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 ال ...

َ
ال �شيء لدينا، ال �شيء معنا، فلم

نقاوم؟

نظرنا اإلى بع�شنا البع�ض كاأن الكلمة 

ما زالت تحمل ثقاًل قديمًا نعرفه. الجميع

�ض'' 
ّ
ن ''تكم

َ
اأجبر نف�شه على فعل �شيء ما. مّنا م

ن افتر�ض االأر�ض لينام 
َ
بال�شيجارة، ومّنا م

ن جل�ض يبحث في الكتب عن حل 
َ
قلياًل، ومّنا م

�شعنا فيه جميعًا.
ُ
للماأزق الذي و

وحده اأبو الدامور ظل يتنف�ض ببطء كلمة 

''مقاومة'' التي يعرفها هذا الرجل جيداً. فهو 

واجه، وبح�شب قوله، جميع المخططات 

لـ ''الق�شاء علينا''. ك�شف عن �شدره في معارك 

 وعلى 
ّ
ح�شار المخيم �شارخًا بالنا�ض: ''علي

اأعدائي...''، وحمل الجثث في اأيام مجزرة �شبرا 

 وعلى اأعدائي''، 
ّ
و�شاتيال و�شرخ قائاًل: ''علي

وعندما رحل الجميع من لبنان، اختار البقاء. 

ظل موؤمنًا باأننا بخير، وعلينا وعلى اأعدائنا. 

اأبو الدامور ُلّقب بهذا اال�شم، نظراً اإلى طلبه 

انتفا�ضة املخيمات

مريا �صيداوي*

اأبو الدامور تظاهر طلبًا للحقوق.. ومات

* مخرجة وممثلة وكاتبة فل�شطينية.

اعت�صام يف برج الرباجنة احتجاجًا على حملة وزارة العمل.
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اإليا�ض. وم�شيت معه ليلتها طوياًل. لم نتحدث 

ب�شيء عميق يومها. ال اأذكر اإاّل اإننا �شحكنا 

من كل قلبنا على طرق حياتنا داخل 

المخيمات متجنبين الموت. يومها قال لي: 

''نحن نقفز مثل الجنادب من ميل لميل، ولك 

حتى ال�شم�ض اإذا ما فاتت ع المخيم ما 

بتفرق�ض معنا، منعمل غيرها، اإحنا �شم�ض 

بع�ض.''

اأو�شلته اإلى منزله، وفي اللحظة االأخيرة 

ني من يدي وقال: ''انتبهي، 
ّ
وقبل توديعه، جر

ا اأجا وقت 
ّ
كلهم باعونا من زمان، وه�ش

الت�شليم. اإ�شمعي، الو�شع )�شيىء(، والمخيمات 

خل�ض دورها ع االأر�ض، كلو متاآمر علينا.. 

ا 
ّ
الدنيا كلها باأنظمتها. انتبهوا ع حالكم، ه�ش

ا �شارت دفاع عن 
ّ
بّطلت ق�شة مقاومة، ه�ش

حقك بالوجود، يعني بالعربي الم�شبرح جابوا 

ممحاي كبيرة وبدهم يبل�شوا يمحونا. اإحنا 

�شوكة بظهر اإ�شرائيل واالأنظمة العربية التانية. 

ل، ب�ض هاي اأول 
ْ
اأنا بعرف�ض اإذا بعد فيني حي

مرة بخاف. والخوف بيعني اأنو ما عاد�ض في 

وقت... اأكلونا بالتعميمات.''

اأدار العجوز ظهره، و�شرت رع�شة في قلبي: 

''اأكلونا بالتعميمات...'' خفت مثله، وعدت اإلى 

منزلي؛ احت�شنت ابني طوياًل، ووددت لو 

اأختفي للحظات اأنا وهو، لو نختفي كلنا في 

مخيم برج البراجنة.

وفي اليوم الثاني بداأنا بم�شيراتنا، وكانت 

الم�شيرة االأولى التي تخرج من الحواري في 

المخيمات كلها. ح�شود من النا�ض تم�شي 

باحثة عن م�شاحة ما داخل الحواري ال�شيقة 

والزواريب. فّكرنا في تحويل الم�شيرات كلها 

اإلى االأ�شطح. وفعاًل، �شعدت الن�شوة اإلى 

 ال�شطوح، ووقفن �شامتات ينظرن اإلى

ال�شماء تارة، ويتاأملن المدينة البعيدة تارة 

يومها تحويل الدامور اإلى مخيم بعدما اأذهله 

ال�شجر والهدوء في تلك المنطقة، وتمنى لو اأن 

المخيم يم�شي مثل الدامور اأخ�شر. ثم لم يمنع 

نف�شه من اإر�شال طلب اإلى منظمة االأمم 

المتحدة لبناء مخيم في الدامور.

الجميع �شخر من فكرته تلك.

اأبو الدامور كان يرى اأن المقاومة ال 

تموت، واأن االأبطال ُكتب عليهم الوالدة اأكثر 

من مرة باأ�شكال متنوعة. لذلك، ظل وحده 

يوؤمن بالمقاومة التي تحولت مع الوقت، في 

المخيم، اإلى �شعارات ال اأكثر.

