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تقرير

العمال األجانب
ّ

عيديتنا «إلغاء الكفالة»
استبق ّ
العمال والعامالت
األجنبيات في لبنان عيد
ّ
العمال ،فأحيوه أمس ،في
يوم عطلتهم من خالل
مسيرة انطلقوا بها من
كورنيش عني املريسة باتجاه
الصنائع .ساروا مرتدين
ّ
ثيابهم التقليدية ،ليعبروا
عن رفضهم لنظام الكفالة،
وآملني بذلك أن ّ
يغير بعض
اللبنانيني من أسلوب التعامل
معهم ،من أسلوب ّ
«السيد»
و«الخادم» ،إلى أسلوب آخر
يعترف بهم ّ
كعمال

زينب مرعي
�ض ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،أم � ��س ،ص �ب��اح
ل ��م ي �م � ِ
أح� � ��د م �ش �م��س ع � � ��ادي ع� �ل ��ى ك��ورن �ي��ش
ع�ي�ن امل��ري �س��ة ،ب��ل ذه �ب��وا إل ��ى م�ن��ازل�ه��م
ول ��دي� �ه ��م ب��ال �ت��أك �ي��د ش � ��يء ل �ي �ت �ح��دث��وا
ّ
ّ
ع�ن��ه .ف��أق��ل م��ا ي �ق��ال ،أن م�س�ي��رة ال�ع� ّ�م��ال
ً
األجانب ،احتفاال بعيد ّ
العمال ،اقتحمت
ّ
يومياتهم وأدهشتهم .العمال األجانب
ّ
نظموا االحتفال بيوم العيد مع خمس
ّ
جمعيات مدنية لبنانية هي« :كفى عنف
واستغالل»« ،مؤسسة إن�س��ان»« ،حركة
ّ
العنصرية»« ،كاريتاس لبنان
مناهضة
م��رك��ز األج ��ان ��ب» و «م��ؤس �س��ة ع��ام��ل»،
فبدأوا نهارهم بمسيرة ،من عني املريسة
إل � ��ى ح ��دي �ق ��ة ال� �ص� �ن ��ائ ��ع ،ح �ي ��ث أن �ه ��وا
ّ
التقليدية
االحتفال بوليمة من أكالتهم
وم��زي��د م��ن ال��رق��ص وال�ف��رح ،إض��اف��ة إلى
عرض مسرحي.
من أجل هذا اليوم ،ارتدى عدد كبير من
ال �ع��ام�لات األ ّج�ن�ب�ي��ات م�لاب��س ب�لاده��ن
ّ
التقليدية ،غنني وق��رع ال��رج��ال الطبول
ّ
دع �م��ًا ل�ق�ض��ي�ت�ه��م :إل �غ��اء ن �ظ��ام ال�ك�ف��ال��ة
ال �خ��اص ب �ع��ام�لات امل� �ن ��ازل امل �ه��اج��رات.
ً
امل �س �ي��رة ج ��اءت اس�ت�ك�م��اال لحملة «ف��ي
ش ��ي غ � �ل� ��ط ...ب �ن �ظ��ام ال �ك �ف��ال��ة ال �خ��اص
ب� �ع ��ام�ل�ات امل � �ن� ��ازل امل � �ه� ��اج� ��رات» ،ال �ت��ي
ت�ط��ال��ب ب��اس�ت�ب��دال ن�ظ��ام ال�ك�ف��ال��ة بآخر
ي �ق��وم ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ع �م��ل س � ّ
�وي ��ة تضمن

