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يكن يوم االثنين الموافق فيه 15 لم 

تموز/يوليو 2019، يومًا عاديًا في 

مخيمات لبنان، فقد تعودت تلك المخيمات 

اأن تنام على خبر اندالع ا�شتباك في عين

الحلوة بين مجموعات �شئيلة العدد من 

االإ�شالميين المتطرفين المتح�شنين في ب�شع 

مربعات �شكنية تجاور حدود المخيم المراَقبة 

من طرف الجي�ش اللبناني بكثافة، وت�شحو 

انتفا�ضة املخيمات

امتازت الحتجاجات التي �ضهدتها المخيمات رف�ضًا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية 

بحق العمالة الفل�ضطينية، بتنظيمها من قبل ال�ضبان وبم�ضاركة فاعلة من ال�ضابات 

والن�ضاء، ومن دون قيادة �ضريحة لهذا الحراك الذي لم يكن انتهى بعد عند كتابة 

النتفا�ضة،  اخترنا تحقيقًا عن مجريات  الأ�ضطر. ومن قلب هذه الحتجاجات  هذه 

و�ضت �ضهادات ل�ضبان و�ضابات �ضاركوا وكانوا فاعلين فيها:

منري عطاهلل*

مترد يفتح على م�ضتقبل خطر

* �شحافي لبناني.

خروج خميم عني احللوة عن بكرة اأبيه يف اإحدى التظاهرات الحتجاجية.
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منذ تطبيق اتفاق الطائف الذي اأنهى الحرب 

االأهلية في لبنان في مطلع ت�شعينيات القرن 

الما�شي، بينما من المعروف اأن الحملة كانت 

ت�شتهدف العمالة ال�شورية، وقد ترافقت مع 

ارتفاع من�شوب ال�شعبوية العن�شرية �شد 

ال�شوريين، وخ�شو�شًا في اأجواء القوى 

ال�شيا�شية الطائفية الم�شيحية.

فوجئت المخيمات بنف�شها، وفاجاأت 

االآخرين، عندما رف�شت النوم ليل 

14-2019/7/15، وبا�شر الجئوها تحركات 

عفوية جماعية عبر تظاهرات جابت ما و�شع 

من اأزقتها و�شاق. وفي عين الحلوة خرجت 

التظاهرات من االأزقة متجهة اإلى مداخل 

المخيم المغلقة ببوابات والمحرو�شة، بعد 

ح�شاره بالجدار، ليعلن �شبانه ون�شاوؤه ح�شار 

ح�شارهم... كاأنهم ي�شتعيدون ق�شيدة ''�شقط 

القناع'' ل�شاعرهم محمود دروي�ش، في ح�شار 

بيروت:

حا�شـر ح�شارك ال مفـر

�شقطت ذراعك فالتقطها

وا�شــرب عدوك .. ال مفر

و�شقطُت قربك، فالتقطني

وا�شرب عدوك بي.. فاأنت االآن حــر

ال وباأيديهم غرامات 
ّ
يوم عاد العم

ويف عيونهم رعب...

خرج ب. ع. �شباح يوم 2019/7/11 من 

مخيم نهر البارد نحو عمله في منطقة عكار 

في �شمال لبنان، حيث ح�شر مفت�شو وزارة 

العمل بموؤازرة قوة اأمنية عمد عنا�شرها اإلى 

اعتقال عمال �شوريين مخالفين في اإقاماتهم، 

اأو يعملون من دون اإجازة عمل. ووفقًا لوالده، 

على تو�شع في االقتتال، ثم الحقًا على ت�شوية 

ُتبقي خطوط الجبهات قائمة في انتظار يوم 

ر�شا�ش اآخر.

وتعودت اأن تقراأ وت�شمع التعبئة العن�شرية 

وخطابات الكراهية التي ت�شدر عن كبار 

د اأ�شدائها في  ال�شيا�شيين في لبنان، وتردُّ

و�شائل االإعالم التي تتق�شد التعمية على 

الحقائق ون�شر ال�شائعات ومفردات العن�شرية 

وخطابات الكراهية. وطبعًا مع حفظ االمتنان 

لكثير من المثقفين والنا�شطين اللبنانيين 

الذين يت�شامنون مع الالجئين الفل�شطينيين 

�شد تلك الحمالت الظالمة كافة.

كما تعودت اأن ت�شحو على اإجراءات اأمنية 

ت�شدد الح�شار المت�شاعد منذ مطلع ت�شعينيات 

القرن الما�شي، بحيث بات مخيم عين الحلوة 

عبارة عن �شجن محاط ب�شور يرتفع بين 5 و6 

اأمتار، ويعلوه اأبراج مراقبة ي�شل ارتفاعها 

اإلى 10 اأمتار.

ُتغم�ش المخيمات اأعينها وتفتحها على 

''�شتاتيكو'' ال�شعف الر�شمي والف�شائلي 

الفل�شطيني، الم�شت�شلم وغير المبادر وال�شاكت 

ّل منه، هو 
ُ
عن الحق، وعلى ''�شتاتيكو'' اآخر م

حب بع�ش االأحزاب والتنظيمات اللبنانية 

لفل�شطين، وكراهيتها جهراً اأو �شمنًا 

للفل�شطينيين.

