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لعل أكثر مخيم كان له أثر في هذه المسيرة الوطنية، هو مخيم اليرموك الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، والذي ال 
يعتبر بالنسبة لمعظم الفلسطينيين مجرد مخيم، بل ذاكرة وطنية

اليرموك
أكبر من مخيم

عدنان علي

املـــخـــيـــم  بـــــــرز   ،1948 نـــكـــبـــة  ــذ  ــنــ مــ
الفلسطيني  الــشــعــب  ملــحــنــة  كــرمــز 
ومعاناته، بعد اقتالعه من أرضه، 
ــرار الـــالجـــئـــن لــلــعــيــش فــــي خــيــمــة  ــ ــطــ ــ واضــ
بائسة بدل بيوت قراهم ومدنهم التي ولدوا 
وتــرعــرعــوا فــيــهــا. ومـــع طـــول أمـــد التهجير، 
بــــدأت صــــورة املــخــيــم تــتــحــول تــدريــجــيــا من 
داللـــة عــلــى الــبــؤس واملــعــانــاة، إلـــى حاضنة 
لــلــنــضــال الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وألحـــــالم 
الالجئن بالعودة إلى وطنهم، لتنمو داخل 
والعمل  للمقاومة  األولــى  الــبــذور  املخيمات 
ــق،  ــي وقـــــت الحــ ــي، ولـــتـــخـــرج مـــنـــه فــ ــدائــ ــفــ الــ
الوطنية  الحركة  أغنت  التي  الكوادر  مجمل 

الفلسطينية على مدار العقود املاضية.
ولعل أكثر مخيم كان له أثر في هذه املسيرة 
الواقع جنوب  اليرموك  الوطنية، هو مخيم 
العاصمة السورية دمشق، والــذي ال يعتبر 
بالنسبة ملعظم الفلسطينين مجرد مخيم، 
ذاكـــرة وطنية، تحتفظ بسجالت ملجمل  بــل 
انــطــالق  مــنــذ  الفلسطيني  الــنــضــال  مــراحــل 
الثورة الفلسطينية منتصف ستينات القرن 
املــاضــي. واملخيم الــذي أقيم عــام 1957 على 
مساحة من األرض تبلغ 2,1 كيلومتر مربع 
بــهــدف اســتــيــعــاب الــالجــئــن ضــحــايــا نكبة 
ــذاك عــلــى املــســاجــد  ــ 1948 الـــذيـــن تـــوزعـــوا آنـ
ــان يــعــتــبــر  ــ ــــن الـــعـــامـــة، كـ ــاكـ ــ واملـــــــــدارس واألمـ
أكــبــر تــجــمــع لــالجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن ليس 
فــي ســوريــة وحــســب، بــل فــي مجمل الشتات 
الــفــلــســطــيــنــي، وكــــــان يــقــيــم فـــيـــه نـــحـــو ربـــع 
عــدد  نــصــف  تــقــريــبــا  أي  مــلــيــون فلسطيني، 
ســوريــة.  فــي  للفلسطينين  الكلي  املــجــمــوع 
ومع التطورات العمرانية واالقتصادية التي 
لم  املاضية،  العقود  خــالل  اليرموك  شهدها 
يــعــد يــحــمــل مــن املــخــيــم ســـوى اســمــه، حيث 
لقيام  السابقة  السنوات  فــي  عمرانه  ازدهـــر 
الـــثـــورة الــســوريــة، وبــــات مــحــل جـــذب لكبار 
تــجــار دمــشــق، خــاصــة أنــه يقع داخـــل حــدود 
مدينة دمشق وال يبعد  عن مركزها أكثر من 
الــثــورة السورية  6 كيلومترات. ومــع انــدالع 
فــي ربــيــع 2011، تــعــرض املــخــيــم عــلــى غــرار 
املــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـوريـــة األخــــرى 
للمحنة األعـــظـــم فـــي تــاريــخــه، حــيــث تـــورط 
رغــمــا عــن إرادة أهــلــه فــي الــحــرب الــســوريــة 
ــااًل عــلــيــه، وأدت إلـــى تهديم  ــ الــتــي كــانــت وبـ
نــحــو 40 بــاملــئــة مــن عــمــرانــه، وتهجير أكثر 
مــن 90 بــاملــئــة مــن ســكــانــه، بــاتــجــاه مناطق 
ــارج الـــبـــالد في  ــل ســـوريـــة، أو خــ ــرى داخــ أخــ
البلدان  إلــى  واألردن ومــصــر وصـــوال  لبنان 

