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 بغداد / متابعة املدى 

اأبل���غ �ش���كان يف ع���دد م���ن مناط���ق بغداد 
منازله���م  تعر����ض  ع���ن  االثن���ن،  ام����ض 
حلم���الت تفتي����ض م���ن قبل ق���وات اأمنية، 
ت�ش���األ ع���ن ع���دد ال�شب���ان يف كل عائل���ة، 
واأعمارهم واأعماله���م، وما اإذا كان املنزل 

فيه علم عراقي.
وذك���ر م�ش���در اأمن���ي اأن "ق���وات اأمني���ة، 
انت�ش���رت يف منطق���ة االأعظمي���ة، مبحلة 
راغب���ة خاتون، ودهمت من���ازل االأهايل، 
للبحث عن املتظاهرين، واأية دالئل ت�شري 

اإىل خروج متظاهر من املنزل".
واأ�شاف اأن "القوات االأمنية كانت ت�شاأل 
ال�ش���كان ب�ش���كل متك���رر ع���ن وج���ود علم 
عراق���ي، يف املنزل، كدليل عل���ى م�شاركة 
اأح���د اأفراده يف االحتجاجات ال�شعبية”. 
وبح�ش���ب امل�ش���در ف���اإن حمل���ة م�شابه���ة 
نفذتها قوة اأمني���ة يف منطقة حي العامل 

والعديد من مناطق بغداد. 
م���ن جان���ب اآخ���ر دع���ت منظم���ة هيوم���ن 
رايت�ض ووت����ض، االثنن، جمل�ض حقوق 
االإن�ش���ان التابع لالأمم املتح���دة اإىل جعل 
عمليات قتل املتظاهرين على اأيدي قوات 
االأم���ن العراقية يف قمة اهتماماتها خالل 

اجلل�شة التي تعقد اليوم.
وقال���ت املنظمة يف بي���ان اطلعت )املدى( 
على ن�شخة منه ام�ض االثنن اإن "جمل�ض 
حق���وق االإن�ش���ان التابع ل���الأمم املتحدة” 
يعقد اليوم جل�ش���ة اال�شتعرا�ض الدوري 
ال�شام���ل ملراجعة �شجل حق���وق االن�شان 
يك���ون  اأن  ينبغ���ي  ولذل���ك  الع���راق،  يف 
ت�شاع���د عملي���ات قت���ل املتظاهري���ن على 

اأيدي قوات االأم���ن العراقية خالل ال�شهر 
املا�شي يف قمة اهتمامات الدبلوما�شين 

اأثناء �شياغتهم التو�شيات".
واأ�ش���ارت اإىل اأّن "ق���وات االمن العراقية 
يف  االأق���ل  عل���ى  متظاه���را   147 قتل���ت 
الع���راق  بغ���داد وم���دن  احتجاج���ات يف 
اجلنوبي���ة يف اأوائ���ل اأكتوب���ر واأكرث من 

100 يف موجة ثانية منذ 25 اأكتوبر".
وا�ش���ارت اإىل اأّن���ه يف املوج���ة الثاني���ة، 
اأطلق���ت ق���وات االأم���ن يف بغ���داد عبوات 
الغ���از امل�شيل للدموع لي����ض فقط لتفريق 
احل���االت  بع����ض  يف  ولك���ن  احل�ش���ود 
مبا�ش���رة عل���ى املتظاهري���ن، وه���و �شكل 

وح�شي للقوة القاتلة.

املتح���دة  االأمم  "بعث���ة  اأن  واأو�شح���ت 
مل�شاعدة الع���راق" )يونامي( وثقت مقتل 
امل�شي���ل  الغ���از  بعب���وات  متظاه���را   16
للدموع الت���ي ا�شابته���م يف روؤو�شهم اأو 
�شدورهم.. فيما وج���دت “منظمة العفو 
الدولية” اأن بع����ض عبوات الغاز امل�شيل 
للدموع التي ت�شتخدمها القوات العراقية 

لقتل املتظاهرين �شنعت يف اإيران.
واأ�شاف���ت رايت����ض ووت����ض اأن الق���وات 
الذخ���رية  ا�شتخ���دام  وا�شل���ت  االمني���ة 
احلية يف بغداد ومدن اخرى، حيث قالت 
يونام���ي اإن 97 �شخ�ش���ا قتل���وا م���ن 25 
اأكتوب���ر اإىل 4 نوفم���ر، واأف���ادت تقارير 
مبقت���ل املزيد بالر�شا�ض منذ ذلك احلن، 

متظاهري���ن  ال�شلط���ات  احتج���زت  فيم���ا 
تع�شف���ا واأفرج���ت عنهم الحق���ا دون تهم، 

بينما اختفى اآخرون.
اإنه���ا  وقال���ت هيوم���ن رايت����ض ووت����ض 
تلق���ت تقارير تفيد باأن ق���وات االأمن تهدد 
وتطل���ق الن���ار عل���ى م�شعف���ن يعاجلون 

املتظاهرين.

"احلكوم���ة حاول���ت من���ع  ان  واأ�شاف���ت 
العراقي���ن والع���امل من روؤي���ة مدى ردها 
القاتل، فعم���دت اأوال اإىل قط���ع االإنرتنت 
مرارا ملن���ع النا�ض من حتمي���ل وم�شاركة 
اخلا�ش���ة  الفيدي���و  ومقاط���ع  ال�ش���ور 
حج���ب  اإىل  باالإ�شاف���ة  باالحتجاج���ات، 
تطبيق���ات الرتا�ش���ل ث���م فر�ش���ت حظ���ر 
انرتن���ت ليلي���ا، واعتب���ارا م���ن 5 نوفمر 
احل���ايل مت حظ���ر معظ���م الو�ش���ول اإىل 

االنرتنت".
“نيتبلوك����ض”  جمموع���ة  واأو�شح���ت 
الدولية امل�شتقل���ة واملحايدة التي تراقب 
“اإنقط���اع  اأن:  االإنرتن���ت  اإىل  الو�ش���ول 
االإنرتن���ت يف الع���راق اأ�شب���ح االآن م���ن 
ب���ن اأ�ش���واأ االنقطاع���ات الت���ي الحظتها 

نيتبلوك�ض يف اأي بلد يف 2019”.
وقال���ت رايت����ض ووت�ض اإن���ه "اإىل جانب 
االحتجاجات، اعتقلت قوات االأمن بع�ض 
العراقي���ن ملج���رد تعبريه���م ع���ن دعمهم 
للتظاهرات عر ر�شائل على “في�شبوك”، 
وهو ما ميث���ل تراجعا جديدا يف بلد قّدر 
م�شت���وى حرية التعبري على م���دار العقد 

املا�شي، رغم ما�شيه امل�شطرب".
واأ�ش���ارت اإىل اأّنه "بينم���ا اأ�شدرت االمم 
املتح���دة والوالي���ات املتح���دة واالحت���اد 
االوروبي عدة بيان���ات تدين اال�شتخدام 
املفرط للق���وة، اإال اأن اإي���ران وغريها من 
حلفاء العراق ظل���وا �شامتن". و�شددت 
يف  اآخ���ر  ع�ش���و  وكل  "اإي���ران  اأن  عل���ى 
بحي���اة  الي���وم  مدين���ون  املتح���دة  االأمم 
كل متظاهر قت���ل الإقناع الع���راق بحماية 
حق���وق مواطنيه يف حري���ة التعبري بدال 

من قمعها".

 بغداد: فا�سل الن�سمي

الالفت اأن غالبية ال�شباب املوجودين يف تلك 
اخلنادق اتفقوا على القول اإن »هدفنا توفري 
التحرير  �شاحة  يف  للمتظاهرين  احلماية 
من  باالقرتاب  االأم��ن  لقوات  ال�شماح  وع��دم 
اأما كيف يحدث  ال�شاحة وف�ض االعت�شام«. 
�شمري،  علي  والنا�شط  ال�شاب  في�شرح  هذا، 
اأ�شبوعن ذلك على  املوجود هناك منذ نحو 
النحو التايل: "الهدف اإبعاد القوات االأمنية 
بالر�شا�ض  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
للدموع  امل�شيلة  والقنابل  واحل��ي  املطاطي 
اجلمهورية  ج�شر  مقدمة  يف  ت��راب��ط  التي 
عر  ذل��ك  يف  جنحنا  وبالفعل  ال���وراء  اإىل 

)اأ�شلحتنا( البدائية".
امل�شيادة  هي  "اأ�شلحتنا  �شاحكًا:  وي�شيف 
الع�شافري،  ل�شيد  ال�شغار  ي�شتعملها  التي 
وذخريتها الدعابل )كرات زجاجية �شغرية( 
اللعب،  يف  اأي�شًا  ال�شغار  ي�شتخدمها  التي 
القوات  على  بكثافة  نرميها  �شرنا  اأن  وبعد 
ب��ال��رتاج��ع الأن��ه��ا مزعجة  اأخ����دت  االأم��ن��ي��ة 
وتت�شبب لهم ببع�ض االإ�شابات". ويوا�شل 
�شمري: "هناك من يقوم برمي اأ�شياء اأخرى 
وهناك  امللولبة(  )امل�شامري  ال��راغ��ي  مثل 
اأي�شًا من يقوم برمي قطع الطابوق )االآجر( 

عليهم من فوق املطعم الرتكي".
وب�����ش��اأن ط��ري��ق��ة ج��ل��ب »امل���ع���دات« ال��الزم��ة 
اأي�����ش��ًا:  �شاحكًا  �شمري  ي��ق��ول  للمواجهة، 
"ثمة �شباب يجلبون لنا االأ�شلحة والذخائر 

ويبيعونها باأ�شعار زهيدة قرب النهر".
كان رئي�ض الوزراء عادل عبد املهدي وبع�ض 
املا�شي،  االأ�شبوع  اتهموا،  االأمنية  قياداته 
امل��ح��ت��ج��ن ب��ا���ش��ت��ه��داف ق����وات االأم����ن عر 

»امل�شايد« و»املنجيق« يف بغداد. كذلك، اتهم 
قائد �شرطة الب�شرة ر�شيد فليح املتظاهرين 
هناك باتهامات مماثلة، االأمر الذي عر�شهم 

اإىل موجة �شخرية وا�شعة.
رافقت  التي  والتهم  »املنجنيق«  ق�شة  اأم��ا 
فريويها  املتظاهرين،  قبل  من  ا�شتخدامه 
اأ�شبوعن  نحو  منذ  ينتقل  الذي  الزم  اأ�شعد 
الرتابية  وال�شواتر  ال��رتك��ي«  »املطعم  ب��ن 
ابت�شامة  م��ع  الزم  ي��ق��ول  دج��ل��ة.  نهر  على 
�شاخرة غري قادر على اإخفائها: "الأنه املطعم 
الرتكي م�شرف ب�شورة مبا�شرة على ج�شر 
اجلمهورية الذي ترابط عليه القوات االأمنية، 
وردًا على قنابلها التي تطلقها باجتاه �شاحة 

