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حمور
انتفا�ضة املخيمات

امتازت االحتجاجات التي �شهدتها المخيمات رف�ض ًا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية
بحق العمالة الفل�سطينية ،بتنظيمها من قبل ال�شبان وبم�شاركة فاعلة من ال�شابات
والن�ساء ،ومن دون قيادة �صريحة لهذا الحراك الذي لم يكن انتهى بعد عند كتابة
هذه الأ�سطر .ومن قلب هذه االحتجاجات اخترنا تحقيق ًا عن مجريات االنتفا�ضة،
و�ست �شهادات ل�شبان و�شابات �شاركوا وكانوا فاعلين فيها:

منري

عطاهلل*

مترد يفتح على م�ستقبل خطر

خروج خميم عني احللوة عن بكرة �أبيه يف �إحدى التظاهرات االحتجاجية.

لم

يكن يوم االثنين الموافق فيه 15
تموز/يوليو  ،2019يوم ًا عادي ًا في
مخيمات لبنان ،فقد تعودت تلك المخيمات
�أن تنام على خبر اندالع ا�شتباك في عين
الحلوة بين مجموعات �ضئيلة العدد من

الإ�سالميين المتطرفين المتح�صنين في ب�ضع
مربعات �سكنية تجاور حدود المخيم المرا َقبة
من طرف الجي�ش اللبناني بكثافة ،وت�صحو
* �صحافي لبناني.
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على تو�سع في االقتتال ،ثم الحق ًا على ت�سوية
ُتبقي خطوط الجبهات قائمة في انتظار يوم
ر�صا�ص �آخر.
وتعودت �أن تقر�أ وت�سمع التعبئة العن�صرية
وخطابات الكراهية التي ت�صدر عن كبار
وتردد �أ�صدائها في
ال�سيا�سيين في لبنانُّ ،
و�سائل الإعالم التي تتق�صد التعمية على
الحقائق ون�شر ال�شائعات ومفردات العن�صرية
وخطابات الكراهية .وطبع ًا مع حفظ االمتنان
لكثير من المثقفين والنا�شطين اللبنانيين
الذين يت�ضامنون مع الالجئين الفل�سطينيين
�ضد تلك الحمالت الظالمة كافة.
كما تعودت �أن ت�صحو على �إجراءات �أمنية
ت�شدد الح�صار المت�صاعد منذ مطلع ت�سعينيات
القرن الما�ضي ،بحيث بات مخيم عين الحلوة
عبارة عن �سجن محاط ب�سور يرتفع بين  5و6
�أمتار ،ويعلوه �أبراج مراقبة ي�صل ارتفاعها
�إلى � 10أمتار.
ُتغم�ض المخيمات �أعينها وتفتحها على
''�ستاتيكو'' ال�ضعف الر�سمي والف�صائلي
الفل�سطيني ،الم�ست�سلم وغير المبادر وال�ساكت
عن الحق ،وعلى ''�ستاتيكو'' �آخر ُم ّل منه ،هو
حب بع�ض الأحزاب والتنظيمات اللبنانية
لفل�سطين ،وكراهيتها جهراً �أو �ضمن ًا
للفل�سطينيين.
في  ،2019/7/15تمردت المخيمات على
نف�سها �أو ًال ،وعلى َمن ُيفتر�ض �أنهم ُح ّكام
زواريبها ،وعلى الخارج الذي يحا�صر فقراءها
ب�أ�سوار كونكريتية� ،أو بجدران متما�سكة من
العن�صرية والكراهية.
كانت �إجراءات وزارة العمل التي جاءت في
للحد من العمالة الأجنبية غير
�سياق خطة ّ
ال�شرعية ،والتي طالت الالجئين الفل�سطينيين،
النقطة التي �أفا�ضت ك�أ�س المهانة المتمادي

منذ تطبيق اتفاق الطائف الذي �أنهى الحرب
الأهلية في لبنان في مطلع ت�سعينيات القرن
الما�ضي ،بينما من المعروف �أن الحملة كانت
ت�ستهدف العمالة ال�سورية ،وقد ترافقت مع
ارتفاع من�سوب ال�شعبوية العن�صرية �ضد
ال�سوريين ،وخ�صو�ص ًا في �أجواء القوى
ال�سيا�سية الطائفية الم�سيحية.
فوجئت المخيمات بنف�سها ،وفاج�أت
الآخرين ،عندما رف�ضت النوم ليل
 ،2019/7/15-14وبا�شر الجئوها تحركات
عفوية جماعية عبر تظاهرات جابت ما و�سع
من �أزقتها و�ضاق .وفي عين الحلوة خرجت
التظاهرات من الأزقة متجهة �إلى مداخل
المخيم المغلقة ببوابات والمحرو�سة ،بعد
ح�صاره بالجدار ،ليعلن �شبانه ون�سا�ؤه ح�صار
ح�صارهم ...ك�أنهم ي�ستعيدون ق�صيدة ''�سقط
القناع'' ل�شاعرهم محمود دروي�ش ،في ح�صار
بيروت:

