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العدد)62( ال�سنة االوىل - االحد )5( كانون الثاين  2020جريدة يومية توثق انتفا�سة العراقيين ت�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

والبناء بال�سلمية  يوؤمن  �ساب  ُمبادراُت  وال�ساطئ..  النفق  كما  التحرير  اإناَرُة 
ال�س��عر ب��ن النا���س  �س��عراء �س��احات االحتج��اج.... ال�س��عي لع��ودة 
ق���ار ذي  ت����ظ����اه����رات  واأه�������ازي�������ج  ه����ت����اف����ات  يف  ال�����وط�����ن 
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مثل الوالدة القي�سرية، يف ظروٍف ال تتوفر فيها البيئة ال�سحية املنا�سبة وال 
�سروط ال�سالمة، ولد "العراق اجلديد" من رحم النظام اال�ستبدادي الذي خلف 
وال�سلطة  النظام  الدكتاتور يف �سخ�سه،  اختزل  اأن  بعد  دولًة �ساعت معاملها، 

واحلزب والدولة، لتنهار معًا مبجرد �سقوطه.
ت�سكل  اإرادت��ه��م،  دون  العراقيني  على  ُفِر�ست  ح��رٍب  بفعل  التغيريحتقق  والأن 
البديل هو االآخر، هجينًا، على اأنقا�ض الدولة املنهارة، وبف�سالتها. وطوال �ستة 
ع�سر عامًا من حكم ُبني على قاعدة م�سوهة، ُغّيبت الدولة، لت�سبح جمرد وعاٍء 
بناء  اإعادة  الف�ساد. وبداًل من  فيها  ينخر  لنظاٍم طائفٍي، حتا�س�سٍي،  �سيا�سٍي، 
التي  ال�سيا�سية  الطبقة  اأعاقت  املواطنة،  اأ�سا�سها  موؤ�س�سات دميقراطية،  دولة 
مّكنها االحتالل االأمريكي من ب�سط �سيطرتها على �سبه الدولة اخلربة، ا�ستكمال 
امل�سوهة. ومل  �سلطتها  تكري�ض  اجل  لتظل هجينة من  الدولة،  بنيان وهيكلية 
تكتف باالإعاقة الت�سريعية وال�سيا�سية، بل عمدت لبناء منظومة موازية حتول 
للموؤ�س�سات  وافتقارها  ه�سا�ستها،  رغ��م  الدولة"،  "�ُسبه  �سيادة  ب�سط  دون 
بال  طّيعة،  رهينة  العراق  ظل  االحتالل،  �سنوات  وخالل  ال�سامنة.  والقوانني 
قرار م�ستقل وال اإرادة لتحديد وجهة التطور. وبطبيعة احلال، فلم يكن واردًا 

احلديث عن ال�سيادة املنَتهكة، �سكاًل وم�سمونًا حتت �سلطة االحتالل.
كان من نافل القول احلديث عن االإرادة الوطنية، واالإرهاب التكفريي يح�سد 
اأرواح النا�ض، والقتل على الهوية يجعل للهويات الفرعية "كانتونات" حتتمي 
بحوا�سنها الطائفية والعرقية والدينية واملذهبية. وتتبدد دعوات "امل�ساحلة 
العام  املال  املحبة"، ونهب  القبل و"معجون  لتبادل  املجتمعية" لت�سبح والئم 
حتت غطاء التعوي�سات والهبات للتنظيمات امل�سلحة، مقابل ان�سمامها املُخاِدع 

للعملية ال�سيا�سية.!
التي  ال�سيا�سية  للطبقة  هّمًا  ا�ستكمالها،  اأو  الدولة  بناء  عن  احلديث  يعد  ومل 
الف�ساد  و�سفقات  ب��االم��ت��ي��ازات  وا�ستمالته  تخلف،  م��ن  بان�سمام  تو�سعت 
واملواقع احلكومية، ومراكز النفوذ واجلاه. بل تراجع اأي هٍم وطني، بعد اأن 
حكوميًا  مطلبًا  التدخل  لُي�سبح  العراق،  م�ساحة  لثلث  داع�ض  باحتالل  اأُبُتلينا 

