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بال  جمتمع  وجتاذبات،  وتباين،  تعدد،  وال  اختالف،  بال  وجمتمع  الطبيعة.  ة  �ُسَنّ االختالف 
حياة، ميت. والراأي اأ�سا�س االختالف، بدونه ال راأي اآخر، وبالتايل ال تناق�سات وال تطور. 
وحتويل  اإيقاعهما،  �سبط  بدونها  ي�سعب  حم��ددات،  منظومة  االآخ��ر  وال��راأي  للراأي  ولكن 

تفاعلهما اىل معافاة املجتمع، واالرتقاء به من حالة كمون، اىل واقٍع حٍي، متطور.
الع�سرية لنظام دميقراطي مزعوم، حتول اىل مكب  العراق منذ �ستة ع�سر عامًا من الوالدة 
نفايات لالآخرين. و�ساحة لال�ستباك وت�سفية احل�سابات. لكنه يف جمرى ال�سراع بني الواليات 
املتحدة واإيران، �سار العراقيون وقودًا، والعراق مل يعد معربًا، وال �ساحة ا�ستباٍك، حتكمه 
توقيتات لفك اال�ستباك والرحيل. و�سراعهما �سار مير على اأجداث االآالف من العراقيني، ومع 
البلدين، بو�سائلهما الع�سكرية والب�سرية  الوقت، مل تعد البالد �ساحة ا�ستباٍك، و�سراٍع بني 
�ساحًة،  العراق  وحتول  املُغّيبة،  ال�سحية  �سار  نف�سه  العراقي  الوطن  اإن  بل  واالقت�سادية. 

ومواطنني وثروات، تخو�س معاركهما بالنيابة، بكل ما تقت�سيه، وتلزمه من التمكني.
وطنه،  يب�سربا�ستعادة  اأم��ٍل  بارقة  انتظار  اأنهكه  ج�سوٌر،  نبيٌل  عراقي  جيٌل  ا�ستفاق  وحني 
متريغ  اأو  االنك�سار  اأو  امل��وت  ي�ستهدفه  اأن  دون  اجت��اٍه  كل  يف  ويتطلع  الب�سر،  مثل  ليحيا 
الوطنية.  قيمه  حتتقر  بيئة  و�سط  غريبًا،  نف�سه  وجد  االإن�ساين،  وج��وده  واإلغاء  كرامته، 
ه وهو ُيف�سح عن �سخريته من  وجتد ح�سورها م�سدودًا لغري الوطن، �سفيقا باإنكاره، وجتربرُّ
العراقيني الذين يريدون ا�ستعادة وطنهم املغت�سب وامل�سادر يف �ساحة ال�سراع بني الواليات 

االأمريكية واإيران.
املفارقة املوجعة، اأن اجليل الثائر على من �سّيع وطنه، وا�ستباح مقدراته، وعاث ف�سادًا يف 
كل ركن متّكن منه، مل يكن جزءًا من لعبة اال�ستباك وال�سراع، الأنه، ورمبا كل عراقي �سريف، 
ظّل مق�سّيًا عن اأي مركٍز للقرار فيما تبقى له من �سبه "خرابٍة" �ُسُمّيت بدولة. الأن من حكمها 
وت�سلط على خرياتها ومقدراتها وم�سائرها، هم ذات الطبقة ال�سيا�سية، التي باتت تتعامل مع 
"الوطن" بو�سفه مو�سوعًا للنهب واال�ستباحة، والبيع بالتجزئة يف �سوق النخا�سة الأولياء 

اأمرها، دون حاجة حتى ل�"املزايدة".!
مروا  الذين  للمحتلني  �سيادته  على  امل�ساومة  يف  ح�سوٍر  اأي   2003 بعد  ما  جليل  يكن  مل   
اأو�ساعه على ح�ساب العراق و�سعبه. مل  اأنظارهم ورحلوا، ومن بقي يعيد ترتيب  اأمام  من 
الدين  با�سم  اأداروه��ا  اآذٍن، الأن من  او حتى  اأو وزارة  يكونوا، مو�سع م�ساومة على رئا�سة 
واالإ�سالم ال�سيا�سي، هم كانوا اآباءها املوؤ�س�سون، واولياء امرها، ومن حتكم يف كل �سغرية 

وكبرية.
كل قادة ورموز العملية ال�سيا�سية، الذين انفردوا باحلكم جاوؤوا بقرار اأمريكي دون اأي �سريٍك 
بدءًا  ال�سفارة،  يف  مر�سحيهم  ي�ستقبل  �سفارته،  واأرك��ان  االأمريكي  ال�سفري  كان  ا�ستثناء.  اأو 
"ويل الدم" و"خمتار  "باأمر الله"، و�سواًل اىل  من حديث النعمة اإبراهيم اجلعفري احلاكم 
ثم  �سريتهم،  مراحل  كل  عن  ويحاججهم  األ�سنتهم،  من  حياتهم  �سرية  على  يطلع   ، الع�سر" 
اأن  بعد  لي�ستدعيهم  ال�سيا�سية،  العملية  يف  واأق��ران��ه  مناف�سيه  مع  ويطابقها  ال�سري  يعاين 
تكتمل ملفاتهم، وُيجري معهم جردة ح�ساب اأخرية، يتناول فيها اجتاهاتهم يف احلكم، ومدى 

التزامهم بالوجود االأمريكي وم�ساحله ثم يهنئهم ويدعوا لهم بالتوفيق.
اجلعفري تنازل عن رئا�سة الوزراء ل�سالح زميله الذي انقلب عليه، بعد تهديٍد غري ُمبطٍن من 
ال�سفري خليل زاد كما جاء يف مذكراته. و�سور املرحلة املن�سورة يف موقع رئي�س الوزراء 
الكونغر�س  يف  وخطبته  املالكي  عهد  يف  ال��ربمل��ان  مررها  التي  االأم��ن��ي  التعاون  ومعاهدة 
بامتياز. وحتولهما اىل جواكر  "جواكر" اأمريكية  كانوا  واأقرانهما،  اأنه وزميله  �ساهٌد على 
اإيرانية لي�س دقيقًا، الن ال�سفارة االأمريكية كانت حري�سة عرب و�سطائها من الطبقة ال�سيا�سية 
احلاكمة، على عدم التقاطع مع وجهة النظر االإيرانية، وهي �سيا�سة ظلت متوا�سلة حتى هذه 

اللحظة حيث يحيط احل�سد ال�سعبي بكل اأركانه وقياداته باأ�سوار ال�سفارة االأمريكية.
ا�سبح تاريخ العراق و�سريته خالل �ستة ع�سر عامًا، طائفة من البدع ال�سيا�سية املبتكرة. حاز 
بف�سلها على مواقع يف ذيل االأمم وال�سعوب يف كل جماٍل وميداٍن من جماالت العلم وال�سحة 
واخلدمات والتعليم، با�ستثناء الف�ساد والتحرمي والتعديات حيث �سار يف مقدمتها واالأوائل 

فيها.
العراقي ظل م�سدوًدا طوال تاريخه، للوطنية، وملفهوم الوطن، باعتبارهما القيمة االأ�سمى، 
فازاحتهما الطبقة املهيمنة با�سم االإ�سالم اىل اخللف لت�سوههما بالهويات الفرعية، الطائفية 
واملذهبية والعرقية واملناطقية، وا�ستباحت الكل بالكل يف حروبها ومرا�سيم القتل واالق�ساء 

والتهجري على الهوية. 
وهي  االع��الم  ع�سرات  حتمل  مواكب  منها  لتعرب  اخل�سراء  اأب��واب  ُفتحت  �سادٍم،  م�سهٍد  يف 
قيادات  على  ب�سخو�سها  دال��ة  رم��وٌز  املواكب  مقدمة  ويف  احل�سد"  "�سعب  جلماهري  توؤ�سر 
م�سوؤولة يف الدولة، على راأ�س اأجهزتها االأمنية والع�سكرية، وعلى راأ�س الكتلة التي تدعي 

انها االأكرب واالأجدر يف ت�سكيل احلكومة االنتقالية التي "جت�سد االإرادة الوطنية" !
ان  االف��ذاذ. وي�ستحق كل واحدة منها  ماأثرة جديدة ل�سالح حكامنا  ُي�سجل اكرث من  امل�سهد 
حتتل موقعها يف مو�سوعة غيني�س لالبتكار واالأولوية. فهي املرة االأوىل يف التاريخ احلديث 
حيث يرتاأ�س قادة مقررون يف البالد مظاهرٌة ل�"�سعب احل�سد" كما اطلق عليهم اأحد منظريهم، 
حتاول احتالل �سفارة "دولٍة حليفٍة" للقادة املتحكمني يف العراق بال منازع، املدينون لها مبا 

هم عليه االآن، وفقًا لالتفاقية التي هم من وقعها، ومررها يف برملانهم وباأ�سواتهم العلنية.
امل�سهد ال يكتمل دون قراءة ال�سعارات التي كتبت على جدار ال�سفارة. فالعراقي يكت�سف الأول 
مرة من هو قائده بالنيابة. ويتاأكد من اأن ا�ستقالله و�سيادته لن تتحقق اال ب�سعار اأمريكا بره 

بره ،ايران تبقى حره..
الطائرات  اإن  يقولون  الهتافات،  اطالق  حلظة  حتى  كانوا  العراقيني  الأن  غريبًا،  امل�سهد  كان 
ال�سيادة  على  واعتدت  ابرياء،  عراقيني  وقتلت  عراقية،  ع�سكرية  مواقع  ق�سفت  االمريكية 
العراقية، والأنها كذلك فانها تهم كل وطني عراقي، وت�ستفزه، مما يدفعه الإدانة كل اعتداٍء على 
. فاإذا بهم ان  �سيادة وطنه، ويطالب برفع كل يٍد تعلو على يد العراقيني وتعبث مب�سريهم 

االمر خالف ذلك، وانه مفا�سلة بيت عدوان امريكي، وح�سوٍر ايراين.
ومن ماآثر امل�سهد ان العراقي �سار له تق�سيم اآخر  باعتبار من حاول حرق ال�سفارة االمريكية 
بو�سفه "�سعب احل�سد" واملعت�سمون يف �ساحات احلرية والتغيري �سعب يبحث له عن هوية 

!.
العراق ينتف�س، ال�سرتجاع هويته الوطنية وحمايته من كل عدوان، وحتريره من كل قيٍد، 

وفك ارتهانه من كل امالٍء وو�سايٍة وجت�سرٍي مل�سالح الغري ، اأيًا كان.
وتظل �ساحات التحرير، اإذ تناجي الوطن، ل�سيقة �سلميتها، وعدالة ق�سيتها وهي ترفع �سعار 
"نريد وطنًا"، ُمربءًا من منازالت االآخرين، �سيدًا م�ستقاًل، يرف�س التبعية والعدوان، يعي�س 

فيه �سعب واحد..