حا�صـر ح�صارك ال مفـر
�سقطت ذراعك فالتقطها
وا�ضــرب عدوك  ..ال مفر
و�سقطت قربك ،فالتقطني
ُ
وا�ضرب عدوك بي ..ف�أنت الآن حــر

العمال وب�أيديهم غرامات
يوم عاد
ّ
ويف عيونهم رعب...
خرج ب .ع� .صباح يوم  2019/7/11من
مخيم نهر البارد نحو عمله في منطقة عكار
في �شمال لبنان ،حيث ح�ضر مفت�شو وزارة
العمل بم�ؤازرة قوة �أمنية عمد عنا�صرها �إلى
اعتقال عمال �سوريين مخالفين في �إقاماتهم،
�أو يعملون من دون �إجازة عمل .ووفق ًا لوالده،
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فقد جاء ابنه �إلى المنزل مذهو ًال بما ر�أى،
الحاط
وحدث العائلة عن كيفية االعتقال
ّ
ّ
بكرامة الموقوفين ال�سوريين الذين تم تكبيلهم
ودفعوا بعنف �إلى داخل
ب�أ�صفاد حديديةُ ،
�سيارات القوة الأمنية المرافقة للمفت�شين
المدنيين.
ي�ضيف والد ب .ع� .أن مفت�شي وزارة العمل
�سطروا مح�ضر �ضبط بحق ابنه بلغت قيمة
ّ
غرامته  2.500.000ليرة لبنانية ،بينما
مر ّتبه هو  500.000ليرة لبنانية ،و�أنه رف�ض
توقيع المح�ضر الذي ُكتب فيه ''امتنع عن
التوقيع'' .وتم تهديد ب .ع .وزمالئه من
الأُجراء الفل�سطينيين ب�ضرورة ت�سوية
�أو�ضاعهم القانونية خالل �شهر ،و�أنه �إذا
عادت فرق التفتي�ش ووجدتهم يعملون من
دون ت�سوية �أو�ضاعهم ،ف�إنهم �سيواجهون
القمع الذي القاه الأُجراء ال�سوريون.
ولأن الوالد يمتلك ،ا�ستناداً �إلى عمله،
عالقات على م�ستوى رفيع ،فقد جرى عر�ض
ق�ضية ب .ع .على وزير العمل الذي طلب �أن
ُيح�ضر �إفادة عمل فقط ،كي يتم ا�ستخراج
�إجازة عمل له ،و�أنه ال داعي حتى لعقد العمل،
لكن رب العمل رف�ض �إعطاء الإفادة بداعي �أن
ذلك ي�ضعه تحت م�ساءلة قانونية ،وي�ضطره
�إلى دفع ر�سوم ال�ضمان ،علم ًا ب�أن التبليغ عن
�أجير �أجنبي يعني �أي�ض ًا �أن مرتبه يجب �أن
يتجاوز الحد الأدنى للأجور وهو قرابة
 ،$450ف�ض ًال عن تعوي�ضات متنوعة ت�ضاف
�إلى الراتب الأ�سا�سي ،في�صل �إلى $600
تقريب ًا.
فيما يتعلق بالغرامة التي ُفر�ضت على ب.
ع ،.فقد ُن�صح بتقديم طلب ا�سترحام لدى
المدعي العام لخف�ض قيمتها ،وهو ما تم،
وبموجبه ُخف�ضت الغرامة �إلى  250.000ليرة

لبنانية ،دفعها رب العمل الذي طلب من
�أُجرائه الفل�سطينيين �أن يتخلفوا عن االلتحاق
بوظائفهم �إلى حين انتهاء حم�أة حملة وزارة
العمل ،وطبع ًا من دون �أجر.
الم�شهد نف�سه تكرر في م�ؤ�س�سات �أُخرى في
عكار وفي طرابل�س ،وفي منطقة ك�سروان حيث
تم طرد  15عام ًال من �سكان مخيم نهر البارد،
خوف ًا من مداهمة مفت�شي وزارة العمل .والأمر
ذاته حدث في بيروت والبقاع ،وفي الجنوب
اللبناني :في �صور ،وخ�صو�ص ًا في منطقة
�صيدا ،حيث �أعداد الفل�سطينيين هي الأكبر في
لبنان ،وحيث لبنانيو �صيدا تربطهم عالقات
تاريخية بفل�سطين والفل�سطينيين ،وطبع ًا
ي�ستفيد �أرباب العمل فيها من ت�شغيل الأجراء
مما ُيدفع
الفل�سطينيين بمرتبات �أقل كثيراً ّ
للأجير اللبناني .وعليه ،جرى طرد� ،أو
اال�ستغناء عن مئات العمال ،مثلما ي�ؤكد
النا�شط الحقوقي وال�شبابي م� .أ� ،.أو الطلب
�إليهم البقاء في منازلهم �إلى حين توقف
الحملة.
كما ُغ ّرمت م�ؤ�س�ستان يملكهما فل�سطينيان
في منطقة الكورة في �شمال لبنان� ،إحداها
ل�شخ�ص ا�سمه زياد عارف ''الذي � ّأكد بداية �أن
ت�سجيل م�ؤ�س�سته في الدوائر الر�سمية ،قبل
عامين ،حظي بت�سهيالت �إجرائية ملفتة .لكنه
لفت �إلى �أن �إغالق م�ؤ�س�سته ،ب�سبب عدم �إ�صدار
�إجازات عمل للعمال الفل�سطينيين لديها ،قد تم
من دون �إنذار م�سبق ''.و�أ�ضاف عارف �أن
البطالة عالية في �صفوف الالجئين
الفل�سطينيين ،مثلما هو معروف'' ،ومن حقنا
محاولة التخفيف من حدة البطالة في
�أو�ساطهم ،و�أنه في حال ا�ست�صدار �إجازات
عمل ،ف�إن القانون �سيلزمنا بطرد عدد من
العمال الفل�سطينيين .كما �أن العامل
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الفل�سطيني ال ي�ستفيد من �إجازة العمل ،وال
ا�شتراك ال�ضمان1''.