قرينًا لل�سيادة.!
مل يكن العراقيون املُنتف�سون يف اأ�سا�ض كل هذا الذي مر على البالد من نكبات. 
واالرتهان  االأجنبية،  القوات  با�ستقدام  تبعاته،  ومواجهة  الهزمية  قرار  الأن 
والكتل  االأح��زاب  ومبباركة  املطلقة،  و�سلطتها  "الدولة"  ق��رار  كان  مل�سيئتها، 
ت�ستهدف  التي  التحديات  مواجهة  ومتكني  ق��درة  م��ن  ال��ع��راق  دت  َج���رَّ التي 
ال�ستباكات  ملعبًا  لت�سبح  والتدخل،  لال�ستباحة  اأرا�سيه  وتعر�ض  �سيادته، 
الغري، و�ساحة لت�سفية احل�سابات بالنيابة. مل يُعد للوطنية موقعًا يف خ�سم 
�سوؤون  اإدارة  يف  احل��رة  االإرادة  ُمرت  و�سَ واملذهبية،  الطائفية  ال�سراعات 
البالد واختيار طريِق التطور الوطني، والت�سّيد على مقدرات العراق وثرواته 

ووجهة تطوره امل�ستقل. 
ودينية  ومذهبية  طائفية  ج��دي��دة،  م�سامني  ذات  ال�سيادة  م��ف��ردة  باتت  لقد 
وقومية، يتنازع الربملانيون با�سمها والءاتهم على امتداداتها يف كل االجتاهات 
وراء احلدود. ومن بني املقاربات املثرية لل�سجن وال�سعور باالنك�سار، اعرتاف 
القيادات العليا املُمَمّثلة يف قمة ال�سلطة "بغرفتيها الت�سريعية والتنفيذية" باأن 
امتداٌد  لكل طرٍف  الأن  فيها،  الدولة وحدودها، حقيقة ال عيب  امتدادتها خارج 
وحظوة، "حتميه من الوطن" ومتده با�سباب القوة يف مواجهة االآخر، وتعزز 

من مواقعه يف ال�سلطة  و"ح�سته" من الغنيمة.
االمتداد  ي�سبح  حني  احلديث،  يجري  �سيادة  اأي  عن  ال�سوؤال  يبداأ  هنا  ومن 
جديدًا  افرتا�سيًا  معنًى  االجت��اه��ات،  كل  يف  ال�سيادة  ح��دود  خ��ارج  ال��والئ��ي 

لالنتماء، حيث ال وجود للدولة الوطنية امل�ستقلة؟.
يحاول البع�ض وهو يربر التاأ�سي�ض ملعنى جديد ل�"الوطنية" وقيمها، بالتحول 
اأو  الثقافات،  �سياغة  وُتعاد  ال��دول،  بني  احل��دود  تختفي  حيث  العوملة،  اىل 
تتالقح، او تتاأ�سل بع�سها على ح�ساب اختفاء ثقافاٍت وتقاليد. قد يكون ذلك 
من بني اأ�سباب متاهي فكرة الوطنية، ِلَكِم التهدمي والتفكيك الداخلي لها، بفعل 
وجتريد  االجتماعي،  الن�سيج  لوحدة  ومتزيقها  الدكتاتورية،  االأنظمة  �سعود 
من  وحرمانه  القرار،  مواقع  من  واإق�سائه  املواطنة،  حقوق  كل  من  املواطن 
احلدود الدنيا من متطلبات العي�ض التي تليق بالب�سر. ودفعه للبحث عن بدائل 

احل�سارية.  املغرتبات  "كرمية" يف 
االإن�سانية،  بالقيم  واملجتمعات  االأف��راد  تغني  اجلوهر،  حيث  من  العوملة  لكن 
بالتوا�سل والتفاعل واخليارات. وبهذا املعنى، مُتد  وترتقي بثقافتها وقيمها 
اركان  من  ركنًا  يجعلها  مبا  والنمو  والتقدم  التطور  با�سباب  واالأمم  ال��دول 
احل�سارة، يوفر "الوطن" فيها كل ما يجعل منه واحة للعي�ض والغنى الروحي 

واملادي.
وال ميكن لهذا اأن يتحقق دون وجود ال�سروط ال�سرورية للدولة نف�سها. فكيف 
"التكوين اجلديد"  ف�سالت دولة ا�ستبدادية متف�سخة، مل  اذا كانت  من حيث 
ت�ستطع ان تكون �سوى �سبه دولة فا�سدة خربة، تت�سارع يف خرابتها هويات 
فرعية، وتتجاذبها والءات تتلّوى على اأي حٍد من تو�سيف االنتماء الوطني..!

