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بغداد توا�صل الإ�ضراب العام و�شارع الر�شيد يدخل على خط االحتجاجات
 بغداد  /متابعة املدى

يف يومها احلادي ع�شر ،
امتدت التظاهرات من
مركزها الرئي�س يف �ساحة
التحرير �إىل �شارع الر�شيد،
�أحد �أقدم �شوارع العا�صمة
بغداد ،وذلك بعد تقدم مئات
املتظاهرين باجتاه ج�سر
الأحرار ،الذي يربط جانبي
بغداد الكرخ والر�صافة ،يف
حماولة منهم للعبور نحو
املنطقة اخل�ضراء .وكان
املتظاهرون قد ف�شلوا يف
اجتياز ج�سري اجلمهورية
وال�سنك املتجاورين املغلقني
بوا�سطة حواجز �إ�سمنتية
واملئات من عنا�صر الأمن.
وقالت م�ص ��ادر طبية عراقي ��ة يف بغداد
و�شه ��ود عي ��ان ،لـ»العربي اجلدي ��د»� ،إنّ
ما ال يقل ع ��ن خم�سة قتل ��ى �سقطوا عند
بداي ��ة ج�س ��ر الأح ��رار وو�س ��ط �ش ��ارع
الر�شيد ،بينه ��م فتى يف ال�ساد�سة ع�شرة
من العمر ،كما �سقط نحو  30جريح ًا.
ووفق ًا للم�صادر ذاتها ،ف� ��إنّ املتظاهرين
تفرق ��وا داخل الأزق ��ة ال�ضيقة بعد نزول
ق ��وات جمهولة ترتدي ال�سواد وب�أحذية
ريا�ضي ��ة حاولت اعتقاله ��م ،مع و�صول
�سيارات �إ�سعاف للمكان ،وتويل �سائقي
عربات «التوك توك» مهمة نقل ال�ضحايا
وامل�صابني �أي�ض ًا.
ولي� ��س بعيد ًا ع ��ن �ساح ��ة التحرير ،فقد
ق ��ام املتظاهرون بقطع الط ��رق الرابطة
مبناط ��ق مدين ��ة ال�ص ��در وال�شع ��ب

والبلدي ��ات واملناط ��ق القريب ��ة منه ��ا
الواقع ��ة يف �شرق ��ي العا�صم ��ة لأج ��ل
الإ�ض ��راب الع ��ام ،كم ��ا قطع ��وا اخل ��ط
ال�سريع (قناة اجلي�ش) ،ف�ض ًال عن �إغالق
منطق ��ة الزعفراني ��ة ،ومنطق ��ة ال�شعل ��ة
ومنطق ��ة العبي ��دي ،وج�س ��ر البن ��وك
والدورة ،و�ساحة اخل�ل�اين القريبة من
�ساحة التحرير.
و�أغل ��ق املحتج ��ون -وفق ًا مل�ص ��در �أمني
�سريع حممد القا�سم ،وخمارج ومداخل
منطقة الزعفرانية ،منطقة ال�صدر ب�شكل
ت ��ام� ،ساحة ع ��دن ،منطقة ال ��دورة� ،أبو
د�شري ،العبيدي� ،ساحة بريوت ،ال�شعلة ،وم�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة ع ��دة ب�إغ�ل�اق تخللته ��ا �أعم ��ال قم ��ع “مفرط ��ة” �أودت
منطق ��ة الأمني الأوىل والثانية ،البنوك� ،أبوابها يف بغ ��داد ،ومدن جنوبية عدة ،بحي ��اة اكرث من  200متظاه ��ر وا�صابة
ج�سر الطالبية ،حي العامل.
ت�ضامن ًا م ��ع االحتجاجات التي ي�شهدها الآالف م ��ن الأ�شخا� ��ص ،بح�سب تقارير
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ،قام ��ت مدار� ��س الع ��راق منذ بداية ال�شه ��ر املا�ضي ،التي حقوقية.

ذك ��ر م�ص ��در �أمني ،االثن�ي�ن� ،أن قوة من
مكافحة ال�شغب �أطلقت الر�صا�ص احلي
والقنابل الدخانية ،جتاه الذين حاولوا
اقتح ��ام ج�سر الأحرار و�س ��ط العا�صمة
بغداد.
وق ��ال امل�صدر �إن «قوات مكافحة ال�شغب
�أطلق ��ت ر�شق ��ات يف اله ��واء للر�صا� ��ص
احل ��ي والقناب ��ل امل�سيل ��ة للدم ��وع على
املتظاهري ��ن بع ��د �أن حاول ��وا اقتح ��ام
ج�سر الأحرار يف بغداد».
و�أ�ض ��اف �أن “�صاف ��رات �سي ��ارات
الإ�سعاف دوت قرب ج�سر االحرار “.
ون�صب املتظاهرون خيام ًا لهم يف بع�ض ويف ظل هذه الأجواء ،ارتفعت ح�صيلة
ال�شوارع التي �أغلقوها ،بينما واجهتهم �ضحايا التظاهرات منذ انطالقها ،مطلع
ق ��وات الأم ��ن ب�إط�ل�اق الر�صا�ص احلي ال�شهر املا�ضي ،و�أو�ضحت م�صادر طبية
لأجل فتح الطرق.
عراقية ،لـ»العربي اجلديد»� ،أنّ «�ضحايا

التظاه ��رات منذ انطالقه ��ا يف الأول من
�أكتوبر /ت�شرين الأول املا�ضي ،ارتفعت
�إىل  265قتيال و� 12ألف م�صاب» ،مبين ًا
�أنّ «بغ ��داد وذي ق ��ار وكرب�ل�اء ومي�سان
ت�صدرت املحافظات ب�أعداد ال�ضحايا».
ومقاب ��ل ذلك� ،ش ��ددت الأجه ��زة الأمنية
�إجراءاته ��ا للت�ضييق عل ��ى املتظاهرين،
�إذ �أعلن ��ت قي ��ادة عملي ��ات الب�ص ��رة ،يف
بيان� ،أنها «ت�ؤك ��د على �أوامرها ال�سابقة
بعدم قطع الطري ��ق امل�ؤدية �إىل املن�ش�آت
احليوية ،خ�صو�ص ��ا املوانئ العراقية»،
م�ؤك ��دة �أنه ��ا «ح�صل ��ت عل ��ى املوافقات
القانونية من ال�سلطة الق�ضائية باعتقال
املت�سببني يف قطع الطري ��ق امل�ؤدية �إىل
املوانئ العراقي ��ة وح�سب املادة الرابعة
من قانون الإرهاب».
و�ش ��ددت عل ��ى �أنه ��ا �ستق ��وم «بعمليات
ده ��م وتفتي� ��ش والبحث ع ��ن املطلوبني
واملت�سببني بقطع الطرق».
يف الأثناء ،بحث رئي�س الربملان العراقي
حمم ��د احللبو�سي ،مع وف ��د من جمل�س
النواب الأمريكي و�صل اىل بغداد ،ملف
التظاه ��رات والإ�صالحات الت ��ي تعتزم
احلكومة والربملان تنفيذها.
ووفق� � ًا لبي ��ان عن مكتب ��ه ،فق ��د ا�ستقبل
احللبو�س ��ي الوف ��د الأمريك ��ي برئا�س ��ة
النائ ��ب ع ��ن احل ��زب الدميقراط ��ي يف
وا�شنط ��ن ورئي� ��س جلن ��ة الق ��وات
امل�سلح ��ة �آدم �سميث ،مبينا �أن اجلانبني
ا�ستعر�ض ��ا «التط ��ورات ال�سيا�سي ��ة يف
البالد ،ومطال ��ب املتظاهرين امل�شروعة،
وحزم الإ�صالحات الت ��ي �أق َّرها الربملان
ُ
العراق ��ي ،والإج ��راءات املتعلق ��ة
بالتعدي�ل�ات الد�ستوري ��ة ،وقان ��ون
االنتخابات».
و�أك ��د احللبو�س ��ي عل ��ى «�ض ��رورة
حماي ��ة املتظاهري ��ن وع ��دم االعت ��داء
عل ��ى الق ��وات الأمنية ،م ��ع احلفاظ على
�سلمية التظاه ��رات ،والعمل على �إجراء
�إ�صالح ��ات جذري ��ة ،لتوف�ي�ر احلي ��اة
الكرمية لل�شعب العراقي».

�أ�صحاب مكتبات يزودون املتظاهرين بكميات كبرية من الأعالم وال�شموع

تظاه��رات �ساح��ة التحري��ر تنع���ش مطاب��ع «الفلك���س»
انتع���ش �س��وق الفليك���س يف منطق��ة
البتاوي��ن و�ش��ارع ال�سع��دون حي��ث تع��د
ه��ذه املناط��ق مرك��زا رئي�س��ا ملطاب��ع
الفليك�س والالفتات الكبرية ،فقد �أعادت
التظاه��رات امل�ستمرة منذ �أكثـر م��ن �شهر يف �ساحة
التحرير و�سط بغداد احلياة �إىل املطابع التي تطبع
الفلك�س��ات والالفت��ات ،و�شه��دت املكتب��ات تواف��داً
للمحتجني الباحثني عن الأع�لام الوطنية وبقية
م�ستلزمات التظاه��ر الذي اتخذ �أ�شكا ً
ال خمتلفة مل
ي�شهد لها العراق مثي ً
ال من قبل.

