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انتفا�ضة املخيمات

مريا

�صيداوي*

�أبو الدامور تظاهر طلب ًا للحقوق ..ومات

اعت�صام يف برج الرباجنة احتجاج ًا على حملة وزارة العمل.

...

فلم ال
ال �شيء لدينا ،ال �شيء معناَ ،
نقاوم؟
نظرنا �إلى بع�ضنا البع�ض ك�أن الكلمة
ما زالت تحمل ثق ًال قديم ًا نعرفه .الجميع
''تكم�ش''
�أجبر نف�سه على فعل �شيء ما .م ّنا َمن ّ
بال�سيجارة ،وم ّنا َمن افتر�ش الأر�ض لينام
قلي ًال ،وم ّنا َمن جل�س يبحث في الكتب عن حل
للم�أزق الذي ُو�ضعنا فيه جميع ًا.
وحده �أبو الدامور ظل يتنف�س ببطء كلمة
''مقاومة'' التي يعرفها هذا الرجل جيداً .فهو

واجه ،وبح�سب قوله ،جميع المخططات
لـ ''الق�ضاء علينا'' .ك�شف عن �صدره في معارك
''علي وعلى
ح�صار المخيم �صارخ ًا بالنا�سّ :
�أعدائي ،''...وحمل الجثث في �أيام مجزرة �صبرا
''علي وعلى �أعدائي''،
و�شاتيال و�صرخ قائ ًالّ :
وعندما رحل الجميع من لبنان ،اختار البقاء.
ظل م�ؤمن ًا ب�أننا بخير ،وعلينا وعلى �أعدائنا.
�أبو الدامور ُل ّقب بهذا اال�سم ،نظراً �إلى طلبه
* مخرجة وممثلة وكاتبة فل�سطينية.
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يومها تحويل الدامور �إلى مخيم بعدما �أذهله
ال�شجر والهدوء في تلك المنطقة ،وتمنى لو �أن
المخيم يم�سي مثل الدامور �أخ�ضر .ثم لم يمنع
نف�سه من �إر�سال طلب �إلى منظمة الأمم
المتحدة لبناء مخيم في الدامور.
الجميع �سخر من فكرته تلك.
�أبو الدامور كان يرى �أن المقاومة ال
تموت ،و�أن الأبطال ُكتب عليهم الوالدة �أكثر
من مرة ب�أ�شكال متنوعة .لذلك ،ظل وحده
ي�ؤمن بالمقاومة التي تحولت مع الوقت ،في
المخيم� ،إلى �شعارات ال �أكثر.
حرك �أبو الدامور قدميه وا�ستدار نحونا .ال
�أدري ما الذي التقطته عيناه .كنا �صغاراً
مقارنة بما عا�شه ،و�صرخاته التي تكررت في
مواقع الألم لم نتقنها يوم ًا� .إنه يدرك �أننا الآن
''علي وعلى
ن�ؤمن �أكثر من �أي وقت بكلمتهّ :
ولم ال؟
�أعدائي''� ...إذاًَ .
و ّزعنا �أنف�سنا بين مطالبين بالحراك
ومطالبين بالغ�ضب .وجل�س بيننا �أبو الدامور
من�صت ًا .قلنا نقوم بم�سيرات مدنية للمطالبة
بحقوقنا ال �أكثر .وحددنا الم�سيرات داخل
المخيمات ،وانتبهنا �إلى �ضرورة ت�ضامن هذه
المخيمات مع ًا.
وقمنا ب�إن�شاء �صفحة في الفاي�سبوك لن�شر
الفيديوهات والبيانات من هيئة الحراك
ال�سلمي الذي نج�سده نحن.
وتحدثنا في �ضرورة تج ّنب حرق الدواليب
لأن الرائحة �ستعود �إلى بيوتنا في المخيم.
وف ّكرنا في ُ�صنع لوغو مخت�ص بتلك
التحركات كلها ،واتفقنا على �أن نلتقي الجمعة
المقبلة مع نتائج جديدة قد ت�صدر من وزير
العمل.
وم�ضينا كل في طريقه .وعاد يومها �أبو
الدامور معنا �إلى منزله الواقع في مخيم مار

