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 بغداد / املدى 

ن���دد املرج���ع الديني الأعلى ال�ش���يد علي ال�شي�ش���تاين، 
بالهجم���ات عل���ى املتظاهري���ن، وح���ذر م���ن اأي تدخ���ل 

خارجي يف الحتجاجات املناه�شة للحكومة.
وقال ال�شيد ال�شي�شتاين، عل���ى ل�شان املتحدث با�شمه، 
اإن���ه ل ينبغ���ي ال�شم���اح لأي ق���وى اإقليمي���ة اأو دولي���ة 

مب�شادرة اإرادة ال�شعب العراقي.
وج���اءت ت�شريحات ال�شي���د ال�شي�شت���اين بعد يوم من 
ن�شائ���ح املر�شد الأعل���ى الإيراين، عل���ي خامنئي »لكل 
من يهمه اأمر الع���راق ولبنان بجعل ا�شتعادة الأمن يف 

البلدين اأولوية«.
ولل�شه���ر الث���اين، تتوا�ش���ل يف الع���راق الحتجاجات 
الت���ي �شابتها اأعمال العنف اأ�شفرت ع���ن مقتل اأكرث من 
250 �شخ�ش���ا. وت�شتم���ر املظاه���رات بالرغ���م من تعهد 

احلكومة باإجراء اإ�شالحات.

ونددت منظمة العفو الدولية بالعنف يف كربالء، قائلة 
اإن ال�شرط���ة ت�شتخدم »قوة مفرط���ة قاتلة« يف مواجهة 

املتظاهرين »بطريقة غري قانونية وغري مبالية«.
وقد ت�شاعدت وترية الحتجاجات التي بداأت مدفوعة 
بغ�ش���ب ال�ش���ارع ب�شب���ب تف�ش���ي الف�ش���اد والبطال���ة، 
و�شرعان م���ا حتولت للمطالب���ة با�شتبع���اد �شخ�شيات 

�شيا�شية ودينية.
كم���ا ن���دد املحتجون بتاأثري ق���وى برملانية م���ن �شمنها 
ف�شائل احل�شد ال�شعب���ي التي نزل بع�ض اأع�شائها اإىل 
�ش���وارع العا�شمة بغ���داد م�شاء اأم����ض يف ا�شتعرا�ض 
للقوة، وهو ما اأثار خم���اوف من ن�شوب مواجهات مع 

املحتجني.
جن���ني  الع���راق،  يف  املتح���دة  الأمم  مبعوث���ة  وقال���ت 
هاني�ض-بال�شخ���ارت »يج���ب اأن تنته���ي دائ���رة العنف 
ال�شري���رة«، وحثت على اإجراء ح���وار وطني ا�شتجابة 

ملطالب املحتجني.

واأ�شي���ب الع�ش���رات بج���روح لي���ل اجلمعة-ال�شب���ت، 
بح�شب م���ا قالت م�ش���ادر طبية لوكال���ة فران�ض بر�ض، 
خ���الل مواجه���ات على ج�ش���ر اجلمهورية ال���ذي ي�شل 
التحرير باملنطق���ة اخل�شراء، وج�ش���ر ال�شنك املوازي 

له.
وذك���رت املفو�شية العليا حلق���وق الإن�شان يف العراق 
اأن ام���راأة لقي���ت حتفه���ا اإث���ر اإ�شابته���ا بعب���وة غاز يف 
راأ�شه���ا م�شيف���ة اأن 155 �شخ�ش���ًا عل���ى الأق���ل اأ�شيبوا 
يوم اجلمعة مع ا�شتخ���دام الأمن الغاز امل�شيل للدموع 
والر�شا����ض املطاطي �شد املحتج���ني ب�شاحة التحرير 
يف بغ���داد. ولقي خم�شة اأ�شخا����ض حتفهم خالل الليل 

يف حوادث م�شابهة.
وا�شاف���ت  املفو�شي���ة ام����ض ال�شب���ت، اأن اإطالق قوات 
الأمن الغاز امل�شيل للدموع باجتاه املتظاهرين مبا�شرة 
والذخ���رية احلية عند ميناء اأم ق�ش���ر، الرئي�شي املطل 

على اخلليج، اأ�شفر عن اإ�شابة 120 متظاهرا.

وبح�ش���ب م�شادر اأمني���ة، فاإن اآلف املحتج���ني اأغلقوا 
كل الط���رق املوؤدي���ة اإىل مين���اء اأم ق�ش���ر، الأم���ر ال���ذي 
علقت عليه املفو�شي���ة، قائلة يف بيان لها تلقت »املدى« 
ن�شخ���ة منه، اإنها دعت املحتج���ني اإىل »اللتزام باأماكن 
التظاهرات، وعدم تعري�ض املرافق العامة واملمتلكات 

للخطر«.
ويف الوقت الذي ق���ال فيه م�شدر اإن »العمل يف امليناء 
توقف ب�شبب قطع املتظاهرين للطرق املوؤدية ملدخله«، 
اأكدت املفو�شية اأن »املوانئ متثل اأهم موارد القت�شاد 
لل�شع���ب العراق���ي، واإحل���اق ال�ش���رر به���ا اأو تعطيله���ا 
�شينعك�ض �شلبا على كافة حقوق اأبناء ال�شعب العراقي 

ومعي�شتهم«.
ومن���ذ الأول من ت�شرين الأول، قتل 257 �شخ�شًا خالل 
التظاه���رات واأعمال العنف يف الع���راق، بح�شب اأرقام 

ر�شمية. واآخر ح�شيلة ن�شرت كانت م�شاء الأربعاء.
ومن���ذ ذاك احل���ني، ووفقًا مل�ش���ادر طبي���ة واأمنية، قتل 

�شبع���ة متظاهرين على الأقل يف بغداد، بع�شهم بقنابل 
الغاز امل�شيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 اأ�شعاف وزن 
عبوات الغ���از امل�شيل للدم���وع التي ُت�شتخ���دم بالعادة 
وتطلقه���ا ال�شرط���ة ب�ش���كل اأفق���ي. وقتل �شخ����ض اآخر 
يف النا�شري���ة بجنوبي الب���الد، بر�شا�ض حرا�ض مقر 

م�شوؤول حملي.
واأم���ام موج���ة الحتجاج���ات الت���ي تتزايد يوم���ًا بعد 
ي���وم، وع���د الرئي����ض برهم �شال���ح باإج���راء انتخابات 
نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد. واأكد رئي�ض 
ال���وزراء عادل عبد املهدي اأن���ه م�شتعد لال�شتقالة اإذا ما 

وجد البديل.
واأ�ش���ار الرئي����ض العراق���ي اإىل اأنه م���ن املرتقب تقدمي 
القان���ون النتخاب���ي اجلدي���د اأمام الربمل���ان »الأ�شبوع 
املقب���ل«. وق���د اأعل���ن جمل����ض الن���واب اأن���ه يف »جل�شة 
مفتوح���ة«، رغم ف�شله حتى الآن يف عقد جل�شة ا�شتماع 

لرئي�ض الوزراء، وهي الأوىل على جدول اأعماله.

