
 متابعة / املدى 

قال مر�صد 
نتبلوك�س ملراقبة 

الإنرتنت، يف 
�صاعة متاأخرة 

من م�صاء الإثنني 
4 ت�صرين الثاين 

2019، اإن خدمات 
الإنرتنت انقطعت 

يف بغداد ومعظم 
اأنحاء العراق، يف 

الوقت الذي ت�صهد 
فيه البالد موجة 
من الحتجاجات 

املناه�صة للحكومة.

ملحق يومي يوثق انتفا�صة العراقيين ي�صدر عن موؤ�ص�صة  لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

العدد )4541( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - االربعاء )6( ت�شرين الثاين  2019

م�����������ث�����������ق�����������ف�����������ون ف������������������ي �������������ص������������اح������������ة الح������������ت������������ج������������اج

م���ط���اب���خ ف����ي ����ص���اح���ة ال���ت���ح���ري���ر ت���رف���ع ����ص���ع���ار »م����ج����ان����ًا« ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن   

الأول �������ص������ات������ره  وي�����ب�����ن�����ي  ب�����ال�����ت�����ح�����ري�����ر  ي����ل����ت����ح����ق  الأح�������������������رار 

2

3
2

 http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.net 

انتفاضة ترشين 2019

وقالت �ش���ارة ليا ويت�ش���ن، مديرة ق�ش���م 
ال�ش���رق االأو�ش���ط يف هيوم���ن رايت����س 
�ش���نوات  م���ن  الرغ���م  "عل���ى  ووت����س: 
م���ن  الكث���ر  �شع���ر  املري���ر،  ال�ش���راع 
ع���ن  التح���دث  العراقي���ن باحلري���ة يف 
الق�شاي���ا ال�شيا�شية. لك���ن هذه احلاالت 
ب���ن  باملقارن���ة  مقلق���ا  تغي���را  متث���ل 
ت�شريح���ات ه���وؤالء الرج���ال ال�شيا�شية 
ال�شلمي���ة متام���ا، وب���ن اال�شتجابة غر 
املتنا�شبة عل���ى االإطالق من قبل �شلطات 

االأنبار".
وق���ال ثمانية من �شكان االأنبار ل� هيومن 
رايت�س ووت�س اإن االأنبارين ال يعتزمون 
تنظيم مظاهرات هناك خ�شية عدم �شماح 

ال�شلط���ات بذل���ك نتيجة �شيط���رة داع�س 
عل���ى جزء كبر من املحافظة يف املا�شي 
يع���زز  "م���ا  اأن  اإىل  م�ش���رة  القري���ب، 
قلقه���م هو من�شور لقي���ادة �شرطة االأنبار 
عل���ى في�شب���وك يف 24 اأكتوبر/ت�شرين 
االأول جاء في���ه: "اليوم حمافظة االنبار 
تدع���و مواطنيه���ا بالتوج���ه اىل العم���ل 
واال�شتم���رار بالبناء واالعمار واحلفاظ 
عل���ى االم���ن وم�شان���دة الق���وات االمنية 
واال�شتفادة من الدرو����س ال�شابقة التي 
مل جت���ن منه���ا املحافظة �ش���وى اخلراب 

والدمار والقتل والت�شريد والتهجر".
ق���ال اأح���د الرج���ال ل���� هيوم���ن رايت����س 
ووت�س اإن���ه اأراد االنخ���راط يف احلركة 

االجتماعية ب�شدة م���ا دفعه اإىل االنتقال 
اإىل بغداد. لكن���ه واآخرون ممن حتدثوا 
اإىل هيومن رايت�س ووت�س اعتربوا هذا 
املن�شور م���ن قبل �شرطة االأنب���ار تهديدا 
�شمني���ا ب���اأن �شلطات ه���ذه املحافظة لن 

تت�شامح مع اأي احتجاجات.
قابل���ت هيوم���ن رايت����س ووت����س، وفق 
البيان، اأقارب رجلن احتجزتهما قوات 
االأم���ن بعد اأن ن�شرا ر�شائ���ل ت�شامن مع 
حرك���ة املظاه���رات. قراب���ة منت�شف ليل 
26 اأكتوبر/ت�شري���ن االأول، ن�ش���ر �شمر 
را�ش���د حممود )27 عام���ا( على في�شبوك 
اأن على الط���الب واملوظفن احلكومين 
يف املحافظ���ات االأخرى اإعالن االإ�شراب 

لدع���م زمالئهم العراقي���ن امل�شاركن يف 
املظاهرات يف اأماك���ن اأخرى من البالد. 
وق���ال ابن عم���ه اإن���ه بعد ح���وايل �شاعة 
ون�شف، و�شل عنا�شر مكافحة االإرهاب 
اإىل منزل حممود واحتجزوه، واأخربوا 
اأ�شرت���ه اأنهم يعتقلون���ه ب�شبب من�شوره 
ر�شا  على في�شبوك وال���ذي اعتربوه حمحُ

للنا�س على التظاهر.
يف الي���وم التايل، ذهب ابن عمه اإىل مقر 
قوات مكافحة االإره���اب التابعة لوزارة 
الداخلية، حيث اأخ���ربه عنا�شر القوات 
اأن���ه يوج���د اأم���ر بالقب�س عل���ى حممود، 
لكنهم ين���وون اإطالق �شراحه قريبا دون 
تهم���ة واأن���ه ال داع  لتعين حمام من قبل 

االأ�ش���رة. يف 29 اأكتوبر/ت�شرين االأول، 
وعندم���ا مل يحُطل���ق �ش���راح حمم���ود، عاد 
اب���ن عم���ه اإىل املقر وراآه ع���رب كامرات 
املراقب���ة حمتج���زا داخ���ل زنزان���ة، لكن 
العنا�ش���ر رف�شوا ال�شماح ل���ه بالتحدث 
مع حمم���ود. مل تتمكن عائلة حممود من 

التوا�شل معه حتى االآن.
اأم���ا احلالة الثانية، فهي لرجل عمره 25 
عام���ا، والذي وفقا الأح���د اأقربائه اأ�شاف 
اإط���ارا ل�ش���ورة ح�شاب���ه عل���ى في�شبوك 
م�شاء 26 اأكتوبر/ت�شرين االأول الإظهار 
الت�شام���ن م���ع املظاه���رات. وبع���د اأربع 
�شاعات، و�شل���ت خم�س �شيارات �شرطة 
اإىل منزل���ه ث���م اعتقلت���ه العنا�ش���ر. قال 

قريبه: “�شرب���وه واتهموه بالتحري�س 
عل���ى االحتجاجات، ثم كّبلوه وو�شعوه 
احتج���زت  �شياراته���م”.  اإح���دى  يف 
ال�شلط���ات الرج���ل يف م���كان �شري حتى 
31 اأكتوبر/ت�شري���ن االأول، ث���م اأفرجت 

عنه دون توجيه اأي تهمة اإليه.
ق���ال رج���ل ثال���ث اإنه بعدم���ا ن�ش���ر دعما 
لالإ�ش���راب وت�شامن���ا م���ع االحتجاجات 
عل���ى في�شب���وك، ا�شتج���وب العدي���د من 
عنا�شر االأمن زمالءه عنه ثم ا�شتجوبوه 

و�شمحوا له بالرحيل الحقا.
وق���ال اآخ���ر اإن���ه يف 25 اأكتوبر/ت�شرين 
عل���ى  من�ش���ورات  ع���دة  و�ش���ع  االأول، 
في�شب���وك دعما حلرك���ة االحتجاج. ويف 

26 اأكتوبر/ت�شري���ن االأول، ات�ش���ل ب���ه 
اأح���د االأ�شدق���اء وهو �شرط���ي، وقال اإن 
ال�شرط���ة اأ�ش���درت اأم���ر اعتق���ال با�شمه 
ب�شب���ب من�شوراته. هرب م���ن منزله وال 

يزال خمتبئا.
قالت هيوم���ن رايت�س ووت�س اإنه ينبغي 
جمي���ع  ح���ق  اح���رام  ال�شلط���ات  عل���ى 
العراقي���ن يف حري���ة التعب���ر وو�ش���ع 
حد للم�شايقة والرهيب �شد العراقين 

الذين يدعمون االحتجاجات �شلميا.
قالت ويت�شن: "هذه االعتقاالت قد توؤ�شر 
اإىل تراج���ع خطر يف حرية التعبر يف 
بع����س اأنح���اء البالد. من امله���م اأن تبقى 

هذه احلاالت جمرد ا�شتثناء".