عندما طفح الكيل
انت�شر مقطع �صوتي لعارف في مواقع
التوا�صل االجتماعي ي�شرح فيه ما حدث
معه ،كما انت�شرت �أخبار طرد الأُجراء
الفل�سطينيين ،في وقت ت�شتد الأزمة
االقت�صادية في لبنان ،والتي يت�أثر بها الفقراء
بن�سبة �أكبر ،ومن �ضمنهم �أفقر الفقراء،
الالجئون الفل�سطينيون الذين تفوق ن�سبة
البطالة الحقيقية بينهم الـ .%60
لم يكن �أحد يتوقع �أن تكون ردة فعل
الالجئين الفل�سطينيين بهذه الكثافة والإ�صرار:
ال الف�صائل الفل�سطينية ومنظمات المجتمع
المدني في المخيمات وخارجها ،وال الجهات
الر�سمية والإعالمية وال�شعبية اللبنانية
بمختلف تالوينها .فالجميع كان يعتقد �أن
مخيمات لبنان التي تكاد تخلو من �شبانها
الذين هاجر معظمهم ،قد خمدت ،و�أن كل
تحرك ت�ضامني مع عذابات فل�سطينيي ال�ضفة
وغزة والقد�س التي �شهدتها المخيمات في
الأعوام الأخيرة� ،إنما يحركها هذا الف�صيل �أو
ذاك� ،أو بتوافق بين الف�صائل .ما حدث في
انتفا�ضة المخيمات ،خرج عن �سيطرة
الف�صائل ،وعن قب�ضة الأجهزة الع�سكرية
والأمنية اللبنانية التي لها في داخل
المخيمات كثير من �صالت التوا�صل
والتحريك.
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ت�صاعدت نار االحتجاجات
و�شملت جميع المخيمات :المداخل �أُقفلت،
عمت ال�شوارع ال�ضيقة والأزقة
والتظاهرات ّ
المعتمة ،لكن ما جرى في مخيم عين الحلوة
ُ
كان الأكبر والأو�سع والأكثر رعب ًا لمختلف

الف�صائل الفل�سطينية والجهات ال�سيا�سية
اللبنانية .يمكن القول �إن احتجاجات 11
مخيم ًا ،من ال�شمال �إلى بيروت فالجنوب
اللبناني ،و�صو ًال �إلى البقاع ،كانت تحت
ال�سيطرة حتى �إن خرجت قلي ًال عن قدرة
الف�صائل على ا�ستيعابها؛ وحده مخيم عين
الحلوة خرج طوال  11يوم ًا عن ال�سيطرة
تخب جذوته �إ ّال بعد و�ضع
تمام ًا ،ولم ُ
الف�صائل يدها على االحتجاجات ،وهو تدبير
يراه بع�ض النا�شطين على �أنه خديعة
ف�صائلية ،وتراه الف�صائل �إعادة تنظيم
الحتجاجات لي�س ممكن ًا �أن تتوا�صل بالوتيرة
نف�سها مدة �أطول.