 ال�ضي�ضتاني يندد با�ضتخدام العنف �ضد المحتجين
 ويحذر من اأي تدخل خارجي

 بغداد / املدى 

منذ اخلام�ض والع�شرين من ت�شرين 
الأول، يعت�شم متظاهرون يف مبنى 
املطع���م الرتك���ي امل�ش���رف على ج�شر 
اجلمهورية واملنطقة اخل�شراء على 

الناحية املقابلة من نهر دجلة.
باملوق���ع،  املتظاه���رون  ومت�ش���ك 
عل���ى الرغ���م من ع���دة حم���اولت من 
القوات الأمنية لإبعادهم عنه. يقول 

املتظاهرون اإن املبنى يوؤمن احلماية 
اإىل حد ما للمتظاهرين واملعت�شمني 
ومين���ع  التحري���ر،  �شاح���ة  يف 
ال�شلطات من اتخ���اذه موقعا ل�شرب 
عملي���ات  تنفي���ذ  اأو  الحتجاج���ات 
القمع، كما حدث يف تظاهرات الأول 

من ت�شرين.
وعلى مدى اأ�شبوع، حتول املبنى اإىل 
اأحد رموز واأيقون���ات الحتجاجات 
العراقي���ة، اإىل جانب عرب���ات “التك 

تك”، حتى بات املتظاهرون يطلقون 
علي���ه “جب���ل اأح���د”، متعهدين بعدم 
حت���ى  في���ه  مواقعه���م  ع���ن  التخل���ي 

تتحقق مطالب املتظاهرين.
وقام متظاهرون بتاأ�شي�ض م�شابيح 
ولفت���ات �شوئية داخل املبنى وعلى 
مقدمت���ه، كما رفع���وا �شعاراتهم على 
واجهت���ه اإىل جان���ب �ش���ور بع����ض 
ال�شبان الذي قتلوا يف الحتجاجات 
من بينه���م النا�ش���ط �شف���اء ال�شراي 

ثن���وة”، ف�ش���ال ع���ن تزوي���د  “اب���ن 
املبنى بامل���واد ال�شرورية للبقاء فيه 
م���ن طعام وم���اء وم�شروبات غازية، 

وكذلك املفار�ض والأغطية.
واأطل���ق املتظاه���رون اأ�شم���اء كثرية 
على املبن���ى، من “جبل اأح���د” الذي 
املعرك���ة  يف  امل�شلم���ني  موق���ع  كان 
التاريخية الت���ي حتمل ال�شم نف�شه، 
ب����  م���رورًا  بغ���داد”،  “ح�ش���ن  اإىل 

»اجلنائن املعلقة«.

  متظاهرو التحرير يغريون ا�ضم »املطعم الرتكي« اإىل جبل اأحد
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 ذي قار / ح�سني العامل
 

ذك���ر نا�شطون يف حمافظ���ة ذي قار يوم ال�شبت ) 2 
ت�شري���ن الث���اين 2019 ( اإن الق���وات الأمنية �شنت 
حملة اعتقالت وا�شعة لعتقال عدد من املتظاهرين 
يف ق�شائ���ي ال�شط���رة والن�شر �شم���ايل النا�شرية ، 
وفيم���ا اأ�شاروا اىل اعتق���ال اأكرث م���ن 40 متظاهرًا 
خ���الل مالحق���ة ح�ش���ود املتظاهري���ن يف الق�شائني 
املذكورين ، ك�شف نا�شطون عن تورط جهات حزبية 
وع�شائري���ة يف اأعمال حرق منازل امل�شوؤولني وذلك 

لت�شفية احل�شابات بني الأطراف املتناحرة.
وق���ال النا�شط امل���دين ح�شني اخلفاج���ي للمدى اإن 
» الق���وات الأمنية متمثلة بقوات �ش���وات ومكافحة 
ال�شغ���ب قامت ليلة اجلمع���ة / ال�شبت بتفريق نحو 
األف���ي متظاه���ر يف ق�ش���اء ال�شطرة ) 45 ك���م �شمال 
النا�شري���ة ( باله���راوات والغ���از امل�شي���ل للدم���وع 
»، م�ش���ريًا اىل اأن » عنا�ش���ر ال�شرط���ة �شن���ت حمل���ة 
اعتقالت وا�شعة اأثن���اء تفريق التظاهرة ومطاردة 

املتظاهرين«.
واأكد اخلفاجي اعتقال اكرث من 25 متظاهرًا �شمن 

احلملة املذكورة.
واأ�ش���ار النا�ش���ط امل���دين اىل اأن » ق�ش���اء ال�شط���رة 
�شهد موؤخرًا اأعمال ح���رق منازل م�شوؤولني ونواب 
م���ن بينه���ا من���زل النائب ع���ن حتالف الفت���ح نا�شر 
ترك���ي و�شقيق���ه عب���د الل���ه ترك���ي وكرف���ان حرا�ض 
النائبة عن دول���ة القانون زينب اخلزرجي وكرفان 
حرا�شة رئي����ض جمل�ض املحافظة رحي���م الطالقاين 
»، واأ�ش���اف » فيم���ا تتك���رر املحاولت حل���رق منزل 
الأم���ني الع���ام ملجل�ض ال���وزراء حميد الغ���زي الذي 

يتبع التيار ال�شدري«.
وك�ش���ف اخلفاجي اأن » اأعمال احل���رق تدخل �شمن 
اإط���ار ت�شفية احل�شابات احلزبية والع�شائرية واإن 

كانت جتري حتت غطاء التظاهرات«.
وم���ن جانبه ق���ال النا�شط املدين اب���و علي الغرابي 
عن اأحداث التظاهرات يف ق�شاء الن�شر اإن » ق�شاء 
الن�شر �شهد ليلة اجلمعة / ال�شبت ت�شعيدًا ملحوظًا 
يف الفعاليات الحتجاجية فبعد اأن كانت الفعاليات 
تقت�شر على اعت�شام مفت���وح و�شط الق�شاء حترك 
املتظاهرون باجتاه املجل����ض البلدي وقاموا بقطع 
الطري���ق الع���ام الراب���ط ب���ني ق�شائ���ي ال�شط���رة – 

والرفاع���ي بالإط���ارات املحرتق���ة«، م�ش���ريًا اىل اأن 
» الق���وات المني���ة جل���اأت اىل ا�شتخ���دام الغ���ازات 
امل�شيلة للدموع واله���راوات لتفريق املتظاهرين ما 
ت�شب���ب ذل���ك با�شابة عدد م���ن املتظاهري���ن واملارة 
بج���روح واختناقات من بينه���م طفلة �شغرية كانت 

يف طريقها اىل منزلها �شحبة والدها«.
واأك���د الغرابي اعتق���ال ما ب���ني 10 – 15 متظاهرًا 

خالل مالحقة عنا�شر ال�شرطة للمتظاهرين.
وم���ن جهة اأخرى اأ�شار بع�ض النا�شطني اىل وجود 
توجه���ات ب���ني اأو�ش���اط  بع����ض املتظاهرين حلرق 
من���زل عائل���ة رئي����ض ال���وزراء ع���ادل عب���د امله���دي 
يف منطق���ة ال ) اب���و ه���اون ( بق�ش���اء الن�شر وذلك 
احتجاج���ًا على قمع املتظاهري���ن«، مبينًا اأن » منزل 
عب���د امله���دي حالي���ا حمم���ي باملدرع���ات والآلي���ات 

الع�شكرية«.
 وكان���ت نقاب���ة املحام���ني يف ذي ق���ار اأعلن���ت ي���وم 
الثنني ) 28 ت�شرين الأول 2019 ( عن اعتقال  50 
متظاه���رًا يف ذي قار واإنها تعمل على الإفراج عنهم 

من قبل فريق تطوعي من املحامني.   
 وتتوا�ش���ل التظاه���رات الحتجاجي���ة والفعاليات 
املطلبية يف مدينة النا�شرية مركز حمافظة ذي قار 
وع���دد من الأق�شية والنواح���ي التابعة للمحافظة ، 
وقد ت�شاعد زخم امل�شاركة بالتظاهرات خالل الأيام 

الأخ���رية وبلغ ع�ش���رات الآلف وذلك بع���د م�شاركة 
طلبة اجلامع���ات واملعاهد والإعدادي���ات ف�شاًل عن 

النقابات املهنية.  
وكانت م�شادر �شحي���ة يف حمافظة ذي قار ك�شفت 
يوم ال�شبت ) 26 ت�شرين الأول 2019 ( عن ارتفاع 
اىل  املن�ش���رم  اجلمع���ة  ي���وم  تظاه���رات  ح�شيل���ة 
12 �شهي���دًا 156 جريح���ًا، بينه���ا 4 جث���ث متفحمة 
ع���رث عليه���ا يف اأحد املكات���ب احلزبي���ة، ، فيما اتهم 
نا�شط���ون الق���وات الأمني���ة بالتخل���ي ع���ن حماي���ة 
املتظاهري���ن وتركه���م يالقون م�شريه���م على اأيدي 
املجامي���ع امل�شلح���ة الت���ي اطلقت عليه���م الر�شا�ض 

احلي وقتلتهم بدم بارد.
  وكان���ت العدي���د م���ن املحافظ���ات العراقي���ة وم���ن 
بينها حمافظة ذي قار ق���د �شهدت جتدد التظاهرات 
املطلبي���ة ي���وم اجلمع���ة ) 25 ت�شري���ن الأول 2019 
( وق���د ح�شل���ت مواجه���ات عنيفة ب���ني املتظاهرين 
والق���وات الأمنية وجماميع م�شلح���ة راح �شحيتها 
اأك���رث من 30 �شهي���دًا وما يتجاوز ال���� 2000 جريح 