حرك اأبو الدامور قدميه وا�شتدار نحونا. ال 

اأدري ما الذي التقطته عيناه. كنا �شغاراً 

مقارنة بما عا�شه، و�شرخاته التي تكررت في 

مواقع االألم لم نتقنها يومًا. اإنه يدرك اأننا االآن 

 وعلى 
ّ
نوؤمن اأكثر من اأي وقت بكلمته: ''علي

 ال؟
َ
اأعدائي''... اإذاً. ولم

وّزعنا اأنف�شنا بين مطالبين بالحراك 

ومطالبين بالغ�شب. وجل�ض بيننا اأبو الدامور 

من�شتًا. قلنا نقوم بم�شيرات مدنية للمطالبة 

بحقوقنا ال اأكثر. وحددنا الم�شيرات داخل 

المخيمات، وانتبهنا اإلى �شرورة ت�شامن هذه 

المخيمات معًا.

وقمنا باإن�شاء �شفحة في الفاي�شبوك لن�شر 

الفيديوهات والبيانات من هيئة الحراك 

ال�شلمي الذي نج�شده نحن.

وتحدثنا في �شرورة تجّنب حرق الدواليب 

الأن الرائحة �شتعود اإلى بيوتنا في المخيم.

نع لوغو مخت�ض بتلك 
ُ

وفّكرنا في �ش

التحركات كلها، واتفقنا على اأن نلتقي الجمعة 

المقبلة مع نتائج جديدة قد ت�شدر من وزير 

العمل.

وم�شينا كل في طريقه. وعاد يومها اأبو 

الدامور معنا اإلى منزله الواقع في مخيم مار 
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ترف�شنا. يرن هاتفي، اأجيب تح�شبًا الأي 

طارىء.. اأ�شمع �شوت امراأة. اأجمد في مكاني، 

يختفي ال�شوت ويعود مكرراً: ''اأبو الدامور 

عطاكي عمرو، الجنازة بعد �شاعة، تعالي.''

ال اأدري ما الذي حدث في داخلي، لكنني 

خفت. وبكيت. بكيت �شياعنا ومخيماتنا، 

وبراءتنا، وحقارتنا، وكل �شيء. ووجدتني 

اأ�شرخ بالجموع: ''مات اأبو الدامور يا اأبو 

هالل، مات اأبو الدامور يا اأم يحيى... مات...''

بداأ النا�ض يرددون اآيات من القراآن الكريم 

عن روحه ويدعون له بالرحمة. تركت الجميع 

وقررت الذهاب اإلى جنازته، وبينما هممت 

بخطواتي االأولى، وجدت الجميع يم�شي خلفي 

نحو الجنازة. برج البراجنة كله �شغاراً وكباراً 

م�شى م�شيرة طويلة اإلى مخيم مار اإليا�ض 

لت�شييع الرجل. فجاأة هداأ كل �شيء. اأبواق 

ال�شيارات، �شراخ الع�شكري، كل �شيء عاد اإلى 

طبيعته بينما تم�شي اأقدامنا بهدوء اإلى الجنازة.

في اأثناء ت�شييعه وقفت على المن�شة ولم 

ا يعتمل في نف�شي 
ّ
ر عم

ّ
اأجد كلمة اأُخرى الأعب

في تلك اللحظة: ''لماذا قال غ�شان اإننا لم 

نطرق جدار الخزان... نحن هنا ونطرقه بكل 

قوة وال اأحد يريد �شماعنا. نحن هنا داخل 

الخزان، وهم يريدون اإغراقنا ونحاول 

جاهدين ال�شراخ كي نبقى في قيد الحياة ال 

اأكثر. اأبو الدامور الذي قال اإن الحرية ال تاأتي 

اإليك، واإنما عليك اأن تلتقطها وت�شعها في 

يديك مراراً وتكراراً، لم يمت...''

لنحاول غداً اأي�شًا... لنحاول كل يوم... 

اليوم اإلى جنازة اأبو الدامور، وغداً نم�شي حفاة 

اإلى فل�شطين...

رد اأحد 
ُ
هيا لنفتح الخزان باأيدينا اإن لم ي

فتحه.

''بيهم�ض واإذا ما انفتح، بيطوف..'' 

اأُخرى، بينما يت�شبب العرق من وجوههن. 

الرجال فر�شوا جدران المخيم بكثير من 

البو�شترات، و''التوكتوك'' الذي يجوب اأزقة 

المخيم حمل مكبرات ال�شوت التي تعلو منها 

اأغاني الثورة. وعلى الرغم من تقّطع ال�شوت 

الم�شتمر، فاإننا راأينا مدى تاأثير المو�شيقى في 

الهتافات ال�شاعدة. كان م�شهداً خرافيًا. مخيم 

برج البراجنة يفك ح�شار نف�شه بنف�شه، 

ويعانق الرغبة ال�شديدة في التظاهر وال�شراخ 

والتجمع. اإنها نقطة الثورة االآن. الن�شاء من 

على االأ�شطح تمامًا كم�شهدهن في مخيم عين 

الحلوة قديمًا، اإنما هذه المرة من دون الجنود 

االإ�شرائيليين، ومن دون الزيت الذي ُكّن 

نه على هوؤالء الجنود لدى مرورهم 
ْ
ب
ُ
ي�شب

باأزّقة عين الحلوة.

