُبعد امللل.
يرنو الكاتب إلى جعل كتاب مخيم برج البراجنة تأريخاً لكل املخيمات الفلسطينية في 
لبنان، وذلك ما أراده من خالل مقابالته لش������خصيات فلس������طينية عايشت املرحلة، وفاق 

عددها خمساً وستني شخصية.
أخي������راً، ال نّدعي الكم������ال في هذا الكتاب بل ق������د نكون وقعنا بأخط������اء، ومن يهّمه 
التصوي������ب أماًل في التصحيح في طبعات أخرى إن ش������اء الله، يُرجى االتصال على رقم 

اجلّوال التالي:  083196 - 3 - 00961
ahmadh120@hotmail.com :أو املراسلة على عنوان البريد اإللكتروني
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مخيم برج البراجنة

املوقع املساحة السكان
تُرجع بعض املصادر تس������مية البراجنة إلى »قبيلة من العرب، وكان هناك في املنطقة 
برج، قيل إن القبيلة ُقتلت فيه، فسميت املنطقة برج البراجنة«1. ويقع مخيم برج البراجنة 
على بعد 91 كلم من فلسطني احملتلة، وحوالي 2 كلم عن مطار بيروت الدولي، في ضاحية 

بيروت اجلنوبية. حتيط به أحياء الرمل العالي وحارة حريك وبعجور وعني السكة.
ف������ي البداية أُقيم املخيم على مس������احة قدره������ا حوالي 104 آالف مت������ر مربع، وتبلغ 
مس������احته اليوم، وفق عدة مصادر، حوالي 375000 مت������ر مربع. إال أن مدير املخيم بهاء 

حسون يؤكد أن مساحته، غير الرسمية، قد جتاوزت 2 كلم مربع.
أبرز أحياء املخيم هي: العاملية، مستش������فى حيفا، جيش التحرير، جورة التراش������حة، 
الكفاح املسلّح، الهيدوس، الصاعقة، العاملية، الوزان، كويكات وغيرها. ومن أهم املداخل: 
جواد زين الدين، التعاونية، العاملية، املش������نوق، الصاعقة، أبو فيصل أو الكفاح. أما أبرز 

القرى فهي: كويكات، الكابري، ترشيحا، الشيخ داوود، شعب، الغابسية.
وحس������ب وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األنروا) فإن عدد الالجئني في 
املخي������م قد بلغ نهاية الع������ام 2005 ما يقارب 15581 الجئاً، يش������كلون 3758 عائلة. لكن 
معظم املراجع (اللجنة الشعبية، اجلمعيات األهلية) تقّدر عدد السكان بأكثر من 19000 
ش������خص، ويعود االختالف في التقديرات إلى أن جزءاً من الس������كان غير مس������جلني لدى 

األنروا. أما العائالت املصنفة ضمن حاالت العسر الشديد فبلغ عددها 422 عائلة. 

Yabeyrouth.com 1 - عن موقع
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منظر عام للمخيم

املوقع املساحة السكان
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مخيم برج البراجنة

كيف جاءوا ومتى؟
الرحلة من فلسطني إلى مخيم برج البراجنة، تُقاس بالسنني الضوئية، أو العتمية إذا 
شئت، فليس بهنّي أن تضطر مرغماً لترك منزل بناه أجدادك قبل مئات السنني ليسكنه 
من جاء للتّو من بولندا أو روسيا أو من أي دولة لفظته لتتخلص من مشكلة بداخلها ولكن 
لتصنع أزمة يعاني العالم منها اليوم، مبن فيه الدول التي صّدرت تلك املشكلة. واألصعب 
واألشد هو أن جتد أّن طفلك الذي خرجت هرباً به قد ضاع في طريق اللجوء، أو داسته 

دابة، أو قتله حيوان في البراري. 

م������اذا لو عرفت أن طفل������ك بعد ضياعه التقطته عائلة يهودي������ة وربته ليصبح ضابطاً 
يقتل أبناء جلدته، هذا ما حصل مع  مصطفى اجلرشي الذي أصبح ضابطاً في اجليش 
الصهيوني، بعد قتل أّمه على يد االحتالل في (الغابسية). ليس قلياًل حني أسمع من علي 
احل������اج علي أنه وفي طريق اللجوء إلى لبنان مت������زق حذاؤه، فطلب من والده حذاًء آخر، 
ويتابع »وألول مرة رأيته يبكي ذلك البكاء، فبعدما بدأ يتملك بعض األراضي في عكا صار 
عاجزاً عن ش������راء حذاء البنه«. قصص من طريق اللجوء حفظتها الذاكرة وروتها أجيال 
عن أجيال لتبقى محفورة »رحلة العذاب«، كما هو عنوان كتاب لألس������تاذ حس������ني لوباني 
وضعه عن مش������اهداته في تلك الرحلة. وجت������در املالحظة أننا عندما نتحدث عن طريق 
اللجوء إلى مخيم برج البراجنة نقصد القس������م األكبر من أهل القرية، فالبعض قد يكون 

طريقه مختلفاً، وال نستطيع بطبيعة احلال سرد مأساة وطريق كل الجئ.

ترشيحا
سقطت ترشيحا بيد العصابات الصهيونية في 1 كانون األول 1948، ويكون مع كتابة 
هذه الس������طور في 1 آب 2007 قد مضى عل������ى احتاللها 21,427 يوماً. قاتل أهالي بلدة 
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ترش������يحا بشراسة نادرة، وآووا في أيام النكبة األهالي الذين ُهجروا من بلداتهم، فأمنوا 
لهم املس������كن واملأكل، كما آووهم خالل الس������لم من أجل الدراس������ة2 والتجارة، لكن قصف 
طائرات ومدافع الصهاينة اس������تطاع أن يصل كل أماكن بلدة ترش������يحا فاستُش������هد عدد 
منه������م. ويروي س������امي كمال فاعور أنه »حمل البندقية، ورغ������م رجاء زوجتي أن أبقى من 
أجل أوالدي، إاّل أنني أجبتها أنهم ليسوا أغلى من ترشيحا، وقاومت واستُشهد الكثير من 
رفاق������ي، وخرجت عائالتنا وبقيت أقاوم، وملا ذهبت إلى لبنان، وجدتهم وقد أقاموا عزاء 

لي، وها أنا قد بلغت الثالثة والتسعني من عمري«3. 

خرج أهل ترش������يحا إلى رميش ثم بنت جبيل، ثم صور. »وفي صور جاء قطار مواشي 
لينقلنا إلى حلب، لكني أصررت على البقاء في لبنان بسبب أنني كنت آتي قبل النكبة إلى 
برج البراجنة، حيث لي أقارب من آل جلول بالغبيري«4. وبعض التراش������حة أقام في قانا5 
وأول من أقام في املخيم من أهالي ترشيحا هو حسن اخلليلي. وفي أواخر اخلمسينيات 

2- كانت مدارس ترشيحا تضم صفوفاً عالية.
3 - مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، بيروت، نيسان 2007.

4- مقابلة خاصة مع عبد الله حسن أبو هاشم، مخيم برج البراجنة، 17 نيسان 2007.
5 - وفي قانا بدأ أهالي القرى الفلسطينية يتصادقون فيما بينهم، فمثاًل تصادق محمود كمال آغا (ترشيحا) 
مع عثمان اسكندر (كويكات) وط�ه العبد الله (الغابسية). ولم تكن هذه الصداقات اجلديدة ناجتة عن نشوء 
عصبية فلسطينية رداً على عصبية لبنانية، ذلك أن طيلة مكوث الفلسطينيني في قانا لم يشهد أي صدام لبناني 

فلسطيني جدي، بل على العكس من ذلك كما سيمّر معنا.

كيف جاءوا ومتى

أحمد كمال آغا مع ابنة أخته في ترشيحا قبيل النكبة وتهجيره إلى لبنان
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ب������دأ بعض أهالي ترش������يحا الذين ذهبوا إلى حلب بالقدوم إل������ى املخيم خصوصاً من آل 
معتصم، خاصة وأن مدير املخيم من بلدتهم.  

كويكات
س������قطت كويكات بأيدي االحت������الل الصهيوني في 21 حزي������ران 1948، وبذلك يكون 
ق������د مضى على احتاللها 21,589 يوماً حتى 2007/8/1. أهالي كويكات الذين ش������اركوا 
في معركة الكابري، ُهوجمت قريتهم بش������تى أنواع األس������لحة، ورغم مقاومتهم الشرسة، 
إال أنه������م عجزوا عن رّد املدفعي������ة والعصابات الصهيونية املدّرب������ة. فاضطر أهلها، وقد 
س������معوا باملذابح املتنقلة، إ للنزوح إلى بلدة كفرياس������يف، ثم إلى البروة، ومنها إلى مجد 
الكروم فوجدوا املعارك دائرة هناك فش������اركوا ببعضها. وبعد انسحاب جيش اإلنقاذ من 
مجد الكروم ذهبوا إلى الرامة ومنها إلى س������حماتا فدير القاسي، ومنها إلى بلدة رميش 
اللبناني������ة، ثم إلى قانا حيث مكث معظمهم حوالى عام ونص������ف. و»أهل كويكات تفرقوا 
بداي������ة بني عدة مناطق منها: بنت جبيل، عيثرون، عيتا الش������عب، قانا..«6. وأول من قدم 
إلى املخيم من أهالي كويكات كان علي قاس������م عطعوط في العام 1950، ثم حلق به بعد 

شهر ونصف محمد حسني اسكندر. 

6 -  مقابلة خاصة مع محيي الدين شحادة، رئيس رابطة آل يحيى، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.

مقبرة كويكات
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الكابري
س������قطت الكابري بأيدي العصاب������ات الصهيونية يوم األربع������اء 1948/5/21، بعد أن 
قاتل أهلها بشجاعة. ثم انسحب أبناء الكابري وبعض املجاهدين إلى ترشيحا ومع كتابة 
هذه السطور يكون قد مضى على احتالل الكابري 21,620 يوماً. يفتخر أهالي الكابري 
بأنهم ش������اركوا والقرى املجاورة وجيش اإلنقاذ مبا ُعرف مبعركة الكابري والتي ُقتل فيها 
حوال������ي 84 جندياً صهيونياً في أواخر الع������ام 1947. ثم خرج أهالي الكابري إلى رميش 
ومنها إلى جويا، ثم قسم إلى مدينة حمص في سوريا، والبعض إلى بلدتي غزة والقرعون 
ف������ي البقاع. والكابري قريبة جغرافياً وعائلياً من ترش������يحا، حيث إن الكثير من عائالت 
الكابري من أصول ترش������حانية: دغيم، قدورة، سرحان، ناصر وغيرها الكثير، لذلك فإن 
أهال������ي الكابري لم يش������عروا بالغربة عندما أتوا إلى مخيم ب������رج البراجنة. وأول من قدم 
منه������م إلى املخيم هو علي ق������دورة في العام 1950 7 ثم جاء »عثم������ان دغيم، فأبو محمد 
املليجي، ثم علي عيد« 8. وفي العام 1956 قدم آل اجلش������ي (فرع الكابري) من بلدة غزة 

البقاعية إلى املخيم.

الشيخ داوود
سقطت قرية الشيخ داوود منذ 21,701 يوماً مع كتابة هذه السطور بتاريخ 2007/8/1. 

7 - مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، بيروت، نيسان 2007.
8 - مقابلة خاصة مع سعيد راضي، رئيس رابطة الكابري، مخيم برج البراجنة، 5 نيسان 2007.

كيف جاءوا ومتى

قناة الكابري
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تتذكر حس������نية فهد كيف أنه وبعد مجزرة دير ياس������ني بدأ س������كان الشيخ داوود يشعرون 
باخلوف الكبير، ملا ميكن أن يصيبهم، خاصة وأن األس������لحة التي ميلكونها قدمية للغاية. 
فتقول حس������نية فهد »خرجنا من الشيخ داوود إلى ميعار ثالثة أشهر9، وكانوا على درجة 
عالي������ة من الكرم، ثم تابعنا باجِلمال إلى س������خنني فالرامة ثم البقيع������ة. وتابعنا الطريق 
إلى دير القاسي ثم فس������وطة، والطريق مليئة باألشواك، ونحن نتبادل ركوب اجلمال«10. 
تضيف فهد »وصلنا إلى رميش ومننا في البيادر ومعي زوجي وثالثة أبناء. ثم مشينا من 
رميش إلى رش������اف، فاستقبلنا أحد السّياد الذي كان يحّل ضيفاً علينا في الشيخ داوود، 
وكان وزوجت������ه في غاية الكرم. ثم تابعنا إلى كفرا، وهناك قامت أمي بتنظيف مياه البئر 
بواسطة تصفيتها بغطاء رأسها، فقال رجل بجانب البئر »والله إنكو قوايا يا فلسطينيي«. 
تابعنا إلى جويا واألطفال يبكون من اجلوع فطلبنا من صاحب بس������تان أن يطعمنا، فقال 
»أطعم������ت قبلكم الكثيرين فابحثوا إن كان بقي ش������يء فكل������وه«11. ودخلنا فوجدنا القليل 

وأكلنا«12. 

9 - البعض خرج إلى عمقا وكويكات، راجع محمد حسن عبد العال، باقيات ما بقينا الشيخ داوود والشيخ دنونه، 
صفحة 223، اللجنة الفلسطينية للثقافة والتراث

10 - مقابلة خاصة مع حسنية فهد، 6 نيسان 2007. 
11 - احلقيقة أن قصص اإليواء والتعاطف مع الفلسطينيني تتكّرر دائماً، ومع ذلك يصّر البعض على أن يختصر 

اللجوء ببعض املآسي، وكأنه يخشى أن يصيب باملعاملة احلسنة التراجيديا في مقتل.
12 - مقابلة خاصة مع حسنية فهد، مخيم برج البراجنة، 6 نيسان 2007.

أثناء النزوح الكبير إلى لبنان
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تضيف احلاجة حس������نية فهد »مكثنا في جويا عام������اً ونصف العام، ورغم كثرتنا فإنه 
لم حتصل صدامات مع أهالي البلدة، وأهدت أمي الدابة إلى الس������ّيد في البلدة ألنه كان 
يعامل الفلسطينيني معاملة حسنة، ثم ذهبنا إلى إحدى البلدات، وهناك مات زوجي وأنا 
حام������ل ول������م يبق لي غير أخوالي في مخيم برج البراجن������ة، فأتيت حافية القدمني بناقلة 
الركاب إلى احلدث، وجئت ماشية إلى هناك، وكان ذلك في العام 1952، وطلبت اجتماعاً 
مع أهالي البلدة، وقلت لهم »دبروني بش������ادر«13 وهكذا كان«14. بعض أهالي الشيخ داوود 

ذهبوا إلى عنجر ومنها إلى نهر البارد ثم إلى مخيم برج البراجنة15.

الغابسية
س������قطت الغابسية بيد االحتالل االس������تيطاني بتاريخ 1 أيار 1948، وبذلك يكون قد 
مضى21,640 يوماً على تهجير أهلها، حتى 1 آب 2007. شارك أهالي الغابسية مشاركة 
فاعلة في معركة الكابري، ويقول ط�ه العبد الله »خرجت من الغابس������ية وكان عمري 12 
س������نة. وقد كنت ُقبيل س������قوط البلدة أعيش في عكا ألكمل تعليمي، وملا كان الهجوم على 
الكابري والغابس������ية ذهبنا إلى عمقا ثم ترش������يحا، حيث مكثنا أس������بوعني. وبعد قصف 

13 - هي حادثة تثبت قوة حضور املرأة في بلدة الشيخ داوود.
14 - مقابلة خاصة مع محمد شحادة عكاوي، مخيم برج البراجنة، 4 نيسان 2007.

15 - مقابلة خاصة مع حسنية فهد، مخيم برج البراجنة، 6 نيسان 2007.

كيف جاءوا ومتى

مسجد الغابسية
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الطائرات لترشيحا، هربنا إلى عيتا الشعب، ثم إلى قانا حيث مكثنا عاماً ونصف العام، 
وملا س������معنا بإنش������اء املخيم في أوائل الع������ام 1951، أتينا وكان هناك حوالي س������بع خيم 
تعود ألناس من الغابس������ية قدموا حديثاً«16. ويقول بعض أهالي الغابسية إنهم جلأوا إلى 
سحماتا مشياً على األقدام. كذلك فإن بعض أهالي الغابسية عاشوا في مخيم نهر البارد 

قبل القدوم إلى مخيم برج البراجنة. 

شعب
مع كتابة هذه الس������طور يكون قد مضى على رحيل أهل شعب عنها 21,459 يوماً. لم 
يُصدق أهالي شعب أن عكا سقطت بيد الصهاينة، تلك املدينة التي صمدت بوجه نابليون. 
رغم ذلك لم ييأس األهالي واجتمعوا فقرروا تشكيل احلامية (امليليشيا) بزعامة املجاهد 
أبو إس������عاف. »في 21 متوز، متوضعت الوحدات اليهودية املس������لحة، في غرب القرية من 
جه������ة »البروة«، وبدأوا بقصف القرية، ثم متددت القوات اإلس������رائيلية الحتالل »ميعار«، 

16 - مقابلة خاصة مع ط�ه العبد الله، مخيم برج البراجنة، 13 نيسان 2007.

منظر عام لبلدة شعب
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وقصف اليهود قرية شعب«17. واستمرت املعارك بني احلامية والعصابات الصهيونية بني 
كر وفر، حتى س������قطت القرية نهائياً في 29 تش������رين األول 1948. 18 ورحل أهالي شعب 
عبر قرى مجد الكروم، البعنة، دير األس������د، كس������رة، كفر س������ميع، سحماتا، دير القاسي. 
وبعدها خرج »أهالي ش������عب إلى رميش مش������ياً على األقدام، ثم إلى بيت ياحون، ومكثنا 
باجلام������ع فترة، ث������م ذهبنا كلنا إلى صور، ووزعونا مبعظمنا إل������ى بعلبك (غورو)، ومن ثم 
الرش������يدية وتل الزعتر«19. وأكثرهم مكث فترة في بلدة عنجر في البقاع، ثم تبعثروا في 

مناطق لبنان. 

أول م������ن قدم إلى مخيم برج البراجنة في العام  1950 من أهالي ش������عب هم: محمد 
علي األسعد، جميل إبراهيم عثمان، حسن اخلطيب، حسني اخلطيب. وظل بعض أهالي 
ش������عب، كما باقي القرى، يحاولون العودة إلى قريته������م، فمرة يُقبض عليهم ويُعتقلون، ثم 
ي������رّدون إلى لبنان، وبقي احلال كذلك حتى أوائل اخلمس������ينيات حني تش������ّددت املراقبة 
احلدودي������ة. وهذا م������ا حصل مع منر أيوب ح������ني اعتُقل صديقاه لكنه اس������تطاع الفرار، 
والعودة إلى لبنان. في أواخر اخلمسينيات قدم آل عودة إلى املخيم، ثم آل أبو عرب في 
الس������تينيات، وفي أوائل الستينيات جاء قسم من أهالي شعب من بعلبك من ثكنة »غورو« 

بعد أن أرادت السلطة اللبنانية حتويله إلى ثكنة للجيش اللبناني.

قرى أخرى
العديد من أهالي البلدات والقرى األخرى قدموا بعد العام 1969، مثل بلدة فارا التي 
أول من قدم منها أحمد يوس������ف وعبد الله مرمر20. وكذل������ك فإن معظم أهالي اخلالصة 
قدموا إلى املخيم بعد س������قوط مخيم تل الزعتر. وفي فترة بروز الثورة الفلس������طينية فإن 
العدي������د من اللبنانيني املنخرطني في الثورة س������كنوا املخيم بعد ال������زواج من إحدى بناته، 
وبعضهم س������كنه بس������بب فقر احلال وضعف إمكانياته املادية. كما أن العديد من عناصر 
الثورة الفلسطينية تزوجوا من بنات املخيم وعاشوا فيه. وال تفوتنا هجرة الفلسطينيني من 
اجلن������وب إلى املخيم إثر اجتياح الع������ام 1978. أما بعد منتصف العام 1995 فبدأ الدخول 
الكبير للمواطنني السوريني وخصوصاً األكراد منهم. وكذلك فإنه لفترة، بعد العام 2000، 

بدأ احلضور القليل في املخيم لبعض أفراد اجلالية السيريالنكية في لبنان21. 
17 - ياسر علي، شعب وحاميتها، املنظمة الفلسطينية حلق العودة (ثابت)، صفحة 230.

لبنان، يسرد لك طريق  إلى  البلدة  أهالي شعب عن طريق اخلروج من  أنك عندما تسأل أحد  الالفت   - 18
احلامية، وكأنهم من شدة اعتزازهم بتلك احلامية اختصروا تاريخهم بها.
19 - مقابلة خاصة مع منر أيوب، مخيم برج البراجنة، 27 نيسان 2007.

20 - مقابلة خاصة مع أحمد يوسف، رئيس رابطة فارا، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.
21 - من الغريب أن املشاكل الفردية بني سكان املخيم من الفلسطينيني وغير الفلسطينيني هي أقل بكثير من املشاكل 

بني الفلسطينيني أنفسهم، ورمبا يعود ذلك إلى الشعور الذي يبديه الفلسطيني جتاه املستضعفني والغرباء.

كيف جاءوا ومتى
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التأسيس 
قب������ل النكبة ف������ي الع������ام 1948، 
نش������أت عالق������ة جتاري������ة ومصاهرة 
ب������ني الفلس������طينيني واللبنانيني على 
نطاق واس������ع، فكان أخ������وال وأعمام 
الكثير من الفلس������طينيني في مخيم 
برج البراجن������ة من اللبنانيني22. وكان 
أهالي منطقة برج البراجنة من الذين 
تزاوجوا وتاجروا مع الفلس������طينيني. 
»ولعّل أبرز من أق������ام عالقة جتارية 
م������ع الفلس������طينيني م������ن أهالي برج 
البراجنة املختار حس������ن علي السبع 
الذي اس������تطاع أن يبني، إضافة إلى 
العالق������ات التجارية، صداقات متينة 
مع أهالي بلدة ترش������يحا«23. وظهرت 
لديه مبكراً ميول قومية واضحة24. 

وقبل سقوط ترشيحا بستة أشهر 
جل������أ أحد وجهائها س������ليم مصطفى 
إلى منطقة عاليه في لبنان هرباً من 
حرب محتمة. وبطبيعة احلال اتصل 

22 - على سبيل املثال ال احلصر: محيي الدين شحادة، عبد الله أبو هاشم، منر أيوب وغيرهم كثير.
23 - مقابلة خاصة مع حسن السبع (حفيد املختار الذي استقبلهم عام 1949)، مختار برج البراجنة، بيروت، 

13 نيسان 2007.
24 - مختار برج البراجنة ما بني عامي 1951-1920.

املختار حسن علي السبع »أبو أحمد«
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مبعارف������ه وأصدقائ������ه الذين كان أهمهم على اإلطالق املختار حس������ن الس������بع. وملا تهّجر 
أهالي ترش������يحا اتصل بهم الس������بع، وعرض اس������تضافتهم، ثم جمع أهالي برج البراجنة 
وطلب من كل قادر مس������تطيع اس������تضافة الجئني وإفراغ إحدى غرف بيته لعائلة الجئة. 
أما بعض الالجئني الذين لديهم القليل من املال فاستأجروا غرفاً، لكن هذا الصنف كان 
أقلية، وكانت تس������كن أحياناً عدة عائالت في بيت صغير. ونزل قس������م من الفلسطينيني 
في مسجد العرب، وقسم في املنزول25، حيث مضافة آل العرب. وقسم ال بأس به نصب 
خيماً في بس������تان املختار حس������ن السبع. وكان قدوم أهالي ترشيحا إلى برج البراجنة في 

العام 1949.

بعد أش������هر قليلة عرض الشيخ محمد منيمنة على املختار حسن السبع أن يستضيف 
الفلس������طينيني على أرضه، التي ُعرفت فيما بعد بجورة التراشحة. »عرضنا يومها عليه 
بدل إيجار، إال أنه قال: ما دام الفلس������طينيون هنا، فأنا ال أريد إيجاراً، لقد ظن املسكني 
أن القضي������ة لن تط������ول«26. وكان النازحون ف������ي البداية مُينعون من مغ������ادرة خيمهم إلى 
الطريق العام27. يتذكر املختار نبيل احلركة، وعندما كان عمره ال يتجاوز العش������ر سنوات 

كيف كان وفتيان من البرج يجمعون التبرعات املادية والعينية لالجئني28. 

»كانت أول خيمة تُنصب في املخيم خيمة حس������ن اخلليلي، ثم تبعته حوالي سبع خيم، 
قبل أن يصل العدد بعد أش������هر إلى ثالثني خيمة من أصحابها: علي أبو عيس������ى، ناهي 
ركاد، عمر محمود يوس������ف، مصطفى اجلش������ي، آل عرار، آل الكبة، محمد الش������يخ عبد 
القادر، شفيق احملمود، آل عيدا، سامي كمال فاعور«29، إضافة إلى كمال آغا، ورضا آغا، 
مصطفى مصطفى، آل معتصم، منيب آغا، مصطفى مصطفى، أحمد حيدر، كمال عبد 
الرازق، عبد س������مارة، يوسف أبو هاشم، آل عيساوي، فهد شريح، آل حمادة، آل البدوي، 
رمزي آغا، توفيق أيوب وغيرهم. وأول عمل قام به أهل ترش������يحا تش������كيل جلنة للمخيم 
من: صبري مصطفى، ناهي ركاد، محمد رضا، واهتمت اللجنة بداية بتنظيم اإلعاش������ة 
التي تقدمها الهيئات الدولي������ة وخاصة الصليب األحمر الذي تولى إدارة وتنظيم ورعاية 
النازح������ني في املخيم اجلديد. وكذلك كانت من مهام اللجنة مراقبة النظافة، ومناقش������ة 

بعض القضايا املهمة كالتعليم والصحة. 

25 - مكان الضيافة.
26 - عبير بسام، الجئو برج البراجنة، صحيفة البلد، بيروت، مقابلة مع أبو سامي مصطفى، عدد 18 حزيران 

.2006
27 - مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، بيروت، 14 أيار 2007.

28 - مقابلة خاصة مع نبيل احلركة، مختار برج البراجنة، بيروت، 26 نيسان 2007.
29 - مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، بيروت، 14 أيار 2007.
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أرسل بعدها أهل ترشيحا في املخيم 
إلى أقاربهم ف������ي حلب للقدوم إليهم عّل 
أهالي البلدة يجتمعون مجدداً، فاستطاع 
البع������ض الق������دوم، وتعّذر عل������ى البعض 
اآلخر، فُدعي مخيم ب������رج البراجنة من 

قبل كثيرين بداية مبخيم ترشيحا30. 

ملا ط������ال املكوث أراد الش������يخ محمد 
منيمن������ه أن يس������تعيد أرضه، فاش������ترط 
عليه جورج حيمري، مدير غرفة رئاس������ة 
اجلمهورية أن يجد للفلس������طينيني أرضاً 
بديلة، فوجد أرضاً في احلدث، وأحياناً 
كان يج������د أراضي ف������ي مناطق أبعد من 
ذلك، لك������ن حيمري كان يرفض، ويحاول 
دائماً إعاقة عملية نقلهم. وحسبما يروي 
أهالي ترشيحا أنه كان يرفض نقلهم إلى 
مناط������ق نائية ملا رآهم مقبلني على التعليم بش������غف، فتعاط������ف معهم حيمري وأصّر على 

بقائهم في بيروت، وتأمني كل التسهيالت الالزمة لهم.

اعتقد الالجئون بداية أن هجرتهم لن تطول، فلم يكونوا يهتمون مبساحة األرض التي 
حتيط بخيمهم وتتبع لها، بل على العكس حرصوا على إسكان من يستطيعون إسكانه من 
أقاربهم، وكانوا يقتطعون من املس������احة التي يقطنون عليها من أجل ذلك، وكانت اخلشية 
كبيرة من احليوانات الضارية في البساتني احمليطة. ومع ذلك فقد زرعوا األشجار قرب 
اخليم، ليتس������لّوا بها، ويخففوا من حدة اجنراف التربة، حيث إن الس������كن كان بداية في 
املنخفض املعروف بجورة التراشحة. وحرص املهجرون على أن يكون جيرانهم في البلدة 
التي ُهجروا منها هم أنفس������هم في املخيم، فعلى سبيل املثال جتاور محمود كمال آغا مع 
منيب رضا آغا وهما جاران في ترشيحا، وكذلك محمود محمد أحمد ومحمد مصطفى 

وهكذا. 

من������ذ األيام األولى لقدوم أهالي ترش������يحا إل������ى مخيم برج البراجن������ة أخذ الصليب 

30 -املرجع نفسه.

حسن اخلليلي: أول من نصب خيمة في املخيم
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األحم������ر يهتم بأمرهم، وكانت املمرضات اللواتي يتبعن هذه املنظمة قد حملن منذ اليوم 
األول للتهجير من فلس������طني »اإلس������عافات الضرورية مبعاونة »مكتب فلس������طني الدائم« 
ابتداء باس������تقبال األف������واج األولى من الالجئني في صور وحمل������ن إلى بنت جبيل األدوية 
واملس������اعدات. وأُعّد مركز األطباء، وكان اجلراحون يعاينون اجلرحى ويُجرون العمليات 
اجلراحية على نور مصباح الزيت الضئيل، وبقيت ممرضاتنا مدة طويلة في مستش������فى 

صور ملساعدة املرضى، كان العدد ضئياًل واملعدات الالزمة قليلة جداً«31.

بعد ذلك أخذ الصليب األحمر على عاتقه اخلدمة الصحية في الكرنتينا »كنا نستقبل 
كل ي������وم ثالثة آالف الجئ، وكانت ممرضاتنا تؤم������ن التطعيم واحلمامات ونقطة احلليب 
ف������ي املرك������ز أثناء انتظار الكمية التي كانت ترس������ل من مركز ب������اب إدريس. كما انصرف 
اهتمامنا إلى توزيع األلبس������ة واملواد الغذائية في املستوصفات واملستشفيات«32. و»أدخل 
الصليب األحمر إلى دار أيتام في كفرشيما 600 طفل الجئ، منهم من هو من مخيم برج 
البراجنة، كان يحضر كل أس������بوع طبيب اختصاصي لألطفال وطبيب لألمراض اجللدية 

وطبيب للعيون«33.  

يذكر عبد الله أبو هاشم أن »الصليب األحمر كان األفضل من حيث الطعام واالهتمام، 
وكان يأتينا بغالونات املياه املعدنية، وبعض املنظمات الدولية كانت تهتم بإزالة النفايات«34. 
كان الصليب األحمر أقام في الشياح (مستديرة الطيونة حتديداً) مركزاً لنقطة احلليب، 
ويتم توزيع 350 غراماً من احلليب يومياً للفرد. وكانت تقف سيارة الصليب األحمر لتوزع 
الطعام بالقرب من خيمة حس������ن اخلليلي (مائة متر إلى ش������مال مسجد الروضة حالياً)، 
وكان بعض الفلسطينيني يعمل متطوعاً لهذه الغاية. وقام الصليب األحمر بتوزيع »السكر 
واألرز والعدس واأللبس������ة وجهازات األطفال واألدوية بصورة منتظمة«35. وبقي الصليب 
األحم������ر يقوم بكل ذلك حتى تش������رين األول من العام 1950، ح������ني اعتادت األنروا على 
عملها وأجرت اإلحصاءات الالزمة، وقامت بتعيني صبري مصطفى كمدير للمخيم، وهو 

ابن زعيم ترشيحا سليم مصطفى.
ويش������ار إلى أن الصليب األحمر »لم ينس وضعية العائالت الغنية من محامني وأطباء 

31 - رسالة خاصة من الصليب األحمر اللبناني، تقرير عن أعمال الصليب األحمر اللبناني ملصلحة الالجئني 
الفلسطينيني من 1948-1952، 31 أيار 2007.

32 - املصدر نفسه.

33 - املصدر نفسه.
34 - مقابلة خاصة مع عبد الله أبو هاشم، مخيم برج البراجنة، 17 نيسان 2007.

35 - رسالة خاصة من الصليب األحمر اللبناني، تقرير عن أعمال الصليب األحمر اللبناني ملصلحة الالجئني 
الفلسطينيني من 1948-1952، تاريخ الرسالة 31 أيار 2007.
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وجت������ار وقضاة وغيرهم الذين تركوا دياره������م وكل أموالهم ودخلوا لبنان الجئني معوزين. 
فكانت تقوم  بزيارتهم أثناء الليل، حفظاً لشعورهم، في املنازل وتوزع عليهم األلبسة واملواد 
الغذائية واألدوية واحلليب، س������يدة من اجلمعية يعاونها عضوان من فرع اإلغاثة إلى أن 
متكنت هذه العائالت من تأمني معيش������تها وتدبير أمرها بنفسها«36. لكن هذا العمل أثار 
لغطاً لدى بعض الالجئني الفلس������طينيني، ومنهم من هم في املخيم، خصوصاً وأن بعض 
املنظم������ات الدولية أطلق������ت على هؤالء األغنياء لقب »العائالت املس������تورة«، فكان »بعض 
الفلس������طينيني يقولون إذا كان هؤالء عائالت مس������تورة فهل نحن عائالت مفضوحة؟!«37. 
وفي كل األحوال فقد أدى الصليب األحمر وغيره من املنظمات اإلغاثية مهمتهم بإنسانية 

أثارت إعجاب أهالي املخيم اجلديد.

في البداية شّكل التعليم هاجساً بالنسبة للسكان اجلدد ولم تكن هناك سوى مدرستني 
في برج البراجنة واحدة حكومية ومدرس������ة خاصة هي مدرس������ة عباس عبيد، واالثنتان 
للمرحلة االبتدائية. وافتتحت مدرستان صاحباها من أصول فلسطينية، األولى ابتدائية 
وأسس������ها أبو فريد اجلراح، والثانية تكميلية، املدرس������ة األهلية التكميلية، وأسسها كامل 
اخلوري. ولم يستطع الالجئون من ترشيحا إرسال أوالدهم إلى املدارس نتيجة األوضاع 
املادية، »بالرغم من أن الالجئني كانوا أكثر علماً من أهالي املنطقة«38. وبقيت احلال على 
ما هي عليه، مع اس������تثناءات أن من وجد عماًل أرس������ل ابنه إلى املدرسة، إلى أن أنشأت 
األنروا املدرسة اخليمة في العام 1950 والتي كان معظم أساتذتها من أهالي ترشيحا. 

بعد ش������به االس������تقرار السكني الذي عاش������ه املهجرون الفلس������طينيون في مخيم برج 
البراجنة، أخذوا يبحثون عن عمل، ومبا أن معظمهم كان يعمل بالزراعة في بلده األصلي 
فقد اختار أكثرهم العمل بالزراعة، وحملوا معهم خبرتهم من فلس������طني إلى بس������اتني آل 
العنان وغيرهم. ولم يتواَن البعض عن الذهاب ماشياً إلى قلب بيروت لعمل ما، ومن هذه 
األعمال بيع العلكة. كان الفقر، كما هو دائماً، قاس������ياً إلى حّد ترك األطفال ملدارس������هم 
ليعملوا بأش������غال ش������اقة. ينزل العمال إلى بيروت س������يراً على األقدام فيشاهدون املرفأ 
فيس������تغرب البعض »كنا نسميه (ُخّشة) عندما نقارنه مبيناء حيفا«39. وها هم يستجدون 
العم������ل عل������ى أبوابه. بعض من حمل علم������ه معه »أصبح ي������دّرس اإلنكليزية حيث لم يكن 

36 - املصدر نفسه.
37 - مقابلة خاصة مع راجي عبد املجيد، مخيم برج البراجنة، 12 حزيران 2007.

38 -  مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، بيروت، 14 أيار 2007.
39 - املرجع نفسه.
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من أهالي املنطقة من يس������تطيع تدريس هذه اللغة«40. وعلى صعيد الزراعة كان من أثر 
التحس������ينات أن اللبنانيني »لم يكونوا يأكلون امللوخية حتى أتى الفلس������طينيون، فقد كانوا 
قبل ذلك يس������تخدمونها علفاً لدواّبهم«41. أما بالنسبة لألطعمة فقد أدخل الفلسطينيون 

الوجبة التي أصبحت عزيزة على قلوب أهالي البرج وهي وجبة الفالفل. 

في العام 1950 أخذت الس������لطات الرس������مية حتصي عدد الفلس������طينيني في املخيم، 
ويذك������ر املخت������ار احلالي نبي������ل احلركة أنه حمل »وع������اًء مملوءاً بالطلي وفرش������اة، وكلما 
مررنا(هو وعّمه املختار عبد العزيز) على شادر أضع شارة أكس، حتى انتهينا من إحصاء 

الشوادر، ولم أعد أذكر عدد من فيها«42.

 وف������ي ذلك العام، ومع مباش������رة األنروا عملها في مخيم ب������رج البراجنة، بدأت هجرة 
أهالي القرى الفلس������طينية املنتش������رين على األرض اللبنانية مبحاولة القدوم إلى املخيم 
الذي أس������موه »مخي������م الليرات وأحياناً مخي������م الذهب«43. فقرُب املخي������م من العاصمة، 
باإلضافة إلى وجود معامل كبيرة مثل معملي جبر وغندور، دفع بالعديد من الفلسطينيني 
إل������ى محاولة الوصول إلى مخيم برج البراجنة إليج������اد فرصة عمل رغم األجر الزهيد. 
جاء في البداية بعض أهالي كويكات من صور وقانا، خصوصاً أنهم كانوا في تلك الفترة 
يدفعون إيجار إقامتهم في قانا، وسكن أهالي كويكات في البداية بجورة التراشحة حيث 
كان املخيم محصوراً في تلك البقعة. ثم تبعهم أهالي الكابري، لكن في السنتني األوليني 

فاق تدُفق أهالي كويكات تدفق أولئك املنحدرين من قرية الكابري. 

في بعض األحيان، وهي قليلة نس������بياً، عمل الفلس������طينيون بالس������خرة، أي ال يتم دفع 
أتعاب العمال، ولكن ال ميكن احلديث عن ظاهرة، وعلى العكس فإن األكثرية الس������احقة 
من الالجئني الفلسطينيني تقول إن اجلنسية لم تكن عائقاً بتاتاً أمام إيجاد فرصة عمل. 
ويس������وق ط�ه العبد الله رواية تعكس بعضاً من هذا االس������تنتاج فيس������رد قصة تستحق أن 
تُذكر، فيقول »عملت في معمل (تنك) بالقرب من الس������ان جورج، 3 ليرات أس������بوعياً في 
البداية. وعملت هناك لغاية عام 1954. وكان اسم صاحب املعمل أصالن درزية، ومضت 
األيام، وأنا صديق البنه سيمون، وكنت أذهب معه إلى السينما، فسألته من باب الفضول 
ال أكثر: ما مذهبك يا س������يمون، وكنت أتوقع أن يذكر لي مذهبه املس������يحي، لكن املفاجأة 

40 - مقابلة خاصة مع عبد الوهاب خالد العرب، أحد اللبنانيني الذين عايشوا املرحلة، مخيم برج البراجنة، 
9 نيسان 2007.

41 - املرجع نفسه. هناك فيلم من إخراج الفلسطينية الريس سنسور يُدعى »امللوخية«، وأنتج في العام 2006.
42 - مقابلة خاصة مع نبيل احلركة، مختار برج البراجنة، بيروت، 26 متوز 2007.

43 -  مقابلة خاصة مع محمد شحادة عكاوي، مخيم برج البراجنة، 4 نيسان 2007.
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كان������ت حني أخبرني أنه يه������ودي، وكنت أزور بيته في وادي أب������و جميل ولم أالحظ ذلك. 
فكان������ت رّدة فعلي أن قررت ترك العمل، وأخبرته بذلك فق������ال لي أنا يهودي في الديانة 
ولكني أعارض اغتصاب فلس������طني، أو لم تالح������ظ أن أبي يلبس القمباز لتأثره بالعادات 
العربية؟ بعد ثورة 1952 استدعاني أصالن إلى بيته وجلس معي، وقال لي أن أنتبه على 
ابنه سيمون إذا اش������تدت األمور، وكان يخشى موجة العداء املتصاعدة ضد اليهود. وفي 
العام 1954 هاجر أصالن درزية وعائلته إلى فرنسا، وتقصيت أخباره وعلمت أنه رفض 

الهجرة إلى (إسرائيل)، وبقي متمسكاً بعاداته العربية«44. 

ويذه������ب عدد م������ن الالجئني األوائل في هذا االجتاه والتأكي������د على عدم التمييز في 
الوظائف على أس������اس طائف������ي أو عنصري. ولعّل هذا التفهم للوجود الفلس������طيني يعود 
في جزء منه إلى ش������عور ساد لدى اللبنانيني والفلسطينيني بأن اللجوء، أو أيام الضيافة 
لن تطول، وبالتالي لن يكون الفلس������طيني عنصراً مؤثراً في التركيبة الطائفية احلساسة 
للبنان. وأصبح ينزل أهالي املخيم جماعات جماعات إلى بيروت للعمل، ومن هنا تضاعف 
التع������ارف بني أهالي البلدات. وتوفقت مجموعة من الفتيان بأن تذهب للعمل في بيروت 
باس������تخدام ش������احنة كبيرة كان ميلكها ش������خص من آل الس������بع يعمل في املرفأ، دون أن 

يتقاضى لقاء ذلك أي أجر45.

قامت األنروا في البداية بتأس������يس مطعم بس������يط على اجلانب الش������رقي من املخيم 
(بناية فضل س������ليم)، وتولى توزيع الغذاء فيه أبو العبد البيتم، وش������خص من آل عيدا. ثم 
شكلت جلنة توعية تثقيفية برعاية األنروا وكان مركزها في املطعم نفسه. وُسميت اللجنة 
ب� »جلنة برج البراجنة«، فاعترض عضوا الهيئة اإلدارية س������امي كمال فاعور (ترش������يحا) 
وفاي������ز بيرقجي (كويكات)، وأصّرا على تس������ميتها ب� »جلنة الفلس������طينيني في مخيم برج 

البراجنة«، رفضت األنروا، فاحتج فاعور وبيرقجي واستقاال46.

ما بني عامي 1948 و 1952 بقي العمل السياسي محدوداً، حيث إن عدد الناس قليل، 
وكذلك فإن عدم االستقرار املكاني، لم يسمح بالتوسع في إطار العمل السياسي، كما أن 

العوامل التي أدت إلى نهوض العمل اجلماهيري والسياسي لم تكن قد تبلورت بعد.

44 - مقابلة خاصة مع طه العبد الله، مخيم برج البراجنة، 15 نيسان 2007.
45 - مقابلة خاصة مع محمود كمال آغا، مخيم برج البراجنة، 1 نيسان 2007.

46 - مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، برج البراجنة، 14 أيار 2007.
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رسالة خاصة من الصليب األحمر اللبناني
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 األحزاب تدخل املخيم
 والثورة تطرق بابه

في العامني األولني إلنش������اء مخيم برج البراجنة لم يكن العمل احلزبي قد أخذ حيزاً 
واسعاً من حياة الفلسطينيني في املخيم لعدة أسباب أهمها أن صدمة النكبة وما تالها من 
عوز اقتصادي وعدم استقرار اجتماعي جعلهم تائهني يبحثون عن حل ملشاكلهم اليومية، 
وثاني������اً ألن العودة كانت مأمولة خالل أش������هر، على أبعد تقدير، فال حاجة لاللتفات إلى 
العمل السياس������ي، والدخول في صراعات حزبي������ة. لكن ملا طال اللجوء ألكثر من عامني، 
أخذ الالجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة يبحثون عن أُطر نضالية يستطيعون 
م������ن خاللها حتقيق أمانيهم في الع������ودة إلى قراهم ومدنهم التي ُهج������روا منها. وهناك 
أطٌر عرفوه������ا جيداً وانضموا إليها منذ ما قبل النكبة كالنج������ادة والهيئة العربية العليا، 
وأُطٌر وتنظيمات أخرى س������معوا عنها، ولكنهم خبروها ألول مرة مثل حزب البعث العربي 

االشتراكي واحلزب السوري القومي االجتماعي والحقاً حزب التحرير. 

يذهب البعض إلى أن انضمام العديد من ش������باب املخيم إلى هذه األطر كان بس������بب 
التاريخ النضالي الذي حازته في فلس������طني وخصوصاً النج������ادة والهيئة العربية والبعث 
والس������وري القومي. ق������د يكون ذلك أحد األس������باب ولكن ليس الوحيد، فمثاًل الس������وري 
القوم������ي، ورغم مش������اركته في حرب 1948، إال أنه دخ������ل املخيم عبر محمد راغب الذي 
عمل عند أحد القوميني في العقارات، فتأثر بفكره ونش������ره في املخيم. وحزب التحرير 
تأس������س في العام 1953، أي بعد نكبة فلسطني بخمس سنوات. واإلخوان املسلمون رغم 
مش������اركتهم الفاعلة في حرب فلسطني، إال أنهم لم يس������تطيعوا أن يحققوا جناحات في 

املخيم إال في السبعينيات.

األحزاب تدخل املخيم
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حزب البعث العربي االشتراكي 
زهي������ر بكير47، كان من أوائ������ل الذين انتموا إلى البعث باملخي������م في العام 1954 حني 
اس������تطاع البعثيون فرض إضراب على املدارس في برج البراجنة مبناسبة ذكرى النكبة، 
يقول إنه من الدوافع النضمامه للبعث هو وأقرانه كان قتال البعثيني في حرب فلسطني: 
ميش������ال عفلق، صالح الدين البيطار، أكرم حوراني وغيرهم. في الفترة نفسها، أي قبيل 
منتصف اخلمسينيات  انضم عدد من الفلسطينيني في املخيم للبعث وكان منهم: محمد 
خليل فرحة (وكان أهم شخصية للبعث في املخيم طيلة اخلمسينيات)، منر حماد، عوني. 
ج. وكان معظم البعثيني من أهالي ترش������يحا، واس������تطاع البعثيون بسرعة هائلة استمالة 
العدد األكبر من شباب ترشيحا املسّيسني ومنهم إضافة إلى عوني ج.: فتحي ج، إبراهيم 
ع.، عب������د اللطيف ع.، ناظم ب.، س������امي م.، فهد ش.، محم������ود ك.، محمود ف.، عدنان 
د.، عف������و ج.، محمد ع. وم������ن الكابري إضافة إلى منر حم������اد كان من البعثيني في فترة 

اخلمسينيات: محمد ح.، سامي ي. ومن كويكات كامل ب.

أخذ البعثيون يقيمون املهرجانات في اخلمسينيات خصوصاً في ذكرى 15 أيار، وكان 
أكبرها مهرجان الرمل العالي الذي أُقيم في العام 1959، وحضره عدد كبير من محازبي 
البعث في املخيم، إضافة إلى شخصيات بعثية أو مقربة من احلزب مثل: خالد اليشرطي 
وكلوفيس مقصود. وبعد املهرجان س������ارت مظاهرة من الرمل العالي إلى املخيم بحراسة 
قوات األمن اللبنانية التي لم تتعّرض لها، رمبا لوجود اليش������رطي. وس������اهم انتماء خالد 
اليش������رطي48 إلى البعث في تعاطف العديد من أبناء املخيم مع البعث، فاليش������رطي ابن 
ش������يخ الطريقة الشاذلية التي متلك وجوداً قوياً في قرى اجلليل وخصوصاً قرى: شعب، 
الكابري، ترش������يحا. و»كان البعث بداية عندما يُقيم مهرجاناً تكون كلمة اليش������رطي أولى 
الكلمات، لكن املنظمني الحظوا أنه عندما ينتهي ابن ش������يخ الطريقة الشاذلية من كلمته، 
يخرج معظم اجلمهور، فلجأوا إلى جعل كلمة اليشرطي الكلمة األخيرة في املهرجانات«49. 
وال بّد من ذكر أن البعث اس������تطاع، رغم املجتمع الفلس������طيني احملافظ، أن ينشئ قسماً 

نسائياً حلزبه.

47 - مقابلة خاصة مع زهير بكير، 20 حزيران 2007. بكير من أصول تركية، جّده ُقتل على أيدي قوميني عرب 
في الثورة العربية الكبرى، لكنه يقول بأن العروبة حضارة وليست عرقاً، ويستشهد بوجود قيادات أرمنية في 

حزب البعث.
48 - هو أحد أبناء الشيخ الهادي اليشرطي، شيخ الطريقة الشاذلية، ولد في عكا في العام 1935، وأمت دراسته 
الهندسية في بيروت، تولى عدة مناصب في حركة فتح، وتسلم الصندوق القومي الفلسطيني، توفي في تشرين 

األول من العام 1970.
49 - مقابلة خاصة مع زهير بكير، 20 حزيران 2007.
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في العام 1958 ُصدم البعثيون في املخيم عندما حّل البعث في س������وريا نفسه، وكانت 
األخب������ار تتوارد حول املضايقات التي يتعّرض لها البعثيون هناك، فتزيد القلق لديهم في 
املخيم. لكنهم حافظوا على اجتماعاتهم والتعبئة لديهم، وانضم عدد كبير من أبناء املخيم 
إلى البعث في بداية الس������تينيات كان أبرزهم: ركاد سالمة50، مازن ع.، خالد م. وكان دور 
األولنَي فاعاًل جداً في اس������تقطاب املزيد م������ن البعثيني. في العام 1968 تظاهر البعثيون 
إل������ى جانب مطار بيروت احتجاجاً على زيارة روج������رز51، فاندفع من هم من أبناء املخيم  
ورمى زهير بكير عبوة مشروبات غازية على سيارة روجرز، فالحقه األمن اللبناني، لكنه 
استطاع الفرار إلى سوريا عاماً ونصف العام حتى أواخر العام 1969، حني أصبح الوجود 

الفدائي الفلسطيني وجوداً علنياً. 

حركة القوميني العرب
دخل������ت حركة القوميني العرب مبكراً إلى املخيم، وبعد عامني من تأسيس������ها، أي في 
العام 1953، لكنها عرفت اندفاعتها القوية وتوّس������عها الهائل في العام 1954، بعد تولي 
أحمد حس������ني اليماني (أبو ماهر) إدارة مدرس������ة مخيم برج البراجنة (اليرموك الحقاً). 
فاس������تطاع م������ن خالل املنصب الذي يت������واله، وتفانيه في خدمة أبناء املخيم، أن يكس������ب 
قل������وب العديد منهم. وبجهده اإلداري أنش������أ النوادي والكش������اف في املخيم على أس������س 
صحيحة. فكان نادي القس������طل، والكش������اف العربي الفلسطيني. أما أهم رموز القوميني 
الع������رب في املخيم فكان: الش������هيد محمد اليماني، أحمد اس������كندر، محمد م.، رباح م.، 

حسني احلصري، أبو عدنان قيس، عصمت أ.ع.، منيب ر. أ، حسني أ. 

كان أحمد اليماني يرفع صورة كبيرة لعبد الناصر في املدرسة، ويقوم بتعبئة الطالب 
بشعارات قومية فجذب العديد منهم، وحتى إنه ملّا انتقل إلدارة مبرة امللك سعود (فيصل 
الحقاً)، كان يش������جع الفكر القومي »فش������كل الطالب عدداً كبيراً من اخلاليا التنظيمية 
الس������رية«52. وال بّد من اإلش������ارة إلى أن العمل السياس������ي لم مينع املدرستان اللتان تسلّم 
إدارتيهم������ا اليماني (برج البراجنة، مبرة امللك س������عود) من أن يكونا األفضل على صعيد 
املنطقة، حيث زاوج ما بني العمل السياسي الثوري من جهة والرقي االجتماعي والتعليمي 
م������ن جهة ثانية. امتلكت حركة القوميني العرب كما غيرها من األحزاب بعض األس������لحة 

50 - اعتقله االحتالل في الضفة الغربية ألربع سنوات وأفرج عنه في 1 تشرين األول 2007.
في  األمريكي  اخلارجية  ووزير  األوسط،  الشرق  في  للتسوية  روجرز«  »مشروع  صاحب  روجرز،  وليم   -  51

السبعينيات.
52 - مقابلة خاصة مع سعيد راضي، مخيم برج البراجنة، 5 نيسان 2007.

األحزاب تدخل املخيم
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اخلفيف������ة والقنابل قليلة الع������دد53. هناك نقاش يدور حول تل������ك املرحلة وأيهما كانت له 
الكلم������ة العليا تنظيمي������اً: القوميون العرب أم البعث، واألبح������اث قادتنا إلى االقتراب من 
احلقيق������ة، وأظه������رت أن البعث امتلك القوة التنظيمية األوس������ع، بينم������ا مناصرو، وليس 

أعضاء، القوميني العرب كانوا األكثر عدداً. 

الهيئة العربية العليا
كان للحاج أمني احلسيني احلضور القوي داخل فلسطني قبل النكبة، وطبيعي أنه بعد 
تشكيل الهيئة العربية برئاسته أن يكون لها األنصار الكثر. وفي مخيم برج البراجنة توزع 
أنصار الهيئة بني عدة قرى، إال أن قوتهم األساسية كانت بني أهالي كويكات. أبرز رموز 
الهيئة في املخيم هم: عمر ش������حادة، افريز الهابط، صبري الزحمد (الكابري) وغيرهم. 
واستطاع أهالي كويكات أن يوظفوا عدداً من أبنائهم في املكاتب التابعة للحسيني. وكان 
أنصار الهيئة العربية العليا ميلكون حضوراً اجتماعياً يؤهلهم للوقوف في وجه احلركات 

األخرى متى دعت احلاجة مستندين إلى العصبية القروية التي ميثلها أهالي كويكات. 
يروي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السابق في بيروت شفيق احلوت أنه »لم يكن 

53- مقابلة خاصة مع عبد الله أبو هاشم، مخيم برج البراجنة، 17 نيسان 2007، يقول فيها إن منيب رضا 
أ. جاءه في بداية الستينيات وطلب منه أن يُخفي في دارته الواسعة أسلحة عديدة، كان منها مسدس وقنابل 

وسالح رشاش.