يف عموم املحافظات املذكورة.
و�شه���دت حمافظ���ة ذي ق���ار خالل الأ�شه���ر الخرية 
والأي���ام القليل���ة املا�شي���ة �شل�شلة م���ن التظاهرات 
املطلبي���ة كان اآخرها تظاهرات مطلع ت�شرين الأول 
الت���ي انطلقت منذ ي���وم الثالث���اء )1 ت�شرين الأول 
2019( و�ش���ارك فيه���ا اآلف املتظاهرين وتوا�شلت 
عل���ى مدى 6 اأيام دامي���ة راح �شحيتها 22 �شهيدًا و 
391 جريح���ًا بح�ش���ب دائرة �شحة ذي ق���ار ، وذلك 
اإث���ر مواجهات ب���ني املتظاهري���ن وق���وات ال�شرطة 
ا�شتخدم���ت فيه���ا الأخرية اإط���الق الر�شا�ض احلي 
، ورف���ع املتظاه���رون الذي���ن معظمهم م���ن �شريحة 
ال�شباب �شع���ارات تطالب باإ�شق���اط النظام وتوفري 

فر�ض العمل واخلدمات ال�شا�شية.
وكان���ت الحتجاجات انطلق���ت مطلع ت�شرين الأول 
2019 يف 10 حمافظات عراقية من بينها العا�شمة 
بغ���داد للمطالبة بتح�شني اخلدم���ات وتوفري فر�ض 
عم���ل وحمارب���ة الف�ش���اد، وا�شتم���رت مل���دة 6 اأيام، 
ووق���ع خالل الحتجاجات نح���و 120 قتياًل، بينهم 
ع���دد م���ن اأف���راد الأمن، ف�شاًل ع���ن اإ�شاب���ة اأكرث من 
6 اآلف اآخري���ن، فيم���ا اأق���رت احلكوم���ة با�شتخدام 
قواته���ا العن���ف املف���رط �ش���د املحتج���ني، وتعهدت 

مبحا�شبة امل�شوؤولني عن العنف.    

 متابعة املدى

في �ساحة التحرير، و�سط بغداد، 
اأ�سبحت اأجهزة الكومبيوتر 
المحمولة وو�سائل التوا�سل 

االجتماعي االأداة االأولى ل�»الثورة« 
العراقية �سد الطبقة ال�سيا�سية، 
لتمكين المحتجين من التوا�سل، 

فيما بينهم، والإي�سال �سوتهم اإلى 
العالم.

وب�ش���كل مفاجئ بعد الأول م���ن )ت�شرين الأول(، 
تغ���ري م�شمون �شفحة »في�شبوك« اخلا�شة بعلي 
جا�شب، البال���غ ثمانية وع�شري���ن عامًا، وخريج 
كلي���ة العلوم الجتماعي���ة. فاختفت �شور لعبي 
ك���رة القدم واأع���الم الأندية الأوروبي���ة التي كان 

ين�شرها، وباتت �شفحت���ه مليئة ب�شور ومقاطع 
فيدي���و خا�شة باملتظاهرين، وهم يقعون جرحى 
اأو يتخبطون ب�شبب الغازات امل�شيلة للدموع اأو 

يئّنون من الوجع يف امل�شت�شفيات.

حت���ى عندم���ا قطع���ت ال�شلط���ات الإنرتن���ت مل���دة 
�شب���كات  عل���ى  اخلن���اق  و�ش���ددت  اأ�شبوع���ني، 
التوا�ش���ل الجتماع���ي، متك���ن املحتج���ون م���ن 
التحايل على هذه الإجراءات من خالل تطبيقات 

»يف ب���ي اأن«. وعل���ي جا�ش���ب م���ن ب���ني ه���وؤلء، 
فه���و ين�ش���ر �ش���وره واأ�شرطة الفيدي���و اخلا�شة 
باملحتج���ني من �شاحة التحرير نف�شها يف بغداد؛ 
حي���ث يطال���ب املتظاهرون باإ�شق���اط النظام، يف 

بل���د يعت���رب من الأك���رث ف�ش���ادًا يف الع���امل، حيث 
تت���وزع منا�ش���ب احلكوم���ة وفق���ًا للمحا�ش�ش���ة 

الطائفية والعرقية.
يقول علي جا�شب: »اأن�شر كل ما اأ�شاهده من قلب 
احلدث، لك���ي يعرف النا�ض ما يجري يف العراق 
ب�ش���كل مبا�شر«. ويوؤكد اأن���ه حري�ض على توثيق 
الأح���داث يف الوق���ت احلقيقي، ك���ون »ال�شلطات 
احلكومي���ة تعمل على ت�شوي���ه اأخبار املظاهرات 
لب���ّث حالة ذع���ر قد تقل���ل من ع���دد امل�شاركني يف 
الحتجاج���ات«. وم���ن اأج���ل ن�ش���ر معلوماته���م، 
الت���ي تتناق�ض مع الرواي���ة الر�شمية، يعمد كثري 
م���ن ال�شب���ان اإىل ا�شتخ���دام هواتفه���م املحمولة 
اأحيان���ًا يف  ي���رتددون  للت�شوي���ر والن�ش���ر، ول 
�شحن بطارياتها من �شي���ارات الإ�شعاف، وحتى 

�شيارات ال�شرطة، ملوا�شلة توثيق الأحداث.
وق���ال القا�ش���م العب���ادي، وه���و طبي���ب اأ�شن���ان، 
ومدون، يبلغ من العم���ر 29 عامًا: »نحن نتحمل 
م�شوؤولي���ة ن�ش���ر احلقيق���ة، يف ح���ني اأن و�شائل 
الإع���الم التقليدية ل تقوم بذل���ك«. واتهم ال�شاب 
ال���ذي يرت���دي قناع���ًا م�ش���ادًا للغ���ازات امل�شيل���ة 
للدموع، الت���ي ت�شتخدمها قوات مكافحة ال�شغب 
بكثافة، "جهات حكومية وجهات جمهولة الهوية 
بال�شع���ي اإىل منع و�شائل الإعالم املحلية من نقل 

ما يجري يف �شاحة التحرير" .
ويقول علي جا�ش���ب اإنه م�شتهدف ب�شبب مقاطع 
الفيدي���و الت���ي ين�شرها، وكذلك ب�شب���ب تعليقاته 
القا�شي���ة �ش���د الزعم���اء ال�شيا�شي���ني العراقي���ني 

واإيران �شاحبة النفوذ الكبري يف البالد.
ويوؤك���د ه���ذا النا�ش���ط اأنه اأحيان���ًا ين�ش���ر باللغة 
الإجنليزي���ة، "حت���ى يع���رف النا����ض يف اخلارج 

ماذا يح�شل عندنا، عرب نقل مبا�شر" .
ب���دوره، يق���ول القا�شم العب���ادي اإن���ه اإ�شافة اإىل 
نقل املواجهات واملظاهرات الدامية، »ننقل اأي�شًا 
�ش���ورة احلياة اليومي���ة والهتاف���ات التي تطلق 

وكيفية توزيع الطعام« يف �شاحة التحرير.
ولأن كثريين من ال�شبان خا�شة، باتوا يتجاهلون 
املحط���ات التلفزيوني���ة املحلي���ة التقليدي���ة، بات 
»وات�ش���اب« و»في�شبوك« و»تويرت« و»اإن�شتغرام« 

امل�شادر الرئي�شة لنقل املعلومات.
فم���ن خالل تطبيق »تويرت« علم املتظاهرون على 
�شبي���ل املثال اأن �ش���وت النفجار ال���ذي �شمعوه 
الأربع���اء، كان �شاروخ���ًا �شقط للت���و بالقرب من 
ال�شف���ارة الأمريكية، ف�شارع بع�شه���م اإىل و�شع 

عالمة »عاجل« مع تغريداتهم.
وم���رة اأخ���رى، وّجه���ت دع���وات ليل���ة الأربعاء، 
اخلمي����ض، عل���ى �شب���كات التوا�ش���ل الجتماعي 
»للحفاظ عل���ى �شلمية املظاهرات«، بعد اأن حاول 
متظاه���رون اإزال���ة احلواجز من عل���ى اثنني من 
اجل�شور املوؤدية اإىل املنطقة اخل�شراء. وي�شيف 
علي جا�ش���ب: »كثري من املحتج���ني يوجهون يل 
ر�شائ���ل على )في�شب���وك( مطالب���ني بتاأمني اأقنعة 
واقي���ة م���ن الغ���ازات اأو اأ�شياء اأخ���رى«. ويقوم 
جا�ش���ب بن�ش���ر ه���ذه الن���داءات، ومب���ا اأن ع���دد 
متابعي���ه كب���ري، يقوم جمهول���ون اأحيان���ًا كثرية 
بتلبي���ة ه���ذه الن���داءات والعم���ل عل���ى اإي�ش���ال 
اأقنع���ة اأو اأطعم���ة واأدوية يحتاجه���ا املحتجون. 
وبعد اأيام ولي���اٍل طويلة ق�شاها بني املتظاهرين 
عام���اًل على نقل معاناتهم ع���رب و�شائل التوا�شل 
الجتماع���ي، يقول: "فقط عندم���ا اأقوم مبا اأقوم 

به، اأ�شتطيع اأن اأنام و�شمريي مرتاح" .

