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 بغداد/ فا�سل الن�سمي

ورغم �ش���ح املعلومات ال���واردة من اإيران ب�ش���اأن اآخر تطورات 
احلراك فيها نتيجة قرار ال�ش���لطات قطع �شبكة الإنرتنت، مثلما 
فعل���ت يف وقت �ش���ابق ال�ش���لطات العراقي���ة، اإل اأن املتظاهرين 
العراقي���ن يتابع���ون باهتم���ام م���ا ي�ش���در ع���ن وكالت الأنباء 
والف�شائي���ات وبع�ض ال�شخ�شيات واجلهات التي لديها �شالت 
بالداخ���ل الإي���راين، اإىل جان���ب م���ا يلتقطه البع�ض م���ن �شكان 
املحافظات املحاذية لإيران من اأخبار عرب و�شائل اإعالم اإيرانية 
ي�شل بثها اإىل تلك املحافظات رغم ال�شعوبات املتعلقة باللغة.

الهتم���ام املتوا�ش���ل بالحتجاجات الإيراني���ة، دفع متظاهري 
�شاح���ة التحرير و�ش���ط بغ���داد اإىل توجيه ر�شال���ة ق�شرية اإىل 
نظرائه���م الإيراني���ن، �شرح���وا فيه���ا مل���اذا يرتدد ا�ش���م بالدهم 
كث���ريًا يف التظاهرات العراقية. وج���اء يف الر�شالة التي كتبت 
بث���الث لغات )العربية والفار�شي���ة والإجنليزية(: »اإىل ال�شعب 
الإي���راين الك���رمي... ت�شاه���دون يف ه���ذه الأي���ام النتفا�ش���ة 
العراقي���ة وت�شتمع���ون لهتاف���ات ال�شباب العراق���ي املحتج �شد 
حكومت���ه، وكث���ري م���ن ه���ذه الهتافات ي���رد فيه���ا ذكر اإي���ران«. 
واأ�شافت: »يهمن���ا اأن تعلموا اأننا ل ن�شمر لل�شعب الإيراين اإل 
امل���ودة، واأن م�شكلتنا مع النظام الإيراين الذي يدعم الفا�شدين 
واملجرم���ن والقتل���ة يف وطنن���ا«. ختم���ت الر�شال���ة بالق���ول: 
»نتطل���ع للتخل�ض م���ن حكامنا الل�شو�ض، كم���ا نتطلع لعالقات 
قوية ورا�شخ���ة مع اأ�شقائنا الإيراني���ن الذين ي�شتحقون نظام 
حكم ع���ادًل ومتح�شرًا. احلكوم���ات الظامل���ة اإىل زوال والبقاء 

لل�شعوب". 

متظاهرو العراق 
يوجهون ر�سالة اإىل 

الإيرانيني
يظهر المتظاهرون العراقيون 

اهتماما ا�ستثنائيا بما يجري 
في الجارة ال�سرقية اإيران من 

مظاهرات واعت�سامات �سد النظام 
هناك على خلفية قيامه برفع 

اأ�سعار الوقود.

 متابعة املدى 

ال�شغ����ب  مكافح����ة  ق����وات  وا�شتخدم����ت 
به����دف  بكثاف����ة،  للدم����وع  امل�شي����ل  الغ����از 
تفري����ق املتظاهري����ن عن ج�ش����ري الأحرار 
اأدى اإىل مقت����ل متظاه����ر  وال�شه����داء، م����ا 
واإ�شاب����ة الع�شرات يف ال�شتب����اكات التي 

ا�شتمّرت حتى �شباح ام�ض الإثنن.
ووفقًا لنا�شط����ن، فاإن خارطة احتجاجات 
بغداد مت����ّددت لت�شم����ل �شاح����ات التحرير 
وج�ش����ور  والط����ريان،  واخل����الين 
اجلمهورية وال�شنك والأحرار وال�شهداء، 
بالإ�شاف����ة اإىل �شارع الر�شي����د الذي يربط 
بن هذه ال�شاحات واجل�شور، موؤكدين اأن 
طلب����ة باأعداد كبرية بداأوا بالتجمع �شباح  
ام�����ض الإثنن يف مناطق الك����رادة والباب 
ال�شرق����ي القريب����ة م����ن �شاح����ة التحري����ر، 
ا�شتع����دادًا للتوج����ه اإىل ال�شاح����ة يف وقت 

لحق.
ف����اإّن جمي����ع  وبح�ش����ب م�ش����ادر حملي����ة، 
مدار�����ض وكليات حمافظة ذي ق����ار اأغلقت 
اإغ����الق  اإىل  بالإ�شاف����ة  الإثن����ن،  �شب����اح 
غالبية املوؤ�ش�ش����ات احلكومية الأخرى يف 
املحافظ����ة، والتي ُكتب عليها "مغلقة با�شم 
ال�شع����ب"، موؤك����دة، ا�شتم����رار العت�ش����ام 
يف �شاح����ة احلبوب����ي مبدين����ة النا�شرية، 

والحتجاجات يف مدينة ال�شطرة.
وبّينت اأن مدين����ة الرفاعي �شمايل ذي قار 
�شهدت ت�شعي����دًا خطريًا لي����ل الأحد، حن 
ا�شتخدم����ت قوات الأم����ن الر�شا�ض احلي 
لتفريق متظاهرين اأغلقوا عددًا من الطرق 
اإط����ارات ال�شيارات  الرئي�ش����ة، واأحرق����وا 
للمطالبة باإطالق �ش����راح نا�شطن اعُتقلوا 

يف وقت �شابق.
ب����ن  والف����ّر  الك����ّر  عملي����ات  وا�شتم����رت 

حت����ى  العراقي����ة  والق����وات  املتظاهري����ن 
ف�����ض  م����ن  الأم����ن  متك����ن  اإذ  ال�شب����اح، 
التظاه����رات اأكرث من مرة، اإل اأنها �شرعان 
م����ا تتج����دد يف مناط����ق اأخ����رى بالرفاعي، 
وبح�ش����ب امل�شادر ذاتها ف����اإن ال�شتباكات 

اأ�شفرت عن اإ�شابة 5 متظاهرين.
ويف الب�شرة، انت�ش����رت القوات العراقية 
بكثاف����ة يف ال�شوارع والتقاطع����ات واأمام 

املق����رات احلكومي����ة، بالتزام����ن م����ع قي����ام 
متظاهرين بقطع الط����رق املوؤدية اإىل عدد 
من املن�شاآت النفطية هي بئر 20، وحقول 
الربج�شي����ة النفطي����ة، بالإ�شاف����ة اإىل قطع 

طريق املوانئ املار عرب خور الزبري.
وعلى الرغم من اإعالن ال�شلطات العراقية 
ع����ن اإط����الق �ش����راح جمي����ع املعتقل����ن يف 
حمافظة املثن����ى، اإل اأن مظاهر الحتجاج 

ب����دت وا�شح����ة يف املحافظة الت����ي اأغلقت 
غالبي����ة مدار�شه����ا ودوائره����ا، حالها حال 
حمافظ����ات جنوبي����ة اأخ����رى مث����ل مي�شان 

ووا�شط وبابل وكربالء.
اإىل ذلك، قال ع�ش����و جلنة حقوق الإن�شان 
يف الربملان العراقي ق�شي عبا�ض اإن جلنته 
تتابع تقارير ت�شري اإىل وجود عنف مفرط 
يت����م ا�شتخدامه من قبل الق����وات العراقية 

ت�شري����ح  م�ش����ريًا يف  املتظاهري����ن،  �ش����د 
طريق����ة  يف  �ش����وء  وج����ود  اإىل  �شح����ايف 
ا�شتخ����دام قناب����ل الغ����از امل�شي����ل للدموع. 
وبّن اأن جلنة حقوق الإن�شان يف الربملان 
طلبت م����ن وزارة ال�شحة تو�شيحًا ب�شاأن 
نوع الغازات امل�شتخدمة �شد املتظاهرين، 
مبين����ًا اأن احلكومة والوزارات مل تتعاون 

مع الربملان يف هذا ال�شاأن.

