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انتفا�ضة املخيمات

�إياد

�صنديد*

غابت زحمة املخيم وعال ال�صوت

متظاهرون عند مدخل خميم الر�شيدية.

�أيقظتني

�أمي في �صباح يوم
االثنين الموافق فيه
 ١٥تموز/يوليو لأذهب �إلى الجامعة،
فتململت من اال�ستيقاظ باكراً ،لكن عندما
نظرت �إلى �ساعة الحائط �أدركت �أني ت�أخرت،
* نا�شط �شبابي مقيم في مخيم الر�شيدية.

فنه�ضت ب�سرعة وارتديت ثيابي على عجل.
خرجت من المنزل متجه ًا �إلى بداية
ال�شارع حيث تكثر �سيارات الأجرة وتتناف�س
على الراكب ،لكن المفاج�أة كانت �أنني لم �أجد
�أي �سيارة .ا�ستغربت الأمر ،وقلت في نف�سي:
اليوم هو بداية الأ�سبوع ،وربما يكون هناك
ركاب كثر �سبقوني ولم يتركوا لي واحدة
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تعينني في الو�صول �إلى مق�صدي.
قررت الم�سير حتى مدخل مخيم الر�شيدية،
ثم ال�صعود �إلى الطريق العام لع ّلي �أجد �سيارة
مارة تق ّلني ف�أتالفى �إمكان الغياب عن �صفي.
ّ
�صدمني م�شهد �آخر عند مدخل المخيم
حيث كان عدد من ال�شبان يقطعون الطريق
بالإطارات الم�شتعلة ،احتجاج ًا على قرارات
وزارة العمل وممار�ساتها.
لم ِ
يم�ض وقت طويل حتى تجمهر ال�سكان
ك�أنهم كانوا ينتظرون تلك اللحظة منذ زمن،
لكنهم يحتاجون �إلى َمن يبد�أها'' ،وهاي هي''،
خرج رجال ون�ساء؛ �أطفال وكبار �سن وفتيان
ومقعدون و�شباب ،ليقولوا ال.
م�شاعر مختلطة كانت تموج في المكان.
�صحيح �أن الغ�ضب والقهر هما الم�سيطران،
تلف
لكن كان هنالك �أي�ض ًا م�شاعر وعواطف ّ
كافيين
وهمتهم كانا َ
المكان .عنفوان ال�شباب ّ
لإزاحة جبل من مكانه؛ كان الكل يعمل والكل
يهتف ،والكل ينظف.
كثيرون رف�ضوا الذهاب �إلى �أعمالهم،
وقرروا �أن يكونوا جزءاً من الحراك .الن�ساء
جئن ل�شحذ الهمم وتوزيع المياه؛ مطاعم
وحوانيت كثيرة بد�أت ب�إر�سال الأطعمة �إلى
المعت�صمين.
�شبان كانوا في نزاع دائم ب�سبب اختالف
توجهاتهم ال�سيا�سية وقفوا جنب ًا �إلى جنب
مترا�صين ،خالعين ثوبهم الف�صائلي ومرتدين
ّ
بد ًال منه ثوبهم المخيماتي الوحدوي.
�أ�ستطيع القول �إن �شرارة التحركات بد�أت

منذ تلك اللحظة لتنتقل بعدها �إلى �سائر
المخيمات تباع ًا.
ومن دون �إعالن م�سبق� ،سيطر الإ�ضراب
على المخيم ،وقاطع ال�سكان الخارج :ال مواد
غذائية وال خبز وال خ�ضروات ،كما �أن تجار
المخيم التزموا تمام ًا ،اقتناع ًا ولي�س جبراً.
وفي الوقت نف�سه انطلقت حملة وحدة
المخيمات ،وبد�أ عدد من ال�شباب بجمع
التبرعات لمخيم عين الحلوة من �أجل
فتبرع النا�س ب�سخاء،
م�ساندته في �إ�ضرابهّ ،
وتناف�س التجار على حجم الم�شاركة.
أرا�ض زراعية في الر�شيدية ح ّفز
وجود � ٍ
�شباب المخيم على العمل كمزارعين ،وعلى
جني المحا�صيل و�إر�سالها �إلى عين الحلوة،
كما �أن �أ�صحاب الحقول باعوا المحا�صيل بال
وتبرع.
ربحّ ،
وقدموا كثيراً منها كدعم ّ
جاء يوم الجمعة وخرج المخيم عن بكرة
�أبيه في واحدة من �أكبر التظاهرات في
تاريخه .لم تثنِ المتظاهرين حرارة ال�شم�س،
و�إنما زادتهم �إ�صراراً؛ الن�ساء الطاعنات في
ال�سن ُكن على ال�شرفات يرمين الأرز والمياه
ّ
ويطلقن الزغاريد؛ الحناجر ت�صدح ب�أعلى
طاقتها حتى �أ�صبح ال�صوت المبحوح مفخرة
ل�صاحبه.
التحركات لم تنت ِه يوم الجمعة ،و�إنما
ا�ستمرت ب�صورة �أكثر تنظيم ًا ،ذلك ب�أن
الف�صائل ا�شتركت مع ال�شباب في �إدارتها
وتنظيمها.