العدد )4538( ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة - الحد )3( ت�شرين الثاين  22019
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net ثورة ترشين

حملة اعتقاالت وا�سعة للمتظاهرين في ال�سطرة والن�سر �سمالي النا�سرية
نا�ضطون يبرئون المتظاهرين من اأعمال الحرق ويعزونها اإلى ت�ضفية ح�ضابات حزبية وع�ضائرية

"في�ضبوك" و"تويتر" و"اإن�ضتغرام"
 اأدوات اأ�ضا�ضية لـ»االنتفا�ضة « في العراق



ثورة ترشين 3 http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net
العدد )4538( ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة - الحد )3( ت�شرين الثاين  2019

 

ن�سر االإعالمي والنا�سط العراقي 
البارز، مح�سن �سعدون �سمد، 

انطباعاته عن ال�ساحة التحرير، 
م�ساء الجمعة، م�سيراً اإلى زيادة 

في خيم المتظاهرين بين �ساحتي 
التحرير والخالني.

مخيم ابناء ثنوة
1 –  الأعداد من �شاحة الن�شر باجتاه التحرير ت�شهد 
زيادة ملحوظة اليوم لكنها لي�شت كثرية، �شحيح اإن 
امل�شاح���ة على جانبي ال�شارع مليئة بالنا�ض لكن كان 
املتوق���ع ان ي�شهد م�شاء اجلمعة زيادة اأكرث. لكن مع 
ذل���ك يبداأ اكتظاظ النا�ض كلم���ا اقرتبنا من التحرير. 
وعلى اجلان���ب الأي�شر من ال�ش���ارع باجتاه ال�شاحة 
اأج���ل الو�ش���ول اىل ال�شاح���ة،  عاني���ت كث���ريًا م���ن 
فح�ش���ود النا�ض هائلة وهناك حماولت لرتك منطقة 
فراغ تكفي ملرور عج���الت التكتك وبع�ض ال�شيارات 

وهو ما يزيد من �شعوبة املرور.
–  مل يت�ش���ن يل اىل الآن تقيي���م احل�ش���ود ب���ني   2
�شاحت���ي التحري���ر والط���ريان ول اأظنن���ي �شامتكن 
�شاأخ�ش����ض جه���دي جل�ش���ري اجلمهوري���ة  لأنن���ي 
وال�شن���ك. لكنن���ي �شاألت���ف اىل اخل���الين عب���ورًا من 
�ش���ارع الر�شي���د و�شاأح���اول من هن���اك تقدي���ر اأعداد 

املتظاهرين بني �شاحتي اخلالين والتحرير.
 3 – لف���ت نظ���ري الي���وم زي���ادة يف عدي���د ال�شرادق 
اأو اخلي���م، فق���ررت التوق���ف عن���د ه���ذا املو�ش���وع، 
وواجه���ت اأول خيم���ة واأن���ا داخ���ل اىل التحرير من 
الن�ش���ر وكان مكت���وب على واجهته���ا )موكب الإمام 
ال�ش���ادق، وا�ش���ط الزبيدي���ة(. فاعتق���دت باأنه���م من 
الزبيدي���ة فق���ط لك���ن تب���ني اأن اجلهد م�ش���رتك بينهم 
وب���ن اأهايل بغ���داد، ثم وج���دت بعده���م خيمة كنت 
ق���د لحظته���ا م�ش���اء اأم����ض، مكت���وب عل���ى واجهتها 
)موكب �شهداء �شاح���ة التحرير(. ثم بعدهم مبا�شرة 
هن���اك خيمة مكتوب عليها )خيمة اأولد ثنوة، الثائر 
�شفاء ال�شراي( فاأثارت ف�ش���ويل وخمنت اأن هوؤلء 
ال�شب���اب يف طريقهم لتنظيم اأنف�شهم، فاخليمة كانت 
مليئ���ة به���م ويجل�ض يف بابه���ا جمموع���ة منهم على 
مقاع���د. وملا ك�شفت لهم ع���ن تخميناتي، انكروا انهم 
بطريقه���م لت�ش���كل ال�شيا�ش���ي، وان كل م���ا يعمل���ون 
عليه وياأملون���ه هو ال�شتمرار عل���ى طريق يقولون 
اإن �شف���اء ابن ثنوة خط���ه لهم، وانه���م ب�شدد اكمال 
م�شريت���ه واملطاول���ة لتحقيق م���ا ا�شت�شهد م���ن اأجله 
واإنهم ن�شبوا خيمتهم هذه م�شاء اأم�ض 31-10. كما 
اكدوا ان�شمام الكثري من ال�شباب اليهم ومن خمتلف 

املحافظات.
 4 – واأنا اكمل م�شريتي باجتاه ال�شاحة لفت نظري 
�شاب يف �شرفة عالية على اإحدى العمارات وا�شواء 
الليزر م�شلط عليه بينما يرق�ض هو ما ير�شم م�شهدًا 
احتفالي���ًا. وقريبًا من العم���ارة كانت هناك جمموعة 
ت�شتم���ع اىل الن�شيد الوطني، فانقط���ع الن�شيد فجاأة 
وحت���دث متحدث مبكربة ال�شوت ناه���رًا ال�شاب من 
الرق�ض بينم���ا الن�شيد الوطني يعزف ومنتقدًا كرثة 
جتمع���ات ال�شب���اب الراق�ش���ة بينم���ا من���ر، بح�شبه، 
بحال���ة حداد على اأرواح ال�شهداء. ثم اأكمل نقده �شد 
الألع���اب النارية التي اعتربها فعالية متار�ض بكرثة 

ل تليق بقد�شية امل�شهد.
 5 – حاول���ت العبور اىل �شارع اأبي نوؤا�ض من املمر 
الفا�ش���ل ب���ني اجل�ش���ر وبني مدر�ش���ة دجل���ة. لكنني 
ف�شلت ب�شب���ب تيار ال�شباب الداخل واخلارج والذي 

تقاطعه با�شتمرار عمليات اإخالء امل�شابني.
6 – ع���ربت التحري���ر لاللتفاف عل���ى املطعم الرتكي 
وم���ن هناك اىل ال�شع���دون. وهناك لف���ت نظري انك 
حيثما تذهب ثم���ة �شموع و�شب���اب يتحلقون حولها 

اأو قريبًا منها. ل�شتذكار زمالئهم.
7 – الي���وم اأح�ش�شت باأنني اجت���ول يف املع�شكرات 
اخللفية مليدان معرك���ة مرتني الأوىل، كما قلت، واأنا 
اعج���ز عن املرور يف املمر الفا�شل بني مدر�شة دجلة 
وج�ش���ر اجلمهوري���ة ملالحظة الأج���واء على جانبي 
وحت���ت اجل�ش���ر والثاني���ة واأن���ا الت���ف عل���ى املطعم 
الرتك���ي للو�ش���ول اىل نف����ض امل���كان، حي���ث اع���داد 
امل�شابني بالختناق كثرية وعمليات اإ�شعافهم جتري 
ب�شكل �شريع ومكثف. اأما امل�شهد حتت اجل�شر فيكاد 
ل ي�شدق، وقد كنت حتدثت اأم�ض عن طابور عجالت 
التكت���ك الطوي���ل، لكن الي���وم معامل الحت���كاك اأكرث 