حقوق الطرفني ،عاملة املنزل وصاحب
ال� �ع� �م ��ل ،وي� � �ت �ل��اءم م� ��ع م � �ب� ��ادئ ح �ق��وق
اإلنسان.
امل �س �ي ��رة ب�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ،ب��ال �ت �ح��دي��د
ّ
ع �ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش امل �ك �ت��ظ ،ث ��م ال��ول�ي�م��ة
ف��ي ح��دي�ق��ة ال�ص�ن��ائ��ع ت �ه��دف إل ��ى كسر
ّ
النمطية ع��ن ال�ع��ام��ل األجنبي
ال�ص��ورة
ف��ي لبنان ،لكن تغيير ه��ذه ال�ص��ورة لن
ي �ك��ون ب�م�ث��اب��ة ن��زه��ة ع �ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش.
ف��ال �ش� ّ�ب��ان ال��ذي��ن ق �ص��دوا ع�ي�ن امل��ري�س��ة
ّ
أمس ،للتمتع بالشمس والسباحة بدوا
مذهولني باملسيرة .وقفوا جميعًا على
الكورنيش أو على الصخور في األسفل
ّ
يراقبون ّ
ويصورون ما يحصل
املارين،
أم��ا ّم�ه��م بهواتفهم املحمولة ،لكنهم لم
ّ
يتوقفوا عند هذا ّ
الحد ،بل إن بعضهم لم
َ
يتوان عن االندساس بني املتظاهرين للـ
«زن��اخ��ة» كما يقولون .فراحوا يطلبون
التقاط الصور مع ّ
العمال األجانب تارة،
ويصيحون ببعض األلفاظ النابية تارة
يواظبون على الصراخ في ما
أخ��رى أو ّ
يعتقدون أن��ه م�ح��اول��ة لتقليد األغ��ان��ي
ال �ت��ي أن �ش��ده��ا امل �ت �ظ��اه��رون ،ح�ت��ى ق� ّ�رر
ن�ه��اي��ة أح��د ع�ن��اص��ر ال� ��درك ط��رده��م من
بني املتظاهرين .العائالت وكل من كان
على الكورنيش بهدف القيام ّبالرياضة
ال�ص�ب��اح�ي��ة أو ال �س �ب��اح��ة ،وق ��ف ��وا صفًا
ّ
ّ
رون بهواتفهم
واح �دًا يتفرجون وي�ص��و ّ
امل �ح �م��ول��ة امل �ش �ه��د ،ح �ت��ى إن � ��ه رب �م��ا لو

سوريا تفتح معابرها مجددًا أمام الشاحنات اللبنانية
آمال خليل
من املنتظر أن تعيد سوريا ،بدءًا من اليوم،
ف�ت��ح م�ع��اب��ره��ا أم ��ام ش��اح �ن��ات ال�ت�ص��دي��ر
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ع��د أس ��اب �ي ��ع ع �ل��ى إق �ف��ال �ه��ا،
احتجاجًا على حوادث االعتداء التي كانت
قد تعرضت لها صهاريج املازوت السورية
ال� �ت ��ي ق� �ص ��دت ل �ب �ن��ان ل �ل �ت ��زود ب ��ال ��وق ��ود.
وتأتي املوافقة السورية ثمرة املفاوضات
التي أجراها املدير العام لألمن العام اللواء
ع�ب��اس إب��راه�ي��م م��ع امل�س��ؤول�ين السوريني
خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ال �ج ��اري .وب�ح�س��ب م�ص��ادر

مواكبة ،ج��رى التوصل إل��ى اتفاق يقضي
بتأمني سير الصهاريج السورية من وإلى
األراضي السورية من خالل توفير مواكبة
أمنية لها من قبل الجيش اللبناني وقوى
األم� ��ن ال ��داخ �ل ��ي ،م�ن�ع��ًا ل �ت �ك��رار ت�ع��رض�ه��ا
ل�ل�اع �ت��داء ف ��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق أو منعها
م��ن ال �ع �ب��ور .ع�ل��ى غ ��رار م��ا س�ج��ل أول من
أم ��س ع �ن��دم��ا ق �ط��ع ع ��دد م ��ن اإلس�لام �ي�ين
طريق راشيا – املصنع ،عند نقطة البيرة
ملنع م��رور شاحنات امل ��ازوت املتجهة من
الجنوب عن طريق مرج الزهور  -املصنع،
وعادوا وكرروا ذلك أمس .قافلة الشاحنات