ن�شاء برج البراجنة يقفن على االأ�شطح، 

ويتظاهرن بعيون تت�شع لل�شوء؛ يزغردن من 

ر ت�شرخ قائلة: ''... األف كلمة 
ّ
فوق، وعمتي مي�ش

اإرهاب وال كلمة اللـه يرحمو. يال نطلع، يال ع 

الطرقات.''

عال الهتاف فجاأة، وم�شى الجميع متخطين 

ر الحاجز اأمامنا 
ّ
حاجز الجي�ض اللبناني. ت�شم

مردداً: ''مجانين، اإرجعوا.'' دفعنا الحواجز 

واالأ�شالك جانبًا، وو�شلنا اإلى و�شط ال�شارع. 

وقفنا وا�شتدرنا �شمااًل ويمينًا.. ''ماذا نفعل 

االآن؟'' �شاأل �شديقي. ال�شيارات تحيط بنا من 

كل جنب، واأبواقها تعلو، وال�شرطي على 

ر وعالق في 
ّ
الحاجز ي�شرخ ويهدد. كلنا مت�شم

و�شط الطريق اأمام مخيم برج البراجنة. اأحد 

�شائقي ال�شيارات ي�شرخ ويهدد اأي�شًا: ''اإرجعوا 

على بيوتكم يا فئران''، لكن اآخر ي�شيح: ''معكم 

حتى الموت، تحيا فل�شطين.'' �شعرنا لوهلة 

باأننا كل فل�شطين. نقف في و�شط ال�شارع، 

ال�شيارات تحيط بنا والمدينة بقدر ما تريدنا 
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الدعوات في مخيمات لبنان برزت 

اإلى االإ�شراب العام في 

2019/7/15 رف�شًا لخطة وزارة العمل 

اللبنانية لتنظيم العمالة االأجنبية، والتي

�شملت الالجئين الفل�شطينيين، وكان قد �شبقها 

ي نهر البارد 
َ
احتجاجات محدودة في مخيم

والر�شيدية في 2015/7/12.

تاأخر عين الحلوة في اال�شتجابة لنداءات 

الم�شاركة، وتقرر االإ�شراب في يوم الثالثاء 

الموافق فيه 2019/7/16، وفي الليلة التي 

�شبقت هذا التاريخ، اجتمعُت مع بع�ض 

االأ�شدقاء النا�شطين لو�شع م�شار ي�شمن 

ا�شتمرارية الحراك وتوجيه المعت�شمين اإلى 

االتجاه ال�شحيح للمطالبة بحقوقهم المدنية 

بالطرق ال�شلمية التي كفلها القانون الدولي 

لحقوق االإن�شان.

في تمام ال�شاعة الرابعة فجراً توجهنا اإلى 

اأحد مداخل عين الحلوة الإغالقه، بح�شب 

الموعد المتفق عليه، لنجد مئات ال�شبان وقد 

انت�شروا على مداخل المخيم الإغالقها؛ ومنهم 

ن اأح�شر االإطارات المطاطية ال�شتخدامها 
َ
م

في اإغالق الطرق. وعلى الرغم من ح�شا�شية 

الو�شع في عين الحلوة وتعدد الف�شائل، 

فاإنني، والأول مرة، اأ�شاهد مثل تلك الوحدة 

انتفا�ضة املخيمات

معاذ اأبو العال*

العفوية �صبقت التنظيم يف عني احللوة

* نا�شط حقوقي و�شبابي.

�صباب احلراك االحتجاجي يف عني احللوة خالل لقاء ميداين.
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ربما اأ�شتطيع القول اإن هذه التظاهرة دقت 

ناقو�ض الخطر لدى الف�شائل التي �شعت 

لركوب موجة الحراك وتحويلها اإلى 

م�شلحتها، عبر الدعوة اإلى تظاهرة في يوم 

الجمعة. وفعاًل، هذا ما حدث، وعندما توجه 

ال�شبان الموجودون على مداخل المخيم اإلى 

ت الن�شاء 
ّ
اأداء �شالة الجمعة في الم�شاجد، هب

وذهبن اإلى اأحد مداخل المخيم واأغلقنه نيابة 

عن ال�شباب.

