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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
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متابعة االحتجاج 

“نح���ن  اخلليل���ي:  واأ�س���اف 
�سلمي���ون  متظاه���رون 
�سلمي���ة  �ستبق���ى  وتظاهراتن���ا 
، ومطالبن���ا وا�سح���ة للداخ���ل 
واخلارج و�سوف نبقى نتظاهر 

حلني حتقيق مطالبنا”.
نري���د  ال  “نح���ن  وتاب���ع: 
امل�ستحي���ل، ب���ل نري���د حكومة 
عراقي���ة وطني���ة ت�سعى وتعمل 
الأجل م�سلح���ة ال�سعب وخالية 
والف�س���اد  املحا�س�س���ة  م���ن 
وتعمل وف���ق خارط���ة الطريق 
التي ر�سمها املتظاهرون الإنقاذ 

العراق.
وع���ن اختي���ار رئي����س الوزراء 
و�س���كل احلكومة اأك���د النا�سط 
املدين اأحمد عادل من بغداد  اأن 
املتظاهرين قالوا كلمتهم ب�ساأن 
اختيار رئي�س احلكومة و�سكل 
احلكوم���ة وموا�سف���ات رئي�س 
اختي���ار  ع���ن  اأم���ا  احلكوم���ة، 
�سخ�سية با�سمها فهذا لي�س من 
واج���ب املتظاهري���ن، الفتًا اإىل 
اأن تن�سيقي���ات التظاه���ر قدمت 
املوا�سفات وال�سروط الواجب 
توفرها، وعلى اجلهات املعنية 
العم���ل وف���ق ذل���ك ويف حال���ة 
ت�سوي���ف ال�س���روط واملطال���ب 
�سيكون للمتظاهرين راأي اآخر 

ولكل حادثة حديث.
ياأم���ل املتظاه���رون يف مطل���ع 
العام اجلدي���د 2020 ا�ستعادة 
وطنه���م م���ن قب�س���ة االأح���زاب 
التدخ���ات  واأنه���اء  الفا�س���دة، 
االجنبي���ة ب���كل اأ�سكاله���ا  عل���ى 

االأرا�سي العراقية.
وتت�ساب���ه اأمني���ات املتظاهرين 
اجلدي���د،  للع���ام  العراقي���ني 
حت�س���ن  يتمن���ون  فكث���رون 

االأو�س���اع يف باده���م وت�سل���م 
و”الوطني���ني”  الكف���اءة  ذوي 
ال�س���ام  يع���م  واأن  احلك���م، 
واالأم���ان يف وطنهم. والبع�س 

على ثقة ب���اأن الع���راق �سي�سهد 
انفراج���ة كب���رة خ���ال الع���ام 
اجلدي���د، نتيجة التاأث���ر الذي 
اأحدثته تظاهراتهم يف االأحزاب 

رئي����س  وا�ستقال���ة  احلاكم���ة، 
احلكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي 
اجلمهوري���ة  رئي����س  وتلوي���ح 

برهم �سالح بها.

باأحج���ام  يافط���ات  وتنت�س���ر 
املطع���م  مبن���ى  عل���ى  خمتلف���ة 
الرتكي و�س���ط �ساحة التحرير 
يف العا�سم���ة بغداد، حيث مقر 

التظاه���رات، وعل���ى غرها من 
املباين واالأعم���دة وال�سياجات 
مطال���ب  تعك����س  كله���ا 
عب���ارة  اأبرزه���ا  املتظاهري���ن، 

“نري���د وطنًا” الت���ي اأ�سبحت 
�سعارًا للمتظاهرين.

وكتبت فاطمة جا�سم )34 عامًا( 
عل���ى يافط���ة ُعّلقت عل���ى خيمة 
قريب���ة حت���ت ن�س���ب احلري���ة 
“نري���د  التحري���ر:  �ساح���ة  يف 
وطن���ًا”، قائلة: “ه���ذه اأمنيتي 

للعام اجلديد”
فاطمة الت���ي تدير حمًا للهدايا 
ت�س���ر اإىل اأنه���ا تري���د اأن ترى 
يعي����س  واأن  اآمن���ًا،  بلده���ا 

العراقيون برخاء.
�سائ���ق  وه���و  جا�س���م  كاظ���م 
عرب���ة ق���ّرر ت�سخره���ا خلدمة 
املتظاهرين يف �ساحة التظاهر 
اإّن���ه يعم���ل  يف بغ���داد. يق���ول 
الي���وم  يف  �ساع���ات  خم����س 
لتاأم���ني قوت اأ�سرت���ه، ويق�سي 
“خدم���ة  يف  اأخ���رى  �ساع���ات 
املتظاهرين”. وعلى الرغم من 
اأن من���زل اأ�سرته، ال���ذي ي�سفه 
باملتهال���ك، يتاأل���ف م���ن غرفتني 
�سغرتني، ويعي�س فيه ثمانية 
ف���اإن  اإلي���ه،  اإ�ساف���ة  اأ�سخا����س 
اأمنيت���ه للع���ام اجلديد ه���ي اأن 
ال�سام  ويعم  الثورة  “تنت�سر 

يف الباد”.
فا�س���ل حم�س���ن  يتمن���ى االأمر 
اأن  “اأمتن���ى  يق���ول:  نف�س���ه. 
اإىل  الع���راق  ح���ال  يتغ���ر 
يلف���ت  م���ا  اأك���ر  االأف�س���ل”.  
االنتب���اه يف �ساح���ات التظاهر 
هو االأع���ام العراقية املنت�سرة 
الراأ����س.  واأغطي���ة  واالأقنع���ة 
ويعمد كثرون اإىل و�سم العلم 
العراق���ي وخارطة العراق على 

اأج�سادهم.

متم�سكون بخارطة الطريق التي حّددتها �ساحات االعت�سام  

االحتجاجات تتوا�شل واملتظاهرون يوا�شلون رفع �شعار "نريد وطنًا" 

متابعة االحتجاج 

تتنوع الفعاليات واالأن�سطة 
داخل �ساحة التحرير 

ويف �ساحات العديد من 
املحافظات  التي حتّولت 

اأجواوؤها اإىل انتفا�سة  
حقيقية على الطائفية 

واحلزبية والتخّلف. واأكرث 
من ذلك، اإنها فككت دكاكني 

اخلطاب الطائفي للقوى 
واالأحزاب التي تعتا�س 

عليه، واأبرزت الهوية 
العراقية جمدداً، بعد نحو 

16 عامًا من طم�سها اإثر 
االحتالل االأمركي وما 

اأحلقه بالبالد من دمار 
وانق�سامات.

من توزيع الكتب وعزف املو�سيقى والغناء، اإىل 
حلقات الق�س�����س واحلكايات كل ليل����ة، و�سواًل 
اإىل الر�س����م على اجل����دران، والوج����وه واالأذرع 
اأي�س����ًا. فعاليات كثرة ي�سهدها ال�سارع العراقي 
ال����ذي هّب �سّد كل زعماء الطوائف، لن�ستمع اإىل 
هتافات تطاول اأ�سخا�سًا مل يكن اأحد يجروؤ، قبل 

هذه االنتفا�سة، على ذكرهم.
من الفعاليات الافتة يف هذا ال�سياق، هي الر�سم 
عل����ى الوج����وه وبع�����س االأع�س����اء يف اجل�س����م، 
مث����ل ر�س����م العل����م العراقي عل����ى وج����وه واأذرع 
العراقي����ني امل�سارك����ني يف التظاهرات، مبا ميّثل 
تعبرًا عن اأن اجلمي����ع ي�سرتكون بوطن واحد، 
م�سقطني اأي انتماء اآخر، �س����واء اأكان طائفيًا اأم 
حزبي����ًا، كما يقول ال�ساب حمم����د الوائلي، الذي 
حت����دث اإىل "االحتج����اج" عن ر�سم����ه العلم على 
وج����ه �ساب ا�ست�سهد قب����ل اأ�سبوع بالغاز، ورحل 
والعل����م مر�سوم على وجهه. ي�س����ر الوائلي اإىل 
اأن العل����م يعّب عن هوّي����ة املواط����ن العراقي، اإذ 
يعتلي جبهته اأو خده اأو �سدره اأو ذراعه، وهي 

ر�سالة لاأحزاب واأ�سحاب اخلطاب الطائفي.
التحري����ر،  اأر�سف����ة  عل����ى  الر�سام����ون  يجل�����س 
وبالعادة ميلك����ون فر�ساة وعلب األ����وان، ح�سب 
األ����وان العلم العراقي، وي�سرتونه����ا على نفقتهم 
����ة، كم�ساهمة منه����م يف هذه التظاهرات،  اخلا�سّ
وال يقت�سر الر�سم عل����ى العلم العراقي وح�سب، 

بل ُتر�سم خارطة العراق اأي�سًا.
عب����د الله �س����امل، وهو اأح����د املتظاهري����ن، يقول 
"عّو�سنا �سور الزعامات ب�سور تخ�ّس العراق، 
كاخلارط����ة اأو العلم. يرح����ل اجلميع ويبقى هذا 
الوط����ن خيم����ة لل����كل، وال �س����يء اأغل����ى من����ه". 

