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قط��ع خدم��ات الإنرتن��ت لي�ل ًا ون�ش��طاء يح��ذرون م��ن جم��زرة
 متابعة  /املدى

قال مر�صد
نتبلوك�س ملراقبة
الإنرتنت ،يف
�ساعة مت�أخرة
من م�ساء الإثنني
 4ت�شرين الثاين
� ،2019إن خدمات
الإنرتنت انقطعت
يف بغداد ومعظم
�أنحاء العراق ،يف
الوقت الذي ت�شهد
فيه البالد موجة
من االحتجاجات
املناه�ضة للحكومة.

وق ��ال مر�صد نتبلوك� ��س ،يف بيان" :يف
�أثناء كتاب ��ة البيان انخف�ض ��ت ات�صاالت
الإنرتن ��ت العام ��ة مل ��ا دون  %19ع ��ن
امل�ستوي ��ات املعت ��ادة ،مما قط ��ع اخلدمة
ع ��ن ع�ش ��رات املالي�ي�ن م ��ن امل�ستخدمني
يف بغ ��داد ،وت�أث ��رت �أي�ض� � ًا الب�ص ��رة

وكربالء ومراكز �سكاني ��ة �أخرى .نعتقد
�أن االنقط ��اع اجلدي ��د ه ��و �أك�ب�ر انقطاع
نر�صده يف بغداد حتى اليوم".
كان ��ت ال�سلط ��ات العراقي ��ة ق ��د قطع ��ت
خدم ��ات الإنرتن ��ت من قب ��ل يف مواجهة
موجة االحتجاجات.

وجل� ��أت ال�سلطات العراقية �أكرث من مرة
�إىل قطع الإنرتن ��ت ملواجهة تو�سع رقعة
االحتجاجات �ضدها.
قدمت �شركات االت�صال للهواتف النقالة،
�أم� ��س الثالث ��اء ،االعت ��ذار مل�شرتكيه ��ا
ع ��ن �إنقط ��اع خدم ��ة الإنرتن ��ت يف �أغلب

حمافظ ��ات الع ��راق .ووردت ر�سال ��ة
م ��ن �ش ��ركات االت�ص ��ال زي ��ن الع ��راق
و�آ�سيا�سيل ،للم�شرتك�ي�ن تعتذر فيها عن
"توقف �أو عدم ا�ستقرار خدمة االنرتنت
يف الوقت الراهن والذي جاء عن ظروف
خارجة عن �إرادتن ��ا ومن م�صدر اخلدمة

بن ��ا ًء على تعليم ��ات قد �ص ��درت من قبل
اجله ��ات الر�سمي ��ة" .ولف ��ت البي ��ان اىل
ان ��ه "مت تطبيق ه ��ذا الق ��رار على جميع
�ش ��ركات الهات ��ف النق ��ال" .و�شه ��د لي ��ل
االثنني عل ��ى الثالثاء انقط ��اع االنرتنت
وع ��اد �صب ��اح الثالث ��اء ولك ��ن ب�ش ��كل
�ضعيف ،و�أعرب نا�شط ��ون عن خ�شيتهم
من ح�صول م ��ا و�صفوها باملجزرة بحق
املحتجني بعيدا عن �أنظار العامل.
وانخف�ض ��ت االت�ص ��االت الوطني ��ة �إىل
م ��ا دون  19يف املئ ��ة ،م ��ا �أدى �إىل ع ��زل
ع�ش ��رات املالي�ي�ن م ��ن امل�ستخدم�ي�ن

العراقي�ي�ن ع ��ن
ال�شبك ��ة العاملي ��ة .وجل� ��أت ال�سلط ��ات
العراقية �أكرث من مرة �إىل قطع الإنرتنت
ملواجه ��ة تو�س ��ع رقع ��ة االحتجاج ��ات
�ضدها.
وح�س ��ب روي�ت�رز ،يلج� ��أ العراقيون �إىل
�شبك ��ة افرتا�ضي ��ة خا�ص ��ة تخف ��ي موقع
اجلهاز امل�ستخ ��دم للو�صول �إىل خدمات
الإنرتن ��ت .و�أعل ��ن ن�شط ��اء عل ��ى تويرت
قطع الإنرتنيت ،وح ��ذروا من �أن ذلك قد
يك ��ون بداية لـ"جم ��ازر" ترتكب يف حق
املتظاهرين.

�أحتج��از وم�ضايق��ات فـ��ي املحافظ��ات مل�ؤيدي��ن للتظاه��رات

قالت منظمة "هيومن رايت�س ووت�ش" �إن �سلطات حمافظة
الأنبار العراقية "تقمع حق ال�سكان املحليني يف �إظهار
دعمهم للمظاهرات يف �أماكن �أخرى من البالد .يف الأيام
الأخرية ،اعتقلت رجلني ملجرد ن�شرهما ر�سائل ت�ضامنية
على "في�سبوك" ،وا�ستجوبت ثالثا ،و�أجربت رابعا على
االختباء" .وبينت �أن ال�سلطات" ،احتجزت منذ  25ت�شرين
الأول  ،2019يف خمتلف �أنحاء العراق مئات املتظاهرين
خالل املظاهرات �أو بعدها ،لكن اعتقاالت الأنبار تربز لأن
�سلطات املحافظة اعتقلت الرجال ملجرد �إظهارهم الدعم
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي".
وقالت �س ��ارة ليا ويت�س ��ن ،مديرة ق�س ��م
ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش" :عل ��ى الرغ ��م م ��ن �س ��نوات
ال�ص ��راع املري ��ر� ،شع ��ر الكث�ي�ر م ��ن
العراقي�ي�ن باحلري ��ة يف التح ��دث ع ��ن
الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية .لك ��ن هذه احلاالت
متث ��ل تغي�ي�را مقلق ��ا باملقارن ��ة ب�ي�ن
ت�صريح ��ات ه� ��ؤالء الرج ��ال ال�سيا�سية
ال�سلمي ��ة متام ��ا ،وب�ي�ن اال�ستجابة غري
املتنا�سبة عل ��ى الإطالق من قبل �سلطات
الأنبار".
وق ��ال ثمانية من �سكان الأنبار لـ هيومن
رايت�س ووت�ش �إن الأنباريني ال يعتزمون
تنظيم مظاهرات هناك خ�شية عدم �سماح

ال�سلط ��ات بذل ��ك نتيجة �سيط ��رة داع�ش
عل ��ى جزء كبري من املحافظة يف املا�ضي
القري ��ب ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "م ��ا يع ��زز
قلقه ��م هو من�شور لقي ��ادة �شرطة الأنبار
عل ��ى في�سب ��وك يف � 24أكتوبر/ت�شرين
الأول جاء في ��ه" :اليوم حمافظة االنبار
تدع ��و مواطنيه ��ا بالتوج ��ه اىل العم ��ل
واال�ستم ��رار بالبناء واالعمار واحلفاظ
عل ��ى االم ��ن وم�سان ��دة الق ��وات االمنية
واال�ستفادة من الدرو� ��س ال�سابقة التي
مل جت ��ن منه ��ا املحافظة �س ��وى اخلراب
والدمار والقتل والت�شريد والتهجري".
ق ��ال �أح ��د الرج ��ال ل� �ـ هيوم ��ن رايت� ��س
ووت�ش �إن ��ه �أراد االنخ ��راط يف احلركة

االجتماعية ب�شدة م ��ا دفعه �إىل االنتقال
�إىل بغداد .لكن ��ه و�آخرون ممن حتدثوا
�إىل هيومن رايت�س ووت�ش اعتربوا هذا
املن�شور م ��ن قبل �شرطة الأنب ��ار تهديدا
�ضمني ��ا ب� ��أن �سلطات ه ��ذه املحافظة لن
تت�سامح مع �أي احتجاجات.
قابل ��ت هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش ،وفق
البيان� ،أقارب رجلني احتجزتهما قوات
الأم ��ن بعد �أن ن�شرا ر�سائ ��ل ت�ضامن مع
حرك ��ة املظاه ��رات .قراب ��ة منت�صف ليل
� 26أكتوبر/ت�شري ��ن الأول ،ن�ش ��ر �سمري
را�ش ��د حممود ( 27عام ��ا) على في�سبوك
�أن على الط�ل�اب واملوظفني احلكوميني
يف املحافظ ��ات الأخرى �إعالن الإ�ضراب