�إليا�س .وم�شيت معه ليلتها طوي ًال .لم نتحدث
ب�شيء عميق يومها .ال �أذكر �إ ّال �إننا �ضحكنا
من كل قلبنا على طرق حياتنا داخل
المخيمات متجنبين الموت .يومها قال لي:
''نحن نقفز مثل الجنادب من ميل لميل ،ولك
حتى ال�شم�س �إذا ما فاتت ع المخيم ما
بتفرق�ش معنا ،منعمل غيرها� ،إحنا �شم�س
بع�ض''.
�أو�صلته �إلى منزله ،وفي اللحظة الأخيرة
جرني من يدي وقال'' :انتبهي،
وقبل توديعهّ ،
وه�سا �أجا وقت
كلهم باعونا من زمانّ ،
الت�سليم� .إ�سمعي ،الو�ضع (�سيىء) ،والمخيمات
خل�ص دورها ع الأر�ض ،كلو مت�آمر علينا..
ه�سا
الدنيا كلها ب�أنظمتها .انتبهوا ع حالكمّ ،
ه�سا �صارت دفاع عن
ّ
بطلت ق�صة مقاومةّ ،
حقك بالوجود ،يعني بالعربي الم�شبرح جابوا
ممحاي كبيرة وبدهم يبل�شوا يمحونا� .إحنا
�شوكة بظهر �إ�سرائيل والأنظمة العربية التانية.
حيل ،ب�س هاي �أول
�أنا بعرف�ش �إذا بعد فيني ْ
مرة بخاف .والخوف بيعني �أنو ما عاد�ش في
وقت� ...أكلونا بالتعميمات''.
�أدار العجوز ظهره ،و�سرت رع�شة في قلبي:
''�أكلونا بالتعميمات ''...خفت مثله ،وعدت �إلى
منزلي؛ احت�ضنت ابني طوي ًال ،ووددت لو
�أختفي للحظات �أنا وهو ،لو نختفي كلنا في
مخيم برج البراجنة.
وفي اليوم الثاني بد�أنا بم�سيراتنا ،وكانت
الم�سيرة الأولى التي تخرج من الحواري في
المخيمات كلها .ح�شود من النا�س تم�شي
باحثة عن م�ساحة ما داخل الحواري ال�ضيقة
والزواريب .ف ّكرنا في تحويل الم�سيرات كلها
�إلى الأ�سطح .وفع ًال� ،صعدت الن�سوة �إلى
ال�سطوح ،ووقفن �صامتات ينظرن �إلى
ال�سماء تارة ،ويت�أملن المدينة البعيدة تارة
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�أُخرى ،بينما يت�صبب العرق من وجوههن.
الرجال فر�شوا جدران المخيم بكثير من
البو�سترات ،و''التوكتوك'' الذي يجوب �أزقة
المخيم حمل مكبرات ال�صوت التي تعلو منها
تقطع ال�صوت
�أغاني الثورة .وعلى الرغم من ّ
الم�ستمر ،ف�إننا ر�أينا مدى ت�أثير المو�سيقى في
الهتافات ال�صاعدة .كان م�شهداً خرافي ًا .مخيم
برج البراجنة يفك ح�صار نف�سه بنف�سه،
ويعانق الرغبة ال�شديدة في التظاهر وال�صراخ
والتجمع� .إنها نقطة الثورة الآن .الن�ساء من
على الأ�سطح تمام ًا كم�شهدهن في مخيم عين
الحلوة قديم ًا� ،إنما هذه المرة من دون الجنود
الإ�سرائيليين ،ومن دون الزيت الذي ُك ّن
ي�صب ْبنه على ه�ؤالء الجنود لدى مرورهم
ُ
ب�أز ّقة عين الحلوة.
ن�ساء برج البراجنة يقفن على الأ�سطح،
ويتظاهرن بعيون تت�سع لل�ضوء؛ يزغردن من
مي�سر ت�صرخ قائلة� ...'' :ألف كلمة
فوق ،وعمتي ّ
�إرهاب وال كلمة اللـه يرحمو .يال نطلع ،يال ع
الطرقات''.
عال الهتاف فج�أة ،وم�شى الجميع متخطين
ت�سمر الحاجز �أمامنا
حاجز الجي�ش اللبنانيّ .
مردداً'' :مجانين� ،إرجعوا ''.دفعنا الحواجز
والأ�سالك جانب ًا ،وو�صلنا �إلى و�سط ال�شارع.
وقفنا وا�ستدرنا �شما ًال ويمين ًا'' ..ماذا نفعل
الآن؟'' �س�أل �صديقي .ال�سيارات تحيط بنا من
كل جنب ،و�أبواقها تعلو ،وال�شرطي على
مت�سمر وعالق في
الحاجز ي�صرخ ويهدد .كلنا
ّ
و�سط الطريق �أمام مخيم برج البراجنة� .أحد
�سائقي ال�سيارات ي�صرخ ويهدد �أي�ض ًا�'' :إرجعوا
على بيوتكم يا فئران'' ،لكن �آخر ي�صيح'' :معكم
حتى الموت ،تحيا فل�سطين� ''.شعرنا لوهلة
ب�أننا كل فل�سطين .نقف في و�سط ال�شارع،
ال�سيارات تحيط بنا والمدينة بقدر ما تريدنا

