
 متابعة / املدى 

اإ�ضراب���ًا  املواطن���ن  م���ن  االآالف  نظ���م  
طوعي���ًا ع���ن العم���ل مت في���ه اإغ���اق ع���دد 
واملدار����س  احلكومي���ة  االأبني���ة  م���ن 
واالأ�ضواق واملح���ال التجارية، يف م�ضهد 
غري م�ضب���وق، دعم���ًا ملطال���ب املظاهرات 
االحتجاجية التي ت�ضهدها بغداد، وت�ضع 
حمافظات، للمطالب���ة با�ضتقالة احلكومة 
وح���ل الربملان واإج���راء انتخابات مبكرة 
يف الباد. وقال ال�ضه���ود ل� وكالة االأنباء 
االأملاني���ة، اإن االآالف م���ن ط���اب املدار�س 
واجلامع���ات وموظفي العتب���ات املقد�ضة 
اإىل  خرج���وا  احلكومي���ة  والدوائ���ر 
ال�ض���وارع يف مناطق متفرق���ة من بغداد، 
وع���دد م���ن املحافظ���ات، لتاأيي���د مطال���ب 
املتظاهرين. وذك���ر ال�ضهود اأن ال�ضلطات 
االأمني���ة يف بغداد واملحافظ���ات االأخرى 
ون�ض���رت  واجل�ض���ور،  الط���رق  اأغلق���ت 
ق���وات اإ�ضافي���ة، ملن���ع تدف���ق امل�ضارك���ن 
يف االإ�ض���راب من الو�ض���ول اإىل �ضاحات 
املظاه���رات  يف  للم�ضارك���ة  التظاه���ر 

االحتجاجية.
وا�ضتعادت االحتجاجات زخمها يف بغداد 
ب�ض���كل كبري، �ضب���اح ام����س  االأحد، حن 
انظمت ح�ض���ود الطلبة اإىل االحتجاجات 
مب�ض���ريات انطلقت م���ن قل���ب العا�ضمة، 
و�ض���ط اإ�ض���راب ع���ن ال���دوام الر�ضم���ي، 

�ضهدته اأحياء عدة من العا�ضمة.
واأظه���رت م�ضاه���د وثقتها كام���ريا موقع 
م���ن  جمامي���ع  الي���ن"،  اون  امل���دى   "
املتظاهري���ن واملتطوع���ن انق�ضم���وا اإىل 
فئات بع�ضه���ا خمت�س بالتنظيف واالآخر 
بط���اء االأر�ضف���ة، فيم���ا �ض���كل البع����س 
االآخر حواجز لتفتي����س املارة والقادمن 
اىل موق���ع التظاه���ر اجلديد يف اخلاين 

وال�ضنك.
و�ضه���دت بغ���داد تظاه���رات وا�ضع���ة يف 
�ضاح���ات التحرير والط���ريان واخلاين، 
بينم���ا جتم���ع اآالف الط���اب يف �ضاح���ة 
الفردو�س، ف�ضًا ع���ن ت�ضجيل مناو�ضات 
يف �ض���ارع الر�ضيد الذي وق���ع فيه حريق 
هائل مع ب���دء تفريق املتظاهري���ن، واأكد 
نا�ضط���ون اأن قوات االأمن هي من افتعلته 
نف�ضه���ا  وجتني���ب  املتظاهري���ن  لتفري���ق 
وق���ت وعن���اء املواجه���ات ل�ضاع���ات م���ع 

املتظاهرين.
ب���دت  هتاف���ات  يف  املتظاه���رون  وردد 
موحدة عبارة "رجعولنا وطّنا"، و"نريد 
وطن"، و"ماكو وطن ماكو دوام". وقال 
مرا�ض���ل "العرب���ي اجلدي���د"، يف بغداد، 
املتظاهري���ن رفع���وا �ض���ور �ضحاي���ا  اإن 
التظاهرات وكتب عليها "�ضحايا حكومة 

القنا�ض���ة"، يف اإ�ضارة اىل عمليات قن�س 
املتظاهرين.

واأع���ادت ق���وات االأم���ن العراقي���ة اإغاق 
ج�ض���ر االأح���رار جم���ددًا، وكذل���ك ج�ض���ر 
ال�ضن���ك بالكت���ل االإ�ضمنتي���ة، كم���ا وزعت 

قوات اإ�ضافي���ة يف مناطق عدة من جانب 
الر�ضافة ببغداد.

ووفق���ًا للنا�ض���ط املدين، اأجم���د الكناين، 
ت�ضاعف���ت  املتظاهري���ن  "اأع���داد  ف���اإن 
الي���وم ب�ض���كل كب���ري ج���دًا، بع���د ان�ضمام 

امل�ضرب���ن عن الدوام"، موؤكدًا اأن "قوات 
االأم���ن اأطلق���ت قناب���ل الغ���از بكثافة على 
املتظاهري���ن"، واأن التظاه���رات �ضتبق���ى 
�ضلمي���ة ول���ن تك���ون غ���ري ذل���ك حت���ى مع 
حم���اوالت احلكوم���ة وجه���ات �ضيا�ضي���ة 

حرفها عرب د�ّس املخربن.
ويف الب�ضرة، �ضهدت �ضاحة فلكة البحرية 
والع�ض���ار واملدينة و�ضط العرب والزبري 
وال�ض���ارع الرئي����س امل���وؤدي اإىل اأم ق�ضر 
تظاه���رات وا�ضع���ة، فيما ت�ضه���د الغراف 

وال�ضط���رة والنا�ضري���ة يف حمافظة ذي 
ق���ار تظاه���رات وا�ضع���ة، مع اإغ���اق �ضبه 
احلكومي���ة  املوؤ�ض�ض���ات  جلمي���ع  كام���ل 
واملدار�س واإغاق لعدد كبري من الطرق، 
كم���ا ج���رى تنظي���م فعالي���ة ح���رق العل���م 

االإيراين للم���رة الثانية هذا االأ�ضبوع من 
قبل املتظاهرين.

وعل���ى الرغ���م م���ن االأمط���ار الغزي���رة اإال 
اأنها مل متن���ع الديواني���ة والعمارة مركز 
حمافظتي القاد�ضي���ة ومي�ضان من تنظيم 
تظاه���رات وا�ضع���ة فيها، امت���دت ملناطق 
اأخرى من املدينتن، بعد توافد اآالف اإىل 
�ضاحتي التظاهرات، فيما �ضهدت ال�ضماوة 
املثن���ى  حمافظت���ي  مرك���زا  والك���وت، 
ووا�ضط، تظاه���رات مماثلة، مع ت�ضجيل 
مواجهات مع ق���وات االأمن يف ال�ضماوة، 
بعدما منعت تقدم املتظاهرين اإىل مكاتب 
ودوائر حكومية و�ضط املدينة. وات�ضعت 
دائرة االإ�ضراب لت�ض���ل اإىل خارج حدود 
املحافظات املتظاهرة، اإذ اأعلن طاب بلدة 
احلويجة يف كرك���وك االإ�ضراب ت�ضامنًا 
مع بغداد وحمافظ���ات اجلنوب، وهو ما 
فعله ط���اب بعقوبة مركز حمافظة دياىل 
�ضرقي العراق اأي�ض���ًا. وقال ع�ضو التيار 
امل���دين العراقي يف كرب���اء عبا�س قا�ضم 
اإن���ه "يتوقع وج���ود ع�ض���رات االآالف يف 
ال�ضاح���ات وامليادي���ن يف اجلن���وب عل���ى 
اأق���ل تقدي���ر"، واأ�ضاف "ميك���ن احلكومة 
واالأح���زاب ال�ضيا�ضي���ة اأن تعتربه ر�ضالة 
من���ا هذا الي���وم حول قدرتن���ا على تنظيم 
اإ�ض���راب وا�ضع ولوقت اأط���ول"، معتربا 
اأن "ال�ضارع العراقي اأثبت اأنه اأكرث ثقافة 
ورقي���ًا ووطنية و�ضدم القوى ال�ضيا�ضية 
التزوي���ر  عل���ى  تراه���ن  كان���ت  الت���ي 
باالنتخابات اأو ببطانية ومدفاأة كل اأربع 
�ضنوات يف حماتهم االنتخابية". كا�ضفًا 
عن "زي���ادة خيام املعت�ضمن يف �ضاحات 
التظاه���ر اأي�ض���ًا ليل���ة اأم����س مب���دن عدة 

جنوبي الباد".
حق���وق  مفو�ضي���ة  ح���ّذرت  االأثن���اء،  يف 
االإن�ض���ان العراقي���ة م���ن خط���ورة ع���ودة 
م�ضل�ض���ل اغتي���ال واختط���اف النا�ضطن 
يف الع���راق، واأ�ضارت املفو�ضية يف بيان 
اإىل "ع���ودة م�ضل�ض���ل اغتي���ال واختطاف 
النا�ضط���ن املدني���ن"، مطالب���ة احلكومة 
ب�"�ضمان �ضامة املتظاهرين ال�ضلمين".