ي�سي����ف: "نتمن����ى اأن ت�ستم����ر �ساح����ة التحري����ر 
بفعالياتها؛ فهي ت�سحُق كل الكتل وعقد الطائفية 

وتر�سبات ال�سنوات املا�سية".
من جهته، يقول ثائر �سامي: "طلبت من الر�سام 
اأن يزي����ن ذراع����ي بالعل����م العراق����ي، اإميانًا مني 
بهذا العلم الذي ميّث����ل الوطن وينفي التحّيزات 
احلزبي����ة والطائفية". ي�سي����ف: "نحن اأ�سحاب 
ق�سية، نزلنا للوقوف يف وجه الف�ساد احلكومي 
والنه����ب، من خال التظاه����ر ال�سلمي، و�سنبقى 

متظاهرين �سلميني حتى الن�سر".
يبنّي �سامر حممود   اأنه من املتظاهرين الثابتني 

يف ال�سف االأول عل����ى ج�سر اجلمهورية، قائًا: 
"اأر�س����م خ����ال ا�سرتاحتي العل����م العراقي على 
ج�سدي، فاأنا يف حاج����ز ال�سد االأول، ونتعر�س 
اإىل �سرب����ات كثرة من ق����وات مكافحة ال�سغب. 
وعلي����ه، اأ�ستغ����ل وق����ت ا�سرتاحت����ي باجللو�����س 
م����ع اأ�سدقائ����ي الر�سام����ني لر�سم����وا يل العل����م 
العراق����ي، وهي ر�سال����ة الأخ����ي يف الوطن الذي 
يح����اول قمعي، لكي ي����رى اأّنني اأخ����وه و�سريكه 

يف الوطن".
اإىل  حدي����ث  يف  فيق����ول  �سه����اب    حمم����د  اأم����ا 
قب����ل  االإ�ساب����ة  اإىل  "تعّر�س����ت  "االحتج����اج": 

اأي����ام، وبعدما تلقيت االإ�سعافات من قبل االأطباء 
املخت�س����ني يف �ساحة التظاه����رات، اأر�سم اليوم 
العلم العراقي على �سدري، الأوؤّكد اأّنني باٍق هنا 

يف �ساحة التحرير اإىل اأن ننت�سر".
يقول حممد حربي   "هوايتي الر�سم، وح�سرت 
اإىل �ساح����ة التحري����ر منذ اأول ي����وم للتظاهرات، 
فب����ادرت بالر�س����م عل����ى ج�سد �سديق����ي. اأعجبت 
مبادرت����ي الكثرون، و�سارت ظاهرة وانت�سرت 
ب����ني املتظاهري����ن، واالآن يتواف����د املحتّجون من 
كل االأعمار لر�سم العلم العراقي على اأج�سادهم، 
تعب����رًا ع����ن رمزي����ة الوط����ن ال����ذي �سرق����ه من����ا 

الفا�سدون". 
ي�سي����ف حربي: "اأن����ا خريج جامع����ة بغداد كلية 
اللغ����ات، قدم����ت اأكر م����ن 25 طلب����ًا للتعيني ومل 
اأح�س����ل عل����ى وظيف����ة، ح����ايل ح����ال كثرين من 
زمائ����ي. نحن هن����ا ملواجهة الف�س����اد القائم على 

املح�سوبيات والو�ساطات".
احل����اج جّب����ار طعيمة ال����ذي ا�سطح����ب معه اإىل 
ال�س����ارع ابنه وحفيده، ليح�س����ا هما اأي�سًا على 
ر�سم للعلم العراقي عل����ى ج�سديهما. يقول: "ها 
اأنا ب�سحبة ابني وحفيدي، يف امليدان، نتظاهر 

مطالبني بوطن واحد لنا جميعًا"

����ش���اح���ات االح���ت���ج���اج م�����ش��رت��ه يف  ي���وا����ش���ل  ال���ع���راق���ي  ال���ع���ل���م 

جّددت تن�سيقية التظاهرات يف حمافظات العراق  دعواتها لت�سكيل 
حكوم��ة عراقي��ة وطني��ة ت�س��عى وتعم��ل الأجل م�س��لحة ال�س��عب 
وخالية من املحا�س�س��ة والف�س��اد وتعمل وفق خارطة الطريق التي 
حددتها �س��احات االعت�س��ام للخ��روج اإىل بر االأمان. وقال النا�س��ط 
يف تظاه��رات النج��ف ميثم عل��ي : اإن “العراق يعي�س حالة فو�س��ى 

وف�ساد غر م�سبوع على م�ستوى العامل واملنطقة، وهو حاليًا ب�سبب 
هذه الفو�سى يعد �ساحة �سراع دولية واإقليمية”، مبينًا اأن الفو�سى 
احلالي��ة خلقته��ا الطبق��ة ال�سيا�س��ية احلاكم��ة واأحزاب ال�س��لطة، 
والعملية ال�سيا�سية غر ال�سرعية املوجودة يف العراق والتي ت�سببت 

بجميع م�ساكل العراق.



 ما�س القي�سي

ي�ستعد العامل كل عام 
بالتجهيز لالحتفاالت 

براأ�س ال�سنة امليالدية،  
فنجد اأغلب البلدان 

وخا�سة املتح�سرة 
تن�سب اأ�سجار امليالد 

العمالقة وتزين االأبراج 
ال�ساهقة و�سط �ساحات 

املدن الكربى والعوا�سم، 
لتجذب ال�سكان 

واملواطنني لها بالتجمهر 
والتقاط ال�سور والرتقب 

ليحني موعد اإطالق 
�ساعة ال�سفر، التي ُتعلن 
بداية عام جديد حاماًل 
معه االأمنيات مب�ستقبل 

اأف�سل على كل امل�ستويات 
واالأ�سعدة.

البغدادي����ة  العوائ����ل  ع����ادات  م����ن 
متار�����س  اأن  عموم����ًا  والعراقي����ة 
طقو�����س االحتف����ال باأعي����اد راأ�����س 
يتاأهب����ون  اإذ  املن����ازل،  ال�سن����ة يف 
م����ن اأوائل �سه����ر دي�سمب برتكيب 
األوانها  �سج����رة املي����اد مبختل����ف 
وزينته����ا الباقة حماط����ة بالهدايا 
التي ُته����ز الأفراد االأ�س����رة، حتى 
حتني ليل����ة الواح����د والثاثني من 
مائ����دة  ح����ول  ليتجمع����وا  ال�سه����ر 
تتن����وع باالأطعمة واملاأك����والت، اأو 
ق����د تده����م يكت�سح����ون ال�سوارع 
حت����ى  الوق����ت  بق�س����اء  فرح����ني 
انته����اء الي����وم االأخ����ر م����ن ال�سنة 
بانتظ����ار اإط����اق االلع����اب النارية 

والبالونات
، وت�سغيل املو�سيقى يف كل اأرجاء 

واملتنزه����ات  العام����ة  ال�ساح����ات 
واملباين التجارية واملقاهي.