وق����ال مر�شد نتبلوك�����س، يف بيان: "يف 
اأثناء كتاب����ة البيان انخف�ش����ت ات�شاالت 
ع����ن   %19 دون  مل����ا  العام����ة  االإنرن����ت 
امل�شتوي����ات املعت����ادة، مما قط����ع اخلدمة 
ع����ن ع�ش����رات املالي����ن م����ن امل�شتخدمن 
الب�ش����رة  اأي�ش����ًا  وتاأث����رت  بغ����داد،  يف 

وكربالء ومراكز �شكاني����ة اأخرى. نعتقد 
اأن االنقط����اع اجلدي����د ه����و اأك����رب انقطاع 

نر�شده يف بغداد حتى اليوم".
ق����د قطع����ت  العراقي����ة  ال�شلط����ات  كان����ت 
خدم����ات االإنرن����ت من قب����ل يف مواجهة 

موجة االحتجاجات.

وجل����اأت ال�شلطات العراقية اأكرث من مرة 
اإىل قطع االإنرن����ت ملواجهة تو�شع رقعة 

االحتجاجات �شدها.
قدمت �شركات االت�شال للهواتف النقالة، 
مل�شركيه����ا  االعت����ذار  الثالث����اء،  اأم�����س 
ع����ن اإنقط����اع خدم����ة االإنرن����ت يف اأغلب 

ر�شال����ة  ووردت  الع����راق.  حمافظ����ات 
الع����راق  زي����ن  االت�ش����ال  �ش����ركات  م����ن 
واآ�شيا�شيل، للم�شرك����ن تعتذر فيها عن 
"توقف اأو عدم ا�شتقرار خدمة االنرنت 
يف الوقت الراهن والذي جاء عن ظروف 
خارجة عن اإرادتن����ا ومن م�شدر اخلدمة 

بن����اًء على تعليم����ات قد �ش����درت من قبل 
اجله����ات الر�شمي����ة". ولف����ت البي����ان اىل 
ان����ه "مت تطبيق ه����ذا الق����رار على جميع 
�ش����ركات الهات����ف النق����ال". و�شه����د لي����ل 
االثنن عل����ى الثالثاء انقط����اع االنرنت 
ب�ش����كل  ولك����ن  الثالث����اء  �شب����اح  وع����اد 
�شعيف، واأعرب نا�شط����ون عن خ�شيتهم 
من ح�شول م����ا و�شفوها باملجزرة بحق 

املحتجن بعيدا عن اأنظار العامل.
اإىل  الوطني����ة  االت�ش����االت  وانخف�ش����ت 
م����ا دون 19 يف املئ����ة، م����ا اأدى اإىل ع����زل 
امل�شتخدم����ن  م����ن  املالي����ن  ع�ش����رات 

ع����ن  العراقي����ن 
ال�شلط����ات  وجل����اأت  العاملي����ة.  ال�شبك����ة 
العراقية اأكرث من مرة اإىل قطع االإنرنت 
االحتجاج����ات  رقع����ة  تو�ش����ع  ملواجه����ة 

�شدها.
وح�ش����ب روي����رز، يلج����اأ العراقيون اإىل 
�شبك����ة افرا�شي����ة خا�ش����ة تخف����ي موقع 
اجلهاز امل�شتخ����دم للو�شول اإىل خدمات 
االإنرن����ت. واأعل����ن ن�شط����اء عل����ى توير 
قطع االإنرنيت، وح����ذروا من اأن ذلك قد 
يك����ون بداية ل�"جم����ازر" ترتكب يف حق 

املتظاهرين.

للتظاه��رات مل�ؤيدي��ن  املحافظ��ات  ف���ي  وم�ضايق��ات  اأحتج��از 

جم��زرة م��ن  يح��ذرون  ون�ض��طاء  لي��ًا  الإنرتن��ت  خدم��ات  قط��ع 

قالت منظمة "هيومن رايت�س ووت�س" اإن �صلطات حمافظة 
الأنبار العراقية "تقمع حق ال�صكان املحليني يف اإظهار 

دعمهم للمظاهرات يف اأماكن اأخرى من البالد. يف الأيام 
الأخرية، اعتقلت رجلني ملجرد ن�صرهما ر�صائل ت�صامنية 

على "في�صبوك"، وا�صتجوبت ثالثا، واأجربت رابعا على 
الختباء". وبينت اأن ال�صلطات، "احتجزت منذ 25 ت�صرين 

الأول 2019، يف خمتلف اأنحاء العراق مئات املتظاهرين 
خالل املظاهرات اأو بعدها، لكن اعتقالت الأنبار تربز لأن 

�صلطات املحافظة اعتقلت الرجال ملجرد اإظهارهم الدعم 
عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي".
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 عالء املفرجي

علي عبد الأمير �صالح
كاتب ومرجم عراقي

انخرط���وا  ق���د  العراقي���ون  املثقف���ون  كان  اإذا 
يف احل���راك ال�شعب���ي ال���ذي يجت���اح بالدن���ا منذ 
تبا�ش���ر اأيامه االأوىل فاإن ه���ذا مل ياأِت بامل�شادفة 
الأنه���م بات���وا يدرك���ون اأن ال معن���ى للحي���اة م���ن 
دون كرام���ة وال معن���ى للعي����س اإذا ما مت تهمي�س 
اإن�شانيتك وال معنى للكلم���ة واللوحة الت�شكيلية 
وال�ش���ورة الفوتوغرافي���ة واملَ�شه���د امل�شرحي ، 
وال معنى للثقافة املحُ�شتقاة من الكتب والدوريات 
واالأ�شرطة ال�شينمائي���ة اإذا كانت الدميقراطيات 
الفا�ش���دة تاأخ���ذ اأبن���اء ال�شع���ب اإىل ه���ذا ال���َدَرك 
الهائ���ل من االرتباك وال�شي���اع ، اإىل هذه احلالة 
املاأ�شاوي���ة م���ن الفقر والع���وز وانع���دام الفر�س 
وغياب العدالة . اإننا جميعًا ، ومن دون ا�شتثناء 
، بتن���ا ن���درك متام���ًا ، ومعن���ا ه���ذه املالي���ن من 
�شبابن���ا الكادح���ن ، اأن للحياة معن���ى ، وللحرية 
معنى ، ولال�شت�شه���اد معنى ، واإننا لن ن�شتعيد » 
كينونتن���ا » اإال باإرادتنا احلّرة ، وهذه » الكينونة 
» غر قابلة للمفاو�شات والتنازالت ، وهي حالها 
ح���ال كّل حقوقنا االإن�شاني���ة امل�شروعة ال تتحمل 
امل�شاوم���ة والتاأجيل واملراوغ���ة . وا�شتنادًا اإىل 
ذل���ك ، ال يحتاج املثقف العراقي يف هذا املنعطف 
اإذكاء ال���روح  احلا�ش���م م���ن تاري���خ بالدن���ا اإىل 
الوطني���ة يف نفو�س واأرواح �شبابنا املنتف�شن ، 
الأنه���م وطنيون اأ�ش���اًل وبامتياز ، وال يحتاج اإىل 
اأن يذّكره���م اأن اأع�شاء الطبقة ال�شيا�شية احلالية 
حتى اإذا مل يكونوا عميانًا فهم ال يريدون وبنحو 
متعم���د اأن ي���روا م���ا وراء اأنوفه���م ، وال روؤي���ة 
م�شتقبل هذا ال�شعب الذي نه�س من كبوته وعاد 
اإىل اليقظ���ة واأدرك خبثهم ودناءتهم وحقارتهم . 
كّل ما يحُراد من املثقف الع�شوي هو اأن يحُدمي روح 
التم���ّرد االأبدي���ة يف نفو����س ال�شبيب���ة الكادحن 
الذين باتوا اأكرث وعي���ًا وانتباهًا وتّب�شرًا ، واأن 