م���ن جهته ذك���ر العمي���د علي ح�ض���ن قائد 
�ضرطة وا�ضط، الي���وم، اإن "هناك تعاونا 
ب���ن الق���وات االأمني���ة واملتظاهرين ومت 
ت�ضكيل دوريات بالتعاون مع املتظاهرين 

حلماية �ضاحة املظاهرات".
واأعلنت حمافظات بابل ووا�ضط ومي�ضان 
وذي قار اعتبار اليوم عطلة ر�ضمية، على 
خلفي���ة االإعان ع���ن االإ�ض���راب العام عن 
االحتجاجي���ة  املظاه���رات  لدع���م  العم���ل 
الك���ربى الت���ي جتت���اح العا�ضم���ة وت�ضع 
عل���ى  الراب���ع  لاأ�ضب���وع  حمافظ���ات، 

التوايل.

ملحق يومي يوثق انتفا�سة العراقيين ي�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

العدد)4549( ال�ضنة ال�ضابعة ع�ضرة - االثنن )18( ت�ضرين الثاين  2019

اإ���س��ع��اف��ه��ا و����س���ي���ارة  االح���ت���ج���اج���ات  رم����ز  توك"  "التوك 
ج�����������س�����ر االأح��������������������رار ي�������ع�������ود اإل�������������ى ال�����واج�����ه�����ة
لالحتجاج��ات  الزخ��م  يعي��د  المتظاه��رون  ي�ستخدم��ه  م�سب��وق"  غي��ر  "تكتي��ك 

2

3

3

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

انتفاضة ترشين 2019

املتظاهرون ينظمون �سفوفهم.. حواجز تفتي�ش وحمالت تنظيف م�ستمرة

اإ�ض��راب ع��ام يف الع��راق دعم��ًا ملطال��ب املتظاهري��ن

 متابعة املدى 

مرا�ضي���م  م�ض���ور،  مقط���ع  وث���ق 
ت�ضييع اأحد ال�ضب���ان الذين �ضقطوا 
ي�ضهده���ا  الت���ي  االحتجاج���ات  يف 
يف  العلوي���ة  العتب���ة  يف  الع���راق، 

حمافظة النجف.
وظه���ر يف املقطع رج���ل كبري ال�ضن 
يق���ف عن���د جثم���ان جنل���ه ويرثي���ه 
من���وت  ع�ض���رة  “من���وت  بهت���اف: 

مية.. ما نعوف الق�ضية" .
وخاطب االأب املفج���وع االإمام علي 
و�ض���كا اإلي���ه م���ا تفعل���ه "احلكوم���ة 
ال�ضيعي���ة"، قائًا: "الهي بحق اأمري 
احلكوم���ة  ه���اي  تف�ض���ل  املوؤمن���ن 
امل���ال  الفا�ض���دة.. لديه���م  ال�ضيعي���ة 
وال�ضاح ولي�س لدينا اأي �ضيء، لكن 
معن���ا الله واأنت يا اأم���ري املوؤمنن" 

لاإ�ض���اح  "خرجن���ا  واأ�ض���اف:   .
فواجهون���ا  احل�ض���ن،  خ���رج  كم���ا 
بالر�ضا����س الأننا اأردنا عي�ضًا كرميًا 
فقط"، ث���م تاب���ع بح�ضرة "ي���ا علي 
واجهونا بالر�ضا����س والعتاد حي 
ونحن اأمامهم نحمل العلم العراقي 

فقط، انتقم منهم فردًا فردًا".
وق���د �ضق���ط اأك���رث م���ن 325 �ضهيدًا 
بيان���ات  األ���ف جري���ح، وف���ق  و15 
جلن���ة حق���وق االإن�ض���ان الربملاني���ة 
ومفو�ضية حقوق االإن�ضان )ر�ضمية 
م�ض���ادر  وكذل���ك  الربمل���ان(  تتب���ع 
يف  املحتج���ون  وطال���ب  طبي���ة. 
البداية بتح�ض���ن اخلدمات وتاأمن 
فر����س عمل وحمارب���ة الف�ضاد، قبل 
اأن ت�ضم���ل مطالبهم رحيل احلكومة 
املتهم���ة  ال�ضيا�ضي���ة  والنخب���ة 

بالف�ضاد.

�سقط جنله يف االحتجاجات
اأب مفجوع ي�ضكو احلكومة عند �ضريح الإمام علي: واجهونا بالر�ضا�ص.. انتقم منهم! وجه عدد من النا�ضطات  واملتظاهرات  ر�ضائل 

اىل القوات االمني���ة يطلبون منها عدم اطاق 
الر�ضا����س وقنابل الغاز باجت���اه املتظاهرين 
الذي���ن ه���م ابناوؤه���م واخوته���م كم���ا جاء يف 
الن���داء وال���ذي وق���ع حت���ت و�ض���م "اخوات���ك  

بالوطن" وجاء فيه: 
قوات مكافحة ال�ضغب:

وقناب���ل  بالر�ضا����س  املتظاهري���ن  ترم���ي  ال 
الغ���از... ان من يقف اأمامك اب���ن جلدتك اإبنك 
واأخ���وك واإبن عمك واإبن خال���ك واإبن بلدك.. 
ه���ذا البلد الذي عان���ى الويات من احلكام فا 
تدعه يع���اين ب�ضببك.. ال تظلم���ه.. �ضانده يف 
ثورت���ه �ضد الف�ض���اد واملف�ضدي���ن احمي ظهره 
فق���د خرج ال�ضعب بكل طوائف���ه، ينادي لوطن 
واح���د يتظاه���ر �ضلميا الأجلك واأج���ل م�ضتقبل 
اأوالدك واأحف���ادك، اأم���ه تنتظ���ر عودت���ه كم���ا 
تنتظ���رك اأ�ضرتك، تذكر التاري���خ ال ين�ضى وال 
يغفر، كن معه ال عليه.. كفانا موتا.. كفانا دما
#اخواتك_بالوطن

ر�ضائل اإىل قواتنا امل�ضلحة

 عد�سة : حممود روؤوف
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    يف م�ضه���د حقري، ُن�ضر عل���ى املواقع، يبن فيه نا�ضره قيام 
جمموع���ة من امل�ضلح���ن، ال اأعرف ما اإذا كان���وا من ال�ضرطة 
اأو اجلي����س اأو امللي�ضي���ات التابع���ة الإيران، وه���م ي�ضربون 
متظاه���رًا، كان �ضاب���ًا جمي���ًا، اأني���ق الثياب، ي�ض���رح �ضعره 
بلط���ف، وعين���اه تربقان اإ�ض���رارًا وهلعًا معًا، وم���ع اأن الدم 
كان وا�ضحًا يف وجهه، وم���ع انَّ �ضربات ولكمات امل�ضلحن 
بالع�ضي واالأيدي واالأحزمة انهالت عليه بق�ضوة، مل نعهدها 
اإال من اأزالم النظام البعثي، اإال اأنه ظلَّ انيقًا، مل تغري وح�ضية 

هوؤالء من جمال طلته.
  �ضيك���ون ا�ض���م ال�ضاب علي���ًا اأو عبا�ضًا او حي���درًا، و�ضيكون 
ا�ض���م امل�ضلح، الذي ي�ضربه كما كان وا�ضحًا يف املقطع عاءًا 
وح�ضين���ًا ومرت�ض���ًى لتت�ض���ح ال�ض���ورة اأك���رث، ونعرف من 
هو عل���ى مذهب والية الفقيه، ومن ه���و على مذهب الوطن؟ 
ولت�ضح���ك البهلوي���ة اجلدي���دة يف اإيران طوي���ًا، وليل�ضف 
ال�ض���نُّ الذه���ُب فقد رب���ح البي���ع، و�ض���ار ال�ضيع���ة ي�ضربون 
بع�ضه���م يف ال�ضارع اأم���ام الكام���ريات، ي�ضاندها)البهلوية( 
اأكابرهم يف بغداد والنج���ف وكرباء والب�ضرة والنا�ضرية 
والعم���ارة، بانتظار اللحظة املنا�ضبة الإنهاء العراق كله، لكن 

االأدوات يف هذه املّرة �ضيعية خال�ضة.
  امل�ضه���د يف الع���راق اجلديد بحاجة اىل تو�ضيف اآخر، نعم، 
قد تفلح ق�ضوة امل�ضلح���ن يف قمع ال�ضباب امل�ضامل املتظاهر، 
املطال���ب بحقه يف وط���ن م�ضتق���ل، ينعم فيه اجلمي���ع اإ�ضوة 
بالعامل���ن، لك���ن، الع�ض���ا والبندقي���ة ل���ن تظ���ل مرفوعة اىل 
االأب���د، هناك من ي�ضقطها يف التاريخ، و�ضيكون يوم اخلائن 
والعمي���ل اأكرث ذاًل من اأي يوم، هذا ع���راق ي�ضتله ابناوؤه من 
الركام، وهذه االأر�س لن تكون اإال عراقية، وهذا الدم �ضيقف 

عاليًا و�ضينت�ضر، بكل تاأكيد.
 رمب���ا يكون بع�س امل�ضلحن ممن مل ي�ضهدوا نهاية البعثين 
ورج���ال االأم���ن ال�ضابق���ن، اأو اأنهم يتغا�ضون ع���ن ال�ضورة 
تل���ك، لكنه���ا ماثلة يف اأعن واأذه���ان العراقي���ن جميعًا، وما 
ال�ضب���اب اجلمي���ل املنتف�س اإال �ضورة الع���راق القادم، اأنيقًا، 
نظيفًا، خال�ضًا يف حبه لوطنه، غيورًا على ترابه، و�ضتخ�ضر 
البهلوي���ة اجلدي���دة كل قطعانها على اأر�ضه. م���ا قدمه اأولئك 
ال�ضباب لي�س هينًا، هذا دم خال�س، مل َت�ضْبُه العمالة ب�ضبهة، 

ومل ُتدن�ضه الوالءات اخلارجية.
  كل ما ميكن اأن تقوم به احلكومة هو تاأخري �ضقوطها، وهذه 
حتمي���ة يقر بها اجلميع، مب���ا فيها �ضاداته���م، ومل تعد القوة 
امل�ضلح���ة �ضامنة لبقاء الفا�ضدين والقتلة والع�ضابات، هناك 
زمن زّول���ه �ضباب م�ضرون على انتزاع وطنهم، اأما التوقيت 
فه���و م�ضاأل���ة يف قب�ضة ال�ضع���ب باأكمله، ي�ضنعه���ا اأو يتعجل 
�ضناعته���ا بخروج���ه مع املتظاهرين، بوقوف���ه يف ال�ضاحات 
وال�ض���وارع، بخا�ضرته اأجرة اليوم واليومن، لكنه ال حمالة 
�ضيكون املنت�ضر، و�ضيكون واحدًا من اأجمل �ضعوب االأر�س، 
الت���ي اأ�ضرت على انت���زاع اأوطانها، عل���ى الرغم من وح�ضية 

ال�ضلطة، التي باتت خارج الزمن العراقي.  

