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وكان قد اطلق  و�شف ثورة »القم�شان 
البي�س« على تظاهرات  طالب املدار�س 
م���ن قب���ل النا�شط���ني وال�شحفيني، بعد 
حتديه���م اإداراتهم املعني���ة وان�شمامهم 
اإىل الحتجاج���ات ال�شعبي���ة املناه�شة 
للحكوم���ة امل�شتم���رة من���ذ 25 اأكتوبر/ 

ت�شرين الأول اجلاري.
ومل تتوق���ع احلكومة اأن ت�شهم م�شاركة 
الط���الب بات�ش���اع رقع���ة الحتجاجات 
يف بغ���داد وباق���ي املحافظ���ات مما دفع 
امله���دي  عب���د  ع���ادل  ال���وزراء  رئي����س 

للتحذي���ر من ا�شتغالل ه���ذه ال�شريحة، 
واأم���ر باأن يكون الدوام كاماًل بوزارات 
الدولة واملوؤ�ش�شات والدوائر الر�شمية 
واجلامع���ات،  للمدار����س  بالإ�شاف���ة 
ال���دوام  بتعطي���ل  املت�شبب���ني  متوع���دًا 

باإجراءات عقابية �شديدة.
وعل���ى وق���ع ه���ذه التهدي���دات، اأعلنت 
نقاب���ة املعلم���ني يف بيان ع���ن ا�شتمرار 
الإ�ش���راب يف املدار����س ل�شب���وع اآخر 
قاب���ل للتمدي���د، كما قال نقي���ب املعلمني 

عبا�س كاظم ال�شوداين.  

كان���ت  التوا�ش���ل الجتماع���ي  مواق���ع 
حم���رك الحتجاج الطالبي -كما يروي 
ال�ش���وداين- وذل���ك م���ن خ���الل دعوات 

ن�شط���اء ومتظاهرين ميلكون �شفحات 
عل���ى في�شب���وك، نا�شدوا فيه���ا الطالب 
باللتحاق باملظاه���رات والإ�شراب عن 

الدوام.
وي�شي���ف ال�ش���وداين اأن دوافع خروج 
امل�ش���رات  اإىل  املدار����س  تالمي���ذ 

الحتجاجية ترج���ع اإىل بع�س الأفعال 
ال�شتفزازية م���ن قبل اأفراد من القوات 
الأمنية مثل العتداء على املتظاهرين، 

وكان اآخره���ا العت���داء بال�ش���رب على 
اإح���دى  اأم���ام  مظاه���رة  اأثن���اء  طالب���ة 

املدار�س يف بغداد.
وعل���ى وق���ع الحتجاج���ات تك���ر كرة 
قطاع���ات  م�شارك���ة  وت���زداد  الثل���ج 
وا�شع���ة، كما يق���ول ال�شت���اذ اجلامعي 
حيدر عزي���ز، م�ش���را اإىل اأن »م�شاركة 
الط���الب موؤ�شر على رف�س �شعبي كامل 
ل�شيا�ش���ات احلكوم���ات املتعاقب���ة مم���ا 
ي�شهم ب�ش���كل مبا�شر يف زيادة ال�شغط 

على ال�شلطة«.
اأن حاج���ز  وي�شي���ف الكرخ���ي »يب���دو 
اخل���وف انك�شر عند اجلمي���ع، واأ�شبح 
التي���ار ال�شعب���ي جارف���ا وقوي���ا، وكان 
موق���ف نقاب���ة املعلمني خط���وة �شليمة 
ومتوقعة« م�شرا اإىل اأن ح�شم النقابات 
مواقفه���ا جت���اه ق�شي���ة وطني���ة خي���ار 
متوق���ع. واعت���ر اأن احل���راك الطالبي 
موؤث���ر ومهم وقد يتبلور يف قابل الأيام 

ويحرك باقي القطاعات والنقابات.
غي���داء كام���ل مدي���رة مدر�ش���ة ثانوي���ة 
للبن���ات يف بغداد، عرت ع���ن ده�شتها 
مبوقف طالباته���ا الالتي لب�شن ال�شواد 
ب���دل زي املدر�ش���ة حدادًا عل���ى �شحايا 
قتلوا باملظاهرات، م�شيفة اأنها �شمحت 
للطالب���ات بالعت�ش���ام داخ���ل املدر�شة 

خوفًا عليهن من التعر�س لالأذى.
واأ�شارت اإىل اأن الطالبات هتفن للوطن، 
الف�ش���اد  ت�شتنك���ر  �شع���ارات  ورددن 
والقتل، وهن يلوح���ن بالعلم العراقي. 
وتعر غيداء عن �شعورها بالفخر بهذا 
اجلي���ل الواعي واحلري�س على �شالمة 

الوطن وال�شعور بامل�شوؤولية.

 متابعة املدى 

�سجت مواقع التوا�سل 
االجتماعي يف العراق، بخرب 

اختطاف النا�سطة �سبا 
املهداوي، من منطقة البياع، 

م�ساء اأم�س، بعد عودتها 
من �ساحة التحرير، و�سط 

ت�ساوؤالت عن دور اأجهزة 
الدولة املخت�سة حيال ذلك. 

واختطف����ت �شبا ليل����ة اأم�����س الأول ال�شبت، بعد 
عودته����ا م����ن �شاح����ة التحري����ر وذهابه����ا نح����و 
منزلها، حيث متت العملية يف تقاطع الدروي�س، 
فيما ت�ش����ر معلومات تتبع هاتفه����ا اخلا�س باأن 
اخلاطف����ني متواجدون يف منطقة زيونة بالقرب 

من اجلامعة التكنلوجية.
م�ش����ادر، مطلعة حتدثت ع����ن اللحظات الأخرة 
الت����ي م����رت به����ا �شب����ا قب����ل الختط����اف، اإذ اأن 
امله����داوي لديها هاتفني مت تتب����ع م�شارهما، بعد 
خروجه����ا م����ن التحري����ر اىل �شيارته����ا املركونة 
يومي����ا ق����رب فن����دق مردي����ان ث����م اجته����ت اىل 
الك����رادة وع����رت ج�ش����ر اجلادرية ث����م نزلت من 

اجل�ش����ر باجتاه منطق����ة البياع وكان����ت تتحدث 
اإىل اأح����د زمالئها يف الهات����ف عندما مت اخلطف 
يف ال�شاعة 11:21 دقيقة متاما وح�شب الجهزة 
كان املكان يف نزولها من ج�شر اجلادرية باجتاه 

�شاحة احلمزة.
وبح�ش����ب امل�شدر ف����اإن اأح����د الهاتف����ني، ا�شتمر، 
تقاط����ع  يف  متام����ا  اأحدهم����ا  واأغل����ق  بالعم����ل 
الدروي�����س.. لك����ن الآخ����ر يب����دو اأن اخلاطفني مل 
ينتبه����وا لوج����وده فا�شتم����ر بالب����ث ع����ر طريق 
حمم����د القا�ش����م و�ش����ول اىل منطق����ة ال�شناع����ة 

وتوقف نهائيا مقابل اجلامعة التكنولوجية.
حلق����وق  العلي����ا  املفو�شي����ة  طالب����ت  بدوره����ا، 

الن�شان القوات المنية بتحري م�شر النا�شطة 
املدنية �شبا املهداوي .

ودعت املفو�شية يف بيان اأم�س الأحد "احلكومة 
وقواته����ا المنية لتحري م�شر النا�شطة املدنية 
�شب����ا امله����داوي والت����ي اختطف����ت م����ن جه����ات 
جمهول����ة يف مدين����ة البي����اع مركز ق�ش����اء الكرخ 

ببغداد".
واأطل����ق خمت�شون واعالمي����ون ونا�شطون على 
مواق����ع التوا�ش����ل الجتماع����ي ها�شت����اك )اي����ن 
�شب����ا(، يف م�شعى لل�شغط على ال�شطات لك�شف 

م�شرها.
وق����ال اخلب����ر يف �ش����وؤون اجلماع����ات امل�شلحة 

ه�ش����ام الها�شمي، يف من�شور له على الفي�شبوك، 
الإخوة يف عملي����ات بغداد والأمن  “اي����ن �شبا 
الوطن����ي وا�شتخب����ارات الداخلية، ه����ل تعلمون 
اأنه من����ذ �شاعة 11 من م�شاء ليل����ة ام�س واملئات 
من ال�شبان/ات ين����ادون اين #�شبا_املهداوي 
الت����ي اختف����ت ق�شريا، وق����د اخرناكم ع����ن اآخر 
م����كان �شوه����دت �شيارته����ا ب����ه،  احلري����ة ل�شب����ا 
امل�شعف����ة الطبية، احلرية للحرة الن�شمية قبل ان 
تغدر بها اأيادي الآثمني، احلرية ملن تعود ملنزلها 
بعد ي����وم �شاق يف �شاح����ة التحرير، ي����وم مليء 