لدع ��م زمالئهم العراقي�ي�ن امل�شاركني يف
املظاهرات يف �أماك ��ن �أخرى من البالد.
وق ��ال ابن عم ��ه �إن ��ه بعد ح ��وايل �ساعة
ون�صف ،و�صل عنا�صر مكافحة الإرهاب
�إىل منزل حممود واحتجزوه ،و�أخربوا
�أ�سرت ��ه �أنهم يعتقلون ��ه ب�سبب من�شوره
على في�سبوك وال ��ذي اعتربوه حُمر�ضا
للنا�س على التظاهر.
يف الي ��وم التايل ،ذهب ابن عمه �إىل مقر
قوات مكافحة الإره ��اب التابعة لوزارة
الداخلية ،حيث �أخ�ب�ره عنا�صر القوات
�أن ��ه يوج ��د �أم ��ر بالقب�ض عل ��ى حممود،
لكنهم ين ��وون �إطالق �سراحه قريبا دون
تهم ��ة و�أن ��ه ال داع لتعيني حمام من قبل

الأ�س ��رة .يف � 29أكتوبر/ت�شرين الأول،
وعندم ��ا مل يُطل ��ق �س ��راح حمم ��ود ،عاد
اب ��ن عم ��ه �إىل املقر ور�آه ع�ب�ر كامريات
املراقب ��ة حمتج ��زا داخ ��ل زنزان ��ة ،لكن
العنا�ص ��ر رف�ضوا ال�سماح ل ��ه بالتحدث
مع حمم ��ود .مل تتمكن عائلة حممود من
التوا�صل معه حتى الآن.
�أم ��ا احلالة الثانية ،فهي لرجل عمره 25
عام ��ا ،والذي وفقا لأح ��د �أقربائه �أ�ضاف
�إط ��ارا ل�ص ��ورة ح�ساب ��ه عل ��ى في�سبوك
م�ساء � 26أكتوبر/ت�شرين الأول لإظهار
الت�ضام ��ن م ��ع املظاه ��رات .وبع ��د �أربع
�ساعات ،و�صل ��ت خم�س �سيارات �شرطة
�إىل منزل ��ه ث ��م اعتقلت ��ه العنا�ص ��ر .قال

قريبه�“ :ضرب ��وه واتهموه بالتحري�ض
عل ��ى االحتجاجات ،ثم كبّلوه وو�ضعوه
يف �إح ��دى �سياراته ��م” .احتج ��زت
ال�سلط ��ات الرج ��ل يف م ��كان �سري حتى
� 31أكتوبر/ت�شري ��ن الأول ،ث ��م �أفرجت
عنه دون توجيه �أي تهمة �إليه.
ق ��ال رج ��ل ثال ��ث �إنه بعدم ��ا ن�ش ��ر دعما
للإ�ض ��راب وت�ضامن ��ا م ��ع االحتجاجات
عل ��ى في�سب ��وك ،ا�ستج ��وب العدي ��د من
عنا�صر الأمن زمالءه عنه ثم ا�ستجوبوه
و�سمحوا له بالرحيل الحقا.
وق ��ال �آخ ��ر �إن ��ه يف � 25أكتوبر/ت�شرين
الأول ،و�ض ��ع ع ��دة من�ش ��ورات عل ��ى
في�سب ��وك دعما حلرك ��ة االحتجاج .ويف

� 26أكتوبر/ت�شري ��ن الأول ،ات�ص ��ل ب ��ه
�أح ��د الأ�صدق ��اء وهو �شرط ��ي ،وقال �إن
ال�شرط ��ة �أ�ص ��درت �أم ��ر اعتق ��ال با�سمه
ب�سب ��ب من�شوراته .هرب م ��ن منزله وال
يزال خمتبئا.
قالت هيوم ��ن رايت�س ووت�ش �إنه ينبغي
عل ��ى ال�سلط ��ات اح�ت�رام ح ��ق جمي ��ع
العراقي�ي�ن يف حري ��ة التعب�ي�ر وو�ض ��ع
حد للم�ضايقة والرتهيب �ضد العراقيني
الذين يدعمون االحتجاجات �سلميا.
قالت ويت�سن" :هذه االعتقاالت قد ت�ؤ�شر
�إىل تراج ��ع خطري يف حرية التعبري يف
بع� ��ض �أنح ��اء البالد .من امله ��م �أن تبقى
هذه احلاالت جمرد ا�ستثناء".
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م���ث���ق���ف���ون ف����ي ����س���اح���ة االح���ت���ج���اج
 عالء املفرجي
علي عبد الأمير �صالح

كاتب ومرتجم عراقي
�إذا كان املثقف ��ون العراقي ��ون ق ��د انخرط ��وا
يف احل ��راك ال�شعب ��ي ال ��ذي يجت ��اح بالدن ��ا منذ
تبا�ش�ي�ر �أيامه الأوىل ف�إن ه ��ذا مل ي� ِأت بامل�صادفة
لأنه ��م بات ��وا يدرك ��ون �أن ال معن ��ى للحي ��اة م ��ن
دون كرام ��ة وال معن ��ى للعي� ��ش �إذا ما مت تهمي�ش
�إن�سانيتك وال معنى للكلم ��ة واللوحة الت�شكيلية
وال�ص ��ورة الفوتوغرافي ��ة واملَ�شه ��د امل�سرحي ،
وال معنى للثقافة املُ�ستقاة من الكتب والدوريات
والأ�شرطة ال�سينمائي ��ة �إذا كانت الدميقراطيات
الفا�س ��دة ت�أخ ��ذ �أبن ��اء ال�شع ��ب �إىل ه ��ذا ال� � َد َرك
الهائ ��ل من االرتباك وال�ضي ��اع � ،إىل هذه احلالة
امل�أ�ساوي ��ة م ��ن الفقر والع ��وز وانع ��دام الفر�ص
وغياب العدالة � .إننا جميع ًا  ،ومن دون ا�ستثناء
 ،بتن ��ا ن ��درك متام� � ًا  ،ومعن ��ا ه ��ذه املالي�ي�ن من
�شبابن ��ا الكادح�ي�ن � ،أن للحياة معن ��ى  ،وللحرية
معنى  ،ولال�ست�شه ��اد معنى  ،و�إننا لن ن�ستعيد «
كينونتن ��ا « �إال ب�إرادتنا احل ّرة  ،وهذه « الكينونة
« غري قابلة للمفاو�ضات والتنازالت  ،وهي حالها
ح ��ال ّ
كل حقوقنا الإن�ساني ��ة امل�شروعة ال تتحمل
امل�ساوم ��ة والت�أجيل واملراوغ ��ة  .وا�ستناد ًا �إىل
ذل ��ك  ،ال يحتاج املثقف العراقي يف هذا املنعطف
احلا�س ��م م ��ن تاري ��خ بالدن ��ا �إىل �إذكاء ال ��روح
الوطني ��ة يف نفو�س و�أرواح �شبابنا املنتف�ضني  ،يدعمهم ويت�ضامن معه ��م وي�ستنه�ض فيهم روح
لأنه ��م وطنيون �أ�ص�ل ً�ا وبامتياز  ،وال يحتاج �إىل التحدّي والبطولة والإيثار  .و�إين  ،هنا والآن ،
�أن يذ ّكره ��م �أن �أع�ضاء الطبقة ال�سيا�سية احلالية �أ�ستعيد كلمات ناظم حكمت  ،الذي قال مر ًة � :إذا
حتى �إذا مل يكونوا عميان ًا فهم ال يريدون وبنحو مل �أح�ت�رق �أنا  ،وحترتق �أن ��تَ  ،ونحرتق نحن ،
متعم ��د �أن ي ��روا م ��ا وراء �أنوفه ��م  ،وال ر�ؤي ��ة فكيف يخرجُ من هذه الظلمات نور ؟
م�ستقبل هذا ال�شعب الذي نه�ض من كبوته وعاد
في�صل عبداهلل
�إىل اليقظ ��ة و�أدرك خبثهم ودناءتهم وحقارتهم .
ّ
ناقد �سينمائي
كل ما يُراد من املثقف الع�ضوي هو �أن يُدمي روح
التم� � ّرد الأبدي ��ة يف نفو� ��س ال�شبيب ��ة الكادحني لرمبا تفاج� ��أ �أغلب امل�شتغل�ي�ن بالثقافة وفروعها
الذين باتوا �أكرث وعي� � ًا وانتباه ًا وتبّ�صر ًا  ،و�أن الإبداعي ��ة ،داخل الع ��راق وخارج ��ه ،ومبختلف