ترف�ضنا .يرن هاتفي� ،أجيب تح�سب ًا لأي
طارىء� ..أ�سمع �صوت امر�أة� .أجمد في مكاني،
يختفي ال�صوت ويعود مكرراً�'' :أبو الدامور
عطاكي عمرو ،الجنازة بعد �ساعة ،تعالي''.
ال �أدري ما الذي حدث في داخلي ،لكنني
خفت .وبكيت .بكيت �ضياعنا ومخيماتنا،
وبراءتنا ،وحقارتنا ،وكل �شيء .ووجدتني
�أ�صرخ بالجموع'' :مات �أبو الدامور يا �أبو
هالل ،مات �أبو الدامور يا �أم يحيى ...مات''...
بد�أ النا�س يرددون �آيات من القر�آن الكريم
عن روحه ويدعون له بالرحمة .تركت الجميع
وقررت الذهاب �إلى جنازته ،وبينما هممت
بخطواتي الأولى ،وجدت الجميع يم�شي خلفي
نحو الجنازة .برج البراجنة كله �صغاراً وكباراً
م�شى م�سيرة طويلة �إلى مخيم مار �إليا�س
لت�شييع الرجل .فج�أة هد�أ كل �شيء� .أبواق
ال�سيارات� ،صراخ الع�سكري ،كل �شيء عاد �إلى
طبيعته بينما تم�شي �أقدامنا بهدوء �إلى الجنازة.
في �أثناء ت�شييعه وقفت على المن�صة ولم
عما يعتمل في نف�سي
�أجد كلمة �أُخرى ل ّ
أعبر ّ
في تلك اللحظة'' :لماذا قال غ�سان �إننا لم
نطرق جدار الخزان ...نحن هنا ونطرقه بكل
قوة وال �أحد يريد �سماعنا .نحن هنا داخل
الخزان ،وهم يريدون �إغراقنا ونحاول
جاهدين ال�صراخ كي نبقى في قيد الحياة ال
�أكثر� .أبو الدامور الذي قال �إن الحرية ال ت�أتي
�إليك ،و�إنما عليك �أن تلتقطها وت�ضعها في
يديك مراراً وتكراراً ،لم يمت''...
لنحاول غداً �أي�ض ًا ...لنحاول كل يوم...
اليوم �إلى جنازة �أبو الدامور ،وغداً نم�شي حفاة
�إلى فل�سطين...
هيا لنفتح الخزان ب�أيدينا �إن لم ُيرد �أحد
فتحه.
''بيهم�ش و�إذا ما انفتح ،بيطوف''..
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معاذ �أبو

العال*

العفوية �سبقت التنظيم يف عني احللوة

�شباب احلراك االحتجاجي يف عني احللوة خالل لقاء ميداين.

برزت

الدعوات في مخيمات لبنان
�إلى الإ�ضراب العام في
 2019/7/15رف�ض ًا لخطة وزارة العمل
اللبنانية لتنظيم العمالة الأجنبية ،والتي
�شملت الالجئين الفل�سطينيين ،وكان قد �سبقها
مخيمي نهر البارد
احتجاجات محدودة في
َ
والر�شيدية في .2015/7/12
ت�أخر عين الحلوة في اال�ستجابة لنداءات
الم�شاركة ،وتقرر الإ�ضراب في يوم الثالثاء
الموافق فيه  ،2019/7/16وفي الليلة التي
اجتمعت مع بع�ض
�سبقت هذا التاريخ،
ُ
* نا�شط حقوقي و�شبابي.

الأ�صدقاء النا�شطين لو�ضع م�سار ي�ضمن
ا�ستمرارية الحراك وتوجيه المعت�صمين �إلى
االتجاه ال�صحيح للمطالبة بحقوقهم المدنية
بالطرق ال�سلمية التي كفلها القانون الدولي
لحقوق الإن�سان.
في تمام ال�ساعة الرابعة فجراً توجهنا �إلى
�أحد مداخل عين الحلوة لإغالقه ،بح�سب
الموعد المتفق عليه ،لنجد مئات ال�شبان وقد
انت�شروا على مداخل المخيم لإغالقها؛ ومنهم
َمن �أح�ضر الإطارات المطاطية ال�ستخدامها
في �إغالق الطرق .وعلى الرغم من ح�سا�سية
الو�ضع في عين الحلوة وتعدد الف�صائل،
ف�إنني ،ولأول مرة� ،أ�شاهد مثل تلك الوحدة

