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 متابعة / املدى 

ولع���ل تلك لي�شت ظاه���رة جديدة، 
فم�شاهم���ة احلرك���ة الن�شوي���ة يف 
واالجتماعي  ال�شيا�ش���ي  احل���راك 
يف العراق يف العقدين االأخريين 
كان���ت تربز يف حلظ���ات مف�شلية، 
كم���ا ه���ي احل���ال م���ع املظاه���رات 
الن�شوية احلا�شدة يف عام 2003 
الت���ي ا�شقط���ت حماول���ة االأحزاب 
الديني���ة تغي���ري قان���ون االأح���وال 
وا�شتبدال���ه  الع���راق  يف  املدني���ة 
اإىل  ي�شتن���د  اآخ���ر  بقان���ون 
الت�شريع���ات الدينية يف الطوائف 

املختلفة.
ري���ا املتواجدة يف �شاحة التحرير 
تعم���ل عل���ى اإي�ش���ال التجهي���زات 
واالإم���دادات  الطبي���ة  وامل���واد 
عل���ى  وحتر����ص  للمتظاهري���ن 
�شاح���ة  اإىل  يومي���ا  احل�ش���ور 
قل���ب بغ���داد حي���ث  التحري���ر يف 
وكتب���ت  املحتج���ون،  يتجم���ع 
تلخ����ص جتربته���ا: اأن���ا يف �شاحة 
التحرير، لي�ص بو�شفي متظاهرة 
بل كاأم. اأخاف كثريا على ال�شباب 
هن���ا واأمتنى اأن ال يه���در دم اأكرث، 
ب���ل واأخاف حتى عل���ى من يرتدي 
وه���و  ويق���ف  الع�شك���ري  ال���زي 
اب���ن  الأن���ه  االأوام���ر  م���ن  خائ���ف 
بل���دي اي�ش���ا. واأخ���اف عل���ى م���ن 
يف �شاح���ة التحري���ر ويف "جب���ل 
اأح���د" وعل���ى اجل�ش���ر الأن اأغلبهم 
ولد بعد ع���ام 2003، ومل يعي�شوا 
حتت ا�شتبداد �شدام ح�شني لكنهم 
يح���دث  ال���ذي  بالف�ش���اد  �شع���روا 
حوله���م وبتحطم اآماله���م. اأ�شعب 
�ش���يء اأن تعي����ص ب���ا اأم���ل. لق���د 
و�شل���وا اإىل مرحلة �شع���روا فيها 
اأنه مل يع���د لديهم �شيء يخ�شرونه 

بعد االآن لذا قدموا دماءهم.
االأي���ام  يف  الن�ش���اء  ح�ش���ور  كان 
االأوىل قلي���ا، ثم ب���داأ يتزايد. بتُّ 
اأرى ن�ش���اء م���ن كل االأجي���ال ومن 
االجتماعي���ة.  ال�شرائ���ح  خمتل���ف 
ب���ت اأرى اجلدات اللواتي يجهزن 
اخلب���ز وال�شياح )اخلبز امل�شنوع 

من طحني االأرز( وبائعات ال�شاي 
اإىل جانب ال�شابات الع�شريات.

راأي���ت امل���راأة البغدادية يف �شاحة 
التظاه���ر ب�شورته���ا الفولكلورية 
الت���ي مل اأره���ا من���ذ زم���ن طوي���ل، 
تلك اخلاتون التي ترتدي العباءة 
وال�شيل���ة و"اجلاب" يف جانبها، 
تق���ف تدع���و ربه���ا وه���ي ترت���دي 
حمب�ص �شذر يف يدها وتردد "الله 
الل���ه يحفظك���م ويبع���د  ين�شرك���م 

ال�شر عنكم".
راأي���ت اأمه���ات بعم���ري قدم���ن مع 
اأبنائه���ن وراأيت �شباي���ا و�شابات 
وه���ن يهتف���ن ب�ش���وت ع���ال ب���كل 
طم���وح ال�شباب وجموح���ه، الذي 
اأ�شي���اء  م���ع  فقدن���اه  اأنن���ا  اأ�شع���ر 

)كجي���ل(  كن���ا  فقدناه���ا.  كث���رية 
نتعرث دائم���ا بخيب���ات كثرية لكن 
هوؤالء ال�شاب���ات وال�شباب اأقوياء 
اأك���رث من���ا وم���ا زال���وا بعنفوانهم 
واأمتن���ى اأن ال مي���روا مب���ا مررنا 
ب���ه. مل امتك���ن من حب����ص دموعي 
يف كثري م���ن احل���االت االإن�شانية 
ومواق���ف الت�شامن الت���ي �شهدتها 
هن���اك. وه���ي كث���رية ال اأ�شتطي���ع 

اخت�شارها.
�شاه���دت ق�ش�ش���ا عدي���دة، راأي���ت 
ام���راأة فق���دت اثن���ني م���ن اأبنائه���ا 
ال�شاح���ة  اإىل  وج���اءت  )�شه���داء( 
م�شرة على اإعداد اخلبز وتوزيعه 
عل���ى املتظاهري���ن، قائل���ة :"اأنت���م 
اأبنائ���ي الذي���ن �شتعو�ش���وين عن 

اأبنائي".
وراأيت ام���راأة كانت توزع الطعام 
عل���ى املتظاهرين وق���د قدمت دون 
يف  اأن���ه  لتكت�ش���ف  زوجه���ا  عل���م 
ال�شف���وف االأمامي���ة للمتظاهرين 
على اجل�شر، والتقيا قرب اجل�شر، 
على الرغم من اأن���ه املكان االأخطر 
بالن�شبة للمتظاهرين، اإذ ميثل من 
يقفون هناك ال�شاتر االأول وطليعة 
املتظاهري���ن الذي���ن كلم���ا تقدموا 
اأبع���دوا الق���وات االأمني���ة وم���دى 
القنابل امل�شيلة للدموع عن �شاحة 
التحرير. لذا يتحدى املتظاهرون 
القوات االأمنية )وي�شمونها قوات 
مكافح���ة ال�شعب ولي����ص ال�شغب( 
ويحاول���ون دفعها اإىل اخللف اإىل 

منت�شف اجل�شر.
قال���ت م���رمي م���ن مدين���ة كركوك: 
تخرجت من اجلامعة لكنني حتى 

االآن مل اأح�شل على وظيفة.
كن���ت  املظاه���رات  ب���داأت  عندم���ا 
اأراقبها م���ن مدينت���ي البعيدة عن 
بغداد، وبداأت اأرى �شورا موؤثرة 
يف مقاط���ع الفيديو التي انت�شرت 
تبني �شجاع���ة ال�شباب، مل اأ�شتطع 
كبح تدفق دموع���ي اأو النوم واأنا 
املتظاهري���ن  اأو�ش���اع  يف  اأفك���ر 

وم�شريهم.
قل���ت لزوجي وه���و خريج جامعة 
ومل يح�ش���ل عل���ى وظيف���ة مثل���ي 
"اأريد اأن اأذهب اإىل التحرير" فرد 

م�شتغربا "وين تروحني؟!"
قلت "اأذه���ب اإىل بغ���داد. اأريد اأن 
اأك���ون معه���م". رد "لك���ن الو�شع 
خط���ر يف �شاح���ة التحري���ر". بيد 
اأن���ه تراجع يف النهاية عندما راأى 
اإ�شراري عل���ى الذهاب وامل�شاركة 
يف اأي �ش���يء مهما كان ب�شيطا مع 

اأبناء وطني .
وبداأن���ا بجم���ع تربع���ات وقررن���ا 
الذه���اب اإىل بغ���داد م���ن دون علم 
يخ�ش���ون  كان���وا  الأنه���م  اأهالين���ا 
عل���ى حياتنا ويرف�ش���ون ذهابنا. 
عندم���ا و�شلن���ا اإىل بغ���داد ذهبنا 
ق���رب �شاحة التحري���ر و�شاألنا عن 
امل�شتلزمات االأك���رث احتياجًا لدى 
املتظاهرين و�شجلناه���ا، ثم بداأنا 
برحلة ت�شوق وجمعنا ما ن�شتطيع 

�شراءه باملبلغ املتوفر لدينا.
م���ن  التظاه���ر  موق���ع  اإىل  ذهبن���ا 
ال�شن���ك،  ج�ش���ر  ق���رب  منطق���ة 
لكنن���ا واجهن���ا اإط���اق ن���ار قربنا 
م���كان  يف  نحتم���ي  اأن  فحاولن���ا 
قري���ب حت���ى نتمكن م���ن موا�شلة 
طريقنا واإي�ش���ال امل�شاعدات التي 
بحوزتنا، و�شاهمن���ا مع االآخرين 
يف م�شاعدة البع�ص ممن تعر�شوا 
لقنابل الغاز امل�شيل للدموع،)التي 

ي�شمونها دخانية(.
وخرجن���ا نبح���ث عن طري���ق اآخر 
التحري���ر،  �شاح���ة  اإىل  يو�شلن���ا 
حممل���ني  ونح���ن  و�شلن���ا  حت���ى 

بامل�شتلزم���ات الطبي���ة والوقائي���ة 
واملاأكوالت.

وا�شافت مرمي اأن���ا �شعيدة لروؤية 
كل �شرائح ال�شعب العراقي جترتح 
مثل ه���ذه البطولة وتتكاتف بهذه 
الطريقة ولن ي�شتطيع اأحد تفريق 

�شعبنا بعد ذلك.
قال���ت:  مهند�ش���ة    � ج���واد  ر�ش���ل 
عل���ى ال�شعي���د ال�شخ�ش���ي، كن���ت 
اأحلم باليوم ال���ذي اأرى فيه وجها 
مدنيا ملدينتي الت���ي تكالبت عليها 
واالأع���راف  واالأزم���ات  احل���روب 

الع�شائرية الطائفية.
كن���ا نفتق���د روؤي���ة فت���اة جامعي���ة 
ت�شري يف ال�ش���ارع اأو حتى تلب�ص 
ُي�شع���ف  فمجتمعن���ا  حت���ب.  م���ا 
م���ن  كث���ريا  ويح���د  ج���دا  الفت���اة 
حريته���ا، ولك���ن بع���د اأن خرج���ت 
اإىل �شاح���ة االعت�ش���ام مل اأمتال���ك 
نف�شي واأنا اأرى �شاباتنا مبختلف 
والت�شكي���ات  االخت�شا�ش���ات 
وه���ن ي�ش���رن يف الطري���ق برفقة 
زمائهن وينادي���ن بتغيري النظام 
ب�ش���وت ع���ال ويهتف���ن باحلري���ة 
واملدنية التي مل نرها يوما، لكني 
�شهدت معناها يف املظاهرة عندما 
راأي���ت الطبيي���ة بزيه���ا واملهند�شة 
واالأ�شت���اذة واملعلم���ة وهن مياأن 
امل���كان بهتافاتهن �شد كل من يريد 

اأن ي�شعف اأ�شواتهن.
لقد بتنا نعمل برتتيب عال وعفوي 
وبدون توجيه كخلية نحل واحدة 

ومت�شلة ومنظمة.
كان �شع���ورا غريب���ا ج���دا ويوم���ا 
انتظرته طويا ومل اأتوقع حدوثه 
به���ذه ال�شرع���ة، اأن اأرى الفتي���ات 
وامل�شارك���ة  باخلدم���ة  يت�شابق���ن 
يف �شاح���ات التظاهر وه���ن بقمة 

الوعي والثقافة.
كان للمراأة دور فعال جدا يف اإدامة 
زخم املظاهرات يف هذه املحافظة، 
حي���ث ت�شكلت فرق ن�شائية خا�شة 
للت���ربع بال���دم جلرح���ى املظاهرة 
بحم���ات  اأخ���رى  ف���رق  وقام���ت 
ت���ربع ل�شراء الغ���ذاء والدواء وما 

يحتاجه املعت�شمون.