أحمد اليماني »أبو ماهر« في مهرجان عام 1959 بساحة القدس حالياً
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العمل في املخيمات باألمر الس������هل، بس������بب رجال الرعيل السابق الذين كانوا ال يزالون 
على والئه������م للحاج أمني وللهيئة العربية العليا. وذات م������رة نصب لنا بعض هؤالء كميناً 
في مخيم برج البراجنة، فأرسلوا بعض »أزالمهم« للتحرش بنا، ثم اتصلوا برجال الدرك 
واتهمونا بأننا ش������يوعيون! وكانت الش������يوعية يومها الذريعة األكثر رواجاً لدى الس������لطة 
ملكافحة أي نش������اط وطني. وعندئذ تأكد لنا اس������تحالة إمكانية التعاون مع الهيئة العربية 

العليا«54. 

ولم تستطع الهيئة بعد العام 1965 أن تصمد بوجه اختراق نفوذ الفصائل الفلسطينية 
للعصبي������ة الكويكاتية، حتى أفل جنم الهيئة العربية العلي������ا. هذا على الرغم من اجتماع 
طارئ »دعا إليه عمر شحادة في العام 1964، وُعقد في منزله، وخّير فيه أهالي كويكات 
ب������ني االنضمام إلى منظمة التحرير الفلس������طينية، أو البقاء على ال������والء للهيئة، حتى ال 
ينشطر أهالي البلدة بني الطرفني فتضعف عصبيتهم. واختار أهالي كويكات االستمرار 
مع احلاج أمني احلس������يني والهيئة العربي������ة العليا«55، لكن وهج الفصائل الفلس������طينية، 
خصوصاً بعد معركة الكرامة عام 1968، كان كفياًل بإعادة النظر بهذا اخليار، واالنضمام 

إلى الفصائل، وإن بشكل فردي، وليس جماعياً كما اعتاد أهل القرية اجلليلية.

احلزب السوري القومي االجتماعي
شارك احلزب السوري القومي االجتماعي في حرب فلسطني، وميكن العودة في هذا 
اإلطار إلى بعض رس������ائل أنطون س������عادة، مؤسس احلزب، وأسماء كثيرة سقطت للحزب 
في حرب فلس������طني عام 1948. في العام 1949 ُحكم على سعادة باإلعدام، وصدر ُحكم 
باملؤبد على بعض الفلس������طينيني منهم عبد الله أبو حميد من مدينة عكا. فّر أبو حميد 
إلى برج البراجنة عند آل بكير بداية، ثم غّير اس������مه56. لكن نشاطه التنظيمي لم يتوقف 
وإن أصبح أكثر حذراً. وتواصل مع بعض القوميني الس������وريني في مخيم برج البراجنة ملا 
دخل الفكر الس������وري القومي إليه. في الع������ام 1954 عمل محمد راغب قبالوي، من بلدة 
ترش������يحا، كمش������رف على العمال عند أحد متعهدي البناء من احلزب الس������وري القومي 
االجتماعي، واس������تطاع املتعهد أن يستميل قبالوي إلى فكره، وكان األخير على درجة من 

العلم والثقافة.   

54- شفيق احلوت، بني الوطن واملنفى، رياض الريس للكتب والنشر، ص 48.
55 - مقابلة خاصة مع محيي الدين شحادة، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.

56 - مقابلة خاصة مع زهير بكير، أحد قادة البعث، برج البراجنة، 20 حزيران 2007.
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واستقطب محمد راغب قبالوي إلى حزبه عدداً من أفراد آل عركة (ترشيحا) إضافة 
إلى: خليل ر. (ترشيحا) أحمد ع (ترشيحا)، محمد ع. (ترشيحا)، موسى ن. (الكابري)، 
فوزي ع.ع. (الغابسية). وكان قبالوي ميلك قدرة حوارية هائلة بفضل قراءاته، ولم يتواَن 
عن محاوالت اس������تقطاب كل من يعرفه من ترش������يحا وغيرها57. في العام 1962 اغتالت 
ق������وات من األم������ن اللبناني محمد راغب قب������الوي في بيروت بعدة طلق������ات بعد أيام من 
محاولة انقالبية فاش������لة للحزب الس������وري القومي االجتماعي. ولم ينتِه األمر عند هذا 
احل������ّد، بل كانت القوى األمنية تطّوق املخيم دائم������اً بحثاً عن مناصرين للحزب. واضُطّر 
أحم������د ع. إلى إعالن انس������حابه من احل������زب في الصحف اللبناني������ة. وأّثر تأييد احلزب 
للرئيس كميل شمعون أثناء أحداث العام 1958 على شعبيته ودرجة انتشاره بني صفوف 

الفلسطينيني مبخيم برج البراجنة.

حزب النجادة
شّكل حزب النجادة حالة في املخيم ال ميكن جتاوزها، وبدأ حضوره بني الفلسطينيني 
قب������ل النكبة، وفي مخيم ب������رج البراجنة انضم العديد من الش������بان إلى احلزب في أوائل 
اخلمس������ينيات وكان من أبرز محازبيه: محمد س������ليم أبو خريبة (ترشيحا)، شوقي حيدر 
(ترشيحا)، حسني رجب ط�ه، خالد أ. وغيرهم كثيرون. وامتلك احلزب مبكراً بعض أنواع 
األس������لحة ومنها أس������لحة من نوع (برّن). ولعلّه احلزب الوحيد الذي اتخذ مركزاً له في 
طرف املخيم (مكان بيت عبد الش������يخ ش������رقي املخيم) مستفيداً من وصول زعيم احلزب 
عدن������ان احلكيم إلى املجلس النيابي اللبناني في الع������ام 1960. ورفعوا عليه علمي لبنان 
وفلسطني. وهذا ال ينفي تعّرض أعضاء احلزب للمالحقة الدائمة كما بقية األحزاب في 
املخيم، ما أّدى إلى فرار شوقي حيدر إلى أملانيا في العام 1958. وُقتل أحد أبناء املخيم 
ويُدعى محمد حمود في أحداث 1958. وبطبيعة احلال استفاد النجادة من شعبية عبد 
الناصر في املخيمات لترس������يخ وجود احلزب. ولع������ّل أهم ما كان ميّيز حزب النجادة في 
املخي������م أن تركيزه األول كان على املطالب االجتماعية للفلس������طينيني في املخيم، بعكس 
باقي األحزاب التي كانت ش������عاراتها السياس������ية تسبق أي شيء آخر، رغم انخراطها في 

النضال االجتماعي. 

حزب التحرير
في العام 1953 حني انطلق احلزب بشعاراته األممية وعلى رأسها اخلالفة اإلسالمية 
التي اعتبرها الس������بيل إلعادة احلقوق املسلوبة انضم إليه عدد من شباب املخيم املثقفني 

57 - مقابلة خاصة مع عبد الله أبو هاشم، مخيم برج البراجنة، 17 نيسان 2007.
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وكان منهم محمد و. ومنيب أ.  ولعّل فلس������طينية املؤس������س تقي الدين النبهاني ساهمت 
في جذب عدد من األنصار. لكنهم لم يتعّدوا في كل األحوال عش������رة محازبني. فجاذبية 
القومية في تلك الفترة لم تعادلها أية جاذبية، حتى أن بعض أبناء مؤس������س احلزب تقي 

الدين النبهاني نفسه انضموا إلى حزب البعث.

العالقة بني األحزاب
يُفاج������أ املتابع لتلك املرحلة أن اخلالفات بني األحزاب في تلك الفترة كانت محصورة 
ج������داً، وهي مبجملها ال تتعّدى ثالثة خالفات فردي������ة، وحادثاً تنظيمياً واحداً بني البعث 
والهيئ������ة العربية العليا طيلة عش������رين عاماً (1949-1969). ويع������ود ذلك إلى جملة من 
األس������باب أولها أن النخبة املتعلمة هي من كان يقود العمل السياس������ي، والتي في العادة 
تنظ������ر إلى االخت������الف في الرأي كغنى ثقافي للمجتمع الفلس������طيني. ثاني������اً: إن قيادات 
األحزاب كانت وحدوية بطبيعتها ونظرتها إلى القضية، وكانت فلس������طني بالنس������بة إليها 
قبل احلزب أو التنظيم، فمنس������ق عمل القوميني العرب ه������و أحمد اليماني (أبو ماهر)، 
املعروف بنظرته الوحدوية، والبعث كذلك قياداته وحدوية، ومتلك نظرة ش������املة لألمور. 
ومحمد راغب زعيم القوميني الس������وريني هو أيضاً متعلم ووحدوي. و»في اخلمس������ينيات 
كان يجتمع عدد من القوميني العرب والقوميني الس������وريني بشكل دورّي في بيت عصمت 
أ.ع.، فيج������ري حوار بني األخير ومحمد راغب قب������الوي، ولم يحدث أن جرى أي تصادم 
خالل احل������وار«58. »عندما كان القوميون العرب يصرخون في أحد جتمعاتهم ش������عارهم 
الشهير: وحدة-حترر-ثأر، قال أحد البعثيني منا: كباب، ناقداً الشعار، فسمعه القوميون 

وأخذنا نضحك معاً«59.

يُعتبر التصادم بني البعث والهيئة العربية العليا والذي حدث في العام 1964 األقسى 
حتى ذلك التاريخ، وكان بسبب زيارة العضو القيادي في الهيئة العربية العليا إميل الغوري 
إلى املخيم. أما عن س������بب الزيارة فيقول محيي الدين شحادة أن محمود الغضبان، أحد 
أبن������اء بلدة كويكات »قتل يهودياً وفّر إل������ى لبنان، وأرادت الدولة اللبنانية إبعاده من البلد، 
ثم عفت عنه. فاقترح محمد فس������تق، أحد الوجهاء الفلس������طينني ف������ي لبنان، أن يذهب 
وف������ٌد لش������كر أحد الزعماء اللبناني������ني. وفي أثناء ذهاب الوفد الذي يضم عمر ش������حادة 
(وال������د محيي الدين) ونعيم الهابط ومنر إبراهيم صادفوا إميل الغوري، أحد قادة الهيئة 
العربي������ة العليا، فقال أبي للغوري: نحن سنس������حب اعترافنا بالهيئة ألنكم مقصرون، ولم 
تأت������وا لزيارتنا إلى املخيم. فرّد الغوري ذلك إلى الضغوطات األمنية ووعد باحملاولة. وملا 

58 -  مقابلة خاصة مع محمود ك، مخيم برج البراجنة، 4 نيسان 2007.
59 - مقابلة خاصة مع زهير بكير، برج البراجنة، 20 حزيران 2007.

األحزاب تدخل املخيم
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عرف بعض أهالي ترش������يحا والبعثيون بقدوم الغوري، هددوا بأنهم لن يسمحوا له بذلك 
بس������بب اخلالف الفكري مع الهيئة. وجمع أبي أهال������ي البلد، وتنادى أهل كويكات بأن ال 
يذهب أحد إلى العمل حتس������باً ملا قد يجري، وتس������لّح أهالي كوي������كات بالعصي«60. بينما 
يُرجع البعثيون س������بب الزيارة إلى »إصدارهم كتاباً يتهمون فيه الهيئة بالس������رقة منذ ما 

قبل النكبة«61. 

قد يكون السببان املباشران للزيارة صحيحني أما السبب غير املباشر فهو اتساع نفوذ 
منظمة التحرير الفلسطينية والس������عي إلى مواجهته. أغلق البعثيون الشارع الذي يفصل 
املخي������م عن برج البراجنة، فجاء الغوري من جه������ة العاملية، وحلق البعثيون به إلى هناك 
يريدون منع دخوله، فاصطدموا مع أنصار الهيئة العربية العليا الذين بأغلبيتهم الساحقة 
من أهالي كويكات، ولم يكن البعثيون يعرفون بجهوزية الطرف اآلخر، فس������قط عدد من 
اجلرحى، ورمى محمود الريس (بعثي) قنبلة، من غير أن يسحب الصاعق، فتفّرق اجلمع، 
وسقط عدد من اجلرحى نتيجة التصادم. وأكمل الغوري طريقه إلى مسجد فلسطني في 

املخيم، وألقى خطبة هناك!62.

ما بعد العام 1965
ال ينبغي جتاوز الضغوطات التي كان يتعّرض لها أهالي املخيم من املكتب الثاني والتي 
خلقت صدامات عديدة، وأدت إلى اعتقاالت واس������عة. وكان بعض أعضاء األمن اللبناني 
ال يراعون العادات والتقاليد الفلس������طينية احملاِفظة فيلجأون إلى اعتقال النساء بذرائع 
مختلفة منها اعتقال امرأة بس������بب رميها لبعض املاء أم������ام منزلها63. وكان املكتب الثاني 
يعتقل العديد من شباب ورجال املخيم ويجبرهم حتت التعذيب على التعامل معه وتزويده 
باملعلومات عن النش������اطات السياسية في املخيم64. وما بني عامي 1959 و 1969 ُطبقت 

األحكام العرفية في املخيمات وكانت تقضي باآلتي:
- ممنوع التجّول في شوارع املخيمات وأزقتها ألكثر من شخصني.

60 - مقابلة خاصة مع محيي الدين شحادة، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.
61 - مقابلة خاصة مع زهير بكير، برج البراجنة، 20 حزيران 2007.

62 - الالفت أنه رغم االعتراضات الكثيرة على الهيئة من البعث وغيره في تلك األوقات، ورغم حدة اإلشكال 
الذي حصل، إال أنه لم يذهب أحد من خصوم الهيئة إلى إثارة مسألة دخول إميل الغوري املسيحي الديانة إلى 

املسجد وحتّدثه في يوم جمعة.
63 -  يروي أحمد اجلرشي أن األمن اللبناني اعتقل ل. د. ألنها رمت بضع قطرات من كوب الشاي أمام منزلها، 

مقابلة خاصة مع أحمد اجلرشي، نيسان 2007.
64 - يروي محمد س. أنه في الستينيات كان يبيع القهوة، ويتحّرك بني التجمعات، فأجبره املكتب الثاني على 
التعامل حتت التهديد والترغيب بخمسني ليرة شهرياً، فوافق، وملا مضت ثالثة أشهر ولم يزود اجلهاز األمني 

بأية معلومات اقتادوه إلى مركزهم وعذبوه عذاباً شديداً قبل إطالق سراحه. 
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- ممنوع قراءة جريدة أو سماع نشرة أخبار في مكان عام.
- ممنوع السهر وبقاء األضواء مشتعلة بعد الساعة العاشرة لياًل.

- ممنوع التنقل من منطقة إلى أخرى أو مخيم إلى آخر إال بإذن خطي من السلطات 
اللبنانية.

 ف������ي العام 1966 بدأ بعض س������كان املخيم باالنضمام إل������ى حركة فتح، ومعظمهم من 
املثقفني، وكانوا يذهبون في دورات س������رية إلى سوريا65. أثناء عدوان 1967 خرج أهالي 
املخيم في مظاهرات يريدون االنضمام إلى جبهات القتال، والبعض جهز نفس������ه للعودة 
إل������ى بلدته الت������ي ُهجر منها، وعند مركز املكتب الثاني رّدد اجلميع الش������عار خلف أحمد 
اليماني: فلس������طيننا لن ننساك (...)، ثم وقف فريد أبو مرعي66 وقال من يرد أن يذهب 
إلى اجلبهة فليذهب معنا، وذهب شبان عديدون وغابوا مدة قصيرة قضوها في التدريب 

العسكري قبل أن يرجعهم إلى املخيم وقد انتهت املعارك بنكسة جديدة. 

في العام 1968 زاد االنضمام إلى احلركات الفلس������طينية بعد معارك الكرامة، وكان 
ينظم سياس������ياً وس������رياً في فتح ديب د. (ترشيحا)، من خالل االجتماعات التي تُعقد في 
البيوت بعيداً عن أعني األمن اللبناني. وُوزعت كتّيبات كانت تُس������تخدم أيضاً في التعبئة. 
وهناك طرف آخر في فتح لكنه كان يعمل حتت اسم احتاد عمال فلسطني: محمود. ب.، 
أحمد .ج.، سعيد و.، ومن الذين كانوا فاعلني في األطر التنظيمية: محمود ك.، عمر ح.، 
أبو فتحي ب. والالفت أن معظمهم كانوا جامعيني. وكذلك ظهرت بقوة اجلبهة الش������عبية 
لتحرير فلس������طني كوريث طبيعي حلركة القوميني العرب، وكان من أبرز قيادتها رباح م. 
وفي أوائل العام 1969 ظهرت القيادة العامة، وكان مسؤولها في املخيم أبو سلطان ع. ثم 
انضم إليها عدد من أبناء املخيم من أبرزهم: وحيد ب، سمير ح.، أبو جالل ن.، إبراهيم 
ع.، أب������و علي إ، رياض م.، أبو علي ع.، وجلهم خضع لدورات عس������كرية في س������وريا. أما 
منظمة الصاعقة فكان يرأس������ها في املخيم مازن ع. وكذلك أصبح هناك حضور للجبهة 

الدميقراطية بقيادة ناشي ط. 

جتاوزات األمن اللبناني وس������عي الفلسطينيني إلى العمل املس������لّح السترداد حقوقهم 
أوجد احتقانات بني الطرفني تفّجرت في 21 تش������رين األول 1969 حني خرجت مس������يرة 

65 - منهم على سبيل املثال ال احلصر خالد منر حماد.
العام 1966بعد مهمة استطالعية على احلدود  66 - الضابط الذي حقق مع ياسر عرفات بعد اعتقاله في 
اللبنانية الفلسطينية. املصدر: نقوال ناصيف، املكتب الثاني حاكم في الظل، مختارات، الطبعة األولى، بيروت 

2005، صفحة 226.

األحزاب تدخل املخيم



48

مخيم برج البراجنة

للطالب وقوات التحرير الشعبية هاجموا فيها مركز املكتب الثاني67، والذي كان قد أُخلي 
وذهب عناصره إلى بناية بعجور، وملا رأوا املسيرة أطلقوا النار عليها فُقتل محمود مرعي، 
وُجرح أكثر من 12 آخرين68. وكان الفدائيون الفلس������طينيون في املخيم قبل هذا التاريخ 
يذهبون إلى س������وريا ومنها يدخلون اجلنوب اللبناني، بواس������طة البغال، عن طريق ش������بعا 
ويتوزعون ف������ي البلدات اجلنوبية. وكان بعض الفدائيني ف������ي املخيم يتولون قيادة مواقع 
متقدمة فمثاًل مسؤول موقع الصاعقة في الهبارية مازن ع.، ومعظم الفدائيني في مواقع 
القيادة العامة كانوا من املخيم69، وموقع كفرحمام الذي تديره جبهة التحرير العربية كان 

معظم عناصره من مخيم برج البراجنة.

العالقة مع اجلوار
ال نستطيع أن نطلق على العالقة مع اجلوار اللبناني صفة احلسنة، وال السيئة كذلك. 
فهناك عوامل لعبت دوره������ا جعلتها أقرب إلى الطبيعية. وهي تتأرجح تبعاً لعائالت برج 
البراجنة، فمثاًل عائلة الس������بع كانت العالقة مع أفرادها تُصنف باملمتازة، بينما عائالت 
أخرى باحلس������نة، وبعض العائالت بأقل من الطبيعية. فإذا صادف أن تشاكس فلسطيني 
من املخيم، مع آخر من البرج وتوّسع اخلالف إلى عائلتي الفريقني، فإن العائلة البرجاوية 
تتخ������ذ موقفاً عدائياً من الفلس������طينيني إجماالً، كما ف������ي أي مجتمع ذات تقاليد عائلية. 
وف������ي البداية، كما ف������ي أية منطقة أو ُقطر هّجر إليه الفلس������طينيون، كان إذا حدثت أية 
توترات يُتهم الالجئون بأنهم باعوا أراضيهم لليهود. وعلى الرغم من الوضع االقتصادي 
واالجتماعي املزري للفلسطينيني في املخيم، فإن بعض أهالي املنطقة شعر بعقدة النقص 

جتاه الفلسطينيني بسبب تفوقهم العلمي، كما يعتقد بعض سكان املخيم.

وحدثت بعض اإلش������كاالت خالل فترة اخلمس������ينيات وبداية الس������تينيات، ففي بداية 
الس������تينيات ُقتل الفلس������طيني خليل عرعرة ف������ي حي الرمل العال������ي بعدما رفض العمل 
بالُسخرة لدى عائلة لبنانية، وهو بّناء معروف في تلك الفترة. وفي منتصف اخلمسينيات 
كان يدخل بعض الشباب من اجلوار إلى املخيم للتلصص على البيوت. فأقام أهالي املخيم 
كمائ������ن لهم وقبضوا على أحدهم ويُدعى عبد ح.، وقاموا بتس������ليمه إلى القضاء اللبناني 
فحكم عليه بالس������جن ثالثة أش������هر70. ثم ح������اول أخوه رياض ح. االنتق������ام من املجموعة 

67 - تولى مسؤوليته منذ العام 1962 الضابط بهجت عيسى، والذي انضم في السبعينيات إلى جيش لبنان 
العربي.

68 - مقابلة خاصة مع يوسف مرعي، أمني سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، أيار 2007.
69 - متّيزت القيادة العامة في تلك الفترة بامتالكها رشاش تشيكي ماو. 

لبناني  إذا تخاصم  النسبية  القضاء  يُظهر حيادية  لعل ذلك  املخيم.  أبناء  70 - مقابالت خاصة مع عدد من 
وفلسطيني.
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الفلس������طينية التي قبضت علي������ه، فتعارك مع محمود ك. في مقهى ترش������يحا (التحرير 
الحقاً)، لكنه فشل ونال قسطه من الضرب. 

عندئ������ذ قّرر أن يكون انتقامه أكب������ر، فدخل إلى مكتب مدير املخيم صبري مصطفى، 
ف������ي بناية فضل س������ليم، وطعنه برقبت������ه. وصادف تواجد الدكتور حن������ا خوري في عيادة 
األن������روا، املالصقة ملكتب مدير املخيم، فعاجله على الفور، وبقي أياماً في دائرة اخلطر. 
وملا وصل النبأ إلى أهالي املخيم، خرجوا جميعهم، وخصوصاً أهالي كويكات، إلى منطقة 
برج البراجنة، وقد شعروا باإلهانة لهذه احلادثة، على الرغم من بعضهم ال جتمعه عالقة 
طيبة مبدير املخيم. وعند طرف املخيم تصّدى لهم سليم مصطفى، والد صبري، وخطب 
فيهم ودعاهم إلى الهدوء، ومما قاله بأنه إذا مات صبري (وحيده) فإن ذلك قدره، و»لن 
أخلق فتنة بس������بب موته«. وتدّخل املختار حس������ن الس������بع مصلحاً بني الطرفني، ولم يرّد 

أهالي املخيم طلبه، ملا كان ميثله بالنسبة إليهم. ووافقوا على املصاحلة. 

لم متض مدة على املصاحلة حتى أقدم الش������خص نفس������ه، ولقبه أبو سيخ، على قتل 
الفلس������طيني راغ������ب عبد القادر حني رماه بعيار 2 كلغ. وهن������ا اجتمع وجهاء البلدات في 
املخيم، وأقروا مقاطعة أهل البرج. وذهب وفد منهم إلى رئيس بلدية حارة حريك وطالبوه 
بتأمني حافالت للركاب بدالً من احلافالت التي ميلكها بعض أهالي برج البراجنة، وكذلك 
طالب������وا (األنروا) بنقل مخازن التموين ومكتب مدير املخي������م إلى حارة حريك، وُطرحت 
عدة طروحات من بينها أن ينقل أهالي املخيم سكناهم إلى جهة حارة حريك. لكن تدّخل 
املختار حسن السبع مجدداً كان كفياًل بعدم تنفيذ ما اتُفق عليه71. وفي بداية الستينيات 
كان يتراش������ق بش������كل يومي من العصر حتى الغروب بعض فتيان املخيم مع فتيان من حي 
الرمل العالي واستمّر ذلك مدة من الزمن. جزء من هذا التوتر يضعه بعض أهالي املخيم 

في إطار املشاكل الفردية التي خلقتها االحتكاكات اليومية72. 

من العوامل التي ساهمت في ترطيب األجواء بني أهالي مخيم برج البراجنة واجلوار، 
هو تواجد األحزاب القومية في اجلوار وخصوصاً أحزاب: حزب البعث العربي االشتراكي، 
حرك������ة القوميني العرب، احلزب الس������وري القومي االجتماعي. كما ب������دأت تظهر ميول 

71 - يتضح مما سبق ان عالقة أهالي املخيم مع أهالي حارة حريك لم تكن باملتوترة في ذلك احلني، ورمبا يعود 
ذلك إلى عدة أسباب منها: أن األيدي العاملة الفلسطينية كانت رخيصة مما خلق مصالح مشتركة مع مسيحيي 
حارة حريك الذين كانوا بحاجة إلى أيٍد عاملة رخيصة تعمل في مطابعهم وبساتينهم ومحطات البنزين التي 

ميلكونها. ولعّل بُعد حارة حريك اجلغرافي، قياساً ببرج البراجنة، لم يدع مجاالً لالحتكاك واإلشكاالت. 
72 - مقابلة خاصة مع عثمان اسكندر، أمني الصندوق في اللجنة الشعبية سابقاً، مخيم برج البراجنة، 29 أيار 

.2007

األحزاب تدخل املخيم
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ناصرية لدى بعض أهالي برج البراجنة، ونالحظها من خالل إطالق تسمية خالد، تيمناً 
باالبن البكر للرئيس املصري، على العديد من مواليد تلك املرحلة. هذه األحزاب سمحت 
بنش������وء صداق������ات عديدة بني احملازبني في املخيم وزمالئهم ف������ي اجلوار، لكنها لم تتعّد 
ذلك نحو حركة مصاهرة واس������عة. ومما يجعلن������ا نذهب إلى القول أن العالقة بني أهالي 
برج البراجنة وأهالي املخيم لم تصل إلى مرحلة السلبية، هو انتشار عشرات املؤسسات 
واحمل������الت التي ميلكها فلس������طينيون على طول اخلط الفاصل ب������ني املخيم ومنطقة برج 

البراجنة، والتي كان معظم روادها من أبناء اجلوار.

الواقع االجتماعي واالقتصادي
لم مينع االضطهاد السياس������ي من االرتقاء االجتماعي واالقتصادي للفلسطينيني في 
املخي������م، فالعديد منهم ُهّجر من فلس������طني وجاء وهو ميلك خب������رة جتارية أو زراعية، أو 
خب������رة ف������ي بعض املهن أهلته إلدارة بع������ض األعمال. وفي الع������ام 1954 بدأ ظهور بعض 
احملالت واملؤسسات التي ميتلكها فلسطينيون فكان بداية مقهى ترشيحا لصاحبه منيب 
رضا آغا، على اخلط الفاصل بني املخيم وبرج البراجنة، ثم اش������تراها شافع عبد الرازق 
ومحمد سعيد قبالوي. ومقهى القسيس لصاحبه أبو زهير بكير على اخلط نفسه، ودكان 
أبو عبد الزعطوط. ثم في العام 1955 ملحمة عثمان حمادي وملحمة موسى احلوراني. 
وإذا أردنا أن نحصي عدد احملالت التي امتلكها فلس������طينيون، حتى بداية الس������تينيات، 
عل������ى طول اخلط الفاصل بني املخيم وب������رج البراجنة (حوالي 500 متر)، لكانت النتيجة 
ما يزيد عن خمس������ة وعشرين محاًل ومؤسس������ة، فإضافة إلى احملالت املذكورة آنفاً حاز 

الفلسطينيون على محالت كثيرة منها73:
محل بيبي فوت وتسلية لصاحبه أبو نبيل قبالوي.

محل لتأجير وتصليح الدراجات الهوائية لصاحبه أبو نزيه هواش.
محل حالقة لصاحبه أبو أنور الغضبان.

محل حالقة لصاحبه هشام عيساوي.
حلويات ضيف الله، وأصحابها من آل ضيف الله.

محل دغمان لبيع الصحف، وصاحبه من آل دغمان.
مكتبة االحتاد لصاحبها عوني مصطفى.

محالت بركة لبيع الدجاج وصاحبها من آل بركة.
معمل خياطة لصاحبه أبو نهاد عائشة.

عصير عيدا لصاحبه أبو نبيل عيدا.
محل سكافة لصاحبه فائق عيسى.

73 - مقابلة خاصة مع محمود مصطفى، مخيم برج البراجنة، 14 أيار 2007.
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دكان سمانة لصاحبه أبو فيصل اخلطيب.
محل أدوات منزلية لصاحبه قاسم عيدا.

محل حالقة وصاحبه من آل زعرب.
مطعم ديغول للفالفل وصاحبه من عكا.

مطعم السرواني للفالفل وصاحبه من آل السرواني.
مطعم فول وصاحبه من آل أبو رقبة.
مكتبة لصاحبها مازن عبد اللطيف.

محل لبيع احلقائب املدرسية وصاحبه من آل خورشيد.
محل لبيع التلفزيونات والقطع الكهربائية وصاحبه من آل البدوي.

معمل بوظة وصاحبه فايز بيرقجي.

أما داخ������ل املخيم فاقتصرت النهض������ة االقتصادية على بعض املصالح واملؤسس������ات 
الصغي������رة، ويعود ذلك إلى أن س������وق املخيم صغيرة، والس������بب الثان������ي صعوبة احلصول 
على ترخيص من الس������لطة، لكن جتدر اإلش������ارة إلى أنه كانت في املخيم ثالثة أفران في 
الستينيات. هذا التحّسن االقتصادي، ولو البسيط، لدى الفلسطينيني في املخيم والناجت 
عن املصالح التي افتتحوها، والتحويالت القليلة نس������بياً التي بدأ يرس������لها املس������افرون، 
س������محت لبعض الفلسطينيني منتصف الس������تينيات، وهم قلة قليلة، بتملك بعض الشقق 
الس������كنية خارج املخيم، فتملك أبو نهاد عائشة، وشخص من آل حيفاوي شقتني في برج 

البراجنة. 

ف������ي العام 1958 قام املارينز بإنزال في بيروت، واتخذوا ثكنة عس������كرية لهم بالقرب 
من املخيم، فكان فتيان املخيم يذهبون إليهم لبيعهم بعض املشروبات الغازية مقابل بعض 
املال، فيعطي الفتيان املال إلى أهاليهم أو يأخذونه ملش������اهدة بعض األفالم في س������ينما 
باالس. ولم يكن العداء للواليات املتحدة قد وصل بعد إلى مرحلة خطيرة كما هي احلال 
بعد العام 1967. وفي الترفيه أيضاً اس������تطاع البعض في املخيم ش������راء تلفزيونات، وكان 
الناس يش������اهدون البرامج املعروضة مقابل 5 قروش. ومن الذين كانوا يتخذون من ذلك 
جتارة: لطفي املليجي، أبو س������مير س������نونو، شخص من آل احليفاوي، أبو صالح اخلطيب 
وغيره������م. وفي العام 1963 بدأت األنروا تس������اهم بالترفيه من خالل نصب س������ينما في 
اجلانب الغربي من املخيم (منطقة التلة القريبة من الرمل العالي). وكان ينادي ملشاهدة 
الس������ينما ش������خص يُدعى زيد الزحمد74. وأول فيلم ُعرض هو »نهر احلب«، بطولة عمر 

يتولى  الزحمد  فإن  املخيم شيئاً  أحد سكان  أضاع  فإذا  كل شيء،  واملنادي على  املخيم،  - هو مسحراتي   74
مسؤولية املناداة.

األحزاب تدخل املخيم
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الشريف وفاتن حمامة. باإلضافة إلى الفتيان الذين شاهدوا الفيلم، شاهده جمع مختلط 
من أهالي أهل املخيم.

العرس الفلس������طيني اس������تمّر على حاله كما هو قبل النكبة حتى بداية الس������بعينيات، 
ثالثة أيام تسبق العرس وهو ما يُعرف بالتعليل. والساحات العامة ال تخلو من املشاركني، 
وقد استفاد العرس الفلسطيني من ظهور الكشاف العربي الفلسطيني أن أصبح للمخيم 
عازفون كثر. يُضاف إلى ذلك هدية العريس ألخوال العروس وهو ما ُدرج على تس������ميته 
باخللعة. أما في حاالت الوفاة فال يذهب معظم أهالي املخيم إلى العمل، ومتتنع أكثرية 

الناس عن أكل الكبة مدة من الزمن حسب القرابة التي تصلهم باملتوفى.

أطفال من املخيم على اجلانب الغربي منه ينظرون إلى »املارينز« في العام 1958
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محمود فيراوي (الثاني من ميني الصورة) مع عدد من أصدقائه على طريق املطار في العام 1956

الشهيد محمد اليماني يُلقي كلمة مبهرجان في العام 1959 

األحزاب تدخل املخيم
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مذكرة توقيف لبنانية بحق سمير حيدر في 1968/11/7 بتهمة دخول األراضي السورية خلسة، وقد 
كان بعض شباب املخيم يذهب إلى هناك لتلقي تدريبات عسكرية



الفصل الثاني
الثورة   حرب املخيمات   الفتنة
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االنفجار والرحيل
بعد العام 1969 أصبح للفلس������طيني في املخيم ثورة، بحاجة إلى حمايتها، بعد سنني 
القهر، كما هي بحاجة إلى حمايته. جنح في أن يصل إلى هذه املرحلة بعد طريق طويلة 
من العمل الثوري الس������ري، والنضال احلزبي اليومي، لكنه أصبح من اآلن وصاعداً، شاء 
أم أبى، ميلك دوراً وتأثيراً في احلياة السياسية اللبنانية الداخلية. والطائفية التي حاول 
أن ينأى بنفس������ه عنها، اقتحمته عن������وة، وقادته بغفلة إلى مي������دان الصراع الطائفي، في 
بلد ُطيِّف كل ش������يء فيه. وعليه، فإن تعامل األحزاب والطوائف معه سيكون على أساس 
مذهبي وطائف������ي، كيف ال وقد اختّل امليزان الدميغرافي الطائفي الدقيق في البلد، بعد 
مجيء الفلس������طيني، ثم بش������كل أوضح بعد تبّنيه الكفاح املس������لح في لبنان وغيره كطريق 
لتحري������ر أراضيه احملتلة. وفي بلد ال يدخل الفرد وطنه إال عبر طائفته كان من الطبيعي 
أن يُس������تقبل السالح الفلس������طيني بشيء من الرضا والتش������جيع من الطوائف اإلسالمية 
اللبنانية التي تتهم س������لطات بالدها مبمارس������ة الغنب ضّدها منذ إنشاء اجلمهورية. أما 
الطوائف املسيحية فنظرت إلى هذا السالح كعامل عدم استقرار في بلد حاولت أن تبني 

لها فيه دوراً مميزاً وطليعياً يُبعد عنها الهواجس األقلوية. 

اخلالص������ة أن الفصائل الفلس������طينية ل������م تنتبه في البداية إل������ى أن لبنان يعيش على 
غنب إس������المي يس������تنجد بثورة، وخوف مسيحي على اس������تعداد ملواجهتها. من هنا بدأت 
تتوتر عالقة أهالي مخيم برج البراجنة مع بعض مس������يحيي حارة حريك، وقس������م منهم 
يوالي حزبي الكتائب واألحرار، مقابل حتّس������ن نس������بي بالعالقة مع اجلوار الشيعي الذي 
وجد متنفس������اً للتعبير عن طموحاته بل وحتقيقها. رغم ذلك بقي العمال الفلس������طينيون 
الذين كانوا يعملون عند أصحاب املؤسسات املسيحيني في وظائفهم وخصوصاً أصحاب 
محطات البنزين الذين كانوا يوظفون فلس������طينيني من املخيم مستفيدين من رخص اليد 
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العاملة الفلس������طينية. ولم تُس������جل في البداي������ة أية صدامات أو احت������كاكات رغم التوتر 
السياس������ي الكامن إلى حّد ما. وبقيت العالقات مع أهالي احلارة املس������يحيني من موارنة 

وكاثوليك على هدوئها املستبطن أسباب التوتر. 

بع������د العام 1969، وبعدما اطم������أن املترّددون أن الذي جرى ليس مجّرد هّبة ومتضي، 
أخذ االنخراط في الفصائل الفلسطينية يشهد تزايداً ملحوظاً، وتراجعت التعبئة لصالح 
التناف������س بني األحزاب من يس������تطيع حتقيق مكاس������ب أكبر ويضم ع������دداً أكبر من أبناء 
املخي������م75، أما التنظيمات الفاعلة فكانت: فتح، اجلبهة الش������عبية، اجلبهة الدميقراطية، 
الصاعقة، القيادة العامة، جيش التحرير، جبهة التحرير العربية، وإن كانت فتح والشعبية 
والعربي������ة األكثر حضوراً بني هذه األحزاب، مع غلبة عددية لألولى التي اس������تفادت من 
عوام������ل ع������دة أبرزها أنها حرك������ة تضم كل التي������ارات الفكرية، إضافة إل������ى معركة بلدة 
(الكرامة) األردنية، وتأثير ش������عار (العاصفة) و(الطلقة األولى) و(الكفاح املسلح الطريق 
الوحيد لتحرير فلسطني) و(حرب التحرير الشعبية) و(التحرير هو طريق الوحدة)، كلها 
ش������عارات شكلت جاذبية كبيرة للجزء األكبر من أبناء املخيم. وكذلك فإن اجلبهة العربية 

شهدت متدداً كبيراً لكنها بقيت عاجزة عن تهديد سلطة فتح وسيطرتها على املخيم.

أما بالنس������بة للقرى فكان أهالي الكابري أكثر تواجداً في الفصائل الفلس������طينية من 
غيرهم نظراً إلى ضعف البنية العش������ائرية لديهم، وهو ما يس������مح للفرد بتحديد خياراته 
بعي������داً عن س������لطة قبلية مركزية. أم������ا كويكات فقد ظهر بعض الترّدد بداية عند قس������م 
كبي������ر من أهلها، نتيجة الوالء للهيئة العربية العليا، لكن ما لبثوا أن اجتذبهم وهج الثورة، 
خصوص������اً خالل عام 1970 واألعوام التي تلته. ترش������يحا رغم التحفظ الذي أبداه عدد 
من عوائلها بدايًة إال أن ذلك لم مينع من وصول عدد من أبنائها إلى قيادة الصف األول 
في بعض األحزاب، وخصوصاً فتح، بل إن عدداً من الش������هداء األوائل مبواجهة االحتالل 
الصهيون������ي في العام 1969 وما تاله كانوا من أبناء تلك البلدة. أهالي بلدة ش������عب كانوا 
أكثر مياًل حلركة فتح نتيجة احتالل خالد اليش������رطي، ابن ش������يخ الطريقة الشاذلية التي 
ينتمي معظمهم إليها، مركزاً قيادياً في احلركة. أما بلدة الشيخ داوود فانقسم أهلها بني 

الوالء لفتح والوالء للقيادة العامة. 

في العام 1970 اش������تّدت االش������تباكات ب������ني املقاومة الفلس������طينية من جهة واجليش 
اللبنان������ي واملكتب الثاني ومجموعات لبنانية مناوئة من جهة أخرى، وجرى الهجوم األول 
75 - بعض القادة اجلامعيني في ذلك الوقت، يعتبرون أن ذلك العام هو عام انتشار األمية السياسية بعد أن مت 

التخلي عن التعبئة والتثقيف لصالح التفريغ واحلراسات، حسب رأيهم.

االنفج��ار والرح�ي��ل
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على حارة حريك في آذار 1970 واقتُحم بيت الكتائب، وس������قط ستة من القتلى جميعهم 
من أبناء حارة حريك. وفي العام نفس������ه ُقتل في أحد االشتباكات مسؤول الكفاح املسلح 
سعيد غواش، ووقع االشتباك مع مجموعة من آل ستيتية في صبرا. وكان الكفاح املسلح 
ق������د اتخذ منذ الع������ام 1969 مركز املكتب الثاني على اجلهة الش������رقية من املخيم موقعاً 
له، ثم تس������لّم أبو طعان مهام غواش بعد مقتله، محاوالً قدر اإلمكان فرض األمن، الذي 
كان أحياناً يكون بالقوة، وفي أحيان أخرى بالتراضي، حس������ب س������لطة وموقع الفصيل أو 
الشخص املتجاوز حدود األمن. ولكن مما يُحسب لتلك القوة أنها امتلكت حساسية جتاه 
التجاوزات التي تس������تهدف لبنانيني، وفي أغلب األحيان تقوم باعتقاالت، حتى ألشخاص 
ذوي مكانة اجتماعية76. لكن ال ميكن نكران حدوث جتاوزات بحق لبنانيني وفلس������طينيني 
طيلة فترة الس������بعينيات، ما أّدى إلى هجرة بعض عائالت حارة حريك املسيحية وإن كان 

القسم األكبر بقي بعدما خضع حلماية فصائل فلسطينية.

ومنذ بداية السبعينيات أخذت الفصائل الفلسطينية ترسل عناصرها بدورات مكثفة 
إلى س������وريا والعراق77، فكانت فتح والصاعقة والقيادة العامة ترسل العناصر التابعة لها 
إلى س������وريا، وجبهة التحرير العربية، برئاسة ركاد سالمة، تبعث بعناصرها إلى العراق، 
فتهيأت نخبة عس������كرية من أبناء املخيم، ولكنها بقيت دون املس������توى التدريبي للعناصر 
القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة واملتفرغة أساس������اً للعمل العس������كري. وفي العام 
1970 ُشكلت جلنة شعبة لفتح كان ضمن تشكيلتها في البداية: خالد ملك78، خالد منر، 
محمود ك.، نسيم ع، أحمد ب. وترأس الشعبة لفترة قصيرة نسيم ع، ثم أحمد ب. وتسلّم 
رئاسة الش������عبة فيما بعد خالد ملك. أما امليليش������يا فكانت منذ بداية نشاطاتها برئاسة 

خالد منر.

ع������اش أهل املخيم الثورةَ بكل تفاصيلها، وقدم������وا التضحيات، وأعانوها باملال. فكان 
رب العائل������ة يقتط������ع من قوت أوالده وراتبه ليُطعم الفدائيني. وعكف بعض نس������اء املخيم 
على حياكة مالبس الصوف للفدائيني، خصوصاً وأن بعضهم قد قدموا من غزة والضفة 
واألردن. وأكث������ر من تصّدى لهذه املهمة امرأتان هما آس������يا الع������اص وجيهان احللو. أما 
الفصيل الفلس������طيني الذي كان يرغب بإعمار مركز له فما كان عليه غير جمع التبّرعات 

76 - يروي أحد أبناء برج البراجنة أن عسكرياً فلسطينياً في زمن السيطرة الفلسطينية قبل العام 1982 رفع 
صوته بوجه املختار علي السبع فتالسن مع أستاذ فلسطيني كان يدّرس في املدرسة األهلية املالصقة لبيت 
، على تقبيل يدي السبع، ولم يعفه من السجن إال وساطة  السبع، فاشتكى األستاذ إلى أبو طعان فأجبر العسكريَّ

املختار.
77 - هذا قبل أن تنشئ مراكز خاصة بها في لبنان للتدريب العسكري، وأهمها بالنسبة ملخيم برج البراجنة مركز 

التدريب إلى جانب طريق املطار، والذي تولى املسؤولية عنه أبو العبد خطاب.
78 - ُعني الحقاً سفيراً ملنظمة التحرير الفلسطينية في اإلمارات العربية املتحدة.
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في املخيم أليام معدودة، ويكون املبلغ قد ُجمع. وملا أراد جيش التحرير الفلسطيني، على 
سبيل املثال، أن يبني مركزاً له، جالت عناصره على أبناء املخيم، وتبّرعت معظم العائالت 

مبا يكفي لبناء املركز79.

بع������د أحداث عمان في الع������ام 1970 بدأت تطرح بعض األحزاب في املخيم مس������ألة 
حتص������ني املخيم وبناء املالجئ، وملا تعّثر العمل اجلماعي ش������رعت بعض األحزاب، ومنها 
اجلبهة الدميقراطية، ببناء املالجئ بش������كل مستقل. واس������تنفرت الفصائل الفلسطينية، 
وخصوصاً اليس������ارية منها، عناصرها إلرس������الها إلى األردن، مبالغ������ة بعدد القتلى إلثارة 
احلماس������ة، وبالفعل أرس������لت هذه الفصائل حوالي 75 عنصراً إلى اململكة وقتل بعضهم 
في تلك األح������داث، منهم صالح املليجي. وبعد معارك ج������رش وعجلون واملصادمات مع 
الس������لطات األردنية في العام 1971 عاد معظمهم إلى املخيم الذي اس������تقبل أيضاً عدداً 
كبيراً من الفلس������طينيني املنحدرين من غزة والضفة الغربي������ة. ثم ُوجه االتهام إلى بعض 
األفراد في املخيم باملشاركة املباشرة باغتيال رئيس الوزراء األردني وصفي التل في العام 
1971 بالقاه������رة، وممن اتهموا باملش������اركة جواد أبو عزيزة80. بع������د أحداث األردن وقف 
العمل الفدائي الفلس������طيني في لبنان ليدافع عن س������احته األخيرة، في ذلك الوقت، وبدا 
املشهد ذاهباً باجتاه الصدام احملتم بني فصائل الثورة الفلسطينية والسلطات اللبنانية.

وف������ي 1 آذار 1973 قام������ت ثمانية عناص������ر باحتجاز عدد من الرهائن في الس������فارة 
الس������عودية باخلرطوم  بينهم السفير األمريكي كليو نويل، وما لبث أن أعدمه اخلاطفون 
الذي������ن كان من بينهم، كما ترّدد في وس������ائل اإلعالم، عدد من أبناء مخيم برج البراجنة. 
وفي 1973/5/2 بدأ اجلي������ش اللبناني »يصب نيرانه على مخيمات العاصمة في أوقات 
متقارب������ة، بع������د أن كان قد ضرب عليها حص������اراً صبيحة اليوم الفائ������ت، ودارت معارك 
على مدى س������تة أيام في كاف������ة مناطق لبنان تخللتها محاولة فاش������لة لوقف إطالق النار 
واتصاالت محلية وعربية لم تُسفر عن نتائج إيجابية إال في التاسع من أيار 1973. وقد 
صّدت املخيمات هجمات اجليش وردت على قصفه املدفعي بِنس������ب متفاوتة في معارك 
اس������تُخدمت فيها مختلف أنواع األسلحة واشترك فيها سالح الطيران للمرة األولى (...) 
منذ اللحظات األولى الندالع املعارك جلأ قس������م كبير من سكان مخيم البرج إلى األحياء 

79 - مقابلة خاصة مع منر أيوب، مخيم برج البراجنة، 27 نيسان 2007. يُضيف أيوب أنه تبّرع بخمس ليرات 
أي ما يعادل شراء 150 حجراً.

80 - قبل أيام من اغتياله سأله أحد الصحفيني عن تهديد منظمة أيلول األسود باغتياله فكان أن رّد ببيت 
جلرير يقول فيه: 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً  أبشر بطول سالمة يا مربع

االنفج��ار والرح�ي��ل
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املجاورة هرباً من القذائف التي كانت ألواح التنك أعجز من صّدها«81. وشارك عدد قليل 
من أبناء برج البراجنة س������راً في املعارك الدائرة إلى جانب أهالي املخيم82، ولم تش������ارك 
اجلبهة الش������عبية لتحرير فلس������طني باملعارك الدائرة خش������ية من انزالق البلد إلى حرب 
طائفية بدت مؤش������راتها واضحة، ولكنها ع������ادت ودخلتها في العام 1975. وأّدت املعارك 

إلى مقتل حوالي سبعة أشخاص معظمهم من القيادة العامة وهم: 
األخوان علي وإبراهيم عكاوي (القيادة العامة)

عادل عويتي (القيادة العامة)
محمد حمد

محمود مصطفى (فتح)
محمد اخلطيب (مدني)
أبو رسمي عودة (مدني)

وتضّرر حوالي 120 بيتاً من بيوت املخيم.

في العام 1974 حدثت بعض االشتباكات احملدودة بني فصائل جبهة الرفض من جهة، 
وفت������ح والدميقراطية من جهة أخرى، لكنها كانت س������رعان ما تُطوق بفضل جهود بعض 
قادة الفصائل أنفسهم. وكذلك فإن هناك اشتباكاً دار، على خلفية تأييد أو رفض النقاط 
العش������ر في العام 1974، بني القيادة العامة والكفاح املس������لّح حني اعتقل األخير س������عيد 
الزحم������د العضو في القيادة العامة التي اعتبرت هذا التصّرف اس������تهدافاً لرفضها تلك 
النقاط. ومع ذلك فإن االش������تباكات لم تتطّور، وقد يعود ذلك إلى التزاوج بني العائالت، 
وصغر مساحة املخيم نسبياً، ما يؤدي إلى معرفة جميع أبنائه، تقريباً، ببعضهم البعض. 
وحت������ى االش������تباك�ات التي جرت بني فت������ح والصاعقة في الع������ام 1976، وأدت إلى تعليق 
نش������اطات الصاعق������ة، لم تؤّد إلى س������قوط عدد كبير من القتلى. وج������رت حماية أعضاء 

الصاعقة من قبل أقاربهم. 

في العام 1975 كان كل ش������يء يوش������ي بقرب االنفجار الش������امل في لبنان، باس������تثناء 
السياحة التي بلغت أوجها. عشرات اآلالف ينزلون إلى الشارع مطالبني بتأميم الرغيف، 
وآخرون ينزلون حامل������ني مطالبهم الطالبية. ومهرجانات مس������لّحة تضم اآلالف تطالب 
باملش������اركة العادلة في احلكم. أما تس������ليح القوى اللبنانية فأصبح ش������به علني، وكذلك 
معس������كرات التدريب، إصابة معروف سعد، ميليش������يات تظهر في الشوارع تلتقط الصور 

81 - فيصل جلول، نقد السالح الفلسطيني، صفحة 89.
82 - هذه الرواية أكدها أكثر من عنصر في الفصائل الفلسطينية كان شاهداً على تلك املعارك.
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ألفرادها غير آبهة بس������لطة الدولة، كل ذلك تفّجر ف������ي منطقة عني الرمانة من املنطقة 
الشرقية لبيروت في 13 نيسان 1975 حني هاجمت عناصر من حزب الكتائب حافلة تقّل 
فلسطينيني، فقتلت عدداً منهم. وليجد الفلسطينيون أنفسهم في قلب معركة لم يتحّسبوا 
لها، وسيس������اهم دمهم املس������فوك على جنباتها في حرف أنظارهم عن املعركة األساسية 
مبا يُعمي أنظارهم عن تس������وية مع االحتالل تتحّضر لها بعض القوى في املنطقة. وكان 
القصف ش������به اليومي على مخيم برج البراجنة كفياًل بإعاقة أي تطّور اجتماعي لسكان 

املخيم.

احلركات اإلس������المية في ذل������ك الوقت كانت ضامرة، وال تش������ّكل ثقاًل في مخيم برج 
البراجنة، نتيجة املّد اليس������اري الذي كان يجتاح املنطقة، ويشكل الواجهة ملعظم حركات 
التحرر في العالم. وكان الّثقل اإلس������المي يتركز بش������كل أساس������ي في بعض املجموعات 
التابعة جليش التحرير، وكذلك بعض عناصر الكفاح املسلح كان يغلب عليها طابع التدين 
وخصوصاً مسؤول الكفاح أبو طعان83. أما مسجد املخيم، والذي يُعرف مبسجد فلسطني، 
فحتى عام 1977 لم يكن يصلي فيه إال بضعة مصلني، لدرجة أن كل مصٍل يعرف مكانه 

وال يُخطئه. وفي يوم اجلمعة ال يشهد الصالة أكثر من خمسة وسبعني مصليا84ً. 

ف������ي ذلك العام، أي في الع������ام 1977، بدأ يتوّجه عدد من ش������باب املخيم إلى مصلّى 
الروض������ة داخل ما يُعرف بحّي األكراد. وهناك تعّرفوا على الش������يخ محمد العمري (أبو 
يحيى) الذي كان مقرباً من اجلماعة اإلسالمية، ويتبنى معظم أفكارها، دون أن ينخرط 
فيه������ا تنظيمياً. فق������ام بتوجيههم حركياً من خ������الل كتب وأفكار منّظ������ري وقادة احلركة 
اإلس������المية املعروفني. وحدث أن التقى هؤالء الشباب بأحد أعضاء اجلماعة اإلسالمية 
ويُدعى باسم س. وبعد مجالسات ونقاشات عديدة انضموا إلى اجلماعة وأصبحوا نواة 
عملها في املخيم. وملا كان هؤالء الش������باب الفلسطينيون يش������كلون ثقاًل علمياً في ثانوية 
مبرة امللك فيصل85 أخذ انتش������ارهم يتوسع داخل الثانوية ويس������تقطب أعداداً كبيرة من 

الطالب جتاوزت العشرات. 

أول نشاط اجتماعي علني قام به الشباب املنتمون إلى اجلماعة اإلسالمية هو تنظيف 
ملجأ (جورة التراشحة) أو ما يُعرف مبلجأ احلاووز، األمر الذي أثار غضب أحد قياديي 
األحزاب الذي حتّرك وعدد من عناصره ووّجه عدة أس������ئلة إلى الش������باب حول أهداف 

83  - ُسجن أكثر من عشرين عاماً في سوريا بتهمة تدريب عناصر إسالمية معاِرضة.

84 - مقابلة خاصة مع عبد العزيز احلاج علي، مخيم برج البراجنة، 7 حزيران 2007.
85 - هم اليوم يحتلون مناصب علمية رفيعة في عدد من الدول الغربية والعربية.