حمور/شهادات 039

بين �أبناء المخيم الذين تركوا جميع خالفتهم
جانب ًا ،وباتوا يداً واحدة في تنفيذ االعت�صام
لالحتجاج على �إجراءات خطة وزارة العمل
خا�صة ،وللمطالبة بكامل حقوقهم المدنية
عامة .ولأول مرة منذ وجودي في عين
الحلوة ،ر�أيت ال�شاب المقيم في حي �صفوري
يدخل حي الطوارىء بكل �أمان ،وابن حي
ال�صف�صاف يدخل حي البرك�سات لي�ؤازر �أبناء
البرك�سات في اعت�صامهم.
في اليوم الأول ،ومع تقدم الوقت ،كنا
نخ�شى من انخفا�ض عدد المعت�صمين ،لكن ما
حدث هو العك�س ،ف�أعداد المعت�صمين كانت
تزداد ،والأغاني الوطنية الفل�سطينية كانت
ت�صدح عند الحواجز .والالفت للنظر هو م�شهد
�صغار ال�سن الذين كانوا يتنقلون بين زواريب
المخيم ال�ضيقة للبحث عن الإطارات المطاطية
من دون توجيه من �أحد لإعطائها لل�شباب
الذين يغلقون المداخل.
انق�ضى نهار اليوم الأول ،وعند حلول الليل
قرر ال�شبان موا�صلة االعت�صام والبقاء عند
مداخل المخيم �إلى �أن ينالوا مطالبهم المح ّقة،
و�آزرهم في ذلك الأهالي الذي بد�أوا ُيح�ضرون
الماء والطعام للمعت�صمين.
على مدار  12يوم ًا ،واعتباراً من اليوم
التالي لالعت�صام ،بد�أت تخرج تظاهرات
�شعبية عفوية بالتزامن مع الوقت المحدد
لإغالق الطرق .التظاهرة الأولى كانت يوم
الأربعاء و�سار فيها �آالف الالجئين ،لكن يوم
الخمي�س �شكل الفارق الأكبر حين دعا �شباب
الحراك �إلى تظاهرة ،فخرج المخيم عن بكرة
�أبيه ،وجاب الم�شاركون جميع �أحياء المخيم
مكر�سين وحدة
من دون خوف من �أي ف�صيلّ ،
�شعبية خلقها الحراك ،بعيداً عن خالفات
الف�صائل الم�سلحة.

ربما �أ�ستطيع القول �إن هذه التظاهرة دقت
ناقو�س الخطر لدى الف�صائل التي �سعت
لركوب موجة الحراك وتحويلها �إلى
م�صلحتها ،عبر الدعوة �إلى تظاهرة في يوم
الجمعة .وفع ًال ،هذا ما حدث ،وعندما توجه
ال�شبان الموجودون على مداخل المخيم �إلى
هبت الن�ساء
�أداء �صالة الجمعة في الم�ساجدّ ،
وذهبن �إلى �أحد مداخل المخيم و�أغلقنه نيابة
عن ال�شباب.
ا�ستمرت االحتجاجات بالوتيرة نف�سها
لمدة � 10أيام على الرغم من ال�ضغط ال�شديد،
وفي يوم الخمي�س الموافق فيه
 ،2019/7/25قررت الف�صائل فتح المداخل
بقوة ال�سالح .تولد لدينا �شعور بالي�أ�س
واال�ست�سالم .كان الإحباط �شديداً ،وكنا
نتناق�ش ونحن في الطرقات ،في ماهية
الخطوات التالية ،لنتفاج�أ بخروج تظاهرة
ن�سائية عفوية تحركت نحو مداخل المخيم
فدب الن�شاط مجدداً بين
لإعادة �إغالقهاّ ،
ال�شبان الذين عادوا مثلما كانوا في اليوم
الأول .وا�ستمر هذا الن�شاط حتى م�ساء يوم
ال�سبت عند �صدور بيان للف�صائل الفل�سطينية
يدعو �إلى فتح المداخل ،و�إقدام حركة ''فتح''
على فتح جميع المداخل بالقوة.
عند فجر يوم الأحد خرجت تظاهرة في
محاولة لإعادة �إغالق المداخل ،لكنها ووجهت
بتهديد غير مبا�شر با�ستخدام القوة .ومن �أجل
الحفاظ على �سلمية الحراك ا�ضطررنا �إلى
التراجع واالكتفاء بالتظاهرات.
لدي،
الم�شهد الأجمل الذي ترك �أثراً كبيراً ّ
كان تقديم �شباب الحراك الورود لعنا�صر
الجي�ش اللبناني ،ت�أكيداً ل�سلمية الحراك
والتعاي�ش ال�سلمي اللبناني – الفل�سطيني.
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�أيهم

ال�سهلي*

'�سو�س املكان '� ..ضمري املخيم

جت ّمع احتجاجي يف خميم مار �إليا�س.

حين

عكفت على كتابة التالي
ُ
تذكرت �أني فل�سطيني يحمل
�صفة ال�سوري ،و�أنه لي�س من حقي البوح
بما يجول في خاطري نحو �أبناء �شعبي
الذين يحملون �صفة اللبنانيين.
* �صحافي فل�سطيني.

