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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.



043 حمور/شهادات

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 