 

ابتكر متظاهروا�ساحة 
التحرير طرقا عدة 

للتوا�سل خالل التظاهرات 
والتجمعات االحتجاجية 

لتجاوز م�سكالت قطع 
خدمات االإنرتنت 

والت�سوي�ش على االت�ساالت 
الهاتفية من قبل احلكومة، 
وبني تلك الطرق ا�ستخدام 

االأبواق التي يطلقونها على 
�سكل جمموعات لتعريف 

النا�ش بوجود تظاهرات 
يف منطقة اأو �سارع، اأو 

التحذير من خطر قادم 
خالل التظاهرة.

وب���داأ املحتجون با�شتخ���دام االأبواق منذ 
ق���ررت احلكومة العراقية قط���ع االإنرتنت 
عن معظم مدن الباد، وقامت بالت�شوي�ص 

على االت�شاالت الهاتفية لتحجيم التوا�شل 
بني النا�شطني، وقال النا�شط نبيل عبا�ص: 
"ابتكرنا و�شنبتكر طرق توا�شل خمتلفة، 

ومنها االأبواق الهوائي���ة التي ي�شتخدمها 
م�شجع���و كرة الق���دم، والبع����ص ي�شرتيها 
م���ن االأ�ش���واق، اأو ي�شنعه���ا يف املنزل من 

قناين امل�شروبات الغازية الفارغة، وباتت 
اأ�ش���وات االأبواق و�شيل���ة الإعان انطاق 
تظاه���رة يف مكان ما، اأو احل�شد للتظاهر، 

وتعري���ف املواطنني بوج���ود احتجاجات 
يف ال�شوارع".

وم���ع انط���اق التظاه���رات ال�شعبي���ة يف 
الباد مطلع �شه���ر اأكتوبر/ ت�شرين االأول 
يح�ش���دون  النا�شط���ون  كان  املا�ش���ي، 
التوا�ش���ل  مواق���ع  ع���رب  لاحتجاج���ات 
االجتماع���ي، كم���ا كان���وا ينقل���ون عربها 
اأخب���ار التظاهرات واأماك���ن التجمع، لكن 
احلكومة جلاأت اإىل قطع خدمات االإنرتنت 

بهدف منع توا�شلهم.
وق���ال النا�ش���ط علي طعم���ة: "يف مدينتي 
كل  احلكوم���ة  عن���ا  حجب���ت  النا�شري���ة، 
االإنرتن���ت،  فقطع���ت  التوا�ش���ل،  اأ�ش���كال 
وقامت بالت�شوي�ص عل���ى �شبكات الهاتف، 
ومنعت اأي تغطية اإعامية لاحتجاجات، 
م���ن  للتوا�ش���ل  جدي���دة  طرق���ا  فابتكرن���ا 
بينه���ا ا�شتعم���ال االأب���واق عن���د انط���اق 

التظاهرات".
وب���ني طعم���ة  اأن "االأب���واق مكنتن���ا م���ن 
جت���اوز عقبات التوا�ش���ل، فعندما ننطلق 
م���ن  ع���دد  يب���داأ  ال�ش���وارع  يف  للتظاه���ر 
املجموع���ات ال�شبابية النف���خ يف االأبواق 
ب�ش���كل جماع���ي، فيك���ون ال�ش���وت عاليًا، 
ب���داأت،  التظاه���رات  اأن  النا����ص  فيعل���م 

فيخرجون للم�شاركة".

و�شخر متظاهرون ونا�شطون من قرارات 
العراقي���ني  ا�شط���رت  الت���ي  احلكوم���ة 
ال�شتخ���دام و�شائ���ل بدائي���ة لاإبق���اء على 
اأنه���ا  معتربي���ن  احتجاجاته���م،  دميوم���ة 
حت���اول اإع���ادة الب���اد اإىل ع�ش���ر م���ا قبل 

و�شائل التوا�شل.
"قطع���وا  ع���اء:  �شي���ف  النا�ش���ط  وق���ال 
االإنرتن���ت، ف�ش���ار ال�شب���اب ي�شتخدم���ون 
ببداي���ة  النا����ص  يعل���م  حت���ى  الب���وق 
التظاه���رات. احلكوم���ة تري���د اأن تنت�شر 

على ال�شعب ال اأن تخدمه".
اأن  العراق���ي  جعف���ر  النا�ش���ط  واعت���رب 
احلكوم���ة العراقي���ة ف�شل���ت يف مواجه���ة 
"�ش���اروا  ابت���كارات املتظاهري���ن الذي���ن 
اإىل  النا����ص  لتنبي���ه  الب���وق  ي�شتعمل���ون 
التظاه���رات الأن ع���ادل عب���د امله���دي قطع 

االإنرتنت، راح تنجلط احلكومة".
احلكوم���ة  ان  ال�شم���ري  �شيم���اء  وت���رى 
اإىل  العراق���ي  ال�شع���ب  اأع���ادت  العراقي���ة 
عل���ى  اأقدم���ت  عندم���ا  الع�ش���ر احلج���ري 
قطع االإنرتنت: "تخيل���وا يف عام 2019، 
حت���ى  الب���وق  ي�شتخدم���ون  العراقي���ون 
تع���رف النا����ص اأن هن���اك مظاه���رات الأن 
رجعون���ا  االإنرتن���ت.  قطع���ت  احلكوم���ة 

للع�شر احلجري عدويل وربعه".

ن�شاء التحرير و�شهادات من قلب االحتجاجات

م��ت��ظ��اه��رو ���ش��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر ي�����ش��ت��ب��دل��ون االن��رن��ي��ت ب���االأب���واق

ب��دت م�ساهمة امل��راأة يف املظاهرات املتوا�سلة يف العراق الظاه��رة االأكث�ر لفتا للنظر يف هذه احلرك��ة االحتجاجية التي طغت على 
�س��وارع العا�سم��ة وبع�ش امل��دن العراقية يف االأيام االأخرية. وبدا ح�س��ور املراأة طاغيا يف ال�سور ومقاط��ع الفيديو التي انت�سرت يف 

و�سائل التوا�سل االجتماعي عن هذه املظاهرات واأن�سطتها املختلفة.

 فا�سل العزاوي

اىل �سبان االنتفا�سة الرائعني الذين اأعادوا 
لنا العراق املختطف منذ عقود. ب�سربة 
واحدة اأ�سقطوا االأ�سنام كلها وفتحوا لنا 

الطريق اىل النجوم 

وحدهم
حفروا يف اجلبال ال�شخور

باأظافرهم
لي�شقوا النهار

الينا
اىل بع�شنا

ثمة النار
اأفعى �شرت
يف اله�شيم

حتت اأقدامهم
فاحرتقنا بهم

اأطلق الليل �شرختهم
دائما

يف املتاهة
من اأجلنا

يف الظام راأوا
كل �شيء.

"الع�ادل��ون"
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 �سليم �سوزه

لي�ش���ت اأول تظاه���رة عراقية ولن تكون االأخ���رية التي ُتَتهم 
بتبعيته���ا له���ذه اجله���ة اأو تل���ك. نح���ن اأم���ام م�شه���د يتك���رر 
با�شتم���رار. "رغ���د �شدام ح�شني" تق���ود التظاهرات، وبقايا 
تدع���م  غربي���ة  �شف���ارات  للفو�ش���ى.  يروج���ون  البعثي���ني 
املتظاهري���ن وجهات خارجية حتّر�ص عل���ى التخريب. هذه 
مناذج منتخب���ة من االإتهامات التي توجه دائمًا للمتظاهرين 
العراقيني. اإنها مناذج ي�شرتيح خلفها عقل نائم على فر�شية 
املوؤام���رة، لي�ص الأنه ال يعرف، ب���ل الأنه يريدها هكذا الأ�شباب 
متع���ددة، م���ن بينه���ا الطائفي���ة والوظيف���ة و�شع���ور الراحة 

النف�شية باالإمتياز االإجتماعي واملكانة الطبقية. 
وباحلدي���ث عن تظاه���رات العراقي���ني االأخ���رية، تظاهرات 
ت�شري���ن، هناك اأي�ش���ًا َمن يربر وقوفه �شده���ا بذريعة �شهلة 
وناعم���ة اإنه���ا با هدف وال تنظيم وال قي���ادة. قد تكون كذلك 
فع���ًا، ولك���ن االأه���م فيه���ا )ويف اأي مظاه���رة �شعبي���ة( ه���و 
معناها، واملعن���ى يف هذه التظاهرات كبري جدًا، وهو االأهم 

يف اأي حراك جمتمعي. 
ذل���ك املعن���ى ال���ذي يقل���ب مع���ادالت الت���وازن يف ال�ش���ارع 
ويوؤ�ش����ص لوع���ي جمع���ي �ش���ارت كل االأح���زاب ال�شيا�شي���ة 
حت�ش���ب ح�شاب���ه، حتى تل���ك التي احتك���رت ح���راك "ميدان 
التحري���ر" ل�شنني طويلة نتيجة عمامتها اأو ف�شيلها امل�شلح. 
املعن���ى الذي يقول لنا اإن ال�ش���ارع العراقي اليوم و�شل اىل 
اأق�شى حلظات الن�شج، وهي اللحظة التي يخرج فيها منددًا 
ب�شلطت���ه دون احلاجة اىل رجل دي���ن وال �شيا�شي وال نخبة 
مثقف���ة مت�شدي���ة وال حت���ى اآيديولوجيا حمّف���زة، بل �شعور 
بالياأ�ص فقط يوؤ�ش�ص الأعلى درجات الغ�شب، وهذا ما يخيف 
الطبق���ة املهيمن���ة عل���ى ال�شلط���ة، م���ن �شمنه���ا "اإ�شاحيو" 