�سخرت من نف�سي� ،إذ ا�ستعدت ق�ضية مخيم
النبطية الذي �أبيد؛ والحق ًا تل الزعتر؛ ثم �صبرا
و�شاتيال حيث المجزرة؛ وفي �آخر عقد الإبادات
في لبنان ،على �أمل ب�أن يكون الأخير ،كان
مخيم نهر البارد ،لتنتقل العدوى �إلى �سورية،
فيباد مخيم اليرموك� ،آخر واقعات التهجير
ُ
الم�ستمر ،وال �أحد يعلم �أي مخيم �سيكون التالي.
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المخيمات حين �أوجدها العالم� ،أوجدها
كي يبيدها ،وكي ي�ستمر ال�صراع والخراب
بحق �شعب مور�ست عليه الإبادة
الذهني ّ
الأولى حين ُه ّجر من �أر�ضه ،وبات هذا
التهجير مو�ضع نقا�ش وجدال وبحث ور�ؤى
في بع�ض الأحيان ال يمكن لها �أن ترقى
لتكون �أكثر من ن�سج كالم خرافي عن �شعب
�أُبيد.
ال ب�أ�س حتى الآن.
كل ما ورد يمكن معالجته بالتاريخ مع
مرور الأزمان ،وتوالي الأحداث وال�صرخات..
و�صرخة المخيمات الفل�سطينية هذه في
لبنان ،هي �أحد �آمال الالجىء الفل�سطيني ب�أن
يكون حراً كريم ًا ،و�أحد االعترا�ضات على
النكبة ،فالثورة وال�صرخة تعبيران عن رف�ضنا
الم�ستمر للظلم التاريخي الذي حل بنا وببلدنا.
�أنا من الأ�شخا�ص الذين يعتبرون �أن �أي
حراك يحتاج �إلى قادة ،و�أ�شعر ب�أن حراك
القادة ال بد من �أن يولد من رحم الفكر..
في ذلك المخيم ال�صغير الذي �أُطلق عليه
ا�سم كني�سة جاورها'' ،مار �إليا�س'' ،انتظم
حراك يومي تتخللـه ندوات تعريفية بقانون
العمل وباقي القوانين ..في هذا المخيم كان
القائمون على الحراك �شباب ًا ال �شغل لهم �سوى
�أنهم ي�سندون الجدران ..لأنهم بال عمل،
وبع�ض �أهل المخيم ال ينظر �إليهم �إ ّال على �أنهم
''�سو�س'' المكان.
لكن ه�ؤالء ''ال�سو�س'' عندما �أدركوا �أن ما
ويم�س بقاءهم ،كانوا ال�ضمير
يم�سهم،
ّ
يحدث ّ

الذي خرج ليهتف با�سم المخيم ،فبدا ك�أن
الما�ضي المتراكم في وعيهم وذاكرتهم جعلهم
يدركون �أن الكارثة قادمة لمجرد �أنهم ينتمون
فرطت فيه قيادته ..ولأن
�إلى هذا ال�شعب الذي ّ
بع�ضهم ''زعران'' فقد انتف�ضوا هذه المرة �ضد
الظلم الذي فر�ضه الأمر الواقع عليهم وعلى
ذويهم وعلى �أوالد بع�ضهم ،وهذا على الأقل ما
حدثني به ''م .غ ''.الذي يحب فتاة من مخيم
�شاتيال ،ويرغب في الزواج بها ،و�إنجاب
�سيحرمون من كل حق،
�أطفال ''الجئين'' منهاُ ،
بح�سب تعبيره.
العرب والم�سلمون في الغالب ينتمون �إلى
الق�ضية الفل�سطينية ،بع�ضهم من منطلقات
قومية ،ومن كون جيو�شهم حاربت في جي�ش
الإنقاذ ،والبع�ض الآخر من كون الم�سجد
الأق�صى وقف �إ�سالمي ،وبع�ضهم ،كرامة
للم�سيح و�أمه في فل�سطين التي هي مهده..
لكن �أبناء مخيم مار �إليا�س ،وعين الحلوة،
واليرموك ،وحندرات ،والأمعري ،وجر�ش،
والبقعة ،و�سائر المخيمات ،ال يعرفون من
الكالم ال�سابق كله �إ ّال لفظة العودة التي تجهر
بح ّقه من دون مواربة..
لذا ،خرج �أبناء المخيمات ،ال للمطالبة
بحق العمل ،وال ب�إقرار حقوقهم المدنية ريثما
يعودوا �إلى �أر�ضهم ..و�إنما ليطالبوا ب�أر�ضهم..
�أر�ضهم الفل�سطينية فقط.
ممن؟
ّ
من الكل ..الكل.
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�إياد

�صنديد*

غابت زحمة املخيم وعال ال�صوت

متظاهرون عند مدخل خميم الر�شيدية.

�أيقظتني

�أمي في �صباح يوم
االثنين الموافق فيه
 ١٥تموز/يوليو لأذهب �إلى الجامعة،
فتململت من اال�ستيقاظ باكراً ،لكن عندما
نظرت �إلى �ساعة الحائط �أدركت �أني ت�أخرت،
* نا�شط �شبابي مقيم في مخيم الر�شيدية.