في 2019/7/15، تمردت المخيمات على 

ّكام 
ُ

فتر�ش اأنهم ح
ُ
ن ي

َ
نف�شها اأواًل، وعلى م

زواريبها، وعلى الخارج الذي يحا�شر فقراءها 

باأ�شوار كونكريتية، اأو بجدران متما�شكة من 

العن�شرية والكراهية.

كانت اإجراءات وزارة العمل التي جاءت في 

�شياق خطة للحّد من العمالة االأجنبية غير 

ال�شرعية، والتي طالت الالجئين الفل�شطينيين، 

النقطة التي اأفا�شت كاأ�ش المهانة المتمادي 
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لبنانية، دفعها رب العمل الذي طلب من 

اأُجرائه الفل�شطينيين اأن يتخلفوا عن االلتحاق 

بوظائفهم اإلى حين انتهاء حماأة حملة وزارة 

العمل، وطبعًا من دون اأجر.

الم�شهد نف�شه تكرر في موؤ�ش�شات اأُخرى في 

عكار وفي طرابل�ش، وفي منطقة ك�شروان حيث 

تم طرد 15 عاماًل من �شكان مخيم نهر البارد، 

خوفًا من مداهمة مفت�شي وزارة العمل. واالأمر 

ذاته حدث في بيروت والبقاع، وفي الجنوب 

اللبناني: في �شور، وخ�شو�شًا في منطقة 

�شيدا، حيث اأعداد الفل�شطينيين هي االأكبر في 

لبنان، وحيث لبنانيو �شيدا تربطهم عالقات 

تاريخية بفل�شطين والفل�شطينيين، وطبعًا 

ي�شتفيد اأرباب العمل فيها من ت�شغيل االأجراء 

دفع 
ُ
ا ي

ّ
الفل�شطينيين بمرتبات اأقل كثيراً مم

لالأجير اللبناني. وعليه، جرى طرد، اأو 

اال�شتغناء عن مئات العمال، مثلما يوؤكد 

النا�شط الحقوقي وال�شبابي م. اأ.، اأو الطلب 

اإليهم البقاء في منازلهم اإلى حين توقف 

الحملة.

مت موؤ�ش�شتان يملكهما فل�شطينيان 
ّ
كما ُغر

في منطقة الكورة في �شمال لبنان، اإحداها 

ل�شخ�ش ا�شمه زياد عارف ''الذي اأّكد بداية اأن 

ت�شجيل موؤ�ش�شته في الدوائر الر�شمية، قبل 

عامين، حظي بت�شهيالت اإجرائية ملفتة. لكنه 

لفت اإلى اأن اإغالق موؤ�ش�شته، ب�شبب عدم اإ�شدار 

اإجازات عمل للعمال الفل�شطينيين لديها، قد تم 

من دون اإنذار م�شبق.'' واأ�شاف عارف اأن 

البطالة عالية في �شفوف الالجئين 

الفل�شطينيين، مثلما هو معروف، ''ومن حقنا 

محاولة التخفيف من حدة البطالة في 

اأو�شاطهم، واأنه في حال ا�شت�شدار اإجازات 

عمل، فاإن القانون �شيلزمنا بطرد عدد من 

العمال الفل�شطينيين. كما اأن العامل 

فقد جاء ابنه اإلى المنزل مذهواًل بما راأى، 

وحّدث العائلة عن كيفية االعتقال الحاّط 

بكرامة الموقوفين ال�شوريين الذين تم تكبيلهم 

باأ�شفاد حديدية، وُدفعوا بعنف اإلى داخل 

�شيارات القوة االأمنية المرافقة للمفت�شين 

المدنيين.

ي�شيف والد ب. ع. اأن مفت�شي وزارة العمل 

�شّطروا مح�شر �شبط بحق ابنه بلغت قيمة 

غرامته 2.500.000 ليرة لبنانية، بينما 

مرّتبه هو 500.000 ليرة لبنانية، واأنه رف�ش 

توقيع المح�شر الذي ُكتب فيه ''امتنع عن 

التوقيع''. وتم تهديد ب. ع. وزمالئه من 

االأُجراء الفل�شطينيين ب�شرورة ت�شوية 

اأو�شاعهم القانونية خالل �شهر، واأنه اإذا 

عادت فرق التفتي�ش ووجدتهم يعملون من 

دون ت�شوية اأو�شاعهم، فاإنهم �شيواجهون 

القمع الذي القاه االأُجراء ال�شوريون.

والأن الوالد يمتلك، ا�شتناداً اإلى عمله، 

عالقات على م�شتوى رفيع، فقد جرى عر�ش 

ق�شية ب. ع. على وزير العمل الذي طلب اأن 

ح�شر اإفادة عمل فقط، كي يتم ا�شتخراج 
ُ
ي

اإجازة عمل له، واأنه ال داعي حتى لعقد العمل، 

لكن رب العمل رف�ش اإعطاء االإفادة بداعي اأن 

ذلك ي�شعه تحت م�شاءلة قانونية، وي�شطره 

اإلى دفع ر�شوم ال�شمان، علمًا باأن التبليغ عن 

اأجير اأجنبي يعني اأي�شًا اأن مرتبه يجب اأن 

يتجاوز الحد االأدنى لالأجور وهو قرابة 

450$، ف�شاًل عن تعوي�شات متنوعة ت�شاف 

اإلى الراتب االأ�شا�شي، في�شل اإلى $600 

تقريبًا.