توجهاته ��م الفكري ��ة بقوة وزخم م ��ا حملته رياح
الإنتفا�ضة ال�شبابية� ،إنطلقت بداية �شهر ت�شرين
الأول�/أكتوب ��ر وجتددت جذوته ��ا بحما�س �أكرب
يف اخلام�س والع�شرين منه ،من تغيّري يف املزاج
الع ��ام .جتدي ��د لوع ��ود م�ؤجل ��ة ونف� ��ض مل�شاعر
�إحب ��اط وي�أ� ��س �أ�شاعتها �سلط ��ة جاهلةوطائفية،
ب ��كل معنى الكلمتني ،عرب ت�سطي ��ح معنى الثقافة
ول ��دور املثقف ب�شكل ع ��ام ،ويف بلد مير مبرحلة
�إنتقالية ع�صيبة .ولنا فيما �أ�شاعته وزارة الثقافة،
وهي امل�س�ؤولة عن ال�ش�أن الثقايف من دعم طقو�س

فق ��د وجد املثقف نف�سه بغت ��ة ،خ�صو�ص ًا النزيه
منه ��م ،خ ��ارج حفل دع ��اة الطوائ ��ف ومروجي
خطابها ،و�أعرا�س �أ�صح ��اب امل�شاريع الوهمية
واملزيفة الذين تعج بهم احلياة العامة� .صحيح
�إن �إنطالق �شرارة هذا الربكان الهادر وال�شجاع
ج ��اء عل ��ى �أكت ��اف حامليه م ��ن �شب ��اب املناطق
املهم�شة وامل�سروقة علن ًا من قبل دعاة الف�ضائل،
فه ��م وحده ��م واجه ��وا وب�صدوره ��م العاري ��ة
منظومة حكم متتلك يف خزانتها املال وال�سالح
وال�سلط ��ة ،وتتخن ��دق خل ��ف عناوي ��ن كاذب ��ة
وم�ستعارة من التاريخ من جهة .و�أخرى ،وهنا
تكم ��ن املفارقة البليغة ،انه ��ا� ،أي الإنتفا�ضة ،مل
ت�ست� ��أذن من �أح ��د �ساعة توقي ��ت انطالقتها� ،أو
ت�ستلف من ر�ؤية نخبة ثقافية �أو كتاب �أو مثقف
ما ليك ��ون حمرك ًا ليت�ص ��در واجهتها ،بل جاءت
وف ��ق موا�صف ��ات �صرخات مكتوم ��ة وملكابدات
طويل ��ة فجرتها وعود متهافت ��ة وخمزية مل من
�سم ��اع تكراره ��ا الفارغ جيل ل ��ه عامله اخلا�ص.
خمرج ��ات م ��ا �ستف�ض ��ي �إلي ��ه الإنتفا�ض ��ة بع ��د
دخولها اليوم التا�سع ،ورغم اخل�سائر الب�شرية
الهائل ��ة� ،ستج ��دد الره ��ان م ��رة ثاني ��ة على قيم
الثقافة املنفتح ��ة على العامل ودورها يف �إ�شاعة
روح اجلمال والت�سامح واخلري الإن�ساين ويف
بل ��د مزقت ��ه احل ��روب وراب� ��ض عل ��ى ع�صبيات
قدمية� .سجل ال�شارع املنتف�ض ح�ضوره القوي،
�أغلبه ��م من ال�شاب ��ات وال�شباب ،يف هذا احلدث
الدراماتيكي الفارق ،ومثله وقف �أغلب املثقفني
الغيوري ��ن معهم� .أمل يق ��دم املثقفون العراقيون
قائم ��ة طويلة م ��ن �شه ��داء الفك ��ر واملعرفة عرب
ت�صديه ��م لثقافة خفافي� ��ش ليل زاده ��ا اخلرافة
وت�سليع الأوهام!.

واحياء منا�سب ��ات بعيدة كل البعد ع ��ن م�شاغلها
عل ��ى م ��دى جت ��اوز العق ��د والني ��ف م ��ن الزمن.
وكان من نتائج هذا «الليل الطويل» ،ان ا�ستعرنا
كلم ��ات اب ��و القا�س ��م ال�شاب ��ي ،وق�سم ��ة �ضي ��زى
املعمول بها يف عراق الي ��وم من �إغتيال ا�صحاب
امل�شاريع التنويرية ،ويف �أح�سن الأحوال �إق�صاء
طه ر�شيد
حامليها وتهمي�شه ��م .ومع ذلك مل يخفت ال�صوت
ناقد م�سرحي
احل ��ر ،ومل تخفت املبادرات� ،أغلبه ��ا �شخ�صي �أو
ع�ب�ر جماميع ثقافي ��ة �صغرية ،م ��ن مقارعة واقع كان للمثقفني العراقيني دور م�شرف يف �صفحات
م ��ر ومت�س ��ارع يف تعقيداته و�أ�سئلت ��ه الكبرية .ن�ضاالت ال�شعب العراقي التاريخية ،ولكن حكم

البعث ح ��اول �أن يلوي عنق املواطن ب�شكل عام
واملثق ��ف ب�شكل خا�ص طيلة عق ��ود عديدة حتى
و�صل الأمر باملثقف �أن يخاف من ظله!
الي ��وم انطلقت الهب ��ة اجلماهريي ��ة الكربى من
قب ��ل �شب ��اب ال يع ��رف الكث�ي�ر ع ��ن ذل ��ك النظام
الديكتات ��وري البائ ��د ،ه ��ذا «ال�شب ��اب» الذي مل
يعاي� ��ش « ك ّت ��اب التقاري ��ر» وحرا� ��س النظ ��ام
من ف�صائ ��ل اجلي� ��ش ال�شعبي وفدائي ��ي �صدام
واملخابرات واال�ستخب ��ارات ووو� ..أي �أن هذا
اجلي ��ل ال يع ��رف اخل ��وف وال ال�ت�ردد للمطالبة
بحقوقه ،فكانت انطالقته عفوية وحقيقية ،ومل
يكن �أمام املثقف �إال خيار واحد ،ف�إما اال�صطفاف
مع الفا�سدين �أو الوقوف بحزم مع �أبناء وطنه،
وه ��و ما حدث فع ًال يف اخليار الثاين مب�ساهمة
�شرائ ��ح عديدة من املثقفني يف انتفا�ضة ت�شرين
املباركة ،حي ��ث �شاهدنا م�شارك ��ة مرموقة لهذه
ال�شرائ ��ح ،و�أوله ��ا املعلمون الذي ��ن ا�ستطاعوا
تنفي ��ذ �إ�ضراب منظم وناجح م ��ن قبل نقابتهم (
قبل تظاه ��رات الأول من ت�شري ��ن) ،وهم اليوم
ي�ساهم ��ون يف التظاه ��رات جنب� � ًا �إىل جن ��ب
م ��ع تالمذته ��م  .كان الأدباء �سباق�ي�ن للم�ساهمة
يف التظاه ��رات� ،أف ��راد ًا وجمتمع�ي�ن ،من خالل
احتادهم ،احت ��اد الأدباء والكت ��اب يف العراق.
وكان للمحام�ي�ن وقفته ��م يف �ساح ��ة التحري ��ر
بجان ��ب ال�صيادل ��ة واملهند�س�ي�ن وذوي امله ��ن
ال�صحية والأطباء البيطري�ي�ن والأطباء .وكان
للفنان�ي�ن �أي�ض� � ًا موق ��ف وا�ضح م ��ن االنتفا�ضة
جتلى ذلك من خالل �إ�صدار البيانات با�سم نقابة
الفنان�ي�ن �أو م ��ن خ�ل�ال م�ساهمته ��م الفعلية يف
ال�ساحة .لقد اتفقت معظم النقابات واالحتادات
عل ��ى دعم هذه التظاهرات وامل�ساهمة بها ،ولكن
ن�ستثني ،للأ�سف ،نقابة ال�صحفيني التي مل يكن
لها موقف وا�ضح مما يجري .ولكن هذا ال يعفي
من م�شارك ��ة العديد من ال�صحفيني والإعالميني
يف ه ��ذه الهب ��ة الثورية مب ��ا فيهم �أولئ ��ك الذين
يعملون يف �صحافة الأحزاب املتنفذة الفا�سدة!

مطابخ في �ساحة التحرير ترفع �شعار «مجان ًا» للمتظاهرين

انطباعات �سريعة..

املتظاهرون ارق�صوا وغنوا ..ال
ترق�صوا وال تغنوا!