فنه�ضت ب�سرعة وارتديت ثيابي على عجل.
خرجت من المنزل متجه ًا �إلى بداية
ال�شارع حيث تكثر �سيارات الأجرة وتتناف�س
على الراكب ،لكن المفاج�أة كانت �أنني لم �أجد
�أي �سيارة .ا�ستغربت الأمر ،وقلت في نف�سي:
اليوم هو بداية الأ�سبوع ،وربما يكون هناك
ركاب كثر �سبقوني ولم يتركوا لي واحدة
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تعينني في الو�صول �إلى مق�صدي.
قررت الم�سير حتى مدخل مخيم الر�شيدية،
ثم ال�صعود �إلى الطريق العام لع ّلي �أجد �سيارة
مارة تق ّلني ف�أتالفى �إمكان الغياب عن �صفي.
ّ
�صدمني م�شهد �آخر عند مدخل المخيم
حيث كان عدد من ال�شبان يقطعون الطريق
بالإطارات الم�شتعلة ،احتجاج ًا على قرارات
وزارة العمل وممار�ساتها.
لم ِ
يم�ض وقت طويل حتى تجمهر ال�سكان
ك�أنهم كانوا ينتظرون تلك اللحظة منذ زمن،
لكنهم يحتاجون �إلى َمن يبد�أها'' ،وهاي هي''،
خرج رجال ون�ساء؛ �أطفال وكبار �سن وفتيان
ومقعدون و�شباب ،ليقولوا ال.
م�شاعر مختلطة كانت تموج في المكان.
�صحيح �أن الغ�ضب والقهر هما الم�سيطران،
تلف
لكن كان هنالك �أي�ض ًا م�شاعر وعواطف ّ
كافيين
وهمتهم كانا َ
المكان .عنفوان ال�شباب ّ
لإزاحة جبل من مكانه؛ كان الكل يعمل والكل
يهتف ،والكل ينظف.
كثيرون رف�ضوا الذهاب �إلى �أعمالهم،
وقرروا �أن يكونوا جزءاً من الحراك .الن�ساء
جئن ل�شحذ الهمم وتوزيع المياه؛ مطاعم
وحوانيت كثيرة بد�أت ب�إر�سال الأطعمة �إلى
المعت�صمين.
�شبان كانوا في نزاع دائم ب�سبب اختالف
توجهاتهم ال�سيا�سية وقفوا جنب ًا �إلى جنب
مترا�صين ،خالعين ثوبهم الف�صائلي ومرتدين
ّ
بد ًال منه ثوبهم المخيماتي الوحدوي.
�أ�ستطيع القول �إن �شرارة التحركات بد�أت

منذ تلك اللحظة لتنتقل بعدها �إلى �سائر
المخيمات تباع ًا.
ومن دون �إعالن م�سبق� ،سيطر الإ�ضراب
على المخيم ،وقاطع ال�سكان الخارج :ال مواد
غذائية وال خبز وال خ�ضروات ،كما �أن تجار
المخيم التزموا تمام ًا ،اقتناع ًا ولي�س جبراً.
وفي الوقت نف�سه انطلقت حملة وحدة
المخيمات ،وبد�أ عدد من ال�شباب بجمع
التبرعات لمخيم عين الحلوة من �أجل
فتبرع النا�س ب�سخاء،
م�ساندته في �إ�ضرابهّ ،
وتناف�س التجار على حجم الم�شاركة.
أرا�ض زراعية في الر�شيدية ح ّفز
وجود � ٍ
�شباب المخيم على العمل كمزارعين ،وعلى
جني المحا�صيل و�إر�سالها �إلى عين الحلوة،
كما �أن �أ�صحاب الحقول باعوا المحا�صيل بال
وتبرع.
ربحّ ،
وقدموا كثيراً منها كدعم ّ
جاء يوم الجمعة وخرج المخيم عن بكرة
�أبيه في واحدة من �أكبر التظاهرات في
تاريخه .لم تثنِ المتظاهرين حرارة ال�شم�س،
و�إنما زادتهم �إ�صراراً؛ الن�ساء الطاعنات في
ال�سن ُكن على ال�شرفات يرمين الأرز والمياه
ّ
ويطلقن الزغاريد؛ الحناجر ت�صدح ب�أعلى
طاقتها حتى �أ�صبح ال�صوت المبحوح مفخرة
ل�صاحبه.
التحركات لم تنت ِه يوم الجمعة ،و�إنما
ا�ستمرت ب�صورة �أكثر تنظيم ًا ،ذلك ب�أن
الف�صائل ا�شتركت مع ال�شباب في �إدارتها
وتنظيمها.
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وائل

فرغاوي*

الالجئون مُي�سكون بقرارهم

طفل ووالده يف تظاهرة يف خميم نهر البارد.

�أعاد

الحراك الذي �شهدته المخيمات
والتجمعات الفل�سطينية في
لبنان احتجاج ًا على قرارات وزير العمل،
جمهور الالجئين �إلى دورهم الحقيقي،
فار�ض ًا موقعهم في اتخاذ القرارات.
قبل هذه االنتفا�ضة ،كانت تحكم ال�شباب
* نا�شط �شبابي من مخيم نهر البارد.