طرق  ال�شباب  من  جمموعة  ابتكر  التحرير، 
وو�شائل بدائية للرد على تلك القوات". وما 
منها  "واحد  الزم:  يجيب  الطرق؟  تلك  هي 
اآلة  عر  الليزر  اأ�شعة  من  كبري  عدد  توجيه 
�شغرية لت�شتيت انتباهها، واأي�شًا الهجمات 
ترمى  التي  والدعابل  احل�شى  عر  املكثفة 
ق�شة  اأم��ا  ال�شغرية".  )امل�شايد(  بوا�شطة 
كما  ف��ه��ي،  عنها  حت��دث��وا  ال��ت��ي  »املنجنيق« 
ي�شرح الزم "عبارة عن م�شيادة كبرية ي�شل 
اأحد  على  ي�شد  ال��ذي  املطاطي  ال��ذراع  طول 
مما   )7( الرقم  �شكل  على  املكونن  الراأ�شن 
يتيح اإمكانية رمي ن�شف طابوقة مو�شوعة 
على  امل��راب��ط��ة  ال��ق��وة  ن��ح��و  املنت�شف  يف 

الوراء،  اإىل  بقوة  اجل�شر من خالل �شحبها 
ويبدو اأن ذلك اأزعجهم كثريًا واأحلق بع�ض 
االإ�شابات بن اجلنود". "املعركة" البدائية 
التي يخو�شها ال�شباب من على �شواتر نهر 
دجلة غري متكافئة بكل تاأكيد، وباإمكان قوات 
االأمن اإزاحتهم ب�شهولة اإن قررت ذلك، لكنها 
�شتكون م�شطرة اإىل اإ�شافة املزيد من القتلى 
واجلرحى والدماء اإىل ر�شيدها الذي ينوء 
راهنًا بالكثري من ذلك، وهذا بنظر عدد غري 
قليل من املراقبن، اأحد اأكرث املاآزق اإحراجًا 
التي تواجهها اليوم حكومة رئي�ض الوزراء 
املتظاهرين  يطالب  ال��ذي  املهدي  عبد  ع��ادل 
بدماء  ت��ورط  من  ملالحقة  متهيدًا  بالرحيل 

املتظاهرين ق�شائيًا يف وقت الحق.
على اأن تلك »املعركة« الغريبة بن املحتجن 
والقوات االأمنية فوق ج�شر اجلمهورية، مل 
تخل من بع�ض املواقف امل�شحكة والطريفة 
يف ذات الوقت، ا�شتنادًا اإىل ما رواه �شباب 
ال�����ش��ات��ر ع��ل��ى ن��ه��ر دج��ل��ة، اإذ ذك���ر اأح��ده��م 
بطلب  اجل��ن��ود  ق��ام  يومن  "قبل  �شاحكًا: 
نعرف  ن��ك��ن  مل  ال��وق��ت،  لبع�ض  م��ن��ا  ه��دن��ة 
كثرية  اأح��ي��ان  يف  قبلنا،  لكننا  �شببها،  م��ا 
بيننا،  القريبة  امل�شافة  بحكم  معهم  نتحدث 
وروى  حال".  اأي  على  ج��ل��دة  اأب��ن��اء  نحن 
حمتج حادثا اآخر وقع بن املحتجن وقوات 
املا�شية،  االأي���ام  اأح��د  �شباحات  يف  االأم���ن 
بالقنابل  رمينا  عن  الكف  منهم  »طلبنا  حن 
امل�شيلة للدموع الأننا نتح�شر لتجهيز وجبة 
ذلك«.  كفوا عن  ال�شباحية وبالفعل  االإفطار 
وي�شيف: "الرمي واملناو�شات بن اجلانبن 
عن  توقفوا  الأنهم  اأي��ام   4 نحو  منذ  توقفت 
رمينا بالر�شا�ض والقنابل امل�شيلة للدموع، 

وتوقفنا بدورنا، واإن عادوا عدنا".

هيومن تطالب باإدراج " قمع" املتظاهرين فـي جل�سة جمل�س حقوق الن�سان الأممي
تفتي�س واأ�سئلة عن عدد ال�سباب والعلم العراقي يف بغداد

دجلــة«  »�ســاتر  علــى  »يرابطــون«  �ســباب 

 بغداد / متابعة املدى 

والنقابات  امل���دين  املجتمع  منظمات  م��ن  ع��دد  ا���ش��در 
فيه مبادرة  بيانا طرحت  املهنية والعمالية  واالحتادات 
املنظمات  واك���دت  ال�شباب،  احتجاجات  لدعم  وطنية 
املوقعة على البيان �شرورة ايجاد حلول جذرية لالأزمة 
ال�شيا�شات  ب�شبب  العراقي  املواطن  فيها  يعي�ض  التي 
واكدت  ف�شله،  اثبت  ال��ذي  املحا�ش�شة  ونظام  الفا�شلة 
النقابات  واه��داف  مبادئ  من  "انطالقا  ان��ه:  املنظمات 
واالحتادات املهنية والعمالية ومنظمات املجتمع املدين 
االن�����ش��ان واحل��ري��ات  ع��ن ح��ق��وق  ال��دف��اع  العراقية يف 
واالجتماعية  واالقت�شادية  الوطنية  وامل�شالح  العامة 
نعلن  بلدنا،  يف  االجتماعية  الفئات  الو�شع  والثقافية 
عن مبادرة وطنية لدعم انتفا�شة ت�شرين التي جت�شدت 
يف املظاهرات ال�شلمية الوا�شعة، التي عمت اغلب املدن 

العراقية. 
نوؤكد على م�شاندتنا للمطالب امل�شروعة لالنتفا�شة التي 
تبلورت يف اإيجاد حل جدي الزمة نظام احلكم يف بالدنا  

لتحقيق دولة املواطنة للم�شاواة والعدالة االجتماعية.
راهنًا  اتخاذها  ال��واج��ب  الفورية  اخل��ط��وات  ان  ن��رى 

كاالآتي:
1- ا�شتقالة او اقالة احلكومة احلالية. 

ا�شتثنائية  �شالحيات  ذات  موؤقتة  حكومة  ت�شكيل   -2
والقومية،  واحلزبية  الطائفية  املحا�ش�شة  عن  بعيدًا 
والوطنية  بالنزاهة  لها  ي�شهد  ك��ف��وءة  عنا�شر  ت�شم 
ال�شلطتن  يف  اال���ش��رتاك  لها  ي�شبق  ومل  واال�شتقاللية 
�شريعة  اإج��راءات  على  تعمل  التنفيذية،  او  الت�شريعية 
ال�شالحات اقت�شادية واجتماعية وادارية تلبي م�شالح 
احلريات  ممار�شة  وتوؤمن  املهم�شة،  والفئات  ال�شباب 
والتجمع  والتظاهر  التعبري  حرية  وباالأخ�ض  العامة 

ال�شلمي.
احد  لتحقيق  احل��ايل  النواب  جمل�ض  على  ال�شغط   -3

اخليارين:
املوؤقتة  احلكومة  منح  على  يعمل  ال��ن��واب  جمل�ض  اأ- 

�شالحيات ا�شتثنائية، ويحل نف�شه. 
ال���ن���واب احل����ايل خ���الل ف��رتة  ب-  او ي��ق��وم جم��ل�����ض 
الت�شريعات  مب��راج��ع��ة  �شهور  ع��دة  تتعدى  ال  زمنية 

اخلا�شة، االأحزاب ال�شيا�شية، االنتخابات، واملفو�شية 
املحا�ش�شة  ع��ن  بعيدا  لالنتخابات،  امل�شتقلة  العليا 
بال�شلطة  واال�شتئثار  والقومية،  واحلزبية  الطائفية 
ا�شراك خراء  املايل وال�شيا�شي، مع �شرورة  والف�شاد 
ال�شباب  وم��ن  امل���دين  املجتمع  وممثلي  متخ�ش�شن 
املنتف�شن. وبعد ذلك يقوم جمل�ض النواب بحل نف�شه.  
حمدد  زمني  �شقف  �شمن  املوؤقتة  احلكومة  تقوم   -4
االقت�شادية  امللحة  للق�شايا  عاجلة  معاجلات  بو�شع 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالإداري����������ة، ال���ت���ي ط���امل���ا ط���ال���ب بها 

املتظاهرون:
عن  منهم،  وال�شغار  الكبار  امل�����ش��وؤول��ن  حما�شبة  اأ- 
ت��وج��ي��ه اأوام����ر ال��ق��ت��ل وع��م��ل��ي��ات ال��رته��ي��ب واخل��ط��ف 
والنا�شطن  املتظاهرين  �شد  وال��ت��ع��ذي��ب  واالع��ت��ق��ال 

وتقدميهم للعدالة. 
واملتظاهرين  الن�شطاء  من  املعتقلن  �شراح  اطالق  ب- 
عالج  وت��اأم��ن  منهم،  املفقودين  م�شري  ع��ن  والك�شف 
اجل��رح��ى و���ش��م��ان ح��ق��وق ع��وائ��ل ال�����ش��ه��داء، واإل��غ��اء 
وجميع  االإره���اب،  مكافحة  بقانون  املنتف�شن  �شمول 
امل�شاركن  املوظفن والطلبة  التع�شفية �شد  االإجراءات 

يف التظاهرات. 
ت- فتح ملفات الف�شاد الكرى وتقدمي الفا�شدين الكبار 

للمحا�شبة. 
ث- العمل على ح�شر ال�شالح بيد الدولة وانهاء جميع 
االأمنية  املنظومة  خارج  امل�شلحة  والت�شكيالت  املظاهر 

والع�شكرية.
الدولة  ال�شعي من اجل حتقيق حيادية موؤ�ش�شات  ج-  
على اأ�شا�ض تكافوؤ الفر�ض واملهنية والتخ�ش�ض وخدمة 

جميع العراقين بدون متييز.  
يف  دوره  وتفعيل  الق�شاء  ا�شتقاللية  على  التاأكيد   -5
�شيادة القانون وحما�شبة الفا�شدين وحماية املواطنن 

وحقوقهم وحرياتهم املثبتة يف الد�شتور.  
ت�شرين  انتفا�شة  لدعم  الوطنية  امل��ب��ادرة  تنا�شد   -6
االأورب���ي،  االحت��اد  املتحدة،  )االأمم  الدولية  االأط���راف 
احلكومات واملنظمات الدولية املعنية بحقوق االن�شان(  
ال�شيا�شية  وال��ق��وى  العراقية  احلكومة  على  لل�شغط 
لال�شتجابة للمطالب امل�شروعة للمنتف�شن ودعم مبادرة  

املجتمع املدين يف هذا االجتاه.  