يدعمهم ويت�شامن معه���م وي�شتنه�س فيهم روح 
التحّدي والبطولة واالإيثار . واإين ، هنا واالآن ، 
اأ�شتعيد كلمات ناظم  حكمت ، الذي قال مرًة : اإذا 
مل اأح���رق اأنا ، وحترق اأن���َت ، ونحرق نحن ، 

فكيف يخرجحُ من هذه الظلمات نور ؟  

في�صل عبداهلل
ناقد �شينمائي

لرمبا تفاج���اأ اأغلب امل�شتغل���ن بالثقافة وفروعها 
االإبداعي���ة، داخل الع���راق وخارج���ه، ومبختلف 

توجهاته���م الفكري���ة بقوة وزخم م���ا حملته رياح 
االإنتفا�شة ال�شبابية، اإنطلقت بداية �شهر ت�شرين 
االأول/اأكتوب���ر وجتددت جذوته���ا بحما�س اأكرب 
يف اخلام�س والع�شرين منه، من تغّير يف املزاج 
الع���ام. جتدي���د لوع���ود موؤجل���ة ونف����س مل�شاعر 
اإحب���اط وياأ����س اأ�شاعتها �شلط���ة جاهلةوطائفية، 
ب���كل معنى الكلمتن، عرب ت�شطي���ح معنى الثقافة 
ول���دور املثقف ب�شكل ع���ام، ويف بلد مير مبرحلة 
اإنتقالية ع�شيبة. ولنا فيما اأ�شاعته وزارة الثقافة، 
وهي امل�شوؤولة عن ال�شاأن الثقايف من دعم طقو�س 

واحياء منا�شب���ات بعيدة كل البعد ع���ن م�شاغلها 
عل���ى م���دى جت���اوز العق���د والني���ف م���ن الزمن.

وكان من نتائج هذا »الليل الطويل«، ان ا�شتعرنا 
كلم���ات اب���و القا�ش���م ال�شاب���ي، وق�شم���ة �شي���زى 
املعمول بها يف عراق الي���وم من اإغتيال ا�شحاب 
امل�شاريع التنويرية، ويف اأح�شن االأحوال اإق�شاء 
حامليها وتهمي�شه���م. ومع ذلك مل يخفت ال�شوت 
احل���ر، ومل تخفت املبادرات، اأغلبه���ا �شخ�شي اأو 
ع���رب جماميع ثقافي���ة �شغرة، م���ن مقارعة واقع 
م���ر ومت�ش���ارع يف تعقيداته واأ�شئلت���ه الكبرة. 

فق���د وجد املثقف نف�شه بغت���ة، خ�شو�شًا النزيه 
منه���م، خ���ارج حفل دع���اة الطوائ���ف ومروجي 
خطابها، واأعرا�س اأ�شح���اب امل�شاريع الوهمية 
واملزيفة الذين تعج بهم احلياة العامة. �شحيح 
اإن اإنطالق �شرارة هذا الربكان الهادر وال�شجاع 
ج���اء عل���ى اأكت���اف حامليه م���ن �شب���اب املناطق 
املهم�شة وامل�شروقة علنًا من قبل دعاة الف�شائل، 
فه���م وحده���م واجه���وا وب�شدوره���م العاري���ة 
منظومة حكم متتلك يف خزانتها املال وال�شالح 
كاذب���ة  عناوي���ن  خل���ف  وتتخن���دق  وال�شلط���ة، 
وم�شتعارة من التاريخ من جهة. واأخرى، وهنا 
تكم���ن املفارقة البليغة، انه���ا، اأي االإنتفا�شة، مل 
ت�شت���اأذن من اأح���د �شاعة توقي���ت انطالقتها، اأو 
ت�شتلف من روؤية نخبة ثقافية اأو كتاب اأو مثقف 
ما ليك���ون حمركًا ليت�ش���در واجهتها، بل جاءت 
وف���ق موا�شف���ات �شرخات مكتوم���ة وملكابدات 
طويل���ة فجرتها وعود متهافت���ة وخمزية مل من 
�شم���اع تكراره���ا الفارغ جيل ل���ه عامله اخلا�س. 
خمرج���ات م���ا �شتف�ش���ي اإلي���ه االإنتفا�ش���ة بع���د 
دخولها اليوم التا�شع، ورغم اخل�شائر الب�شرية 
الهائل���ة، �شتج���دد الره���ان م���رة ثاني���ة على قيم 
الثقافة املنفتح���ة على العامل ودورها يف اإ�شاعة 
روح اجلمال والت�شامح واخلر االإن�شاين ويف 
بل���د مزقت���ه احل���روب وراب����س عل���ى ع�شبيات 
قدمية. �شجل ال�شارع املنتف�س ح�شوره القوي، 
اأغلبه���م من ال�شاب���ات وال�شباب، يف هذا احلدث 
الدراماتيكي الفارق، ومثله وقف اأغلب املثقفن 
الغيوري���ن معهم. اأمل يق���دم املثقفون العراقيون 
قائم���ة طويلة م���ن �شه���داء الفك���ر واملعرفة عرب 
ت�شديه���م لثقافة خفافي����س ليل زاده���ا اخلرافة 

وت�شليع االأوهام!.

 طه ر�صيد
ناقد م�شرحي

كان للمثقفن العراقين دور م�شرف يف �شفحات 
ن�شاالت ال�شعب العراقي التاريخية، ولكن حكم 

البعث ح���اول اأن يلوي عنق املواطن ب�شكل عام 
واملثق���ف ب�شكل خا�س طيلة عق���ود عديدة حتى 

و�شل االأمر باملثقف اأن يخاف من ظله!
الي���وم انطلقت الهب���ة اجلماهري���ة الكربى من 
قب���ل �شب���اب ال يع���رف الكث���ر ع���ن ذل���ك النظام 
الديكتات���وري البائ���د، ه���ذا »ال�شب���اب« الذي مل 
يعاي����س » كّت���اب التقاري���ر« وحرا����س النظ���ام 
من ف�شائ���ل اجلي����س ال�شعبي وفدائي���ي �شدام 
واملخابرات واال�شتخب���ارات ووو.. اأي اأن هذا 
اجلي���ل ال يع���رف اخل���وف وال ال���ردد للمطالبة 
بحقوقه، فكانت انطالقته عفوية وحقيقية، ومل 
يكن اأمام املثقف اإال خيار واحد، فاإما اال�شطفاف 
مع الفا�شدين اأو الوقوف بحزم مع اأبناء وطنه، 
وه���و ما حدث فعاًل يف اخليار الثاين مب�شاهمة 
�شرائ���ح عديدة من املثقفن يف انتفا�شة ت�شرين 
املباركة، حي���ث �شاهدنا م�شارك���ة مرموقة لهذه 
ال�شرائ���ح، واأوله���ا املعلمون الذي���ن ا�شتطاعوا 
تنفي���ذ اإ�شراب منظم وناجح م���ن قبل نقابتهم ) 
قبل تظاه���رات االأول من ت�شري���ن(، وهم اليوم 
جن���ب  اإىل  جنب���ًا  التظاه���رات  يف  ي�شاهم���ون 
م���ع تالمذته���م . كان االأدباء �شباق���ن للم�شاهمة 
يف التظاه���رات، اأف���رادًا وجمتمع���ن، من خالل 
احتادهم، احت���اد االأدباء والكت���اب يف العراق. 
وكان للمحام���ن وقفته���م يف �شاح���ة التحري���ر 
امله���ن  وذوي  واملهند�ش���ن  ال�شيادل���ة  بجان���ب 
ال�شحية واالأطباء البيطري���ن واالأطباء. وكان 
للفنان���ن اأي�ش���ًا موق���ف وا�شح م���ن االنتفا�شة 
جتلى ذلك من خالل اإ�شدار البيانات با�شم نقابة 
الفنان���ن اأو م���ن خ���الل م�شاهمته���م الفعلية يف 
ال�شاحة. لقد اتفقت معظم النقابات واالحتادات 
عل����ى دعم هذه التظاهرات وامل�شاهمة بها، ولكن 
ن�شتثني، لالأ�شف، نقابة ال�شحفين التي مل يكن 
لها موقف وا�شح مما يجري. ولكن هذا ال يعفي 
من م�شارك����ة العديد من ال�شحفين واالإعالمين 
يف ه����ذه الهب����ة الثورية مب����ا فيهم اأولئ����ك الذين 

يعملون يف �شحافة االأحزاب املتنفذة الفا�شدة!