ا�شتمرت االحتجاجات بالوتيرة نف�شها 

لمدة 10 اأيام على الرغم من ال�شغط ال�شديد، 

وفي يوم الخمي�ض الموافق فيه 

2019/7/25، قررت الف�شائل فتح المداخل 

بقوة ال�شالح. تولد لدينا �شعور بالياأ�ض 

واال�شت�شالم. كان االإحباط �شديداً، وكنا 

نتناق�ض ونحن في الطرقات، في ماهية 

الخطوات التالية، لنتفاجاأ بخروج تظاهرة 

ن�شائية عفوية تحركت نحو مداخل المخيم 

 الن�شاط مجدداً بين 
ّ

الإعادة اإغالقها، فدب

ال�شبان الذين عادوا مثلما كانوا في اليوم 

االأول. وا�شتمر هذا الن�شاط حتى م�شاء يوم 

ال�شبت عند �شدور بيان للف�شائل الفل�شطينية 

يدعو اإلى فتح المداخل، واإقدام حركة ''فتح'' 

على فتح جميع المداخل بالقوة.

عند فجر يوم االأحد خرجت تظاهرة في 

محاولة الإعادة اإغالق المداخل، لكنها ووجهت 

بتهديد غير مبا�شر با�شتخدام القوة. ومن اأجل 

الحفاظ على �شلمية الحراك ا�شطررنا اإلى 

التراجع واالكتفاء بالتظاهرات.

 ،
ّ

الم�شهد االأجمل الذي ترك اأثراً كبيراً لدي

كان تقديم �شباب الحراك الورود لعنا�شر 

الجي�ض اللبناني، تاأكيداً ل�شلمية الحراك 

والتعاي�ض ال�شلمي اللبناني – الفل�شطيني. 

بين اأبناء المخيم الذين تركوا جميع خالفتهم 

جانبًا، وباتوا يداً واحدة في تنفيذ االعت�شام 

لالحتجاج على اإجراءات خطة وزارة العمل 

خا�شة، وللمطالبة بكامل حقوقهم المدنية 

عامة. والأول مرة منذ وجودي في عين 

الحلوة، راأيت ال�شاب المقيم في حي �شفوري 

يدخل حي الطوارىء بكل اأمان، وابن حي 

ال�شف�شاف يدخل حي البرك�شات ليوؤازر اأبناء 

البرك�شات في اعت�شامهم.

في اليوم االأول، ومع تقدم الوقت، كنا 

نخ�شى من انخفا�ض عدد المعت�شمين، لكن ما 

حدث هو العك�ض، فاأعداد المعت�شمين كانت 

تزداد، واالأغاني الوطنية الفل�شطينية كانت 

ت�شدح عند الحواجز. والالفت للنظر هو م�شهد 

�شغار ال�شن الذين كانوا يتنقلون بين زواريب 

المخيم ال�شيقة للبحث عن االإطارات المطاطية 

من دون توجيه من اأحد الإعطائها لل�شباب 

الذين يغلقون المداخل.

انق�شى نهار اليوم االأول، وعند حلول الليل 

قرر ال�شبان موا�شلة االعت�شام والبقاء عند 

مداخل المخيم اإلى اأن ينالوا مطالبهم المحّقة، 

ح�شرون 
ُ
واآزرهم في ذلك االأهالي الذي بداأوا ي

الماء والطعام للمعت�شمين.

على مدار 12 يومًا، واعتباراً من اليوم 

التالي لالعت�شام، بداأت تخرج تظاهرات 

�شعبية عفوية بالتزامن مع الوقت المحدد 

الإغالق الطرق. التظاهرة االأولى كانت يوم 

االأربعاء و�شار فيها اآالف الالجئين، لكن يوم 

الخمي�ض �شكل الفارق االأكبر حين دعا �شباب 

الحراك اإلى تظاهرة، فخرج المخيم عن بكرة 

اأبيه، وجاب الم�شاركون جميع اأحياء المخيم 

�شين وحدة 
ّ
من دون خوف من اأي ف�شيل، مكر

�شعبية خلقها الحراك، بعيداً عن خالفات 

الف�شائل الم�شلحة.
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عكفُت على كتابة التالي حين 

تذكرت اأني فل�شطيني يحمل 

�شفة ال�شوري، واأنه لي�ض من حقي البوح 

بما يجول في خاطري نحو اأبناء �شعبي

الذين يحملون �شفة اللبنانيين.

�شخرت من نف�شي، اإذ ا�شتعدت ق�شية مخيم 

النبطية الذي اأبيد؛ والحقًا تل الزعتر؛ ثم �شبرا 

و�شاتيال حيث المجزرة؛ وفي اآخر عقد االإبادات 

في لبنان، على اأمل باأن يكون االأخير، كان 

مخيم نهر البارد، لتنتقل العدوى اإلى �شورية، 

باد مخيم اليرموك، اآخر واقعات التهجير 
ُ
في

الم�شتمر، وال اأحد يعلم اأي مخيم �شيكون التالي.

انتفا�ضة املخيمات

اأيهم ال�صهلي*

''�صو�س املكان''.. �صمري املخيم

* �شحافي فل�شطيني.