توا�سل الإ�سراب العام وقطع طرق من�ساآت نفطية
دخ��ل االإ�س��راب العام يف الع��راق يومه الثاين، حيث م��ا زالت مئات املدار�س وع�س��رات الكليات 
واملعاه��د مغلق��ة، ع��دا ع��ن دوائ��ر حكومية خمتلف��ة، واإغ��الق للط��رق الرئي�س��ة يف عدد من 
املحافظات اجلنوبية، بالتزامن مع ات�س��اع رقعة االحتجاجات يف العا�س��مة بغداد، التي و�سل 

املحتجون فيها اإىل ج�سرين جديدين هما االأحرار وال�سهداء. 

قال مر�ش���د احلريات ال�شحفية ام����ض الثنن، اإن 
م�شلحن جمهولن، اختطف���وا �شباح اأم�ض الأحد، 
مرا�ش���ل وكالة بغ���داد اليوم، حمم���د ال�شمري، يف 
حمافظ���ة الديواني���ة، على مقربة م���ن منزله و�شط 
املدينة، فيم���ا اأكد زمالءه تلقيه ع���دة تهديدات منذ 

انطالق الحتجاجات ال�شعبية يف بغداد.
"  ن�شخة منه   ونق���ل املرك���ز يف بيان تلق���ت "امل���دى
ام����ض الثنن  ع���ن "الإعالمي عي�ش���ى الكعبي، اأن 
ال�شم���ري غ���ادر منزل���ه يف العا�ش���رة والن�شف من 
�شب���اح اأم�ض الأحد م�شرعا، تاركا خلفه الباب دون 
اإقف���ال، وحاول �شقيقه الت�ش���ال به قرابة الواحدة 
م���ن ظه���ر الأم�ض، لكن هاتف���ه كان مغلق���ا، ما دعانا 
اإىل التق���دم بب���الغ ر�شم���ي اإىل اأحد اأق�ش���ام �شرطة 
املحافظ���ة، لكنه���م اأخربونا بان الإج���راءات حتتم 
م�ش���ي 2٤ �شاع���ة ليتح���ول البالغ م���ن مفقود اىل 

خمتطف".
"ات�ش���الت ع���دة اأجراه���ا  اأن  واأو�ش���ح الكعب���ي، 
الزم���الء ال�شحفي���ون يف املحافظ���ة م���ع مديري���ة 
ا�شتخب���ارات الديواني���ة وقي���ادة ال�شرط���ة ملتابعة 
الق�شية على امل معرفة مالب�شات احلادث واجلهة 
الت���ي نفذت جرميتها دون معرفة اأي تفا�شيل حتى 

اللحظة".
الأمني���ة  "اجله���ات  احلري���ات،  مر�ش���د  وطال���ب 
والع�شكرية يف الديوانية يالتحرك العاجل لتاأمن 
اإط���الق �ش���راح الزمي���ل ال�شم���ري واحلف���اظ عل���ى 

�شالمته".
ودع���ا "الأحزاب والق���وى ال�شيا�شي���ة اإىل عدم زج 
ال�شحفين يف اأت���ون ال�شراعات ال�شيا�شية وتفهم 
طبيع���ة العمل ال�شحفي البعيد عن التجاذبات على 

اختالفها".

"الت�ش���ال  اأن  مطل���ع،  م�ش���در  ذك���ر  جهت���ه،  م���ن 
بال�شم���ري انقط���ع، منذ �شب���اح الحد ، بع���د تلقيه 
مكاملة هاتفية خرج على اإثرها ومن دون اأن ي�شتقل 

�شيارته اخلا�شة على غري عادته".
واأ�ش���اف، اأن "ال�شم���ري تعر�ض للتهدي���د قبل اأيام 
م���ن قبل ملثمن كانو ي�شتقل���ون �شيارة نوع امبال 
لحتم���ل لوح���ات تعريفي���ة، واأبلغ���وه بالك���ف عن 
التط���اول عل���ى املقاوم���ة، وب���دوره اأخربه���م باأنه 

�شحفي ومهمته نقل الخبار فقط".
من جهتها حتدثت الق���وات الأمنية عن اإجراءاتها،  
مبين���ة "قيامه���ا بالتح���ري ع���ن الق�شي���ة ومتابعة 
ت�شجي���الت كام���ريات املراقب���ة يف حمي���ط من���زل 
مالب�ش���ات  لك�ش���ف  خروج���ه  و�شاع���ة  ال�شم���ري 
املو�ش���وع"، ح�ش���ب م���ا ذك���ر م�ش���در يف ال�شرطة 

ل�"نا�ض".

مر�سد احلريات يطالب بالك�سف عن م�سري ال�سحفي املختطف حممد ال�سمري

 متابعة املدى 

اأك���دت قي���ادة عملي���ات بغ���داد اأم����ض اأنه مت 
اإلق���اء القب����ض ومب�شاع���دة املتظاهرين على 
ع�شابة كانت تخط���ط ل�شرقة البنك املركزي 

العراقي.
وذكر بي���ان �شدر ع���ن قيادة عملي���ات بغداد 
اأن���ه "بتع���اون واإخبار من قب���ل املتظاھرين  
متكن���ت قطع���ات قي���ادة عملي���ات بغ���داد من 
اعتق���ال ع�شابة موؤلفة من ع�ش���رة اأ�شخا�ض 

حاول���وا التقرب من البن���ك املركزي بھدف 
ال�شرق���ة واإحلاق ال�شرر، بع���د منت�شف ليل 
الح���د 17 م���ن ت�شري���ن الث���اين اجل���اري"، 
فيما اأ�ش���اف البيان اأنه "متت احالتھم اإىل 

التحقيق لينالوا جزاءھم وفق القانون".  
ه���ذا و�ش���كل متظاه���رون جل���ان تفتي�ض يف 
�شاح���ات التظاه���ر  بع���د التفج���ريات الت���ي 
�شهدته���ا �شاح���ة التحري���ر قبل يوم���ن بغية 
حماي���ة اأنف�شه���م م���ن املند�ش���ن والعابث���ن 

وامل�شاغبن. 

