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ا�س��تمرار االحتجاج��ات للي��وم العا�ش��ر

مدار���س وم�ؤ�س�س��ات حكومي��ة توا�ص��ل �إغ�لاق �أبوابها
اك��دت تقاري��ر وم�ش��اهدات من بغداد وع��دة مدن �أخ��رى يف البالد ا�س��تمرار �إغالق عدد م��ن املدار�س وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة يف �إطار
التظاهرات التي انطلقت بداية ال�شهر املا�ضي .وقالت وكالة ال�صحافة الفرن�سية �إن �إعالن نقابة املعلمني الإ�ضراب العام اليوم �أدى �إىل
�شلل يف معظم املدار�س احلكومية يف العا�صمة وجنوبي البالد.
 بغداد  /متابعة املدى

وكان قد اطلق و�صف ثورة «القم�صان
البي�ض» على تظاهرات طالب املدار�س
م ��ن قب ��ل النا�شط�ي�ن وال�صحفيني ،بعد
حتديه ��م �إداراتهم املعني ��ة وان�ضمامهم
�إىل االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة املناه�ضة
للحكوم ��ة امل�ستم ��رة من ��ذ � 25أكتوبر/
ت�شرين الأول اجلاري.
ومل تتوق ��ع احلكومة �أن ت�سهم م�شاركة
الط�ل�اب بات�س ��اع رقع ��ة االحتجاجات
يف بغ ��داد وباق ��ي املحافظ ��ات مما دفع
رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي

للتحذي ��ر من ا�ستغالل ه ��ذه ال�شريحة،
و�أم ��ر ب�أن يكون الدوام كام ًال بوزارات
الدولة وامل�ؤ�س�سات والدوائر الر�سمية
بالإ�ضاف ��ة للمدار� ��س واجلامع ��ات،
متوع ��د ًا املت�سبب�ي�ن بتعطي ��ل ال ��دوام
ب�إجراءات عقابية �شديدة.
وعل ��ى وق ��ع ه ��ذه التهدي ��دات� ،أعلنت
نقاب ��ة املعلم�ي�ن يف بيان ع ��ن ا�ستمرار
الإ�ض ��راب يف املدار� ��س ال�سب ��وع �آخر
قاب ��ل للتمدي ��د ،كما قال نقي ��ب املعلمني
عبا�س كاظم ال�سوداين.

وكان �آخره ��ا االعت ��داء بال�ض ��رب على
طالب ��ة �أثن ��اء مظاه ��رة �أم ��ام �إح ��دى
املدار�س يف بغداد.
وعل ��ى وق ��ع االحتجاج ��ات تك�ب�ر كرة
الثل ��ج وت ��زداد م�شارك ��ة قطاع ��ات
وا�سع ��ة ،كما يق ��ول اال�ست ��اذ اجلامعي
حيدر عزي ��ز ،م�ش�ي�را �إىل �أن «م�شاركة
الط�ل�اب م�ؤ�شر على رف�ض �شعبي كامل
ل�سيا�س ��ات احلكوم ��ات املتعاقب ��ة مم ��ا
ي�سهم ب�ش ��كل مبا�شر يف زيادة ال�ضغط
على ال�سلطة».
وي�ضي ��ف الكرخ ��ي «يب ��دو �أن حاج ��ز
اخل ��وف انك�سر عند اجلمي ��ع ،و�أ�صبح
التي ��ار ال�شعب ��ي جارف ��ا وقوي ��ا ،وكان
موق ��ف نقاب ��ة املعلمني خط ��وة �سليمة
ومتوقعة» م�شريا �إىل �أن ح�سم النقابات
مواقفه ��ا جت ��اه ق�ضي ��ة وطني ��ة خي ��ار
متوق ��ع .واعت�ب�ر �أن احل ��راك الطالبي
م�ؤث ��ر ومهم وقد يتبلور يف قابل الأيام
ويحرك باقي القطاعات والنقابات.
غي ��داء كام ��ل مدي ��رة مدر�س ��ة ثانوي ��ة
للبن ��ات يف بغداد ،عربت ع ��ن ده�شتها
مبوقف طالباته ��ا الالتي لب�سن ال�سواد
ب ��دل زي املدر�س ��ة حداد ًا عل ��ى �ضحايا
قتلوا باملظاهرات ،م�ضيفة �أنها �سمحت
للطالب ��ات باالعت�ص ��ام داخ ��ل املدر�سة
خوف ًا عليهن من التعر�ض للأذى.
و�أ�شارت �إىل �أن الطالبات هتفن للوطن،
ورددن �شع ��ارات ت�ستنك ��ر الف�س ��اد
والقتل ،وهن يلوح ��ن بالعلم العراقي.
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي كان ��ت ن�شط ��اء ومتظاهرين ميلكون �صفحات الدوام.
االحتجاجية ترج ��ع �إىل بع�ض الأفعال وتعرب غيداء عن �شعورها بالفخر بهذا
حم ��رك االحتجاج الطالبي -كما يروي عل ��ى في�سب ��وك ،نا�شدوا فيه ��ا الطالب وي�ضي ��ف ال�س ��وداين �أن دوافع خروج اال�ستفزازية م ��ن قبل �أفراد من القوات اجلي ��ل الواعي واحلري�ص على �سالمة
ال�س ��وداين -وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال دعوات بااللتحاق باملظاه ��رات والإ�ضراب عن تالمي ��ذ املدار� ��س �إىل امل�س�ي�رات الأمنية مثل االعتداء على املتظاهرين ،الوطن وال�شعور بامل�س�ؤولية.

م��ط��ال��ب��ات ب��ال��ك�����ش��ف ع���ن م�����ص�ير ال��ن��ا���ش��ط��ة ���ص��ب��ا امل���ه���داوي
 والدة الفتاة تتحدث عن عملية اختطاف البنتها ومنظمات حقوقية تقدم �شكوى للأمم املتحدة
 متابعة املدى

�ضجت مواقع التوا�صل
االجتماعي يف العراق ،بخرب
اختطاف النا�شطة �صبا
املهداوي ،من منطقة البياع،
م�ساء �أم�س ،بعد عودتها
من �ساحة التحرير ،و�سط
ت�سا�ؤالت عن دور �أجهزة
الدولة املخت�صة حيال ذلك.

واختطف ��ت �صبا ليل ��ة �أم� ��س الأول ال�سبت ،بعد
عودته ��ا م ��ن �ساح ��ة التحري ��ر وذهابه ��ا نح ��و
منزلها ،حيث متت العملية يف تقاطع الدروي�ش،
فيما ت�ش�ي�ر معلومات تتبع هاتفه ��ا اخلا�ص ب�أن
اخلاطف�ي�ن متواجدون يف منطقة زيونة بالقرب
من اجلامعة التكنلوجية.
م�ص ��ادر ،مطلعة حتدثت ع ��ن اللحظات الأخرية
الت ��ي م ��رت به ��ا �صب ��ا قب ��ل االختط ��اف� ،إذ �أن
امله ��داوي لديها هاتفني مت تتب ��ع م�سارهما ،بعد
خروجه ��ا م ��ن التحري ��ر اىل �سيارته ��ا املركونة
يومي ��ا ق ��رب فن ��دق مريدي ��ان ث ��م اجته ��ت اىل
الك ��رادة وع�ب�رت ج�س ��ر اجلادرية ث ��م نزلت من

اجل�س ��ر باجتاه منطق ��ة البياع وكان ��ت تتحدث
�إىل �أح ��د زمالئها يف الهات ��ف عندما مت اخلطف
يف ال�ساعة  11:21دقيقة متاما وح�سب االجهزة
كان املكان يف نزولها من ج�سر اجلادرية باجتاه
�ساحة احلمزة.
وبح�س ��ب امل�صدر ف� ��إن �أح ��د الهاتف�ي�ن ،ا�ستمر،
بالعم ��ل و�أغل ��ق �أحدهم ��ا متام ��ا يف تقاط ��ع
الدروي� ��ش ..لك ��ن الآخ ��ر يب ��دو �أن اخلاطفني مل
ينتبه ��وا لوج ��وده فا�ستم ��ر بالب ��ث ع�ب�ر طريق
حمم ��د القا�س ��م و�ص ��وال اىل منطق ��ة ال�صناع ��ة
وتوقف نهائيا مقابل اجلامعة التكنولوجية.
بدوره ��ا ،طالب ��ت املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق

االن�سان القوات االمنية بتحري م�صري النا�شطة
املدنية �صبا املهداوي .
ودعت املفو�ضية يف بيان �أم�س الأحد "احلكومة
وقواته ��ا االمنية لتحري م�صري النا�شطة املدنية
�صب ��ا امله ��داوي والت ��ي اختطف ��ت م ��ن جه ��ات
جمهول ��ة يف مدين ��ة البي ��اع مركز ق�ض ��اء الكرخ
ببغداد".
و�أطل ��ق خمت�صون واعالمي ��ون ونا�شطون على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ها�شت ��اك (اي ��ن
�صب ��ا) ،يف م�سعى لل�ضغط على ال�سطات لك�شف
م�صريها.
وق ��ال اخلب�ي�ر يف �ش� ��ؤون اجلماع ��ات امل�سلحة