حمم ��د با�سل �صاح ��ب مطبعة يف �شارع
ال�سع ��دون و�س ��ط بغ ��داد القري ��ب م ��ن
�ساح ��ة التحري ��ر ،قال لـموق ��ع «العربي
اجلدي ��د»ّ � ،إن �إقب ��ال املتظاهري ��ن عل ��ى
املطابع كان وا�ضح ًا خالل �شهر التظاهر
املن�ص ��رم ،مو�ضح ًا �أن ك�ث�رة ال�شعارات
الت ��ي يرفعه ��ا املتظاه ��رون حتولت �إىل
م�صدر رزق �إ�ضايف لأ�صحاب املطابع.
و�أ�ضاف« :يف كل يوم تقريب ًا ي�أتي �إلينا
ع�ش ��رات املتظاهري ��ن الذي ��ن يطلب ��ون
كتاب ��ة �شع ��ارات �أو و�ضع �ص ��ور لقتلى
االحتجاج ��ات عل ��ى بو�س�ت�رات كب�ي�رة
احلج ��م» ،مبين� � ًا �أن �أغل ��ب �أ�صح ��اب
املطاب ��ع خ ّف�ض ��وا الأ�سع ��ار ت�ضامن ًا مع
املتظاهرين.

و�أكد زين العابدين احل�سناوي لـ»موقع
العرب ��ي اجلدي ��د» �أن ��ه و َ
َ�ض� � َع مطبعت ��ه
ال�صغ�ي�رة يف بغ ��داد حت ��ت ت�ص ��رف
املتظاهري ��ن يف موج ��ة االحتجاج ��ات
الأوىل الت ��ي انطلق ��ت يف الأول م ��ن
ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،م�ست ��درك ًا�« :إال �أن
املتظاهري ��ن الآن ي�ص ��رون عل ��ى منحي
مبالغ ت�س ��دد كلفة امل ��واد التي ت�ستخدم
يف الطباعة».
و�أ�ضاف« :لأنني من ال�شباب املتخرجني
العاطل�ي�ن من العم ��ل ،ق ��ررت االلتحاق ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ،ق ��ال نا�شط ��ون يف
ب�صف ��وف املتظاهرين م�س ��اء كل يوم» ،االحتجاج ��اتّ � ،إن تع ��اون �أ�صح ��اب
مبين� � ًا �أن امل�شارك ��ة يف ه ��ذا الكرنف ��ال املطاب ��ع معهم �سهّل مهمتهم يف التظاهر
ال�شعبي االحتجاجي فر�صة ال ميكن �أن ب�ش ��كل كب�ي�ر ،مو�ضح�ي�ن �أن ت�س ��ارع
تعوَّ �ض.
الأح ��داث واحلاج ��ة �إىل رف ��ع �شعارات

جدي ��دة يدفعانه ��م �أحيان� � ًا �إىل االت�صال
ب�أ�صح ��اب املطاب ��ع م ��ن خ�ل�ال الهات ��ف
لتكتم ��ل البو�س�ت�رات اجلدي ��دة وت�صل
�إىل �ساحة التحري ��ر خالل دقائق ،لكون
�أغل ��ب املطابع تقع يف �ش ��ارع ال�سعدون

الذي ميثل امتداد ًا ل�ساحة التحرير.
مو�ضح�ي�ن �أن م ��ا حدث ميث ��ل انتفا�ضة
و�أ�ش ��اروا �إىل وج ��ود مب ��ادرات م ��ن حقيقي ��ة �شارك فيها جميع العراقيني كل
قب ��ل �أ�صح ��اب املكتب ��ات الذي ��ن زوّ دوا من موقعه.
املتظاهري ��ن بكميات كب�ي�رة من الأعالم وق ��ال �أحد �أ�صحاب املكتب ��ات يف �شارع
وال�شموع وم�ستلزمات �أخرى للتظاهر ،الر�شيد القريب م ��ن �ساحة التحريرّ � ،إن

املتظاهرين ي�أتونه كل يوم ل�شراء �أعداد
كب�ي�رة م ��ن الأع�ل�ام العراقي ��ة ،م�ؤك ��د ًا
لـ»العرب ��ي اجلدي ��د» �أن ��ه ا�ضط ��ر �إىل
جل ��ب �آالف الأع�ل�ام من خمزن ��ه لبيعها
للمتظاهرين ب�سعر اجلملة.
ولف ��ت �إىل �أن ��ه تع ��اون معه ��م �أي�ض ًا يف
م�س�أل ��ة طب ��ع املن�ش ��ورات ال�صغ�ي�رة
والتوجيه ��ات الت ��ي ت ��وزع يف �ساحات
التظاهر ب�أ�سعار خمف�ضة.
وتاب ��ع« :يف الوق ��ت ذات ��ه ال ميك ��ن �أن
ننك ��ر �أن التظاه ��رات �أنع�ش ��ت �س ��وق
املكتب ��ات ال ��ذي عان ��ى من رك ��ود خالل
ال�سن ��وات الأخرية ب�سب ��ب الإقبال على
التكنولوجيا الت ��ي خطفت ن�سبة كبرية
من زبائن املكتب ��ات» ،مو�ضح ًا �أن كثري ًا
م ��ن �أ�صح ��اب املكتب ��ات تعاون ��وا م ��ع
املتظاهرين ومل يرفعوا الأ�سعار عليهم،
م ��ع ا�ستثن ��اء قلة من �أ�صح ��اب املكتبات
ا�ستغلوا الظروف ال�صعبة التي مت ّر بها
البالد لرفع الأ�سعار.
�إي ��اد ال�شيخ ،وه ��و �أح ��د النا�شطني يف
تظاه ��رات بغ ��داد ،ق ��ال � ّإن االعتم ��اد
عل ��ى املطاب ��ع واملكتب ��ات كان ل ��ه �أث ��ر
كب�ي�ر يف �إدام ��ة الزخم ،مبين� � ًا �أن �أعداد
املتظاهري ��ن ت�ص ��ل �أحيان� � ًا �إىل الآالف
�أو ع�ش ��رات الآالف ،ويف هذه احلالة ال
ميك ��ن خماطبته ��م جميع� � ًا �إال من خالل
بو�سرتات كبرية تكتب عليها ال�شعارات
�أو املواقف اجلدي ��دة ،ف�ض ًال عن توزيع
من�شورات لتوعية املتظاهرين.
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ي�سجل �أهدافه في �ساحات االحتجاج
الحراك الريا�ضي
ّ

�صوت ال�شباب ا ُ
حلر �سالح م�شروع للدفاع عن احلقوق
عمت �أرجاء
�أكد عدد من الريا�ضيني والإعالميني دعمهم الكبري للتظاهرات التي ّ
البالد منذ اخلام�س والع�شرين من ت�شرين الأول املا�ضي بحث ًا عن م�ستقبل �آمن لل�شباب
الطموح ال�ساعي بكل قوة لبناء الوطن وحتقيق �أف�ضل �سبل العي�ش بكرامة و�إباء،
ُمعربني عن �سعادتهم الكبرية يف تالحم ال�شعب كج�سد واحد للدفاع عن قيم املواطنة
وحرية العي�ش ب�سالم على �أر�ضهم والتفاخر ب�إرادتهم امل�ستقلة لتجاوز كل ال�صعاب
ب�إميان را�سخ يف ق�ضيتهم التي تفاعلت وطني ًا وعربي ًا ودولي ًا وغدت �أمثولة لالحتجاج
احل�ضاري وال�سلمي ومظاهر الع�صيان املدين واال�ضراب عن العمل دون الأ�ضرار
باملمتلكات العامة.
 بغداد  /اياد ال�صاحلي

� إبراهيم البهرزي
مل يواكب احلراك ال�شعبي االن �أي جن�س فني
�أو �أدب ��ي او فعالية ثقافية �أك�ث�ر من ال�صورة
الفوتوغرافي ��ة لي� ��س بجانبه ��ا التوثيق ��ي
فح�سب رغم �أهمية ذلك ،بل بجانبها الإبداعي
اجلمايل وهو الأهم هواة كانوا �أم حمرتفني ،
حملة كامريات مهنية �أم حملة �أجهزة موبايل
متوا�ضعة  ،م�ص ��ورون بالفطرة �أم �أ�شخا�ص
عابرون  ،كل ه�ؤالء حققوا �إجنازات �إبداعية
ارتق ��ت مل�ستوى الفع ��ل الن�ض ��ايل للجماهري
�أك�ث�ر مم ��ا حققت ��ه �أي م ��ن �صن ��وف الإب ��داع
االخرى التي ،كما يبدو ،مل تزل تعاين �صدمة
ق�ص ��ور �أدواتها عن ا�ستيع ��اب الفعل املفاجئ
بل �إن بع� ��ض الإبداعات املوازية التي رافقت
احل ��دث وفيِ مقدمته ��ا الفن ��ون الت�شكيلي ��ة
والقلي ��ل م ��ن الق�صائ ��د والأغ ��اين ا�ستم ��دت
مادته ��ا اال�سا�سي ��ة م ��ن بع� ��ض الإجن ��ازات
الفوتوغرافية اال�ستثنائية رمبا يكون الأوان
�سابق ًا للقول ب� ��أن النموذج الكال�سيكي للأدب
والف ��ن الثوري مل يع ��د قادر ًا عل ��ى ا�ستيعاب
حرك ��ة اجلماه�ي�ر بق ��در م ��ا كان ��ت و�سائ ��ل
التكنلوجي ��ا احلديث ��ة ك�أدوات الت�صوي ��ر
الألك�ت�روين و�أعم ��ال الغرافي ��ك والديجت ��ال

