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انتفا�ضة املخيمات

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
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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.