�صبا يف �ساحة التحرير
ه�ش ��ام الها�شمي ،يف من�شور له على الفي�سبوك،
“اي ��ن �صبا الإخوة يف عملي ��ات بغداد والأمن
الوطن ��ي وا�ستخب ��ارات الداخلية ،ه ��ل تعلمون
�أنه من ��ذ �ساعة  11من م�ساء ليل ��ة ام�س واملئات
من ال�شبان/ات ين ��ادون اين �#صبا_املهداوي
الت ��ي اختف ��ت ق�سريا ،وق ��د اخربناكم ع ��ن �آخر
م ��كان �شوه ��دت �سيارته ��ا ب ��ه،احلري ��ة ل�صب ��ا
امل�سعف ��ة الطبية ،احلرية للحرة الن�شمية قبل ان
تغدر بها �أيادي الآثمني ،احلرية ملن تعود ملنزلها
بعد ي ��وم �شاق يف �ساح ��ة التحرير ،ي ��وم مليء
بالأمل واحللم بالوطن".
مق ��دم الربام ��ج ال�ساخ ��ر احم ��د الب�ش�ي�ر عل ��ق

والدة �صبا
قائ ًال“ :م� � ّرت � ٥ساعات على اختطاف�#صبا_
امله ��داوي وحل ��د اللحظة وال موق ��ف ر�سمي من
االجه ��زة االمنية على الرغم من وجود كامريات
مراقب ��ة يف ال�شوارع �ص ��ورت كل �شيء واجتاه
حترك �سيارة اخلاطفني”.
م ��ن جانب �آخ ��ر وجهت وال ��دة �صب ��ا املهداوي،
ر�سالة �إىل احلكومة ،ب�ش� ��أن م�صري ابنتها ،فيما
طالب ��ت جمموعة م ��ن منظمات املجتم ��ع املدين
ال�سلط ��ات املعني ��ة ،ب�ضرورة التح ��رك العاجل،
لإنقاذ النا�شطة املهداوي.
وقال ��ت والدة �صب ��ا يف مقطع مرئ ��ي اطلع عليه
"امل ��دى" �أم� ��س "�صب ��ا اختطفت ليل ��ة ال�سبت،
ال�ساعة احلادية ع�شر والثلث� ،أثناء عودتها �إىل
املنزل ،وقدمنا �إبالغ ًا �إىل �شرطة البياع ب�ش�أنها،
لك ��ن ال�شرطة نف ��ت �أن تكون �صب ��ا اختطفت يف
هذه املنطقة".
ووجهت ،ندا ًء �إىل ال�سلطات املخت�صة ،ب�ضرورة
اال�س ��راع يف الك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر ابنته ��ا ،كما

طالبت اخلاطفني ب�إطالق �سراحها.
بدوره ��ا ،دع ��ت جمموعة من منظم ��ات املجتمع
امل ��دين ،املعنية بحقوق االن�سان والدميقراطية،
ال�سلط ��ات احلكومي ��ة� ،إىل العم ��ل عل ��ى �إطالق
�سراح النا�شطة �صبا املهداوي.
وذكر بيان م�ش�ت�رك ملنظمات ،جمعي ��ة املواطنة
حلق ��وق االن�س ��ان ،ورابط ��ة امل ��ر�أة العراقي ��ة،
و�شبك ��ة امل�ستقبل الدميقراطي ��ة العراقية ،تلقت
املدى ن�سخة منه ام� ��س �أن "الآن�سة �صبا فرحان
املهداوي ،كانت يف �ساحة التحرير تقدم خدمات
طبية وا�سعافات اولية للمتظاهرين يوم ال�سبت
امل�ص ��ادف  2019/11/2وق ��د غ ��ادرت ال�ساحة
ال�ساع ��ة العا�ش ��رة وع�شرين دقيق ��ة ليال باجتاه
البي ��اع وهو موقع �سكنها .لك ��ن املعلومات التي
و�صلتن ��ا ان الأن�سة �صبا فرحان قد مت اختطافها
ق�سري ��ا حيث مل ت�ص ��ل بيتها يف تل ��ك الليلة وما
زالت".
و�أ�ضاف البيان �أنه "حدث الكثري من االختطافات
ب�سب ��ب الن�شاط ��ات املدني ��ة واالحتجاجي ��ة
وال�سيا�سي ��ة كم ��ا ح ��دث لل�سيدة اف ��راح �شوقي
ي ��وم  2017/12/26وال�سي ��د جالل ال�شحماين
وال�سيد ف ��رج البدري ،وغريهم" ،م�شري ًا �إىل �أن
"جرمية االختطاف الق�سري تعترب من اجلرائم
اجل�سيم ��ة الأث ��ر تق ��ع امل�س�ؤولي ��ة كامل ��ة عل ��ى
االجهزة االمني ��ة ،خ�صو�ص ًا والدولة عموما عن
هذه اجلرائم علم ��ا ان العراق من الدول املوقعة
على اتفاقية منع االختفاء الق�سري".
وطال ��ب الأجه ��زة الأمنية بـ"التح ��ري والك�شف
ع ��ن جرمية االختط ��اف لهذه لنا�شط ��ة بال�سرعة
الق�صوى” ،م�ؤكد�أ �أنه” �سوف نقدم �شكوانا عن
هذه اجلرمية التي تعترب من اجلرائم ذات الأثر
اجل�سي ��م �ض ��د االن�سانية اىل املنظم ��ات الدولية
وجمال�س حقوق االن�سان يف االحتاد الأوروبي
والأمم املتحدة".
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ال����م����ث����ق����ف����ون ف������ي �����س����اح����ة االح����ت����ج����اج
 عالء املفرجي

يحيى البطاط
ت�شكيلي
�إن احل ��راك الث ��وري اجلماهريي الوا�سع
النط ��اق ،الذي �شم ��ل بغ ��داد واملحافظات
الو�سط ��ى واجلنوبي ��ة ،بطريق ��ة اده�شت
اجلميع وفاج�أت �أكرث املتفائلني ،ي�ستحق

الت�أم ��ل اجل ��دي م ��ن املثقف�ي�ن ،ودرا�ست ��ه
والبناء عليه.
�إن ه ��ذا ال�صعود املده� ��ش والغزير للروح
الوطني ��ة العراقي ��ة ،وال ��ذي كن ��ت �أظن ��ه
ورمب ��ا ظن كث�ي�رون غريي �إنه ق ��د ُطم�س
متام ��ا ،وحلت حمله الهوي ��ات والعناوين
الفرعي ��ة ،والطائفي ��ة الت ��ي كر�سها وعمل
عليه ��ا النظ ��ام ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ت�ش ��كل
بع ��د  ،٢٠٠٣ليم ��رر م ��ن خالله ��ا م�ش ��روع
اال�ستحواذ الإيراين على مقدرات البلد.
�أرى ان دور املثق ��ف العراق ��ي يف ه ��ذه
املرحل ��ة ا�ستثم ��ار ه ��ذا ال�صع ��ود اخلالق
لل ��روح الوطني ��ة ،والعم ��ل عل ��ى تعزيزه
وقطع الطريق �أمام �أي حماوالت لالرتداد
�أو االنقالب عليه.
�إن هذه اللحظة التاريخية مل ت�أت مبح�ض

ال�صدفة ،بل هي والدة حقيقية لروح وطن
من رم ��اد كد�سته احل ��روب واالنك�سارات
وامل�آ�سي التي مرت على ال�شعب العراقي.
�أرى �أن املرحل ��ة القادم ��ة ه ��ي الأخط ��ر
والأهم� ،صحيح �أن الوطن يعي�ش خما�ض
والدة جديدة ،لكن الأهم هو املحافظة على
�صحة هذا الوليد املنتظر وبث الروح فيه
وهذه مهمة ثقافية بالدرجة الأوىل قبل �أن
تكون مهمة �سيا�سية.