االنفج��ار والرح�ي��ل
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اخلطوة، مبا يش������به االس������تجواب. وتبّرع أحد أبناء املخيم، الذي ميلك محاًل للدهانات، 
بلوازم دهان امللجأ. في العام 1979 اش������تُريت قطعة أرض وبُني عليها مس������جد الروضة، 
وش������ارك الشباب الفلسطيني املنتمي للجماعة اإلسالمية بجمع التبرعات، كما تبّرع أحد 
قادة فتح اإلس������الميني ب� 25 ألف ليرة. وفي العام نفسه انتمى أفراد من أبناء املخيم إلى 
جمعية املش������اريع اخليرية اإلسالمية، أو ما يُعرف باألحباش، وكان أحد املشايخ املنتمني 
لهذه اجلمعية، ويُدعى جميل صقر، يأتي إلى املخيم أس������بوعياً ويلقي دروس������اً دينية في 

مسجد فلسطني، دون أن يُحقق جناحات تُذكر في ذلك الوق�ت. 

في العام 1980، أي بعد عام من الغزو الس������وفياتي ألفغانس������تان، بدأ يظهر التعاطف 
لدى شباب احلركة اإلسالمية مع (املجاهدين األفغان)، ويُعبَّر عنه بطريقة علنية، خاصة 
مع ازدياد أعداد املصلني. هذه الظاهرة أقلقت القوى اليس������ارية، فتوجه املس������ؤول األول 
إلحدى قواها في املخيم إلى مسجد فلسطني، وألقى خطبة هاجم بعنف األفغان واصفاً 
إياه������م بأقذع العبارات، فتصدى له بعض األفراد، من غير املنتمني للحركة اإلس������المية، 
وكاد يح������دث صدام لوال تدخ������ل بعض العقالء86. وفي ذلك الع������ام بدأ بعض األفراد من 
اإلخوان املس������لمني في سوريا يأتون إلى مس������جد الروضة هرباً مما يحدث في بالدهم، 
لكن لم يلحظ عليهم أي نش������اط سياس������ي فاعل، ولم يكونوا كثيري االختالط بالش������باب 

اإلسالمي الفلسطيني87. 

وال ميكن إغفال الزيارات املتكررة ألبو عمار إلى املخيم، فهو تارة في زيارة ملعسكرات 
التدريب يتوّعد األميركيني واإلس������رائيليني »حنعملهم كفت������ة«، ويوّدع »مصالح أمريكا في 
الش������رق األوس������ط«، وس������ط صيحات الفتيان وتصفيقهم، وتارة يُس������لّم اجلوائز للطالب 
الفلس������طينيني املتفوقني في مدارس األنروا املالصقة للمخي������م، وال يفوته طبعاً أن يزور 
أمهات الش������هداء إذا ما سقط شهيد في عملية ضد االحتالل، وما على أم الشهيد سوى 
محاولة تهدئته لش������دة بكائه، والناس ال تدري هل هو ده������اء يتصّنع العاطفة، أم عاطفة 

يظنونها دهاًء حني يعّبر عنها اخلتيار؟!

86 - كان من املستغرب هذا اإلشكال، حيث إنه لم يخرج أي من أبناء املخيم إلى أفغانستان حتى يستدعي ذلك 
تدخاًل ونقداً لألفغان ومناصرة للسوفيات، كما أن املخيم كان يحاول مللمة اجتياح العام 1978 وما متخض عنه 
من هجرة لبعض أهالي مخيمات اجلنوب إلى مخيم برج البراجنة، وفي كل األحوال فإن املخيم كان لدية من 

املشاكل ما يغنيه عن الدخول في صراعات أيديولوجية.
87 - مت في العام 1981 اعتقال اإلسالمي صالح ج. بتهمة محاولة اغتيال أبو عمار! وحتت التعذيب اعترف 
بذلك، بعدها اقتيد إلى القضاء الثوري في منطقة الفاكهاني، ولم يسأله القاضي أكثر من بضعة أسئلة استغرقت 
دقائق معدودة، ثم سأله: هل متلك يا ابني املال لتذهب إلى بيتك، قبل أن يعطيه أجرة السيارة لتوصله إلى بيته. 

فأخذ بعض الشباب اإلسالمي، كما يروي بعضهم، بالتخصر باملسدسات الغير ظاهرة للعيان.
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بعد انتصار الثورة اإليرانية في العام 1979، ثم بروز التوترات بينها وبني العراق الذي 
أصبح يرأس������ه صدام حسني، بعد تنحي أحمد حس������ن البكر، انعكس ذلك أجواء متوترة 
ب������ني جبهة التحري������ر العربية، املوالية للعراق، وحركة أم������ل املتعاطفة مع الثورة اإليرانية، 
وتفّج������رت اخلالفات في العام 1980 وتُرجمت اش������تباكات مس������لحة ذهب ضحيتها عدد 
من الطرفني، وس������قط من مخيم برج البراجنة بعض املنتمني للجبهة العربية، كان منهم: 
إبراهيم األش������وح، غازي صبري، حميد جنيب، كما قامت حركة أمل بتصفية العديد من 
البعثيني اللبنانيني والفلس������طينيني في الضاحية اجلنوبية، والتي يقع املخيم فيها. وبقيت 
هذه االش������تباكات تعنف حيناً وتهدأ حيناً آخر، ويس������تمر االشتباك الواحد عدة ساعات، 

إلى أن وقع االجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام 1982. 

منذ بداية 1982 كانت كل املؤش������رات تدل على قرب اجتياح إس������رائيلي واسع للبنان، 
أبرزها الزيارات املتكررة للقادة اإلس������رائيليني للجبهة الشمالية لفلسطني احملتلة، وكانت 
الصحف اإلس������رائيلية تس������هب باحلديث عن االس������تعدادات العس������كرية. وفي الرابع من 
حزي������ران 2006 بدأت الطائرات اإلس������رائيلية قصفها للمواق������ع الفدائية في لبنان، وفي 
حوالي الس������اعة الثالثة من بعد ظهر ي������وم اجلمعة 1982/6/4، بدأت الطائرات احلربية 
تُس������قط حممها على املعسكرات التدريبية املالصقة للمخيم، فتصل شظايا القذائف إلى 
املخيم، وتهتز البيوت، وخلق ذلك ذعراً كبيراً لدى السكان، حتى أنني ما زلت أذكر، وقد 
كنُت طفاًل صغيراً متواجداً في مس������جد املخيم، أن أباً خش������ي أن يذهب من املسجد إلى 

بيته على بعد ثالثة أمتار، فألول مرة كنا نسمع مثل هكذا قصف. 

بعد هدوء نس������بي بدأ الناس يفرون إلى خارج املخيم، يحملون حاجياتهم وأغراضهم، 
بعضه������م توجه إلى أقاربه على أطراف املخيم، وفي مدينة بيروت، وكثير خرج من املخيم 
وال يع������رف إلى أين هو ذاهب. فما كان من قس������م كبير من أبناء املخيم إال أن افترش������وا 
الطرق������ات في بيروت فراراً باألطفال الذين هّزهم اخلوف. وكانت منطقة احلمرا األكثر 
أمناً، فاس������تقبلت العدد األكبر من نازحي املخيم. واستمّر القصف على املخيم طيلة فترة 
حصار بيروت (حوالي 80 يوماً)، وفي أحد األيام استهدف القصف ملجأ في حارة حريك 

وكان يتواجد فيه عدد كبير من أبناء املخيم، ما أدى إلى سقوط بعضهم شهداء. 

القص������ف األعن������ف كان في الرابع من آب حني ش������نت قوات االحت������الل هجوماً كبيراً 
تقّدم������ت من خالل������ه على طريق املطار ووصل������ت على بعد مئات األمت������ار من مخيم برج 
البراجن������ة، وفي ذلك اليوم ُدّم������ر معظم ما يُعرف بحي العاملية ف������ي املخيم، كما ُدمرت 
العديد من البيوت في مناطق مختلفة من املخيم. وقاتل الكثير من أبناء املخيم بشراس������ة 

االنفج��ار والرح�ي��ل
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على محاور خلدة واملطار وحي الس������لم واملتحف، وسقط عدد منهم شهداء88. وملّا تهيأت 
املقاومة الفلس������طينية ملغ������ادرة بيروت، خرج أهالي املخيم موّدع������ني أبناءهم الذين آثروا 
اخلروج في نزوح جديد. وما إن انتهى االجتياح حتى عاد النازحون إلى املخيم من جديد 
وقد صدمتهم رؤية أكثر من نصفه وقد دّمره العدوان. عادوا واخلش������ية متأل قلوبهم من 
غٍد ال يعلمون بأي لون يأتيهم، وإن كان انتخاب بش������ير اجلمّيل رئيس������اً للجمهورية كافياً 

ملعرفة مالمحه.   

الوضع االجتماعي واالقتصادي ش������هد بعض التغييرات في الس������بعينيات حيث بدأت 
بعض العائالت التي أرس������لت أبناءها إلى اخلارج تقط������ف ثمار ذلك من خالل حتويالت 
س������اهمت في رفع املستوى املعيشي لبعض الس������كان. كما أن الكثير ممن أكملوا تعليمهم 
بدأوا بجني ثمار ما زرعوا، وأخذ الكثير منهم يشتري بيوتاً خارج املخيم. وفي السبعينيات 
خ������رج معظم أهل ترش������يحا من املخيم، إما مس������افرين إلى بالد االغتراب، أو مش������ترين 
لبي������وت في حارة حريك. وفي الع������ام 1974 خرج عدد كبير منهم، حتى أن عائلة معتصم 
الترش������حانية اشترت مبنى بكامله، ما زالت تسكنه حتى اليوم. ولم يأت عام 1982 حتى 
لم يعد أهالي ترشيحا يشكلون أكثر من 10 باملئة من سكان املخيم على أبعد تقدير، بعد 

أن كانوا الغالبية الساحقة منه.

ونتيجة األوضاع املتردية ازدادت الهجرة إلى خارج لبنان من كل الفئات الفلس������طينية 
في املخيم، وخصوصاً إلى اإلمارات العربية املتحدة. وقضت عائلة من املخيم، هي عائلة 
الرز، في تفجير إحدى الطائرات املغادرة ملطار بيروت في السبعينيات. وكذلك فإن العام 
1978 ش������هد نزوحاً كبيراً من مخيمات اجلنوب، وخصوصاً الرش������يدية، نتيجة االجتياح 
في ذلك العام، وهو ما ُعرف بعملية الليطاني. أما بالنس������بة للتعداد الس������كاني للمخيم، 
وما متيل إليه العديد من الدراس������ات من أن عدد السكان وصل قبل االجتياح إلى حوالي 
22000 نس������مة، فإن هذا الرقم ال ميكن االعتداد به، إذ إن مساحة املخيم وعدد البيوت 
في ذلك الوقت ال تستوعب هذا الرقم. وللمقارنة، فإن عدد سكان املخيم في العام 2006 
ق������ارب 19000 نس������مة، مع أن معظم أبنيته تتعّدى الطابقني إل������ى ثالثة أو أربعة وأحياناً 
خمسة طوابق. وقبل العام 1982 كان أكثر من 90 باملئة من أبنية املخيم ال تتعّدى الطابق 
الواحد، وال ميكن بحال من األحوال أن تس������توعب هذا الرقم الكبير أي 22000 نس������مة، 
فلذلك فإن عدد السكان لم يتعّد في ذلك الوقت التسعة آالف نسمة على أبعد تقدير.  

88 - ملعرفة أسماء الشهداء راجع فصل العودة.
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سمير حيدر إلى ميني الصورة ويقف إلى جانبه محمد معتصم في العام 1969

في العام 2007، وفي املكان نفسه، سمير حيدر (يسار الصورة) وإلى جانبه محمد معتصم

االنفج��ار والرح�ي��ل
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حرب املخيمات
عاد الناس إثر انتهاء االجتياح اإلسرائيلي، واإلحباط ميأل معظم القلوب، على أناس 
ُفقدوا ما بني قبر وس������فر، وبيوت ُدّمرت، وشعور عام بأن فلسطني أصبحت خلف البحار 
بعدما كانت على مرمى طلقة، أو نظرة فدائي يطل من بني تشققات حجارة قلعة شقيف. 
كل األزم������ات واملخاوف اجتمعت ف������ي مخيم برج البراجنة، اخل������وف على النفس، غياب 
الكهرباء، تدمير شبكات املياه، مما كان يوجب على العائالت االنتظار ساعات مللء بضعة 
ليترات أمام خزانات مياه نقالة لليونيس������يف. وأس������ئلة معلقة في الهواء تس������ترجع األيام 
الس������ابقة، وس������ؤال واحد يتقدمها: هل ستعود املمارسات الس������ابقة التي كانت تقوم بها 

األجهزة األمنية اللبنانية؟ 

لم متض أيام على طرح هذه األسئلة، حتى جاءت ما تشبه اإلجابة من مخيمي صبرا 
وش������اتيال حني قامت قوات االحتالل وبعض القوى اللبنانية باقتحام املخيم في 16 أيلول 
1982 وقتل������ت أكثر من 1500 فلس������طيني. وبعد ثالثة أيام م������ن الذبح، وصل اخلبر إلى 
مخي������م برج براجنة، ومأل الصراخ كل أزقة املخيم: جيش س������عد ح������داد والكتائب ذبحوا 
أبناء مخيمي صبرا وش������اتيال وها هم آتون لذبحن������ا و»بلغت القلوب احلناجر«، الكل يفّر 
خارج املخيم ال يدري إلى أين هو ذاهب، كنُت طفاًل بالكاد يبلغ الثامنة من عمره، فررت 
مع عش������رات األطفال من املخيم وال ندري إلى أي������ن نحن ذاهبون، إلى أن اختبأ معظمنا 
في بس������تان قريب، بعض الفتيان وصل إلى منطقة احلدث التي تبعد عدة كيلومترات عن 
املخيم. والكثير من العائالت ذهبت تطلب احلماية من مختار برج البراجنة علي الس������بع 
واختبأوا في منزله، وامتأل بس������تان بيته بعش������رات العائالت. وملّا عاد الناس إلى بيوتهم، 

أخذت اإلشاعة تتكّرر كل فترة، ويُعاد املشهد ذاته تقريباً كل مرة.
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نزلت قوات متعددة اجلنس������يات إلى لبنان في العام 1982، واحتلّت القوات اإليطالية 
مواقع لها حول املخيم. اخلش������ية املؤقت������ة من هذه القوات التي ج������اءت حديثاً، والنابعة 
أساس������اً من التوج������س من كل غريب قادم، م������ا لبث أن بّددها لطف الق������وات اإليطالية، 
وتعاطيهم الراقي واملمي������ز مع أبناء املخيم، الذين بادروهم باملثل، خاصة وأن إيطاليا قد 
أه������دت كأس العالم، الذي ظفرت به خالل تصفيات 1982، إلى الش������عب الفلس������طيني. 
تقاسم اجلنود اإليطاليون طعامهم مع أبناء املخيم، خصوصاً األطفال منهم، الذين ما كان 
عليهم سوى تعلّم بعض الكلمات اإليطالية أو اإلنكليزية لنيل الكثير من عطايا (الطليان). 
بعض الفلس������طينيني املقيمني في املخيم أجادوا اللغة اإليطالية بسبب االحتكاك اليومي 
مع اجلنود اإليطاليني. وحتى األغاني اإليطالية بدأت تُس������مع في املقاهي، وجرى تأليف 
أغني������ات عربي������ة حتاكيها حلن������اً. وقّدم اإليطالي������ون خدمات أخرى ألهال������ي املخيم مثل 

استحداث مستشفى ملعاجلة املرضى، وتوزيع املياه على األهالي.  

في الفترة نفس������ها دخل اجليش اللبناني إلى املخي������م، وكان املوقف األول حني وقفت 
ش������احناته على أبوابه طالبة من السكان تسليم األس������لحة، وبالفعل سلّم الناس ما لديهم 
من أس������لحة قليلة، إذ كان معظم األس������لحة قد ُرمي في الطرقات. ثم دخلت عناصر من 
اجليش اللبناني إلى منطقة الصيانة في شرقي املخيم، حيث كانت جتري صيانة أسلحة 
املقاومة الفلس������طينية قب������ل مغادرتها بيروت، وأخرجت هذه العناص������ر كميات كبيرة من 
األس������لحة اخلفيفة واملتوسطة. ولم متض أيام على ذلك، حتى بدأت االعتقاالت الواسعة 
في صفوف الفلس������طينيني، مئات الش������بان، إن لم نقل اآلالف ُزجوا في سجون السلطات 
اللبنانية. كانت االعتقاالت تطال كل من جتاوز اخلامس������ة عش������ر من عمره، وكان يكفي 
العتقال������ه أنه يحمل الهوية الزرق������اء، أي هوية الالجئني الفلس������طينيني في لبنان. وجاء 
عي������د األضحى في ذلك العام، وكأن أضحيته الفرحة، فاحلزن خّيم على كل بيوت املخيم 
بفعل االعتقاالت الواس������عة التي ال يعرف الناس ما س������يصيب أبناءهم بعدها، خصوصاً 
وأن التعذيب الذي يالقونه في س������جون الس������لطة بدأت تنتش������ر أخباره، وتصحبها بعض 

اإلشاعات التي تضاعف القلق. 

وبقي معظم الش������بان في مراك������ز االعتقال لفترات طويلة وصل������ت إلى أكثر من عام، 
والبعض ُفقد ولم يُعرف عنه شيء. واختلفت التقديرات حول العدد، وفي تصريح لعضو 
اللجنة الش������عبية محيي الدين ش������حادة في الع������ام 1985 قال »م������ا زال لدينا حوالي 15 
فلس������طينياً من أبناء مخيمنا فقط محتجزين لدى القوات الكتائبية. وقد قمنا بتحركات 
ع������دة عبر جلنة أهالي املخطوفني من أجل إطالق س������راحهم، وقي������ل لنا إنهم موجودون 
وأحياء، ويُستعملون كقطع »اكسسوار« (دم-عني..الخ) وعند اللزوم يأخذون كلية أحدهم 

حرب املخيمات
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لزرعه������ا أو بيعه������ا للمحتاج إليها«89. وكانت تتم االعتق������االت على مرأى من أعني القوات 
اإليطالية دون أن تس������تطيع حتريك س������اكن. هذا الوضع دفع بالعديد من الش������باب إلى 

السفر والهجرة خصوصاً إلى دول اخلليج العربي ودول اسكندنافي�ا.

م������ن بقي م������ن عناصر الفصائل الفلس������طينية في املخيم، دون أن يُعتقل، إما بس������بب 
الفرار أو عدم معرفة الس������لطات به، أخذ يحاول تنش������يط حزبه. فعاد الفلسطينيون مرة 
جديدة إلى العمل الس������ّري في حتّركاتهم السياسية، ولكن القبض على الفاعل هذه املرة 
قد يوصل به إلى املصير املجهول، فكانت التعبئة جتري سراً، بعيداً عن العيون90. وكانت 
بعض العناصر تخرج لياًل لتكتب على احليطان بعض الشعارات الوطنية، وأشهرها شعار 

»أحرار فلسطني« وفوقه رسم خلارطة فلسطني91. 

بعد االجتياح اإلسرائيلي ش������هدت املنطقة صحوة إسالمية، فامتأل مسجدا الروضة 
(األكراد) وفلسطني باملصلني. وبدأ يتجه قسم من الشباب الفلسطينيني املنتمني للجماعة 
اإلسالمية من مسجد الروضة، املالصق للمخيم، إلى مسجد فلسطني في وسطه مخافة 
املالحقة السياسية. وأخذت احلياة االجتماعية متيل شيئاً فشيئاً نحو احملافظة والتدّين، 
فازدادت نسبة النساء احملجبات، وتضاعفت أعداد املصلني، وأصبحت احلركة اإلسالمية 
أكثر انتش������اراً، مع احملافظة على سريتها، وس������اهم في ذلك نزوح بعض اإلسالميني من 
مخيم������ات اجلنوب إلى مخيم برج البراجنة. وحدث في ذلك الوقت أول عرس إس������المي 
(1983)، م������ا أح������دث ضجة في املخيم، أما العريس فكان مش������هور عبد احلليم، وأصبح 
العرس حديث الناس، حتى أن أبيات الش������عر التي قيل������ت فيه حفظها الكثيرون من أهل 

املخيم. وقد نظم القصيدة منر جالل قاسم ومن أبياتها:
ف���ي ك�������ل بيت رك��ن�ه اإلمي�����اُن مشه��ور، مه��اًل، ب���ارك الرحم�ُن  
فجه������ازك اإلس����الم والق�����رآُن إن جه����ّز األزواج بي�ته����م ح������لىً 
اإلن�����س شيط����اٌن ب����ه واجل����اُن إني رأيت العرس، عرس سواكمُ 
وكفاك حولك أن يُرى اإلخواُن ومالئُك الرحم�ن حّف�ت ح���ولكم 

وكذل������ك فجماعة (األحباش) بدأت تش������هد حضوراً من خالل فرقة دينية أسس������تها 

89 - فلسطني الثورة في برج البراجنة، 1985/3/30.
90 - اتُهم عدد من سكان املخيم في ذلك الوقت بالعمالة وأُعدموا، وعددهم ال يتعدى اخلمسة أشخاص.

91- ومن قصص تلك الفترة، أن أحدهم وكان تاجر سالح ويُدعى خليل ن. أراد أن يتخلص من كمية السالح 
التي بحوزته، فرمى بها على بيت جاره، فلما رآها األخير عرف بأنها تعود إلى تاجر السالح فاختلف معه، فما 
كان من خليل ن. إال أن وقف وقال »شو هالزمن اّلي بّطل اجلار يتحّمل جاره«، ومثل هكذا تهمة في ذلك الوقت 

كانت ستؤدي رمبا إلى فقد صاحبها.
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لتجوب فيها املوالد. 
في 6 ش������باط 1984 ج������اءت انتفاضة حركة أمل واحلزب التقّدمي االش������تراكي على 
ما أس������مياه »املارونية السياس������ية«، وفّر من تبقى من مسيحيي حارة حريك، وهم القسم 
األكبر. وبدأ النشاط السياسي يدّب من جديد في مخيم برج البراجنة، وكان من شعارات 
تلك الفترة »بجاه العرش والكرسي، دّمر يا ربي نيوجرسي«92. ولكن ظهر انقسام سياسي 
عميق ناجت عن انش������قاق في حركة فتح قاده العقيد أبو موس������ى في العام 1983. وجنح 
االنشقاق بداية في اجتذاب العديد من عائالت املخيم وأفراده إلى التنظيم اجلديد، من 
الناقمني على ما يعتبرونه جتاوزات ارتكبتها احلركة األم. وكذلك انقسمت القيادة العامة 
في املخيم ما بني مؤيد ألمينها العام أحمد جبريل وما بني داعم للقيادي املنشق عنها أبو 

جابر، وجرت اشتباكات عنيفة بني التنظيمني. 

تنظيم فتح-االنتفاضة بقيادة أبو موسى أخذ يضمر بعض الشيء مع متّكن فتح-اللجنة 
املركزية مجدداً من اس������تقطاب الكثير من املنشقني عنها. ومع الهدوء على جبهة املعارك 
الداخلية والتي أّدت إلى مقتل حوالي ثالثة أش������خاص، بدأت العمليات العس������كرية ضّد 
(إس������رائيل)، فكانت عدة عمليات بحرية وبرية أّدت إلى استش������هاد عدد من أبناء املخيم. 
وكذلك ش������هد العام 1984 انسحاب القوات اإليطالية من محيط املخيم، بعد سلسلة من 
الهجم������ات التي تعّرضت لها على أطراف املخيم93، وخصوصاً على اجلهة الش������رقية منه 
(بناية اجللبوط)، فسارع اإليطاليون إلى االنسحاب من لبنان، بعدما أسقطوا مقولة »كل 
احلق على الطليان«، وملس أهالي املخيم الكثير من تعاطف الشعب اإليطالي مع القضية 

الفلسطينية نقله إليهم اجلنود اإليطاليون.

ف������ي نهاية الع������ام 1984 بدأ التفكير لدى اجلماعة اإلس������المية ف������ي املخيم في خلق 
إطار سياسي يجمع، إضافة إلى اجلماعة، اإلسالميني املستقلني، وبالفعل شرع مسؤولو 
اجلماعة في املخيم باالتصاالت مع كل إسالمي مستقل ميكن اجتذابه إلى التنظيم الذي 
بصدد إنش������ائه، وجنح هؤالء في مرامهم، واس������تقطبوا العديد من اإلسالميني املستقلني 
البارزين، وعكفوا على وضع نظام داخلي للتنظيم الذي أُنشئ وُسمي »الرابطة اإلسالمية 
ألبناء فلسطني«، وانتُخبت قيادة جماعية للرابطة مؤلفة من ثمانية أشخاص، من أبرزهم: 

خالد ع.، مشهور ع.، محمد ل.، عادل س.

خالل العام 1984 والعام 1985 كانت القذائف تتساقط على مخيم برج البراجنة من 

92 - حاملة الطائرات األميركية التي كانت تقصف مواقع القوى الفلسطينية والتقدمية في اجلبل.
93 - لم يكن االستهداف من املخيم.

حرب املخيمات
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املنطقة الشرقية في بيروت مخلفة العديد من القتلى، خصوصاً وأن معظم بيوت املخيم 
كانت ما تزال س������قوفها من ألواح الصفيح. وفي النصف األول من العام 1985 انس������حب 
اجليش الصهيوني مهزوماً من معظم اجلنوب اللبناني والبقاع الغربي. وانسحاب اجليش 
الغازي أّدى إلى بروز التناقضات اللبنانية الداخلية واللبنانية الفلسطينية، كما إن املنطقة 
بالعموم بدأت تش������هد توتراً طائفياً وعرقياً متزايداً. وشهد مخيم برج البراجنة واجلوار 
واملناطق اإلس������المية عموماً مظاهرات تنادي بالوحدة اإلس������المية وبش������عارات وحدوية 
عديدة أبرزها »ال سنية ال شيعية.. إسالمية إسالمية«، كنا نستبشر بتلك الشعارات، ولم 

نكن نعلم حينها أن نفي الشيء في العالم الثالث هو أشد توكيداً له.  

وص������در القرار السياس������ي الكبير بإيقاع الفتنة بني مخيمات الفلس������طينيني واجلوار، 
فاختُط������ف العديد من أبناء املخيم ث������م ُوجدوا جثثاً مرمية عل������ى أرصفة الطرقات عند 
أطراف املخيم ومن هؤالء الشهداء: غازي اخلطيب94، نبيل حمادي، موفق زمزم وآخرون. 
وبعد فترة وجيزة ال تتعّدى األسابيع قبضت حركة أمل على الفاعلني، الذين كانوا أعضاء 
فيها ومن بينهم: محمود ر95. ووعدت احلركة بإعدام الفاعلني جميعاً بدون رأفة، واطمأن 
أهالي املخيم إلى أن دم أبنائهم لن يذهب هدراً، وأن الفتنة لن تقع، لكن ما هي إاّل أسابيع 
قليل������ة حت������ى كان الفاعلون يتبخترون في مناطقهم، متوّعدي������ن باملزيد. وهنا أيقن أهالي 
املخيم إلى أن الفتنة أس������رع م������ن كل احملاوالت التي يبذلونها لوأده������ا، وأن هناك قراراً 

سياسياً كبيراً اتُخذ في هذا املجال. 

وأخذت بعض األحزاب تتهيأ ملا هو أكبر من ذلك، فتنشر دورياتها العسكرية لياًل بسرية 
تامة حتى ال يُفاجأ املخيم بهجوم كبير، كانت التسريبات تتحّدث عنه، لكن التسليح لدى 
الفصائل الفلس������طينية كان ضعيفاً للغاية ويقتصر على سالح (الكالشينكوف)، والقنابل 
اليدوي������ة، وبعض قاذفات األر.بي.جي. ولم يط������ل االنتظار، ففي فجر األول من رمضان، 
العشرين من أيار عام 1985، سقطت أول قذيفة من عيار 120 ملم على بيت رجل ُمقعد 
في الثمانني من عمره ويُدعى أبو خليل العنجري، ما أّدى إلى استشهاده، لتُعلن انطالقة 
احلرب األقس������ى في تاريخ الفلس������طينيني في لبنان منذ نكبة العام 1948. الفوضى في 
صفوف الفلس������طينيني كانت عارمة وال توصف، ال املجموعات العس������كرية تعرف إلى أين 
تتوجه، وال اإلس������عافات األولية في أرض املعارك حاض������رة، حتى حامالت اجلرحى غير 

متوافرة، مما كان يُجبر األهالي على حمل جرحاهم بواسطة الساللم اخلشبية. 

94- قبيل استشهاده، نبهه أحد أصدقائه إلى أن »كثيراً من الفلسطينيني يُقتلون، وأنت ناشط اجتماعي، وقد 
يأتي دورك قريباً«، فأجابه »يكفي أنه سيسير في جنازتي األيتام واألرامل واملساكني«.

95 - ُقتل في األحداث التي وقعت بني أمل وحزب الله في العام 1988.
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هجوم ش������امل قادته حركة أمل واللواء الس������ادس على جميع محاور املخيم96، وكادت 
تصل إلى وس������طه لوال استبس������ال نادر لكثير من شباب املخيم، لم نشعر إال وعناصر من 
أمل على أبواب بيتنا، الذي يقع على بعد حوالي 75 متراً في عمق املخيم، مما اضطرنا 
إلى الهروب من ش������بابيك البي������ت، كثيرون حتاصروا داخل بيوتهم. أكثر من 26 ش������هيداً 
في اليوم األول وعش������رات اجلرحى، ومعظم الشهداء سقطوا نتيجة عدم وجود جّراحني 
مختصني في مستشفى حيفا، بل لم يكن هناك سوى طبيب صحة واحد وقد تخّرج للتّو 
من إحدى اجلامعات الروس������ية. ال يوجد دواء في املستش������فى، وكذلك مس������كنات خاصة 
بالعمليات (بنج) مما اضطر طبيب الصحة إلى إجراء بعض العمليات اجلراحية البسيطة 
بدون (بنج). العديد من اجلرحى إصاباتهم كانت متوسطة لكن غياب املستلزمات قادهم 
ألن يكونوا في عداد الش������هداء، خالد النابلسي، ومثله كثيرون، ظّل ينزف لثالثة أيام دون 
أن يس������تطيع الطبيب فعل أي شيء حتى فارق النابلس������ي احلياة. أما الشهداء فقد تعّذر 
نقلهم إلى املقبرة، فُدفنوا في مقبرة استُحدثت إلى جانب املستشفى، عند نصب اجلندي 

املجهول.   

بعد اليوم األول، اس������تطاع أهالي املخيم أن يستوعبوا جزءاً من الصدمة التي أحدثها 
الهجوم املفاجئ. وبدأت مناقشة كيفية احملافظة على األرض التي يسيطر عليها املقاتلون 
الفلس������طينيون، لكن ليس������ت هناك رمال لتحصني املخيم، وكذل������ك ال يوجد أكياس مللء 
الرمل، وال ميلك املقاتلون س������وى بضعة قاذفات. بالنس������بة للرمل اتُفق على حفر البيوت 
الت������ي هجرها أصحابها إلى بيوت أكثر أمناً، يس������اعد في ذل������ك أن املخيم بُني على تالل 
رمل. أما بخصوص األكياس فأش������ار البعض إلى ضرورة قيام النس������اء بورش������ات خياطة 
لصنع أكياس الرمل من أغطية النوم، وهكذا ش������رعت النساء بتلك املهمة، وكّن يتسابقن 
أيه������ن تخيط أكثر كمية م������ن األكياس، فتوفر خالل يومني اآلالف م������ن األكياس، وبعض 
النس������اء حملن السالح ونزلن إلى ساحة املعركة. أما بالنسبة للقاذفات القليلة فال ميكن 
عمل أكثر من محاوالت ترشيد إطالق القذائف، فال تُطلق إال على هدف حيوي وضروري 
وال ميك������ن جتاوزه. ولقل������ة العتاد، كان املقاتلون املدربون يقوم������ون بتفكيك القذائف التي 
ل������م تنفجر، لالس������تفادة من املواد املتفجرة داخلها. ومّت صنع معالق كبير ب� (راس������ورات) 
ضخمة، يستطيع قذف العبوة إلى مسافة أكثر من 300 متر. وجتّمعت األكثرية الساحقة 
من النساء واألطفال في وسط املخيم، وفي بعض املالجئ ضيقة املساحة والتي ال تتسع 

ألكثر من ُعشر السكان على أبعد تقدير. 

96 - في لقاء فلسطيني لبناني بتاريخ 2005/11/25، اعتذر مسؤول أمني سابق للقوات اللبنانية، عن مشاركة 
تنظيمه في حرب املخيمات، مما أثار الدهشة حقاً، دون أن يستطيع أحٌد السؤال عن التفاصيل، أو التعقيب، 

فقد ساد الوجوم تلك اجللسة.
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صدمت������ان أّثرث في احملاصرين كثيراً، الصدمة األول������ى هو وقوف بعض القوى التي 
كانت محس������وبة على اخلط الوطني إلى جانب حركة أمل، مؤيدة احلصار، وبطريقة غير 
مباشرة قتل األطفال والنساء في املخيم. وفي يوم جاء أحدهم، وهو نائب سابق، إلى أحد 
املباني القريبة من املخيم ليطلب تس������ليم الفلس������طينيني لسالحهم97. أما الصدمة الثانية 
فكانت تأييد أش������هر صحيف������ة قومية لذلك احلصار، الذي أطلقت عليه تس������مية »حرب 
املعسكرات«، وكأنها تبّرر قتل املدنيني، على أساس أن كل من في املخيم هم من العسكر. 
اإليجابية الوحيدة هي رفض سماحة السيد محمد حسني فضل الله لتلك احلرب، وكان 
له������ذا الرفض أثره، حيث رفع غط������اء الفتوى عن احلصار وخل������ع الصبغة الطائفية عن 
احلرب، ومن هنا جند أن الفلسطينيني في املخيم يكّنون مودة خاصة للسيد فضل الله.

بعد مرور أس������بوع على تلك احلرب، بدأ التس������اؤل عن مصير مخيم ش������اتيال، حيث 
إن مس������احته صغيرة، وعدد سكانه قليل، واستش������هد العديد منهم قبل ثالث سنوات من 
احلصار، خاصة وأن مستش������فى غزة القريب من ش������اتيال، ُذبح معظم العاملني فيه، ومن 

بينهم من هم من سكان مخيم برج البراجنة. 

الطعام بدأ ينفد، فكان الس������بيل الوحيد هو تقاس������م كس������رة اخلبز بني أبناء املخيم، 
وعدم اإلسراف في املأكل. ولم متض عشرة أيام حتى استعاد املقاتلون في املخيم معظم 
األراضي التي كانت حتت س������يطرة حركة أمل، فعدنا إلى بيتنا وقد ابتعد عنه املهاجمون 
عش������رات األمتار. بعض األدوية بدأت تصل عن طريق أحد احملاور في اجلانب الشرقي 

من املخيم، وكان يُدفع ثمنها أضعاف سعرها احلقيقي. 

دخ������ل في اليوم األول حلصار املخيم بعض املقاتل������ني اللبنانيني، الذين كانوا منضوين 
في إطار فصائل الثورة الفلس������طينية، وأصي������ب بعضهم خالل احلصار. وفي ذلك اليوم، 
اعتُقل اللبناني سعيد ح.، وهو جريح، فزعم أنه كان يقاتل إلى جانب الفلسطينيني، فعولج 
وبقي في املخيم، حتى منتصف احلصار، حني سمحت القوات احملاِصرة للصليب األحمر 
بإخالء بعض اجلرحى من املخيم، وكان من بينهم سعيد، وما إن وصلت سيارة اإلسعاف، 
الت������ي تقّل املصاب������ني، إلى حاجز حلركة أمل حتى أنزلوا س������عيداً من الس������يارة، وبادلهم 
التحيات، فإذا به من املنتمني إلى حركة أمل. وعلم أهل املخيم فيما بعد أنه انفصل عن 
احلركة بعد عالجه، ألنه شعر أن التعبئة ضّد الفلسطينيني لم تكن في مكانها الصحيح، 
وأنهم –أي الفلسطينيون- مظلومون في تلك احلرب. واستطاع سعيد أن يبني صداقات 

97 - املفارقة أن هذا النائب اليوم من أشّد املؤيدين للسالح الفلسطيني!
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فيما بعد مع بعض أبناء املخيم الذي اعتنوا به خالل أيام احلصار98. 

محاور املخيم كانت مش������تركة بني جميع الفصائل، فاإلس������المي إلى جانب ابن فتح أو 
اليس������ار في مح������ور واحد، وحتى إذا احتاج فصيل إلى ذخائ������ر، كانت متّده بها الفصائل 
األخ������رى، وتراجع احلديث عن االنش������قاق الذي حدث في فتح، فل������م يكن من الغرابة أن 
تكون عناصر من فتح-االنتفاضة إلى جانب فتح-اللجنة املركزية في هجوم مشترك. أما 
اإلسالميون فقد فاجأوا اجلميع بتسلّحهم وعدد عناصرهم والشهداء الذين قدموهم. 

   
لم تكن أيام احلصار متضي بال مذابح، وإن خفت وتيرتها بعد األسبوع األول، وغالباً 
ما نس������مع مجموعة من القذائف، وال متضي دقائق حتى ينتشر اخلبر عن مجزرة هنا أو 
هناك. وخالل ثالثة أيام ُقتل عدد من األطفال، منهم أطفال من عائلة السمراوي، إضافة 
إل������ى صديق لي الطفل طارق عابد. وظننا نحن األطفال في احلي أن املوت بدأ يختارنا، 
وقد شبع من الشباب واملسنني، فبتنا خائفني، ال جنرؤ على أن نبرح بيوتنا، مع أن عدداً 
من األطفال استُش������هدوا داخل بيوتهم. وكان استشهاد طفل كافياً ملضاعفة ذلك اخلوف 
الس������اكن في أجس������ادنا املرجتفة، التي بدأت متيل مبعظمها إلى النحولة. وحدث ما رفع 
معنويات جميع أهالي املخيم احملاصرين، حني ش������رعت مدافع الفصائل الفلسطينية في 

جبل لبنان بقصف مواقع القوات احملاِصرة بقدر ما تسمح الظروف. 

ويُس������جل ملقاتلي املخيم وأهل������ه أنهم لم ينجرفوا وراء أية حملة طائفية، فلم يُس������جل 
خالل فترة احلصار، أية حادثة ضد لبناني في املخيم ألسباب مذهبية99، وال حتى ضربة 
ك������ف أو إهانة معنوية. ومما يبعث على االرتياح أكثر، أن ذلك لم يكن بقرار سياس������ي بل 
تصّرف تلقائي من أهالي املخيم. ويُحس������ب كذلك للمقاتلني تلك التعميمات التي صدرت 
بأن يتجنب القناصون في املخيم إطالق النار على املدنيني في خارج املخيم، وإذا اش������تبه 
األمر على أحد القناصني هل الشخص املقابل مدني أو عسكري فعليه أن يدعه وال يُطلق 

النار عليه.

وبع������د ثالثني يوماً من املعاناة ج������رى االتفاق بني الفصائل الفلس������طينية وحركة أمل 
على إنهاء احلصار، اتفاق رعته دمش������ق، وُطبق في أول أيام عيد الفطر املبارك. وقارب 
عدد الشهداء املئة وستني شهيداً، فيما بلغ عدد اجلرحى اآلالف، والعديد منهم أصيبوا 

98 - قد يستدعي ذلك سؤاالً: هل كان االختالط املسبق بني أهالي املخيم واجلوار قبل احلصار، لو كان أوسع،  
ليمنع وقوع الفتنة، أم أن القرار السياسي أكبر من أي احتياطات نفسية؟

99 - جتاوز عدد العائالت اللبنانية في ذلك احلصار عشرين عائلة.

حرب املخيمات
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بإعاق������ات دائم������ة. خرج الناس من املخيم، فإذا بعش������رات احملالت الت������ي ميتلكونها على 
الطريق الفاصل بني املخيم وبرج البراجنة قد ُسرقت متاماً، وأُحرقت بعد ذلك100. 

ش������رع العديد م������ن الناس باإلع������داد إلى رحيل جديد، وش������به جماع������ي، نحو الدول 
االس������كندنافية، وخصوصاً الدمنارك والس������ويد، حيث الهوية الزرقاء ال تستدعي اللون 
األحم������ر. فيم������ا هجر قس������م كبير إلى مناط������ق أكثر أمناً ف������ي البقاع والش������مال، وبعض 
الفلس������طينيني خارج املخيم دخلوه خشية على أمنهم وحياتهم. انتهت املعركة، لكن آثارها 
اس������تمرت حاضرة إلى ما بعد احلرب، فلم يعد الفلس������طيني يأم������ن على حياته إذا خرج 
م������ن املخيم، فكثير من الفلس������طينيني ُوج������دت جثثهم هامدة في عدد م������ن املناطق التي 
تسيطر عليها حركة أمل، وكذلك فإن محاّل الفلسطينيني لم تفتح أبوابها مجدداً. وكانت 
اإلشاعات متأل األجواء حول األساليب الوحشية في القتل، تعززها آثار التعذيب الظاهرة 
على أجس������اد القتلى، وما بدأ يُحكى عن رمي بعض الفلس������طينيني من أبراج عالية، كبرج 
املّر، البرج األعلى في بيروت، في ذلك الوقت. بعض املخطوفني كان يتم إطالق سراحهم 
مقابل فدية مالية يدفعها أهل املخيم. كثير من الشباب لم يخرجوا من املخيم فانقطعوا 

عن دراستهم وأعمالهم. 

ما هي إال أش������هر قليلة على وقف إطالق النار، حتى اندلعت معركة جديدة في أيلول 
من العام 1985 استمّرت عشرة أيام، وُسميت مبعركة العشرة أيام. وما مّيز تلك احلرب 
أن املقاتلني الفلس������طينيني حافظوا على مواقعهم خالله������ا، ولم تتمكن حركة أمل واللواء 
الس������ادس من دخول أي جزء من املخيم. وزادت في تلك احلرب نس������بة قذائف من عيار 
120 ملم، التي تطلقها حركة أمل، قياس������اً مبعركة رمضان السابقة، حيث النسبة األكبر 
م������ن القذائف كانت من عي������ار 60 ملم و80 ملم. وُقبيل املعركة اس������تطاع الهالل األحمر 
الفلسطيني أن يُحّسن كثيراً من أداء املستشفى حيث جّهز غرفة عمليات، واستقدم بعض 

اجلراحني واألدوية الالزمة.

وحدث������ت مجزرة رهيبة بحق الفلس������طينيني خارج املخيم، ح������ني قامت مجموعة من 
حركة أمل بإعدام حوالي عش������رين مدنياً فلسطينياً بعدما أنزلتهم من بيوتهم، ومعظمهم 
كان يس������كن بناية رس������تم في حارة حريك. ومع ذلك يُسجل للعديد من أبناء تلك املنطقة، 
وبعضهم مقّرب من حركة أمل، مس������ارعتهم إلى إيواء جيرانهم الفلس������طينيني وحمايتهم 

100 - الصورة التي ما زالت حتتفر في ذاكرتي منذ أول يوم انتهى فيه احلصار هي صورة مقاتل فلسطيني من 
املخيم ويُدعى أحمد ع. شاهد صديقاً له من أمل شارك في احلصار ويُدعى أحمد ح.، وما زال في بدلته العسكرية، 

فركض االثنان صوب بعضهما وتعانقا طوياًل، كل يسأل اآلخر عن صحته، فرحاً بأن رأى اآلخر معافى.
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ومنع االعتداء عليهم مهما كلّف األمر، حتى أن حس������ني م.، اللبناني اجلنوبي، استضاف 
في بيته العش������رات من املدنيني الفلس������طينيني، ومنع االعتداء عليهم101. وانتهت املعركة 

لتضيف عشرات من القبور اجلديدة.

ال يعني انتهاء املعارك عدم نشوب معارك جديدة تستمر لساعات، أو سقوط قذائف 
متقطعة بني الفينة واألخرى، تؤدي إلى س������قوط عدد من القتلى. أما الوضع االقتصادي 
ف������كان قائماً على الرواتب التي تدفعها الفصائل لعناصرها. فافتُتحت العديد من احملاّل 
داخل املخيم، خصوصاً محاّل احللويات والعصائر وألعاب التسلية. وحافظت رياضة كرة 
القدم على ش������عبيتها، فكان ملعب صامد الصغير، امللعب الوحيد في املخيم، واملس������احة 
الوحيدة للترفيه. ولكن تدنى مس������توى اللعبة بشكل عام بسبب هجرة العديد من الكوادر 
الرياضي������ة. أما اللعبة الت������ي ازدهرت نوعاً ما فهي لعبة كرة الطاولة، أو ما يُعرف بالبينغ 
بونغ، ألن ممارس������تها ال حتتاج إلى مس������احة كبيرة. وكذلك كانت حال لعبة البلياردو التي 

شهدت ازدهاراً هي األخرى.

ف������ي 26 أيار 1986 قتلت حركة أمل طفاًل فلس������طينياً ال يتجاوز العاش������رة من عمره 
لتندلع اشتباكات عنيفة. وكنا حوالي خمسة وعشرين طفاًل نشاهد فيلم »القزم العجيب« 
داخل مدرس������ة اليرموك القريبة من خطوط التماس، فإذا بنا ال نس������تطيع دخول املخيم، 
ونحن نس������مع أصوات القصف املتبادل، واخلوف يهّزنا من ارتكاب العناصر العس������كرية 
مجزرة فيما لو مت اكتشاف أماكننا، وكان أكبرنا عمراً ال يتجاوز الثانية عشرة. ولم متض 
أكثر من س������اعتني حتى علمت مجموعة عسكرية من حركة أمل مبكاننا ودخلت املدرسة. 
فوجدتنا، ونحن نرجت������ف ونتصبب عرقاً، فضحك قائد املجموعة ضحكة احلاصل على 
صي������د ثمني، وبعدما أطلق تهديداته بوجهنا بدأ يُجري اتصاالته مع بعض املوجودين في 
املخيم102، ويحذرهم: »إما االنسحاب إلى مواقعكم السابقة أو فإن لدّي عشرات األطفال 
س������أقوم بذبحهم«. فعلمنا أن هناك تقدماً ما أح������رزه املقاتلون في املخيم، ولكن دون أن 
نعرف ماهيته، وفي احلقيقة كان اهتمامنا الوحيد هو النجاة وليس أي شيء آخر، شأننا 

في ذلك شأن مديرنا فايز العكي، الذي كان يحاول تهدئة قائد املجموعة العسكرية. 

بعد عدة ساعات من احملادثات بني أطراف جلنة التنسيق الفلسطينية اللبنانية اتُفق 
على توزيعنا على عدد من بيوت زمالئنا الطالب في اخلارج، بشرط أن تعرف حركة أمل 

101 - معظم الذين ارتكبوا تلك املذبحة قتلوا فيما بعد، خصوصاً في معارك مع حزب الله. 
102 - لعلهم من جلنة التنسيق املشتركة بني أمل وفصائل فلسطينية، والتي أنشئت في فترة سابقة، من أجل 

منع االحتكاكات.

حرب املخيمات
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هذه البيوت. وبالفعل اس������تضافتنا تلك البيوت، فكان أن وقع اختياري على بيت زميل لي 
هو هش������ام آغا، فكانت عائلته مبنتهى اللطف والكرم، إال أن ذلك لم مينع قلقي املتزايد 
عل������ى عائلتي داخ������ل املخيم، خاصة وأن بع������ض املدافع كانت ترم������ي قذائفها من جانب 
املبن������ى ال������ذي كنا متواجدين فيه. وفي الصباح الباكر أُعل������ن وقف إلطالق النار، وطافت 
على بيوتنا جلنة التنس������يق، التي كان من بينها املسؤول الفلسطيني ناجي كابولي، وهو ما 
منحن������ا اطمئناناً كنا بحاجة إليه. ودخل املخيم كل األطفال، وكنت من بينهم وإلى جانبي 
صديقي وسام أ.، ونحن نعبر خط التماس، املليء بالرصاص النحاسّي املستخدم ورائحة 
البارود، نظر إلّي وقال »ما رأيك لو جنمع ذلك الرصاص املستخدم ثم نبيعه؟«، ضحكت 
رغ������م جدية الطرح. ودخلنا املخيم، وأخذ الناس في تقبيلنا وكأنه أُطلق س������راحنا ونحن 
على خش������بة املقصلة. وكانت دموع أمهاتنا تغطي فرح وجوههن الذي كادت تضّيعه تلك 

املعركة. 

ول������م ميِض يوم على دخولنا حتى عاد القصف إلى املخيم، وهذه املرة ش������ن املقاتلون 
الفلسطينيون عدة هجمات على مواقع حركة أمل في محيط املخيم، واستطاعوا حتقيق 
عدد من االختراقات، أبرزها على احملور الش������رقي، أو ما س������ّمي باملربع، فسيطروا عليه 
متاماً، وبنوا فيه العديد من التحصينات، ومبا أنه تفصله عن املخيم عدة ش������وارع أخذوا 
يحف������رون اخلنادق التي توصلهم إليه دون تعّرضهم لنيران القناصة. وهذا خفف الضغط 
العس������كري كثيراً عن املخيم، ودفع مبقاتلي حركة أمل نحو مناطق أبعد نس������بياً، ولم يعد 

يستطيع قناصوها السيطرة بنيرانهم على بعض أزقة املخيم كما كان الوضع من قبل. 

أما مستش������فى حيفا، الذي كان يتعّرض دائماً للقصف ف������ي املعارك املاضية، فجرى 
حتصينه باالس������منت املس������لّح من ثالث جهات، وذلك ُقبيل املعرك������ة األخيرة. ورغم هذا 
التحصني كانت تس������تقّر بعض القذائف في داخل املستشفى من خالل فتحات كبيرة، أو 
م������ن اجلهة غير احملصنة، مما كان يضطر طاقم املستش������فى إلى نقل اجلرحى للممرات 
الت������ي تفصل الغ������رف عن بعضها. كما اس������تُقدم عدد من اجلراحني اجل������دد، كانوا على 
مس������توى عاٍل من اخلبرة واملهنية أبرزهم: رضا آغا، وقد أدار املستش������فى بطريقة جيدة، 
محم������ود عطاي������ا، أحمد أبو الندى، وال يُنس������ى وجود طبيب متفاٍن أيض������اً في عمله وهو 
صالح حسني. واس������تطاعت اجلمعية اخليرية البريطانية (MAP) أن تستقدم عدداً من 
املتطوعني األجانب كان من أبرزهم الطبيب������ة البريطانية بولني كاتنغ، املمرض الهولندي 
بن ألوفس، املمرضة االس������كوتلندية س������وزي وايتون واخلبير في العالج الفيزيائي هانس 

ويحمل اجلنسية النمساوية. كما ُطّورت غرفة العمليات التي كانت موجودة من قبل. 
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اس������تمّر القت������ال حوالي 45 يوماً، ولذلك ُعرف مبعركة ال�������45 يوماً. وكان اجلديد في 
هذه املعركة على الصعيد العسكري، هو وفرة الذخائر نسبياً لدى املقاتلني الفلسطينيني، 
حيث اس������تطاعوا إدخال كمي������ات هائلة منها، والتقدم احلاصل عل������ى مختلف اجلبهات، 
إضافة إلى أن املخيم ش������هد، قبل املعارك األخيرة، فورة في البناء، جعلت أكثرية األبنية 
تزي������د عن طابق واحد، مما خف������ف العبء عن املالجئ، وقلّل من خطورة وفاعلية قذائف 
الهاون التي كانت تتس������اقط على املخيم، والتي بلغت أحياناً اآلالف يومياً. أما بالنس������بة 
حلركة أمل فكان اجلديد اس������تخدامها الكثيف لدبابات ال� »تي 54«، والتي اس������تقدمتها 
قبل املعارك. كما استخدمت القوات احملاِصرة الراجمات بكثافة، خصوصاً التي لها اثنا 
عش������ر فوهة. ومن غرائب تلك املعركة، أنه بعدما ُقطعت الكهرباء عن املخيم، كان محبو 
كرة القدم من املقاتلني، يس������تقون تفاصيل املباريات من أخصامهم على اجلبهة املقاِبلة. 

انتهت املعارك لكن اخلطف ظل مستمراً، وكذلك بعض عمليات القنص والقصف.  

عصر 29 تش������رين األول 1986 انطلقت رصاصة من خارج املخيم لتس������تقر في عنق 
أحد أفراد عائلة س������نونو، وليبدأ مباش������رة بعدها القصف العشوائي على املخيم، إيذاناً 
بانطالقة أطول املعارك واحلصارات التي عرفها املخيم في تاريخه. وألول مرة تُش������اهد 
نسبة أطفال عالية بني املقاتلني، ال يتجاوز عمر بعضهم اخلامسة عشرة، وليس مستغرباً 
ذل������ك فالطفولة إحدى ضحايا احل������روب. وحاول األطفال أن يصنعوا ألنفس������هم صورة 
ع������ن األبط������ال الذين متأل قصصهم بيوت املخيم. وفي الرابع من ش������هر تش������رين الثاني 
أُعلن وقف إلطالق النار. فتنفس الناس الصعداء وخرجوا إلى الس������احات العامة، كذلك 
األطفال خرجوا من املالجئ يلعبون بني األزقة وفي الس������احات، وفجأة س������قطت قذيفة 
من عيار 120 ملم على مجموعة من األطفال كانوا يلهون في س������احة بحي الغابسية، في 
وسط املخيم، فكانت احلصيلة األولية أكثر من ثالثة منهم سقطوا شهداء، وجميعهم تقل 
أعمارهم عن عشر سنوات، وُجرح 25 آخرون. وسّميت تلك املجزرة ب� »مجزرة األوالد«. 