 عواد نا�صر
ح�س ��ب متابعتي ،وج ��دت امل�ؤيدي ��ن لرق�ص
وغن ��اء املتظاهري ��ن �أك�ث�ر بكث�ي�ر م ��ن
املعرت�ضني.
امله ��م ،هنا ،لي� ��س الرق� ��ص والغن ��اء ،وبقية
الفن ��ون ،بح ��د ذاته ��ا� ،إمن ��ا م�ضم ��ون ه ��ذه
الأغاين وطبيعة الرق�ص.
باملنا�سبة  :الهو�سات اجلماعية يف املنا�سبات
االجتماعي ��ة العراقية ،قدمي ��ة وعريقة ،وما
«العرا�ضة» �إال نوع من الرق�ص ال�شعبي.
طامل ��ا الفن ،يف ر�سالته العامة ،ترويج املتعة
واجلمال فالرق� ��ص والغناء وغريهما ،فنون
تفخر ال�شعوب به ��ا وبنجومها ،وتفر�ش لهم
ال�سجاد الأحمر.
الغناء والرق�ص ،يف �صميم الرتاث العراقي
والعربي وبقية �شعوب العامل.
�شب ��اب التحري ��ر جت ��اوزوا مفاهي ��م ثقافية
و�سيا�سي ��ة ودينية عديدة ،وم ��ا يقومون به
هو جه ��د تلقائ ��ي لإ�شاع ��ة الفرح لأن ��ه طاقة
�إيجابية كبرية.
املهم هو م�ضمون الأغاين ونوع الرق�ص.
و�شباب التحرير ،بعد ه ��ذا كله ،ال يريدونها
ث ��ورة مكفه ��رة وكئيب ��ة وغليظ ��ة القلب ،بل
يريدونه ��ا قرين ��ة الف ��رح والتف ��ا�ؤل بحي ��اة

جدي ��دة ،ب�ل�ا ممنوع ��ات وال تابوه ��ات وال
مرا�سم �أبوية.
لوح ��ات الغرافيتي يف نف ��ق التحرير �أعادت
للنف ��ق حيويت ��ه وانتم ��اءه للم ��كان ،م ��كان
الثورة ،وللزمان ،زمان الثورة ال�شابة.
الغرافيت ��ي فن ال�شارع وفقرا�ؤه من الفنانني
ال�شب ��ان ،مم ��ن ال ميلك ��ون املر�س ��م وال برج
الفن ��ان العاج ��ي لكنه ��م حولوا ب ��رج املطعم
الرتك ��ي �إىل م ��كان الئق ال عالقة ل ��ه مبا كان
عليه �سابق ًا.
ال�شعارات املرفوعة واملعلقة على جدران نفق
التحري ��ر  ،باملطلق �شعارات وطنية م�ستقلة،
عنوانها الرئي�س واجلوهري :نريد وطن.
مل اقر�أ �شعار ًا ديني ًا �أو طائفي ًا �أو �آيديولوجي ًا
�أو حزبي ًا ،باملطلق.
�شبابن ��ا حول ��وا �ساح ��ة التحري ��ر اىل واحة
حري ��ة باذخة الكرم للحي ��اة و�صناع احلياة.
ب ��ل جعل ��وا م ��ن ال�ساح ��ة مقاطع ��ة عراقي ��ة
م�ستقلة  ،لها حكومة من املتطوعني بوزارات
�أ�سا�سية ،منتجة  ،على مدار ال�ساعة مبواجهة
حكومة من الفا�سدين
بوزارات دمج وك�سولة وموظفني ف�ضائيني.
اىل اللقاء يف اجلزء الثاين  ،ب�أقرب فر�صة.
 عن �صفحة يف الفي�سبوك

 متابعة :املدى

داخل �ساحة التحرير و�سط
العا�صمة بغداد ،تطوعت
عراقيات من فئات عمرية
خمتلفة لإعداد الطعام وتوزيعه
جمان ًا على املتظاهرين من
خمتلف �ألوان بالد الرافدين
وحدهم �شعار
و�أطيافها ،الذين ّ
«نريد الوطن» ،وهو ما دفع
ن�شطاء وطالب �إىل �إطالق
حمالت تربع لتمويل تلك
املطابخ املجانية ،يف ظل مبيت
�آالف املتظاهرين يف ال�ساحة
وداخل مبنى املطعم الرتكي
ونفق الباب ال�شرقي ومناطق
�أخرى.

وب�شكل تطوعي ،ب ��ادرت �أمهات املتظاهرين
و�أخواتهم وغريهن ،بالقي ��ام باملهمة� ،سواء
من خالل جلب الطعام من بيوتهن �أو �إعداده
داخل ال�ساحة ،وتوزيعه جمان ًا على اجلميع،
مع ابت�سام ��ة عري�ضة وبعب ��ارات «هاك ميه»
و»تف�ض ��ل �أخوي ��ه» ،و»�أل ��ف عافي ��ة» ،عن ��د
تق ��دمي الوجبت�ي�ن الرئي�ستني �صباح� � ًا وبعد
الع�صر ،بينم ��ا تتخللها وجب ��ات �سريعة� ،أو
م ��ا يعرف يف العراق بـ»اللفات» ،مثل الفالفل
وال�شاورما �أو ق ��دور الرز والدوملة والهبيط

العراقي.
ح�ض ��ور الن�س ��اء �أ�سا�س ��ي وب ��ارز يف
التظاه ��رات الت ��ي ت�شهده ��ا �ساح ��ة التحرير
و�س ��ط العا�صمة بغ ��داد ،فقد اعتم ��د الرجال
عل ��ى الدع ��م اللوج�ستي م ��ن خ�ل�ال الن�ساء،
بالإ�ضاف ��ة �إىل دور امل ��ر�أة يف االحتج ��اج
وتعبريها عن مواقفها و�آرائها.
تق ��ول �أم �أحم ��د لـ”العرب ��ي اجلدي ��د»�« :أن ��ا
�أ ّم املتظاهري ��ن ،ومن ��ذ خ ��روج �أبنائ ��ي يف
التظاه ��رات كن ��ت �أقوم بتجهي ��ز وجبات من

الطع ��ام لهم ،وم ��ا �إن تو�سعت االحتجاجات،
حت ��ى �شاركته ��م بالوق ��وف هن ��ا يف �ساح ��ة
التحري ��ر والقي ��ام بتجهيز اخلب ��ز والطعام،
و�أخ ��ذت عه ��د ًا عل ��ى نف�سي ب� ��أن ال �أع ��ود �أنا
و�أوالدي �إىل البيت حتى الن�صر».
�أما �أم �سما ،فتقول لـ»العربي اجلديد»« :نحن
هنا يف �ساحة الع� � ّز والكرامة ،نقوم بتجهيز
الطعام لأبنائنا ،وكلنا فداء للوطن ولأبنائنا
الذي ��ن رف�ض ��وا الظل ��م� ،سنبق ��ى هن ��ا �إىل �أن
ننت�صر على الفا�سدين».
م ��ن جهته ��ا ،تق ��ول �آي ��ة عل ��ي لـ”العرب ��ي
اجلدي ��د»�« :أن ��ا �أعم ��ل يف الطباب ��ة �صباح� � ًا
لإ�سعاف �إخواين املتظاهرين ،ويف الظهرية
�أح�ضر �إىل ال�س ��رادق املجهزة لإعداد الطعام
وجتهيز اخلب ��ز والطعام مع �أمي و�أخواتي،
و�أعود بعدها �إىل العمل يف الطبابة».
وت�ضيف �آية :لقد “باع �أبي الدار التي ن�سكنها
مل�ساندة املتظاهرين يف االحتجاجات ،وهذه
اخليم ��ة هي دارن ��ا الي ��وم نعد فيه ��ا الطعام
للمحتجني ،ولن نع ��ود حتى نح�صل على كل
حقوقنا وطرد الفا�سدين».
�أما �سما و�سام ،فتق ��ول لـ”العربي اجلديد”:
“ترك ��ت الدرا�سة من �أول �أيام االحتجاجات،
وح�ض ��رت �إىل �ساح ��ة التحري ��ر مل�سان ��دة
املحتج�ي�ن من خالل �إع ��داد الطعام لإخواين
املتظاهرين»
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م�شاهدات م�سائية من التحرير :يكتبها �سعدون حم�سن �ضمد