حكام البالد بعد العام .2003
�ص ��ورة املثق ��ف العراق ��ي ومن ��ذ عق ��ود
طويلة ،ه ��ي� ،إال فيما ن ��در� ،صورة مثقف
ال�سلط ��ة الذلي ��ل ،فه ��و لطامل ��ا كان تابع� � ًا
ل�سلطة احلك ��م �أو �سلطة احلزب �أو �سلطة

املجتمع اجلائر.
ولأنه ��ا كذل ��ك حت ��ى الأول م ��ن ت�شري ��ن
الأول� /أكتوب ��ر  ،2019ل ��ذا تول ��ت تل ��ك
احلركة االجتماعية ال�شابة املغايرة و�ضع
املثقف العراقي يف املكان املنا�سب :درجة

علي عبدالأمري عجام
�إعالمي و�شاعر
�أعظم ما قدمته انتفا�ضة ت�شرين العراقية،
ه ��و جتاوزه ��ا القي ��م ال�سائ ��دة اجتماعي ًا
و�سيا�سي ًا وثقافي ًا .تلك القيم التي ر�سختها
�سلطت ��ا الديكتاتوري ��ة ومعار�ضوه ��ا من

ال�صفر املعنوي واملادي.
ق ��وة هذه احلرك ��ة �إنها بال ثقاف ��ة �سائدة،
وال ثقاف ��ة متداولة ،بل ه ��ي منتجة ثقافة
ال يعرفه ��ا الأدي ��ب والفن ��ان والأكادمي ��ي
وال�صحايف �أكان عرب منوذجه قبل 2003
�أم بعد ذلك.
وحني جتر�أت قلة من ره ��ط هذا التكوين
ال ��ذي يحم ��ل عن ��وان «املثق ��ف العراقي»،
على النزول �إىل مي ��دان االنتفا�ضة معلنة
رغبتها احلقيقية يف التعلم من جيل ما بعد
 ،2003جي ��ل الغ�ضب الث ��وري احلقيقي،
فه ��ي تفعل ال�ش ��يء ال�صحيح الذي مل ولن
تفعله �أغلبية ذلك التكوين البائ�س.
املثق ��ف العراق ��ي (بنموذج ��ه ال�سائ ��د)
تقليدي يف كل �شيء :لغته� ،أفكاره ،نتاجه
وح�ض ��وره حتى و�إن ب ��دا بع�ضه مدجج ًا
باحلداث ��ة �أو م ��ا بعده ��ا ،بينم ��ا انتفا�ضة
ت�شرين غري تقليدية يف كل �شيء ،وهذا ما
جعله ��ا تتقاطع مع م�س ��ار املثقف العراقي
وتلفظه ب�سرعة وببالغة عالية.
ولأنه ��ا مغاي ��رة ل ��كل �سلط ��ة ،ج ��اءت
االنتفا�ضة مغايرة مل�س ��ار املثقف العراقي
التقليدي الت�أثري واملعنى.
من ه ��م على �صلة بجوه ��ر االحتجاجات،
هم املثقفون العراقيون القلة الذي قالوا ال
للديكتاتورية مثلما قالوا ال ل�سلطة الف�ساد
املطل ��ق واجلرمي ��ة احلاكمة بع ��د .2003
وحتى ه� ��ؤالء ال ف�ضل لهم وال م ّنة بل كان
موقفهم هذا مفرت�ض ًا وطبيعي ًا
د .ثائر العذاري
ناقد واكادميي
�إن �أهم ما اجنزته ثورة ت�شرين �إنها ايقظت
الروح الوطنية احلقيقية ،وجعلت ال�شباب
خا�صة ي�شعرون بانتماء لوطن ويفخرون
ب ��ه ،لكن امله ��م الآن �أن يتطور هذا احلراك
الث ��وري لينظم نف�سه يف حرك ��ة �سيا�سية

تقدمية ،لها مبادئ وا�ضحة .و�أرى �إن هذا
�أم ��ر حتم ��ي الوق ��وع ،ظهرت ب ��وادره يف
تنظيم �ساحات التظاهر ،والتزام ال�شباب
كل مبا �أوكل له من عمل.
�إن اخلط ��ر املح ��دق بالث ��ورة الآن هو تلك
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي ت ��روج ب ��ان ا�ستقرار
الع ��راق يتحق ��ق بع ��ودة الدكتاتوري ��ة،
�إذ ي ��رون �أن احل ��ل الأ�صل ��ح لع ��راق م ��ا
بعدالث ��ورة هو حكوم ��ة انتقالية يرت�أ�سها
ع�سكري قوي مهمتها حفظ الأمن وتنظيم
انتخابات.
�إن ه ��ذا كم ��ن ي�ستج�ي�ر م ��ن الرم�ض ��اء
بالنار،فالع�سكري رج ��ل مدرب على الأمر
وال ير�ض ��ى بغريالطاع ��ة ،ومهننت ��ه ه ��ي
القتل والتدمري ،وال يجيد البناء،وتعلمنا
جتاربن ��ا وجت ��ارب الأمم الأخ ��رى �أن
الع�سك ��ر اليتخل ��ون �أب ��د ًا ع ��ن ال�سلط ��ة
ب�سهولة ،هذا ال�ضاب ��ط �سيتحجج بالأمن
والإره ��اب وامل�ؤام ��رات اخلارجي ��ة
والداخلي ��ة ليق ��ول �إن البل ��د غ�ي�ر جاه ��ز
النتخابات.
بعد هذه الت�ضحيات وهذا الوعي الوطني،
ال ينبغي �أن ن�سلم �أمرنا لديكتاتور جديد.
يتحمل املثقفون م�س�ؤولية التثقيف ورفع
درجة الوع ��ي يف �ساح ��ات التظاهر ،عرب
�صياغ ��ة ال�شعارات والهتاف ��ات والندوات
الت ��ي ميك ��ن �أن تتخذ �ش ��كل جل�سات �سمر
م�سائية.
نح ��ن ب� ��إزاء فر�صة تاريخي ��ة ال ينبغي �أن
ت�ضيع لبن ��اء وطن دميقراطي تقدمي ،وال
يج ��وز �أن ال ت�ستغل ه ��ذه الروح الوطنية
التي بزغت مفاجئة و�صادمة لن�شر الوعي
باحلري ��ة والدميقراطي ��ة وثقاف ��ة حق ��وق
الإن�سان ،والوعي باحلقوق والواجبات،
لق ��د حتول ��ت ث ��ورة ت�شري ��ن �إىل مدر�سة
وطنية لكنه ��ا ملا تزل بحاج ��ة �إىل معلمني
حاذقني.

دور ب����ارز ل��ل��ن�����س��اء ف���ي ���س��اح��ات االح��ت��ج��اج
 متابعة  /املدى

م�شهد المر�أة العراقية والفتاة
والطالبة  ،يعد متميزاً في التظاهرات
التي �شهدتها المدن العراقية ..
مرة نجد الن�ساء بهذه الكثافة
فلأول ّ
جنب ًا الى جنب الرجال  ،فيما طالبات
الكليات ي�شاركن زمالئهن من الطلبة
في وقفات االحتجاج �سواء داخل
الجامعة �أم في �ساحات التظاهر  ،وفي
م�شاهد م�ؤثرة ن�شاهد الن�ساء يعملن
ما في و�سعهن لمداواة الم�صابين
والتخفيف عنهم ،وتقديم الطعام
والماء للمحتجين

وت�شه ��د االحتجاجات مواق ��ف �إن�ساني ��ة عديدة
تتج�س ��د م ��ن خ�ل�ال الن�س ��اء اللوات ��ي تت�س ��ع
م�شاركتهن لتظهر �صور ًا خمتلفة لدعم املحتجني
يف �أوقات خمتلفة من اليوم ،عرب ح�ضورهن �إىل
مواق ��ع االحتجاج �أو �أداء دوره ��ن من منازلهن،
�سواء يف �إع ��داد الطعام وتقدمي الدعم املعنوي.
ج�سدها ح�ضور
وكان م ��ن بني �أبرز ال�صور التي ّ
امل ��ر�أة الق ��وي يف االحتجاجات ،عب ��ارات «�أمي»
و»�أختي» التي ينادي بها حمتجون �شبان لن�ساء وه ��و تعبري عراق ��ي ين ّم عن تقدي ��ر الرجل �صفة
يف مواقع االحتجاج.
الأم �أو الأخت حني يطلقها على ال�سيدة �أو الفتاة
يقول حمتج ��ون مل يغ ��ادروا مواق ��ع االحتجاج التي ال يعرفها.
من ��ذ اخلام� ��س والع�شرين من �أكتوب ��ر /ت�شرين جمموع ��ة م ��ن الن�س ��اء �أح�ض ��رن تن ��ور اخلب ��ز
الأول اجل ��اري حني انطلق ��ت املرحلة الثانية من وقنين ��ة الغاز و�أعددن اخلب ��ز العراقي ،ووزعنه
االحتجاجات� ،إ ّنهم ينالون رعاية من «�أخواتهم» عل ��ى املحتج�ي�ن يف بغ ��داد .تق ��ول �أم نب� ��أ ،التي
و»�أمهاته ��م» يف التظاه ��رات ك�أ ّنه ��م يف منازلهم .جته ��ز اخلب ��ز يف املي ��دان ،ل� �ـ امل ��دى � ّإن «�شباننا