االأم�ص القريب. 
لقد م�شى ع���ام تقريبًا على حكومة ال�شي���د عادل عبداملهدي، 
ذل���ك الذي ظل مي�ش���ك الع�شا م���ن منت�شفها حم���اواًل تاأجيل 
اال�شطدام باأي طرف. رمبا فات هذا الرجل �شاحب اجلذور 
املارك�شي���ة اأن لعب���ة ال�شيا�ش���ة ال تتغلب عل���ى التاريخ، واأن 
حماولة التوفيق بني املتناق�شات يف بنية الدولة ال�شيا�شية 
ال ميك���ن له���ا اأن ت�شب���ط دينامي���ات احلراك يف بن���ى الدولة 
االجتماعية اىل االأبد. هذا تاريخ ال تكتبه ال�شيا�شة وحدها، 
واأمن���ا ي�شرتك معها االقت�شاد والثقاف���ة والدين و�شرورات 
جمتمعي���ة اأخرى غري معني���ة بلعبة التوازن���ات وال تفكر اإاّل 
بحاجاته���ا االأ�شا�شية واليومية. �ش���رورات ال حتتاج �شوى 
اىل �شرارة ب�شيطة وقليل من االندفاع كي تنّف�ص عن غ�شبها 
وتنفج���ر بوجه ال�شلط���ة. وها هو ذا �شّب���ان ت�شرين يجدون 
يف تدمري "ب�شطياتهم" وجتريف �شفائح بيوتهم املتجاوزة 
وعدم توظيفهم يف املوؤ�ش�شات احلكومية، اإ�شافة اىل ح�شر 
�شلطة امل���ال بطبقة اأبناء امل�شوؤول���ني واملنتفعني، ناهيك عن 
القرارات غ���ري املفهومة الت���ي تطال "رموزه���م" الع�شكرية 
�شرارات )ولي�ص �شرارة واح���دة( تفجر فيهم طاقة اخلروج 

اىل ال�شارع والتهديد باإ�شقاط النظام كله. 
لقد كتبت يف حلظة اعان عبد املهدي رئي�شًا للوزراء من اإنه 
ميث���ل اآخر حلظ���ات االأمل يف اأوىل حمط���ات الياأ�ص واأراين 
اأنظ���ر اىل الياأ����ص االآن كيف يحرك العراقي���ني با خوف من 

�شلطة وال قلق من مئة ف�شيل م�شلح. 

تظاهرات ت�شرين

عد�سة: حممود روؤوف

 عامر موؤيد 

دميوم���ة االحتجاجات ال�شعبي���ة مل تكن بتواجد 
املحتج���ني يف �شاح���ة التحري���ر و�شوات���ر ج�شر 
اجلمهوري���ة وال�شن���ك، بل اإن للدع���م اللوج�شتي 
دورًا كبريًا يف ا�شتم���رار هذا احلراك اىل يومنا 

هذا.
خي���م االعت�شام ووجبات الطع���ام امل�شتمرة على 
م���دار الي���وم وكذل���ك االأدوي���ة، كلف���ت الكثري من 
االأموال لك���ن التكاف���ل االجتماعي ب���ني العوائل 
العراقي���ة كاف���ة وكذل���ك مي�شوري احل���ال، جعل 

االأمور ت�شري ب�شكل اأ�شهل. 
اأحمد القي�شي، اأحد العاملني يف الدعم اللوج�شتي 
وال���ذي يدع���م املتواجدين يف �شوات���ر اجل�شور 
و�شواط���ئ نهر دجل���ة بالطع���ام وال�شكائر يقول 
ل "امل���دى"، اإن "الطع���ام يف االأي���ام االأوىل كان 
احل�شول عليه �شعبًا والكميات التي و�شلتنا مل 

تكِف وجعلت البع�ص ينام جائعًا". 
واأ�ش���اف بالقول، "بعد ا�شتم���رار االحتجاجات، 
ت�شلن���ا اآالف وجب���ات الطع���ام ب�ش���كل يومي من 
عوائ���ل ب�شيط���ة وبع�شه���ا اأغني���اء، واأ�شح���اب 
مطاع���م معروف���ة، حت���ى اأ�شبحن���ا النحتاج اىل 

الطعام". 
ال���ذي ي�ش���ل ل�شاح���ة  "الطع���ام  اأن  واأ�ش���ار اىل 
التحري���ر االآن، يكف���ي للمتواجدي���ن يف �شوات���ر 

وكذل���ك  الرتك���ي  واملطع���م  اأجمعه���ا  اجل�ش���ور 
املتواجدين يف �شواطئ دجلة". 

وب���ني اإن "الوجبات التي ت�شلن���ا التقت�شر على 
"ال�شاندوي�ش���ات " فق���ط، ب���ل هن���اك احللويات 
وم�شروب���ات الطاقة الت���ي ت�شاعد عل���ى الرتكيز 

والبقاء م�شتيق�شني لفرتة طويلة". 
زي���ن العابدي���ن الزبي���دي اأي�ش���ًا م���ن امل�شاهمني 

يف مو�شوع���ة الدع���م اللوج�شت���ي، يحدثن���ا عن 
االأم���ور التي تنق����ص املتواجدين منذ مدة بعيدة 
حيث يق���ول ل املدى اإن "الكث���ري من املتظاهرين 
وباالأخ����ص املعت�شم���ني ا�شبح���وا بحاج���ة اىل 
املاب����ص الداخلي���ة واأدوات احلاق���ة وكارت���ات 

الر�شيد". 
وب���ني اأن "االأم���وال الب�شيط���ة الت���ي ت�شلن���ا من 

متربع���ني خمتلفني، اقتطعنا ج���زءًا منها لغر�ص 
�ش���راء هذه االحتياجات ورف���د املعت�شمني بها"، 
مبينا اأن "فنادق منطق���ة البتاويني البع�ص منها 

�شمح للمعت�شمني بالغ�شل فيها". 
بغ�ص النظ���ر عن اأهمية الطعام، ف���اإن مو�شوعة 
ال�شكائ���ر كان���ت اأب���رز م���ا يحتاجه الع���دد االكرب 
م���ن املعت�شمني ومت توفري مئ���ات ال�شناديق من 

ال�شكائر وبنوعيات خمتلفة". 
�شرم���د علي ي�ش���رد ل "امل���دى" اإح���دى الق�ش�ص 
الت���ي �شادفت���ه اأثن���اء قيام���ه بتو�شي���ل الطع���ام  
للمتواجدي���ن يف ج�ش���ر ال�شن���ك قائ���ًا "اأو�شلنا 
الطع���ام اىل املعت�شم���ني هن���اك لكنه���م رف�ش���وا 

ذلك". 
بال�شكائ���ر  طالب���وا  "املعت�شم���ني  اإن  واأ�ش���اف 

موق���ف  بدونه���ا يف  الطع���ام  تن���اول  ورف�ش���وا 
م�شح���ك كث���ريًا، وبالفع���ل عملنا عل���ى جتهيزهم 

بال�شكائر حتى يقبلوا اأخذ الطعام". 
وب���ني اأن "الو�شع االآن م�شتقر من ناحية الطعام 
وال�شكائ���ر وبقية  االأمور اللوج�شتية ومت و�شع 
جدولة احتياج وتعنى بالنق�ص يف بع�ص املواد 

للمتظاهرين". 
النق����ص الوحيد والذي ق���د يحدث ب�شكل مفاجئ 
ه���و االأدوي���ة واملغذي���ات  نتيج���ة �شق���وط اأعداد 
كب���رية م���ن اجلرحى يف وق���ت واح���د ولكن يتم 

تعوي�ص النق�ص بعد �شاعات قليلة. 
ُر�شل اإح���دى امل�شعفات يف املف���ارز الطبية تقول 
اإن "املغذي���ات ه���ي اأكرث م���ا يحتاج���ه امل�شابون 
ويف ح���ال �شق���ط ع���دد كبري م���ن اجلرح���ى فاإننا 

نكون بحالة نق�ص ونحتاج اىل التعوي�ص". 
واأ�شاف���ت بالق���ول، ل "امل���دى"، اأن "الكث���ري من 
اأ�شح���اب املذاخ���ر تربع���وا باالأدوي���ة واملغذيات 
وق�ش���م اآخر  قام بخ�شم كبري م���ن االأ�شعار، فيما 
هناك تربع���ات ت�شل من بع����ص العوائل لاأمور 

الطبية". 
واأ�ش���ارت اىل اأن "النق����ص كان يف االأيام االأوىل 
م���ن االحتجاج���ات حي���ث �شق���وط ع���دد كبري من 
املحتجني جراء الغاز امل�شيل للدموع وما ي�شببه 
من اختناق لك���ن االآن هناك م�شابني وهم لي�شوا 

بالعدد الكبري". 