فيما يتعلق بالغرامة التي ُفر�شت على ب. 

ع.، فقد ُن�شح بتقديم طلب ا�شترحام لدى 

المدعي العام لخف�ش قيمتها، وهو ما تم، 

وبموجبه ُخف�شت الغرامة اإلى 250.000 ليرة 
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الف�شائل الفل�شطينية والجهات ال�شيا�شية 

اللبنانية. يمكن القول اإن احتجاجات 11 

مخيمًا، من ال�شمال اإلى بيروت فالجنوب 

اللبناني، و�شواًل اإلى البقاع، كانت تحت 

ال�شيطرة حتى اإن خرجت قلياًل عن قدرة 

الف�شائل على ا�شتيعابها؛ وحده مخيم عين 

الحلوة خرج طوال 11 يومًا عن ال�شيطرة 

 جذوته اإاّل بعد و�شع 
ُ
تمامًا، ولم تخب

الف�شائل يدها على االحتجاجات، وهو تدبير 

يراه بع�ش النا�شطين على اأنه خديعة 

ف�شائلية، وتراه الف�شائل اإعادة تنظيم 

الحتجاجات لي�ش ممكنًا اأن تتوا�شل بالوتيرة 

نف�شها مدة اأطول.

ملاذا عني احللوة؟

تخ�شع مخيمات الالجئين الفل�شطينيين 

منذ حرب المخيمات )1985 – 1987( 

لح�شار )با�شتثناء مخيمات ال�شمال( يتفاوت 

اإحكامه اأو تخفيفه بناء على تقديرات �شيا�شية 

واأمنية )كان هذا التقدير بيد اال�شتخبارات 

ال�شورية في بيروت قبل خروج القوات 

ال�شورية من لبنان في �شنة 2005، وبيد 

اال�شتخبارات اللبنانية اعتباراً من تلك ال�شنة(، 

وربما ل�شعبوية داخلية تفاقمت، وخ�شو�شًا 

بعد االنتخابات النيابية في �شنة 2018، 

والتي اأفرزت �شبه تعادل بين القوتين 

الم�شيحيتين الكبريين: ''التيار الوطني الحر'' 

الذي اأ�ش�شه رئي�ش الجمهورية مي�شال عون 

ويراأ�شه �شهره جبران با�شيل وهو وزير 

الخارجية في الحكومة، و''القوات اللبنانية'' 

التي يراأ�شها �شمير جعجع، وبين الرجلين 

والحزبين ثارات من معارك دامية في �شنة 

1990، اأُطلق عليها ا�شم ''حرب االإلغاء''. وقد 

جرى تخفيف الح�شار في محيط مخيمات 

الفل�شطيني ال ي�شتفيد من اإجازة العمل، وال 

ا�شتراك ال�شمان.''1

عندما طفح الكيل

انت�شر مقطع �شوتي لعارف في مواقع 

 التوا�شل االجتماعي ي�شرح فيه ما حدث

معه، كما انت�شرت اأخبار طرد االأُجراء 

الفل�شطينيين، في وقت ت�شتد االأزمة 

االقت�شادية في لبنان، والتي يتاأثر بها الفقراء 

بن�شبة اأكبر، ومن �شمنهم اأفقر الفقراء، 

الالجئون الفل�شطينيون الذين تفوق ن�شبة 

البطالة الحقيقية بينهم الـ %60.

لم يكن اأحد يتوقع اأن تكون ردة فعل 

الالجئين الفل�شطينيين بهذه الكثافة واالإ�شرار: 

ال الف�شائل الفل�شطينية ومنظمات المجتمع 

المدني في المخيمات وخارجها، وال الجهات 

الر�شمية واالإعالمية وال�شعبية اللبنانية 

بمختلف تالوينها. فالجميع كان يعتقد اأن 

مخيمات لبنان التي تكاد تخلو من �شبانها 

الذين هاجر معظمهم، قد خمدت، واأن كل 

تحرك ت�شامني مع عذابات فل�شطينيي ال�شفة 

وغزة والقد�ش التي �شهدتها المخيمات في 

االأعوام االأخيرة، اإنما يحركها هذا الف�شيل اأو 

ذاك، اأو بتوافق بين الف�شائل. ما حدث في 

انتفا�شة المخيمات، خرج عن �شيطرة 

الف�شائل، وعن قب�شة االأجهزة الع�شكرية 

واالأمنية اللبنانية التي لها في داخل 

المخيمات كثير من �شالت التوا�شل 

والتحريك.

�شيئًا ف�شيئًا ت�شاعدت نار االحتجاجات 

و�شملت جميع المخيمات: المداخل اأُقفلت، 

ت ال�شوارع ال�شيقة واالأزقة 
ّ
والتظاهرات عم

عتمة، لكن ما جرى في مخيم عين الحلوة 
ُ
الم

كان االأكبر واالأو�شع واالأكثر رعبًا لمختلف 
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الدخول والخروج القا�شية، ووجود مجموعات 

متطرفة في داخله، فاإن احتماالت حدوث 

اإ�شكاالت وا�شتباكات م�شلحة اأمر منطقي. 