بالكاد مّر ذلك النهار الكئيب على أهالي املخيم، وأطفاله بشكل خاص. وما إن داهمنا 
الليل حتى س������معنا صوت قذيفة سقطت على بيت جارنا درويش املصري، ودب الصراخ 
والعويل، مبا يش������ير إلى سقوط جرحى، ثم بدأ الصراخ يعلو، لقد أصيبت أسمهان زوجة 
درويش، وآخر يقول لقد استُشهدت، ولم يأِت الصباح حتى علمنا أن إصابتها في رأسها 
وهي في حالة خطرة. حزن اجلميع عليها، فقد كانت كرمية النفس، وتتمّيز بخفة ظلها. 
تقول الطبيبة بولني »أمام هذا الواقع لم يعد أمامنا س������وى خيارين: فإما أن جنري نحن 
اجلراح������ة، وإم������ا أن نترك املرأة متوت. لم يس������بق ألحد من أطباء املستش������فى أن أجرى 
جراح������ة ف������ي الدماغ. ولكن كانت لي خب������رة نظرية في هذا املج������ال. فتباحثنا في األمر 
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مع درويش وقّر الرأي على إجراء اجلراحة. س������اعدني الدكتور رضا، مدير املستش������فى. 
كن������ت في غاية اخلوف، فلدينا عدة جراحية غير متقن������ة ملثل هذا العمل الدقيق. وكانت 
املمرضة الش������ابة نهى التي تشرف على غرفة العمليات، شهدت إجراء جراحات دماغية 
في لندن وباريس، فكانت خير عون لي، وفيما كنت أشق رأس املرأة نصحتني نهى: يجب 
أن توّس������عي الشق أكثر إلجراء اجلراحة بسهولة أكثر. انتزعنا بالكاّلبات شظايا القذيفة 
والعظم احملّطم. وأزلنا نس������يج الدماغ التالف بجهاز مّص منخفض القوة. وبّينت لنا نهى 
كيف نوقف النزف باس������تخدام محلول »هيدروجني بيوكس������يد«. وش������فيت زوجة درويش. 
ويع������ود الفضل ف������ي بقائها حية إلى نهى«103. لكنها أصيبت بش������لل في القدمني، لم يقلل 

كثيراً من خفة ظلّها. 

بعد أس������ابيع قليلة على بدء احلصار شّنت حركة أمل واللواء السادس هجوماً واسعاً 
على جميع محاور املخيم، خصوصاً على احملاور الغربية القريبة من طريق املطار. صّده 
املقاتلون الفلس������طينيون، وشنوا هجوماً مضاداً استطاعوا من خالله التقدم ملئات األمتار 
وهي مسافة كافية إلبعاد نيران القناصة عن مقبرة املخيم، وتخفيف بعض الضغط عنه، 

إضافة ملا حتقق من تدمير عدد من دبابات ال� »تي 54«104. 

في أواخر شهر كانون األول أصبحت املشاكل مضاعفة. فأوالً برزت مشكلة تصريف 
النفايات التي ُجمعت في بعض الس������احات أو األماكن اخلالية القليلة في املخيم، وكانت 

103- بولني كاتنغ، ممّر املوت، مجلة املختار، عدد شباط 1989.
104 - وبعد ما يزيد عن شهر من احلصار، وكانت احلجارة متأل إحدى ساحات املخيم؛ ساحة أبو طاقة، وبالكاد 
بلغت الثانية عشرة، فباشرت بتنظيف تلك الساحة من احلجارة. بينما أنا أقوم بتلك املهمة، إذا بقذيفة تسقط 
على بعد أقل من أربعة أمتار من املكان الذي أقف فوقه، فركضت بضعة أمتار حتى وصلت إلى بيت خالي، عندها 
سقطت أرضاً، نظرُت فإذا الدماء تغطي جسدي، وكل أفراد العائلة يتحلّق حولي، وكأنها نظرة الوداع يلقونها 
علّي، خفت كثيراً، وما هي إال حلظات حتى حملني عصام حسني إلى عيادة حلاالت الطوارئ، يعاِلج فيها بن 
وسوزي، وما إن باشرا بتضميدات أولية جلراحي حتى أُدخل شخصان على احلماالت، وبدأت أسمع صراخ فتاة 
صغيرة، تريد رؤية أمها، وتلفّت حولي فرأيت تلك الفتاة التي لم تكن قد بلغت السابعة من عمرها، ثم وجدت 
أّمها وقد ُفصلت تقريباً رقبتها عن بقية جسدها (علمت فيما بعد أن اسم املرأة سعاد املليجي، وقد جاءت هي 

وابنتها مللء بعض أوعية املاء).  وألول مرة أشاهد مثل هكذا منظر، الذي أفزعني ألشهر فيما بعد. 
ثم حملني بعض املسعفني إلى مستشفى حيفا، عابرين األزقة الضيقة، مما تسبب في وقوعي عن احلّمالة في 
إحداها. وكان صراخي ال يفارقني أبداً، إلى أن وصلت إلى املستشفى، ولم يهّدئ من روعي قول أحدهم »هناك 
أطفال جرحى كثيرون غيرك في املستشفى، وال يبكون مثلك«،  ثم أجرى الطبيبان محمود عطايا وصالح حسني 
بعض اإلسعافات التي سبقت دخولي غرفة العمليات، وأُجريت جراحة استمّرت عدة ساعات عاجلت اجلروح 
وكل  األطباء،  وكذلك  عالية جداً،  باجلرحى  عناية حوالي ثالثني ممرضة  كانت  وقدمي.  في معدتي وصدري 
وبعد  أُسرية.  معاملة  كانت بحق  لقد  إنسانية،  معاملة  أكثر من  لقد عاملوا اجلرحى  املستشفى.  العاملني في 
حوالي األسبوعني على إصابتي سقطت قذيفة قرب بيتنا فأصيبت أمي إصابة بالغة في الكلية والطحال، وما 

زالت تعاني منها حتى اليوم.
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تس������ّبب أمراض������اً ورائحة كريهة. وتضاع������ف عدد اجلرذان مرات ع������دة. بدأت في ذلك 
الش������هر صرخات اجلوع تتصاعد، األطفال ال يجدون حليباً ليش������ربوا، الرجال والنس������اء 
يتوجه������ون إلى أطراف املخيم، ليقتلعوا بعض احلش������ائش لعائالتهم، أصيب الكثير منهم 
وهم يحاولون تأدية هذه املهمة، ومنهم كانت جارتنا شّمة مّرة، التي خرجت لتجلب بعض 
احلش������ائش ألطفالها فأصابتها طلقة بقدمها. كانت أختي تضع بعض حبات العدس في 

وعاء كبير لتطبخ لنا وجبة يومية، وكانت الوجبة أقرب إلى املاء من الطعام. 

ملا اش������تّد اجلوع ذبح البعض بغلني وأُطعم جزء من سكان املخيم. نفد الطعام تقريباً، 
فاضط������ر العديد من الس������كان إل������ى أكل القطط، وبعضهم أكل اجل������رذان، وقد حزن كل 
أطفال احلّي على قطة ُذبحت، وقد اعتنينا بها منذ سنوات، حني التقطناها وهي مصابة 
بحجر في رقبتها فعاجلها أحد املمرضني، إلى أن ُش������فيت. كل واحد في املخيم خس������ر 
عدة كيلوغرامات من وزنه، والبعض خسر أكثر من نصف وزنه. على رغم ذلك فإنه حني 
يحت������اج أحد اجلرح������ى إلى دم، يهب األهالي اجلوعى إلى املستش������فى للتبّرع، غير آبهني 
بوضعهم الصحي. قّل عدد القطط كثيراً في املخيم، فاستفتى إمام مسجد فلسطني في 
املخيم الش������يخ محمد شرقية دار الفتوى حول جواز أكل جثث املوتى، ولم يكن ذلك أمراً 

دعائياً، بل حقيقة استدعاها اجلوع املستشري. 

بعض األطفال يقرعون األبواب طوال النهار يسألونك عن طعام، ويعرفون اجلواب من 
دمعة أو تألم ظهر على الوجه، البعض اقتس������م طعامه القليل مع هؤالء األطفال، أو حتى 
حرم نفسه ألجلهم105. كانت تصاحب اجلوع إشاعات عن نهاية تنتظر مخيم برج البراجنة 
كنهاي������ة تل الزعتر وما حدث فيه من قتل واغتصاب، فكان يزداد اإلصرار على الصمود. 
كل هذا اجلوع والقتل اليومي، كان يصنع البعض من وقائعه بعض االبتس������امات، والعديد 

من األشخاص كانوا شبه مختصني بالنكتة والنقد الساخر106. 

الفيول نفد من املخيم تقريباً، وكان الناس يس������هرون، دون حتى ضوء قنديل، في ذلك 

105 - جاء أحد األطفال صباحاً إلى داوود حسني يسأله طعاماً، وكان في يد الرجل كوب من احلليب فقال: 
اللهم إني نويت الصيام وأعطى الكوب للطفل، وهي حوادث تكررت كثيراً أثناء احلصار.

106 - مرة جاء أخي ميوء كالقطة متاماً ولم نعرف ماذا يقصد حتى قال أنه شارك في وليمة على قطة، فانفجرنا 
ضاحكني. ثم تشاهد مقاتاًل، ُعرف بإطالقه الطرف، يجّر سالحه بحبل طويل، كناية عن اجلوع الذي يعانيه، 
فال متلك إاّل أن تضحك. أصيب أحد الفتيان بجروح بسيطة في قدمه، وعندما مّر من أمام امرأة استُشهد 
زوجها قبل أيام، سألها هل تريدين شيئاً من زوجك، على اعتبار أنه ذاهب إلى دار البقاء، وبقي أهالي املخيم 
أياماً يضحكون على تلك احلادثة. وكذلك عندما كان يحّدث أحد أبناء املخيم املمرضة االسكوتلندية سوزي عن 
قذيفة سقطت في الطريق، فأشار إلى مكانها وقال باللغة اإلنكليزية التي ال يتقنها »This is wawa«، فكانت 

طرفة على لسان أكثرية األهالي.
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الش������تاء القارس. في تلك األثناء متّكن بعض املقاتلني م������ن التوصل إلى حّل جزئي لتلك 
املش������كلة يقضي بحفر خنادق حتت األرض تصل إلى خزانات محطة بنزين (زين الدين)، 
واس������تطاعوا بعد أيام من احلفر في الوصول إلى تل������ك اخلزانات، وقاموا بتوزيع الفيول 
عل������ى كل بيوت املخيم بكمي������ات محدودة جداً، لكن األهم كان وص������ول كميات وافرة إلى 
مستش������فى حيفا تكفي ألسابيع. الغاز نفد كذلك من البيوت، ولم تعد تستخدم األخشاب 
س������وى لغس������ل الثياب، أو لشوي القطط. وكان قبل ذلك تُس������تخدم األخشاب والكتب في 

البيوت املهجورة للتدفئة. 

في ش������هر كانون الثاني وبداية ش������هر ش������باط كانت املصاعب تزداد وطأة على أهالي 
املخيم. فحاول ش������ابان فلسطينيان من مخيم مار الياس دخول مخيم برج البراجنة وهم 
يركبون ش������احنة مليئة باملواد الغذائية من اجلهة الغربية، وفي اللحظات األخيرة ُقصفت 
الش������احنة، واستشهد الش������ابان107. وأمام هذا اإلحباط، بدأ القصف العنيف واملركز من 
املواقع الفلسطينية في جبل لبنان، تصاحبها بعض قذائف الهاون املنطلقة من املخيم108. 
فعادت املعنويات إلى س������ابق عهدها تقريباً، وازدادت م������ع تفّجر املعارك بني أمل وبعض 
األحزاب اللبنانية في بيروت مما خفف الضغط كثيراً عن املخيم. وكان جزء من اإلحباط 
قد تكّون بفعل تقّدم بعض أخبار احلرب اإليرانية العراقية على أخبار املخيم، أما أهالي 
املخيم فكانوا يغلون البطاريات حتى يس������تطيعوا س������ماع األخبار. وكان ميّر أحد املقاتلني 
اللبنانيني داخل املخيم، والناس تتحلق حول املذياع فيس������أل »حكى لويس«، يقصد لويس 
فارس مراس������ل مونتي كارلو في دمشق، فإن قيل ال، قال »القصة طويلة«، حتى لُقب هذا 

املقاتل بلويس. 

جرت استعدادات ميدانية جدية في أزقة املخيم لهجوم شامل مصحوب بقصف مركز 
من اجلبل، لكن حال دون ذلك الهجوم إعالن رئيس حركة أمل نبيه بري، في 17 ش������باط 
1987 من العاصمة الس������ورية دمشق، رفع احلصار عن املخيم، ليبدأ تنفيذ ذلك اإلعالن 
في 20 ش������باط. وُس������مح بعد ذلك للنساء باخلروج س������اعتني يومياً ثم العودة إلى املخيم، 
وليس مس������موحاً التس������ّوق إال في تعاونيات تابعة حلركة أمل. أما مناقش������ة األسعار فقد 
تكلف صاحبتها املوت. وفي اليوم األول خلروج النساء استُشهدت أربع نساء بعدما اقترب 
منهن بعض مقاتلي أمل وقاموا بتصفيتهن. وطيلة أسابيع قتلت مجموعة كبيرة من النساء 

107- زعمت حركة أمل أن الشاحنة كانت محّملة ب� »املشروبات الروحية«، ومع ذلك فقد قامت حركة أمل بتوزيع 
محتوياتها الغذائية في منطقة قريبة من املخيم، وحينها تساقطت القذائف على الشاحنة من اجلبل، وسقط عدد 

من القتلى في صفوف املتواجدين حولها.
108 - في املعركة األخيرة برز حضور الهاون من داخل املخيم، خصوصاً من عيار 80 ملم.
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بلغ عددهن 18 امرأة وُجرحت أكثر من خمسني، وقد يكون قتل هناء شحيبر هو األبشع، 
ألنها أمٌّ حامل في الش������هر الس������ادس، أي أن حملها ظاهر للقاتل، خرجت لتحضر بعض 
الطع������ام ألطفالها ولكن أحدهم على بعد أق������ل من 30 متراً أطلق النار عليها وهي حتمل 
الطعام، فأرداها. وس������ّمي املعبر الشرقي للمخيم الذي متّر منه النساء مبعبر املوت. ولم 
يتوقف القتل إال بدخول القوات الس������ورية إلى الضاحية اجلنوبية في 8 نيسان من العام 
1987. ويُس������جل في تلك املعركة صمود املتطوع������ني األجانب الذين رفضوا اخلروج رغم 
نداءات س������فاراتهم لهم باخلروج وكتبت الطبيبة املتطوعة بولني كاتنغ تقول »كان س������كان 
املخيم على قسط وافر من األخالق العالية والسلوك القومي«. وأّدت حرب املخيمات إلى 
مقتل ما يقارب ستمائة فلسطيني من املخيم وجرح آالف األشخاص، أصيب املئات منهم 

بإعاقات دائمة.

وبعد س������رد، غير مفّصل، حلرب املخيمات، هل عمل اللبنانيون والفلس������طينيون على 
مراجعتها وممارسة النقد، حتى يستطيعوا تالفي مثلها في املستقبل -ال سمح الله-؟ إن 
أية مراجعة لتلك احلرب تفرض على اجلميع السعي نحو عالقات حسنة تفرضها اجليرة 

التاريخية، واالحتكاك اليومي كفيل باملساهمة في الوصول إلى هذا الهدف. 

عندم������ا انتهت احل������رب وبدأ االختالط من جدي������د بني املخيم وج������واره، تعّرف أحد 
املقاتلني الفلس������طينيني على املقاتل الس������ابق في حركة أمل محمد ع.، وحكى محمد أن 
مقاتلنَي فلس������طينينَي اقتربا من موقعه العسكري، أثناء املعارك، ووضعا عبوة إلى جانب 
املوقع دون أن تنفجر، ولم يُطلق النار عليهما بسبب اخلوف الذي أصابه، فنظر خصيمه 
الس������ابق، وصديقه احلالي وقال له إن احلادثة حصل������ت أمامي وأن اللذين حاوال تفجير 
موقعك العس������كري هما صديقاي، وحصل ذلك أثناء فترة حراس������تي. وُرسمت على وجه 
االثنني إمارات االستغراب. وملا ذهب محمد، التفت املقاتل الفلسطيني إلّي وسألني: هل 
أُصبن������ا باجلنون لنقتل بعضنا، ويُقتل في مثل هذه احلروب الكثير من أمثال محمد ومن 

أمثال أصدقائي في املخيم؟!

حرب املخيمات
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شارع الهيدوس (شرق املخيم) بُعيد حرب املخيمات في العام 1987

امرأة عجوز، في العام 1988، متّر إلى جانب مبنى مدّمر 
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امرأة وأطفالها الثالثة في العام 1987

حرب املخيمات
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رسالة خاصة من الشيخ محمد العمري تُورد أسماء بعض النشطاء الفلسطينيني مبسجد الروضة 
ُقبيل حرب املخيمات
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الفتنـة
بعد حرب املخيمات ومتركز القوات الس������ورية على أبواب املخيم ُس������مح ألهل املخيم 
مبعبرين للدخول واخلروج بعد أش������هر من اس������تخدام التصاريح اخلاصة ملغادرة املخيم. 
ونتيج������ة للتدقيق األمني وطول االنتظار على احلواجز ف������إن قلياًل من العّمال واملوظفني 
اس������تطاعوا مزاول������ة أعمالهم خ������ارج املخيم، أم������ا األغلبية فكانت تعتم������د على الرواتب 
املمنوحة من بعض األحزاب والفصائل. في ش������هر كان������ون األول من العام 1987 اندلعت 
االنتفاضة األولى، أو ما ُعرف بانتفاضة احلجارة، وتفاعل أهالي املخيم مع هذا احلدث 
باملظاهرات، والش������عارات الت������ي ُطليت بها اجلدران. وأصبحت بعض القوى اإلس������المية 
في املخيم؛ الرابطة اإلس������المية ألبناء فلسطني بشكل خاص، ترّوج لفكر وسياسة حركة 
حم������اس كأنهما فصيل واحد، فتلصق البيانات الش������هرية للحركة على اجلدران. وكذلك 
ف������إن حركة فتح أخذت تُبرز دور أبو جه������اد الوزير في االنتفاضة، لكن لم يصل ذلك إلى 
احتكاك، بل على العكس استطاعت االنتفاضة الفلسطينية، تقريب املسافة الفاصلة بني 
الفصائل، وبش������كل عام فإن عالقة فتح وأنصار حماس لم تشهد توتراً خالل تلك الفترة، 

خاصة وأن حاالت املصاهرة بني اجلهتني متنع مثل هكذا توتر.

ف������ي منتص������ف العام 1988 أخ������ذ التوتر يتصاعد ب������ني فتح-اللجن������ة املركزية وفتح-
االنتفاض������ة، م������ا بني اعتقاالت متبادلة، واش������تباكات محدودة لم تؤّد إلى س������قوط قتلى، 
وكل ذل������ك ينتهي بهدنة تفصل بني الفريق������ني، ومما زاد املخاوف أن معظم عناصر فتح-

االنتفاض������ة لم يكونوا من أهالي املخيم، مما ح������ّد من دور عامل املصاهرة في إطفاء نار 
الفتنة109. وحدث االنفجار ف������ي 5 أيار 1988 حني هاجمت مجموعات من فتح-املركزية 
مواق������ع فتح-االنتفاضة في املخي������م فاحتلتها جميعاً ما عدا موقعني هما: موقع أبو عرب 

109 - عناصر فتح االنتفاضة معظمهم من فلسطينيي سوريا، رغم ذلك كانت هذه العناصر شديدة البأس في 
حرب املخيمات، والدفاع عن أهل املخيم.

ال�ف��ت��ن�����������ة
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في وس������ط املخيم، وموقع الصيانة. واعتُقل العش������رات م������ن فتح-االنتفاضة. وكٌل حّمل 
اآلخر مسؤولية ذلك، فاالنتفاضة قالت إنها هوجمت في مواقعها دون سبب يُذكر، وفتح 
أب������و عمار قال������ت إنها لو لم تهاجم تلك املواقع لكان عليها أن تتلقى الهجوم األول باعتبار 
أن فتح-االنتفاضة »تس������تعد لذلك«. وفي كل األحوال فإن املزاج الش������عبي في املخيم كان 
رافضاً لتلك احلرب، وسارت تظاهرات مناهضة لها شملت كل أرجاء املخيم، دعت إليها 
الرابطة اإلسالمية ألبناء فلس������طني، وملا وصلت التظاهرة إلى أحد املراكز، أُلقيت قنبلة 
صوتية باجتاهها، فتفّرق معظم احلشد، وتوجه القسم املتبقي إلى منطقة جيش التحرير 
حيث قيادة فتح-املركزية، والتي كان يرأسها في املخيم سلطان أبو العينني110، وبعد ذلك 
توجه������ت إلى مكتب أبو عرب احملاصر، والذي س������قط بأي������دي مقاتلي فتح أبو عمار بعد 
عش������رة أيام من احلص������ار والقصف. ولم تنجح كل املبادرات الت������ي قادها وجهاء املخيم، 
وخصوص������اً أحمد محمد العلي (أبو كامل). معظ������م مقاتلي فتح-اللجنة املركزية خرجوا 
من املخيم، ببعض الضمانات الفردية، وكذلك حصل متلمل في صفوف فتح-االنتفاضة، 
ورمبا هذا ما يفّس������ر عدد القتلى القليل نسبياً بعد أكثر من شهرين من القتال، حيث بلغ 
نح������و الثالثني قتياًل. وبع������د قصف مرّكز ملخيم برج البراجنة بقذائف من عيار 160 ملم، 
رحل ما تبقى من مقاتلي فتح، مبوجب اتفاق، إلى عني احللوة في مدينة صيدا اجلنوبية، 
وذل������ك في 8 متوز م������ن العام 1988. وال بّد من التنويه بأن حزب الله اس������تطاع في ذلك 
العام أن يس������يطر على الضاحية اجلنوبية مما كان له األثر العميق في حتّس������ن العالقات 

الفلسطينية مع اجلوار.

اس������تولت حركة فتح-االنتفاضة على جميع مكاتب ومواق������ع فتح-اللجنة املركزية، ثم 
عّينت على رأس مجموعاتها في املخيم فايز أبو راس. فأصبح أبو راس الزعيم األبرز في 
املخيم، وله الكلمة الفصل في معظم القضايا، ومع ذلك لم تُس������جل في عهده أية عملية 
ثأر ضد عناصر سابقة من فتح-اللجنة املركزية، وكذلك تقلّص عدد اإلشكاالت الفردية، 
نتيجة سياس������ة احلزم املتبعة مع مرتكبيها، دون أن يق������ع في فخ البطش. وبقي أبو راس 
في منصبه حتى العام 1992. وُقبيل ذلك ش������هد تنظيم فتح-املجلس الثوري انتعاشاً في 
حركته، بانضمام العش������رات من عناصر فتح أبو عمار إليه، دون أن يصل واحد منهم إلى 
مراك������ز متقدمة في املجلس الثوري. وبخ������روج فايز أبو راس من املخيم، أصبحت للقيادة 
العام������ة الكلمة الفصل في الق������وة األمنية، لكن هذه القوة فقدت الكثير من فاعليتها. أما 
حركة فتح أبو عمار فأصبحت حركة س������رية متارس نش������اطها بعيداً عن األنظار، جتّند 
وتوزع البيانات، وتلصق صور زعيمها على اجلدران وغير ذلك من املمارس������ات التنظيمية 

110 - تسلّم أبو العينني مسؤولية القيادة بفتح في املخيم خالل العام 1986.
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السرية. وبني الفينة واألخرى جتري اعتقاالت لبعض العناصر. وفي العام 1991 أُطلقت 
الغالبية الساحقة من معتقلي حركة فتح في السجون السورية.

في بداية التس������عينيات بدأ نشاط حركة اجلهاد اإلسالمي في املخيم يزداد ويالحظ 
م������ن خالل أبو محمد ح. والعديد من عناصر احلرك������ة، وكان لدروس أحد قيادييها، في 
ذلك الوقت، س������يد بركة في مسجد فلس������طني أثر في استقطاب العديد من أبناء املخيم 
إلى احلركة التي ما لبثت أن ش������هدت خفوتاً قبل أن جتدد نش������اطها في العام 2004. في 
نهاي������ة العام 1992 أبعدت قوات االحتالل 415 مبعداً ينتمي معظمهم إلى حركة حماس. 
وبدأ هؤالء بالتجوال س������راً بأنحاء املخيمات يحاولون تنش������يط عمل احلركة اإلسالمية. 
وكان من هذه املخيمات التي زاروها مراراً مخيم برج البراجنة الذي اس������تقبل العش������رات 
من املبعدين. فكانوا ميكث������ون أياماً داخل املخيم، واعظني ومتفقدين أحواله111. كما كان 
يزورهم في »مخيم العودة« في مرج الزهور العش������رات من أبناء املخيم. وفي العام 1996 
أعلنت الرابطة اإلسالمية ألبناء فلسطني، بعد سلسلة من التسميات، ارتباطها التنظيمي 

بحركة حماس، واتخاذها هذا االسم عنواناً لتحركاتها وأنشطتها. 

في أيلول من العام 2000 انطلقت انتفاضة األقصى، وشارك جميع أهالي مخيم برج 
البراجنة بفاعلياتها، وبدأت حركة فتح أبو عمار متارس نشاطها عالنية، وشهدت حركة 
حماس تطوراً نوعياً في توس������عها واس������تقطابها اجلماهيري. وكانت الوحدة عنواناً لتلك 
التحركات، فاألغلبية الساحقة من األنشطة، وخصوصاً التظاهرات منها، كانت مشتركة 
بني جميع الفصائل اإلسالمية والوطنية. استشهاد قادة االنتفاضة كان يفّجر التظاهرات 
في املخيم، ويجري تأجيل مواعيد األفراح، وكانت الشهادات األكثر تأثيراً في املخيم هي 
شهادة: الشيخ أحمد ياسني، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الرئيس ياسر عرفات. هذه 
الوحدة لم متنع الس������جاالت الفكرية في املخيم، وكانت معظم األسئلة تتمحور حول ماذا 

نريد من االنتفاضة الفلسطينية، وكيف السبيل لتحقيق ما نريده؟

ف������ي أواخ������ر العام 2003 بدأ احلدي������ث عن جتارة بعض أنواع املخ������درات في املخيم، 
وخصوصاً بعض األدوية مثل ش������راب »الس������يمو« املخّدر. وكانت هذه التجارة الرائجة ال 
تس������تهدف فقط بعض ش������باب املخيم، بل إن س������وق جتارتها امتّد إلى الكثير من املناطق 
اللبنانية كما قيل في ذلك الوقت. وفي ش������باط من العام 2004 توفي فتى في املخيم قيل 
إن س������بب الوفاة عائد إلى إفراطه في تناول ذلك الش������راب القاتل »السيمو«. فاتفق عدد 
111 - كان إسماعيل هنية من بني الذين قضوا أياماً في املخيم، حيث بات –أكثر من مرة- في منزل مشهور 

ع.، كما ذكر األخير.

ال�ف��ت��ن�����������ة
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من الشباب على محاولة التصدي لتلك الظاهرة بالطرق السلمية، وحتشيد الناس، وبعد 
عدة لقاءات، تُّوجت بلقاء عام جمع حوالي مئة وخمسني شخصاً في مبنى جمعية الكلمة 

الطيبة، انتُخبت جلنة من ثالثني رجاًل.

 وبس������بب التهديدات اجلدية واملعروفة املصدر، واإلش������اعات الواسعة، لم يأت منهم 
في اليوم التالي لالجتماع س������وى س������تة أش������خاص هم: محمد ع.، عم������اد ش.، خالد د.، 
عادل س.، فادي ع.، وأحمد ع.. وحتّدوا جميعهم التهديدات واستمروا بتحركاتهم، حتى 
حش������دوا من جديد أشخاصاً إضافيني، ومس������تعدين للقيام باملهمة. ورغم جذور الفساد 
وتش������عباته، والتي فاجأت اجلميع، إال أن التحّرك الواس������ع والذي اس������تمّر ألسابيع، أنتج 
حتّركاً فصائلياً، واجتماعاً لقادة الفصائل ببعض وجهاء املخيم أسفر عن منع تداول مادة 
»السيمو«، وتشديد الرقابة على الصيدليات. وكان ذلك من أكثر التحّركات السلمية التي 

حصدت نتائج ممتازة. 

ف������ي تلك الفترة، وعلى رغم إغالق باب الهجرة، إال أن اإلحباط كان يدفع العديد من 
أبناء املخيم إلى احملاولة، وحتّس������س اآلمال الضعيفة للغاي������ة بالوصول إلى دول املهجر، 
واحلص������ول على إقامة. فتجد العائلة تبيع منزلها ببضع������ة آالف من الدوالرات من أجل 
السفر، وفي حال استطاعت ذلك، ثم جرى طردها من البلد الذي هاجرت إليه فإنها تعود 
وقد خس������رت كل أموالها وممتلكاتها الصغيرة، ليتضاعف اإلحباط لديها، وهذه ليس������ت 
حاالت ش������اذة، بل كثيرة. احملبطون كانوا يش������كلون احلزب األكبر في املخيم، وتضاعف 
عددهم بفع������ل القوانني العنصرية التي أصدرتها الس������لطات اللبنانية، وخصوصاً قانون 
منع التملك في آذار من العام 2001. ولعّل اإليجابية الوحيدة كانت التحس������ن الكبير في 
العالقات بني فلسطينيي املخيم واجلوار اللبناني، رغم مقتل فلسطينَيني في العام 2000 

على يد لبناني في حادث فردي لم يؤّد إلى تعثر في العالقات مع اجلوار.

في متوز من العام 2006 شّن اجليش الصهيوني عدوانه الواسع على لبنان، واستهدف 
الضاحية اجلنوبية، الذي يقع املخيم بداخلها، بغارات جوية شبه يومية، وهجر جزء كبير 
م������ن أهالي املخيم منازلهم إلى بعض املناطق في بيروت، لكن الغالبية بقيت في منازلها. 
وكان اجلميع بال استثناء، يتابع املعركة وكأنها معركته الفاصلة، وفتح سكان املخيم بيوتهم 
للنازح������ني اللبنانيني من اجلنوب، وبالفعل جل������أ العديد من العائالت اجلنوبية إلى مخيم 
برج البراجنة، وعاشوا بني أهله الذين تقاسموا معهم الطعام. واعتنت اجلمعيات األهلية 
بتل������ك العائالت، وأمنت لهم ما يحتاجونه من بعض األث������اث والطعام. وكان الدكتور عبد 
العزيز احلاج علي، كما هي حال أطباء كثيرين في بقية املخيمات، يتنقل بني املدارس التي 
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ت������ؤوي املهجرين متطوعاً ومعاجلاً املرضى. وبلغ االنس������جام بني النازحني وأهالي املخيم 
أن تكّونت صداقات كثيرة ما زالت مس������تمرة حتى الي������وم. وال يفوتنا أن نذكر املتطوعني 
االجتماعي������ني في املخيم، ومجازفتهم بحياتهم لنقل التموين إلى املخيم بس������ياراتهم، مع 

العلم أن الطائرات الصهيونية كانت تقصف كل جسم متحّرك في الضاحية اجلنوبية.
وفي 14 آب 2006، وبعد انتهاء املعارك، خرج س������كان املخيم إلى الضاحية اجلنوبية 
يطمئنون على أهلها ويس������اهمون برفع الركام من طرقاتها. وقد نشر كاتب هذه السطور 
مقاالً في صحيفة »السبيل« األردنية، يصف فيه ذلك اليوم، وننقل ذلك املقال بتصّرف: 

للضاحية سالم
إلى الضاحية اجلنوبية لبيروت »حيث دعاك الهوى واس������تجهلتك املنازل«، التاريخ 14 
آب 2006، وعقارب الساعة تقترب من الثامنة صباحاً، الوقت الفاصل عن وقف األعمال 
احلربية بني لبنان و(إس������رائيل). بعد ثالثة وثالثني يوم������اً من القصف املتواصل انطلقُت 
بلهفة اإلنس������ان الذي يريد أن يطمئن على ذكرياته أكثر من رغبة الصحفي في الوصول 

إلى موقع احلدث. 

الثامنة متاماً كنت في شارع عبد النور في حارة حريك. الطريق موحشة، ال ناس متأل 
املكان، فال اطمئنان اللتزام العدّو بتعهداته. لم أر سوى دجاجة حاولت أن أختلق عشرات 
األس������ئلة التافهة حول صمودها وحتّديها، علّي أتس������لّى بها. يقترب أحد رجال حزب الله 
ليس������أل عن اس������مي ومهنتي. أذكر املهنة على اس������تحياء، فيا لتواضع القلم أمام ش������موخ 
البندقي������ة، وكم من قلم لم يراع حرمة البندقية وال قدس������ية ال������ّدم. يتركني وذهولي أمام 
هول الكارثة، الزلزال، النكبة، كلها كلمات عاجزة عن الوصول إلى دقة الوصف. عشرات 

األبنية ُدّمرت، أو باألحرى ُفّتتت، وعشرات أخرى آيلة للسقوط وال بّد من إزالتها. 

تبدأ الناس بالقدوم شيئاً فشيئاً. تلمح من بعيد رجاًل خمسينياً يحمل أوراقاً، يقترب 
أكثر فإذا به أبو الوليد ش������عبان يحمل صوراً البنه س������امر وصديقه عمر حمزة، وكالهما 
فلس������طينيان من حارة حريك، قدما، مع صديق فلس������طيني ثالث هو يوسف أبو الشباب، 
إلى منازلهم في اليوم الواحد والعش������رين من الع������دوان لتوضيب بعض األغراض. الغدر 
كان أسرع فباغتتهم الطائرات احلاقدة التي قذفت أطنانها نحوهم فقتلت سامراً وعمر، 
أما يوسف فيرقد في إحدى مستشفيات بيروت وهو في حال اخلطر. مرارة أبي الوليد 

نابعة من أنه استجاب لتوّسالت ابنه بالذهاب إلى املنزل بدالً عنه. 

يأت������ي رجل، وعليه آثار التعب، ليس������أل عن البناية »اخلضراء«، التي فيها ش������قة ابن 

ال�ف��ت��ن�����������ة
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عمه، وما إن بُلّغ أنها الركام الذي أمامه حتى انفجرت عيناه بالدموع. الكثيرون غيره لم 
يعرفوا مكان شقتهم أو املبنى الذي كانوا فيه، فاملعالم تغّيرت بفعل مسح مناطق بأكملها. 
الفلسطيني محمد األشوح أخبرني أنه كان يقف على مبنى، وسأل أحد أبناء املنطقة عن 

معامل حمدان، التي يعمل بها، أجابه: إنها حتتك!! 

أب������و علي درويش، الرجل الس������بعيني، كان يبكي وقد كبر أعواماً خالل ش������هر. يبكي 
بيت������اً حّوله العدوان ركاماً، حاولت أن أوصيه بالصبر، ف������رّد بأنه ال يبكي بيته بل أربعني 
عاماً من ذكريات زرعها فيه. عش������رات النس������وة والرجال كانوا يبحثون بني ركام منازلهم 
ع������ن أغراض رمبا لم تصلها ني������ران الصواريخ، لكن أصابع األمل كانت تبحث عن أحالم 

سرقها العدوان. 

نكمل الطريق بحثاً عن ذكرى، رمبا س������لمت من همجية العدّو، نذهب إلى (باتيس������ري 
دني������ا) فحني كنا صغ������اراً طاملا جمعنا بعض الليرات لنش������تري احلل������وى لنحيي عيداً أو 
مناس������بة. لكن فرماناً أصدره س������يد البيت األبيض، يحّرم العيد على أطفال العرب، كان 
كفياًل بتحويل (الباتيسري) واملبنى املؤلف من عشرة طوابق إلى كومة من الركام ال يتعّدى 
ارتفاعها الثالثة أمت������ار. الذكريات احترقت أيضاً في (فالفل خليفة) و(مطعم الزغلول) 

وفي كل زاوية من الضاحية.

تصل بنا املواجع إلى مجّمع احلس������ن، ونتذكر الي������وم األخير من العدوان حني ُقصف 
بعشرين غارة خالل دقيقة ونصف فقط. عشرة مباٍن على األقل جرت تسويتها باألرض، 
وأكثر منها ال تصلح بتاتاً للسكن. رائحة اجلثث متأل املكان، ومعظم السكان إما في قبور 
أو حتت الركام ينتظرون من يعثر عليهم. وخالل كتابة هذا التقرير أُذيع عن انتشال جثة 

الفلسطيني هشام عبد الرازق من املجّمع نفسه.

بئ������ر العبد ما زالت األبني������ة فيها حتترق، ومنها (دار الفك������ر)، وإذا كان الكتاب يُكتب 
بالقاهرة ويُطبع ف������ي بيروت كما يُقال، فإن لدار الفكر النصيب األكبر من حصة الطبع. 
يس������توقفني صالون »رفيق« فأسأل عن صاحبه، فيصدمني مرافقي بأن (رفيق) استُشهد 

هو وابنته حني ُقصف جسر »السكسكية« بينما بُترت قدم زوجته.

توّجهنا في اليوم التالي إلى مبنى تلفزيون »املنار« التي خاضت احلرب بسالح الكلمة 
وعنفوان الصرخة فأوصلت الرسالة. خيمة نُصبت إلى جانب املبنى املدّمر وفيها صحافيون 
استبس������لوا في أداء رسالتهم وحمل أمانة الكلمة، إنهم يبثون من جديد في مشهد ترتسم 
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به روح التحّدي. ونتذكر مقّدم البرامج نافذ أبو حسنة، وقد رأيناه خالل العدوان منهمكاً 
بإعداد تقارير دون وجل، ولم نستطع أكثر من إلقاء التحية عليه يومذاك.

نتابع الطريق فنلحظ أن الناس بدأت استيعاب ما حدث، وصرنا نسمع تهاني النصر 
تنطلق من احلناجر املستبش������رة، وأصبحت البس������مات عنواناً لذل������ك اليوم. »عالم تقوده 
أمري������كا ال عدال������ة فيه«، الفتة رفعها رجل فوق بيته املدّمر، وطبعاً ال حاجة لس������ؤاله عن 

سبب استنتاجه.

املتطّوع������ون كانوا باآلالف وم������ن مختلف االنتماءات، وكثيرون قدم������وا من مخيم برج 
البراجنة الواقع في الضاحية، املهمة واضحة: إزالة الركام من الطرقات، في بادرة تعكس 
التضامن وتعلي من قيم التحّدي. وفود مس������يحية كانت حاضرة أيضاً في الضاحية، وقد 
أقاموا خيمة تضامن في حارة حريك لتش������اهد ماري بجانب زينب وجورج يشارك محمد 

احلديث ونشوة النصر.

املآس������ي لم متنع صاحب شقة س������كنية متضّررة من أن يجترح طرفة من رحم املعاناة 
فيعل������ن أنه يريد تأجير ش������قته التي »تطّل على البحر«، ف������ي داللة على حجم الدمار وأن 

البحر صار مكشوفاً بفعل البنايات املهدمة.

الضاحية، قلب املقاومة وروحها، صمدت رغم العدوان واخلذالن، فللضاحية س������الم، 
وعلى أنظمة القهر (السالم).

ال�ف��ت��ن�����������ة
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التعليم: نهضة اصطدمت باحلرب
قبل النكبة التي حملها العام 1948 بأعوام ليس������ت بقليل������ة، كانت املدارس االبتدائية 
قد مألت معظم القرى والبلدات الفلس������طينية، وبعضها بدأ يش������هد إنشاء مدارس ذات 
صف������وف عالية كترش������يحا. فإذا انتهى الطالب من دراس������ته االبتدائي������ة توجه إلى املدن 
أو البل������دات الكبيرة التي رحب������ت بالطالب القادم، ملا يدّره من مال أوالً، وثانياً للش������هرة 
واحلظ������وة التي ميكن أن تنالها بني القرى واملدن الفلس������طينية كمركز للتعليم. وملا تهّجر 
الفلس������طينيون إلى لبنان، ومنهم إلى مخيم برج البراجنة. كان واضحاً للعيان أن األكثرية 
الساحقة من أصحاب رؤوس األموال قد خسرت كل ما متلك، وعادت مثل أي فالح كان 
مستخدماً لديها. أما أصحاب العلم فقد خرجوا بعلمهم محتفظني به في رؤوسهم، دون 
أن يستطيع املستوطنون اجلدد مصادرته. فاستطاعوا بسرعة قياسية حتسني ظروفهم، 
خاص������ة وأنهم قدموا إلى مناط������ق تفتقر إلى عارفني باللغ������ة اإلنكليزية خصوصاً، وكان 
االجتاه العاملي بدأ مييل أكثر فأكثر إلى تلك اللغة نتيجة انحس������ار النفوذ الفرنس������ي بعد 
احلرب العاملية الثانية وألس������باب أخرى. هذه النقطة بالذات، أي وضع املتعلمني، خلقت 

حافزاً كبيراً لدى الالجئني للتعلّم. 

بع������ض ممن وصلوا إلى مخيم برج البراجنة على الفور قّدموا طروحات إليجاد خيمة 
مُيارس فيها التعليم لم جتد طريقها إلى التطبيق. البعض اآلخر ما إن عمل حتى أرس������ل 
أحد أبنائه إلى املدرسة. وملا أنشأت (األنروا) مدرسة من اخليم في اجلانب الشمالي من 
املخيم س������ارع الكثير من أبناء املخيم إلى إرس������ال أبنائهم إليها. البعض لم يستطع إرسال 
كل أوالده، وذلك بسبب احلاجة إلى العمل، فاتُفق على وجوب أن يتعلم أحد األبناء ويعمل 
الباقون لتأمني ما يلزمه من حاجيات. بعض الناس لم يستطع إرسال أي من أوالده فصبر 
لس������نوات حتى استطاع إعادتهم إلى مقاعد الدراس������ة. فحسني ناصر على سبيل املثال، 
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ومثله كثيرون، عاد إلى الدراس������ة في العام 1954 بعد انقطاع دام ست سنوات، ومن هنا 
فإنك عندما تش������اهد صور بعض طالب املدرس������ة االبتدائية في منتصف اخلمس������ينيات 

تظنهم أفراداً من الهيئة التعليمية. 

املدرس������ة األولى كانت بإدارة الصادق عم������ر، وكان يقوم بالتدريس فيها كل من: فوزي 
ش������فيق، رمزي مصطفى، فادي الدقاق، رفيق ش������فيق وغيرهم. عدد التالميذ في العام 
الدراسي األول 1950-1951 كان قلياًل، ويذهب يوسف بدر، وهو أحد الذين درسوا في 
تلك املدرس������ة، إلى القول بأنهم لم يكونوا يتعّدون الستني طالباً. وعلى كل حال فإن عدد 
التالميذ الفلس������طينيني في كل لبنان خالل العام الدراس������ي 1950-1951 قارب ال�3602 
للذكور، و1041 لإلناث. وبقي الفارق يتقلص بني عدد الذكور واإلناث حتى تساوى تقريباً 

في العام 1980، فبلغ عدد الذكور 13417، وعدد اإلناث 12855.

وللمرحلة املتوسطة والثانوية كان يتم الدفع للطالب في اخلمسينيات 225 ليرة لبنانية 
س������نوياً، فيدرس مبدرسة خاصة. أما الطالب في املرحلة االبتدائية والذي يريد أن يتعلم 
في مدرس������ة خاصة فيُدفع له 35 ليرة. وفي العام 1954 أنشأت (األنروا) مدرسة مخيم 
برج البراجنة، ُعرفت فيما بعد مبدرس������ة اليرموك، في مبنى اس������تأجرته من آل العنان، 
فكان مديرها بداية ميشال خوري، ثم ما لبث أن تسلم إدارتها أحمد حسني اليماني (أبو 

ماهر)، أول ما أدخل إلى املدرسة ما كان يُعرف بالقسم الصباحي الذي نظمه بنفسه:
فلسطيننا لن ننساك

ولن نرضى وطنًا سواك
نشهد الله والتاريخ ونعاهدك

بأن نبذل دماءنا الستردادك
عاشت فلسطني وعشنا لتحريرها 

واهتم اليماني كثيراً بالنش������اط الرياضي والعمل الكش������في، وأخذ يطوف مخيم برج 
البراجنة كل يوم سائاًل عن أوضاع التالميذ وكم ساعة يدرسون، وما هي نقاط ضعفهم، 
حتى غدت املدرس������ة من أهم مدارس (األنروا)، وبالفعل جّس������د بأفعاله صورة األس������تاذ 
احلقيقية (املربي وليس املوظف فقط). لكن نشاط اليماني السياسّي أثار عليه (األنروا) 
فهو الذي اعتُبر أنه »أش������عل فلسطني في مخيم برج البراجنة«112. وساهم برعاية حركة 
القومي������ني العرب، وكل األندية ذات االجتاه الوطني والقومي. فلذلك اعتقلته الس������لطات 

112 - مقابلة خاصة مع محمود كمال آغا، مخيم برج البراجنة، 1 نيسان 2007.

الت��عل�ي����م
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اللبنانية في العام التالي لتوليه املنصب، وُفصل من (األنروا) بتهمة توزيع بيان في ذكرى 
تقسيم فلسطني.

ف������ي تلك الفترة بدأ عدد من الطالب الفلس������طينيني في مخيم برج البراجنة بالتوجه 
إلى اجلامعة األميركية في بيروت، إما باملنح الدراسية، وإما بعمل عدد من أفراد العائلة 
لتأمني األقساط اجلامعية. وبلغ عددهم في منتصف اخلمسينيات حوالي 13 طالباً، وهو 
عدد كبير إذا ما قيس بعدد س������كان املخيم، واحلالة االقتصادية املزرية. وكانوا جميعهم 
ينزلون مش������ياً إلى اجلامعة. وأكثرهم ال ميلك معطفاً للشتاء، وذكر أحدهم أن أباه املسّن 
كان يُعيره املعطف في فصل الش������تاء حتى ينزل إلى اجلامعة. ومن الذين تعلّموا في تلك 
الفترة باجلامعة األميركية: عصمت أبو عيسى، نبيل فاعور، يوسف أبو هاشم وغيرهم.

في العام 1956 اتصل اليماني بأحد الوجهاء الفلس������طينيني113، ويُدعى محمد فستق، 
ال������ذي يحظى بعالقة جيدة مع امللك س������عود ب������ن عبد العزيز، واقت������رح اليماني عليه أن 
يطلب من امللك تخصيص مبلغ عش������رة آالف جنيه إسترليني إلنشاء مدرسة ثانوية ألبناء 
فلس������طني في لبنان، وبالتع������اون كذلك مع بعض أعضاء الهيئة العربية العليا. وتش������كلت 
113 - نُقلت القصة بتصرف من كتاب أحمد حسني اليماني، في دنيا الشتات خارج فلسطني، دار كنعان، من 

صفحة 79 حتى صفحة 86. 

هكذا بدأ التعليم في املخيمات (مخيم الدكوانة)
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الهيئة اإلدارية العليا من:
الدكتور محمد خالد رئيساً
محمد فستق نائباً للرئيس

خالد الفرخ عضواً
ذياب الفاهوم مشرفاً تربوياً

وجرى تعيني اليماني ناظراً وقائماً بأعمال إدارة املدرسة، فاستأجر للغاية مدرسة في 
برج البراجنة، ملك ش������خص من آل جلول. وتشكلت الهيئة التعليمية من األساتذة: أحمد 
اليمان������ي، أحمد عرابي، عارف أبو ش������قرا، محمد الزعبي، زكري������ا عبد الرحيم، حمدي 
دعدع، عبد الرحمن ضيف الله، أحمد خورشيد، محمد كافي. وبلغ عدد الطالب الذين 
التحقوا باملدرس������ة في العام األول حوالي ثالثمائة طالب، ليسوا جميعهم من مخيم برج 
البراجنة. وقد تش������كلت مكتبة ومختبر. وملا توقف اليماني عن إدارة املدرسة بعد اعتقال 
ومحاكمة في العام 1958 جرى تعيني أحمد عرابي مديراً للمدرسة حتى عام 1985، حني 
تفجرت حرب املخيمات وأُقفلت املدرس������ة، التي رمبا كانت األفضل في منطقة الضاحية 
اجلنوبية، وس������نوياً كان������ت تخّرج صفوة الطالب، الذين تب������وأ العديد منهم وظائف مهمة 
في كثير من دول العالم. وفي العودة إلى تأس������يس مدرسة السعودية أو كما هي تسميتها 
الرس������مية مبرة امللك فيصل، فمن الظاهر أنه حينما تع������اون القوميون العرب (اليماني) 
م������ع الهيئة العربية العليا (فرخ) نتج عن هذا التعاون هذا الصرح العلمي الذي إليه يعود 

الفضل في النهضة العلمية في املخيم.

في العام 1959 أنشأت (األنروا) مدرسة اجلالود االبتدائية لإلناث، إلى جانب املخيم، 
التي تولت إدارتها وصال قسطنطني، وكانت على درجة عالية من االهتمام واملتابعة، حتى 
أن أهل املخيم ال يعرفونها إال بالس������ت وصال. وفي العام 1964 حتّولت مدرسة اجلالود 
إلى مدرسة تكميلية. وكذلك أُنشئت مدرسة القدس التكميلية للذكور في منطقة الغبيري 
القريبة م������ن املخيم. وكانت التكميلية قبل ذلك في منطقة رأس النبع. وفي الس������تينيات 
أيضاً أسس������ت (األنروا) تكميلية الناصرة لإلناث في منطق������ة برج البراجنة، وكانت قبل 
ذلك أنش������ئت بضع مدارس ابتدائية منها مدرس������ة طولكرم ومدرس������ة اخلليل. ومدارس 
(األنروا) كانت بداية على مس������توى تعليمي جي������د، ورمبا يعود بعض من ذلك إلى الرقابة 

األهلية على املدارس، والتي كانت صارمة فيما مضى. 

ما بني عامي 1954 و 1969 ش������هد املخيم ما يش������به الثورة التعليمية، نتيجة احلوافز 
التي بدأت تتضاعف مع س������فر بعض املتعلمني إلى اخلارج وحتّس������ن حالة أهلهم املادية. 
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وبعد العام 1969 وحتى العام 1975 استمّر تفّوق الطالب الفلسطيني في املخيم. لكن بعد 
اندالع احلرب األهلية، ورغم املنح واجلهود التي بذلتها العديد من القوى، إال أن نس������بة 
التعليم أخذت تتناقص بشكل محسوس، فاجلبهة العسكرية استقطبت عدداً من الشبان، 

والوضع األمني البائس لم يعد يسمح لسكان لبنان مبمارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ونحن نذكر املدارس ال بّد من اإلشارة إلى مدرسة اليرموك، التي تسلّم إدارتها مبكراً 
فاي������ز العكي وأصبحت تُعرف باس������مه، فطّور فيها التعليم بش������كل كبير، وخصوصاً اللغة 
اإلنكليزي������ة، وفي العام االبتدائي األخير على س������بيل املثال، ال يس������تطيع الطالب أن ينال 
النجاح، إال بعد خضوعه لدورات خاصة باللغة اإلنكليزية تقيمها املدرس������ة، بل ومديرها 
بالتحديد. وكذا اهتم باأللعاب والترفيه والس������ينما، واملكتبة العامة، واملوس������يقى والرسم 
والرياض������ة وتطوير املواهب في التمثي������ل والغناء وفي كل املجاالت تقريباً. وتقاعد العكي 

في بداية التسعينيات.

ال نس������تطيع أن نغفل عن دور االحتاد العام لطلبة فلس������طني114، الذي باشر عمله في 
بداية الس������بعينيات لكن اندفاعه القوي كان خالل العام 1977. وقد تش������ّكل بداية من 5 
من فتح، 2 اجلبهة الدميقراطية وكان برئاسة ركاد اجلشي ومن أعضائه: صالح عائشة، 
ش������حادة ش������يخة، أس������عد كنعان، عبد الرحمن عبد احلي ثم أحمد مصطفى. انتخابات 
الطلبة كانت جتري في املدارس التكميلية ل� (األنروا) في محيط املخيم: الناصرة، اجللود، 
القدس، وكذلك في مبرة امللك فيصل على أس������اس مندوب من كل صف، وبعض املدارس 
التي يتواجد فيها طالب فلس������طينيون بكثرة مث������ل اآلداب، النور، الثانوية اللبنانية. ويقوم 
االحتاد بتأمني منح جامعية ومدرسية للطالب، ومتابعة القضايا الطالبية. لكن أهم نقطة 
متيز بها هذا االحتاد، في تلك الفترة، أنه لم يكن ميارس التفرقة بني الطلبة على أساس 
االنتماء الفصائلي وذلك ملا متتع به رئيس������ه من حس وحدوي، حتى أنه قاوم إضراباً بعد 

اغتيال أبو حسن سالمة، ولم تُضرب وقتها إال مدرسة واحدة هي مدرسة القدس.

في العام 1980 افتتح االحتاد املدرس������ة الليلية في مدرسة اخلليل، وكانت مخصصة 
لتقوية طالب املرحلة الثانوية والتكميلية وكان من بني أس������اتذة املدرس������ة: صالح عائشة، 
ش������اكر دباجة، باسم كس������اب، وجميعهم كانوا متطوعني. وفي ذلك العام انضمت اجلبهة 
الشعبية لالحتاد مبندوبها خالد عطعوط، ثم تبعتها جبهة التحرير الفلسطينية ومندوبها 

برج  مخيم  فلسطني،  لطلبة  العام  لالحتاد  السابقني  الكوادر  أحد  أحمد مصطفى،  مع  مقابلة خاصة   -  114
البراجنة، 17 حزيران 2007.
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سمير شحادة، وجبهة التحرير العربية ومندوبها ماهر صبحية. وفي ذلك العام أيضاً سافر 
ركاد اجلشي إلى الواليات املتحدة، وتسلّم مكانه جنيب اخلطيب حتى عام 1982.