ب���ني املتظاهرين وقوي الأمن الت���ي حتاول ابقاءهم 
خلف اآخ���ر حاجز كما يقولون. اله���واء مليء بالغاز 
امل�شيل وعجالت التكتك ل تتوقف واأبواق حتذيرها 
ي�شحن اجل���و بالرتقب واحل���ذر.. ولكرثة العجالت 
امل���ارة م���ن اأمام���ي �شكك���ت اإن كانت تنق���ل م�شابني 
فق���ط اأم اأي�شًا متظاهرين عاديني يدخلون اىل املكان 
فقررت العبور اىل اجلهة الأخرى من حتت اجل�شر. 
لك���ن تبني خطاأي فرغم اأن امل�شهد على جهتي اجل�شر 
يف اب���ي نوؤا����ض يبدو طبيعي���ًا لكن كان���ت »التكاتك« 
تخ���رج م���ن فتح���ة يف �شي���اج للكت���ل الكونكريتي���ة 
يف�ش���ل ال�شارع عن جرف النه���ر وخلف هذا ال�شياج 
عل���ى اجل���رف اأو قريب���ًا من���ه يوجد تكتل كب���ري جدًا 
م���ن ال�شباب ال���ذي يراقب امل�شهد عل���ى اجل�شر حيث 
الدخان املنبعث من الإطارات املحرتقة اأمام احلاجز 
الأول الذي يتمرت�ض خلفه ال�شباب، وبعد اطالق كل 
قنبلة يهيج ال�شباب يف هذه املنطقة ويعلو �شفريهم 
ال���ذي يتناغم مع �شفري و�شرخ���ات املتواجدون يف 

اأعلى املطعم الرتكي.
8 –  قب���ل اأن يه���داأ الو�ش���ع يف ه���ذا امل���كان كنت قد 
انتبه���ت اىل زي���ادة يف املف���ارز الطبي���ة عل���ى جه���ة 
ال�ش���ارع باجت���اه اأب���ي نوؤا����ض وفعاًل تب���ني اأن هناك 
ثالث مفارز متو�شع���ت اليوم، ب�شبب كرثة القنابل، 
لي�شب���ح العدد خم�شة على هذا اجلانب واثنتان على 
اجلان���ب املقاب���ل واثنتان عل���ى جرف النه���ر، ف�شاًل 
عن املف���ارز اجلوالة. وق���د واجهتني واأن���ا اعرب من 
حت���ت اجل�شر و�ش���ط غمامة خفيفة م���ن الغاز اإحدى 
املمر�شات ال�شابات وهي ترت���دي قناع وقاية ا�شود 
وتنت�ش���ب م�شرتخية لرت����ض وجوه ال�شب���اب باملاء 

املقطر لتخفيف اأثر الغاز على عيونهم.
9 – اقرتب���ت من اإحدى املف���ارز لأ�شال اأحد كوادرها 

ع���ن وقت تخييمه���م قريبًا م���ن اجل�شر لك���ن اأربكني 
حدي���ث املمر�ض بحزن م�ش���وب بالغ�شب مع زميله، 
لأنه مل ي�شتطع انقاذ متظاهر من املوت ب�شبب تردي 

حالته.
 10 – قب���ل اأن اغادر هذا اجلانب من امل�شهد باجتاه 
ج�ش���ر ال�شن���ك، ق���ررت اأن اأم���ر �شريع���ًا عل���ى جرف 
النه���ر، وكانت املفاجاأة مهولة. فما كنت اأظنه جتمعًا 
لل�شب���اب يتمركز يف املنطقة القريبة من اجل�شر على 
اجلرف تبني بانه ميتد اىل ما يقارب الكيلو مرت على 
طول النهر رجوعًا باجتاه متثال ابي نوؤا�ض. ح�شود 
كبرية من ال�شباب ل يقل عددهم عن الألفني ينت�شرون 
يف املنطقة املمتدة من جرف النهر اىل ال�شياج الذي 
يف�ش���ل احلدائق ع���ن ال�شارع. ومل���ا اقرتبت حماوًل 
ا�شتك�ش���اف اأ�شباب هتافه���م و�شفريهم تبني يل اأنهم 
يركزون اأ�شع���ة الليزر على قارب���ني ت�شتقلهما قوات 
اأمني���ة يف حماول���ة للت�شرت بالظ���الم والقرتاب من 
اجلرف ل�ش���رب املتظاهرين واإبعادهم. وعلى الرغم 
م���ن وع���ورة املنطقة اأ�شف���ل اجل���رف وخطورتها اإل 
انني ملحت �شابًا و�شاب���ة من ذوي املعاطف البي�شاء 
ي�ش���كالن مفرزة طبية جوالة ويتنقالن على مهل بني 

الأع�شاب والرمال.
 11 – واأن���ا اع���ود اأدراج���ي اىل اجل�ش���ر لحظت اأن 
امل�شه���د اأك���رث ه���دوءًا واإن �شجي���ج منبه���ات التكتك 
ال���ذي كان م�شتم���رًا ق���د انقط���ع. فخمن���ت اأن ه���ذه 
ه���ي ال�شرتاح���ة ب���ني هجوم���ني. لك���ن م���ا اأن بداأت 
اق���رتب من اأ�شف���ل اجل�شر حتى ب���دا ال�شجيج يعود 
و�شي���ارات التكتك تنقل امل�شابني دخوًل اىل ال�شارع 
م���ن منفذ اجلرف، وهن���اك ملحت �شاب���ان و�شابة من 
ذوي املعاط���ف البي�ش���اء يتمرك���زون اأ�شف���ل اجل�شر 
مبا�ش���رة. وبينم���ا ان�شغل���ت بت�شويره���م خطف من 

اأمامي م�شعفان اآخ���ران انثى تتكئ على كتف زميلها 
وق���د احمرت عيناه���ا اجلميلتان من الغ���از واأعياها 
الختن���اق، فخجل���ت م���ن ت�شويرهم���ا وت�شللت من 

جانبهما مطرقًا.
 12 – امل�شهد يزداد هياجًا اأمامك واأنت حتاول عبور 
املنطق���ة من اأمام املطعم الرتك���ي اىل �شارع الر�شيد، 
حي���ث ال�شب���اب ينظم���ون ال�ش���ري ع���ن طري���ق حبال 
بي�ش���اء مي�شكونها ومينعون املاري���ن من جتاوزها 
ليت�ش���كل عرب ه���ذا اجله���د التنظيمي ع���دة م�شارات 
لعج���الت التكتك واحد يذهب اىل اأبو نوؤا�ض والآخر 
ياتي منه واآخ���ران يذهبان وياأتيان من اجتاه ج�شر 

ال�شنك.
13 – على �شارع الر�شيد �شككت اإن كانت مالحظاتي 
م�ش���اء اأم�ض غري دقيق���ة اأم اأن عدد مف���ارز الإ�شعاف 
زاد كث���ريًا. اقرتبت م���ن ج�شر ال�شن���ك ولحظت انه 
يتح���ول تدريجي���ا اىل ج�ش���ر جمهورية اآخ���ر. وكما 
قلت م�شاء اأم�ض. فال�شباب يتمرت�شون خلف احلاجز 
الأول بينم���ا اأمل���ح زمالء له���م ف���رادى يتجولون بني 
احلاجزي���ن الأول والثاين، بال�شبط كما يحدث على 
ج�ش���ر اجلمهورية. وبينم���ا كنت اأح���اول ا�شتطالع 
الو�ش���ع لفت نظري مف���رزة طبية مل اأكن قد لحظتها 
م�شاء اأم�ض وتبني بان اأفرادها كانوا موجودين منذ 
نه���ار اأم�ض لكنه���م جوال���ون وب�شبب �ش���وء الو�شع 
مترك���زوا يف باب مبنى خزينة بغ���داد ببداية �شارع 

الر�شيد.
14 – يف اجل���زرة الو�شطي���ة عن���د مدخ���ل ال�ش���ارع 
النه���ر  ج���رف  اىل  الن���زول  م���ن  ت���رّددي  وو�ش���ط 
ل�شتط���الع الو�شع هن���اك ملحت �شاب���ًا منقبا يجل�ض 
با�شرتخاء عل���ى ر�شيف اجل���زرة الو�شطية مبدخل 
ال�ش���ارع. ف�شاألت���ه عن وجود �شب���اب يف جرف النهر 