الأح�������رار ي��ل��ت��ح��ق ب��ال��ت��ح��ري��ر وي��ب��ن��ي ���س��ات��ره الأول
 .1ب ��د�أت جولتي اليوم عل ��ى �أبي ن�ؤا�س
وكان الطري ��ق عل ��ى امت ��داد امل�ساف ��ة م ��ن
فن ��دق ال�سفري وحت ��ى رو�ضة مام ��ا �أي�سر
ي ��كاد �أن يك ��ون فارغ ًا ،ثم تب ��د�أ التجمعات
تظهر متباعدة وقريبة من اجلرف ،وهكذا
اىل �أن و�صلت على بعد  500مرت عن ج�سر
اجلمهوري ��ة حي ��ث ا�صبح ��ت التجمع ��ات
حا�ش ��دة و�صاخب ��ة وه ��ي تراق ��ب م�شهد ًا
بدا عليه �إن ��ه ي�شهد عملية ا�ستهداف لقوى
الأمن با�ستعمال املفرقعات بتوجيهها �إليهم
من حت ��ت اجل�س ��ر ،وق ��د اخ�ب�رين بع�ض
ال�شب ��اب ب�أن املتظاهري ��ن �أحرقوا الق�صب
املنت�ش ��ر على اجلرف �أ�سف ��ل النهر فت�سبب
دخانه مب�ضايقة القوات �أعلى اجل�سر التي
ا�ستعمل ��ت امل ��اء يف حماول ��ة اطفائ ��ه .ثم
ملح ��ت من بعيد عمليات ق�ص لقطع احلديد
املرتوك ��ة قريب ًا من املاء حتت اجل�سر قيل،
يل ب�أنه ��ا �ست�سعم ��ل لزي ��ادة التح�صينات
املدخل م ��ن جانب �شركة التامني الوطنية،
على اجل�سر من قبل املحتجني.
ملحت مف ��رزة خام�سة جديدة منت�صبة عند
.2 عل ��ى العموم كانت الأع ��داد اليوم على زاوية املدخل مكت ��وب عليها (مفرزة انقاذ
جهت ��ي اجل�س ��ر و�أمام املطع ��م الرتكي �أقل الوط ��ن) ث ��م و�أن ��ا �أقف مبنت�ص ��ف املدخل
بح ��دود الن�ص ��ف ،وه ��ذا م ��ا توقعت ��ه� ،إذ الدون مالحظات ��ي م ��رت بقرب ��ي �سي ��ارة
امل�شهد الأكرث �إغراء حتول بعيد ًا عند ج�سر خارجة من عند النهر وت�صدح من مكربات
الأح ��رار� ،إذ �أن ال�شريحة التي تتواجد يف ال�ص ��وت املثبت ��ة عليها ان�ش ��ودة تعرب عن
هذا امل ��كان �سعي ًا وراء املواجه ��ة �ستنتقل التالح ��م ب�ي�ن ال�س ّن ��ة وال�شيع ��ة يف ه ��ذه
اىل هناك� ..إذا تنقل ��ت اليوم بني احل�شود االحتجاجات� ،أظن �أن مطلع الإن�شودة كان
يف ه ��ذه املنطق ��ة مبرونة �أك�ث�ر ن�سبة اىل يق ��ول�( :سن ��ة و�شيعة هدين ��ا) ...فتذكرت
الأيام ال�سابقة.
ب�أنن ��ي مل �أ�شر اىل ك�ث�رة �سماعي ملثل هذه
الأنا�شيد «التالحمي ��ة» طوال جتوايل بني
 .3يف مدخ ��ل الر�شي ��د ت�شه ��د احلرك ��ة املتظاهرين.
�صعوبة �أك�ث�ر ،فارتال عج�ل�ات التكتك ،ال
ت�س ��اوم عل ��ى �سرعتها وترف� ��ض التخفيف .6�أع ��داد املحتجني على ج ��رف النهر هنا
من مرونتها وهي تنتقل من بني احل�شود ،ال يختل ��ف عن ��ه ق ��رب ج�س ��ر اجلمهورية.
وم ��ع ا�ص ��وات منبهاتها ال�صاحب ��ة ت�شعر فالأعداد تزداد كلما اقرتبنا من اجل�سر عند
بانه ��ا تريد �أن تعل ��ن لك ع ��ن املعركة التي حافة النهر .و�أنا �أخرج من جرف النهر اىل
�شارع الر�شيد بجانب ج�سر ال�سنك وجدت
تركتها ورائها من حيث جاءت.
�أن امل�شهد يتحرك ب�شكل جمنون وعجالت
.4 على الطريق يف �شارع الر�شيد اح�صيت التكتك التي ثبّت �أكرثها املنبهات اخلا�صة
�أرب ��ع مف ��ارز طبية جدي ��دة عل ��ى اجلانب اال�سعاف ،ال ت ��كاد تتوقف جيئ ��ة وذهاب ًا،
الأي�س ��ر ،وه ��ذا يعن ��ي �إن خي ��م امل�سعفني لك ��ن م ��ا زاد امل�شه ��د ارتب ��اك ًا ه ��و هرول ��ة
تالح ��ق تنقالت املحتج�ي�ن مبرونة عالية� ،ش ��اب ال يتجاوز عمره ال�س ��ت ع�شرة �سنة
وت�ؤك ��د �إن املنطق ��ة الأك�ث�ر �سخون ��ة يف لي�ص ��رخ باملتجمع�ي�ن حتت اجل�س ��ر قريب ًا
الأيام املقبلة �ستكون هي املمتدة من بداية من النهر( :ي ��ا ولد راح تنح�صرون افلتو)
ال�سعدون �إىل نهاية �شارع الر�شيد.
هذا ال�ص ��راخ الذي تكرر كث�ي�ر ًا مع م�شهد
ال�ضجي ��ح ال ��ذي تت�سبب به ارت ��ال التكتك
.5قب ��ل �أن انعط ��ف باجت ��اه النه ��ر ع�ب�ر بع ��ث يف املكان ا�ضطراب ًا و�صخب ًا ال ميكن

و�صفه .فقد ه ��رول اجلميع منت�شرين هنا
وهن ��اك و�أنا معه ��م ،لكن �سرع ��ان ما تبني
�أن التحذير مبالغ ب ��ه .لكن مع ذلك وبينما
اتخذت زاوي ��ة بعيدة اكتب فيها ما �أخ�شى
ن�سيانه ،كان املكان يف ��رغ �شيئ ًا ف�شيئ ًا من
ال�سابلة والتكتك.

ممي ��ز ًا ،فخلف الكتل الكونكريتية انت�صب
حاج ��ز ع ��ال م ��ن الأ�س�ل�اك غط ��اه ال�شباب
بالأغطي ��ة فتح ��ول اىل �ستار ع ��ال وملون
وانت�ش ��رو ه ��م جال�س ��ون عل ��ى �أعلى خط
الكتل يزاحمون بع�ضهم حتى ال يكاد يفرغ
بينهم مكان للمزيد منهم..

.7 عندم ��ا ق ��ررت �إكم ��ال طريق ��ي باجتاه
ج�س ��ر الأح ��رار اكت�شف ��ت ،وياللغراب ��ة،
ب ��ان ال�صعود اىل ج�س ��ر ال�سنك عرب �س ّلمه
اجلانبي �أكرث �أمان ًا من املرور حتته ،وكان
علي
ذاك ب�سب ��ب االثر النف�س ��ي الذي تركه ّ
ال�صخ ��ب ال ��ذي احدثه ال�شاب قب ��ل قليل..
كان ��ت فك ��رة �صع ��ود اجل�س ��ر جي ��دة فق ��د
ق ��ررت ا�ستغ�ل�ال الوقت لتوثي ��ق تطورت
امل�شه ��د علي ��ه .وكان الو�ضع اك�ث�ر �صخبا
مم ��ا توقع ��ت ،ال�شباب يقف ��ون قبالة ج�سر
االح ��رار يتابعون التط ��ورات ويتبادلون
التوقع ��ات� ..أم ��ا عل ��ى جانب ��ي املدخ ��ل
املوجود يف احلاج ��ز االول فثمة مفرزتان
طبيت ��ان و�أ�س ّرة للمبي ��ت تنت�شر على طول
الر�صي ��ف .ويف املدخ ��ل ع�ب�ر احلاج ��ز
ا�ستوقفن ��ي جمموع ��ة �شب ��اب لغر� ��ض
التفتي� ��ش ،وه ��و �أم ��ر مل يح ��دث �أمام ��ي
�سابق ًا من قبل املحتجني على االطالق .يف
امل�ساحة ب�ي�ن احلاجزين مل يختلف امل�شهد
كثري ًا �سوى �أن عجالت التكتك كانت �أقل.