�ضباب  الحتجاجات 
واألعيب ال�ضلطة

عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد / م�سطفى �سعدون
 

"هذه اإ�ضعاف ال�ضاحة، وعامودها الفقري، 
ول���و بقين���ا ننتظ���ر اإ�ضعاف���ات الدولة ملات 
ن�ض���ف اجلرحى،" تق���ول رن���د، 29 عامًا، 
متظاهرة يف �ضاحة التحرير يف العا�ضمة 
العراقي���ة بغ���داد ع���ن دور الت���وك توك يف 
املظاهرات التي ت�ضهده���ا العراق منذ اأول 
اكتوب���ر. رن���د الت���ي �ضارك���ت يف اإ�ضعاف 
اجلرح���ى، تعتق���د اأن مهمته���ا واأ�ضدقائها 
كادت اأن تف�ض���ل ل���وال وجود الت���وك توك، 
وت�ضي���ف: "عندم���ا اأرى اأ�ضح���اب الت���وك 
ت���وك بهذه الهم���ة وال�ضجاع���ة والت�ضحية 
بكل �ض���يء م���ن اأج���ل م�ضاع���دة االخرين، 

اأ�ضعر بالفرح لوجودهم بيننا."
يف بغداد، املعق���ل االأ�ضا�س لاإحتجاجات، 
تنت�ضر مئات التكات���ك، التي ت�ضري ب�ضرعة 
فائقة لنقل اجلرحى وامل�ضابن يف الوقت 
الذي قد حتتاج �ضيارات االإ�ضعاف ل�ضاعات 
للو�ض���ول. يف الع���ادة، ي�ضع���د يف التوك 
ت���وك ال�ضائ���ق و�ضخ����س اآخ���ر يق���ف اإىل 
جانبه للتنويه للمتظاهرين بفتح الطريق. 
لق���د اأ�ضب���ح اأ�ضح���اب الت���وك ت���وك رم���زًا 
مهم���ًا من املظاه���رات يف الع���راق لدورهم 
االأ�ضا�س يف م�ضاع���دة جرحى التظاهرات 
جمانًا دون ُمقابل. واأي�ضًا لدورهم يف نقل 
كاف���ة االحتياجات للمتظاهري���ن من طعام 
وم���اء واإ�ضعاف���ات اأولية وم�ضاع���دات من 
كمام���ات وخّوذ للراأ�س ونظ���ارات للوقاية 

من القنابل امل�ضيلة للدموع.
وقد ُقتل اأكرث م���ن 250 متظاهرًا واأ�ضيب 
ب���دء  من���ذ  اآخري���ن،  األف���ًا   11 م���ن  اأك���رث 
االإحتجاج���ات التي �ضهده���ا العراق خال 
خ���رج  وق���د  املا�ضي���ة.  اأ�ضابي���ع  االأربع���ة 
العراقيون يف واحدة من اأكرث التظاهرات 
�ضعًة يف تاريخ العراق احلديث، للمطالبة 
الف�ض���اد  وحمارب���ة  االأو�ض���اع  بتح�ض���ن 
نفط���ي  بل���د  العم���ل، يف  وتوف���ري فر����س 
فيما  تتج���اوز ن�ضب���ة الفقر في���ه ال����22% 
% ح�ضب  و�ضل���ت ن�ضب���ة البطال���ة اإىل 25 

اأرقام البنك الدويل.
"عندما قررت املجيء اإىل �ضاحة التحرير، 
مل يك���ن قرارًا م�ضتعجًا وال قرارًا عاطفيًا، 
فعندم���ا ُكن���ت اأ�ضمع ق�ضة االإم���ام احُل�ضن 
يف كل ع���ام وكي���ف اإنه �ضحى ب���كل �ضيء 

من اأجل احُلرية، ُقلت لنف�ضي، ل�ضُت اأف�ضل 
من���ه، ول�ضُت جبان���ًا، لذا عل���ّي الذهاب اإىل 
ُهناك ومعي م�ضدر معي�ضتي،" يقول لوؤي 
ال�ضراي، 24 عامًا، وهو �ضاحب توك توك 
من ح���ي طارق �ضرق���ي بغ���داد. وي�ضيف: 
"لق���د تغ���ريت نظرة النا����س جتاهنا خال 
الثورة، لق���د اأدرك���وا باأننا اأي�ض���ًا �ضحايا 
الأنظم���ة �ضيا�ضي���ة حكم���ت الع���راق طيل���ة 
ال�ضن���وات املا�ضي���ة. اأن���ا �ضعي���د الأنني يف 

�ضاحة التحرير مع اإخوتي واأخواتي."
مل يك���ن الت���وك توك مرغوب���ًا اأو مرحبًا به 
يف العراق عندما اإجتاح �ضوارع قبل اأكرث 
م���ن عام���ن، وكان ُينظ���ر ل���ه والأ�ضحاب���ه 
نظرة �ضلبية ملا يعتربه البع�س اآلة رجعية 
وغ���ري متط���ورة وت�ض���وه منظ���ر �ض���وارع 

العا�ضمة، لكن���ه اليوم حت���ول اإىل اأيقونة 
الثورة. وق���د انت�ضر التوكتوك يف العراق 
ل�ضعره غري املُكلف الذي ال يتجاوز تقريبًا 
ال�2500دوالر اأمريكي، وعادة ما ُي�ضتخدم 
كوا�ضطة نق���ل يف املناطق ال�ضعبية. ولكن 
حى �ضائقي التوك توك  خال املظاهرات �ضَ

مب�ضدر رزقهم الإدامة زخم االإحتجاج.
عائلتي،  رزقي ورزق  م�ض���در  هذا  "والله 
والي���وم ال���ذي ال اأعمل في���ه ال اأ�ضتطيع اأن 
اأوفر فيه قوت عائلتي، فيوميًا كنت اأح�ضل 
م���ن عمل���ي عل���ى 25 - 40 دوالر اأمريكي، 
لكن َم���ن االأه���م، م�ضلحت���ي ال�ضخ�ضية اأم 
العامة؟ منذ ي���وم اخلام�س والع�ضرين من 
اأكتوب���ر اأن���ا ُهنا،" يق���ول اأحم���د رعد، 27 
عام���ًا، وه���و �ضاحب توك ت���وك يف �ضاحة 

التحري���ر وي�ضي���ف: "نح���ن مل ول���ن ناأخذ 
اأي اأج���ور مقابل عملنا، وه���ذا لي�س عمل، 
ه���ذا واجب علينا جميع���ًا. لكن ال اأخفيكم، 
بع����س املتظاهري���ن ُيقدم���ون لن���ا الهدايا 
الت���ي نرف�س اأخذه���ا ل���وال اإ�ضرارهم. هم 
ي�ضع���رون بنا مثلما ن�ضع���ر بهم، لكن والله 

غايتنا اأن نخدم املتظاهرين."
من اجن���ازات الثورة احلالي���ة يف العراق 
رمب���ا هو حت���ول الت���وك توك -ال���ذي كان 
اإىل  اأكتوب���ر-  تظاه���رات  قب���ل  منب���وذًا 
اأيقون���ة، فُكتب���ت ل���ه االأ�ضع���ار واالأغ���اين 
واأ�ضب���ح ج���زءًا م���ن الثقاف���ة ال�ضعبية مع 
دع���وات لت�ضمي���م ميدالي���ات وتي�ضريتات 
واأ�ض���كال خ�ضبية وف�ضية على �ضكل التوك 
ت���وك. وقد مت ت���داول هذا الفيدي���و ب�ضكل 

كب���ري وهو يظه���ر جمموعة فتي���ات يهتفن 
ل�ضاح���ب التوك توك "عل���م والله علم، اأبو 
الت���وك ت���وك عل���م" يف اإ�ض���ارة اإىل اأهميته 
وت�ضبيهه بالعلم العايل، وُي�ضاركهن �ضائق 
الت���وك ت���وك برفع العلم العراق���ي، لكنه مل 

يتحمل فاإنهمر بالُبكاء.
تق���ول وفاء، 22 عامًا، والتي تعمل ب�ضركة 
اإت�ضاالت، والتي �ضارك���ت يف التظاهرات 
اإنها تعتذر ل�ضائقي التوك توك عن نظرتها 
ال�ضابق���ة عنه���م: "اأعت���ذر ع���ن كل كلمة اأو 
نظرة �ضيئة باإجتاههم، ه���وؤالء هم الُنخبة 
وهوؤالء هم ال�ضباب الذي يثور �ضد الُظلم. 
نادم���ة الأنن���ي ُكن���ت كث���رية االإنتق���اد لهم، 
لكنن���ي عو�ضت ذلك بوجبات طعام خا�ضة 

لهم اأر�ضلتها مرتن اإىل �ضاحة التحرير."