عل���ى حافت���ي اجل�ش���ر اأم ل، وبينما �ش���رع ي�شرد يل 
جتمع حولنا ثالث���ة �شبان تبني اأنهم كلهم من جامعة 
الفراهي���دي هو م���ن العالم والبقي���ة طلبة متري�ض 
يوؤك���دون انه���م ل���ن ي�شرعوا بال���دوام قريب���ًا ب�شبب 
�شق���وط زمالء له���م �شهداء هنا. ومل���ا ا�شتفهمت منهم 
عن �شقوط �شه���داء اليوم عر�شوا علي �شورة زميل 
له���م مات اليوم با�شابة براأ�ش���ه واكدوا �شقوط ما ل 
يق���ل عن اأثن���ني. ثم اأكدوا يل ب���اأن احلاجز الأول من 
اجل�ش���ر عنده���م وكذلك الث���اين وانهم بن���وا حاجزا 
له���م يتمرت�شون خلف���ه بني احلاجز الث���اين والثالث 
ال���ذي تتمرت�ض خلفه الق���وات الأمنية. وبينما اأردت 
اإنه���اء احلديث واملغادرة طلب مني اأحدهم التعريف 
بنف�شي واأ�شباب ال�شئل���ة التي وجهتها لهم، فعرفته 
بنف�ش���ي وطبيع���ة عملي وتبادلنا اأرق���ام الهواتف ثم 

غادرتهم.
 15 – يف اجلهة الفا�شلة بني مدخل اجل�شر و�شاحة 
اخلالين يب���دو امل�شهد اأكرث حركة عن���ه م�شاء اأم�ض. 
فعجالت التكتك تنزل اجل�شر وت�شعد اليه با�شتمرار 
لنقل اجلرحى. املفرزة الطبية اليتيمة يف هذا املكان 
وجدته���ا الي���وم اأك���رث �شع���ة ويتحلق حوله���ا �شباب 
ي�شكل���ون حاج���زًا ب�شري���ًا مربعًا لإبع���اد الف�شوليني 
ومن���ح امل�شعفني م�شاح���ة تكفي ملمار�ش���ة عملهم مبا 

يكفي من هدوء.
 16 – يف �شاح���ة اخل���الين وعل���ى جانب���ي ال�شارع 
امل���وؤدي اىل ال�شن���ك هن���اك اكتظ���اظ كب���ري اليوم قد 

يحول املنطقة اىل �شاحة حترير اأخرى.
17 – واأنا اأق���ف ملا يقرب من ال�شاعة يف املدخل اىل 
التحري���ر عند اخل���الين اكتب تقريري كن���ت األحظ 
ك���رثة احل�ش���ود الداخل���ة اىل التحري���ر واخلارج���ة 

منها. وهي اأكرث من الأيام املا�شية بالتاأكيد

 عالء املفرجي

نعيم عبد مهلهل
قا�ض وباحث

)) اأظ���ن اأن الذي حدث و�شيح���دث يف بالدنا هو 
م���ا ميكن اأن ن�شّميه ثورة اجلزع ..فالنا�ض لأكرث 
من �شتة ع�شر عامًا وقبلها لأكرث من ع�شرين عامًا 
..ت���رى وت�شم���ت ..والآن ال�شم���ت حت���ّول اىل 

رف�ض واحتجاج ومطالبات بالتغيري .
ه���ذا احلق الإن�شاين يلعب فيه املثقف دورًا فعاًل 
من خالل اإ�شعار الآخر املحتج واملنتمي اىل عامة 

ال�شعب ،اإن الوعي والكلمة والثقافة معه.
اأ�ش���ّدد على اأن تكون الثقاف���ة عامل حتفيز جلعل 
املطالب ت�شري يف خط تفعيل موؤثراتها من خالل 
�شلمية الحتجاج والبتعاد عن الهدم والفو�شى 
حاج���ز  ي�ش���ع  ال���ذي  الآخ���ر  الط���رف  وح���ث   ،
الكونكري���ت ومي����ض بندقي���ة امل�شيل���ة للدم���وع 
والكال�شنك���وف اأن ليت�ش���رف بق�ش���اوة عدائية 
ويوجه اىل �ش���دور ورئ���ات املتظاهرين  دخانه 

ور�شا�شه .
اأظ���ن اأن املثق���ف واملب���دع يف وقوف���ه اىل جانب 
اإخوانه من قّرائه والذي���ن يعرفوه اأو ل يعرفوه 
ميث���ل تالحم���ًا حقيقي���ًا ي�شعن���ا يف جه���ة الأم���ل 

واقرتاب حلظة حتقيق املطالب .
التحي���ة للثقاف���ة وه���ي تغ���ادر الكت���ب واملطابع 
و�شفحات اجلرائد وخ�شبات امل�شرح وكالرييهات 
العر����ض  وكمنج���ات املو�شيق���ى لتنق���ل تاأثريها 
واأحالمه���ا وهتافاتها اىل ال�ش���وارع لت�شمعنا ما 
كانت خمطوطات احلامل���ني يف تواريخ قراءاتنا 
يف املراهق���ة وال�شب���اب وه���ي تنقل له���ا اأنا�شيد 

احلب واحلرية وال�شالم.
امل�شي���ح ع يق���ول لي����ض باخلب���ز وح���ده يحي���ا 
الإن�ش���ان . وعلى املثقف اأن يق���ول لي�ض بالكتاب 

وحده يحيا الإن�شان.
حتي���ة لع���راق ثقافت���ه ومثقفي���ه هم م���ن ال�شعب 

واإليه((

اأحمد فا�سل
ناقد ومرتجم

اجلماه���ريي  احل���راك  يف  املثقف���ني  دور  ح���ول 
الأخري.. 

ل ري���ب  يف  اأن  ما جرى  م���ن  عمليات  �شيا�شية  

قادت بالبالد اإىل كل هذا اخلراب  الذي  ن�شاهده  
الآن  منذ  عام  2003 ، قد �شّكل  الوعي ال�شيا�شي 
والأخالقي يف نفو����ض النا�ض ، ب�شبب ما مل�شوه 
م���ن اأه���وال ع�شف���ت  بالع���راق وترك���ت اأثاره���ا 
املدم���رة على كاف���ة الأ�شعدة ، مبا فيه���ا  الن�شيج 
الإجتماعي ، واحل���الت  القت�شادية  وال�شحية 
والرتبوي���ة  ، مل  يك���ن املثق���ف مبن���اأى عنها لأنه 
ج���زء  ل يتج���زاأ م���ن منظومتها وه���و يف و�شع 
الت���ي  اأكاذي���ب احلكوم���ات  ل���ه بف�ش���ح  ي�شم���ح 
تعاقب���ت على حك���م البالد ، وحتلي���ل الإجراءات 
وفق���ًا لأ�شبابها ودوافعه���ا  ونواياها اخلفية يف 
كث���ري م���ن الأحي���ان ،  وقد كان مبق���دوره البحث 
ع���ن   احلقيقة   املخب���اأة   وراء  حجاب  الت�شويه  
والتحريف  والأيديولوجي���ا وامل�شالح  الطبقية  
، الت���ي مت من خاللها خراب البالد والعباد  ، اإذن 
، ف���اإن م�شوؤولي���ات املثقفني اأعم���ق بكثري مما قد 
نطل���ق علي���ه  ب«م�شوؤولية النا����ض« ، بالنظر اإىل 
المتي���ازات الفري���دة التي يتمتع به���ا املثقفون ، 
لكن َم���ن كان مي�ش���ك احلك���م  املحا�ش�شي واجه 
املثقف مك�شرًا عن اأنيابه باخلطف والقتل لتكميم 
الأف���واه  الناطق���ة  باحلق وهذا  م���ا مل�شناه طيلة 
حكمه���م ، لكن املثقف وانطالقًا من  دوره  املتمثل 
بدميومة �شن���ع احلياة ب�شوره���ا اجلميلة ويف 