�شاع، فاإن تلك المجموعات 
ُ
وبخالف ما ي

لي�شت كثيرة العدد، لكن ثمة �شعوبة في 

محاربتها كون منازل المخيم متال�شقة، وقد 

اأثبتت ذلك اال�شتباكات التي دارت بين ''فتح'' 

وتلك المجموعات، والتي اأبرزت حجم الدمار 

والخ�شائر في كل جولة من دون قدرة على 

الح�شم.

ومع اأن عالقات الف�شائل جيدة بمختلف 

االأحزاب اللبنانية المم�شكة بال�شلطة في 

لبنان، اإاّل اإنها لم تتمكن، اأو لي�ش لديها اإرادة، 

في ا�شتخدام �شداقاتها في التخفيف من 

االإجراءات المهينة للكرامة االإن�شانية التي 

ا تحّكم بع�ش 
ّ
يعانيها �شكان المخيم. اأم

الف�شائل في كثير من ال�شبان من خالل 

فد 
ُ
الم�شاعدات المالية التي تقدَّم لهم، فلم ي

كثيراً، واأظهرت االنتفا�شة اأن الثقة بالف�شائل 

�شعيفة.

هذه االأ�شباب كلها، عالوة على الدعاية 

العن�شرية عبر و�شائل االإعالم وت�شريحات 

بع�ش ال�شيا�شيين اللبنانيين �شد الفل�شطينيين، 

وخطاب الكراهية المنت�شر، جعلت من عين 

الحلوة المخيم االأكثر �شخبًا في االحتجاجات 

االأخيرة.

التبا�س القوانني و�ضعف املعرفة 

فيها والتحري�س و''خديعة'' الف�ضائل!!

لدى اندالع االحتجاجات في مخيمات 

لبنان، لوحظ بين ال�شبان الفل�شطينيين الذين 

ت�شّدوا لقرارات وزارة العمل، �شعف المعرفة 

في حيثيات القوانين المتعلقة بالعمالة 

الفل�شطينية في لبنان، ف�شّلطوا االأمر على 

بيروت في نهاية ثمانينيات القرن الما�شي 

وت�شعينياته، لكن اأُحكم حول مخيمات 

الجنوب، وت�شاعد عبر اإقفال جميع المنافذ 

واخت�شارها بواحد اأو اثنين.

ففي كانون الثاني/يناير 1997 بداأ 

ح�شار مخيمات �شور )الر�شيدية والب�ش 

وبرج ال�شمالي( ف�شّد الجي�ش اللبناني مداخلها، 

ومنع اإدخال مواد البناء اإليها. وفي �شنة 

2002 بداأ ح�شار مخيم عين الحلوة، بينما 

اندلعت في �شنة 2007 معارك نهر البارد بين 

ن 
ّ
تنظيم ''فتح االإ�شالم'' االإرهابي )المكو

ر ا�شتخباراتيًا(، وبين الجي�ش اللبناني، 
ّ
�شي

ُ
والم

فُدمر المخيم، واأعيد بناوؤه جزئيًا، ومنع 

اإدخال ال�شالح اليه وحو�شر بالكامل مّذاك. 

وفي ت�شرين الثاني/نوفمبر 2016، بداأ 

الجي�ش اللبناني ببناء جدار فا�شل عند حدود 

مخيم عين الحلوة، اكتمل في �شنة 2018، 

فبات المخيم اأ�شبه بقرية من قرى ال�شفة 

الغربية المحا�شرة بجدار الف�شل العن�شري 

مع اأبراج �شاهقة وبوابات حديدية ُتقفل 

وُتفتح بقرار من حواجز الجي�ش اللبناني 

الموجودة على تلك البوابات.

مخيم عين الحلوة هو اأكبر المخيمات 

الفل�شطينية في لبنان، ووفقًا للتقديرات فاإن 

عدد �شكانه يتجاوز 90.000 ن�شمة، يتكد�شون 

في م�شاحة ال تتجاوز 1.5كم2، وُتقّدر ن�شبة 

البطالة الحقيقية فيه بـ 65% من حجم قوة 

حت�شب 
ُ
العمل )جزء من ال�شباب الفل�شطيني ي

كبطالة مقّنعة كونه يتلقى م�شاعدات من 

الف�شائل، بع�شها ال يتجاوز 100$ �شهريًا، 

وق�شم اآخر كونه يعمل في غير مهنته 

وبمرتبات �شئيلة(.

وب�شبب التكد�ش الكبير، والبطالة المرتفعة، 

والجدار المحكم حول المخيم، واإجراءات 
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و2010/129، فاإنهما لم يقّدما �شفة واحدة 

لل�شخ�شية القانونية لالجىء الفل�شطيني. 

فقانون ال�شمان االجتماعي قارب �شخ�شيته 

القانونية اإلى �شخ�شية الجىء باإلغاء مبداأ 

المعاملة بالمثل للفل�شطينيين الم�شجلين في 

�شجالت وزارة الداخلية اللبنانية، بينما قانون 

العمل فر�ش عليهم ا�شتخراج اإجازة عمل 

معاماًل اإياه معاملة االأجانب، لكن مع فارق 

عدم دفع ر�شوم اإجازة العمل )وهي ر�شوم غير 

ر�شوم ال�شمان االجتماعي(.