األوروبية.
املنتشرون  املخيم  أبــنــاء  يكتبه  ملــا  واملتتبع 
مــــواقــــع  عــــلــــى  األرض  أصـــــقـــــاع  فـــــي  الـــــيـــــوم 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي يلحظ بــوضــوح ذاك 
الحنن للمخيم وحاراته وأسواقه وشوارعه 
ــتـــي تــزيــنــهــا  ــه الـ ــ ــدرانـ ــ وأزقــــتــــه الـــقـــديـــمـــة وجـ
صـــــور الــــشــــهــــداء، كـــمـــا مـــحـــالتـــه الـــتـــجـــاريـــة 
الشعبية أو الفخمة التي بدأت تفتتح تباعا 
فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة. لــقــد تــحــول املــخــيــم 
بــديــل لفلسطن، وكــان  إلــى »وطـــن«  عندهم 
الــرحــيــل عــنــه تــحــت وقـــع الــقــصــف واملــعــارك، 
ــان أو ثـــالـــث، يـــعـــادل نكبة  بــمــثــابــة لـــجـــوء ثــ
48 أو نكسة 67 بــل ربــمــا أشـــد وطـــأة حيث 
مكانا  تــعــرف  لـــم  الفلسطينين  مـــن  أجـــيـــال 

هوامش

عاش اليرموك حصارًا خانقًا )مصطفى حسونة/األناضول(

اليرموك كوطن وهوية. ويتفاخر  آخــر غير 
ليدل  املــخــيــم«  ابـــن  ــا  »أنـ بــقــولــه  الفلسطيني 
وتمسكه  الفلسطيني  للجرح  انتمائه  على 
بالنضال  التزامه  الوطنية، وتأكيد  بهويته 

على طريق العودة إلى فلسطن.
اآلن وقـــــد تــــــوزع ســـكـــان املـــخـــيـــم بــــن املــــدن 
ــم يـــعـــد املـــخـــيـــم ســـــوى ذاكـــــرة  األوروبــــــيــــــة، لــ
لوجدان مكلوم، وروح ممزقة، حيث ال تخلو 
مــن استحضار  مــشــوار  أو  طــعــام  أو  جلسة 

صورة املخيم وأيامه وأكالته ومقاهيه.
كــل مــن عـــاش فــي الــيــرمــوك أو بــالــقــرب منه، 
كانوا  الفلسطينين  من  كبيرة  أعــداد  حيث 
املــجــاورة مثل الحجر  املناطق  يسكنون في 
األسود والتضامن ويلدا، ال بد أنه يحتفظ 
الرئيسين  الــشــارعــن  بــذكــريــات جميلة مــن 
فـــي املــخــيــم وهــمــا شــــارع الــيــرمــوك وشـــارع 
فلسطن والعديد من الشوارع الفرعية التي 
ال تقل أهمية، مثل شارع لوبية وشارع صفد 
حيث املحالت التجارية الكثيرة، والتي يقبل 
عــلــيــهــا الـــنـــاس مـــن كـــل أنـــحـــاء دمــشــق نــظــرا 
لرخص أسعارها قياسا ألسعار العاصمة. 
ومـــن يــريــد أن يــشــتــري الــخــضــار والــفــواكــه 
يــقــصــد الـــيـــرمـــوك حـــيـــث األســــعــــار بــنــصــف 
القيمة، وكذلك املالبس والحلويات. كما كان 
يــوجــد فــي املخيم عــشــرات األطــبــاء واملــراكــز 
الــصــحــيــة مــنــهــا أربـــعـــة مــســتــشــفــيــات، وهــي 
والرحمة  حــالوة  وفايز  فلسطن  مستشفى 