�سن����ة 2020 يف الع����راق حتدي����دًا 
تختل����ف ع����ن ال�سن����وات ال�سابق����ة 
يف كل �س����يء، وحتديدًا يف م�سهد 
افتتاحه����ا، هذه امل����رة توّجه  اأغلب 
اجلمه����ور ل�ساح����ة التحري����ر التي 
الن�س����اط  دائ����م  مهرجان����ًا  �سكل����ت 
وزاخر بالفعاليات على مدار ثاث 
اأ�سه����ر من����ذ ان����دالع ث����ورة ت�سرين  
املجي����دة يف اأنحاء الع����راق،  حتى 
يومنا هذا، حمطة منا�سبة لتح�سيد 
املبتهج����ة  العراقي����ة  اجلماه����ر 
مب�سي ع����ام مليء باالأح����زان واإن 
كان جم����رد ع����دد، ي����زداد فح�س����ب، 
بج����وار م����ن يتوافد ب�س����كل يومي 
م����ن  املعت�سم����ني  اإىل  باالإ�ساف����ة 

الثوار والن�سطاء وامل�سعفني.
مي���دان يف قلب العا�سم���ة العريقة 
بغ���داد، يتو�سطه فلك دائري متوج 
ب�سج���رات النخي���ل ويحي���ط بها 
�سرب هائل من اأع�سا�س الع�سافر 
مم���ن ارتق���ى بالتحليق ب���ني �سماء 
احلري���ة واأر����س ثوري���ة. �ساخمًا 
موقف���ه،  و�ساب���ة  اإرادت���ه  بع���زة 
ال�سه���داء  با�س���م  مي���اد  و�سج���رة 
واأخ���رى ملتفح���ة باأع���ام العراق، 
حت���ت اإطال���ة جب���ل �ساه���ق �سمي 
حديثًا اإبان عه���د االنتفا�سة بجبل 
اأح���د اأو قلع���ة االأحرار، مل���ا كان له 
الدور الرا�س���خ يف تكري�س مبادئ 
الث���ورة وت�سكي���ل قاع���دة حم�سنة 
م���ن ال�سب���اب ال�سلم���ي احل���ر �سد 
اأي اعت���داء وطغي���ان �ساف���ر، اأثبت 

ذاته بني اأقرانه باأن���ه بديًا مقد�سًا 
ي�ساه���ي اأب���راج الع���امل يف �ساحة 
وج���دت نف�سها �ساه���دة على ع�سر 
التغير العراقي بني �سنة و�سحاها 
يف مقيا�س العد البابلي، الذي بنى 
ح�سارت���ه من���ذ اآالف ال�سنني بالكد 
والتعب واملثابرة املكللة باالبداع.

م�سه����د فريد من نوع����ه واأنت تد 
حي����ث  احل����دث  قل����ب  يف  نف�س����ك 
االأهازيج الوطنية ممتزجة بدموع 
الف����رح، واألعاب ن����ران مت�ساعدة 
م����ن اأعلى اجلب����ل ال�ساه����ق املكنى 
برم����ز الث����ورة، متوج����ًا بفعاليات 
فني����ة ومو�سيقية ملئ����ات من الفتية 
والفتي����ات برفق����ة عائاتهم، الذين 
ح�سروا بانف�سهم مل�ساركة اأبنائهم 
الفرح بوالدة �سن����ة جديدة حتمية 

اإح����دى  تق����ول  وبه����ذا  الن�س����ر، 
ال�سي����دات احلا�س����رات : " عادة ما 
نقوم باالحتفال يف منزلنا ، ولكن 
هذه املّرة خمتلفة، فقد قدمنا نحن 
لنحتفل بابنائنا هن����ا يف التحرير 
الف����رح والن�س����ر والكرامة  حي����ث 
با�س����رتداد  لن����ا  اعي����دت  الت����ي 

الوطن".
مهرج����ان جماهري يعد االأول من 
نوعه يف تاري����خ العراق احلديث،  
يع����ده ويوؤ�س�سه اأف����راد من زادهم 
يحتف����ل،  اخلا�����س،  اليوم����ي 
يرتاق�����س، و يغن����ي مبج����يء �سنة 
ق����د حتم����ل معه����ا ب�س����رى الن�س����ر 
زاه����ر  مب�ستقب����ل  اأم����ل  ور�سائ����ل 
م����ن  الي�س����ر  ال�س����يء  ول����و  ي����رد 
اأنف�سه����م  قدم����وا  �سه����داء،  جمي����ل 

قراب����ني حلري����ة الوط����ن، رغ����م كل 
االأمل واملعان����اة، يف �سبي����ل اإع����ادة 
ر�س����م ابت�سامة خطف����ت من مامح 
اأمهاته����م، اإ�سراقة تب����دد بع�سًا من 
اأرق اللي����ايل وه����ن �ساهرات بدمع 
اليجف على فراق فلذات اأكبادهم.

التحري����ر ب����كل مناف����ذه، �ساحاته، 
وميادين����ه العراقي����ة، رغ����م توقف 
التق����ومي ال�سنوي ب�سه����ادة الثوار 
بعد رحيل اأيقون����ة الثورة ورفاقه 
االح����رار، ه����و الوحي����د م����ن يحق 
ل����ه ان يبته����ج ويحتف����ي لي�سج����ل 
ماح����م  م����ن  �سط����ورًا  التاري����خ 
بطولية، فميادنا يب����داأ حني تولد 
انت�ساراتنا وينتهي خما�س حمل 
ع�سر لوطن اأو�سك على االجناب، 

وبات موعد بزوغ فجره قريبًا.   
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مل يك���ن ي���وم 25 اكتوبر كباقي االأيام التي م���ّرت بحياتي الطويلة 
واملتعب���ة، واملتنقلة بني خم����س دول، تبعرت على حدودها اأحام 
ع���ودة، حملته���ا معي م���ع كل عبور لبواب���ة جديدة وهوي���ة غريبة 

وحتى ا�سم م�ستعار..
ي���وم متفرد بكل �سيء، كت���ل ب�سرية تزحف نح���و حريتها، يف تلك 
ال�ساح���ة التي ت���ّوج قلبها ن�سب التحرير، ه���ّزت اأ�سوات الهتافات 
جذوع اال�سج���ار، و�سرخ متثال االأّم باأعل���ى �سرخة: اأريد وطن..

حت���ى اجلدران املحيطة بال�ساحة كان���ت تردد �سدى �سوت اجلمع 
املتناغم: نازل اآخذ حقي...

احلق يف وطني ب�ساعة نادرة، ت�سعرتها روح ال�سباب.. 
احل���ق يف وطني يكتب بح���روف ممحّية يف الد�ست���ور والقوانني 
الت���ي و�سع���ت يف �سن���دوق تاقفت���ه االأم���واج و�س���اع يف و�سط 

البحار..ال حق تده يف وطن يبتلع اأبناءه كحوت مفرت�س.. 
ي���وم 25 اأكتوبر، �سرخ ال�ساب، وهو يرفع علمه عاليًا: اريد وطن، 

فجاءه الرد طلقة يف الراأ�س...
يف وطني َمْن يرفع العلم ت�سكته طلقة اىل االبد...

به���ذا الي���وم جئت���ك يا وط���ن، الأبك���ي على حقه���م بالعي����س وحقي 
بالع���ودة، جئتك رافعة ذراعي اىل ال�سماء اأطل���ب من االإله الرحمة 
ليحمي اأرواح ال�سباب ولي�سكت اأنني قلوب االأمهات، جئتك متو�سلة 

اأن ت�سمني داخل اأر�سك، فقد اتعبتني الغربة والوح�سة..
لكن���ي واأن���ا اأتو�س���ل رحمة االإل���ه مرت بني ي���دي املت�سرع���ة قنبلة 

لت�ستقر يف راأ�س حامل مل يطلب �سوى وطن..
اأم�سك���ت م���ع اأختي اأحام ك���ف �سديقة العم���ر اأم ف���رات، الأ�ستظل 
عبه���ا ومنها طريقي مع اجلموع الزاحفة نحو قلب بغداد، �ساحة 

التحرير...
ال اأع���رف طق�س ه���ذه املظاهرة،فاأو�ستن���ي اأم ف���رات التي �سارت 
���ر معنا علبة بيب�سي ك���وال وما�سك واق  ال�ساح���ة بيته���ا، باأن ُنح�سِ
لاأن���ف، ومل يكن معن���ا اأي منها بالطب���ع، ا�سرتينا عل���ب البيب�سي 
وو�سعناه���ا يف حقائبن���ا، رغ���م اإنن���ا �س���د امل�سروب���ات الغازي���ة 
باعتباره���ا ت�سع���ف العظ���ام، مل نن�س اأي�س���ًا اأن نكت���ب اأنا واختي 
اأح���ام على ورق���ة بحجم كف اليد: )اإن اأ�سبن���ا اأو ح�سل لنا �سيء 

ات�سلوا برقم اختنا..... ورقمها.......(.
مل نكن نعرف اأهمية البيب�سي مبظاهرة من اأجل حقوق الوطن، وما 
هي العاقة بني البيب�سي واملظاهرة، وملاذا املا�سك، لكن بعد مرور 
اأقل من ن�سف �ساعة، جاءتنا االأجوبة �سريعة، عندما اأنهالت علينا 
القناب���ل الغازي���ة وال�سوتية وامل�سيلة للدموع، رغ���م اأننا النحتاج 
مل�سُي���ل لدموعنا، لكرة �سن���وات الب���كاء يف عراقنا..كنا ن�سر مع 
جمموع���ة من الن�ساء، املليئ���ات بالقوة والن�س���اط والغ�سب، نحو 
�ساح���ة التحرير م���ن �ساحة الن�س���ر، الن�سر الذي ب���ات اأمل وحلم 
اجلمي���ع، كل جهة اأو حزب، كل وطني اأو فا�سد وحتى القاتل، الكل 

يريده وفق منظوره وروؤيته وهدفه وم�سلحته..