 متابعة املدى 

بعد ت�ساعد االحتجاجات 
ال�سعبية التي ت�سهدها مختلف 

المحافظات العراقية، منذ 
وت  مطلع ال�سهر الما�سي، �سّ

مجل�ش النواب على حل 
مجال�ش المحافظات، في م�سعى 
لتطويق التظاهرات، والخروج 

با�سالحات لل�سارع العراقي، 
فيما اأثار هذا الت�سويت جداًل 

وا�سعًا في االأو�ساط ال�سيا�سية 
والقانونية، التي راأت فيه 

تجاوزاً على الد�ستور، في الوقت 
الذي اختلفت اإجراءات مجال�ش 

المحافظات تجاه القرار.

ح���ل  ق���رار  ف���اإن  قانوني���ن  وبح�ض���ب 
جمال����س املحافظات يعار����س الد�ضتور، 
وكذل���ك قان���ون  املجال����س املحلي���ة ال���ذي 
اأقره الربملان، خا�ض���ة مع غياب اأي فقرة 
اأو اإ�ض���ارة يف الن�ضو����س الد�ضتوري���ة، 

وقان���ون  املجال����س املحلي���ة اإىل وج���ود 
�ضاحي���ات ت�ضريعية  اأو تنفيذية لتجميد 

عمل املجال�س املحلية.
اأو�ض���اط  يف العا�ضم���ة بغ���داد، رف�ض���ت 
يف جمل����س املحافظ���ة الق���رار، وع���ربت 
ع���ن امتعا�ضها، واأك���دت اأنه قرار خمالف 

للد�ضتور والقانون.
ويقول رئي�س املجل�س ريا�س الع�ضا�س 
اإن “املجل�س بالتاأكيد يحرتم قرار الربملان 
املوق���ر، ب�ض���اأن حل جمال����س املحافظات، 
لك���ن ه���ذا الق���رار ي�ضط���دم بال�ض���رورة 
بت�ضريع���ات د�ضتوري���ة وقانونية، تتعلق 

بهذه امل�ضاألة”.
وي�ضيف خال حديثه ل�املدى اإن “املجل�س 
توج���ه اإىل الق�ض���اء العراقي، لرف�س هذا 
الق���رار، وجّمدن���ا عم���ل املجل����س خ���ال 
الف���رتة املا�ضية، ومل ُتعقد اأي���ة جل�ضات، 
حلن �ضدور الق���رار النهائي من املحاكم 
املخت�ض���ة، و بالتاأكي���د �ضنمتث���ل ملا يقول 
الق�ضاء، فاإما حل املجل�س، اأو العودة اإىل 

العمل، وفق القوانن”.
واإىل �ضمايل الباد، حيث ي�ضتمر جمل�س 
حمافظة نين���وى بعقد اجتماعاته ب�ضكل، 
طبيعي، لكنه ينتظر اأي�ضًا القرار النهائي 
من الق�ضاء العراقي ب�ضاأن قرار الربملان.

وق���ال رئي����س املجل����س �ضي���دو جت���و يف 

“املجل����س  اإن  �ضحفي���ة،  ت�ضريح���ات 
يطعن بق���رار اإيقاف���ه عن العم���ل ال�ضادر 
من الربمل���ان “، م�ضيفًا :”�ضوف نوا�ضل 
العم���ل ال�ضيا�ض���ي حل���ن �ض���دور نتيجة 

الطع���ن الت���ي ج���رى رفعه���ا اىل الق�ضاء 
العراقي”.

واأ�ضاف، اأن “جمال�س املحافظات جاءت 
ب���اإرادة �ضعبية ع���ن طري���ق االنتخابات، 

وه���ذا ما ت�ضمن���ه الد�ضتور ال���ذي �ضّوت 
علي���ه اأغلبي���ة ال�ضع���ب العراق���ي، وحلن 
الب���ت يف قرار الربملان م���ن قبل الق�ضاء؛ 
�ضي�ضتم���ر عم���ل املجال����س خدم���ة الأهايل 

املحافظة واالأق�ضية والنواحي”.
اأم���ا حمافظ���ة دي���اىل، فق���د اأعل���ن ع�ض���و 
جمل����س حمافظة دي���اىل حق���ي اإ�ضماعيل 
يف ت�ضريح له، مبا�ض���رة عدد من اأع�ضاء 
املجل����س  عمله���م يف  املحافظ���ة  جمل����س 
رغ���م قرار  الربملان بح���ل جميع املجال�س 
املحافظ���ات”، مبين���ًا اأن املجل����س طع���ن 

بقرار الربملان”.
واأك���د اأن “هناك ح���راكًا �ضيا�ضي���ًا الإعادة 
عم���ل  املجل����س، وعق���د جل�ضات���ه ب�ض���كل 
اعتي���ادي”، مبين���ًا اأن “رئا�ض���ة املجل�س 
قدمت طعنًا لدى اجلهات الق�ضائية ب�ضان 
اإ�ضدار جمل����س النواب ق���رار حل جميع 

جمال�س املحافظات”.
وبح�ض���ب م�ض���در مطل���ع فاإن “ع���ددًا من 
زال���وا  م���ا  املحافظ���ة،  جمل����س  اأع�ض���اء 
مواظب���ن عل���ى ال���دوام واحل�ض���ور اإىل 
الق�ض���اء  ب���ت  حل���ن،  املجل����س،  مبن���ى 
العراق���ي يف الق�ضي���ة املنظ���ورة اأمام���ه 

ب�ضاأن قرار الربملان”.
ويف حمافظ���ة االأنبار، الت���ي يتمتع فيها 
احللبو�ض���ي،  حمم���د  املجل����س  رئي����س 
ب�ضعبي���ة وا�ضعة، توقف املجل�س عن عقد 
جل�ضات���ه، وقدم طعن���ًا اإىل الق�ضاء ب�ضاأن 

قرار الربملان.
عبدالغن���ي  ط���ه  املجل����س  ع�ض���و  وق���ال 

خ���ال ت�ضري���ح ل�”امل���دى” اإن “املجل�س 
يحرتم ق���رار الربملان، لكننا ما�ضون، يف 
االجراءات القانوني���ة، وقدمنا طعنًا اإىل 
الق�ضاء، وما زلنا بانتظار القرار النهائي 

للمحاكم املخت�ضة”.
اأم���ا جمل�س حمافظ���ة �ضاح الدي���ن، فما 
زال ميار����س مهامه ب�ض���كل طبيعي، دون 

االكرتاث بقرار الربملان القا�ضي بحله.
وقال رئي����س املجل�س اأحم���د الكرمي، يف 
كتاب اإنه ا�ضتنادًا لن�س املادة )31 ثانيًا( 
م���ن قان���ون املحافظ���ات رق���م )21( ل�ضنة 
2008، وتعديات���ه، ف���اإن عم���ل املجال�س 
م�ضتم���ر ح���ال ح�ضول الطع���ن بقرار حل 
املجل����س وحلن امل�ضادقة على القرار من 
املحكم���ة املخت�ضة، واأن جمل�ضنا قد طعن 
يف حمكم���ة الق�ض���اء االإداري بالدع���وى 
 /12  /2( وموعده���ا   )6436( املرقم���ة 
2019( لذل���ك ف���اإن عمل جمل�ضن���ا م�ضتمر 
بكاف���ة ال�ضاحي���ات حل���ن اإ�ض���دار قرار 

املحكمة.
ويف ذات ال�ضياق، عل���ق خالد اخلزرجي 
يف  الدي���ن  �ض���اح  جمل����س  ع���ام  اأم���ن 
ق���رار  عل���ى  �ضحفي���ة،  ت�ضريح���ات 
جمل����س الن���واب بتجميد عمل���ي جمال�س 
املحافظ���ات، موؤكدًا اأنه “خمالفة قانونية 

ود�ضتورية”.