بيان الإعالن عن املبادرة الوطنية لدعم انتفا�سة ت�سرين

املطالبة با�ستقالة حكومة عادل عبد املهدي 
وت�سكيل حكومة بعيدا عن املحا�س�سة 

يعرف  بات  ما  اأو  الرتكي«،  »املطعم  بناية  من  القريب  اجلمهورية  ج�سر  اأ�سفل  دجلة  نهر  �سفة  على 
ب�»جبل اأحد« يف �ساحة التحرير و�سط بغداد »يرابط« مئات ال�سباب يف موا�سع خا�سة، اأ�سبه مبواقع 
احلرب التقليدية. وعمد ال�سباب اإىل حفر الأر�س وت�سويرها باأكيا�س مملوءة بالرتاب كي يحتموا 
بها من الهجمات التي ت�سنها عليهم، بني احلني والآخر، القوة الأمنية املرابطة على ج�سر اجلمهورية. 
رمبا يكون من غري املفهوم يف ظروف وبالد اأخرى غري العراق، ملاذا يلجاأ املتظاهرون اإىل هذا النوع 

من التدابري، وما هو الهدف وراء الإ�سرار على املحافظة عليها رغم ظروفها القا�سية والبدائية؟
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٢٥�سباط ٢٠١١
موعدي يف ال�شاحة ي���وم 25�شباط 2011 حتت 
الن�ش���ب. ال���كل �شيك���ون هناك وهك���ذا تواعدنا. 
اأقط���ع امل�شافة اىل ال�شاح���ة و�شط �شوارع خالية 
منع فيه���ا ال�شري. النا�ض بق���وا يف بيوتهم خوفًا 
م���ن ح���دث فاج���ع يف �شاح���ة امل���وت. هن���اك جو 
تظاه���رات  والتخوي���ف..  باخل���وف  م�شح���ون 
حا�ش���دة، اأ�شلحة خمتفي���ة يف ال�شاحة، حمرتفو 
الفو�ش���ي جهزوا كالب���ات ومقا�ض لك�ش���ر اأقفال 
الدكاك���ن واإع���ادة النهب بع���د ف���رتة ا�شرتاحة، 
اخل�ش���راء  املنطق���ة  املتظاه���رون  يقتح���م  ق���د 
وفيها احلكوم���ة بكاملها وال�شف���ارة االأمريكية.. 
كل ه���ذه ال�شائع���ات ت���رتّدد بب���ايل واأن���ا اأغال���ب 
خماويف مبزي���د من ال�شرعة والع���زم اجل�شدي. 
األتق���ي جمموعات ذاهب���ة اىل هناك، لكنني اأ�شري 
وحدي. خم�شة حواجز ع�شكرية قطعت طريقي. 

يف واحد منها قال يل جندي يعرفني باالأ�شم :
اأخوي اأخوي.. دير بالك على نف�شك!

قالها وهو يفت�شني. 
حت���ت الن�ش���ب، حي���ث تواعدن���ا، راأي���ت كل م���ن 
اأعرفه���م كاأمنا بانتظ���اري. وجوههم م�شحت كل 
خماويف. ال�شاحة غريت وجهه���ا االأليف.. هكذا 
تفع���ل يف االأح���داث الكبرية. ب���ن الن�شب وبن 
اجل���دار االإ�شمنت���ي ال���ذي يواجه���ه عل���ى ج�ش���ر 
اجلمهوري���ة بداأ امل�شهد جت�شي���دًا ملوقف �شيا�شي 
واجتماع���ي راه���ن وممتد يف الوق���ت نف�شه. اإذا 
نظرن���ا اىل ال�شاح���ة بن اجلداري���ة واجلدار من 

موقع الله �شرنى ثالث جمموعات ب�شرية :
- يف ال�شاح���ة وابتداًء من  حت���ت الن�شب، متدد 
ال�شاح���ة  حمي���ط  يف  وانت�ش���روا  املتظاه���رون 
�شع���ودًا نح���و اجل���دار االأ�شمنتي ال���ذي يف�شل 
املنطق���ة  يف  ال�شلط���ة  موق���ع  ع���ن  املتظاهري���ن 
اخل�ش���راء. الفج���وات القليل���ة الفارغ���ة متتل���ئ 
بالنا����ض. جمموعات اأكرث �شباب���ًا وتوترًا تتدفق 
من �شاحة الطريان ال ينظرون اإلينا وال ي�شمعون 
حتذيراتنا، بل يذهبون مبا�شرة نحو احلواجز.

- الكتل���ة الب�شرية الثانية هي ق���وات االأمن التي 
طوق���ت ال�شاحة من كل اجلهات. مل يتغري امل�شهد 
هن���ا، اإمن���ا املهمة، فف���ي كل املداخ���ل املوؤدية اإىل 
ال�شاحة انت�شرت قوات ع�شكرية مدججة بال�شالح 
وذخريته، مهمتها ح�شر جمهور املتظاهرين يف 
مكان حمدد هو �شاحة التحرير ولوقت حمدد هو 
الثالث���ة بع���د الظه���ر، واالأهم من ذل���ك اال�شتعداد 
لتفري���ق املتظاهرين بالق���وة اإذا م���ا خرجوا عن 
ال�شيط���رة .. �شبعة من املداخ���ل الثمانية املوؤدية 
ل�شاح���ة التحري���ر مفتوح���ة ومدخ���ل واحد على 
ج�شر اجلمهورية مغلق بج���دران اإ�شمنتية بعلو 
قامتي اإن�شان. اأمام هذه اجلدران وخلفها اأن�شاق 
اأفقية من قوات خا�شة مدججة بال�شالح وبدروع 
زجاجية. مهمة هذه القوات منع  املتظاهرين من 
الو�شول اإىل املنطقة اخل�شراء املطوقة بدورها 
بج���دران اإ�شمنتية. اأي منعهم م���ن الو�شول اإىل 

قلعة ال�شلطة.
 ب���ن املتظاهرين و القوات امل�شلحة، يف الطابق 
ال�شاد����ض م���ن  عمارة مهج���ورة ) املطعم الرتكي 
(غرف���ة عمليات مكونة من رج���ال اأمن و�شيا�شة، 
تراق���ب ال�شاحة واملتظاهرين من موقع عال يطل 
عليهم وحم�شن �شدهم .. من هنا تر�شل التقارير 
الفورية اإىل مركز ال�شلطة يف املنطقة اخل�شراء 
التخ���اذ الق���رار وتطبيق���ه يف املي���دان باأ�شالي���ب 
ترتاوح بن  تطويق مع �شبط اأع�شاب،اخرتاق 
التظاه���رة من الو�شط ، طائ���رة هليكوبرت حتلق 
منخف�ش���ة، قناب���ل دخاني���ة، مداف���ع مي���اه  م���اء، 

اإطالق نار .. هكذا كانت �شل�شلة االأوامر . 
عل���ى اخت���الف املواق���ع بن الكت���ل الث���الث اأعاد 
ه���ذا اليوم ت�شكيل العالقة ب���ن الرموز الثالثة.. 
فال�شع���ب الذي انتخب ه���ذه ال�شلطة قبل حوايل 
الع���ام  ي�شتاأن���ف موقف���ه منه���ا يف ال�شاح���ة يف 
حلظ���ة يدرك فيها اأنه ارتكب خطاأ ما. مل تعد هذه 
ال�شلط���ة ق���درًا وال متثي���اًل لهوية ينبغ���ي الدفاع 
عنه���ا باأية حال، اإمنا ه���ي �شلطة قابلة للمحا�شبة 
والنق�ض اإذا تطل���ب االأمر. ال�شلطة نف�شها، وهي 
تطل م���ن الطابق ال�شاد����ض وتتفح�ض بالناظور 
املق���رب، مل ت���ر ه���ذا اجلمه���ور جمهوره���ا، فق���د 
اعت���ادت على جمه���ور تعود االإذع���ان اأو الت�شكي 
امل�شتكن، جمه���ور يعطيها �شوته ووالءه بحكم 
رابطة قدرية ه���ي الهوية الطائفية واخلوف من 
الطائفة االأخرى، ولذلك تنظر ملا حدث بريبة : ما 
الذي حدث ؟ ت�شتح�ش���ر كل خميلة التاآمر، وهي 
خائف���ة من هذا اجلمهور مبق���دار ما كانت تخيف 

به. 
اأع���ود االآن اإىل الكتل���ة االأوىل .. اجلمه���ور هن���ا 
خمتل���ف كليًا عن اجلمهور التاأريخي للتظاهرات 
العراقي���ة. يف ال�شاب���ق كان���ت االأح���زاب تنظ���م 
احل���زب  اأو  االأح���زاب  وتقوده���ا.  التظاه���رات 
الواحد يحدد ه���دف التظاهرة وطابعها ال�شلمي 
اأو ال�شدامي، يحدد توقيته���ا وم�شارها املكاين، 
�شعاراته���ا وهتافاته���ا ويخ�ش�ض احل���زب كادرًا 
متدربًا عل���ى قيادة املجموع���ات الب�شرية. القادة 
احلزبيون �شيت�ش���درون التظاه���رة و ي�شريون 
بهيئات توح���ي بالوقار و العزمي���ة. واإذا �شارك 
يف التظاه���رة اأكرث من ح���زب، �شتكون ال�شدارة 
االأح���زاب  �شلط���ة  لت�شل�ش���ل  جت�شي���دًا  لالأق���وى 

امل�شاركة .
خ���الل 35 عامًا من حكم احل���زب الواحد والفرد 
الواح���د اأعي���د ت�شكي���ل التظاه���رة اعتم���ادًا على 
عالق���ة القائ���د بالرعية. �شارت مهم���ة احلزب اأن 
يجم���ع اجلمهور م���ن ق���راه ومعامل���ه ومدار�شه 
ودوائ���ره ويزج���ه بال�شاحن���ات وي�شف���ه ويلقنه  
ليمر اأمام من�شة التحية "لتجديد البيعة للقائد“ 

يف عيد ميالده اأوميالد حزبه االأوحد. 
التظاه���رة  �ش���كل  كان  للمبايع���ة  اأو  لالحتج���اج 
التقلي���دي ي�شبه الطاب���ور الع�شك���ري يف ن�شقه، 
والطابور كخط م�شتقيم هو اأول تنظيم هند�شي 

لالن�شباط والطاعة . 
مل تغ���ري التظاه���رات يف �شاح���ة التحرير عالقة 
املواط���ن بال�شلط���ة فح�شب، اإمنا اأع���ادت ت�شكيل 
ذوات املتظاهري���ن كمواطن���ن ب���داًل م���ن كونهم 
موال���ن اأو اأتباع. اخل���وف من املواط���ن االآخر، 
هذا اخلوف الذي كّر�شته عقود من هيمنة املخر 
ال�ش���ري واملخ���ر االفرتا�شي زرع عالق���ة ال�شك 
ب���ن املواطن واملواطن يف )جمهورية اخلوف(. 
تع���زز هذا اخل���وف اأي���ام االقتت���ال الطائفي بعد 
2003 بتحول���ه اإىل خ���وف من املواطن بعدما 