حدث هذا في العراق...

   حين َتغّيب الوطن..!

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 بقلم متظاهر 

 متابعة االحتجاج 

تظاهر املئات م���ن املواطنني، اخلمي�س، 
يف ع���دة حمافظ���ات بو�س���ط وجنوب���ي 
الب���الد، احتجاجًا على التاأخر احلا�س���ل 
يف تلبية مطالب االحتجاجات ال�سعبية.

العام���ة  ال�س���احات  اإن  وق���ال مرا�س���لنا، 
يف ه���ذه املحافظ���ات �س���هدت تظاهرات 
منذ �س���اعات ال�س���باح االأوىل، بالتزامن 
مع ح���راك االأطراف ال�سيا�س���ية الختيار 

�سخ�سية جديدة لرئا�سة احلكومة.
واأ�ساف، اأن املحتجني، طالبوا باختيار 

رئي����س جديد لل���وزراء، وفق ال�س���روط 
التظاه���ر،  �س���احات  م���ن  املطروح���ة 
و�س���رورة االلت���زام به���ا، وتطبيق بقية 
ال�س���عبية، مث���ل  مطال���ب االحتجاج���ات 
حما�سبة الفا�سدين، واإجراء االنتخابات 

املبكرة.
بالتزام���ن، اأعلن مظاهرو حمافظة ذي 
قار، جمل���ة من املطالب ال�س���عبة، التي 
وّجهوه���ا اإىل امل�س���وؤولني يف املدين���ة 
ابرزها اختيار حكومة م�س���تقلة وحل 
الربملان وتقدمي قتل���ة املتظاهرين اىل 
الق�س���اء ، واالبتع���اد عن ال�س���راعات 

حمتج���و  اتف���ق   وق���د  االقليمي���ة، 
حراكه���م  ت�س���عيد  عل���ى  املحافظ���ات 
خالل العام اجلدي���د البعاد العراق عن 
ال�س���راعات االقليمية البالد واإ�س���قاط 
ورئا�س���ة،  وبرمل���ان  حكوم���ة  النظ���ام 
وجتمي���د الد�س���تور وت�س���كيل حكومة 
انقاذ متهد الج���راء انتخابات نزيهة.. 
فيم���ا اوقف���ت ال�س���فارة االمريكية يف 

العراق ن�ساطاتها القن�سلية.
و�سددت "اللجنة املنظمة للتظاهرات" 
على ثبات املحتجني وا�س���تمرارهم يف 
نهجهم خ���الل العام اجلديد وت�س���عيد 

االحتجاجات واالإ�س���راب العام لطلبة 
العراق.

بي���ان   يف  املنظم���ة  اللجن���ة  ا�س���ارت 
ح�س���لت )االحتج���اج( عل���ى ن�س���خة منه 
اأح���د  ه���ي  العراقي���ة  ال�س���يادة  ان  اىل 
االح���داث  وان  ت�س���رين  ث���وار  مطال���ب 
التي �س���هدها العراق اأخرًيا توؤكد ب�سكل 
وا�س���ح �س���رورة االإ�س���راع يف حتقي���ق 
مطال���ب الث���وار "الأن من ت�س���لطوا على 
رق���اب العراقي���ني من���ذ 2003 هم �س���بب 
اخل���راب والدم���ار وفق���د ال�س���يادة التي 
يعي�س���ها الع���راق ال���ذي ا�س���بح �س���احة 

لل�س���راعات الدولي���ة واالإقليمي���ة، التي 
لن يجن���ي العراقيون منه���ا خرًيا، حيث 
اثبت ال�س���باب العراقي وعيه الكامل يف 
اإ�س���راره على اإ�س���قاط جميع الفا�سدين 
ومطالبت���ه باإيقاف التغ���ول االإيراين يف 
الع���راق، ال���ذي ت�س���بب بفقدان �س���يادته 
وجعل���ه �س���احة ل�س���راعاتها م���ع جمي���ع 
الدول، مما األق���ى بتبعاته اخلطرية على 
ال�س���عب العراقي الذي عانى و�س���يعاين 
كث���ريا، اذا ا�س���تمرت الطغم���ة الفا�س���دة 
ب�سيا�س���ة التبعية اخلارجية نف�س���ها يف 

حكم العراق".
واأعلنت اللجنة "عن اتفاق جميع ميادين 
التظاهرات وجميع �س���رائح املنتف�س���ني 
على امل�س���ي يف حتقيق مطال���ب الثورة 
واال�سرار عليها ويف مقدمتها: "اخراج 
ايران واإ�س���قاط النظام الطائفي حكومة 
وبرمل���ان ورئا�س���ة جمهوري���ة وجتمي���د 
الد�ستور وت�س���كيل حكومة انقاذ وطني 
م���ن الكف���اءات العراقية ممن مل ي�س���ارك 
يف احلكم منذ عام 2003 متهيدا الجراء 
انتخاب���ات عادل���ة بقان���ون جدي���د عادل 
ي�س���ارك في���ه اجلمي���ع وحت���ت اإ�س���راف 
االمم املتحدة ومراقب���ة املجتمع الدويل 
لتاأ�س���ي�س عملية �سيا�سية را�سدة وعادلة 
تعيد للعراق �س���يادته املنقو�سة لينه�س 
من جديد ليزخر �س���عبه باحلياة الكرمية 
واحلري���ة وامل�س���اواة يف ظ���ل تعددي���ة 
الوط���ن  خدم���ة  يف  تتناف����س  �سيا�س���ية 

واملواطن".
في���ه  دخل���ت  وق���ت  يف  البي���ان  ياأت���ي 
العا�س���مة  يف  ال�س���عبية  االحتجاج���ات 
وحمافظات الو�س���ط واجلنوب �س���هرها 
والتغي���ري  باال�س���الح  مطالب���ة  الثال���ث 
ال�سامل واجهتها القوات االمنية بالعنف 
املف���رط، م���ا ادى اىل �س���قوط 500 قتيل 

بني املحتجني وا�سابة 23 الفا اآخرين.

انطالق تظاهرات "حا�شدة" في عدة محافظات 
ومحتجو ذي قار يعلنون "قائمة مطالب" جديدة

 متابعة االحتجاج 

اأثارت التظاهرات التي نظمها احل�س���د 
ال�س���عبي عن���د ال�س���فارة االأمريكية يف 
بغ���داد باملنطق���ة اخل�س���راء ت�س���اوؤالت 
كث���رية من قب���ل متظاهرين ونا�س���طني 
التوا�س���ل  مواق���ع  يف  ومدون���ني 
االجتماعي، جرى اأكرثها حول التمييز 
ب���ني "العراقي���ني"، وبني من اأ�س���موهم 
"اأبناء دولة الف�سائل"، لي�س على قّوة 
النف���وذ وحري���ة التنق���ل والت�س���هيالت 
االقت�س���ادية وامتالك ال�سالح فح�سب، 
بل و�سلت اإىل ح�س���ولهم على اأ�ساليب 
قمع "ُيح�سدون عليها"، فيما لو قورنت 
مطل���ع  من���ذ  املحتج���ون  واجه���ه  مب���ا 
ت�سرين االأول/اأكتوبر واإىل االآن، حيث 
اأدى القمع اإىل �سقوط اأكرث من 20 األف 

قتيل وجريح.
ومل تغب ال�س���دمة عن وجوه وحروف 
و�س���حفيني  ونا�س���طني  متظاهري���ن 
وو�سائل اإعالم، فور م�ساهدة م�سريات 
عنا�سر احل�سد ال�سعبي، وهم يجوبون 
ب�س���كل  املح�س���نة  اخل�س���راء  املنطق���ة 
مفاجئ و�سريع دون مقدمات، متجهني 
�سوب ال�سفارة االأمريكية، واالإعالن عن 
اال�ستعداد لن�سب خيام االعت�سام اأمام 
ال�س���فارة احتجاًجا على ق�سف القوات 
االأمريكي���ة ملق���ّرات احل�س���د ال�س���عبي، 
و�س���ط تواجد "قيادات ح�سدية" تظهر 
خلفهم م�س���اهد ح���رق وتك�س���ري، وهي 

امل�س���اهد نف�س���ها الت���ي ق���ال حمتج���ون 
�س���ابًقا،  الق���ادة هاجموه���ا  ه���وؤالء  اإن 
وو�سفوها ب�"اجلوكرية والتخريبية"، 
عندم���ا كانت ت�س���در م���ن املحتجني يف 

اأوقات �سابقة.
ويف االأثناء، انت�س���رت مقاط���ع فيديو، 
تظه���ر حلظ���ة دخول م�س���رية عنا�س���ر 
احل�سد ال�س���عبي اإىل املنطقة اخل�سراء 
بع���د اقتح���ام بواب���ة املنطقة م���ن جهة 
اجل�س���ر املعلق، بعد دفع �س���ابط اأركان 

برتب���ة كب���رية، والدخ���ول رغًم���ا عن���ه 
الع�س���كرية  االآلي���ات  ف���وق  وال�س���عود 

املتواجدة عند البوابة.
التظاه���ر،  �س���احات  يف  حمتج���ون 
���دموا عندما �س���معوا بوقوع حاالت  �سُ
اختناق بني �سفوف حمتجي الف�سائل، 
بع���د اإط���الق غ���ازات م�س���يلة للدم���وع 
عليه���م، معتربين الأول م���رة اأن "القمع 
يت���وزع عل���ى اجلمي���ع"، لك���ن املفاجاأة 
ذهب���ت، حاملا انت�س���رت �س���ور القنابل 

الغازي���ة امل�س���تخدمة، وه���ي عبارة عن 
وبروؤو����س  احلج���م  �س���غرية  قناب���ل 
غ���ري معدنية، بل مطاطي���ة متنع وقوع 
اإ�س���ابات اأو اخرتاق جماجم املحتجني 
فيم���ا ل���و ا�س���طدمت به���م، عل���ى عك�س 
القناب���ل التي اأطلقت على املحتجني يف 
بغداد واملحافظات والتي اأوقعت قتلى 

وجرحى بينهم.
وعلقت املتظاهرة و�ساحبة اأحد مواكب 
الدعم اللوج�س���تي يف �ساحة التحرير، 

"اأم �سجاد"، على التفاوت يف التعامل 
ب���ني متظاه���ري التحري���ر ومتظاهري 
الف�سائل، قائلًة "يبدو اأننا عدة �سعوب 
داخل العراق، �س���عب تنح���از له الدولة 
وف�س���ائلها كمتظاهر احرتموا وجوده 
واعت�س���امه، واآخر تقمعه الدولة ويتم 