املتظاهرون يلقون القب�ض على ع�سابة 
حاولت �سرقة البنك املركزي العراقي

ت�سميم الفنان الكبري �سياء العزاوي
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 �ساكر االأنباري 

�ش���يء  كل  قب���ل  يتطل���ب  ث���ورة  اأي  انت�ش���ار 
املوا�شل���ة، موا�شل���ة الث���ورة وابت���كار ط���رق 
جديدة لدميومتها، وامتدادها اأفقيًا وعموديًا، 
واملع���روف عن���ا نح���ن، العراقي���ن، اأننا نهب 
ب�شرعة ونحتج بعنف، ثم يختفي حما�شنا مع 
مرور الأيام. لكنكم اأثبتم خطاأ هذه املقولة مما 
يدل على وعيكم باحلا�شر، وتوجهكم ال�شائب 
يف ك�شر اأمناط التفكري التي �شادت بيننا نحن 
اجلي���ل الق���دمي. واأمناط التفك���ري التي �شادت 
بينك���م، عل���ى غفل���ة م���ن اجلمي���ع، ول تفهمها 
مافيا ال�شلطة احلاكمة، هي اأن عراقكم واحد، 
بنخيله واأه���واره و�شحاريه وماآذنه واأنهاره 
واأعرا�ش���ه وماآمت���ه، واأحالمك���م يف م�شتقب���ل 
واعد ه���ي واح���دة �شمل���ت كل العراقين، ول 
تفرق بن مدينة واأخرى، وم�شرق دون مغرب، 
لأن اجلرح واحد، والكرامة واحدة. لقد اأذلوا 
كربياءنا الوطني، و�شرقوا ثرواتنا، ودمروا 
م�شتقب���ل اأطفالنا، واأهانوا معارفنا، وحاولوا 
ب���كل الط���رق، مب���ا يف ذل���ك القت���ل واخلط���ف 
والتهج���ري والتجوي���ع، حتويلن���ا اإىل قطعان 
مذهبي���ة وقومية ودينية، من اأجل دفن الهوية 
الوطني���ة العراقية، التي تكونت عرب التاريخ، 
و�شنعت ح�ش���ارات متعاقبة تظل �شواخ�شها 
من���ارات للب�شري���ة حتى هذه اللحظ���ة. �شلمية 
والعادل���ة،  املحق���ة  ومطالبك���م  تظاهراتك���م، 
تقلقهم وتق�ض م�شاجعه���م من �شقوط �شريع، 
قادم، ف�شعوب العامل معكم، وح�شارّيتكم التي 
�شاهده���ا اجلميع عل���ى و�شائ���ل الإعالم تثبت 
ج���دوى تل���ك ال�شلمي���ة، والت�شام���ن اليومي، 
بح���ر  يف  �شهرتك���م  الت���ي  الإن�شاني���ة  وروح 
الثورة الهادر. وحدة املطلب التي راأيناها يف 
�شاحات املدن املنتف�شة، ) نريد وطن( ل ميكن 
اأن ت�ش���در اإل من قلوب نقية، وعقول متنورة، 
واإرادة ل تلن، ول ميكن اإغراوؤها بالر�شاوى 
والوعود. وم�ش���رية ا�شرتجاع الوطن تطلبت 
منك���م �شاللت م���ن الدماء واجل���روح والآلم، 
وهو الراأ�شمال ال���ذي ل متتلكه حكومة املافيا 
اأخربك���م  اأن  واأود  وع�شاباته���ا،  واأحزابه���ا 
ب�شدق اأن ثورتك���م اأذهلت العامل، واأنكم جيل 
ل ميكنه���م فهم���ه، وه���و جي���ل ل���ن ُيه���زم على 

الإطالق
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ك�ش���ف م�ش���در ع�شك���ري عراقي ل���� موق���ع "العربي 
اجلدي���د" اأن ع���دد �شحاي���ا القتل بقناب���ل الغاز يف 
بغ���داد ي�ش���اوي ع���دد �شحاي���ا القت���ل بالر�شا����ض 
احل���ي، فيما تق���ول منظمات حقوقي���ة اإن تظاهرات 
الع���راق �شهدت �شقوط 325 قتياًل وقرابة 17 األف 

م�شاب.
واأو�ش���ح امل�ش���در اأن الإ�شاب���ات بلغ���ت اأك���رث م���ن 
17 األ���ف اإ�شاب���ة يف عم���وم العراق من���ذ الأول من 
اأكتوبر/ت�شري���ن الأول، منه���ا نح���و 9 اآلف ب�شبب 
الختناق والبقية بفعل الذخرية احلية التي تطلقها 

قوات الأمن العراقية �شد املتظاهرين.
ويف ال�شي���اق، قالت ع�شو جلنة حقوق الإن�شان يف 
الربمل���ان العراقي ي�شرى رجب   اإن قنابل الغاز اأدت 
اإىل مقتل ن�شبة كبرية من املتظاهرين الذين �شقطوا 
يف �شاحات الحتجاج"، مبينة اأن القوات العراقية 
تفتقر لثقافة ا�شتخدام هذه القنابل وقد ا�شتخدمتها 

بطرق خاطئة اأدت اإىل مقتل متظاهرين. 
واأ�ش���ارت رجب اإىل اأن بع����ض عنا�شر قوات "ف�ّض 
ال�شغب" ا�شتهدفت روؤو�ض املتظاهرين بنية القتل، 
لفت���ة اإىل اأن م���ن مل ُيقت���ل فه���و معر����ض لالإ�شاب���ة 

بالختناق املف�شي للموت.
وتابع���ت اأن "الق���وات العراقي���ة ا�شتخدم���ت قنابل 
الغاز م���ن نوع "�شي اأف"، وهو حتتوي على ن�شبة 
من ال�شم���وم التي توؤدي اإىل العم���ى واإىل اإجها�ض 
الطف���ل عند امل���راأة احلامل، واحلروق م���ن الدرجة 
الثاني���ة التي ت�شبب املوت. ونظرًا لإ�شرار ال�شباب 
على البق���اء ب�شاح���ات الحتجاج، فاإن كث���ريًا منهم 

تعر�ض لهذه الغازات اخلطرية".
م���ن جهته، يوؤك���د رئي�ض جلنة حق���وق الإن�شان يف 
جمل�ض النواب العراقي اأر�شد ال�شاحلي يف ات�شاٍل 
مع "العربي اجلدي���د"، اأنه "�شمع هذه ال�شائعات"، 
واأن���ه ب�شدد "درا�شة املل���ف خلطورته، وعر�شه يف 
جمل����ض النواب بعد اكتمال التقرير النهائي لأعمال 

العنف التي تعر�ض لها املحتجون". 

ولف���ت ال�شاحل���ي اإىل اأن "التاأكي���دات احلكومي���ة 
تن�ض على اأن قنابل الغاز امل�شيلة للدموع التي اأدت 
اإىل ح���الت وفاة بالع�ش���رات ملتظاهري���ن غالبيتهم 
نعت يف  �شقطوا يف �شاحة التحرير ببغداد، اأنها �شُ

�شربيا ويوغ�شالفيا".
وانت�شرت خالل الأيام املا�شية اأحاديث بن �شفوف 
املتظاهري���ن والنا�شط���ن ب�ش���اأن ا�شت���رياد العراق 
قناب���ل غاز لتفريق املتظاهرين حتمل �شمومًا توؤدي 

اإىل �شلل امل�شتن�شقن لها. 
وتفي���د �شه���ادات متظاهري���ن ومنظم���ات حقوقي���ة 
حملية ودولية باأن غالبية �شحايا تظاهرات العراق 
الت���ي انطلقت يف الأول م���ن اأكتوبر/ت�شرين الأول 
املا�شي �شقطوا جراء ال�شتهداف املبا�شر والإطالق 
الأفقي للر�شا�ض احلي جتاه املحتجن، وا�شتخدام 

قنابل الغاز امل�شيل للدموع. 
املبا�ش���ر  ال�شته���داف  بنف���ي  احلكوم���ة  وتكتف���ي 
للمتظاهرين عرب ت�شريحات للمتحدث با�شم مكتب 
رئي����ض ال���وزراء اللواء املث���ري للجدل عب���د الكرمي 