يوم ٢٥ اأكتوبر

عد�سة: حممود روؤوف

   كرم �سعدي

منذ انط���اق التظاه���رات يف العراق، يف 
مطلع ت�سرين االأول املا�سي، تبّنى �سائقو 
الت���ك ت���ك، نق���ل املتظاهري���ن وامل���وؤن اإىل 
�ساحات التظاهر جمانًا، ف�سًا عن توليهم 
دور �سي���ارات االإ�سع���اف يف نق���ل القتل���ى 
واجلرح���ى مّم���ن وقع���وا �سحي���ة العنف 
املف���رط لق���وات االأم���ن �س���د املتظاهرين. 
حتدى �سائقو التوك توك جميع املخاطر، 

وباتوا رمزًا الثورة واأبطالها الغيارى.
الي���وم، بع���د تراج���ع مظاه���ر العن���ف يف 
�ساح���ة التحري���ر، يوا�سل �سائق���و التوك 
ت���وك تقدمي خدمات خمتلفة للمتظاهرين، 
اأبرزه���ا نقله���م اإىل مواق���ع التظاه���رات. 
يق���ول حيدر كاظم، الذي يقود دراجة توك 
ت���وك، اإّنه ي�سعر بالفخ���ر ب�سبب االحرتام 
الكب���ر الذي يظهره النا�س له، م�سرًا اإىل 
اأّن "ه���ذا �سع���ور جمي���ع زمائ���ي �سائقي 
الت���وك ت���وك". حي���در �س���اب يف الواحدة 
والع�سري���ن، �س���ارك يف التظاه���رات منذ 
انطاقه���ا، وتعّر�س الإ�ساب���ات عديدة من 

ج���راء اقتحامه مواقع خط���رة بالقرب من 
ق���وات االأمن التي كان���ت تطلق الر�سا�س 
احلّي بات���اه املتظاهرين: "ال بّد من نقل 
اجلرحى، ومل يكن هناك �سبيل لغرنا يف 
نقله���م". يقول زميله ح�سني الذي ما زالت 
اآث���ار ج���روح بادي���ة يف ج�س���ده: "انقلب 
التوك توك ال���ذي كنت اأقوده واأنا منطلق 
بات���اه متظاهر اأ�سيب يف قدمه. خ�سيت 
اأن تعتقل���ه ق���وات االأم���ن اأو مي���وت اإن مل 
اأ�سعف���ه ب�سرع���ة، لكّني متكن���ت مب�ساعدة 
متظاهري���ن م���ن رف���ع الت���ك ت���ك وحمل���ت 

امل�ساب واأو�سلته اإىل امل�ست�سفى".
مثل ه���ذه الق�س����س يعتبه���ا العراقيون 
هوؤالء  اأّن  موؤكدي���ن  "بط���والت" كب���رة، 
�سجاع���ة  اأو�سم���ة  ي�ستحق���ون  ال�سائق���ني 
وتكرمي���ًا يليق بهم، ومبالغ مالية جمزية، 
ال�سب���اب  ه���وؤالء  �سجاع���ة  اأّن  �سيم���ا  وال 
موثق���ة مبقاط���ع الفيدي���و الت���ي التقطه���ا 

املتظاهرون.
يف �ساح���ة التظاه���ر اليوم يعت���ب التقاط 
ال�س���ور مع دراج���ات التوك ت���وك ظاهرة 
ب���ارزة. ف�"الت���ك ت���ك حبي���ب العراقيني"، 

يقول مازن عطاوي، الذي يزور با�ستمرار 

�ساحة التحرير "للم�ساركة يف التظاهرات 
ودع���م املعت�سم���ني فيه���ا وامل�ستمرين منذ 
اأك���ر م���ن �سهري���ن". يق���ول عط���اوي اإّن 
�سائق���ي التك ت���ك "ميثلون جيلن���ا - نحن 
ال  وطني���ون  ثوري���ون  فه���م   - ال�سب���اب 
طائف���ي  اأو  عرق���ي  انتم���اء  اأّي  يقدم���ون 
عل���ى الوط���ن. لذل���ك، ي�ستحق���ون التقدير 

واالحرتام الذي يحظون به االآن".
�س���ور الت���ك ت���ك اأ�سبح���ت ت�ساه���د اليوم 

يف كّل م���كان يف الع���راق، مر�سوم���ة على 
هيئ���ة  وعل���ى  ال�س���وارع،  يف  اجل���دران 
اأجه���زة  خلفي���ات  يف  تو�س���ع  مل�سق���ات 
الكومبيوتر والهواتف الذكية، ومل�سقات 
تو�سع عل���ى زجاج ال�سي���ارات وواجهات 
وميدالي���ات  الط���اب،  وكت���ب  املح���ات 
للمفاتي���ح وهداي���ا وجم�سم���ات خمتلف���ة، 
باالإ�ساف���ة اإىل اأّن الت���وك ت���وك يدخل يف 
كث���ر م���ن احلل���ي واالأك�س�س���وارات التي 

تتزي���ن به���ا الفتيات، م���ن قائ���د واأ�ساور 
وحل���ق، مم���ا ب���ات م���ن املظاه���ر الافت���ة 
اأخرًا. حيدر وح�سني و�سائر زمائهما من 
�سائقي التك ت���ك، يعتبون اعتزاز النا�س 
به���م وحتوله���م اإىل رمز للبطول���ة يع�سقه 
العراقي���ون "جائ���زة كب���رة"، ويوؤكدون 
اأّنه���م يقاَبل���ون على مدار الي���وم برتحاب 
وح���ّب واإعج���اب. يقول ح�س���ني اإّن "عددًا 
كبرًا من املواطن���ني التقطوا �سورًا معي 
برفق���ة التوك توك. وراأيت �سورًا يل واأنا 
اأقود التك تك تنت�سر على مواقع التوا�سل 
االجتماعي، و�سفحات اجلرائد، واملواقع 
االإخباري���ة املحلي���ة والعربي���ة م���ع اإ�سادة 
هداي���ا  ت���وك".  الت���وك  ب�سائق���ي  كب���رة 
خمتلف���ة يتلقاها ال�سائقون من املواطنني، 
خ�سو�س���ًا زائري �ساح���ة التظاهر، الذين 
ال ت�سم���ح ظروفه���م اخلا�س���ة بامل�سارك���ة 
با�ستم���رار، بح�س���ب ح�س���ني. يوؤكد كامه 
حي���در، الذي يقول اإّنه تلقى هدايا عديدة، 
منه���ا ماب����س وحلويات فاخ���رة و�ساعة، 
"يفر�س���ون علين���ا  باالإ�ساف���ة اإىل مبال���غ 
اأن ناأخذه���ا". ي�سي���ف حي���در: "اأو�سل���ت 
امراأة من �ساحة التحرير اإىل خارج موقع 
التظاه���ر، وبعدم���ا اأ�س���ادت ب�سائقي التك 
ت���ك وبطوالتهم، وه���ي عب���ارات ن�سمعها 
با�ستم���رار، اأهدتني خامت���ًا كانت ت�سعه، 
وقال���ت: ه���ذا هديت���ي ل���ك، بع���ه وانتف���ع 
من���ه اأو اأه���ده اإىل والدت���ك اأو زوجتك يف 
امل�ستقب���ل". يتابع: "تفاج���اأت الحقًا حني 
قّيمت اخلامت يف حمل امل�سوغات، بقيمته 

العالية ج���دًا. كان اأغلى هدي���ة اأتلقاها يف 
حياتي واأثمن ما امتلكته يومًا".