بالأمل واحللم بالوطن".
مق����دم الرام����ج ال�شاخ����ر احم����د الب�ش����ر عل����ق 

قائاًل: “ م����ّرت 5 �شاعات على اختطاف#�شبا_
امله����داوي وحل����د اللحظة ول موق����ف ر�شمي من 
الجه����زة المنية على الرغم من وجود كامرات 
مراقب����ة يف ال�شوارع �ش����ورت كل �شيء واجتاه 

حترك �شيارة اخلاطفني”.
م����ن جانب اآخ����ر وجهت وال����دة �شب����ا املهداوي، 
ر�شالة اإىل احلكومة، ب�ش����اأن م�شر ابنتها، فيما 
طالب����ت جمموعة م����ن منظمات املجتم����ع املدين 
ال�شلط����ات املعني����ة، ب�شرورة التح����رك العاجل، 

لإنقاذ النا�شطة املهداوي.
وقال����ت والدة �شب����ا يف مقطع مرئ����ي اطلع عليه 
"�شب����ا اختطفت ليل����ة ال�شبت،  "امل����دى" اأم�����س 
ال�شاعة احلادية ع�شر والثلث، اأثناء عودتها اإىل 
املنزل، وقدمنا اإبالغًا اإىل �شرطة البياع ب�شاأنها، 
لك����ن ال�شرطة نف����ت اأن تكون �شب����ا اختطفت يف 

هذه املنطقة".
ووجهت، نداًء اإىل ال�شلطات املخت�شة، ب�شرورة 
ال�ش����راع يف الك�ش����ف ع����ن م�ش����ر ابنته����ا، كما 

طالبت اخلاطفني باإطالق �شراحها.
بدوره����ا، دع����ت جمموعة من منظم����ات املجتمع 
امل����دين، املعنية بحقوق الن�شان والدميقراطية، 
ال�شلط����ات احلكومي����ة، اإىل العم����ل عل����ى اإطالق 

�شراح النا�شطة �شبا املهداوي.
وذكر بيان م�ش����رك ملنظمات، جمعي����ة املواطنة 
العراقي����ة،  امل����راأة  حلق����وق الن�ش����ان، ورابط����ة 
و�شبك����ة امل�شتقبل الدميقراطي����ة العراقية، تلقت 
املدى ن�شخة منه ام�����س اأن "الآن�شة �شبا فرحان 
املهداوي، كانت يف �شاحة التحرير تقدم خدمات 
طبية وا�شعافات اولية للمتظاهرين يوم ال�شبت 
امل�ش����ادف 2019/11/2 وق����د غ����ادرت ال�شاحة 
ال�شاع����ة العا�ش����رة وع�شرين دقيق����ة ليال باجتاه 
البي����اع وهو موقع �شكنها. لك����ن املعلومات التي 
و�شلتن����ا ان الأن�شة �شبا فرحان قد مت اختطافها 
ق�شري����ا حيث مل ت�ش����ل بيتها يف تل����ك الليلة وما 

زالت".
واأ�شاف البيان اأنه "حدث الكثر من الختطافات 
والحتجاجي����ة  املدني����ة  الن�شاط����ات  ب�شب����ب 
وال�شيا�شي����ة كم����ا ح����دث لل�شيدة اف����راح �شوقي 
ي����وم 2017/12/26 وال�شي����د جالل ال�شحماين 
وال�شيد ف����رج البدري، وغرهم"، م�شرًا اإىل اأن 
"جرمية الختطاف الق�شري تعتر من اجلرائم 
اجل�شيم����ة الأث����ر تق����ع امل�شوؤولي����ة كامل����ة عل����ى 
الجهزة المني����ة، خ�شو�شًا والدولة عموما عن 
هذه اجلرائم علم����ا ان العراق من الدول املوقعة 

على اتفاقية منع الختفاء الق�شري".
وطال����ب الأجه����زة الأمنية ب�"التح����ري والك�شف 
ع����ن جرمية الختط����اف لهذه لنا�شط����ة بال�شرعة 
الق�شوى”، موؤكداأ اأنه” �شوف نقدم �شكوانا عن 
هذه اجلرمية التي تعتر من اجلرائم ذات الأثر 
اجل�شي����م �ش����د الن�شانية اىل املنظم����ات الدولية 
وجمال�س حقوق الن�شان يف الحتاد الأوروبي 

والأمم املتحدة".

مدار�للس وموؤ�ص�صللات حكوميللة توا�صللل اإغللاق اأبوابها

مللطللالللبللات بللالللكلل�للصللف علللن ملل�للصللر الللنللا�للصللطللة �للصللبللا امللللهلللداوي
 والدة الفتاة تتحدث عن عملية اختطاف البنتها ومنظمات حقوقية تقدم �سكوى لالأمم املتحدة 

اك��دت تقاري��ر وم�س��اهدات من بغداد وع��دة مدن اأخ��رى يف البالد ا�س��تمرار اإغالق عدد م��ن املدار�س واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة يف اإطار 
التظاهرات التي انطلقت بداية ال�سهر املا�سي. وقالت وكالة ال�سحافة الفرن�سية اإن اإعالن نقابة املعلمني االإ�سراب العام اليوم اأدى اإىل 

�سلل يف معظم املدار�س احلكومية يف العا�سمة وجنوبي البالد.
 بغداد / متابعة املدى

�سبا يف �ساحة التحرير

والدة �سبا

العا�س��ر للي��وم  االحتجاج��ات  ا�س��تمرار 
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 عالء املفرجي

يحيى البطاط
ت�شكيلي

اإن احل���راك الث���وري اجلماهري الوا�شع 
النط���اق، الذي �شم���ل بغ���داد واملحافظات 
الو�شط���ى واجلنوبي���ة، بطريق���ة اده�شت 
اجلميع وفاجاأت اأكرث املتفائلني، ي�شتحق 

التاأم���ل اجل���دي م���ن املثقف���ني، ودرا�شت���ه 
والبناء عليه.

اإن ه���ذا ال�شعود املده����س والغزير للروح 
الوطني���ة العراقي���ة، وال���ذي كن���ت اأظن���ه 
ورمب���ا ظن كث���رون غري اإنه ق���د ُطم�س 
متام���ا، وحلت حمله الهوي���ات والعناوين 
الفرعي���ة، والطائفي���ة الت���ي كر�شها وعمل 
ت�ش���كل  ال���ذي  ال�شيا�ش���ي  النظ���ام  عليه���ا 
بع���د 200٣، ليم���رر م���ن خالله���ا م�ش���روع 

ال�شتحواذ الإيراين على مقدرات البلد.
ه���ذه  يف  العراق���ي  املثق���ف  دور  ان  اأرى 
املرحل���ة ا�شتثم���ار ه���ذا ال�شع���ود اخلالق 
لل���روح الوطني���ة، والعم���ل عل���ى تعزيزه 
وقطع الطريق اأمام اأي حماولت لالرتداد 

اأو النقالب عليه.
اإن هذه اللحظة التاريخية مل تاأت مبح�س 

ال�شدفة، بل هي ولدة حقيقية لروح وطن 
من رم���اد كد�شته احل���روب والنك�شارات 
واملاآ�شي التي مرت على ال�شعب العراقي.

الأخط���ر  ه���ي  القادم���ة  املرحل���ة  اأن  اأرى 
والأهم، �شحيح اأن الوطن يعي�س خما�س 
ولدة جديدة، لكن الأهم هو املحافظة على 
�شحة هذا الوليد املنتظر وبث الروح فيه 
وهذه مهمة ثقافية بالدرجة الأوىل قبل اأن 

تكون مهمة �شيا�شية.

