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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.



045 حمور/شهادات

)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 