جتّمع احتجاجي يف خميم مار اإليا�س.
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الذي خرج ليهتف با�شم المخيم، فبدا كاأن 

الما�شي المتراكم في وعيهم وذاكرتهم جعلهم 

يدركون اأن الكارثة قادمة لمجرد اأنهم ينتمون 

طت فيه قيادته.. والأن 
ّ
اإلى هذا ال�شعب الذي فر

بع�شهم ''زعران'' فقد انتف�شوا هذه المرة �شد 

الظلم الذي فر�شه االأمر الواقع عليهم وعلى 

ذويهم وعلى اأوالد بع�شهم، وهذا على االأقل ما 

حدثني به ''م. غ.'' الذي يحب فتاة من مخيم 

�شاتيال، ويرغب في الزواج بها، واإنجاب 

حرمون من كل حق، 
ُ
اأطفال ''الجئين'' منها، �شي

بح�شب تعبيره.

العرب والم�شلمون في الغالب ينتمون اإلى 

الق�شية الفل�شطينية، بع�شهم من منطلقات 

قومية، ومن كون جيو�شهم حاربت في جي�ض 

االإنقاذ، والبع�ض االآخر من كون الم�شجد 

االأق�شى وقف اإ�شالمي، وبع�شهم، كرامة 

للم�شيح واأمه في فل�شطين التي هي مهده..

لكن اأبناء مخيم مار اإليا�ض، وعين الحلوة، 

واليرموك، وحندرات، واالأمعري، وجر�ض، 

والبقعة، و�شائر المخيمات، ال يعرفون من 

الكالم ال�شابق كله اإاّل لفظة العودة التي تجهر 

بحّقه من دون مواربة..

لذا، خرج اأبناء المخيمات، ال للمطالبة 

بحق العمل، وال باإقرار حقوقهم المدنية ريثما 

يعودوا اإلى اأر�شهم.. واإنما ليطالبوا باأر�شهم.. 

اأر�شهم الفل�شطينية فقط.

ن؟
ّ
مم

من الكل.. الكل. 

المخيمات حين اأوجدها العالم، اأوجدها 

كي يبيدها، وكي ي�شتمر ال�شراع والخراب 

الذهني بحّق �شعب مور�شت عليه االإبادة 

ر من اأر�شه، وبات هذا 
ّ
االأولى حين ُهج

التهجير مو�شع نقا�ض وجدال وبحث وروؤى 

في بع�ض االأحيان ال يمكن لها اأن ترقى 

لتكون اأكثر من ن�شج كالم خرافي عن �شعب 

اأُبيد.

ال باأ�ض حتى االآن.

كل ما ورد يمكن معالجته بالتاريخ مع 

مرور االأزمان، وتوالي االأحداث وال�شرخات.. 

و�شرخة المخيمات الفل�شطينية هذه في 

لبنان، هي اأحد اآمال الالجىء الفل�شطيني باأن 

يكون حراً كريمًا، واأحد االعترا�شات على 

النكبة، فالثورة وال�شرخة تعبيران عن رف�شنا 

الم�شتمر للظلم التاريخي الذي حل بنا وببلدنا.

اأنا من االأ�شخا�ض الذين يعتبرون اأن اأي 

حراك يحتاج اإلى قادة، واأ�شعر باأن حراك 

القادة ال بد من اأن يولد من رحم الفكر..

في ذلك المخيم ال�شغير الذي اأُطلق عليه 

ا�شم كني�شة جاورها، ''مار اإليا�ض''، انتظم 

حراك يومي تتخللـه ندوات تعريفية بقانون 

العمل وباقي القوانين.. في هذا المخيم كان 

القائمون على الحراك �شبابًا ال �شغل لهم �شوى 

اأنهم ي�شندون الجدران.. الأنهم بال عمل، 

وبع�ض اأهل المخيم ال ينظر اإليهم اإاّل على اأنهم 

''�شو�ض'' المكان.

لكن هوؤالء ''ال�شو�ض'' عندما اأدركوا اأن ما 

 بقاءهم، كانوا ال�شمير 
ّ

هم، ويم�ض
ّ
يحدث يم�ش
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اأمي في �شباح يوم اأيقظتني 

االثنين الموافق فيه 

15 تموز/يوليو الأذهب اإلى الجامعة، 

فتململت من اال�شتيقاظ باكراً، لكن عندما

نظرت اإلى �شاعة الحائط اأدركت اأني تاأخرت، 

فنه�شت ب�شرعة وارتديت ثيابي على عجل.

خرجت من المنزل متجهًا اإلى بداية 

ال�شارع حيث تكثر �شيارات االأجرة وتتناف�ض 

على الراكب، لكن المفاجاأة كانت اأنني لم اأجد 

اأي �شيارة. ا�شتغربت االأمر، وقلت في نف�شي: 

اليوم هو بداية االأ�شبوع، وربما يكون هناك 

ركاب كثر �شبقوني ولم يتركوا لي واحدة 

انتفا�ضة املخيمات

اإياد �صنديد*

غابت زحمة املخيم وعال ال�صوت

* نا�شط �شبابي مقيم في مخيم الر�شيدية.

متظاهرون عند مدخل خميم الر�صيدية.
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منذ تلك اللحظة لتنتقل بعدها اإلى �شائر 

المخيمات تباعًا.