خلف. 
وبح�ش���ب تقارير طبي���ة عراقية واأخ���رى حقوقية، 
اأبرزه���ا املفو�شي���ة العلي���ا حلق���وق الإن�ش���ان، فاإن 
تظاهرات العراق �شهدت �شقوط 325 قتياًل وقرابة 
األ���ف م�ش���اب، وهو ما �شاه���م بتزايد الأعداد   17

الوافدة اإىل ميادين و�شاحات التظاهرات.
وتقول الطبيبة املرابطة يف �شاحة التحرير ببغداد 
جمان���ة العل���واين ل�"العرب���ي اجلدي���د" اإن "قتل���ى 
�شاح���ة التحري���ر لوحده���ا بلغ���وا اأك���رث م���ن 100 
متظاهر، ونحن نعّدهم دون توثيق اأو �شور، ولكن 
ن�شاهدهم من بعيد كيف ي�شقطون بعد ا�شتهدافهم"، 
م�شيف���ة "اإج���رام كبري يتعر�ض ل���ه املتظاهرون يف 

�شاحة التحرير".
ويف مي�شان اأكد نا�شط���ون ومتظاهرون اأن "القمع 
ال���ذي واجه���ه املحتجون مل يك���ن من ق���وات الأمن 
اإمنا ح�شل نتيجة دخ���ول ف�شائل م�شلحة واأبرزها 
ع�شائ���ب اأه���ل احلق وب���در، وقد ت�شب���ب ا�شتخدام 
الر�شا�ض احلي مبقتل الع�شرات من املتظاهرين".

م�ساهدات م�سائية من التحرير: يكتبها �سعدون حم�سن �سمد 
ال�سهداء، التحرير، ال�سنك، م�ساء االحد 

17-11-2019، من ال�ساعة 6:30 وحتى 
ال�ساعة 9:00.

1.  عاد ج�شر الحرار اإىل امل�شهد مع ان�شحاب 
الق���وات امل�شوؤول���ة ع���ن حمايت���ه من���ه �شب���اح 
اأم����ض، وعلي���ه كان ل بد م���ن امل���رور عليه، لكن 
قب���ل اأن افع���ل ذل���ك فك���رت، اإن كان ميكنن���ي اأن 
اأب���داأ من ج�ش���ر ال�شهداء، ولو عل���ى �شكل مرور 
عاب���ر بال�شيارة، لأرى الو�شع عليه. يف البداية 
دخل���ت م�شي���ًا م���ن �شاح���ة الم���ن عل���ى �ش���ارع 
اخللف���اء، لأنني كن���ت اتوقع اأن يك���ون الطريق 
اإلي���ه مقطوعًا، لكن تبن اأن ل قطوعات بل انني 
فوجئت بعدم وجود اأي انت�شار للقوات المنية، 
ما عدى بع�ض عنا�شر من اجلي�ض اأو هكذا بدى 
يل من مالب�شهم، غري م�شلحن يقفون قريبًا من 
متثال معروف الر�شايف، والو�شع على اجل�شر 

طبيعي وال�شيارات تعربه اإىل جانب الكرخ.
 2. يف �شاحة الوثبة اأي�شًا كان الو�شع طبيعيًا، 
وعل���ى ط���ول الطري���ق منه���ا اإىل �شاح���ة حافظ 
القا�ش���ي مل اأحل���ظ عل���ى وج���وه النا����ض وه���م 
ميار�شون حياتهم الطبيعية اأي عالمة ترقب اأو 
قل���ق من حدوث م�شادمات اأو اإلقاء قنابل غازية 

اأو ما اإىل ذلك.
م���ن  الع�ش���رات  الأح���رار كان  3.  عن���د ج�ش���ر 
ال�شب���اب ينت�شرون باملحيط لكن لي�ض بالطريقة 
الت���ي �شاهدتها يف املرة ال�شابق���ة بنف�ض املكان، 
حي���ث كان الو�ش���ع اك���رث ا�شرتخاء ه���ذه املرة، 
ولي����ض عل���ى الوج���وه املنت�ش���رة ما ي�ش���ري اإىل 
ترقبه���ا حلدوث ح���ادث. قب���ل اأن ا�شعد اجل�شر 
�شاه���دت على ميين���ي �شيارة ا�شع���اف مركونة. 

ويف مدخله تعر�شت اإىل عملية تفتي�ض واحدة، 
وب�شبب الظ���الم وح�شد ال�شباب املنت�شرين عند 
القط���ع اأعل���ى اجل�ش���ر مل ا�شتط���ع اأن اتب���ن اإن 
كان القط���ع من اخلرا�شان���ة اأم من بقايا �شفائح 
ع���ادة  املحتج���ون  ي�شتعمله���ا  الت���ي  الملني���وم 
لالحتم���اء خلفها. نزلت اجل�ش���ر وتركت ال�شاب 
خلف���ي يعمل���ون عل���ى تعزي���ز مكانه���م والتزود 
بالغطي���ة وبقي���ة امل�شتلزم���ات. وعن���د اكم���ايل 
اأن  طريق���ي باجت���اه �ش���ارع اخللف���اء لحظ���ت 
عج���الت التكتك ت�شري باجت���اه �شاحة الر�شايف 
كان  اإن  معرف���ة  يت�ش���ن  ومل  طبيع���ي،  ب�ش���كل 
بامكانه���ا الو�ش���ول اإىل ال�شاح���ة اأم اأن الطريق 

اليها مقطوع.
اأن  وج���دت  اخل���الين  م���ن  اق���رتب  واأن���ا    .4
املحتج���ن يقطع���ون الطري���ق اأم���ام ال�شيارات، 
ع���دد  با�شتعم���ال  بغ���داد،  اأمان���ة  مبن���ي  عن���د 
م���ن حاوي���ات النفاي���ات. اأم���ا عج���الت التكت���ك 
والدراج���ات الناري���ة في�شم���ح له���ا بامل���رور من 
ال�شاي���د الث���اين، حي���ث توج���د نقط���ة تفتي����ض 
خم�ش�ش���ة له���ا. وعن���د تفتي�ش���ي واأن���ا اأدخ���ل 
لحظ���ت اأن من يتوىل العملي���ة ثالثة فقط وهم 
ل يكادون ي�شيط���رون على الزخم الذي يفد اإىل 
�شاحة اخلالين من هذا املنفذ، لكن مع ذلك هناك 

نقطة اأخرى للتفتي�ض.
 5. عندما جت���اوزت التفتي�ض باجت���اه ال�شاحة 
لحظ���ت اأن هن���اك دخانًا كثيفًا ج���دًا، وهو اأكرث 
كثاف���ة من اأن يكون دخان اإطارات، لذلك ح�شبته 
دخانا ينبعث حريق م���ا، وفعاًل تبن اأنه ينبعث 
م���ن املنطقة الواقع���ة خلف امل�ش���رف ال�شناعي 
وه���ي املنطق���ة الت���ي تعر�ش���ت حلري���ق �شباح 
ال�شب���ت. مبدخ���ل ال�شن���ك التفتي����ض اأدق واأكرث 
انتظامًا، حيث ينق�ش���م الداخلون اإىل طابورين 

عن طريق احلبال واأمام كل طابور يوجد �شابان 
يتوليان تفتي�ض كل �شيء وبدقة عالية. وبعد اأن 
جتاوزتها لحظت وجود خيمتن كبريتن بباب 
امل�ش���رف ال�شناع���ي اإحدهما عب���ارة عن مفرزة 
طبية والأخ���رى خم�ش�شة للدع���م اللوج�شتي. 
ومقابلهم���ا مبدخ���ل اجل�ش���ر متو�شع���ت مفرزة 