وب�شبب من التحري�ش، وال�شعبوية ال�شائدة 

بين ال�شيا�شيين اللبنانيين الم�شيحيين، وغياب 

المعرفة الحقوقية، و�شعف تمكين الالجئين 

بحقوقهم من طرف الف�شائل وهيئات 

المجتمع المدني واالأهلي المفتر�ش اأنها تعي 

تلك الحقوق، تم – في بداية االحتجاجات - 

اخت�شار االأمر باإجراءات وزارة العمل، المتخذة 

وفق القانون اللبناني، بينما الحقيقة تتعدى 

ذلك اإلى غياب �شبه كامل لمجمل حقوق 

االإن�شان بالن�شبة اإلى الالجىء الفل�شطيني في 

لبنان.

ومن المفيد تو�شيح اأنه، وقبل تعديل 

ع اللبناني 
ّ
قانوَني العمل وال�شمان، عمد الم�شر

في �شنة 2001 اإلى منع الالجئين 

الفل�شطينيين من تمّلك �شقة، في ن�ش )حمل 

الرقم 2001/296( ال مثيل له في العالم، 

جاء فيه: ''ال يجوز تمّلك اأي حق عيني من اأي 

نوع كان الأي �شخ�ش ال يحمل جن�شية �شادرة 

عن دولة معترف بها، اأو الأي �شخ�ش اإذا كان 

التملك يتعار�ش مع اأحكام الد�شتور لجهة 

رف�ش التوطين.''7 وعلى الرغم من عدم ورود 

ا�شم الفل�شطيني �شراحة، فاإن كل كلمة فيه 

رم، لي�ش فقط من 
ُ

تدل على الفل�شطيني الذي ح

الوزير نف�شه، وانقاد كثيرون من المحتجين 

خلف تحري�ش اإعالمي من و�شائل اإعالم 

''ممانعة''، اإحداها عنونت: ''حملة وزير القوات: 

'البعبع' الفل�شطيني مجدداً''،2 وبم�شاركة من 

بع�ش الف�شائل الفل�شطينية في ت�شوير االأمر 

كاأنه مح�شور بوزير العمل، حتى اإن دعوات 

جهت اإليه لتغيير القانون.
ُ
و

من ال�شروري في هذا ال�شياق التـاأكيد اأنه 

له اإ�شدار اأو تعديل قانون، 
ّ
ال �شلطة للوزير تخو

بل اإنه مح�شور بمجل�ش النواب اللبناني، عبر 

م�شروع قانون تر�شله الحكومة، اأو اقتراح 

قانون يقّدمه 10 نواب.

وتجدر االإ�شارة اإلى اأن قانوَني العمل 

ين جرى 
َّ
وال�شمان االجتماعي اللبناني

تعديلهما في �شنة 2010 بقانوَنين حمال 

الرقمين 128 و129، 3 وتمت االإ�شارة )في 

ن�ش قانوني( الأول مرة اإلى الفل�شطينيين، عبر 

ال�شماح لهم بالعمل في بع�ش الوظائف �شرط 

الح�شول على اإجازة عمل مجانية، لكن بر�شوم 

ُتدفع لل�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي 

وتبلغ 23.5% موّزعة على النحو التالي: %9 

مر�ش واأمومة )7% من �شاحب العمل، و%2 

من االأجير(؛ 6% تعو�شات عائلية )من �شاحب 

العمل(؛ 8% نهاية الخدمة )من �شاحب العمل(؛ 

0.5% الإدارة ال�شندوق )من �شاحب العمل(.4 

وال ي�شتفيد االأجير الفل�شطيني �شوى من 

تعوي�ش نهاية الخدمة.5

وبح�شب وزارة العمل ووزيرها، فقد تم 

تطبيق القانون خالل الحملة االأخيرة، وهذا 

�شحيح، لكن الثغرة كانت، اأن م�شوغات 

الحملة القانونية التي ت�شمنها ن�ش �شدر عن 

وزارة العمل، غاب عنه تمامًا ما يتعلق 

بالفل�شطينيين في القانون، فاعُتبروا خالل 

التنفيذ من �شمن العمالة االأجنبية.6
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�شهد خروج المخيمات كلها بتظاهرات �شارك 

فيها االآالف، �شغطت الف�شائل على �شباب 

الحراك االحتجاجي في عين الحلوة كي ُتفتح 

المداخل يوم ال�شبت من ال�شباح حتى 

ال�شاد�شة م�شاء، فان�شحب ال�شباب، وحّل 

م�شلحو الف�شائل مكانهم، وعند ال�شاعة 

نع �شباب الحراك من اإعادة اإقفال 
ُ
ال�شاد�شة م

ت ال�شيطرة على االحتجاج قبل 
ّ
المداخل، فتم

اأن يتحقق اأي مطلب، حتى ولو كان معنويًا.