كان خوفًا من ال�شلطة. 
فك���رة )املُند�ض(التي ت�شمنته���ا التحذيرات التي 
�شبق���ت التظاهر تقوم على ا�شتثمار ذاك اخلوف 
التاأريخي من املواطن االآخر، وقد يكون هناك ما 
ي�شن���د الهاج�ض، ب���اأن هذا االآخر ال���ذي يجاورك 
ويهت���ف مثل���ك لي����ض بريئًا كم���ا يب���دو، اإمنا هو 
خم���ر اأو اإرهاب���ي م�شت���رت، �شيعتقل���ك اأو يفجر 
نف�شه قريبًا. عليك اأن تبتعد عنه وتلوذ بنف�شك.. 
ه���ذا اخلوف من االآخ���ر انك�ش���ر يف ال�شاحة، اأو 
عل���ى االأقل اأ�شب���ح ثانويًا. فق���د تال�شت الفوارق 
الطائفية والعقائدية والقبلية حن حقق اجلميع 

كرامتهم كمواطنن ال رعايًا.
اأع���ادت التظاه���رات ت�شكي���ل هوي���ة ال�شاحة من 
كونه���ا نقطة عب���ور اإىل مكان اعت�ش���ام يلوذ فيه 
املتظاه���ر بالن�ش���ب وق���د اتخ���ذ، وياللم�شادفة، 
�ش���كل الفتة! مل يعد املتظاهرون يف هذه ال�شاحة 
االأم اأبن���اء طوائ���ف متعادية، اإمن���ا ت�شمهم مهنة 
واح���دة ويجمعه���م مطل���ب واأح���د يف مواجه���ة 

�شلطة تظلم اجلميع مب�شاواة.  
اأع���رف حن اأغادر ال�شاحة اإنن���ي اأجهلها. الأ اأفكر 
به���ا واأن���ا فيها.اأجتازه���ا وحوا�ش���ي نح���و مكان 
خارجها.اإنه���ا اأي�ش���ًا م���كان الأح���داث �شغرية مل 
اأرها ومل اأ�شم���ع عنها. بامل�شادفة املح�شة، راأيت 
ال�شبي���ن القتيل���ن حت���ت الن�ش���ب، ث���م اأختفى 
احل���ادث م���ن ذاك���رة ال�شاح���ة وعابريه���ا. هناك 
اأحداث اأ�شغر تخلو من الدم الذي يفزع ويجذب 
مل تدخل يف ذاكرة ال�شاحة والعابرين فيها. وراء 
ه���ذا الع�شريني ال�شخ���م اجلث���ة واملتلفت حوله 
بقل���ق حكاية غام�شة. هل م���ن املعقول اأن يكتفي 
عم���الق مثله ببيع علب الكري���ت؟ كيف اخرتقت 
ال�شبي���ة غاب���ة الرجال ال�شرهن به���ذا البنطلون 
ال�شي���ق؟ م���ا الق�ش���ة اخلفي���ة للفن���دق )للعوائل 
فق���ط( يف موق���ع تتحا�ش���اه العوائ���ل؟ م���ن اأي���ن 
واإىل اأي���ن هرب ه���ذا احل�شان النحي���ل املقطوع 
اللج���ام والهائ���ج يف �شجة ال�شاح���ة؟.. ال اأعرف 
! هن���اك دائمًا غمو�ض يخيف ويجذب. كثريًا من 
احلكايات املتوارية خلف املظهر اليومي الرتيب 
لل�شاح���ة. اأي���ن تختفي كل ه���ذه احلكايات، ومن 
�شريويها؟ ال�شح���اذ املتكور مع اأ�شماله يف طرف 
ال�شاح���ة قريبًا من ن���زل الراهب���ات، يعرفها اأكرث 
من���ي، ورمب���ا رجل االأم���ن الذي يحم���ل الكامريا 
ويباغتن���ي بانفجار ال�شوء، اأو الق���واد اإبراهيم 
الذي ي���ذرع ال�شاحة ذهابًا واإيابًا. راأوا كرثة من 
االأح���داث مل اأعرفها ومل اأ�شم���ع عنها. ما ال اأعرفه 
يزيد من غمو�ض ال�شاحة و�شحرها. يف حلظات 
من الغفلة تنبثق يف ذهني بدون مقدمات اأحداث 
ال اأع���رف مت���ى واأين حدث���ت. كاأين اّت���كات على 
�شي���اج �شرفة عالي���ة، فانخلع ال�شي���اج وانخلعت 
مع���ه ع���ن االأر����ض الت���ي ت�شن���دين. كل االأحداث 
الغمو����ض يف  اأحيله���ا اىل م�شت���ودع  املبت���ورة 

ال�شاحة.

يوميات ال�ساحة 
٣-١١-٢٠١٩

ي���وم 3-11-2019يف عا�ش���ر  لل�شاح���ة  اأع���ود 
اأي���ام انتفا�ش���ة ت�شري���ن. كان يوم���ًا لل�شه���داء. 
�شفوف م���ن �شموع زرع���ت يف اأر����ض ال�شاحة 
عل���ى �شكل م�شتطيالت حوله���ا �شبان �شامتون. 
واح���د منهم يبكي دون �ش���وت“ فقدت �شديقي 
…“  الرق����ض ممنوع. التحرمي مل يكن دينيًا 
وال با�ش���م ال�شريع���ة، اإمن���ا احرتام���ًا لل�شهداء. 
لق���د تغريت املقايي����ض يف ال�شاحة، ومعها تغري 
املقد����ض، �ش���ار يرتبط بال�شه���داء. �شورهم يف 
كل م���كان: معرو�ش���ة على م�شان���د موجهة نحو 
املنطقة اخل�ش���راء حيث ال�شط���ة املُدانة بالقتل 
املتعم���د. على �شي���اج اجل�شر حي���ث قتلوا، على 
اخليم التي كانوا يعت�شمون فيها والتي �شارت 
حتمل ا�شمه���م )اإبن ثنوه(، من�ش���ورة على برج 
احلري���ة.. ال�شهداء م���ن عمر متق���ارب، هو عمر 
املعت�شم���ن الذي يرتاوح ب���ن 15�35. اأكرهم 
ولد يف عز احل���رب العراقي���ة - االإيرانية وكان 
والده جمن���دًا فيها وكر يف جماعة احل�شار ثم 

ق�شى �شبابه يف احلرب الطائفية وراأى بعينيه 
كي���ف ي�شرق الفا�شدون م�شتقبل���ه ويتحتم عليه 
ح���ن يفك���ر بال���زواج اأن ي���ويف دي���ون الدول���ة 
املفل�ش���ة. اأم���ا اأ�شغرهم فقد ول���د بعد 2003ومل 
يع���رف جرائ���م �ش���دام وال اخل���وف ال���ذي اأكل 
حمي���ة والدي���ه. عا����ض ب���ن املفخخ���ات والقتل 
عل���ى الهوية، ال يع���رف االأرقام لي���درك مداخيل 
بل���ده، لكنه �شار رجاًل قبل اأن ينبت الزغب على 
�شفتي���ه وعلي���ه اأن يرتك املدر�ش���ة لي�شري معياًل 
بعد اأن فقد والده. بن �شور ال�شهداء ن�شاأ اجلو 
الثوري املبعرث يف ال�شاحة، و فر�ض نف�شه على 
الطق����ض، فحكاي���ة االإم���ام احل�شن الت���ي قدمها 
الطق����ض ال�شيع���ي التقلي���دي كحكاي���ة للتفج���ع 
والب���كاء، قدمت مبيكرفون ال�شاح���ة بعد �شالة 

�شريعة كحكاية ثورة على الظلم والظاملن. 
روح التع���اون يف ال�شاحة يف اأعل���ى جتلياتها. 
كل واح���د يري���د اأن يق���وم بعم���ل م���ا. البطال���ة 
الطويلة والطاقة املحبو�شة تريد اأن تفعل و�شط 
مهرج���ان من االأفعال. اأم�شي عل���ى االأر�ض التي 
مي�شي عليها الكل، اأقل�ض ج�شدي لي�شغل اأ�شغر 
حي���ز كي اأمر و�شط احل�ش���د. هناك من ير�شدين 
لطريق اأق�شر بحيث اأدخَل ثالثة )تكاتك( الأعر 
للجه���ة االأخرى. رفعت راأ�ش���ي فراأيت برجًا من 
�شباب ي�شعد من ال�شاح���ة حتى الطابق االأخري 
م���ن املطعم الرتك���ي. �شب���ان مل اأتع���رف عليهم، 
كن���ت اأحتا�شاهم، واأخط���اأت بحقهم، يحاذونني 
يف م�ش���ريي اأو يقطعون طريق���ي، �شبان وقفوا 
فوق���ي ينظرون له���ذا الكهل املتع���رث اخلطوات 
احلائ���ر و�ش���ط دنياهم: ماذا يفع���ل هنا؟ للحظة 
واح���دة رفع���ت راأ�شي وفك���رت باأن اأك���ون �شابًا 
مثلهم، للحظة فقط، وجدت ثالثة اأيدي ممدودة 
يل. قدم���ت ي���دي فتالقف���وين بينما كان���ت يدان 
ترفعاين من حتت. خ���الل هذه اللحظة ح�شلت 

على ثالثة األقاب )حجي وعمي واأ�شتاذ( .
ه���داأ الغ�شب يف اليوم العا�ش���ر وبداأ الفعل. كل 
واح���د يريد اأن يقوم بفعل م���ا. �شابة تكن�ض من 
بن اأقدامنا. كانت غا�شية من اإهمالنا، تقلد اأمها 
ح���ن تكن����ض البي���ت. اأمامها رج���ل وابنه جمعا 
االأزب���ال وحمالهه���ا خ���ارج ال�شاح���ة. يرتاجع 

ال�شب���ان ليفتحوا طريقًا لهم���ا كي ميرا مع حمل 
من اأكيا����ض �شود. كل فعل له قد�شيته هنا ومنها 
ال�شالة. ملة من املعممن جل�شوا يف مربع  حجز 
لهم حتت �شماء تخطه���ا االألعاب النارية. حتتي 
داخل النفق �ش���اب ال يلتفت للم�شتغربن حوله. 
ي�شب���غ ج���وف النفق اجله���م بالل���ون االأبي�ض: 
وال�شاع���ات  االأي���ام  م���ن  ك���م   ! بال���ه  يالطول���ة 
�شيق�شيه���ا حت���ى ي�ش���ل النهاي���ة االأخ���رى م���ن 
النف���ق. عم���ل مل تفكر به احلكوم���ات ومل يخطر 
ببالها. خلفه �شبان اأكرث جّدية ي�شعون الفر�شاة 
: مل�شة على اجلدار وخطوتن للخلف.. يكتبون 
يومياته���م لوحات داخل النف���ق. اأردت اأن اأقول 
لهم: لي�ض هذا م���كان للفرجة! ثم تاأكدت اأنهم لن 
يبالوا بن�شيحتي. هذه �شاحتهم .. هنا الوردة، 

فلنلعب هنا!