الت�سكيك بكل حتركاته".
م���ن جانب���ه، ق���ال �س���يف اأحم���د، وه���و 
يف  الطبي���ة  املف���ارز  م�س���عفي  اأح���د 
�س���احة التحري���ر، معلًق���ا عل���ى �س���ور 
ا�س���تخدمت  الت���ي  الدّخاني���ة  القناب���ل 
"ل���و  اإن���ه  االأمريكي���ة،  ال�س���فارة  ق���رب 
مت ا�س���تخدام ه���ذه القنابل ملا خ�س���رنا 
الكث���ري من االأرواح والدم���اء، وملا وقع 
�س���فاء ال�س���راي وغريه �س���حية قنبلة 
معدني���ة اخرتق���ت جماج���م الكث���ري من 
املتظاهرين و�س���قطوا والدخان يخرج 
م���ن جماجمهم يف م�س���هد م���وت جديد، 
ي�س���اهي اأ�س���د م�س���اهد الق�س���اوة التي 

�سهدتها الب�سرية".
وق���ال ك���رار حامد اأحد نا�س���طي مواقع 
من�س���ور  يف  االجتماع���ي  التوا�س���ل 
ل���ه يعّلق عل���ى �س���ور القناب���ل الغازية 
"االأمريكي���ة": "القناب���ل امل�س���يلة اللي 
اليوم �س���ربت عل���ى املتظاهرين داخل 
كي���وت  قناب���ل  اخل�س���راء،  املنطق���ة 
اإ�س���ابات  ت�س���بب  ال  واأ�س���فنجية، 
مبا�سرة لو ا�س���طدمت براأ�س اأو ج�سم 
املتظاهر"، مت�س���ائاًل "م���ا بهم جماعتنا 

قنابلهم تنام بروؤو�س املتظاهرين".

نا�سطون ي�سخرون : تمييز حتى في القمع

قنابل �شغرية وبروؤو�س مطاطية لتفريق احتجاجات املنطقة اخل�شراء 
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 فار�س كمال نظمي

بانوراما ال�س���هور الثورية الثالثة االأخرية من �س���نة 
2019 بكل عنفوانه���ا ومنعطفاتها ومفاجاآتها، متثل 
اأمنوذجًا مكثفًا للمواجهة احلا�س���مة التي �ست�سهدها 
�س���نة 2020 ب���ني دع���اة الوطني���ة العراقي���ة ودع���اة 
ت�س���ديرها اإىل املجه���ول. هذه املواجه���ة التي بانت 
مالحمه���ا االأوىل مع انطالق احل���ركات االحتجاجية 
يف 2010 ثم ا�س���تدت يف اخلريف املا�س���ي، ال ميكن 
فهمه���ا اأو تف�س���ريها اأو التنب���وؤ به���ا دون االإم�س���اك 

بجذرها الديني ال�سيا�سي.
فلي�س جديدًا اأن اأكرر اأن االإ�سالم ال�سيا�سي يعّد كارهًا 
)بل هادمًا( لفكرة "الوطنية"، م�س���تبداًل اإياها بفكرة 
يلة تقبع خلف احلدود  الوالء الغيبي لقد�س���ياٍت ُمتخَّ
العاب���رة لالوط���ان transnational  )دولة اخلالفة 
اأو االإمامة(. فاإعالء املفهوم الهوياتي اجلامع للوطن 
يعن���ي قب���واًل نف�س���يًا �س���منيًا بتج���اوٍر اآم���ن بني كل 
النقائ����س الِعرقي���ة والدينية واملذهبي���ة والعقائدية 
والطبقية. وهو ما يقع بال�سد متامًا من ايديولوجيا 
االأ�سلمة ال�سيا�س���ية القائمة على م�سلمتي "احتكار" 
احلقيقة، وامتالك "م�سروعية" تويل زعامة املجتمع 

بكل تنوعاته التكوينية املتمايزة.
لالحت���الل  الك���ربى  اخلطيئ���ة  ورغ���م  ذل���ك،  وم���ع 
االأمريك���ي بتاأ�س���ي�س العملي���ة ال�سيا�س���ية يف 2003 
عل���ى اأ�س����س طائفي���ة- عرقية، فق���د �س���عت فئات من 
ال�س���يعة ال�سيا�س���ية العراقية عرب ال�ستة ع�سرة عامًا 
املا�س���ية اإىل اأن تعي���َد موطن���ة عقائده���ا تدريجي���ًا 
لتتبن���ى ت�س���يعًا عراقيًا "وطني���ًا" بن�س���بة مهمة واإْن 
كان ال يخلو من الف�س���اد وال�س���عبوية واملَْلَي�سة، فيما 
غامرت فئات اأخرى لتجعل من الت�س���يع ايديولوجيا 
عاب���رة للوطنية، مرتبطة مب�س���الح دولة ثيوقراطية 

جنحت باإنتاج اإ�سالم قومي هي اإيران.
ه���ذا التباين بني �س���يعة "وطني���ة" و�س���يعة "عابرة 
للوطنية"، اتخذ مبرور الوقت، وبعد هزمية داع�س، 
منحى �س���راعيًا حول املوارد والنف���وذ بحكم هيمنة 
االأح���زاب ال�س���يعية عل���ى معظ���م مفا�س���ل ال�س���لطة، 
و�س���ل ذروت���ه يف ت�س���رين املا�س���ي حينم���ا انتف�س 
فقراء ال�س���يعة ال�س���باب )ممن انف�س���لوا وظيفيًا عن 
ال�سيعة ال�سيا�س���ية( م�س���تعيدين الذاكرة احل�سينية 
الثوري���ة بو�س���فها وعيًا طبقي���ًا ووطني���ًا حداثيًا، ال 

مادة عقائدية للتع�سب املذهبي الطارد لالآخرين.
ال�س���يعي  االإط���ار  داخ���ل  الطبق���ي  التناق����س  ه���ذا 
ال�س���كاين اأنتج حراكًا عراقيًا عامًا ال�س���تعادة الوطن 
بو�س���فه احلا�س���نة الكربيائي���ة التي جتم���ع هوياِت 
كل املحرومني واملت�س���ررين من االإ�سالم ال�سيا�سي، 
اأي اأع���اد اإنتاج امل�س���ميات االإثنية لتتخ���ذ متظهرات 
وطنية. فكان ذلك حتواًل مف�س���ليًا ي�س���اف ل�سل�س���لة 
حتوالت الهيمنة الثقافية امل�س���تمرة من االأ�سلمة اإىل 
الوطنياتية، يف املج���ال العمومي للجزء العربي من 

العراق، طوال ال�سنوات الع�سرة املا�سية.
ولذل���ك �س���ار ميك���ن اخت���زال ال�س���راع االجتماعي 
ال�سيا�س���ي يف الع���راق الي���وم )يف مرحل���ة مغ���ادرة 
الطائفي���ة التقليدي���ة( باأمنوذج���ني متفاعل���ني جدليًا 
واأمن���وذج  الفاقدي���ن(،  )املالك���ني-  اأمن���وذج  هم���ا: 
)الوطني���ني- العابري���ن للوطني���ة(. وهذا ال�س���راع 
الداخل���ي املت�س���اعد ظ���ل متاأث���رًا يف تطورات���ه مبا 
يوازي���ه م���ن �س���راع اأمريك���ي- اإي���راين ذي اأبع���اد 
جيو�سيا�س���ية تناحري���ة تتعل���ق بعوام���ل الهيمن���ة 

والنفوذ.
نابع���ًا  �س���يظل  وجوه���ره  ال�س���راع  اأ�س���ل  اأن  اإال 
باالأ�سا�س من العوامل الداخلية امل�سار اإليها، اإذ لوال 
ه���ذه العوامل ذات الطابع االإ�س���الموي الذي �س���مح 
بن�س���وء القوى العابرة للوطنية، مل���ا حتولت اأر�س 
العراق اىل �س���احة مك�سوفة حل�س���م ال�سراعات بني 

اأمريكا واإيران.
اإن ما يحدث منذ ت�س���رين املا�سي حتى اليوم، واإىل 
قادم االأيام، هو ف�س���ول متالحقة مما ميكن ت�سميته 
باملواجهة احلا�سمة متعددة االحتماالت وامل�سارات 
بني قوى االحتجاج ال�س���لمي امل�ستميتة التي ت�سعى 
اىل "اإ�س���تعادة الوطن وتاأميمه" )اأي اإك�ساب الوطن 
�س���فة االأمة ووظيفتها(، وقوى ما دون الدولة التي 
ت�س���عى اىل "خ�سخ�سة الوطن" وت�س���ديره اإىل ما 

وراء احلدود.
اأما نتالج هذه املواجهة ف�س���تحددها ب�س���كل اأ�سا�سي 
عوام���ل الداخ���ل: مدي���ات ا�س���تداد الوع���ي بالظل���م 
م���ا  اأك���رث  الوطني���ة،  الهوي���ة  االجتماع���ي وب���زوغ 
حتدده���ا عوامل اخلارج: الفقي���ه االإيراين والتاجر 

االأمريكي.

العراق 2020: خ�شخ�شة 
الوطن اأم تاأميمه..؟!

عد�سة: حممود روؤوف

 اعت���ربت جمعية الدف���اع عن حرية  متابعة: االحتجاج
ال�سحافة، عام 2019 عام انتكا�سة 
�س���حفية يف الع���راق ج���ّراء العنف 

واالنته���اكات غ���ري امل�س���بوقة التي 
يف  ال�س���حفية  املوؤ�س�س���ات  طال���ت 
الب���الد، الفتة اإىل اأنها �س���جلت 373 

حالة اعتداء بينها اغتيال وتهديدات 
بالت�سفية اجل�سدية.

تقريره���ا  يف  اجلمعي���ة  وقال���ت 
كان���ون   1 يف  ال�س���ادر  ال�س���نوي 
الث���اين وتلق���ت االحتجاج ن�س���خة 
منه اإن "عام 2019 �س���هد انتهاكات 
ج�س���يمة يف جمال حرية ال�سحافة 
د�س���تورًيا،  املكفول���ة  الع���راق،  يف 
اإذ �س���جل ه���ذا العام انته���اكات غري 
م�س���بوقة، واإغالق وتهديد وتكميم 
لالأف���واه بطريقة مبا�س���رة ومعلنة، 
وارتفاع ن�س���بي يف عدد االنتهاكات 

الكلية".
ولفتت اإىل اأنها "�سجلت 373 حالة 
اعت���داء طالت �س���حفيني، و�س���ملت 
اغتي���ال وتهديد بالقتل والت�س���فية 
اجل�س���دية، واختط���اف، واعتق���ال، 
واحتجاز، واعتداء بال�سرب، ومنع 
وعرقلة التغطية، وم�سادرة معدات 
الت�سوير، وهجمات م�سلحة طالت 
اإعالمي���ة،  وموؤ�س�س���ات  �س���حفيني 
واإ�س���ابات لل�س���حفيني، ف�س���ال عن 

يف  �س���حفية،  موؤ�س�س���ات  اإغ���الق 
خمتلف املدن العراقية".