النار حتت الرماد

تمت ال�شيطرة على االحتجاج، لكن النار 

ت و�شائل 
ّ
بقيت م�شتعلة تحت الرماد، و�شج

التوا�شل االجتماعي التي ا�شتخدمها �شبان 

الحراك بكثافة، بكلمة ''غدر''، وببّث لقطات 

لتظاهرات بعد منت�شف ليل ال�شبت – االأحد 

تندد بغدر الف�شائل وت�شتمها، حتى اإن بع�ش 

النا�شطين على تلك الو�شائل اأعلن قبوله 

بـ ''�شفقة القرن''، بعدما كانت المخيمات قد 

فا�شت بالمحتجين على ال�شفقة وعلى ور�شة 

البحرين.

اإاّل اإن م�شوؤول الجبهة ال�شعبية لتحرير 

فل�شطين في لبنان مروان عبد العال، راأى اأن 

االأمر لي�ش غدراً وال ا�شتيالء على االحتجاجات 

وال اإدارتها، واإنما تنظيمها بما ال ي�شمح الأي 

طرف، داخلي اأو خارجي، ال�شتخدامها في 

زعزعة اأمن المخيمات، واإدخال الفل�شطينيين 

في اأتون م�شكالت اأمنية مع القوى الع�شكرية 

واالأمنية اللبنانية.

واأعطى عبد العال مثاًل فحواه ما حدث في 

مخيم برج البراجنة، عندما اأ�شعل مراهقون 

متهورون اإطارات مطاطية ودحرجوها في 

اتجاه نقطة للجي�ش اللبناني الذي التزم 

الهدوء على الرغم من ذلك، فقام عنا�شر من 

رم 
ُ

التملك ما بعد �شدور القانون، واإنما ح

الورثة من حق ت�شجيل العقارات باأ�شمائهم، 

االأمر الذي ا�شطر الكثيرين اإلى بيع عقاراتهم 

باأ�شعار بخ�شة، اأو ت�شجيلها باأ�شماء لبنانيين، 

واأحيانًا فقدوها ب�شبب ا�شتيالء اأولئك عليها.

اإذاً، ُغلِّب اخت�شار الحقوق كلها بحق 

العمل، واخت�شار حق العمل بحملة وزارة 

العمل واإجراءات الوزير، وبالتالي �شاعت 

بت الجهة 
ّ
المطالبة بجميع الحقوق، وُغي

المتوجب التوجه اإليها فيما يتعلق بتلك 

الحقوق، اأي الحكومة اللبنانية ومجل�ش 

النواب؛ وكون الوزير مح�شوبًا على جهة 

�شيا�شية على خالف و�شراع مع قوى لبنانية 

اأُخرى، وللطرفين حلفاء بين الف�شائل، فاإن 

ال�شوء تركز على هذا الوزير ب�شفته ممثاًل 

لجهة �شيا�شية، االأمر الذي دفع هذه الجهة اإلى 

موؤازة الوزير، ظالمًا كان اأم مظلومًا، بينما 

كان االأجدى، فل�شطينيًا، تحييد االنق�شامات 

اللبنانية عن مطالب الحراكات ال�شبابية، 

وعدم نقل االنق�شام الفل�شطيني اإلى ال�شاحة 

جل تدّخل 
ُ

الفل�شطينية في لبنان، حيث �ش

طرفي االنق�شام: ''فتح'' ممثلة في عّزام االأحمد 

الذي اأجرى محادثات ر�شمية و�شيا�شية مع 

االأطراف اللبنانية، ووفد من ''حما�ش'' برئا�شة 

عزت الر�شق اأجرى بدوره محادثات تناولت 

ال�شاأن نف�شه.

ا الف�شائل، ف�شعت، ومنذ البداية، للحّد 
ّ
اأم

من جذوة االحتجاجات واإدارتها، اأو لركوب 

موجة االحتجاجات كي تكون في الواجهة، 

قبل اأن تتمكن من و�شع االحتجاجات تحت 

ال�شيطرة.

في اليوم العا�شر الحتجاجات المخيمات، 

واإقفال مداخل مخيم عين الحلوة، وكان يوم 

الجمعة الموافق فيه 2019/7/26، والذي 
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المخيم واإليه، بينما ارتفعت اأ�شعار المواد 

الغذائية داخل المخيم اإلى اأكثر من 10 

اأ�شعاف ثمنها االأ�شلي، علمًا باأن �شوق عين 

الحلوة كانت تجذب اللبنانيين من الجوار الأن 

اأ�شعارها اأقل كثيراً من االأ�شواق اللبنانية. 

وبالتالي توجب تنظيم االحتجاجات الأ�شباب 

كثيرة، حفاظًا على الحراكات نف�شها، وحفظًا 

لل�شباب الذين بادروا اإلى اإطالقها ب�شكل عفوي 

وتجاوب معهم اأهالي المخيمات.

ق�شية اأُخرى كانت ُتثار في تغريدات 

وم�شاركات النا�شطين في و�شائل التوا�شل 

االجتماعي، وهي الت�شاوؤل عن �شبب التاأخر 

في ت�شامن فل�شطينيي الداخل معهم، والذي 

هها با�شم فل�شطينيي 
ّ

جاء الحقًا عبر ر�شالة وج

الداخل محمد بركة، وتظاهرة يوم جمعة في 

غزة اأُطلق عليها ''تظاهرة جمعة مخيمات 

لبنان''، بعدما كان القطاع �شهد فرحة بفوز 

ه 
ّ
منتخب الجزائر بكاأ�ش اأفريقيا قبل اأن يتنب

الغّزيون اإلى ما يحدث في مخيمات لبنان. 