املتظاهرين ي�ستحق ��ون �أن نخدمهم ب�أعيننا .لقد
�ضح ��وا وخاطروا لأجلنا� .أق ��ل ما ن�ستطيع فعله
�أن نقدم لهم اخلبز ال�ساخن اللذيذ».
رن ��د و�س ��ايل وه ��دى ون ��ور ،بن ��ات م ��ا زلن يف
ريع ��ان �شبابه ��ن ،يحملن عل ��ى ظهورهن حقائب
مليئة بالع�صري و�شطائر «الهامربغر» و»البيتزا»
ويقل ��ن �إنهن �أعددنه ��ا ب�أنف�سه ��ن ويوزعنها على

املحتج�ي�ن .تقول رند لـ»امل ��دى» �إ ّنها و�صديقاتها
لديه ��ن خربة كبرية يف �إع ��داد الأطعمة الغربية،
وي�ستخدم ��ن يف �إع ��داد ال�شطائ ��ر �أف�ض ��ل �أنواع
اللح ��وم والأجبان وامل ��واد الغذائية واملطيبات.
ت�ضي ��ف�« :شعورنا واحد �أن ��ا و�صديقاتي ونحن
ب�ي�ن املحتجني ن ��وزع عليه ��م الطع ��ام .مل ن�شعر
�أ ّنه ��م غرباء ،بل ك�أ ّنه ��م �إخوتن ��ا وك�أ ّننا نعرفهم.
ي�سمعونن ��ا عب ��ارات ك ّله ��ا اح�ت�رام وتقدي ��ر
وتعظيم� ،أ�شعرونا ب�أ ّننا �أهم منهم و� ّأن عملنا يف
توزي ��ع الطعام لهم �أعظم و�أك�ب�ر من ت�ضحياتهم
ومواجهته ��م الر�صا�ص» .تتاب ��ع« :مينعوننا من
التق ��دم �إىل مواقع يعتربونها خطرية� ،إذ يتجمع
حمتج ��ون يواجه ��ون الق ��وات الأمني ��ة يف حني
ت�ستم ��ر عج�ل�ات الت ��وك توك يف حم ��ل م�صابني
�أو �شهداء .لقد زادوا من ت�صميمنا على موا�صلة

خدمتهم بالطعام».
اخلدمات الطبي ��ة والإ�سعافات من بني اخلدمات
الت ��ي تقدمه ��ا الن�س ��اء يف االحتجاج ��ات مل ��ن
يتعر�ضون لإ�صابة ،وت�شاهد العديد من ال�شابات
يتنقل ��ن ب�ي�ن املتظاهري ��ن �أو يقف ��ن يف مواق ��ع
خلفهم ي�ستقبلن م ��ن يتعر�ضون لإ�صابات �سواء
بالر�صا�ص �أو بقنابل الغ ��ازات امل�سيلة للدموع.
يق ��ول نزار طه� ،إ ّنه حني �سق ��ط مغ�شي ًا عليه ،من
ج ��راء �سقوطه بعد �إطالق الق ��وات الأمنية واب ًال
م ��ن الر�صا�ص فوق ر�ؤو�سه ��م� ،أفاق على �صوت
فت ��اة تناديه بكلمة� :أخي» .ي�ضي ��ف لـ»املدى» �أ ّنه
ر�أى ال�شاب ��ة مت�س ��ح جبينه ووجه ��ه وهو ممدد
عل ��ى الر�صيف حني �أفاق .م�ضيف� � ًا «كانت تبت�سم
ح�ي�ن �أفقت وتقول يل� :أنت بطل ما بيك �شيء (ال
ت�شك ��و من �شيء) لك ��نّ الأف�ض ��ل �أن ترتاح �ساعة

�أو �ساعت�ي�ن» .ي�ؤك ��د � ّأن «م�شاع ��ر احلب الأخوي
والأمومة التي تفي�ض بها ن�سا�ؤنا و�سط �ساحات
االحتجاج ت�شعرنا مب�س�ؤولية كبرية .لقد زادتنا
ن�سا�ؤنا هم ��ة ملوا�صلة االحتجاج ��ات حتى نهزم
الأح ��زاب احلاكم ��ة وتك ��ون لن ��ا حكوم ��ة متثلنا
وتعمل ل�صاحلنا».
ن�ساء كث�ي�رات ال ي�ستطعن اخلروج من منازلهن
لك ّنه ��ن حر�ص ��ن عل ��ى �أن يك ��ون له ��ن دور يف
االحتجاج ��ات .م ��ن ه� ��ؤالء �أم عبد الق ��ادر ،التي
تق ��ول � ّإن �أبناءه ��ا وبناته ��ا وزوجه ��ا ي�شاركون
جميعه ��م يف االحتجاج ��ات ،وت ��رى � ّأن دوره ��ا
ب�صفته ��ا ام ��ر�أة ال ّ
يقل ع ��ن دور الرج ��ل يف هذا
الوق ��ت ال ��ذي ت�صف ��ه ب�أ ّن ��ه «يحت ��اج �إىل وقفتنا
جميع� � ًا .ل ��ن ن�ت�رك �شبانن ��ا فق ��ط يف �ساح ��ات
التظاه ��ر» .تتاب ��ع« :مل �أعرت� ��ض عل ��ى خ ��روج
�أبنائ ��ي الثالثة للم�شارك ��ة يف االحتجاجات منذ
انطالقه ��ا ،لك ّني كن ��ت �أحثهم على ع ��دم مواجهة
القوى الأمني ��ة و�أن يكون ��وا بعيدين عن مواقع
املواجهة ،لكن مع م�شاهدتنا العنف الذي تواجه
به القوى الأمنية �شباننا املحتجني� ،أ�صبح لزام ًا
علين ��ا �أن ن�ش ��ارك جميعن ��ا يف االحتجاج ��ات».
تع� � ّد �أم «ق ��دوري» �أطعم ��ة خمتلف ��ة ،مبين ��ة �أ ّنها
فق ��ط يف �أول ي ��وم لالحتجاجات �أع ��دت الطعام
وحدها ،لكن يف الأي ��ام التالية �شاركتها جاراتها
يف �إع ��داده ،و�أ�صبح ��ن يطبخن كمي ��ة كبرية من
الطع ��ام .ت�ستطرد« :يحمل جاري ب�سيارته البيك
�أب� ،أطباق الطعام �إىل مواقع املحتجني ،ويوزع
الطع ��ام له ��م» م�ش�ي�رة �إىل �أ ّنها وجاراته ��ا �أخذن
على عاتقهن اال�ستم ��رار مبهمتهن ما دام ال�شبان
م�ستمرين باالحتجاج.
ابت�س ��ام مهدي ،وهي نا�شط ��ة ن�سوية كانت تقف
م ��ع جمموعة م ��ن الن�ساء ق ��رب �ساح ��ة التحرير
حي ��ث يتعر�ض املحتجون لقمع م ��ن قبل القوات
الأمنية ،غالب ًا با�ستخ ��دام قنابل م�سيلة للدموع.
تق ��ول ابت�س ��ام ل� �ـ موق ��ع «امل ��دى» � ّإن «�أجم ��ل ما
�شاهدت ��ه هو اخل ��وف علين ��ا الظاه ��ر يف عيون
ال�شب ��ان املحتج�ي�ن وه ��م ين�صحوننا ب� ��أن نقف
بعيد ًا لتجن ��ب الإ�صابة ،حني رف�ضن ��ا و�أ�صررنا
�أن نك ��ون قريبني منه ��م وقف �شب ��ان �أمامنا مثل
ال ��دروع ك ��ي ال ن�صاب ب� ��أي �ضرر» م�ش�ي�رة �إىل
� ّأن «عب ��ارات احرتام �أخوية تلقيناها من ال�شبان
املحتجني .اجلميع كان ��وا ينادوننا بكلمة �أختي
حب واحرتام وتقدير».
�أو �أمي ،التي تن ّم عن ّ

العدد ( )4539ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -االثنني ( )4ت�شرين الثاين 2019

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

3

ثورة ترشين

مئة معتقل و 23جريح ًا في تظاهرات ال�شطرة والن�صر

جهات �سيا�سية ت�ضغط على الق�ضاء للحيلولة دون الإفراج عن معتقلي التظاهرات
ذي قار  /ح�سني العامل

ك�شف م�صدر مطلع في
محافظة ذي قار عن تعر�ض
الهيئة الق�ضائية المكلفة
بالنظر بق�ضايا معتقلي
التظاهرات في ذي قار
الى �ضغوط كبيرة من قبل
جهات �سيا�سية نافذة وذلك
للحيلولة دون الإفراج عن
المتظاهرين  ،مبين ًا �أن
الق�ضاء ولتالفي �ضغوط
الجهات ال�سيا�سية واالتهامات
الموجهة له بالأنحياز الى
المتظاهرين قد ي�ضطر
�أحيان ًا الى ت�أجيل الإفراج عن
المتهمين لبع�ض الوقت.
ويف حديث للمدى قال امل�صدر الذي ف�ضل
ع ��دم ذكر ا�سمه �إن « الهيئة الق�ضائية التي
تنظ ��ر يف ق�ضاي ��ا معتقل ��ي املتظاهري ��ن
يف ذي ق ��ار متر يف حمن ��ة وتتعر�ض اىل
�ضغ ��وط كب�ي�رة من قب ��ل جه ��ات �سيا�سية
ناف ��ذة وذل ��ك للحيلول ��ة دون الإف ��راج عن
املتظاهري ��ن» ،مبين� � ًا �أن « مديرية مكافحة
االرهاب عر�ضت على الهيئة الق�ضائية 26
معتق ًال ي ��وم الثالثاء املن�ص ��رم فا�ضطرت
الهيئ ��ة الق�ضائي ��ة اىل االف ��راج ع ��ن 13
معتق�ل ً�ا منه ��م و�أجل ��ت االف ��راج ع ��ن 13
�آخرين».
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در اىل �أن « الهيئة الق�ضائية