اإ�ضعافها و�ضيارة  الحتجاجات  توك" رمز  "التوك 
متظاهرة: نادمة الأنني ُكنت كثرية االنتقاد لهم، لكنني عو�ست ذلك 

بوجبات طعام خا�سة لهم اأر�سلتها مرتني اإىل �ساحة التحرير

جمال�ص املحافظات.. مبان مغلقة وجل�ضات متوقفة باأمر املحتجني 
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ت�ضهد االحتجاج����ات املناه�ض����ة للحكومة ، 
منعطفًا جديدًا باعتم����اد املتظاهرين تكتيكًا 
الت�ضيي����ق  حم����ات  مواجه����ة  يف  جدي����دًا 
والقمع الت����ي ت�ضنها ال�ضلطات. �ضهود عيان 
ون�ضطاء يقولون اإن العا�ضمة بغداد �ضهدت 

اأم�س االأحد اأجواء �ضاخنة.
ت�ضاعدت  موؤ�ض����رات ت�ضعيد االإحتجاجات  
يوم اأم�س االحد بعد  دخول املتظاهرين يف 
اإ�ضراب عام، فيما يبدو تكتيكًا غري م�ضبوق 
يعي����د  انطاقته����ا،  من����ذ  االحتجاج����ات  يف 
الزخم اإىل احل����راك االحتجاجي املتوا�ضل 
منذ اأ�ضابي����ع للمطالبة ب�"اإ�ضق����اط النظام". 
اأ�ضبوعيًا  واأ�ضبح����ت االعت�ضامات تكتي����كًا 
متبع����ًا يف االحتجاج����ات الت����ي انطلقت يف 
االأول م����ن ت�ضرين االأول / اأكتوبر للمطالبة 
مبكافحة الف�ضاد وتاأمن فر�س عمل وتغيري 

الطبقة ال�ضيا�ضية احلاكمة.
حم����اوالت  يومي����ًا  املحتج����ون  ويواج����ه   
الق����وات االأمني����ة ل�ضده����م، وخ����رج االآالف 

االأحد اإىل ال�ضوارع بعد دعوات من نا�ضطن 
اإىل االإ�ض����راب الع����ام. وتوق����ف العم����ل يف 
غالبي����ة م����دن جنوب����ي العراق م����ن الب�ضرة 
و�ض����واًل اإىل الك����وت والنج����ف والديوانية 
واحلل����ة والنا�ضرية، حي����ث اأغلقت الدوائر 

احلكومية واملدار�س.
 واأق����دم املتظاه����رون يف مدين����ة الب�ض����رة 
الغني����ة بالنفط، عل����ى حرق اإط����ارات لقطع 
الط����رق ومنع املوظف����ن من الو�ض����ول اإىل 

عملهم.
 واأعلنت احلكوم����ات املحلية يف حمافظات 
بينها بابل ووا�ضط وذي قار، اعتبار االأحد 

عطلة ر�ضمية.
ويف مدين����ة احلل����ة، حي����ث اأغلق����ت الدوائر 
طلب����ة  بينه����م  اآالف  خ����رج  واملدار�����س، 
وموظفون حكوميون لاعت�ضام اأمام مبنى 

جمل�س املحافظة يف و�ضط املدينة.
 وق����ال املحام����ي والنا�ض����ط امل����دين ح�ض����ان 
"التظاه����رات متث����ل ت�ضدي����ًا  اإن  الطوف����ان 
للف�ض����اد والعم����ل م����ن اأج����ل اخلا�����س م����ن 
التظاه����ر  "�ضنوا�ض����ل  واأك����د  الظل����م". 

واالإ�ض����راب الع����ام م����ع كل العراقي����ن حتى 
اإرغام احلكومة على اال�ضتقالة".

 يف غ�ضون ذل����ك، احت�ضد اآالف املتظاهرين 
و�ضاح����ة  الرمزي����ة  التحري����ر  �ضاح����ة  يف 
اخل����اين القريبة وعند ج�ض����ر ال�ضنك، فيما 
فر�ضت قوات االأم����ن اإجراءت م�ضددة حول 

مواقع التجمع.
 وع����اد املتظاهرون ال�ضب����ت لاعت�ضام عند 
ج�ض����ر ال�ضن����ك احلي����وي، بعدم����ا تراجع����ت 
الق����وات االأمني����ة التي كانت منع����ت تقدمهم 

اإليه قبل اأ�ضبوعن.
 ويحت�ض����د املتظاهرون من����ذ اأكرث من ثاثة 
املركزي����ة  التحري����ر  �ضاح����ة  يف  اأ�ضابي����ع 
النظ����ام"  ب�"اإ�ضق����اط  مطالب����ن  ببغ����داد، 
وتغي����ري الطبق����ة ال�ضيا�ضي����ة احلاكمة التي 
يعت����ربون اأنه����ا تعيث ف�ض����ادًا يف الباد منذ 
16 عامًا. وكانوا قد متكنوا من ال�ضيطرة 
عل����ى اأربع����ة ج�ض����ور حيوية ترب����ط �ضفتي 
نه����ر دجل����ة وت�ضل �ضرق����ي بغ����داد بغربيها، 
حي����ث املنطقة اخل�ض����راء التي ت�ض����م املقار 

احلكومية وال�ضفارت االأجنبية.

1.  االأع���داد من مدخل الن�ضر حتى نهاية 
النف���ق م���ن جهة اخل���اين كان���ت اأقل من 
ام����س، ومل يت�ض���ن يل م�ضاه���دة  م�ض���اء 
االأع���داد يف جانب���ي حديق���ة االأمة، النني 
توقع���ت اأن جولتي �ضتك���ون طويلة على 
�ض���ارع الر�ضيد فاحبب���ت اأن ادخر ما لدي 

من وقت لها.
2.  يف نف���ق التحرير كان���ت هناك فعالية 
مميزة وخم�ض�ضة لعجات التكتك، وهي 
الفعالي���ة الثانية التي اأالحظها اليوم بعد 
فعالية الرتل االحتف���ايل التي كتبت عنها 
يف التقري���ر ال���ذي ن�ضرت���ه ع���ن جولت���ي 
النهاري���ة. فعالية النفق كان���ت عبارة عن 
�ضب���اق "تكتكي" حي���ث ا�ضطفت عجات 
التكت���ك عل���ى �ض���كل طابورين م���ن بداية 
النف���ق جه���ة �ضاح���ة الن�ض���ر ويوجد يف 
مقدم���ة الطابور حكم يل���وح بعلم خا�س، 
عام���ة االنط���اق، فتنطل���ق يف كل م���رة 
بينهم���ا  يف�ض���ل  م�ضاري���ن  يف  عجلت���ان 
حب���ل اأبي����س. وال يفوتن���ي االإ�ضارة اىل 
ان الفعالي���ات االحتفالي���ة مل تتوق���ف يف 
�ضاح���ة التحري���ر يومًا وهي م���ن التنوع 
بحي���ث ال ميك���ن اإح�ضاوؤه���ا ب�ضهول���ة اأو 
املرور عليه���ا كلها. فمنه���ا الفردية ومنها 
اجلماعي���ة اأو الديني���ة اأو ال�ضيا�ضي���ة اأو 

الفنية اأو االدبية الخ.
ابتع���دت �ضرط���ة مكافح���ة  اأن  بع���د     .3
ال�ضغب ع���ن �ضاحة اخلاين مل احتج اىل 
فطن���ة كب���رية حتى اتوق���ع ب���ان �ضريحة 
ال�ضب���اب الت���ي كان���ت تنت�ض���ر يف املنافذ 
الث���اث املطل���ة عليها لن تتواج���د يف اأي 
منه���ا الي���وم. وكنت قد حتدث���ت عن هذه 
ال�ضريحة يف تقرير ي���وم 2-11، معتربًا 

اأنه���ا �ضريحة ال يتج���اوز متو�ضط عمرها 
ال����25 �ضن���ة واإنه���ا ال ت�ضتق���ر يف مناطق 
االحتج���اج التقليدية ب���ل تاحق االأماكن 
اىل  هن���اك  واأ�ض���رت  اأحداث���ًا،  االأك���رث 
�ض���رورة ف�ضله���ا عن �ضريح���ة املحتجن 
يف �ضاح���ة التحرير الت���ي ال يقل متو�ضط 

عمرها عن ال�35 �ضنة.
 4. جت���اوزت النف���ق باجت���اه اخل���اين 
وكم���ا توقع���ت ف���ان الوجوه الت���ي كانت 
ت�ضتن�ض���ق الغ���از يف االأي���ام ال�ضابق���ة مل 
تك���ن موج���ودة. فك���رت، ه���ل يج���وز يل 
القول باأنني افتقدتهم؟ خا�ضة يف االأزقة 
الت���ي كنت اتبعهم فيها وه���م يهربون من 
الغ���از اخلان���ق. ه���ل يج���وز يل اأن اقول 
ب���اأن الزق���اق االق���رب اإىل �ضرك���ة التامن 
الوطنية والذي يربط �ضارعي ال�ضعدون 
والت�ضجي���ل العق���اري كان اليوم موح�ضًا 
خل���وه  اإن  بالتاأكي���د  منه���م؟  خ���اٍل  الأن���ه 
منه���م مبع���ث ف���رح الأن���ه دلي���ل ابتعادهم 
ع���ن اخلط���ر، واأي�ض���ًا ب�ضارة عل���ى قرب 
عودتن���ا اىل اال�ضتق���رار. لك���ن م���ا اأملن���ي 
اإنه���م �ضرع���ان ما �ضيتحول���ون اىل جنود 
جمهول���ن، فذاكرة املكان ال���ذي افتقدتهم 
فيه كانت خالية م���ن اآثارهم، واملكان كما 
هو معروف ا�ض���م، وعليه فهو لن يحدث 
اأح���دًا عن بطوالتهم الت���ي �ضطروها وهم 

يبحثون عن وطن �ضائع.
 5. عن���د مدخ���ل �ضركة التام���ن الوطنية 
كان���ت هن���اك �ضيارت���ي دفاع م���دين ومن 
اأحدهم���ا حت���ى �ضرف���ة يف بناي���ة ال�ضركة 