ملاذا عني احللوة؟
تخ�ضع مخيمات الالجئين الفل�سطينيين
منذ حرب المخيمات ()1987 – 1985
لح�صار (با�ستثناء مخيمات ال�شمال) يتفاوت
�إحكامه �أو تخفيفه بناء على تقديرات �سيا�سية
و�أمنية (كان هذا التقدير بيد اال�ستخبارات
ال�سورية في بيروت قبل خروج القوات
ال�سورية من لبنان في �سنة  ،2005وبيد
اال�ستخبارات اللبنانية اعتباراً من تلك ال�سنة)،
وربما ل�شعبوية داخلية تفاقمت ،وخ�صو�ص ًا
بعد االنتخابات النيابية في �سنة ،2018
والتي �أفرزت �شبه تعادل بين القوتين
الم�سيحيتين الكبريين'' :التيار الوطني الحر''
الذي �أ�س�سه رئي�س الجمهورية مي�شال عون
وير�أ�سه �صهره جبران با�سيل وهو وزير
الخارجية في الحكومة ،و''القوات اللبنانية''
التي ير�أ�سها �سمير جعجع ،وبين الرجلين
والحزبين ثارات من معارك دامية في �سنة
� ،1990أُطلق عليها ا�سم ''حرب الإلغاء'' .وقد
جرى تخفيف الح�صار في محيط مخيمات
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بيروت في نهاية ثمانينيات القرن الما�ضي
وت�سعينياته ،لكن �أُحكم حول مخيمات
الجنوب ،وت�صاعد عبر �إقفال جميع المنافذ
واخت�صارها بواحد �أو اثنين.
ففي كانون الثاني/يناير  1997بد�أ
ح�صار مخيمات �صور (الر�شيدية والب�ص
ف�سد الجي�ش اللبناني مداخلها،
وبرج ال�شمالي) ّ
ومنع �إدخال مواد البناء �إليها .وفي �سنة
 2002بد�أ ح�صار مخيم عين الحلوة ،بينما
اندلعت في �سنة  2007معارك نهر البارد بين
(المكون
تنظيم ''فتح الإ�سالم'' الإرهابي
ّ
�سير ا�ستخباراتي ًا) ،وبين الجي�ش اللبناني،
ُ
والم ّ
فدمر المخيم ،و�أعيد بنا�ؤه جزئي ًا ،ومنع
ُ
�إدخال ال�سالح اليه وحو�صر بالكامل م ّذاك.
وفي ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2016بد�أ
الجي�ش اللبناني ببناء جدار فا�صل عند حدود
مخيم عين الحلوة ،اكتمل في �سنة ،2018
فبات المخيم �أ�شبه بقرية من قرى ال�ضفة
الغربية المحا�صرة بجدار الف�صل العن�صري
مع �أبراج �شاهقة وبوابات حديدية ُتقفل
و ُتفتح بقرار من حواجز الجي�ش اللبناني
الموجودة على تلك البوابات.
مخيم عين الحلوة هو �أكبر المخيمات
الفل�سطينية في لبنان ،ووفق ًا للتقديرات ف�إن
عدد �سكانه يتجاوز  90.000ن�سمة ،يتكد�سون
قدر ن�سبة
في م�ساحة ال تتجاوز 1.5كم ،2و ُت ّ
البطالة الحقيقية فيه بـ  %65من حجم قوة
العمل (جزء من ال�شباب الفل�سطيني ُيحت�سب
كبطالة مق ّنعة كونه يتلقى م�ساعدات من
الف�صائل ،بع�ضها ال يتجاوز � $100شهري ًا،
وق�سم �آخر كونه يعمل في غير مهنته
وبمرتبات �ضئيلة).
وب�سبب التكد�س الكبير ،والبطالة المرتفعة،
والجدار المحكم حول المخيم ،و�إجراءات

الدخول والخروج القا�سية ،ووجود مجموعات
متطرفة في داخله ،ف�إن احتماالت حدوث
�إ�شكاالت وا�شتباكات م�سلحة �أمر منطقي.
وبخالف ما ُي�شاع ،ف�إن تلك المجموعات
لي�ست كثيرة العدد ،لكن ثمة �صعوبة في
محاربتها كون منازل المخيم متال�صقة ،وقد
�أثبتت ذلك اال�شتباكات التي دارت بين ''فتح''
وتلك المجموعات ،والتي �أبرزت حجم الدمار
والخ�سائر في كل جولة من دون قدرة على
الح�سم.
ومع �أن عالقات الف�صائل جيدة بمختلف
الأحزاب اللبنانية المم�سكة بال�سلطة في
لبنان� ،إ ّال �إنها لم تتمكن� ،أو لي�س لديها �إرادة،
في ا�ستخدام �صداقاتها في التخفيف من
الإجراءات المهينة للكرامة الإن�سانية التي
يعانيها �سكان المخيمّ � .أما تح ّكم بع�ض
الف�صائل في كثير من ال�شبان من خالل
تقدم لهم ،فلم ُيفد
الم�ساعدات المالية التي َّ
كثيراً ،و�أظهرت االنتفا�ضة �أن الثقة بالف�صائل
�ضعيفة.
هذه الأ�سباب كلها ،عالوة على الدعاية
العن�صرية عبر و�سائل الإعالم وت�صريحات
بع�ض ال�سيا�سيين اللبنانيين �ضد الفل�سطينيين،
وخطاب الكراهية المنت�شر ،جعلت من عين
الحلوة المخيم الأكثر �صخب ًا في االحتجاجات
الأخيرة.