�آرت  ،ولكن ذلك قد يكون على قدر من ال�صحة
راهن ًا ..
�أدوات تعب�ي�ر جدي ��دة ه ��ي �أي�ض� � ًا ج ��زء من
منج ��زات جي ��ل حديد رمب ��ا تكون ل ��ه ثقافته
املغايرة وحقوقه ..
وم ��ع �أن الفن  ،والفوتوغراف الإبداعي جزء
منه  ،له حق امللكية الفردية � ،إال �أن الكثري من
املنج ��زات الإبداعي ��ة الفوتوغرافية اخلا�صة
بهذا احلدث العظيم توهب للنا�س دون �إ�شارة
ال�سم ��اء مبدعيها العظام �إنْ يكن ذلك جزء من
روح الإيث ��ار الذي و�سم ثورة ه�ؤالء ال�شباب
منذ بواكريها فهو على جالل معناه ال ينبغي
�أن يبخ� ��س حق ��وق ه� ��ؤالء املبدع�ي�ن يف �أن
يك ��ون لهم توقيع ًا على �إبداعاتهم امتنى ومن
مبد�أ �أداء الأمان ��ات اىل َاهلها �أن ي�شار ب�شكل
وا�ض ��ح ل ��كل رم ��وز الإب ��داع الفوتوغ ��رايف
الذين �أهدوا النا�س هذه ال ُر ُقم اخلالدة والتي
�ستكون ال حمالة جمال در�س وعناية لكل من
�سيقر�أ يوم ًا تاريخ هذا ال�شعب من جهتي �أود
�أن �أ�ش�ي�ر ال�سم م ��ن و ّقع م�صادف ��ة بني حتف
ال�صور :
زي ��اد م ّت ��ي واعت ��ذر للآخري ��ن م ��ن اجلن ��ود
املجهول�ي�ن الذي ��ن ينبغ ��ي رفع الغ�ب�ن و�إزالة
املجهولية عن جهودهم الفذة .

ر����س���ال���ة االح���ت���ج���اج

 علي املدن
العراقي ��ون بلغ ��وا �س ��ن الر�ش ��د يف ال�سيا�سة،
وم�س�ؤولي ��ة �إ�ص�ل�اح النظ ��ام ال�سيا�س ��ي �أو
تغي�ي�ره تقع عل ��ى كاهلهم ك�شع ��ب نا�ضج .لعل
هذه ه ��ي �أهم ر�سالة تقوله ��ا املرجعية الدينية
على ل�س ��ان وكيلها يف خطبة اجلمعة املا�ضية.
ي�ض ��اف لذلك �أمران يف منته ��ى الأهمية ن�صت
عليهما اخلطبة:
 اح�ت�رام �إرادة العراقي�ي�ن يف حتديد النظامال�سيا�س ��ي والإداري لبلدهم من خ�ل�ال �إجراء
اال�ستفتاء الع ��ام على الد�ست ��ور واالنتخابات
الدورية ملجل�س النواب.
 لي�س لأي �شخ�ص �أو جمموعة �أو جهة بتوجهمعني �أو �أي ط ��رف �إقليمي �أو دويل �أن ي�صادر
�إرادة العراقيني يف ذلك ويفر�ض ر�أيه عليهم.
�أين هي �إذن امل�شكلة؟
امل�شكل ��ة يف عدم ا�ستجاب ��ة احلكومة والطبقة
ال�سيا�سي ��ة له ��ذه الإرادة العراقي ��ة كما عبرَّ ت
عنها الث ��ورة الت�شريني ��ة التي دخل ��ت �شهرها

الث ��اين .وم ��ا يخ�ش ��اه اجلمي ��ع ه ��و �أن يق ��ود
الإهم ��ال احلكوم ��ي �إىل �أح ��د �أمري ��ن :متييع
الث ��ورة وذوبانه ��ا (رمب ��ا ه ��ذا هو م ��ا تراهن
علي ��ه احلكوم ��ة)� ،أو ا�ستي�ل�اء الي�أ� ��س عل ��ى
قل ��وب العراقيني وقناعتهم ب�أن التغيري لن يتم
�إال بالعم ��ل ب�أ�ش ��د اخلي ��ارات تطرف� � ًا (التغيري
بالق ��وة) وهذا يعني ان ��زالق البلد �إىل احلرب
الداخلية.
�إن العراقيني ال ينتظرون من املرجعية الدينية
�أن ت�أخذ الق ��رار بد ًال عنه ��م ،ولكنهم يتطلعون
�إىل موقف وا�ض ��ح منها يدعم التغيري ال�سلمي
ال ��ذي اختاروه .املرجعية تق ��ول �إنها ال تنحاز
�إال لل�شعب .طي ��ب! ال�شعب اليوم اختار تغيري
نظام ��ه وتعدي ��ل د�ست ��وره و�إ�ص�ل�اح قان ��ون
انتخابات ��ه (�إىل ج ��وار �أم ��ور �أخ ��رى يطال ��ب
به ��ا) .ما يتوقعه ال�شعب ه ��و انحياز املرجعية
ل ��ه يف ذل ��ك و»مطالبته ��ا» احلكوم ��ة والربملان
بالر�ضوخ ل�ل��إرادة ال�شعبية .هذه املطالبة هي
يف العمق لي�ست احرتام� � ًا لإرادة ال�شعب فقط
بل وحماية للدولة وال�سلم املجتمعي.

الكابنت عدنان حمد مدرب منتخبنا الوطني
الأ�سبق  ،قال �إن كل عراقي حمب لوطنه ال
يريد �إال اخلري واحلرية واالزدهار لبلده ،ولهذا
خرج العراقيون ال�شجعان من �أجل عراق حُ ر
وعزيز و�شامخ يداوي جراح �ستة ع�شر عام ًا
من الف�ساد والطائفية والتبعية.
وت�ساءل حمد »:ب�أي ذنب ُقتل بع�ض الريا�ضيني
اىل جانب �أعداد كبرية من املتظاهرين؟ هل
لأنهم طالبوا با ُ
خلبز والكرامة و�ضمان حياة
كرمية وعدالة وم�ساواة يف احلقوق؟ عار على
ُكل َمن م َّد يده ل�سفك دماء ال�شباب الأحرار،
واملجد ل�شعب العراق البطل الذي خرج راف�ض ًا
للظلم والف�ساد وكل �أ�شكال التمايز االجتماعي
التي خ ّلفها االحتالل البغي�ض عام  2003و�أفرز
طبقة �سيا�سية ال تراعي م�صلحة ال�شعب بدليل
املاليني الزاحفة اىل �ساحة التحرير وبقية
�ساحات ال�شرف يف مدن البالد العزيزة ترف�ض
املعاناة املزمنة وتنادي بالتغيري ال�شامل».
وذكر �أن »:م�شاغل العمل لن تبعدين عن متابعة
كل �صغرية وكبرية عن تظاهرات ال�شباب
وال�شابات وم�ساندة كل قطاعات املجتمع لهم
 ،وهكذا بالن�سبة للريا�ضيني الذين خرجوا
ُمعبرّ ين عن �أمنياتهم بواقع ريا�ضي �أف�ضل
ي�ستند اىل �آليات قانونية مُ�ش ّرعة بعيدة عن
االجتهادات الفردية التي تلتقي مع م�صالح
�ضيقة ت�ض ّر بالريا�ضة وحترم ع�شرات
الريا�ضيني من حقوقهم  ،ما �أدى اىل نفورهم
عن الواقع وترك �ألعابهم وخ�سارة العراق
مواهب ثمينة نتيجة �سوء رعايتهم و�أهمال
متط ّلبات حتقيق االجناز.
بدوره حيّا الرائد الريا�ضي عدنان اجلابري
جموع ال�شباب املتظاهرين يف بغداد
واملحافظات  ،مبارك ًا لهم روح العزمية واملطاولة
على قبول التحديات يف الإقامة امل�ستمرة حتت
ن�صب التحرير وداخل املطعم الرتكي املُ ّ�سمى ُبـ
(جبل �أحد) احتجاج ًا على �سيا�سة الإهمال التي
طالتهم منذ �سنني طويلة مل يجدوا غري �صوتهم
�سالح ًا للدفاع عن احلقوق وحتقيق �أهدافهم
امل�شروعة.
وقال اجلابري�»:إن الريا�ضيني الرواد والأبطال
وقفوا �ص ّف ًا واحد ًا مع �أبنائهم املتظاهرين لدعم
مطالبهم املكفولة يف الد�ستور والإلتفات اىل
النقاط اجلوهرية التي �أثريت يف �أحاديثهم
لو�سائل الإعالم �أو تلك التي رفعوها عرب
الفتات عري�ضة ر ّكزت على بناء وطن �شامخ
يليق بت�ضحياتهم ويح ّقق �أمانيهم الب�سيطة
واملتمثلة مبعي�شة حُ ّرة كرمية من خالل فر�صة
كاف».
تعيني ومُر ّتب ٍ
وطالب اجلابري �أن ي�أخذ الريا�ضيون العِ ربة
من الوقفة امللحمية لل�شباب العراقي ويهتمّوا