بعد االجتياح اإلس������رائيلي للبنان ف������ي العام 1982، بدأ التراجع احلاّد في املس������توى 
التعليمي للفلس������طينيني في لبنان، ومنهم سكان مخيم برج البراجنة، حيث إن االعتقاالت 
املتواصل������ة التي كانت تقوم بها الس������لطات اللبنانية ما بني عام������ي 1982 و 1984 جعلت 
الطالب الفلسطيني، خصوصاً في املرحلة املتوسطة وما فوق يخشى الذهاب إلى مدرسته 
وجامعته115، وأخذ املتعلمون الفلس������طينيون، الذين يخش������ون املالحقة، بالسفر إلى بلدان 
اخلليج وإلى دول اسكندنافيا بشكل خاص، مما أفقد مخيم برج البراجنة جزءاً مهماً من 

متعلميه وعقوله املبدعة. 

في العام 1985 شنت حركة أمل هجوماً على املخيمات الفلسطينية املكتظة بالالجئني، 
وساهمت املذابح الواسعة التي وقعت في هجرة ما تبقى من املتعلمني، وأثرت نفسياً على 
جي������ل كامل من الطالب، فنش������أ جيل يائس من كل ش������يء في احلياة، مب������ا فيها التعليم. 
وللداللة على ما وصل إليه املس������توى العلمي نتيجة مجازر املخيمات، نذكر أنه في العام 
الدراس������ي 1990-1991 لم ينجح في امتحانات الشهادة الرس������مية املتوسطية اخلاصة 
على مس������توى الذكور غير اثن������ني هما: عيد فيراوي وأحمد احل������اج علي. وبعد أن كانت 
الفرحة تدخل معظم بيوت املخيم مع صدور النتائج الرسمية وصلت النسبة إلى مستوى 
كارثي. وال ننس������ى أن مبرة امللك فيصل أُقفلت أثناء ح������رب املخيمات، واحتلها مهجرون 
م������ن خارج املخي������م. كما أنه خالل مجازر املخيمات والتي اس������تمرت ما بني عامي 1985 
و1987 انقطعت األغلبية الساحقة من الطالب الثانويني واجلامعيني عن دراستهم نتيجة 

اخلطف والقتل على الهوية.

في بداية العام 1987 اتُخذ قرار من فاعليات املخيم بضرورة إنشاء مدارس للمرحلة 
االبتدائية واملتوس������طة في املخيم حتى ال ينقطع الطالب عن التعليم مدة أطول، وتشكلت 
جلنة لهذه الغاية من: محمد أبو الزهرا، حسن رباح، أحمد مصطفى، سالم سالم، سمير 
ش������حادة، محمد عبد. كانت في البداية أزمة تأمني التجهيزات واللوازم املدرسية، فأذكر 
أنن������ا كنا كط������الب جنلس على غطاء ُوض������ع على األرض، بعد أن مت طل������ي احلائط بلون 
أس������ود لنتمكن من الكتابة عليه. وتنقلنا بني عدة مباٍن متواضعة. وش������يئاً فش������يئاً أخذت 
115- برزت قضية في املدارس الفلسطينية املتوسطة والثانوية أنه حني يراجع األستاذ أسماء احلضور والغياب، 

يُقال »حاضر« أو »بدارو« بدالً من غائب. و»بدارو« هو مركز االعتقال الرئيسي للفلسطينيني في ذلك الوقت. 
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التجهيزات املتواضعة حتتل مكاناً في بعض الصفوف، وهذه التجهيزات تش������مل املقاعد، 
وألواح اخلشب. 

واستمّرت هذه التجربة الرائعة، والتي توّحدت إلجناحها كل الفصائل، حوالي خمسة 
أشهر، وكانت ذات أهمية كبرى لعدم االنفصال التام بني التلميذ والتعليم إلى أن افتُتحت 
مدرسة اليرموك االبتدائية لعدة أشهر لتأوي طالب املرحلة املتوسطة، حتى يتم تأهيلهم، 
ويذهبوا إلى مدارس������هم دون أن يضيع عام دراس������ي آخر عليهم، بعدما فقدوا على األقل 
عاماً دراس������ياً نتيجة احلص������ار الطويل. وتوصلت (األنروا) والقوات الس������ورية إلى اتفاق 
يقضي مبنح (األنروا) طالبها بطاقات تس������مح لهم باخلروج من املخيم إلى مدرستهم في 

أوقات محددة.

في العام الدراسي 1992-1993 بدأت تتحّسن النتائج في الشهادة الرسمية املتوسطة 
لكنه������ا بقيت دون املس������توى املطلوب، أو املعدل العام لش������هادة البروفي������ه. وكان املجتمع 
الفلس������طيني في مخيم برج البراجنة بحاجة إلى ث������ورة تعليمية حقيقية تنتصر على آثار 
حرب املخيمات في املجال التعليمي، لكن من يقود الثورة عادة هم النخبة املتعلمة، والتي 

أصبحت مبعظمها في بالد املهجر. 

ف������ي العام 1991 بدأ النضال الفعلي والضغط على (األن������روا) من أجل افتتاح ثانوية 
ت������ؤوي الطالب، خصوصاً أن الطالب في املخيم عاجز متاماً عن دفع األقس������اط العالية 
للمدارس اخلاص������ة. وتداعت املنظمات الثقافية إلى اجتماع لبحث هذا املوضوع وكيفية 
الضغ������ط على (األنروا)، وكان ذلك في العام 1992، وكن�������ُت حاضراً في االجتماع مبعية 
أحد املندوبني، وجرى االتفاق على كل شيء، ُسبل التحّرك، صيغة البيان املطلبّي. إال أن 
خالفاً وقع تسّبب بإنهاء االجتماع، أما سبب اخلالف فهو من الذي سيقرأ البيان! فوقعت 
الثقافة ضحية السياسة، حيث إن املنظمات الثقافية تتبع لفصائل سياسية، ووقع التعليم 

ضحية السياسيني وأنص�اف املثقفني.

رغم ذلك في العام الدراس������ي 1993-1994 افتتحت (األنروا) ثانوية اجلليل في برج 
البراجن������ة، وتوّلى إدارتها (أبو املكارم)، الذي كان ذا ش������خصية قوية، وصاحب فلس������فة 
تعليمي������ة، فكانت النتائج في االمتحانات الرس������مية مبهرة وجتاوزت التس������عني باملائة في 
األع������وام األولى، وما لبث أن تقاعد (أبو امل������كارم) بعد خدمات جليلة قّدمها للتعليم. في 
السنوات األخيرة بلغت نس������بة النجاح في ثانوية اجلليل بالشهادة الرسمية 100%، ولكن 
ه������ذه النتيجة ال تعكس الواقع أبداً. فعدد من ينجح في الش������هادة الرس������مية املتوس������طة 
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(البروفيه) في بيروت بلغ 372 تلميذاً في العام الدراس������ي 2005-2006، بينما بلغ عدد 
الذين جنحوا في الش������هادة الرسمية مبدرسة اجلليل 125 تلميذاً، ومعنى ذلك أن حوالي 
ثلث الذين تخطوا املرحلة املتوس������طية بنجاح، اس������تطاعوا أن يصل������وا إلى الصف الثالث 
ثانوي. وبذلك تكون ثانوية اجلليل قد قّدمت أرقاماً أقل ما يُقال فيها أنها تش������ّكل غطاء 

فعلياً للواقع السيئ للتعليم في مدارس (األنروا) ببيروت.

بلغت مدارس (األنروا) في مخيم برج البراجنة أربع مدارس ابتدائية، وأربع متوسطة، 
وواح������دة ثانوية. وبلغ عدد التالميذ 2539 تلميذاً للعام الدراس������ي 2005-2006. 116 أما 

املدارس فهي كالتالي:
مدرسة البيرة املتوسطة واالبتدائية للبنني 

نسبة النجاح في الشهادة املتوسطة 42.9 باملائة. مدير املدرسة ياسر خالد.

مدرسة اليبنة املتوسطة واالبتدائية للبنات
نسبة النجاح في الشهادة املتوسطة 75.8 باملائة. مديرة املدرسة أمل فريجة.

مدرسة اليرموك االبتدائية للبنات
عدد التلميذات 254 تلميذة. املديرة احلالي شهربان عبد الرازق.

مدرسة اخلليل االبتدائية للبنني
عدد التالميذ 270 تلميذاً. املدير احلالي أسعد األسعد.

مدرسة طولكرم االبتدائية للبنات
عدد التلميذات 291 تلميذة. املدير احلالي محمود طالب.

مدرسة املنشية االبتدائية للبنني
عدد التالميذ 291 تلميذاً. املدير احلالي حسن سريج.

مدرسة اجللود املتوسطة للبنات
عدد التالميذ حوالي 300 تلميذة، نسبة النجاح في الشهادة املتوسطة 82.8 باملائة. 

املديرة احلالية نهاد املوعد.

116 - موقع (األنروا) على االنترنت.
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مدرسة حيفا املتوسطة للبنات
عدد التلميذات 300 تلميذة، نس������بة النجاح في الشهادة املتوسطة 89.5 باملائة. وهي 
تقع في بئر حسن ولكن تضم عدداً ال بأس به من طالبات املخيم. املديرة احلالية بشيرة 

دغيم.

مدرسة القدس املتوسطة للبنني
نسبة النجاح في الشهادة املتوسطة 42.7 باملائة. املدير احلالي أيوب دخل الله.

ثانوية اجلليل
تضم املدرس������ة حوالي 750 طالباً وطالبة، نسبة النجاح في الشهادة الرسمية الثانوية 

تقارب 100 باملائة. املدير حتى عام 2006 عنتر عبد العزيز.

مش������اكل مدارس (األنروا) في مخيم برج البراجن������ة والطالب عديدة، وقد ال تختلف 
كثي������راً عن األزمات التي يعاني منها معظم الطالب الفلس������طينيني ف������ي املخيمات، منها 
اكتظ������اظ الصفوف، فرغم زيادة عدد الطالب إاّل أن مدارس (األنروا) بقيت على ما هي 
علي������ه. إضافة إلى األوضاع السياس������ية، وفقدان احلافز على التعلّ������م نتيجة التمييز في 
مجاالت العمل، واإلحباطات التي أنتجتها األوضاع السياسية واالجتماعية. أما التسّرب 
املدرس������ي في مخيم برج البراجنة فنسبته عالية، حيث تشير دراسة أجرتها كلية الصحة 
العام������ة في اجلامعة األميركية في بيروت ونش������رت في حزيران 2005، أن 44 باملائة من 
الش������باب ما بني 13 و 19 عاماً ال ينتس������بون ألية مدرس������ة أو جامعة، مع أن 85.3 باملائة 

منهم يرغبون بأن يكونوا في جامعة أو مدرسة.

 وبش������كل عام إذا أردنا أن نقارن وضع التالميذ الفلس������طينيني في لبنان مع أقرانهم 
الفلس������طينيني في س������وريا لبدت النتيجة لصالح األخيرين، فعدد الطالب الفلسطينيني 
ف������ي لبنان هو 38370 تلميذاً، أما في س������وريا فهو 65477 تلميذاً، مع أن عدد الس������كان 
للعام 2006 هو 408438 في لبنان و442363 في س������وريا. و»في امتحان ش������هادة الكفاءة 
(البروفيه) اللبنانية السنوي للطالب في املصنف الثالث اإلعدادي املعقود في متوز/يوليو 
2004، حقق الطالب في مدارس الوكالة معدل جناح بلغ 53 في املائة مقابل 64 في املائة 
ف������ي املدارس احلكومية (...) وبلغ معدل النج������اح بني طالب مدارس الوكالة في امتحان 
الش������هادة اإلعدادية في اجلمهورية العربية السورية 96 في املائة مقابل 66 في املائة في 
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املدارس احلكومية«117. وجتدر اإلش������ارة إلى أن الطالب الفلسطينيني في لبنان يواجهون 
صعوبة في االلتحاق باملدارس احلكومية بس������بب اإلجراءات والشروط، وكذلك باملدارس 

اخلاصة بسبب التكاليف العالية.

الروضات
تكاد تكون مش������اكل تالمي������ذ الروضات في مخيم برج البراجن������ة واحدة. من األزمات 
النفس������ية التي يعانيها الطف������ل نتيجة الوضع االقتص������ادي واالجتماعي. وكذلك الصحة 
اجلس������دية التي يفتقدها العديد من األطفال بس������بب الضغط السكاني، وتقارب املباني 
وغيره������ا. أما األلعاب فبدت إلى حّد بعيد متش������ابهة: الفنون، لعبة البازل، الرياضة، مع 
اختالف في تقدمي األلعاب وفي طرق ممارستها، وبعض الروضات تُخضع سنوياً مربياتها 
لدورات عديدة، والبعض اآلخر، قد متّر سنوات دون أن يفعل ذلك. أما الروضات فهي: 

روضة غسان كنفاني
هي الروضة األقدم في مخيم برج البراجنة حيث تأسس������ت في العام 1974، وتتولى 
إدارتها سهام عبد الرازق. ضمت الروضة للعام الدراسي 2006-2007 حوالي 70 طفاًل. 
ورمبا أهم ما ميّيز هذه الروضة هو اهتمامها املضاعف مبادتي الرس������م واملوسيقى. كما 
أن معظم طاقمها اإلداري يخضع لدورة أو دورتني سنوياً على األقل. وتهتم كذلك الروضة 

مبادة حقوق اإلنسان.

دالل املغربي
تأسس������ت في العام 1979، مديرتها األولى جهينة عكاشة، أما اليوم فتتولى اإلشراف 
على الهيئة اإلدارية ليلى اجلشي. ضمت الروضة للعام الدراسي 2006-2007 حوالي 85 

طفاًل. أما البناء فهو مؤلف من ست غرف وملعبني وخمس حمامات. 
تهت������م الروضة بتدريس حقوق الطفل بطريقة مبس������طة لتالمذتها، وكذلك هي مهتمة 
بالصحة النفس������ية والفنون وغير ذلك من أساليب الترفيه عن األطفال. أما األغنية التي 

اختارتها الروضة لتالمذتها منذ إنشائها تقريباً:
روضتنا روضة دالل 
بتعلمنا نصير رجال
دالل وصحابا قالوا
للوطن نكون رجالو

117 -  تقرير املفوض العام لوكالة (األنروا)، 1 متوز 2004-30 حزيران 2005، صفحة 16.
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نحنا حفظنا الوصية
سرنا بخط الفدائية

ثورة ثورة حتى النصر
ثورتنا عربية

 روضة اإلنعاش
تأسس������ت الروضة في العام 1983، وتولت إدارتها بداية فريال خشان، وحالياً عايدة 

احلسن. تضم الروضة حوالي 50 طفاًل. وتتميز بدورات احلاسوب.

روضة النجدة الشعبية
أنش������ئت في املخيم خالل العام 1984 وتولت إدراتها محاسن بيرقجي منذ التأسيس 
حتى العام 2006 حني هاجرت إلى بريطانيا فتس������لّمت املسؤولية ابتسام العريض. ويبلغ 
عدد طالب الروضة حوالي 70 طالباً. وتتميز هذه الروضة بأنها تتابع الطفل في املرحلة 
االبتدائية حتى تطمئن على س������لوكه وتفاعله املدرس������ي. وهناك دورات لألساتذة بشكل 
منتظم، كما يوجد إش������راف نفسي واجتماعي. وتهتم الروضة بوضع برامج لألهل بحيث 
يش������اركون باإلش������راف على أطفالهم. وتف������رض الروضة عليهم زي������ارة أطفالهم ومراقبة 

سلوكهم داخل الروضة. وهناك جلان لألهل: جلنة تربوية، صحية، اجتماعية.

روضة الهدى
تأسس������ت في العام 1984 وتضم حوالي اخلمسني طفاًل، ويتولى إدارتها عبد املجيد 

العلي.

روضة الصمود
تأسس������ت روضة الصمود في العام 1985، وتتول������ى إدارتها زهر عبد اللطيف. وتضم 
الروضة حوالي 75 طفاًل. وتهتم الروضة باإلضافة إلى األشغال اليدوية مبادة املوسيقى 

وبعض املشاهدات لألطفال على أجهزة الكومبيوتر.

روضة القسام
تأسس������ت في العام 1987، يبلغ عدد الطالب حوالي 200 طفل. أما أسماء الصفوف 
فهي: حيفا، يافا، نابلس، صفد، عكا، جنني، الناصرة، بيسان، طولكرم، اخلليل. مديرتها 

احلالية فادية لوباني.
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روضة احملبة
تأسست في العام 1993، تضم حوالي 70 طفاًل، وتتولى إدارتها سهى اجلرشي.

روضة براعم األقصى
تأسس������ت في الع������ام 1997، وتتولى إدارتها عبير الطنج������ي، تضم الروضة 60 طفاًل، 
وترّك������ز إضافة إلى الفنون والترفيه على تدري������س مادة الدين. أما صفوفها فقد اختارت 

لها أسماء: يحيى عياش، عائشة أم املؤمنني، خديجة الكبرى.

روضة فلسطني
تأسست في العام 1997، املديرة احلالية أماني علي، بلغ عدد التالميذ للعام الدراسي 

2006-2007 حوالي 115 طفاًل.

روضة الشهيد
تأسس������ت في العام 2000، في البداية كانت مديرتها لينا العيساوي ثم أصبحت غادة 
العوض������ي. تضم الروضة 140 طفاًل، باإلضافة إلى 15 طفاًل في احلضانة التي تديرها. 
اختارت الروضة لصفوفها أس������ماء: يحيى عياش، أحمد ياس������ني، عبد العزيز الرنتيسي، 

الوعد الصادق، محمد الدرة، فارس عودة، إميان حجو.

الت��عل�ي����م
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الشهيد محمد اليماني (ميني الصورة) وحسني احلصري يرفعان الفتة وطنية مبدرسة مخيم برج 
البراجنة (اليرموك حالياً) بتاريخ 1955/3/12

الطالب مصطفى حمزة وعدد من زمالئه ينشدون القسم مبدرسة اليرموك في العام 1956
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حني يصبح القبر أكثر اتساعًا من املشفى
عند إنش������اء مخيم برج البراجنة في العام 1949 كان الصليب األحمر يتولى الرعاية 
الصحية، وانتقلت املهمة إلى وكالة (األنروا) في العام 1950. وكانت عيادة األنروا بداية 
عند أشبال الساحل (حارة حريك)، ثم انتقلت إلى منطقة بعجور، لطابق مستأجر من آل 
حاط������وم فكان يتم فيه معاجلة بع������ض احلاالت، وفحص النظر، أما عيادة الصحة العامة 
فكان عند مبنى س������ليم (ش������رقي املخيم)، وكان يديرها الطبيب حنا خوري. أما احلاالت 
التي كانت بحاجة إلى عمليات جراحية، أو املستعصية فكان يجري حتويلها إلى مستشفى 

قلب يسوع، مع تغطية التكلفة كاملة من جانب (األنروا). 

في السبعينيات بدأت األحزاب والفصائل الفلسطينية املختلفة تقوم بافتتاح العيادات 
الصحية، فكانت البداية مع افتتاح مس������توصف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلس������طني 
ف������ي الع������ام 1970، ووجود أطباء ذوي علم وخبرة كان منهم: كامل مهنا (رئيس مؤسس������ة 
عامل حالياً)، علي الزين، الطبيبة اإليطالية رافائيال118. وافتُتح كذلك مستوصف جلبهة 
التحرير العربية في العام 1976. وفي منتصف الس������بعينيات بدأ قدوم وفود من األطباء 
األملان بواسطة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وأخذوا يعاجلون املرضى في مستوصف 

خاص بهم، إضافة إلى بعض األطباء الفلسطينيني والعرب. 

مستشفى حيفا
في العام 1969 تأس������س الهالل األحمر الفلسطيني من أجل تقدمي اخلدمات الطبية 
واالجتماعية للشعب الفلسطيني. وفي بداية السبعينيات أنشئت مستشفى غزة في منطقة 

ي بعض املواليد من اإلناث في  118 -  هي زوجة تيسير خالد، عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية، وسمُّ
املخيم باسمها.

ال��ص��ح����ة
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صب������را فكان يلجأ إليها العديد م������ن مرضى مخيم برج البراجنة. وفي العام 1970 افتتح 
الهالل مستوصفاً في املخيم. في العام 1974 وبعد ارتفاع حاالت اإلعاقة نتيجة احلروب 
التي بدأت تطل على لبنان، من قصف إسرائيلي لبعض املخيمات، اشتباكات متقطعة مع 
اجليش اللبناني، عمليات فدائية ضد االحتالل، كل هذا دفع بالتفكير إلى تأس������يس دار 
نقاهة للجرحى ضّمت حوالي 60 جريحاً معظمهم من الضفة الغربية، وُعرفت هذه الدار 
باسم مستشفى حيفا. أما مدير املستشفى في ذلك الوقت فكان عبد العزيز اللبدي. إلى 

جانب دار النقاهة في املستشفى أُضيف فيما بعد مركز للطب الوقائي (التطعيم).

في العام 1980 ُشرع في تطوير املستشفى عمرانياً، فبنيت أربعة طوابق، وكان املخطط 
أن يُضاف إلى املستشفى قسم جراحة، وقسم توليد، وقسم لذوي االحتياجات اخلاصة، 
لم يكتمل املش������روع بسبب االجتياح اإلس������رائيلي للبنان في العام 1982. 119 وانتقل طاقم 
املستش������فى خالل االجتياح إلى مبنى في ش������ارع عبد النور، وكان مدير ذلك املستش������فى 
امليداني عزت األسمر. واستُقدم إلى املستشفى املؤقت جراح عظم وطبيب صحة عامة، 
وكانت جُترى العمليات املس������تعجلة ثم يجري حتويلها إلى بقية املستشفيات. أما بالنسبة 
للمستشفى األساسي فُدمر خالل االجتياح ثالثة طوابق منه. بعد االجتياح، سكن الطابق 
املتبقي بعض أهالي املخيم الذين ُدمرت بيوتهم خالل الغزو اإلسرائيلي. واستطاع بعض 
الطاقم املتبقي فتح غرفة كعيادة صحة عامة، واستعيض عن الكرسي بصندوق خشب كان 
يجلس عليه الطبيب ليعاين املرضى. ثم بدأت الفرق الطبية األجنبية تتوالى على املخيم 
لتقدمي اخلدمات املجانية. وفي العام 1983 وضع اجليش اللبناني نقطة عسكرية بالقرب 
من املستشفى، وكانت تتم بعض االعتقاالت من داخلها دون مراعاة للمواثيق الدولية التي 
حتمي الطاقم الطبي واملستش������فيات. وافتتحت الفرق التابعة للوحدة اإليطالية في القوة 

املتعددة اجلنسيات عيادات متنقلة.

في العام 1984 شرع الهالل األحمر الفلسطيني بترميم املستشفى وأنشأ غرفة عمليات 
بسيطة. وفي العام 1985 وحني وقوع حرب املخيمات لم يكن في املستشفى سوى طبيب 
صحة عامة، حيث كان التركيز على مستشفى غزة. وبعد حرب رمضان األولى في العام 
نفسه، وسرقة مستشفى غزة والتصفية اجلسدية التي تعّرض له معظم موظفيها، انتقل 
املجهود املالي والتقني للهالل إلى مستشفى حيفا فتم حتصينه باإلسمنت املسلح، وجرى 
تطوير غرفة العمليات، واس������تُقدم عدد من اجلراحني املهرة. وخالل املعارك الفلسطينية 

الداخلية في العام 1988 ُسرقت معظم مستلزمات املستشفى، ثم أُعيد جتديدها. 

أيار  البراجنة،  برج  مخيم  املستشفى،  في  متريضي  مسؤول  احلليم،  عبد  مشهور  مع  خاصة  مقابلة   -  119
.2007
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في العام 1994 جرت عملية ترميم واس������عة للمستش������فى وجتهيز أربع غرف عمليات 
وذل������ك بهبات وتبرعات من مؤسس������ات بريطانية كندية وفاعل اخلي������ر املعروف املرحوم 
حس������ني الطبري، وكذلك مؤسسة أملانية قدمت مس������اعدات بعد اتصاالت أجراها معها 
املدير األس������بق للمستش������فى الدكتور رضا آغ������ا120. في أواخر الع������ام 2006 كانت معظم 
االختصاص������ات متوافرة في املستش������فى (العظم، اجلراحة العام������ة، أنف وأذن وحنجرة، 
توليد نسائي، أطفال، قلب، مسالك بولية، باطني، غدد، أعصاب، عيون)، وبأسعار رمزية 
للعيادات، وأسعار معقولة للعمليات. أما العمليات التي حتتاج إلى آالت وجتهيزات دقيقة 
كالقلب املفتوح وجراحة الدماغ وغيرها فافتقرت املستشفى إليها. ويبلغ عدد األسّرة في 

املستشفى حوالي 45 سريرا121ً.

األنروا
كما أش������رنا بداية فإن وكالة غوث وتش������غيل الالجئني الفلس������طينيني (األنروا) كانت 
تغط������ي تكلفة العمليات التي يحتاجها الالجئون الفلس������طينيون. ف������ي العام 1982 بدأت 
تقلص خدماتها بش������كل كبير، ولم تعد ميزانيتها تش������هد زيادة تتناس������ب مع ازدياد عدد 
الالجئني الفلس������طينيني. ويوضح اجلدول أدناه ميزاني������ة الوكالة (األرقام باملليون دوالر) 

وعدد الالجئني:

عدد الالجئنيالعجزاملصاريفاإليراداتالسنة
1982222.6226.93.31925726
1983189.3202.2131957061
1984178193152034314
1985164.4188.123.72093545
1986184194.210.22107108

في العام 1984 أوقفت (األنروا) حتويالتها إال في حاالت محددة، وانقطعت اإلعاشة 
عن املواطنني إال في حاالت العسر الشديد، وعلى فترات متباعدة وغير كافية أبداً. بعد 
توقيع اتفاقية أوس������لو أصبح تركيز األنروا أكثر فأكثر عل������ى املناطق احملتلة عام 1967، 
وحّولت معظم ميزانيتها إلى تلك املناطق. وفي لبنان »أوقفت املساعدات العالجية ملرضى 
الفش������ل الكلوي، وامتنعت عن دفع أي مساعدات مالية ملرضى القلب املفتوح فوق الستني 

120 - االتصاالت أجراها بعد تركه ملسؤولياته اإلدارية بست سنوات تقريباً.
برج  الفلسطينيني في مخيم  والبيئية لالجئني  الصحية  األوضاع  دراسة  ورحاب حمدان،  121 - ماهر حميد 

البراجنة، بيروت 2006.

ال��ص��ح����ة
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عاماً. تقتصر مس������اهمات مرضى القلب املفتوح دون الستني عاماً على مبلغ 1500 دوالر 
لعملية تراوح تكلفتها بني ستة وسبعة آالف دوالر. ال تتخطى مساهمتها ملرضى السرطان 
مبلغ 2400 دوالر أمريكي في خالل سنة، علماً بأن ثمن جرعة من العالج الكيميائي يصل 
إلى نحو 700 دوالر«122، واحلّد األقصى الذي ميكن أن تدفعه (األنروا) كتكاليف للمريض 
الواحد املصاب بالسرطان هو 5000 دوالر. وفي العام 2006 برز مرض التالسيميا كغاٍز 
جدي������د للمخيم، حي������ث بلغت احلاالت املصابة بهذا املرض أكثر م������ن 25 حالة، وال تُقّدم 

األنروا أية مساعدات ألصحاب تلك احلاالت.

ف������ي عيادة (األنروا) باملخيم حالياً طبيبا صحة عامة اثنان، وطبيب أس������نان، وطبيب 
نس������ائي ومختبر يفتقر إلى بعض املستلزمات الضرورية. يعاين طبيبا الصحة حوالي 84 
مريضاً يومياً خالل ست ساعات، وهو دون شك رقم كبير للغاية، فال يأخذ املريض حقه 
بالعالج، وال يس������تطيع الطبيب إيفاءه ذلك احل������ق، وإال حرمه مرضى آخرين. أما طبيب 
األسنان فيعاين 26 مريضاً يومياً، فتكاد مهمته تنحصر بالقلع، فيسمي بعض أبناء املخيم 
عيادة طبيب األس������نان في (األنروا) باملقالع. وبالنتيجة، هناك طبيب صحة لكل 13000 
فلسطيني، وطبيب أسنان ل� 26000 شخص، هو عدد الفلسطينيني في املخيم واجلوار. 
ف������ي املخيم حالياً س������بع صيدليات غير مرخص لها من قب������ل وزارة الصحة في لبنان 
ونقابة الصيادلة بسبب قانون العمل اللبناني. كما يوجد أربع عشرة عيادة خاصة. إضافة 

إلى أربعة مختبرات (مختبر لألنروا، مختبر مستشفى حيفا، ومختبران خاصان).

تفي������د بعض اإلحص������اءات123 اخلاصة باألوضاع الصحية لالجئني الفلس������طينيني في 
لبنان بالتالي:

- إن 5 باملائة من األطفال بني السنة األولى والثالثة من العمر يعانون من سوء التغذية 
(مقارن������ة بأقل من 1 باملئة في مخيمات األردن). ويقع 4 باملئة إضافية في فئة »األطفال 

.( FAFO 2000 :املصدر).املعّرضني للعطب« مقارنة ب�2 باملئة في األردن
- في العام 1997 ُس������جلت 26 حالة وفاة بني األطف������ال حديثي الوالدة و35 وفاة بني 

(UNRWA 2000:املصدر) .الرضع لكل 1000 مولود حي
 Center:عدد األسرة املدعومة في املستشفيات فهو 4000/1 من السكان. (املصدر -

(for Lebanese Studies 1995

122 - النتائج الدرامية خلفض (األنروا) خدماتها للفلسطينيني في لبنان، صحيفة السفير، 7 تشرين الثاني 
.2003

123 -  املخيمات الفلسطينية.. حالة إنسانية أم عسكرية؟، املركز العربي للمعلومات، الطبعة األولى،  بيروت 
2007، صفحة 119-118. 
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- بني العامني 1989 و 1995 انخفص عدد أس������ّرة املستشفيات املتاحة للفلسطينيني 
في لبنان مبقدار يزيد عن النصف من 0.56 سرير إلى 0.25 سرير لكل 1000 شخص. 

(Besson 1997 :املصدر)
- يعاني حوالي ش������خص واحد تقريباً من كل خمس������ة الجئني فلسطينيني من مشكلة 
صحية مزمنة. ويش������عر واحد من كل أربعة باليأس من املستقبل. ويتعاطى حوالي العدد 
نفسه (21 باملئة) األدوية بانتظام ألسباب اإلحباط النفسي، كما أن 16 باملئة قد استعملوا 

(FAFO 2000 :املصدر) .هذه األدوية أحياناً خالل األشهر الستة املاضية

في تقرير للمفوض العام لوكالة (األنروا) للعام 2004-2005 يقول بأنه »تفيد منظمة 
الصحة العاملية بأن اإلنفاق الس������نوي للفرد الواحد عل������ى الصحة في البلدان املنخفضة 
الدخل يتراوح بني دوالرين إلى 50 دوالراً. أما متوسط إنفاق الوكالة على الصحة في عام 

2004 فقد ُقدر مببلغ 14.6 دوالراً لالجئ الواحد«124.

ما س������بق من إحصائيات ملسها الالجئون الفلس������طينيون في مخيم برج البراجنة على 
أرض الواقع، واستش������عروها بح������االت تُوفي أصحابها على أبواب املستش������فيات، وكانت 
الدافع الرئيس������ي وراء إنشاء جمعيات صحية بهدف مساعدة احلاالت املرضية القاصرة 
ع������ن اإليفاء بتكاليف العالج، فتأسس������ت جمعية األمل الصحي������ة وجمعية القلب املفتوح، 
كما أن أحد األهداف الرئيس������ية إلنش������اء الروابط القروية كان املش������كلة الصحية. ومما 
يُضاع������ف األزمة الصحية لالجئ������ني في لبنان، مقارنة ببقية الالجئ������ني، أنهم الوحيدون 
الذي������ن ال يتلق������ون رعاية صحية من الدول������ة املضيفة، وحتى عندما يدفعون اش������تراكات 

الضمان االجتماعي فإنهم ال يستفيدون من اخلدمات املقدمة ملنتسبيه.

أدى االكتظاظ الس������كاني وس������وء الوضع االجتماعي واالقتص������ادي إلى تدهور احلالة 
الصحية ألكثر أبناء املخيم، وبرزت املشاكل واألمراض التالية:

أمراض القلب.  -
إن غياب ش������بكة املياه الصاحلة للشرب يؤدي إلى انتش������ار أمراض عديدة مثل   -

اإلسهال واألمراض اجللدية واإلصابة بالطفيليات املعوية.
أمراض اجلهاز التنفسي.  -

مرض ضعف النظر، بس������بب ضيق املساحات، والذي يؤدي - أي الضيق -  إلى   -
تعب في عضالت العيون.

124 -تقرير املفوض العام لوكالة (األنروا) لعام 2005، صفحة 26.

ال��ص��ح����ة
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مرض السكري وضغط الدم.  -
أمراض فقر الدم نتيجة سوء التغذية.  -

حاالت وفيات األطفال.  -
األمراض النفسية، واألمراض اجلسدية التي تسببها.  -

ويُشار إلى أنه قبل العام 1990، وبسبب أقنية الصرف الصحي املكشوفة، كان ينتشر 
القمل بكثرة، وبعد إنش������اء (األنروا) لألقنية املغطاة، تراجعت نسبة املصابني بهذا املرض 

إلى نسبة دنيا وحاالت قليلة جداً. 

وجتدر اإلشارة إلى غياب الوعي الصحي، حيث إن عدم جلوء معظم احلاالت املرضية 
إلى الطبيب يعود إلى غياب التوعية الصحية، أو بس������بب العامل االقتصادي، وفي دراسة 
الصح������ة احلضرية لكلية الصحة العامة في اجلامعة األميركية في بيروت بالعام 2005، 
أظه������رت أن 65.1 باملئة من أهالي املخيم يحصلون على معلوماتهم الصحية من العائلة. 
وتبقى املش������اكل الصحية كأية مش������اكل أخ������رى ال ميكن معاجلتها جذري������اً إال من خالل 
حت������ّركات جماعية حتاول الضغط على املؤسس������ات الدولية باجت������اه إيجاد حلول لألزمة 
الصحية، وكذلك تسعى إلى اجتراح وإبداع طرق للمشاكل الصحية، حتى ال تبقى املقابر 

أقرب إلى الالجئ من املستشفيات.
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الرياضة بدأت بكرة من جوارب
الرياضة الفلسطينية في الش������تات هي امتداد للرياضة الفلسطينية قبل عام 1948. 
فقد نقل الالجئون الفلس������طينيون جتاربهم الرياضية إلى مناطق اللجوء، مس������تعينني بها 
كإحدى الطرق لبقاء القضية الفلسطينية والعودة حية، وهذا ما ياُلحظ من خالل تسمية 
األندية تيمناً بأس������ماء القرى واملدن الفلسطينية. و»شاركت فلسطني (قبل العام 1948) 
في البطوالت والدورات الرياضية العربية واإلقليمية والدولية. ففي س������نة 1928 تأسس 
االحتاد الفلس������طيني لكرة القدم، الذي ش������ارك في تصفيات كأس العالم س������نة 1934. 
وعام 1944 صدر قرار بتش������كيل االحتاد الرياضي العربي الفلس������طيني العام، وهو أعلى 
جهاز يخطط للحركة الرياضية الفلسطينية«125. وبرزت أندية عديدة في فلسطني بكافة 
األلعاب الرياضية. وكذلك كان للكشاف العربي الفلسطيني دور مهم في احلركة الكشفية 
الفلسطينية قبل النكبة، وانتقل الكشاف باسمه ومبعظم قيادته إلى لبنان لينشئوا كشافاً 
ساهم بشكل كبير في تطور احلركة الكشفية الفلسطينية، التي شكلت األرضية النطالق 

العديد من قادة الثورة الفلسطينية فيما بعد. 

فريق الكابري
ف������ي مخيم برج البراجنة بدأ الفتيان في العام 1951، وخصوصاً فتيان بلدة الكابري، 
بالذهاب ألداء بعض التمارين الرياضية في منطقة احلرج. وفي العام 1952 أسسوا فريق 
كرة قدم س������موه فريق »الكابري«، وكانوا يس������تعيضون عن الكرة بجوارب جرى جتمعيها 
ويش������كلونها كالكرة. وضم الفريق: حس������ني احلصري (العباً ومدرباً)، أحمد أبو خريبة، 
محمود أبو خريبة، ط�ه عيس������ى، موسى طحان، محمود فيراوي، صالح فيراوي (حارس 
مرمى)، عبد بلقيس، س������عيد راضي، محمد األنس، موسى بلقيس، خالد النجمي، محمد 
بلقيس، خضر فيراوي. وُحّدد اش������تراك أسبوعي بقيمة عشرة قروش لشراء كرة. ورغم 

125  خالد عجاوي، احلركة الرباضية الفلسطينية في الشتات، الدار الوطنية اجلديدة، ص 15.
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حالة األهل املادية البائس������ة إال أنهم كانوا يس������اهمون ويشجعون على ذلك. ثم قام فريق 
الكابري بتنظيف قطعة أرض في منطقة الغزار، احملاذية للمخيم، وتسويتها، واتخذ منها 
ملعبا126ً. بعد مدة زمنية قصيرة توّقف نش������اط فريق الكابري ليتّم تأس������يس فرق جديدة 

أكثر تنظيماً وشمولية. أُعيد تأسيس الفريق في السبعينيات لبضع سنوات.

فريق القسطل
ف������ي العام 1955 ومع حاجة املخيم إلى فريق رياضي يتجاوز ما هو موجود نحو فرق 
أكثر تعميماً وتنظيماً، سعى القوميون العرب إلى إنشاء ناٍد رياضي أسموه نادي القسطل. 
ورغم الدافع السياس������ي والرياضي إلنش������اء النادي، إال أن حسني احلصري يضيف سبباً 
آخر وهو اجتماعي، حيث بدأ الش������باب، وخصوصاً شباب الكابري، ارتياد املقاهي بشكل 
مبال������غ فيه، مما فرض على املعنيني باملخيم إيجاد متنفس للش������باب ف������كان التفكير بناٍد 
رياض������ي ذي أهداف اجتماعية ورياضي������ة. وكان أحمد اليماني (أبو ماهر) مبثابة املوّجه 

للنادي واألعضاء واملرجع لهم في كل خطوة أرادوا القيام بها.

جرى اس������تئجار مقر للنادي في جورة التراش������حة (مكان بيت حس������ن األشوح حالياً)، 
وحصلت انتخابات لرئاس������ة النادي فاز فيها حس������ني احلصري، كما فاز الشهيد محمد 
اليماني بأمانة الس������ّر. وب������دأ جتهيز النادي بكتب ثقافية وسياس������ية معظمها ذات اجتاه 
قوم������ي. وضّم النادي، إضافة إلى فريق كرة القدم، فريقاً لرفع األثقال، فريق كرة طاولة، 
فريق سباحة برز منه: مصطفى حمزة وأحمد األسمر. وكان االشتراك الشهري املستحق 
على كل عضو 25 قرش������اً. باإلضافة إلى تلقي النادي تبّرعات من متمولني فلس������طينيني 

مثل محمد فستق.

ولم يس������لم أعضاء النادي م������ن املالحقات القضائية واالس������تدعاءات املتالحقة فكان 
رئيسه حس������ني احلصري ضيفاً دائماً على س������جون الس������لطة اللبنانية »وتعّرْضت كثيراً 
للتعذي������ب، وضغوط هائلة من أجل التعاون مع مخاب������رات الدولة، حتى هربت إلى أملانيا 

عام 1962، وعندما عدت في العام 1966 اعتُقلت يوم زواجي«127. 

وكان في نادي القسطل، باإلضافة إلى القوميني العرب، بعض البعثيني، ودب اخلالف 
السياس������ي بينهم في الستينيات، خصوصاً بني أحد القوميني العرب  وف.ج. (بعثي). ثّم 

بنتيجة اخلالفات وظهور نواٍد جديدة واملالحقات القضائية توقف نشاط النادي.

126 - مقابلة خاصة، حسني احلصري، مخيم برج البراجنة، 22 أيار 2007.
127- مرجع سابق.

ال��ري���������اض���������ة
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الكشاف العربي الفلسطيني
في العام 1955 بدأ احلديث املتزايد بني الشباب في مخيم برج البراجنة عن ضرورة 
إحياء الكشاف الذي كان موجوداً في فلسطني. واتفق عدد من القوميني العرب، وبتوجيه 
من أبو ماهر اليماني، على إنش������اء كشاف وتسميته باسم (الكشاف العربي الفلسطيني)، 
تيمناً بالكش������اف الذي كان قبيل النكبة. وذهب منيب رضا آغا إلى محيي الدين ش������حادة 
وفاحته باملوضوع، فوافق. ثم جرت انتخابات الكش������اف وفاز فيها للرئاسة واملالية: منيب 
رض������ا آغ������ا، وانتُخب محيي الدين عمر ش������حادة نائباً للرئيس. أما باق������ي أعضاء الهيئة 

اإلدارية فكان منهم: حسني احلصري، الشهيد محمد اليماني، محمد كردية.
وذهب الرئيس ونائبه إلى محمد فستق فتبّرع ب� 80 ليرة، إليجاد مقر للكشاف العربي 
الفلس������طيني، الذي كان في حّي آل اجلش������ي (الكابري)، ولم يكونوا قد قدموا إلى املخيم 

فريق القسطل في العام 1957، من اليمني وقوفاً: محمد كردية، جهاد الدليل، ط�ه عيسى، أحمد 
(البدوي)، محمود (البدوي)، أحمد املناع، مصطفى حمزة، حسني احلصري

من اليمني جلوساً: عبد عركة، أحمد جميل الهابط، أحمد احلاج
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بعد. وبعد ش������راء األخش������اب من املرفأ  »ُسّميت الفرقة بفرقة فؤاد شهاب، لتأمني بعض 
احلماية لألعضاء«128. 

أما اللباس فكان بنطلوناً وقميصاً كاكياً، فوالراً أحمر وحطة وكوفية سوداء، وهو زي 
الكشاف العربي الفلسطيني نفسه قبيل النكبة. 

أش������هر املدربني: محمود كايد129، محمود احلاج درويش، حس������ني رجب، علي الش������يخ 
قدورة، حسن فرج وجميعهم كان في حرس احلدود في فلسطني. أما التدريب املوسيقي 
فكان يتواله ش������خص من آل مراد. ومن بني الذي������ن كانوا يعزفون: صالح فيراوي يضرب 
على الطبل، وحس������ني احلصري يعزف على البوق. وكان الكش������اف على درجة عالية من 

الكف������اءة، ويقي������م مخيم������ات في 
املناط������ق اللبنانية املختلفة، حتى 
أن الفرق������ة كان������ت تذه������ب إلى 
مناطق بعيدة سيراً على األقدام 

وهي تهتف نشيد الكشاف:
نحن فوج الثأر، أبطال الفداء

ننشد الثأر وال نبغي الثراء
همنا استرداد مجد ووطن
موطن اآلباء أبشر قادمني

نحن فوج الثأر أقسمنا ميني
أن ميوت الفوج كي يحيا الوطن

وكان أعضاء الكشاف يجمعون 
األموال من الن������اس ذات االجتاه 
املخيم  ف������ي  والقومي،  الوطن������ي 
وفي بي������روت أيضاً حتت عنوان: 
ادفع قرشاً تقتل يهودياً. وتدّرب 
بع������ض أعض������اء الكش������اف على 
السالح. و»في بداية الستينيات، 
وأثناء عرض للكشاف في امللعب 

128 - مقابلة خاصة، محيي الدين شحادة، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.
129 - تزوج من يهودية قبل احتالل فلسطني، وتهّجرت معه أثناء نكبة .1948
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الكشاف العربي الفلسطيني في العام 1957
من اليمني وقوفاً: أبو جمال اسكندر، حسني احلصري، خليل السمراوي
من اليمني في الوسط: أحمد األسمر، محمد السخنيني، محمود كمال

من اليمني في املقّدمة: محمد البدوي، عبد الرحيم اسكندر
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البل������دي، كان حاضراً فيه ممثل رئي������س احلكومة، وعندما اقتربت مجموعتنا منه، التفت 
املمثل إلى محمد فس������تق (راعي الكشاف)، وقال له هذا ليس كشافاً بل جيشاً«130. ومن 
وقته������ا حورب الكش������اف من أكثر من جهة رس������مية، إلى أن توقف ع������ن العمل في بداية 
الس������تينيات، لكنه أعضاءه السابقني كانوا األساس في تشكيل معظم الفرق الكشفية في 

مخيم برج البراجنة.

نادي )البعث(
في العام 1959 أس������س حزب البعث العربي االشتراكي في مخيم برج البراجنة نادياً 
دون أن يعلن عن االنتماء السياسي له، أو حتى يعطيه اسماً، خوفاً من مالحقة السلطات 
ل������ه، ولكن الناس دعته (نادي البعث). وكان مقّره في بيت محمد أبو طاقة (مائة وثالثون 
مت������راً إلى ميني مفرق العنان-أبو فيصل)، ومن أعضائه البارزين زهير بكير، ونفر من آل 
اجلش������ي (ترش������يحا). »احتوى النادي على مكتبة، فريق كرة طاولة، فريق كمال أجسام. 
وكان������ت املفاج������أة أن حزب النجادة أرس������ل عدداً من صحيفة (ص������وت العروبة) الناطقة 
باسمه إلى النادي، وكان اخلطأ الذي ارتُكب حني كتب املرِسل على املغلف »السادة نادي 
البعث، مخيم برج البراجنة«، فاعتُقل أعضاء النادي، وُختم بالشمع األحمر. وقبل جلسة 
احملاكمة جلس جبران مجدالني مع املتهمني ليلقنهم ما يجب قوله، وأُُخلي سبيلهم بكفالة 

خمسني ليرة لبنانية«131.

نادي الشعلة
في بداية الستينيات مت تش������كيل نادي الشعلة كناٍد مشترك فلسطيني لبناني برئاسة 
خالد النجم������ي، وضّمت الهيئة اإلدارية إضافة إلى الرئيس كاًل من: بهزات رش������يد، طه 
عيسى، جهاد عايدة، محمود فيراوي، أحمد شمس الدين، عادل حركة، إبراهيم بعجور، 
فخري عكر، باسم ناهي، وليد رفيق، عبد املجيد أبو خريبة، محمد احلايك. وكان الشعلة 

أول ناٍد فلسطيني لبناني، وساهم كثيراً في تقارب الشباب الفلسطيني واللبناني.

نادي جنوم فلسطني
في املوس������م الرياضي 1964-1965 مت تأس������يس نادي جنوم فلس������طني برئاسة خالد 
حماد (أبو الوليد)، وهو العب معروف لعب بصفوف نادي الراسينغ وكان له حضور قوي 
في الدورات الرياضية الفلس������طينية وتنظيمها. وضم الفريق ع������دداً كبيراً من الالعبني 
منهم: ط�ه عيد، خالد ناصر، إبراهيم الش������يخ، باس������م ناهي، عفيف شحادة، مليح علي، 

130 - مقابلة خاصة مع محمود كمال آغا،  مخيم برج البراجنة، 15 أيار 2007.
131 - مقابلة خاصة، زهير بكير، برج البراجنة، 20 حزيران 2007.
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عيسى اجلمال، عبد الرؤوف حماد، وليد وفيق صالح، توفيق صالح، إحسان البدوي. 

حيفا
بُذلت محاوالت لتوحيد ناديي الش������علة وجنوم فلس������طني، وهو ما مت في العام 1970 
حتت اس������م (شباب فلس������طني)، فحصلت انتخابات الختيار هيئة إدارية كان على رأسها 
خالد حماد، وضمن عضويتها: فاروق طحان أميناً للس������ر، حس������ني بلش������ة مس������ؤوالً عن 
الكش������اف. أما األعضاء الباقون فهم: محمود عي������د فيراوي، فخري عكر، وليد زغموت، 
يحيى قزق. واس������تمر هذا النادي على اس������مه حتى صدر قرار املجلس األعلى للش������باب 
والرياضة بتحويل كل أس������ماء الفرق الفلسطينية إلى أسماء قرى ومدن فلسطني، فاختار 

النادي لنفسه اسم نادي حيفا. 

ومّثل نادي حيفا في الدوري الفلس������طيني لكرة القدم في العام 1979 الالعبون: وليد 
غافور، فخري عكر، ديب قاس������م، جمال بزي، إحس������ان عودة132، إبراهيم بيضون، جمال 

جبريل، علي النابلسي، عبد صالح، علي حسون.

وض������م نادي حيفاً ع������دداً من العبي ك������رة الطاولة من أبرزهم محمد ش������حادة، نبيل 
عودة، وحقق األخير عدداً من البطوالت املهمة التي جرت في الثمانينيات والتسعينيات، 
وبعضها كان يضم أبطاالً لبنانيني في اللعبة. كما ضم النادي فريق شطرجن. أما الكشاف 
فضم أكثر من 150 كش������افاً ومرشدة. وفي العام 1987 أعاد فخري عكر تأسيس النادي 
بعد توقف لعامني بس������بب حرب املخيم������ات. لكن النادي عاد وتوق������ف بعد ثالثة أعوام، 
ليعيد هش������ام حماد تأسيس������ه في العام 1993، ووصل عدد الالعبني في تلك الفترة إلى 
110 العبني. وأبرز العبي حيفا في تلك الفترة كان فادي غصن133، الذي لعب مع فتيان 

الفريق، واليوم هو العب أساسي في منتخب لبنان. 

نادي كمال ناصر
تأسس النادي في العام 1976، برعاية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني. وأبرز الهيئة 
املؤسس������ة: كامل دغيم، صباح أبو عدس، علي خطاب، عل������ي حمية. وضم النادي الفرق 
التالية: كرة قدم، كش������اف، شطرجن، لكن أبرز ما كان مييزه فريق كرة الطائرة الذي تولى 
تدريب������ه كامل دغيم. أما أبرز العبي فريق كرة الطاولة فكان: مالك عبد الرحمن، صالح 

132- أصبح قائداًُ للفريق في الثمانينيات.
133 - مقابلة خاصة، هشام حماد،  مخيم برج البراجنة، 5 نيسان 2007.
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عب������د الرحمن، مهند اليماني، ف������ادي اليماني134، أديب كمال، عدن������ان جبريل. في العام 
1984 انطلق النادي باسم جديد هو نادي رفح الذي تولى رئاسته حسام بلقيس، وتوقف 

نشاط النادي في العام 1992.

نادي القدس135
كان باألس������اس حتت اس������م نادي نابلس، برعاية اجلبهة الدميقراطية، الذي تأس������س 
في العام 1976، وترأسه عند تأسيس������ه أسعد كنعان. الفرق الرياضية: الشطرجن (فؤاد 
طاف������ش)، كرة القدم، كرة الطاول������ة، كرة الطائرة (كامل العلي). أما الكش������اف فبرز منه 
القائد: محمد اخلطيب، علي بيضون، حس������ان العن������ان، نبيل بيضون وكانوا جميعهم من 

كشافة اجلّراح. وبلغ عدد الكشاف واملرشدات حوالي األربعمائة.

وهن������اك فرقة فني������ة: ناصر اخلطيب، وفيق وردة، أحمد طه.. واهتم النادي أساس������اً 
بالثقافة من خالل املكتبة واملس������ابقات الثقافية. وفي العام 1979 انتقل النادي إلى مقره 

احلالي في جورة التراشحة.

ف������ي العام 1984 حتول نادي نابلس إلى نادي القدس136 وأصبح مقره معهداً للتدريب 
املهني بعد اجتياح العام 1982، وهناك فرقة إسعافات أولية تقودها ألفت محمود. وأحرز 
الن������ادي بطول������ة أندية مخيم برج البراجنة في كرة القدم في العام 1984. توقف نش������اط 

فريق كرة القدم في العام 1995.

نادي مجّدو
تأسس في العام 1977، وصاحب الفكرة محمود أبو خريبة الذي ترّأسه منذ إنشائه، 
وكان راسم الغول أميناً للسر. وضم النادي فرقاً لأللعاب التالية: كرة الطائرة، كرة السلة، 
كرة اليد، ألعاب القوى، كرة القدم، الكاراتيه، كرة الطاولة، س������باحة، كشاف. وبرز النادي 
في مجاالت كثيرة لعل أبرزها العمل الكشفي والسباحة، ويُعد محمود أبو خريبة صاحب 
رؤي������ة رياضية، وعمل على ثورة رياضية في مدارس األنروا، مس������تثمراً موقعه كأس������تاذ 
لهذه املادة في مدارس األنروا. توقف نشاط النادي في العام 1984 بسبب هجرة رئيسه 

والكثير من أعضائه. 

134 - مدّرب نادي النجمة اللبناني.
135 - مقابلة خاصة، أحمد مصطفى، رئيس نادي القدس، مخيم برج البراجنة، 8 نيسان 2007.

136 - تيمناً بعملية القدس بتاريخ 1984/4/2 بقيادة أبو ربيع والتي أدت إلى مصرع عدد من الصهاينة.