في المخيمات م�شاعر الت�سليم بعدم قدرة
�أهالي المخيمات �أو ال�شعب الفل�سطيني على
مجابهة المخططات المعادية للق�ضية
الفل�سطينية ،ف�ض ًال عن االفتقار �إلى الإح�سا�س
بقوة الجماعة الناتج من القهر المتزايد من
الو�ضع الحالي ،والخوف الدائم من الر�ضوخ
للواقع عو�ض ًا عن مجابهته ،الأمر الذي و ّلد
عند فئة ال ي�ستهان بها من النا�س �شعوراً
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باال�ضطهاد اليومي �إزاء الحد الأدنى من
حقوق الإن�سان ،لجهة �إتاحة فر�ص العمل،
وحرية التنقل بما فيها حرية ال�سفر ،ولي�س
�آخرها حرية �شراء منزل �أو امتالك عقار.
في هذه المرحلة ،وبعد انفجار الو�ضع في
المخيمات ،والأ�شكال التي اتخذها هذا الحراك،
تك�شف لنا ما يعتمل في بنية مجتمع اللجوء
َّ
الفل�سطيني من تقلبات و�شعور جماعي
بان�سداد الأفق �أمام تطلعات هذا ال�شعب وطني ًا
و�سيا�سي ًا ومعي�شي ًا ،كما �سمح لنا بمعرفة
الم�آزق والتناق�ضات التي �أفرزتها الأعوام
الما�ضية حيال الف�شل في �إدارة ملف اللجوء
الفل�سطيني في لبنان.
ر�أيت في داخل هذه الح�شود كيان ًا جماعي ًا
جديداً يت�شكل ،ونواة �شبابية ن�شطة تتبلور
بمرونة من دون ت�أثيرات خارجية ،و�أن هذه
النواة التي �أفرزتها المرحلة الراهنة ا�ستطاعت
تحويل الجماهير من كتلة جامدة �إلى قوة
م�شارِكة في �إعادة توزيع موازين القوى
والحق في تقرير الم�صير والتعبير عن �آمالها
وتطلعاتها.
لقد ا�ستطاع التحرك تحقيق مجموعة من
الم�سائل:
 - 1تح�صين المجموعات ال�شبابية الفاعلة
من الداخل رف�ض ًا لأي خروقات (لوحظ توحيد
عدة �أطر �شبابية تحت �إطار واحد بالتزامن مع
التحركات في المخيمات).
 - 2تذويب الهوية الحزبية والف�صائلية
في الم�صلحة الوطنية ،وبروز الهوية الوطنية

(الت�شديد على رفع العلم الفل�سطيني فقط خالل
التظاهرات واالعت�صامات).
 - 3ح�ضور الموروث ال�شعبي الفل�سطيني
في الهتافات ب�شكل الفت (الأغاني
الدحية على مكبرات
الفل�سطينية؛ ح�ضور ّ
ال�صوت في التحركات؛ مبادرات فردية
للم�شاركة بالثوب الفل�سطيني خالل
التحركات).
 - 4التركيز على �إلغاء الجغرافيا
والديموغرافيا من الوعي الجماعي عبر
التن�سيق مع نا�شطين في فل�سطين المحتلة
لإقامة تحركات ت�ضامنية (حدث ذلك في
وتج�سد بوقفة في رام اللـه)،
القد�س وغزة،
ّ
عالوة على الت�أكيد �أن المخيمات كلها مخيم
واحد ،وقد برز ذلك خالل ت�أبين �أهالي مخيم
نهر البارد لل�شهيد ح�سن عالء الدين (الخميني)
الذي اغتيل في عين الحلوة في �أثناء الحراك
ال�شعبي.
لقد عاد ملف اللجوء �إلى ال�صدارة،
والفل�سطينيون �أعادوا تن�شيط حركتهم
الجماعية ،وانتف�ض النا�س على الواقع عبر
ا�ستعادة المدن والقرى التي ُه ّجروا منها ،من
خالل الأغاني التراثية.
العي�ش بكرامة هو حقنا ،وهذا هو الهدف
الأكبر لحراك المخيمات ،وعلى َمن يعمل
بال�ش�أن العام �أن يعيد قراءة الواقع الفل�سطيني
في لبنان بالمنطق والعقل ال بالخلفية
ال�سيا�سية ،و�أن محاولة تح�سين هذا الواقع
�أف�ضل من اال�صطدام به.
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�سماح

حمزة*

غ�سلت َعلَمي
ُ

تظاهرة لبنانية – فل�سطينية يف �صيدا.

منذ

يخل مع�صمي من
فترة طويلة ال ُ
ربطتين .ال �أذكر �صدق ًا متى
قررت �أن �أربطهما و�أن �أخت�صر الإجابة عن
تعرف عني
جذوري الأ�صلية ،ف�أنا ،و�إن لم ّ
ربطة يدي ،ت�ستطيع ال�سل�سلة التي ُكتب عليها
''بين عكا وبيروت'' �أن تك�شف هويتي .و�إذا
�صعب على البع�ض التعرف على جذوري ،ف�إن
ُ
ليكونا كلمة ''�آه'' ك�إجابة
حر َفين يجتمعان ّ
* نا�شطة فل�سطينية.