رد رئي�ض �سابق ملجل�ض النواب العراقي على �سوؤال حمرج حول �سبب تخليه 
عن اال�ستقواء بالواليات االأمريكية، مبا يلي: "�ساألت مبعوث الرئي�ض االأمريكي 
مطالبي  يل  يحقق  دولتك،  من  اأطلبه  مبا  يل  تتعهد  ان  ت�ستطيع  هل  ماكورك 
"عمي اأكو َمن اأطلب  وامتيازاتي. اأجابني البد يل اأن ا�سمع ثم اأنقل.! قلت له 

منه وينطيني دون ان يطلب مني االنتظار لي�ساأل دولته". 
والبالغة ال�سيا�سية لهذا القيادي املقرر ملكون اأ�سا�سي، ال تتمثل يف هذا، بل يف 

تاأكيده على اأن كل �سيء يتوقف على الطلب واال�ستعداد لال�ستجابة ..!
الفرعية  الهويات  تفرقها  مل  �سيا�سية  لطبقة  ه��وؤالء،  ملثل  ميكن  كيف  هذا  بعد 
فح�سب، بل �سار الوطن بالن�سبة لها "غنيمة"، لن ت�ستبدلها مبفهوم وطنية عفا 

عليه الزمن ..! 
وحتت حكم هذه الطبقة ي�سري وطن بال دولة، دولة بال �سيادة وال ح�سور..

العراق بال دولة:  انتهاٌك لل�سيادة، 
مفتوٌح للتدخل والعدوان..!

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 بقلم متظاهر 
 متابعة االحتجاج 

يف  التظاه���ر  �ساح���ات  �سه���دت 
بغ���داد  العراقي���ة  العا�سم���ة 
واملحافظ���ات اجلنوبي���ة، ام����ض 
ال�سب���ت، زخم���ًا جدي���دًا بتواف���د 
رف���ع  وق���د  نحوه���ا،  املئ���ات 
باإبع���اد  مطالب���ات  املحتج���ون 
الع���راق ع���ن ال�س���راع االأمريكي 
االإي���راين، كم���ا طالب���وا رئي����ض 
اجلمهورية بح�سم اختيار رئي�ض 
م�ستقل للحكومة. وو�سل املئات 
ام����ض  �سب���اح  املحتج���ني،  م���ن 
التحري���ر  �ساح���ة  اإىل  ال�سب���ت، 
عل���ى  بغ���داد،  العا�سم���ة  و�س���ط 
الرغ���م م���ن االإج���راءات االأمني���ة 
املتظاه���رون  ورف���ع  امل�س���ددة 
الفتات توؤك���د على رف�ض حتويل 
الع���راق ل�ساحة ح���رب اأو �سراع 
بالوكالة بني وا�سنطن وطهران.

�ساح���ات  اأن  نا�سط���ون  واأك���د 
ب���داأت تغ����ض باأع���داد  التظاه���ر 
م���ن املتظاهري���ن، الذي���ن رفعوا 
�سع���ارات طالب���وا فيه���ا، باإبع���اد 
العراق ع���ن ال�سراع يف املنطقة، 
االإي���راين  ال�س���راع  �سيم���ا 
االأمريك���ي.  و اأ�سدر النا�سطون، 
بياًن���ا م���ن 4 نق���اط، عل���ى خلفية  
وق���ال    االمريك���ي،  الق�س���ف 
ال���ذي  بيانه���م  يف  املعت�سم���ون 
تلق���ت )االحتجاج( ن�سخ���ة منه، 
الي���وم يف �ساح���ات  "نق���ف  اإن���ه 
ونح���ن  والث���ورة  االحتج���اج 
باأق�سى درجات الثب���ات، نت�سلح 
م���ن  امل�ستم���د  والع���زم  بالهّم���ة 
ت�سحي���ات ال�سب���اب الثائر الذين 