علي عبداالأمري عجام
اإعالمي و�شاعر

اأعظم ما قدمته انتفا�شة ت�شرين العراقية، 
ه���و جتاوزه���ا القي���م ال�شائ���دة اجتماعيًا 
و�شيا�شيًا وثقافيًا. تلك القيم التي ر�شختها 
�شلطت���ا الديكتاتوري���ة ومعار�شوه���ا من 

حكام البالد بعد العام 2003.
عق���ود  ومن���ذ  العراق���ي  املثق���ف  �ش���ورة 
طويلة، ه���ي، اإل فيما ن���در، �شورة مثقف 
ال�شلط���ة الذلي���ل، فه���و لطامل���ا كان تابع���ًا 
ل�شلطة احلك���م اأو �شلطة احلزب اأو �شلطة 

املجتمع اجلائر.
ت�شري���ن  م���ن  الأول  كذل���ك حت���ى  ولأنه���ا 
ل���ذا تول���ت تل���ك   ،2019 الأول/ اأكتوب���ر 
احلركة الجتماعية ال�شابة املغايرة و�شع 
املثقف العراقي يف املكان املنا�شب: درجة 

ال�شفر املعنوي واملادي.
ق���وة هذه احلرك���ة اإنها بال ثقاف���ة �شائدة، 
ول ثقاف���ة متداولة، بل ه���ي منتجة ثقافة 
ل يعرفه���ا الأدي���ب والفن���ان والأكادمي���ي 
وال�شحايف اأكان عر منوذجه قبل 2003 

اأم بعد ذلك. 
وحني جتراأت قلة من ره���ط هذا التكوين 
ال���ذي يحم���ل عن���وان »املثق���ف العراقي«، 
على النزول اإىل مي���دان النتفا�شة معلنة 
رغبتها احلقيقية يف التعلم من جيل ما بعد 
2003، جي���ل الغ�شب الث���وري احلقيقي، 
فه���ي تفعل ال�ش���يء ال�شحيح الذي مل ولن 

تفعله اأغلبية ذلك التكوين البائ�س.
ال�شائ���د(  )بنموذج���ه  العراق���ي  املثق���ف 
تقليدي يف كل �شيء: لغته، اأفكاره، نتاجه 
وح�ش���وره حتى واإن ب���دا بع�شه مدججًا 
باحلداث���ة اأو م���ا بعده���ا، بينم���ا انتفا�شة 
ت�شرين غر تقليدية يف كل �شيء، وهذا ما 
جعله���ا تتقاطع مع م�ش���ار املثقف العراقي 

وتلفظه ب�شرعة وببالغة عالية. 
ج���اءت  �شلط���ة،  ل���كل  مغاي���رة  ولأنه���ا 
النتفا�شة مغايرة مل�ش���ار املثقف العراقي 

التقليدي التاأثر واملعنى.
من ه���م على �شلة بجوه���ر الحتجاجات، 
هم املثقفون العراقيون القلة الذي قالوا ل 
للديكتاتورية مثلما قالوا ل ل�شلطة الف�شاد 
املطل���ق واجلرمي���ة احلاكمة بع���د 2003. 
وحتى ه���وؤلء ل ف�شل لهم ول مّنة بل كان 

موقفهم هذا مفر�شًا وطبيعيًا

د. ثائر العذاري
ناقد واكادميي

اإن اأهم ما اجنزته ثورة ت�شرين اإنها ايقظت 
الروح الوطنية احلقيقية، وجعلت ال�شباب 
خا�شة ي�شعرون بانتماء لوطن ويفخرون 
ب���ه، لكن امله���م الآن اأن يتطور هذا احلراك 
الث���وري لينظم نف�شه يف حرك���ة �شيا�شية 

تقدمية، لها مبادئ وا�شحة. واأرى اإن هذا 
اأم���ر حتم���ي الوق���وع، ظهرت ب���وادره يف 
تنظيم �شاحات التظاهر، والتزام ال�شباب 

كل مبا اأوكل له من عمل.
اإن اخلط���ر املح���دق بالث���ورة الآن هو تلك 
ال�شخ�شي���ات الت���ي ت���روج ب���ان ا�شتقرار 
الدكتاتوري���ة،  بع���ودة  يتحق���ق  الع���راق 
اإذ ي���رون اأن احل���ل الأ�شل���ح لع���راق م���ا 
بعدالث���ورة هو حكوم���ة انتقالية يراأ�شها 
ع�شكري قوي مهمتها حفظ الأمن وتنظيم 

انتخابات.
الرم�ش���اء  م���ن  ي�شتج���ر  كم���ن  ه���ذا  اإن 
بالنار،فالع�شكري رج���ل مدرب على الأمر 
ول ير�ش���ى بغرالطاع���ة، ومهننت���ه ه���ي 
القتل والتدمر، ول يجيد البناء،وتعلمنا 
اأن  الأخ���رى  الأمم  وجت���ارب  جتاربن���ا 
ال�شلط���ة  ع���ن  اأب���دًا  ليتخل���ون  الع�شك���ر 
ب�شهولة، هذا ال�شاب���ط �شيتحجج بالأمن 
اخلارجي���ة  واملوؤام���رات  والإره���اب 
والداخلي���ة ليق���ول اإن البل���د غ���ر جاه���ز 

لنتخابات. 
بعد هذه الت�شحيات وهذا الوعي الوطني، 
ل ينبغي اأن ن�شلم اأمرنا لديكتاتور جديد.
يتحمل املثقفون م�شوؤولية التثقيف ورفع 
درجة الوع���ي يف �شاح���ات التظاهر، عر 
�شياغ���ة ال�شعارات والهتاف���ات والندوات 
الت���ي ميك���ن اأن تتخذ �ش���كل جل�شات �شمر 

م�شائية.
نح���ن ب���اإزاء فر�شة تاريخي���ة ل ينبغي اأن 
ت�شيع لبن���اء وطن دميقراطي تقدمي، ول 
يج���وز اأن ل ت�شتغل ه���ذه الروح الوطنية 
التي بزغت مفاجئة و�شادمة لن�شر الوعي 
باحلري���ة والدميقراطي���ة وثقاف���ة حق���وق 
الإن�شان، والوعي باحلقوق والواجبات، 
لق���د حتول���ت ث���ورة ت�شري���ن اإىل مدر�شة 
وطنية لكنه���ا ملا تزل بحاج���ة اإىل معلمني 

حاذقني.

الللللمللللثللللقللللفللللون فللللللي �للللصللللاحللللة االحللللتللللجللللاج

 متابعة / املدى 

م�سهد المراأة العراقية والفتاة 
والطالبة ، يعد متميزاً في التظاهرات 

التي �سهدتها المدن العراقية  .. 
فالأول مّرة نجد الن�ساء بهذه الكثافة 

جنبًا الى جنب الرجال ، فيما طالبات 
الكليات  ي�ساركن زمالئهن من الطلبة 

في وقفات االحتجاج �سواء داخل 
الجامعة اأم في �ساحات التظاهر ، وفي 

م�ساهد موؤثرة ن�ساهد الن�ساء يعملن 
ما في و�سعهن لمداواة الم�سابين 

والتخفيف عنهم، وتقديم الطعام 
والماء للمحتجين

وت�شه���د الحتجاجات مواق���ف اإن�شاني���ة عديدة 
تت�ش���ع  اللوات���ي  الن�ش���اء  خ���الل  م���ن  تتج�ش���د 
م�شاركتهن لتظهر �شورًا خمتلفة لدعم املحتجني 
يف اأوقات خمتلفة من اليوم، عر ح�شورهن اإىل 
مواق���ع الحتجاج اأو اأداء دوره���ن من منازلهن، 
�شواء يف اإع���داد الطعام وتقدمي الدعم املعنوي. 
وكان م���ن بني اأبرز ال�شور التي ج�ّشدها ح�شور 
امل���راأة الق���وي يف الحتجاجات، عب���ارات »اأمي« 
و«اأختي« التي ينادي بها حمتجون �شبان لن�شاء 

يف مواقع الحتجاج.
يقول حمتج���ون مل يغ���ادروا مواق���ع الحتجاج 
من���ذ اخلام����س والع�شرين من اأكتوب���ر/ ت�شرين 
الأول اجل���اري حني انطلق���ت املرحلة الثانية من 
الحتجاجات، اإّنهم ينالون رعاية من »اأخواتهم« 
و«اأمهاته���م« يف التظاه���رات كاأّنه���م يف منازلهم. 