م���ث���ق���ف����ن ف����ي ����ض���اح���ة الح���ت���ج���اج

 عواد نا�صر 

ح�ش���ب متابعتي، وج���دت املوؤيدي���ن لرق�س 
م���ن  بكث���ر  اأك���رث  املتظاهري���ن  وغن���اء 

املعر�شن.
امله���م، هنا، لي����س الرق����س والغن���اء، وبقية 
الفن���ون، بح���د ذاته���ا، اإمن���ا م�شم���ون ه���ذه 

االأغاين وطبيعة الرق�س.
باملنا�شبة : الهو�شات اجلماعية يف املنا�شبات 
االجتماعي���ة العراقية، قدمي���ة وعريقة، وما 

»العرا�شة« اإال نوع من الرق�س ال�شعبي.
طامل���ا الفن، يف ر�شالته العامة، ترويج املتعة 
واجلمال فالرق����س والغناء وغرهما، فنون 
تفخر ال�شعوب به���ا وبنجومها، وتفر�س لهم 

ال�شجاد االأحمر.
الغناء والرق�س، يف �شميم الراث العراقي 

والعربي وبقية �شعوب العامل.
�شب���اب التحري���ر جت���اوزوا مفاهي���م ثقافية 
و�شيا�شي���ة ودينية عديدة، وم���ا يقومون به 
هو جه���د تلقائ���ي الإ�شاع���ة الفرح الأن���ه طاقة 

اإيجابية كبرة.
املهم هو م�شمون االأغاين ونوع الرق�س.

و�شباب التحرير، بعد ه���ذا كله، ال يريدونها 
ث���ورة مكفه���رة وكئيب���ة وغليظ���ة القلب، بل 
يريدونه���ا قرين���ة الف���رح والتف���اوؤل بحي���اة 

جدي���دة، ب���ال ممنوع���ات وال تابوه���ات وال 
مرا�شم اأبوية.

لوح���ات الغرافيتي يف نف���ق التحرير اأعادت 
م���كان  للم���كان،  للنف���ق حيويت���ه وانتم���اءه 

الثورة، وللزمان، زمان الثورة ال�شابة.
الغرافيت���ي فن ال�شارع وفقراوؤه من الفنانن 
ال�شب���ان، مم���ن ال ميلك���ون املر�ش���م وال برج 
الفن���ان العاج���ي لكنه���م حولوا ب���رج املطعم 
الرك���ي اإىل م���كان الئق ال عالقة ل���ه مبا كان 

عليه �شابقًا.
ال�شعارات املرفوعة واملعلقة على جدران نفق 
التحري���ر ، باملطلق �شعارات وطنية م�شتقلة، 

عنوانها الرئي�س واجلوهري: نريد وطن.
مل اقراأ �شعارًا دينيًا اأو طائفيًا اأو اآيديولوجيًا 

اأو حزبيًا، باملطلق.
�شبابن���ا حول���وا �شاح���ة التحري���ر اىل واحة 
حري���ة باذخة الكرم للحي���اة و�شناع احلياة. 
ب���ل جعل���وا م���ن ال�شاح���ة مقاطع���ة عراقي���ة 
م�شتقلة ، لها حكومة من املتطوعن بوزارات 
اأ�شا�شية، منتجة ، على مدار ال�شاعة مبواجهة 

حكومة من الفا�شدين
بوزارات دمج وك�شولة وموظفن ف�شائين.
اىل اللقاء يف اجلزء الثاين ، باأقرب فر�شة.

 عن �سفحة يف الفي�سبوك
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داخل �صاحة التحرير و�صط 
العا�صمة بغداد، تطوعت 

عراقيات من فئات عمرية 
خمتلفة لإعداد الطعام وتوزيعه 

جمانًا على املتظاهرين من 
خمتلف األوان بالد الرافدين 

واأطيافها، الذين وّحدهم �صعار 
»نريد الوطن«، وهو ما دفع 
ن�صطاء وطالب اإىل اإطالق 

حمالت تربع لتمويل تلك 
املطابخ املجانية، يف ظل مبيت 

اآلف املتظاهرين يف ال�صاحة 
وداخل مبنى املطعم الرتكي 

ونفق الباب ال�صرقي ومناطق 
اأخرى.

وب�شكل تطوعي، ب����ادرت اأمهات املتظاهرين 
واأخواتهم وغرهن، بالقي����ام باملهمة، �شواء 
من خالل جلب الطعام من بيوتهن اأو اإعداده 
داخل ال�شاحة، وتوزيعه جمانًا على اجلميع، 
مع ابت�شام����ة عري�شة وبعب����ارات »هاك ميه« 
عن����د  عافي����ة«،  و«األ����ف  اأخوي����ه«،  و«تف�ش����ل 
تق����دمي الوجبت����ن الرئي�شتن �شباح����ًا وبعد 
الع�شر، بينم����ا تتخللها وجب����ات �شريعة، اأو 
م����ا يعرف يف العراق ب�«اللفات«، مثل الفالفل 
وال�شاورما اأو ق����دور الرز والدوملة والهبيط 

العراقي.
يف  وب����ارز  اأ�شا�ش����ي  الن�ش����اء  ح�ش����ور 
التظاه����رات الت����ي ت�شهده����ا �شاح����ة التحرير 
و�ش����ط العا�شمة بغ����داد، فقد اعتم����د الرجال 
عل����ى الدع����م اللوج�شتي م����ن خ����الل الن�شاء، 
االحتج����اج  يف  امل����راأة  دور  اإىل  باالإ�شاف����ة 

وتعبرها عن مواقفها واآرائها.
تق����ول اأم اأحم����د ل�”العرب����ي اجلدي����د«: »اأن����ا 
اأبنائ����ي يف  اأّم املتظاهري����ن، ومن����ذ خ����روج 
التظاه����رات كن����ت اأقوم بتجهي����ز وجبات من 

الطع����ام لهم، وم����ا اإن تو�شعت االحتجاجات، 
حت����ى �شاركته����م بالوق����وف هن����ا يف �شاح����ة 
التحري����ر والقي����ام بتجهيز اخلب����ز والطعام، 
واأخ����ذت عه����دًا عل����ى نف�شي ب����اأن ال اأع����ود اأنا 

واأوالدي اإىل البيت حتى الن�شر«.
اأما اأم �شما، فتقول ل�«العربي اجلديد«: »نحن 
هنا يف �شاحة الع����ّز والكرامة، نقوم بتجهيز 
الطعام الأبنائنا، وكلنا فداء للوطن والأبنائنا 
الذي����ن رف�ش����وا الظل����م، �شنبق����ى هن����ا اإىل اأن 

ننت�شر على الفا�شدين«.
ل�”العرب����ي  عل����ي  اآي����ة  تق����ول  جهته����ا،  م����ن 
اجلدي����د«: »اأن����ا اأعم����ل يف الطباب����ة �شباح����ًا 
الإ�شعاف اإخواين املتظاهرين، ويف الظهرة 
اأح�شر اإىل ال�ش����رادق املجهزة الإعداد الطعام 
وجتهيز اخلب����ز والطعام مع اأمي واأخواتي، 

واأعود بعدها اإىل العمل يف الطبابة«.
وت�شيف اآية: لقد “باع اأبي الدار التي ن�شكنها 
مل�شاندة املتظاهرين يف االحتجاجات، وهذه 
اخليم����ة هي دارن����ا الي����وم نعد فيه����ا الطعام 
للمحتجن، ولن نع����ود حتى نح�شل على كل 

حقوقنا وطرد الفا�شدين«.
اأما �شما و�شام، فتق����ول ل�”العربي اجلديد”: 
“ترك����ت الدرا�شة من اأول اأيام االحتجاجات، 
مل�شان����دة  التحري����ر  �شاح����ة  اإىل  وح�ش����رت 
املحتج����ن من خالل اإع����داد الطعام الإخواين 

املتظاهرين«

مطابخ في �ضاحة التحرير ترفع �ضعار »مجانًا« للمتظاهرين    انطباعات �صريعة..  