بواقعهم ويتكاتفوا من �أجل ريا�ضة الإجناز
التي يُ�صعب حتقيقها اليوم يف ظل الرتاجع
الكبري وتقتري منح املال و�سوء التح�ضري
العلمي والنف�سي للدورات الأوملبية والقارية ،
وذلك يعود اىل التناحر امل�ستمر حول الكرا�سي
وابتعاد الهيئات العامة عن م�صلحة الريا�ضة
وموجبات التطوّ ر مل�سايرة دول املنطقة يف
الأقل.
فيما قال حممد خلف مدير الدائرة الإعالمية
يف احتاد كرة القدم �إن تظاهرات ال�شباب
امل�ستم ّرة واحدة من احلقوق التي كفلها
الد�ستور لهم  ،ويقف ال�شعب كله مل�ؤازرتهم
ومدّهم مبا يحتاجونه للبقاء �صامدين يف

التك تك تتحول اىل �صحيفة
توثق االحتجاجات
 متابعة  /املدى

�أعل ��ن نا�شطون يف �ساحة التحرير و�سط العا�صمة بغداد
الت ��ي ت�شه ��د حالي ًا حرك ��ة احتجاجي ��ة ،االثن�ي�ن� ،إ�صدار
جريدة يومية با�سم “تكتك” ،توزع داخل منطقة التحرير
وعلى املتظاهرين ح�صر ًا ،يف خطوة “الفتة”.
وتدار تلك ال�صحيفة اليومية ،من قبل نا�شطني وخمت�صني
يف جم ��ال الإعالم وال�صحافة ،غالب ًا م ��ا تتناول ن�شاطات

�ساحة التحرير بالعا�صمة بغداد التي ت�شهد
منذ ع�شرة �أيام �أ�سطورة تالحم ال�شعب بكل
�أعماره من �أجل تنفيذ طلبات املتظاهرين
احلقة.
و�أ�ضاف �»:إن �سلمية التظاهر ل�شباب ال يتجاوز
معدل �أعماره ( )25-15ونقاء �شعاراتهم مثل
(نريد وطن) و(نازل �آخذ حقي) الداعية اىل
حماية م�ستقبلهم  ،لها مدلوالت عميقة ح ّفزت
ال�شعب كله للت�ضامن معهم واقتطاع جزء من
م�صروف العائلة لدعم
االحتجاج ال�سلمي
بتجهيز املاء والطعام
وكل ما يحتاجه

املتظاهرين يف �ساحة التحرير وتوثيقها.
بالإ�ضاف ��ة اىل ذلك تتناول ق�ص�ص ًا حياتي ��ة عن ال�شهداء
الذين �سقطوا نتيجة القنابل امل�سيلة للدموع التي تطلقها
القوات الأمنية ،ودورهم خالل التظاهر ال�سلمي.
و�أطلعت املدى ” على الطبعة الأوىل ل�صحيفة “التكتك”،
ت�صدرت فيها العناوين التالية“ :ال�شباب يعلنون القيامة،
خارط ��ة طري ��ق �إنقاذ الع ��راق ،امل�ستحيل لي� ��س عراقي ًا”،
وتلك اخلطوة تعترب الأوىل بعد .2003

ال�شباب لتعزيز مقوّ مات البقاء يف �ساحات
التظاهر على م�ساحات وطننا الكبري».
ولفت خلف ،اىل �أن»:التماهي الريا�ضي مع
�أهداف التظاهرة لي�س غريب ًا بعدما نالت
الريا�ضة ن�صيبها من الإهمال �إ�سوة بقطاعات
ال�صحة واالقت�صاد والتعليم وغريها  ،و�أفتقدت
اىل ت�شريع القوانني اجلديدة لإ�صالح �ش�ؤونها
والتخطيط لتحقيق املنجزات يف البطوالت
الكربى  ،وعلى هذا الأ�سا�س خرج الريا�ضيون
لتع�ضيد احتجاج ال�شباب وطالبوا بحقوقهم ال
�سيما �إن هناك �ألعاب ُح ِرمَتْ من امل�شاركة يف
م�سابقات دولية ب�سبب وجود تلك�ؤ يف التقييم
ومنح املال واملتابعة  ،وهذه �أمور مه ّمة ينبغي
و�أد معا�ضلها  ،فلم تعد الريا�ضة حتتمل املزيد
من الت�شرذم واالنكفاء والف�ضائح التي �أ�ساءت
ل�سمعتها دولي ًا».
وكان جنم الكرة العراقية يون�س حممود قد
كتب يف بداية االحتجاجات على �صفحته يف
موقع تويرت قائ ًال »:
«اللهم �أين ا�ستودعتك وطني من �شماله اىل
جنوبه ومن �شرقه اىل غربه و�أر�ضه و�سمائه
و�أ�ستودعك �أهله الطيبني �صغريهم وكبريهم
َ
بعينك التي ال
و�أمنه و�أمانه وخرياته ف�أحفظه
تنا ُم يامن ال ت�ضيع ودائعه عندك..
اللهم احفظ العراق».
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مثقفون في �ساحة االحتجاج :مهمة المثقف اليوم �أن يُغيير م�ساراته
 عالء املفرجي
قحطان فرج

�أطياف ر�شيد

ناقد و�أكادميي
تظل اال�س ��ئلة م�ش ��تعلة حول دور املثقف ومهمته
يف املجتمع والدولة ،وكيف يتخل�ص من ال�سلبية
و�ص ��ف به ��ا عل ��ى م ��ر حق ��ب
والنخبوي ��ة الت ��ي ِ
تاريخي ��ة وثورية كثرية يف الع ��راق على الأقل؟
هل �سيظ ��ل يف �ساحة نفي ال�سلط ��ة ومعار�ضتها
والتنظ�ي�ر �ضده ��ا ليك ��ون عدوها؟ ه ��ل �سيهادن
ويكون ب�صفها؟
هذا من جانب ال�سلطة ...ومن جانب املجتمع هل
�ستكون النخبوي ��ة هي �أداته الرنج�سية بالعزلة؟
ه ��ل �سيفه ��م نب� ��ض ال�ش ��ارع وي�ؤم ��ن ب�أن ��ه على
الأر� ��ض عرب من نوع �آخر؟ ع ��رب �صغار تعددت
ج ��ذور ثقافاته ��م وانفتح ��وا على عل ��م جديد ...
هل �سيفقد املثق ��ف فاعليته وخ�صو�صيته �إذا كان
ب�صف من ال يعرفهم ويعرف حقوقهم؟  ...واعني
باخل�صو�صية ا�ضطالعه ب�إنت ��اج الفكر و�صناعة
املعرف ��ة  ...اعتق ��د �إن دور املثق ��ف احلقيقي الآن
بخلق واقع فكري جديد ،و�إنتاج وتنظيم مطالب
ت�ؤمن بحركة الزمن وتغيري مناذج التفكري خارج
�صناديق الرنج�سية واالحتكار الطبقي.
�إن مهمة املثقف اليوم مهمة عوي�صة وعليه يجب
تغي�ي�ر م�ساراته كي يخ ��رج من امل� ��أزق فم�شكلته
الآن مل تع ��د م ��ع ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة� ،أو الدينية
فقط ،بل ه ��ي اعقد �إنها :م ��ع املمانعات من داخل
منظوم ��ة التفك�ي�ر نف�سه ��ا الت ��ي م ��ا ت ��زال جترت
التاري ��خ وال�ت�راث وتعيد �إنتاج ��ه وتغفل الواقع
ب ��كل تعقيدات ��ه ،م�شكلته م ��ن نقط ��ة البداية التي
يج ��ب �أن تك ��ون م ��ن الواق ��ع اىل امل�ستقبل ال من
املا�ض ��ي اىل املا�ضي ،ومن هن ��ا �أنا �أخالف معظم
املثقف�ي�ن الذين ي�صدمه ��م الواقع دائم� � ًا وي�سقط
م ��ا يف �أيديهم وال ي�ستطيع ��ون املواجهة ل�ضعف
الأدوات لأنه كمن يواجه الدبابة باخلنجر ،ومن
هنا �إذا كان الواقع ي�صدم فعلينا �أن نبني �أدواتنا
م ��ن الواق ��ع ذات ��ه ال �أن ن�ستورده ��ا دون معرف ��ة
ا�ستخدامها.