121

نادي طبريا
افتُتح ن������ادي طبريا في الع������ام 1978، برعاية جبهة التحرير العربية، وُش������كلت هيئة 
إدارية من: جمال خليل رئيس������اً، حس������ني رميلي أميناً للسر، عماد العبد أميناً للصندوق، 
صافي الس������يوفي أميناً للوازم، باسم يوسف مش������رفاً رياضياً، محمود إسماعيل مشرفاً 
كشفياً. بسمة محمود مشرفة اجتماعية، ماجد كفارنة مشرفاً فنياً، خالد اللحام مشرفاً 

إعالمياً.
وضم النادي ألعاباً رياضية ونشاطات كشفية وفنية وثقافية عديدة منها: 

كرة القدم: فريقان أولى وثانية.
كرة الطاولة: ُشكل لها فريق من الفتيات وآخر من الناشئني. 

الشطرجن، الكاراتية التي ضمت أكثر من عشرين العباً.
الكش������اف: ويرأسه جمال خليل. وضم ثالث فرق كشفية هي: الكشاف املتقدم، الفرق 

الكشفية، فرقة املرشدات. كما ضمت الفرقة املوسيقية 15 آلة موسيقية. 
وعل������ى الصعيد الثقافي احتوى النادي على مكتبة عامة ضمت عدداً من الكتب كانت 

مقصداً للقراء والباحثني. 
أما مقر النادي فكان مؤلفاً من ثالث طبقات، ويقع بالقرب من (حي البعلبكية)، على 
مس������افة قصيرة من مس������جد الروضة. وتوقف النادي عن العمل إثر االجتياح اإلسرائيلي 

للبنان في العام 1982. 
في العام 1992 انطلق نادي طبريا، بإدارة مس������تقلة، وحقق نتائج مرضية، واس������تمّر 

لسنوات عدة قبل أن يتوقف نشاطه.

نادي طولكرم
تأس������س النادي في العام 1978، واس������تمر نش������اطه حتى اليوم، ورأسه منذ تأسيسه 
محمد معتصم. وتوقف نش������اط النادي في العام 1988، ليعاود نش������اطه في العام 2001 
برئاسة أبو حامت اجلشي. وبرز النادي بشكل قوي من خالل فريق كرة القدم، وقد يكون 
انتص������اره على فريق حيفا في العام 1984 من أش������هر اللقاءات الرياضية التي جرت في 

مخيم برج البراجنة.

نادي األقصى
تأسس نادي األقصى اإلسالمي في العام 1980 وترأسه عند التأسيس عادل سمارة، 
وأب������رز اإلداريني في������ه: عادل دغمان، فهد حس������ني، خالد عابد وغيره������م، وضم النادي 
ألعاب كرة القدم، كرة الطائرة، شطرجن (أحمد داوود، محمد حليمة، جالل علي)، كمال 
األجس������ام. وكان عدد املش������تركني في العام 1984 حوالي األربعمائة مشترك. وفي ذلك 
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الع������ام كانت النقلة النوعية بفريق كرة القدم فانضم إلى النادي العبون جدد وذات تأثير 
أمثال خليل العلي وأنور منصور. وفاجأ فريق الكرة في ذلك العام اجلمهور حني فاز على 
فريقي حيفا وفلس������طني ووصل إلى النهائي ليقابل فريق القدس، لكنه خس������ر بالضربات 
الترجيحي������ة نتيج������ة إصابة بليغة أملت باحل������ارس. وفي العام 1993 ش������يد النادي مركزاً 
ضخماً، من عدة طبقات. وأضيف قسم الكاراتيه إلى ألعاب النادي برئاسة املدّرب بالل 
حس������ني. ويترأس عبد الرحمن درويش النادي منذ العام 1995. ومع بداية األلفية الثالثة 
كان فريق األقصى ضمن املؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، التي ضمت العديد من 
الفرق في الس������احة الفلس������طينية في لبنان، ويعمل رئيس النادي بالتعاون مع هيئة إدارية 

متخصصة على تطوير النادي ليشمل ألعاباً أخرى.

نادي فلسطني
في العام 1984 انطلق نادي فلسطني، برعاية اجلبهة الشعبية-القيادة العامة، وكانت 
انطالقت������ه قوية بحيث نافس، بعد أش������هر من انطالقته، أعرق الف������رق املوجودة. وترأس 
الن������ادي منذ انطالقته جمال عبد املجيد. أما املدرب فكان بس������ام همدر (حارس مرمى 
نادي الراس������ينغ س������ابقاً). وخاض الفريق العديد من املباريات املهمة، إال أن أهمها على 
اإلط������الق كانت مباراته مع فريق النبع������ة (الذي كان يضم العبني من الدرجة األولى) في 
ختام دورة رمضان في العام 1984، وفاز فيها فريق فلس������طني 1-0. واش������ترك في تلك 
ال������دورة الفرق التالية: النبع������ة، فتيان البرج، الكرمل، اجلليل، طولك������رم، القدس، حيفا، 

املشعل، الظريف، الرسالة. وفي أواخر التسعينيات توقف نشاط الفريق.

نادي اجلليل: تأس������س في العام 1984، ويرأس������ه منذ تأسيسه عرسان الهابط. برز 
النادي بشكل خاص ما بني عامي 1987 و1990. 

نادي بيسان: تأسس في العام 1986، واستمّر نشاطه حتى العام 1988، ترأسه ماجد 
العدوي، وكان سامر احلصري أبرز العبيه.

نادي أبناء القســـام: تأس������س في العام 1988، برعاي������ة فتح-املجلس الثوري، وتوقف 
نشاطه في العام 1990.

نادي جنوم فلســـطني: تأس������س النادي في  العام 1988 واس������تمر حتى العام 1993، 
وضم عند تأسيسه فريق كرة قدم، كرة طائرة، شطرجن. أما أبرز العبي فريق كرة القدم 

فكان محمد كنعان، محمد لوباني.
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نادي اليرموك: كرة قدم، رفع أثقال، كاراتيه، بني عامي 1987 و 1990. وكان برعاية 
فتح-االنتفاضة.

نـــادي الصمـــود: فريق كرة قدم، تولى إدارته نادر عبد املجيد، واس������تمر نش������اطه بني 
عامي 1986 و1988، أما قائد الفريق فكان حسان وعرية. 

نادي صفد: كرة قدم، وكرة طاولة وبرز باألخيرة روحي حسني. استمر نشاطه ما بني 
منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

نادي شـــهداء األقصى: تأس������س في العام 2000، ويرأس������ه بسام عبد احلي، وخاض 
العديد من الدورات وبرز فيها، وفاز ببطولة بعضها.

تأسست في العام 2000 املؤسس������ة الفلسطينية للشباب والرياضة، ومّثلها في مخيم 
برج البراجنة عبد الرحمن درويش. في العام 2001 أعيد تنش������يط االحتاد الفلس������طيني 

لكرة القدم في مخيم برج البراجنة فضم األندية التالية: حيفا، طولكرم، اجلليل. 

كشافة اإلسراء: يرأسها أمين العلي، تأسست في العام 2000.

جمعية الكشـــافة واملرشـــدات الفلســـطينية: متارس عملها باملخيم منذ العام 2005 
ويرأسها جمال خليل.

وال نستطيع جتاوز بعض األسماء الكبيرة في مخيم برج البراجنة والتي برعت رياضياً 
دون أن تك������ون منتمية ألح������د أندية املخيم منها: بالل حميد الذي كان يش������ارك بدورات 
عاملي������ة بالكاراتيه في الصني واليابان وغيرها من ال������دول ويحقق نتائج مرضية. وكذلك 
علي شحادة الذي مثل السويد بدورات عديدة في اخلارج، وهو اآلن صاحب ناٍد معروف 

بالسويد. وبرز في الشطرجن: رضا آغا، عصام بلشي، كامل بلشي.

وال يفوتنا أن نذكر تأسيس جتمع األندية الفلسطينية في بيروت بالعام 1994 برئاسة 
أبو محمد زعرورة، وقد ضم هذا التجمع كل األندية الفلس������طينية الفاعلة في العاصمة 
اللبناني������ة، دون نظر لالعتبارات احلزبية. واس������تطاع هذا التجمع أن يرفع من مس������توى 
الرياضة الفلس������طينية، حيث القوانني الناظمة، والعقوبات الفاعلة، وااللتزام بالقرارات 
املتخذة. وقد مثل مخيم برج البراجنة عدد من الفرق هي: حيفا (هشام حماد)، القدس 
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(أحمد مصطفى)، األقصى (أحمد احلاج علي)، فلس������طني (حس������ني سعادة)، وبعد عدة 
سنوات ونتيجة خالفات طارئة، توقف التجمع عن أداء دوره وعلّق نشاطاته.

مشاكل الرياضة
إذا أردنا أن نتحّدث عن مش������اكل الرياضة الفلس������طينية فال بّد من اإلشارة أوالً إلى 
التأثير التنظيمي الذي برز بش������كل صارخ في األعوام العش������رة األخيرة. وكان قبل ذلك 
يحّد من هذا التأثير احلضور الثقافي لرؤس������اء األندي������ة، والذين هاجروا مبعظهم. كما 
أن كثرة الفرق املس������تقلة في املاضي سمح بوجود خيارات لدى اجلمهور في تلك الفترة. 
يضاف إلى تلك املش������اكل قلة املالعب الرياضي������ة، فقبل العام 1985، كان يحيط باملخيم 
على األقل اثنا عشر ملعباً، أربع منها لفرق فلسطينية. ولم تعد الرياضة املدرسية حتتل 
حي������زاً كبيراً في اهتمامات األنروا. إال أن املش������كلة األهم تبقى غي������اب الكادر الرياضي 
بس������بب الهجرة أو االنكفاء. وال تفوتنا املشاكل االجتماعية التي أثرت سلباً على الشباب 
وهواياتهم الرياضية. كل هذه املش������اكل أفرغت املدرجات من اجلمهور، وتسببت بتراجع 
مس������توى الالعبني، واقتصار األندية على ف������رق كرة القدم، بعد أن كانت تضم الكثير من 

األلعاب، ومكتبات عامة.

فريق الكابري في العام 1978
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ال��ري���������اض���������ة

وفي العام 2007 انتقلت املالعب إلى الزواريب

فريق القسطل في العام 1955 خالل حصة تدريب في منطقة (الغّزار) القريبة من املطار





الفصل الرابع
العمران     القرى     اللجنة الشعبية
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من اخليمة إلى مباٍن من ملح137
نشأ املخيم بداية على أرض متتد بطول 100 متر وعرض ال يزيد عن 75 متراً، وكانت 
اخليم مؤلفة من اجلرس للعائلة الصغيرة، وسميت جرساً بسبب شكلها املخروطي، وهي 
خيم������ة 4 * 4م، وخيم������ة كبيرة للعائلة التي تتألف من أكثر من 6 أفراد تس������مى جمالون. 
وكانت أحياناً تُعطى عائلتان خيمة جمالون. فمثاًل في العام 1954 اشترك صبري ازحمد 
وبدر الس������خاء مرعي بخيمة يقس������مها فاصل من القماش إلى قسمني. ومع تدفق أعداد 
الالجئني إلى مخيم برج البراجنة، وضيق املساحة اجلغرافية املخصصة، أصبح الالجئ 
بحاجة إلى واس������طة من أحد األعيان أو مدير املخي������م حتى يحصل على خيمة، فمحيي 
الدين ش������حادة، الذي قدم إلى املخيم في أوائل عام 1951 خاض صراعاً للحصول على 
خيمة ج������رس138. وكذلك فإن حس������نية فهد القادمة من اجلنوب تق������ول »جئت في العام 
1952، وطلبت جمع كبار البلد (الش������يخ داوود)، ليضغطوا حتى أس������تطيع احلصول على 

خيمة جرس، وهكذا كان«139.

 ونتيجة لتجمع أهالي املخيم في منخفض، بات يُعرف بجورة التراش������حة، كان للموقع 
أثر سيئ عند هطول األمطار، حيث كانت السيول جترف اخليم إلى أماكن بعيدة، ويلجأ 
الس������كان حتت املطر إلى األماكن العالية و»حدث عام 1952 فيضان شمل املنطقة بسبب 
هط������ول األمطار الغزيرة التي بلغ معدلها في بيروت 600 ملم/الس������نة، ما أدى إلى نزوح 
بع������ض العائالت املتضررة نحو املناطق املرتفعة احمليطة باملخيم«140.  وكذلك فإن »بعض 
العائالت كانت تس������تأجر غرفة خارج املخيم لثالثة أشهر، إذا توفر املبلغ، وهذا ما فعلته 

137 - العنوان مقتبس من رواية الروائي السعودي عبد الرحمن منيف »مدن امللح«.
138 - مقابلة خاصة مع محيي الدين شحادة، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.

139 - مقابلة خاصة مع حسنية فهد، مخيم برج البراجنة، 2 نيسان 2007..
140 -  حسني أبو العال، قراءة تاريخية (حالة دراسية ملخيم برج البراجنة في بيروت)، مجلة صامد، العدد 83، 

1991، صفحة 118.
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عائلتي رغم الضيق الذي كنا نعانيه«141. وكان إذا هبت عاصفة يلجأ س������كان اخليمة إلى 
التمسك بأطرافها حتى ال تطير142.

 وفي العام 1955 »بدأ أول تغيير حيث اس������تُبدلت اجلوانب ب� (تنك) مسقوف بقماش 
اخليمة املزالة، وهو ما كان يُعرف باسم (التنكية)..«143. وكانت من الداخل خشباً، فلذلك 
فإن البعض سماها ب� »اخلشبية«. ولم يكن يحق لالجئني أي تصليح أو وضع مسمار دون 

إذن من الشؤون االجتماعية والدرك اللبناني الذي كان ميثله شخص يُدعى عزام. 

ف������ي العام 1955 عمدت بع������ض العائالت إلى بناء متر من احلج������ر يحيط بالبيت أو 
بعضه، ثم تكمل البناء بالقماش، وأول من فعل ذلك عثمان اسكندر، وكان يهدف إلى منع 
تس������رب الرمل إلى البيت. ورغم ذلك فإن هذه احلاالت بقيت قليلة لعدم موافقة الدرك. 

فكان يعمد البعض إلى بناء متر احلجر داخل (التنكية) حتى ال تنتبه السلطات لذلك.

ف������ي الع������ام 1956 قامت وكالة غوث الالجئني الفلس������طينيني (األن������روا) بتوزيع ألواح 
من الصفيح (الزينكو)144 واألترني������ت، وكان يقوم بتوزيعها، مندوباً عنها، ماضي الهابط. 
السقف كان من الزينكو واجلوانب من األترنيت، أو ما كان يدعوه أهل املخيم (السبست).145 
ويومها بدأ ما يُعرف بحدود البيت، فجرى التحديد بحجر واحد، ثم تصب األرضية بعد 
أن كانت رملية. أما األبواب والشبابيك فكانت بداية من الزينكو ثم أصبحت من صناديق 
اخلش������ب، بعض الشباب كان يستغل بُعد اخلش������بة عن األخرى فيتلصص، ولم تكن تلك 
مهنة بعض الش������باب فقط، بل تعّدى ذلك إلى ممارس������ة بعض رجال األمن لهذه األفعال، 
لك������ن في كل األحوال، فإن هذه األفعال س������واء من الش������باب أو رجال األمن كانت جتري 

بصورة ضيقة وبتخٍف.  

في العام 1957 أصبح يحق لصاحب البيت أن يبني متراً من احلجارة، ويكمل اجلوانب 
والس������قف بالزينكو. و»في العام 1958 وزعت األنروا حجارة فكان األهالي يرفعونها إلى 
الزينك������و، وبّدلت األنروا بعض الزينكو ال������ذي اهترأ، وأحياناً يقوم أحمد طافش بتلحيمه 
والتكلفة تتوالها األنروا«146. وكانت تُنقل احلجارة غالباً داخل أزقة املخيم بواسطة حمار 

141 - مقابلة خاصة مع محمود كمال آغا، مخيم برج البراجنة، 1 نيسان 2007. 
142 - املرجع نفسه.

143 - مقابلة خاصة مع منر أيوب، 27 نيسان 2007
144 - ستُستخدم في بقية الكتاب كلمة زينكو بدل صفيح بسبب شيوعها.

145 - هي مادة من الكرتون املقوى ولكن ُدعيت باألترنيت.
146 - مقابلة خاصة مع يوسف بدر، أمني سر اللجنة الشعبية حتى العام 2007، مخيم برج البراجنة، 10 متوز 

2007

التط���ور العم���ران����ي
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ميلكه ش������خص من آل احلركة147. وفي كثير من األحيان سمح الدرك ببناء محيط البيت 
من احلجر دون أن يسمح بتقسيمه148. وقبل ذلك التاريخ كان يُسمح للبعض بالبناء حسب 
الواسطة فيقول أحد السكان »عمرت من خالل ضابط صديق من عني بعال«149. وجتدر 
اإلش������ارة إلى أن البعض القليل لم يحصل عل������ى مواد إعمارية من »األنروا« فبقيت بعض 

البيوت من (السبست) حتى عام 1967، كما هو حال بيت صالح اجلشي150.

كان بعض العائالت التي حتّس������نت حالتها املادية، نتيجة س������فر أحد أبنائها، أو عمل 
مثمر لواحد من أفرادها، قد وضعت ألواحاً من األترنيت (السبس������ت) حتت الزينكو ملنع 
وص������ول احلرارة. وكان الزينكو يتطاير أحياناً في الش������تاء والناس نائمون، فيلجأ كثيرون 
إل������ى ملء أكي������اس من الرمل ووضعها على اخليمة ملنعها م������ن التطاير. أما طريقة حفظ 
الطعام فكان من خالل وضعه في خش������بة تعلق على مس������توى أعل������ى من األرض، وكانت 
تسمى اخلشبية، والبعض يسميها النموسية ألنها حتيط باخلشبة، وهكذا كان يتم حفظ 

الطعام بعيداً عن الرمال احمليطة باخليم.

طرق������ات املخيم كان������ت ترابية، وعند هطول األمطار تنج������رف اخليم، ويدخل التراب 
إلى معظمها، وبقيت املياه كل ش������تاء جترف التربة من الطرقات إلى الش������ارع العام حتى 
العام 1967 عندما ُعني رقيب أول من بعلبك، كنيته أبو علي، مسؤوالً عن مكتب الدرك، 
فجمع الناس ودعا كل حارة لتعبيد الطرق فيها، وبالفعل جمع أهل كل حارة اش������تراكات 
من العائالت وصبوا الطرقات، وقاموا بإنش������اء مجارير. وكانت املياه قبل ذلك تتس������بب 
مبس������تنقعات خصوصاً في جورة التراش������حة، وأكبرها املياه اآلس������نة في اجلهة اجلنوبية 
منه������ا، حيث هناك بركة من املياه بطول 50 مت������راً تقريباً. وملنع اجنراف التربة كان يلجأ 

البعض إلى وضع اسطوانات الغاز في التراب، أو زرع بعض األشجار.

توس������ع املخيم قلياًل ب������ني عامي 1950 و 1969، وبع������د أن كان املخيم هو فقط جورة 
التراش������حة، أخذ يتوسع شيئاً فشيئاً نحو األماكن العالية. وفي العام 1959، وقف شفيق 
شاتيال، مسؤول الشؤون االجتماعية، وقال »من بيت محيي الدين شحادة إلى جهة الغرب 

147 - أصبح من األثرياء بعدما وصل أوالده إلى درجات علمية عالية، وبنى مبنى فخماً على أطراف املخيم، 
لكنه رفض مع ذلك التخلي عن احلمار.

148 - مقابلة خاصة مع منر أيوب، مخيم برج البراجنة، 27 نيسان 2007، ويقول أيوب انه لم يستطع تقسيم 
البيت حتى العام 1969. 

149- مقابلة خاصة مع أحمد اجلرشي، مخيم برج البراجنة، 15 نيسان 2007،.
150 - مقابلة خاصة مع صالح اجلشي، مخيم برج البراجنة، 8 آب 2007.
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ال يبنى أي حجر«151. وبيت ش������حادة تقريباً هو في منتصف املخيم. وكان جزء من أهالي 
كوي������كات قد انتقلوا من منطقة العاملية إلى داخل احلدود احلالية للمخيم في ذلك العام 

بأمر من السلطات اللبنانية. 

كان أحياناً يغض مدي������ر املخيم الطرف، وأحياناً يدعم، من يريد التمّدد خارج حدود 
املخيم، بس������بب قرابة أو واس������طة معينة، فمثاًل أتى عبد الله حسن أبو هاشم إلى املخيم 
عام 1959، فأخذ قطعة أرض خارج حدود املخيم املعترف بها في ذلك الوقت، ولم يتواَن 
صب������ري مصطفى، مدير املخيم، عن تقدمي »احلج������ارة والزينكو التي أحتاجها في اليوم 
الثاني، رغم تأخره على الناس، وذلك بس������ب صل������ة القرابة التي جتمعنا، وضم بيتي إلى 

املخيم لكي أمتتع باخلدمات، التي يتمتع بها أهالي املخيم (ماء، مساعدات..)...«152.

151 - مقابلة خاصة مع محيي الدين شحادة، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007. العبارة تشير بوضوح إلى 
أن بناء احلجر قد بدأ، وأنه من جهة ثانية، ما زال اخلالف قائماً على حتديد املخيم، وهناك تعديات حتصل 

بعيداً عن أعني السلطات.
152 - مقابلة خاصة مع عبد الله أبو هاشم، مخيم برج البراجنة، 17 نيسان 2007.

صورة من املخيم في العام 1955

التط���ور العم���ران����ي
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 العمران بني عامني )2006-1969(
في العام 1969، ونتيجة س������يطرة القوى الفلس������طينية املسلحة على املخيمات، جرى 
بش������كل مذهل التخلي عن الزينكو لصالح اإلسمنت، وإن كان كثير من البيوت لم يشملها 
التغيير، بس������بب احلالة االقتصادية. وأول من جعل س������قف بيته من اإلسمنت هو محمد 
الهاب������ط في العام 1969، وفي العام نفس������ه تقريباً، قام بإعم������ار طابق ثاٍن. وكان الهابط 
وجيهاً في عائلته، ومتتع بعالقات جيدة بقادة الثورة. وتوسع املخيم أفقياً كذلك، وحصلت 
زيادة سكانية كبيرة نتيجة هجرة الفلسطينيني من مخيمات الشمال واجلنوب إلى مخيم 
ب������رج البراجنة، كما كان تدفق املقاتلني من غزة والضفة الغربية س������بباً إضافياً لتوس������ع 

املخيم، خصوصاً بعد أحداث أيلول 1970 في األردن. 

والتمّدد كله تقريباً كان باجتاه الغرب، حيث املناطق اخلالية والعالية، و»فرح اجليران 
بقدوم������ي أنا وأحمد أبو عرب والبناء إلى جانبهم، لنمنع عنهم اجنراف التربة«153. وأخذ 
التعّدي على الطرقات يزداد ش������يئاً فش������يئاً. وفي العام 1976 أّثر نزوج أهالي تل الزعتر 

على الشكل العمراني للمخيم، ففرض توسعاً عامودياً وأفقياً.

ف������ي العام 1978 ونتيجة االجتياح اإلس������رائيلي األول جل������زء من جنوب لبنان وقصف 
مخيم الرشيدية، قدمت عائلة كبيرة هي الغضبان إلى مخيم برج البراجنة، وبدايًة سكن 
بعضه������ا في أحد البس������اتني القريبة من املخيم، ثم اتخ������ذت قطعة من األرض، قريبة من 
طريق املطار، مس������اكن له������ا، وقطعة األرض هذه ضمن حدود بلدي������ة الغبيري. في العام 

1980 أجريت دراسة على 45 منزالً تبني توزيع الغرف على الشكل التالي:

»تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 2 *1.5 متر، وتتعدى في بعض األحيان هذا حيث تبلغ 
2 *3 أمت������ار بارتفاع 2 م، ولقد كانت نتائج دراس������تنا على العين������ة التي أخذت في بحثنا 
امليداني بالنس������بة لتوزيع الغرف كالتالي: 17.7 باملائة من العائالت متلك غرفة واحدة. 
27.7 باملائ������ة متلك غرفتني. 28.8 باملائة متلك ثالث غ������رف. ومتلك العائالت املتبقية 
أرب������ع غرف« 154. وفي كل األحوال فإن املالحظ أن بيوت العائالت التي قدمت بعد العام 
1969 هي أوسع بكثير من تلك التي أتى أصحابها قبل ذلك، ويعود السبب إلى أن الالجئ 

كلما طال مكوثه كلما بات يشعر أكثر فأكثر أن عودته قد تطول بعض الشيء.

153 - مقابلة خاصة مع أحمد يوسف، رئيس رابطة فارا، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.
154- حسني أبو العال، اجلغرافيا العمرانية، مجلة شؤون فلسطينية، حزيران 1980.
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خالل االجتياح اإلس������رائيلي للبنان في العام 1982 تدّمر اجلزء األكبر من املخيم155. 
بع������د االجتياح بدأت األنروا عملية إعمار واس������عة، وكذلك وزع������ت جماعة عباد الرحمن 
بعض املال على أهالي املخيم. وفي العام 1985، وبعد ما ُعرف بحرب رمضان بني حركة 
أمل والفلس������طينيني، كانت الطفرة األكبر في البناء من خالل اإلعمار األوس������ع في تاريخ 
املخيمات حني قامت منظمة التحرير الفلس������طينية بتوزيع م������واد البناء، لكن التجاوزات 
كانت هي األخرى األكبر حجماً، فعمد الكثير من املس������ؤولني الذين لم تتضّرر بيوتهم إلى 
بناء مباٍن علّوها عدة طوابق156. كما وزعت جمعية »أكسفام« البريطانية شبابيك وأبواباً. 
وكادت خالل تلك الفترة أن تختفي متاماً البيوت املسقوفة بالزينكو، وكان يُشاهد أطنان 

منها في أماكن جتميع النفايات.

 بعد املعارك الداخلية بني فتح املركزية وفتح االنتفاضة في العام 1988 وزعت منظمة 
التحري������ر بعض مواد اإلعمار، بع������د التدمير الذي خلفته احل������رب الداخلية. كما قامت 
األنروا بتوزيع مبالغ على املتضررة بيوتهم من أهالي املخيم. وعقب كل إشاعة عن توقيف 
اإلعمار كانت جتري عملية بناء واس������عة، وبشكل خاص عقب منع إدخال املواد اإلعمارية 
إلى مخيمات اجلنوب في العام 1997. وال ننس������ى الزيادة الس������كانية الكبيرة والتي كانت 
تفرض التوس������ع العامودي بعد تعذر التوسع األفقي. وال ميكن بأية حال أن نُغفل العوامل 

النفسية التي تلعب دوراً في اإلعمار كالغيرة والتنافس مثاًل. 

العقارات
د املخيم مبعظمه كان على حس������اب برج البراجنة، وبعض������ه باجتاه حارة حريك  مت������دُّ
أو الغبيري، والعقارات الكبيرة التي ش������غلها املخيم ضمن برج البراجنة هي ذات األرقام 

التالية157: 
1250، 1229، 1202، 803، 1200، 1201، 1230، جزء من عقار 1226.

أما العقارات الصغيرة:
3039، 3040، 3041، 3042، 3043، 3044، 3045 (املقبرة)، 3046.

 ،3009 ،3008 ،3007 ،3006 ،3005 ،3004 ،3003 ،3002 ،3001 ،3000 ،2999
.3012 ،3011 ،3010

 ،2969 ،2968 ،2967 ،2966 ،2965 ،2964 ،2963 ،2962 ،2961 ،2960 ،2959
155 - رمبا ألن املصيبة عامة خفف ذلك عن أهالي املخيم وبدأوا يطلقون الطرف، فأذكر أنه خالل االجتياح، 
عندما يأتي بعض الناس إلى منطقة احلمرا ويقولون خلالي إبراهيم حسني إن بيتك مدمر، كان يضحك ويُخرج 

مفتاح بيته من جيبه، ويقول لهم »ما يهّم مفتاح البيت معي«.
156 - في ذلك الوقت شاع املثل بني أهالي املخيم »ناس بتعّمر قصور، وناس بتعمر قبور«.

157 - مقابلة خاصة مع عامر الصوري، كبير مهندسي بلدية برج البراجنة، بيروت، 10حزيران 2007.
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2970، 2971، 2972، 2973، 2974، 2975. يُضاف إليهم العقاران: 790 و 1874. 

املسجد
بُني مس������جد فلس������طني في العام 
1950 من الش������ادر، وكان قد س������افر 
إلى قطر أس������اتذة من كويكات منهم 
فايز بيرقجي وس������عيد س������عيد. وعن 
طريقهم������ا ج������رى االتص������ال بأح������د 
األثري������اء القطريني، ويُدعى الش������يخ 
فالح، الذي تبّرع لتحس������ني املسجد. 
ومنذ إنشاء املسجد كان يؤم املصلني 
الش������يخ محم������د ش������رقية، وتدفع له 
الهيئ������ة العربي������ة العلي������ا 85 ليرة في 
الش������هر. أما أرض املسجد فهي ملك 
لسعيد سعيد الذي اشتراها من أحد 
مسيحيي املنطقة وهو في قطر، دون 
أن يعلم أنها ستُحّول إلى مسجد، فهو 
اش������ترى منرة من مجموع منر لقطعة 
أرض كبيرة، ول������م يبق منها إال أرض 

املسجد.

»كانت كل عائلة تدفع للمسجد ربع ليرة، ولكل قرية أو بلدة شخص وكيل جلمع املال، 
فمث������اًل كان منيب أيوب يجمع م������ن الكابري«158. ومنذ العام 1964 أصبح لدى املس������جد 

مذياع، وكان يتم التبّرع عن روح املتوفى بإسطوانة تتضمن سورة من القرآن الكرمي.

قبل االجتياح كان املس������جد طابقاً واحداً ومئذنة ش������اهقة بجانبه. وبعد االجتياح بُني 
طابق ثاٍن، وبيت لإلمام عبد العزيز الس������يروان. وفي الوقت ذاته تشّكلت مكتبة للمسجد 
(حت������ت ال������درج في البداية)، ولوحة حائ������ط ألول مرة. وفي أوائل العق������د األخير أُدخلت 
حتس������ينات على املسجد بواسطة متبّرع قطري أيضاً. وفي الفترة نفسها بُني طابق رابع 

(الطابق الثالث روضة أطفال)، بتمويل من متبّرع من آل األشوح.

158 - مقابلة خاصة مع يوسف بدر، مخيم برج البراجنة، 10 متوز 2007.
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الكهرباء
في الع������ام 1954 أدخ������ل إبراهيم 
حيدر الكهرباء إل������ى املخيم، ثم أدخل 
خالد األش������وح ومنر اإلبراهيم ساعة 
بس������عة 50 أمبير، أتبعاها ب� 50 أمبير 
أخرى، ثم محمد املليجي (50 أمبير) 
من الكهرباء إلى املخيم، وبدأوا بتوزيع 
االش������تراكات ف������كان االش������تراك على 
اللمبة والنواصة 1.25 ليرة ش������هرياً، 
أما اللمبة والنواصة والراديو فخمس 
ليرات. على اش������تراط ع������دم اإلضاءة 
نهاراً. وكان املخيم في بداية الستينيات 
يس������تهلك من الكهرب������اء حوالي 250 
أمبير فقط ال غي������ر159. وكان إبراهيم 
حيدر يتجول فإذا س������مع أو ش������عر أن 
عائلة تقوم بالكي بواس������طة الكهرباء، 
فكان يص������ادر املك������وى160. وفي العام 
1963 ُسهل إدخال الكهرباء من خالل 

التقّدم بطلب إلى الشؤون االجتماعية، 
وبدأ تركيب العّدادات بش������كل واس������ع في املخيم. وفي العام 1975 أنشأت مؤسسة صامد 

محطة وسلّمتها للجنة الشعبية.

املياه
كان الن������اس بداية يحصلون على املياه من خالل س������يارات األن������روا فيحملون اجلرار 
واألوعية، لينتظروا وصول السيارات، والبعض من منطقة شمالي املخيم يذهب إلى بيت 
أبو جوزيف حنني في حارة حريك ليمأل اجلرار، وكان أبو جوزيف في غاية اللطف، وهو 
ما ترك أثراً طيباً لدى أهالي املخيم. كما يتجمع بعض أبناء املخيم في حوالي الس������اعة 
الرابعة عصراً، في منطقة املنش������ية عند بئر املختار عبد العزيز احلركة مللء اجلرار161. 
ف������ي العام 1957 بنت األنروا أكث������ر من خزان مياه في املخيم، وق������ام ببنائها زيدان بدر، 

159 - في العام 2006 زاد االستهالك عن 27 ألف أمبير.
160 - مقابلة خاصة مع سمير حيدر، مخيم برج البراجنة، 24 متوز 2007.
161 - مقابلة خاصة مع نبيل احلركة، مخيم برج البراجنة، 26 متوز 2007

بدون تعليق..
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وكان������ت حص������ة كل نف������ر 20 ليتراً 
يومياً. ويقوم على تنظيم اخلزانات 
عدة أش������خاص يرأس������هم أبو زهدي 
اس������كندر. وتدفع كل عائلة مبلغ 25 

قرشاً شهرياً بدل هذه اخلدمة.

في العام 1963 أُدخلت مياه عني 
الدلبه خط مياه من مدخل الصاعقة 
حالياً (ش������مال املخيم)، إلى منطقة 
العينني (أبو يوسف العينني بالقرب 
من وسط املخيم). وخطاً من مدخل 
أبو فيصل اخلطيب (ش������رق املخيم) 
ملنطق������ة الغابس������ية (وس������ط املخيم 
تقريب������اً). وخطاً م������ن مدخل جواد 
زين الدين (شرق املخيم أيضاً) إلى 
ج������ورة التراش������حة. وللحصول على 
نصف مت������ر من املياه يجب االتصال 
بالشؤون االجتماعية، أما االشتراك 

فهو 24 ليرة سنوياً. 

ومع تأس������يس اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة في العام 1974، أخذت حتّضر 
حلفر بئر، فكانت أول بئر هي بئر مستشفى حيفا في العام 1975، ومع احتدام التنافس 
بني جبهة الرفض والقوى األخرى، قامت اجلبهة بحفر بئر في العام 1976 بإشراف اللجنة 
الش������عبية. ثم تتالى حفر اآلبار فكان بئرا الوزان في العام 1978، بدعم من اإلنش������اءات 
التابعة ملنظمة التحرير، بئر الصاعقة (1984) بدعم من جبهة اإلنقاذ. وفي التسعينيات 
حفرت جمعية األقصى اخليرية بئراً قرب مستشفى حيفا، وفي أواخر العام 2006 أصبح 

في املخيم أحد عشر بئراً و550 شبكة مياه وسبعة موظفني162. 

 قامت اليونيس������يف في العام 1992 ببناء خزانني كبيرين للمخيم في محاولة لتزويده 
باملياه الصاحلة للشرب لكنها لم تنجح. وبقي سكان املخيم يشترون مياه الشرب.

162 - مقابلة خاصة مع يوسف بدر، مخيم برج البراجنة، 1 أيار 2007.

شبكة مياه
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احلمامات
ف������ي العام 1957 بنت األنروا احلمامات العامة، وتش������كلت احلمامات من جهتني جهة 
للرجال وجهة للنساء، وتتراوح اجلهة بني 6 غرف واثنتني حسب عدد السكان في املنطقة 
التي بنيت فيها احلمامات. وقبل ذلك كانت تُقضى احلاجة بواسطة وعاء، أو في األماكن 
البعي������دة. في العام 1963 أصدرت األنروا قراراً، بالتوافق مع الس������لطات اللبنانية، يحق 
مبوجب������ه لكل من يريد أن يبني حماماً في بيته أن يحصل على 25 ليرة لبنانية، وما عليه 
س������وى التقّدم بطلب للشؤون االجتماعية التي يرأسها شفيق شاتيال، وبعد أخذ املوافقة، 
يتوج������ه صاح������ب الطلب إل������ى املخفر لنيل املوافقة، ث������م بعد ذلك إلى مرك������ز األنروا في 

احلازمية للحصول على املبلغ. 

وكان احلم������ام يكلف حوالي 120 لي������رة لبنانية163، لكن األهمية هي في احلصول على 
املوافقة وليس املبلغ، ألن املعاناة الناجتة عن احلمامات اجلماعية ش������كلت أزمة حقيقية 
ملجتمع محافظ. وكان احلمام عبارة عن برميلني فيهما فتحات في األسفل، حتى تتسرب 
الفض������الت، يوضعان في حفرة. ومن ثم يؤتى بقس������طل يُق������ص بطريقة عرضية ويوضع 
كقالب كرس������ي احلم������ام، واجتاهه إلى البرميل. ومع كل ذلك ف������إن بعض العائالت، وهي 
قليلة العدد، لم تس������تطع بناء حمامات خاصة، فبقيت احلمامات العامة، التي يقوم على 

تنظيفها بعض الرجال والنساء موكلني من األنروا. 

 وبقيت احلمامات العامة التي زاد عددها على س������تة حمامات، حتى أعلنت األحزاب 
الفلسطينية عن نفسها في املخيم بالعام 1969، فاستولت بعض الفصائل على احلمامات 
وجرفتها وبنت مكانها مكاتب بعد أن كانت قد تأمنت حمامات خاصة لبيوت املخيم، كما 

كانت مستشفى حيفا مكان أحد احلمامات. 

النفايات
أنش������أت األنروا ف������ي املخيم ثالثة أماكن لتجميع النفايات (جورة التراش������حة، منطقة 
الصاعقة (شرق املخيم)، قرب مستشفى حيفا حالياً في غرب املخيم). ويجمع النفايات 
عمال عينتهم األنروا مبكراً، ويتم حرق الكمية األكبر من النفايات في فرنني على الطرف 
الش������رقي من املخيم. وش������ّكل ذلك أزمة كبيرة للمحيطني. وفي كل األحوال فإن الفرنني 
توقف������ا عن العمل في بداية الس������بعينيات؟ أما أماكن جتمي������ع النفايات فأُقفلت في العام 
1988. وأصبح عمال التنظيفات ينقلون النفايات إلى أطراف املخيم حيث تقوم سيارات 

تابعة لألنروا بنقلها. 
163 - شهرية العامل في ذلك الوقت حوالي 150 ليرة لبنانية.
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املقبرة
كان أهالي املخيم في البداية يدفنون في مقبرة الرادوف، إال أنه توّلدت خش������ية لدى 
بعض أهالي برج البراجنة من أن متتلئ املقبرة، وال يجدون بعد ذلك مكاناً لدفن موتاهم. 
في العام 1963، وفي أثناء دفن الفلس������طيني محمود رشيد (ترشيحا)، اعترض اجلنازة 
بعض س������كان برج البراجنة، وطالبوا بعدم الدفن. وكان املختار أحمد الس������بع164 من بني 
املشيعني، فأقنع املعترضني على الدفن على أن تكون املّرة األخيرة، وبالفعل بعد التشييع 
توّجه باملش������يعني إلى مقب������رة البرج حالياً، وقال لهم ه������ذه األرض اعتبروها لكم وادفنوا 

فيها165. 

ف������ي العام 1982، قبيل االجتياح، قامت القوى الفلس������طينية، بتعبيد مقبرة إلى جانب 
املخيم، وكانت أول جثة ُدفنت فيها هي امرأة من آل العينني، والتي تُوفيت نتيجة إصابتها 
بصاع������ق كهربائي. وبس������بب احلروب املتتالية التي ُش������نت على املخي������م، امتألت املقبرة، 
وكادت تتوّل������د أزمة لوال برنام������ج تلفزيوني عن املقبرة ُعرض على إحدى الفضائيات دفع 
بأح������د فاعلي اخلير للتبّرع من أجل توس������عة املقبرة، وكان ذلك ف������ي العام 2004. »وكان 
من املفترض أن يتم إقامة جسر فوق املقبرة، يصل بني مؤسسة شاهد واملهنية العاملية، 
ولكن اخلش������ية من إثارة احلساس������يات، ومن أجل عدم املس بتقاليد أهالي املخيم، ُرفض 

املشروع«166.

املالجئ
بع������د أح������داث األردن في الع������ام 1970، ونتيج������ة تصاعد األزمة بني الفلس������طينيني 
والس������لطات اللبنانية أخذت األصوات تتصاعد حول ضرورة حتصني املخيم، فبُني جدار 
اس������منتي من اجلهة الش������مالية ولكن ذلك لم يتطّور إلى حتصني كل جوانب املخيم. أما 
املالج������ئ فكان اخلالف قوياً حولها، نتيجة التناف������س التنظيمي167. وبعد خالفات قامت 
اجلبهة الدميقراطي������ة ببناء أول ملجأ في العام 1971168. وكانت التجاوزات املالية كبيرة 
خالل بناء املالجئ في الس������بعينيات، فكانت تكلفة امللج������أ 800 ألف ليرة كحد أقصى و 

164 - كان أهالي مخيم برج البراجنة يعودون إليه في الصغيرة والكبيرة، حتى أنه كان يتدخل إلصالح ذات البني 
سواء بني أهالي مخيم برج البراجنة، أو بني سكان املخيم وأهالي اجلوار. وما زال أهل املخيم، وخصوصاً الذين 

عايشوه، يعتبرون أنه كان احلاضن لهم. 
165 - مقابلة خاصة مع عبد الله أبو هاشم، مخيم برج البراجنة، 17 نيسان 2007.

166 - مقابلة خاصة مع عامر الصوري، كبير مهندسي بلدية برج البراجنة، 10حزيران 2007.
167 - راجع فيصل جلول، نقد السالح الفلسطيني برج البراجنة: أهاًل وثورة ومخيماً، دار اجلديد، من صفحة 

65 حتى صفحة 71.
168 - مقابلة خاصة مع أحمد مصطفى، مخيم برج البراجنة، 8 نيسان 2007.
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300 ألف ليرة كحد أدنى169.

يروي مس������ؤول اخلدمات في اللجنة الشعبية عثمان اسكندر أنه قال ملدير اإلنشاءات 
سمير اخلطيب أنه مستعد لبناء ملجأ بكلفة سبعني ألف ليرة لبنانية »وضعوا املواصفات 
التي تعجبكم، ووبالفعل باش������رت ببناء امللجأ، ودفعت للعامل 35 ليرة يومياً بدل 20 ليرة، 
وأكملت بناء امللجأ بتكلفة 63000 ليرة لبنانية بثالثة أش������هر، وانتهى العمل به في ش������هر 
متوز 1980، وكانت مفاجأة اإلنشاءات عندما أعدت لهم مبلغ 7000 ليرة لبنانية«170. وقد 

جتاوز عدد املالجئ في املخيم العشرين ملجًأ.

في العقد األخير ونتيجة التوس������ع العامودي في املباني، والتي لم تعّد أساس������اً لتحّمل 
هذا الع������دد من الطوابق، أخ������ذت االنهيارات جتتاح بعض البي������وت، وكادت تقضي على 
أصحابها، وتسبب بإعاقات لبعض ساكنيها. وكان قانون منع التملك سبباً أساسياً الرتفاع 
أسعار البيوت داخل املخيم، وبعد أن كان صاحب اخليمة يقتطع من خيمته ليسكن جاره، 
انتش������رت اخلالفات بني اجليران على بضعة س������نتيمترات من هنا أو هناك، خاصة وأنه 

ليس هناك حتديد ورسم هندسي للبيوت. 

169- ملزيد من اإليضاح فيصل جلول، نقد السالح الفلسطيني، صفحة 69. 
170 - مقابلة خاصة مع عثمان اسكندر، أمني الصندوق ومسؤول اخلدمات في اللجنة الشعبية سابقاً، 29 أيار 

.2007

التط���ور العم���ران����ي
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استمّر الفلسطيني باملخيم في دفع فواتير الكهرباء رغم غياب خدمات الدولة (فواتير خاصة مبحمد العاص)
الفاتورة األولى (من األعلى): قيمتها 7.8 قرشاً، تاريخها 1974/3/14

الفاتورة الثانية: قيمتها 6076 ليرة، تاريخها 1993/10/14
الفاتورة الثالثة: قيمتها 19.77 قرشاً، تاريخها 1981/2/14
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التركيبة القروية
تعود جذور األغلبية الس������احقة من أهالي مخي������م برج البراجنة إلى قضاء عكا، حيث 
يُشكل هؤالء ما يزيد عن 80 باملئة من سكان املخيم. أما بالنسبة لتوزع القرى الرئيسية، 

وعدد العائالت في كل قرية فهي كالتالي171:

كويكات: حوالي 500 عائلة172، الكابري: 320 عائلة، ترشيحا: 152 عائلة، شعب: 140 
عائلة، الش������يخ داوود: 123 عائلة، الغابسية: 86 عائلة، اخلالصة: 55 عائلة، سعسع: 40 
عائلة، س������حماتا: 35 عائلة، دير القاسي: 35 عائلة، البروة: 25 عائلة، عمقا: 25 عائلة، 
صفد: 24 عائلة، فارا: 23 عائلة، عكا: 20 عائلة، صفورية: 19 عائلة، نحف: 19 عائلة، 
ميعار: 17 عائلة، يُضاف إلى تلك القرى أعداد من قرى أخرى كالزيب والنهر، س������خنني، 
مجد الكروم، الدامون وغيرها. وإذا جمعنا عدد عائالت القرى واملدن املش������ار إليها، مع 
األخ������ذ بعني االعتبار هامش اخلطأ، فبالكاد يصل الع������دد إلى 2000 عائلة، مع أن عدد 
العائالت، حس������ب سجالت (األنروا) للعام 2006، يبلغ 3758 عائلة، أي أنه ميكن تسمية 
مخي������م برج البراجنة ب� »مجمتع أقليات قروي������ة«، وهو ما يخلق توازنات بني القرى ويبّدد 
الكثي������ر من العصبيات لصال������ح التعاون فيما بينها، أو على األق������ل االبتعاد عن التوترات 

االجتماعية التي تخلق حوادث ال ميكن جتاوزها.

ال ميك������ن احلديث عن ثب������ات اجتماعي في العالقات القروي������ة مبخيم برج البراجنة، 
فه������ي بدأت قوية ج������داً، وذات عصبية واضحة، لكنها ما لبث������ت أن بدأت تضعف نتيجة 

171 - اإلحصاءات استُقيت من الروابط القروية أو أشخاص فاعلني ضمن أهالي قريتهم، وهي أرقام تبقى 
تقريبية للعام 2006.

172 -  من املتعارف أنها القرية األكبر حسب الواقع املعاين، ولكن ال توجد إحصاءات حُتّدد العدد بدقة، ورغم 
ذلك فإن معظم التقديرات تشير إلى أن عدد عائالت القرية املوجودين في املخيم يتجاوز اخلمسمائة عائلة.
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عوامل كثيرة. غلبت على الفلس������طينيني، منذ النكبة، فكرة جتميع أهالي القرية املشتتني 
في منطقة واحدة حتى يس������تطيع أهالي القرية مواجهة األعباء املس������تجدة، وشّد أزرهم 
بعصبي������ة تدخلهم باب اجلماعة القروية، وتهبه������م تعريفاً لكينونتهم ووجودهم للدفاع عن 
ذواتهم في مواجهة الهويات األخرى واالتهامات التي واجههم بها (املضيفون)، من بيعهم 
ألراضيهم، وتش������كيك في جذورهم، إضافة إل������ى حاجتهم لدميومة العالقات االجتماعية 
الت������ي كانت قائمة قبل النكبة، فلكل قرية عاداتها اخلاصة في الزواج واجلوار والعالقات 

العائلية التي تسعى للحفاظ عليها قدر املستطاع.  

في العام 1949، وعندما قدم بعض أهالي ترش������يحا إلى مخيم برج البراجنة أول ما 
قاموا به هو دعوة بقية أهالي ترشيحا من مناطق الشتات في لبنان، من قانا وصور وبعض 
الالجئ������ني عند أقاربهم في عدد من املناطق اللبنانية، وما كادوا يجمعون القس������م األكبر 
من نازحي ترشيحا في مخيم برج البراجنة، حتى أرسلوا للنازحني من أهالي بلدتهم إلى 
حلب، خاص������ة بعدما أصبح أحد أبنائهم مديراً ملخيم برج البراجنة. وبالفعل اس������تجاب 
بع������ض التراش������حة في حلب لدعوة أبن������اء بلدتهم في املخيم وقدموا إل������ى برج البراجنة، 
وبقوا معظم فترة اخلمس������ينيات يأتون ليستقروا في املخيم، وإن بصورة متقطعة، خاصة 
آل معتص������م. ولم يكن أهالي كويكات أقل حرصاً عل������ى هويتهم القروية حني قدم محمد 
اسكندر وراح يطالب أهالي كويكات عائلة عائلة بالقدوم إلى مخيم برج البراجنة عارضاً 

أطفال من قرى مختلفة يلعبون في مدرسة اليرموك (2007)

التركي��ب��ة الق��روي���ة



144

مخيم برج البراجنة

أمامهم مغريات العمل، وتس������هيالت اإلقامة، وع������دم دفع اإليجار، على خالف احلال في 
بلدة (قانا) التي يعيش������ون فيها حت������ى أقنعهم باملجيء إلى املخيم. وك������ذا كان من أهالي 
الكابري، وإن كانت الهوية القروية أقل وضوحاً وبروزاً عندهم، وأهالي ش������عب والش������يخ 

داوود والغابسية وغيرها.        

عل������ى الرغم من ب������روز العصبية أو الهوي������ة القروية كإحدى الهوي������ات التي تطبع ابن 
املخي������م، خصوصاً في الفترات األولى للنزوح، إال أن هذه الهوية لم تكن حائاًل دون بروز 
هوي������ات أخرى، وكان الزم������ن كفياًل بإضعافها لصالح هويات أخ������رى. أما الظروف التي 

ساهمت بعدم سيطرة الهوية القروية سيطرة تامة فكثيرة.

واجهت الفلسطينيني عند تهجيرهم اتهامات طالتهم بأذى كبير كالقول بأنهم الجئون 
س������قطوا في ش������هوة املال فباعوا أراضيهم وبيوتهم لليهود173، أو أنهم لم يقاتلوا ما يكفي 
دفاع������اً عن أراضيه������م، هذه االتهامات التي تس������تهدف ال� (نحن) الفلس������طينية، كان من 
الطبيع������ي أن يُرّد عليها بنفس ال� (نحن)، متجاوزة كل احليثيات القروية، فالتهمة جامعة 
وال تس������تثني أية قرية منها. وكلم������ا ازدادت االتهامات، وارتفعت نب������رة قائليها، وتعّززت 
الهوية الفلس������طينية مقارن������ة بالهوية القروية وغيرها من الهوي������ات. وأحياناً كانت تصل 
هذه ال� (نحن) إلى درجة النرجس������ية، ومواجهة النفي بنفي آخر، مثاًل كإشاعة أن أهالي 
املنطق������ة يحس������دوننا ألننا أكثر علماً، مع أن������ه في ذلك الوقت لم يكن هناك ما يُحس������د 
علي������ه الالجئ املهّجر عن أرضه، وفي كثير م������ن األحيان عن أهله. وقد أدت أحياناً هذه 
النرجس������ية املصطنعة إلى ن������وع من االنعزال. وإن كانت في الوقت نفس������ه قد قادت إلى 

الوحدة والتماسك للدفاع عن الهوية املشتركة.  

هيمن على احلياة االجتماعية في املخيم أهالي ثالث قرى، هم األكثر تعداداً: كويكات، 
الكابري وترش������يحا174، بالنس������بة للكابري فإن أهلها خليط من عدة ق������رى، فنجد عائلة 
الصفدي من مدينة صفد، س������خنيني من بلدة س������خنني، أما املتحدرون من بلدة ترشيحا 
فهم األكثر عدداً مثل عائالت: قدورة، دغيم، ناصر، عركة، اجلش������ي، سرحان وهم على 
األغلب مالك األراضي في بلدة الكابري، وغالباً ما حُتس������ب أراضي الكابري وترش������يحا 
مجتمعة، وأغرى بعض س������كان ترش������يحا باإلقامة في الكابري خصوبة أراضيها وعذوبة 

173 - لعّل في تلك االتهامات عاماًل نفسياً، إذ أراد العرب، حكومات وشعوب، أن يُسقطوا عن أنفسهم واجب 
مناصرة إخوانهم الفلسطينيني دون أن يشعروا بألم في (ضمائرهم)، فلذلك كان اللجوء إلى حتميل الفلسطينيني 

مسؤولية ما حدث لهم. 
174 - تراجعت نسبة أهالي ترشيحا حتى أنها لم تعد تتجاوز اخلمسة باملئة بعد منتصف العام 1985.
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وغزارة مياهها. من هنا فإن عصبية أهالي الكابري لم تتش������كل بصورتها القوية كما عند 
بقية أهالي القرى. وقد ياُلحظ أن ترش������يحا لها منطقة باس������مها هي جورة التراش������حة، 
وكويكات هناك حي باس������مهم هو حي كوي������كات، وكذا معظم البلدات األخرى في املخيم، 
أم������ا الكابري فرغم كثرتهم ومتركزهم ليس هناك حي باس������مهم لغياب التعريف القروي 
الذي ينبثق عادة من العصبية القروية.  وإذا نظرنا إلى ترشيحا فهي نصف قرية ونصف 
مدينة نظراً إلى حجمها املتوس������ط، وجتارتها رائجة، خصوص������اً في التبغ، وتعليمها كان 
متقّدماً بش������كل كبير نس������بة إلى بقية قرى وبلدات قضاء عكا، ومع ذلك تش������كلّت لديهم 
عصبي������ة لقريتهم، إن كان في التزاوج بني أهالي البلدة، أو في العادات املش������تركة، ولكن 
تلك العصبية بقيت في حدود مدنية وال متيل الستخدام العنف، حتى أنه في زمن ما قبل 

النكبة كان إذا تعارك اثنان عراكاً ناعماً يُقال »زي قتال أهل ترشيحا«. 