املتظاهرون ارق�ض�ا وغن�ا.. ل 
ترق�ض�ا ول تغن�ا!
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»ل يمكن لأحٍد اأن يمّر ببغداد من 
دون اأن يوؤدي مرا�صم زيارة �صاحة 

التحرير«، عبارة تتردد هذه الأيام 
في العا�صمة واأ�صواقها، وعلى األ�صنة 

�صائقي �صيارات الأجرة والب�صاعة، 
الذين ينقلون المتب�صعين من 

اأ�صواق العا�صمة اإلى ال�صاحة لزيارة 
المتظاهرين وتقديم الدعم لهم.

وعلى الرغم من موجة التظاهرات 
التي تعّم البالد، اإل اأن الأ�صواق 

التجارية في العا�صمة، ومنها 
�صوق ال�صورجة تحديداً، ما زالت 

ت�صتقطب التجار واأ�صحاب المحالت 
التجارية، في �صتى المحافظات، 

الذين ي�صترون الب�صاعة لمحالتهم.

اأب���و دري���د، وه���و �شاح���ب حم���ال لبي���ع لعب 
االأطف���ال يف املو�ش���ل، يوؤكد اأن »قل���وب اأهايل 
املو�شل مع املتظاهرين. الكثر من املو�شلين 
مل ي���روا �شاحة التحرير م���ن قبل، لكنهم طلبوا 
من���ي اأن اأحمل �شالمه���م اإىل املتظاهرين فيها«، 
اأن  »قب���ل  اأنن���ي  اجلدي���د«،  ل�«العرب���ي  مبّين���ا 
اأدخ���ل �شوق ال�شورج���ة، وح���ال و�شويل اإىل 
بغ���داد توجه���ت مبا�شرة اإىل �شاح���ة التحرير، 
والتقطت �شورًا مع املتظاهرين، وهتفت معهم 
وقدم���ت لهم دعم���ًا مادي���ًا من اأه���ايل املو�شل، 

الذين اأر�شل���وا معي مبالغ مالي���ة ا�شريت بها 
مواد غذائية للمتظاهرين«.

واأك���د قائ���اًل: »وج���دت يف �شاح���ة التحرير ما 
مل اأج���ده م���ن قب���ل، حي���ث اإن اأطي���اف ال�شعب 
كاف���ة ت�ش���ارك يف التظاه���رات، وق���د جتاوزت 
الطائفي���ة والعن�شري���ة البغي�ش���ة، وهي تردد 
ال�شع���ب  واإن�ش���اف  احلري���ة  واح���د  ب�ش���وت 
واإخراج اإيران«، مبّين���ًا: »�شاأنقل هذه امل�شاهد 
الت���ي تعيد احلي���اة اإىل القل���وب العراقية، اإىل 
اأهايل املو�شل الذين ينتظرون اأن يروا وحدة 

هذا ال�شع���ب، ووقوفه بوجه اأي جهات ال تريد 
اخلر للبالد«.

اأح���د  وه���و  ها�ش���م،  اأب���و  راأي  يختل���ف  ومل 
املتب�شع���ن م���ن اأهايل حمافظة باب���ل عن راأي 
اأب���ي دري���د، حيث حمل �شالم اأه���ايل حمافظته 
ودعمهم اإىل متظاهري �شاحة التحرير، موؤكدًا 
ل�«العربي اجلديد«: »جئنا للتب�شع، لكننا اأدينا 
واج���ب التظاه���ر والدعم يف �شاح���ة التحرير، 
ه���ذه ال�شاحة التي عك�شت وحدة اأبناء ال�شعب 

العراقي«.

واأكد: »لقد جئت للتب�شع من بغداد ثالث مّرات 
ه���ذا ال�شهر، وخ���الل هذه امل���ّرات ال اأتب�شع اإال 
بعدما اأنهي مرا�شم زيارة املتظاهرين وواجبها 
والتظاه���ر معهم لعدة �شاعات«، م�شددًا على اأن 
»التظاهر اأ�شبح واجب���ًا مقد�شًا بالن�شبة اإلينا، 
يج���ب اأن يبقى �شوتنا عراقي���ًا واحدًا مرفوعًا 

بوجه الظلم«.
ويوؤك���د جتار يف �ش���وق ال�شورج���ة، اأن جميع 
املتب�شع���ن، م���ن جمي���ع املحافظ���ات العراقية 
الذي���ن ياأت���ون اإىل �شوقن���ا، يت�شابق���ون نح���و 

�شاحة التحرير قبل اأي خطوة يقومون بها.
وق���ال عب���د اجلب���ار الربيعي، وه���و اأحد جتار 
ال�ش���وق، ل�«العربي اجلدي���د«، اإن اأغلب التجار 
املتظاهري���ن،  لدع���م  للتب�ش���ع  اإلين���ا  ياأت���ون 
يت�شل���ون بن���ا ع���رب الهات���ف قب���ل و�شوله���م، 
لنجهز له���م الب�شاعة املطلوبة بح�شب مبالغهم 
اإىل  و�شوله���م  ح���ال  لياأخذوه���ا  املتواف���رة، 
ال�ش���وق وينطلق���وا به���ا اإىل �شاح���ة التظاهر، 
ومن ثم يعودون ليتب�شعوا ب�شاعتهم اخلا�شة 
لتجارتهم وينقلوها اإىل حمافظاتهم«، مبينًا اأن 

»هذه احلال عامة جلميع املتب�شعن«.
وي���رى املتظاه���رون اأن ن�شاطه���م يتج���دد حال 
و�شول اأهايل املحافظ���ات االأخرى، حتى واإن 
كان���وا ف���رادى اأحيان���ًا، وقال النا�ش���ط املدين، 
با�شل العي���داين، ل�«العربي اجلديد«: »تنع�شنا 
زي���ارات اأهايل املحافظات، الذين ينقلون اإلينا 
حب اأهاليهم وحتياتهم. م���ن خاللهم ن�شت�شعر 
اأننا يف �شاحة التحرير �شنعنا �شيئًا للعراقين، 

هدمنا اأ�شوار التفرقة التي بنتها االأحزاب«.
واأك���د اأّن التج���ار واملتب�شع���ن مل يتفقوا فيما 
بينه���م عل���ى زيارتن���ا، لكن ح���ب الوط���ن لدى 
اجلمي���ع طغى عل���ى كل �شيء اآخ���ر، فجعل من 
ه���ذه ال�شاحة مق�شدهم قب���ل كل توجه اأو عمل 
اآخ���ر، فاكت�شبت قد�شية من خ���الل التظاهرات 
الت���ي متث���ل ال�شعب الواحد احلر م���ن دون اأي 

م�شميات اأخرى«.

  1. ب���داأت جولتي اليوم عل���ى اأبي نوؤا�س 
وكان الطري���ق عل���ى امت���داد امل�شاف���ة م���ن 
فن���دق ال�شفر وحت���ى رو�شة مام���ا اأي�شر 
ي���كاد اأن يك���ون فارغًا، ثم تب���داأ التجمعات 
تظهر متباعدة وقريبة من اجلرف، وهكذا 
اىل اأن و�شلت على بعد 500 مر عن ج�شر 
اجلمهوري���ة حي���ث ا�شبح���ت التجمع���ات 
حا�ش���دة و�شاخب���ة وه���ي تراق���ب م�شهدًا 
بدا عليه اإن���ه ي�شهد عملية ا�شتهداف لقوى 
االأمن با�شتعمال املفرقعات بتوجيهها اإليهم 
من حت���ت اجل�ش���ر، وق���د اخ���ربين بع�س 
ال�شب���اب باأن املتظاهري���ن اأحرقوا الق�شب 
املنت�ش���ر على اجلرف اأ�شف���ل النهر فت�شبب 
دخانه مب�شايقة القوات اأعلى اجل�شر التي 
ا�شتعمل���ت امل���اء يف حماول���ة اطفائ���ه. ثم 
ملح���ت من بعيد عمليات ق�س لقطع احلديد 
املروك���ة قريبًا من املاء حتت اجل�شر قيل، 
يل باأنه���ا �شت�شعم���ل لزي���ادة التح�شينات 

على اجل�شر من قبل املحتجن.