وه���و تعبر عراق���ي ينّم عن تقدي���ر الرجل �شفة 
الأم اأو الأخت حني يطلقها على ال�شيدة اأو الفتاة 

التي ل يعرفها.
جمموع���ة م���ن الن�ش���اء اأح�ش���رن تن���ور اخلب���ز 
وقنين���ة الغاز واأعددن اخلب���ز العراقي، ووزعنه 
عل���ى املحتج���ني يف بغ���داد. تق���ول اأم نب���اأ، التي 
جته���ز اخلب���ز يف املي���دان، ل���� امل���دى اإّن »�شباننا 

املتظاهرين ي�شتحق���ون اأن نخدمهم باأعيننا. لقد 
�شح���وا وخاطروا لأجلنا. اأق���ل ما ن�شتطيع فعله 

اأن نقدم لهم اخلبز ال�شاخن اللذيذ«.
رن���د و�ش���ايل وه���دى ون���ور، بن���ات م���ا زلن يف 
ريع���ان �شبابه���ن، يحملن عل���ى ظهورهن حقائب 
مليئة بالع�شر و�شطائر »الهامرغر« و«البيتزا« 
ويقل���ن اإنهن اأعددنه���ا باأنف�شه���ن ويوزعنها على 

املحتج���ني. تقول رند ل�«امل���دى« اإّنها و�شديقاتها 
لديه���ن خرة كبرة يف اإع���داد الأطعمة الغربية، 
وي�شتخدم���ن يف اإع���داد ال�شطائ���ر اأف�ش���ل اأنواع 
اللح���وم والأجبان وامل���واد الغذائية واملطيبات. 
ت�شي���ف: »�شعورنا واحد اأن���ا و�شديقاتي ونحن 
ب���ني املحتجني ن���وزع عليه���م الطع���ام. مل ن�شعر 
اأّنه���م غرباء، بل كاأّنه���م اإخوتن���ا وكاأّننا نعرفهم. 
وتقدي���ر  اح���رام  كّله���ا  عب���ارات  ي�شمعونن���ا 
وتعظيم، اأ�شعرونا باأّننا اأهم منهم واأّن عملنا يف 
توزي���ع الطعام لهم اأعظم واأك���ر من ت�شحياتهم 
ومواجهته���م الر�شا�س«. تتاب���ع: »مينعوننا من 
التق���دم اإىل مواقع يعترونها خطرة، اإذ يتجمع 
حمتج���ون يواجه���ون الق���وات الأمني���ة يف حني 
ت�شتم���ر عج���الت الت���وك توك يف حم���ل م�شابني 
اأو �شهداء. لقد زادوا من ت�شميمنا على موا�شلة 

خدمتهم بالطعام«.
اخلدمات الطبي���ة والإ�شعافات من بني اخلدمات 
مل���ن  الحتجاج���ات  يف  الن�ش���اء  تقدمه���ا  الت���ي 
يتعر�شون لإ�شابة، وت�شاهد العديد من ال�شابات 
يتنقل���ن ب���ني املتظاهري���ن اأو يقف���ن يف مواق���ع 
خلفهم ي�شتقبلن م���ن يتعر�شون لإ�شابات �شواء 
بالر�شا�س اأو بقنابل الغ���ازات امل�شيلة للدموع. 
يق���ول نزار طه، اإّنه حني �شق���ط مغ�شيًا عليه، من 
ج���راء �شقوطه بعد اإطالق الق���وات الأمنية واباًل 
م���ن الر�شا�س فوق روؤو�شه���م، اأفاق على �شوت 
فت���اة تناديه بكلمة: اأخي«. ي�شي���ف ل�«املدى« اأّنه 
راأى ال�شاب���ة مت�ش���ح جبينه ووجه���ه وهو ممدد 
عل���ى الر�شيف حني اأفاق. م�شيف���ًا »كانت تبت�شم 
ح���ني اأفقت وتقول يل: اأنت بطل ما بيك �شيء )ل 
ت�شك���و من �شيء( لك���ّن الأف�ش���ل اأن ترتاح �شاعة 

اأو �شاعت���ني«. يوؤك���د اأّن »م�شاع���ر احلب الأخوي 
والأمومة التي تفي�س بها ن�شاوؤنا و�شط �شاحات 
الحتجاج ت�شعرنا مب�شوؤولية كبرة. لقد زادتنا 
ن�شاوؤنا هم���ة ملوا�شلة الحتجاج���ات حتى نهزم 
الأح���زاب احلاكم���ة وتك���ون لن���ا حكوم���ة متثلنا 

وتعمل ل�شاحلنا«.
ن�شاء كث���رات ل ي�شتطعن اخلروج من منازلهن 
دور يف  له���ن  يك���ون  اأن  عل���ى  لكّنه���ن حر�ش���ن 
الحتجاج���ات. م���ن ه���وؤلء اأم عبد الق���ادر، التي 
تق���ول اإّن اأبناءه���ا وبناته���ا وزوجه���ا ي�شاركون 
جميعه���م يف الحتجاج���ات، وت���رى اأّن دوره���ا 
ب�شفته���ا ام���راأة ل يقّل ع���ن دور الرج���ل يف هذا 
الوق���ت ال���ذي ت�شف���ه باأّن���ه »يحت���اج اإىل وقفتنا 
جميع���ًا. ل���ن ن���رك �شبانن���ا فق���ط يف �شاح���ات 
التظاه���ر«. تتاب���ع: »مل اأعر����س عل���ى خ���روج 
اأبنائ���ي الثالثة للم�شارك���ة يف الحتجاجات منذ 
انطالقه���ا، لكّني كن���ت اأحثهم على ع���دم مواجهة 
القوى الأمني���ة واأن يكون���وا بعيدين عن مواقع 
املواجهة، لكن مع م�شاهدتنا العنف الذي تواجه 
به القوى الأمنية �شباننا املحتجني، اأ�شبح لزامًا 
علين���ا اأن ن�ش���ارك جميعن���ا يف الحتجاج���ات«. 
تع���ّد اأم »ق���دوري« اأطعم���ة خمتلف���ة، مبين���ة اأّنها 
فق���ط يف اأول ي���وم لالحتجاجات اأع���دت الطعام 
وحدها، لكن يف الأي���ام التالية �شاركتها جاراتها 
يف اإع���داده، واأ�شبح���ن يطبخن كمي���ة كبرة من 
الطع���ام. ت�شتطرد: »يحمل جاري ب�شيارته البيك 
اأب، اأطباق الطعام اإىل مواقع املحتجني، ويوزع 
الطع���ام له���م« م�ش���رة اإىل اأّنها وجاراته���ا اأخذن 
على عاتقهن ال�شتم���رار مبهمتهن ما دام ال�شبان 

م�شتمرين بالحتجاج.
ابت�ش���ام مهدي، وهي نا�شط���ة ن�شوية كانت تقف 
م���ع جمموعة م���ن الن�شاء ق���رب �شاح���ة التحرير 
حي���ث يتعر�س املحتجون لقمع م���ن قبل القوات 
الأمنية، غالبًا با�شتخ���دام قنابل م�شيلة للدموع. 
تق���ول ابت�ش���ام ل���� موق���ع »امل���دى« اإّن »اأجم���ل ما 
�شاهدت���ه هو اخل���وف علين���ا الظاه���ر يف عيون 
ال�شب���ان املحتج���ني وه���م ين�شحوننا ب���اأن نقف 
بعيدًا لتجن���ب الإ�شابة، حني رف�شن���ا واأ�شررنا 
اأن نك���ون قريبني منه���م وقف �شب���ان اأمامنا مثل 
ال���دروع ك���ي ل ن�شاب ب���اأي �شرر« م�ش���رة اإىل 
اأّن »عب���ارات احرام اأخوية تلقيناها من ال�شبان 
املحتجني. اجلميع كان���وا ينادوننا بكلمة اأختي 

اأو اأمي، التي تنّم عن حّب واحرام وتقدير«.

االحللتللجللاج  �للصللاحللات  فلللي  للللللنلل�للصللاء  بللللارز  دور 
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ذي قار / ح�سني العامل

ك�سف م�سدر مطلع في 
محافظة ذي قار عن تعر�س 

الهيئة الق�سائية المكلفة 
بالنظر بق�سايا معتقلي 
التظاهرات في ذي قار 

الى �سغوط كبيرة من قبل 
جهات �سيا�سية نافذة وذلك 

للحيلولة دون االإفراج عن 
المتظاهرين ، مبينًا اأن 

الق�ساء ولتالفي �سغوط 
الجهات ال�سيا�سية واالتهامات 

الموجهة له باالأنحياز الى 
المتظاهرين قد ي�سطر 

اأحيانًا الى تاأجيل االإفراج عن 
المتهمين لبع�س الوقت.