ق ��د ت�ضط ��ر �أحيان� � ًا اىل ت�أجي ��ل الإف ��راج
عن املتهم�ي�ن لبع�ض الوق ��ت وذلك لتاليف
�ضغوط اجله ��ات ال�سيا�سي ��ة واالتهامات
الت ��ي يوجهونه ��ا للق�ض ��اء باالنحياز اىل
املتظاهرين».
ومن جانب ��ه قال رئي�س غرفة املحامني يف
ذي قار حازم جبار غايل الكناين للمدى �إن
« عدد املعتقلني من امل�شاركني بالتظاهرات
ال�سلمي ��ة الأخرية يف حمافظة ذي قار بلغ
 50معتق�ل ً�ا حتى الآن « ،مبين� � ًا �أن « نقابة
املحام�ي�ن �شكل ��ت فريق� � ًا تطوعي� � ًا للدفاع
عنهم وحالي� � ًا يجري العم ��ل على االفراج
عنهم بكفالة �ضامنة».
و�أ�ش ��ار الكن ��اين اىل �أن « ك�ث�رة �أع ��داد
املعتقل�ي�ن من املتظاهري ��ن ا�ضطر جمل�س
الق�ض ��اء اىل ت�شكي ��ل هيئ ��ة ق�ضائي ��ة م ��ن
ث�ل�اث ق�ضاة للنظ ��ر يف ق�ضاياهم والعمل
على ح�سمها بال�سرعة املمكنة».
ويف ذات ال�سي ��اق �أ�شار عدد من املعتقلني
اىل �أن « املتظاهري ��ن يواجه ��ون �شكاوى

رفعه ��ا رئي� ��س اللجن ��ة االمني ��ة جب ��ار
املو�س ��وي وابن ��ه ف�ض�ل ً�ا ع ��ن املحاف ��ظ
وابن ��ه وع�صائب �أهل احل ��ق» ،منوها اىل
ان « ال�ش ��كاوى تته ��م املتظاهرين باحلرق
والتخريب».
يف حني دعا عدد من املحامني �أهايل �شهداء
التظاه ��رات اىل رف ��ع دع ��اوى ق�ضائي ��ة
�ضد اجلهات التي اطلق ��ت الر�صا�ص على
ابنائهم ليت�سنى للق�ضاء اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق املتورطني بالقتل».
م ��ن جه ��ة �أخرى ك�ش ��ف م�ص ��در �أمني يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار �أن مئ ��ة معتق ��ل و23
جريح ًا فح�صيلة تظاهرات ق�ضاء ال�شطرة
والن�صر
ويف ذات ال�سي ��اق يوا�ص ��ل ع�ش ��رات
�آالالف م ��ن طالب ��ات وطلب ��ة اجلامع ��ات
واملعاه ��د والإعدادي ��ات تظاهراته ��م يف
�ساح ��ة احلبوب ��ي و�س ��ط النا�صرية وذلك
يف خط ��وة لدعم التظاه ��رات املطلبية يف
املحافظة.

وقالت الطالبة اجلامعية فاتن �أحمد للمدى
�إن « طلبة الكلي ��ات واملعاهد والإعداديات
�شارك ��وا يف تظاه ��رة الي ��وم للمطالب ��ة
بحقوقه ��م الت ��ي �سلبتها الأح ��زاب وكذلك
لدع ��م التظاهرات املطلبي ��ة التي تعر�ضت
للقم ��ع بدم بارد « ،م�شرية اىل �أن « الطلبة
ال ي�شع ��رون باحلماي ��ة وال يطمئنون على
م�ستقبله ��م يف ظ ��ل احلكوم ��ة احلالي ��ة
الت ��ي جعلت مئ ��ات الآالف من اخلريجني
يعي�ش ��ون الع ��وز والبطال ��ة « ،م�ؤك ��دة
�إ�ص ��رار الطلبة عل ��ى موا�صلة التظاهرات
رغم التهديدات بالف�صل من الدرا�سة التي
تبلغوا بها م�ؤخر ًا».
وب ��دوره قال الطالب عبا�س ح�سني للمدى
�إن « احلكومة احلالية والطبقة ال�سيا�سية
اثبت ��ت ف�شلها على م ��دى  16عام ًا ولهذا ال
نعتق ��د �أن عملي ��ة �إ�صالحها ممكن ��ة ولهذا

نطال ��ب بتغيريه ��ا بحكوم ��ة وطنية تلبي
طموحات ومطال ��ب ال�شعب وتق�ضي على
الف�س ��اد» ،مبين ��ا �أن « بقاء ه ��ذه احلكومة
يعني �أن الطلبة احلاليني �سين�ضمون اىل
جي�ش العاطلني عند تخرجهم».
مبين ��ا �أن « �شقيق ��ه ال ��ذي تخ ��رج من ��ذ 5
�سن ��وات ال زال عاط�ل ً�ا ع ��ن العم ��ل ولهذا
ه ��و م�ص ��اب بالإحب ��اط وال ي�أم ��ل خ�ي�ر ًا
باحلكومة احلالية».
وم ��ن جانبه قال الطال ��ب اجلامعي عبا�س
يا�س ��ر �إن « نريد وطن ًا ك ��ون ال�شعب ومن
بينهم �شريحة الطلبة ي�شعرون �أن وطنهم
�ضاع عل ��ى �أيدي ال�سيا�سي�ي�ن احلاليني «،
مبين ��ا �أن « اخلريج�ي�ن مل يح�صل ��وا على
�أب�س ��ط حقوقهم املتمثل ��ة بفر�صة التعيني
«.
ً
م�ؤك ��دا �أن « مطال ��ب الطلب ��ة ه ��ي ج ��زء

م ��ن مطال ��ب ال�شع ��ب و�إن كان ��ت حتم ��ل
خ�صو�صية املطالب الطالبية «.
ورفع املتظاهرون من الطلبة �شعارات من
قبي ��ل ( احنا ط�ل�اب الث ��ورة � ،أحزاب بره
ب ��ره ) ( ،ه ��اي الثورة طالبي ��ة  ،ال مند�س
وال بعثي ��ة )  ( ،ا�سم ��ع �شتك ��ول الطالب ،
كال كال للأح ��زاب )  ( ،ماكو وطن – ماكو
دوام ) ( ،نري ��د وطن  ،ن ��ازل �أخذ حقي )،
(ال تطور ال بناء ب�س خيانة وعمالء ).
و�شه ��دت التظاه ��رات الطالبي ��ة يف
النا�صرية م�شاركة ن�سوية الفتة.
وكان ��ت م�ص ��ادر �صحي ��ة يف حمافظة ذي
قار ك�شفت يوم ال�سبت (  26ت�شرين الأول
 ) 2019ع ��ن ارتف ��اع ح�صيل ��ة تظاه ��رات
ي ��وم اجلمع ��ة املن�ص ��رم اىل � 12شهي ��د ًا
 156جريح ًا ،بينه ��ا  4جثث متفحمة عرث
عليه ��ا يف اح ��د املكات ��ب احلزبي ��ة ، ،فيما

