
خاص جنوبیة

«ناشط» تنظم كأس حملة
«موجودین»

وفیق الھواري

برافو بوال یعقوبیان…
یاسین شبلي

كل تقدمي قتیل… حتى إشعار
آخر

إعداد جنوبیة

الحریري یصر على تفاؤلھ
وباسیل یصر على مطالبھ

الحكومیة

الشیخ عباس أمین حرب
العاملي

ھم أھداف الّدین حلّ الخالفات

نورا الحمصي

المجاریر في میاه الخدمة
واھالي حارة حریك

یتحركون!

ننصحكم >>ننصحكم >>

أخبار >>

أحدث ا�خبار

أخبار الجنوب

متفرقات >>

من هنا وهناك

فنّ ومشاهير

مخزومي: تحسین االوضاع
المعیشیة ال یحتمل صراعات

سیاسیة

الحوار حزب  رئیس  أعلن 
بیان في  مخزومي  فؤاد  الوطني 
الضروریة "المعالجات  أن 
المعیشیة األوضاع  لتحسین 
صراعات تحتمل  ال  للمواطنین 
لتطورات انتظارات  أو  سیاسیة 
وشدد إقلیمیة"،  وتحدیدا  خارجیة 

على "ضرورة أن...

(اللواء)

المحافل الدولیة لیست الجھة
الصالحة إلستعادة الحقوق

الفلسطینیة

في المقاومة  دعم  لجنة  نددت 
االمیركي <بالموقف  فلسطین 
دولة اعالن  من  العدائي 
فلسطین>· ورأت اللجنة في بیان
الموقف ھذا  <ان  امس:  لھا 
للمواقف تكرار  ھو  االمیركي 
للكیان والمنحازة  السابقة 

الغاصب...

دنیز عطاهللا حداد (السفیر)

الكنیسـة تقـرأ الشـیعة وحـزب
هللا بكتبـھم

الطوائف نظرة  في  یتداخل 
اللبنانیة إلى بعضھا البعض، كما
االجتماعي العامل  نفسھا،  إلى 
والتاریخي بالسیاسي 
ھنا تسقط  ال  واالقتصادي. 
األفكار المسبقة واألوھام النابعة،
جھل، من  وحینا  خوف  من  حینا 

وأحیانا...

حول اللجوئني الفلسطيني والّسوري: لبنان 2017 –
2018 (الجئون أقّل لجوٌء أكثر)…

وهذا الكتاب االصدر في طبعته األولى عن (“أمم للتوثيق واألبحاث 2018”) (الغبيري،
بيروت – لبنان) هو من تحرير وإشراف مونيكا بورغمان ولقمان سليم (رئيس “أمم”). هو
كتاب يضم املقاالت اآلتية باللغتني: العربية واإلنكليزية، واملرفقة بصور وتوثيقات نصوصيّة

متصلة ومتعّلقة بمضامني موضوعاتها: “من أسرار “العائلة اللبنانية املقّدسة” (لبنان:
“اللجوء” في ميزان “الطائفية”)؛ “عن عني الحلوة وسواه من حبّات العنقود (ماذا بقي

للفلسطينيني من “املخيمات”؟)؛ “التأتأة” لغة اللبنانيون اأُلّم؟ (عن “اللجوء السوري” إلى
لبنان وخصومات لبنانية ُمستطردة)؛ “الجئون ومخيّمات أم إرهابيون وأوكار؟ (زاّلت الذاكرة
اللبنانية)؛ “أقّل الفطنة سوء الظن؟ (اللبنانيون ووسواس “التوطني”)؛ “على كل لبناني أن
يقتل فلسطينياً (ُحّراس األرز)”. و”في مديح الوالء املزدوج” (عن اللبنانيني األرمن وتسمية

األشياء بأسمائها).

اقرأ أيضاً: وفد روسي في لبنان لتنسيق عودة الالجئني

ولقد تصدَّر الكتاب مقدمة إضافية عن اللجوئني الفلسطيني ثم السوري إلى لبنان، وجاءت
تحت العنوان السؤال: “كيف الجئون أقّل، ولجوء أكثر؟”.

موقع جنوبية، ٢٦ متوز ٢٠١٨، يتبع



ومنها نقتطف: لربما يوحي اإلجماع السائد منذ خريف عام 2016 – اإلجماع على
الشكوى من عبء اللجوء، وشبه السكوت السياسي واالجتماعي عن السلوكات الصريحة

في عدائها لـ”اللجوء السوري” بان “اللجوء” ليس، أو لم يعد، باملسألة الخالفية بني
اللبنانيني. قد يصحُّ التصديق بأنه كذلك لو كانت لهذا اإلجماع الذي لم يسد طيلة السنوات

املاضية مقدمات يركن إليها. أما وأن املقدمات الوحيدة لهذا اإلجماع هي ما دخل على
ميزان القوى في لبنان من رجحان لفريق سياسي على آخر، وهي التشجيع شبه الرسمي
عليه، عالوة على الضائقة االقتصادية املوصوفة التي يمر بها لبنان والتي ال يجرؤ أحد من

أهل العقد والحل على إنكارها، فأقّل املقتضى أن يحتاط املرء من هذا اإلجماع، بل أن يرى
فيه تعبيراً إضافياً من تعابير “ثقافة اإلنكار” التي تطبع السياسة في لبنان.

استرسااًل في مخاصمة “ثقافة اإلنكار” هذه، أطلقت أمم للتوثيق واألبحاث مطلع عام 2017
بدعم من “معهد العالقات الثقافية الخارجية” برنامجاً توثيقياً بحثياً تحت عنوان “على

الرحب والسعة؟ لبنان في الجئيه”. فإذ يحور الكالم ويدور حتى ما تعّلق األمر بالالجئني
إلى لبنان من فلسطينيني وسوريني وغيرهم على أعداد هؤالء، وعلى ما ينؤون به من عبء
على الكاهل اللبناني، على وجه الحقيقة وعلى وجه املجاز، وعلى ما يفاقمه وجودهم في

لبنان من أخطار أمنية وغير ذلك مما تصم به األذان، يضع هذا البرنامج نصب عينيه أن
يرى إلى املواقف اللبنانية من اللجوء ماضياً وحاضراً وإلى ما تستلهمه مواقف الحاضر

من مواقف املاضي وما تستحضره لجوء اليوم من أشباح املاضي. ببساطة، أو بما يعادل
البساطة، يسعى هذا البرنامج من خالل مجموعة من األدوات، إلى تسقط اللجوء،
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بالتفاصيل اململة أحياناً، بوصفه، على ما تقدم، شأناً لبنانياً مقيماً، وقطعة من تاريخ
لبناني ماض قدماً.

اقرأ أيضاً: واقع الالجئني الفلسطينيني في لبنان عام 2013 في تقرير

وإذا كان التوثيق أداة أمم األثيرة، فلقد أتاح لها هذا البرنامج في ما أتاح، أن تنظّم أيضاً
عدداً من الندوات الحوارية ومن املؤتمرات، كما ان تدلي بدلوها في بئر اللجوء (العميقة)

من خالل عدد من النصوص بني دفتي هذه املطبوعة التي تريدها أمم متابعة لنقاش مفتوح
ستة منها يسلكها من يتردد في كل منها من صدى لآلخر، وما تغمزه من قناة أمور كتبت

في كتاب 2017 وتستحق أال يمر بها مرور الكرام!
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في كتاب 2017 وتستحق أال يمر بها مرور الكرام!
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