واأ�س���ارت اإىل اأن "معظ���م احل���االت 
�ُس���جلت ما بع���د االأول من ت�س���رين 
ان���دالع  حلظ���ة  وم���ع  االأول، 
�س���هد  االحتجاجي���ة،  التظاه���رات 
الف�س���ل االأخري م���ن الع���ام 2019، 
اأك���رب عدد لالعت���داءات يف الفرتات 
املماثلة منذ تغي���ري النظام، يف عام 
"هذا يوؤ�سر  اأن  2003"، مو�س���حًة 
ال�س���لطة  الإ�س���قاط  حماول���ة  اإىل 
الرابع���ة يف البلد ال���ذي ُيحكم وفق 

النظام الدميقراطي".
"اجلمعي���ة  اأن  التقري���ر  ب���نّي  كم���ا 
اعت���داء  ح���االت   )210( �س���جلت 
بال�س���رب، ومنع وعرقل���ة التغطية 
اجلمعي���ة  راأي  يدع���م  م���ا  وه���ذا 
بت�سييق اخلناق على ال�سحفيني/
ات"، مبين���ًة اأن "االنته���اكات توزع 
وف���ق املحافظ���ات، فق���د �س���هدت كل 
املحافظ���ات العراقي���ة اأنواًع���ا م���ن 
ال�س���حفيني/ات  �س���د  االنته���اكات 

وتت�س���درها بغ���داد، حيث �س���جلت 
)109( حالة انتهاك، تليها الب�س���رة 
بواق���ع )48( حال���ة، ثم املو�س���ل ب� 
)44(، وهذا يعني اأن املدن الرئي�سة 
ت�س���ييًقا  االأك���رث  ه���ي  الع���راق  يف 
وانته���اًكا ملب���ادئ الد�س���تور الكافل 
حلرية العمل ال�س���حفي، وال�سلطة 

الرابعة يف البالد".
واأ�سافت اجلمعية يف تقريرها، اأن 
"اإجراءات احلكومة يف عزل العراق 
عن العامل اخلارجي، واإغالق اجلو 
الع���ام، بع���د قط���ع خدم���ة االإنرتنت 
الأياٍم ع���دة، خالل اأي���ام التظاهرات 
يف اأغل���ب م���دن العراق، ع���دا اإقليم 
كرد�ستان، وحجب مواقع التوا�سل 
ال�س���هرين  يق���ارب  مل���ا  االجتماع���ي 
)ت�س���رين االأول وت�س���رين الثاين(، 
ي�س���كل هو االآخر، انتهاًكا �س���ريًحا 
واملعاي���ري،  للد�س���تور،  وفا�س���ًحا 
والئح���ة  الدميقراطي���ة،  واملب���ادئ 
لالتفاقيات  حقوق االإن�س���ان، ونق�سً

واملعاهدات الدولية".

 ذي قار / ح�سني العامل

يف يوم ) ال�س���بت اخلام�س من ت�سرين االول 
2019 (، وهو الي���وم اخلام�س من تظاهرات 
حمافظ���ة ذي ق���ار ب���داأ مي���زان الق���وى مييل 
ل�س���الح املتظاهرين الذين جت���اوز عددهم ال� 
2000 متظاه���ر يف مرك���ز مدينة النا�س���رية 
وحده���ا، ناهيك عن اعداد اخ���رى مماثلة يف 
اق�س���ية ال�سطرة والرفاعي و�س���وق ال�سيوخ 
انت���زع  فق���د  م���دن املحافظ���ة،  م���ن  وغريه���ا 
املتظاهرون زمام املبادرة من القوات االمنية 
يف هذا اليوم وا�س���بحوا هم م���ن يتحكمون 
مبجري���ات االم���ور بع���د ان ارغم���وا القوات 
االمنية على الرتاجع واالن�س���حاب يف الليلة 
املا�س���ية، فالق���وات االمني���ة بدت ه���ذا اليوم 
اكرث م�س���ايرة للمتظاهرين وذلك على خالف 

االيام املا�سية التي �سهدت مواجهات دامية.
احت�س���د املتظاه���رون الذين ي�س���كل ال�س���باب 
الغالبية العظمى منهم ع�س���ر يوم ال�سبت يف 
�س���احة احلبوبي بالنا�س���رية وه���م يرددون 
هتاف���ات واهازي���ج �س���عبية تطال���ب بالتغيري 
ال�س���امل وازاحة الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة، 
والث���اأر من قتل���ة املتظاهري���ن اذ رددوا )هاي 
ه���اي النا�س���رية منوت ع�س���رة من���وت ميه( 
وذل���ك للتعبري ع���ن ا�س���رار املتظاهرين على 
ال���ذي  القم���ع  رغ���م  التظاه���رات  موا�س���لة 
تعر�سوا له، كما رددوا )ال�سعب يريد ا�سقاط 
النظ���ام( و)ه���ذا وعد ه���ذه وع���د، ذي قار ما 
ت�سكت بعد( و)بالروح بالدم نفديك يا عراق( 
و) �س���نهو ذنب الطال���ع وبيده العل���م، ينذبح 
ب�س���الحكم وين الذمم، من �س���نم خل�سنه رد 
مي���ة �س���نم( و)الطايح م���ن ذي ق���ار الطايح، 

ي�سوه النايب وامل�سوؤول(.
وبع���د نح���و �س���اعة م���ن التظاهر يف �س���احة 
احلبوب���ي انطلق���ت جماميع م���ن املتظاهرين 
باجتاه مقرات االح���زاب ومكاتب الربملانيني 
يف منطق���ة االدارة املحلي���ة و�س���ارع الرتبية 
ومناط���ق اخ���رى يف مركز مدينة النا�س���رية 
وهي تهت���ف )كال، كال، لالأحزاب( حيث تولت 
كل جمموع���ة منهم حرق مق���ر او مكتب يعود 
لالأح���زاب واتباعه���ا، اذ ا�س���رموا الن���ار يف 
مقر ح���زب الدعوة جناح املالكي الكائن خلف 
مديرية الرتبية ومق���ر الدعوة تنظيم العراق 
الكائ���ن قرب املحكم���ة القدمية ومق���ر منظمة 
الطليع���ة جن���اح �س���رايا اخلر�س���اين املجاور 
الحت���اد اجلمعي���ات الفالحي���ة ومكت���ب تابع 
حلزب الف�س���يلة واآخر للنائب احمد اال�سدي 
الناطق الر�س���مي ال�س���ابق با�س���م احل�سد يف 
االدارة املحلي���ة، وح���رق مق���ر تي���ار احلكمة 
الكائن قرب ج�س���ر القيثارة، كما قاموا بحرق 
مدخ���ل مق���ر احل���زب ال�س���يوعي العراقي يف 

�سارع احلبوبي.
فيم���ا قامت جمامي���ع اخرى م���ن املتظاهرين  

بحرق مقر منظمة بدر يف �س���ارع الكورني�س 
الن���ريان اىل مق���ر  الثاني���ة وامت���دت  للم���رة 
ل���ه  املال�س���قة  االه���وار  واذاع���ة  تلفزي���ون 
والتابع���ة للمنظم���ة املذك���ورة، وذل���ك بعد ان 
واج���ه املتظاهرون اطالق ن���ار من داخل مقر 

املنظمة �سقط على اثره عدد من اجلرحى.
وعند ال�س���اعة الثامنة ليال توجه املتظاهرون 
�س���وب مقر ع�س���ائب اهل احلق يف حي اور 
وقاموا مبحا�سرته اإال ان حماية املقر واجهت 
املتظاهرين باإطالق نار كثيف �سقط على اثره 
عدد من اجلرحى، ومل يتمكن املتظاهرون من 
الو�س���ول اىل بوابة املقر وحرقها بزجاجات 
املولوتوف اال عند ال�ساعة العا�سرة ليال، كما 
قام���وا بح���رق مبنى املجل�س البل���دي القريب 

من مركز �سرطة البلدة.
وردد املتظاه���رون بعد حرق مقرات االحزاب 
)ب���اي ب���اي، اأحزاب ب���اي باي( و)ب���اي باي، 

حزب الدعوة باي باي(.
وم���ا ي�س���ار له ان الق���وات االمني���ة مل تتدخل 
ب�س���ورة جدية يف منع املتظاهرين من حرق 
مق���رات االحزاب واكتف���ت مبراقبة االحداث، 
ب���ني حرا����س  وان معظ���م املواجه���ات دارت 
بع�س املق���رات احلزبي���ة واملتظاهرين حيث 
توا�س���ل �سماع اطالق الر�س���ا�س يف مناطق 
متفرق���ة م���ن مدين���ة النا�س���رية حتى �س���اعة 

متاأخرة من ليل ال�س���بت، وقد بلغت ح�س���يلة 
مواجه���ات الي���وم اخلام����س م���ن التظاهرات 
14جريحًا من املتظاهري���ن والقوات االمنية 
و3  املتظاهري���ن  م���ن  جريح���ًا   11 بواق���ع 
جرحى من القوات االمنية تعر�سوا لالإ�سابة 
نتيجة الرمي الع�س���وائي ال�سادر من مقرات 

االحزاب.
وم���ن جانب اآخر ب���ادر اكرث من 15 �سخ�س���ًا 
من نا�س���طي تظاه���رات النا�س���رية ظهر يوم 
ال�س���بت اخلام�س م���ن ت�س���رين االول باإعداد 
ورقة تت�س���من جملة من مطال���ب املتظاهرين 
ا�س���تملت عل���ى 26 مطلب���ا تتعلق بال�س���وؤون 
املحلي���ة والوطني���ة، وُتع���د ه���ذه اأول ورق���ة 
يعده���ا متظاه���رو )انتفا�س���ة ت�س���رين( على 
ب���ني  وم���ن  والوطن���ي،  املحل���ي  امل�س���تويني 
النا�س���طني الذي���ن �س���اركوا باع���داد الورق���ة 
ماجد ال�س���ياد وليث العامل وح�س���ن با�سكت 
بول و�سجاد العراقي وحميد ح�سني وح�سني 
�سليم وح�سني العامل وعدد اآخر من املحامني 
والنا�س���طني املدني���ني، ومن اب���رز ما جاء يف 
الورق���ة التي كان من املقرر ان تطرح للنقا�س 

يف ميدان التظاهرات ب�ساحة احلبوبي: 
املهدي وت�س���كيل  • اقال���ة حكومة عادل عبد 
ال�سخ�س���يات  م���ن  وطن���ي  انق���اذ  حكوم���ة 
الوطني���ة النزيه���ة و�س���باط اجلي����س الذي���ن 

�س���اركوا بتحري���ر االرا�س���ي العراقي���ة م���ن 
داع�س.