ــادات  ــيــ ــعــ ــن الــ ــ ومـــشـــفـــى الــــبــــاســــل، وعــــــــدد مـ
الــتــخــصــصــيــة الـــخـــاصـــة، ومــــــدارس ثــانــويــة 
ــدد مــــن مـــــــدارس وكـــالـــة  ــ ــبــــر عـ حــكــومــيــة وأكــ
املــتــحــدة. كما يوجد  التبعة لألمم  األونــــروا 
الشهيدة  مــســارح مثل مسرح  عــدة  باملخيم 
ــدان ومـــســـرح الــخــالــصــة ومــســرح  ــ حـــلـــوة زيــ

املركز الثقافي العربي.
ومع بداية الثورة السورية، تحول املخيم 
ريـــف دمشق  أهــالــي  إلـــى ملجأ لكثير مــن 
وأحياء العاصمة التي تعّرضت للقصف، 
األســود والقدم  مثل ببيال ويلدا والحجر 
والعسالي وغيرها. لكن املخيم ظل هادئا 
نــســبــيــا حــتــى مــنــتــصــف ديــســمــبــر/كــانــون 
عــســكــريــة  حــمــلــة  بـــــدأت  حـــن   2012 األول 
على املخيم بعد تقدم قّوات املعارضة من 
قام  دمــشــق، حيث  فــي  الجنوبّية  األحــيــاء 
الــســوري بقصف  الــتــابــع للنظام  الــطــيــران 
ــــدارس التي  مــدرســة الــكــرمــل فــي شـــارع املـ
كــان فيها نــازحــون مــن املــنــاطــق املــجــاورة 
ثم قصف جامع عبد القادر الحسيني في 
شارع عز الدين القسام، والذي كان يؤوي 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــن لــيــســقــط الــعــشــرات 
ــريــــح، وأعـــقـــب ذلــــك انــــدالع  بـــن قــتــيــل وجــ
اشـــتـــبـــاكـــات بـــن قـــــوات الـــنـــظـــام وفــصــائــل 
املـــعـــارضـــة لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة الـــحـــصـــار عــلــى 
املــخــيــم ويــتــخــلــلــهــا بــــدء مـــوجـــات الــنــزوح 
منه بــأعــداد كــبــيــرة. فــي الــذاكــرة الشعبية 

باعتباره  املخيم  إلــى  ينظر  الفلسطينية، 
يــمــثــل الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي واملـــقـــاومـــة، 
واملـــكـــان الــــذي يــضــمــن اإلحـــســـاس بــاألمــن 
املشاعر  تتشكل  وفيه  الوطنية،  والكرامة 
واملستقبل.  بالحاضر  املتصلة  املشتركة 
والفلسطيني الذي يعيش في املدن خارج 
املخيم، يظل يشعر بـ»نقص« في منسوب 
الــقــدرة على االلــتــزام بالهم  الوطنية وفــي 
ا مـــن ذاك الـــحـــراك  ــزء ــ ــه لــيــس جـ الـــعـــام، ألنــ
الذاتية،  الهوية  يبلور  الــذي  »املخيمجي« 
باتجاه  لــألفــراد  الجمعي  الشعور  ويبني 
ــدة والـــــتـــــزام مــشــتــرك  ــاج هـــويـــة مــــوحــ ــتــ إنــ

باألهداف والهموم الوطنية. 
وتــشــيــر الــتــجــارب إلـــى أنـــه كــلــمــا بـــرز خطر 
يهدد الوجود الفلسطيني، كان املخيم يشكل 
الفلسطينين.  لــكــل  وتـــوحـــد  جـــذب  مــصــدر 
وبـــهـــذا املــعــنــى قــــام املــخــيــم بـــــدور الــحــافــظ 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  لــلــهــويــة  والـــضـــامـــن 
ومنعها من التالشي. ومن هنا، فقد حرص 
على  تــاريــخــيــا  الفلسطيني  الــشــعــب  ــداء  ــ أعـ
رمزية، وما  لها من  ملا  املخيمات  استهدافه 
لها من دور في انبعاث الوعي الفلسطيني. 
وشهد التاريخ الفلسطيني املعاصر ارتكاب 
أبـــشـــع املـــجـــازر بــحــق املــخــيــمــات مـــن أيــلــول 
األسود إلى مذابح الكرنتينا، جسر الباشا، 
النبعة، صبرا وشاتيال وصوال  الزعتر،  تل 

اليوم إلى مخيم اليرموك. 