الحكاية وال�سورة 
يف �شباب����ي كن����ت اأمر يف ه����ذه ال�شاح����ة اأٍت من 
بارات )اأبي نوا�ض(. يف ه����ذه النقطة بالتحديد 
يقف����ز اأمام����ي دائم����ًا م�ش����ور ال�شاح����ة في�شتع����ل 
الفال�����ض بوجه����ي مث����ل ف�شيح����ة. اأختف����ى ذل����ك 
امل�ش����ور. هنا كل ي�شور نف�شه اأو ي�شور �شديقًا 
اللحظ����ات  ه����ذه  يف  وج����وده  يوث����ق  اأن  يري����د 
التاريخية: كنت هناك! ال�شورة �شتعطي حكايته 
م�شداقية ال�شاهد. ابن اأخي الذي امتهن ال�شاحة 
يجرين م����ن مكاين لرييني حكاية اأخرى قبل اأن 
تكتم����ل احلكاية احلالية. يف جوف اخليمة التي 
دخلناها اأم واأوالدها كونوا فريقًا يطبخ ويوزع 

ال�شندوي�شات على احل�شد ب�شر عجيب. 
اأك����رث من موق����ع لالإ�شع����اف والطباب����ة.اأردت اأن 
اأ�ش����األ ع����ن احلاالت الت����ي اأ�شتقبلوه����ا. الطبيب 
اخلف����ر م�شغ����ول بع����الج �ش����اب متعب م����ن ثالثة 
م�شاعدي����ه)  اأح����د  تق����دم  متتالي����ة.  �شه����ر  اأي����ام 
اإبراهي����م ( ليخ����رين: مل تكن لدين����ا حالة ت�شمم 
الي����وم والبارح����ة، لك����ن اأول البارح����ة كان يومًا 

ع�شيبًا…
ت���دوخ واأنت و�شط ال�شاح���ة من كرثة االأفعال 
حولك، م���ع ذاك ال تتقاطع كاأن منظمًا �شماويًا 
يدي���ر اأفع���ال ه���ذا احل�ش���د براعة م���ن يعرف 

ني���ة كل واحد منهم. العراقي���ون الذين ي�شكو 
احلاكم���ون م���ن اأنهم االأك���رث ع�شيان���ًا للنظام 
اأثبت���وا يف ه���ذه ال�شاحة اأنهم االآك���رث تنظيمًا 
الأن النظ���ام جاء من رغبته���م اخلا�شة. تقاليد 
املواك���ب احل�شين���ة انتقل���ت لل�شاح���ة بن�شب 
اخلي���م وتنظيم اأماكن الن���وم وتوفري وجبات 
طعام جماني���ة واأوقات توزيع ال�شاي واأماكن 
احلالقة ومكتب���ة مفرو�شة على االأر�ض ملحبي 
الق���راءة. كل واح���د �شيج���د املتع���ة والث���واب 
يف خدمة االآخر. هنلك فري���ق ي�شتقبل قذائف 
القنابل امل�شيلة للدموع وهي تنقذف من وراء 
ال�شات���ر قتتابعها عي���ون املتظاهرين ويعيدها 
واح���د من اأع�ش���اء الفريق ب�شري���ة تن�ض اىل 
م���ا وراء ال�شات���ر اأو يحمله���ا بي���ده ويلقيه���ا 
يف النف���ق لي�شتقبله���ا فريق املطاف���ئ. وهناك 
)البوبج���ي( ال���ذي يرتدي ف���روة ق���رد مهمته 
القب�ض على القنا�شن يف ال�شطوح العالية.  

مل اأجد)اأم���ة البكائن(، عك�ض ما كتبه �شديقي 
الروائ���ي )عل���ي بدر(، ب���ل راأيت امل���رح وخفة 
بكامله���ا  عوائ���ل  ال�شاح���ة.  م�شه���د  يف  ال���دم 
خرج���ت م���ع اأفر�شته���ا لل�شاحة كاأنه���ا حت�شر 
مهرجانا للمتعة. م�شهدية متنوعة ومتقاطعة. 
ترفع را�شك لالأعلى فرتى مهرجانًا من االألعاب 
الناربة وخطوط لليزر تتقاطع األوانها. تنزل 
قلي���اًل ف���رتى عم���ارة )املطع���م الرتك���ي( التي 
اكت�شب���ت اأ�شم���اء جدي���دة) جبل اأح���د اأو برج 
احلري���ة( تغمز مب���رح م���ن كل ناف���ذة فيها. ال 
اأ�ش���دق عين���ي: معق���ول ه���ذه نف����ض العمارة 
ذات ال�شالمل واالأروق���ة املظلمة التي �شعدتها 
ذات ي���وم بدعوة من �شدي���ق كاأنني اأدخل يف 
كابو�ش���ًا. تب���دو يل االآن ك���رج م���ن ال�ش���وء. 
اأن���ا امل�شك���ون بالو�شوا����ض خف���ت م���ن زحمة 
الف���رح فيه���ا. اأن���زل بعيني اىل م���ا حويل: كل 
واحد يقدم عر�ش���ه اخلا�ض من ابتكاره، فرح 
بالعر����ض حتى لو مل يجد كلمات اإعجاب: هذا 

ما ا�شتطيع تقدميه!
فوق واحد من مداخل ال�شاحة الفتة كتب عليها 
”اأن تطلب من الظامل اأن يعدل كما تطلب من 

املجنون اأن يعقل“

” اإذا كان  اأخ���رى عل���ى �ش���كل �ش���وؤال  الفت���ة 
رئي�شن���ا �شالح و رئي����ض وزرائنا عادل، لي�ض 
الو�شع حلبو�ش���ي؟“ �شوؤال يجمع الرئا�شات 

الثالثة.  
واح���د يحمل الفت���ة عليه���ا ”اأنا عراق���ي، اأنت 
م���ن؟“ وقدمها لكل من يري���د اأن ياأخذ �شورة. 
على التكنك الفتة تقول ) نازل لل�شاحة وحتى 
حق���ي م���ا اأري���ده(. ال�شاح���ة �ش���ارت مرك���زا 
لالآلهام. ويف �شرعة احلراك فيها تقال احلقائق 

باخت�شار �شديد: )اأريد وطنًا( وح�شب.
االأقنع���ة متنوعة وكذلك ع�شائ���ب الراأ�ض. كل 
يريد اأن يكون مميزًا يف احل�شد ويحقق نف�شه 

كذات منفردة داخل احل�شد.
حتى جنائز ال�شهداء تتقدمها �شلة من اخلو�ض 

فيها �شموع واآ�ض كما يف زّفة القا�شم.
حاماًل العلم بيده وقناع الغاز يف رقبته يدخل 
االإن�ش���ان ال�شاحة متفرج���ًا وعار�شًا يف نف�ض 
الوق���ت. يري���د اأن ي�شم���ع حكاية كل م���ن فيها 

ويروي قبل ذلك حكايته.
م���ن )املطع���م الرتك���ي( يب���دو امل�شه���د كام���اًل 
:املنطق���ة اخل�ش���راء و ج�ش���ر اجلمهوري���ة و 

�شاحة التحرير.
تب���دو املنطق���ة اخل�ش���راء من املطع���م الرتكي 
�شل�شل���ة جدران دومن���ا حياة..ج���دران داخل 
اجل���دران. ج���دران تعزله���م ع���ن احلي���اة يف 
ع���ن  تعزله���م  وج���دران  احلم���راء(  )املنطق���ة 
يبادلونه���م  ج���ريان  يعرفونه���م،  ال  ج���ريان 
اخلوف وج���دران تعزلهم ع���ن حرا�شهم خلف 

جدران البيت. 
م���ن ق�شوره���م  ومناطقه���م املح�شن���ة يراقب 
احلاكم���ون ما يح���دث خارجهم بح���ذر م�شدد. 
يقلب���ون قن���وات التلفزي���ون ويتحدث���ون يف 
جمال�شهم عن ال�شيا�شة كهم �شخ�شي. ما يحدث 
مي�شهم كاأفراد، مي�ض عوائلهم واأمالكهم، ويف 
اأماكنه���م ي�شع���رون اأن الدولة ومعه���ا الوطن 
اأقرب لهم. لكنه���م يف قلق دائم. لي�شوا �شعداء 
ولن يكونوا، فالفر�ض ال�شائعة تنغ�ض عليهم 
اأوقاته���م. يف ه���ذا البل���د امل�شط���رب. تتدف���ق 
النق���ود ب���ال مناف�ش���ة ح���رة ودومنا كف���اءات، 
تتدف���ق ب�شهول���ة وغ���زارة تده����ض اأ�شحابها، 
لكنها ده�ش���ة م�شوبة بالقلق م���ن اأفكار �شيئة، 
لذلك يعانون من �شغط الدم وال�شكر واجللطة 
ب�شبب كرثة املفاجاآت ال�شيئة والتناف�ض الذي 

يت�شم بالغدر.
بن ال�شات���ر االإ�شمنتي على ج�شر اجلمهورية 
و�ش���دور املتظاهري���ن م�شاح���ة فارغ���ة. على 
االأر�ض امل�شفلتة بن االإثنن تناثرت مظاريف 
الطلق���ات وقناب���ل الغاز الفارغ���ة. يف الف�شاء 
الفارغ مب�شتوى ال�شدور بقع من دخان خانق 
يدخلها ال�شبان ويخرجون خمنقن وقد فقدوا 
االجتاه���ات. هن���اك ج�ش���د �شب���ي مم���دد على 
االأر����ض يح���اول �شبي���ان بعمره ج���ره خارج 
م�شاحة املوت التي تنب�ض على اإيقاع اأنفا�شه. 
قلوبنا نح���ن الواقف���ن تنب�ض مع���ه. ر�شقات 
ق�ش���رية تعي���د املنقذي���ن اىل اخلل���ف: جعلته 
ينزف حتى املوت ! خلف ال�شاتر تطل فوهات 
م���ا ت���زال �شاخن���ة. وراء ال�شاتر، �شات���ر اآخر، 
بع���ده �شاتر. خل���ف �شل�شل���ة ال�شواتر تختفي 
ال�شلطة التي حتكم البلد وال  تراه. من ال�شرفة 
اخللفي���ة تبدو ال�شاحة غابة من روؤو�ض تهتف 
دون �شوت)اأري���د وطن���ًا!( واأع���الم تخفق يف 
الريح. لقد خلق املتظاهرون الذين اعت�شموا 
يف ال�شاح���ة من���ذ اأي���ام هوية وطني���ة مقاومة 
عابرة للطوائف. ال�شاحة كما هي دائمًا مهياأة 

حلدث كبري.
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 متابعة / املدى 

عن����د مرورك ب�ش����ارع منطق����ة ال�شعدون 
املوؤدي اىل �شاحة التحرير، ت�شاهد على 
الر�شي����ف يف اجلان����ب االأمي����ن، ماكن����ة 
وقربه����ا  املالب�����ض  لتنظي����ف  ت�شتخ����دم 