ناقدة م�سرحية
لعب املثق ��ف دور ًا ب ��ارز ًا يف م�ساندة اجلماهري
وم�ساندتها يف ق�ضاياها الإن�سانية وامل�صريية .
ويف التاري ��خ لنا �أمثلة ع ��ن ت�أثري وقيادة الطبقة
املثقفة من كت ��اب و�شع ��راء و�صحافيني للحراك
اجلماهريي �ض ��د الظلم والطغيان �أو اال�ستعمار
كما يف فرن�سا وم�ص ��ر وحتى العراق يف وقفات
م�شرف ��ة ومهم ��ة يف قي ��ادة وحت�ص�ي�ن الث ��ورات
واالنتفا�ضات م ��ن �أن تنزلق وحتيد عن م�سارها
و�أهدافه ��ا الإن�ساني ��ة وطموحاته ��ا يف احلري ��ة
وال�سالم .

غ�ي�ر �أن النه�ض ��ة ال�شبابي ��ة اليوم �أك�ب�ر من �أن
يكون لها قائد �أوم�ساند �ضمن نه�ضة التحوالت
واملتغ�ي�رات الفكري ��ة والوطنية الت ��ي ي�شهدها
البل ��د ،نه�ض ��ة حت ��اول االنعت ��اق م ��ن كل ماهو
جام ��د ومتحج ��ر وكل ماه ��و �سلب ��ي ال يعرتف
مبهادن ��ة واقع مري ��ر ،وهدفه ف�ض ��اء وا�سع من
احلري ��ة والتوا�صل الإن�س ��اين العابر للمذهبية
والتخن ��دق العقائ ��دي والفكر الأح ��ادي  ،لي�س
لأن طروحات املثقف وخطاباته ينق�صها الوعي
املع ��ريف ب ��ل لأن جوان ��ب احلي ��اة االجتماعي ��ة
وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة حتت ��اج اىل ادبيات
مواكبة ل ��كل تلك التحوالت اك�ث�ر من تنظريات
فل�سفي ��ة ال ت�ساه ��م يف رف ��د حيات ��ه واغناءه ��ا

متظاهرو �ساحة التحریر يطرحون
خارطة طريق لإنقاذ البالد

المادي ��ا والمعنوي� � ًا والفكري ًا ومعرفي� � ًا ،املثقف
الي ��وم ينظر بع�ي�ن متل�ؤها الده�ش ��ة والإعجاب
يف ه ��ذا املن ��اخ اال�ستثنائي امل�شح ��ون  ،املثقف
الي ��وم لي� ��س قائ ��د ًا ولكن ��ه مراق ��ب ي�ساهم من
ح�ي�ن لآخر بتق ��دمي الن�صيحة بح ��ب �أبوي لكنه
ال مي�س ��ك زمام الأمور واليتخذ اخلطوة الأوىل
 ،اثبت ��ت ث ��ورة ت�شري ��ن �إنه ��ا �صناع ��ة �شبابي ��ة
خال�ص ��ة متتلك مف ��ردات بنيوية خمتلفة ،متتلك
�ستار كاوو�ش
وعيه ��ا اخلا� ��ص وب�صمته ��ا اخلا�ص ��ة واملميزة
فنان ت�شكيلي
لع�صرها رمبا �إنن ��ا وبداعي �شعورنا بامل�س�ؤلية
جت ��اه �أبنائن ��ا ووطننا وحماول ��ة احلفاظ على علين ��ا �أن نق ��ف كلن ��ا م ��ع �شب ��اب الع ��راق وهو
امل�س ��ار ال ��ذي ر�سموه نح ��اول �أن نق ��دم بع�ض يطالب ��ون ب�إ�ستع ��ادة حياته ��م املدني ��ة و�إرجاع
من زهرات معرفتنا و�أفكارنا خائفني حري�صني روح الع ��راق �إلي ��ه ،تخي ��ل �إن ��ك تعي� ��ش حي ��اة

عائلة �صبا المهداوي :الأجهزة الأمنية ال ت�سمح بم�شاهدة
كاميرات المراقبة حتى الآن
 متابعة  /املدى
�أك ��دت عائل ��ة النا�شط ��ة �صبا امله ��داوي،
الأح ��د ،ع ��دم التو�صل �إىل �أي ��ة معلومات
عنه ��ا حتى الآن ،فيم ��ا ك�شفت �أن الأجهزة
الأمني ��ة مل تك�ش ��ف بع ��د ع ��ن �أ�شرط ��ة
كامريات املراقبة يف حمل احلادث.
وقال حمم ��د �شقي ��ق النا�شط ��ة املختطفة
"�صب ��ا امله ��داوي" يف ت�صريح �صحفي
�إن « م�ص�ي�ر �شقيقت ��ه ال ي ��زال جمه ��و ًال،
حتى الآن ،فيم ��ا توا�صل �أ�سرته االت�صال
باجله ��ات الأمنية ب�ش ��كل م�ستمر ،ملعرفة
�أي تطورات» .
و�أ�ض ��اف� ،أن " الأجه ��زة الأمني ��ة تب ��دو

 متابعة  /املدى
�أ�ص ��در متظاه ��رو �ساح ��ة التحري ��ر
 ،جري ��دة م ��ن � 4صفح ��ات اطلغ ��ت
عليها امل ��دى وقد ا�شتمل ��ت على مقالة
افتتاحي ��ة ،ت�ضمن ��ت خارط ��ة طري ��ق
حددت م ��ن خاللها جمموع ��ة مطاليب
م ��ن بينه ��ا  10مطالب �أهمه ��ا ا�ستقالة
احلكومة ون�صت اخلارطة على:
 - 1ا�ستقالة احلكومة فور ًا.
 - 2ت�شكي ��ل حكوم ��ة انتقالي ��ة م�ؤقتة
لثالثة �أ�شهر فقط.
- 3تت�ألف احلكومة االنتقالية امل�ؤقتة
م ��ن �شخ�صيات تتواف ��ر فيهم � 4شرط،
هي:
�أ� -أن يكونوا م�ستقلني ومل ي�سبق لهم
العمل يف �أي حزب �سيا�سي �سابق ًا.
ب -مل ي�سبق لهم العمل يف �أي حكومة
�أو جمل� ��س ن ��واب �ساب ��ق وال يف �أي
حكومة حملية �أو جمل�س حمافظة.
ج� -أن ال يتقدم ��وا للرت�شي ��ح يف
االنتخاب ��ات القادمة ،وال ي�شاركوا يف

الرعاي ��ة �أو الرتوي ��ج النتخاب ��ات �أي
مر�شح.
د� -أن يكونوا من امل�شهود لهم بالنزاهة
وال�شجاعة والوطنية.
 - 4تعديل قانون االنتخابات ،ليكون
االنتخ ��اب �ضمن دوائر متعددة ،داخل
املحافظ ��ة وتطبي ��ق نظ ��ام الرت�شي ��ح
الف ��ردي ،وف ��وز الأعلى ح�ص ��و ًال على
الأ�صوات.
 - 5ت�شكي ��ل مفو�ضي ��ة م�ستقلة جديدة
لالنتخاب ��ات ،بنف� ��س �ش ��روط �أع�ضاء
احلكومة االنتقالية.
 - 6تفعي ��ل قان ��ون الأح ��زاب لك�ش ��ف
م�صادر متويلها ،ومنع وجود ال�سالح
بيدها.
� - 7إج ��راء انتخاب ��ات جدي ��دة حت ��ت
ا�ش ��راف الأمم املتح ��دة ،طبقا للقانون
اجلدي ��د ،ويك ��ون موعدها قب ��ل نهاية
فرتة احلكومة االنتقالية.
 -8يق ��وم جمل� ��س الن ��واب اجلدي ��د
بتعدي ��ل الد�ست ��ور بف�ت�رة ال تتج ��اوز
� 3أ�شه ��ر ،ويك ��ون �ضم ��ن التعدي�ل�ات

�إلغاء جمال� ��س املحافظات  ،واملجال�س
البلدي ��ة ،وحتدي ��د ن ��وع احلك ��م طبق ًا
لإرادة ال�شعب.
 - 9تتعه ��د احلكومت ��ان االنتقالي ��ة
والدائم ��ة ب�إجراء حتقي ��ق عادل حول
اجلهات والأ�شخا� ��ص ،الذين ت�سببوا
بقتل املتظاهرين ،و�إنزال حكم الق�ضاء
العادل به ��م ،وتعوي�ض �أ�سر ال�شهداء،
والتكفل بعالج اجلرحى وتعوي�ضهم.
 - 10يتعه ��د جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
عل ��ى �أن يتم فور ًا �إط�ل�اق حتقيق «من
�أين لك هذا» ،بحق امل�س�ؤولني احلاليني
وال�سابق�ي�ن ،و�سائر موظف ��ي الدولة،
وا�س�ت�رداد الأموال من ال�س� � ّراق مهما
كانت اجلهة التي تقف خلفهم.
ون�ص ��ت خارط ��ة الطريق عل ��ى �أن ما
جاء فيها مقرتحات خلطوات �أ�سا�سية
تنق ��ذ بلدنا وتخل�صنا من ف�ساد الطبقة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي حكمتن ��ا ،ويف ح ��ال
قبوله ��ا م ��ن �أو�س ��اط �أبن ��اء �شعبن ��ا
الع ��راق ،ف�سنداف ��ع عنه ��ا يف �ساحات
االعت�صام حتى حتقيق الن�صر».