واملجال����س  املحافظ���ات  جمال����س  الغ���اء   •
البلدية ف���ورًا كونها حلقات زائدة ا�س���تغلتها 
واملتاج���رة  لالبت���زاز  ال�سيا�س���ية  االح���زاب 
باملنا�س���ب احلكومي���ة واالثراء على ح�س���اب 

املال العام وم�سالح ال�سعب.
وفق  مبك���رة  برملاني���ة  انتخاب���ات  • اج���راء 
املعاي���ري  يراع���ي  جدي���د  انتخاب���ات  قان���ون 
الدولي���ة وي�س���من متثي���ل جمي���ع العراقيني 
اأم���ده �س���نة واح���دة  و�س���من �س���قف زمن���ي 
وبا�س���راف  املتح���دة  االمم  رعاي���ة  حت���ت 
ق�س���اة م�س���تقلني وذلك بع���د الغاء مفو�س���ية 
االنتخاب���ات احلالي���ة عل���ى ان ال ت�س���ارك يف 
االنتخابات القادمة احزاب ال�سلطة املتورطة 
بالف�س���اد والتي اأَثرت على ح�ساب املال العام 
ونهب ثروات البالد، ف�س���ال عن منع كل حزب 
او كيان �سيا�س���ي ل���ه والءات خارجية واذرع 
ع�س���كرية من امل�س���اركة باالنتخابات والعمل 
ال�سيا�س���ي وذلك وفق احكام قانون االحزاب 

العراقي.
• ال�س���روع فورًا مبحاكمة كبار امل�س���وؤولني 
والق���ادة االمني���ني والع�س���كريني املتخاذل���ني 
املو�س���ل  باحت���الل  ت�س���ببوا  والذي���ن 
حما�س���بة  وكذل���ك  الغربي���ة  واملحافظ���ات 

املتورط���ني بالتمهي���د ملج���زرة �س���بايكر وذلك 
عرب تقدميهم اىل املحاكم املخت�سة.

• احت�ساب كل من ا�ست�سهد خالل التظاهرات 
�س���هيدًا م���ن الدرج���ة االوىل ومن���ح ا�س���رته 
جمي���ع احلقوق واالمتيازات التي ت�س���تحقها 
واطالق ا�س���مائهم على ال�ساحات وال�سوارع، 
وتعوي����س ا�س���ر املفقودي���ن واملغيب���ني م���ن 
النا�س���طني يف جمال التظاه���رات وتعوي�س 
التظاه���رات  خ���الل  وامل�س���ابني  اجلرح���ى 

وتاأمني الرعاية ال�سحية الكاملة لهم.
• االف���راج ف���ورا ع���ن جمي���ع املعتقل���ني من 
الق�س���ائية  املالحق���ات  ووق���ف  املتظاهري���ن 
الت���ي ت�س���تهدفهم ومن���ع اخ���ذ التعه���دات من 
املعتقلني وع���دم اعتقال جرح���ى املتظاهرين 

اثناء مراجعتهم امل�ست�سفيات. 
• غل���ق مقار ومكاتب االحزاب وامللي�س���يات 
الت���ي اطلق���ت النار عل���ى املتظاهري���ن والتي 
له���ا والءات خارجي���ة، وحما�س���بة وتق���دمي 
عنا�سرها املتورطة ب�س���فك الدم العراقي اىل 
املحاكم املخت�سة، ف�سال عن اعفاء وحما�سبة 
كل م���ن اطلق النار ووجه باطالق الر�س���ا�س 

احلي على املتظاهرين من من�سبه.
حقيقية  ب�سورة  الدولة  بيد  ال�سالح  •ح�سر 
الت�س���لح وع�س���كرة  والغ���اء جمي���ع مظاه���ر 

املجتمع.

-  5  - ق���ار  ذي  ت��ظ��اه��رات  ي��وم��ي��ات 
م�ساركة وا�سعة من ال�سباب وهجوم كا�سح على مقرات االأحزاب واإعداد ورقة ب� 26 مطلبًا محليًا ووطنيًا

2019 عام االنتكا�شات واالغتياالت لل�شحفيين في العراق
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عد�سة: حممود روؤوف

 �سعد اجلزائري  

يتح���ول اخلوف مع اجلم���ع اىل اإح�س���ا�س باالأمان، 
رمبا الأنك ت�س���رتك بامل�س���ري، اأي كان �سكله، مع هذا 
الكل ال�س���ارخ واملتالح���م وكاأنه كتل���ة واحدة، لذلك 
تن�سى و�سطهم حدودك ال�سخ�سية، ويذوب اخلا�س 

بالعام، كذوبان امللح باملاء.
يتم���ازج اجلميع، وتتماه���ى االل���وان، الن التداخل 
الروحي وامل�س���ريي، يجعل الكل يتكور كجنني يف 
رحم الوطن، الذي ولدهم بروح وقلب موحد، بلون 

واحد، واعطاهم جميعا ا�سم: ابن الوطن.
كنت ق���د قررت ان اك���ون داخل اجلم���ع يف تظاهرة 
25 اأكتوب���ر، ورغ���م االأحداث الدامية التي ح�س���لت 
يف مظاه���رات بداية اكتوب���ر، وحتذير الكثري بعدم 
ال�س���فر اىل الوط���ن خ���الل هذه الف���رتة الع�س���يبة، 
والتحذيرات العائلية، ورغم معرفتهم بعنادي عندما 
اأق���رر اأمرا ما، فقدحج���زت بطاقتي يوم 24 اكتوبر، 
بعدم���ا عرف���ت بعدم وج���ود رحالت عل���ى اخلطوط 
اجلوية العراقية من لندن اىل بغداد، ب�س���بب توقف 
رحالتها ل�س���بب يعرفه امل�س���وؤولون ع���ن خطوطنا، 
والأن اأحد ا�سبابها ان كابنت احدى الرحالت قد دخن 
يف كابينة الطائرة، وا�سباب اأخرى ال احب ذكرها. 
امله���م اين اخ���رتت ال�س���فر عل���ى اخلط���وط الرتكية 

املريحة جدا..
بع���د التاأك���د م���ن احلج���ز، مل اأُخ���رب اح���دا يف بداية 
االأمر، لكني غريت راأي���ي واأخربت عائلتي يف لندن 

و�سديقاتي املقربات جدا فقط..
ال اأنك���ر اأين كن���ت خائفة، الأن كل املوؤ�س���رات حويل 
توؤكد خطورة الو�سع و�س���عوبته، لكني وجدت اأن 
االأ�س���عب من ذلك ان اأك���ون متفرجة عل���ى االأحداث 
ولي����س داخلها، واالأمر يختلف ب�س���كل مهول بني اأن 
تراقب امل�س���هد عرب �سا�س���ة �س���غرية، مثل كل غرباء 
العامل، تتابع �س���راع اأو موت اأهلك، اأو كاأنك ت�ساهد 
م�سل�سل تلفزيوين، اأو تكون داخل امل�سهد، فتت�سارك 

يف بطولة االحداث وامل�سري..
وه���ذا ما ح�س���ل يل عام 2004، عندم���ا قررت فجاأة 
ودون تخطيط او درا�س���ة ملا �س���اأقوم به، بعد عودة 
طال���ت الك���رث من 26 عاما م���ن الغياب الق�س���ري عن 
املكان الذي ت�س���كلت فيه بذرتي االوىل ومنت النبتة 
ليت�سكل ملمحها وتفكريها، ثم تقتلع ق�سرا لتزرع يف 
مناف متع���ددة، يومها، مل اأحتم���ل اأن اأراقب عراقي 
واحل���رب ال�س���ارية الت���ي �س���نت علي���ه عرب �سا�س���ة 
بليدة، وينقل االح���داث اأنا�س ال عاطفة جتمعهم مع 
الع���راق اال الأنه���م يتقا�س���ون راتبهم مقاب���ل تغطية 
دماره، ويزداد الراتب كلما ا�س���تدت �سراوة احلرب 

وال�سراع الطائفي والقتل.. 
ليلة �س���فري، او�س���يت ابنتي عن ا�سيائي اخلا�سة، 
يف ح���ال مل اأع���د له���ا بعد ه���ذه ال�س���فرة، وكتبت لها 
كلمة ال�س���ر اخلا�س���ة بالبن���ك، رغم ان يف ر�س���يدي 
اأو�س���يتها بجه���از  لكن���ي  ا�س���رتليني،  709 جني���ه 
الالبت���وب، وان تتلف ما به من مواد و�س���ور، حتى 
روايتي التي ال تريد ان تنتهي، او�سيتها ان متحي 
كل �س���يء. وبلغت �س���ديقاتي املقرب���ات، ان يتاأنقن 
ويلب�س���ن اأزهى االلوان وي�سعن م�ساحيق التجميل 
يف ت�س���ييعي، الأين، واأن كنت يف عامل اآخر اأحب ان 

اأرى الن�ساء بكامل اناقتهن وجمالهن.. 
بتوقيته���ا  لي���ال  العا�س���رة  ال�س���اعة  لن���دن  غ���ادرت 
وو�س���لت فجر ي���وم 24 اكتوبر، م���ع اختي احالم، 
التي اأ�س���عدتني ج���دا حينما قررت ان ت�س���ارك بهذا 

احلدث اجللل..
كنا ط���وال الرحلة نتخي���ل االمور التي �ستح�س���ل، 
ق�س���ينا الليل بطوله بني مطارات لندن ا�س���طنبول 
واخ���ريا بغ���داد، وبع���د اإ�س���كاالت كث���رية يف مطار 
بغداد، ب�س���بب عطل �سيارة حفيد اختي، ول�سعوبة 
و�س���ولهم للمطار، ق�سينا ثالث �ساعات ا�سافية يف 

مطار بغداد.
ارتب���ك عامل الزم���ن عندنا، فلم نعد نع���رف اين بداأ 
اللي���ل واين انتهى، وال ندري اأي نهار �س���ياأتينا يف 
بغ���داد، اأو اي لي���ل ودعن���اه، لك���ن حلظ���ة معانقتنا 
لبغداد التي كانت هادئة، ناع�س���ة، ي�س���ع حنينها مع 
كل �س���عاع �س���م�س او �س���وء نه���ار، يف حلظة عناق 

احلبيبة ادركنا معنى الزمن..
ونحن يف الطريق من املطار اىل البيت، �ساألنا: هل 

بداأت املظاهرات؟
ابت�سم �سائق التاك�سي وقال:

م���و  باج���ر  املظاه���رات  انت���و م�س���يعني،  يب���دو   -
اليوم..