امراأتان م�شنتان. 
هات����ان االمراأت����ان، عملهم����ا يف �شاح����ة 
التحري����ر، ق�شي����ة واح����دة وه����ي غ�ش����ل 
وباالأخ�����ض  املتظاهري����ن  مالب�����ض 
املعت�شم����ن منهم، الأن الكث����ري من اأبناء 
�شاح����ة التحري����ر الميلكون امل����ال ل�شراء 
مالب�����ض جديدة وبع�شهم اليريد العودة 
اىل املن����زل، بل البق����اء يف ال�شاحة حتى 

حتقيق املطالب امل�شروعة. 
اأّم �شلوان تق����ول يف حديثها ل "املدى"، 
اإن "الكث����ري م����ن املحتج����ن بحاجة اىل 
كل اخلدم����ات ومنه����ا غ�ش����ل مالب�شه����م 
واأن����ا وزميلتي يف منطقتي قررنا القيام 

بغ�شل مالب�ض املتظاهرين". 
واأ�شاف����ت اأن "ه����ذا العمل ه����و �شرف ما 
بعده �شرف الأن َمن الزَم �شاحة التحرير 
للمطالبة بحقوق ال�شعب ي�شتحق تقدمي 
اخلدم����ات ل����ه ال�شيما مع احلال����ة املادية 

ال�شعيفة للكثري منهم". 
واأ�ش����ارت اأّم �شل����وان الت����ي تق����رتب من 
عامه����ا ال�شت����ن اىل اأن "غ�ّشالة املالب�ض 
مت و�شعها على الر�شيف و�شاعدنا اأحد 
اأ�شح����اب املح����ال التجاري����ة يف منطق����ة 
ال�شع����دون ب�شح����ب الكهرب����اء له����ا، فيما 
تكفلنا ب�شراء م�شاحيق التنظيف وغ�شل 

املالب�ض". 
رائد خ�شر – اأحد املحتجن الذي اأعطى 
مالب�شه الأم �شلوان يقول ل "املدى"، اإن 
"روؤي����ة مثل ه����ذا امل�شهد يغرق العينن 
بالدمع مل����ا فيه من تع����اون وتكافل كبري 

بن جميع اأبناء ال�شعب العراقي". 
واأ�ش����اف خ�ش����ر  "متواج����د من����ذ اليوم 
للمن����زل  اأع����د  االأول لالحتجاج����ات ومل 
�شوى مرتن وبالتايل فاأنا بحاجة ما�شة 
اىل غ�ش����ل املالب�����ض وبف�ش����ل اأّم �شلوان 

وزميلتها، وفرت علينا عناء كبريًا". 
وتعود اأّم �شلوان اىل احلديث وتقول اإن 
"املطالب التي رفعت المتثل �شوى كرامة 
االإن�شان وتواجدن����ا يف �شاحة التحرير 
هو انت�شار له����ذا ال�شعار و�شن�شتمر يف 

التواجد مع ابناء �شعبنا". 
اأح����د املاّري����ن يف امل����كان ال����ذي تتواجد 
في����ه اأّم �شل����ون يقول اإن "امل�شه����د اأثر به 
خا�شة واإن االمراأتن كبريتان يف العمر 
ورغم ذلك اليخجلن من تنظيف مالب�ض 

املتظاهرين، بل ينج����زن العمل بحر�ض 
عال و�شغف كبريين". 

وق����ال �شي����ف وادي ل "امل����دى" اإن "مثل 
هذه امل�شاهد تزيد من زحم االحتجاجات 
وتعط����ي دافعًا ا�شافيًا مل����ن يزور �شاحة 
التحرير الأنها دليل على حلمة كبرية بن 

اجلميع". 
واأ�ش����ار اىل اأن "اخلدم����ات املقدم����ة م����ن 
قب����ل اجلميع �ش����واء باالأدوية اأو الطعام 
اأو غ�ش����ل املالب�ض، تزيد م����ن ا�شتمرارك 
يف االحتجاج����ات حي����ث التك����ن بحاجة 
اىل االأمور احلياتية اليومية وهذا اأحد 

اأ�شباب جناح ثورة ت�شرين". 
زميلة اأّم �شل����وان والتي تدعى اأّم حممد 
حتدثنا معها واأجابت بابت�شامة "اأ�شعر 

مالب�����ض  اأغ�ش����ل  واأن����ا  كب����رية  مبتع����ة 
عل����ى  وم�ش����ّرة  االأبط����ال،  املتظاهري����ن 

البقاء معهم حتى نيل املطالب". 
اأّم حمم����د الت����ي و�شعت العل����م العراقي 
عل����ى راأ�شه����ا قال����ت ل"امل����دى"، اإن "هذا 
االحتجاج عام وكل �شخ�ض يقدم خدمة 
م����ن موقع����ه، فال�شباب االأبط����ال جتدهم 
عل����ى ال�شات����ر ونح����ن نغ�ش����ل املالب�����ض 

ر الطعام واالأدوية".  وغرينا يح�شّ
�شل����وان  واأّم  اأن����ا  "قررن����ا  واأ�شاف����ت 
باال�شتم����رار يف مهمتن����ا بغ�شل املالب�ض 
املتظاهري����ن،  مطال����ب  حتقي����ق  حل����ن 
�شاح����ة  يف  �شب����ان  هن����اك  كان  ولطامل����ا 
للقي����ام  متواج����دون  فنح����ن  التحري����ر 

بخدمتهم". 

احمد حداد 

حتمل املراأة امل�سّنة )اأّم مالك( 
التي تبلغ من العمر ما يناهز 

ال�)70( عاما �سورة ابنها 
الع�سريني الذي �سقط يف 

ا�ستباكات الأول من ت�سرين 
الأول من العام اجلاري لتجوب 

بها وب�سكل م�ستمر �ساحة 
التحرير، املراأة التي تاأتي من 

منطقة النهروان، جنوب �سرقي 
بغداد تقول "اأنها حتر�س على 

احل�سور امل�ستمر اىل �ساحة 
التحرير و�سط بغداد لتلتقي 

باأ�سدقاء مالك الذين يجوبون 
ال�ساحة للمطالبة بحقوقهم 

وحتقيق التغيري كي ل ي�سيع 
دم ابنها �سدى"، مبينة وهي 

حتت�سن �سورة ابنها اأن "مالك 
�سحى بنف�سه من اأجل بلده 

وعلى اأبناء بلده من �سباب البلد 
الذين خرجوا اىل التظاهرات 

اأن ل ي�سيعوا فر�سة التغيري 
الذي دفع ابني واأبناء اأمهات 

كثريات دمائهم من اجلها ".

وتت�ش���اءل امل���راأة ال�شبعيني���ة اأن "ه���وؤالء 
ال�شب���اب الذين خرجوا ومنه���م ابني مالك 
و�شع���وا االأعالم العراقية ف���وق روؤو�شهم 
وبن اأيديهم، فلماذا يع���ودوا اىل منازلهم  

جنائز ملفوفن بهذه االإعالم ؟".
ج�ش���ر  وعل���ى  التحري���ر  �شاح���ة  يف 
اجلمهوري���ة ق�ش����ض يختلط فيه���ا �شوت 
الغن���اء والتحفي���ز عل���ى موا�شل���ة الثورة 
ول���و ب�شكل جماعات �شغ���رية مع اأ�شوات 
النع���ي عل���ى م���ن فق���دوا يف م���اآمت يعقدها 
بع����ض اأ�شح���اب املواك���ب الذي���ن يعملون 
عل���ى ت�شغي���ل م���ا يع���رف ل���دى العراقين 
ب�"اللطمي���ات"، يف دليل عل���ى احلزن على 
فقدان عدد كبري من ال�شباب الذين �شقطوا 

اأثناء هذه االحتجاجات .
وخ���الل حماول���ة ع���دد م���ن رج���ال الدي���ن 
ا�شتوقفن���ا  ال�شاح���ة،  مغ���ادرة  املعمم���ن 
ال�شي���د مهند املو�ش���وي و�شاألناه عن �شبب 

زيارته ل�شاحة التحرير يف خ�شم ت�شارع 
باالإ�ش���الم  يع���رف  م���ا  االأف���كار و�شيط���رة 
ال�شيا�ش���ي عل���ى احلك���م، واإمكاني���ة ع���دم 
تقبل البع����ض للن�شيحة الديني���ة اأو خلط 
االأم���ور، فب���ّن اأن " زيارت���ه ومعه عدد من 
رج���ال الدين ) �شادة و�شي���وخ( اىل �شاحة 
التحري���ر اأ�شبح���ت اأم���رًا م�شتم���رًا وذل���ك 
لت�شحيح الفكرة ال�شائدة عند البع�ض باأن 
ال�ش���راق يحكم���ون با�ش���م الدي���ن، والدين 
منه���م ب���راء"، مبين���ا اأننا " جئن���ا من اأجل 
بع����ض  وتعدي���ل  الدي���ن  فك���رة  ت�شحي���ح 
االأف���كار الت���ي �شرقها مّدع���و االإ�شالم وهم 
ميثلون االإ�شالم ال�شيا�شي وانتفعوا با�شم 
الدين مبكا�شب ومغامن كبرية على ح�شاب 

ال�شعب العراقي".
وي�شيف املو�ش���وي "وجدنا وعيًا من قبل 
ال�شب���اب لف�شل ال�شيا�ش���ة عن الدين وعدم 
�شم���ول جميع من لب�ض العمام���ة واللبا�ض 

الدين���ي باأن���ه �ش���ارق، خ�شو�ش���ًا بعدم���ا 
اإثارت���ه الطبق���ة ال�شيا�شي���ة احلاكم���ة م���ن 
اإ�شاع���ة لهذا املفه���وم فوجدنا الدين اأ�شبح 
غط���اًء للبع����ض م���ن اأج���ل متري���ر �شفقات 
الف�شاد"، مبين���ا اأن "االإمام احل�شن )عليه 
ال�ش���الم( خ���رج لطل���ب االإ�ش���الح وهوؤالء 
ال�شباب يري���دون االإ�شالح، ونحن كرجال 
دي���ن نري���د االإ�ش���الح اأي�ش���ًا عل���ى خط���ى 
االإم���ام احل�ش���ن )علي���ه ال�ش���الم( واإفه���ام 
ممن اختلط���ت عليه االأم���ور اأن هناك فرقًا 
بن رجل الدي���ن احلقيقي وبن من اتخذه 

�شلعة لتحقق ماآربه اخلا�شة".
التحري���ر  �شاح���ة  يف  التج���وال  خ���الل 
الت���ي  امل�شاه���د  م���ن  العدي���د  ت�شتوقف���ك 
حتر�ض عل���ى متابعته���ا ، فمواكب الطعام 
مت���الأ ال�شاحة وحالق���ة الرج���ال وحمالت 
التنظي���ف وغريها م���ن امل�شاه���د التي تنم 
ع���ن حجم تع���اون كبري بن فئ���ات ال�شعب 

اأ�شادت ب���ه حتى مرجعي���ة النجف الدينية 
يف خطبتها االأخرية .