أم������ا كويكات، القرية التي كان يُزرع فيها الزيت������ون، فإن أهلها األقوى عصبية واألكثر 
نفي������راً عند العراك أو ما يُعرف لديهم ب� »الفزعة«، وفي زمن بعيد كان إذا اختلف أهالي 
كويكات في مخيم الرش������يدية في أقصى اجلنوب اللبناني مع أهالي قرية أخرى، يذهب 
قس������م من أهالي كويكات في مخيم برج البراجنة للمش������اركة ف������ي ذاك العراك. وعندما 
حصلت حادثة طعن مدير املخيم في اخلمسينيات، وهو من ترشيحا، من قبل أحد أبناء 
برج البراجنة، كان أهالي كويكات األكثر انتصاراً له من أهالي بلدته أنفس������هم. إن ضعف 
العصبي������ة لدى أهالي الكاب������ري، وانتظام العصبية لدى أهالي ترش������يحا، دفع إلى تبريد 
عصبي������ة أهالي كويكات، فمن املعلوم أن العصبيات تتغذى من بعضها، وفي أغلبها تعيش 
على ردة الفع������ل، وتأكيد ذاتها مقابل العصبية املقابل������ة. وارتّدت عصبية أهالي كويكات 
على ذاتها معبرة عن نفس������ها بعصبيات عائلية، وب������رز مبكراً من كل عائلة زعيم أو أكثر، 
دون أن يك������ون هناك زعيم واحد ألهالي القرية، ومن زعماء كويكات في اخلمس������ينيات: 
عمر ش������حادة، خليل إبراهيم، محمد توفيق، محمد اس������كندر، منر إبراهيم شحادة، فايز 

بيرقجي، أحمد اسكندر، محمد الهابط.

من هنا فلم تنش������أ إش������كاالت تُذكر ذات طبيعة عصبوية بني أهالي القرى التي تس������كن 
املخيم، باس������تثناء تلك التي حدثت بعد منتصف اخلمسينيات من القرن املاضي، بني بعض 
أهالي ترشيحا وأهالي كويكات وكانت في أغلبها فردية ولم تتطّور، واضمحلت قبل أن يطل 
عقد الستينيات برأسه. ومن اإلشكاالت التي تعكس البيئة االجتماعية أنه في العام 1952 
مّر أحد أبناء كويكات وهو يرتدي قميصاً قصير األكمام أمام نسوة من ترشيحا كّن ميألن 
اجلرار فهجم أهالي ترش������يحا عليه وطعنوه بسكني، ألنهم اعتبروا أن هذا اللباس ال يجوز 

الظهور به أمام النساء. وسرعان ما تدخل الوجهاء من الفريقني وجرى تطويق اإلشكال.

التركي��ب��ة الق��روي���ة
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بدأ التزاوج محدوداً بُعيد النكبة واالستقرار في مخيم برج البراجنة، فنجد أن معظم 
زيجات اجليل األول الذي سكن املخيم هي من أبناء البلدة الواحدة، قبل أن تبدأ الزيجات 
املختلطة بشكل كبير. وكان معظم التحفظ على الزواج املختلط يأتي من أهالي ترشيحا، 
إذ يعتبرون أنفس������هم األكثر رقياً من الناحية االجتماعية من غيرهم، بسبب التعليم على 
األقل، وقد جند في الس������نوات األولى بعض التزاوج من عائالت من الكابري ذات أصول 
ترش������حانية، وأخرى من ترش������يحا175. ومع ذلك فقد كان يتم تفضيل من يحمل مؤهالت 
علمي������ة، ولو كان من أبناء قرية أخرى، عل������ى ابن القرية الذي ال يحمل تلك املؤهالت176. 
ومما س������اهم في ازدياد حاالت التزاوج بش������كل واسع هو نزول املرأة إلى سوق العمل منذ 
بداية االس������تقرار في مخيم برج البراجنة، فلم تبق حبيس������ة اجلدران ال يعرف بوجودها 
س������وى ابن عّمها وقريبها، وال شك أن مس������اهمتها االقتصادية في إعالة أسرتها أعطتها 

حضوراً داخل عائلتها، وأولوية في املشاركة في قرارها واختيارها شريك احلياة. 

مع التطور االجتماعي والتعليمي ومش������اركة كل أفراد األسرة في اقتصادها، ضعفت 
س������لطة األب لصالح الش������راكة في قرار األسرة، فلم يعد يستطيع، في أغلب األحيان، أن 
يتخذ قراراً يحصر فيه اختيار الزوجة البنه ببنت العم أو التي لها صلة قرابة به177.  وإذا 
كان أحد شروط اجليل األول الختيار الزوجة هو أن تكون ابنة بلدته، فإن الشرط حتّول 
مع اجليل الثاني إلى ما يش������به الرغبة اخلافتة، فكان الزواج املختلط بشكله الواسع، أما 
اجليل الثالث فأس������قط هذه الرغبة متاماً، ويندر، إلى درجة تقترب من االس������تحالة، أن 
جتد أس������رة ال ترتبط مبصاهرة مع أس������رة من غير قريتها. واحملّصلة كانت ش������به غياب 
العصبية القروية، دون أن يعني ذلك غياب الهوية القروية التي تُبقي على الصورة املتخيلة 

للقرية الفلسطينية بكل تفاصيلها. 

إن انطالقة الثورة الفلس������طينية في مخيم برج البراجنة وتوس������عها في الس������بعينيات 
أضع������ف كثيراً من العصبي������ات القروية لصالح العصبية الوطني������ة واحلزبية، وكان يحتل 
املجالس النقاش������ات والصراعات األيديولوجية، وليس التفاخر بني أبناء القرى املتنوعة، 
وق������د جتد أحزاب������اً ذا حضور قوي ومس������ؤولها األول من قري������ة ذات حضور ضعيف في 
املخيم، فمثاًل حركة فتح ترأس������ها في املخيم خالل فترة السبعينيات خالد ملك، من بلدة 
دير القاس������ي، ولم يكن يتجاوز عدد عائالتها في ذلك الوقت العشرين عائلة. ولم يتذّمر 

175 - كمثال على ذلك، في بداية الستينيات مت زواج محمد رشيد ناصر وهو من الكابري، وذو أصول ترشحانية، 
من فتاة من عائلة أبو خريبة الترشحانية. 

176 - مقابلة خاصة مع يوسف بدر، مخيم برج البراجنة، حزيران 2007.
177 - يذهب البعض إلى أن ضعف سلطة األب، بعد النكبة، يعود أساساً إلى فقدانه عنصر االبتزاز الرئيسي 

ألبنائه وهو امليراث، للتحكم بخياراتهم وتوجهاتهم في احلياة.
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أح������د من هذا الواقع. كذلك فإن وصول س������لطان أبو العين������ني إلى زعامة فتح في املخيم 
منتصف الثمانينيات لم يدفع أهالي الش������يخ داوود املنتمي إليها لالنخراط في احلركة. 
وكذل������ك فإن حركة حماس في املخيم وجهها األبرز من أهالي ش������عب، رغم أقليتهم. وال 
تشّكل األمثلة الس������ابقة أية استثناءات، فعلى العكس ميكن ضرب العديد من األمثلة في 
هذا املجال. وقد انعكس ذلك على القطاعات األخرى، فتعيني مدير املخيم، على س������بيل 
املثال، من قرية ال يكون سبباً لتفاخرها، وشعورها بقوة شوكتها، كما ال يثير حفيظة بقية 

أبناء القرى األخرى. 

وال نس������تطيع إغف������ال الصداقات بني أهالي القرى، وخصوصاً الش������باب منهم، والتي 
نشأت مبكراً ومنذ األيام األولى للنكبة، وقبل إنشاء مخيم برج البراجنة، وأضعفت كثيراً 
من العصبية القروية. وبدأت الصداقات بني ش������باب القرى املختلفة بش������كلها الواسع في 
مدينة صور وبلدة (قانا) اجلنوبيتني178. وعندما أتوا إلى املخيم استمّرت هذه الصداقات 
وتط������ورت، فكان العمال ينزلون جماعات إلى العمل في بيروت، وكذلك التالميذ يروحون 
إلى املدرسة ويغدون مستأنسني ضمن جماعات تضم من كل البلدات. وعندما يحدث أية 
إشكال بني اثنني من قريتني جتد هؤالء املختلطني بغيرهم من أهالي القرى غير مكترثني 

مبا حدث، وأحياناً يتوّسط منهم من له القدرة على ذلك. 

بفع������ل العنف ال������ذي تعّرض له املخي������م، وخصوصاً خالل ح������رب املخيمات (1985-
1987)، حت������ّول إلى مقص������د وملجأ للعديد من العائالت خ������ارج املخيم الذين قدموا من 
املناطق التي تس������يطر عليها حركة أمل. وبدأ ينشأ نتيجة ذلك، وكل األسباب آنفة الذكر، 
الشعور باالنتماء إلى املخيم كجزء من هوية الالجئني، وتتقّدم على الهوية القروية (وليس 
الوطنية). فهوية »املخيمية«، إذا جاز التعبير، تش������كلت خالل حوالي 59 عاماً، وهي فترة 
كافية لتنمو خاللها عادات مش������تركة بني كل أهالي املخيم تقريباً، في الزواج والوفاة وكل 
تفاصي������ل احلياة اليومية. حتى أصبح من الصعب احلديث عن عادات قروية خاصة بكل 
قرية، »فمخيم برج البراجنة، اليوم، مجتمع واحد، ال سلس������لة من مجتمعات القرى التي 

يعيش أهاليها معاً في املخيم«179. 
ق������د يالح������ظ أي باحث أنه لم تعد هن������اك أحياء حكراً على أهال������ي قرية ما، وبعض 
األحياء، وباألخص جورة التراش������حة، تضم أهالي أكثر من عش������رين قرية، دون أن تنشأ 
بينهم أية توترات على أساس قروي. وحتى عندما أنشئت الروابط في العقدين األخيرين 

178 - مثال الصداقة املتينة التي نشأت بني محمود كمال آغا (ترشيحا) وعثمان اسكندر (كويكات) وط�ه العبد 
الله (الغابسية).

179 - ريبيكا روبروتس، التركيبة القروية في مخيم برج البراجنة، مجلة دراسات فلسطينية، عدد 44، خريف 
2000، صفحة 135.   

التركي��ب��ة الق��روي���ة
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من القرن العشرين بصورة خاصة، وضعت بنوداً في نظامها الداخلها بأحقية املتزوجني 
ببنات القرية في االنتماء إلى الرابطة، وهو جتاوز للعرف القبلي، وكذلك فإن الكثير من 
الرواب������ط تضم في عضويتها بعض من هم من خارج قرية املنش������أ، فقط ألنهم من أبناء 
املخي������م. فال غرو من القول بأن مجتمع املخيم هو وحدة اجتماعية تفوق بتماس������كها أي 

وحدة قروية.
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اللجنة الشعبية من املرجعية إلى التفتت
ل������م نكن ف������ي وارد إفراد فصل للجنة الش������عبية لوال األهمية الت������ي حتتلها في تاريخ 
املخيمات، ومنها مخيم برج البراجنة. فهي تضيء على مرحلة مهمة من تاريخه يوم كان 
للمخيم ما يش������به املرجعية السياسية واالجتماعية التي تضّم كل األحزاب وأهم الروابط 
األهلية. وتركيبة اللجنة الش������عبية تعكس قوة كل فصيل، واملرحلة السياس������ية التي جعلته 
يتب������وأ مكانته، كما تعكس قوة أهل كل قرية وحضورها في املخيم. وتش������ير كذلك تركيبة 
اللجنة الش������عبية إلى مدى نفوذ األشخاص، فأحياناً تكون قوة نفوذ الشخص طريقه إلى 
اللجنة الش������عبية، وأحياناً تكون اللجنة طريق الفرد إلى النفوذ، وفي كلتا احلالتني يصبح 
محور استقطاب في املخيم، وحضوره ضروري في املناسبات العامة، بعدما أصبح نقطة 
الوص������ل بني عامة الناس والس������لطات النافذة، ومبقدار ما ينج������ح في هذه النقطة تقوى 

مرجعيته ألهالي قريته ومخيمه، ويتعزز حضوره داخل اللجنة الشعبية.

في بداية تأس������يس املخيم وملا كان سكانه بأغلبيتهم الساحقة من ترشيحا، قبل قدوم 
بقي������ة أهالي القرى األخرى »تألف������ت جلنة للمخيم من وجهاء ترش������يحا ضمت كاًل من: 
صبري مصطفى، ناهي ركاد، محمد رضا واهتمت بتنظيم اإلعاش������ة والنظافة واملشاكل 
التي تعترض املخيم«180. فكان ذلك شبيهاً بدور اللجنة الشعبية فيما بعد. وعندما كبرت 
مس������احة املخيم وتعددت املشارب، وتكاثر أهالي القرى املتعددة، أصبحت كل أزمة جتتاح 
املخيم، تس������تدعي اجتماعاً لوجهاء القرى والبلدات، فمثاًل »عن كويكات عمر ش������حادة، 
ترشيحا: صبري مصطفى، الشيخ داوود: أحمد البيتم، الكابري: علي شاكر، شعب: علي 
ش������اكر اخلطيب، الغابسية: حسني ش������حادة«181. وهو ما يعكس حضور البلدات الكبرى، 

وفي أكثر األحيان ميثل القرية الواحدة أكثر من وجيه. 

180- مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، بيروت، 14 أيار 2007.
181 - مقابلة خاصة مع محيي الدين شحادة، مخيم برج البراجنة، 14 حزيران 2007.

اللجنة الشعب��ي������ة
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وكان وجهاء القرى182 يعبرون في مناقش������اتهم عن املش������اكل التي يحياها املخيم، ففي 
اجتماعهم الذي ُعقد بشهر متوز 1958 عكسوا مبطالبهم معظم مشاكل املخيم في ذلك 
العام. وُعقد االجتماع في منزل عمر ش������حادة183. املطالب أُرس������لت إلى »الشباب العربي 

الفلسطيني« ليعرضها على اجلهات الرسمية، ونّصت على184:
أوالً- درس أحوال املخيم الصحية والتي حتتوي على ما يلي:

إعادة العيادة إلى املخيم185 وتزويدها بالعالجات الكافية.  -1
زيادة مياه املخيم وتوزيع مراكز في جميع أنحاء املخيم مع بناء خزان أو أكثر.  -2

إن مراحيض املخيم قليلة، فمثاًل جتد كل خمسمائة شخص يستعملون مرحاضاً   -3
واح������داً، لذلك نطلب زيادة ع������دد املراحيض، وكما أن عم������ال التنظيفات قليلون، فيجب 

إيجاد موظفني أكثر من أجل العدد لكي يتمكنوا من نظافة املخيم.
املطالبة بإنهاء موضوع الزينكو وتسليم كل من لم يستلم لغاية اآلن حصته.  -4

املطالبة بنقل إعاش������ة الذين نقلتهم احلكومة من قرى اجلنوب، والذين حضروا   -5
للمخيم ألس������باب دخ������ول أوالدهم في املدارس وألس������باب عملهم التي يس������دون عوزهم 

بواسطتها.
تس������هيل املعامالت التي تتعلق بالوالدة، والزواج والسفر خلارج لبنان، وعدم قطع   -6
إعاش������ات الذين يريدون الس������فر للخارج لزيارة أقارب أو العمل كما يجب أن نُعامل مثل 

النازحني186 في الدول العربية الشقيقة.
مراجعة املس������ؤولني بخصوص املعامالت واألش������خاص الذين ُطردوا أخيراً من   -7

»إسرائيل«187 ولغاية اآلن لم يعطوا هويات188.
مراجعة الشؤون االجتماعية مبساعدة احملتاجني والعجزة من املخيم.  -8

جتفيف املس������تنقعات في املخيم189 والتي جتل������ب األمراض للمخيم، وقد أُحضر   -9
صحافيون ومبعوثون من دول عدة وشاهدوا املنظر الذي يؤذي اإلنسانية املدنية.

رش املخيمات باملبيدات واملواد املوجودة بكميات هائلة عند الوكالة ولم تُستعمل   -10
للغاية التي ُجلبت من أجلها.

املراجعة باملخالفات التي أُخذت وتؤخذ من قبل الدرك.  -11
182 - أحياناً يُطلق عليهم جلنة شعبية، ولكن التسمية ظلت بعيدة نوعاً ما عن التداول.

183 - األغلبية الساحقة من اجتماعات اللجان الشعبية ستُعقد فيما بعد بأحد منازل وجهاء كويكات.
184 - أحمد حسني اليماني، في ميدان العمل التنظيمي اجلماهيري واملهني »الثقافي والتربوي«، دار كنعان، 

صفحة 89. 
185 - وكانت العيادة حينذاك في حارة حريك.

186 - تظهر حساسية الفلسطيني املبكرة من كلمة الجئ.
187 - وردت في الرسالة بني مزدوجني.

188- سياسة التهجير استمرت في اخلمسينيات.
189- كانت بشكل خاص في »جورة التراشحة«.
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دراسة عدم وجود املطاعم في عموم املخيمات ألنها ليست كافية.  -12
إرجاع توزيع احلليب ناش������فاً بدالً من السائل لعدة أسباب منها التالعب والغش،   -13
وكم������ا أنه يوجد مركز واحد في مخيم برج البراجنة حيث يصطف اآلالف يومياً بطوابير 
الس������تالم القليل من احلليب، بينما كنا في كل ش������هر نس������تلم احلليب الناش������ف مرة مع 

اإلعاشة.
اللجنة الش������عبية في املخيم »هي قيادة العمل الفلس������طيني داخل املخيم، تابعة للجنة 
السياس������ية العيا في لبنان190، التابعة بدورها لدائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير 

الفلسطينية«191. 

وتتشكل اللجنة الشعبية192 من:
ممثل عن كل فصيل من فصائل حركة املقاومة.  -1

ممث������ل عن كل احت������اد من االحت������ادات املتواجدة في املخيم (الط������الب، العمال،   -2
املعلمني).

ضابط الكفاح املسلح في املخيم.  -3
عناصر مستقلة معروفة بوطنيتها ومواقفها املشرفة...  -4

وتتضمن واجبات اللجنة الشعبية 15 واجباً منها193:
رفع الوعي السياسي والثقافي بني جماهير املخيم.  -1

العمل على توطيد العالقات بني الثورة الفلسطينية، واجلماهير العربية املساندة   -2
في املنطقة التي يقع فيها املخيم.

التعاون مع الكفاح املسلح في حل مشاكل املواطنني اليومية.  -3
إقامة التحصينات واملالجئ.  -4

العناية بالشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية، ورفع مستواها، وحل مشاكل   -5
السكن.

انطالقة اللجنة الشعبية
تأسس������ت اللجنة الش������عبية في مخيم برج البراجنة في الع������ام 1974، ومبا أن حركة 
فت������ح ه������ي الفصيل األقوى فق������د آلت أمانة الس������ّر لها من خالل خالد حّم������اد بداية، ثم 
خالد ملك في العام نفس������ه، الذي اس������تمّر بهذا املنصب حتى االجتياح اإلسرائيلي للبنان 

190 - مشكلّة من الفصائل الفلسطينية في لبنان.
191 - أحمد حسني اليماني، في ميدان العمل التنظيمي اجلماهيري واملهني »الثقافي والتربوي«، دار كنعان، 

صفحة 89. 
192 - املرجع نفسه.
193 - املرجع نفسه.

اللجنة الشعب��ي������ة
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ع������ام 1982. أما بقية األعضاء فكانوا على الش������كل التالي، م������ع تغيير طفيف في بعض 
األحيان194: عثمان اس������كندر (أمانة الصندوق ثم أضيف إلى مهامه اخلدمات بعد تنازل 
اجلبهة العربية عن هذه احلقيبة)، فايز بيرقجي، عبد املجيد العلي، طه العبد الله، محي 
الدين ش������حادة، محمد عودة، أسامة سرحان، ركاد س������المة، أحمد يوسف اخلليل، علي 
فيصل، ممثل للكفاح املسلح، رايق معروف، محمد خليل، النقيب هشام، أحمد اخلطيب، 
محمد منر حماد، أبو هاني النابلس������ي. وفي العموم كان ممثلو األحزاب ثمانية195 يضاف 
إليه������م ممثل عن كل من االحتادات والتجمعات التالية: احتاد املرأة، احتاد العمال، احتاد 

الطالب، احتاد املعلمني، الكفاح املسلح، إضافة إلى سبعة مستقلني.

أول عمل خدماتي قامت به اللجنة الش������عبية هو حفر بئر قرب مستش������فى حيفا في 
العام 1975. 196 وقد جمعت اللجنة الش������عبية 1200 ليرة حلفر البئر، من كل عائلة ليرة 
واح������دة، أي 1200 عائلة. وكان يش������رف على اآلبار موظفون كثر، غالب������اً ما يكونون من 
القرى األساس������ية في املخيم، دون أن يكون ضعف التواجد القروي في املخيم حائاًل دون 
طالب الوظيفة، فمثاًل أهالي بلدة ش������عب ليس������وا من القرى الث������الث األكثر حضوراً في 
املخيم، لكن رغم ذلك فقد كان عدد كبير من املوظفني من أهالي هذه القرية منهم: عبد 
الله أبو عرب، محمد أبو عرب، أبو أحمد معطي وغيرهم. ثم أش������رفت اللجنة الش������عبية 
على الكهرباء، وأنش������أت مؤسس������ة صامد محطة كهرباء في العام 1975 تسلّمت اللجنة 

املسؤولية عنها. 

وقامت اللجنة الشعبية منذ تأسيسها باجلباية، من كل بيت ثالث ليرات، ووصلت قبل 
االجتياح عام 1982 إلى س������بع ليرات. أما على صعيد اإلشكاالت الداخلية فكانت اللجنة 
الش������عبية »تتدخل بكل صغيرة وكبيرة، مبوجب (املونة) أحياناً، ومبوجب القوة التي منثلها 
ف������ي كثير من األحيان، بعض األحزاب كانت »تعصل������ج« أحياناً، لكنها ترضخ بالنهاية«197. 
وكانت اللجنة الش������عبية تتمتع بقوة حتى أن الرئيس الفلس������طيني الراحل ياس������ر عرفات 
قال »اللجنة الش������عبية فوق كل اعتب������ار وقرارها ملزم للجمي������ع«198. ولعبت كذلك اللجنة 
الشعبية دوراً إيجابياً من خالل جلنة العالقات اخلارجية التي كان يرأسها مندوب اجلبهة 

194 - مقابلة خاصة مع عثمان اسكندر، أمني الصندوق في اللجنة الشعبية (1974-1988)، مخيم برج البراجنة، 
29 أيار 2007.

195 -  األحزاب هي: فتح، الصاعقة، جيش التحرير، اجلبهة العربية، اجلبهة الدميقراطية، اجلبهة الشعبية، 
جبهة النضال، قيادة العامة، ثم بعد ذلك جبهة التحرير الفلسطينية.

196 - راجع اجلزء املختص بالتطور العمراني.
197 - مقابلة خاصة، عثمان اسكندر، أمني الصندوق األسبق في اللجنة الشعبية، 29 أيار 2007.

198 - املرجع نفسه.
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الدميقراطية علي فيصل، والتي كانت مهتمة بالعالقات اجليدة مع جوار املخيم.

بعد خروج منظمة التحرير الفلس������طينية من لبنان في العام 1982، كان هناك غياب 
تام ألية مرجعية نافذة، وتوقفت اللجنة الشعبية عن العمل، خصوصاً أن املالحقات التي 
كانت تقوم بها السلطات اللبنانية لم توفر أي جتمع فلسطيني، ولكن نظراً ملشاكل املخيم 
من دمار طال معظم بيوته، إلى اعتقاالت تعسفية تنفذها السلطات اللبنانية، تضاف إلى 
ذلك املش������اكل اخلدماتية، كل ذلك أوجب البحث مجدداً عن إطار جديد ش������بيه باللجنة 
الشعبية. فكانت املبادرة من محمد منر حماد الذي وزع بطاقات دعوة ملائة شخصية من 
املخي������م للقاء عند فايز بيرقجي199، وذلك في العام 1983. واجتمعت هذه الش������خصيات 
وتشكل مجلس شعبي كان أبرزه200: فايز بيرقجي (أميناً للسر)، محمد منر حماد، عثمان 
اس������كندر، طه العبد الله، محمد يوس������ف، أبو زهير اخلطيب، محيي الدين ش������حادة، أبو 
كامل العلي. وفيما بعد اعتُبر املجلس الش������عبي محسوباً على فتح، بسبب تعاطف معظم 
أعضائه مع هذه احلركة. قد نس������تطيع تلمس ذلك من خالل بعض التصريحات في ذلك 
الوقت منها »إن الشعب الفلسطيني متمسك بوحدته وأهدافه الوطنية ومبنظمة التحرير 
الفلس������طينية وهي من نعتبرها املمثل الشرعي الوحيد لش������عبنا«201. وفي املقابلة نفسها 

هناك تقليل من حجم اخلالفات الداخلية، وتسميتها ب� »السطحية«.

في العام 1984 وملا اش������تّد اخلالف بني منظمة التحرير الفلس������طينية وجبهة اإلنقاذ 
سعت األخيرة إليجاد إطار شعبي بديل، أو على األقل منافس للمجلس الشعبي. وحاولت 
اإلنق������اذ ضم عدد من وجهاء املخيم، البعض رفض وبعض آخر انضم إلى اإلطار اجلديد 
الذي س������مي اللجنة الشعبية، وتولى أمانة سّرها محمد عبد الله (أبو وائل). واستطاعت 
اللجنة الشعبية، بعد مفاوضات، ضم عثمان اسكندر وأبو كامل العلي إليها مع احتفاظهما 
مبوقعيهما في املجلس الشعبي. وقد بّرر االثنان خطوتهما بأنهما يريدان أن يكونا صمام 
أمان في املخيم بسبب اإلشكاالت املتصاعدة بني املنظمة واإلنقاذ202. وتسلّم عثمان نيابة 
أمانة الس������ر ومسؤولية اخلدمات في اللجنة الش������عبية التي تولت اآلبار والكهرباء وكانت 
أقوى من املجلس الشعبي، وأكثر فاعلية، بسبب عالقاتها مع القوى املهيمنة على محيط 
املخيم، والقدرة على بحث اإلشكاالت معها. واستمرت اللجنة الشعبية بتركيبتها من العام 
1984 حتى العام 1988، تاريخ وقوع املعارك الداخلية بني فتح املركزية وفتح االنتفاضة. 

199 - أحد زعماء كويكات، هاجر في العام 1984 إلى اإلمارات العربية املتحدة.
200 - مقابلة خاصة مع محمد منر حماد، أحد زعماء الكابري، مخيم برج البراجنة، 17 أيار 2007.

201- محيي الدين شحادة، مخيم برج البراجنة في فلسطني الثورة، العدد 551، 1985/3/30.
202 - مقابلة خاصة مع عثمان اسكندر، أمني الصندوق األسبق في اللجنة الشعبية، مخيم برج البراجنة، 29 

أيار 2007.
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وجرت محاوالت عديدة لتوحيد اللجنة الش������عبية واملجلس الش������عبي لكنها باءت بالفشل، 
وم������ع ذلك فإن مس������اعي الوجهاء الدائمة إن كان باللجنة الش������عبية أو املجلس الش������عبي 

ساهمت في تالفي العديد من املشاكل بني الفصائل.

في العام 1988، وبعد خروج فتح املركزية من املخيم، اس������تفردت جبهة اإلنقاذ مبهام 
اللجنة الش������عبية، فكانت أمانة السّر من نصيب منظمة الصاعقة بشخص صالح إبريق، 
ورئاس������ة املالية من نصيب اجلبهة الش������عبية لتحرير فلس������طني/القيادة العامة. وحصل 
تراجع كبير في أداء اللجنة الشعبية بسبب استبعادها ملعظم الوجهاء، الذين كان لهم في 
املاضي الدور األبرز في حل اخلالفات الداخلية، ولم تعد اللجنة الش������عبية متثل القيمة 
املعنوية التي مثلتها من قبل، حتى في زمن سيطرة اإلنقاذ قبل العام 1988. كما أن غياب 
أصحاب احلضور االجتماعي القوي سمح باستهداف اللجنة الشعبية واتهامها بالتسيب 

املالي واإلثراء غير املشروع، بغض النظر عن صحة االتهامات من عدمها. 

»في العام 1996، وجهت ش������ركة كهرباء لبنان سلس������لة إنذارات إلى اللجنة الش������عبية 
بوج������وب دفع أكثر م������ن 600 مليون ليرة متوجب������ة على املخيم، وأرفق������ت تلك اإلنذارات 
بقط������ع التيار الكهربائي عن املخيم، وبعد سلس������لة لقاءات مع عدد كبير من املس������ؤولني 
اللبنانيني اس������تطاعت اللجنة الش������عبية جدولة املبلغ على مراحل مع رفع رسوم الكهرباء 
في املخيم«203. ويذهب كثيرون إلى أن زيادة األموال املتواجدة من اجلبايات كانت س������بباً 
رئيس������ياً في التنافس احلزبي على املراكز املهمة في اللجنة الش������عبية فيما بعد. واستمر 
صالح إبريق مبهامه حتى شهر أيلول من العام 1997. ثم جاء أبو السعود في العام 1998 
(عدة أش������هر)، لطفي قاسم (عدة أش������هر)، ثم بقيت اللجنة الشعبية بدون أمني سر حتى 
العام 2000 حني جاء محمد وعرية (عدة أش������هر) ثم جاء يوس������ف بدر204. وخالل غياب 
أمني الس������ر في فترة التسعينيات كان بسام األس������عد يتولى مهام أمانة السّر إضافة إلى 
مسؤوليته في املالية205. وانخفضت نسبة املستقلني في اللجنة الشعبية حتى وصلت إلى 
واحد في العام 2006. 206 وفي كل األحوال فإن اللجنة الشعبية كانت حتت تأثير سياسي 
كبير، وش������ّكل غياب اللجان املتخصصة (صحية، تربوي������ة، اجتماعية، ثقافية، رياضية)، 

وغياب االختصاصيني أحد أبرز فجوات اللجنة الشعبية.

 12 البراجنة،  برج  مخيم  الشعبية،  اللجنة  في  السابق  املالية  األسعد، مسؤول  بسام  مع  -مقابلة خاصة   203
حزيران 2006، وكانت اجلباية على الشكل التالي: 10 أمبير: 17000 ليرة لبنانية، 15 أمبير: 25000، 20 أمبير: 

32000، أما اجلدولة فهي 25 مليون ليرة بالشهر.  
204- استمر في منصبه حتى العام 2007.

205 - استمر في منصبه كمسؤول مالي حتى العام 2006.
206 - مقابلة خاصة، يوسف بدر، 1 أيار 2007.
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يوسف بدر، أمني س������ر اللجنة الشعبية اعترف بأن قرار توسعة اللجنة الشعبية »بيد 
القيادة السياس������ية. نحن ال نس������تطيع اتخاذ قرار بهذا احلجم«207. أي بكالم آخر هناك 
سيطرة سياسية على اللجنة الشعبية. وعن انقطاع التيار الكهربائي قال بدر »بصراحة، 
هن������اك الكثير من »القبضايات« داخ������ل املخيم، ويضعون مصلحتهم ف������وق مصلحة أبناء 
مجتمعه������م. هناك خش������ية إذا حاولن������ا منع ذلك من أن ندخل في مش������اكل وصراعات ال 
يس������تطيع أحد حلّها«208. معترفاً بطريقة غير مباش������رة بأن هن������اك من داخل اللجنة من 
ميارس هذه التعديات وذلك بقوله »عجينة اللجنة الشعبية مطابقة متاماً لعجينة من هم 

خارجها«209.

 وفيما يخص املالية وما يتردد عن وجود سوء إدارة كبير في مالية اللجنة الشعبية قال 
بدر إنه ليس هناك فائض مالي وأن املصاريف تس������اوي اإليرادات. وعن التنسيق األمني 
بني اللجنتني الشعبية واألمنية قال بدر »في الفترة املاضية عند حدوث أي مشكل تعجز 
اللجنة الش������عبية عن حله، نرس������ل كتاباً إلى اللجنة األمنية فتحضر وتتعاون معنا حلله. 
اآلن كثر املس������لحون في »مخيم كل من إيدو إلو«. ونرى أن هناك خطورة تستوجب تنظيم 

السالح الذي ُوجد لتحرير فلسطني، وليس لتصارع األضداد داخل املخيم«210. 

وفي استطالع أجرته املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان (شاهد) حول واقع اللجان 
الش������عبية في املخيمات والتجمعات الفلس������طينية211 يظهر أن 21.7 باملائة من العينة في 
مخيم برج البراجنة يرون أن أولوية اللجنة الشعبية يجب أن تكون ملعاجلة مشكلة الكهرباء، 
بينما يرى 30.4 باملائة أنها يجب أن تكون للقيام مبشاريع تنموية، ورأى 39.1 باملائة أن 
األولوية يجب أن تكون لتش������كيل قوة حلفظ األمن ومعاجلة املش������اكل، و8.7 باملائة للعمل 
عل������ى رفع احلصار والتضييق على املخيمات. وفيما يخص االنتخابات رأى 78.3 باملائة 
أنه يجب إجراء انتخابات للجنة الشعبية. أما فيما يخص النظرة إلى أداء اللجنة الشعبية 
فرأى 65.2 باملائة من املستطلَعني أن أداءها ضعيف، 4.3 باملائة ضعيف جداً، 13 باملائة 

وسط، 8.7 باملائة حسن، 4.3 جيد، 4.3 باملائة جيد جداً.

جرت محاوالت طيلة عامي 2005 و2006 إلصالح اللجنة الشعبية منها مشروع قّدمه 
اللقاء الش������عبي، الذي تأسس في تلك الفترة، ومنها مشروع قدمته حركة حماس، إال أن 

207 - يوسف بدر،  مجلة البراق، آب 2005.
208 - املرجع نفسه.
209 - املرجع نفسه.
210 - املرجع نفسه.

211 - االستطالع أجري بني الفترة املمتدة بني 18 و 23 شباط 2007.

اللجنة الشعب��ي������ة
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تلك الطروحات لم تُبصر النور. وفي كل األحوال فإن حضور اللجنة الشعبية أخذ يتقلص 
ش������يئاً فشيئاً حتى انحصر بجباية الضرائب دون أن يتعدى ذلك إلى الواجبات التي نص 

عليها النظام األساسي لتأسيس اللجنة الشعبية212.

212 - انقسمت اللجنة الشعبية إلى جلنتني في العام 2007 واحدة تقودها قوى التحالف الفلسطينية وواحدة 
تقودها منظمة التحرير الفلسطينية.
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شركة كهرباء لبنان تنذر اللجنة الشعبية بضرورة دفع املستحقات (600 مليون ليرة في العام 1996) 
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رّد من اللجنة الشعبية يطلب تقسيط املبلغ وهو ما حصل



الفصل اخلامس
العودة    املؤسسات    شخصيات
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العودة والهجرة.. 

متناقضان جمعهما أهالي املخيم
لم يبدأ تهجير الفلسطينيني من أراضيهم في العام 1948، مثلما يزعم اإلسرائيليون، 
بل بدأ قبل ذلك من خالل الهجوم على القرى الفلسطينية ومضايقة أهلها، والقتل الذي 
م������ورس، على نطاق واس������ع. بدايًة، بدأت هجرة بعض األثري������اء نتيجة اخلوف من حرب 
قادم������ة، ولكن بقي������ت هجرتهم محدودة للغاية، وال ميكن احلدي������ث عن ظاهرة كما يزعم 
املؤرخ اإلسرائيلي ِبني موريس، فمثاًل على صعيد مخيم برج البراجنة فإن من أصل أكثر 
من ثالثني بلدة فلس������طينية ألهلها وجود في املخيم ال جند سوى شخص واحد قد هاجر 
من بلدة ترش������يحا قبل سقوطها بستة أشهر، وهو سليم مصطفى على الرغم من تاريخه 

النضالي، وكان قد تعّرض للنفي عام 1937 على يد االحتالل اإلنكليزي. 

أم������ا التهجير الواس������ع فبدأ بُعيد صدور قرار التقس������يم 181، الص������ادر عن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة بتاريخ 29 تش������رين الثاني 1947، والذي تبعته صدامات بني العرب 
واملستوطنني اليهود، مما دفع ببعض األفراد إلى الهجرة الداخلية بعيداً عن املستوطنات. 
بل������غ التهجير ذروته في ح������رب 1948 وبعدها، وأوائل الع������ام 1949. ذلك أن العصابات 
الصهيونية وأهمها »الهاغاناه« و»الش������تيرن« اس������تغلت التفوق العس������كري لديها والدعم 
الدولي الذي تتمتع به فهاجمت القرى العربية، التي كانت تفتقر إلى العتاد، واستخدمت 
األساليب الوحشية والترهيب النفسي لتقوم بواحدة من أسوأ حمالت التهجير اجلماعي 
الذي ش������هدها التاريخ، وهو ما اعترف به املؤرخون اإلسرائيليون اجلدد مثل بني موريس 
وإسرائيل شاحاك وإيالن بابه. فكانت املذابح تطوف القرى واملدن الفلسطينية، حتىالتي 

لم تشهد قتاالً عنيفاً بني العرب واملستوطنني.
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ح������اول الصهاينة ترويج أن الدول العربية هي التي طلبت من الفلس������طينيني اخلروج 
لك������ي تتمكن من القتال بحرية، وذلك ما دحضته العديد من الكتب التي تناولت املوضوع، 
وأكدت أن ذلك لم يحصل بتاتا213ً. ورغم ذلك فإن بعض كبار السّن، الذي عايشوا النكبة، 
ي������روون أن هناك من طلب منهم اخلروج، وعندما تس������ألهم ع������ن التفاصيل، يعجزون عن 
س������ردها، فتصل إلى اس������تنتاج تلقائي بأن قوة الدعاية أّثرت فيهم لدرجة صّدقوا خالف 

ما رأوا وسمعوا. 

عندما تهّجر الفلسطينيون لم يأخذوا معهم إال القليل مما يحتاجونه، ألنهم كانوا شبه 
موقنني بالعودة القريبة خالل أس������ابيع على أبعد تقدي������ر. ومن هنا فإن املهّجرين عندما 
أت������وا إلى مخيم برج البراجن������ة في العام 1949 واألعوام التي تلته، لم يكونوا يفكرون بأن 
إقامتهم س������تطول، فلم يتصارعوا لنيل اخليم الكبي������رة (اجلمالون)، وحتى األراضي التي 
نالوها لم تكن مطمعاً بالنس������بة إليهم، بل على العك������س، ففي معظم األحيان كان يقتطع 
املهّجر من بيته ليُس������كن قريباً أتى من مخيم آخر، أو صديقاً من بلدته التي ُهّجر منها. 
وم������ن هنا فإنه من املالحظ أن بي������وت الذين قدموا مبكراً إل������ى املخيم تتألف من غرف 
صغيرة وقليلة (مبعظمها غرفتان)، كما هي حال معظم بيوت جورة التراش������حة التي هي 
أصل املخيم، أما البيوت التي بُنيت بعد العام 1969 فمساحتها كبيرة نسبياً إذا ما قورنت 
بالبيوت األخرى، وذلك يُخالف ما كان عليه الوضع في القرى الفلسطينية أو في غيرها، 
حيث إن الذي قدم مبكراً يكون األثرى بني أهل القرية، وميلك املس������احة األكبر نظراً إلى 

استقراره الطويل.  

م������ا فتئ الفلس������طينيون في مخيم ب������رج البراجنة يطالبون بحق الع������ودة منذ مجيئهم 
إلى املخيم، فانخرطوا مبكراً، ومنذ بداية اخلمس������ينيات، باألحزاب السياسية التي تبنت 
ه������ذا احلق، ومنها احلزب الس������وري القومي االجتماعي، حرك������ة القوميني العرب، حزب 
البعث العربي االشتراكي، حزب النجادة، حزب التحرير، الهيئة العربية العليا وغيرها من 
األح������زاب. فكانت املؤمترات واملظاهرات التي تطالب بحق العودة، وترّس������خ في منتصف 
اخلمسينيات قسم »فلسطيننا لن ننساك، ولن نرضى وطناً سواك (...)..«، الذي صاحب 

املناسبات الوطنية، وخاصة ذكرى النكبة في 15 أيار من كل عام.

وآثر الفلس������طينيون من������ذ مجيئهم إلى املخيم على تس������مية األحياء بأس������ماء القرى 

213 - راجع دومنيك فيدال، خطيئة إسرائيل األصلية: املؤرخون اجلدد اإلسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1.
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والبلدات التي ُهجروا منها، فكانت جورة التراش������حة تيمناً بترشيحا، وكان حّي كويكات، 
وحي الشعابنة (نسبة إلى شعب)، وهذا ال يعني أن احلي حكراً على أهالي البلدة فقط، 
ب������ل إنه مع االختالط والتزاوج يصعب العثور على حي يش������كل أهالي البلدة فيه أكثر من 
نصفه. ومع ذلك بقيت األس������ماء كشاهد على القرى احملتلة. كذلك فإن كل األندية التي 
تأسس������ت في املخيم تقريباً اقتبست أس������ماءها من القرى الفلسطينية احملتلة، أو أسماء 
توح������ي بالتمس������ك بها ك� »العودة« مثاًل. وحتى أس������ماء الكثير من املواليد حتمل أس������ماء 
ش������هداء س������قطوا على طريق العودة مثل جالل (تيمناً بجالل كعوش214)، إياد (تيمناً بأبي 
علي إياد)، ربيع (تيمناً بأبي ربيع215). كما اش������تهر من بني أس������ماء املواليد تلك التي تعود 
لقرى ومدن فلسطينية وأشهرها تسمية بيسان،  وهناك أسماء أخرى مثل: فداء، عودة، 

عائد، عائدة وغيرها. 

التقالي������د ت������كاد تكون هي نفس������ها منذ النكبة ع������ام 1948، في األع������راس األهزوجة 
الشهيرة: 

إحلقلو يا حالق باملوس الذهبية
وذلك الغناء والزغاريد ألهل العروس: 

يخلف الله عليكو
وكثر الله خيركو

دّورنا عالنسايب ما لقينا غيركو

أم������ا في األحزان فقد تغّيرت املراس������م بعض الش������يء نتيجة التط������ورات االجتماعية 
واحلروب املتالحقة التي أثرت كثيراً في النظرة إلى املوت نفس�������ه، فتضاءلت أيام العزاء 

وأساليب تقدمي الطعام، واألصناف التي تُقّدم وغير ذلك. 

الكثير من العائالت ما زالت حتتفظ ببيوتها بشيء من تراث حملته معها من فلسطني، 
البعض حمل مطرقة الكبة، وحتى أن البعض اآلخر حمل جرناً، أو طاحونة (جاروشة)، أو 
غيرها من األشياء الثقيلة، مع علمهم بأنهم عائدون قريباً، ومع يقينهم بأنهم لن يستطيعوا 
استخدام جرن الكبة في الغربة القصيرة، ألن الكبة في األحزان ال تصح حسب العادات 
والتقاليد. احلاجة حس������نية فهد القادمة من الش������يخ داوود ما زالت تذكر بلدتها جيداً، 
فال تخطئ موضع حجر. تتذكر كل ش������يء، العالقات واملصاهرة مع الغابسية، وال تترّدد 
احلاجة حسنية بوصف جمال بنات قريتها، واللواتي تعتبرهن من أجمل بنات اجلليل. كل 
214- هو فلسطيني من عني احللوة قتله املكتب الثاني في العام 1966 بذريعة انخراطه في الثورة الفلسطينية. 

215 - أبو ربيع هو قائد عملية القدس في العام 1984.
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تلك الذكريات وغيرها من األشياء املادية من مفتاح ووعاء وغيرها، تقول احلاجة حسنية 
فهد أنها ستورثها ألبنائها وأحفادها216.

أمل س������كان مخيم ب������رج البراجنة بالعودة لم يضعف، خصوصاً في الس������نوات األولى 
للتهجير، وكانوا كلما اش������تعلت ثورة في بلد عربي، أو حصل انقالب يحمل ش������عار حترير 
فلسطني يهيئون أنفسهم للعودة، ويصل بهم األمل إلى حّد التخطيط ملا بعد العودة. وفي 
أيام الثورة اجلزائري������ة، ورغم ضيق احلال، جمع أهالي املخيم األموال لتلك الثورة. وفي 

عدواني 56 و 67 كانوا يعّدون العّدة ويجهزون أغراضهم للعودة. 

في اخلمس������ينيات خصوصاً رفض األهالي الهجرة إلى الب������الد الغربية البعيدة، قبل 
أن يُكرهوا عليها فيما بعد. فيحكي س������امي كمال فاعور أنه في بداية اخلمسينيات قدم 
إل������ى مخيم برج البراجنة وفد كندي »ومبا أنني كنت أحد الذين يجيدون اللغة اإلنكليزية 
بطالق������ة، إضافة إلى كوني متعلماً، وأوالدي يتابعون حتصيلهم العلمي، عرض علّي الوفد 
أن أسافر إلى كندا مقابل عمل وقطعة أرض، إال أنني رغم الفقر املدقع الذي كنت أعانيه 
أجبته������م بأنني فالح، وأعرف أن العصفور الذي يصادق ش������جرة يصعب عليه هجرانها، 
وهكذا أنا، ال أس������تطيع العيش بعيداً عن ش������جرتي التي عش������ت على أغصانها«217. ومن 
أعجب القصص أن أحد أبناء املخيم ويُدعى محمود الزيباوي كان حتى وفاته في أواخر 
الس������بعينيات من القرن املاضي ال يصلي إال جمعاً وقصراً، معتبراً نفسه في سفر، وليس 

في إقامة دائمة218.

في ش������هر تشرين األول 2003 أعدت املؤسس������ة الفلسطينية حلقوق اإلنسان (شاهد) 
وثيقة في مخيم برج البراجنة تتضمن تأكيداً من الالجئني على متسكهم بحق العودة إلى 
بلداته������م التي ُهجروا منها. وكانت النتيجة في مخيم برج البراجنة على الش������كل التالي: 
»بلغ عدد الذكور املوقعني في مخيم برج البراجنة 1159 شخصاً ابتداء من عمر 15 إلى 
عمر 100 سنة، بينما كانت النتيجة لعدد اإلناث املوقعات في مخيم برج البراجنة 1277 

شخصاً ابتداًء من عمر 14 إلى عمر 90 سنة«219.

216 - مقابلة خاصة مع حسنية فهد، مخيم برج البراجنة، 6 نيسان 2007.
217 - مقابلة خاصة مع سامي كمال فاعور، بيروت، نيسان  2007

218 - هي صالة يصلي فيها املسافر ركعتني بدل أربع. وهذا ما فعله املبعدون إلى مرج الزهور عام 1992، حيث 
صلوا جمعاً وقصراً على مدى عام كامل.

219- املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان (شاهد)، الالجئون الفلسطينيون في لبنان والعودة، غولدن فيجن، 
بيروت 2004، صفحة 21.
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في دراس������ة أجرتها ال������� FAFO  (النروجية واإلحصاء الفلس������طيني) في العام 2005 
أظهرت أن قلق الذكور األول س������واء األطفال أو الش������باب هو ضياع فلسطني. وهذا إمنا 
يدل على أنهم يعتبرون أن مش������اكلهم نابعة من هذا الضياع وبالتالي فإن احلل يكمن في 

استعادة ما افتقدوه والعودة إلى ديارهم.

في العام 2006 أُسس������ت حركة ش������باب ترش������يحا في مخيم برج البراجنة، باملشاركة 
مع احلركة نفس������ها في مخيم النيرب في س������وريا، وأهالي ترش������يحا في الوطن، صحيفة 
أس������موها »ترش������يحا تروي«، والغاية منها اتصال املواطنني في الداخل من بلدة ترشيحا 
بإخوانه������م املهجرين منها، وقد تكون الفكرة األولى م������ن نوعها، ومن الضروري االلتفات 

إليها وتعميمها.

شهداء على طريق العودة
ومن أجل العودة وفي س������بيلها استُشهد العديد من فدائيي مخيم برج البراجنة، وقد 
أدرجنا فقط أس������ماء الش������هداء الذين س������قطوا مبواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي وهم 
يقاومون في أرض املعركة، وذلك لضيق املساحة، والتي تتطلب كتاباً كاماًل إذا أردنا إدراج 
أس������ماء كل الشهداء، ونعتذر مس������بقاً من كل الشهداء الذين لم نستطع إحصاء أسمائهم، 

رغم سعينا لذلك، أما الشهداء الذين أحصينا أسماءهم فهم:
محمد اليماني220

أمني سّر نادي القسطل، استُشهد في العام 1966 بعملية في فلسطني احملتلة.
الشهيد نبيل محمد الشافعي

استُش������هد بتاريخ 1968/6/10 أثناء تنفيذ عملية في غور األردن، ورفضت السلطات 
اللبنانية إدخال جثمانه إلى لبنان، فُدفن في مخيم الوحدات باألردن.

الشهيد نبيل ناهي قبالوي
استشهد أثناء تنفيذه عملية بسهل طوباس في العام 1970.

الشهيد نزيه جبريل
استشهد أثناء تنفيذه عملية بسهل طوباس في العام 1970.

الشهيد زهير عكاشة
استشهد في العام 1977، وكان قائد عملية عينتيبي.

الشهيد محمد شاكر خزعل
استشهد باجلنوب اللبناني خالل تصديه لقوات االحتالل في العام 1978.

220 - قبل استشهاده بيوم واحد جاء إلى حسني احلصري وأعطاه خامت الزواج ومصحفاً كان يتقلّده وقال له 
»أشعر أن هذه العملية ستكون األخيرة، وسوف أستشهد، لذلك أوصل هذه األمانة لعائلتي«.
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الشهيد  ياسر عبد الرازق
أُسر خالل عملية في العام 1970، وبقي في األسر حتى استشهاده في العام 1979.

الشهيد حامت يونس
استشهد أثناء تصديه لقوات االحتالل مبطار بيروت في العام 1982.

الشهيد قاسم اخلطيب
استشهد أثناء تصديه لقوات االحتالل بحي السلم في العام 1982.

الشهيد أحمد لطفي ناصر
استُشهد أثناء تصديه لقوات االحتالل على مداخل بيروت في العام 1982.

الشهيد عوني بيرقجي
استشهد أثناء تصديه للجيش الصهيوني بخلدة في العام 1982.

الشهيد موسى رحّيم
استشهد أثناء تصديه للجيش الصهيوني الغازي بحي السلّم في العام 1982.

الشهيد إبراهيم السوري
استشهد أثناء تصديه للجيش الصهيوني الغازي بحي السلم في العام 1982.

الشهيد عامر القاضي
استشهد أثناء تصديه للجيش الصهيوني الغازي بحي السلم في العام 1982.

الشهيد إحسان إبراهيم حسني
استُش������هد أثناء تنفيذه لعملية عسكرية ضد قوات االحتالل في بلدة غزة بالبقاع في 

العام 1982.
الشهيد حسني قيسي

استُشهد أثناء تصديه لقوات االحتالل في اجتياح العام 1982.
الشهيد نبيل األشوح

استشهد أثناء تصديه لقوات االحتالل على محور خلدة خالل اجتياح العام 1982.
الشهيد محمد ضاهر

استشهد خالل عملية بحرية بالقرب من شاطئ اجلنوب اللبناني في العام 1984 .
الشهيد خليل قاسم

استشهد خالل عملية بحرية بالقرب من شاطئ اجلنوب اللبناني في العام 1984.
الشهيد محمد عوض

استُشهد خالل عملية بحرية بالقرب من شاطئ اجلنوب اللبناني في العام 1984.
الشهيد محمود حماد

استُشهد خالل عملية بحرية بالقرب من شاطئ اجلنوب اللبناني في العام 1984.

الع�����ودة واله�ج����رة
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الشهيدة سناء الصالح
استُشهدت خالل غارة إسرائيلية على املوقع العسكري الذي كانت تقوم بحراسته في 

العام 1988.
الشهيدة رانيا حماد

استشهدت خالل غارة إسرائيلية على املوقع العسكري الذي كانت تقوم بحراسته في 
العام 1988.

الشهيدة ناديا لوباني
استشهدت خالل غارة إسرائيلية على املوقع العسكري الذي كانت تقوم بحراسته في 

العام 1988.
الشهيد محمود عامر

استُشهد بغارة إسرائيلية على موقعه في شرق صيدا في العام 1989.
الشهيد منير السمراوي

استُشهد بغارة إسرائيلية على موقعه في شرق صيدا في العام 1991.
الشهيد عاطف عيساوي

استُشهد بغارة إسرائيلية على موقعه في شرق صيدا في العام 1991.
الشهيد صالح البيتم

استُشهد بغارة إسرائيلية على موقعه في شرق صيدا في العام 1991.
الشهيد نسيم بيرقجي

استُشهد خالل عملية باجلنوب اللبناني في العام 1996.
الشهيد عماد شحيبر

استُشهد خالل عملية باجلنوب اللبناني في العام 1996.
الشهيد أحمد غندور

استشهد بعملية اغتيال في رام الله قام بها اجليش الصهيوني في 2001/1/24 بعد 
اتهامه بتنفيذ سلسلة عمليات.

الشهيد شادي األنس
استُشهد أثناء مواجهات خاضها املئات من أبناء املخيم مع جيش االحتالل على حدود 

لبنان في العام 2001.