2.   عل���ى العموم كانت االأع���داد اليوم على 
جهت���ي اجل�ش���ر واأمام املطع���م الركي اأقل 
بح���دود الن�ش���ف، وه���ذا م���ا توقعت���ه، اإذ 
امل�شهد االأكرث اإغراء حتول بعيدًا عند ج�شر 
االأح���رار، اإذ اأن ال�شريحة التي تتواجد يف 
هذا امل���كان �شعيًا وراء املواجه���ة �شتنتقل 
اىل هناك.. اإذا تنقل���ت اليوم بن احل�شود 
يف ه���ذه املنطق���ة مبرونة اأك���رث ن�شبة اىل 

االأيام ال�شابقة.

احلرك���ة  ت�شه���د  الر�شي���د  مدخ���ل  3.  يف   
�شعوبة اأك���رث، فارتال عج���الت التكتك، ال 
ت�ش���اوم عل���ى �شرعتها وترف����س التخفيف 
من مرونتها وهي تنتقل من بن احل�شود، 
وم���ع ا�ش���وات منبهاتها ال�شاحب���ة ت�شعر 
بانه���ا تريد اأن تعل���ن لك ع���ن املعركة التي 

تركتها ورائها من حيث جاءت.

4.   على الطريق يف �شارع الر�شيد اح�شيت 
اأرب���ع مف���ارز طبية جدي���دة عل���ى اجلانب 
االأي�ش���ر، وه���ذا يعن���ي اإن خي���م امل�شعفن 
تالح���ق تنقالت املحتج���ن مبرونة عالية، 
االأك���رث �شخون���ة يف  املنطق���ة  اإن  وتوؤك���د 
االأيام املقبلة �شتكون هي املمتدة من بداية 

ال�شعدون اإىل نهاية �شارع الر�شيد.

  5.  قب���ل اأن انعط���ف باجت���اه النه���ر ع���رب 

املدخل م���ن جانب �شركة التامن الوطنية، 
ملحت مف���رزة خام�شة جديدة منت�شبة عند 
زاوية املدخل مكت���وب عليها )مفرزة انقاذ 
الوط���ن( ث���م واأن���ا اأقف مبنت�ش���ف املدخل 
الدون مالحظات���ي م���رت بقرب���ي �شي���ارة 
خارجة من عند النهر وت�شدح من مكربات 
ال�ش���وت املثبت���ة عليها ان�ش���ودة تعرب عن 
التالح���م ب���ن ال�شّن���ة وال�شيع���ة يف ه���ذه 
االحتجاجات، اأظن اأن مطلع االإن�شودة كان 
يق���ول: )�شن���ة و�شيعة هدين���ا(... فتذكرت 
باأنن���ي مل اأ�شر اىل ك���رثة �شماعي ملثل هذه 
االأنا�شيد »التالحمي���ة« طوال جتوايل بن 

املتظاهرين.

 6.  اأع���داد املحتجن على ج���رف النهر هنا 
ال يختل���ف عن���ه ق���رب ج�ش���ر اجلمهورية. 
فاالأعداد تزداد كلما اقربنا من اجل�شر عند 
حافة النهر. واأنا اأخرج من جرف النهر اىل 
�شارع الر�شيد بجانب ج�شر ال�شنك وجدت 
اأن امل�شهد يتحرك ب�شكل جمنون وعجالت 
التكتك التي ثّبت اأكرثها املنبهات اخلا�شة 
اال�شعاف، ال ت���كاد تتوقف جيئ���ة وذهابًا، 
لك���ن م���ا زاد امل�شه���د ارتب���اكًا ه���و هرول���ة 
�ش���اب ال يتجاوز عمره ال�ش���ت ع�شرة �شنة 
لي�ش���رخ باملتجمع���ن حتت اجل�ش���ر قريبًا 
من النهر: )ي���ا ولد راح تنح�شرون افلتو( 
هذا ال�ش���راخ الذي تكرر كث���رًا مع م�شهد 
ال�شجي���ح ال���ذي تت�شبب به ارت���ال التكتك 
بع���ث يف املكان ا�شطرابًا و�شخبًا ال ميكن 

و�شفه. فقد ه���رول اجلميع منت�شرين هنا 
وهن���اك واأنا معه���م، لكن �شرع���ان ما تبن 
اأن التحذير مبالغ ب���ه. لكن مع ذلك وبينما 
اتخذت زاوي���ة بعيدة اكتب فيها ما اأخ�شى 
ن�شيانه، كان املكان يف���رغ �شيئًا ف�شيئًا من 

ال�شابلة والتكتك.

7.   عندم���ا ق���ررت اإكم���ال طريق���ي باجتاه 
وياللغراب���ة،  اكت�شف���ت،  االأح���رار  ج�ش���ر 
ب���ان ال�شعود اىل ج�ش���ر ال�شنك عرب �شّلمه 
اجلانبي اأكرث اأمانًا من املرور حتته، وكان 
ذاك ب�شب���ب االثر النف�ش���ي الذي تركه علّي 
ال�شخ���ب ال���ذي احدثه ال�شاب قب���ل قليل.. 
كان���ت فك���رة �شع���ود اجل�ش���ر جي���دة فق���د 
ق���ررت ا�شتغ���الل الوقت لتوثي���ق تطورت 
امل�شه���د علي���ه. وكان الو�شع اك���رث �شخبا 
مم���ا توقع���ت، ال�شباب يقف���ون قبالة ج�شر 
االح���رار يتابعون التط���ورات ويتبادلون 
املدخ���ل  جانب���ي  عل���ى  اأم���ا  التوقع���ات.. 
املوجود يف احلاج���ز االول فثمة مفرزتان 
طبيت���ان واأ�شّرة للمبي���ت تنت�شر على طول 
احلاج���ز  ع���رب  املدخ���ل  ويف  الر�شي���ف. 
لغر����س  �شب���اب  جمموع���ة  ا�شتوقفن���ي 
اأمام���ي  اأم���ر مل يح���دث  التفتي����س، وه���و 
�شابقًا من قبل املحتجن على االطالق. يف 
امل�شاحة ب���ن احلاجزين مل يختلف امل�شهد 

كثرًا �شوى اأن عجالت التكتك كانت اأقل.

8.   كان ال�شاتر االأخر من جانب املحتحن 

ممي���زًا، فخلف الكتل الكونكريتية انت�شب 
حاج���ز ع���ال م���ن االأ�ش���الك غط���اه ال�شباب 
باالأغطي���ة فتح���ول اىل �شتار ع���ال وملون 
وانت�ش���رو ه���م جال�ش���ون عل���ى اأعلى خط 
الكتل يزاحمون بع�شهم حتى ال يكاد يفرغ 

بينهم مكان للمزيد منهم..

ال�شن���ك  ب���ن  امل�شاف���ة  منت�ش���ف  9.  يف    
يب���دو  الر�شي���د  �ش���ارع  كان  واالأح���رار 
هادئ���ًا ال يعكر هدوئه غ���ر �شخب التكتك 
ال���ذي ي�ش���كل خطًا ال ي���كاد ينقط���ع، ما عد 
ذل���ك كان هن���اك خ���ط متقطع م���ن ال�شابلة 
ال�شب���اب عل���ى جانب���ي ال�ش���ارع ي�شرون 
ذهاب���ًا واياب���ًا بينما على اجلان���ب االأمين 
باجت���اه حافظ القا�ش���ي، كان هن���اك بائع 
كب���اب يتحل���ق حوله امل�ش���رون. على بعد 
200 م���ر م���ن �شاحة حاف���ظ القا�شي اأخذ 
امل�شه���د ي�شطرب اأك���رث اىل اأن و�شلت اىل 
ماىي�شب���ه موقف���ًا لعجالت التكت���ك، الذي 
اأخ���ذت جم���وع ال�شباب تكرث في���ه. وهناك 
عند �شاح���ة حاف���ظ القا�ش���ي كان ال�شباب 
�شابح���ة  وعيونه���م  بك���رثة  يتجمه���رون 
باجت���اه اجل�ش���ر. وم���ا اأن انعطف���ت ميينًا 
الأتبن املوق���ف واجهتني �شي���ارة اإ�شعاف 
تابعة النقاذ الدفاع املدين وقريبًا منا على 
الر�شي���ف ثمة نقالة يجل����س قربها م�شعف 
�شاه���م، ويف ه���ذه اللحظ���ة ح���دث �شخب 
مفاجئ ثم هياج جماه���ري، ينذر بوقوع 
خطر، فهاج اجلمي���ع ومل ا�شتطع اأن اتبن 