أقيم املخيم عام 
1957 على مساحة 
من األرض تبلغ 2,1 
كيلومتر مربع بهدف 
استيعاب الالجئني 
ضحايا نكبة 1948.

■ ■ ■
مع بداية الثورة 

السورية، تحول املخيم 
إلى ملجأ لكثير من 
أهالي ريف دمشق 

وأحياء العاصمة التي 
تعّرضت للقصف.

■ ■ ■
كل من عاش في 

اليرموك أو بالقرب 
منه ال بد أنه يحتفظ 
بذكريات جميلة من 
الشارعني الرئيسيني 

في املخيم وهما شارع 
اليرموك وشارع 

فلسطني.

باختصار

أمجد ناصر

تكثر الدالئل على أن الفترة التي نسميها »الجاهلية« لم 
تكن فترة ظالم دامس. ليست فترة جهل في معارف 
بعد  ما  العربية  أدبياتنا  تصّورها  كما  وفنون شتى، 
أي  عــلــى  تنعقد كلمة جــاهــلــيــة؟  إذن  عـــّم  اإلســالمــيــة. 
معنى؟ الجهل بماذا؟ بالدين؟ كانت هناك أديان، وكانت 
بــل »توحيدية«:  لــم تكن كلها »وثــنــيــة«،  هناك عــبــاداٌت 
يهودية ومسيحية، حنفية. بَم بعد؟ بالعمران؟ يكفي 
والحميرية  السبئية  اليمنية  للحضارة  ســريــع  مسح 
كان  واملعنوي،  املــادي  العمران،  أن  ليؤكد  )وغيرهما( 
التطور في شبه الجزيرة  موجودًا في أشكاٍل شديدة 

العربية؟ 
الالجاهلية،  على   

ً
دليال اليمنية  الحضارة  تكِف  لم  إن 

أحدًا  أن  أظــن  ال  النبطية.  الحضارية  بالحلقة  فعليكم 
الذي  العمراني  املــادي/  يستطيع املجادلة في املستوى 
املمتدة  التاريخية  األنباط  الحلقة في أرض  بلغته هذه 
من حوران إلى مشارف الحجاز.  ترك األنباط عمرانًا، 
ف كل يوم. وعندما تسمح 

َّ
غير »بترا« العجيبة، يتكش

األركــيــولــوجــي،  البحث  مــن  بمزيد  الــســعــوديــة  العربية 
في أرض تلك الحواضر، سنقف على أمــوٍر قد تقلب 

تب من وجهة نظر واحدة: 
ُ
نظرتنا إلى تاريخنا الذي ك

الــقــوى الــصــاعــدة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وكــكــل قــوى 
تاريخها  تكتب  خصومها،  على  ومنتصرة  صاعدة، 
وتطمس تواريخ السابقني، أو تقلل من شأنها. هذا أمٌر 
الجديدة عليها أن  للقوى  حتمي. فلكي يستتب األمر 
لكّن  السابقني.  تفوقها على  أو  تميزها،  تعنيِّ مصدر 
إعـــادة قـــراءة الــتــاريــخ هــذه ال تني تحصل فــي أرجــاء 
فال عصمة  تاريخًا،  تستثني  وال  العالم،  من  مختلفة 
ليست حكرًا على  وقراءته  مفتوٌح،  كتاٌب  هذا  لتاريخ. 
كاتبيه. ثم إنه سوف ُيقرأ، ذات يوم، في غياب سلطة 
كاتبيه. إعادة قراءة التاريخ تقع كل يوم. وببطء، وليس 
 بــشــريٌّ 