وم���ن بن ه���ذه امل�شاهد هو توزي���ع اإمراة 
م���ع بناته���ا الثالث عل���ى مقربة م���ن ج�شر 
اجلمهورية مواد غذائية واأدوية وع�شائر 
على املتظاهرين ومفارز الطبابة املنت�شرة 
يف املنطق���ة، وه���ي تت�ش���اءل ع���ن االأماكن 
االأك���رث احتياجًا لها فيم���ا ترع �شائق "تك 
تك" باي�شاله���ا للمناطق البعي���دة نوعًا ما 
عن مكان التوزيع، مع وجود جمموعة من 
ال�شب���اب الذي���ن تطوعوا لنقل ه���ذه املواد 
اىل )التك ت���ك( وكذلك اإي�شاله���ا اأي�شًا اىل 
بناي���ة املطعم الرتكي )جب���ل اأُحد( القريبة 

منهم .
وتق���ول ال�شي���دة ) ام م���رمي( الت���ي جاءت 
من منطقة �شارع فل�شط���ن، �شرقي بغداد، 
اأن "م���ا اأقدم���ه الي���وم هو �ش���يء قليل جدًا 
مقارن���ة مبطالبة واإ�شرار ه���وؤالء ال�شباب 

على التغيري و�شنع ما عجزت عنه االأجيال 
ال�شابقة، فاعمارهم ال تتجاوز الع�شرينيات 
ولكنه���م ال يخاف���ون اأي م�شاعب "، وتبن 
اأنه���ا "تعم���ل ومبجهوده���ا الذات���ي جلمع 
م���ا يت�شن���ى له���ا م���ن اأدوي���ة وم�شتلزمات 
طبي���ة وع�شائر ومعجنات وم���واد غذائية 
لتوزيعها على ال�شب���اب املحتجن وبع�ض 

املفارز الطبية من دون م�شاعدة اأحد".
وعن جلبها بناتها معها اىل �شاحة التحرير 
تق���ول اإن "ال�شاح���ة تعج ببناتن���ا اللواتي 
عمل���ن امل�شتحي���ل، فهن���ا جتد م���ن تنظف، 
واالأمه���ات  والطبيب���ة،  امل�شعف���ة  وهن���اك 
اللوات���ي ح�شرن اىل هن���ا لتحفيز ال�شباب 
على امل�ش���ي قدمًا يف مطالبه���م، فال توجد 
غراب���ة وال خ���وف ك���وين اأق���ف قريب���ًا من 
ج�ش���ر اجلمهورية م���ع احتم���ال اأن تندلع 
فق���د �شئمن���ا  اأي���ة حلظ���ة،  مواجه���ات يف 

اخلوف".

م���ن ب���ن ق�ش����ض التحري���ر وج���ود اإذاعة 
�شغ���رية داخ���ل ال�شاح���ة اأخ���ذت ت�شمي���ة 
عليها عدد من  يق���وم  التحرير"،  "�ش���وت 
ال�شباب ممن تركوا العمل يف موؤ�ش�شاتهم 
االإعالمي���ة وتطوع���وا للعم���ل فيه���ا ب�شكل 
جم���اين، ه���ذه االإذاع���ة الت���ي يق���ول عنها 
املخ���رج االذاع���ي "�شي���ف" باأنه���ا "ِولدت 
من رح���م املعاناة وبجه���ود ذاتية تطوعية 
ب�شيطة تعن���ى باإي�شال �شوت املتظاهرين 
يف �شاح���ة التحري���ر ، و�شتق���وم يف االأيام 
القليلة املقبلة ببث متوا�شل داخل ال�شاحة 
مع ن�شب عدد من مكرات ال�شوت الإي�شال 
�شوت التظاهرات واإ�شعار املتظاهرين اأن 

هناك من يقف معهم".
وي�شي���ف املخ���رج االإذاع���ي اأن "القائمن 
ارت���اأوا  ال�شغ���رية  االإذاع���ة  ه���ذه  عل���ى 
ت�شميته���ا به���ذه الت�شمية الأنن���ا نطمح اأن 

تكون فعاًل �شوتًا للتحرير".

اأونالي���ن" يف مق���ال  " االإندبندن���ت   اأ�ش���ارت �شحيف���ة 
ن�شرت���ه للكاتب املخت�ض باأمور  ال�شرق االأو�شط  باتريك 
كوب���رين بعنوان "كي���ف ت�شيطر امليلي�شي���ات املدعومة 
اإيراني���ًا على  العراق : طهران لديه���ا دوما خطة" اىل اأن 
الر�شا�ض على  اإيران تطلق  "امليلي�شيات املدعومة من 
املحتجن العراقين ملحاولة اإبعادهم عن قلب العا�شمة 
بغداد واإنهاء االحتجاج���ات امل�شتمرة منذ �شتة اأ�شابيع 
وت�ش���كل حتديًا غري م�شب���وق للنظ���ام ال�شيا�شي القائم 
يف الب���الد من���ذ انته���اء حقب���ة نظ���ام  �ش���دام ح�شن  يف 
"املظاه���رات  الع���ام 2003". واأ�ش���ار كوب���رين اىل اأن 
ه���ي اأي�ش���ًا اأك���ر اأزم���ة تواجهه���ا النخب���ة ال�شيا�شي���ة 
يف الع���راق من���ذ اجتي���اح تنظي���م  الدول���ة االإ�شالمي���ة  
الأج���زاء كبرية من الب���الد وال�شيطرة عليه���ا"، مو�شحًا 
اأن "التهدي���د للنظ���ام ال�شيا�ش���ي القائ���م يف العراق من 
املظاه���رات اأقوى من تهديد  تنظي���م داع�ض  الأن التنظيم 
كان ي�شكل تهديدًا خا�ش���ا لل�شيعة الذين مل يجدوا مفرًا 
م���ن م�شاندة جهود النخب���ة ال�شيا�شية الرامية للت�شدي 
للتنظيم بغ�ض النظر عن م���دى كفائتهم اأو نزاهتهم اأما 

هذه امل���رة فاملعادل���ة خمتلفة". و�شدد كوب���رين على اإن 
م�شابهة  للمتظاهرين  العراق  التي جتري يف  "املذابح 
للتكتيكات التي ا�شتخدمها الرئي�ض امل�شري  عبدالفتاح 
ال�شي�ش���ي  ع���ام 2013 ل�شح���ق املظاه���رات املناه�ش���ة 
النقالب���ه الع�شكري ال���ذي اأطاح باحلكوم���ة املنتخبة"، 
مقارنًا ب���ن "اأ�شلوب الت�ش���دي للمتظاهرين العراقين 
االآن واالأ�شل���وب املختل���ف ملواجهتهم عندم���ا اجتاحوا 
املنطقة اخل�شراء عام 2016 اأو مظاهرات الب�شرة عام 
2018 والت���ي مل ت�شتخ���دم فيها احلكوم���ة هذ القدر من 

القوة لف�ض املظاهرات".
واعت���ر كوبرين اأن ايران هي من تقود جهود الت�شدي 
للمظاه���رات هذه املّرة عر اال�شتخدام املفرط واملمنهج 
للق���وة"، م�شددّا على اأن "النخب���ة ال�شيا�شية يف العراق 
قررت الت�شدي للمظاهرات بكل الطرق املمكنة للحفاظ 
عل���ى م�شاحلها"، م�ش���ريًا اإىل اأن "ا�شتمرار املظاهرات 
يف ال�ش���وارع العراقية حتى االآن يجعل كل �شيء ممكنًا 
يف "ظل وجود هذا النظام ال�شيا�شي الفا�شد واحلكومة 

الفا�شلة".

)ق�س�س نريد وطن( اإذاعة خا�سة للمتظاهرين .. ورجال دين: جئنا لإ�سالح ما اأف�سده الإ�سالم ال�سيا�سي

�سبعينية تحت�سن �سورة ابنها "ال�سهيد" في التحرير: لماذا يحمل علمًا ويعود ملفوفًا به

عد�سة: حممود روؤوف

الإندبندنت: تظاهرات العراق تعد اأكبر اأزمة 
تواجهها النخبة ال�سيا�سية في البالد

امراأتان م�سنتان تتكفالن بغ�سل مالب�س المحتجين في �ساحة التحرير 
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يوميات �ساحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 ما�س القي�سي

مف���ارز طبي���ة، مبثاب���ة خي���م اإ�شعافية، 
تلعب دور امل�شعف يف هذه املواجهات 
ال�شر�ش���ة الت���ي يتعر����ض له���ا �شب���اب 
االنتفا�ش���ة، جنده���ا متمركزة يف قلب 
�شاح���ة التحري���ر يتن���اوب عليها طالب 
م���ن خمتل���ف االخت�شا�ش���ات الطبي���ة 
حتت ا�شراف طبي لذوي االخت�شا�ض، 
اذ يق���ول ال�شيدالين امل�شرف على احد 
املفارز الطبية، وال���ذي مل يذكر ا�شمه: 
"ان���ا ال�شيدالين الوحيد املتخرج هنا 
وبقية زمالئي امل�شعفن هم متطوعون 

من طالب كلي���ات الطب. جهودنا ذاتية 
تلبي���ة متطلب���ات احل���االت  بحت���ة يف 
االإ�شعافي���ة الت���ي ت�شلنا. نح���اول قدر 
امل�شتط���اع ان ن�شاع���د امل�شابن ح�شب 
م���ا يتوف���ر لدينا م���ن مع���دات وح�شب 
بينم���ا  للم�ش���اب،  ال�شحي���ة  احلال���ة 
احلاالت احلرج���ة جدا نقوم بتحويلها 
اىل امل�شت�شفيات القريبة". وي�شري اىل 
وجود ح���االت حرج���ة يح���ذر بع�شهم 
من حتويله���ا الأي م�شت�شفى تخوفا من 

احتمال اعتقالهم.