كيف ا�شتطاع امل�شعف جمع النقالة ب�شرعة 
وحماول���ة رك���وب اال�شع���اف، وبينما فعل 
ه���و ذلك كن���ت ق���د غادرته مه���رواًل باجتاه 
ال�شورجة بينما م���رت بجانبي �شيارة كيا 
ت�ش���ر اىل اخللف مبتعدة ع���ن اخلطر. ثم 
وبع���د دقائق ه���داأ املوقف وقب���ل اأن األتفت 
الأتب���ن امل�شه���د ورائ���ي واجهتن���ي �شيارة 
ي�شدح عل���ى مكرباته���ا الن�شي���د الوطني. 
ومل���ا عدت كان اله���دوء قد ع���اد اىل امل�شهد 
و�ش���وت الن�شي���د ي�ش���د اجلم���وع باجتاه 

ال�شيارة.

 10.  ذهب���ت اىل مدخ���ل اجل�ش���ر ، فتخي���ل 
يل اإنن���ي اأ�شاه���د ج�ش���ر اجلمهوري���ة اأول 
اأي���ام عبوره واال�شتقرار على ربعه االول. 
ال�شب���اب حمت�ش���دون يرقب���ون، وبعي���دًا 
هن���اك قريبًا من منت�ش���ف اجل�شر انت�شب 
حاج���ز بن���اه ال�شباب بينهم وب���ن القوات 
حاوي���ات  م���ن  مكون���ًا  اح�شب���ه  االأمني���ة، 
النفاي���ات وبع�س قطع احلدي���د. وقبل اأن 
اأع���ود اأدراجي اىل �ش���ارع الر�شي���د الأكمل 
جولتي خط���ر يل اأن ا�شتطلع الو�شع على 
الر�شي���د باجت���اه �شاح���ة الر�ش���ايف. فكان 
الو�ش���ع هادئًا وجماميع من اأفراد اجلي�س 
امت���داد  عل���ى  الر�شي���ف  عل���ى  يجل�ش���ون 
ال�ش���ارع قريبًا من �شي���ارات نقلهم، وكانت 
عب���ارة ع���ن �شاحن���ات عادية مل اأمل���ح بينها 
اأي عج���الت قتالي���ة. وما يلف���ت النظر هو 
م�شه���د اجلنود وهم يجل�ش���ون با�شرخاء 

�شجائ���ره.  بدخ���ان  ي�شتمت���ع  وبع�شه���م 
بينم���ا عل���ى بع���د اأمت���ار منه���م ي�شط���رب 
م�شهد ال يختلف كث���رًا عن م�شهد احلرب. 
وال�شب���ب انه���م يعلمون ب���ان املحتجون ال 
ي�شتهدفونه���م. واالأم���ر ال يختلف بالن�شبة 
لل�شب���اب الذي���ن يتوج�ش���ون م���ن الق���وات 
القابع���ة على اجل�ش���ر اأمامهم بينما يولون 
للجن���ود اجلال�ش���ن  ظهوره���م مطمئن���ن 
خلفه���م. وكن���ت قد ذك���رت م�شه���دًا م�شابهًا 
يتعل���ق باجلن���ود املنت�شري���ن يف موق���ف 
ال�شي���ارات املوج���ود عل���ى جان���ب ج�ش���ر 
ال�شنك، بينما حت���دث معركة م�شتمرة بن 
املحتج���ن وبن الق���وات املرابطة حلماية 
اجل�شر. وال�شوؤال ملاذا ال يتعر�س ال�شباب 
اإىل اجلنود امل�شوؤول���ن عن حماية موقف 
ال�شي���ارات؟ اجل���واب الأنه���م ال ي�شتهدفون 
رب  الدولة. بل من يعتقدون باأنه راأ�س خمحُ

يقبع فوقها.

11.    غادرت �شاحة حافظ القا�شي تقريبًا 
يف ال�شاع���ة ال�شابعة وخم�شة ع�شر دقيقة، 
وتركت ورائ���ي مع�شكرين متواجهن اآمل 
اأن ال حت���دث بينهما كارث���ة تاأخذ من بيننا 
املزي���د من االأرواح الت���ي مل تزل بعد غ�شة 

طرية.

 12.  يف املدخل اىل ال�شعدون من اخلالين 
كان���ت احل�شود كما هي علي���ه م�شاء اأم�س، 
اأو اأق���ل بقلي���ل ج���دًا، اأم���ا النفق م���ن هذه 

اجله���ة فكان���ت احل�شود داخل���ه اأكرث قلياًل 
من م�شاء اأم�س. ورمب���ا كان ال�شبب يكمن 
�شاهدت���ه.  ال���ذي  املوت���ي  تاأب���ن  بطق����س 
وكان عبارة عن ق���راءة القراآن على اأرواح 
ال�شه���داء يقوم بها �شب���اب ي�شكلون خطن 
متوازي���ن على جانبي اجل���زرة الو�شطية 

التي تتو�شطها ال�شموع.

13.   تنقلت بن احل�شود يف �شاحة التحرير 
و�شل���ت  اأن  اىل  كب���رة،  �شعوب���ة  دون 
اىل اجله���ة الت���ي تواج���ه �شاح���ة الن�شر، 
وهناك �شار ال�ش���ر بالغ ال�شعوبة ب�شبب 
ك���رثة عجالت التكت���ك وبع����س ال�شيارات 
العادي���ة الت���ي حت���اول العب���ور باجتاهن 
الب�شري���ة. مل  خمتلف���ن و�ش���ط احل�ش���ود 
اكم���ل �شوط الط���واف بل ف�شل���ت االجتاه 
امل�شه���د،  ال�شتط���الع  الن�ش���ر  �شاح���ة  اىل 
وكان الو�ش���ع م�شتق���رًا م���ن ناحي���ة العدد 
ال���ذي ي�شه���د انخفا�شًا ب�شيط���ًا وكذلك من 
ناحي���ة انت�شار ال�ش���رادق اجلديدة التي مل 
اأالح���ظ اإال واحدًا ينت�ش���ب و�شط ال�شارع 
بحيث تتحول اجلزرة الو�شطية اىل حمل 

جللو�س ال�شيوف و�شطه.

 14.  االأع���داد عل���ى جانب���ي حديق���ة االأمة 
م���رورًا ب�شاح���ة الط���ران ثم و�ش���واًل اىل 
حمط���ة وق���ود الكي���الين تقريب���ًا كم���ا هي 
م�ش���اء اأم�س مع حركة م�شتم���رة للوافدين 

من جهة مول النخيل وللمغادرين.

م�صاهدات م�صائية من التحرير: يكتبها �صعدون حم�صن �صمد 

الأول ���ض��ات��ره  وي��ب��ن��ي  ب��ال��ت��ح��ري��ر  ي��ل��ت��ح��ق  الأح�������رار 

م�اطن�ن  يت�ضابق�ن اإىل �ضاحة التحرير لتقدمي الدعم  للمتظاهرين 
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حمافظة  م��دار���س  اإح���دى  يف  طالبات  اأطلقت 
التربعات  جلمع  حملة  الثالثاء،  الديوانية، 
متظاهري  حلماية  راأ���س  خوذ  �شراء  اجل  من 
للدموع  امل�شيلة  القنابل  من  التحرير  �شاحة 

التي تطلقها ال�شلطات االمنية.
وقالت الطالبة �شبا وليد  ان "الغاية من احلملة 
واملعت�شمن  املتظاهرين  اإخ��وت��ن��ا  م�شاندة 

يف ���ش��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر وج��ب��ل اح���د م��ن خ��الل 
يف  واملتظاهرين  الطالبات  من  تربعات  جمع 

الديوانية".
على  �شتنفق  امل��ال��ي��ة  "املبالغ  ان  وا���ش��اف��ت، 
�شراء خوذ املعت�شمن يف �شاحة التحرير بعد 
واملطاطي  احلي  بالر�شا�س  للرمي  تعر�شهم 
والتي  للدموع  وامل�شيلة  ال�شوتية  والقنابل 

اأ����ش���اب���ت اع�������دادا ك���ب���رة م���ن امل��ع��ت�����ش��م��ن 
ال�شلمين".