داخ���ل  واالأن�شط���ة  الفعالي���ات  تتن���وع 
�شاح���ة التحري���ر ويف �شاح���ات العديد 
من املحافظ���ات  التي حتولت اأجواوؤها 
اإىل انتفا�ش���ة  حقيقي���ة عل���ى الطائفي���ة 
واحلزبي���ة والتخل���ف. واأك���رث من ذلك، 
اأنه���ا فككت دكاك���ني اخلط���اب الطائفي 
للق���وى واالأح���زاب التي تعتا����ص عليه، 
واأب���رزت الهوية العراقية جم���ددًا، بعد 
نحو 16 عامًا م���ن طم�شها اإثر االحتال 
االأمريك���ي وم���ا اأحلقه بالب���اد من دمار 

وانق�شامات.
فم���ن توزيع الكت���ب وع���زف املو�شيقى 
الق�ش����ص  حلق���ات  اإىل  والغن���اء، 
واحلكايات كل ليلة، و�شواًل اإىل الر�شم 
واالأذرع  والوج���وه  اجل���دران،  عل���ى 
اأي�شًا. فعالي���ات كثرية ي�شهدها ال�شارع 
ال���ذي ه���ّب �ش���ّد كل زعم���اء  العراق���ي 
الطوائ���ف، لن�شتمع اإىل هتافات تطاول 
اأ�شخا�ش���ًا مل يكن اأح���د يجروؤ، قبل هذه 

االنتفا�شة، على ذكرهم.
م���ن الفعاليات الافت���ة يف هذا ال�شياق، 

وبع����ص  الوج���وه  عل���ى  الر�ش���م  ه���ي 
االأع�ش���اء يف اجل�ش���م، مث���ل ر�شم العلم 
العراق���ي على وج���وه واأذرع العراقيني 
امل�شارك���ني يف التظاه���رات، مب���ا ميّثل 
ي�شرتك���ون  اجلمي���ع  اأن  ع���ن  تعب���ريًا 
بوطن واحد، م�شقطني اأي انتماء اآخر، 
�ش���واء اأكان طائفيًا اأم حزبيًا، كما يقول 
ال�شاب حممد الوائلي، الذي حتدث اإىل 
"العربي اجلديد" عن ر�شمه العلم على 
وجه �شاب ا�شت�شهد قبل اأ�شبوع بالغاز، 
ورحل والعلم مر�شوم على وجهه. ي�شري 
الوائل���ي اإىل اأن العل���م يعرّب ع���ن هوّية 
املواط���ن العراقي، اإذ يعتل���ي جبهته اأو 
خ���ده اأو �ش���دره اأو ذراعه، وهي ر�شالة 

لاأحزاب واأ�شحاب اخلطاب الطائفي.
يجل�ص الر�شامون على اأر�شفة التحرير، 
وبالعادة ميلك���ون فر�شاة وعلب األوان، 
ح�شب األوان العلم العراقي، وي�شرتونها 
���ة، كم�شاهمة منهم  عل���ى نفقتهم اخلا�شّ
يف هذه التظاهرات، وال يقت�شر الر�شم 
عل���ى العلم العراقي وح�ش���ب، بل ُتر�شم 

خارطة العراق اأي�شًا.
عب���د الله �شامل، وهو اأح���د املتظاهرين، 
يق���ول يف حدي���ث اإىل  موق���ع "العربي 
اجلدي���د": "عّو�شن���ا �ش���ور الزعام���ات 
كاخلارط���ة  الع���راق،  تخ����صّ  ب�ش���ور 
اأو العل���م. يرح���ل اجلمي���ع ويبق���ى هذا 
الوط���ن خيم���ة لل���كل، وال �ش���يء اأغل���ى 
ت�شتم���ر  اأن  "نتمن���ى  ي�شي���ف:  من���ه". 
�شاحة التحرير بفعالياتها؛ فهي ت�شحق 
وتر�شب���ات  الطائفي���ة  وعق���د  كت���ل  كل 

ال�شنوات املا�شية".
م���ن جهته، يق���ول ثائر �شام���ي: "طلبت 
م���ن الر�ش���ام اأن يزي���ن ذراع���ي بالعل���م 
العراق���ي، اإميانًا مني به���ذا العلم الذي 
ميّثل الوطن وينفي التحّيزات احلزبية 
والطائفي���ة". ي�شيف: "نح���ن اأ�شحاب 
ق�شية، نزلنا للوق���وف يف وجه الف�شاد 
احلكوم���ي والنهب، من خ���ال التظاهر 
ال�شلمي، و�شنبق���ى متظاهرين �شلميني 

حتى الن�شر".
يبنّي �شامر حممود   اأنه من املتظاهرين 

الثابت���ني يف ال�ش���ف االأول عل���ى ج�شر 
خ���ال  "اأر�ش���م  قائ���ًا:  اجلمهوري���ة، 
عل���ى  العراق���ي  العل���م  ا�شرتاحت���ي 
ج�ش���دي، فاأن���ا يف حاجز ال�ش���د االأول، 
ونتعر�ص اإىل �شربات كثرية من قوات 
مكافح���ة ال�شغب. وعلي���ه، اأ�شتغل وقت 
ا�شرتاحت���ي باجللو����ص م���ع اأ�شدقائي 
الر�شامني لري�شم���وا يل العلم العراقي، 
وه���ي ر�شال���ة الأخ���ي يف الوط���ن الذي 
يح���اول قمعي، لك���ي يرى اأّنن���ي اأخوه 

و�شريكه يف الوطن".
اأم���ا حممد �شه���اب   فيق���ول يف حديث 
"تعّر�ش���ت  اجلدي���د":  "العرب���ي  اإىل 
اإىل االإ�شاب���ة قبل اأيام، وبعدما تلقيت 
االإ�شعافات من قبل االأطباء املخت�شني 
يف �شاح���ة التظاه���رات، اأر�ش���م اليوم 
العل���م العراق���ي عل���ى �ش���دري، الأوؤّكد 
اأّنني باٍق هن���ا يف �شاحة التحرير اإىل 

اأن ننت�شر".
يقول حمم���د حربي   ل� موقع "العربي 
اجلديد": "هوايتي الر�شم، وح�شرت 

ي���وم  اأول  م���ن  التحري���ر  �شاح���ة  اإىل 
للتظاهرات، فبادرت بالر�شم على ج�شد 
�شديق���ي. اأعجبت مبادرتي الكثريين، 
ب���ني  وانت�ش���رت  ظاه���رة  و�ش���ارت 
املتظاهري���ن، واالآن يتوافد املحتّجون 
م���ن كل االأعم���ار لر�شم العل���م العراقي 
عل���ى اأج�شاده���م، تعب���ريًا ع���ن رمزية 

الوطن الذي �شرقه منا الفا�شدون". 
ي�شي���ف حرب���ي: "اأن���ا خري���ج جامعة 
بغداد كلية اللغات، قدمت اأكرث من 25 
طلبًا للتعيني ومل اأح�شل على وظيفة، 
زمائ���ي.  م���ن  كثريي���ن  ح���ال  ح���ايل 
نح���ن هنا ملواجهة الف�ش���اد القائم على 

املح�شوبيات والو�شاطات".
احل���اج جّب���ار طعيمة ال���ذي ا�شطحب 
وحفي���ده،  ابن���ه  ال�ش���ارع  اإىل  مع���ه 
ليح�ش���ا هما اأي�ش���ًا على ر�ش���م للعلم 
يق���ول:  ج�شديهم���ا.  عل���ى  العراق���ي 
يف  وحفيدي،  ابني  ب�شحب���ة  اأنا  "ها 
امليدان، نتظاهر مطالبني بوطن واحد 

لنا جميعًا"

العلم العراقي  نجُم االحتجاجات في �شاحة العراق 

التكافل االجتماعي اأحد اأ�شباب ا�شتمرار احتجاجات  ت�شرين 
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 حممد عارف 

 " ل���و نظ���ر القاتل يف عينيك رمّبا ا�شتحى، عين���ان ت�شرقان باالأمل. 
األي�ص ذاك يكفي اأن ُت�شيعا املرح للحظة، تُكف فيها دورة االأجل؟.. يا 
اأََن����ص اجلميل والبطل، مثل���ك ال تغم�ص عيناُه من املوت، �شتنظران 
تنظ���ران، حتى ي�شقط القاتل ميتًا م���ن فداحة اخَلجل«. ذلك ما كتبه 
املهند����ص اال�شت�ش���اري وال�شاع���ر اإبراهي���م البهرزي، ينع���ي »اأن�ص 
اأحم���د« من مدينة احلري���ة يف بغداد، والذي اقتطفه املوت وردًة يف 

عمر الورود. وهذا هو العراق، �شهداوؤه اأحياء، واأحياوؤه �شهداء.
ويعل���ن بيان عنوانه »رابط���ة ها�شتاق م�شاريع بغ���داد« عن »اإجناز 
اإن���ارة بناية املطعم الرتكي الذي �شار من معامل انتفا�شة العراقيني 
الذي���ن با�شروا باأعمال تاأهي���ل وترتيب حميط جدارية فائق ح�شن، 
وه���ي م���ن اأه���م اجلداريات الت���ي تتو�ش���ط العا�شمة بغ���داد، حيث 
اأجري���ت لها اأعم���ال ال�شبغ، واالإن���ارة، والزراعة، بجه���ود واأموال 
ال�شباب املتواجدي���ن، والداعمني الإخوانه���م املتظاهرين يف �شاحة 
التحري���ر وحميطها«. وال يهدم فتيان الث���ورة العراقية اجلميلة وال 

يقتلون، بل يبنون، ويبدعون اأعمال الفن.
و»�ش���اٌم عليك وعلى رافديك، عراق القَيم. فاأنت مزاٌر وح�شٌن وداٌر 
ل���كل الِنع���م«، كلم���ات ن�شيد عراق���ي دّونت���ه الفنانة العراقي���ة عفيفة 
لعيبي يف مل�شق �ش���ورة فوتوغرافية كلوحة باالألوان االنطباعية 
ل�»ج�شر ال�شهداء«، وفوق���ه وحتته على �شفاف دجلة نا�ص ورايات. 
واأعم���ال عدة للفنان �شي���اء الع���زاوي امل�شهور عاملي���ًا، بينها لوحة 
ر فت���اًة ملفع���ة بالكوفي���ة، حُتلِّق حويل  باالأ�ش���ود واالأبي����ص ُت�ش���وِّ
راأ�شها طيور، وُتتّوجها عب���ارة »انتفا�شة �شلمية.. املجد لل�شهداء«. 
ومل�ش���ق �شممه الع���زاوي من �ش���ورة منحوتة جتريدي���ة للنحات 
�شع���د �شاك���ر ترمز لزوج���ني متحا�شن���ني، وخمط���وط فوقهما قول 
ال�شاعر اجلواهري »�شينه����ص من �شميم الياأ�ص جيل �شديُد الباأ�ص 
جباٌر عنيد«. وتنب�ص الثورة يف اأعمال الفنان في�شل لعيبي باألوانه 
الباه���رة واأ�شكال���ه الكا�شيكي���ة، وبينها لوحة كاأعم���ال اجلداريات 
املك�شيكي���ة، فيها ن�شاء ورجال ي�شن���د بع�شهم بع�شًا وينه�ص بينهم 
�ش���اب يحمل راية طويلة حمراء مكتوب عليها عبارة "هبُّوا �شحايا 

اال�شطهاد" .
ويافط���ة عنوانها »خرب عاجل« تق���ول: "اأعلن���ت وزارة ال�شحة عن 
ف�ش���ل العملية اجلراحية لف�شل تواأم عراقي �شني �شيعي، واكت�شف 
االأطب���اء اأن له���م قلبًا واحدًا ال ميك���ن تق�شيمه اأب���دًا، والتواأم بحالة 