طبية �شغرية.
يكت�ش���ي  اأخ���ذ  ال�شي���ارات  موق���ف  مبن���ى   .6  
العل���م  اأن  اله���م  لك���ن  تدريجي���ًا،  بال�شع���ارات 
العراق���ي ين�شدل من اأعاله وعل���ى طول زاويته 

املقابلة.
جه���ة  م���ن  ال�شع���دون  اىل  الدخ���ول  كان   .7  
اخلالين �شعبًا قلياًل ب�شب���ب الكتل التي ت�شده، 
حي���ث ترتك الفتحة الوا�شع���ة الوحيدة خلروج 
ال�شي���ارات وعج���الت التكت���ك. وقب���ل املنفذي���ن 
ال�شيق���ن املخ�ش�ش���ن للتفتي����ض تواجه جهود 
ال�شب���اب �شعوبة يف اقن���اع الوافدين ب�شرورة 
نقط���ة  بع���د  فق���ط.  منه���ا  بالدخ���ول  اللت���زام 
التفتي����ض اأثار اإعجابي نظافة ال�شارع الذي كان 
اإىل م�ش���اء اجلمع���ة اأ�شبه مبك���ب نفايات ب�شبب 
ك���رثة املخلف���ات و�شعوبة ال�شيط���رة عليها، مع 
اأن جه���ود التنظي���ف ل تتوقف حتى يف حلظات 
ال�ش���د وانت�ش���ار الغ���ازات، وق���د �ش���ورت يومًا 
م�شه���د �شاب ي�شتعمل ما�شحت���ه جلمع النقا�ض 
قريب���ًا جدًا من احلاجز الأخ���ري الذي تقف خلفه 
�شرطة مكافحة ال�شغ���ب، وكان يفعل ذلك ب�شرب 
وه���دوء بينما اجلميع من حول���ه ميرون بهياج 
�شديد ب�شب���ب الغازات اخلانقة وم���ا يتبعها من 

عمليات اإ�شعاف اأو هرب اأو ما اىل ذلك.
 8. على امتداد الطريق باجتاه النفق بدا الباعة 
ينت�شرون من جديد وهن���اك عدة حمال جتارية 

فاحتة اأبوابها ومتار�ض عملها ب�شكل طبيعي

م�سدر ع�سكري يعرتف: املتظاهرون يقتلون بقنابل الغاز 
اختناقًا وعرب اإ�سابة الراأ�ض
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دخل���ت التظاه���رات، مرحل���ة جدي���دة م���ن 
الت�شعي���د ب���ات الإ�ش���راب العام ج���زءًا من 
الك�شب���ة  اآلف  تفاع���ل  ظ���ل  يف  مالحمه���ا، 
وطلب���ة اجلامع���ات واملدار����ض، يف بغ���داد 
وحمافظ���ات الو�شط واجلن���وب، على وقع 
موج���ة م���ن الأمط���ار و�ش���ط انت�ش���ار اأمني 

مكثف، ودوي �شواريخ يف العا�شمة. 
�شاع���ات  من���ذ  بغ���داد  العا�شم���ة  و�شه���دت 
الأوىل، م���ن يوم الأحد 17 ت�شرين الثاين ، 
توافد املئات من طلبة اجلامعات واملدار�ض 
لالإ�ش���راب  تطبيق���ًا  التحري���ر  �شاح���ة  اإىل 
عن ال���دوام، والوقوف جنب���ًا اإىل جنب مع 
املعت�شمن منذ ما يق���ارب ال�شهرين، موعد 

انطالق التظاهرات.
واخل���الين  الط���ريان  �شاح���ات  و�شه���دت 
والفردو����ض، تواف���د مئ���ات املحتج���ن من 
مناط���ق العا�شمة املختلف���ة، تكثفت بالقرب 
من ج�ش���ر ال�شن���ك واخلالين بع���د �شيطرة 
املتظاهرين عليهما عق���ب اأ�شبوع داٍم خّلف 

الع�شرات من القتلى واجلرحى.
يف ق�ش���اء احل�شيني���ة �شم���ايل بغ���داد، قام 
طالب املدار����ض بقطع اجل�ش���ر الذي يربط 
الق�ش���اء مبرك���ز العا�شم���ة، معربي���ن ع���ن 
ت�شامنه���م م���ع حمتج���ي �شاح���ة التحرير، 
يف م�شه���د تكرر كثريًا خ���الل الحتجاجات 

اجلارية.
مل مين���ع تاأث���ر حمافظة ذي ق���ار مبنخف�ض 
ج���وي وانخفا�ض درجات احل���رارة ب�شكل 
ملح���وظ وهط���ول الأمط���ار، تدف���ق مئ���ات 
الطلب���ة واملوظف���ن امل�شرب���ن ع���ن الدوام 
ل�شاح���ة العت�ش���ام يف احلبوب���ي مبدين���ة 

النا�شرية.
وا�شتم���ر املئ���ات مب���دن املحافظ���ة املختلفة 
يف العت�شام الذي تعزز بالإ�شراب، بينها 
ق�شاء الغ���راف، الذي �شه���د اأ�شبوعًا حافاًلً 
ب�شل�شل���ة حرائ���ق طالت بي���وت م�شوؤولن، 
قتي���ل  ب���ن  ال�شحاي���ا  ع�ش���رات  و�شق���وط 
وجري���ح، قبل اأن ت�شل تعزي���زات ع�شكرية 
وتعل���ن حظرًا للتجوال، ك�ش���ره املحتجون 

والأهايل غري ممتثلن له.
كما �شهد ق�ش���اء ال�شطرة تظاهرات غا�شبة 
اأح���زاب  �ش���د  ثوري���ة"  "هتاف���ات  حمل���ت 
ال�شلط���ة والنف���وذ الإي���راين، مطالبة قا�شم 
�شليماين قائد فيلق القد�ض الإيراين بالكف 
عن التدخل يف ال�شاأن العراقي، فيما هددت 
اأظه���رت مقاط���ع  م���ا  بالت�شعي���د، بح�ش���ب 

م�شورة.
اإىل اأق�شى اجلنوب، ا�شتمرت الحتجاجات 

والعت�شام���ات ق���رب مبن���ى املحافظ���ة يف 
مدينة الب�ش���رة، وردد املتظاهرون هتافات 
حما�شي���ة تطالب بتغيري ج���ذري لالأو�شاع 

القائمة يف البالد.
مل يتاأخ���ر اأ�شح���اب "�ش���وق ال�ش���الم" يف 

مدينة احللة عن غلق حمالتهم منذ ال�شباح 
والتجم���ع يف ال�شوق والتوج���ه اإىل �شاحة 
الحتج���اج و�ش���ط املدين���ة، الت���ي و�شل���ت 
ان�شم���ام  بع���د  الآلف،  اإىل  فيه���ا  الأع���داد 
ف���رع نقاب���ة املعلم���ن اإىل املتظاهرين قرب 

الثورة".  "جم�شر 
وطالب الك�شبة الذين ان�شموا للمعت�شمن 
باإ�شق���اط النظام احل���ايل، فيما رفعوا لفتة 
متثلهم كتب عليها "اأغلقنا اأبواب رزقنا لكي 

نفتح اأبواب الوطن".