كّل تل���ك املواق���ف الت���ي يعي�سه���ا �سائق���و 
دراج���ات التك ت���ك اأ�سعرته���م بقيمة عالية 
قب���ل  عل���ى خ���اف احل���ال  املجتم���ع،  يف 
انط���اق التظاه���رات، اإذ كان الت���وك توك 
غ���ر مرغوب في���ه ب�سبب ت���اوز �سائقيه 
القوانني املروري���ة وقيادتهم عك�س اتاه 
ال�سر وتاوزه���م عل���ى االأر�سفة لل�سر 
عليها، وي�ساعده���م يف هذا غياب القانون 
ال���ذي يحا�سب هذه الدراج���ات، باالإ�سافة 
اإىل اأّن ع���ددًا كب���رًا من العراقي���ني كانوا 
ي���رون يف رك���وب الت���ك ت���ك تقلي���ًا م���ن 
مكانته���م االجتماعي���ة. كّل ه���ذا زال االآن، 
ويعلق ح�سني: "يبت�سم يل �سرطي املرور، 
الفخم���ة  ال�سي���ارات  �سائق���و  ويحيين���ي 
ويف�سح���ون يل املج���ال الأمّر م���ن اأمامهم. 
االإ�س���ادات اأ�سمعه���ا اأينما اأك���ن واأنا اأقود 
الت���ك تك، ه���ذا االح���رتام والتقدير ياقيه 

جميع �سائقي التك تك".
يتابع ح�سني، قائ���ًا اإّن عراقيني مغرتبني 
يت�سلون بهم ويتحدثون معهم ويعّبون 
ع���ن فخره���م واعتزازهم بجمي���ع �سائقي 
الت���ك تك: "كث���رون يلتقطون �س���ورًا لنا 
الإر�سالها اإىل ذويهم واأ�سدقائهم املغرتبني 
يف اخل���ارج، وبع�سه���م يطلب���ون من���ا اأن 
نتحدث مع اأ�سقائه���م ومعارفهم املغرتبني 
عب الهات���ف. كثرون يجه�س���ون بالبكاء 
وهم يتحدث���ون اإلينا، فعب���ارات وم�ساعر 

احلب التي نتلقاها نعجز عن و�سفها".

ال���ت���ك ال���ت���ك ال����ع����راق����ي... رم����ز ال����ث����ورة واأب������و ال��غ��ي��رة

راأ�س ال�شنة امليالدية بنكهة وطنية من قلب التحرير

"رم��ز الثورة" و"البطل" و"اأبو الغ��رة" كّلها مع غرها من عبارات 
اأخ��رى متجيدي��ة يطلقه��ا متظاه��رون عل��ى الت��ك ت��ك،  كث��رة 
و�س��ائقيها، يف �س��احة التحرير و�س��ط العا�س��مة العراقية بغداد، ملا 

لهذه الدراجة من ف�سل يف التحركات
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عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 
 

 بدا ح�سور املراأة  العراقية 
طاغيًا يف ال�سور ومقاطع 

الفيديو التي انت�سرت يف و�سائل 
التوا�سل االجتماعي عن هذه 
املظاهرات واأن�سطتها املختلفة 

�سواء يف بغداد اأو املحافظات 
وهناك ق�س�س عديدة للدور 

الكبر الذي تلعبه املراأة يف  
دعم االحتجاجات  ، ومن هذه 

الق�س�س حكاية زينب  التي 
ال تزال تعمل على اإي�سال  
املواد الطبية للمتظاهرين 

وحتر�س على احل�سور يوميًا 
اإىل �ساحة التحرير يف قلب 

بغداد حيث يتجمع املحتجون، 
وكتبت تلخ�س جتربتها: اأنا يف 
�ساحة التحرير، لي�س بو�سفي 

متظاهرة بل كاأم.

 اأخ����اف كثرًا على ال�سب����اب هنا واأمتنى 
اأن ال ُيهدر دٌم اأكر، بل واأخاف حتى على 
م����ن يرتدي الزي الع�سك����ري ويقف وهو 
خائف م����ن االأوامر الأنه ابن بلدي اأي�سًا. 
واأخاف على َمن يف �ساحة التحرير ويف 
اأغلبهم  الأن  اأحد" وعلى اجل�س����ر  "جب����ل 
ول����د بعد ع����ام 2003، ومل يعي�سوا حتت 
ا�ستب����داد �س����دام ح�س����ني لكنه����م �سعروا 
بالف�س����اد ال����ذي يحدث حوله����م وبتحطم 
اآماله����م. اأ�سعب �سيء اأن تعي�س با اأمل. 
لق����د و�سلوا اإىل مرحلة �سع����روا فيها اأنه 
مل يع����د لديهم �سيء يخ�سرون����ه بعد االآن 

لذا قدموا دماءهم.

كان ح�س����ور الن�س����اء يف االأي����ام االأوىل 
قلي����ًا، ث����م ب����داأ يتزاي����د. ب����تُّ اأرى ن�ساء 
م����ن كل االأجي����ال ومن خمتل����ف ال�سرائح 
االجتماعي����ة. بتُّ اأرى اجل����ّدات اللواتي 
يجهزن اخلبز وال�سياح )اخلبز امل�سنوع 
م����ن طح����ني االأرز( وبائع����ات ال�ساي اإىل 

جانب ال�سابات الع�سريات.
راأيت املراأة البغدادية يف �ساحة التظاهر 
ب�سورتها الفولكلورية التي مل اأرها منذ 
زمن طوي����ل، تلك اخلات����ون التي ترتدي 
العباءة وال�سيلة و"اجلاب" يف جانبها، 
تق����ف تدع����و ربه����ا وهي ترت����دي حمب�س 
�سذر يف يدها وت����ردد "الله ين�سركم الله 

يحفظكم ويبعد ال�سر عنكم".
راأيت اأمه����ات بعمري قّدمن م����ع اأبنائهن 
وراأي����ت �سباي����ا و�ساب����ات وه����ن يهتف����ن 
ال�سب����اب  طم����وح  ب����كل  ع����ال  ب�س����وت 
وجموح����ه، ال����ذي اأ�سعر اأنن����ا فقدناه مع 
كن����ا )كجي����ل(  اأ�سي����اء كث����رة فقدناه����ا. 
نتعر دائم����ًا بخيبات كث����رة لكن هوؤالء 
ال�سابات وال�سب����اب اأقوياء اأكر منا وما 
زالوا بعنفوانهم واأمتنى اأن ال ميروا مبا 

مررنا به.
مل اأمتك����ن من حب�س دموعي يف كثر من 
احل����االت االإن�سانية ومواق����ف الت�سامن 
الت����ي �سهدته����ا هن����اك. وه����ي كث����رة ال 

اأ�ستطيع اخت�سارها.
�ساه����دت ق�س�س����ًا عدي����دة، راأي����ت امراأة 
فقدت اثنني من اأبنائها )�سهداء( وجاءت 
اإىل ال�ساح����ة م�س����رة عل����ى اإع����داد اخلبز 
وتوزيعه عل����ى املتظاهرين، قائلة :"اأنتم 
اأبنائي الذين �ستعو�سوين عن اأبنائي".
وراأي����ت ام����راأة كانت ت����وزع الطعام على 
املتظاهرين وقد قدم����ت دون علم زوجها 
االأمامي����ة  ال�سف����وف  يف  اأن����ه  لتكت�س����ف 
والتقي����ا  اجل�س����ر،  عل����ى  للمتظاهري����ن 
ق����رب اجل�س����ر، على الرغم م����ن اأنه املكان 
االأخط����ر بالن�سب����ة للمتظاهرين، اإذ ميثل 
من يقف����ون هناك ال�سات����ر االأول وطليعة 

املتظاهري����ن الذين كلما تقدم����وا اأبعدوا 
القوات االأمني����ة ومدى القناب����ل امل�سيلة 
للدموع عن �ساح����ة التحرير. لذا يتحدى 
املتظاهرون القوات االأمنية )وي�سمونها 
قوات مكافح����ة ال�سعب ولي�����س ال�سغب( 
اإىل  اخلل����ف  اإىل  دفعه����ا  ويحاول����ون 

منت�سف اجل�سر.
�سعاد ج����اءت من املو�س����ل  وهي موظفة 
لكنه����ا طلبت منحه����ا اإج����ازة لت�سارك يف 

االحتجاجات 
عندما ب����داأت املظاهرات كنت اأراقبها من 
مدينتي البعيدة ع����ن بغداد، وبداأت اأرى 
�سورًا موؤث����رة يف مقاط����ع الفيديو التي 

انت�سرت تبني �سجاعة ال�سباب، مل اأ�ستطع 
كبح تدفق دموعي اأو النوم واأنا اأفكر يف 

اأو�ساع املتظاهرين وم�سرهم.
قل����ت لزوج����ي وه����و خري����ج جامعة ومل 
يح�س����ل عل����ى وظيف����ة "اأري����د اأن اأذه����ب 
"وي����ن  م�ستغرب����ًا  ف����رد  التحري����ر"  اإىل 

تروحني؟!"
لكن����ه يف النهاي����ة   تراج����ع عندم����ا راأى 
اإ�س����راري على الذهاب وامل�ساركة يف اأي 
�سيء مهما كان ب�سيطًا مع اأبناء وطني .