التبا�س القوانني و�ضعف املعرفة
فيها والتحري�ض و''خديعة'' الف�صائل!!
لدى اندالع االحتجاجات في مخيمات
لبنان ،لوحظ بين ال�شبان الفل�سطينيين الذين
ت�صدوا لقرارات وزارة العمل� ،ضعف المعرفة
ّ
في حيثيات القوانين المتعلقة بالعمالة
الفل�سطينية في لبنان ،ف�س ّلطوا الأمر على
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الوزير نف�سه ،وانقاد كثيرون من المحتجين
خلف تحري�ض �إعالمي من و�سائل �إعالم
''ممانعة''� ،إحداها عنونت'' :حملة وزير القوات:
'البعبع' الفل�سطيني مجدداً'' 2،وبم�شاركة من
بع�ض الف�صائل الفل�سطينية في ت�صوير الأمر
ك�أنه مح�صور بوزير العمل ،حتى �إن دعوات
ُوجهت �إليه لتغيير القانون.
من ال�ضروري في هذا ال�سياق التـ�أكيد �أنه
تخوله �إ�صدار �أو تعديل قانون،
ال �سلطة للوزير ّ
بل �إنه مح�صور بمجل�س النواب اللبناني ،عبر
م�شروع قانون تر�سله الحكومة� ،أو اقتراح
يقدمه  10نواب.
قانون ّ
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن قانو َني العمل
اللبنانيين جرى
وال�ضمان االجتماعي
َّ
تعديلهما في �سنة  2010بقانو َنين حمال
الرقمين  128و 3 ،129وتمت الإ�شارة (في
ن�ص قانوني) لأول مرة �إلى الفل�سطينيين ،عبر
ال�سماح لهم بالعمل في بع�ض الوظائف �شرط
الح�صول على �إجازة عمل مجانية ،لكن بر�سوم
ُتدفع لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
وتبلغ  %23.5مو ّزعة على النحو التالي%9 :
مر�ض و�أمومة ( %7من �صاحب العمل ،و%2
من الأجير)؛  %6تعو�ضات عائلية (من �صاحب
العمل)؛  %8نهاية الخدمة (من �صاحب العمل)؛
 %0.5لإدارة ال�صندوق (من �صاحب العمل)4.
وال ي�ستفيد الأجير الفل�سطيني �سوى من
تعوي�ض نهاية الخدمة5.
وبح�سب وزارة العمل ووزيرها ،فقد تم
تطبيق القانون خالل الحملة الأخيرة ،وهذا
�صحيح ،لكن الثغرة كانت� ،أن م�سوغات
الحملة القانونية التي ت�ضمنها ن�ص �صدر عن
وزارة العمل ،غاب عنه تمام ًا ما يتعلق
بالفل�سطينيين في القانون ،فاع ُتبروا خالل
التنفيذ من �ضمن العمالة الأجنبية6.

بالعودة �إلى القانو َنين 128
يقدما �صفة واحدة
و ،2010/129ف�إنهما لم ّ
لل�شخ�صية القانونية لالجىء الفل�سطيني.
فقانون ال�ضمان االجتماعي قارب �شخ�صيته
القانونية �إلى �شخ�صية الجىء ب�إلغاء مبد�أ
المعاملة بالمثل للفل�سطينيين الم�سجلين في
�سجالت وزارة الداخلية اللبنانية ،بينما قانون
العمل فر�ض عليهم ا�ستخراج �إجازة عمل
معام ًال �إياه معاملة الأجانب ،لكن مع فارق
عدم دفع ر�سوم �إجازة العمل (وهي ر�سوم غير
ر�سوم ال�ضمان االجتماعي).
وب�سبب من التحري�ض ،وال�شعبوية ال�سائدة
بين ال�سيا�سيين اللبنانيين الم�سيحيين ،وغياب
المعرفة الحقوقية ،و�ضعف تمكين الالجئين
بحقوقهم من طرف الف�صائل وهيئات
المجتمع المدني والأهلي المفتر�ض �أنها تعي
تلك الحقوق ،تم – في بداية االحتجاجات -
اخت�صار الأمر ب�إجراءات وزارة العمل ،المتخذة
وفق القانون اللبناني ،بينما الحقيقة تتعدى
ذلك �إلى غياب �شبه كامل لمجمل حقوق
الإن�سان بالن�سبة �إلى الالجىء الفل�سطيني في
لبنان.
ومن المفيد تو�ضيح �أنه ،وقبل تعديل
الم�شرع اللبناني
قانو َني العمل وال�ضمان ،عمد
ّ
في �سنة � 2001إلى منع الالجئين
الفل�سطينيين من تم ّلك �شقة ،في ن�ص (حمل
الرقم  )2001/296ال مثيل له في العالم،
جاء فيه'' :ال يجوز تم ّلك �أي حق عيني من �أي
نوع كان لأي �شخ�ص ال يحمل جن�سية �صادرة
عن دولة معترف بها� ،أو لأي �شخ�ص �إذا كان
التملك يتعار�ض مع �أحكام الد�ستور لجهة
رف�ض التوطين 7''.وعلى الرغم من عدم ورود
ا�سم الفل�سطيني �صراحة ،ف�إن كل كلمة فيه
تدل على الفل�سطيني الذي ُحرم ،لي�س فقط من
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التملك ما بعد �صدور القانون ،و�إنما ُحرم
الورثة من حق ت�سجيل العقارات ب�أ�سمائهم،
الأمر الذي ا�ضطر الكثيرين �إلى بيع عقاراتهم
ب�أ�سعار بخ�سة� ،أو ت�سجيلها ب�أ�سماء لبنانيين،
و�أحيان ًا فقدوها ب�سبب ا�ستيالء �أولئك عليها.
�إذاًُ ،غلِّب اخت�صار الحقوق كلها بحق
العمل ،واخت�صار حق العمل بحملة وزارة
العمل و�إجراءات الوزير ،وبالتالي �ضاعت
وغ ّيبت الجهة
المطالبة بجميع الحقوقُ ،
المتوجب التوجه �إليها فيما يتعلق بتلك
الحقوق� ،أي الحكومة اللبنانية ومجل�س
النواب؛ وكون الوزير مح�سوب ًا على جهة
�سيا�سية على خالف و�صراع مع قوى لبنانية
�أُخرى ،وللطرفين حلفاء بين الف�صائل ،ف�إن
ال�ضوء تركز على هذا الوزير ب�صفته ممث ًال
لجهة �سيا�سية ،الأمر الذي دفع هذه الجهة �إلى
م�ؤازة الوزير ،ظالم ًا كان �أم مظلوم ًا ،بينما
كان الأجدى ،فل�سطيني ًا ،تحييد االنق�سامات
اللبنانية عن مطالب الحراكات ال�شبابية،
وعدم نقل االنق�سام الفل�سطيني �إلى ال�ساحة
تدخل
الفل�سطينية في لبنان ،حيث ُ�سجل ّ
طرفي االنق�سام'' :فتح'' ممثلة في ع ّزام الأحمد
الذي �أجرى محادثات ر�سمية و�سيا�سية مع
الأطراف اللبنانية ،ووفد من ''حما�س'' برئا�سة
عزت الر�شق �أجرى بدوره محادثات تناولت
ال�ش�أن نف�سه.
للحد
� ّأما الف�صائل ،ف�سعت ،ومنذ البدايةّ ،
من جذوة االحتجاجات و�إدارتها� ،أو لركوب
موجة االحتجاجات كي تكون في الواجهة،
قبل �أن تتمكن من و�ضع االحتجاجات تحت
ال�سيطرة.
في اليوم العا�شر الحتجاجات المخيمات،
و�إقفال مداخل مخيم عين الحلوة ،وكان يوم
الجمعة الموافق فيه  ،2019/7/26والذي