ج���ادوا بدمائه���م الزكي���ة ن�س���رًة 
لوطنه���م امل�سل���وب، وت�سحيح���ًا 

للو�سع ال�سيا�سي".
اأ�ساف اأن "تكرار اأفعال االخرتاق 
لل�سيادة الوطني���ة وعدم احرتام  
املواثي���ق الدولي���ة يعت���رب اأم���رًا 
خط���ريًا ال ميك���ن ال�سك���وت عنه، 
وهو �سل�سلة من اأحداث يجب اأن 

يو�سع لها حد".
اأ�س���ار البيان اإىل اأن���ه "ا�ستجابة 
للم�ستجدات احلالية على ال�ساحة 
العراقية يجب اأن يعرف اجلميع 
موقف ال�ساح���ة الوا�سح الثابت 
من كل ما يجري، وتلخي�سًا لهذا 

املوقف:
1� اأك���دت الث���ورة، وم���ن يومه���ا 
االأول، على فكرة "العراق اأواًل"، 
واأن ال�سب���ب الرئي�س���ي للخروج 
املرك���زي،  املو�س���وع  ه���ذا  ه���و 
وعلي���ه: رف����ض اأي اأمر يتعار�ض 
الوطني���ة ومنه���ا  امل�سلح���ة  م���ع 
اإدخال العراق ب�سراعات ال �ساأن 

له بها.
2- حتمي���ل العملي���ة ال�سيا�سي���ة 
ما بعد 2003 وم���ا متخ�ض عنها 
من حكومات متعددة، امل�سوؤولية 
الكامل���ة مل���ا و�س���ل اإلي���ه العراق 
م���ن �سع���ف اأدى اإىل االنتهاكات 

امل�ستمرة ل�سيادته.
3- مطالبة القوات االأمنية باتخاذ 
موقف وطن���ي وحا�سم يف فر�ض 
االأم���ن وحماي���ة املواطن���ني، وال 
�سيما ثوار �ساحات االعت�سام يف 
عم���وم البالد. الذي���ن يتعر�سون 
لتهديدات م�ستمرة ومنذ انطالق 

الثورة. وح�سر ال�سالح بيدها.

ال�سيا�سي���ة  ال�سلط���ة  نحّم���ل   -4
الت�سوي���ف  نتائ���ج  احلالي���ة 
اال�ستجاب���ة  يف  واملماطل���ة 
ملطال���ب املتظاهري���ن يف اختيار 
اأعمال���ه  ي���وؤدي  وزراء  رئي����ض 
متهيدًا الإج���راء انتخابات مبكرة 
تعي���د الت���وازن للع���راق، وهدفها 
الع���راق  م�سلح���ة  االأ�سا����ض 

وكرامته و�سيادته.
�ساح���ة  يف  متظاه���رون  كان 

التحرير، دعوا اإىل "�سبط النف�ض 
وع���دم الت�سرع باإط���الق امل�ساعر 
ال�سلبي���ة"، فيم���ا رفع���وا الفتات 
"املتظاهري���ن  اأن  عليه���ا،  كت���ب 
اأ�سحاب مطالب حق���ة، ي�سهد لها 
القا�س���ي وال���داين، والبعيد قبل 
ب�"تفوي���ت  مطالب���ني  القري���ب"، 
الفر�سة عل���ى اأ�سح���اب الكمائن 
عل���ى  موؤكدي���ن  واملنافق���ني"، 
�سرورة بق���اء �ساحة التظاهرات 

بعيدة ع���ن "املهاترات ال�سيا�سية 
االإقليمية واملحلية".

ب���الل  امل���دين،  النا�س���ط  وق���ال 
�ساح���ات  "الي���وم  العام���ري، 
اأع���داد  التظاه���ر �سه���دت تواف���د 
كب���رية م���ن املحتج���ني.. مطالبنا 
توح���دت  املحافظ���ات  بجمي���ع 
باجتاه الدع���وة الإبعاد البالد عن 
اأن  مبين���ًا  باملنطق���ة"،  ال�س���راع 
العراق ي���زداد �سياعًا بني القوى 