ومن دون اإعالن م�شبق، �شيطر االإ�شراب 

على المخيم، وقاطع ال�شكان الخارج: ال مواد 

غذائية وال خبز وال خ�شروات، كما اأن تجار 

المخيم التزموا تمامًا، اقتناعًا ولي�ض جبراً. 

وفي الوقت نف�شه انطلقت حملة وحدة 

المخيمات، وبداأ عدد من ال�شباب بجمع 

التبرعات لمخيم عين الحلوة من اأجل 

ع النا�ض ب�شخاء، 
ّ
م�شاندته في اإ�شرابه، فتبر

وتناف�ض التجار على حجم الم�شاركة.

وجود اأرا�ٍض زراعية في الر�شيدية حّفز 

�شباب المخيم على العمل كمزارعين، وعلى 

جني المحا�شيل واإر�شالها اإلى عين الحلوة، 

كما اأن اأ�شحاب الحقول باعوا المحا�شيل بال 

ع.
ّ
ربح، وقّدموا كثيراً منها كدعم وتبر

جاء يوم الجمعة وخرج المخيم عن بكرة 

اأبيه في واحدة من اأكبر التظاهرات في 

تاريخه. لم تثِن المتظاهرين حرارة ال�شم�ض، 

واإنما زادتهم اإ�شراراً؛ الن�شاء الطاعنات في 

ال�شّن ُكن على ال�شرفات يرمين االأرز والمياه 

ويطلقن الزغاريد؛ الحناجر ت�شدح باأعلى 

طاقتها حتى اأ�شبح ال�شوت المبحوح مفخرة 

ل�شاحبه.

التحركات لم تنتِه يوم الجمعة، واإنما 

ا�شتمرت ب�شورة اأكثر تنظيمًا، ذلك باأن 

الف�شائل ا�شتركت مع ال�شباب في اإدارتها 

وتنظيمها. 

تعينني في الو�شول اإلى مق�شدي.

قررت الم�شير حتى مدخل مخيم الر�شيدية، 

ثم ال�شعود اإلى الطريق العام لعّلي اأجد �شيارة 

ة تقّلني فاأتالفى اإمكان الغياب عن �شفي.
ّ
مار

�شدمني م�شهد اآخر عند مدخل المخيم 

حيث كان عدد من ال�شبان يقطعون الطريق 

باالإطارات الم�شتعلة، احتجاجًا على قرارات 

وزارة العمل وممار�شاتها.

لم يم�ِض وقت طويل حتى تجمهر ال�شكان 

كاأنهم كانوا ينتظرون تلك اللحظة منذ زمن، 

ن يبداأها، ''وهاي هي''، 
َ
لكنهم يحتاجون اإلى م

خرج رجال ون�شاء؛ اأطفال وكبار �شن وفتيان 

ومقعدون و�شباب، ليقولوا ال.

م�شاعر مختلطة كانت تموج في المكان. 

�شحيح اأن الغ�شب والقهر هما الم�شيطران، 

لكن كان هنالك اأي�شًا م�شاعر وعواطف تلّف 

ين 
َ
تهم كانا كافي

ّ
المكان. عنفوان ال�شباب وهم

الإزاحة جبل من مكانه؛ كان الكل يعمل والكل 

يهتف، والكل ينظف.

كثيرون رف�شوا الذهاب اإلى اأعمالهم، 

وقرروا اأن يكونوا جزءاً من الحراك. الن�شاء 

جئن ل�شحذ الهمم وتوزيع المياه؛ مطاعم 

وحوانيت كثيرة بداأت باإر�شال االأطعمة اإلى 

المعت�شمين.

�شبان كانوا في نزاع دائم ب�شبب اختالف 

توجهاتهم ال�شيا�شية وقفوا جنبًا اإلى جنب 

ين، خالعين ثوبهم الف�شائلي ومرتدين 
ّ

مترا�ش

بداًل منه ثوبهم المخيماتي الوحدوي.

اأ�شتطيع القول اإن �شرارة التحركات بداأت 
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الحراك الذي �شهدته المخيمات اأعاد 

والتجمعات الفل�شطينية في 

لبنان احتجاجًا على قرارات وزير العمل، 

جمهور الالجئين اإلى دورهم الحقيقي،

فار�شًا موقعهم في اتخاذ القرارات.

قبل هذه االنتفا�شة، كانت تحكم ال�شباب 

في المخيمات م�شاعر الت�شليم بعدم قدرة 

اأهالي المخيمات اأو ال�شعب الفل�شطيني على 

مجابهة المخططات المعادية للق�شية 

الفل�شطينية، ف�شاًل عن االفتقار اإلى االإح�شا�ض 

بقوة الجماعة الناتج من القهر المتزايد من 

الو�شع الحالي، والخوف الدائم من الر�شوخ 

للواقع عو�شًا عن مجابهته، االأمر الذي وّلد 

عند فئة ال ي�شتهان بها من النا�ض �شعوراً 

انتفا�ضة املخيمات

وائل فرغاوي*

�صكون بقرارهم الالجئون يمُ

* نا�شط �شبابي من مخيم نهر البارد.