كانت التغريدات ت�شاأل: لماذا ال تت�شامنوا 

معنا ونحن خرجنا نت�شامن معكم في كل 

وقت؟

م�ضتقبل اأحاله هجرة

لقد تمكنت الف�شائل من تدجين 

االحتجاجات في داخل المخيمات، لكنها 

اأفلتت من يد الف�شائل في خارجها، وباأ�شكال 

جديدة اأو متجددة، فكان من �شمن ما اقترحه 

�شباب الحراك، في االأيام االأخيرة قبل و�شع 

اليد الف�شائلية على حراك عين الحلوة، التوجه 

اإلى الحدود اللبنانية - الفل�شطينية ومحاولة 

الدخول اإلى فل�شطين، واإذا تعذر االأمر فالطلب 

من االأمم المتحدة، عبر القوات الدولية في 

الجنوب اللبناني، نقل الالجئين الفل�شطينيين 

الف�شائل ومن ال�شبان الذين ي�شرفون على 

التظاهرة، باإبعاد هوؤالء عن االحتجاجات، 

وجرى تالفي اإ�شكال اأمني كبير. ومن اأجل 

مزيد من تاأكيد اأن التظاهرات ال ت�شتهدف 

اأحداً، واإنما هي تطالب بالحقوق، تم توزيع 

الورود على نقاط الجي�ش اللبناني كله على 

امتداد المخيمات، من ال�شمال اإلى الجنوب.

كما ي�شير عبد العال اإلى اأن المخاوف 

باتت حقيقة عندما تم اغتيال ال�شاب ح�شين 

عالء الدين الملقب بـ ''اأبو ح�شن الخميني''، 

على يد مجموعة العرقوب االإرهابية، خالل 

تظاهرة في 2018/8/2.

فع 
ُ
وفي اأعقاب عملية االغتيال هذه، ر

الغطاء عن مجموعة العرقوب، من طرف 

االأجهزة االأمنية اللبنانية ومن جانب الف�شائل 

اأي�شًا، مثلما قال غ. ع. وهو متابع دائم لما 

يحدث في المخيمات، االأمر الذي مّكن من قتل 

بالل العرقوب واعتقال ابنيه يو�شف واأ�شامة 

وت�شليمهما اإلى ا�شتخبارات الجي�ش اللبناني.

وت�شاءل غ. ع. واآخرون عن هذه ال�شهولة 

التي مّكنت من اإنهاء حالة االإرهابي العرقوب 

واأبنائه وموؤيديه الذين ال يزيدون على 20 

عن�شراً، والذين كان في ال�شابق من الم�شتحيل 

اإنهاء حالتهم، م�شيراً اإلى اأن م�شاألة 

المجموعات االإرهابية الموجودة في بع�ش 

تها م�شاألة عليها 
ّ
مربعات عين الحلوة، برم

اأكثر من عالمة ا�شتفهام، وتحمل موؤ�شرات اإلى 

ا�شتخدامات اأمنية محلية واإقليمية لها، 

وبالتالي، فاإن وجودها في المخيم مفرو�ش 

فر�شًا على الف�شائل وعلى االأهالي.

وبالعودة اإلى مالحظات عبد العال، فاإنه 

اأ�شار اإلى اأن ا�شتمرار اإقفال مداخل عين الحلوة 

ي�شبب �شعوبات كبيرة ل�شكان المخيم، وقد 

جلت حوادث مثل عرقلة تحرك طبيب من 
ُ

�ش
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وخالل اإنجاز هذا التحقيق، كانت الهيئة 

ال�شبابية تبا�شر تنظيم اعت�شام اآخر مقرر اأن 

يتم اأمام ال�شفارة االأ�شترالية، ووفقًا لبع�ش 

الم�شاركين في تنظيم الحملة، وبناء على ما 

و�شلهم من موافقات على الم�شاركة، فاإن 

العدد ربما يفوق الـ 5000 م�شارك.

الالفت للنظر في الحراك الجديد المطالب 

بحق الهجرة، هو االزدياد الكبير بعدد 

الم�شاركين، اإذ في �شنة 2014 كانت قد 

ظهرت مجموعة �شبابية طالبت بالحق في 

الهجرة، ونظمت اعت�شامًا اأمام ال�شفارة 

الكندية، لكن عدد الم�شاركين فيه لم ي�شل اإلى 

30 م�شاركًا.