كان ميتد خرطوم ماء.
 6. ال اعتقد اأن اأحدًا ممن ارتادوا ال�ضاحة 
كثاف���ة  ياح���ظ  مل  الي���وم  ومقرتباته���ا 

التفتي����س ال���ذي يق���وم ب���ه املتظاهرون، 
ويف جمي���ع املداخ���ل. اجته���ت اإىل بناية 
م���راآب ال�ضيارات املطل على ج�ضر ال�ضنك 
وحاولت الدخول اليه لكن منعني �ضباب 
يقف���ون عن���د مدخل���ه، واأخ���ربوين ب���ان 
الدخول من عل���ى اجل�ضر، والأنني اأعرف 
بع���دم وجود منفذ ي���وؤدي اىل املوقف من 
هن���اك فقد ا�ضتغربت لكنن���ي مل اناق�ضهم، 
فل���م اأكن الوحيد الذي من���ع من الدخول. 
وللو�ض���ول اىل ج�ض���ر ال�ضن���ك كان عل���ي 
املرور بنقطتي تفتي����س ما يجعل النقاط 
الت���ي م���ررت به���ا م���ن �ضاح���ة اخل���اين 
اأربع���ة، كتلت���ي اخلر�ضان���ة الت���ي كتب���ت 
عنهم���ا يف تقري���ر النه���ار مت���ت اإزالتهما 
وتنظيف مدخ���ل اجل�ضر. وبعد التفتي�س 
االأول اأعل���ى اجل�ض���ر تب���ن اأن املحجتن 
و�ضع���وا م���ا ي�ضب���ه القنط���رة ب���ن حافة 
اجل�ض���ر وحاف���ة بناية م���راآب ال�ضيارات، 
وه���م ي�ضتعملونه���ا للعب���ور والدخ���ول. 
فكرت ان ادخل ثم اجلت املو�ضوع ملا بعد 

جولة �ضغرية على اجل�ضر.
7. على اجل�ضر وجدت اأن مفارز اال�ضعاف 
ع���ادت للتمرك���ز عن���د احلاج���ز م���ا قب���ل 
االأخري، وهن���اك خيمة مبنية من االأغطية 
على ي�ضار احلاجز و�ضباب يغطون بنوم 
عميق مبنت�ض���ف اجل�ضر وعن���د اطرافه، 
ورمبا اإنهم ي�ضتعدون لليلة يخ�ضون اإنها 

�ضتكون طويلة.
8.  مل يك���ن ال�ضعود عل���ى عربة اخل�ضب 
ال�ضغرية املو�ضوعة اأ�ضفل حافة اجل�ضر 
لت�ضهي���ل عب���ور القنطرة، اأم���رًا �ضهًا، ثم 
كان علي الت���وازن على حافة اجل�ضر قبل 
االنتق���ال اىل امل���راآب. وبع���د اأن و�ضل���ت 

القف���ز مل�ضاف���ة  البناي���ة كان عل���ى  حاف���ة 
م���رت حت���ى اأ�ض���ل االأر�ضي���ة لي�ضتقبلن���ي 
�ضاب يت���وىل اأول عملي���ة تفتي�س، بعدها 
توجهت اىل ال�ضلم و�ضعدت فا�ضتقبلتني 
عملية تفتي����س بداها ال�ضاب باعتذار لبق 
ثم تكرر االأمر يف مداخل جميع الطوابق 
ال�ض���ت ويف كل م���رة اأرد عل���ى االعت���ذار 
بكلم���ات امتن���ان وعرف���ان بجهدهم الذي 

يبذلونه حلفظ االمن.
9.  و�ضل���ت الطاب���ق ال�ضاد�س ومن هناك 
حاول���ت م�ضاهدة الو�ضع خلف احلواجز 

اخلر�ضاني���ة عل���ى اجل�ض���ر، فل���م اأمتك���ن 
ب�ضب���ب االأ�ضوي���ة املوجه���ة م���ن ال�ضرطة 

باجتاه احلاجز اخلا�س باملتظاهرين.
 10. اأخ���ذت جول���ة �ضريع���ة يف الطاب���ق 
ال�ضاد����س والحظ���ت اأن ال�ضباب ي�ضعون 
قواطع با�ضتعمال احلبال واالأغطية لبناء 
اأماكن مبيت فيما يبدو اإنها عملية اإم�ضاك 
للبناية طويلة االأم���د. ثم يف اأحد الزوايا 
كان هناك تكتك ي�ضلم �ضبابا جمموعة من 
اخلي���ام ويخربه���م بعدده���ا. وقريبًا منه 
كان هن���اك م���كان نظيف مفرو����س ومعد 

للمبي���ت. ومن الوا�ضح اإن جتربة املطعم 
الرتكي ُتنتقل اىل هنا مع جتنب اأخطائها 

وا�ضتثمار النجاحات.
 11. جل�ض���ت عل���ى حاف���ة البناي���ة اكت���ب 
ماحظاتي تقريبًا يف ال�ضاعة 7:30 وبعد 
دقائق جل����س بقربي �ضابان يحمان اآنية 
طع���ام تفوح منه���ا رائحة �ضهي���ة، وخال 
حلظات اأخذ �ضابان يناديان يف االرجاء: 
)تع�ض���ا ياولد، هذا اكل حار يا ولد، تع�ضا 

واندعي ل�ضرطة ال�ضغب يا ولد( .
�ض���ارع  اإىل  امل���راآب  بع���د  12.  توجه���ت 

الر�ضي���د ال�ضتطل���ع الو�ض���ع ق���رب ج�ضر 
االأح���رار، وبع���د اأن اقرتب���ت م���ن نهاي���ة 
الرب���ع االأول م���ن ال�ضارع ل���وح يل �ضاب 
يقف ام���ام حاجز ن�ضب حديث���ًا من بقايا 
ال�ضفائ���ح لي�ض���ري اىل مدخ���ل خم�ض����س 
امل�ضب���وق  التفتي����س  وبع���د  للتفتي����س، 
باالعت���ذار اللبق، اكمل���ت طريقي وبداأت 
كان���ت �ضحيح���ة،  اأن توقعات���ي  اأالح���ظ 
واأن �ضريحة ال�ضباب الذين تركوا �ضاحة 
اخل���اين اأخ���ذوا يتجمع���ون هن���ا، كنت 
اأ�ضري ب�ضرع���ة ن�ضبيًا، وبعد فرتة والأنني 
اأخذت انتبه اإىل اأن اجلميع يرتدون اأقنعة 
اأو كمام���ات، �ضككت اأن تكون هناك قنابل 
غازي���ة، وعلي���ه اأخذت اخف���ف من �ضريي 
واأح���اول االنتب���اه، ثم ب���داأت اأالحظ من 
بعيد اأن ج���دارًا من االل���واح اخلر�ضانية 
ينت�ض���ب و�ضط الظام، ثم ب���داأت رائحة 
الغ���از امل�ضيل تزداد تدريجيًا، ف�ضالت عن 
�ضبب الغاز وتبن اأن عددًا من القنابل قد 
القي منذ وقت قري���ب، وهكذا �ضار علي 
اأن اأبحث عن �ضهود عيان موجودين يف 
امل���كان اأثناء �ضق���وط القناب���ل، فوجدت 
ثاثة �ضب���اب يرتدون اأقنعة وقاية كاملة 
وُعدد اإ�ضع���اف، فتوقفت قربهم وعرفتهم 
بنف�ض���ي و�ضاألته���م ع���ن حقيق���ة �ضق���وط 
�ضقوطه���ا،  ووق���ت  وعدده���ا  القناب���ل 
فاأك���دوا يل بان ثاث قنابل �ضقطت اأثناء 
وجوده���م الذي مل مي�س علي���ه اأكرث من 
�ضاع���ة، عند ذلك �ضكرتهم وا�ضتندت على 
اإحدى االأعمدة التي ت�ضند �ضرفات بيوت 
�ضارع الر�ضيد عل���ى مبعدة م�ضافة منهم، 
وبعد ثواين ج���اءين �ضديق و�ضلم علي 
ث���م حتدثن���ا قلي���ًا وودعن���ي، وقب���ل اأن 
يرح���ل ملحت ال�ضب���اب الثاث���ة يوقفونه 
ويتبادل���ون احلديث معه، ثم جاءين هو 
ليخ���ربين باأنه���م �ضاأل���وه عن���ي وعرفهم 
ب���ي، وملا غ���ادرين جاءين اأح���د ال�ضباب 
معتذرًا وتبن اإين كنت مراقبًا من قبلهم 
من���ذ دخ���ويل يف املنطقة، ف���ا ماب�ضي 
وال عم���ري تنا�ضب التواجد يف مثل هذا 
امل���كان مبثل هذا الوق���ت بح�ضبهم، وهو 
اأم���ر اأث���ار ارتيابهم، ث���م تع���زز االرتياب 
ب�ضب���ب ا�ضئلتي، �ضكرت ال�ض���اب بدوري 
عل���ى حر�ض���ه اىل اأمنه���م، ث���م �ضاألته عن 
امل�ضافة التي تف�ضل احلاجز اال�ضمنتي عن 
�ضاح���ة حافظ القا�ضي وج�ض���ر ال�ضهداء، 
فاخربين اإنها ال تتجاوز اخلمي�ضن مرتًا، 
واإنهم حاولوا عدة مّرات اإ�ضقاط احلاجز 
لك���ن جابهته���م �ضرط���ة مكافح���ة ال�ضغب 
بالقنابل الغازية وفرقتهم. بعد ذلك بقيت 
ما يق���ارب الن�ضف �ضاع���ة اأراقب الو�ضع 

ثم عدت اأدراجي.