الهجرة
بدأت الهجرة الفلس������طينية من مخيم برج البراجنة مبكراً جداً، ويُعتبر س������عيد سعيد 
وفايز بيرقجي أول من هاجرا خارج لبنان ملمارس������ة مهنة التدريس في دولة قطر، وكان 
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ذل������ك في العام 1951. 221 إذاً الهجرة كانت ف������ي بدايتها اقتصادية، وإلى الدول العربية، 
وخاص������ة اخلليجية منها. ثم ق������ام املهاجران األوالن بتهيئة ظ������روف العمل بقطر للعديد 
م������ن أبناء بلدتهم كويكات، والطلب منهم القدوم إليه������ا، وكان من القادمني اجلدد أحمد 
اس������كندر. واس������تمّرت الهجرة إلى الدول العربية، وزاد في تسهيلها دخول الهيئة العربية 
العليا على خّط تأمني س������فر الفلس������طينيني إلى دول اخلليج العربي ملا متلك من عالقات 
جيدة مع زعمائها، وكان فارس سرحان، الزعيم الترشحاني الكابراوي، هو من يلجأ إليه 

الفلسطينيون في املخيم ملساعدتهم في إيجاد فرص عمل في دول اخلليج. 

وفي أواخر اخلمسينيات بدأ السفر إلى أملانيا الغربية التي كانت بحاجة إلى يد عاملة 
تس������اهم في إعادة إعمارها، وتعمل باملصانع الناش������ئة التي وضعت الصناعة األملانية في 
مقدمة الصناعة األوروبية. وبعض من هاجر في تلك الفترة إلى الدول الغربية وخصوصاً 
أملانيا كان ألس������باب سياس������ية، وهرباً من التعّس������ف الذي كان يالقيه الفلس������طينيون في 
املخي������م، وخصوصاً أولئك املنتمني إلى أحزاب سياس������ية. فمث������اًل هاجر في العام 1959 
شوقي حيدر إلى أملانيا بسبب االعتقاالت املتكررة التي كان يتعّرض لها نتيجة انتمائه إلى 
حزب النجادة. وكذلك هاجر حس������ني ناصر (احلصري) في العام 1962 إلى البلد نفسه 

بعد آخر عملية اعتقال تعّرض لها بسبب انتمائه إلى حركة القوميني العرب.

في الس������تينيات والس������بعينيات زادت الهجرة ألسباب سياس������ية واقتصادية بالدرجة 
األول������ى خصوصاً بعد الثورة النفطية بعد العام 1973، وتوجه الكثيرون من أهالي املخيم 
إلى اإلمارات العربية بشكل خاص. وبعد اندالع احلرب األهلية اللبنانية في العام 1975 
ازدادت الهجرة بشكل ملحوظ حتى العام 1982. وبعد ذلك العام ونتيجة االعتقاالت التي 
تعّرض لها الفلسطينيون في املخيم كانت هجرة ميكن اعتبارها جماعية، حيث إن الكثير 
م������ن العائ������الت الكبيرة، كاد أن ال يبقى منها واحد. ويقول ش������فيق احلوت، ممثل منظمة 
التحرير الفلس������طينية الس������ابق في لبنان »وكانت تلك الس������نة بالذات، سنة 1983، وهي 
الثانية من والية أمني اجلميل، من س������نوات الترويع واإلرهاب ل� »تنظيف« بيروت الكبرى 
من مخيمات برج البراجنة وصبرا وشاتيال. فقد شهدت تلك السنة اعتداءات يومية، من 
جانب مسلحني تابعني للسلطة احلاكمة، على محالت ودكاكني للفلسطينيني، وخصوصاً 
في مناطق الفاكهاني والطريق اجلديدة وصبرا. وقد بات من املش������اهد اليومية املألوفة 
رؤية طوابير الشباب الفلس������طيني الواقفة على أبواب السفارات األجنبية، أي سفارات، 

221-  في مطلع العام الدراسي 1951/50م افتتح أول مبنى مدرسي في قطر باسم (مدرسة قطر االبتدائية)، 
لتكون أول مدرسة تقوم على أساس قواعد تعليم منهجي حديث، تضم أربعة صفوف ابتدائية، يدرس فيها 190 

تلميذاً . 
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سعياً وراء سمات دخول متكنهم من السفر بحثاً عن األمان ولقمة العيش. وعلمت سنتئذ 
أن دوائر األمن العام اللبناني س������جلت أعلى نس������بة نزوح في تاريخ اللجوء الفلس������طيني 
في لبن������ان، إذ بلغ عدد من غادروا عبر املطار قرابة 70000 فلس������طيني توزعتهم الدول 
االس������كندنافية وأملاني������ا وبريطانيا، وقلة منهم متكنت من الوصول إلى أميركا الش������مالية 
وأس������تراليا. هذا في الوقت الذي ازدادت فيه أبواب السفارات العربية انغالقاً وانسداداً 

عما كانت عليه من انغالق وانسداد«222.

أما الهجرة األكبر واألوس������ع فكانت بعد حرب املخيمات بني أمل والفلس������طينيني التي 
اس������تمرت بني عامي 1985 و1987. حيث أصبح الالجئ الفلس������طيني يبيع أثاث بيته من 
أج������ل الوصول إلى الدول البعيدة، وخصوصاً دولتي الدمنارك والس������ويد. وفي دراس������ة 
أجرتها كلية الصحة في اجلامعة األميركية بني كانون األول 2002 وأيار 2003، ونشرتها 
في حزيران من العام 2005، تبني أن 65.1 باملائة من الش������باب والشابات في مخيم برج 
البراجنة يعتقدون أن الزواج من شخص خارج البلد يحّسن مستقبلهم. وهكذا كان عندما 
تأت������ي أي������ة فتاة من بالد االغتراب فإنه من الي������وم األول لوصولها جتد طالبي الزواج في 
بيتها دون أن يعرفوا عنها ش������يئا223ً. فالبطالة واإلحب������اط والقوانني اجلائرة كلها عوامل 
دفعت بالشباب الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى محاولة الهجرة خارج لبنان بأي 

ثمن.  

وال حاجة للش������رح عن أضرار الهجرة س������واء على الصعيد االجتماعي واالختالل في 
النسبة بني اجلنسني. ولكن فيما يخص مخيم برج البراجنة يبدو أن إحدى أكبر املشاكل 
الت������ي خلفتها الهجرة هي هج������رة العقول واألدمغة، فيالحظ أن األكثرية الس������احقة من 
املتعلم������ني وأصحاب االختصاصات العالية هم الذين كانوا أوفر حظاً بالنس������بة للهجرة. 
وإذا اخترَت أي قطاع: التعليمي، الرياضي، االجتماعي، وغيرها فس������تجد أن الرواد فيه 
ق������د هاجروا. ف������ال نبالغ إذا قلنا أن هجرتهم تركت املخيم بنصف عقل، وبأقل من نصف 
إرادة. ومع ذلك فإن هجرة البعض س������اهمت برفع املس������توى امل������ادي ألهلهم في املخيم، 
وكذلك فإن بعض الذين هاجروا دعموا مش������اريع تنموية عديدة، ونذكر على سبيل املثال 
أن جمعية البرج في الدمنارك س������اهمت مس������اهمة فاعلة في دعم احملتاجني في املخيم، 
وإقامة بعض املش������اريع التنموية. إال أنه تبقى القيمة االس������تثمارية للمتعلمني لو بقوا في 

املخيم أكبر بكثير مما هي عليه اليوم. 

222- شفيق احلوت، بني الوطن واملنفى، رياض الريس للكتب والنشر، صفحة 360.
223 - أحد األشخاص ذهب طالباً خطبة إحدى البنات اللواتي قدمن من الدمنارك، فقال له أبوها: ماذا تعرف 

عن ابنتي، أجابه ال أعرف شيئاً، فرّد األب: إذاً أنت جئت تطلب (فيزا) وليس زوجة.
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ويبقى الس������ؤال هل أّثرت الهجرة على العودة نستطيع أن جنزم أن تأثيرها السلبي لم 
يكن على قدر ما توقعه البعض. فبعد اجليل الثاني والثالث ما زال الفلسطينيون في الدول 
الغربية متمسكني بالعودة إلى البلدات التي ُهجروا منها، ويتجلى ذلك في املؤمترات التي 
يقيمونها لهذه الغاية، ومنها مؤمتر فلسطينيي أوروبا في هولندا وقبلها بالسويد والنمسا 
وغيرها. كما أنك إذا زرت مخيم برج البراجنة مثاًل في الصيف فس������تجد أجياالً ُولدت 
في الدمنارك أو الس������ويد أو غيرها من ب������الد املهجر، ما زالت حريصة على زيارة مخيم 
اآلباء واألجداد كل عام. ورغم ذلك يجب االعتراف بأن قس������ماً قلياًل من أبناء املهاجرين 

األول قد تبلّد (من بلد) ثقافياً وانقطعت صلته العاطفية بفلسطني. 

يق������ول ط��������ه العبد الله »ذهبت إلى الدمنارك في الع������ام 1988 لزيارة ابني. وبعد أيام 
اصطحبني لزيارة نائب دمناركي. فلما رأيته سألني عن ميالدي وتاريخي وقريتي األصلية، 
ثم قال لي: نحن ال نعتبر ابنك لنا بل أوالده س������يكونون دمناركيني ثقافة وسلوكاً وانتماًء، 
فأجبته بأنني أعدك أن يبقى أحفاد ابني فلس������طينيني«224. وال ش������ّك أن هذا يحتاج إلى 
جهود جبارة، حتى تس������تطيع األجيال القادمة من أبناء املهاجرين أن تُوائم بني اإلخالص 
لبالٍد آوته������م وأمنت لهم العيش الكرمي، وبني االنتماء العاطف������ي والوجداني لوطٍن ُهّجر 

أجدادهم منه بالقوة، والعودة إليه حق، واملطالبة بهذا احلق واجبة.

224- مقابلة خاصة مع ط�ه العبد الله، مخيم برج البراجنة، نيسان 2007.
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الشهيد محمد اليماني يلقي خطبة في مهرجان لنادي القسطل في العام 1959

الشهيد نبيل الشافعي
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الشهيد أحمد زهير غندور

الع�����ودة واله�ج����رة

الشهيد إحسان حسني
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وثيقة تعلن متّسك الالجئني بالعودة
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الروابط واملؤسسات
رابطة فارا225

هناك خطأ ش������ائع، إذ يكتب البعض اسم القرية (فارة)، والصحيح فارا، وهي، حسب 
رئيس الرابطة أحمد يوس������ف، كلمة سريانية مبعنى اخلضرة الدائمة، وأرض فارا رطبة 
وزراعي������ة. تأسس������ت الرابطة في الع������ام 1975، وهي أقدم رابطة في املخيم. أما س������بب 
التأس������يس فهو أن رئيسها كان يدّرس في الستينيات مبنطقة (فالوغا) اللبنانية، وأُعجب 
بفكرة الروابط. وعندما قدم إلى املخيم أقدم على تأسيس رابطة فارا، وهي اليوم تضم 

35 عائلة، ثلثها من خارج املخيم.

رابطة ترشيحا226
تأسس������ت الرابط������ة في العام 1987. وكما يقول رئيس������ها منيب صبحي������ة كان الدافع 
األساس������ي هو غياب املس������ؤولني واحلاجة إلى تعويض هذا الغياب مبحاولة سّد حاجات 
الناس. يضيف أنه بس������بب ش������تات أهالي البلدة كانت هناك حاجة من أجل جمع الكلمة 
والش������مل إن أمكن من خالل رابطة جتمع دون تعّصب. وتُعّد رابطة ترش������يحا األنش������ط 
بني روابط القرى في املخيم. ولدى الرابطة مقّر كبير نس������بياً، كما أنها بنت مسجداً في 

املخيم. يُضاف إلى ذلك عمل اجتماعي ملحوظ وال يقتصر على أبناء الرابطة.

رابطة آل يحيى227
تأسس������ت الرابطة في العام 1997، وتتش������كل من العائالت التالية: هابط: 35 عائلة، 
ش������حادة: 33 عائلة، س������نونو: 20 عائلة. تهتم الرابطة بسبل دفع تكاليف عالج املنضوين 

225 - مقابلة خاصة مع أحمد يوسف، رئيس رابطة فارا، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.
226 - مقابلة خاصة مع منيب صبحية، رئيس رابطة ترشيحا، مخيم برج البراجنة، 22 حزيران 2007.

227 - مقابلة خاصة مع محيي الدين شحادة، رئيس رابطة آل يحيى، مخيم برج البراجنة، 23 نيسان 2007.
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فيها. يرأس الرابطة محيي الدين عمر شحادة.

رابطة عموم أهالي شعب228
تأسس������ت الرابطة في األول من أيلول من العام 1998، على أس������اس العمل التطوعي 
للعامل������ني فيها واالنتس������اب االختياري ألهل البلد. وبلغ عدد أعضاء الرابطة في الس������نة 
األولى 152 عائلة. أما الهيئة التأسيس������ية فتشكلت من: علي خالد -عمر حمزة -محمد 
محمود حس������ني -أحمد كمال حسني –س������ليم اخلطيب –عمر حميد –منر أيوب –بهاء 

حسون –سليم عبد اللطيف. أما مدخول السنة األولى فكان 8782000 ليرة لبنانية.

رابطة الكابري229
تأسس������ت ف������ي العام 2003، وضمت حينه������ا حوالي 290 عائلة، ولها مقّر في وس������ط 
املخيم. ويقول رئيس الرابطة سعيد راضي، كما بقية رؤساء الروابط، أن الرابطة تشكلت 
بس������بب غياب املرجعية السياس������ية، واخلشية من ذوبان الش������خصية القروية التي يُعتبر 
وجودها ضرورياً حلفظ عادات القرية، وإحدى الس������بل التي تقود إلى مضاعفة التمّسك 
بحق العودة. وتساهم الرابطة بتكاليف بعض العمليات التي يجريها املرضى من أبنائها.

رابطة الشيخ داوود والشيخ دنون230
تأسست الرابطة في كانون الثاني من سنة 2004 بدفع من أربعة أشخاص هم: أحمد 
ياس������ني، وليد البيتم، محم������د العينني، ماجد العينني، ويُعتبر األخير املس������ؤول األول في 
الرابطة. تضم الرابطة 135 عائلة، حوالي ال� 35 عائلة من خارج املخيم. وتدفع الرابطة 
12 باملائة عن كل عملية جراحية ألحد أعضائها، وكذلك فإن الرابطة تدفع ألهل املتوفى 
ثالثمائة دوالر. أما املبلغ املتوجب على كل عائلة فهو 5000 ليرة لبنانية، وهو املبلغ الذي 

يدفعه معظم األعضاء في الروابط.

رابطة الغابسية231
تأسس������ت الرابطة في العام 2006، أما تأسيسها األول فكان في العام 1980، وكانت 
تتألف من عائالت بلدات الغابس������ية والش������يخ داوود والش������يخ دنون، ولم تستمر أكثر من 

228 - ياسر علي، شعب وحاميتها، املنظمة الفلسطينية حلق العودة (ثابت)، صفحة 256.
229 - مقابلة خاصة مع سعيد راضي، رئيس رابطة الكابري، مخيم برج البراجنة، 5 نيسان 2007.

البراجنة، 4 نيسان  برج  للرابطة، مخيم  التأسيسية  الهيئة  230 - مقابلة خاصة مع أحمد ياسني، عضو في 
.2007

231 - مقابلة خاصة مع طه العبد الله، عضو في الهيئة التأسيسية للرابطة، مخيم برج البراجنة، 15 نيسان 
.2007
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عام. أما اليوم فتضم الرابطة 84 عائلة من الغابسية و4 من بلدة عمقا، وذلك أن أهالي 
عمقا قليلو العدد، والروابط بشكل عام تفتح الباب للبلدات القليلة العدد لالنضمام إلى 

عضويتها. 

االحتاد النسائي العربي الفلسطيني في لبنان232
تأس������س في العام 1950، وقد لعبت رئيس������ة االحتاد وديعة قدورة خرطبيل دوراً بارزاً 
في تأسيس������ه وتفعيل������ه. ورغم الدور الكبير الذي كان يلعب������ه االحتاد في تنمية املخيمات 
ومنها مخيم برج البراجنة، ودعمه للروضات بش������كل خاص وللتعليم وللمحتاجني، إال أن 
دوره تضاعف في أواس������ط العام 2001 عندما باش������ر بالتعاون مع مؤسس������ة ريشيركا إي 
كوبيراتس������يوني اإليطالية وبدعم من االحتاد األوروبي بتمويل مش������روع قروض لالجئني 
الفلسطينيني في لبنان (IGASS) في خمس مخيمات فلسطينية منها مخيم برج البراجنة، 
وقد اس������تفاد عدد كبير من من أبناء املخيم من هذه القروض. املدير العام لالحتاد فهو 

علي احلسيني، أما املنسقان في املخيم فهما سارة اسكندر ومحمد السمراوي.

الهالل األحمر الفلسطيني
يعود تاريخ إنشاء مؤسسة الهالل األحمر الفلسطيني إلى العام 1969، أي العام الذي 
انطلقت فيه املقاومة الفلسطينية في لبنان على نطاق واسع. أما في مخيم برج البراجنة 
فأنش������ئ الهالل األحمر في مطلع العام 1970 حني افتُتح مس������توصف يس������تقبل حوالي 
عشرين حالة يومياً. وفي منتصف السبعينيات أقيمت دار نقاهة للجرحى ضّمت حوالي 
60 جريحاً معظمهم من الضفة الغربية أصيبوا بأعطال دائمة. وُعرفت هذه الدار باسم 
مستش������فى حيفا، التي تطورت فيما بعد لتشمل أقس������اماً أخرى. ويدير املستشفى حالياً 

عوني عبد الهادي.

احتاد الطالب الفلسطينيني
ُول������د هذا االحت������اد مع مطلع العام 1969، كان دوره نش������طاً خصوص������اً بعد منتصف 
السبعينيات، حيث برزت عند االحتاد دروس التقوية، واملدارس الليلية لهذه الغاية. يرأس 

االحتاد في مخيم برج البراجنة محمد أبو سعيد.

مؤسسة صامد
تأسس������ت ف������ي العام 1972 مببادرة م������ن حركة (فتح)، وفي مخيم ب������رج البراجنة في 
منتصف الس������بعينيات، وكانت تُنتج في مصانعها في املخيم األخشاب، واحلالوة، وهناك 

232 - نشرة تعريفية.
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مصن������ع للخياط������ة، واهتمت كذلك املؤسس������ة بالتطريز اليدوي، خصوص������اً الذي يتناول 
الفولكلور الفلسطيني، واستطاعت (صامد) أن تلعب دوراً مهماً في تخفيف عبء البطالة 
عن الفلس������طينيني في املخيم. وُدمرت جميع مصانع (صامد) خالل حرب املخيمات. أما 

مديرها عند التأسيس فكان محمود بكر.

بيت أطفال الصمود
تأسس������ت س������نة 1976، تعتمد في تغطية ميزانيتها على التبرعات املادية والعينية من 
منظمات عربية وأوروبية ويابانية وماليزية، يصل عددها إلى 23 مؤسسة. طبيعة نشاطها: 
رعاية أبناء الشهداء، روضات أطفال، تطريز، عيادات أسنان. الفئات املستهدفة: األطفال 

حتى 17 سنة.

من مشاريعها مش������روع »إسعاد األسرة« بتقدمي مس������اعدات مالية لألطفال اليتامى، 
خاصة أبناء الش������هداء، وذلك ع������ن طريق »نظام التبني« في املخيم������ات وخارجها. تضم 
املؤسس������ة روضة ومكتبة أطفال، وتهتم باألنشطة الترفيهية والثقافية. تدير املؤسسة في 

مخيم برج البراجنة زهر الهابط.

جمعية النجدة الشعبية233
بدأت النجدة نش������اطاتها داخل املخيم في العام 1978 من خالل مركز تطريز برئاسة 
رشدية غضبان، وعملت به نساء كثيرات من املخيم. ثم توسعت نشاطات اجلمعية لتشمل 
دورات تأهي������ل وطباع������ة وغيرها. وبقي������ت غضبان على رأس اجلمعي������ة في املخيم حتى 
هاجرت في العام 1987، فتسلمت مسؤليتها فاديا خربيطي ثم وصال اجلشي. وتوسعت 
النجدة بدورات الطباعة والتمديدات الكهربائية وإعطاء دروس تقوية لطالب الشهادات 
الرس������مية. ثم أُدخلت مواد احلاس������وب والتصوير. ومجموع ما خّرجته النجدة في املخيم 

من طالب يتجاوز اخلمسة آالف طالب.

جمعية املرأة اخليرية
جمعية املرأة اخليرية مس������جلة لدى وزارة الداخلية حتت رقم 161/أد، تأسست عام 
1983، وتعتمد على الدعم اخلارجي (أس������تراليا)، طبيعة نشاطها: دورات تدريب مهني، 
ثقافي، اجتماعي، الفئات املس������تهدفة: أطفال، ش������باب، كبار السن، نساء. أهم مشاريعها 
وأنشطتها: روضة أطفال، دورات كمبيوتر وتدريب مهني، محو أمية ودروس تقوية، مكتبة 

عامة، خدمة املسنني صحياً ونفسياً. تشرف على اجلمعية ألفت محمود.
233- مقابلة خاصة مع وصال اجلشي، رئيسة جمعية النجدة في املخيم، برج البراجنة، 3 متوز 2007.
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مركز التدريب املهني واخلدمات االجتماعية234
تأس������س املركز ف������ي الع������ام 1983، وكان عل������ى رأس أهدافه محارب������ة األمية والفقر 
واألمراض، ومس������اعدة الش������باب والنس������اء في خياراتهم املهنية وتقدمي ما أمكن لهم من 
دورات مهنية، آخذين بعني االعتبار حاجات سوق العمل. يقّدم املركز العديد من الدورات 
منها: احلاس������وب مبعظم مواده، التمريض، س������كرتاريا، إدارة أعمال، استش������ارات طبية، 
تزي������ني، ميكانيك، تدبير منزلي. ويخّرج املركز املئات من الطالب س������نوياً. وتتولى إدارته 

في املخيم أمل اخلالد.

جمعية املساعدات النروجية/املركز املهني
تأس������س فرعها في مخيم برج البراجنة ف������ي العام 1984، وكان يديره محمد دبدوب. 
وانتقل في العام 1988 إلى مخيم مار الياس بإدارة محمد قاسم. ومينح املركز دورات في 
الس������كرتاريا وإدارة األعمال، وهو متميز بأدائه العملي، فال يجد الطالب أية صعوبة في 
اندماجه بس������وق العمل. ويعتمد املركز في مادة احملاسبة –خصوصاً- املنهاج األميركي، 

وأُدخل مؤخراً املنهاج اللبناني، مع محافظة املركز على مستوى التعليم الراقي.

مؤسسة شهيد فلسطني235
تأسس������ت في العام 1987 في حارة حريك بعلم وخبر 60/أ د، ومنذ تاريخ التأس������يس 
حت������ى ع������ام 2006 كان مقرها حارة حريك، ولكن تدمير املق������ر في عدوان متوز من ذلك 
العام دفعها إلى االنتقال إلى املخيم في العام نفسه. وتقوم املؤسسة برعاية أسر الشهداء 
الفلس������طينيني الذين سقطوا ضد العدّو اإلسرائيلي، ويبلغ عددهم 612 أسرة في لبنان. 

ويشرف على املؤسسة احلاج بالل.

مؤسسة إمناء
تأسس������ت في العام 1987 لتحسني الظروف االجتماعية للفلسطينيني في املخيمات. 
مقرها الرئيس������ي خارج مخيم ب������رج البراجنة (العاملية)، لكن أنش������طتها كلها مركزة في 
املخيم. وتقوم املؤسس������ة بدعم املؤسس������ات العاملة في الوسط الفلسطيني، ويرأسها في 

املخيم محمد اخلطيب.

الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطني
يتزامن تأس������يس الرابطة م������ع انطالق االنتفاضة في فلس������طني في 1987/12/8 إذ 

234 - نشرة تعريفية.
235 - مقابلة خاصة مع علي عكر، مخيم برج البراجنة، 27 حزيران 2007.

الروابط واملؤسسات
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حتركت الرابطة مباشرة للعمل على خطني: 
 - جانب تربوي يهتم بالتعليم ورعاية شؤون الطالب. 

 - وجانب سياس������ي وطني يهتم بدعم االنتفاضة ومس������اندة جهاد الشعب الفلسطيني 
ومواجهة مشروع التسوية مع االحتالل. 

وتعّرف الرابطة نفس������ها بأنها »هيئة طالبية فلس������طينية، تتخذ من اإلس������الم عقيدة 
ومنهجاً، وتش������كل نواة للعمل الطالبي اإلس������المي على الساحة الفلس������طينية«. وأقامت 
الرابط������ة عدة معارض قرطاس������ية داخل املخيم، كما زّودت الط������الب احملتاجني باللوازم 

املدرسية مجاناً. يرأس الرابطة في مخيم برج البراجنة محمد ضاهر.

قسم البرامج النسائية في األنروا
هو مركز مهني بشكل أساسي تأسس في الثمانينيات ويُشرف على الكثير من الدورات 
كالتزيني، احلاس������وب، التطريز، إضافة إلى التعاون مع عدد كبير من اجلمعيات النسائية 
بهدف زيادة التوعية لدى املرأة الفلسطينية، ومحاربة األمية. تدير املركز سهير بلقيس.

املركز العربي الفلسطيني236
تأس������س في العام 1993، وتش������مل أنش������طته الثقافة واألعم������ال االجتماعية والتربية 
والفنون الشعبية (خصوصاً املسرح والدبكة). وهناك دورات كاراتيه. يُضاف إلى ذلك أن 
املرك������ز يضم قاعة مجانية لالنترنت. ويُعتبر املركز العربي الفلس������طيني املركز األهم في 
مخيم برج البراجنة من حيث اتساع قاعته، التي تقام بها االحتفاالت التي تخص املخيم. 
وتوجد مكتبة عامة. أما النش������اطات الصيفية فتضم أكثر من مائة ناش������ط. يدير املركز 

أحمد الصباغ.

هيئة الكلمة الطيبة237
تأسس������ت في مخيم ب������رج البراجنة مبوجب حجة ش������رعية في الع������ام 1998. يتولى 
اإلشراف على الكلمة الطيبة هيئة إدارية، أبرزها الشيخ محمد عبد احلليم. تقّدم الهيئة 
املس������اعدات االجتماعية ألكثر من ثالثمائة عائلة محتاجة، وهناك كفاالت ش������هرية لعدد 
من املعوزين. كما تَُعد الهيئة من املراكز املهمة لتحفيظ القرآن. وتضم الهيئة 4 متفرغني 
وأربعني متطوعاً يتولون مسؤوليات مختلفة في الهيئة. وال تغفل الهيئة اجلانب الرياضي 

البراجنة، 28 حزيران  برج  الفلسطيني، مخيم  العربي  املركز  رئيس  الصباغ،  236 - مقابلة خاصة مع أحمد 
.2007

237 - مقابلة خاصة مع محمد عبد احلليم، رئيس جمعية الكلمة الطيبة، مخيم برج البراجنة، 4 متوز 2007.
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والترفيهي الذي يأخذ حيزاً مهماً من أنشطة هيئة الكلمة الطيبة.

رابطة بيت املقدس
للرابطة انتش������ار طالبي ف������ي معظم اجلامعات وامل������دارس اللبناني������ة وفي املخيمات 
الفلس������طينية، باإلضافة إلى حضورها وس������ط املؤسس������ات األهلية والقوى الطالبية في 
لبنان. وتهدف إلى االهتمام بش������ؤون وقضايا الطالب الفلسطيني، تنمية قدرات الطالب 
الفلسطيني والقيام باألنشطة الطالبية التي تصب في خدمة املشروع اإلسالمي املعاصر 
والقضية الفلس������طينية، تنمي������ة الثقافة الش������رعية والعلمية لدى الطلبة الفلس������طينيني، 
استنهاض الطلبة وغرس روح اإلبداع في نفوسهم عبر تبني قضاياهم والدفاع عن حقوقهم 
واملس������اهمة في حل مشكالتهم، رفع املستوى العلمي واألكادميي للطلبة الفلسطينيني في 

مختلف العلوم. يتولى مسؤولية الرابطة في املخيم عامر عكاوي.

)T.S.C.( مركز اخلدمات التعليمية
تأسس في العام 2000، أشرف عليه في البداية طالل مصطفى، وحالياً أمين هواش. 

ويختص املركز بدورات احلاسوب بكافة أنواعها.

جمعية األخوة للعمل الثقافي واالجتماعي238
تأسست في أواخر العام 2000، وتتولى اإلشراف عليها هيئة إدارية من خمسة أشخاص 
تُنتخب ملدة عامني ويرأسها حسن املصطفى. وتتضمن اجلمعية عدة مجاالت ومؤسسات 
تربوية وتثفيفية وترفيهية. فهناك روضة أطفال، وبرامج للحّد من التس������ّرب املدرس������ي، 
ومتابعة سيكولوجية لألطفال بالتعاون مع مؤسسات عديدة. كما أسست اجلمعية ملتقى 
الشباب الثقافي لتبادل اآلراء واحلوار بني الطالب اجلامعيني الفلسطينيني واللبنانيني.

مؤسسة شهداء األقصى
تأسست في العام 2000، وتهدف إلى حتسني الوضع االجتماعي والثقافي والرياضي 
لس������كان املخيمات الفلسطينية. ترأس������ها منذ تأسيس������ها في مخيم برج البراجنة سامر 
األشقر. وتتميز املؤسسة بأنشطتها الرياضية والكشفية كذلك، وكان لها حضور اجتماعي 

بارز في املخيم من خالل التقدميات العينية للمحتاجني.

جمعية البرج في الدمنارك
تأسس������ت في العام 2000 في الدمنارك من بعض من هاجروا من املخيم، واختصت 

238 - نشرة تعريفية.
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بتقدمي اخلدمات االجتماعية ألهالي مخيم برج البراجنة، واس������تطاعت خالل س������نوات 
قليلة أن تقدم عدة مش������اريع حيوية للمخيم كان أهمها مشروع توزيع اسطوانات اإلطفاء 
عل������ى مختلف مناطق املخي������م، بالتعاون مع جمعية األمل الصحي������ة. تدير اجلمعية هيئة 

إدارية من أبرزها نادر عبد املجيد.

دار الشيخوخة
كانت بداية الفكرة في العام 2000 عندما تطّوعت س������بع نساء وفتيات من مخيم برج 
البراجنة للتحّرك بإغاثة كبار السن الذين ال معيل لهم، وشرعن بالترفيه عنهن من خالل 
الرحالت واالحتفاالت املوس������مية. ثم ش������كلن هيئة إدارية وبدأن جمع التبرعات ملشروع 
إنش������اء دار للمسنني، وافتُتح الدار بتاريخ 17 نيسان 2006. وتؤمن الدار الغداء لعشرات 
املس������نني طيلة أيام األس������بوع، مراعية اجلوانب الصحية وحاجات كبار الس������ن الغذائية. 
وتس������ّير الدار رحلة شرهرية للمس������نني إلى األماكن الطبيعية. وال تخلو أنشطة الدار من 

احلفالت الترفيهية املصاحبة لبعض املناسبات كاألعياد ويوم األم.

جمعية األقصى اخليرية239
ه������ي جمعية خيرية تأسس������ت في لبنان ع������ام 2000 في مخيم ب������رج البراجنة بداية، 
مبوجب قرار من احملكمة الش������رعية السنية في بيروت (كوقف خيري بحجة شرعية رقم 
298/2000) وتهدف إلى مساعدة األسر الفلس������طينية واللبنانية احملتاجة، والتي يزداد 
عددها يوماً بعد يوم نتيجة النكبات واحملن التي حلت وال تزال حتّل بالشعب الفلسطيني. 
وتزاول اجلمعية نش������اطاتها وأعمالها في التجمعات واملخيمات في منطقة بيروت. يرأس 

اجلمعية فهد حسني.

وقفية الغوث اإلنساني للتنمية
هي وقف خيري حسب احلجة الشرعية رقم  156 / 171 تأسست  في العام 2003، 
وتعمل الوقفية في كل احملافظات اللبنانية ومركزها الرئيس������ي في مخيم برج البراجنة. 
وق������د قامت هذه الوقفية بتقدمي الع������ون املادي واملعنوي للمحتاج������ني والفقراء واألرامل 
واأليتام وأصحاب احلاجات اخلاصة. وتقوم الوقفية برعاية شؤون اليتيم وكفالته صحياً 
وتربوياً وتعليمياً، ومساعدة األسر احملتاجة، ونشر الثقافة الصحية والبيئية. إضافة إلى 
رعاي������ة الطفل واألم، كما أن اجلمعية تقوم بالتنمية االجتماعية من خالل إنش������اء مراكز 
ش������بابية ذات توجيه تربوي وثقافي، إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل املهني، دمج أصحاب 
احلاجات اخلاصة في املجتمع، إنشاء مراكز ملعاجلة الفقراء واحملتاجني. وللوقفية مطعم 

239 - نشرة تعريفية.
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في املخيم يقّدم ويوصل الطعام بأسعار متهاودة، ويعود ريعه إلى األيتام، وكذلك افتتحت 
الوقفية عدداً من املؤسس������ات التي تهدف إلى تش������غيل الفلس������طينيني ف������ي املخيم. يدير 

الوقفية منذ تأسيسها طالل مصطفى.

رابطة القلب املفتوح
تأسست الرابطة في العام 2003، فبعد انتشار أمراض القلب في مخيم برج البراجنة 
دعا بعض الناش������طني إلى إنشاء رابطة، تكون مهمتها مساعدة املصابني في تأمني تكلفة 
العمليات اجلراحية لهذه األمراض. االش������تراك الشهري في الرابطة 5000 ليرة لبنانية. 
وتعتمد الرابطة أساساً على التبرعات. وترأس الرابطة هيئة إدارية، تكونت منذ إنشائها 

من: خالد دغيم، صبحي الصادق، سليمان داوود، وسام أبو عيسى، فادي ط�ه. 

مركز الصداقة
تأسس في العام 2003 من عدة جمعيات في املخيم، وجمعية فرنسية، وتتولى إدارته 
ه������دى عباس. يتضمن ميدان عمله األنش������طة الترفيهية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بني 6-12 س������نة. باإلضافة إلى أنشطة رياضية، فنون (من ضمنها املسرحيات)، أشغال 
يدوية. ينتس������ب للمركز حوالي 120 ش������خصاً، وقبل افتتاحه جرى تدريب عدد كبير من 

الكوادر من أجل تأهيلهم لتولي اإلشراف على املنتسبني.

جمعية األمل الصحية
هي جمعية صحية باملقام األول ثم اجتماعية تأسست في شهر كانون األول/ديسمبر 
2003  في مخيم برج البراجنة للمس������اهمة في رف������ع جزء من املعاناة الصحية عن كاهل 
أهل املخيم، نظراً لعجزهم عن دفع أبس������ط تكالي������ف العالج فضاًل عن العمليات. وتقوم 
فك������رة اجلمعية على دفع كل عائلة مبلغاً بس������يطاً في الش������هر لصن������دوق اجلمعية، وعند 
حدوث أي عملية تغطي اجلمعية جزءاً مهماً من تكاليفها، واجلزء اآلخر تغطيه التبّرعات 
الواردة. ترّأس اجلمعية عند نش������أتها أحمد احلاج علي، وتشكلت الهيئة اإلدارية األولى، 
إضافة إلى الرئيس، من: عيد فيراوي نائباً للرئيس وفادي عبد املجيد، وس������ام األش������وح، 

أحمد داوود كلجنة مالية.  

صوت الوحدة
تأسس������ت في العام 2003، وترأس������ها منذ تأسيس������ها في مخيم ب������رج البراجنة عادل 
وعرية. وللجمعية نش������اط رياضي وثقافي وكشافي واجتماعي بارز. وكذلك نشرة شهرية 

تصدرها وتركز فيها على معاني الوحدة.

الروابط واملؤسسات
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مركز بيت املقدس240
تأس������س في العام 2004، وهو مركز ثقافي اجتماع������ي رياضي. ويجري املركز دروس 
تقوية ودورات في العلم الشرعي للذكور واإلناث إضافة إلى احملاضرات العامة وأنشطة 
ترفيهية. كما أسس املركز فرقة كشفية، وفرقاً للفنون الشعبية. ويقدم املركز مساعدات 

عينية ومادية للمحتاجني. مدير املركز منذ تأسيسه محمد الصالح.

مجمع فلسطني
ثقافي-اجتماعي-رياضي، تأسس في العام 2006.

حركة شباب ترشيحا
تأسست في العام 2006، وترأسها في املخيم حسام روبني عرار، وتهدف احلركة إلى 
التواصل ما بني أهالي ترش������يحا داخل فلسطني احملتلة وأهالي ترشيحا خارجها، ولدى 
احلرك������ة اهتمامات ثقافية وخيرية. كما تصدر ع������ن احلركة صحيفة بالتعاون مع أهالي 
ترشيحا في فلسطني احملتلة وأهالي ترشيحا املهجرين إلى مخيم برج البراجنة وحلب.

رابطة املعلمني الفلسطينيني في لبنان241
تأسس������ت الرابطة في ش������هر كانون الثاني من العام 2006. وحسب النشرة التعريفية 
فإن الرابطة هي »إطار عام يضم في صفوفه املعلمني الفلس������طينيني العاملني في لبنان، 
ويعمل من أجل حماية حقوق املعلم الفلسطيني، والدفاع عنها، وتوثيق العالقة بني جميع 
املعلم������ني، وهي هيئة نقابية مس������تقلة بعيدة عن االنتماء السياس������ي والصبغة احلزبية«. 
وتعتم������د الرابطة مالياً على اش������تراكات األعضاء، والتبرعات والهبات غير املش������روطة. 

يرأسها في مخيم برج البراجنة سمير سرحان.

اللقاء الشعبي242
تأس������س اللقاء الش������عبي في العام 2006، ويهدف إلى املطالبة بتش������كيل جلنة شعبية 
تتك������ّون م������ن أعضاء أكفاء، ومتارس مهامه������ا جميعاً مبا فيها امله������ام الصحية والتعليمية 
واالجتماعي������ة. وكذل������ك يطال������ب اللقاء بلجنة أمنية تتش������كل من الفصائ������ل كافة، وتضم 
شباباً ذوي س������معة طيبة، وحكمة في التعامل مع الناس. ويعمل اللقاء على توعية أهالي 
املخيم بآداب اجلوار املعيش������ي وبث القيم الفاضلة. ويتابع اللقاء التنظيمات الفلسطينية 

240 - مقابلة خاصة مع محمد الصالح، رئيس مركز بيت املقدس، مخيم برج البراجنة، 29 حزيران 2007.
241 - نشرة تعريفية.
242 - نشرة تعريفية.
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واملؤسس������ات األهلية على القيام بواجبها جتاه أهالي املخيم. أما الوسائل التي يعتمدها 
اللق������اء فهي عقد لقاءات مع اجلهات املعني������ة وإقامة محاضرات نوعية. من أبرز أعضاء 

اللقاء الشعبي: محمد عبد احلليم، عادل سمارة، سامر األشقر.

الروابط واملؤسسات
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الوضع املأساوي دفع إلى إنشاء املؤسسات 

عمالة األطفال انتشرت كثيراً
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ما تبّقى لكم

يهزمون املأساة بابتسامة

الروابط واملؤسسات
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شخصيات
لم نش������أ في ه������ذا البحث إحصاًء مفصاًل ألبن������اء مخيم برج البراجن������ة الذين تبوأوا 
مراك������ز مهمة، بل عمدنا إلى إيراد مناذج تعّبر عن إصرار جزء كبير من أبناء املخيم على 
حتقيق جناحات رغم العوائق املادية والسياس������ية. فكان األس������اتذة اجلامعيون وأصحاب 
ومدراء الش������ركات الكبرى وغيرها من املراكز االجتماعية املهمة. وجميعهم تقريباً عملوا 
خالل دراس������تهم أعماالً ش������اقة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وقد اس������تثنيا في قائمة 
الش������خصيات طبقات عديدة كاألطباء واملهندسني وأصحاب ومدراء الشركات الصغرى، 

ألن ذلك قد يتطلّب كتاباً خاصاً. وقد أوردنا األسماء حسب الترتيب األبجدي.

أساتذة جامعيون وحملة شهادة دكتوراه
أحمـــد أبو اســـعيد: دكت������وراه في مادة الرياضيات/أس������تاذ جامعي في الواليات   -

املتحدة األمريكية.
- أحمد علي احلاج: دكتوراه في مادة األدب اإلنكليزي.

- أحمد قاســـم قدورة: دكتوراه في ط������ب أعصاب االطفال، مدير »املركز الطبي« في 
والية متشيغن- أمريكا.

- أحمد محمد بلقيس: دكتوراه تربية وليسانس إنكليزي.
- أحمد محمد وعرية: دكتوراه إدارة أعمال.

- أكرم عاطف القاضي: دكتوراه في إدارة أعمال.
- أكرم أحمد علي: دكتوراه في طب األس������نان-جامعة برش������لونة، أستاذ محاضر في 

اجلامعة نفسها.
- باسم ناهي قبالوي: دكتوراه في مادة الرياضيات/ الواليات املتحدة األمريكية.

- جمال رجب طـه: دكتوراه زراعة.
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- جمعة إبراهيم قدورة: دكتوراه كيمياء.
- حّسان رميلي: دكتوراه في مادة الكيمياء/أستاذ جامعي في الواليات املتحدة.

- حنان أحمد القاضي: دكتوراه في علم التشريح والنسج.
- داوود صالح عركة: دكتوراه رياضيات/ أستاذ جامعي.

- راضي عبد الله اجلشي: دكتوراه في الفيزياء، أستاذ جامعي في الواليات املتحدة، 
وفي جامعة العني باإلمارات العربية املتحدة.

- رضا مصطفى مرعي: دكتوراه رياضيات.
- رانية ديب دغيم: دكتوراه كيمياء.

-  صادق محمد عمر: دكتوراه في الكيمياء، أستاذ سابق في اجلامعة األميركية في 
بيروت، مدير أول مدرسة في مخيم برج البراجنة و مدير سابق ملدرسة اآلي سي.

- صالح أحمد عويتي: دكتوراه علم نفس.
- عبد الرؤوف الدقاق: دكتوراه في العلوم الزراعية.

-عاطف موسى دبدوب: دكتوراه في الكيمياء/ أستاذ جامعي في الواليات املتحدة.
- عصمت علي أبو عيسى: دكتوراه في الرياضيات/ الواليات املتحدة األمريكية.

- علي الشـــبطي: دكتوراه في األدب اإلنكليزي وليس������انس عربي، أس������تاذ جامعي في 
اجلامعة األمريكية ببيروت واجلامعة اللبنانية.
- فهد رشيد شريح: دكتوراه في الكيمياء.

- فيصل محمود صفية: دكتوراه في الهندس������ة الصناعية/ عمل في وكالة »ناس������ا« 
بالواليات املتحدة األمريكية.

- ماجد عبد الله دبدوب: دكتوراه في الهندسة مدنية/ الواليات املتحدة األمريكية.
- محمد حمزة: أستاذ جامعي في مادة احلاسوب بجامعة هاواي.

- محمد خليل احلاج خليل: دكتوراه في التربية وليسانس إنكليزي وعربي.
- محمود حليمة: دكتوراه في الكيمياء/ الواليات املتحدة.

- محمود شفيق قبالوي: دكتوراه في الكيمياء/ الواليات املتحدة.
- منيب أيوب: دكتوراه في األدب اإلنكليزي، محاضر في جامعة بيروت العربية.

- نبيل فاعور: دكتوراه إدارة أعمال، مسؤول مالي في شركات الزامل في السعودية.
- نزيـــه فاعـــور: دكتوراه ف������ي الرياضيات دّرس باجلامعة اللبنانية وكان رئيس قس������م 

الرياضيات بجامعة الكويت. 
- نســـيم فاعور: بروفس������ور في جراحة القلب، رئيس القس������م الباطني في املستشفى 

الفروانية بالكويت سابقاً، ثم أدار عدة مستشفيات في سلطنة ُعمان.  

شخص����ي������������ات
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الكّتاب
-أحمد علي احلاج علي: كاتب وصحفي، صاحب كتاب مخيم برج البراجنة.

- بدر الدين اجلشي: كاتب ومدير مدرسة سابقاً، صاحب كتاب »سفر الكابري«.
- حسني اخلطيب: شاعر وصاحب ديوان »لك الرحمن يا قدس«.

- رأفت فهد مرة: كاتب وباحث، صاحب كتاب »دليل الالجئني الفلسطينيني في لبنان«.
- عبد املجيد العلي: صاحب كتاب »كويكات أحد شرايني فلسطني«.

- علي فيصل: له عدة كتابات تتناول الوضع الفلسطيني في لبنان.
- فاطمة بيرقجي: صحفية في اجلزيرة نت.  

- ياســـر أحمد علي: كاتب وش������اعر، صاحب كتاب »ش������عب وحاميتها«، رئيس حترير 
مجلة البراق، مدير حترير مجلة العودة.

أصحاب ومدراء شركات وغيرها
- أحمد سليمان: صاحب فندق في قبرص.

- أحمد فارس مصطفى: مدير مطابع علي بن علي/ قطر.
- باسل منيب آغا: مدير شركة معدات ثقيلة/ اإلمارات العربية املتحدة.
- بسام آغا: مدير مشاريع/ شركة املزروعي/ اإلمارات العربية املتحدة.

- بشير سليمان: صاحب فندق في قبرص.
- جالل أحمد علي: ماجستير هندسة كمبيوتر، اجلامعة األمريكية في بيروت، مدير 

في شركة V.rison األمريكية لالتصاالت.
- خالـــد عبـــد الله اجلشـــي: صاحب منش������رة كبيرة في الش������ارقة/اإلمارات العربية 

املتحدة.
- خالد محمود آغا: مدير شركة مقاوالت/اإلمارات العربية املتحدة.

- راجي حســـني شـــحادة: مدير شركة املش������اريع التجارية العربية- مجموعة شركات 
سفر وتأمني/البحرين.

- رضا آغا: مدير مستشفى حيفا سابقاً.
- عادل سمارة: مدير شركة هندسية/ لبنان.

- عبد الله طـه أحمد: صاحب شركة كمبيوتر في أبو ظبي.
- عصام موسى دبدوب: صاحب شركة مقاوالت في الواليات املتحدة.

- علي احلاج علي: صاحب مؤسسة الروضة لألدوات الصحية.
- عوني الصالح: مدير منطقة طبية بوزارة الصحة في اإلمارات العربية املتحدة.

- محسن عبد الله اجلشي: صاحب شركة مقاوالت في اإلمارات العربية املتحدة.
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- محمد فارس مصطفى: مدير مشاريع/ قطر.
- مروان األنس: مدير مشاريع في شركة .C.C.C للمقاوالت.
- هاني أحمد علي: مدير عام شركة الهاشمي ومشاركوه-دبي.

موجهون تربويون ومدراء مدارس ومخيمات
- سحر دبدوب: مديرة مدرسة رام الله.

- عائد زعرورة: موجه رياضيات في وكالة »األنروا«.
- عبد الله مرمر: مدير مدرسة.

- عبد الرحمن منصور: مدير مدرسة الشويفات/لبنان، ثم مدير مدرسة الشويفات/ 
اإلمارات فصاحب ومدير مدرسة خاصة في البلد ذاته.

- محمد أبو الزهرا: مدير مدرسة.
- محمد الشبطي: مدير املدرسة اللبنانية األوروبية في منطقة عرمون.

- جمال قاسم: مدير مخيم برج البراجنة سابقاً.
- محمد وعرية: مدير مخيم برج البراجنة سابقاً.
- ناشي طه: موجه رياضيات في وكالة »األنروا«.

-  وليد معتصم: مدير مخيم برج البراجنة سابقاً.

اختصاصات ومراكز أخرى
- خالد ملك: س������فير منظمة التحرير الفلسطينية السابق في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
- رمزي مصطفى: وكيل وزارة في سلطنة ُعمان.

- عادل عبدالله: األمني العام ملؤمتر فلسطينيي أوروبا.
- فايز بيرقجي: عضو في املجلس الوطني الفلسطيني.
- طه العبد الله: عضو في املجلس الوطني الفلسطيني.

- منر حماد: س������فير منظمة التحرير الفلس������طينية الس������ابق في إيطاليا، واملستشار 
احلالي للرئيس محمود عباس.

- محمود خزعل: مخرج أفالم ومسلسالت.
- منير زكي: منتج أفالم معروف

شخص����ي������������ات
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1- طريق املطار
2- حي العاملية 

3- طريق العاملية
4- حي الصاعقة 

5- اجلامع 
6- حي الغابسية 

7-حّي آل الغضبان          
  8- مستشفى حيفا   

  9- جيش التحرير
10- جورة التراشحة

11- حي الكفاح املسلّح 
 12- شارع العنان
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قائمة املصادر واملراجع 
الكتب العربية:

- أحمد حس������ني اليماني، جتربتي مع األيام، دار كنعان للدراس������ات والنشر والتوزيع، 
الطبعة األولى، دمشق 2004.

- باس������م س������رحان، حتّوالت األسرة الفلس������طينية في الشتات، مؤسس������ة الدراسات 
الفلسطينية، الطبعة األولى، بيروت 2005.

- بدر الدين اجلش������ي، س������فر قرية الكابري، مكتبة ش������عراوي، الطبعة األولى، بيروت 
.2002

- تقرير املف������وض العام لوكالة األمم املتحدة 31 كان������ون األول 2005، األمم املتحدة، 
نيويورك 2006.

- حس������ن بديع عمار، رؤس������اء البلدية واملختارون، دار احملبة، الطبعة األولى، بيروت 
.2007

- ح������ال نوفل رزق الله، الفلس������طينيون في لبنان وس������وريا دراس������ة دميغرافية مقارنة 
(1948-1995)، دار اجلديد، الطبعة األولى، بيروت 1998.

- خالد عجاوي، احلركة الرياضية الفلسطينية في الشتات، الدار الوطنية اجلديدة، 
الطبعة األولى، بيروت 2001.

- رأفت فهد مرة، دليل الالجئني الفلس������طينيني في لبنان، مركز العودة الفلسطيني- 
لندن، الطبعة األولى، بيروت 2006.

- روبرت فيس������ك، ويالت وطن، ش������ركة املطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة السابعة 
عشرة، بيروت 2005.

- ش������فيق احلوت، بني الوطن واملنفى، رياض الريس للكتب والنش������ر، الطبعة األولى، 
بيروت 2007.



192

مخيم برج البراجنة

- فيصل جلّول، نقد الس������الح الفلس������طيني برج البراجنة: أهاًل وث������ورة ومخيماً، دار 
اجلديد، الطبعة األولى، بيروت 1994.

- كلية الصحة العامة- اجلامعة األميركية في بيروت، دراس������ة الصحة احلضرية في 
مخيم برج البراجنة، حزيران 2005.

- املؤسس������ة الفلس������طينية حلقوق اإلنسان (شاهد)، دراس������ة ميدانية شاملة ألوضاع 
املنازل غير الصاحلة للسكن في مخيمات لبنان، مؤسسة (شاهد)، الطبعة األولى، بيروت 

.2006
- املؤسس������ة الفلس������طينية حلقوق اإلنسان (ش������اهد)، مؤش������رات الوضع االجتماعي 
واالقتصادي والصحي لالجئني الفلسطينيني في لبنان، مؤسسة (شاهد)، الطبعة األولى، 

بيروت 2007.
- املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنس������ان (شاهد)، الالجئون الفلسطينيون في لبنان 

والعودة، غولدن فيجن، الطبعة األولى، بيروت 2004.
- املؤسسة الفلس������طينية حلقوق اإلنسان (شاهد)، نتائج استطالع حول واقع اللجان 

الشعبية في املخيمات والتجمعات الفلسطينية، مؤسسة (شاهد)، بيروت 2007.
- مجموعة مؤلفني، املخيمات الفلسطينية.. حالة إنسانية أم عسكرية؟، املركز العربي 

للمعلومات، الطبعة األولى، بيروت 2007.
- مجموعة مؤلفني، املدخل إلى القضية الفلسطينية، مركز دراسات الشرق األوسط، 

الطبعة السابعة، عّمان 2007.
- مجموعة مؤلفني، املوسوعة الفلسطينية، هيئة املوسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، 

الطبعة األولى، بيروت 1989.
- محمد حس������ن عبد العال، باقيات ما بقينا الغابس������ية- الشيخ داوود- الشيخ دنون، 

اللجنة الفلسطيني للثقافة والتراث، الطبعة األولى، بيروت 1999.
- مصطفى مراد الدّباغ، بالدنا فلس������طني، الشركة الدولية للطباعة والنشر، الطبعة 
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خامتة
آمل أن أكون قد اس������تطعت م������ن خالل هذا الكتاب خدمة قضي������ة الجئي مخيم برج 
البراجنة، وكل املخيمات، بإلقاء الضوء على تاريخهم وقضاياهم االجتماعية واإلنسانية، 
وأن أك������ون قد أضفت جديداً إلى كّل األبحاث التي تناولت قضية العودة في هذا الظرف 
السياسي احلّس������اس. وأمتّنى أن يساعد هذا الكتاب في تثبيت اللُحمة بني أبناء املخيم، 
بعدم������ا أورد الكتاب جانباً مهماً من نظرة آبائهم إل������ى الوحدة، وكيف تعاملوا بحكمة مع 

اخلالفات الطارئة فيما بينهم أو مع جيرانهم. 

وآمل كذلك أن أكون قد اس������تطعت في هذا الكتاب أن أُزاوج بني ش������عوري باملسؤولية 
وض������رورة إبراز احلقائق كاملة. مبتع������داً عن التجييش العاطفي ال������ذي هو بارود الفنت، 
عارض������اً احلقائق بحبر بارد، ليس������تقي القارئ العبر بعقل منفت������ح بعيد عن االنفعاالت، 
ويؤّس������س حلياة فلسطينية أفضل، وعالقات أحس������ن فيما بني أبناء املخيم، ومع اجلوار 

اللبناني. آمل أن أكون قد جنحت في كل ذلك، أو ببعضه على األقل.
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