واأعلن املحتج���ون يف احللة مركز حمافظة 
باب���ل عن مبادرة "حمام���ة اأكتوبر" للتعبري 
ع���ن �شلمية الحتجاج، حيث اأطلقوا 1000 
حمام���ة بي�ش���اء يف �شم���اء املحافظ���ة، م���ع 

ا�شتمرار العت�شام.
يف كربالء، اأغلق اأ�شحاب املحالت التجارية 
يف منطقة "باب اخلان" حمالهم وان�شموا 
اإىل املعت�شم���ن يف فلك���ة الرتبي���ة، و�ش���ط 
املحافظ���ة، كم���ا ان�شم فرع نقاب���ة املعلمن، 
و�شط انت�شار اأمني مكثف ملختلف �شنوف 

القوات يف املحافظة.
كانت الديوانية وما زالت من بن املحافظات 
الأ�شخن احتجاجًا والأ�ش���د تعر�شًا للقمع، 
و�شه���دت اإح���راق وغل���ق مبني���ي املحافظة 
وجمل�شه���ا م���ّرات عدي���دة، رافقه���ا ع�شرات 
القتل���ى ومئات اجلرح���ى اأثن���اء حماولت 
تفري���ق املتظاهري���ن يف الأ�شابي���ع الأوىل 

للتظاهرات.
من���ذ ال�شب���اح عل���ق �شائق���و ك���راج مدين���ة 
"عف���ك" �ش���رق الديواني���ة، لفت���ة تو�ش���ح 
ان�شمامهم للم�شربن ع���ن العمل والدوام، 
يف وق���ت جتمع اآلف الطلب���ة واملتظاهرين 

و�شط املحافظة معلنن الإ�شراب.

 رعد اأطياف

من ال�شعب معرفة هوية الفنان الذي ي�شهر على 
نفق  ت�شرين يف  انتفا�شة  لوحة معربة عن  ر�شم 
التحرير، ومن الع�شري للغاية فرز هويات الن�شاء 
الالتي يقمن بدور جّبار يف الدعم الطبي ل�شباب 

املنتف�شون  اأنهى  لقد  اأخرى:  بعبارة  النتفا�شة. 
ع�شر الطوائف، ومنحونا كمية هائلة من نكران 
عنه  يعجز  ما  بامل�شوؤولية،  والإح�شا�ض  ال��ذات 
ل  ولكي  اخل�شراء.  املنطقة  يف  موظف  اأ�شغر 
يف  ال��دخ��ول  لنا  ينبغي  التجريد  ط��ور  يف  نبقى 
عمق هذا احلدث التاريخي الذي �شّجل لنا الكثري 

من الق�ش�ض امللهمة.
�شديد  بتوق  يندفعون  اجلن�شن  كال  من  �شباب 
لتقدمي اخلدمات الطبية، واحلر�ض على تنظيف 
�شائقي  م��ن  والع�شرات  النفايات،  م��ن  ال�شاحة 
لنجدة  نظريها  ق��ل  بب�شالة  يتحركون  التكتك 
نقطة  اإىل  باملجان  الركاب  وتو�شيل  امل�شابن، 

اآمنة ل ي�شلها مدى القنابل الدخانية. ثّمة �شباب 
متدرعون بج�شارة وقوة قلب معلقن هناك فوق 
اأحد!(، كحائط �شد،  �شطح املطعم الرتكي )جبل 
يخففون ال�شغط على اأ�شدقائهم لكيال ي�شل تاأثري 

القنابل الغازية بالقرب من �شاحة التحرير!
بعد الرجوع من �شاحة التحرير، ب�شحبة �شائق 
التكتك، كنت اأفكر بالأجرة املنا�شبة، لأنه ا�شرتط 
علي اأن يو�شلني حيث اأريد، فقلت له لقد و�شلت 
اإىل حمطتي، اأنزلني هنا رجاًء. حاولت اأن اأعطيه 
ال�شارم،  برف�شه  فاجئني  لكنه  املنا�شبة  الأج��رة 
بقبول  اأقناعه  حاولت  للم�شاومة،  القابل  وغري 
الأجرة ل�شراء الوقود، غري اأنه رف�ض بقوة وهو 
"بخدمتك  ويجيبني  الربيئة  مبالحمه  يرمقني 

خايل وين مرتيد ببال�ض!".
التحرير،  �شاحة  يف  املرابط  �شديقي،  يل  يروي 
عن  ي�شاأل  اأق��ارب��ي  اأح��د  هاتفني   : معربة  ق�شة 
لكي  التحرير،  ل�شباب  ال�شرورية  الحتياجات 
ي��ت��ربع ب���الأم���وال ال��الزم��ة ل��ه��ذا ال�����ش��اأن. اخ��ربه 
الطبية  وال��ل��وازم  الغذائية  امل���واد  اأن  �شديقي، 
ل�شائقي  التربع  هو  نحتاجه  فما  بكرثة،  متوفرة 
فعلى  الذاتي،  بالتمويل  يعملون  لأنهم  التكتك؛ 
لعجالتهم  الوقود  �شراء  يف  معهم  ن�شاهم  الأق��ل 
وتو�شيل  اجلرحى  نقل  يف  نهار  ليل  تعمل  التي 
املناطق  من  ا�شتثناء  بال  وكلهم  باملقابل،  الركاب 
الفقرية، فهم الطبقة الكادحة التي وجدت نف�شها 
رة" يف تقدمي العون! فقامت مبا قامت به  "مق�شّ

�شديقي  اأن  بالطبع  الق�شري.  هذا  عن  للتعوي�ض 
هنا ل يتكلم عن املثقفن، واإمنا عن �شائقي التكتك 
يكمل  املبلغ،  و�شلني  الأم���ر،  يف  املهم  النبالء، 
و�شرعت  لل�شائقن،  م��ه��روًل  وذه��ب��ت  �شديقي، 
قاطع،  برف�ض  وجوبهت  باملو�شوع،  مبفاحتتهم 
هذا  بقبول  توريطنا  تريد  ه��ل  جوابهم:  وك��ان 
خارجية  جهات  باأن  بعد  فيما  ُنتَّهم  لكي  املقرتح، 

تقوم بتمويلنا؟!
اأفالم  "�شائد اجلوائز" يف  �شخ�شية  نتذكر  كلنا 
الغرب الأمريكي. �شائد اجلوائز الذي كان يجوب 
الفيدرالية  لل�شلطات  مطلوب  عن  بحًثا  الوليات 
على  حتر�ض  هوليوود  وكانت  مغٍر،  اأجر  مقابل 
الأ�شطورية على �شائدها  ال�شفات  اإ�شباغ بع�ض 
�شاحة  يف  راأيناه  حقيقي  بطل  ثّمة  لكن  البطل. 
�شابًقا  �شمعتم  هل  امل��وت!  �شائد  وهو  التحرير، 
ال��ورود  بعمر  فتيان  اإنهم  العظيم؟  ال�شائد  بهذا 
اأرباب  عادًة  ي�شتخدمها  �شميكة،  قفازات  يرتدون 
كما  الدخانية  القنابل  على  يتقافزون  احل���دادة، 
النمور اجلائعة، ثم يرمونها بدلٍو نحا�شي مملوء 

ببع�ض املاء وهم يك�شرون اأنيابهم لوجه املوت!
يف  وال��ن��وم  امل���وت  م��ع  الت�شالح  اخ��ت��اروا  لقد   
القنابل  بهذه  التالعب  اختار  البع�ض  اأح�شانه. 
كنجوم كرة القدم، فاأظهروا مواهب وطرق فريدة 

يف رد القنابل على مطلقيها!
اإنهم يت�شامنون حتى مع املوت، ويتو�شلونه لكي 
يوؤخر قلياًل من موتهم، فل�شان حالهم يقول: اأّيها 
املوت، نحن يف العراق موتى موؤجلون، فاأمهلنا 

قلياًل لن�شنع احلياة "لنّقاد" العقل اجلمعي!