ال���واج���ه���ة اإىل  ي���ع���ود  الأح����������رار  ج�����ض��ر 

لالحتجاجات  الزخم  يعيد  المتظاهرون  ي�ضتخدمه  م�ضبوق"  غير  "تكتيك 
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يوميات �ساحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عامر موؤيد 

ا�سبحت بناية املطعم 
الرتكي ا�سبه برمز 

خالد يف ذاكرة املحتجني 
الذين يوا�سلون التواجد 

يف �ساحة التحرير منذ 
اخلام�ش والع�سرين 

من �سهر ت�سرين االول 
املا�سي. 

ول�سدة االعجاب 
واحلب جتاه املطعم 

الرتكي والذي اطلق 
عليه "جبل احد"، 

ُعر�ست جم�سمات نفذها 
مهند�سون ونحاتون يف 

ال�سوق القريب من نفق 
ال�سعدون لغر�ش بيعها. 

ومثلم���ا ن�ضاهد يف كل منزل وجود 
جم�ضم �ضغ���ري لكهرمان���ة او م�ضلة 
او  احلري���ة  ن�ض���ب  او  حموراب���ي 
خ���ال  او  فالي���وم  باب���ل،  بواب���ة 
ال�ضن���وات املقبل���ة ق���د ال يخل���و اي 
بي���ت عراق���ي م���ن جم�ض���م للمطعم 
الرتك���ي كدالل���ة عل���ى رمزي���ة ه���ذا 

املكان يف احتجاجات ت�ضرين. 
ريا����س  ا�ضم���ه  عراق���ي  مهند����س 
رحيم، واق���ف يف منت�ضف ال�ضارع 
امل���وؤدي ل�ضاح���ة التحري���ر ويجري 
التعدي���ات االخ���رية عل���ى جم�ض���م 
املطعم الرتك���ي الذي قرر عدم بيعه 
ب���ل االحتفاظ به كن�ضخة اوىل فيما 

طرح الن�ضخ االخرى للبيع. 
رحيم يقول يف ت�ضريحه ل�"املدى"، 
ان "عمله بت�ضمي���م جم�ضم للمطعم 
الرتكي هدفه عدم ن�ضيان هذا املكان 
املهم الذي لواله مل���ا ا�ضتمرت ثورة 
ابن���اء ت�ضري���ن اىل يومن���ا ه���ذا"، 
مبين���ا ان "ه���ذا العم���ران يجب ان 

يخلد يف ذاكرة كل العراقين". 
وا�ض���اف رحيم بالق���ول ان "قيامه 
بتج�ضي���م جب���ل اح���د وعر�ض���ه يف 
�ضارع ال�ضع���دون هو بداية انطاق 

وبيعه���ا  اخ���رى  ن�ض���خ  لت�ضمي���م 
حت���ى ي�ض���رتي النا�س  اح���د رموز 
ثورته���م ويجعلون���ه ام���ام اعينهم 
حتى بع���د انتهاء الث���ورة وحتقيق 
النتائج املرجوة من هذا االحتجاج 

ال�ضلمي". 
وح���ول تفاعل النا�س عن���د روؤيتهم 
ملج�ض���م املطع���م الرتكي عل���ى �ضكل 
�ضغ���ري، يق���ول رحي���م ان "غالبي���ة 
املتظاهرين الذين ات���وا اىل �ضاحة 
التحري���ر و�ضاه���دوا "جب���ل اح���د" 
فرحه���م  ع���ن  ع���ربوا  ال�ضغ���ري، 
وطالب���وا بن�ضخ اكرث بغي���ة �ضرائه 

واالحتفاظ به". 
رحيم اكد ان "االيام املقبلة �ضتكون 
هناك ن�ضخ كثرية من جم�ضم املطعم 
اال�ض���واق  يف  و�ضتب���اع  الرتك���ي 
التظاه���ر  �ضاح���ات  م���ن  القريب���ة 
وب�ض���كل موؤكد فانه���ا �ضتنفذ ب�ضكل 
�ضريع ب�ضبب حب النا�س لهذا املكان 
الذي جمع الثوار مبختلف اطيافهم 

واعراقهم حتت خيمة العراق". 
وح���ول جودة املج�ضم، يقول رحيم 
بالن�ضخة  كامل  ب�ضكل  مقتنع  "غري 
االوىل الت���ي اجنزته���ا الين فكرت 

وه���و  وق���ت  اأ�ض���رع  يف  بعر�ض���ه 
"الن�ض���خ  ان  مبين���ا  حتق���ق"،  م���ا 
املقبل���ة �ضتكون اكرث كم���اال واتقانا 
و�ضتكون وفق موا�ضفات مميزة". 
املتظاه���رون جتمهروا حول  رحيم 
وه���و ي�ض���ع مل�ضات���ه االخ���رية على 
وكان���وا  الرتك���ي  املطع���م  جم�ض���م 
وجمالي���ة  العم���ل  به���ذا  فرح���ن 

اتقانه. 
اح���د   – يو�ض���ف  م�ضطف���ى 
املتواجدي���ن هن���اك ق���ال يف حديثه 
الث���ورة  "تخلي���د  ان  "امل���دى"،  ل���� 
الياأت���ي فقط من االحتج���اج بل من 
خ���ال االمور التي ترافقه فاجلميع 
�ضيذكر بعد �ضنن ع���دة الر�ضومات 
يف نف���ق ال�ضعدون واملطعم الرتكي 
وال�ضور املوؤث���رة التي التقطت يف 

�ضاحات التظاهر". 
"مث���ل  ان  اىل  يو�ض���ف  وا�ض���ار 
هذه االم���ور مهم���ة، خا�ض���ة وانها 
ا�ضتهدفت احد اه���م اماكن الثورة، 
فاملطعم الرتك���ي خلدت فيه ق�ض�س 
مهم���ة �ضتبق���ى عالق���ة يف االذه���ان 
من بطول���ة وب�ضالة يف البقاء اليام 

عدة". 

المحتجي��ن  قلع��ة  ق�ض��ة  تحك��ي  الترك��ي"  "المطع��م  مج�ضم��ات 

 متابعة / املدى 

للن�ساء والفتيات دور 
بارز يف املظاهرات 

العراقية امل�ستمرة 
منذ ت�سرين االأول 

املا�سي، فاإىل جانب 
ترديد مطالب املحتجني 
واالإ�سرار عليها، ينه�ش 

بع�سهن مل�ساعدة 
املتظاهرين الذين 
يقيمون يف �ساحات 

االحتجاج منذ قرابة 
�سهر. 

 48 العم���ر  م���ن  البالغ���ة  �ضه���د  اأم 
عام���ًا تقي���م م���ع املتظاهري���ن من���ذ 
اأك���رث م���ن 15 يومًا، وحت���اول دعم 
�ض���د  اأ�ضواته���م  يرفع���ون  الذي���ن 
الطبق���ة احلاكم���ة بالرف����س، ع���رب 
حت�ضري الوجب���ات وتنظيف اأماكن 

االعت�ضام. 
وتق���ول اأم �ضه���د: "احلكوم���ة غ���ري 
ق���ادرة عل���ى االإ�ض���اح، رغ���م اأنن���ا 
اأعطيناه���ا اأك���رث من فر�ض���ة، لي�س 
فيهم اأي جدوى، نريد الوطن، نريد 
وطن���ًا اآمن���ًا، واإيجاد فر����س العمل 
له���وؤالء ال�ضب���اب"، م�ضيف���ًة: "هذه 

احلكومة زائلة حتمًا".
 ياح���ظ وجود الن�ضاء امل�ضنات يف 
اأغلب اخليم وهن يحف���زن ال�ضباب 
على اال�ضتمرار يف املظاهرات، كما 
يوؤدين مهام االأمهات جتاه اأوالدهن.  
فاطمة حممد اإحدى هوؤالء الن�ضوة، 
اأو  اأوالدي،  مث���ل  "كله���م  تق���ول: 
اأخ���واين اأو ج���رياين، اإنه���م اأبناء 
وطني، خرجن���ا للمطالبة بحقوقنا 
الأننا ال منلك اأب�ضط احلقوق".  كما 
تعك���ف اأخريات عل���ى غ�ضل ماب�س 
املتظاهرين اأو اإح�ضار الطعام لهم، 
واأ�ضب���ح وجودهن دافع���ًا لل�ضباب 

على البقاء.
ويق���ول املتظاه���ر ع���اوي ناج���ي: 
"اإنهن يحركنا فينا م�ضاعر الغرية، 
اأم���ي  كي���ف ال اأخ���رج حينم���ا اأرى 
تتظاهر! اأعمارهن ترتاوح بن 50 
اإىل 60 عام���ًا، كل من ميتلك الغرية 

ياأتي للتظاهر هنا". 
عام���ًا(،   60( �ضل���وان  اأم  وتق���ول 
وكاأنه���ا  الثي���اب  تغ�ض���ل  اإنه���ا 
الأبنائه���ا، وجتد ذلك واجب���ًا عليها. 
وت�ضي���ف: "اأغ�ضل ماب����س اأبنائي 
منه���م  العدي���د  الأن  املتظاهري���ن، 
اأخ���رى  حمافظ���ات  م���ن  قادم���ون 