جيدة" .
و»اأريد وطنًا كحبيبتي، كل �شيء فيها جميل«، هكذا ُكتب على يافطة 
يحملها فت���ى مر�شومة على خده راية الع���راق، وخلفه يف ال�شورة 
فتيان، ويا لو�شامته���م الربيئة، وبينهم �شاب ُمقعد من دون اأطراف 
ه���ا بحنكة، وعلى  �شاج���د فوق دراجة هوائي���ة باأربع عجات ُي�شريِّ

الدراجة ترفرف رايتان عراقيتان.
وتتابع الف�شائيات العاملية تغطيتها حلركة االحتجاجات العراقية، 
بينه���ا نقل مبا�شر من حتت ن�شب احلرية تبدو فيه فتاة تلف راأ�شها 
بالكوفية ال�شعبية العراقية، وتع���زف على الكمان ن�شيد »موطني«، 
واأفراد خلفها ي���رددون كلمات الن�شيد. وترفع عراقيٌة بالغة اجلمال 
يافطة »اللهم يا من ال ت�شيع عنده الودائع ا�شتودعك وطني و�شعبي«، 
وخمطوط فوقها باخلط الكويف: »غدًا نرد الوطن للوطن«. وتر�شد 
الف�شائي���ات َم�شرية ترافق فتاة عراقي���ة يوجع جمالها القلب ملفعة 
الراأ�ص حتمل يافطة مكتوب عليها: »العراق م�شوؤوليتي«!.. واأغاين 
مرجتل���ة ميداني���ًا تن�شدها فتاة عراقي���ة: »يا كاع تراب���ج كافوري«، 
مُتج���د �شائقي �شي���ارات »توكت���وك« التي اأ�شبحت عرب���ات اإ�شعاف 
جماني���ة للم�شابني، وت�شور ماأثرتهم قطعة خط عربي مبتكرة على 
ّن اجلواد ِبها  �ش���كل �شيارة »توكتوك« تقول: »يج���ود بالنف�ص اإن �شَ

واجلود بالنف�ص اأق�شى غاية اجلود«." 

ثورة العراق الجميلة

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة / املدى 

ا�شتيقظ���ت كرب���اء �شب���اح اجلمع���ة عل���ى 
م�شاه���د غ���ري متوقع���ة حي���ث نق���ل مرا�شل 
االعت�شامات  خيام  اأن  كرباء  “نا�ص” يف 
يف �شاحة الرتبية و�شط املدينة مت اإحراقها 
وحتطيمه���ا، وذل���ك بالتزام���ن م���ع اأح���داث 
اأك���د  م�شابه���ة يف الب�ش���رة جنوب���ًا حي���ث 
متظاه���رون اإح���راق خيامه���م بع���د اقتحام 
الق���وات االأمني���ة ل�شاح���ة اعت�شامه���م قرب 
مبنى حمافظة الب�ش���رة، فيما ي�شتمر حظر 
ال�شلط���ات خلدم���ة االأنرتن���ت، االأم���ر الذي 
مينع تدفق امل�شاه���د التي تك�شف حقيقة ما 
يجري. يف التفا�شيل، يق���ول �شهود عيان، 
م���ن بينهم من�شقون يف تظاه���رات كرباء، 
اإن ق���وات مكافح���ة ال�شغب وق���وات اأخرى 
ُي�شتب���ه يف اأنه���ا ال���رد ال�شري���ع “�ش���وات” 
اإقتحمت ليل اأم����ص �شاحة االعت�شام و�شط 
كرب���اء، وفّرق���ت املحتجني، فيم���ا ا�شتعلت 
الن���ريان يف اخليام، وه���و ال�شيناريو ذاته 
ال���ذي واجه���ه معت�شم���و الب�ش���رة م�ش���اء 
اأم����ص، حيث اأكدت روي���رتز مقتل ما ال يقل 

عن 4 متظاهرين بنريان قوات االأمن.
واأ�شيب عدد م���ن املتظاهرين يف الب�شرة، 
م�ش���اء اخلمي����ص، بع���د اأن هاجم���ت ق���وات 
اأمنية ح�شودًا جتمعت يف موقع االعت�شام 
اأطل���ق  فيم���ا  املدين���ة،  و�ش���ط  ال�شاب���ق 
متظاه���رون نداءات ا�شتغاثة عرب االإذاعات 

حيث حتجب احلكومة خدمة االإنرتنت.
وق���ال مرا�ش���ل  موق���ع “نا����ص” ال���ذي كان 
م���ن احل���دث يف ت�شري���ح الإح���دى  قريب���ًا 
القن���وات الف�شائي���ة  اإن ق���وة م���ن اجلي�ص 
و”�ش���وات” هاجمت ح�شدًا من املتظاهرين 
جتمع���وا و�شط املدينة، ح���ني حاولوا بناء 
خيم جديدة، بع���د اإحراق اخلي���م ال�شابقة، 

نتيجة ف�ص االعت�شام االأربعاء.
واأ�ش���اف، اأن “القوات اأطلق���ت قنابل الغاز 
والر�شا����ص احلي نح���و املتظاهرين، وفق 
�شه���ود عيان، ثم ط���اردت املحتج���ني الذين 
فروا جتاه منطقتي “اجلبيلة واجلنينة”.

وبني، اأن بع����ص املطاردين اأطلقوا نداءات 
ا�شتغاثة ع���رب االت�شال باالإذع���ات املحلية، 
يف حماول���ة لنق���ل ما يج���ري �شده���م، بعد 

قطع خدمة االإنرتنت من قبل احلكومة.

كم���ا اأ�ش���ار اإىل اأن م�ش���ادر طبي���ة قال���ت اإن 
�شاح���ة  م���ن  القريب���ة  الفيح���اء  م�شت�شف���ى 
االعت�ش���ام اكتظت باجلرح���ى، الفتًا اإىل اأن 
املن���ازل القريبة من مبنى املحافظة توا�شل 
اإطاق نداءات ب�شبب الرمي الكثيف وحالة 

الذعر التي تخيم على املنطقة.
اأما يف كرباء، فقد حتدثت م�شادر حملية ، 
عن “انطاق جمموعة من املتظاهرين وهم 
يحمل���ون ن�شخًا من الق���راآن ت�شررت بفعل 
حريق خيم املع�شتمني، و�شاروا بها باجتاه 
مرق���د االإم���ام احُل�ش���ني رافع���ني �شع���ارات 
مناه�شة حلملة القمع التي يتعر�شون لها، 
كم���ا رددوا هتافات “ي���ا ح�شني ا�شهد عالوا 
بين���ا” وه���و هت���اف داأب حمتج���و املدين���ة 
عل���ى ترديده بعد حمات القمع غري املربرة 
الت���ي يواجهونها”. وب�شب���ب حجب خدمة 
االنرتنت مل ت�شل  م�شاهد احلرق والتفريق 
امل�شورة، فيما يقول نا�شطون حمليون يف 
املدين���ة اإنهم وثقوا الكثري من تلك امل�شاهد، 
واأنه���م بانتظ���ار خدمة االأنرتن���ت لبثها اإىل 

الراأي العام.
واأدان���ت منظم���ة هيوم���ن رايت����ص ووت�ص 

يف حتقي���ق ن�شرته �شب���اح اليوم ال�شلطات 
العراقية با�شتخدام خمتل���ف اأنواع العنف 
�ش���د املتظاهري���ن، ال�شيم���ا يف كرب���اء مع 
اأحداث تظاه���رة القن�شلية االإيرانية، حيث 
فرق���ت الق���وات االأمنية حمتج���ني غا�شبني 
بالر�شا����ص احلي، وقتلت م���ا ال يقل عن 3 
�شب���ان، بينهم منت�شب يف العتبة العبا�شية، 
ق���ال اأمني ع���ام العتب���ة اأن���ه كان يف طريقه 
ل�ش���راء دواء م���ن �شيدلي���ة جم���اورة، فيما 
مقت���ل  ع���ن  رايت����ص”  “هيوم���ن  حتدث���ت 
�شخ����ص يف اأحداث القن�شلي���ة كان ي�شور 

ما يجري.
وتنف���ي ال�شلط���ات عل���ى ل�ش���ان عبدالكرمي 
رئي����ص  با�ش���م  الع�شك���ري  الناط���ق  خل���ف 
ال���وزراء ع���ادل عبداملهدي، تنف���ي تورطها 
باإطاق الر�شا�ص احل���ي �شد املتظاهرين، 
فيم���ا يقلل خلف من م�شداقية امل�شاهد التي 
تتداولها �شفح���ات الفي�شبوك وُتظهر قتلى 
وجرح���ى بر�شا����ص الق���وات، وي�شف تلك 
امل�شاهد باأنها “من �شنع الفي�شبوك”، فيما 
يكرر ظهوره على �شا�شة التلفزيون الر�شمي 

ملطالبة املتظاهرين بالتزام ال�شلمّية.

حجب االأنرتنت مينع تدفق م�ساهد حرق خيام كربالء

متظاهرون يحملون ن�شخًا حمرقة من القراآن الكرمي ويتجهون اإىل مرقد االإمام احل�شني

 ترجمة حامد اأحمد

ن�ش����اء م�ش����ى عليه����ن وق����ت طوي����ل وهن 
مهم�ش����ات وال ي�ش����در له����ن �ش����وت و�شط 
تقالي����د اجتماعي����ة حمافظ����ة ، وق����د قررن 
االآن ب����ان يو�شل����ن اأ�شواته����ن لاأخرين . 
وبتعبري منهن عن غ�شبهن وهن ي�شاهدن 
العن����ف الذي يتعر�ص له املحتجون العزل 
ع����رب �شا�شات التلف����از ومواق����ع التوا�شل 
وكذل����ك ح����االت القت����ل الت����ي وقع����ت ب����ني 
�شفوفه����م فق����د ق����ررن الكف ع����ن �شمتهن 

واخلروج لالتحاق باالحتجاجات .
مرمي 23 عامًا ، مواطنة حمتجة من بغداد 
قال����ت " نح����ن نريد وطن����ًا حقيقي����ًا ، نريد 
دول����ة مدني����ة ، ونري����د ا�شرتج����اع اأموالنا 