ويف حديث للمدى قال امل�شدر الذي ف�شل 
ع���دم ذكر ا�شمه اإن » الهيئة الق�شائية التي 
املتظاهري���ن  معتقل���ي  ق�شاي���ا  تنظ���ر يف 
يف ذي ق���ار متر يف حمن���ة وتتعر�س اىل 
�شغ���وط كب���رة من قب���ل جه���ات �شيا�شية 
ناف���ذة وذل���ك للحيلول���ة دون الإف���راج عن 
املتظاهري���ن«، مبين���ًا اأن » مديرية مكافحة 
الرهاب عر�شت على الهيئة الق�شائية 26 
معتقاًل ي���وم الثالثاء املن�ش���رم فا�شطرت 
 13 ع���ن  الف���راج  الق�شائي���ة اىل  الهيئ���ة 
معتق���اًل منه���م واأجل���ت الف���راج ع���ن 13 

اآخرين«.
واأ�ش���ار امل�ش���در اىل اأن » الهيئة الق�شائية 

ق���د ت�شط���ر اأحيان���ًا اىل تاأجي���ل الإف���راج 
عن املتهم���ني لبع�س الوق���ت وذلك لتاليف 
�شغوط اجله���ات ال�شيا�شي���ة والتهامات 
الت���ي يوجهونه���ا للق�ش���اء بالنحياز اىل 

املتظاهرين«.
ومن جانب���ه قال رئي�س غرفة املحامني يف 
ذي قار حازم جبار غايل الكناين للمدى اإن 
» عدد املعتقلني من امل�شاركني بالتظاهرات 
ال�شلمي���ة الأخرة يف حمافظة ذي قار بلغ 
50 معتق���اًل حتى الآن »، مبين���ًا اأن » نقابة 
املحام���ني �شكل���ت فريق���ًا تطوعي���ًا للدفاع 
عنهم وحالي���ًا يجري العم���ل على الفراج 

عنهم بكفالة �شامنة«.
اأع���داد  ك���رثة   « اأن  اىل  الكن���اين  واأ�ش���ار 
املعتقل���ني من املتظاهري���ن ا�شطر جمل�س 
الق�ش���اء اىل ت�شكي���ل هيئ���ة ق�شائي���ة م���ن 
ث���الث ق�شاة للنظ���ر يف ق�شاياهم والعمل 

على ح�شمها بال�شرعة املمكنة«.
ويف ذات ال�شي���اق اأ�شار عدد من املعتقلني 
اىل اأن » املتظاهري���ن يواجه���ون �شكاوى 

جب���ار  المني���ة  اللجن���ة  رئي����س  رفعه���ا 
املحاف���ظ  ع���ن  ف�ش���اًل  وابن���ه  املو�ش���وي 
وابن���ه وع�شائب اأهل احل���ق«، منوها اىل 
ان » ال�ش���كاوى تته���م املتظاهرين باحلرق 

والتخريب«.
يف حني دعا عدد من املحامني اأهايل �شهداء 
ق�شائي���ة  دع���اوى  رف���ع  اىل  التظاه���رات 
�شد اجلهات التي اطلق���ت الر�شا�س على 
ابنائهم ليت�شنى للق�شاء اتخاذ الإجراءات 

القانونية بحق املتورطني بالقتل«.
م���ن جه���ة اأخرى ك�ش���ف م�ش���در اأمني يف 
معتق���ل و23  مئ���ة  اأن  ق���ار  ذي  حمافظ���ة 
جريحًا فح�شيلة تظاهرات ق�شاء ال�شطرة 

والن�شر 
ع�ش���رات  يوا�ش���ل  ال�شي���اق  ذات  ويف 
اجلامع���ات  وطلب���ة  طالب���ات  م���ن  اآللف 
واملعاه���د والإعدادي���ات  تظاهراته���م يف 
�شاح���ة احلبوب���ي و�ش���ط النا�شرية وذلك 
يف خط���وة لدعم التظاه���رات املطلبية يف 

املحافظة.

وقالت الطالبة اجلامعية فاتن اأحمد للمدى 
اإن » طلبة الكلي���ات واملعاهد والإعداديات 
للمطالب���ة  الي���وم  تظاه���رة  يف  �شارك���وا 
بحقوقه���م الت���ي �شلبتها الأح���زاب وكذلك 
لدع���م التظاهرات املطلبي���ة التي تعر�شت 
للقم���ع بدم بارد »، م�شرة اىل اأن »  الطلبة 
ل ي�شع���رون باحلماي���ة ول يطمئنون على 
احلالي���ة  احلكوم���ة  ظ���ل  يف  م�شتقبله���م 
الت���ي جعلت مئ���ات الآلف من اخلريجني 
موؤك���دة   ،« والبطال���ة  الع���وز  يعي�ش���ون 
اإ�ش���رار الطلبة عل���ى موا�شلة التظاهرات 
رغم التهديدات بالف�شل من الدرا�شة التي 

تبلغوا بها موؤخرًا«.
وب���دوره قال الطالب عبا�س ح�شني للمدى 
اإن » احلكومة احلالية والطبقة ال�شيا�شية 
اثبت���ت ف�شلها على م���دى 16 عامًا ولهذا ل 
نعتق���د اأن عملي���ة اإ�شالحها ممكن���ة ولهذا 

نطال���ب بتغيره���ا بحكوم���ة وطنية تلبي 
طموحات ومطال���ب ال�شعب وتق�شي على 
الف�ش���اد«، مبين���ا اأن » بقاء ه���ذه احلكومة 
يعني اأن الطلبة احلاليني �شين�شمون اىل 

جي�س العاطلني عند تخرجهم«.
مبين���ا اأن » �شقيق���ه ال���ذي تخ���رج من���ذ 5 
�شن���وات ل زال عاط���اًل ع���ن العم���ل ولهذا 
ه���و م�ش���اب بالإحب���اط ول ياأم���ل خ���رًا 

باحلكومة احلالية«.
وم���ن جانبه قال الطال���ب اجلامعي عبا�س 
يا�ش���ر اإن » نريد وطنًا ك���ون ال�شعب ومن 
بينهم �شريحة الطلبة ي�شعرون اأن وطنهم 
�شاع عل���ى اأيدي ال�شيا�شي���ني احلاليني »، 
مبين���ا اأن » اخلريج���ني مل يح�شل���وا على 
اأب�ش���ط حقوقهم املتمثل���ة بفر�شة التعيني 

.«
الطلب���ة ه���ي ج���زء  » مطال���ب  اأن  موؤك���دًا 

م���ن مطال���ب ال�شع���ب واإن كان���ت حتم���ل 
خ�شو�شية املطالب الطالبية ».

ورفع املتظاهرون من الطلبة �شعارات من 
قبي���ل ) احنا ط���الب الث���ورة ، اأحزاب بره 
ب���ره (، ) ه���اي الثورة طالبي���ة ، ل مند�س 
ول بعثي���ة ( ، ) ا�شم���ع �شتك���ول الطالب ، 
كال كال لالأح���زاب ( ، ) ماكو وطن – ماكو 
دوام (، ) نري���د وطن ، ن���ازل اأخذ حقي (، 

)ل تطور ل بناء ب�س خيانة وعمالء (.
يف  الطالبي���ة  التظاه���رات  و�شه���دت 

النا�شرية م�شاركة ن�شوية لفتة.
وكان���ت م�ش���ادر �شحي���ة يف حمافظة ذي 
قار ك�شفت يوم ال�شبت ) 26 ت�شرين الأول 
2019 ( ع���ن ارتف���اع ح�شيل���ة تظاه���رات 
�شهي���دًا   12 املن�ش���رم اىل  ي���وم اجلمع���ة 
156 جريحًا، بينه���ا 4 جثث متفحمة عرث 
عليه���ا يف اح���د املكات���ب احلزبي���ة، ، فيما 

اته���م نا�شط���ون القوات الأمني���ة بالتخلي 
ع���ن حماي���ة املتظاهرين وتركه���م يالقون 
م�شره���م على اي���دي املجامي���ع امل�شلحة 
احل���ي  الر�شا����س  عليه���م  اطلق���ت  الت���ي 

وقتلتهم بدم بارد.
  وكان���ت العديد من املحافظ���ات العراقية 
وم���ن بينه���ا حمافظ���ة ذي قار ق���د �شهدت 
جتدد التظاه���رات املطلبية يوم اجلمعة ) 
25 ت�شري���ن الول 2019 ( وق���د ح�شل���ت 
مواجهات عنيفة بني املتظاهرين والقوات 
الأمني���ة وجماميع م�شلح���ة راح �شحيتها 
اك���رث من 30 �شهيدًا وما يتجاوز األ� 2000 

جريح يف عموم املحافظات املذكورة.
و�شه���دت حمافظ���ة ذي قار خ���الل الأ�شهر 
الأخرة والأيام القليلة املا�شية �شل�شلة من 
التظاهرات املطلبية كان اآخرها تظاهرات 
مطل���ع ت�شري���ن الأول الت���ي انطلق���ت منذ 
ي���وم الثالث���اء )1 ت�شري���ن الأول 2019( 
و�شارك فيها اآلف املتظاهرين وتوا�شلت 
عل���ى م���دى 6 اأي���ام دامي���ة راح �شحيته���ا 
22 �شهي���دًا و 391 جريح���ًا بح�شب دائرة 
�شح���ة ذي ق���ار ، وذلك اأث���ر مواجهات بني 
املتظاهري���ن وقوات ال�شرط���ة ا�شتخدمت 
فيه���ا الأخرة اإط���الق الر�شا����س احلي ، 
ورف���ع املتظاه���رون الذي���ن معظمه���م من 
�شريحة ال�شباب �شعارات تطالب باإ�شقاط 
النظ���ام وتوفر فر�س العم���ل واخلدمات 

