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سياسة

«ملتقى التضامن الدولي» يختتم اليوم...
ّ
شرعت بيروت «أبوابها» أمام  400مناضل
وناشط للمشاركة في «امللتقى الدولي الرابع
ُ
للتضامن مع فلسطني» الذي افتتح أول من
أمس بنسخته الرابعة التي حملت عنوان «كل
القدس عاصمة لكل فلسطني».
ما ّ
يميز هذه النسخة وجوه الحاضرين
ّ
فيها .وجه أم راشيل كوري التي كرمها
امللتقى أمس .راشيل ،الفتاة العشرينية
التي سحقت الجرافة اإلسرائيلية جسدها،
وهي تدافع عن أحد بيوت ّ
غزة قبل خمسة
عشر عامًا .كما كان ألم الشهيد توم هرندل
حضورها الالفت ،وهي تحمل صورة ابنها
الذي استشهد خالل محاولته إنقاذ طفل
فلسطيني من نيران الجيش اإلسرائيلي.
كثافة الوجوه املناضلة واملدافعة عن القضية
الفلسطينية هي «ألق» املنتدى هذا العام،
من أمهات الشهداء إلى األمهات املناضالت،
ّ
ومنهن لطيفة أبو حميد ،التي تحمل في
قلبها شهيدًا وخمسة أسرى سابقني وأربعة
محكومني بالسجن املؤبد ،إلى األسيرين
محمد ومحمود البلبول اللذين يحضران
املنتدى ،بكل ما يحمالنه من آالم ألحقها
بهما إضرابهما لثمانني يومًا عن الطعام
في سجون االحتالل في عام  ،2015إلى
مالك الغليظ ،أصغر أسيرة ّ
محررة ،إلى
غيرها الكثيرات والكثيرين .كل تلك الوجوه،
سيضاف إليها وجه جلعاد أتزمون ،عازف
ّ
جنسيته اإلسرائيلية،
الجاز الذي تخلى عن
والذي كان لحضوره وتكريمه أيضًا طعمٌ
آخر .أمسّ ،
كرم املنتدى املناضلني في
ّ
خدمة القضية الفلسطينية ،كما جمعيات
ناشطة في هذا املجال ،من البرازيل وإسبانيا
والهند والكويت .وكان ّالفتًا تكريم مارسيلو
بوزيتو من البرازيل ،ممثل حركة «بدون
أرض» والتي ّ
تعد األكبر على مستوى عدد
املنتمني إليها في العالم من املدافعني عن
قضية فلسطني ،والذين يزيد عددهم عن
أيام،
ثالثة ماليني شخص .على مدى ثالثة ٍ
يستضيف املؤتمر  400شخصية تشارك
في فعالياته 300 .ناشط ومشارك أجنبي
ّ
مثلوا حوالى  80دولة حول العالم ،و100
لبناني وفلسطيني .ولو أفسح املجال أكثر،
لكن عدد الحاضرين أكثر بكثير ،خصوصًا
إذا ما أخذنا بعني االعتبار عدد املسجلني
إلكترونيًا والذي فاق الـ 800شخص .أما
بالنسبة إلى برنامج املنتدى ،فقد ّ
توزع ما
ّ
مصورة
بني التكريمات وإقامة عروض
الفلسطينية اليوم.
وندوات عن وضع القضية
ً
ومن املفترض أن يقيم املنتدى حفال اليوم
عند الثالثة من بعد الظهر ،بإعالن مقرراته
وتوصياته ،على أن تختتم نشاطاته غدًا مع
ّ
الحدودية
الجولة امليدانية على القرى اللبنانية
ّ
املطلة على األراضي الفلسطينية .ويتخلل
الجولة زيارة إلى املوقع الذي انطلقت منه
مسيرة العودة عام  ،2011في قرية مارون
الرأس ،حيث سقط عدد كبير من الشهداء.
كما يتخلل النهار الطويل بيان باسم
يوجه ّ
املؤتمرين ّ
تحية ،عبر الحدود ،لصمود
الشعب الفلسطيني .وكان املنتدى قد افتتح
أمس بتكريم شخصيات ّ
عاملية ّقدمت
الكثير من التضحيات في سبيل القضيةّ
الفلسطينية.