 .9يف منت�ص ��ف امل�ساف ��ة ب�ي�ن ال�سن ��ك
والأح ��رار كان �ش ��ارع الر�شي ��د يب ��دو
هادئ� � ًا ال يعكر هدوئه غ�ي�ر �صخب التكتك
ال ��ذي ي�ش ��كل خط ًا ال ي ��كاد ينقط ��ع ،ما عد
ذل ��ك كان هن ��اك خ ��ط متقطع م ��ن ال�سابلة
ال�شب ��اب عل ��ى جانب ��ي ال�ش ��ارع ي�سريون
ذهاب� � ًا واياب� � ًا بينما على اجلان ��ب الأمين
باجت ��اه حافظ القا�ض ��ي ،كان هن ��اك بائع
كب ��اب يتحل ��ق حوله امل�ش�ت�رون .على بعد
 200م�ت�ر م ��ن �ساحة حاف ��ظ القا�ضي �أخذ
امل�شه ��د ي�ضطرب �أك�ث�ر اىل �أن و�صلت اىل
ماىي�شب ��ه موقف� � ًا لعجالت التكت ��ك ،الذي
�أخ ��ذت جم ��وع ال�شباب تكرث في ��ه .وهناك
عند �ساح ��ة حاف ��ظ القا�ض ��ي كان ال�شباب
يتجمه ��رون بك�ث�رة وعيونه ��م �شابح ��ة
باجت ��اه اجل�س ��ر .وم ��ا �أن انعطف ��ت ميين ًا
لأتبني املوق ��ف واجهتني �سي ��ارة �إ�سعاف
تابعة النقاذ الدفاع املدين وقريب ًا منا على
الر�صي ��ف ثمة نقالة يجل� ��س قربها م�سعف
�ساه ��م ،ويف ه ��ذه اللحظ ��ة ح ��دث �صخب
مفاجئ ثم هياج جماه�ي�ري ،ينذر بوقوع
خطر ،فهاج اجلمي ��ع ومل ا�ستطع �أن اتبني

.8 كان ال�ساتر الأخري من جانب املحتحني

كيف ا�ستطاع امل�سعف جمع النقالة ب�سرعة
وحماول ��ة رك ��وب اال�سع ��اف ،وبينما فعل
ه ��و ذلك كن ��ت ق ��د غادرته مه ��رو ًال باجتاه
ال�شورجة بينما م ��رت بجانبي �سيارة كيا
ت�س�ي�ر اىل اخللف مبتعدة ع ��ن اخلطر .ثم
وبع ��د دقائق ه ��د�أ املوقف وقب ��ل �أن �ألتفت
لأتب�ي�ن امل�شه ��د ورائ ��ي واجهتن ��ي �سيارة
ي�صدح عل ��ى مكرباته ��ا الن�شي ��د الوطني.
ومل ��ا عدت كان اله ��دوء قد ع ��اد اىل امل�شهد
و�ص ��وت الن�شي ��د ي�ش ��د اجلم ��وع باجتاه
ال�سيارة.
.10ذهب ��ت اىل مدخ ��ل اجل�س ��ر  ،فتخي ��ل
يل �إنن ��ي �أ�شاه ��د ج�س ��ر اجلمهوري ��ة �أول
�أي ��ام عبوره واال�ستقرار على ربعه االول.
ال�شب ��اب حمت�ش ��دون يرتقب ��ون ،وبعي ��د ًا
هن ��اك قريب ًا من منت�ص ��ف اجل�سر انت�صب
حاج ��ز بن ��اه ال�شباب بينهم وب�ي�ن القوات
الأمني ��ة ،اح�سب ��ه مكون� � ًا م ��ن حاوي ��ات
النفاي ��ات وبع�ض قطع احلدي ��د .وقبل �أن
�أع ��ود �أدراجي اىل �ش ��ارع الر�شي ��د لأكمل
جولتي خط ��ر يل �أن ا�ستطلع الو�ضع على
الر�شي ��د باجت ��اه �ساح ��ة الر�ص ��ايف .فكان
الو�ض ��ع هادئ ًا وجماميع من �أفراد اجلي�ش
يجل�س ��ون عل ��ى الر�صي ��ف عل ��ى امت ��داد
ال�ش ��ارع قريب ًا من �سي ��ارات نقلهم ،وكانت
عب ��ارة ع ��ن �شاحن ��ات عادية مل �أمل ��ح بينها
�أي عج�ل�ات قتالي ��ة .وما يلف ��ت النظر هو
م�شه ��د اجلنود وهم يجل�س ��ون با�سرتخاء

وبع�ضه ��م ي�ستمت ��ع بدخ ��ان �سجائ ��ره.
بينم ��ا عل ��ى بع ��د �أمت ��ار منه ��م ي�ضط ��رب
م�شهد ال يختلف كث�ي�ر ًا عن م�شهد احلرب.
وال�سب ��ب انه ��م يعلمون ب ��ان املحتجون ال
ي�ستهدفونه ��م .والأم ��ر ال يختلف بالن�سبة
لل�شب ��اب الذي ��ن يتوج�س ��ون م ��ن الق ��وات
القابع ��ة على اجل�س ��ر �أمامهم بينما يولون
ظهوره ��م مطمئن�ي�ن للجن ��ود اجلال�س�ي�ن
خلفه ��م .وكن ��ت قد ذك ��رت م�شه ��د ًا م�شابه ًا
يتعل ��ق باجلن ��ود املنت�شري ��ن يف موق ��ف
ال�سي ��ارات املوج ��ود عل ��ى جان ��ب ج�س ��ر
ال�سنك ،بينما حت ��دث معركة م�ستمرة بني
املحتج�ي�ن وبني الق ��وات املرابطة حلماية
اجل�سر .وال�س�ؤال ملاذا ال يتعر�ض ال�شباب
�إىل اجلنود امل�س�ؤول�ي�ن عن حماية موقف
ال�سي ��ارات؟ اجل ��واب لأنه ��م ال ي�ستهدفون
الدولة .بل من يعتقدون ب�أنه ر�أ�س مخُ رب
يقبع فوقها.
.11 غادرت �ساحة حافظ القا�ضي تقريب ًا
يف ال�ساع ��ة ال�سابعة وخم�سة ع�شر دقيقة،
وتركت ورائ ��ي مع�سكرين متواجهني �آمل
�أن ال حت ��دث بينهما كارث ��ة ت�أخذ من بيننا
املزي ��د من الأرواح الت ��ي مل تزل بعد غ�ضة
طرية.
.12يف املدخل اىل ال�سعدون من اخلالين
كان ��ت احل�شود كما هي علي ��ه م�ساء �أم�س،
�أو �أق ��ل بقلي ��ل ج ��د ًا� ،أم ��ا النفق م ��ن هذه

اجله ��ة فكان ��ت احل�شود داخل ��ه �أكرث قلي ًال
من م�ساء �أم�س .ورمب ��ا كان ال�سبب يكمن
بطق� ��س ت�أب�ي�ن املوت ��ي ال ��ذي �شاهدت ��ه.
وكان عبارة عن ق ��راءة القر�آن على �أرواح
ال�شه ��داء يقوم بها �شب ��اب ي�شكلون خطني
متوازي�ي�ن على جانبي اجل ��زرة الو�سطية
التي تتو�سطها ال�شموع.
.13 تنقلت بني احل�شود يف �ساحة التحرير
دون �صعوب ��ة كب�ي�رة ،اىل �أن و�صل ��ت
اىل اجله ��ة الت ��ي تواج ��ه �ساح ��ة الن�صر،
وهناك �صار ال�س�ي�ر بالغ ال�صعوبة ب�سبب
ك�ث�رة عجالت التكت ��ك وبع� ��ض ال�سيارات
العادي ��ة الت ��ي حت ��اول العب ��ور باجتاهني
خمتلف�ي�ن و�س ��ط احل�ش ��ود الب�شري ��ة .مل
اكم ��ل �شوط الط ��واف بل ف�ضل ��ت االجتاه
اىل �ساح ��ة الن�ص ��ر ال�ستط�ل�اع امل�شه ��د،
وكان الو�ض ��ع م�ستق ��ر ًا م ��ن ناحي ��ة العدد
ال ��ذي ي�شه ��د انخفا�ض ًا ب�سيط� � ًا وكذلك من
ناحي ��ة انت�شار ال�س ��رادق اجلديدة التي مل
�أالح ��ظ �إال واحد ًا ينت�ص ��ب و�سط ال�شارع
بحيث تتحول اجلزرة الو�سطية اىل حمل
جللو�س ال�ضيوف و�سطه.
.14الأع ��داد عل ��ى جانب ��ي حديق ��ة الأمة
م ��رور ًا ب�ساح ��ة الط�ي�ران ثم و�ص ��و ًال اىل
حمط ��ة وق ��ود الكي�ل�اين تقريب� � ًا كم ��ا هي
م�س ��اء �أم�س مع حركة م�ستم ��رة للوافدين
من جهة مول النخيل وللمغادرين.