التي �ُشرقت ."
نور 20 عام����ًا ، متظاهرة من مي�شان قالت 
اإنها قررت امل�شاركة باالحتجاجات الأنها مل 
تكن اأبدًا مقتنع����ة بالو�شع الذي يعي�شون 
في����ه . واأ�شاف����ت بقوله����ا : " ال ميك����ن يل 
اأب����دًا اأن اأقبل باأن ااأحكم من قبل اأ�شخا�ص 
تك����ون اأحزابه����م موالي����ة لبل����دان اأخرى ، 
يتبع����ون اجنداتهم اخلا�ش����ة وم�شاحلهم 
ال�شخ�شية . الرغب����ة احلقيقية للعي�ص يف 
بلد حر هو ال�شب����ب الرئي�ص الذي جعلني 

اأنزل اىل ال�شارع ."  
حقيق����ة ك����ون املظاه����رات ب����دون قائد وال 
تنتم����ي الأي حزب ، هو ما �شج����ع الفتيات 
االأخريات من اتخاذ هذا القرار . هدى 29 
عام����ًا ، نا�شطة بيئية من بغ����داد ، تخوفت 
يف ب����ادئ االأم����ر م����ن احتمالي����ة م�ش����ادرة 
االحتجاج����ات كم����ا ح�ش����ل يف ال�شن����وات 
ال�شابق����ة ولكنه����ا اطماأن����ت عندم����ا اأدركت 
اأن موج����ة االحتجاج����ات ه����ذه ال تتبع اأي 

اأجندة �شيا�شية .
رداءة التعلي����م كان عام����ًا اآخر من عوامل 
طالب����ة   ، ُع����ا   . االحتجاج����ات  حتفي����ز 
مدر�ش����ة ثانوية من حمافظ����ة بابل ، قالت 
: " م�شتقبلنا جمه����ول وو�شعنا الرتبوي 
يعاين من حقيقة مزرية ."  يف حني تقول 
، اآالء غ�شان ، طالبة هند�شة ميكانيكية من 
بغ����داد ، اإن �شهادته����ا اجلامعية " لي�ص لها 
قيم����ة يف بل����د ال يوف����ر ملواطني����ه حقوقهم 

اال�شا�شية ."
رغم اأن����ه غالبًا م����ا يكون هن����اك رف�ص من 
قب����ل اآب����اء اأو اأزواج للخ����روج خوف����ًا على 

�شامتهن ، فاإن ن�شاء تخطني هذا احلاجز 
وذه����ن لاحتج����اج ، يف بع�����ص االأحي����ان 

يلتحقن بالتظاهرات �شرًا .
يف جمتمع ال يختلط فيه اجلن�شان عادة ، 
فاإن الذهاب لاحتجاج جنبًا اىل جنب مع 
الرجال يدل عل����ى اأن هذا احلاجز قد ُك�شر 
. البع�����ص يعتق����د ب����اأن هذا ال�ش����يء يعترب 
انقاب����ًا عل����ى التقاليد واالأع����راف القدمية 

. املتظاه����رة ، عائ�ش����ة 31 عام����ًا ، تق����ول " 
كان����ت احلكوم����ات واالأح����زاب يحاول����ون 
اإ�ش����كات الن�شاء والفتي����ات ولكنهم ف�شلوا 

".
حت����دي  ق����ررا  اأحم����د  وخطيبه����ا  م����رمي 
حمظورات اأخ����رى عندما التقط����ا �شورة 
اأثن����اء  االآخ����ر  اأحدهم����ا  يقب����ان  وهم����ا 
ارتدائهم����ا كمام����ة الوقاي����ة م����ن الغاز يف 

�شاح����ة التحري����ر . ال�شورة الق����ت رواجًا 
وا�شع����ًا يف مواقع التوا�ش����ل االجتماعي 

ولكنها مل ت�شلم من االنتقادات .
يف مكان اآخر كان����ت هناك جتربة خمتلفة 
. ُع����ا 15 عامًا ، طالب����ة ثانوية من كرباء 
، قال����ت اإن����ه مت توبيخها من قب����ل ق�شم من 
الرج����ال عندم����ا قامت ه����ي وجمموعة من 
الفتي����ات برتدي����د �شع����ارات �ش����د اأح����زاب 
اإ�شامي����ة . نا�شط����ة اأخرى م����ن كرباء يف 
جمال الدف����اع عن حقوق االإن�ش����ان ، قالت 
اإنها عاي�ش����ت نف�ص التجربة م����ن التوبيخ 

واالنتقاد بعد اأن التحقت بالتظاهرات .
وقال����ت النا�شط����ة اأي�شًا  " كن����ا قليلني ومل 
يجلب ذلك اهتمامًا جديًا ، ولكن هذا االأمر 
تغ����ري فيم����ا بعد عندم����ا اعط����ت ا�شرابات 
للم�شارك����ة  وت�شجيع����ًا  زخم����ًا  الطلب����ة 

الن�شوية يف التظاهرات ."
االحتجاج����ات  يف  الوا�شع����ة  امل�شارك����ة 
ع����رب الع����راق جلب����ت �شع����ورًا قوي����ًا لدى 
الن�ش����اء  باالنتم����اء والفخ����ر . يف بغداد ، 
ب�ش����كل خا�����ص ، حتّولت �شاح����ة التحرير 
اىل ع����راق م�شغ����ر حي����ث يجتم����ع النا�ص 
خلل����ق جمموع����ة متنوع����ة ي����داوون م����ن 

خاله����ا جراحه����م وي�شتعي����دون هوياتهم 
الوطني����ة ، ويعيدون كذلك كتابة تاريخهم 
احلا�ش����ر بعي����دًا عن الطائفي����ة والفو�شى 

واالنق�شامات واملخاوف.
بناي����ة املطعم الرتكي املهج����ورة التي جلاأ 
اليه����ا املحتج����ون لاحتماء م����ن اإطاقات 
اأيقوني����ًا  اأ�شبح����ت رم����زًا  ق����د  القنا�ش����ني 

لوحدة العراق .
اأم����ًا  للعراقي����ني  اعط����ت  االحتجاج����ات 
مب�شتقبل الع����راق واأن ال�شعور باالنتماء 
حّفز ن�شاء من خمتل����ف االأعمار للم�شاركة 
يف اأن�شط����ة خمتلف����ة يف ال�شاح����ات حيث 
تقام فيها احتجاجات . تنوعت امل�شاركات 
ب����ني التربع����ات وتنفي����ذ حم����ات تنظيف 
وطبخ وخب����ز . وعلى غرار ذلك قام اأطباء 
واأطب����اء ا�شنان و�شيادل����ة بتنفيذ حمات 
عل����ى مدى اأيام يف �شاحة التحرير لتوفري 

خدمات طبية للمتظاهرين .
لي�����ص هناك من �شك من اأن هذه االنتفا�شة 
تعترب نقطة حتّول للن�شاء ، ولكن الطريق 
جت����اه حريتهن و حقوقهن م����ا تزال مليئة 
باملعوقات . حياة الن�شاء العراقيات دائمًا 
م����ا تتعر�ص لتهدي����دات من قب����ل جماعات 
م�شلحة وجه����ات ع�شائرية . العام املا�شي 
�شهد مقتل عدد من النا�شطات و�شخ�شيات 
مواق����ع التوا�شل االجتماعي . يف م�شتهل 
�شه����ر ت�شري����ن االأول مت اغتي����ال نا�شط����ة 

وزوجها يف منزلها .
بينما تدخل االحتجاج����ات �شهرها الثاين 
الطبيب����ة والنا�شط����ة �شب����ا  مت اختط����اف 
املهداوي م����ن قبل جمموعة جمهولة وهي 
يف طريقها للبيت . اختطافها بعث بر�شالة 
تروي����ع ملحتجني و نا�شط����ني اآخرين راأوا 
يف ذل����ك كمحاولة لتخويفه����م لا�شت�شام 

والركون .
ولك����ن الن�شاء مل يتنازلن ورف�شن الركون 
. حن����ني 20 عام����ًا طالب����ة من مدين����ة بابل 
قالت " نحن جيل امل�شتقبل . كاأطفال ع�شنا 
مراحل �شقوط النظام ال�شابق وما ح�شل 
بع����ده . وكمراهقات ع�شن����ا خالها مرحلة 
االره����اب وداع�ص . ويف مرحل����ة ال�شباب 
ع�شن����ا مرحل����ة احلكوم����ات الفا�شلة حيث 
�شرق����وا حقوقن����ا وحق����وق اأطفالن����ا . لق����د 
ح����ان الوقت للتعبري ب�ش����وت عاٍل �شد كل 

هذا ."
 عن اندبندنت

اندبندنت: ن�شاء يخاطرن بحياتهن لاللتحاق مبحتجني 
يطالبون بتغيري �شيا�شي 

م��رة اأخرى حت��دى حمتجون يف العراق تهديدات العنف لاللتحاق وامل�سارك��ة مبظاهرات �سعبية معادية للحكومة 
عمت مناطق العراق املختلفة . من بني اآالف املواطنني الذين نزلوا اىل ال�سوارع للمطالبة باأ�سالح النظام ال�سيا�سي 
ه��ّن من الن�ساء وطالب��ات اجلامعات . بعد عقود من احلروب والعنف واحل�سار الت��ي األقت بتبعاتها على ن�ساء هذا 

املجتمع بالذات ، فاإن ما يح�سل من م�ساركة املراأة يف هذه االحتجاجات يعد تطوراً متميزاً .
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يوميات �ساحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 ر�سيد اخليون 

���باب فيها، وك���رثة املتحلقني حول  ينية وانهمار ال�شَّ اإن �ش���يل املنا�ش���بات الدِّ
املنابر، وفوز االأحزاب والوجوه نف�شها يف االنتخابات، اأعطت فكرة خنوع 
الِعراقي���ني والقب���ول بواقع احلال، والياأ�ص من التغيري، بل �ش���جعت القوى 
املتحكم���ة على التم���ادي بالف�شاد واخل���راب، حتى و�شل احل���ال اإىل عر�ص 
الِع���راق نف�شه باأ�ش���واق النَّخا�شة. لكنَّ م�شهد �شاح���ة التَّحرير و�شط بغداد، 
و�شاح���ات املحافظات الو�شطى واجلنوبيَّة، األغى ذلك االنطباع متامًا، حتى 
اهرة  كوت كان تاأهبًا وا�شتعدادًا. جند و�شفًا دقيقًا لهذه الظَّ ُفْه���م اأن ذلك ال�شُّ
كوت ِم���ن اخلنوع واإمنا/ عن���د حممد باقر ال�شبيب���ي )ت1960(: »لي�ص ال�شُّ