طفل ووالده يف تظاهرة يف خميم نهر البارد.
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)الت�شديد على رفع العلم الفل�شطيني فقط خالل 

التظاهرات واالعت�شامات(.

3 - ح�شور الموروث ال�شعبي الفل�شطيني 

في الهتافات ب�شكل الفت )االأغاني 

ية على مكبرات 
ّ

الفل�شطينية؛ ح�شور الدح

ال�شوت في التحركات؛ مبادرات فردية 

للم�شاركة بالثوب الفل�شطيني خالل 

التحركات(.

4 - التركيز على اإلغاء الجغرافيا 

والديموغرافيا من الوعي الجماعي عبر 

التن�شيق مع نا�شطين في فل�شطين المحتلة 

الإقامة تحركات ت�شامنية )حدث ذلك في 

د بوقفة في رام اللـه(، 
ّ
القد�ض وغزة، وتج�ش

عالوة على التاأكيد اأن المخيمات كلها مخيم 

واحد، وقد برز ذلك خالل تاأبين اأهالي مخيم 

نهر البارد لل�شهيد ح�شن عالء الدين )الخميني( 

الذي اغتيل في عين الحلوة في اأثناء الحراك 

ال�شعبي.

لقد عاد ملف اللجوء اإلى ال�شدارة، 

والفل�شطينيون اأعادوا تن�شيط حركتهم 

الجماعية، وانتف�ض النا�ض على الواقع عبر 

روا منها، من 
ّ
ا�شتعادة المدن والقرى التي ُهج

خالل االأغاني التراثية.

العي�ض بكرامة هو حقنا، وهذا هو الهدف 

ن يعمل 
َ
االأكبر لحراك المخيمات، وعلى م

بال�شاأن العام اأن يعيد قراءة الواقع الفل�شطيني 

في لبنان بالمنطق والعقل ال بالخلفية 

ال�شيا�شية، واأن محاولة تح�شين هذا الواقع 

اأف�شل من اال�شطدام به. 

باال�شطهاد اليومي اإزاء الحد االأدنى من 

حقوق االإن�شان، لجهة اإتاحة فر�ض العمل، 

وحرية التنقل بما فيها حرية ال�شفر، ولي�ض 

اآخرها حرية �شراء منزل اأو امتالك عقار.

في هذه المرحلة، وبعد انفجار الو�شع في 

المخيمات، واالأ�شكال التي اتخذها هذا الحراك، 

ف لنا ما يعتمل في بنية مجتمع اللجوء  تك�شَّ

الفل�شطيني من تقلبات و�شعور جماعي 

بان�شداد االأفق اأمام تطلعات هذا ال�شعب وطنيًا 

و�شيا�شيًا ومعي�شيًا، كما �شمح لنا بمعرفة 

الماآزق والتناق�شات التي اأفرزتها االأعوام 

الما�شية حيال الف�شل في اإدارة ملف اللجوء 

الفل�شطيني في لبنان.

راأيت في داخل هذه الح�شود كيانًا جماعيًا 

جديداً يت�شكل، ونواة �شبابية ن�شطة تتبلور 

بمرونة من دون تاأثيرات خارجية، واأن هذه 

النواة التي اأفرزتها المرحلة الراهنة ا�شتطاعت 

تحويل الجماهير من كتلة جامدة اإلى قوة 

م�شاِركة في اإعادة توزيع موازين القوى 

والحق في تقرير الم�شير والتعبير عن اآمالها 

وتطلعاتها.

لقد ا�شتطاع التحرك تحقيق مجموعة من 

الم�شائل:

1 - تح�شين المجموعات ال�شبابية الفاعلة 

من الداخل رف�شًا الأي خروقات )لوحظ توحيد 

عدة اأطر �شبابية تحت اإطار واحد بالتزامن مع 

التحركات في المخيمات(.

2 - تذويب الهوية الحزبية والف�شائلية 

في الم�شلحة الوطنية، وبروز الهوية الوطنية 
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فترة طويلة ال يخُل مع�شمي من منذ 

ربطتين. ال اأذكر �شدقًا متى 

قررت اأن اأربطهما واأن اأخت�شر االإجابة عن 

ف عني
ّ
جذوري االأ�شلية، فاأنا، واإن لم تعر

ربطة يدي، ت�شتطيع ال�شل�شلة التي ُكتب عليها 

''بين عكا وبيروت'' اأن تك�شف هويتي. واإذا 

ب على البع�ض التعرف على جذوري، فاإن 
ُ
�شع

نا كلمة ''اآه'' كاإجابة 
ّ
حرَفين يجتمعان ليكو

بلهجة فل�شطينية بـ ''نعم'' ت�شدح من حنجرتي 

بكل حزم وثقة، يدالن على اأ�شلي.

لم اأختر اأن اأكون ابنة هذا ال�شعب العظيم، 

اإاّل اإنني، واإن كنت يومًا اأريد اأن اأ�شكر اللـه على 

ِنعمة ما، فاأنا لن اأ�شكره على �شيء اأكثر من 

كوني فل�شطينية. لكن يمكنني اأن اأكون اأكثر 

�شراحة وو�شوحًا، اإذ ال اأريد اأن اأقول �شكراً 

على كوني الجئة وفي لبنان تحديداً.