ال�شا�شية.
مطل���ع  انطلق���ت  الحتجاج���ات  وكان���ت 
10 حمافظ���ات  2019 يف  ت�شري���ن الأول 
عراقية من بينها العا�شمة بغداد للمطالبة 
بتح�ش���ني اخلدم���ات وتوف���ر فر�س عمل 
وحماربة الف�ش���اد، وا�شتمرت ملدة 6 اأيام، 
 120 نح���و  الحتجاج���ات  خ���الل  ووق���ع 
قتياًل، بينه���م عدد من اأف���راد الأمن، ف�شاًل 
ع���ن اإ�شابة اأكرث م���ن 6 اآلف اآخرين، فيما 
اأقرت احلكومة با�شتخ���دام قواتها العنف 
املفرط �شد املحتجني، وتعهدت مبحا�شبة 

امل�شوؤولني عن العنف.    

مئة معتقل و23 جريحًا في تظاهرات ال�سطرة والن�سر 

جهات �صيا�صية ت�صغط على الق�صاء للحيلولة دون االإفراج عن معتقلي التظاهرات

 بغداد / حممد حكمت 

باألوانها اجلميلة التي زينت 
تظاهرات بغداد منذ انطالقها، 
و�سبانها الذين يتقا�سمون الفقر 

واحلرمان، ويدفعهم ال�سعور 
بالظلم، احتلت عربات “التك تك” 
قلوب البغداديني، بعد اأن زاحمتهم 

يف ال�سوارع بحثًا عن لقمة العي�س.
حتّولت تلك العربات ال�سغرية اإىل 

اأيقونة لالحتجاجات، تخرتق 
ال�سفوف حتت قنابل الغاز 

والر�سا�س، تنقل ال�سحايا وتدفع 
املوؤن والدواء اإىل املتظاهرين، 

وك�سب �سبانها �سعبية غري 
م�سبوقة، تهتف لهم فتيات بغداد، 

ويتغنى بهم ال�سعراء.

ل ت���كاد مت���ر حلظ���ات يف �شاح���ة التحري���ر وما 
حوله���ا دون ن�ش���اط لعرب���ات “التك الت���ك” التي 
متتد من ج�شر اجلمهوري���ة حتى مدينة ال�شدر، 
تق���دم خدماته���ا جمانًا ويرف����س �شائقوه���ا اأخذ 

الترعات.
ويق���ول �شائق “التك ت���ك” اأحمد ذو ال����23 عامًا 
اإن “عربت���ه هذه هي امل�شدر الوحيد لتاأمني لقمة 
العي����س له ولأ�شرت���ه، ول يتجاوز دخله منها 20 
األف دين���ار يوميًا”، مبين���ًا اأن “املبلغ غر كاف، 

لكن لي�س هناك حيلة”.
يتواجد اأحمد يف التظاهرات منذ مطلع ت�شرين، 
ويق���ول اإن الغاية الأ�شا�شية كانت نقل امل�شابني، 
بع���د اأن ف�شلت �شي���ارات الإ�شع���اف يف اإنقاذ من 

ي�شقط يف الوقت املنا�شب، اأو اإخالء القتلى.
لأحم���د ثالث���ة اأطف���ال، اأحدهم يعاين م���ن “خلع 
ولدي”، يع���ود اإىل لقاءه���م فج���رًا، ث���م يخ���رج 
جمددًا ب�شكل مبكر لمتام عمله على خط نقل يف 
منطق���ة ال�شع���ب، �شمال �شرق���ي العا�شمة بغداد، 

قبل اأن يعود اإىل �شاحة التحرير.
قاتل اأحم���د يف �شفوف احل�ش���د ال�شعبي، طوال 
عام���ني، كم���ا ي���روي، �ش���ارك خالله���ا يف معارك 
بيج���ي وال����600 واملاحل���ة وجام���ع الفت���اح، يف 
حمافظ���ة �شالح الدي���ن، لكنه “طرد م���ن احل�شد 
ال�شعب���ي، بعد اأن طلب اإجازة لعالج طفله”، على 

حد قوله.

يق���ول اإن���ه اكت�ش���ف لحق���ًا، وجود ا�شم���ه �شمن 
القوائ���م الإلكرونية لهيئة احل�شد ال�شعبي، لكن 
راتبه ال�شهري يذهب اإىل “جهة جمهولة”، فقرر 
بع���د اأن “اأ�شاب���ه الياأ����س”، العم���ل ك�شائق “تك 
تك” وتاأم���ني رزق عائلته، حيث ي�شكن يف منزل 

�شمن حي قائم على اأر�س للدولة “جتاوز”.
واأطلق���ت عدة مب���ادرات مل�شاع���دة �شائقي “التك 
ت���ك”، لك���ن اأغلبه���م يرف�شون ذل���ك. يقول حممد 
�شهاب حممود، الذي يتواجد يف �شاحة التحرير 
رفق���ة اأخي���ه، اإن “م���ن املعي���ب اأخذ امل���ال مقابل 
مهمة وطني���ة، فالتظاه���رات للوط���ن وللمواطن 
ومطالبنا واح���دة، وقوتها من تكاتفنا، فاأنا اأنقل 

امل�شاب���ني والب�شائ���ع واأخي يخم���د قنابل الغاز 
امل�شي���ل للدموع، وهناك من يت���وىل �شراء املواد 
الغذائي���ة وامل�شتلزمات الطبي���ة وتاأمني الوقود، 

واآخرون يهتفون”.
يتلقى حمم���ود و�شقيق���ه، مكاملات م���ن والدتهما 
حتثهم���ا عل���ى الع���ودة اإىل املن���زل، يق���ول اإنه���ا 
تخ�ش���ى اأن ي�شيبهم���ا مك���روه، لكن���ه يطمئنه���ا 
�شاخ���رًا: “احن���ا م���ن داع�س م���ا خفن���ا.. تريدنا 

نخاف من م�شيلة الدموع!”.
وملحم���ود ق�شة مع احل�ش���د ال�شعب���ي اأي�شًا، فقد 
قاتل تنظيم “داع�س” لكنه ترك �شفوف احل�شد، 
“اإثر عدم تلقيه اأي م�شاعدة من احلكومة توؤمن 

معي�ش���ة عائلته”، فيما ي�شتمر من���ذ اأيام يف اأداء 
مهام���ه التطوعي���ة يف �شاح���ة التحري���ر لف���رات 

ت�شل اأحيانًا حتى 20 �شاعة، على حد قوله.
ب�”عفويته���ا”،  ت�شري���ن  احتجاج���ات  ومتي���زت 
وابتع���اد حمركاته���ا ع���ن الأح���زاب والأط���راف 
ال�شيا�شية، وكذلك التي���ارات الدينية والطائفية، 
وهو مادف���ع مئ���ات الآلف اإىل امل�شاركة فيها يف 

بغداد واملحافظات.
ويقول �شائق “التك تك”، علي حيدرة، الذي فرغ 
للتو م���ن نقل بع�س امل���واد الغذائي���ة و�شناديق 
“القتال  اإن  “البيب�ش���ي” اإىل �شاح���ة التحري���ر، 
�شد تنظي���م داع�س، ا�شط���ره اإىل اقرا�س نحو 
4 مالي���ني دين���ار لإعال���ة عائلته، لكن���ه متكن من 

ت�شديدها لحقًا من خالل عربته”.
وي�شي���ف ذو ال����26 عام���ًا، اإن “الظل���م الذي حل 
بالفق���راء واليتامى يدفعه اإىل البقاء يف �شاحات 
الحتج���اج، حيث هذه التظاهرات ال�شعبية التي 

ل تخ�شع لأي جهة اأو تيار”.
ل ميل���ك اأغلب ال�شائقني هن���ا عربات “التك تك”، 
فثمنه���ا مرتفع، ي�شل اإىل نح���و 3 ماليني دينار. 

ي�شتاأج���ر ال�شبان العربات من مالكها مقابل نحو 
60 األف دينار اأ�شبوعيًا.