ٌ
بــالــضــرورة عــلــى نــحــو انــقــالبــي. هـــذا فــضــول

التاريخية  الرواية  في  النظر  استئناف  لجمه.  يصعب 
أخــرى   

ً
ومـــرة تتكشف،  جــديــدة  معطيات   

ً
مـــرة توجبه 

الــواقــع،  فــي  املــوجــودة، كما هــي عليه  املعطيات  تململ 
الرسمية«  »الرواية  التي كتبت  القوى  ال كما سطرتها 

وحرستها. 
يومًا بعد آخر، يسمح »االنفتاح السلماني«، السعودي، 
به  تزخر  ما  بمعرفة  املغايرة،  املقاصد  وذو  النسبي، 
أرض الــحــجــاز ونــجــد وتــهــامــة، واملــنــاطــق الــتــي تعتبر 
امتدادًا طبيعيًا لبالد الشام، من شواهد على عصور 

الحلقة  حضارية زاهــرة. قد يكون أبرزها، حتى اآلن، 
 
ً
مقاال قــرأت  قصيرة،  فترة  فقبل  النبطية.  الحضارية 

في صحيفة بريطانية عن كشٍف مثيٍر لجمل بحجم 
عادة  على  محفور،  الطبيعي،  الحجم  من  أكبر  هائل، 
األنـــبـــاط، فــي الــصــخــر. عملت الــريــح، وعــنــاصــر الــحــتِّ 
بعض  طمس  على  الرملي،  الحجر  وطبيعة  والتعرية، 
أجزائه، لكنه، في العموم، سليم الهيئة. لم يعرف العلماء 
النحت.  إليه  يرمز  ما  الكشف  هــذا  في  أسهموا  الذين 
أهو ديني؟ طقسي؟ أم هو مجّرد عمل تشكيلي ليس 
»بلدية«  لعالمة  بأزميٍل مبدعة،   لعله ترصيٌع،  أو  إال؟ 
، مثلما تفعل الشواخص الحديثة اليوم )القارمات(، 

ُّ
تدل

أن  بالطبع،   ،
ٌ

مــعــروف بعينها؟  وجــهــة  على  السالكني 
الصني  الخارجي: من  العالم  مع  األنباط  تجارة  طريق 

 إلى روما، كانت تمرُّ في تلك املنطقة. 
ً
والهند وصوال

لــم يــتــرك األنــبــاط كــالمــًا كثيرًا )هـــذا مــا نعرفه حتى 
رفيعة  عـــديـــدة،  مــاديــة  شــواهــد  تــركــوا  لكنهم  اآلن(، 
املستوى، على حلقة حضارية مدهشة. كان الحجر 
التي تتوفر على أشكال عيش راقية،  املدن  املنحوت، 
مــحــطــات الــتــجــارة الــتــي تــمــّر بــهــا ســلــع الــعــالــم القديم 
ونفائسه، هي كالمهم. هــذا هو ديــوان األنــبــاط. وهو 
بحسب  والجاهلية،  بالجهل  وصفه  يمكن  ال  ديـــواٌن 
ما توصم به أقوام ما قبل اإلســالم. فعن أّي جاهليٍة 
في  واالجتهاد  التأويل  يقبلون  ال  الذين  هــؤالء  يلهج 
قراءة النص وفهمه؟ أكانت تعني، حقًا، انعدام املعرفة، 
الظلمة الحضارية؟ ال أظن أن النص يقصد ذلك. هذا 
 دعويٌّ للنص، فالنبي كان يعرف هذه املنطقة 

ٌ
تأويل

 إلــى 
ً
الــشــمــالــيــة مـــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وصـــــوال

التجارية، شواهدها  يــرى، في رحالته  الــشــام، وكــان 
 على الجهل باملعنى الضيق للكلمة، فال 

ُّ
تــدل التي ال 

بّد أن هناك معنى آخر لوصف عرب، وحلقات شبه 
الجزيرة العربية، قبل اإلسالم بالجاهلية، أو ال بدَّ أن 

لهذه الكلمة داللة أخرى.

عن أّي جاهلية نتحّدث؟

وأخيرًا

ترك األنباط شواهد مادية 
عديدة، رفيعة المستوى، على 

حلقة حضارية مدهشة
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