االإقليمية والدولية ب�سبب القوى 
ال�سيا�سي���ة امل�سيط���رة على حكم 

البالد منذ عام 2003.
عراقن����ا  يك����ون  اأن  "نري����د  واأك����د، 
بحكوم����ة  ونطال����ب  للعراقي����ني، 
م�ستقل����ة، برئا�س����ة م�ستقل����ة تعم����ل 
للع����راق فق����ط ال حل�ساب اإي����ران اأو 
غريها"، داعيًا، رئي�ض اجلمهورية 
برهم �سال����ح، اإىل اأن "يح�سم ملف 
اختي����ار رئي�ض م�ستق����ل للحكومة، 
احلزبي����ة  لل�سغ����وط  يخ�س����ع  وال 

واالإيرانية".
ومل تختل����ف املطال����ب الت����ي ُرفعت 
يف �ساح����ة التحري����ر ع����ن مطال����ب 
الت����ي  اجلنوبي����ة  املحافظ����ات 
تتوا�سل فيه����ا االعت�سامات ب�سكل 
يومي، اإذ �سه����دت �ساحات التظاهر 
ق����ار  وذي  كرب����الء  حمافظ����ات  يف 
والب�س����رة  واملثن����ى  والقاد�سي����ة 
وا�سع����ة  احتجاج����ات  والنج����ف، 
الي����وم، و�س����ط هتاف����ات و�سعارات 
وتن����دد  ال�سلط����ة،  باأح����زاب  تن����دد 
مبختل����ف  اخلارج����ي  بالتدخ����ل 
اأنواع����ه. وو�س����ط اإج����راءات اأمنية 
م�سددة �سهدتها �ساحات التظاهر يف 
اأغلب املحافظات اجلنوبية، �سارك 
العدي����د م����ن املنظم����ات والفعاليات 
التظاه����رات،  يف  املدني����ة  املحلي����ة 
موؤكدة عل����ى دعمها للمطالب املحقة 
اإليه����ا،  املتظاه����رون  يدع����و  الت����ي 
التظاه����رات  �س����وت  اأن  واأك����دت 
�سي�ستم����ر حت����ى حتقي����ق املطال����ب 
امل�سروع����ة. وتتوا�سل التظاهرات 
ال�سعبية يف عموم العراق، يف ظل 
ا�ستم����رار اخل����الف ال�سيا�سي على 

من�سب رئا�سة الوزراء.

 متظاهرو �ساحة التحرير يطالبون باإبعاد البالد 
عن ال�سراعات الدولية  

متابعة / االحتجاج

يف �ساح����ة التحري����ر، ومن����ذ ت�سري����ن االول  
املا�س����ي، قام����ت حم����الٌت �سبابي����ٌة بتنظيف 
ال�س����وارع واإ�س����الح اإنارته����ا. الكث����ري م����ن 
وا�ستق����رت  للمبي����ت،  ُن�سب����ت  ال�س����رادق 
املواكب املخ�س�س����ة ل�سنع الطعام. اآخرون 
وجتهي����ز  احلمام����ات،  بتاأ�سي�����ض  قام����وا 
اأماك����ن ال�سرف ال�سح����ي. فبات����ت ال�ساحة 
املتظاهرون من اخلطف  "مالذًا يحتمي به 
واال�سته����داف يف حال عادوا اإىل منازلهم"، 
اإ�ساف����ًة اإىل كونه����ا من����ربًا ملطالبه����م، حت����ى 
بات����وا ي�سمونه����ا يف م����ا بينه����م "جمهورية 

التحرير".
�سج����اد م�سطف����ى، 25 �سنة، فن����اٌن وخطاط 
ج����اء م����ن الب�س����رة، جنوب����ي الع����راق اإىل 
�ساحة التحرير يف بغداد. وباتت خمطوطة 
مل�سطف����ى  التحري����ر  نف����ق  و�س����ط  دائري����ة 
ت�ستقط����ب ال����زوار اللتقاط ال�س����ور عندها. 
ابن الب�س����رة وّثق، من خالل حروف اخلط 
العرب����ي، اأ�سم����اء قتل����ى تظاه����رات اأكتوبر، 
ويق����ول  �سقوطه����م.  وتاري����خ  واأعداده����م 
م�سطف����ى: "اأجن����زت العم����ل بالتع����اون مع 
فري����ق مكافحة عبوات الغاز امل�سّيل للدموع 
يف نفق التحري����ر، خ�سو�سًا اأنهم زّودوين 
باالأ�سب����اغ وباأ�سماء ال�سه����داء ممن �سقطوا 
وي�سي����ف:  بوطنه����م".  يطالب����ون  وه����م 
ت�سب����ه جيلنا ورغبتنا  بالتعبري  "طريقت����ي 
ب�سلمّي����ٍة بحت����ة. ال بّد لل�سلمي����ة اأن تتحقق، 
وم����ن دونها لن نح�س����ل عل����ى اأهدافنا التي 