ع ��ادت أدراج� �ه ��ا وت��وج �ه��ت ن�ح��و مصفاة
ّ
الزهراني ،حيث تزودت بالوقود وانتظرت
ال�ض��وء األخ�ض��ر للعودة باتجاه س��وري��ا.
ب��ادرة حسن النية والطمأنينة اللبنانية
تجاه الصهاريج ،سيقابلها فتح املعابر
أمام الشاحنات اللبنانية املعدة لتصدير
امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة إل ��ى س��وري��ا وال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة .امل �ص ��ادر أك� ��دت ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
االتفاق بات ساريًا لدى الجانبني السوري
واللبناني وسيبدأ العمل به بدءًا من اليوم.
ال� �ق ��رار ال� �س ��وري ي�ن�ه��ي أزم� ��ة ال�ش��اح�ن��ات
اللبنانية والعربية العالقة منذ أسابيع

 90في المئة
من الصادرات الزراعية
تمر عبر سوريا

على الحدود ،ويفرج مئات املزارعني الذين
تكدست منتجاتهم التي يعتاشون على
تصديرها إل��ى ال��دول العربية ،وال سيما

امل��وز والحمضيات ،علمًا ب��أن  90في املئة
ّ
تصدر
من ال�ص��ادرات الزراعية اللبنانية،
ب � �رًا ع �ب��ر س ��وري ��ا ن �ح��و ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة.
وملواجهة إقفال املعابر وتعثر التصدير،
أع �ل��ن رئ �ي��س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وال �ص�ن��اع��ة
والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح
ف��ي وق��ت س��اب��ق ع��ن ف�ت��ح خ��ط ب�ح��ري بني
لبنان وميناء العقبة لنقل الشاحنات بحرًا
على أن تسلك بعدها خطوطها البرية على
نحو اعتيادي ،إال ان هذا االقتراح لم يجد
ت�ج��اوب��ًا كبيرًا ب�ين امل��زارع�ين بسبب كلفة
الشحن العالية.

 29عامًا على تحرير صور :بعض من ذاكرة
ف� ��ي ش �ب��اط م ��ن ك ��ل ع � ��ام ،ت�ح�ت�ف��ل ص�ي��دا
بعيد تحريرها من االح�ت�لال اإلسرائيلي
في  .1985ومثلها يفعل سنويًا ،الجنوب
وب �ع��ض ب �ل ��دات ��ه ...إال ص� ��ور .ف �ه��ل نسيت
امل � ��دي � �ن � ��ة أن ج� � �ن � ��ود ودب� � � ��اب� � � ��ات ال � �ع� ��دو
اإلس��رائ�ي�ل��ي ان��دح��روا منها ف��ي م�ث��ل ه��ذا
ال� �ي ��وم ق �ب��ل  28ع ��ام ��ًا ،وخ �ص ��وص ��ًا أن �ه��ا
فتحت عهد االستشهاديني وهزائم العدو
من خالل تفجير أحمد قصير نفسه بمقر
الحاكم العسكري؟
ه��ذا ال�ع��ام اختلف األم��ر ،م��ع ق��رار جمعية
بيت الثقافة للتغيير ال��دي�م��وق��راط��ي بأن
ت��دش��ن ب ��اك ��ورة أن�ش�ط�ت�ه��ا ب��رف��ع الف �ت��ات
ف��ي م�س�ت��دي��رات امل��دي�ن��ة الرئيسية ،تبارك
«ال �س ��واع ��د ال �ت��ي أن �ج ��زت ال �ت �ح��ري��ر ال ��ذي
أنتجته معركة بدأت منذ اللحظات األولى
لالجتياح في  4حزيران من عام .»1982
م��ع ذل ��ك ،ف ��إن أس �ب��اب ال�ع�ي��د ح��اض��رة في
امل ��دي � �ن ��ة .ص � ��ور ب �ع ��ض ال � �ش � �ه ��داء ال ��ذي ��ن
سقطوا دفاعًا عنها والحقًا عن الجنوب،
ترتفع في بعض الزوايا .علي بواب وحيدر