 
ّ
ب علي

ّ
المو�شوع معقد للغاية وي�شع

ال�شرح، الأنني اأعاني هذه االأيام اأوجاعًا تكاد 

انتفا�ضة املخيمات

�صماح حمزة*

غ�صلتمُ َعَلمي

* نا�شطة فل�شطينية.

تظاهرة لبنانية – فل�صطينية يف �صيدا.
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اكت�شفت ما لم يكن موجوداً يومًا: اأعالم 

فل�شطين منت�شرة في اأحياء �شيدا كلها، 

وكثيرون هنا عّلقوا االأعالم على حبل الغ�شيل، 

كي يثبتوا هوية هذا البيت. اأعجبتني الفكرة 

وقررت اأن يبقى العلم على حبل الغ�شيل لفترة 

ال اأعلم مدتها.

الجميع في المخيم ينتظر اأن يجتمع النا�ض 

كي يبداأوا بالهتاف، ويعلو ال�شوت مناديًا 

وا اإلى التظاهرة ال�شلمية. 
ّ
اأبناء المخيم لين�شم

كنت اأحّدث نف�شي واأنا في طريقي اإلى العمل: 

هل �شيكون اليوم هو اآخر يوم لي هناك؟ هل 

�شاأحتاج اإلى اإجازة عمل كي اأزاول مهنتي؟ 

الت�شاوؤالت تنخر راأ�شي. وبحركة ال اإرادية 

اأ�شع يدي اليمنى على مع�شمي االأي�شر، اأعدل 

الربطة ليطمئن قلبي، ثم اأحرك نظري نحوها، 

واأردد ب�شوت عاٍل بع�شًا من ن�شيد ''موطني''، 

.. ''ال�شباب لن يكّل''.
ّ
كي ت�شمعها كل خلية في

دائمًا ما تلحق اأمي بي اإلى التظاهرات 

ما، اأو لحاجتها هي اأي�شًا اإلى 
ّ
، رب

ّ
خوفًا علي

ال�شراخ والتعبير عن رف�شها لجميع ما 

يحدث، واأنا اأعلم ذلك من نظراتها وارتباكها 

وقلقها عندما اأحمل كوفيتي واأم�شي. ولعل 

اأكثر ما يطمئنها اليوم اأنني موجودة في مقر 

عملي، واأنني اأم�شي وقتي كله في العمل ال 

في االعت�شامات. قبل يومين، عدت اإلى 

البيت ولم اأجدها.. اأخَذت اأمي كوفيتي 

وذهبت لتهتف عني وتطالب بحقي في 

العمل. 

تجعلني اأكفر باإن�شانيتي ال بهويتي فقط، 

 بال بيت وال ماأوى، فاإن قلبي، 
ّ
فواللـه لو بت

بل حتى ل�شاني، ال ي�شتطيعان اأن ينطقا بكلمة 

ده من معاناة 
ّ
ا نتكب

ّ
ر عن امتعا�شي مم

ّ
تعب

الأننا فقط ''فل�شطينيون''.

مكبرات ال�شوت ت�شدح في �شيدا االآن، 

تدعو اإلى تظاهرات حا�شدة. وهناك على بعد 

كيلومترات قليلة تقع عا�شمة ال�شتات، مخيم 

عين الحلوة لالجئين الفل�شطينيين. انق�شى 

حتى االآن اأحد ع�شر يومًا على االإ�شراب تنديداً 

بقرار وزير العمل الجديد، وهو قرار لي�ض 

بجديد الأنه موجود اأ�شاًل منذ ت�شعة اأعوام، 

ق القانون، 
ّ
لكن معالي الوزير قرر اأن يطب

فاأ�شبحنا نقول: ''عندما و�شلنا �شيدا في 

الع�شر �شرنا اأجانب''، بداًل من ترديد قول 

ال�شهيد غ�شان كنفاني: ''عندما و�شلنا �شيدا 

في الع�شر �شرنا الجئين.''

 ال؟ اأنا الع�شرينية التي ولدت وكبرت 
َ
وِلم

 المدن اإلى قلبي، 
ّ
فوق اأر�ض بيروت، اأحب

اأُ�شبح غريبة واأجنبية عنها. لكنني بكل �شدق، 

اكت�شفت بعد كل ما يحدث اليوم، اأن لقب 

الجئة اأف�شل كثيراً من جميع ال�شفات التي 

يمكن اأن ينعتوني بها. على االأقل اأ�شتطيع اأن 

اأطالب بحقي في العودة، واأعلم اأن وجودي 

هنا وجود موقت.

 
ّ
َلمي الفل�شطيني الكبير، بعد اأن مر

َ
غ�شلت ع

وقت طويل على اآخر مرة اأخرجته فيها معي 

من البيت، وعّلقته على حبل الغ�شيل ولي�ض في 

تي �شيء. �شباحًا عندما توجهت اإلى عملي، 
ّ
ني