وبداأن����ا بجم����ع تبعات وقررن����ا الذهاب 
اإىل بغ����داد م����ن دون عل����م اأهالين����ا الأنهم 
كان����وا يخ�سون على حياتن����ا ويرف�سون 

بغ����داد  اإىل  و�سلن����ا  عندم����ا  ذهابن����ا. 
ق����رب �ساح����ة التحري����ر و�ساألن����ا  ذهبن����ا 
ع����ن امل�ستلزم����ات االأك����ر احتياج����ًا لدى 
املتظاهري����ن و�سجلناها، ثم بداأنا برحلة 
ت�س����وق وجمعن����ا م����ا ن�ستطي����ع �س����راءه 

باملبلغ املتوفر لدينا.
ذهبن����ا اإىل موق����ع التظاه����ر م����ن منطق����ة 
قرب ج�سر ال�سن����ك، لكننا واجهنا اإطاق 
يف  نحتم����ي  اأن  فحاولن����ا  قربن����ا  ن����ار 
م����كان قري����ب حت����ى نتمكن م����ن موا�سلة 
الت����ي  امل�ساع����دات  واإي�س����ال  طريقن����ا 
بحوزتن����ا، و�ساهمن����ا م����ع االآخري����ن يف 
م�ساع����دة البع�س ممن تعر�س����وا لقنابل 
الغ����از امل�سي����ل للدموع،)الت����ي ي�سمونها 

دخانية(.
وخرجنا نبحث ع����ن طريق اآخر يو�سلنا 
اإىل �ساحة التحرير، حتى و�سلنا ونحن 
حمّملون بامل�ستلزمات الطبية والوقائية 

واملاأكوالت.
واأ�ساف����ت م����رمي اأن����ا �سعي����دة لروؤية كل 
�سرائ����ح ال�سع����ب العراق����ي ت����رتح مثل 
ه����ذه البطول����ة وتتكاتف به����ذه الطريقة 
ول����ن ي�ستطي����ع اأح����د تفري����ق �سعبنا بعد 
ذل����ك. �سب����اح ها�س����م خريج����ة جامعة مل 
حت�س����ل عل����ى وظيف����ة قال����ت  اإنه����ا كانت 
حتلم  بالي����وم الذي اأرى فيه وجهًا مدنيًا 
ملدينت����ي الت����ي تكالب����ت عليه����ا احلروب 

واالأزمات واالأعراف الع�سائرية.
كن����ا نفتق����د روؤي����ة فت����اة جامعي����ة ت�س����ر 
يف ال�س����ارع اأو حت����ى تلب�����س م����ا حت����ب. 
فمجتمعن����ا ُي�سع����ف الفت����اة ج����دًا ويحد 
كثرًا من حريته����ا، ولكن بعد اأن خرجت 
اإىل �ساحة االعت�سام مل اأمتالك نف�سي واأنا 
اأرى �ساباتن����ا مبختل����ف االخت�سا�س����ات 
والت�سكي����ات وه����ن ي�س����رن يف الطريق 
برفقة زمائهن وينادي����ن بتغير النظام 
ب�سوت ع����ال ويهتفن باحلري����ة واملدنية 
التي مل نرها يوم����ًا، لكني �سهدت معناها 
يف املظاه����رة عندما راأيت الطبيية بزيها 
واملهند�س����ة واالأ�ست����اذة واملعلم����ة وه����ن 
مي����اأن املكان بهتافاتهن �سد كل من يريد 

اأن ي�سعف اأ�سواتهن.

املراأة يف �شاحة التحرير.. اأٌم واأخت وت�شاعد يف دعم التظاهرات

 متابعة االحتجاج 

النا�س���ط  اختط���ف  امل�س���ادر  واأ�ساف���ت 
امل���دين اأحم���د ح�س���ن ها�س���م بع���د بع���د 

خروجه من �ساحة التحرير.
بدورها، اأعلنت املفو�سية العليا حلقوق 
االإن�سان يف العراق منذ اأيام، اأن اإجمايل 
اإح�سائي���ات اخلط���ف والفق���دان املوثقة 
ر�سمي���ًا لدى مكاتبه���ا بلغ���ت 68 حادثًا، 
منذ انطاق احلرك���ة االحتجاجية مطلع 

اأكتوبر.
كما اأ�سارت املفو�سية اإىل اأن عددًا َمْن مل 
يك�سف عن م�سرهم حتى اليوم بلغ 56 
نا�سط���ًا، وذلك بعد اإطاق �سراح نا�سطي 

كرباء ال� 12 قبل اأ�سبوعني.
وتته���م مفو�سي���ة االأمم املتحدة حلقوق 
ا�سمته���ا  م�سلح���ة  جماع���ات  االإن�س���ان  
م���ن  وا�سع���ة  بتنفي���ذ حمل���ة  باملنفلت���ة  
عملي���ات اخلطف واالغتي���ال ملتظاهرين 
يف  ال�سعب���ي  احل���راك  يف  ونا�سط���ني 

العراق.
تتواىل االأنباء عن مقتل ن�سطاء �ساركوا 
االأوىل.  اأيامه���ا  من���ذ  التظاه���رات   يف 
حي���ث اغتي���ل  فاهم الطائ���ي )53 عامًا(، 
بر�سا����س جمهولني يف وقت متاأخر من 
لي���ل التا�سع م���ن كان���ون االأول 2019(، 
يف مدينة كرب���اء املقد�سة لدى ال�سيعة، 
بينم���ا كان يف طريق الع���ودة اإىل منزله 
م���ن التظاه���رات، بح�س���ب م���ا ق���ال اأحد 

جرانه لوكالة فران�س بر�س.
وكتب فاهم عب �سفحت���ه على في�سبوك 
قب���ل اأق���ل م���ن 24 �ساع���ة م���ن اغتيال���ه 
"�سننت�سر ويعود الوطن لنا رغمًا على 
اأنوفك���م.. رغم الوجع بداخلن���ا، اإال اأننا 
نبت�سم بغ�سًا بك���م وباأحزابكم العفنة". 
وذل���ك يف اإ�سارة اإىل االأح���زاب العراقية 

املتهمة التي ت�سفها �سعارات املتظاهرين 
ب�"الفا�سدة".

واىل جان���ب مقت���ل الطائ���ي، ع���ر على 
جث���ة نا�سط���ة �ساب���ة تبلغ م���ن العمر 19 
عام���ًا قتلت بطريق���ة ب�سعة بع���د خطفها 
عائلته���ا.  من���زل  خ���ارج  جثته���ا  وت���رك 
وقال علي �سلمان وال���د النا�سطة زهراء 
لوكالة فران����س بر�س "كنا نوزع الطعام 

وال�سراب عل���ى املتظاهرين يف التحرير 
ومل نتعر����س للتهدي���د ق���ط، لك���ن بع�س 
النا����س التقطوا �س���ورًا لن���ا". واأ�ساف 
اأنه���ا تعر�ست  الطبي���ب  تقري���ر  "اأثب���ت 

ل�سعقات كهربائية".
فيما اغتيل ال�ساب  علي الع�سمي، و�سط 
النا�سري���ة مبحافظة ذي قار.حيث   قتل 
داخل �سيارة �سقيقه، ظن���ًا من القتلة اأنه 

�س���ام الع�سم���ي، وفق���ًا لرواي���ات عل���ى 
و�سائل التوا�سل االجتماعي.

ونع���ى �سقيق���ه االأكب، �س���ام الع�سمي، 
اأخاه، يف من�سور عل���ى موقع في�سبوك: 
"هذا الذي قتلتوه اأخي ال�سغر ولي�س 

اأنا، وحفل زفافه بعد اأ�سهر من اليوم".
وتاأت���ي عملي���ة اغتي���ال عل���ي الع�سمي، 
الت���ي قد تك���ون باخلطاأ، لتكم���ل �سل�سلة 
االغتياالت الب�سعة للنا�سطني العراقيني 

على يد م�سلحني جمهولني.
وه���وؤالء النا�سط���ون مت حتييده���م م���ن 
امل�سه���د العراقي، من ب���ني اأكر من 400 
قتي���ل، ونح���و ع�سرين األ���ف جريح، منذ 
اندالع االحتجاجات ال�سعبية يف اأكتوبر 

املا�سي.
ويق���ول نا�سط���ون اإن اله���دف من موجة 
ع���ن  اأ�سواته���م  اإ�س���كات  االغتي���االت 
املطالب���ة مبحارب���ة الف�س���اد ومنع���م من 
التعبر عن رف����س التدخل االإيراين يف 

�سوؤون بلدهم.
وي�سه���د العراق حملة خط���ف وتخويف 
جمهول���ة،  جه���ات  تنفذه���ا  وتروي���ع، 
وكيانات م�سلحة وخارجني عن القانون، 
ح�سب ما تقول جهات دولية، فيما حتوم 
ال�سبه���ات حول اأياد حملية، مدعومة من 

اإيران.
وقد  تزايدت حمات الرتهيب واخلطف 
وقت���ل املتظاهري���ن يف االآون���ة االأخرة 
االأول  من���ذ  ي�سه���د  ال���ذي  الع���راق،  يف 
م���ن ت�سري���ن االأول  موج���ة احتجاجات 
وا�سع���ة انطلقت من بغ���داد، لتت�سع اإىل 
حمافظ���ات اجلنوب، مطالب���ة ب�"اإ�سقاط 
وق���د  والف�س���اد".  املحا�س�س���ة  نظ���ام 
اأ�سف���رت تلك التظاهرات ع���ن مقتل اأكر 
م���ن 500 �سخ�س واإ�ساب���ة اأكر من 20 

األفًا بجروح.