وبغ�ّش النظر عن بيانات التهويل 

الف�شائلية )وخ�شو�شًا بيان اأ�شدرته حركة 

''فتح'' في لبنان(، واتهام المنظمين باأنهم 

عمالء وينفذون خططًا ترتبط بـ ''�شفقة 

القرن''، واأن الم�شاركين مغرر بهم. اأو ما �شدر 

في �شحف لبنانية من اتهامات لل�شفارة 

الكندية بترتيب وتنظيم وتمويل االعت�شام 

لتهجير الفل�شطينيين خدمة لـ ''�شفقة القرن''،8 

فاإن الثابت هو و�شول الالجئين الفل�شطينيين 

اإلى م�شتوى من االإحباط وفقدان الثقة 

بممثليهم ال�شيا�شيين، وبخطابات حق العودة 

اللبنانية والعربية، واإلى م�شتوى يدفعهم اإلى 

التفكير في التجمهر عند نقطة الناقورة 

الحدودية في محاذاة الحدود الفل�شطينية، 

واالعت�شام اأمام �شفارات تعتمد نظام الهجرة، 

كي يغادروا بلداً لم ينظر اإليهم يومًا كب�شر، 

واإنما كورطة اأمنية واجتماعية. 

اإلى دول تحترم حقوق االإن�شان.

هذه الدعوة التي انت�شرت على و�شائل 

كين: 
ّ
التوا�شل االجتماعي، ا�شتدعت تحر

ر عنه وجود م�شلح كثيف 
ّ
اأحدهما فل�شطيني عب

على مداخل المخيم، قال نا�شطون في المخيم 

اإنه من عنا�شر ''فتح''، واآخر لبناني تمثل في 

اجتماع طارىء لمجل�ش االأمن الفرعي في 

الجنوب اللبناني في مدينة �شيدا، وفي اإعالن 

عدم عدم ال�شماح بالتظاهرات ومظاهر 

االحتجاج في �شيدا التي كان من المقرر اأن 

تنطلق منها حافالت تحمل الم�شاركين، 

وعبرها تمر حافالت قادمة من بيروت 

وال�شمال والبقاع.

لم تتج�شد فكرة الم�شيرة اإلى الحدود 

، اإذ ال 
ُ
اللبنانية - الفل�شطينية، لكنها لم تخب

يزال �شبان من الحراك ال�شبابي، وفق ما 

اأبلغوه لـ ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''، 

عهم 
ّ
ي�شعون خططًا عملية م�شتفيدين من ت�شر

في الدعوة االأولى، من اأجل اإتمام الفكرة 

وتج�شيدها.

ا المظهر االآخر الالفت، فكان اعت�شام 
ّ
اأم

اأمام ال�شفارة الكندية فاق الم�شاركون فيه 

800 م�شارك، وذلك بدعوة من اأفراد مجموعة 

ت�شكلت واأطلقت على نف�شها ا�شم ''الهيئة 

ال�شبابية للجوء االإن�شاني – لبنان''، واأو�شلوا 

خالله ر�شالة اإلى الحكومة الكندية، بقبول 

هجرة الالجئين الفل�شطينيين من لبنان ومن 

�شورية اإلى كندا. وقد ت�شلمت موظفة في 

ال�شفارة مذكرة بهذا ال�شاأن، وعدت باإي�شالها 

اإلى الجهات المخت�شة.
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املصادر

''المدن''  موقع  الفل�ضطينيين''،  وحقوق  الدولة  حق  بين  ت�ضيع  العمل  ''وزارة  علي،  الحاج  اأحمد   1

https://tinyurl.com/y2382x37 :2019/7/16(، في الرابط الإلكتروني التالي(

تموز/يوليو   18 )بيروت(،  ''الأخبار''  مجدداً''،  الفل�ضطيني  'البعبع'  القوات:  وزير  ''حملة  ال�ضوفي،  فرا�س   2

https://tinyurl.com/y5xq3enz :2019، في الرابط الإلكتروني التالي

الجريدة  في  وردا  مثلما   ،)2010/129( والعمل   )2010/128( الجتماعي  ال�ضمان  قانون  ي  ن�ضَّ انظر   3

الر�ضمية، في موقع لجنة الحوار اللبناني - الفل�ضطيني، في الرابط الإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/y4uxrybg  

الإلكتروني  الرابط  الفل�ضطيني في  اللبناني -  الحوار  ال�ضتراكات، في موقع لجنة  انظر توزيع ن�ضب   4

https://tinyurl.com/yxtkyww7 :التالي

انظر الن�ضبة التي ي�ضتفيد منها الأجير الفل�ضطيني، في موقع ال�ضمان الجتماعي في الرابط الإلكتروني   5

https://www.cnss.gov.lb/index.php/pubcirculars/pubcirc0437 :التالي

انظر خطة وزارة العمل والإعالن ب�ضاأن مبا�ضرة الحملة ويومياتها، في الموقع الإلكتروني للوزارة في   6

الرابط التالي:

https://www.labor.gov.lb/LatestNewsDetails.aspx?lang=ar&newsid=15201  

انظر الن�س الكامل للقانون 2001/296، في موقع مجل�س النواب اللبناني في الرابط الإلكتروني التالي:   7

https://tinyurl.com/yyoqbtvv
''كندا تنظم تظاهرات لهجرة الفل�ضطينيين من لبنان: �ضراكة كاملة في �ضفقة القرن''،  فرا�س ال�ضوفي،   8

''الأخبار'' )بيروت(، 8 اآب/اأغ�ضط�س 2019، في موقع ''الأخبار'' في الرابط الإلكتروني التالي:

https://tinyurl.com/yxh77wrv  
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