مواطنون يت�سابقون �إىل �ساحة التحرير لتقدمي الدعم للمتظاهرين
 متابعة :املدى

يمر ببغداد من
«ال يمكن ل ٍ
أحد �أن ّ
دون �أن ي�ؤدي مرا�سم زيارة �ساحة
التحرير» ،عبارة تتردد هذه الأيام
في العا�صمة و�أ�سواقها ،وعلى �أل�سنة
�سائقي �سيارات الأجرة والب�ضاعة،
الذين ينقلون المتب�ضعين من
�أ�سواق العا�صمة �إلى ال�ساحة لزيارة
المتظاهرين وتقديم الدعم لهم.
وعلى الرغم من موجة التظاهرات
تعم البالد� ،إال �أن الأ�سواق
التي ّ
التجارية في العا�صمة ،ومنها
�سوق ال�شورجة تحديداً ،ما زالت
ت�ستقطب التجار و�أ�صحاب المحالت
التجارية ،في �شتى المحافظات،
الذين ي�شترون الب�ضاعة لمحالتهم.

�أب ��و دري ��د ،وه ��و �صاح ��ب حم ��ال لبي ��ع لعب
الأطف ��ال يف املو�ص ��ل ،ي�ؤكد �أن «قل ��وب �أهايل
املو�صل مع املتظاهرين .الكثري من املو�صليني
مل ي ��روا �ساحة التحرير م ��ن قبل ،لكنهم طلبوا
من ��ي �أن �أحمل �سالمه ��م �إىل املتظاهرين فيها»،
مب ّين ��ا لـ»العرب ��ي اجلدي ��د»� ،أنن ��ي «قب ��ل �أن
�أدخ ��ل �سوق ال�شورج ��ة ،وح ��ال و�صويل �إىل
بغ ��داد توجه ��ت مبا�شرة �إىل �ساح ��ة التحرير،
والتقطت �صور ًا مع املتظاهرين ،وهتفت معهم
وقدم ��ت لهم دعم� � ًا مادي� � ًا من �أه ��ايل املو�صل،

الذين �أر�سل ��وا معي مبالغ مالي ��ة ا�شرتيت بها
مواد غذائية للمتظاهرين».
و�أك ��د قائ�ل ً�ا« :وج ��دت يف �ساح ��ة التحرير ما
مل �أج ��ده م ��ن قب ��ل ،حي ��ث �إن �أطي ��اف ال�شعب
كاف ��ة ت�ش ��ارك يف التظاه ��رات ،وق ��د جتاوزت
الطائفي ��ة والعن�صري ��ة البغي�ض ��ة ،وهي تردد
ب�ص ��وت واح ��د احلري ��ة و�إن�ص ��اف ال�شع ��ب
و�إخراج �إيران» ،مب ّين� � ًا�« :س�أنقل هذه امل�شاهد
الت ��ي تعيد احلي ��اة �إىل القل ��وب العراقية� ،إىل
�أهايل املو�صل الذين ينتظرون �أن يروا وحدة

هذا ال�شع ��ب ،ووقوفه بوجه �أي جهات ال تريد
اخلري للبالد».
ومل يختل ��ف ر�أي �أب ��و ها�ش ��م ،وه ��و �أح ��د
املتب�ضع�ي�ن م ��ن �أهايل حمافظة باب ��ل عن ر�أي
�أب ��ي دري ��د ،حيث حمل �سالم �أه ��ايل حمافظته
ودعمهم �إىل متظاهري �ساحة التحرير ،م�ؤكد ًا
لـ»العربي اجلديد»« :جئنا للتب�ضع ،لكننا �أدينا
واج ��ب التظاه ��ر والدعم يف �ساح ��ة التحرير،
ه ��ذه ال�ساحة التي عك�ست وحدة �أبناء ال�شعب
العراقي».

و�أكد« :لقد جئت للتب�ضع من بغداد ثالث م ّرات
ه ��ذا ال�شهر ،وخ�ل�ال هذه امل� � ّرات ال �أتب�ضع �إال
بعدما �أنهي مرا�سم زيارة املتظاهرين وواجبها
والتظاه ��ر معهم لعدة �ساعات» ،م�شدد ًا على �أن
«التظاهر �أ�صبح واجب� � ًا مقد�س ًا بالن�سبة �إلينا،
يج ��ب �أن يبقى �صوتنا عراقي� � ًا واحد ًا مرفوع ًا
بوجه الظلم».
وي�ؤك ��د جتار يف �س ��وق ال�شورج ��ة� ،أن جميع
املتب�ضع�ي�ن ،م ��ن جمي ��ع املحافظ ��ات العراقية
الذي ��ن ي�أت ��ون �إىل �سوقن ��ا ،يت�سابق ��ون نح ��و

�ساحة التحرير قبل �أي خطوة يقومون بها.
وق ��ال عب ��د اجلب ��ار الربيعي ،وه ��و �أحد جتار
ال�س ��وق ،لـ»العربي اجلدي ��د»� ،إن �أغلب التجار
ي�أت ��ون �إلين ��ا للتب�ض ��ع لدع ��م املتظاهري ��ن،
يت�صل ��ون بن ��ا ع�ب�ر الهات ��ف قب ��ل و�صوله ��م،
لنجهز له ��م الب�ضاعة املطلوبة بح�سب مبالغهم
املتواف ��رة ،لي�أخذوه ��ا ح ��ال و�صوله ��م �إىل
ال�س ��وق وينطلق ��وا به ��ا �إىل �ساح ��ة التظاهر،
ومن ثم يعودون ليتب�ضعوا ب�ضاعتهم اخلا�صة
لتجارتهم وينقلوها �إىل حمافظاتهم» ،مبين ًا �أن
«هذه احلال عامة جلميع املتب�ضعني».
وي ��رى املتظاه ��رون �أن ن�شاطه ��م يتج ��دد حال
و�صول �أهايل املحافظ ��ات الأخرى ،حتى و�إن
كان ��وا ف ��رادى �أحيان� � ًا ،وقال النا�ش ��ط املدين،
با�سل العي ��داين ،لـ»العربي اجلديد»« :تنع�شنا
زي ��ارات �أهايل املحافظات ،الذين ينقلون �إلينا
حب �أهاليهم وحتياتهم .م ��ن خاللهم ن�ست�شعر
�أننا يف �ساحة التحرير �صنعنا �شيئ ًا للعراقيني،
هدمنا �أ�سوار التفرقة التي بنتها الأحزاب».
و�أك ��د � ّأن التج ��ار واملتب�ضع�ي�ن مل يتفقوا فيما
بينه ��م عل ��ى زيارتن ��ا ،لكن ح ��ب الوط ��ن لدى
اجلمي ��ع طغى عل ��ى كل �شيء �آخ ��ر ،فجعل من
ه ��ذه ال�ساحة مق�صدهم قب ��ل كل توجه �أو عمل
�آخ ��ر ،فاكت�سبت قد�سية من خ�ل�ال التظاهرات
الت ��ي متث ��ل ال�شعب الواحد احلر م ��ن دون �أي
م�سميات �أخرى».
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فتيات الديوانية يطلقن حملة
لـ "حماية" ر�ؤو�س ال�شبان يف بغداد
�أطلقت طالبات يف �إح��دى م��دار���س حمافظة
الديوانية ،الثالثاء ،حملة جلمع التربعات
من اجل �شراء خوذ ر�أ���س حلماية متظاهري
�ساحة التحرير من القنابل امل�سيلة للدموع
التي تطلقها ال�سلطات االمنية.
وقالت الطالبة �صبا وليد ان "الغاية من احلملة
م�ساندة �إخ��وت�ن��ا املتظاهرين واملعت�صمني

يف ��س��اح��ة ال�ت�ح��ري��ر وج �ب��ل اح ��د م��ن خ�لال
جمع تربعات من الطالبات واملتظاهرين يف
الديوانية".
وا� �ض��اف��ت ،ان "املبالغ امل��ال�ي��ة �ستنفق على
�شراء خوذ املعت�صمني يف �ساحة التحرير بعد
تعر�ضهم للرمي بالر�صا�ص احلي واملطاطي
والقنابل ال�صوتية وامل�سيلة للدموع والتي

�أ�� �ص ��اب ��ت اع � � ��دادا ك� �ب�ي�رة م ��ن امل�ع�ت���ص�م�ين
ال�سلميني".
ي���ش��ار اىل ان ط�ل�ب��ة امل ��دار� ��س واجل��ام �ع��ات
يف ال��دي��وان �ي��ة ي �� �ش��ارك��ون يف ال�ت�ظ��اه��رات
واالعت�صام املفتوح منذ جتدد االحتجاجات
يف اخلام�س والع�شرون م��ن ت�شرين الأول
املا�ضي.