انزل���ق الزمن من ب���ني اأيدينا، وتداخ���ل ليل الغربة 
مع نهار الوطن، فالعيون مل تغم�س للحظة واحدة، 
كي نعرف ان الليل ان�س���حب عندما ا�س���رقت �سم�س 

بغداد.

ليلة 25 ت�شرين االأول 

 متابعة: االحتجاج

�س���من منهاجه���ا اليوم���ي �س���ّيفت "خيم���ة 
ثوار التحرير"، اإحدى اخليمات املعت�س���مة 
املدني���ة  النا�س���طة  التحري���ر،  �س���احة  يف 
�س���مرية نا�س���ر، الت���ي حتدث���ت يف جل�س���ة 
ع���ن "دع���م ال�س���ناعات الوطني���ة وحماي���ة 
املنت���ج الوطن���ي"، بح�س���ور جمه���ور م���ن 

املعت�سمني.
اجلل�س���ة الت���ي نظم���ت يف اله���واء الطل���ق، 
والتي اأدارها االإعالمي طه ر�س���يد، حتدثت 
فيه���ا ال�س���يفة عن االأ�س���باب الت���ي اأدت اإىل 
الع���راق،  يف  الوطني���ة  ال�س���ناعة  تده���ور 
م�س���رية اإىل اأن ذلك ب���داأ منذ الع���ام 1987، 
واأن قب���ل ه���ذا التاري���خ كان الع���راق زاخرا 
نوع���ا ما بالكثري م���ن املنتجات املحلية التي 
كان���ت ت�س���د حاج���ة املواطن���ني، بالرغم من 

كونها مل تكن بامل�ستوى اجليد.
العراقي���ة  املنتج���ات  اإن  قائل���ة  واأ�س���افت 
كان���ت ت�س���يطر عل���ى ال�س���وق املحلي���ة م���ن 
دون مناف����س، وانه���ا كان���ت تخ�س���ع جلهاز 
الرقاب���ة وال�س���يطرة والتقيي�س، مو�س���حة 
ب���داأت من���ذ نهاي���ة  اأن ال�س���ناعة الوطني���ة 
الع���ام  حت���ى  باال�س���محالل،  الثمانيني���ات 
2003 ال���ذي حتول فيه الكثري من م�س���انع 
القطاع���ات العام واخلا�س وامل�س���رتك، اإىل 
خمازن، وبيعت مكائنها ومعداتها، و�س���رح 
توق���ف  اإىل  اأدى  م���ا  وكوادره���ا،  عماله���ا 

ال�سناعة يف البلد.
وعزت النا�س���طة �س���مرية تدهور ال�س���ناعة 
نق���ل  اأبرزه���ا  االأ�س���باب،  م���ن  جمل���ة  اإىل 
الكف���اءات املتقدمة يف تلك امل�س���انع - وهنا 
تتح���دث ع���ن معم���ل اب���و غري���ب ملنتج���ات 
اىل   - وغريه���ا  الزي���وت  ومعم���ل  االلب���ان 
بقية الوزارات، ب�س���بب تف�س���ي املحا�س�سة 
الطائفية واحلزبية، ف�سال عن نظام الهيكلة، 
الذي يعني و�سع جمموعة من املعامل حتت 

اإدارة واحدة.
ومن بني اأ�س���باب تدهور ال�س���ناعة االأخرى 
التي ذكرتها ال�سيفة، قانون اال�ستقطاعات، 
الذي �س���مل املوظفني واملتقاعدين بن�سبة 3 
يف املائ���ة و 7 يف املائة، وال���ذي دفع الكثري 
من املهند�س���ني واملوظفني والكوادر العاملة 
يف امل�سانع، اإىل اإحالة اأنف�سهم على التقاعد، 

بعد اأن �سعفت رواتبهم.
 كم���ا ا�س���ارت اإىل اأن قان���ون التقاعد �س���ّرح 

الكث���ري م���ن اخل���ربات وذوي الكف���اءة يف 
ب�س���باب  اال�س���تعانة  اإىل  واأدى  امل�س���انع، 
قليلي اخل���ربة، عّين���وا وفق املح�س���وبيات 
واحلزبي���ة ال�س���يقة، الفت���ة اإىل اأن كل تل���ك 
ال�س���ناعة  تراج���ع  يف  ت�س���ببت  االأ�س���باب 
بب�س���اعة  ال�س���وق  واإغ���راق  املحلي���ة، 
م�س���توردة، اأ�س���عارها مرتفع���ة تثق���ل كاهل 

الفقراء، رغم رداءتها.
و�سددت النا�سطة �سمرية يف ختام حديثها، 
عل���ى اأهمية اإعادة ت�س���غيل جميع امل�س���انع 
ال�س���ناعة  تن�س���يط  اأج���ل  م���ن  واملعام���ل، 
داعي���ة  البطال���ة،  وامت�س���ا�س  الوطني���ة 
املحتجني اإىل جعل هذا االأمر كاأحد  املطالب 

االأ�سا�سية.  
الفرن�س���ي،   "24 "فران����س  موق���ع  وكان  

ق���د ن�س���ر تقريرا ع���ن احلمل���ة الداعي���ة اإىل 
مقاطع���ة الب�س���ائع امل�س���توردة ودعم املنتج 
م���ن  انطلق���ت  والت���ي  العراق���ي،  الوطن���ي 

احتجاجات �ساحة التحرير.
وذكر املوقع يف تقرير �س���حفي، ان املبادرات 
الداعي���ة اإىل مقاطع���ة الب�س���ائع امل�س���توردة 
يف الع���راق، حتولت اإىل حملة وا�س���عة لدعم 
املنتج الوطني، بداأت يف �س���احات االعت�سام 
من خالل تخ�س���ي�س م�س���احات داخل �س���احة 
التحري���ر وبقي���ة ال�س���احات يف املحافظ���ات، 
لعر�س املنتجات املحلي���ة، مع حث املواطنني 

على �سرائها بدال عن امل�ستوردة.
وا�س���ار التقري���ر اىل ان���ه مت ن�س���ب ن�س���خة 
م�س���ابهة ل� "بواب���ة ع�س���تار" البابلية يف اأحد 
جوان���ب �س���احة التحري���ر، لتنق���ل امل���ارة اإىل 

زمن كان املنتج الوطني فيه يرتبع على عر�س 
ال�سوق املحلية من دون مناف�س.

وميثل امل�سهد الذي تكرر يف �ساحات االعت�سام 
يف بقية حمافظات اجلنوب والو�س���ط، حملة 
تهدف اإىل ت�س���جيع املنت���ج الوطني من خالل 

الرتويج ملا ت�سنعه ال�سركات العراقية.
بغ���داد،  ور�س���د مرا�س���ل "فران����س 24" يف 
م�س���اعر املواطن���ني الذين ف�س���لوا دعم املنتج 
ه���ذه  اعت���رب  البع����س  اأن  وكي���ف  الوطن���ي، 
املب���ادرة مبثاب���ة ث���ورة اقت�س���ادية حقيقي���ة، 
ال�س���ركات  م���ن  الع�س���رات  اأن  اإىل  م�س���ريا 
العراقي���ة تفاعلت مع دعوة احل�س���ور لعر�س 
الكهربائي���ة  االأجه���زة  فُعر�س���ت  منتجاته���ا، 
واالأدوية واملواد الغذائية اأي�سا، و�سوال اإىل 

الع�سائر.

ولفت التقرير اىل ان احلملة تهدف اإىل اإثبات 
رغب���ة العراقيني يف دعم منتجاته���م الوطنية 
من خ���الل ترجمتها اإىل زي���ادة يف الطلب، ما 
يوؤث���ر على زي���ادة العر����س، وبالت���ايل زيادة 
االإنت���اج وت�س���غيل امل�س���انع املتوقفة وتوفري 
فر����س العم���ل، و�س���وال اإىل املحافظ���ة عل���ى 
العمل���ة ال�س���عبة ومنعه���ا م���ن اخل���روج م���ن 

البالد.
نتائ���ج  عل���ى  ختام���ه  يف  التقري���ر  ورك���ز 
هذه احلمل���ة بالق���ول "اأوىل ثم���ار احلملة، 
)كال���ة(،  ل�س���ركة  رئي�س���ني  فرع���ني  اإغ���الق 
اأك���رب ال�س���ركات االإيراني���ة ل�س���ناعة املواد 
الغذائية يف جنوبي العراق، حيث تراجعت 
مبيعاتها اإىل م�س���تويات قيا�س���ية مل ت�سجل 

طيلة ال�سنوات املا�سية".

 حممد امللحم 

ا�س����تطاع  املتظاه����رون العراقّي����ون حتديد 
مطالبه����م وابداء غ�س����بهم و�س����خطهم عرب 
يافطات خمتلفة من حيث احلجم وال�س����كل 
بع����د  اليافط����ات،  كل  ت�س����مم  واملحت����وى. 
االتف����اق عليه����ا، داخ����ل �س����احات وميادين 

حوا�س����يبهم  عل����ى  بداي����ة  التظاه����رات، 
ال�سخ�س����ية، قبل االنتق����ال اإىل تنفيذها يف 
مطابع قريبة منه����م، تطبعها للمتظاهرين، 
اإما باأ�سعار رمزّية اأو جماًنا. هذا الت�سامن 
ال يقت�س����ر على اأ�س����حاب املطابع يف بغداد 
اأو اجلن����وب فقط، اإذ اإنَّ �س����ائقي �س����يارات 
د  االأج����رة يتنازل����ون ع����ن اأجرته����م، مُبج����رَّ

معرفته����م اأنَّ الراك����ب ُمّتج����ه اإىل �س����احات 
التظاهرات.