�شهد خروج المخيمات كلها بتظاهرات �شارك
فيها الآالف� ،ضغطت الف�صائل على �شباب
الحراك االحتجاجي في عين الحلوة كي ُتفتح
المداخل يوم ال�سبت من ال�صباح حتى
ال�ساد�سة م�ساء ،فان�سحب ال�شباب ،وح ّل
م�سلحو الف�صائل مكانهم ،وعند ال�ساعة
ال�ساد�سة ُمنع �شباب الحراك من �إعادة �إقفال
فتمت ال�سيطرة على االحتجاج قبل
المداخلّ ،
�أن يتحقق �أي مطلب ،حتى ولو كان معنوي ًا.

النار حتت الرماد
تمت ال�سيطرة على االحتجاج ،لكن النار
و�ضجت و�سائل
بقيت م�شتعلة تحت الرماد،
ّ
التوا�صل االجتماعي التي ا�ستخدمها �شبان
وببث لقطات
الحراك بكثافة ،بكلمة ''غدر''،
ّ
لتظاهرات بعد منت�صف ليل ال�سبت – الأحد
تندد بغدر الف�صائل وت�شتمها ،حتى �إن بع�ض
النا�شطين على تلك الو�سائل �أعلن قبوله
بـ ''�صفقة القرن'' ،بعدما كانت المخيمات قد
فا�ضت بالمحتجين على ال�صفقة وعلى ور�شة
البحرين.
�إ ّال �إن م�س�ؤول الجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين في لبنان مروان عبد العال ،ر�أى �أن
الأمر لي�س غدراً وال ا�ستيالء على االحتجاجات
وال �إدارتها ،و�إنما تنظيمها بما ال ي�سمح لأي
طرف ،داخلي �أو خارجي ،ال�ستخدامها في
زعزعة �أمن المخيمات ،و�إدخال الفل�سطينيين
في �أتون م�شكالت �أمنية مع القوى الع�سكرية
والأمنية اللبنانية.
و�أعطى عبد العال مث ًال فحواه ما حدث في
مخيم برج البراجنة ،عندما �أ�شعل مراهقون
متهورون �إطارات مطاطية ودحرجوها في
اتجاه نقطة للجي�ش اللبناني الذي التزم
الهدوء على الرغم من ذلك ،فقام عنا�صر من
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الف�صائل ومن ال�شبان الذين ي�شرفون على
التظاهرة ،ب�إبعاد ه�ؤالء عن االحتجاجات،
وجرى تالفي �إ�شكال �أمني كبير .ومن �أجل
مزيد من ت�أكيد �أن التظاهرات ال ت�ستهدف
�أحداً ،و�إنما هي تطالب بالحقوق ،تم توزيع
الورود على نقاط الجي�ش اللبناني كله على
امتداد المخيمات ،من ال�شمال �إلى الجنوب.
كما ي�شير عبد العال �إلى �أن المخاوف
باتت حقيقة عندما تم اغتيال ال�شاب ح�سين
عالء الدين الملقب بـ ''�أبو ح�سن الخميني''،
على يد مجموعة العرقوب الإرهابية ،خالل
تظاهرة في .2018/8/2
وفي �أعقاب عملية االغتيال هذهُ ،رفع
الغطاء عن مجموعة العرقوب ،من طرف
الأجهزة الأمنية اللبنانية ومن جانب الف�صائل
�أي�ض ًا ،مثلما قال غ .ع .وهو متابع دائم لما
يحدث في المخيمات ،الأمر الذي م ّكن من قتل
بالل العرقوب واعتقال ابنيه يو�سف و�أ�سامة
وت�سليمهما �إلى ا�ستخبارات الجي�ش اللبناني.
وت�ساءل غ .ع .و�آخرون عن هذه ال�سهولة
التي م ّكنت من �إنهاء حالة الإرهابي العرقوب
و�أبنائه وم�ؤيديه الذين ال يزيدون على 20
عن�صراً ،والذين كان في ال�سابق من الم�ستحيل
�إنهاء حالتهم ،م�شيراً �إلى �أن م�س�ألة
المجموعات الإرهابية الموجودة في بع�ض
برمتها م�س�ألة عليها
مربعات عين الحلوةّ ،
�أكثر من عالمة ا�ستفهام ،وتحمل م�ؤ�شرات �إلى
ا�ستخدامات �أمنية محلية و�إقليمية لها،
وبالتالي ،ف�إن وجودها في المخيم مفرو�ض
فر�ض ًا على الف�صائل وعلى الأهالي.
وبالعودة �إلى مالحظات عبد العال ،ف�إنه
�أ�شار �إلى �أن ا�ستمرار �إقفال مداخل عين الحلوة
ي�سبب �صعوبات كبيرة ل�سكان المخيم ،وقد
ُ�سجلت حوادث مثل عرقلة تحرك طبيب من