ال����ط����اب ي��ن��ع�����س��ون الح���ت���ج���اج���ات..  

درو�������������ض م������ن ������س�����اح�����ات ال���ت���ظ���اه���ر

تك . تك .. تك ..
هذه نربة ال�شاعة ال�شفرية لبدء اخلتام .. ،

ف� .. ثمة يف احلو�ض اخللفي بقايا طماطة فائتة
امتزجت مع دم الذين اآثروا حمرة القربان على رمادية اللغة 

،
فكان رقم تكتكي قانيًا ك� .. لون الأ�شيل .. هكذا :

من 1 / 10 / 2019 وحتى اخلال�ض ..
يزول الرماد وتبقى البالد ….

 
*********************

 علج .. علج … اأبو ال�شهم يا علج …  
ثم توارى الولد يف قيامة الدخان ،

فهرعْت اأ�شابعي لتنتزع �شباه من �شف�شطة القنابر …
يا الله ..

لقد فزُت به بعد �شيول عارمة من ال�شّدة وها هو يردد باإعياء 
:

.… َمَت  … �شَ – و   .. …… ج  … ل�  ع�   .. – علج 
هل مات الولد ؟؟!!! …….

�شوؤايل يتيم م�شّمخ بال�شخام ،
ومثل اأي ُمَعّلم جغرافيا موغل يف الِقَدم

انتهى به املطاف اىل ) بائع فراراة (
اأهّز ورق اأطل�ض العامل بغية احل�شول على هواء .. هواء 

جيد
يزيل ال�شيق عن اأنفا�ض الفتى ،

ورحُت اأطبطب على تفاحتي خديه واأهم�ض يف م�شمعه :
) اأين يقع العراق .. ؟( ..

متلمل قلياًل ، ثم قال :
) – العراق ل يقع …. ( … ،
وانَف�ضَّ املوت من ال�شاحة …

من يوميات �سائق 
ال�… تك تك.. 

 �سلمان داود حممد
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مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

املتظاهرون يك�سبون رهان "ال�ستاء" و"البطانيات" تك�سو خيم العت�سام

متابعة املدى 

تلت���زم الإدارة الأمريكية ال�شمت حيال 
الحتجاج���ات املطلبي���ة يف العراق �شد 
نظ���ام �شاهمت يف اإر�شائ���ه بعد غزوها 
الب���الد والإطاح���ة بحكم �ش���دام ح�شن 
ع���ام 2003، حيث ن�شرت ع�شرات اآلف 
اجلنود وواكبت املرحلة النتقالية فيه. 
يو�شح هذا الغي���اب الكبري خالل نقطة 
حت���ول رئي�شة يف العراق، مدى تال�شي 
م�شالح الوليات املتحدة ونفوذها منذ 
الغزو، والذي فتح الباب على م�شراعيه 

اأمام اإيران.
وق���ال م�ش���وؤول عراقي ب���ارز طلب عدم 
الك�ش���ف ع���ن هويت���ه اإن "الفج���وة بن 
الع���راق واأم���ريكا مل تك���ن كب���رية عل���ى 
الإط���الق مثلما و�شل���ت اإلي���ه الآن، ول 

تزال تزداد حجما".
وقام���ت الولي���ات املتح���دة بع���د الغزو 
بح���ل الدول���ة العراقية واإع���ادة بنائها، 
حيث اأو�شل���ت اإىل احلكم طبقة جديدة 
من النخ���ب ال�شيا�شية التي اأقامت معها 

�شالت �شخ�شية وثيقة.
و�شرع���ت يف بن���اء جي�ض جدي���د ون�شر 

اأك���رث م���ن 170 األف جن���دي يف العراق 
قب���ل  الع�شك���ري  وجوده���ا  ذروة  يف 

الن�شحاب عام 2011.
الق���وات  لعب���ت  احل���ن،  ذل���ك  ومن���ذ 
هزمي���ة  يف  حا�شم���ا  دورا  الأمريكي���ة 
وت�ش���اور  الإ�شالمي���ة،  الدول���ة  تنظي���م 
كث���ب  ع���ن  الأمريكي���ون  امل�شوؤول���ون 
م���ع نظرائه���م ب�ش���اأن ال�شتفت���اء ح���ول 
انف�ش���ال اإقلي���م كرد�شت���ان الع���راق عام 
ع���ام  الربملاني���ة  والنتخاب���ات   ،2017
2018 وت�شكي���ل احلكوم���ة بع���د ذل���ك. 
وحالي���ا يطالب املتظاه���رون يف بغداد 
واجلنوب باإ�شالح النظام الذي اأر�شته 
الوليات املتح���دة، لكن وا�شنطن بقيت 
�شامت���ة ن�شبيا، فقد اأ�ش���درت جمموعة 
م���ن البيانات الت���ي تدين العن���ف لكنها 
الق���وة  ا�شتخ���دام  ح���د  اإىل  ت�ش���ل  مل 
وق���ال  الأزم���ة.  حل���ل  الدبلوما�شي���ة 
امل�ش���وؤول العراقي الب���ارز "يف املا�شي 
كانت مواقف وا�شنط���ن اأكرث علنية يف 

لعب دور يف ال�شيا�شة العراقية".
واأو�شح “كان���ت الولي���ات املتحدة قد 
دعمت يف ع���ام 2003 هيكلية احلكومة 
العراقي���ة احلالي���ة والت���ي اأنتجت هذه 

الطبق���ة ال�شيا�شي���ة”، ورج���ح اأنه���ا مل 
تتخذ ق���رارا بع���د ب�ش���اأن النخراط يف 

ت�شحيح هذا النظام.
وقال املحلل يف ن�شرة “داخل ال�شيا�شة 

العراقي���ة” ك���ريك �شوي���ل اإن "النتيجة 
النهائي���ة ه���ي اأن امل�ش���روع الأمريك���ي 

لبناء الدولة يف العراق قد ف�شل".
ومن���ذ ان���دلع الحتجاج���ات يف الأول 
املا�ش���ي،  الأول  اأكتوبر/ت�شري���ن  م���ن 
قت���ل اأكرث م���ن 330 �شخ�ش���ا، وفر�شت 
الإنرتن���ت،  عل���ى  قي���ودا  ال�شلط���ات 

وتعر�ض الن�شطاء للتهديد واخلطف.
ويف الأ�شب���وع املا�ش���ي، ات�ش���ل وزير 
بومبي���و  ماي���ك  الأمريك���ي  اخلارجي���ة 
برئي����ض ال���وزراء العراق���ي ع���ادل عبد 
امله���دي و”ا�شتنك���ر �شقوط ه���ذا العدد 
الكب���ري م���ن القتل���ى”، لك���ن يف الي���وم 
الت���ايل قت���ل اأربعة متظاهري���ن. ويبدو 
اأن اأك���رث ما يقلق الولي���ات املتحدة هو 
الدور الذي يقوم ب���ه يف العراق اللواء 
القد����ض  فيل���ق  قائ���د  �شليم���اين  قا�ش���م 
م���ن  الإي���راين،  الث���وري  احلر����ض  يف 
عق���د التفاقات ب���ن الق���وى ال�شيا�شية 
يف بغ���داد. وق���ال �شوي���ل اإن "النف���وذ 
الأمريك���ي لي����ض �شف���را، لكن���ه ل ي���كاد 
يذك���ر خ���الل الأزمة احلالي���ة". ويرجع 
ذل���ك -بح�ش���ب روبرت فورد م���ن معهد 
ال�شرق الأو�شط- جزئيا اإىل اأن العراق 
قد مالأ موؤ�ش�شاته يف وقت انخف�ض فيه 
ع���دد الق���وات الأمريكي���ة ب�ش���كل كبري. 