وُيعّد "البو�س����رت"، اإحدى دعائم ا�س����تمرار 
التظاهرات من خالل رفع ال�س����عارات التي 
ع بني ي����وم واآخ����ر، للمطالبة بحقوق  تتن����وَّ
م����ن  راأيه����م  ع����ن  والتعب����ري  املتظاهري����ن، 
خالل����ه. ومتتل����ئ "�س����احة التحري����ر" التي 
ت�س����هد التظاهرات و�سط بغداد، مبل�سقاٍت 
اأو مطبوعاٍت ورقيَّة، تنقل ر�سائل �سيا�سيَّة 
م����ن خ����الل �س����ور اأو عب����ارات، تع����رّب ع����ن 
مطال����ب املتظاهري����ن. عل����ى اأح����د اأر�س����فة 
مروان،  اأحمد  يجل�س  التحرير"،  "�س����احة 
حا�س����وبه  عل����ى  البو�س����رتات  م  وي�س����مِّ
ال�سخ�س����ي، بعد اأن تتفق اللجن����ة الثوريَّة 
التن�سيقيَّة على العبارات وال�سور. ويقول 
التحري����ر  "بو�س����رت  "اجلدي����د":  م����روان 
لن����ا، وميّث����ل اأهدافن����ا، وينقل �س����وتنا  ميثِّ
اإىل االآخري����ن. ونعتمد على ما نطبعه نحن 
كمتظاهري����ن اأكرث من اأّي و�س����يلة اإعالمية 

اأخرى".
احللف����ي  حي����در  امل����دين،  النا�س����ط  وب����نّيَ 
اإىل  ر�س����الة  ه����و  املطب����وع،  "املل�س����ق  اأن 
ال�سيا�س����يني والع����امل اأجم����ع، وه����و لغتنا. 
فحت����ى عندم����ا نتعب م����ن الهتاف �س����وتيًا، 
يبقى الهتاف املكتوب وا�س����حًا يف يافطات 
واملب����اين  ال�س����احة  عل����ى  معّلق����ة  كب����رية 
القريبة". واأ�س����ار احللفي: "من خالل هذا 

املل�س����ق اأو�سحنا املطالب التي نريدها من 
رئي�س جمل�����س الوزراء، اإْذ نرف�س رف�س����ًا 
قاطعًا تر�س����يح العي����داين من قب����ل اأحزاب 
ال�سلطة املتهمة بدماء اإخوتنا املتظاهرين، 
والتي خرجنا عليها بع����د جورهم وظلمهم 
وف�س����ادهم"، وع����ربَّ احللف����ي، ع����ن �س����كره 
بالطباع����ة جمان����ًا،  تق����وم  الت����ي  للمطاب����ع 

مت�سامنني مع مطالبنا امل�سروعة.
من جهة اأخرى، اأو�س����ح، كرمي ال�س����اعدي: 
"اإن املطالب التي نريدها، وكل ما نعرت�س 
عليه، نعلن عنه يف مل�سق، لتتناقله و�سائل 
االإع����الم". اأّما عن اأهم ال�س����روط التي يريد 
املتظاه����رون توفرُّره����ا يف من�س����ب رئي�����س 
جمل�����س ال����وزراء املقبل، يقول ال�س����اعدي: 
اأّواًل،  "اإن مطالبنا ت�س����رتط ثم����اين نقاط، 
اأن يك����ون اخلي����ار املطروح خي����ارًا واقعيًا 
وقاب����اًل للتطبيق. ثاني����ًا، اأن يحظى بقبول 
ق����در ممك����ن م����ن العراقي����ني  اأك����رب  ودع����م 
م����ع اأخ����ذ الن�س����يج الوطن����ي العراقي بعني 
االعتبار. ثالثًا، اأن يكون لديه اإرٌث وتاريخ 
ُم�س����ّرف. رابع����ًا، اأن يك����ون ا�س����مه حُمرجًا 
لالأح����زاب احلاكمة الفا�س����دة. خام�س����ًا، اأن 
حتظى �سخ�س����يته باأهمية بالغ����ة ومقبولة 
ل����دى املرجعية. �ساد�ًس����ا، اأن ميتل����ك كفاءة 
حقيقية وم�س����توى علميا ونف�س����يا وخلقيا 
كب����ريا ونزاهة. �س����ابعًا، اأن يك����ون عراقيًا 
)وغري مزدوج اجلن�س����ية( وُم�س����تقاًل، ومل 

ي�س����ارك باأحزاب ال�سلطة الفا�س����دة. ثامنًا، 
اأن ميتلك الفر�س����ة الكافية لت�سكيل حكومة 

اإنقاذ وطني".
واأعرب ال�س����اعدي عن �س����خطه من مر�س����ح 
االأح����زاب احلاكم����ة العيداين، قائ����اًل: "اإنه 
فا�س����د، ويرف�س����ه كل املتظاهري����ن، كما هو 
مو�س����ح يف املل�سقات وال�س����ور املنت�سرة 
يف �س����احة التحري����ر". ويف ذات ال�س����ياق، 
يوؤّكد، ال�س����يخ كرمي الزاملي، "اإن املل�س����ق 
هو ر�س����الة نق����وم باإي�س����الها اإىل احلكومة 
والعامل. علًم����ا اأنَّ هنالك و�س����ائل اإعالمية، 
تعم����ُل عل����ى تزيي����ف احلقائ����ق، وت�س����ويه 
�س����مومهم  وب����ث  املتظاهري����ن،  �س����ورة 
واأفكارهم، من خالل اجتزاء ال�س����ورة. اأي 

اأّنهم ال ينقلون ال�سورة كاملة".
مدي����ُر مطبع����ة قريبة م����ن �س����احة التحرير 
على ميني �س����ارع ال�سعدون و�س����ط بغداد، 
طل����ب ع����دم ذكر ا�س����مه، ، يقول اإن����ه "ممنّت 
"نعامله����م هنا  للمتظاهري����ن"، وي�س����يف: 
يف املطبع����ة كاأبنائن����ا واأكرث فه����م بالنهاية 
يخدمون اجلمي����ع. يف بع�����س االأحيان، ال 
ميتلكون م����ااًل، فيطلب����ون طباع����ة بالدين، 
واأواف����ق على ذل����ك، واأنا يف قرارة نف�س����ي 
اأقول باأين لن اآخذ منهم �سيئًا". وعرّب مدير 
املطبعة عن �س����عادته، عندما يرى ما يطبعه 
معّلق����ًا يف �س����احات التحري����ر وال����وكاالت 

والف�سائيات.

موقع فرن�سي  ي�سلط ال�سوء على �سعار "مقاطعة امل�ستورد" 

 خيم��ة ث��وار التحري��ر تدع��م ال�شناع��ات الوطنية 

ر�سائل يعربون بها عن اآرائهم واأفكارهم 

االح��ت��ج��اج    ���ش��اح��ات  ف��ي  ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن  ���ش��الح  ال�"بو�شتر"... 
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ا�سدر الفنانان او�س فا�سل امللقب ب�"كامل مفيد" 
وموي، اغنية جديدة بعنوان "�س���اعة ال�سودة" 
جتاوزت ن�سف مليون م�ساهدة يف "يوتيوب".
حي���ث غطت كلم���ات االغني���ة التي كان���ت تتميز 
بلكنتها ال�س���عبية، االأحداث التي ت�سهدها البالد 
املتمثل���ة بالتظاه���رات وم���ا رافقها م���ن مواقف، 
"الط���رف  ي�س���مى  مم���ا  ال�س���خرية  ع���ن  ف�س���اًل 

الثالث".
ي�س����ار اىل ان جن����م برنامج والية بطي����خ اأو�س 

فا�سل امل�سهور ب�"كامل مفيد"، �سبق ان تعر�س 
ملحاولة اغتيال، يف منطقة العر�سات ببغداد.

وقال م�س����در امني اإن "جن����م والية بطيخ او�س 
فا�س����ل جن����ا م����ن حماول����ة اغتي����ال يف منطق����ة 

العر�سات ببغداد".
م����ن جانب����ه اكد جن����م والي����ة بطيخ علي فا�س����ل 

تعر�س او�س فا�سل ملحاولة اغتيال فا�سلة.
ون�س����ط املمث����ل او�����س فا�س����ل يف احتجاج����ات 
�س����احة التحرير ببغداد، فيما ب����ث او�س مقاطع 
فيدي����و م����ن داخ����ل �س����احة التحرير ط����وال ايام 

االحتجاج.
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 فعالي����ات ثقافية وفنية ت�س����هدها �س����احة ال�س����اعة، 
ف����رتة  ب����ني  الديواني����ة  يف  االحتجاج����ات  مرك����ز 
واأخ����رى، وم����ن بينه����ا اإقامة معر�����س للكتاب حتت 
�س����عار "الوعي قائ����د". يحاول القائم����ون عليه من 
ال�سباب املعت�سمني اإي�س����ال ر�سالة �سلمية وثقافية 

عن احتجاجاتهم.

فيما يرى اأكادمييون بان دميومة تظاهرات اأكتوبر 
اأتت من زخم الثورة الطالبية وم�ساركتهم فيها، وال 
ب����د من اإعادة النظر باإغالق املدار�س وعودة الطلبة 
اىل �س����فوفهم الدرا�س����ية من اجل م�ستقبل اأف�سل.. 
خ����رُي جلي�ٍس يف الزماِن كت����اُب... مقولة يحاول ان 
يطبقه����ا املتظاه����رون خللق جي����ل مت�س����لح بالكلمة 
والوعي الثقايف، مع دعوات الإعادة انتظام الدوام 

يف املدار�س.

 عامر موؤيد 

ا�س���بح امل���كان الراب���ط بني ج�س���ري ال�س���نك 
واجلمهوري���ة م���ن جانب نه���ر دجل���ة والذي 
ا�س���ماه املحتجون "�س���اطئ التحرير"، مكانا 
لل�س���باب والعوائل ميار�س���ون فيه الكثري من 

الن�ساطات.
احلف���الت املو�س���يقية م�س���تمرة وكذلك رق�س 
الهي���ب ه���وب و�س���راء االأطعم���ة ا�س���افة اىل 
ممار�س���ة الريا�سة �سواء كرة الطائرة او كرة 

القدم.
لك���ن م���ا مل يتوقعه كثريون ه���و جلوء بع�س 
املتظاهري���ن اىل ال�س���باحة يف نهر دجلة رغم 

ق�ساوة الربد يف هذه االيام.
ال�سباحة وبدرجات حرارية منخف�سة وامام 
اعني ق���وات ال�س���غب املتواجدة عل���ى جانبي 
اجل�س���ر فيه ر�سائل عدة ح�س���ب ما يقول رعد 

علي -احد املحتجني منذ االيام االوىل.