نن�سدها من خالل تظاهراتنا".
وال�ساح����ة ت�سم اأي�س����ًا مكتب����اٍت خم�س�سٍة 
اإ�ساف����ة  ب����ني زواياه����ا،  للق����راءة منت�س����رة 
اإىل اأخ����رى متو�سطة داخ����ل املطعم الرتكي 
بطوابقه االأربعة ع�س����ر. ف�ساًل عن تاأ�سي�ض 
اإذاع����ة وجري����دة اأطل����ق عليه����ا ت�سمي����ة "تك 
����ز اجلان����ب االإبداع����ي يتعار�����ض  ت����ك". متيُّ

مع ال�س����ورة النمطية الت����ي اأطلقتها بع�ض 
واملوؤ�س�س����ات  لل�سلط����ة  احلزبي����ة  اجله����ات 
االإعالمية التابعة لها يف بداية التظاهرات، 
ينتم����ون  املتظاهري����ن  ب����اأن  تفي����د  والت����ي 
لطبق����ٍة تفتقر اإىل التعلي����م والثقافة. هذا ما 
ينفي����ه اأحمد، وهو نا�س����ٌط مدين يف بغداد، 
املنت�س����رة  والر�سوم����ات  بالف����ن  "التعب����ري 
يف �ساح����ات التظاه����ر اأظه����ر حال����ًة جامعًة 
للمحتجني م����ن كل طبقات ال�سعب العراقي، 
بينها طبقة واعي����ة مثقفة تتكّون من فنانني 

وت�سكيليني وطلبة و�سحافيني".
ويف ه����ذا االإط����ار، م����ن الالف����ت اأن جمهور 
�ساح����ات االحتجاج متنوٌع، فمنهم املدنيون 
التي����ار  ميثل����ون  الذي����ن  والعلماني����ون 
الي�س����اري، ومنه����م اأبناء التي����ارات الدينية 
واأتباع املراج����ع، اأبرزها التي����ار ال�سدري، 
ومقّل����دي ال�سي����د عل����ي ال�سي�ست����اين. ه����ذا 
التنوع جع����ل طريق����ة احتجاجهم من خالل 

الف����ن غني����ة وق����ادرة عل����ى التعب����ري بف�ساٍء 
علي����ه  ويطغ����ى  اجلمي����ع  يتقّب����ل  مفت����وٍح، 
اجلانب االإبداعي الفني. اإذ تتنّوع اأ�سوات 
املو�سيقى يف �ساحة التحرير بني مو�سيقى 
الراب واللحن العراقي احلما�سي واالأغاين 
تتغن����ى  الت����ي  احل�سيني����ة  وال�سع����ارات 

ب��"الغرية ال�سدرية".
حمتوى اجلداريات واالأغاين املنت�سرة يف 
�ساح����ات التظاهرات مل ت�ستخدم نربة الّلغة 
احل����ادة. ج����اء بع�سها جّديا ب�س����كٍل خمالٍف 
للتوقعات، رافعًة �سق����ف املطالب ال�سيا�سية 
يف ال�س����ارع، واأخ����رى ثائرًة عل����ى العادات 
االجتماعي����ة ب�س����كٍل الف����ت، تتن����اول وجود 
امل����راأة وتتغن����ى بقّوته����ا وبجماله����ا ب�س����كٍل 
علني و�سط تقبل اجتماعي. هذه ال�سعارات 
�سّجعت الفتيات للم�ساركة ب�ساحات الر�سم 
احل����ر، وو�س����ل االأم����ر اإىل فعالي����ات رق�ض 
البالي����ه والهي����ب ه����وب عل����ى اأنغ����ام كلماٍت 