وعم���ل ف���ورد دبلوما�شي���ا يف ال�شفارة 
يف  الأط���راف  املرتامي���ة  الأمريكي���ة 
و2008-  2006-200٤ ب���ن  الع���راق 
2010، لك���ن ال�شف���ارة الآن �شبه خالية 
بعد الن�شحاب الأمريكي يف مايو/اأيار 
املا�شي، اإثر ت�شاعد التوتر بن طهران 
الن���ووي،  املل���ف  نتيج���ة  ووا�شنط���ن 
وق���ال "هذا بح���د ذات���ه يظه���ر ت�شاوؤل 
م�شال���ح الوليات املتح���دة". ول تربط 
امل�شوؤولن العراقين اجلدد اأي عالقات 
اإدارة الرئي����ض الأمريك���ي  قدمي���ة م���ع 
دونال���د ترامب، على عك����ض امل�شوؤولن 
ال�شابق���ن. وق���ال ف���ورد "ل اأعتق���د اأن 
الرئي����ض ترامب ميكنه التق���اط الهاتف 
والتح���دث اإىل عبد امله���دي م�شتندا اإىل 

عالقات قدمية اأو لقاءات مبا�شرة".
يف الواقع، يقول امل�شوؤولون العراقيون 
والأمريكي���ون اإن العالق���ات بن البيت 
الأبي����ض ومكت���ب رئي�ض ال���وزراء هي 

.2003 عام  برودة” منذ  “الأكرث 
كم���ا اأن البي���ت الأبي�ض اأرج���اأ اجتماعا 
ثنائيا ثالث مرات عل���ى الأقل، لأنه كان 
“غا�شبا” من عبد املهدي الذي يرف�ض 

الناأي بنف�شه اأكرث عن اإيران.

تقرير فرن�سي يف�سر �سمت وا�سنطن اإزاء الحتجاجات العراقية

يوميات �ساحة التحرير

 عامر موؤيد 

الكتف���اء  ع���ن  اأعل���ن  ام����ض  اول 
الذات���ي بالبطاني���ات والقما�ش���ل 
بع���د التربع���ات الكبرية م���ن قبل 
اأ�شخا����ض خمتلف���ن حيث غ�شت 
بال�شي���ارات  التحري���ر  �شاح���ة 
خمتل���ف  حتم���ل  الت���ي  الكب���رية 

الغرا�ض.

املحام���ي ط���ارق املعم���وري ن�شر 
يف �شفحت���ه عل���ى الفي�شب���وك ان 
500 بطانية ومثلها من القما�شل 
ل�شاح���ة  و�شل���ت  ق���د  والفر�ش���ة 

التحرير"0 
وا�ش���اف املعم���وري ان "الكث���ري 
اي�شا ت���ربع بالأغرا����ض املختلفة 

يف  البط���ال  اىل  وو�شل���ت 
"حمتج���ي  ان  مبين���ا  ال�شاح���ة"، 
التحرير امنوا م���ا يحتاجون من 

الأغطية"0
اي�ش���ا  واحل�شيني���ات  اجلوام���ع 
وعرب مك���ربات ال�شوت دعت اىل 
الت���ربع للمتظاهرين ويف منطقة 

الكرادة بالتحديد مت هذا المر.
خ���الل ن�ش���ف �شاع���ة م���ن الزمن، 
نح���و  العراقي���ة  العوائ���ل  هب���ت 
الأماك���ن الت���ي اأعلن عنه���ا للتربع 
بالغطي���ة  ال�شي���ارات  لتمتل���ئ 

والفر�شة والقما�شل.
ويق���ول عل���ي اح���د املتربعن من 

ج���واد  احم���د  الك���رادة  منطق���ة 
الن���داءات  �شم���ع  ل�"امل���دى" ان���ه 
التي اأطلق���ت يف الفي�شبوك وقرر 
الت���ربع م���ن الأغطي���ة املوج���ودة 
ج���واد  وا�ش���اف   املن���زل".  يف 
بالق���ول ان "ن���داءات كذل���ك كانت 
من جوام���ع قريبة وق���رر الذهاب 

اليه���ا"، مبين���ا ان "اأع���داد كبرية 
من العوائ���ل تربعت ب�شكل كثيف 
حت���ى و�ش���ل احل���ال اىل الكتفاء 

من قبل املحتجن". 
ع���دة،  وحتلي���الت  من�ش���ورات 
تراه���ن  ب���ان احلكوم���ة  خرج���ت 
على  الو�شول لف�شل ال�شتاء ومع 

اجل���و  ب���رودة 
تنتهي التظاهرات تلقائيا.

الت���ي  الكث���رية  التربع���ات  بع���د 
و�شل���ت، اول ام����ض، اىل �شاحة 
التحري���ر الكث���ري م���ن النا�شطن 
حتدثوا عن ف�شل رهان احلكومة 

حيال هذا المر.
 ويقول النا�شط غيث حممد احد 
املتواجدين م���ن اليوم الول يف 
الحتجاج���ات موؤكدا يف ت�شريح 
ل�"امل���دى" ان "البع�ض راهن بان 
انخفا�ض درجات احلرارة �شيقلل 
من زخم الحتجاجات لكن العك�ض 
ق���د ح���دث". وا�ش���اف ان "اأعداد 
املرابط���ن يف �شاحات الحتجاج 
وخيم العت�شام ي���زداد يوما بعد 

ي���وم والتربع���ات الكبرية 
الت���ي و�شلت بعد اإط���الق نداءات 
بحاج���ة اىل البطانيات واملالب�ض 

ال�شتوية امر ل ي�شدق". 
املحتج���ن  "غالبي���ة  ان  وب���ن 
م�شمم���ن على ع���دم الته���اون او 
الع���ودة اىل منازلهم دون حتقيق 
املطال���ب امل�شروع���ة والت���ي نادى 
بها ابناء ال�شعب كافة".  كذلك فان 
حمافط���ة النا�شري���ة التي �شقطت 
الأمطار فيها، انت�ش���ر منها فيديو 
يف  يقف���زون  وه  للمتظاهري���ن 
املياه وين���ادون "لبيك ي���ا عراق" 
يف ر�شال���ة ب���ان الحتجاجات لن 

يوقفها الربد او المطار.

التغيريات التي 
حدثت يف املناخ خالل 
االيام االخرية و�سدة 
الربودة باالأخ�س يف 

�ساعات الليل املتاأخرة، 
جعلت متظاهري 

�ساحة التحرير 
واملناطق القريبة منها 

يطلقون نداء عاجال 
الغاثتهم بالبطانيات 

والقما�سل ال�ستوية.
من�سة الفي�سبوك 

انطلقت بتغريدات 
متتالية من قبل جميع 

النا�سطني للمطالبة 
بتوفري البطانيات من 

قبل مي�سوري احلال 
ال�سيما مع تواجد اآالف 

يف خيم االعت�سام.
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