ان  ل�)االحتج���اج(  حديث���ه  يف  يق���ول  عل���ي 
ال�س���باحة "يف نهر دجلة وم���ع هذه الدرجات 
احلرارية  ما هي اال ر�س���الة باننا م�س���تمرون 

رغم كل ما يح�سل و�سيح�سل"0
انته���اء  عل���ى  راه���ن  "الكث���ري  ان  وا�س���اف 
االحتجاج���ات مع قدوم ف�س���ل ال�س���تاء لكننا 
نربه���ن العك�س ف���ال مانع لدينا يف ال�س���باحة 

وبف�سل ال�ستاء"0
وا�س���ار اىل ان "جميع املعت�س���مني املرابطني 
يف �س���احة التحرير واملناط���ق القريبة منها، 
يعرفون انهم لن ين�سحبوا لطاملا هناك حقوق 
مل تق���ر ورئي����س وزراء مل يت���م اختياره وفق 

مطالب ال�سعب"0
الهدنة "الوهمية" التي عقدت بعدم ا�ستخدام 
قناب���ل الغاز امل�س���يلة للدموع وكذل���ك القنابل 
ال�س���وتية �س���اهمت يف تواج���د املتظاهري���ن 

ب�ساطئ التحرير.
فاملنطق���ة الت���ي اختاره���ا املتظاه���رون لتكن 

�س���اطئ التحرير كانت منطقة خطرة و�س���قط 
�س���هداء عدة فيها ب�س���بب اال�س���تخدام املفرط 

لقنابل الغاز من قوات مكافحة ال�سغب.
لي���ث املن�س���د- متظاهر كان ام���ام قنابل الغاز 
يف االيام االوىل واالآن هو متظاهر موا�سب 
على ال�س���باحة يف نهر دجل���ة يوميا يقول "ال 
اجم���ل م���ن ممار�س���ة الريا�س���ة يف اح�س���ان 

الوطن"0
ويذكر املن�سد يف حديثه ل�)االحتجاج( انه من 
ممار�س���ي الريا�س���ة "ب�س���كل دائم وال�سباحة 
من اهم الريا�سات لذا نقوم بال�سباحة ب�سكل 

�سبه يومي"0
وا�س���اف املن�س���د ان���ه يف "االي���ام االوىل من 
االحتج���اج مل ن�س���تطع ممار�س���ة مث���ل ه���ذه 
االم���ور الن اغلب الوقت نفك���ر بكيفية حماية 

اأنف�سنا من قنابل الغاز"0 
اجمل ما مييز �س���اطئ التحري���ر هو التواجد 
الكثي���ف للعوائ���ل حت���ى م���ع �س���اعات اللي���ل 

املتاأخرة يف ر�س���الة مفادها "ال�س���عب جميعه 
يحتج"0

اب���و زه���راء -التقين���اه يف �س���اطئ التحرير 
م���ع اأطفاله الث���الث يق���ول ل�)االحتج���اج( ان 
"االأطفال واأمهم يحفزونني على اأخذهم اىل 
�س���اطئ التحرير ومناطق االحتجاج ب�سورة 

عامة"0
وا�سار اىل ان ابنته الكربى "ترف�س اخلروج 
دون حمل العلم العراقي وهو داللة مهمة على 

تكون الوعي لدى ال�سغار بحب وطنهم"0
وبني ان "فعاليات خمتلفة جتري يف �س���اطئ 
التحري���ر فول���دي ال�س���غري مهوو����س بروؤية 
رق����س الهي���ب اله���وب بينم���ا ابنت���ي حتب���ذ 

م�ساهدة احلفالت املو�سيقية"0
وا�س���ار اىل ان���ه يجل����س م���ع زوجت���ه عل���ى 
ال�ساطئ حيث ي�ساهد املتحدين بال�سباحة يف 
هذا اجلو البارد وي�س���تمتع مب�س���اهدة املزاح 

يف النهر بينهم.
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و�سط �ساحة احلبوبي، التي يتمركز 
ذي  مبحافظ����ة  املحتج����ون  فيه����ا 
ق����ار، يقف "اأب����و ع����كاب"، اإىل جنب 
عجلته التي عر�س����ها للبيع لي�سرتي 
باأموالها الطعام وم�ستلزمات اأخرى 

للمتظاهرين.
حت����ت عن����وان "م�س����تمرون"، عّل����ق 
�س����ّيارته،  على  عكاب" الفت����ة  "اأب����و 

كتب فيها "ال�س����ّيارة معرو�سة للبيع 
من اأجل دعم اأخوتي املتظاهرين، مل 
اأملك �س����وى هذه ال�س����يارة"، وذيلها 

برقم هاتفه.
اأ�س����حابه،  "اأب����و ع����كاب" كما يلقبه 
�س����كنة  م����ن  ال�س����املي،  �س����الح  ه����و 
مدين����ة ال�س����در و�س����ط حمافظة ذي 
ق����ار، مل يغ����ادر �س����احة التظاه����رات 
من����ذ انط����الق �س����رارة االحتجاجات 
االأول/ ت�س����رين  مطل����ع  يف  االأوىل 

اأكتوبر.
ال�س����املي، قال اإن����ه "عر�س �س����يارته 
ن����وع )�س����ايبا(، التي تعترب م�س����در 
رزق����ه الوحي����د للبي����ع من اأج����ل دعم 
التظاهرات واالعت�سامات  ا�ستمرار 
املطالبة باالإ�س����الح وتغي����ري النظام 

ال�سيا�سي يف العراق".
اأن����ه  ي�س����يف  ذل����ك،  اأ�س����باب  وع����ن 
الديون الأ�س����حاب املحال  "غرق يف 
التجاري����ة، الت����ي تعام����ل معه����ا م����ن 
اأجل اإمداد املتظاهرين بقناين املياه 
واالأطعمة، ومل يبق اأمامه اأي فر�سة 
واال�س����تمرار  دين����ه  م����ن  للتخل�����س 
يف دعم �س����احة التظاهر �س����وى بيع 

عجلته".
وت�س����هد حمافظ����ات بغ����داد، وبابل، 
ق����ار،  وذي  واملثن����ى،  والديواني����ة، 
ومي�س����ان،  ووا�س����ط،  والب�س����رة، 
احتجاج����ات  والنج����ف،  وكرب����الء، 
االأول،  ت�س����رين   25 من����ذ  م�س����تمرة 
وحتى اللحظة، فيما �سقط فيها اأكرث 
من 21 األ����ف بني قتيل وجريح جّراء 
القمع ال����ذي واجهتها بها ال�س����لطات 

العراقية.
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اعتقل����ت ال�س����لطات االمني����ة  يف حمافظ����ة 
مي�س����ان، االأ�سبوع املا�س����ي، املمثل ال�ساب 
املعروف با�س����م حم����ودي الب�س����و�س. وقد 
ا�ستهر هذا االأخري مبقاطعه امل�سّورة على 
مواقع التوا�س����ل االجتماعي، التي ي�سخر 
فيه����ا م����ن بع�����س الظواه����ر االجتماعي����ة، 
فيم����ا يجي����د لهجة اأه����ايل جنوب����ي العراق 
وي�س����تخدمها كو�سيلة تعبريية يف م�ساهد 

متثيلية ي�سورها بنف�سه.
والب�س����و�س كان ق����د داف����ع ع����ن املحتج����ني 
يف مدينته مي�س����ان، ودع����ا املتظاهرين يف 
بغداد واملحافظات العراقية اإىل اال�ستمرار 
باالحتجاج����ات حت����ى طرد االأح����زاب التي 
مت�سك بال�سلطة، وذلك بح�سب اآخر املقاطع 
امل�س����ورة له، قبل اعتقال����ه الذي مّرت عليه 

�سبعة اأيام.
وقالت م�س����ادر حملية من مدينة مي�س����ان، 
حم����ودي  "الفن����ان  اإّن  اخلمي�����س،  ام�����س 
اعتق����ل، ي����وم االأربع����اء املا�س����ي، م����ن قبل 
قوة م�س����لحة غالبية عنا�سرها من امللثمني 
اإال اأنهم كانوا يقودون �س����يارات ال�س����رطة 
املحلي����ة"، مبين����ة اأّن "االأ�س����باب م����ن وراء 

االعتقال جمهولة".

ولفت����ت اإىل اأّن "حم����ودي يعم����ل باالأ�س����ل 
يف مديرية ال�س����رطة يف املحافظة، ب�س����فة 
�س����رطي، لكنه ميار�����س فنه خ����ارج اأوقات 
دوامه"، مو�س����حة اأّن "غالبية التف�سريات 
توؤكد اأن اعتقال الب�س����و�س جاء على خلفية 

دعمه لالحتجاجات ال�سعبية".
وكت����ب عبا�����س حم�س����ن، وه����و نا�س����ط من 
مي�س����ان: "قائ����د ال�س����رطة املح����رتم ما هو 

�س����بب �سجن حمودي الب�س����و�س؟. اذا على 
من�س����وراته ه����ذا ح����ق �سخ�س����ي واذا على 
كونه �س����رطي با�سم البغدادي �سرطي وهم 
طل����ع تظاه����رات ويحج����ي عل����ى فا�س����دين 

نطالب بحرية الب�سو�س".
فيما كتب نا�س����ط مدين على �سفحته وهو 
ين�س����ر �س����ورة حلمودي ان اهايل مي�سان 
يطالبون باالإف����راج عن الفن����ان الكوميدي 

حم����ودي الب�س����و�س ت����را هذا م����و حمودي 
ال�س����جن  ي�س����تحق  ايل  ذاك  املالك����ي  اب����ن 

ولي�س حمودي ب�سو�س. 
وكت����ب عب����د القدو�����س قا�س����م: "يف الوقت 
ال����ذي نتطلع اىل دورك����م يف حتقيق االأمن 
يف مي�س����ان الت����ي باتت ليال حفل����ة عبوات 
وم�سرحية هزلية تليق بع�سر ا�سكوبار يف 
كولومبيا؛ نتفاج����اأ باعتقال الزميل الفنان 
حمودي الب�س����و�س الذي مل ولن ي�س����يء ال 
للع����راق وال للقانون وال لعنوانه الوظيفي 
اأو �س����لوكه املهني ب�س����هادة زمالئه وكل ما 
ميلكه قناة يوتيوب و�س����فحة افرتا�س����ية 
يتوا�س����ل فيها مع �سعبه ومدينته مب�ساهد 
كوميدي����ة ب�س����فته مواطنا وفنان����ا يحكمه 
القان����ون ويعطي����ه احل����ق بحري����ة التعبري 
عن راأيه!! كما نتطلع اإىل االإخوة يف نقابة 

املحامني لل�سعي الإطالق �سراح زميلنا".
 وياأت����ي ذل����ك، بالتزامن مع حملة وا�س����عة 
تقوم بها جهات اأمنية ر�سمية واأخرى تتبع 
للملي�س����يات الداعمة للحكوم����ة يف بغداد، 
العتق����ال النا�س����طني يف التظاه����رات التي 
ت�س����هدها العديد من املدن العراقية، ف�س����اًل 
ع����ن اغتيال واختطاف عدد كبري منهم على 
اأيدي جماعات يطلق عليها العراقيون ا�سم 

الثالث". "الطرف 

متظاهرون يتحدون البرد وي�شبحون في دجلة بر�شالة �شلمية 
و"موي" ي�شخر  مفيد  "راب" كامل 

من الطرف الثالث

معر�س للكتاب في �شاحة التظاهر في الديوانية 

اعتقل قبل اأ�سبوع ب�سبب دعمه للتظاهرات

مطالبات باإطالق �شراح الفنان حمودي الب�شو�س 
ة موؤثرة من  اأبو عكاب و"ال�شايبا".. ق�شّ

احتجاجات النا�شرية

يوميات �ساحة التحرير