المخيم و�إليه ،بينما ارتفعت �أ�سعار المواد
الغذائية داخل المخيم �إلى �أكثر من 10
�أ�ضعاف ثمنها الأ�صلي ،علم ًا ب�أن �سوق عين
الحلوة كانت تجذب اللبنانيين من الجوار لأن
�أ�سعارها �أقل كثيراً من الأ�سواق اللبنانية.
وبالتالي توجب تنظيم االحتجاجات لأ�سباب
كثيرة ،حفاظ ًا على الحراكات نف�سها ،وحفظ ًا
لل�شباب الذين بادروا �إلى �إطالقها ب�شكل عفوي
وتجاوب معهم �أهالي المخيمات.
ق�ضية �أُخرى كانت ُتثار في تغريدات
وم�شاركات النا�شطين في و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وهي الت�سا�ؤل عن �سبب الت�أخر
في ت�ضامن فل�سطينيي الداخل معهم ،والذي
وجهها با�سم فل�سطينيي
جاء الحق ًا عبر ر�سالة ّ
الداخل محمد بركة ،وتظاهرة يوم جمعة في
غزة �أُطلق عليها ''تظاهرة جمعة مخيمات
لبنان'' ،بعدما كان القطاع �شهد فرحة بفوز
يتنبه
منتخب الجزائر بك�أ�س �أفريقيا قبل �أن ّ
الغ ّزيون �إلى ما يحدث في مخيمات لبنان.
كانت التغريدات ت�س�أل :لماذا ال تت�ضامنوا
معنا ونحن خرجنا نت�ضامن معكم في كل
وقت؟

م�ستقبل �أحاله هجرة
لقد تمكنت الف�صائل من تدجين
االحتجاجات في داخل المخيمات ،لكنها
�أفلتت من يد الف�صائل في خارجها ،وب�أ�شكال
جديدة �أو متجددة ،فكان من �ضمن ما اقترحه
�شباب الحراك ،في الأيام الأخيرة قبل و�ضع
اليد الف�صائلية على حراك عين الحلوة ،التوجه
�إلى الحدود اللبنانية  -الفل�سطينية ومحاولة
الدخول �إلى فل�سطين ،و�إذا تعذر الأمر فالطلب
من الأمم المتحدة ،عبر القوات الدولية في
الجنوب اللبناني ،نقل الالجئين الفل�سطينيين
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�إلى دول تحترم حقوق الإن�سان.
هذه الدعوة التي انت�شرت على و�سائل
تحركين:
التوا�صل االجتماعي ،ا�ستدعت ّ
عبر عنه وجود م�سلح كثيف
�أحدهما فل�سطيني ّ
على مداخل المخيم ،قال نا�شطون في المخيم
�إنه من عنا�صر ''فتح'' ،و�آخر لبناني تمثل في
اجتماع طارىء لمجل�س الأمن الفرعي في
الجنوب اللبناني في مدينة �صيدا ،وفي �إعالن
عدم عدم ال�سماح بالتظاهرات ومظاهر
االحتجاج في �صيدا التي كان من المقرر �أن
تنطلق منها حافالت تحمل الم�شاركين،
وعبرها تمر حافالت قادمة من بيروت
وال�شمال والبقاع.
لم تتج�سد فكرة الم�سيرة �إلى الحدود
تخب� ،إذ ال
اللبنانية  -الفل�سطينية ،لكنها لم ُ
يزال �شبان من الحراك ال�شبابي ،وفق ما
�أبلغوه لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''،
ت�سرعهم
ي�ضعون خطط ًا عملية م�ستفيدين من ّ
في الدعوة الأولى ،من �أجل �إتمام الفكرة
وتج�سيدها.
� ّأما المظهر الآخر الالفت ،فكان اعت�صام
�أمام ال�سفارة الكندية فاق الم�شاركون فيه
 800م�شارك ،وذلك بدعوة من �أفراد مجموعة
ت�شكلت و�أطلقت على نف�سها ا�سم ''الهيئة
ال�شبابية للجوء الإن�ساني – لبنان'' ،و�أو�صلوا
خالله ر�سالة �إلى الحكومة الكندية ،بقبول
هجرة الالجئين الفل�سطينيين من لبنان ومن
�سورية �إلى كندا .وقد ت�سلمت موظفة في
ال�سفارة مذكرة بهذا ال�ش�أن ،وعدت ب�إي�صالها
�إلى الجهات المخت�صة.