يوميات �ساحة التحرير

م��ك��ت��ب��ة

ت��ن��ت��ق��ل �إل����ى ج��ب��ل �أح���د

قررت م�ؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة والفنون
"افتتاح مكتبة با�سم" مكتبة �شهداء التحرير
�إىل داخل جبل اح ��د "املطعم الرتكي �سابقا"،
حيث اك ��دت املدير الع ��ام مل�ؤ�س�سة املدى غادة
العاملي �أن هذه املكتب ��ة هي م�ساهمة ب�سيطة
تقدمها امل�ؤ�س�سة للمتظاهرين الذين ي�ضحون
بارواحه ��م من اجل اال�ص�ل�اح والتغيري وهي
مفتوح ��ة ابوابه ��ا ل ��كل املحتجني حي ��ث تقدم
الكت ��ب املجاني ��ة واي�ضا ت ��وزع فيه ��ا جريدة
امل ��دى وملحق االحتج ��اج وه ��و اول جريدة
ملون ��ة ت�صدر لتوثيق االحتجاجات يف بغداد
وم ��دن العراق ،و�أ�ضاف ��ت العاملي� ،أن وجود
العدي ��د من ال�شباب املثقف فى �ساحة التحرير
دفعن ��ا �إىل افتتاح املكتبة� ،إ�ضاف ��ة �إىل املظهر
احل�ض ��اري الذي ي�ضفيه وجود كتب يف مكان
االحتجاجات وخ�صو�صا يف املطعم الرتكي.
ويقلب ال�شاب احمد احد الكتب داخل املكتبة،
قائ�ل�ا :وجد املعت�صمون فر�صة لعر�ض الكتب
الت ��ي تهمهم وخ�صو�صا بع� ��ض الكتب نادرة.
فيم ��ا اكدت �سع ��اد اجلزائري ان ه ��ذه املكتبة
تعطي طابعا ح�ضاريا جلبل احد الذي ا�صبح
معلم ��ا من معامل احلرية� ..شيم ��اء التي كانت
تت�صفح كتابا عن العوملة قالت ان البع�ض اراد
ت�شوي ��ه �ص ��ورة االحتجاج ��ات ،فيم ��ا الواقع
يق ��ول ان معظ ��م املحتج�ي�ن ه ��م طلب ��ة كليات
وا�سات ��ذة ومثقف�ي�ن ومعهم عام ��ة ال�شعب من
الذين يحبون احلي ��اة وي�سعون اىل م�ستقبل
جدي ��د .وم ��ن �أب ��رز العناوين الت ��ى تعر�ضها
املكتب ��ة �سل�سل ��ة الكت ��اب ال�شه ��ري التي كانت
ت�صدر يف ال�سنوات ال�سابقة وكتب يف االدب
وال�سيا�س ��ة والثقافة والفن ��ون ،وفور عر�ض
الكتب تزاح ��م املحتجون حولها ال�ستطالعها،
والتقط بع�ضهم �صور ًا بجانبها.

حملة اعتقاالت ليلية تطال ع�شرات املتظاهرين و�سط بغداد

مفو�ضي��ة حق��وق الإن�س��ان� :إحقن��وا الدم��اء ولنب��د�أ ح��وار ًا وطني�� ًا

اعتقل ��ت ال�سلط ��ات الأمني ��ة ،ع�شرات
الأ�شخا� ��ص عل ��ى خلفي ��ة ت�صعي ��د
االحتجاج ��ات يف العا�صم ��ة بغ ��داد
لت�شمل مناطق جديدة ،بعد قطع خدمة
الإنرتنت.
وقال م�صدر �أمني يف حديث لـ “موقع
نا�س”� ،إن «ملثمني ي�ستقلون �سيارات
حكومي ��ة ،ب ��د�أوا م ��ع �ساع ��ات الفجر
الأوىل ،وبع ��د قط ��ع خدم ��ة الإنرتنت
عن الب�ل�اد ،حملة اعتقاالت وا�سعة يف
مناط ��ق حمددة و�س ��ط بغ ��داد ،بتهمة
امل�شاركة يف التظاهرات».
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه� ،أن “االعتق ��االت
�شمل ��ت كل م ��ن كان يرت ��دي خ ��وذة،

ف�ض ًال ع ��ن �آخرين يف مناطق العالوي
وال�صاحلي ��ة وماحوله ��ا” ،مبين� � ًا �أن
«الع�ش ��رات اعتقلوا وه ��م يف طريقهم
م ��ن منطق ��ة الع�ل�اوي �إىل �ساح ��ة
التحرير».
كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن «احلمل ��ة ج ��اءت
عل ��ى خلفي ��ة الأح ��داث الت ��ي �شهدتها
تل ��ك املناط ��ق ،ح�ي�ن ع�ب�ر متظاهرون
ج�س ��ر الأح ��رار ،وو�سع ��وا م ��ن
رقع ��ة االحتجاج ��ات الت ��ي ت�شهده ��ا
العا�صمة».
من جانبه �أكد املر�صد العراقي حلقوق
الإن�س ��ان ،تل ��ك املعلوم ��ات ،مبين� � ًا يف
بي ��ان ل ��ه تلق ��ى “نا� ��س” ن�سخ ��ة منه،
�أن «ال�سلط ��ات العراقي ��ة نف ��ذت حملة

مشاهدات من ساحة التحرير

اعتقاالت كبرية ليلة �أم�س يف منطقتي
العالوي وال�صاحلية” ،فيما �أ�شار �إىل
�أن “�شه ��ود عي ��ان �أبلغ ��وا املر�صد ب�أن
ملثم�ي�ن ب�سي ��ارات حكومي ��ة اعتقلوا
متظاهري ��ن كان ��وا يف طريقه ��م �إىل
�ساحة التحرير».
فيم ��ا دع ��ت املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلقوق
الإن�س ��ان يف الع ��راق ،الثالث ��اء ،كافة
الأط ��راف اىل حق ��ن الدم ��اء واحلفاظ
عل ��ى �سلمية التظاه ��رات ،وبدء حوار
وطني.
وقال ��ت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان له ��ا تلقى
“نا� ��س” ن�سخة منه �أم�س ( 5ت�شرين
الث ��اين « : ،)2019يف الوق ��ت ال ��ذي
ن�ؤك ��د في ��ه عل ��ى كفال ��ة حري ��ة ال ��ر�أي

والتعبري والتظاهر والتجمع ال�سلمي
وتوحيد املطال ��ب امل�شروعة مبا يعزز
حق ��وق االن�س ��ان ،فانن ��ا ندع ��و كاف ��ة
الأط ��راف اىل حق ��ن الدم ��اء والب ��دء
بحوار وطني برعاية االمم املتحدة».
ودع ��ت املفو�ضي ��ة ،املتظاهري ��ن اىل
«�إدامة زخ ��م التظاه ��رات يف �أماكن ال
ت�ؤثر عل ��ى �سري املراف ��ق العامة وعدم
تعطيله ��ا مب ��ا يع ��زز تق ��دمي اخلدمات
للمواطنني وكفالة حقوقهم التي كانت
اح ��د مطال ��ب املتظاهري ��ن الأ�سا�سي ��ة
ومراقب ��ة م ��دى ا�ستجاب ��ة احلكوم ��ة
له ��ذه املطال ��ب والتع ��اون البن ��اء بني
القوات االمني ��ة واملتظاهرين حلماية
املمتلكات العامة واخلا�صة».