اته ��م نا�شط ��ون القوات الأمني ��ة بالتخلي
ع ��ن حماي ��ة املتظاهرين وتركه ��م يالقون
م�صريه ��م على اي ��دي املجامي ��ع امل�سلحة
الت ��ي اطلق ��ت عليه ��م الر�صا� ��ص احل ��ي
وقتلتهم بدم بارد.
وكان ��ت العديد من املحافظ ��ات العراقية
وم ��ن بينه ��ا حمافظ ��ة ذي قار ق ��د �شهدت
جتدد التظاه ��رات املطلبية يوم اجلمعة (
 25ت�شري ��ن االول  ) 2019وق ��د ح�صل ��ت
مواجهات عنيفة بني املتظاهرين والقوات
الأمني ��ة وجماميع م�سلح ��ة راح �ضحيتها
اك�ث�ر من � 30شهيد ًا وما يتجاوز �ألـ 2000
جريح يف عموم املحافظات املذكورة.
و�شه ��دت حمافظ ��ة ذي قار خ�ل�ال الأ�شهر
الأخرية والأيام القليلة املا�ضية �سل�سلة من
التظاهرات املطلبية كان �آخرها تظاهرات
مطل ��ع ت�شري ��ن الأول الت ��ي انطلق ��ت منذ
ي ��وم الثالث ��اء ( 1ت�شري ��ن الأول )2019
و�شارك فيها �آالف املتظاهرين وتوا�صلت
عل ��ى م ��دى � 6أي ��ام دامي ��ة راح �ضحيته ��ا
� 22شهي ��د ًا و  391جريح� � ًا بح�سب دائرة
�صح ��ة ذي ق ��ار  ،وذلك �أث ��ر مواجهات بني
املتظاهري ��ن وقوات ال�شرط ��ة ا�ستخدمت
فيه ��ا الأخرية �إط�ل�اق الر�صا� ��ص احلي ،
ورف ��ع املتظاه ��رون الذي ��ن معظمه ��م من
�شريحة ال�شباب �شعارات تطالب ب�إ�سقاط
النظ ��ام وتوفري فر�ص العم ��ل واخلدمات
اال�سا�سية.
وكان ��ت االحتجاج ��ات انطلق ��ت مطل ��ع
ت�شري ��ن الأول  2019يف  10حمافظ ��ات
عراقية من بينها العا�صمة بغداد للمطالبة
بتح�س�ي�ن اخلدم ��ات وتوف�ي�ر فر�ص عمل
وحماربة الف�س ��اد ،وا�ستمرت ملدة � 6أيام،
ووق ��ع خ�ل�ال االحتجاج ��ات نح ��و 120
قتي ًال ،بينه ��م عدد من �أف ��راد الأمن ،ف�ض ًال
ع ��ن �إ�صابة �أكرث م ��ن � 6آالف �آخرين ،فيما
�أقرت احلكومة با�ستخ ��دام قواتها العنف
املفرط �ضد املحتجني ،وتعهدت مبحا�سبة
امل�س�ؤولني عن العنف.

التك تك” بطل �ساحة التحرير  ..و�شبابه يراهنون على قوة �صربهم جتاه احلكومة

بغداد  /حممد حكمت

ب�ألوانها اجلميلة التي زينت
تظاهرات بغداد منذ انطالقها،
و�شبانها الذين يتقا�سمون الفقر
واحلرمان ،ويدفعهم ال�شعور
بالظلم ،احتلت عربات “التك تك”
قلوب البغداديني ،بعد �أن زاحمتهم
يف ال�شوارع بحث ًا عن لقمة العي�ش.
حتولت تلك العربات ال�صغرية �إىل
ّ
�أيقونة لالحتجاجات ،تخرتق
ال�صفوف حتت قنابل الغاز
والر�صا�ص ،تنقل ال�ضحايا وتدفع
امل�ؤن والدواء �إىل املتظاهرين،
وك�سب �شبانها �شعبية غري
م�سبوقة ،تهتف لهم فتيات بغداد،
ويتغنى بهم ال�شعراء.
ال ت ��كاد مت ��ر حلظ ��ات يف �ساح ��ة التحري ��ر وما
حوله ��ا دون ن�ش ��اط لعرب ��ات “التك الت ��ك” التي
متتد من ج�سر اجلمهوري ��ة حتى مدينة ال�صدر،
تق ��دم خدماته ��ا جمان ًا ويرف� ��ض �سائقوه ��ا �أخذ
التربعات.
ويق ��ول �سائق “التك ت ��ك” �أحمد ذو ال� �ـ 23عام ًا
�إن “عربت ��ه هذه هي امل�صدر الوحيد لت�أمني لقمة
العي� ��ش له ولأ�سرت ��ه ،وال يتجاوز دخله منها 20
�ألف دين ��ار يومي ًا” ،مبين� � ًا �أن “املبلغ غري كاف،
لكن لي�س هناك حيلة”.
يتواجد �أحمد يف التظاهرات منذ مطلع ت�شرين،
ويق ��ول �إن الغاية الأ�سا�سية كانت نقل امل�صابني،
بع ��د �أن ف�شلت �سي ��ارات الإ�سع ��اف يف �إنقاذ من

ي�سقط يف الوقت املنا�سب� ،أو �إخالء القتلى.
لأحم ��د ثالث ��ة �أطف ��ال� ،أحدهم يعاين م ��ن “خلع
والدي” ،يع ��ود �إىل لقاءه ��م فج ��ر ًا ،ث ��م يخ ��رج
جمدد ًا ب�شكل مبكر المتام عمله على خط نقل يف
منطق ��ة ال�شع ��ب� ،شمال �شرق ��ي العا�صمة بغداد،
قبل �أن يعود �إىل �ساحة التحرير.
قاتل �أحم ��د يف �صفوف احل�ش ��د ال�شعبي ،طوال
عام�ي�ن ،كم ��ا ي ��روي� ،ش ��ارك خالله ��ا يف معارك
بيج ��ي وال� �ـ 600واملاحل ��ة وجام ��ع الفت ��اح ،يف
حمافظ ��ة �صالح الدي ��ن ،لكنه “طرد م ��ن احل�شد
ال�شعب ��ي ،بعد �أن طلب �إجازة لعالج طفله” ،على
حد قوله.

يق ��ول �إن ��ه اكت�ش ��ف الحق� � ًا ،وجود ا�سم ��ه �ضمن
القوائ ��م الإلكرتونية لهيئة احل�شد ال�شعبي ،لكن
راتبه ال�شهري يذهب �إىل “جهة جمهولة” ،فقرر
بع ��د �أن “�أ�صاب ��ه الي�أ� ��س” ،العم ��ل ك�سائق “تك
تك” وت�أم�ي�ن رزق عائلته ،حيث ي�سكن يف منزل
�ضمن حي قائم على �أر�ض للدولة “جتاوز”.
و�أطلق ��ت عدة مب ��ادرات مل�ساع ��دة �سائقي “التك
ت ��ك” ،لك ��ن �أغلبه ��م يرف�ضون ذل ��ك .يقول حممد
�شهاب حممود ،الذي يتواجد يف �ساحة التحرير
رفق ��ة �أخي ��ه� ،إن “م ��ن املعي ��ب �أخذ امل ��ال مقابل
مهمة وطني ��ة ،فالتظاه ��رات للوط ��ن وللمواطن
ومطالبنا واح ��دة ،وقوتها من تكاتفنا ،ف�أنا �أنقل

امل�صاب�ي�ن والب�ضائ ��ع و�أخي يخم ��د قنابل الغاز
امل�سي ��ل للدموع ،وهناك من يت ��وىل �شراء املواد
الغذائي ��ة وامل�ستلزمات الطبي ��ة وت�أمني الوقود،
و�آخرون يهتفون”.
يتلقى حمم ��ود و�شقيق ��ه ،مكاملات م ��ن والدتهما
حتثهم ��ا عل ��ى الع ��ودة �إىل املن ��زل ،يق ��ول �إنه ��ا
تخ�ش ��ى �أن ي�صيبهم ��ا مك ��روه ،لكن ��ه يطمئنه ��ا
�ساخ ��ر ًا“ :احن ��ا م ��ن داع�ش م ��ا خفن ��ا ..تريدنا
نخاف من م�سيلة الدموع!”.
وملحم ��ود ق�صة مع احل�ش ��د ال�شعب ��ي �أي�ض ًا ،فقد
قاتل تنظيم “داع�ش” لكنه ترك �صفوف احل�شد،
“�إثر عدم تلقيه �أي م�ساعدة من احلكومة ت�ؤمن

معي�ش ��ة عائلته” ،فيما ي�ستمر من ��ذ �أيام يف �أداء
مهام ��ه التطوعي ��ة يف �ساح ��ة التحري ��ر لف�ت�رات
ت�صل �أحيان ًا حتى � 20ساعة ،على حد قوله.
ومتي ��زت احتجاج ��ات ت�شري ��ن بـ”عفويته ��ا”،
وابتع ��اد حمركاته ��ا ع ��ن الأح ��زاب والأط ��راف
ال�سيا�سية ،وكذلك التي ��ارات الدينية والطائفية،
وهو مادف ��ع مئ ��ات الآالف �إىل امل�شاركة فيها يف
بغداد واملحافظات.
ويقول �سائق “التك تك” ،علي حيدرة ،الذي فرغ
للتو م ��ن نقل بع�ض امل ��واد الغذائي ��ة و�صناديق
“البيب�س ��ي” �إىل �ساح ��ة التحري ��ر� ،إن “القتال
�ضد تنظي ��م داع�ش ،ا�ضط ��ره �إىل اقرتا�ض نحو
 4مالي�ي�ن دين ��ار لإعال ��ة عائلته ،لكن ��ه متكن من
ت�سديدها الحق ًا من خالل عربته”.
وي�ضي ��ف ذو ال� �ـ 26عام� � ًا� ،إن “الظل ��م الذي حل
بالفق ��راء واليتامى يدفعه �إىل البقاء يف �ساحات
االحتج ��اج ،حيث هذه التظاهرات ال�شعبية التي
ال تخ�ضع لأي جهة �أو تيار”.
ال ميل ��ك �أغلب ال�سائقني هن ��ا عربات “التك تك”،
فثمنه ��ا مرتفع ،ي�صل �إىل نح ��و  3ماليني دينار.