ا�شّرة بعدد حم���دود ت�شتقبل مئات من 
امل�شابن يوميا، يت���م ا�شعافهم بجهود 
حثيثة الأيادي بي�ش���اء ب�شكل متناوب، 
بينم���ا حاالت حرجة ن���ادرة حتول اىل 
اق���رب امل�شت�شفيات املجاورة. اذ يعقب 
ال�شيدالين امل�شرف على املفرزة قائال: 
الت�شمم  حاالت  باإ�شعاف  نق���وم  "نحن 
غالبا لكن امل�شكلة تكمن يف ا�شرار من 
ن�شعف���ه وننقذه عل���ى التوجه للتظاهر 
م���رة اخ���رى. كم���ا ان هن���اك ا�شاب���ات 
لكب���ار ال�ش���ن مم���ن يع���اين م���ن بع�ض 

االمرا����ض املزمن���ة، جند منه���م اهماال 
فنح���اول  الع���الج  تن���اول  متابع���ة  يف 
تلبية احتياجاتهم من االدوية املتوفرة 

لدينا".
ام���ا ع���ن كيفي���ة فت���ح املف���ارز وجتمع 
ال�شباب املتطوعن يق���ول: "ل�شنا على 
معرفة �شابقة ببع�شن���ا البع�ض. كل ما 
يف االمر اننا تطوعنا لفتح هذه املفرزة 
به���دف ا�شعاف اخوتنا من املتظاهرين 
ون�شتقب���ل كل طبي���ب او طال���ب ط���ب 
متطوع". وقد ا�شار اىل اهمية متابعته 

ال�شخ�شي���ة وا�شراف���ه عل���ى ا�شتقب���ال 
كل متط���وع بتاأكيد هويت���ه. وي�شيف: 
الطبية هنا يف �شاحة  املف���ارز  "جميع 
التحري���ر تطوعي���ة فيم���ا ع���دا املفرزة 

التابعة لوزارة ال�شحة".
االإ�شعافي���ة  واالدوات  املع���دات  وع���ن 
االحتياطية الت���ي يحملها املتظاهرون 
اىل  م�شتن���دا  يح���ذر  مواجهاته���م  يف 
م�ش���ادر علمي���ة بقول���ه: "م���ن اخلط���اأ 
الغ���ازي  امل�ش���روب  اعتم���اد  ال�شائ���ع 
يف  اخل���ل  او  واخلم���رة  )البب�ش���ي( 

فه���ي  باالختن���اق،  امل�ش���اب  ا�شع���اف 
م���واد ال ت�شاع���د كما ي�ش���اع عنها بل قد 
ت�ش���ر باجله���از التنف�ش���ي يف حالة مت 
الوحي���دة  امل���ادة  بينم���ا  ا�شتن�شاقه���ا. 
امل�شعفة يف مثل هذه احلاالت هو املاء 
ح�ش���را" وقد اك���د على �ش���رورة ن�شر 

هذه املعلومات.
وعن احتمالية وجود تهديدات من قبل 
اي جه���ة يقول: "نح���ن يف مفرزتنا مل 
نتعر����ض اىل اي م�شايق���ات حتى االآن 
لكنن���ا ن�شم���ع هن���ا وهن���اك ع���ن وقوع 

ح���االت م�شايق���ة او اختط���اف لبع�ض 
امل�شعف���ن". وق���د اع���رب ع���ن تخ���وف 
بع�شهم من اظهار هويتهم او ا�شمائهم 

جتنبا حلدوث اي خماطر. 
يف ح���ن اكد على مهنية اي فريق طبي 
�ش���واء كان متواجدا يف املفارز الطبية 
يف  اح���د �شاحات التظاه���ر او الكوادر 
الطبي���ة العاملة يف امل�شت�شفيات قائال: 
"مهنتنا االن�شانية حتتم علينا ا�شعاف 
اي ا�شاب���ات ق���د ت�شلن���ا م���ن اي جهة 
كانت �شواء من املتظاهرين او القوات 

املواجهة لها". 
وفيم���ا يخ����ض احتياجات املف���ارز من 
"نح���ن  يق���ول:  الطبي���ة   امل�شلتزم���ات 
ن�شتقب���ل بع�ض املب���ادرات اخلرية من 
قب���ل  متطوعن م���ن الفري���ق املتواجد 
هنا يف مفرزتنا ومن النا�ض، يترعون 
بكميات من االدوي���ة اقوم انا �شخ�شيا 
بفح�شه���ا من حيث الرتكي���ب الدوائي 
ام���ا  اعتماده���ا"  قب���ل  وال�شالحي���ة 
بالن�شب���ة الأك���رث م���ادة م�شتهلكة يجب 
توافره���ا ب�ش���كل دائ���م يعق���ب: "امل���اء 
املال���ح ال���ذي ي�شتخ���دم كمغ���ذي ُي�شخ 
مبا�شرة يف الوري���د الإ�شعاف امل�شاب، 
واملتوف���ر يف ال�شيدلي���ات ينف���ذ لدينا 
وب�شب���ب جتن���ب ارتفاع �شع���ره لكرثة 
الطل���ب علي���ه اق���وم برتكيب���ه بنف�ش���ي 
يدوي���ا هنا". ويختتم حديث���ه بالتاأكيد 
املتظاهري���ن  اتب���اع  �ش���رورة  عل���ى 
للتعليم���ات االر�شادية جتنب���ًا حلدوث 

اي طارئ يودي بحياتهم.

 عامر موؤيد 

ال�شهيد �شفاء ال�ش���راي والذي دق قلبه 
نب�شاته االخ���رية يف م�شت�شفى اجلملة 
الع�شبي���ة و�ش���ط العا�شمة بغ���داد بعد 
ا�شتق���رار قنبل���ة غ���از م�شيل���ة للدم���وع 
يف راأ�ش���ه ُر�شم���ت �شوره عل���ى جدران 

املطعم الرتكي ويف اغلب ال�شاحات.
م���ا جع���ل انت�شار �ش���ور �شف���اء بكرثة 
والكتابات الت���ي كان ين�شرها يف جدار 
�شفحته عل���ى الفي�شب���وك ومنها "حمد 
يح���ب الع���راق بكدي"، "اأعظ���م فخر اأن 

تكون عراقيا" وغريها. 
بع���د ا�شت�شه���اد �شفاء ال�ش���راي ن�شبت 
خيم���ة با�شم���ه ومكت���وب عليه���ا "اب���ن 
ثن���وة" يف ا�شارة اىل ام���ه التي عا�شت 
طريح���ة الفرا�ض لف���رتة طويل���ة وحبه 
الكب���ري لها ويق���ول عل���ي خريبط وهو 
�شدي���ق لل�شهي���د ان "خيم���ة اب���ن ثنوة 
توا�ش���ل عملها ب�ش���كل يومي يف �شارع 
ال�شع���دون م���ن خ���الل تق���دمي الطع���ام 

للمتظاهرين وكذلك املبيت فيها". 

وا�ش���اف خريب���ط بالق���ول يف حديث���ه 
ل�"امل���دى"، ان "اخليم���ة �شمي���ت با�ش���م 
ابن ثنوة ومتت طباعة قم�شان مر�شوم 
عليها �شورة "�شفاء" وحتتها ولد ثنوة 
يف ا�ش���ارة اىل ا�شتمرارن���ا يف احلركة 

االحتجاجية حلن حتقيق املطالب". 
وا�ش���ار اىل ان "احل���ب الكب���ري للعراق 
من قبل �شف���اء، جعل الكثري يقتدون به 
حت���ى ا�شبح اح���د رموز ث���ورة ت�شرين 
و�ش���وره معلقة على ج���دران ال�شوارع 

املوؤدية ل�شاحة التحرير". 
ال�شهي���د ح�ش���ن الدراج���ي  ال�شاكن يف 
منطق���ة الغزالي���ة وال���ذي غ���ادر احلياة 
اب���و  �شات���ر  ق���رب  راأ�ش���ه  يف  بقنبل���ة 
نوؤا����ض، ق�شيته دولت عاملي���ا وو�شلت 
لتزام���ن  نظ���را  ال���دويل  املجتم���ع  اىل 
ا�شت�شه���اده م���ع و�ش���ول ممثل���ة االمم 

املتحدة بال�شخرت. 
وُر�شم عل���ى جدار نفق �شارع ال�شعدون 
�شورة له والقنبلة تخرتق راأ�شه وقربه 
�شع���ار االمم املتحدة، يف ر�شالة الأهمية 
التدخل االممي واملجتمع الدويل، بغية 

ايقاف العنف املوج���ه �شد املتظاهرين 
ال�شلمين. 

ال�شهي���د االول يف االحتجاج���ات حممد 
ال�شاع���دي، ابن مدينة ال�شدر هو االآخر 
تواجدت �شوره يف �شاحات االحتجاج 
حي���ث رح���ل يف التظاه���رة االوىل يوم 

االول من ت�شرين االول املا�شي. 
يف  الر�شام���ن  اح���د   – �شام���ي  اث���ري 
�شاح���ة التحري���ر يق���ول ل� "امل���دى"، ان 
"الرتكي���ز كان على ابراز من رحل يف 

�شاح���ات االحتج���اج املختلفة �شواء يف 
العا�شمة بغداد او املحافظات العراقية 

االخرى". 
ال�شعل���ة  ه���م  "ال�شه���داء  ان  وا�ش���اف 
امل�شيئة التي ن�شري خلفها، بغية حتقيق 
مطالبن���ا امل�شروعة والت���ي حتفزنا على 
اال�شتم���رار يف االحتجاج���ات وب�ش���كل 

يومي". 
وب���ن ان "بع����ض الر�شم���ات كانت على 
�ش���كل خمطوطة مطبوع���ة ومت و�شعها 

�ش���وارع  مث���ل  منطق���ة  م���ن  اك���رث  يف 
الرتك���ي  املطع���م  وطواب���ق  ال�شع���دون 
و�شاحة التحرير، يف حن هناك الفتات 
با�شماء �شهداء اآخرين وا�شماءهم علقت 

بن جدران �شاحة التحرير كذلك". 
وا�ش���ار اىل ان "هن���اك اف���كارا باقام���ة 
معر����ض يف �شاح���ة التحري���ر ب�ش���ور 
ال�شه���داء واللقط���ات اخلال���دة م���ن هذا 
احل���راك ال�شعبي، ولك���ن مل يتم االتفاق 

اىل االن على املوعد املحدد". 

ــار الــ�ــســبــاب  ــ�ــس ــت ــى ان ــة يــراهــنــون عــل ــادل ــي ــس ـــاء و� ـــب اأط

امل�ستمــرة  للثــورة  رمــز  ت�سريــن"..  "�سهــداء  �ســور 
يف اغل��ب الث��ورات الت��ي �س��هدها الع��امل، تربز 
مث��ل  به��م  لالقت��داء  كرم��ز  لثوري��ني  �س��ور 
جيف��ارا وغاندي وغريه��م، ال ان متظاهري 
ثورة ت�س��رين العراقي��ة جعلوا من ال�س��هداء 
الذي �سقطوا يف الحتجاج نربا�سا لهم ور�سموا 
لوح��ات لهم.  عند دخولك ل�س��احة التحرير وبالخ�س 
يف نفق �س��ارع ال�سعدون ت�س��اهد لوحات ل�س��هداء رحلوا 
من��ذ الول م��ن ت�س��رين الول املا�س��ي واىل يومن��ا هذا، 

وا�سبحوا مبثابة الرمز اخلالد. 

يف خ�سم الحداث املتواترة 
واملناورات اليومية التي ت�سهدها 

�ساحة التحرير يف بغداد منذ 
مطلع ال�سهر املن�سرم، امل�سماة 
انتفا�سة ت�سرين، و ما بني كر 

وفر ب�سدور عارية تلتحف 
برايات الوطن ل�سباب عزل  

م�سلحني بالتحدي وال�سرار، 
ر�سا�سات وقنابل �سوتية 

واخرى م�سيلة للدموع تت�سبب 
يف حالت ت�سمم واختناق 

وا�سابات جلدية حادة قد توؤدي 
اىل املوت يف حال مل جتد  من 

ي�سعفها.