تنتقد ال�سلطة احلكومية واالأمنية.
فاطم����ة حيدر، 22 عامًا، �ساركت يف النجف 
بلوح����ٍة، بعدم����ا �سّجع����ت والده����ا وعائلتها 
على التواج����د معها يف �ساح����ة ال�سدريني. 
تق����ول فاطم����ة "مل اأتوق����ع موافق����ة وال����دي 
يعرت�����ض  مل  اإن����ه  حت����ى  م�ساركت����ي،  عل����ى 
عل����ى ال�س����ور الكث����رية الت����ي الُتقط����ت يل 
ولعائلتي وانت�سارها عرب مواقع التوا�سل 
االجتماع����ي". وت�سي����ف "اأ�سع����ر بالفخ����ر. 
ه����ديف ال�سمني كان ك�سر ال�سورة النمطية 
حول من����ع انت�سار �س����ور املتظاهرات، وما 
يجب اأن ترتديه الن�ساء يف النجف. خرجُت 
م����ن دون العب����اءة التقليدي����ة، و�ساركُت مع 

اأبناء جيلي ب�سكٍل �سلمي".
وت����رى فاطمة اأن هن����اك اختالف����ًا يف كيفية 
الن�س����اء  تواج����د  م����ع  املجتم����ع  تعاط����ي 
بع�����ض  م����ن  بدع����م  الفني����ة  وم�ساركته����ن 
العوائل، الفتًة اإىل اأن هذا "التغيري الفكري" 

�سي�ستمر حتى بع����د انتهاء التظاهرات "اإنه 
انت�س����ار جزئ����ي حتققه الث����ورة، خ�سو�سًا 

يف النجف".
ب����دوره، وال����د فاطمة، حيدر �سن����ون، يقول 
ودوري  للوط����ن،  قربان����ًا  اأوالدي  "اأق����دم 
م����ع فاطم����ة كان حمايته����ا االجتماعية، هي 

�سجاعٌة واأجنزت كل �سيٍء بنجاح".
الر�سم على اجلدران اأمٌر مل يعتد العراقيون 
على روؤيته، على الرغم من حماوالٍت فرديٍة 
ومب����ادراٍت �سبابي����ٍة كانت قد ب����داأت الر�سم 
عل����ى احلواج����ز الكونكريتية، الت����ي تق�ّسم 
�س����وارع بغ����داد وتعزله����ا عن بع�سه����ا، منذ 
ع����ام 2003 وحت����ى ت�سلُّ����م رئي�����ض الوزراء 
امل�ستقي����ل عادل عب����د امله����دي لل�سلطة، حني 

اأ�سدر قرارًا باإزالتها.
يقول �سيزر الوردي، 28 �سنة، وهو م�سّوٌر 
فوتوغ����رايف ويدير فريق "فن ال�سارع" يف 
بغداد، "ُنقدم اأعمااًل فنيًة كثرية، ُحرمنا منها 
ب�سب����ب اإج����راءات ال�سلط����ة احلكومية التي 
كانت متنع تنفيذ هكذا مب����ادرات، واأبرزها 
ق����رب  "بداأن����ا  وي�ستط����رد  ال�س����ارع"،  ف����ن 
ج�س����ر اجلمهوري����ة بتنفيذ جداري����ٍة باخلط 
امل�سم����اري حتم����ل لفظ����ة ال�س����الم. �سقط����ت 
بع����د اأن مت �سربن����ا بقنبل����ٍة غازي����ة، لكنن����ا 
اأعدن����ا ر�سمه����ا". يقول �سيزر "ه����ي و�سيلة 
اعرتا�����ضٍ عل����ى النظ����ام احلكوم����ي املّتبع، 
والذي اأّدى بالبلد اإىل ظروٍف �سعبٍة. وهي 
ثورٌة اجتماعيٌة عمالقٌة يف �ساحة التحرير، 
وبف�سلها بداأ الوعي ال�سيا�سي بالت�ساعد". 
ويتف����ق �سجاد و�سي����زر ح����ول نظرتهما يف 
حالة مل تثمر التظاهرات النتائج املن�سودة. 
اإذ يعتربان اأنه "حت����ى لو مل تنجح الثورة، 
االأه����م بالن�سب����ة لن����ا، اأنن����ا اكت�سفن����ا معنى 
االحتجاج����ات  وطريق����ة  الدميقراطي����ة 
ال�سلمية، للمطالب����ة بحقوقنا امل�سروعة، ما 
يجعلنا عل����ى طريق تغيري احلك����م باأيدينا، 

�سواء االآن اأو م�ستقباًل".