ي�ست�أج ��ر ال�شبان العربات من مالكها مقابل نحو
� 60ألف دينار �أ�سبوعي ًا.
يجن ��ي �سائ ��ق “الت ��ك تك” نح ��و � 25أل ��ف دينار
يوم ًا ،يذهب � 10آالف منها �إىل مالك “التك تك”،
وم ��ا تبقى يعيلون به �أ�سره ��م ،كما يبني حيدرة،
م�ؤكد ًا �أن “م ��ا يجينه ال ي�سد احتياجات �أ�سرته،
لكن غياب فر�ص العمل ي�ضطره �إىل ذلك”.
ي�شع ��ر �أغلب رفاق حيدرة وحمم ��ود و�أحمد ،من
�سائق ��ي “الت ��ك ت ��ك” الذي ��ن ا�ستطلع ��ت �أراءهم
“امل ��دى” ،باحليف ،يرون ق�ص�صهم يف املعارك
�ض ��د تنظي ��م “داع� ��ش” ،وق�ص�ص� � ًا �أ�ش ��د مرارة
عن الفق ��ر واحلرمان وغياب اخلدم ��ات و�ضياع
احلق ��وق ،عل ��ى �أر� ��ض النف ��ط وال�ث�روات ،فيما
يتفق �أغلبهم على �أن التغيري ممكن لكنه “يحتاج
�إىل ال�صرب قلي ًال”.
ً
ويتقا�سم ه�ؤالء ال�شباب ،ظروفا مت�شابهة ،حيث
ال�سك ��ن يف الع�شوائي ��ات ،و�ضي ��اع فر�صه ��م يف
التعلي ��م ،والعمل يف �سن مبك ��رة ،يف ظل الي�أ�س
من حياة �أف�ضل مع وجود النظام القائم.
عن موقع نا�س
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حكاية تك تك عراقي يدخل
مزاد ال�سوق العالمي..
�أعلن اخلبري القانوين طارق حرب ،الأحد ،دخول الـ “تك
تك” الذي ا�ستقلته ممثلة الأمني العام للأمم املتحدة يف
العراق بال�ساخارت� ،أثناء زيارتها �إىل �ساحة التحرير قبل
�أيام �سوق املزاد العاملي.
وقال حرب يف بيان �أم�س ( 3ت�شرين الثاين  )2019ان
"التك توك الذي ا�ستخدمته ممثلة الأمني العام للأمم املتحدة
يف العراق بال�ساخارت دخل �سوق املزاد العاملي حيث توالت
العرو�ض لأجل �شراء هذا التك توك واالحتفاظ به كونه �آلة

نقل غريبة وا�ستخدمت من �شخ�صية دولية ويف منا�سبة
خا�صة هي تظاهرات �ساحة التحرير والذي يبدو �أن هنالك
توقف ًا يف بيعه ،لكي ي�صل �إىل �أعلى �سعر يف ال�سوق العاملية
كونه ح�صل على امتياز زماين ومكاين و�شخ�صي فبلغت
�شهرته �أكرث من �شهرة �سيارات جنوم هوليوود".
و�أ�ضاف "�أما بالن�سبة لبال�سخارت ممثلة الأمني العام للأمم
املتحدة ف�أن خطوتها مل ي�سبقها �أي مبدع �سيا�سي ًا كما فعلت
اذ �أقدمت على خطوة التك توك على الرغم من زحمة املكان

يا وطن �سائقي التك تك
�أحبك الآن �أكرث
 ريا�ض رمزي
عربة م�ساحتها ثالثة كرا�سي جعلت وطن ًا ف�سيح ًا �أ�شد ات�ساع ًا ،مثل
�شامة �سوداء برغم �صغرها جتعل الوج َه �أجمل .عربة بثالثة دواليب
تتكلم بنربةٍ متبجحة وت�سلك �سلوك �سيارات الدفع الرباعي .ملاذا؟
لنوعية من حتملهم ومن يقودها ،لل�سرعة التي ي�سري بها القائد وهو
يحمل جريح ًا ،مثل قائد قطار املوت الذي غلب املوتَ ب�سرعته ،كذلك
هي عظمة كل �صغري يلب�س معطفا ف�ضفا�ضا كي يلغي منظر قوامه
النحيل ،يقول ما ي�سعى لقوله ب�أقوى نربة يف �صوته ،مانع ًا املوت من
موت ميار�س مهنته بدون توقف منذ
اللحاق به� .سرعته تفوق �سرعة ٍ
مع�صية �آدم ،معطيا لنف�سه احلق با�ستئناف قراراته.
من هو هذا الغر الهزيل الذي يدير دفة القيادة والذي قرر �أن يلحق
هزمي ًة باملوت ،يهدم كربياء من ميتلك عددا من الأ�سماء يف اللغة يفوق
الأربعني :نيطل ،احت�ضار ،حتف ،حني ،فوْد ،حمام ،نزع ،نيْط....؟.
�أتراه كان يعرف �أنه ي�صارع جمرما �أنعمت عليه �أ�سما�ؤه الأربعون
بقدرة جتعله �أعتى مت�سلق يعلو حتى على بيت ال�سلطان الذي يعلو
على بقية البيوت؟� .ألي�س طي�شا �أن يتقدم ،هذا الذي تو ّرد وجهه من
�شدة الربد و�سال �أنفه ،وارتفعت عظمتا وجنتيه مثل ج ْزرتني برزتا
ب�سبب اجلزر يف املياه ،لكنه يدخل يف م�شاجرة يُ�سمع �ضجيجها من
بعيد؟ .ما الذي �أعطى احلياة مل�سلوب اجلاه هذا كي يتالوى مع من
�أفرد لنف�سه �صفحة كاملة من قامو�س ل�سان العرب .متى تف ّتحت مداركه
وهو نائم طوال عمره على �أر�ض �ضاغطة على ر�أ�سه ،وقد �ضاقت دائرة
تفكريه حني داخلته خماوف على عائلة �إن ماتت جوعا �سيلحق به
العار؟.
كال لي�س طي�شا ما يقوم به هزيل يتقدم بعربته وهو ي�ستمع لنب�ضات
قلب جريح ي�شد من عزمه وهو يردد «املوت قد ٌر نعم ،لكن الإرادة
وحدها من جتعل قدومه يف غري �أوانه» ،ك�أنه �سمع املتنبي وهو ي�صف
غفلة املوت عن �سيف الدولة يف واحدة من �أعظم ما يف حوزة التاريخ
من معارك قائال «وقفت وما يف املوت �شك لواقف /ك�أنك يف جفن الردى
وهو نائم».
ال�سائق الهزيل يتقدم مندفعا حتت وقع نب�ض قلب اجلريح الذي يحمله
ولديه ما يقوله للموت «الرياح وحدها من ت�ؤخر و�صول الأمطار �إىل
الأر�ض»� .سائق هزيل يطلق على نف�سه» ابن امللحة» لديه تبح ٌر وا�سع
يف طرق هزمية املوت .من �أين اكت�سب هذه املعرفة؟ .من تاريخ كوارث
مرت على هذه الأر�ض ،ولأنه حظي مب�ؤهل جاءه من �أعماق حمنة
�أ�سالفه الذين �سكنوا هذه الأر�ض ،ومل يكن لديهم من �شاغل �سوى
مواجهة جمهرة طويلة من �أ�سماء املوت التي زود بها �أجداده قامو�س
ل�سان العرب .عندما يرى اجلريح يطلب من تاريخ �آبائه هدايت َه ،كي
يجدوا له طريقة متعارف عليها من �سجالتهم لكيفية هزمية املوت.
ح�صل هذا الهزيل على ن�صيبه من الأذى .ال ميكنك ،ل�شدة هزاله� ،أن
حتزر عمره .ع ّلمه اجلوع �أن يكون مكرتثا� ،إن كانت هناك من �سمة
غ�ضب ي�سري على رجلني لطول
فيه ت�ستحق الإ�شارة �إليها ،هي �أن له
ٌ
مرابطته ولأيام �أمام ثالجة املوتى يبحث عن �أبيه ،له وداعة طفل
وخجل من �إظهار بلواه لوجود من هو �أ�شد تعا�سة منه ،لكنه ال يعترب
م�صائب الآخرين مورد رزق له.
غيرّ هذا الهزيل ن�صو�ص الأ�ساطري التي ت�صف �أبطال املالحم ب�أنهم ب�شر
ن�صف �آلهة ،عمالقة ال ي�شتكون من عار�ض مر�ضي ،تتلب�س ت�صرفاتهم
رعون ٌة من �شدة رغبتهم للإتيان ب�أفعال ذات موا�صفات قيا�سية� .صحّ ح
«ابن امللحة» هذا كل الأحكام واملفاهيم عن البطولة دون قول كالم
متبجح .هو �أ�شبه بف�أر ديزين برغم �ض�آلته جلب ل�صاحبه ثروة طائلة.
كانت �أمه يف زمن احلروب العبثية عندما تودعه ال تقول له وطنك
بحاجة �إليك بل تقول ف ّكر بالأطفال خوفا من �أن تكون وحيدة مثل
طري عندما ي�ستربد ي�ضع ر�أ�سه بني كتفيه .يف �ساحة التحرير تقول
هذه الأم «ربّيته ملثل هذا اليوم» .يريحها �أن ينت�صر فلذة كبدها للطرف
املظلوم حني ت�صرخ «ما هبّط را�سي».