كوت جتمع وحت�شُد« )عز الدين، ال�شعر العراقي احلديث(. هذا ال�ُشّ
���ة احلاكمة االأمَر كي حتذر ِمن االنفجار،  ائفية والفئويَّ مل تفه���م االأحزاب الطَّ
مثلم���ا ح���دث يف االأول ِمن اأكتوب���ر املا�شي، بعد اأن انته���ت �شاحية املخدر 
الّطائف���ي، فكانت تلك االأحزاب وامليلي�شيات تعتق���د اأن الو�شط واجلنوب ال 
ُيحركان �شاكنًا، فما يريداه لي�ص اأكرث ِمن مواكب وجمال�ص عزاء، ويكفيهما 
ين واالإمام  ن���داء »كل يوم عا�شوراء وكل اأر�ص كرباء«، حتى جعلوا ِمن الدِّ
احُل�ش���ني جت���ارة ال ُتكلفه���م راأ�ص مال، وعل���ى هذا اللحن تدخ���ل العقول يف 

غيبوبة.
لهذا، اأطبق الياأ�ص على العراقيني وكاأن اأمرهم انتهى، بعد اإدخالهم يف املتاهة 
ائفي���ة، مثلما كانت قبل األف عام، بع���ودة النزاع الديلمي- الرتكي، الذي  الطَّ
نة )389هجرية(،  كان يهيمن على امل�شهد ببغداد العبا�شية، مثلما ح�شل ال�شَّ
ه���وؤالء يحتفل���ون بعيد »الغدي���ر« واأولئك ي���ردون باالحتفال بي���وم »الغار«، 
ويت�شادم���ون، في�شمن الطرفان )الرتك���ي والديلمي( كرثة االأعوان. فاالأول 
ي���وم خطب���ة الوداع عن���د غدير »خم«، باعتق���اد اإعان اخلافة لعل���ي بن اأبي 
يق  دِّ ب���ي واأب���ي بك���ر ال�شِّ ���اين دخ���ول النَّ طال���ب )اغتي���ل40 هجري���ة(، والثَّ
)ت13هجرية( اإىل الغار معًا، عند هجرتهما ِمن مكة اإىل املدينة)الوزير اأبو 

�شجاع، ذيل جتارب االأمم ومناقب الهمم(.
ب���اب العراقي���ون يف ه���ذه املتاه���ة، القدمي���ة اجلدي���دة، وظل���وا  اأُدخ���ل ال�شَّ
م�شحوري���ن به���ا، تغي���ب وحت�شر ح�ش���ب املوا�ش���م، وتدريجيًا ح���ذف ا�شم 
الع���راق ِمن على ال�شفاه، ولوحات التعليم يف املدار�ص، وحلَّت حمله اأ�شماء 
وائف، وعلت اأ�شوات اأ�شحاب املنابر منذرًة بحرب طائفية لي�ص لها اأول  الطَّ
وال اآخر، واأ�شبح هوؤالء موجهني النَّا�ص اإىل املنحدر، فاأحدهم قالها منا�شدًا 
ال�ّشباب الذي بداأ يخ�شُر فيه العرق الوطني، وهو يرد على اأحد املتظاهرين: 
»َمن االأوىل حقوقكم اأم حقوق اأهل البيت؟ هل خرجت مبظاهرة واحدة يوما 
من االأيام ُتدين بها راأ�ص املن�شور الدوانيقي املوجود يف بغداد، هل خرجت 
مبظاه���رة واحدة تدين املناه���ج الدرا�شيَّة التي ورد فيها ِذكر عمر واأبي بكر 
ه���راء... اأيها املتظاهر عار علي���ك اأن تخرج مبظاهرة تطالب  قتل���ة فاطمة الزَّ
الح، وال تخ���رج يف مظاهرة اأن ترف���ع بها متثال  به���ا بالكهرب���اء وامل���اء ال�شَّ
���ادق« )يوتيوب، معمم ِمن  اأبي جعف���ر املن�شور، الذي قتل االإمام جعفر ال�شَّ

الب�شرة(! ت�شور كيف ُتبنى دولة يجول وي�شول بها مثل هذا اخلطاب!
لي�ص كام هذا املعمم ثقافة تخ�ص قائلها واملتحلقني حول منربه، اإمنا اأخذت 
ت�ش���ري يف اأو�ش���ال الوطن، تتناف�ص م���ع ثقافة التكفري والقت���ل، حتى ُفجر 
مرق���د الع�شكري���ني )2006/2/22( ب�شامراء، فو�ش���ع الطرفان جمالهما يف 
ب���ث الكراهيَّة، ِمن ِقبل اأ�شحاب املناب���ر وفتاوى التكفري املتخادمني بع�شهم 

بع�شًا يف ر�شم ثقافة اجليل على مقا�ص عقائدهم.
ال جم���ال للتب�ش���ط يف اأن االأئم���ة جميع���ًا ق���د قتل���وا، مثلم���ا اأورده �شاح���ب 
العمام���ة البي�ش���اء، وه���و عل���ى ما يب���دو حدي���ث عه���د بالعمام���ة، ويتدرب 
يدة فاطم���ة )ت11هجرية(  ائف���ي، كي نثب���ت اأن قت���ل ال�شَّ عل���ى اخلطاب الطَّ
���ادق )148هجري���ة( غري �شحيح  كان عاري���ًا ِم���ن ال�شح���ة، وقتل جعفر ال�شَّ
يني���ة اّل�شيخ املفي���د )ت413هجرية(  اأي�ش���ًا، ب�شه���ادة موؤ�ش����ص املرجعية الدِّ
يف »ت�شحي���ح اعتق���ادات االإماميَّة«، الذي نفى نفيًا بات���ًا اأن االأئمة جميعًا قد 
ادق نف�شه »ما من���ا اإال مقتول اأو  قتل���وا، وفق حديث مت���داول ومن�شوب لل�شَّ

م�شموم«)املجل�شي، بحار االأنوار(!
رعة الفائقة، قيا�شًا باأزمنة تغيري اأحوال  غري اأن اأعجب العجب، وبه���ذه ال�شِّ
���ة، ُيبع���ث جي���ٌل �شلي���م العق���ل والتفك���ري، اأنهكته  ا����ص النف�شي���ة والثَّقافيَّ النَّ
���ة، ومل يفتح عين���ه اإال وكلُّ �شيء حوله  االأزم���ات، وافرت�شت���ه الثَّقافة املنربيَّ
خ���راب ينعب فيه الغراب، حتى امتزجت االأ�شوات يف ذاكرته، مبا عرب عنه 
اَح  اَح الُغ���َراُب َو�شَ حممد مه���دي اجلواهري يف )ق���ف باملع���رة 1944(:»�شَ
ْي���ُخ َفالَْتَب�َش���ْت/ َم�َشاِلُك االأَْمِر: اأَيٌّ ُمْنُهَما َنَعَب���ا«. اأقول مع اإجالنا للفقهاء  ال�شَّ
عوة  الذين واجهوا الكراهيَّة مبوقف �شادق: هل ميكن اعتبار ماورد ِمن الدَّ
اإىل التَّظاه���ر �ش���د املن�ش���ور وعم���ر واأبي بكر غ���ري نعيب غ���راب يف اأر�ص 

خراب؟!
ماد، واأعطى نح���و مائتي �شاب  اأع���اد هذا اجلي���ل- الذي نه�ص ِمن حت���ت الرَّ
�شحاي���ا، وجله���م ِم���ن والدات )2003(- ت�شكي���ل ع���راق جدي���د. كيف خلت 
حناجر االآالف املوؤلفة ِمن �شعاٍر مذهبي اأو ديني. كان العراق حا�شرًا وحده، 
ائفي كلَّ الظن اأنها ا�شتقامت لهم، فاأخذتهم  بعد اأن ظن اأ�شحاب امل�شروع الطَّ
ه�ش���ة ِمن هذا التمرد اجل�شور، والهادف اإىل اإع���ادة العراق ب�شعار »اأريد  الدَّ
وطن���ًا«، ُخ���رق ال�شمت بحرك���ة جوهريَّة تراكم���ت فتجل���ت كالعا�شفة، هذه 

ين واملذهب. اخلطوط احُلمر، التي ر�شموها لقد�شيتهم با�شم الدِّ
يتوق���ف  ومل  بالتَّظاه���رات،   2010 من���ذ  ب���دوؤوا  الِعراقي���ني  اأن  �شحي���ح 
احتجاجه���م رغم العن���ف والقتل الذي ا�شتخ���دم �شدهم، واتهم���وا بالعمالة 
يعة«، وهذا ما قيل  والعم���ل على اإ�شقاط الدِّميقراطيَّة، واأنهم �ش���د حكم »ال�شِّ
يف تظاه���رات املناطق الغربيَّة، التي �شموها باأ�شح���اب »املن�شات«، لكن ما 
ه���ي التُّه���م التي ُتلب�ص له���وؤالء الفتية والفتيات، وهم يبحث���ون عن وطن قد 
�ُشل���ب منه���م، يريدون ت�شكيل���ه لاأجيال ِمن جديد، فَمن حكم���وه ال يهمهم اأن 

البلد �شار اأر�شًا يبابًا!
باب »الت�شرينية«، اأنها اأعادت للعامل مكانة العراق  اأعظم ما حققته نه�شة ال�شَّ
والعراقي���ني، واأثبت���ت اأن االأوطان ال ُتب���اع وُت�شرتى، وال رابط���ة اأقوى ِمن 

رابطة املواطنة.