سيرة غير مكتملة
سبعون عــامــا مــن اللجوء يعيشها
نـصــف الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،فيما
الـ ـنـ ـص ــف اآلخـ ـ ـ ــر ي ـخ ـت ـب ــر «املـ ـ ـ ــوت»
اليومي في الداخل ،سواء على أيدي
ج ـن ــود االحـ ـت ــال أو امل ـس ـتــوط ـنــن.
سبعون عامًا جعلت من «املعاناة»
عـ ـ ـب ـ ــارة م ــاصـ ـق ــة ل ـل ـم ـش ـت ـت ــن فــي
أصقاع األرض .هؤالء املمنوعون من
العيش بـكــرامــة ،وتــالـيــا مــن الـعــودة
إلــى أرضـهــم ،وإن كانت على مرمى
بصرهم .أمــا النصف الثاني ،الــذي
يـعـيــش ف ــي ال ــداخ ــل ،فـيـعـيــش يــومــا
متى تحني «ساعة»
بيوم ،ال يعرف
ّ
امل ـس ـتــوط ـنــن ل ـت ـق ــض مـضــاجـعـهــم
وتسوي بيوتهم في األرض ،تاركة
إياهم بال مأوى.
الـنـصــف فــي ال ـخ ــارج والـنـصــف في
األرض،
الداخل .هــؤالء هم أصحاب
ّ
ول ـك ـن ـهــم م ــع ذلـ ــك ال ي ـم ـل ـكــون ح ــق
العيش فيها ،وهم مستعدون في كل
آن لـلــرحـيــل مــع دخ ــول مستوطنني

جدد .إلى أين؟ ال أحد يعرف في أي
ّ
مخيم ستحط حياته .فقد تشتتوا
بــن بــاد لجوء كثيرة ،منها لبنان
الذي يعيش فيه الالجئون في اثني
ع ـش ــر م ـخ ـي ـمــا .ي ـق ـط ـنــون ف ـي ـهــا بــا
حول وال قوة ،محاولني قدر اإلمكان
ّ
التكيف «الـتــدريـجــي» مــع وضعهم
ّ
املعيشي الصعب .فأغلب املخيمات
التي يقطنون فيها تفتقر للتنظيم
املدني والبنى التحتية والخدمات،
وأكـ ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ال ت ـصــل الـشـمــس
إل ــى ثلثها ،وف ــي بـعــض املخيمات،
يخشى الـسـكــان مــن انـهـيــار أسقف
املـنــازل على رؤوسـهــم .فــي الحديث
عن معاناتهم ،ربما تختصر عبارة
فقدان الحقوق سيرة معاناتهم.
هذا جزء من السيرة التي لم تكتمل
بعد ،فمعاناة اللجوء التي عاشها
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــون ويـعـيـشــونـهــا منذ
سبعني عامًا ،تتكرر في كل لحظة.
وفــي آخــر محطاتها ،كــانــت الحرب

ال ـســوريــة ال ـتــي شـ ـ ّ
ـردت الج ـئــن من
ّ
بلد لجوء إلــى آخــر .وفــي ما يخص
ح ـص ــة ل ـب ـن ــان ـ وم ـع ــه األردن ـ مــن
الـلـجــوء ال ـجــديــد ،فـقــد بـلـغــت نسبة
النازحني الفلسطينيني من سوريا

على مدى
أيام يستضيف
ثالثة ٍ
المؤتمر  400شخصية
تشارك في فعالياته
بينهم  300ناشط
ومشارك أجنبي

إلــى البلدين مــا يـقــرب مــن  %55من
إج ـم ــال ــي ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن مع
نهاية عــام  ،2017هــاجــر فيما بعد
مـعـظـمـهــم إل ــى أوروب ـ ــا عـبــر الـطــرق
غير الشرعية وال سيما عبر البحر.
ال ي ـم ـلــك هـ ـ ــؤالء م ــن س ـب ــل ال ـع ـيــش
سـ ـ ـ ـ ــوى «بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة» وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة غ ـ ــوث
وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاجـ ـئ ــن «األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا»،
وال ـتــي شـكـلــت الــدعــم شـبــه الــوحـيــد
لالجئني الفلسطينيني في مواجهة
ظ ــروف الـحـيــاة الّـ ّـصـعـبــة ،والتأكيد
ال ــدائ ــم عـلــى ال ـحــق فــي ال ـع ــودة إلــى
وطنهم .لكن اليوم ،يبدو أن ثمة ما
سيتغير ...نحو األسوأ ،مع األونروا
ّ
التقشفية بتقليص
عــن سياستها
الخدمات ّ
ّ
املقدمة لالجئني ،ال سيما
ّ
فـ ــي قـ ـط ــاع ــي الـ ـص ــح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم،
وذل ــك بسبب عجزها املــالــي بقيمة
واحــد وستني مليون دوالر ،إضافة
إل ــى ال ـق ــرار األم ـيــركــي بـقـطــع نصف
التمويل عن الوكالة.