والقنابل امل�سيلة للدموع واجلرحى و�آالف املتظاهرين وهذا
ي�ؤهلها لأن تكون مر�شحة �ساخنة لنيل جائزة نوبل لل�سالم
�إذ موقفها �أكرث �شجاعة من موقف ناديه مراد التي مت منحها
النوبل ال�سنة احلالية كما �أن ذلك �أهلها للو�صول اىل من�صب
االمني العام للأمم املتحدة وهو �أعلى من�صب يف عامل
اليوم" .وتابع ان "�ساحة التحرير واملتظاهرين والتك توك
فتحوا الباب وا�سع ًا �أمامها على �أو�سع ما يكون دولي ًا فطوبى
لها من �شجاعة �أقدمت على خطوة �شجاعه انعدم مثيلها".

يوميات �ساحة التحرير

فرق متخ�ص�صة لرفع القنابل الم�سيلة
للدموع حال وقوعها

 عامر م�ؤيد
يف �ساح ��ة التحرير وم ��ع ا�ستمرار
االحتجاجات اليام ع ��دة ،تخ�ص�ص
كث�ي�رون لإدام ��ة ه ��ذه التظاه ��رات
ومنها الفريق اخلا�ص برفع القنابل
امل�سيلة للدموع حلظة وقوعها .
هذه الف ��رق متركزها الرئي�س يكون
يف نف ��ق �ش ��ارع ال�سع ��دون ومنه ��ا
يت ��م االنط�ل�اق نح ��و مناط ��ق ال�صد
املبا�ش ��رة يف ح�س ��رة اجلمهوري ��ة
وال�سنك وجرف �شاطئ دجلة.
رغ ��م ان هذه املهمة لي�س ��ت بال�سهلة
لك ��ن ن�س ��اء تخ�ص�ص ��ن بذل ��ك ومنذ
اليوم االول يتواج ��دن مع زمالئهن
يف اخلطوط االوىل.
ح�س�ي�ن جدوع�-ش ��اب يف مقتب ��ل
العمر وهو طال ��ب يف كلية الهند�سة
يق ��ول لـ"امل ��دى" ان "الكث�ي�ر كانوا
بختنق ��ون ج ��راء �سق ��وط القناب ��ل
امل�سيل ��ة للدم ��وع وب�أع ��داد كب�ي�رة
فظه ��رت فك ��رة ت�أ�سي� ��س ف ��رق لرفع
القنابل".
وب�ي�ن ان هذا االمر "ال ميحو وجود
اختناق ��ات ل ��دى املتظاهري ��ن لكن ��ه
يقل ��ل ذل ��ك بن�سبة كب�ي�رة خا�صة اذا

مت رميه ��ا ف ��ور �سقوطه ��ا يف �ساحة
التحري ��ر مثلم ��ا كان ��ت يف االي ��ام
االوىل من التظاهرات"٠
و�أ�ش ��ار اىل ان العم ��ل يف مو�ضوع
رفع القناب ��ل امل�سيلة للدموع ا�صبح
وفق خطط مدرو�سة لتاليف �سقوط
اكرب ع ��دد من املتظاهري ��ن مبينا ان
اخلط ��ط االن خمتلف ��ة م ��ع اقت�صار
�سق ��وط القنابل على مناط ��ق ال�صد

املبا�ش ��رة� .شابة اي�ض ��ا كانت �ضمن
الفري ��ق لكنها رف�ض ��ت ك�شف ا�سمها
قال ��ت ل� �ـ (امل ��دى) ان "املو�ضوع يف
البداي ��ة كان خموفا لك ��ن �سرعان ما
حت ��ول اىل ا�ص ��رار وعزمية خا�صة
مع تواجدي يف منطقة يكون عملها
اخماد القنبلة".
وا�ضاف ��ت ان "تق�سي ��م العمل يكون
وفق �آلية والنظ ��ر اىل الأماكن التي

يت ��م رم ��ي القناب ��ل فيه ��ا بعي ��دا عن
املتظاهري ��ن ويف مناط ��ق معزول ��ة
والبع�ض يتم �إخمادها"٠
وبينت ان البع�ض تعر�ض لالختناق
نظ ��را لرمي اك�ث�ر من قنبل ��ة يف �آن
واح ��د لكن ه ��ذا االمر مل يق ��ف �أمام
حتدياتن ��ا يف العم ��ل وامل�ض ��ي يف
عملنا.
البطاني ��ات املتوف ��رة بك�ث�رة يف

مشاهدات من ساحة التحرير

�ساح ��ات االحتج ��اج كان ��ت امل�صدر
الرئي� ��س ل�ص ��د القناب ��ل حي ��ث يت ��م
رميها يف النف ��ق وبعدها تتم عملية
الإخم ��اد حي ��ث يت ��م و�ض ��ع م ��ادة
البب�سي عل ��ى البطانية ك ��ي تنطفئ
ب�شكل �سريع"٠
الفري ��ق املوج ��ود يف ال�سوات ��ر
املتقدم ��ة عمله يكون اك�ث�ر �صعوبة
حيث يق ��ول اثري جن ��م لـ(املدى) ان
"املو�ض ��وع هن ��اك خمتلف نوعا ما
النه يحتاج اىل �سرعة اكرب".
و�أ�ض ��اف ان امل�شكل ��ة �سق ��وط ع ��دد
كب�ي�ر م ��ن القناب ��ل يف �آن واح ��د ما
بجعلن ��ا نتح ��رك ب�سرع ��ة وكذل ��ك
�ض ��رورة رميه ��ا يف النه ��ر يكون او
اخمادها يف اللحظة.
وزاد ان ه ��ذا "العم ��ل وبالأخ� ��ص
يف املناط ��ق الأمامي ��ة �ساهم بتقليل
االختناق ��ات ب�شكل كب�ي�ر وبالت�أكيد
ف ��ان الفري ��ق يرت ��دي �أقنع ��ة خا�صة
تقاوم الغاز وخوذة كذلك"٠
ووثقت املفو�ضية �سق ��وط �إ�صابات
يف �صف ��وف املتظاهري ��ن ب�سب ��ب
الأح ��داث الت ��ي ج ��رت يف حمافظة
الب�صرة (ام ق�صر).
تابع ��ت املفو�ضية وم ��ن خالل فرقها

الر�صدي ��ة الأح ��داث الت ��ي ج ��رت
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة والت ��ي �أدت
اىل �صدام ��ات ب�ي�ن الق ��وات االمنية
واملتظاهري ��ن عن ��د مين ��اء ام ق�ص ��ر
و�سق ��وط ( ) ١٢٠م�صاب ��ا يرق ��دون
يف م�ست�شف ��ى ام ق�ص ��ر ب�سب ��ب
ا�ستخ ��دام الغ ��ازات امل�سيلة للدموع
من قبل الق ��وات االمني ��ة وب�صورة
مبا�شرة جت ��اه املتظاهرين و�إطالق
الر�صا�ص احلي لتفريقهم.
ويف الوقت الذي ت�ؤكد فيه املفو�ضية
ح ��ق التظاه ��ر ال�سلمي فانه ��ا تدعو
كاف ��ة املتظاهري ��ن بااللت ��زام يف
�أماك ��ن التظاهرات وع ��دم تعري�ض
املراف ��ق العامة واملمتل ��كات للخطر
وخ�صو�ص ��ا ان املوان ��ى متث ��ل اهم
م ��وارد االقت�ص ��اد لل�شع ��ب العراقي
وان �إحل ��اق ال�ضرر به ��ا او تعطيلها
�سينعك� ��س �سلب ��ا على كاف ��ة حقوق
ابناء ال�شعب العراقي ومعي�شتهم.
كما تدعو املفو�ضية القوات االمنية
اىل اتخ ��اذ �أق�ص ��ى درج ��ات �ضب ��ط
النف�س يف التعامل م ��ع املتظاهرين
واالمتناع ع ��ن ا�ستخ ��دام الأ�سلحة
الت ��ي ت�سب ��ب ا�ض ��رار ًا ج�سدية �ضد
املتظاهرين.