يجن���ي �شائ���ق “الت���ك تك” نح���و 25 األ���ف دينار 
يومًا، يذهب 10 اآلف منها اإىل مالك “التك تك”، 
وم���ا تبقى يعيلون به اأ�شره���م، كما يبني حيدرة، 
موؤكدًا اأن “م���ا يجينه ل ي�شد احتياجات اأ�شرته، 

لكن غياب فر�س العمل ي�شطره اإىل ذلك”.
ي�شع���ر اأغلب رفاق حيدرة وحمم���ود واأحمد، من 
�شائق���ي “الت���ك ت���ك” الذي���ن ا�شتطلع���ت اأراءهم 
“امل���دى”، باحليف، يرون ق�ش�شهم يف املعارك 
�ش���د تنظي���م “داع����س”، وق�ش�ش���ًا اأ�ش���د مرارة 
عن الفق���ر واحلرمان وغياب اخلدم���ات و�شياع 
احلق���وق، عل���ى اأر����س النف���ط وال���رثوات، فيما 
يتفق اأغلبهم على اأن التغير ممكن لكنه “يحتاج 

اإىل ال�شر قلياًل”.
ويتقا�شم هوؤلء ال�شباب، ظروفًا مت�شابهة، حيث 
ال�شك���ن يف الع�شوائي���ات، و�شي���اع فر�شه���م يف 
التعلي���م، والعمل يف �شن مبك���رة، يف ظل الياأ�س 

من حياة اأف�شل مع وجود النظام القائم.
عن موقع نا�س 

  التك تك” بطل �صاحة التحرير .. و�صبابه يراهنون على قوة �صربهم جتاه احلكومة 



مثل  ات�شاعًا،  اأ�شد  ف�شيحًا  وطنًا  جعلت  كرا�شي  ثالثة  م�شاحتها  عربة 
�شامة �شوداء برغم �شغرها جتعل الوجَه اأجمل. عربة بثالثة دواليب 
ملاذا؟  الرباعي.  الدفع  �شيارات  �شلوك  وت�شلك  متبجحة  بنرٍة  تتكلم 
لنوعية من حتملهم ومن يقودها، لل�شرعة التي ي�شر بها القائد وهو 
املوَت ب�شرعته، كذلك  الذي غلب  قائد قطار املوت  يحمل جريحًا، مثل 
قوامه  منظر  يلغي  كي  ف�شفا�شا  معطفا  يلب�س  �شغر  كل  عظمة  هي 
النحيل، يقول ما ي�شعى لقوله باأقوى نرة يف �شوته، مانعًا املوت من 
اللحاق به. �شرعته تفوق �شرعة موٍت ميار�س مهنته بدون توقف منذ 

مع�شية اآدم، معطيا لنف�شه احلق با�شتئناف قراراته.
يلحق  اأن  قرر  والذي  القيادة  دفة  يدير  الذي  الهزيل  الغر  هذا  هو  من 
هزميًة باملوت، يهدم كرياء من ميتلك عددا من الأ�شماء يف اللغة يفوق 
نْيط....؟.  نزع،  حمام،  فْود،  حني،  حتف،  احت�شار،  نيطل،  الأربعني: 
الأربعون  اأ�شماوؤه  عليه  اأنعمت  جمرما  ي�شارع  اأنه  يعرف  كان  اأتراه 
يعلو  الذي  ال�شلطان  بيت  يعلو حتى على  مت�شلق  اأعتى  بقدرة جتعله 
الذي توّرد وجهه من  اأن يتقدم، هذا  األي�س طي�شا  البيوت؟.  على بقية 
برزتا  مثل جْزرتني  وارتفعت عظمتا وجنتيه  اأنفه،  و�شال  الرد  �شدة 
ب�شبب اجلزر يف املياه، لكنه يدخل يف م�شاجرة ُي�شمع �شجيجها من 
مع من  يتالوى  مل�شلوب اجلاه هذا كي  اأعطى احلياة  الذي  ما  بعيد؟. 
اأفرد لنف�شه �شفحة كاملة من قامو�س ل�شان العرب. متى تفّتحت مداركه 
وهو نائم طوال عمره على اأر�س �شاغطة على راأ�شه، وقد �شاقت دائرة 
به  �شيلحق  جوعا  ماتت  اإن  عائلة  على  خماوف  داخلته  حني  تفكره 

العار؟.
كال لي�س طي�شا ما يقوم به هزيل يتقدم بعربته وهو ي�شتمع لنب�شات 
الإرادة  لكن  نعم،  قدٌر  »املوت  يردد  وهو  عزمه  من  ي�شد  جريح  قلب 
وحدها من جتعل قدومه يف غر اأوانه«، كاأنه �شمع املتنبي وهو ي�شف 
غفلة املوت عن �شيف الدولة يف واحدة من اأعظم ما يف حوزة التاريخ 
من معارك قائال »وقفت وما يف املوت �شك لواقف/ كاأنك يف جفن الردى 

وهو نائم«.
ال�شائق الهزيل يتقدم مندفعا حتت وقع نب�س قلب اجلريح الذي يحمله 
ولديه ما يقوله للموت »الرياح وحدها من توؤخر و�شول الأمطار اإىل 
الأر�س«. �شائق هزيل يطلق على نف�شه« ابن امللحة« لديه تبحٌر وا�شع 
يف طرق هزمية املوت. من اأين اكت�شب هذه املعرفة؟. من تاريخ كوارث 
حمنة  اأعماق  من  جاءه  مبوؤهل  حظي  ولأنه  الأر�س،  هذه  على  مرت 
�شوى  �شاغل  من  لديهم  يكن  ومل  الأر�س،  هذه  �شكنوا  الذين  اأ�شالفه 
مواجهة جمهرة طويلة من اأ�شماء املوت التي زود بها اأجداده قامو�س 
اآبائه هدايتَه، كي  ل�شان العرب. عندما يرى اجلريح يطلب من تاريخ 

يجدوا له طريقة متعارف عليها من �شجالتهم لكيفية هزمية املوت.
اأن  ل�شدة هزاله،  الأذى. ل ميكنك،  الهزيل على ن�شيبه من  ح�شل هذا 
�شمة  من  هناك  كانت  اإن  مكرثا،  يكون  اأن  اجلوع  عّلمه  عمره.  حتزر 
اأن له غ�شٌب ي�شر على رجلني لطول  اإليها، هي  فيه ت�شتحق الإ�شارة 
طفل  وداعة  له  اأبيه،  عن  يبحث  املوتى  ثالجة  اأمام  ولأيام  مرابطته 
وخجل من اإظهار بلواه لوجود من هو اأ�شد تعا�شة منه، لكنه ل يعتر 

م�شائب الآخرين مورد رزق له.
غّر هذا الهزيل ن�شو�س الأ�شاطر التي ت�شف اأبطال املالحم باأنهم ب�شر 
ن�شف اآلهة، عمالقة ل ي�شتكون من عار�س مر�شي، تتلب�س ت�شرفاتهم 
رعونٌة من �شدة رغبتهم لالإتيان باأفعال ذات موا�شفات قيا�شية. �شّحح 
كالم  قول  دون  البطولة  عن  واملفاهيم  الأحكام  كل  هذا  امللحة«  »ابن 
متبجح. هو اأ�شبه بفاأر ديزين برغم �شاآلته جلب ل�شاحبه ثروة طائلة.

وطنك  له  تقول  ل  تودعه  عندما  العبثية  احلروب  زمن  يف  اأمه  كانت 
مثل  وحيدة  تكون  اأن  من  خوفا  بالأطفال  فّكر  تقول  بل  اإليك  بحاجة 
تقول  التحرير  �شاحة  كتفيه. يف  راأ�شه بني  ي�شع  ي�شترد  عندما  طر 
هذه الأم »رّبيته ملثل هذا اليوم«. يريحها اأن ينت�شر فلذة كبدها للطرف 

املظلوم حني ت�شرخ »ما هّبط را�شي«.
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“تك  ال�  دخول  الأحد،  حرب،  طارق  القانوين  اخلبر  اأعلن 
يف  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ممثلة  ا�شتقلته  الذي  تك” 
قبل  التحرير  �شاحة  اإىل  زيارتها  اأثناء  العراق بال�شاخارت، 

اأيام �شوق املزاد العاملي.
ان   )2019 الثاين  ت�شرين   3( اأم�س  بيان  يف  حرب  وقال 
"التك توك الذي ا�شتخدمته ممثلة الأمني العام لالأمم املتحدة 
يف العراق بال�شاخارت دخل �شوق املزاد العاملي حيث توالت 
العرو�س لأجل �شراء هذا التك توك والحتفاظ به كونه اآلة 