ا�شتهداف نا�شطي  االحتجاجات  م�شتمر.. جنا من اغتيال بكامت �شوت

يبدو اأن م�سل�سل 
االغتياالت واخلطف 
والتعدي على 
النا�سطني يف العراق 
م�ستمر اإىل اأجل 
غر م�سمى، اجلديد 
اليوم اأن م�سادر اأكدت 
جناة مدير دائرة 
الرعاية االجتماعية 
يف حمافظة كربالء، 
�سامر امليايل، اأم�س 
االأول اخلمي�س، 
من حماولة اغتيال 
باأ�سلحة كامتة 
من قبل م�سلحني 
جمهولني، يف ق�ساء 
طويريج �سرقي 
املحافظة.

 

 علي بداي

 ، ه���وؤالء ال�سب���اب ال�سلمي���ون املرابط���ون ب�ساح���ات التحري���ر من���ذ �سهري���ن 
وعوائله���م، واأحامه���م، واأغانيهم، ولوحاته���م، واالألفة الت���ي خلقوها، واملراأة 

التي اإحرتموها، وال�سجاعة املذهلة التي �سطروها هم من ي�ستحق العراق!
هوؤالء ال�سباب الذين مل يتلوث���وا بال�سعارات، والتحّزب، والي�سقط واليعي�س، 

هم من يحعلني اأعتز بعراقيتي!
هوؤالء الذين اأتوا بجواربهم املمزقة وقم�سانهم املهرتئة حاملني معهم عوزهم، 

ونق�س تعليمهم، هم من ي�ستحق ثروات هذا الوطّن
هوؤالء الذين زهدوا باملنا�سب فما طلبوا اإال وطنًا، هم من ي�ستحقون وطنهم!

ه���وؤالء الذي���ن ُقتلوا باملئات فما اإهتم بقتلهم اأحد! ه���م من يهمني ال الدخاء من 
غر اأهل الباد

هوؤالء هم اأهل الباد، َمن يقتلهم فقد قتل الباد، وَمن نا�سرهم فقد نا�سر الباد 
وال كرامة بدون كرامتهم وال اإ�ستقال لدولة الحترتمهم!

ه���وؤالء وثورتهم هم َمن �سب���ب لاإ�سام ال�سيا�سي �سداعًا اأفق���ده توازنه ف�سار 
ما �سار!

لقد �سبعنا �سعارات، ال�سعار ميثلني غر:
ال اأمركا وال ايران..... امللعب بالتحرير امللعب!

ال اأمركا وال اإيران.... 
امللعب بالتحرير امللعب!
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يوميات �ساحات االحتجاج

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لي�س �شوى العراق

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج  

كتبت ال�ساعرة نور�س 
اجلابري، �ساحبة ديوان "يف 

حنجرتي طائر من�سي" بداية 
املوجة الثانية من التظاهرات 

العراقية، التي اأطلق عليها 
الق�سيدة: ت�سرين" هذه  "ثورة 

حني ينطق الدم
تبداأ الثورة،

�سباق ر�سا�س و عناق املوت
الر�سا�س اأعمى

ال يفت�س اإال يف ج�سد ال�سحية
وال ينبت يف حديقة الوطن

غر اأ�سالك �سائكة
و اأفاع تنزع جلدها لتتلون كل 

يوم
بينما االأ�سجار جته�س اأوراقها

بدافع العزلة
والتحرر

يكرب ظل االأمهات
وهو يحت�سن اجلثث الذابلة

ومنذ داية هذه التظاهرات يف 25 ت�سرين 
االأول املا�س���ي، ت�س���ارك نور�س )26 عامًا( 
كم�سعفة يف م�ست�سف���ى ال�سيخ زايد �سمن 
املناوبة الليلية، وبعد انتهائها يف ال�سباح 
الباكر تنطل���ق نحو مهمة اأخرى كمتطوعة 
يف املفارز الطبية داخل �ساحات التظاهر.

التابع���ة  امل�ست�سف���ى  يف  نور����س  وتعم���ل 
ل���وزارة ال�سح���ة كاأخ�سائي���ة ب�سري���ات. 
تق���ول ل�"االحتج���اج": "ذهب���ت للتحري���ر 
ب�سكل مدين اأول مرة لكن مع الوقت عرفت 
اأن با�ستطاعتي تقدمي امل�ساعدة، خ�سو�سًا 
بع���د �سحبنا م���ن امل�ست�سفي���ات كمتطوعني 

يف اإ�سعاف املتظاهرين والطوارئ".
وعن هذه التجربة اليومية تقول ال�ساعرة 
"كن���ت عل���ى احت���كاك مع امل���وت والعنف 
ب�س���كل مبا�سر، كن���ت اأمل�سه بي���دي واأبعده 

ع���ن االآخرين لو ا�ستطعت وكنت اأف�سل يف 
ذلك اإذ تكون يده اأقوى.. لاأ�سف".

ونقلت �سهادتها العينية من خال م�ساعرها 
ال�سخ�سي���ة بالرع���ب واله���رب م���ن امل���وت 
وفق���دان الثقة باأي م�ساعدة حتى الو�سول 
اإىل تم���ع بع����س �سائقي التك ت���ك لت�سل 

عب اإحدى املركبات ل�ساحة التحرير.
ورغم كل ذل���ك، وجناتها بال���كاد من املوت 
مرت���ني، كم���ا قال���ت نور����س، اإال اأنها عادت 
جم���ددًا لعمله���ا اليوم���ي ب���ني امل�ست�سف���ى 
ومفرزة طبية اأخ���رى، يف �ساحة اخلاين 

التي �سارت بيد مكافحة ال�سغب.
وع���ن م�ساهداته���ا  تق���ول  نور����س "بع���د 
يبق���ون  واجلرح���ى،  امل�ساب���ني  اإ�سع���اف 
يف �ساح���ة التحري���ر ويرف�س���ون الع���ودة 
لبيوتهموعندما ت�ساألني الواحد منهم )هل 

�سرتج���ع؟( فيجيب���ك )مل���اذا؟ ه���ل ا�ستقالت 
احلكوم���ة الأعود؟..هذا االإ�س���رار والوعي 

عندهم عجيب(".
وتخبنا عن طفل عمره 9 اأعوام، عاجلته، 
، عند جرف دجلة "قلت له ال تذهب لناحية 
قوات ال�سغب فقال يل )�ساأذهب( �ساألته )ال 
تخاف املوت؟( قال "ال اأخاف(.. تخيلي!". 
وعب من�سوراتها العامة يف في�سبوك، تنقل 
نور�س بني احلني واالآخر يومياتها واآمالها 
يف م���ا ميكن حتقيقه عب "ثورة ت�سرين"، 
منها ما كتبته عن م�ساركة الن�ساء من داخل 
بيوتهن يف اإع���داد الطعام، ودعم امل�ساركة 
الطابي���ة، والتحذير من ترك مبنى املطعم 
الرتكي ورف�س حماول���ة الدخول للمنطقة 
اخل�س���راء وح���ث املتظاهرين عل���ى البقاء 
�ساح���ة  داخ���ل  ال�سلم���ي  االعت�س���ام  يف 

التحري���ر وتزوي���د املتظاهري���ن باالأقنع���ة 
الواقية من م�سيل الدموع والطعام، كتبت 