عقيل الشيخ حسني يتذكر بعض يوميات املقاومة في صور (حسن بحسون)

ح��اي��ك وزه �ي��ر ج� ��ودي وع �ب��اس س�م�ح��ات
وهالل بواب وأسعد زرقط وعماد جهمي
وإب��راه�ي��م ب��دوي وس�م�ي��رة وغ ��ادة جهمي
واالستشهادي هيثم دب��وق إل��خ ...عشرات
ال �ش �ه��داء ي�ق��اب�ل�ه��م م �ئ��ات األح� �ي ��اء ال��ذي��ن
غابوا عن الذاكرة واألضواء.
في محاولتنا للوصول إلى عقيل الشيخ
حسني ،ف��ي املدينة الصناعية ف��ي البص،
ل��م ن �ع� ّ�رف ع�ن��ه ب��أن��ه أح��د آب ��اء ع�ي��د ال�ي��وم
وال� �ق ��ائ ��د امل� �ي ��دان ��ي ال ��رئ �ي �س ��ي ل �ـ«ج �ب �ه��ة
امل�ق��اوم��ة ال��وط�ن�ي��ة» م��ن ص��ور ومنطقتها
ح �ت��ى م �ح��ور ب �ن��ت ج�ب�ي��ل إث ��ر االج �ت �ي��اح.
ه��و ووال ��ده أب��و جميل وشقيقه عطا الله
ف��ي أذه��ان معظم ال�ن��اس حاليًا ،أصحاب
ورشة حدادة إفرنجي ،لكنهم قبل أن يدقوا
الحديد ويذوبوه ،دقوا إسفني العدو .وهم
يحيون العيد اليوم باحتفال في ذاكرتهم.
ع�ق�ي��ل ( 53ع ��ام ��ًا) ل ��م ي��دش��ن ت�ج��رب�ت��ه في
املقاومة العسكرية من صور ،بل من الطيبة
ودي� ��ر س��ري��ان وب �ن��ت ج�ب�ي��ل وع�ي�ن��ات��ا في
اجتياح ع��ام  ،1978لكن االج�ت�ي��اح الكبير

حمله إل��ى ص� ّ�ده عن صيدا ثم عن بيروت.
ومل��ا فشل ،ع��اد إل��ى النقطة الصفر ،ص��ور،
ملقارعة العدو من ال��داخ��ل .أول ما اكتشفه
من ص��ور املحتلة ،منزل أسرته في البص
ال� ��ذي ت �ع��رض ل�ل�ق�ص��ف واالح � �ت� ��راق ،فيما
فقد وال��ده على مفرق العباسية وتشتتت
العائلة .شقيقه األصغر عطا الله ك��ان في
ال��راب�ع��ة ع�ش��رة م��ن ال�ع�م��ر ع�ن��دم��ا رم��ى مع
مجموعة أط�ف��ال «آر ب��ي ج��ي» على دبابة
اس��رائ �ي �ل �ي��ة ق � ��رب امل �س �ت �ش �ف��ى ال �ح �ك��وم��ي
ودمرها .أما عقيل ،فقد قاد عملية البرغلية
التي هوجمت فيها دوري ��ة للعدو وسقط
قتلى وجرحى وأقفلت طريق الساحل 24
ساعة للمرة األول��ى .تلك العملية وسواها
ف��ي ال��رش �ي��دي��ة وم� �ع ��روب وص��ري �ف��ا إل� ��خ...
أدت إلى اعتقاله قبل  29عامًا تمامًا .اعتقل
عقيل في انصار ثم في عتليت حيث أفرج
عنه بعد عام ،استكمل بعدها دوره املقاوم
وكدحه املعيشي ،أما العميل الذي وشى به،
فقد أصبح الحقًا أحد وجهاء صور.
آمال...