وخالل �إنجاز هذا التحقيق ،كانت الهيئة
ال�شبابية تبا�شر تنظيم اعت�صام �آخر مقرر �أن
يتم �أمام ال�سفارة الأ�سترالية ،ووفق ًا لبع�ض
الم�شاركين في تنظيم الحملة ،وبناء على ما
و�صلهم من موافقات على الم�شاركة ،ف�إن
العدد ربما يفوق الـ  5000م�شارك.
الالفت للنظر في الحراك الجديد المطالب
بحق الهجرة ،هو االزدياد الكبير بعدد
الم�شاركين� ،إذ في �سنة  2014كانت قد
ظهرت مجموعة �شبابية طالبت بالحق في
الهجرة ،ونظمت اعت�صام ًا �أمام ال�سفارة
الكندية ،لكن عدد الم�شاركين فيه لم ي�صل �إلى
 30م�شارك ًا.
وبغ�ض النظر عن بيانات التهويل
ّ
الف�صائلية (وخ�صو�ص ًا بيان �أ�صدرته حركة
''فتح'' في لبنان) ،واتهام المنظمين ب�أنهم
عمالء وينفذون خطط ًا ترتبط بـ ''�صفقة
القرن'' ،و�أن الم�شاركين مغرر بهم� .أو ما �صدر
في �صحف لبنانية من اتهامات لل�سفارة
الكندية بترتيب وتنظيم وتمويل االعت�صام
لتهجير الفل�سطينيين خدمة لـ ''�صفقة القرن''8،
ف�إن الثابت هو و�صول الالجئين الفل�سطينيين
�إلى م�ستوى من الإحباط وفقدان الثقة
بممثليهم ال�سيا�سيين ،وبخطابات حق العودة
اللبنانية والعربية ،و�إلى م�ستوى يدفعهم �إلى
التفكير في التجمهر عند نقطة الناقورة
الحدودية في محاذاة الحدود الفل�سطينية،
واالعت�صام �أمام �سفارات تعتمد نظام الهجرة،
كي يغادروا بلداً لم ينظر �إليهم يوم ًا كب�شر،
و�إنما كورطة �أمنية واجتماعية.
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املصادر
�	1أحمد الحاج علي'' ،وزارة العمل ت�ضيع بين حق الدولة وحقوق الفل�سطينيين'' ،موقع ''المدن''
( ،)2019/7/16في الرابط الإلكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y2382x37 :
 2فرا�س ال�شوفي'' ،حملة وزير القوات' :البعبع' الفل�سطيني مجدداً'''' ،الأخبار'' (بيروت) 18 ،تموز/يوليو
للكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y5xq3enz :
 ،2019في الرابط ا إ
ن�صي قانون ال�ضمان االجتماعي ( )2010/128والعمل ( ،)2010/129مثلما وردا في الجريدة
 3انظر َّ
الر�سمية ،في موقع لجنة الحوار اللبناني  -الفل�سطيني ،في الرابط الإلكتروني التالي:
https://tinyurl.com/y4uxrybg

4
5
6

انظر توزيع ن�سب اال�شتراكات ،في موقع لجنة الحوار اللبناني  -الفل�سطيني في الرابط ا إللكتروني
التاليhttps://tinyurl.com/yxtkyww7 :
انظر الن�سبة التي ي�ستفيد منها الأجير الفل�سطيني ،في موقع ال�ضمان االجتماعي في الرابط الإلكتروني
التاليhttps://www.cnss.gov.lb/index.php/pubcirculars/pubcirc0437 :
انظر خطة وزارة العمل والإعالن ب�ش�أن مبا�شرة الحملة ويومياتها ،في الموقع الإلكتروني للوزارة في
الرابط التالي:
https://www.labor.gov.lb/LatestNewsDetails.aspx?lang=ar&newsid=15201

7

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

8

فرا�س ال�شوفي'' ،كندا تنظم تظاهرات لهجرة الفل�سطينيين من لبنان� :شراكة كاملة في �صفقة القرن''،
''الأخبار'' (بيروت)� 8 ،آب�/أغ�سط�س  ،2019في موقع ''الأخبار'' في الرابط ا إللكتروني التالي:

https://tinyurl.com/yyoqbtvv

https://tinyurl.com/yxh77wrv