 �شباب الِعراق و�شاباته: 
نريد وطنًا

 متابعة املدى 

بداية كان املطعم الرتكي مهجورا 
وتف����وح من����ه رائح����ة كريه����ة ومع 
غروب ال�شم�ص ي�شبح مظلمًا، لكن 
الي����وم االمر خمتل����ف بعد حمات 
التط����وع التي نفذه����ا املتظاهرون 

يف هذا املكان. 
بعدم����ا كان املطع����م مظلم����ا، اليوم 
جمي����ع  يف  منت�ش����رة  الكهرب����اء 
طوابقه بعد عمل تطوعي خال�ص، 
ويقول امل�ش����وؤول عن ا�شاءة جبل 
اح����د "ج.ر" ل�"امل����دى" ان املطع����م 
الرتكي وبعد تواج����د املتظاهرين 
في����ه الي����ام، ا�شب����ح م����ن الواج����ب 
ادامته الن بقاءه يجعل االحتجاج 

م�شتمرا. 
وا�شاف بالقول اإن "العمل ا�شتمر 
ليوم����ني م����ن خ����ال م����د اال�ش����اك 
ت�شغي����ل  ث����م  وم����ن  الكهربائي����ة 
الكهرباء يف جميع طوابق املطعم 
الرتك����ي، حي����ث يت����م اطف����اوؤه ليا 
والت�شغي����ل يكون طيل����ة ال�شاعات 

املتبقية". 
وا�ش����ار اىل ان "العم����ل يف املطعم 
من ناحية الكهرباء مل يقت�شر على 
�شخ�شي فقط بل هناك متطوعون 
ع����دة �شاركوا يف ان����ارة جبل احد 
واجن����از هذا العمل ال����ذي اعتربه 

جب����ارا".  رائح����ة املطع����م الرتكي 
كان����ت مقرفة ب�شب����ب اهماله وعدم 
تنظيف����ه من����ذ ف����رتة طويل����ة لك����ن 
وم�شارك����ة  املتطوع����ني  بجه����ود 
ق����وات الدف����اع امل����دين مت تنظيفه 

ب�شكل كامل. 
ويقول ح�شن علي ل� "املدى" وهو 
اح����د املتطوعني والنائم����ني اي�شا 
يف املطع����م الرتك����ي، ان "الت�شاور 
ح����ول مو�ش����وع تنظي����ف  املطعم، 
جاء بع����د اال�شتق����رار عل����ى البقاء 

فيه". 
وب����ني ان "الدفاع امل����دين �شاعدنا 
يف هذا االمر من خال مد خراطيم 
املي����اه ومت تنظيف����ه ب�ش����كل كام����ل 
بوا�شط����ة امل����اء والديت����ول اي�شا، 
وبع����د ذل����ك مت����ت ادام����ة التنظيف 
في����ه ب�ش����كل يوم����ي ووف����ق جدول 

مو�شوع يف كل طابق". 
عل����ي يق����ول ان "هن����اك ا�شخا�ش����ا 
اعت����ادوا عل����ى العي�����ص يف املطعم 
الرتك����ي من����ذ الي����وم االول ومتت 
جدول����ة العم����ل يف كل طاب����ق م����ن 
ناحي����ة التنظي����ف او احلرا�شة او 

ترتيب الطابق كذلك". 
الف����ن الت�شكيل����ي و�ش����ور الث����وار 
ال�شهداء، طرزت بها جدران املطعم 
طوابق����ه  امت����داد  وعل����ى  الرتك����ي 
�ش����ورة  �شاهدن����ا  حي����ث  العلي����ا، 

ال�شهي����د �شف����اء ال�ش����راي ور�شم����ا 
اآخ����ر يح����ث عل����ى ع����دم ا�شتخدام 
العنف جتاه املتظاهرين العزل". 

اح����د الر�شام����ني، ف�ش����ل ع����دم ذكر 
ا�شمه اك����د ل�"امل����دى"، ان "املطعم 
الرتك����ي نريد منه ان يكون �شاهدا 

عرب التاريخ على ماآثر احتجاجات 
2019 ولذلك كان واجبا علينا نحن 
فريق الر�شام����ني ان نكمل امل�شرية 

املوج����ودة  اللوح����ات  خ����ال  م����ن 
ان  وا�ش����اف  اجل����دران".   عل����ى 
"ر�شومات عدة تنت�شر يف طوابق 
املطع����م الرتك����ي غالبيته����ا ل�شهداء 
رحلوا خال االحتجاجات وكذلك 
عب����ارات ه����ذه الثورة مث����ل "نريد 
وط����ن"، "ن����ازل اخذ حق����ي"، "كا 

للقمع".
وب����ني ان "هناك طواب����ق مت ر�شم 
لوح����ات ت�شكيلي����ة فيها م����ا اعطى 
جمالي����ة ا�شافية اىل ه����ذا ال�شرح 
امله����م ال����ذي �شتفتخر ب����ه االجيال 
ع����رب ال�شن����وات املقبلة مل����ا فيه من 
بطوالت للمتظاهرين ال�شلميني". 
البع�ص من �شاكني املطعم الرتكي، 
اعتادوا يف حياته����م اليومية على 
م�شاه����دة مباريات كرة القدم فكان 
له����م ذل����ك، حي����ث و�ش����ع تلفزيون 
و�شتاي����ت يف اح����د الطوابق ومت 
ت�شغيل مباريات الدوريات العاملية 

ودوري ابطال اوروبا. 
ويق����ول حممد ل�"املدى"، ان "ملية 
ربط التلفزيون وال�شتايت كانت 
�شهلة بعد و�شول الكهرباء الأرجاء 
املطعم الرتك����ي، وا�شرتكنا بكارت 
فتح القن����وات امل�شف����رة الريا�شية 
بامكانن����ا م�شاه����دة جمي����ع  واالآن 

املباريات".  

املتظاهرون يعيدون احلياة ملعامل التحرير بعد اإهمال حكومي  

 متابعة املدى 

ك�شف���ت املنظم���ة العراقي���ة لقيا����ص جودة 
االت�ش���االت، ام����ص ال�شب���ت، ع���ن فر����ص 
احلكوم���ة العراقي���ة �شطوتها عل���ى �شبكة 
االإنرتن���ت يف الب���اد بعيدًا ع���ن ال�شركات 

املزودة.
وقالت يف بيان �شحفي  تلقت املدى ن�شخة 
من���ه اإن "االإنرتن���ت ال���ذي يعت���رب حقًا من 
حق���وق االإن�شان، �شار لعب���ة بيد احلكومة 
العراقية التي تفر�ص �شطوتها عليه بعيدًا 
ع���ن ال�ش���ركات والقط���اع اخلا����ص، بينما 
يف كل دول الع���امل مل يع���د االإنرتن���ت اأداة 
حكومي���ة، ب���ل هو خدم���ة تقدمه���ا �شركات 

القطاع اخلا�ص للمواطنني".
واأ�شاف���ت "بلغ���ت خ�شائ���ر الع���راق مئات 
ماي���ني ال���دوالرات خال االأي���ام املا�شية، 
وت�شررت ال�شركات وامل�شارف وامل�شاريع 
ال�شغ���رية التي تعي�ص عليها ع�شرات اآالف 

العوائل".
“احلكوم���ة  اأن  اإىل  املنظم���ة  واأ�ش���ارت 
فادح���ًا يف من���ع  العراقي���ة ترتك���ب خط���اأً 
تدفق املعلوم���ات، ومنع توا�شل ال�شركات 
امل���زودة لاإنرتن���ت م���ع وزارة االت�شاالت 
ملعرفة الوقت الذي �شيعود فيه االإنرتنت”، 

مطالبة ب�"�ش���رورة اإعادة خدمة االإنرتنت 
جدي���د،  م���ن  قطع���ه  وع���دم  الع���راق  اإىل 
فاالإنرتن���ت ح���ق اإن�شاين يج���ب اأال ت�شلبه 

احلكومة".
وال يزال العراقيون حتى اليوم حمرومني 
من اإمكانية الدخول اإىل و�شائل التوا�شل 

اإىل  اله���دوء  ع���ودة  رغ���م  االجتماع���ي، 
�ش���وارع الب���اد الت���ي �شه���دت اأ�شبوعًا من 
االحتجاج���ات الدامي���ة واأ�شفرت عن مقتل 
مئة وع�ش���رة اأ�شخا�ص، بح�شب املفو�شية 

العراقية حلقوق االإن�شان.
وكان���ت ال�شلط���ات العراقي���ة ق���د حجب���ت 

اإمكانية الو�شول اإىل في�شبوك واإن�شتغرام 
وتطبيق وات�شاب، قبل اأن تقطع االإنرتنت 
متامًا يف اليوم التايل، بعد انطاق موجة 
االحتجاجات يف االأول من ت�شرين االأول/
اأكتوبر. وانخف�ش���ت االت�شاالت الوطنية 
اإىل  اأدى  م���ا  املئ���ة،  يف   19 دون  م���ا  اإىل 

ع���زل ع�ش���رات املاي���ني م���ن امل�شتخدمني 
العراقي���ني ع���ن ال�شبك���ة العاملي���ة. وط���ال 
قط���ع االإنرتني���ت جميع اأنحاء بغ���داد، كما 
اأثر عل���ى الب�شرة وكرب���اء ومدن اأخرى. 
وجل���اأت ال�شلطات العراقي���ة اأكرث من مرة 
اإىل قط���ع االإنرتن���ت ملواجه���ة تو�شع رقعة 

االحتجاجات �شدها.
ويقول اأحد موؤ�ش�شي �شركة نا�شئة لريادة 
االأعمال يف بغداد “عمليات البيع اأوناين 
متوقفة منذ 12 يومًا، الأنها تعتمد خ�شو�شًا 
على و�شائ���ل التوا�ش���ل”، وي�شيف طالبا 
عدم ك�شف ا�شم���ه “هناك اأكرث من 15 األف 
�شفح���ة للمبيع���ات على االأق���ل يف العراق 
تبي���ع ع���ادة ب���ني 10 اإىل 15 طلب���ًا يومي���ًا 
بقيم���ة 50 األف دين���ار )40 دوالرًا( للطلب 
الواح���د )اأي ع�ش���رات مايني ال���دوالرات 
حتى اليوم(. هذا توقف، وق�ص على ذلك” 

.. نقا عن مونت كارلو الفرن�شية .
واأعلنت وزارة االت�شاالت نهاية االأ�شبوع 
املوافق���ات  عل���ى  ح�شل���ت  اأنه���ا  املا�ش���ي 
الر�شمي���ة ب�ش���اأن اإع���ادة خدم���ة االنرتن���ت 
“عل���ى مدار ال�شاعة ودون انقطاع”، لكن 
ذلك مل يرتجم واقعا، بل ا�شتمرت ب�شيا�شة 
فر����ص واجبار على ال�ش���ركات العاملة يف 

جمال االت�شاالت.

منظمة عراقية: االإنرنت �شار لعبة بيد احلكومة التي تفر�ض ح�شارًا على العراقيني

ال�س��ك ب��ان املطع��م الرتكي ا�سب��ح اح��د ايقونات 
االول  ت�سري��ن  مطل��ع  انطل��ق  ال��ذي  االحتج��اج 
املا�س��ي، ملا �سكله من نقط��ة قوة يف بقاء عدد كبري 

من املتظاهرين فيه ومنذ اليوم االول. 
املطعم الرتكي او كما يحل��و للمتظاهرين ت�سميته 
"جبل احد"، بعدما قطنه املحتجون اجروا الكثري 
م��ن التغي��ري علي��ه حتى انطلق��ت دع��وات بجعله 

متحفا يوؤرخ تاريخ احتجاجات 2019. 