بلهجة فل�سطينية بـ ''نعم'' ت�صدح من حنجرتي
بكل حزم وثقة ،يدالن على �أ�صلي.
لم �أختر �أن �أكون ابنة هذا ال�شعب العظيم،
�إ ّال �إنني ،و�إن كنت يوم ًا �أريد �أن �أ�شكر اللـه على
ِنعمة ما ،ف�أنا لن �أ�شكره على �شيء �أكثر من
كوني فل�سطينية .لكن يمكنني �أن �أكون �أكثر
�صراحة وو�ضوح ًا� ،إذ ال �أريد �أن �أقول �شكراً
على كوني الجئة وفي لبنان تحديداً.
علي
المو�ضوع معقد للغاية
ّ
وي�صعب ّ
ال�شرح ،لأنني �أعاني هذه الأيام �أوجاع ًا تكاد
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تجعلني �أكفر ب�إن�سانيتي ال بهويتي فقط،
بت بال بيت وال م�أوى ،ف�إن قلبي،
فواللـه لو ّ
بل حتى ل�ساني ،ال ي�ستطيعان �أن ينطقا بكلمة
نتكبده من معاناة
مما ّ
ّ
تعبر عن امتعا�ضي ّ
لأننا فقط ''فل�سطينيون''.
مكبرات ال�صوت ت�صدح في �صيدا الآن،
تدعو �إلى تظاهرات حا�شدة .وهناك على بعد
كيلومترات قليلة تقع عا�صمة ال�شتات ،مخيم
عين الحلوة لالجئين الفل�سطينيين .انق�ضى
حتى الآن �أحد ع�شر يوم ًا على الإ�ضراب تنديداً
بقرار وزير العمل الجديد ،وهو قرار لي�س
بجديد لأنه موجود �أ�ص ًال منذ ت�سعة �أعوام،
يطبق القانون،
لكن معالي الوزير قرر �أن ّ
ف�أ�صبحنا نقول'' :عندما و�صلنا �صيدا في
الع�صر �صرنا �أجانب'' ،بد ًال من ترديد قول
ال�شهيد غ�سان كنفاني'' :عندما و�صلنا �صيدا
في الع�صر �صرنا الجئين''.
و ِل َم ال؟ �أنا الع�شرينية التي ولدت وكبرت
أحب المدن �إلى قلبي،
فوق �أر�ض بيروتّ � ،
�أُ�صبح غريبة و�أجنبية عنها .لكنني بكل �صدق،
اكت�شفت بعد كل ما يحدث اليوم� ،أن لقب
الجئة �أف�ضل كثيراً من جميع ال�صفات التي
يمكن �أن ينعتوني بها .على الأقل �أ�ستطيع �أن
�أطالب بحقي في العودة ،و�أعلم �أن وجودي
هنا وجود موقت.
مر
غ�سلت َع َلمي الفل�سطيني الكبير ،بعد �أن ّ
وقت طويل على �آخر مرة �أخرجته فيها معي
من البيت ،وع ّلقته على حبل الغ�سيل ولي�س في
نيتي �شيء� .صباح ًا عندما توجهت �إلى عملي،
ّ

اكت�شفت ما لم يكن موجوداً يوم ًا� :أعالم
فل�سطين منت�شرة في �أحياء �صيدا كلها،
وكثيرون هنا ع ّلقوا الأعالم على حبل الغ�سيل،
كي يثبتوا هوية هذا البيت� .أعجبتني الفكرة
وقررت �أن يبقى العلم على حبل الغ�سيل لفترة
ال �أعلم مدتها.
الجميع في المخيم ينتظر �أن يجتمع النا�س
كي يبد�أوا بالهتاف ،ويعلو ال�صوت منادي ًا
لين�ضموا �إلى التظاهرة ال�سلمية.
�أبناء المخيم
ّ
أحدث نف�سي و�أنا في طريقي �إلى العمل:
كنت � ّ
هل �سيكون اليوم هو �آخر يوم لي هناك؟ هل
�س�أحتاج �إلى �إجازة عمل كي �أزاول مهنتي؟
الت�سا�ؤالت تنخر ر�أ�سي .وبحركة ال �إرادية
�أ�ضع يدي اليمنى على مع�صمي الأي�سر� ،أعدل
الربطة ليطمئن قلبي ،ثم �أحرك نظري نحوها،
و�أردد ب�صوت عالٍ بع�ض ًا من ن�شيد ''موطني''،
في'' ..ال�شباب لن يك ّل''.
كي ت�سمعها كل خلية ّ
دائم ًا ما تلحق �أمي بي �إلى التظاهرات
ربما� ،أو لحاجتها هي �أي�ض ًا �إلى
عليّ ،
خوف ًا ّ
ال�صراخ والتعبير عن رف�ضها لجميع ما
يحدث ،و�أنا �أعلم ذلك من نظراتها وارتباكها
وقلقها عندما �أحمل كوفيتي و�أم�ضي .ولعل
�أكثر ما يطمئنها اليوم �أنني موجودة في مقر
عملي ،و�أنني �أم�ضي وقتي كله في العمل ال
في االعت�صامات .قبل يومين ،عدت �إلى
البيت ولم �أجدها� ..أخ َذت �أمي كوفيتي
وذهبت لتهتف عني وتطالب بحقي في
العمل.