غ���ري بغ���داد، للوقوف عل���ى �ضواتر 
ج�ض���ر اجلمهوري���ة، باالإ�ضافة اإىل 

املتظاهرين من بغداد".
وتتاب���ع: "ا�ضرتي���ت غ�ضالة وجئت 
اإىل �ضاحة التحرير الأغ�ضل املاب�س، 
فا �ض���يء اأجي���ده غري ذل���ك، وهذه 
خدمة مني للتظاه���رات، ول�ضّد اأزر 
املتظاهرين وتعزيز موقفهم للثبات 
عل���ى ه���ذه اخلط���وة العظيمة، يف 
الوقوف بوجه ال�ضلطات الفا�ضدة، 

حتى ينالوا حقوقهم كاملة".
وي���رى اأب���و عب���د الل���ه )66 عامًا(، 
اأّن م���ا تق���وم ب���ه اأم �ضل���وان حال���ة 

فق���رية  "الأنه���ا  ويق���ول:  ن���ادرة، 
ثم���ن  �ضيئ���ًا، اقرت�ض���ت  وال متل���ك 
الغ�ضال���ة وح�ضرت خلدم���ة اأبنائها 
املتظاهرين. اأنا اأعاين من اأمرا�س 
والقل���ب،  وال�ضك���ري  ال�ضغ���ط 
وواظبت عل���ى احل�ضور يوميًا اىل 
�ضاح���ة التحرير، وعندم���ا راأيت ما 
تقوم به اأم �ضلوان انده�ضت وتيقنت 
اأن الن�ض���ر اآٍت على يد املتظاهرين، 

بثباتهم اأمام الفا�ضدين".
ويق���ول املتظاهر ه���ادي �ضليم )32 
عام���ًا(  "اأنا متظاه���ر منذ 14 يومًا، 
وهنا تغ�ضل اأمي العراقية ماب�ضي، 

واأطلقن���ا عل���ى اأم �ضل���وان ا�ضم )اأم 
املتظاهرين(، الأنها اأم حنونة تغ�ضل 
ماب�ضن���ا، ومتثل ال�ضرف العراقي، 
للع���راق".  احلقيقي���ة  وال�ض���ورة 
وي�ضي���ف: "اأنا م�ض���اب وتعاجلني 
اأم �ضل���وان وتطمئ���ن عل���ى حالتي، 
ومل يجمعن���ي به���ا �ضاب���ق معرف���ة، 
ه���ي اأف�ض���ل واأ�ض���رف واأنب���ل م���ن 
الربملاني���ن والفا�ضدي���ن اجلاثمن 

على �ضدورنا من ال�ضيا�ضين".
تو�ض���ح  نف�ض���ه،  ال�ضي���اق  ويف 
اأم اأحم���د الت���ي ح�ض���رت لت�ضاع���د 
ماب����س  غ�ض���ل  يف  �ضل���وان  اأم 
املتظاهري���ن: "كان اأبنائي يجلبون 
البي���ت،  يف  واأغ�ضله���ا  ماب�ضه���م 
وم���ا اإن قال���وا اإّن اأم �ضلوان تغ�ضل 
ماب�س املتظاهرين، حتى ح�ضرت 
"نغ�ض���ل  وت�ضي���ف:  مل�ضاعدته���ا". 
املاب����س ونخي���ط الثي���اب املمزقة 
جراء الظروف ال�ضيئة التي ميّر بها 
املتظاه���رون، واأبناوؤنا موجودون 
يف ال�ضات���ر على ج�ض���ر اجلمهورية 
وقدمنا خلدمته���م، وهدفنا احلفاظ 
و�ضموده���م  اأبنائن���ا  ثب���ات  عل���ى 
حت���ى نيل املطالب التي خرجوا من 
اأجله���ا. نريد وطن���ًا". فيما حتولت 
ام �ض���اح م���ن كرب���اء اىل ايقونة 
م���ن ايقون���ات االحتجاج���ات فه���ي 
من���ذ  18 يوم���ا تتواج���د يف �ضاحة 
االعت�ضام يف كرباء،  لديها موكب 
خلدم���ة املعت�ضمن بتق���دمي ال�ضاي 
باخل�ضو����س  الطع���ام  ووجب���ات 
ترع���ى  وه���ي  االفط���ار..  وجب���ة 
ال�ضب���اب وتوفر لهم مكان���ا للمبيت 
واال�ضرتاح���ة وق���د ن�ضب���ت خيم���ة 
وتق���ول للجمي���ع" عوف���و ال�ضب���اب 

نامين بخيمتي. 

الن�ضاء املُ�ضنات يدعمن "اأبناءهن املتظاهرين" 
وي�ضبحن املُحرك الناعم لالحتجاجات

اأعل���ن االحتاد العام لاأدب���اء والكّتاب يف العراق، يوم اجلمعة، وفاة 
ال�ضاع���ر ريا����س عبد الوه���اب، اإثر تعر�ضه الأزمة �ضحي���ة حزنًا على 
مقت���ل ابن���ه خ���ال م�ضاركت���ه يف مظاه���رات �ضاحة التحري���ر و�ضط 

بغداد.
وق���ال احتاد االأدباء والكّتاب يف بيان اإنه ينعى "ال�ضاعر ريا�س عبد 
الوه���اب الذي ت���ويف يوم اجلمع���ة 15 ت�ضرين الث���اين 2019 حزنًا 
وكم���دًا عل���ى ولده )ميام( ال���ذي ا�ضت�ضهد يف تظاه���رات الوطن �ضد 

الطغاة والفا�ضدين".
وتاب���ع: "الذك���ر الطيب للفقيد املب���دع، وال�ضرب اجلمي���ل وال�ضلوان 

الأهله واأ�ضدقائه وحمبيه". 
وقت���ل ميام ريا�س عب���د الوهاب يف ال�ضاب���ع والع�ضرين من ت�ضرين 
االأول املا�ض���ي، ويف ذلك اليوم نعاه والده بالقول: "ميام ع�ضى الله 
اأن يجمعنا يف اجلنة حيث ال قنا�س وال حكومة حما�ض�ضة، و�ضنجد 

ما نحلم به، �ضنجد الوطن".
 كم���ا كتب ق�ضيدة البن���ه بعد مقتله جاء فيها: "اأوق���د لعمرك امليمون 
قافيت���ي.. واأح���رق روحي فوق ه���ذا احلزن.. اأتع���رف اأن هذا العمر 
اأح���اُم؟ واأوه���اُم؟ يامل�ضيعت���ي كاأن���ُه جرحك َخ�ض���ل.. واأين اأجرجر 
روحي يف مامتها.. دعني اأحنيك.. هذا الدم يربكني هذا الدم �ضور 
كل قافيت���ي و�ضارت اأذرع���ي كالنمل واأبكي موت���ك الوجل.. اأتعرف 
جرحك يف الراأ�س كالنربا�س يغويني فاأ�ضتعل اأتعرف قاتلك قنا�س؟ 

اأتعرف موقعك يف النا�س؟ ياكبدي اأنت ال�ضيد البطل".
وتوا�ض���ل الق���وات االأمنية يف بغ���داد ا�ضتخدام قناب���ل الغاز امل�ضيل 
للدموع واأحيانًا الر�ضا�س احل���ي باأعرية ثقيلة، اإ�ضافة اإىل القنابل 

ال�ضوتية التي تهز العا�ضمة حتى وقت متاأخر من الليل.

احتاد الأدباء: وفاة �ضاعر 
حزنًا على مقتل ابنه يف 

�ضاحة التحرير 

ح���ذر ع���دد م���ن ال�ضحفي���ن وتانا�ضط���ن م���ن 
�ضحيف���ة ت���وزع يف �ضاح���ة التحري���ر بعن���وان 
انها �ضحيف���ة ممولة من  "م���دارات" موؤكدي���ن 

جهات تنتمي اىل حزب البعث..
 فق���د كتب يا�ضر ال�ض���امل رئي�س النقابة الوطنية 
الفي�ضب���وك:  عل���ى  �ضفحت���ه  يف  لل�ضحفي���ن 
"اخوتن���ا املتظاهري���ن هناك جري���دة مطبوعة 
ت���وزع جمان���ا با�ضم م���دارات يراأ����س حتريرها 
املدعوان داود اجلناب���ي و�ضام ال�ضماع، وهما 
�ضحفي���ان بعثي���ان فا�ض���ان ميج���دان املقب���ور 
�ض���دام ح�ضن، ويح���رران اجلري���دة من خارج 

العراق..  
وا�ضاف ال�ضامل: "اينم���ا راأيتم جريدة مدارات 
مزقوه���ا، و�ضلم���وا م���ن يق���وم بتوزيعه���ا اىل 
اجله���ات االمني���ة"، فيم���ا انت�ضر ه���ذا التحذير 
عل���ى العديد من �ضفح���ات الفي�ضبوك التي راأت 
يف ه���ذه ال�ضحيفة حماول���ة يائ�ضة للتاأثري على 

التظاهرات..  
واكد عدد من النا�ضط���ن ان تظاهراتهم ك�ضرت 
الطائفي���ة والطبقي���ة واحلزبي���ة، وان ال م���كان 

الفكار حزب البعث يف �ضاحات العراق.

نا�ضطون يحذرون 
من �ضحيفة بعثية