ق���ول احلقيقة وف�شح  الأكاذي���ب ، مل  ياألو جهدًا  
يف  ذل���ك  ، وه���و  مطالب  بالوق���وف الآن واأكرث  
م���ن  ال�شاب���ق  مع  هبة  جماهرين���ا يف تظاهرات 
اأكتوبر املتمثلة  اأوًل  ب�شبابها  ورجالها  و�شيبها  
ون�شائها ، وقفة نا�شح ومر�شد وموؤيد ،  وفا�شح  
للت�شل�ش���ل   املذه���ل   لالأكاذي���ب   الت���ي   عّي�شتن���ا   
عليها  احلكومات   املتعاقبة واملتحدثني  با�شمها  
،  وم���ع  اأنه���ا  كانت  معروفة  بعد �شتة ع�شر عامًا  
م���ن  حكمه���م  الب���الد ، اإل اأن ال�شع���ب كان ينتظر 
منه���م وب�شرب  اإ�شالحًا مل  يوؤخذ  من قبلهم بعني 
اجل���د ما جع���ل النا�ض يثورون عل���ى كل ما حلق 

بهم من غن .
 املثق���ف  وحينم���ا  يك���ون  يف  قلب ه���ذا احلراك 
اجلماه���ريي املطالب بحقوقه امل�شروعة ،  �شتقع 
عل���ى عاتق���ه تدخله يف ال�ش���اأن الع���ام ُمدافعًا عن 
قي���م احلرية والعدال���ة واحلقيق���ة املتخل�شة من 
تاأث���ريات ال�شلط���ة ، و�شيك���ون مبق���دوره كذل���ك 
تنبي���ه   اجلماهري   وحتذيرهم   من   اأي   مند�ض   
يح���اول   حتري���ف  وقفته���م امل�شرف���ة ،  وهذا  ما  
مل�شن���اه فعاًل م���ن عدم �شم���اح املتظاهري���ن برفع 
اأي عل���م غ���ري علم الع���راق ، ورف����ض  تواجد  اأي 

م�شوؤول من اأية كتلة اأو حزب بينهم .

عادل اليا�سري
�شاعر

ليخف����ى على كل  متتب����ع لتاريخ الع����راق ال�شيا�شي 
م����ا للمثقف م����ن الأث����ر الوا�شح يف �شناع����ة وكتابة 
�شفحات����ه امل�شرفة بت�شحي����ات ودم����اء ال�شهداء من 
املثقف����ني ،فم����ن انتفا�ش����ة اجل�شر اىل وثب����ة كانون 
،و�ش����وًل اىل 14 مت����وز وم����ا تاله����ا م����ن الأح����داث 
كان  الت����ي  ال�شيا�شي����ة والأجتماعي����ة   واملتغ����ريات 
املثق����ف حا�ش����رًا فيه����ا رغم العن����ت والع�ش����ف الذي 
يعاني����ه من قب����ل ال�شيا�شيني الذين ليري����دون له اأن 

يت�شدر املوقف .
ويف املرحل����ة احلرجة التي مير به����ا �شعبنا وبالدنا 
الت����ي نخر الف�ش����اد مفا�شلها وحطم البن����ى التحتية 
فيه����ا ،اأرى اأن عل����ى املثقف احلقيق����ي اأن يكون جادًا 
،واأن يطرح ما يك�شف عن هويته املدنية ،واأن يكون 
فاع����اًل يف ه����ذا احلراك اجلماهريي ال����ذي خرج عن 
التخطي����ط  ودون  العفوي����ة  باأنطالقت����ه  التقليدي����ة 
امل�شبق له ،ومن غ����ري قيادة �شيا�شية تت�شدر امل�شهد 
يف احل����راك. فهذه الهبة الرائعة التي قادها ال�شباب 
الذي����ن باأنطالقته����م اأع����ادوا لعراقنا وجه����ه الثوري 

و�شورته الن�شالية التي كانت منارًا لالآخرين .
نعم : كلن����ا الآن يتحتم علينا واجب����ًا وطنيًا تدعونا 
عراقيتنا وانتماءاتن����ا الوطنية اأّل نتخلى عنه ،واأّل 

نخت����ار الت����ّل مرتفع����ًا يتي����ح لن����ا التفرج عل����ى دماء 
ال�شه����داء وهي ت�شبغ الرتاب العراقّي بحنائها . بل 
لأن ننخ����رط يف ال�شفوف جم�شدي����ن الفعل الثورّي 
ومعلن����ني الأنتماء لهذا ال�شع����ب ولالأر�ض التي على 

اأدميها نعي�ض .
ه���ي دع���وة م���ن منرب امل���دى امل���دين ،وم���ن على 
�شفحاتها التي اأح����ّض انتماءها للمثقف وانتماء 
املثقف لها وملدنيتها وثوريتها الراف�شة لكل فعل 
ي����ضء للع���راق ،واملعلنة دائما حتديه���ا ورف�شها 
للف�ش���اد واملف�شدي���ن ،اأوجه الدع���وة لل�شرفاء من 
و�شطن���ا الثقايف قائ���ال م�شوؤوليتكم اأن تقفوا مع 
ال�شعب ،واأن لترت�ش���وا التّل مكانا لكم ،فتاريخ 
الب�شري���ة مل���يء بال�شواهد عل���ى طليعية املثقف 
ون�شرت���ه للمدني���ة واحلرية والتق���دم ،وللعدالة 
الأجتماعي���ة الت���ي يجد فيه���ا نف�ش���ه حا�شرًا من 
خ���الل الآخ���ر ال���ذي يق���ّر بثوريت���ه وطليعته يف 
�شنع امل�شتقبل الزاهر واحلياة احلرة الكرمية .

هّبوا مع ال�شعب ..غّنوا له ..اأعلوا اأ�شواتكم يف 
اأث���ري الثورة ال�شعبية ..ث���ورة ال�شباب واجلياع 
.واأو�شلوا دعواتكم لهم باحلفاظ على موؤ�ش�شات 
الب���الد وممتلكاته���ا وع���دم اإتاح���ة الفر����ض مل���ن 
ين���وون التخريب ،واأن ميّتن���وا العالقة بالقوى 

الأمنية احلري�شة على حماية البالد واأبنائها .

ــاج ــج ــت ــة االح ــاح ــض ــون فـــي � ــف ــق ــث ــم ال

ــن ــري ــاه ــظ ــت ــم ـــب ال ـــرك ــق ب ــح ــت ــل ــة ت ــي ــن ــي ــض ــحــ� ـــب ال ـــواك ـــم ال
م�ساهدات م�سائية من التحرير: يكتبها �سعدون حم�سن �سمد 



مل يغّيب املوت، الروائي عالء م�سذوب 
الذي قتل قبل 9 ا�سهر، من �ساحات 

التظاهر يف كربالء، حيث و�سعت �سورة 
له ودراجته التي اغتيل عليها، و�سط فلكة 

الرتبية مركز االحتجاجات يف كربالء.

ور�شدت عد�شة عدد من النا�شطني، �شورة الروائي الراحل 
عالء م�شذوب ودراجته الهوائية التي اغتيل وهو يقودها، 
مو�شوعة و�شط فلكة الرتبية، مركز الحتجاجات ال�شعبية 

يف كربالء.
يف  املدنيني  النا�شطني  اأبرز  من  واحدا  كان  الذي  م�شذوب 
الحتجاجات ال�شعبية خالل ال�شنوات ال�شابقة وبعد �شهور 

على مقتله اإل اأنه بقي حا�شرا يف �شاحة التظاهرات.
ويف بداية �شباط من العام اجلاري، فجع الو�شط الثقايف، 
 13 اإثر  العراق،  يف  الروائيني  اأبرز  من  واحد  باغتيال 
و�شط  م�شلح  هجوم  يف  ج�شده،  مزقت  غادرة  ر�شا�شة 
مدينة كربالء، حيث كان ال�شحية عائدا اإىل بيته على ظهر 

دراجة هوائية.

ــــوت.. امل ــبــه  يــغــّي مل 
عالء م�ضذوب ودراجته الهوائية 

حا�ضران في اعت�ضامات كربالء

 عامر موؤيد 

رمبا اكرث ما جعل تظاهرات �ساحة 
التحرير م�ستمرة، هو التواجد 

الطبي �سواء بالتطوع او الواجب 
املهني، حيث ان عدد الذين مت 

تقدمي االإ�سعافات لهم يقدر 
باالآالف.