على الأحالم العظيمة لفلذات �أكبادنا وهي ت�شق
طريق ًا وع ��ر ًا يف الظالم نحو �أهداف �سامية يف
وطن حر م ��ن التبعية ،حر م ��ن اخلرافات ،نقي
من �أدران العن�صرية والطائفية .ال �أدري  ،رمبا
انته ��ى زمن الو�صايات وبزغ فجر جيل من �أهم
�سماته �إنه منتعق م ��ن خماوفنا ،ينظر اىل �أمام
بكثري من الثقة والأمل.

واح ��دة فق ��ط وي�أتي �شخ�ص معم ��م �أو �سيا�سي
ل� ��ص -وكالهم ��ا ي�أخ ��ذ تعليمات ��ه م ��ن �إي ��ران-
وي�سلب من ��ك هذه امل ّرة الوحي ��دة التي تعي�شها
وي�ستويل عل ��ى كل حقوقك يف بلدك الذي لي�س
لدي ��ك �س ��واه ،لذا عل ��ى املثق ��ف �أن يك ��ون �صف ًا
واحد ًا مع املتظاهرين ،عليه �أن يقوي �شرعيتهم
ب�أف ��كاره وكلمات ��ه وح�ضوره وكل م ��ا ي�ستطيع
القيام به .ه� ��ؤالء اجلهلة الذين ي�سيطرون على
مقدرات البلد لديهم النف ��وذ وال�سلطة والقنابل
ل ��ذا علين ��ا �أن نحاربه ��م بالكلمة الت ��ي لن يجيد
ه� ��ؤالء �إ�ستعماله ��ا �أ�ص ًال لأنهم جهل ��ة وب�أيديهم
�س�ل�اح .علين ��ا �أن نع ��رف كي ��ف ندي ��ر املعرك ��ة
بالكلمات والر�أي ال�سديد وابتكار �أفكار جديدة
ملقاومته ��م ومقاومة نفوذ �أ�سياده ��م االيرانيني
وغ�ي�ر االيراني�ي�ن .ال ��روح الوطني ��ة العراقي ��ة
نه�ض ��ت وهَ بـهَتْ مثل عا�صفة ل ��ن ي�ستطيع �أحد
الوق ��وف بوجهها ،وعلين ��ا �إدارة كل ذلك ب�شكل
جي ��د ،فلنب ��د�أ فعلي� � ًا مبقاطع ��ة كل املنتج ��ات
االيراني ��ة دون �إ�ستثن ��اء ،ومننعه ��م حت ��ى م ��ن
دخ ��ول البل ��د لزي ��ارة الأماك ��ن املقد�س ��ة .حتى
ال�شع ��ارات الت ��ي يحمله ��ا �شبابنا ،عل ��ى املثقف
�أن يعي ��د النظ ��ر يف الكثري منها وي�ض ��ع ب�أيدي
الث ��وار �شع ��ارات وا�ضح ��ة وعميق ��ة وم�ؤثرة،
�شع ��ارات ت�صي ��ب اله ��دف مثلما ت�صي ��ب حكام
البلد ب�ص ��داع م�ؤمل يف الر�أ� ��س .ب�إمكان املثقف
�أن يتوا�ص ��ل م ��ع الأعالم خ ��ارج الع ��راق �أي�ض ًا
�إن ا�ستطاع ذل ��ك ،ليو�صل ال�صورة احلقيقية ملا
يح ��دث يف البل ��د ،فدخان القناب ��ل التي مازالت
ترم ��ى عل ��ى ر�ؤو� ��س ال�شب ��اب �سيتح ��ول �أمام
ق ��وة الكلم ��ة اىل دخ ��ان خرافات مث ��ل تلك التي
زرعوه ��ا ب�ي�ن النا� ��س .علين ��ا �أن نحم ��ي بلدنا
ب ��كل م ��ا ن�ستطيعه ونق ��ف بوج ��ه �صانعي هذه
الأحابيل وننم ��ي التكافل الذي حدث يف �ساحة
التحرير ،ه ��ذا التكافل الذي منا مثل �شجرة من
�أ�شجار حديقة الأمة ،ليتحول بعدها اىل ب�ستان
يحم ��ي ال�شباب الغا�ضب .عل ��ى املثقف يف هذه
الظروف �أن يوظف كل طاقته ليكون مع �شباننا
ويتابع خطواتهم ويقوّ ي روحهم املعنوية وهم
يعربون بخطواتهم نحو عراق جديد.

غري قادرة عل ��ى اتخاذ �أي �إجراء ،يف ظل
عدم معرفة اجلهة امل�س�ؤولة عن اختطاف
�صب ��ا" ،مبين� � ًا �أن "االطالع عل ��ى �أ�شرطة
كام�ي�رات املراقب ��ة يف حم ��ل احل ��ادث،
غ�ي�ر ممك ��ن �إال بع ��د م ��رور � 24ساعة من
احلادث ��ة"  .كما بني� ،أن " �آخر ات�صال مع
�صبا ،كان عند ال�ساعة العا�شرة والن�صف
م ��ن م�ساء �أم�س ال�سب ��ت ،ثم خرج هاتفها
عن اخلدمة بعد ذلك " .
وكانت وال ��دة النا�شطة املدنية املختطفة
�صب ��ا امله ��داوي ق ��د وجه ��ت ر�سال ��ة �إىل
احلكومة العراقي ��ة ،ب�ش�أن م�صري ابنتها،
فيم ��ا طالب ��ت جمموع ��ة م ��ن منظم ��ات
املجتم ��ع امل ��دين ال�سلط ��ات املعني ��ة،

ب�ض ��رورة التح ��رك العاج ��ل ،لإنق ��اذ
النا�شطة املهداوي.
وقالت والدة �صب ��ا يف مقطع مرئي اطلع
عليه “امل ��دى” يف وقت �ساب ��ق �“ :،صبا
اختطف ��ت م�س ��اء �أم�س ،ال�ساع ��ة احلادية
ع�شر والثل ��ث� ،أثناء عودته ��ا �إىل املنزل،
وقدمن ��ا بالغ ًا �إىل �شرط ��ة البياع ب�ش�أنها،
لكن ال�شرطة نفت �أن تكون �صبا اختطفت
يف هذه املنطقة”.
ووجهت ،ن ��دا ًء �إىل ال�سلط ��ات املخت�صة،
ب�ضرورة الإ�سراع يف الك�شف عن م�صري
النا�شط ��ة ،كما طالب ��ت اخلاطفني ب�إطالق
�سراحها.
بدوره ��ا ،دع ��ت جمموع ��ة م ��ن منظمات

املجتمع امل ��دين ،املعنية بحقوق الإن�سان
والدميقراطية ،ال�سلطات احلكومية� ،إىل
العمل عل ��ى �إطالق �س ��راح النا�شطة �صبا
املهداوي.
وذك ��ر بي ��ان م�ش�ت�رك ملنظم ��ات ،جمعي ��ة
املواطنة حلقوق الإن�سان ،ورابطة املر�أة
العراقية ،و�شبك ��ة امل�ستقبل الدميقراطية
العراقي ��ة ،تلق ��ى “املدى” ن�سخ ��ة منه �إن
“الآن�س ��ة �صبا فرحان امله ��داوي ،كانت
يف �ساح ��ة التحري ��ر تقدم خدم ��ات طبية
وا�سعاف ��ات �أولي ��ة للمتظاهري ��ن ي ��وم
ال�سبت امل�صادف  2019/11/2وقد غادرت
ال�ساحة ال�ساعة العا�شرة وع�شرين دقيقة
لي�ل ً�ا ب�أجتاه البياع وهو موق ��ع �سكنها .
لك ��ن املعلومات التي و�صلتن ��ا �أن الأن�سة
�صبا فرحان قد مت اختطافها ق�سري ًا حيث
مل ت�صل بيتها يف تلك الليلة وال زالت”.
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أنه “حدث ��ت الكثري من
االختطاف ��ات ب�سب ��ب الن�شاط ��ات املدنية
و الأحتجاجي ��ة و ال�سيا�سي ��ة كم ��ا حدث
لل�سيدة �أف ��راح �شوقي يوم 2017/12/26
وال�سي ��د ج�ل�ال ال�شحم ��اين وال�سيد فرج
الب ��دري ،وغريه ��م” ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
“جرمي ��ة االختطاف الق�س ��ري تعترب من
اجلرائ ��م اجل�سيمة الأثر تق ��ع امل�س�ؤولية
كامل ��ة على الأجه ��زة الأمني ��ة ،خ�صو�ص ًا
والدول ��ة عموم ًا ع ��ن ه ��ذه اجلرائم علما
�أن العراق من الدول املوقعة على اتفاقية
منع االختفاء الق�سري”.
وطال ��ب الأجه ��زة الأمني ��ة بـ”التح ��ري
والك�ش ��ف ع ��ن جرمي ��ة االختط ��اف لهذه
لنا�شطة بال�سرعة الق�صوى” ,م�ؤكد�أ �أنه”
�س ��وف نق ��دم �شكوانا عن ه ��ذه اجلرمية
الت ��ي تعت�ب�ر م ��ن اجلرائ ��م ذات الأث ��ر
اجل�سي ��م �ض ��د الأن�ساني ��ة اىل املنظم ��ات
الدولي ��ة وجمال� ��س حق ��وق االن�س ��ان يف
الأحتاد الأوروبي والأمم املتحدة”.
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�ص�ص ريعها ل�سائقي
ميداليات واك�س�سوارات ُخ ّ
"التك  ..تك"

�أعمال �إبداعية خا�صة بـ"التكتك"..