منا�شبة  ويف  دولية  �شخ�شية  من  وا�شتخدمت  غريبة  نقل 
خا�شة هي تظاهرات �شاحة التحرير والذي يبدو اأن هنالك 
توقفًا يف بيعه، لكي ي�شل اإىل اأعلى �شعر يف ال�شوق العاملية 
فبلغت  و�شخ�شي  ومكاين  زماين  امتياز  على  ح�شل  كونه 

�شهرته اأكرث من �شهرة �شيارات جنوم هوليوود".
واأ�شاف "اأما بالن�شبة لبال�شخارت ممثلة الأمني العام لالأمم 
املتحدة فاأن خطوتها مل ي�شبقها اأي مبدع �شيا�شيًا كما فعلت 
اذ اأقدمت على خطوة التك توك على الرغم من زحمة املكان 

والقنابل امل�شيلة للدموع واجلرحى واآلف املتظاهرين وهذا 
يوؤهلها لأن تكون مر�شحة �شاخنة لنيل جائزة نوبل لل�شالم 
اإذ موقفها اأكرث �شجاعة من موقف ناديه مراد التي مت منحها 
النوبل ال�شنة احلالية كما اأن ذلك اأهلها للو�شول اىل من�شب 
عامل  يف  من�شب  اأعلى  وهو  املتحدة  لالأمم  العام  المني 
اليوم". وتابع ان "�شاحة التحرير واملتظاهرين والتك توك 
فتحوا الباب وا�شعًا اأمامها على اأو�شع ما يكون دوليًا فطوبى 

لها من �شجاعة اأقدمت على خطوة �شجاعه انعدم مثيلها".

حكاية تك تك عراقي يدخل 
مزاد ال�صوق العالمي.. 

 عامر موؤيد

يف �شاح���ة التحرير وم���ع ا�شتمرار 
الحتجاجات ليام ع���دة، تخ�ش�س 
كث���رون لإدام���ة ه���ذه التظاه���رات 
ومنها الفريق اخلا�س برفع القنابل 

امل�شيلة للدموع حلظة وقوعها .
هذه الف���رق متركزها الرئي�س يكون 
يف نف���ق �ش���ارع ال�شع���دون ومنه���ا 
يت���م النط���الق نح���و مناط���ق ال�شد 
اجلمهوري���ة  ح�ش���رة  يف  املبا�ش���رة 

وال�شنك وجرف �شاطئ دجلة. 
رغ���م ان هذه املهمة لي�ش���ت بال�شهلة 
لك���ن ن�ش���اء تخ�ش�ش���ن بذل���ك ومنذ 
اليوم الول يتواج���دن مع زمالئهن 

يف اخلطوط الوىل. 
مقتب���ل  يف  جدوع-�ش���اب  ح�ش���ني 
العمر وهو طال���ب يف كلية الهند�شة 
يق���ول ل�"امل���دى" ان "الكث���ر كانوا 
بختنق���ون ج���راء �شق���وط القناب���ل 
كب���رة  وباأع���داد  للدم���وع  امل�شيل���ة 
فظه���رت فك���رة تاأ�شي����س ف���رق لرفع 

القنابل".
وب���ني ان هذا المر "ل ميحو وجود 
اختناق���ات ل���دى املتظاهري���ن لكن���ه 
يقل���ل ذل���ك بن�شبة كب���رة خا�شة اذا 

مت رميه���ا ف���ور �شقوطه���ا يف �شاحة 
الي���ام  يف  كان���ت  مثلم���ا  التحري���ر 

الوىل من التظاهرات"0
واأ�ش���ار اىل ان العم���ل يف مو�شوع 
رفع القناب���ل امل�شيلة للدموع ا�شبح 
وفق خطط مدرو�شة لتاليف �شقوط 
اكر ع���دد من املتظاهري���ن مبينا ان 
اخلط���ط الن خمتلف���ة م���ع اقت�شار 
�شق���وط القنابل على مناط���ق ال�شد 

املبا�ش���رة. �شابة اي�ش���ا كانت �شمن 
الفري���ق لكنها رف�ش���ت ك�شف ا�شمها 
قال���ت ل���� )امل���دى( ان "املو�شوع يف 
البداي���ة كان خموفا لك���ن �شرعان ما 
حت���ول اىل ا�ش���رار وعزمية خا�شة 
مع تواجدي يف منطقة يكون عملها 

اخماد القنبلة". 
وا�شاف���ت ان "تق�شي���م العمل يكون 
وفق اآلية والنظ���ر اىل الأماكن التي 

يت���م رم���ي القناب���ل فيه���ا بعي���دا عن 
املتظاهري���ن ويف مناط���ق معزول���ة 

والبع�س يتم اإخمادها"0
وبينت ان البع�س تعر�س لالختناق 
نظ���را لرمي اك���رث من قنبل���ة يف اآن 
واح���د لكن ه���ذا المر مل يق���ف اأمام 
العم���ل وامل�ش���ي يف  حتدياتن���ا يف 

عملنا. 
يف  بك���رثة  املتوف���رة  البطاني���ات 

�شاح���ات الحتج���اج كان���ت امل�شدر 
الرئي����س ل�ش���د القناب���ل حي���ث يت���م 
رميها يف النف���ق وبعدها تتم عملية 
م���ادة  و�ش���ع  يت���م  حي���ث  الإخم���اد 
البب�شي عل���ى البطانية ك���ي تنطفئ 

ب�شكل �شريع"0
ال�شوات���ر  يف  املوج���ود  الفري���ق 
املتقدم���ة عمله يكون اك���رث �شعوبة 
حيث يق���ول اثر جن���م ل�)املدى( ان 
"املو�ش���وع هن���اك خمتلف نوعا ما 

لنه يحتاج اىل �شرعة اكر".
واأ�ش���اف ان امل�شكل���ة �شق���وط ع���دد 
كب���ر م���ن القناب���ل يف اآن واح���د ما 
وكذل���ك  ب�شرع���ة  نتح���رك  بجعلن���ا 
�ش���رورة رميه���ا يف النه���ر يكون او 

اخمادها يف اللحظة. 
وبالأخ����س  "العم���ل  ه���ذا  ان  وزاد 
يف املناط���ق الأمامي���ة �شاهم بتقليل 
الختناق���ات ب�شكل كب���ر وبالتاأكيد 
ف���ان الفري���ق يرت���دي اأقنع���ة خا�شة 

تقاوم الغاز وخوذة كذلك"0
ووثقت املفو�شية �شق���وط اإ�شابات 
ب�شب���ب  املتظاهري���ن  �شف���وف  يف 
الأح���داث الت���ي  ج���رت يف حمافظة 

الب�شرة )ام ق�شر(.
تابع���ت املفو�شية وم���ن خالل فرقها 

ج���رت  الت���ي  الأح���داث  الر�شدي���ة 
يف حمافظ���ة الب�ش���رة والت���ي اأدت 
اىل �شدام���ات ب���ني الق���وات المنية 
واملتظاهري���ن عن���د مين���اء ام ق�ش���ر 
و�شق���وط )120 ( م�شاب���ا يرق���دون 
ب�شب���ب  ق�ش���ر  ام  م�شت�شف���ى  يف 
ا�شتخ���دام الغ���ازات امل�شيلة للدموع 
من قبل الق���وات المني���ة وب�شورة 
مبا�شرة جت���اه املتظاهرين واإطالق 

الر�شا�س احلي لتفريقهم.
ويف الوقت الذي توؤكد فيه املفو�شية 
ح���ق التظاه���ر ال�شلمي فانه���ا تدعو 
يف  باللت���زام  املتظاهري���ن  كاف���ة 
اأماك���ن التظاهرات وع���دم تعري�س 
املراف���ق العامة واملمتل���كات للخطر 
وخ�شو�ش���ا ان املوان���ى متث���ل اهم 
م���وارد القت�ش���اد لل�شع���ب العراقي 
وان اإحل���اق ال�شرر به���ا او تعطيلها 
�شينعك����س �شلب���ا على كاف���ة حقوق 

ابناء ال�شعب العراقي ومعي�شتهم.
كما تدعو املفو�شية القوات المنية 
اىل اتخ���اذ اأق�ش���ى درج���ات �شب���ط 
النف�س يف التعامل م���ع املتظاهرين 
والمتناع ع���ن ا�شتخ���دام الأ�شلحة 
الت���ي ت�شب���ب ا�ش���رارًا ج�شدية �شد 

املتظاهرين.

يوميات �ساحة التحرير

فرق متخ�ص�صة لرفع القنابل الم�صيلة 
للدموع حال وقوعها

 ريا�س رمزي

يا وطن �صائقي التك تك 
اأحبك االآن اأكرث

مشاهدات من ساحة التحرير