نور�س ون�سرت ال�سور.
وم���ن يومياتها يف اإ�سعاف امل�سابني كتبت 
نور����س ع���ن �ساب���ة عراقية تنك���رت بثياب 
ال�سّبان، قائلة "اأم����س )31 ت�سرين االأول( 
يف امل�ست�سف���ى و�سلتن���ا ح���االت اختن���اق 
واإ�ساب���ات بالر�سا����س وغرها، من بينها 
الط���وارئ وكان���ت حتت���اج  حال���ة دخل���ت 
تخطيطًا للقلب، وحني اقرتبت منها وجدت 
اأنها فتاة لك���ن ترتدي ثياب رجال، وتخبئ 
�سعره���ا، وحني ا�ستع���ادت وعيه���ا �ساألتها 
مل فعل���ت ذل���ك، فقال���ت يل )اأخ���ي ا�ست�سهد 

واليوم اأنا مكانه".
كم���ا كتبت نور�س ع���ن تعام���ل الرجال مع 
الن�س���اء يف �ساح���ات التظاه���ر م���ن خ���ال 

تربته���ا ال�سخ�سي���ة، قائل���ة "ممتنة منك 
ي���دي الت���ي ال تقوى عل���ى فتح قنين���ة املاء 
فتطل���ب اأن ت�ساعدين بهذا واأنت ت�ست�سنق 
 !! االأوك�سج���ني  اله���واء ب�سعوب���ة حت���ت 
ممتن���ة من���ك واأن���ت حتم���ل االأدوي���ة الأنك 
تده���ا ثقيل���ة عل���ي.. ممتن���ة من���ك واأنت 
تغ�س���ل وجهي م���ن تاأثر الغ���از وتخبين 
باأنن���ي ا�سجع من األ���ف رجل، مت�سك بيدي 

وتقول ميكنك اإنقاذ املزيد".
وو�سفت نور�س حال ال�سابات املتطوعات 
يف اإ�سع���اف اجلرحى وامل�سابني، ون�سرت 
�س���ورًا لها معه���ن، قائلة "ه���وؤالء الفتيات 
عظيم���ات  ب���ل  فق���ط،  �سجاع���ات  ل�س���ن 
خ���ويف  م���ن  اأخج���ل  ج���دًا.  وعراقي���ات 
اأمامهن، فهّن م�ستعدات للموت الإنقاذ حياة 

االآخرين".

ه��واي��ات��ه��م مل��م��ار���ش��ة  ال��ت��ح��ري��ر  ���ش��اط��ئ  اإىل  ي��ل��ج��اأون  ال�����ش��م��ك  ���ش��ي��ادو 

 بدر �ساكر ال�سياب �شاعرة وم�شعفة و19 �شاعة يوميًا يف خدمة االحتجاجات

الريح ت�سرخ بي عراق
و املوج يعول ب���ي عراق ، عراق ، لي�س �سوى 

عراق 
البحر اأو�سع ما يكون و اأنت اأبعد ما يكون

و البحر دونك يا عراق
باالأم����س ح���ني م���ررت باملقه���ى ، �سمعت���ك ي���ا 

عراق
وكنت دورة اأ�سطوانة

هي دورة االأفاك يف عمري، تكّور يل زمانه
يف حلظت���ني م���ن االأم���ان ، و اإن تك���ن فق���دت 

مكانه
هي وجه اأمي يف الظام

و�سوتها، يتزلقان مع الروؤى حتى اأنام
م���ع  ادله���ّم  اإذا  من���ه  اأخ���اف  النخي���ل  ه���ي  و 

الغروب
فاكتّظ باالأ�سباح تخطف كّل طفل ال يوؤوب

من الدروب
وهي املفلّية العجوز وما تو�سو�س عن حزام

وكيف �سّق القب عنه اأمام عفراء اجلميلة
فاحتازها .. اإال جديلة

زهراء اأنت .. اأتذكرين
تّنورنا الوّهاج تزحمه اأكف امل�سطلني ؟

وحديث عمتي اخلفي�س عن امللوك الغابرين 
ووراء باب كالق�ساء

قد اأو�سدته على الن�ساء
اأبد تطاع مبا ت�ساء، الأنها اأيدي الرجال

اأحببت فيك عراق روحي اأو حّببتك اأنت فيه
ي���ا اأنتم���ا - م�سب���اح روح���ي اأنتم���ا - و اأت���ى 

امل�ساء
و الليل اأطبق ، فلت�سّعا يف دجاه فا اأتيه

لو جئت يف البلد الغريب اإىل ما كمل اللقاء
امللتقى بك و العراق على يدّي .. هو اللقاء

 عامر موؤيد

اأ�سبح���ت �ساح���ة التحرير متنف�س���ًا للعديد م���ن العوائل 
العراقي���ة ال�سيما مع الن�ساطات املدني���ة املنت�سرة بكرة 

يف اأروقتها.
ن�ساط���ات ع���دة اأقامها متطوع���ون وباالأخ�س يف �ساطئ 
التحري���ر فيم���ا مل يتخَل البع����س عن هوايته���م اليومية 

ونفذوها يف �ساحات االحتجاج.
فممار�س���ة الريا�س���ة م�ستمرة، كرة الق���دم وكرة الطاولة 
ال�ساطئي���ة وكذل���ك  املن�س���دة والك���رة  والتن����س وك���رة 

ال�سباحة والريا�سة ال�سباحية.
حمب���و �سي���د ال�سم���ك نظم���وا اأوقاته���م له���ذه الهواي���ة 
واتخذوا من �ساحل التحرير الرابط بني ج�سري ال�سنك 

واجلمهورية مكانًا لهم.
ورغ���م اأن الوق���ت اليعتب مو�سما ل�سي���د ال�سمك اإال اأنهم 
اأ�س���روا عل���ى اأن ميار�س���وا ال�سي���د واأمام اأنظ���ار قوات 

ال�سغب التي تتمركز يف اجلهة الثانية من اجل�سرين.

م�سطفى يو�سف اأح���د املمار�سني لهذه الهواية يقول يف 
ت�سري���ح ل"احتجاج" اإن �سيد ال�سمك منار�سه منذ فرتة 

طويلة وخال فرتة االحتجاج ابتعدنا عن ذلك"0
واأ�س���اف اأن"افتت���اح �ساط���ئ التحرير وتنظيف���ه �ساهم 
اأواًل باإقام���ة العديد م���ن االأن�سطة كاحلف���ات املو�سيقية 

والريا�سات املختلفة فيما نحن مار�سنا هواياتنا"0
وب���ني اأن هذه املنطق���ة كانت قاتلة حي���ث الرمي الكثيف 
بالغ���از امل�سي���ل للدموع لك���ن اليوم هي اآمن���ة لذلك نقوم 

ب�سيد ال�سمك 
واأ�س���ار اىل اأن  ال�سي���د لي����س بامل�ست���وى املطلوب لعدم 
ق���دوم مو�س���م ال�سي���د لكنن���ا مبج���رد و�س���ع �سناراتن���ا 

نعتبها ت�سلية لنا"0
وذك���ر يو�سف وهو  اأحد  املتواجدين يف �ساحة التحرير 
من���ذ االأيام االأوىل اأن "ممار�سة هذه الهوايات داللة على 
�سلمي���ة االحتجاج���ات التي خرجن���ا من اأجله���ا فنحن ال 

ننجر اىل العنف مطلقًا"0
البع����س م���ن حمبي االأ�سم���اك مل يف�سلوا عملي���ة ال�سيد 

والوق���ت الطويل الذي ت�ستغرقه، فق���رروا �سواء ال�سمك 
بطريق ال�سكف على ال�ساطئ

وكث���رًا اأقيمت م���اآدب ل�س���واء ال�سمك يت���بع بها بع�س 
املتظاهري���ن م���ن مي�سوري احل���ال ويتم توزي���ع الطعام 

على املتظاهرين 
يق���ول علي رائ���د اإن يف حديث���ه ل"احتج���اج" اإن �سواء 
ال�سم���ك م���ن املمار�س���ات العراقي���ة املعروف���ة ونحن يف 
�ساح���ة التحري���ر وباالأخ����س ممن بق���ي فيها من���ذ بداية 
التظاهرات، قررنا حتديد يوم واحد يف االأ�سبوع ل�سكف 

ال�سمك"0
وب���ني اأن هن���اك خي���م للمعت�سم���ني يف �ساط���ئ التحرير 
ن�س���ع فيه���ا اأدوات ال�س���واء وبالتايل ف���اإن عملية تقدمي 

ال�سمك للمحتجني ال حتتاج اىل جهد كبر".
واأ�س���ار اىل اأن مائ���دة ال�سمك يتواجد فيه���ا كذلك بع�س 
العوائل العراقية وي�ساركون اإخوتهم املحتجني الطعام 
وكذل���ك يتبع���ون ببع�س امل���ال لنقم ب�س���راء ال�سمك يف 

املرة املقبلة.