ق�س�ص كثرية تبلورت من رحم 
االحتجاج وت�سحيات وبطوالت 

الطباء وزميالتهم الطبيبات حتى 
ان ق�سما منهم يبقى على مدار 

اليوم يف املناطق املحيطة ب�ساحة 
التحرير، �ساهمت باالإبقاء على 

الثورة حية.

�ش���ارة مزه���ر، طالبة طب اأ�شبحت م���ن ايقونات 
احتج���اج 2٥ اكتوب���ر با�شتمراره���ا يف اخليم���ة 
الطبي���ة احيان���ا واأحي���ان اأخ���رى عل���ى ال�شواتر 
حي���ث الكمي���ة الأك���رب م���ن امل�شاب���ني بالختناق 

واجلروح. 
مزه���ر كتب���ت يف �شفحته���ا على الفي�شب���وك »لن 
اأت�شاي���ق م���ن ال���دم حتى لو دم���ك م���الأ مالب�شي 
كله���ا ول م���ن ريحت���ه حت���ى ل���و بق���ي يومني يف 

املالب�ض«.
واأ�شاف���ت اأ�شتطيع  ان اخي���ط  اجلروح واعالج 
احل���روق دون ان ارتب���ك كذل���ك بام���كاين اإيقاف 
النزي���ف واإعط���اء اوك�شج���ني وانتظاركم اىل ان 

تفيقوا لإمتام العملية. 
وزادت: اذا كن���ت حت���ت اجل�ش���ر واأن���ا بال�شاحة 
فق���ط ن���اد يل و�شاآتي���ك حتى ل���و كن���ت جائعة او 
ا�شع���ر بالتعب فال عالق���ة لك انا �شاأهت���م بنف�شي 

لكن حافظ على نف�شك من املوت. 
اول ام����ض ويف ال�شاعة الثانية فجرا كانت هناك 
ح���الت اختناق كب���رية ب�شبب ال�ش���رب امل�شتمر 
بقناب���ل الغ���از امل�شيل للدم���وع واأثن���اء املعاجلة 
كانت لن���ا وقفة مع احد امل�شعفني، علي هو طالب 
يف كلية الطب يق���ول للمدى ان تواجده تطوعيا 
ويتن���اوب م���ع زمالئ���ه عل���ى العم���ل يف اخليمة 

القريبة من نفق �شارع ال�شعدون. 
وبني ان اغلب امل�شعفني هم بحاجة م�شتمرة اىل 
عالج���ات حمددة ومت توفري ذلك ولكن يف احيان 
كث���رية يك���ون هناك نق����ض يف اللي���ل خا�شة مع 

الإ�شابات الكثرية 
واأ�شار اىل ان بع����ض ا�شحاب املذاخر والأطباء 
او  الطبي���ة  اخلي���م  اىل  با�شتم���رار  يتربع���ون 

يبيعون املواد ب�شعر اقل مما متعارف عليه. 
ما بني �شارع ال�شعدون و�شاحة الطريان ق�ش�ض 

موؤمل���ة ترويها اينا����ض مو�شى وه���ي جال�شة يف 
�شي���ارة الإ�شع���اف وتنق���ل م�شاب���ني واك���رث م���ا 

يجعله���ا م�شدومة ه���ي الإرادة الكب���رية للبع�ض 
بالبقاء يف �شاحة التحرير حتى لو كان م�شابا. 

مو�ش���ى يف حديثه���ا للم���دى توؤك���د عل���ى ق�شي���ة 
جوهرية تتعل���ق باأهمية ف�شح املج���ال ل�شيارات 
الإ�شع���اف لن ع���ددا لي����ض بالقلي���ل يحت���اج اىل 

النقل ال�شريع اىل امل�شت�شفى 
يف البداية تنا�شد مو�شى بو�شع اآلية تنظم �شري 
�شي���ارة الإ�شع���اف اىل الأماكن الت���ي ي�شقط فيها 

امل�شابون وكذلك اخلروج. 
مو�شى التي جرى معه���ا هذا احلديث كانت على 
ر�شيف داخل م�شت�شف���ى اجلملة الع�شبية بينما 
ه���ي تتاب���ع ح���الت جرح���ى ع���دة �شقط���وا على 
اجل�شر بقنابل الغ���از امل�شيل للدموع موؤكدة انها 

مميتة.
وع���ن احلالت الطبي���ة تذكر ان »ال�شه���داء الذين 
رحل���وا غالبيته���م ا�شتق���رت قنبلة الغ���از امل�شيل 
للدم���وع يف راأ�شه���م فيم���ا رك���زت عل���ى وج���ود  

اإ�شاب���ات اخ���رى بالختن���اق ال�شدي���د او القنبلة 
ال�شوتية او الر�شا�ض املطاطي«.

وبالعودة اىل �شارة مزهر تقول انها كانت قريبة 
من املوت  14 مرة، وبينها وبني الإ�شابة اكرث من 
مرة لن قنبلة الغاز امل�شيل للدموع ت�شقط قربها 

واحيانا كانت القنبلة تدخل ل�شيارة الإ�شعاف. 
وتعود مزهر باحلديث ان عدم موتها هو معادلة 
الهية »ك���ي ا�شتمر يف ا�شع���اف اجلرحى والذين 
بحاج���ة لن���ا ك���ي يع���ودوا اىل احلي���اة واأي�ش���ا 

يوا�شلون الحتجاج يف �شاحة التحرير«. 
ويف بي���ان �شابق اأجرته منظم���ة العفو الدولية، 
تع���د قناب���ل الغ���از الت���ي تن�شره���ا ق���وات المن 
العراقي���ة اأخط���ر عل���ى املحتج���ني ب�شب���ب وزنها 
وت�شميمه���ا من القنابل املعت���اد ن�شرها يف باقي 

انحاء العامل لغر�ض تفريق عنا�شر ال�شغب.

وت���زن عبوات الغاز امل�شيل للدموع عادة بني 25 
و50غ، وتتكون من ع���دة عبوات اأ�شغر تنف�شل 
عن���د اإطالقها. لك���ن القنابل الع�شكري���ة ال�شربية 
الع���راق(  يف  حالي���ًا  )امل�شتخدم���ة  والبلغاري���ة 
تتكون من عبوة واحدة ثقيلة يرتاوح وزنها بني 
5 و10 اأ�شعاف قنابل الغاز املعروفة. وهي تزن 
م���ن ما ب���ني 220 اإىل 250غ. ومبا ان املقذوفات 
البولي�شي���ة والع�شكرية تطلق ب�شرع���ة متقاربة 
من الفوه���ات، فهذا يعني انه���ا تنتقل يف الهواء 
بنف����ض ال�شرعة، ومب���ا ان املقذوف���ات الع�شكرية 
)الت���ي مت اطالقه���ا عل���ى املحتج���ني العراقي���ني( 
ت���زن ع�شرة ا�شعاف املقذوفات البولي�شية )التي 
ت�شتخ���دم لتفريق الحتجاج���ات يف باقي انحاء 
الع���امل(، فانها تولد قوة اكرث بع�شر مرات عندما 

ت�شرب اي حمتج.
ه���ذا ه���و �شب���ب احداثه���ا مث���ل ه���ذه اجل���روح 

املروعة.
املعاجل���ة الطبية لتقت�شر عل���ى الطباء فقط بل 
ان ق���وات م���ن الدف���اع املدين هي الأخ���رى تعمل 
عل���ى ه���ذا ال�ش���يء لن جوه���ر عمله���ا يتلخ����ض 

باملحافظة على الب�شر
ويق���ول م.ر وهو موظف يف الدفاع املدين ف�شل 
عدم الك�شف عن ا�شمه حيث ان عمله م�شتمر على 

مدار اليوم يف الإنقاذ.
وب���ني ان »نقل الكث���ري من امل�شاب���ني من اجل�شر 
واإي�شاله���م اىل امل�شت�شف���ى ه���و جزء م���ن العمل 

وكذلك حملهم اىل اخليم الطبية«0
وتابع ان تن�شيقا عاليا جرى بني الأطباء وقوات 
الدفاع امل���دين يف عملية النقل او تواجد م�شعف 
يف ال�شيارة اخلا�شة بنا لن البع�ض بحاجة اىل 

الإ�شعاف ال�شريع«.

يوميات �ساحة التحرير

جهد طبي خلف �ضواتر »االحتجاج« يديم زخم التظاهر 
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