يوا�صل �شباب �ساحة التحرير املتظاهر
واملعت�صم وامل�ؤيد حلراكهم تقدمي االعمال
الإبداعية التي تتعلق برموز ومظاهر االحتجاج
يف �ساحة التحرير.
وحتتل رمزية التكتك ،املرتبة الأوىل يف
اجلوانب الإبداعية والت�ضامنية الإن�سانية،
والتي ت�أتي اىل جانب دور املر�أة واملتربعني

ب�إعداد الطعام وتنظيف �أماكن االعت�صام.
واقدمت املواطنة هيام العذاري على �صنع
الرتاجي ومداليات �سيارات على �شكل تكتك،
والذي �صنعته من عجينة الفيمو ،ومازال
العمل م�ستمرا لتج�سيد التكتك ب�شكل قالدة
وبرو�ش.
وتربعت العذاري ب�أموال بيع مناذج التكتك

اىل متظاهري �ساحة التحرير.
فيما �أقدمت ال�شابة زينب �أديب ،على �صنع
ميدالية خا�صة بالتكتك ،تو�ضع يف مفاتيح
ال�سيارات ومفاتيح الأبواب ،و�ضمنت الت�صميم
عالمة الإ�سعاف ،كا�شارة للجهود التي بذلها
�سائقو التكتك يف نقل اجلرحى وامل�صابني
وانقاذهم من حاالت املوت واالختناق.

يوميات �ساحة التحرير

جمهورية �ساحة التحرير
 ملي�س كاظم
قاد ال�شباب االكادميي ،العاطل عن العمل ،مظاهرات ت�شرين  .2019واجهت احلكومة املظاهرات
بعنف وح�شي وحولت �ساحة التحرير اىل �ساحة حرب غري متكافئة مع ال�شعب .هذه املواجهة
ا�ستمرت ع�شرة �أيام حيث ا�ست�شهد  160وجرح �ستة �آالف �شاب .فازدادت املظاهرات �صالبة
ُ
و�شدت العزمية �أكرث من قبل و�أن ال جمال للرتاجع .مع ا�ستئناف املظاهرات �أوغلت احلكومة
بقمعها املفرط و�صعد باملقابل املتظاهرون ن�ضالهم املطلبي العادل .هذه ال�سيكولوجية ال�شبابية
املتحدية ،والوثابة ،املقدامة ،قلبت الطاولة على ر�أ�س الرئا�سات الثالث و�أدخلتهم حالة الهلع
اله�ستريي .و�سعت ب�شتى ال�سبل للتفاو�ض مع املتظاهرين لكنها ف�شلت.
كان امل�شهد مبهجً ا برغم مئات ال�شهداء و�آالف اجلرحى .اكت�سبت املظاهرات ت�ضام ًنا �شعبيًا
وا�سعًا ،مل ي�سبق له مثيل ،ما عزز ا�ستمرارها نحو ن�صر مبني .وازداد باملقابل ال�سخط على
احلكومة والأحزاب بجميع املدن املنتف�ضة .و ُتعد هذه املظاهرات هي الأوىل من نوعها وحجمها
ومدة ا�ستمرارها يف ت�أريخ العراق ال�سيا�سي املعا�صر.
هذه اال�ستمرارية تتطلبَ توفري احتياجات �أ�سا�سية للمتظاهرين .هب البغداديون لتغطية جميع
احتياجاتهم .ك�أنهم طوق جناة ك�سر �شوكة احلكومة و�أ�شفى غليلهم منها.
ت�شكلت تن�سيقيات وتوزعت املهام بح�سب االخت�صا�صات .وهي �أ�شبه بوزارات ميدانية:
 .1وزارة الدفاع :ت�ضم جمموعة املقتحمني الذين ي�ستقبلون الر�صا�ص احلي والقنابل ال�سامة
ب�صدورهم العارية .و ُق�سمت جمهورية �ساحة التحرير اىل �سبع مناطق .كان �أولها جبهة
املواجهني للقوات الأمنية.
 .2وزارة الداخلية :م�س�ؤولة عن �إخماد القنابل امل�سيلة للدموع يف نفق �ساحة التحرير .ومراقبة
املند�سني خ�شية دخول انتحاريني �أو حاملي متفجرات �أو جماميع تثري ال�شغب.
 .3وزارة النقل :اقتحمت �سيارات التكتك خطوط املواجهة ونقلت ال�شهداء واجلرحى اىل
املخيمات الطبية و�أ�صبحت �سقوف ال�سيارات دروعًا حتمي املتظاهرين من القنا�ص .وتتنقل
التكتك بني �ساحات التحرير والطريان واخلالين.
 .4وزارة اخلدمات :م�س�ؤولة عن التنظيف وتوفري االحتياجات اللوج�ستية للمتظاهرين.
وتنظم املطابخ يف ال�شوارع ون�صب احلوانيت و�أك�شاك الأكل يف حديقة االمة وكراج باب
ال�شرقي و�شارع ال�سعدون.
 .5وزارة االقت�صاد :م�س�ؤولة عن ا�ستالم وت�صنيف وتخزين املواد التموينية وغريها يف كراج
باب ال�شرجي.
 .6وزارة الكهرباء :حلت م�شكلة الكهرباء يف بناية املطعم الرتكي و�ساحة التحرير.
 .7وزارة الإ�سكان :ن�صبت خيما م�سقفة وجمهزة بالأفر�شة والأغطية يف حديقة الأمة و�ساحة
الطريان.
 .8وزارة الثقافة :يتجمع الأدباء والفنانون والإعالميون حتت ن�صب احلرية .وتنظم برامج
تثقيفية وترفيهية.
 .9وزارة الزراعة والبيئة :تهتم بعناية الأ�شجار والورود واحلدائق يف حديقة الأمة .وتدقيق
�صالحية املواد الغذائية وتراقب االختناقات وتوفري بيئة �صحية.
 .10وزارة االعالم :م�س�ؤولة عن ال�شعارات املركزية ،وخط الالفتات .وت�شكيل "كروب" يف
جميع قنوات التوا�صل االجتماعي تعلن عن مطالبها .ورف�ضت اللقاء بالإعالميني والرئا�سات
الثالث.
 .11وزارة اخلارجية :ا�صبح املطعم الرتكي مكان مراقبة الأجهزة الأمنية وهو �صلة الو�صل مع
املتظاهرين يف �ساحة التحرير .و�أن�شئت �سفارات بجميع �صفحات التوا�صل االجتماعية زوّ دت
بال�صور والفيديو من هناك.
وهكذا حتولت �ساحة التحرير �إىل جمهورية عراقية وطنية ،متثل كافة �أطياف ال�شعب ،تدار
ذاتيًا وحلت م�شاكل والكهرباء والنقل وال�صحة يف غ�ضون ع�شرة �أيام ،يف حني ا�ستمرت
احلكومات � 16سنة بتعقيد امل�شاكل ومل جتد حلولاً جذرية .وتبقى اجلمهورية منتف�ضة �ضد
احلكومة الطائفية املنعزلة يف املنطقة اخل�ضراء.
�أهم �سمات احلراك ال�شعبي:
• كانت القيادة �شبابية ،واعية� ،شجاعة ،منظمة ،عالية اليقظة ،وك�شفت خدع الأحزاب
فرف�ضت م�شاركتها.
• �أ�صبحت �ساحة التحرير كعبة الثوار ومزار كافة املدن العراقية .كانت ال�شعارات الوطنية
جتمعهم وعلم العراق يح ّزمهم و�أر�ض جمهورية �ساحة التحرير رويت من دمائهم دفاعً ا عن
�سيادتها .ونفذ الثوار مواجهات با�سلة �ضد القوات الأمنية احلكومية فاقت حد الت�صور.
• عمق انتمائهم للوطن بعد �أن كرهوا �سلطاته الثالث و�أ�صيبوا بالقنوط والإحباط .ولكن
هذا احلراك بعث الأمل بالعراقيني .فهبوا للدفاع عن جمهورية �ساحة التحرير ،وعملوا كخلية
نحل مت�آخني .و�سادت العدالة االجتماعية وحتلى اجلميع بروح امل�س�ؤولية والتعاون ،ونكران
الذات ،والتفاين لتحقيق املطالب.
• ا�ستقطب احلراك كافة فئات ال�شعب العراقي وعادت �ألفتهم االجتماعية احلميمة بعد �أن
�ش ّتتها احلكام وال�سيا�سيون� .أ�سقطوا الوالء احلزبي ،وال�سيا�سي ،والديني ،والعرقي .وظهر
جليًا �أن املحا�ص�صة الطائفية تنح�سر فقط بالقيادات ال�سيا�سية احلاكمة.
• ا�ستعاد ال�شعب العراقي خ�صب ثوريته وتالحم وحدته من جديد .وا�شتدت باملقابل عُزلة
الرئا�سات الثالث و�أحزابها عن ال�شعب الذي ك�شف زيفهم وتعمق حقده عليهم .وات�سعت
هوة القطيعة بينهم وبني ال�شعب الذي �سال دم �أبنائه بر�صا�صهم وهدرت ثروتهم .ولن يقبلوا
مب�ساومتهم امنا يبغون ا�سقاطهم وتقدميهم للمحاكمة لنيل الق�صا�ص العادل.
• ت�أكد اجلميع �أنهم يعي�شون بعامل قدمي وخمتلف عن عامل ال�شبيبة املتجدد بالتوا�صل
االجتماعي والرقمي.
• لدى ال�شبيبة طاقات وكفاءات قادرة على قيادة و�إدارة دفة البالد بالتعاون مع ذوي
اخلربات الوطنية.