امل���دار����س واجل��ام��ع��ات  ان ط��ل��ب��ة  ي�����ش��ار اىل 
ال��ت��ظ��اه��رات  ي�����ش��ارك��ون يف  ال��دي��وان��ي��ة  يف 
االحتجاجات  جتدد  منذ  املفتوح  واالعت�شام 
االأول  ت�شرين  م��ن  والع�شرون  اخلام�س  يف 

املا�شي.

يوميات �صاحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 فتيات الدي�انية يطلقن حملة 
ل� "حماية" روؤو�س ال�ضبان يف بغداد

قررت موؤ�ش�شة املدى لالعالم والثقافة والفنون 
"افتتاح مكتبة با�شم" مكتبة �شهداء التحرير  
اإىل داخل جبل اح���د "املطعم الركي �شابقا"، 
حيث اك���دت املدير الع���ام ملوؤ�ش�شة املدى غادة 
العاملي اأن هذه املكتب���ة هي م�شاهمة ب�شيطة 
تقدمها املوؤ�ش�شة للمتظاهرين الذين ي�شحون 
بارواحه���م من اجل اال�ش���الح والتغير وهي 
مفتوح���ة ابوابه���ا ل���كل املحتجن حي���ث تقدم 
الكت���ب املجاني���ة واي�شا ت���وزع فيه���ا جريدة 
امل���دى وملحق االحتج���اج وه���و اول جريدة 
ملون���ة ت�شدر لتوثيق االحتجاجات يف بغداد 
وم���دن العراق، واأ�شاف���ت العاملي، اأن وجود 
العدي���د من ال�شباب املثقف فى �شاحة التحرير  
دفعن���ا اإىل افتتاح املكتبة، اإ�شاف���ة اإىل املظهر 
احل�ش���اري الذي ي�شفيه وجود كتب يف مكان 

االحتجاجات وخ�شو�شا يف املطعم الركي.
ويقلب ال�شاب احمد احد الكتب داخل املكتبة، 
قائ���ال: وجد املعت�شمون فر�شة لعر�س الكتب 
الت���ي تهمهم وخ�شو�شا بع����س الكتب نادرة. 
فيم���ا اكدت �شع���اد اجلزائري ان ه���ذه املكتبة 
تعطي طابعا ح�شاريا جلبل احد الذي ا�شبح 
معلم���ا من معامل احلرية.. �شيم���اء التي كانت 
تت�شفح كتابا عن العوملة قالت ان البع�س اراد 
ت�شوي���ه �ش���ورة االحتجاج���ات، فيم���ا الواقع 
يق���ول ان معظ���م املحتج���ن ه���م طلب���ة كليات 
وا�شات���ذة ومثقف���ن ومعهم عام���ة ال�شعب من 
الذين يحبون احلي���اة وي�شعون اىل م�شتقبل 
جدي���د.  وم���ن اأب���رز العناوين الت���ى تعر�شها 
املكتب���ة �شل�شل���ة الكت���اب ال�شه���ري التي كانت 
ت�شدر يف ال�شنوات ال�شابقة وكتب يف االدب 
وال�شيا�ش���ة والثقافة والفن���ون، وفور عر�س 
الكتب تزاح���م املحتجون حولها ال�شتطالعها، 

والتقط بع�شهم �شورًا بجانبها. 

اعتقل���ت ال�شلط���ات االأمني���ة، ع�شرات 
ت�شعي���د  خلفي���ة  عل���ى  االأ�شخا����س 
بغ���داد  العا�شم���ة  يف  االحتجاج���ات 
لت�شمل مناطق جديدة، بعد قطع خدمة 

االإنرنت.
وقال م�شدر اأمني يف حديث ل� “موقع 
نا�س”، اإن »ملثمن ي�شتقلون �شيارات 
حكومي���ة، ب���داأوا م���ع �شاع���ات الفجر 
االأوىل، وبع���د قط���ع خدم���ة االإنرنت 
عن الب���الد، حملة اعتقاالت وا�شعة يف 
مناط���ق حمددة و�ش���ط بغ���داد، بتهمة 

امل�شاركة يف التظاهرات«.
ع���دم  ال���ذي طل���ب  امل�ش���در  واأ�ش���اف 
الك�ش���ف ع���ن ا�شم���ه، اأن “االعتق���االت 
يرت���دي خ���وذة،  كان  م���ن  �شمل���ت كل 

ف�شاًل ع���ن اآخرين يف مناطق العالوي 
اأن  مبين���ًا  وماحوله���ا”،  وال�شاحلي���ة 
»الع�ش���رات اعتقلوا وه���م يف طريقهم 
�شاح���ة  اإىل  الع���الوي  منطق���ة  م���ن 

التحرير«.
ج���اءت  »احلمل���ة  اأن  اإىل  اأ�ش���ار  كم���ا 
عل���ى خلفي���ة االأح���داث الت���ي �شهدتها 
تل���ك املناط���ق، ح���ن ع���رب متظاهرون 
م���ن  وو�شع���وا  االأح���رار،  ج�ش���ر 
ت�شهده���ا  الت���ي  االحتجاج���ات  رقع���ة 

العا�شمة«.
من جانبه اأكد املر�شد العراقي حلقوق 
االإن�ش���ان، تل���ك املعلوم���ات، مبين���ًا يف 
بي���ان ل���ه تلق���ى “نا����س” ن�شخ���ة منه، 
اأن »ال�شلط���ات العراقي���ة نف���ذت حملة 

اعتقاالت كبرة ليلة اأم�س يف منطقتي 
العالوي وال�شاحلية”، فيما اأ�شار اإىل 
اأن “�شه���ود عي���ان اأبلغ���وا املر�شد باأن 
ملثم���ن ب�شي���ارات حكومي���ة اعتقلوا 
اإىل  طريقه���م  يف  كان���وا  متظاهري���ن 

�شاحة التحرير«.
فيم���ا دع���ت املفو�شي���ة العلي���ا حلقوق 
االإن�ش���ان يف الع���راق، الثالث���اء، كافة 
االأط���راف اىل حق���ن الدم���اء واحلفاظ 
عل���ى �شلمية التظاه���رات، وبدء حوار 

وطني.
وقال���ت املفو�شي���ة يف بي���ان له���ا تلقى 
“نا����س” ن�شخة منه اأم�س )5 ت�شرين 
الث���اين 2019(، : »يف الوق���ت ال���ذي 
نوؤك���د في���ه عل���ى كفال���ة حري���ة ال���راأي 

والتعبر والتظاهر والتجمع ال�شلمي 
وتوحيد املطال���ب امل�شروعة مبا يعزز 
حق���وق االن�ش���ان، فانن���ا  ندع���و كاف���ة 
والب���دء  الدم���اء  حق���ن  اىل  االأط���راف 

بحوار وطني برعاية االمم املتحدة«.
اىل  املتظاهري���ن  املفو�شي���ة،  ودع���ت 
»اإدامة زخ���م التظاه���رات يف اأماكن ال 
توؤثر عل���ى �شر املراف���ق العامة وعدم 
تعطيله���ا مب���ا يع���زز تق���دمي اخلدمات 
للمواطنن وكفالة حقوقهم التي كانت 
اح���د مطال���ب املتظاهري���ن االأ�شا�شي���ة 
م���دى ا�شتجاب���ة احلكوم���ة  ومراقب���ة 
له���ذه املطال���ب والتع���اون البن���اء بن 
القوات االمني���ة واملتظاهرين حلماية 

املمتلكات العامة واخلا�شة«. 

حملة اعتقالت ليلية تطال ع�صرات املتظاهرين و�صط بغداد

مف��ضي��ة حق���ق الإن�ض��ان: اإحقن���ا الدم��اء ولنب��داأ ح���ارًا وطني��ًا

م��ك��ت��ب��ة  ت��ن��ت��ق��ل اإل����ى ج��ب��ل اأح���د 