محتجون الزموا �ساحة االحتجاجات منذ اليوم الأول
ما ان انبثق فجر اخلام�س
والع�شرين من ال�شهر املا�ضي
حتى غ�صت �ساحة التحرير
ب�آالف املتظاهرين بل و�صولوا
اىل التظاهرة املليونية يف
احيان كثرية.
الكثري من املحتجني قرروا
البقاء يف ال�ساحة وهم من اليوم
اىل الآن م�ستمرون بذلك حيث
تتوزع اماكن مبيتهم �سواء
على ال�ساتر الأمامي او املطعم
الرتكي الذي ي�ضم العدد
الأكرب من املعت�صمني.
املبيت اليقت�صر على املحتجني
فقط بل ان فرق الإنقاذ
التطوعية من الأطباء والدفاع
املدين اي�ضا متواجدون
با�ستمرار يف ال�ساحة.

ح�سني �ش ��اب من مدين ��ة ال�ص ��در يتواجد
منذ اليوم االول لالحتجاج و�شارك �سابقا
يف تظاه ��رات االول م ��ن ت�شري ��ن يق ��ول
لـ(امل ��دى) ان البق ��اء يف ال�ساح ��ة هو جزء
مهم ال�ستمراري ��ة االحتجاج حلني حتقيق
املبتغى والتغيري الذي نطمح له.
وا�ضاف بالقول ان ��ه يف االيام االوىل من
التظاه ��رات كان هن ��اك نق� ��ص يف بع� ��ض
امل ��واد لك ��ن مع م ��رور االي ��ام والتربعات
الت ��ي ت�ص ��ل �أ�صبحن ��ا دون حاج ��ة ل�شيء
يذكر
و�أ�ش ��ار اىل ان اجلمي ��ع م�ص ��ر على البقاء
يف التحري ��ر وال نية لالن�سحاب اطالقا اال
يف ح ��ال حتقيق املطالب ،مبين ��ا ان هناك
م�ش ��اكل كب�ي�رة تواجهنا لكنن ��ا نعمل على
جتاوزها خدمة للوطن.
يف ال�سوات ��ر االوىل هن ��اك م ��ن ه ��م
متواج ��دون من ��ذ الي ��وم االول ،احده ��م
مل يك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه حت ��دث لـ(امل ��دى)
ع ��ن ال�صعوب ��ات الكب�ي�رة الت ��ي تواج ��ه
املتواجدين هناك.
وب�ي�ن ان ��ه بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن املبي ��ت يف
العراء ف ��ان اخلطر الذي �أمامنا ال يو�صف
الن البع�ض ينام يف ال�ساتر لكن قد ت�سقط
قربه قنبلة غاز م�سيل للدموع.
و�أ�ش ��ار اىل ان البع� ��ض من ��ا يذه ��ب كل
يوم�ي�ن اىل منزل ��ه فق ��ط لالغت�س ��ال لك ��ن
النوم والراحة تك ��ون يف �ساحة التحرير
واجلمي ��ع م�صمم عل ��ى اال�ستمرار يف هذا
االمر.

الن�سبة الكربى للمعت�صمني واملتواجدين
با�ستم ��رار يف ال�ساح ��ة ه ��م يف املطع ��م
الرتك ��ي ال ��ذي يعت�ب�ر امل�ل�اذ الآم ��ن
لالحتجاجات.
التقينا ب�أح ��د املوجودين يف املطعم الذي
يتواجد من ي ��وم ال�ساد�س والع�شرين من
ال�شهر املا�ضي هناك ،وقرر عدم النزول.
ك ��رار اك ��د لـ(امل ��دى) ان التن�سي ��ق ا�صبح
ب�شكل كبري ب�ي�ن املتواجدين يف الطوابق
من خالل نقل االحتياجات فيما بينهم.
و�أ�ض ��اف ان املطعم الرتك ��ي ا�صبح ب�شكل
اف�ض ��ل مم ��ا كان �سابقا حي ��ث املطعم االن
م ��زود بالكهرب ��اء وتنظيفه يج ��ري يوميا
و�أي�ضا الطعام موزع ب�شكل مت�ساوي بني

اجلميع"٠
وذكر كرار ان بع� ��ض الطوابق يف املطعم
الرتكي كذلك و�ضع فيه ��ا "ال�سجاد" حيث
مت ترتيب جميع مفا�صل هذا املطعم.
التواج ��د يف ال�ساح ��ة مل يقت�ص ��ر عل ��ى
الرج ��ال ب ��ل ان هن ��اك ن�س ��اء متواج ��دات
اي�ض ��ا وبالأخ� ��ص م ��ن الطبيب ��ات نظ ��را
للحاج ��ة الفعلية لهم خا�ص ��ة يف منت�صف
الليل.
اح ��دى الطبيب ��ات املوج ��ودات قال ��ت
لـ(امل ��دى) ان التواج ��د بالأخ� ��ص للطبيبة
ال�سيما مع حاالت االختناق الكبرية.
وبين ��ت ان املبي ��ت يك ��ون يف ال�ش ��ارع او
اخلي ��م الطبي ��ة والبع� ��ض يبق ��ى �صاحي ��ا

مشاهدات من ساحة التحرير

حت ��ى ال�صباح ثم يع ��ود اىل املنزل وهناك
تن�سيق يف �أوقات التواجد بني الأطباء.
بالع ��ودة اىل اح ��داث ي ��وم ام� ��س راقبت
املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق االن�س ��ان يف
الع ��راق وم ��ن خ�ل�ال فرقه ��ا الر�صدي ��ة
الأح ��داث التي ج ��رت يف حمافظة كربالء
املقد�سة م�ساء
االح ��د  3ت�شري ��ن الث ��اين  2019والتي
�أدت اىل ح ��دوث ت�ص ��ادم ب�ي�ن الق ��وات
االمنية واملتظاهرين عند حماولتهم دخول
القن�صلية الإيرانية مما ادى وب�أ�سف بالغ
اىل ا�ست�شه ��اد ( )3متظاهرين بالر�صا�ص
احل ��ي و�إ�صاب ��ة ( )12م ��ن املتظاهري ��ن
والقوات االمنية.

ويف الوق ��ت ال ��ذي تدي ��ن في ��ه املفو�ضي ��ة
ا�ستم ��رار �سق ��وط ال�شه ��داء وامل�صاب�ي�ن
فانه ��ا تدع ��و القوات االمني ��ة اىل االلتزام
الت ��ام بتطبي ��ق معاي�ي�ر اال�شتب ��اك الآمن
وعدم ا�ستخ ��دام الر�صا�ص احلي واحالة
الأ�شخا� ��ص الذين قاموا بالرم ��ي املبا�شر
جتاه املتظاهرين للتحقيق ،كما تدعو كافة
املتظاهري ��ن للبقاء يف الأماكن املخ�ص�صة
للتظاهرات ودميومة تظاهراتهم ال�سلمية
وع ��دم تعري� ��ض املب ��اين الدبلوما�سي ��ة
للخط ��ر ،كون ذلك يع ��د خرق ��ا لالتفاقيات
الدولي ��ة امللزمة للعراق ،كم ��ا وندعو كافة
الأط ��راف لالبتع ��اد عن اي احت ��كاك يولد
�سقوط �ضحايا بني الطرفني.