ت�سرين  ���س��ب��اب  ان��ت��ف��ا���س��ة  خ��دم��ة  ف�����ي  ال��ف��ن 



 علي الكرملي 

اإناَرُة احُلرّية
جتتمع فيه الن�سوة ال�سابات كما ال�سباب، 
يقدم����ون كل ما ا�ستطاع����وا من جتهيزات 
مبيت، وطبخ وملب�ض وما غري ذلك. لكنه 
حّثُه����م على ع����دم الوقوف عن����د ذلك فقط، 
اقرتَح اإ�سافة اإنارة ليلية لن�سب احُلرّية؛ 
نح����و  اللي����ل  يف  عتمت����ه  م����ن  الإخراج����ه 
ال�سي����اء والتنوير. بالفعل جنَح يف ذلك، 
ة، واَجه ومن معه  مل يكن االأمر �سهاًل باملرَّ
انتقادات باجلمل����ة؛ لعّدة اعتبارات، منها 
ني، لكنه  اأن االإنارة يجب اأن ترتَك ملُخت�سّ
مل ي�ست�سلم، اأكَمَل االإنارة يف غ�سون ليلة 
ونه����ار، لي�سبح الن�س����ب بُحّلته اجلديدة 

اأيقونة من اأيقونات االنتفا�سة. 
خري����ُج  ثالثين����ي،  �س����اب  فه����د،  يو�س����ف 
اجلامع����ة  م����ن  َوالنظ����م  الهند�َس����ة 
التكنولوجية ببغداد، ا�ستغَل /٧/ �سنني 
يف �سركة اآ�سيا�سيل لالت�ساالت، وعاَمني 
يف نظرَيته����ا ”زين الع����راق“، اأما اليوم، 
فه����و ميل����ك م�سروع����ه اخلا�����ض.  ميتل����ك 
كل مقوم����ات العي�ض الرغي����د يف بلد مثل 
اأن  ب����كل ب�ساط����ة كان باإمكان����ه  الع����راق، 
يعطي ظه����ره لكل االنتفا�سة، لكن الغرية 
املتاأ�سلة يف هذا اجليل، ”جيل البوبجي 
والعطواين، والتمّيع“ الذي ينتمي اإليه، 

جعَلت منه اأن يكون وفيًا لثورة جيله. 

َك�سر التابو، واإعادة االألق
بن�سب����ه خليمت����ه يف عمق حديَق����ة االأُّمة، 
الت����ي يخ�ساه����ا اجلميع، ويتخ����وف منها 
املجتمع؛ الأنها معقل ”اجلن�ض الذكوري/ 
تاب����و  ”املُثلي����ني“ ك�س����َر  الذك����وري“ اأو 
اخلوف والقَلِق منها يف اآن، اأم�َست اليوم 
قبلة الن�س����وة قبل الرجال، والعوائل قبل 
ال�سب����اب، ل����و مل يب����ادر اأواًل لذل����ك الفع����ل 

الب�سيط، ملا انك�سَر ذلك التابو. 
يف �ساحة التحرير، قل����ب بغداد الناب�سة 
ه����ذه االأيام، يوج����د هنالك نف����ق يبداأ من 
ال�سعدون وينتهي عند ال�سنك، و�سَط ذلك 
النف����ق، وُقباَلة الن�س����ب، تتواجد حديقة 
�سغ����رية )باذخ����ة اجلمال( حتت����وي على 
عّدة مرافق �سحية، ذلك املكان بقي ُمغلقًا 

وُمهَماًل منذ تغيري النظام عام 2003.
اليوم، ويف ه����ذه االنتفا�سة، قاَم يو�سف 
وم����ن معه يف اإع����ادة الروح لتل����ك البقعة 
ال�سغ����رية، افتتحها لتتنّف�����ض احلياة من 
جديد، بع����د اأن كاَنت ُمنعزَل����ًة عن العامل، 
َلها، ور�سَم  كما النا�ض منعزلون عنها، َجمَّ
ال�سحي����ة،  مرافقه����ا  واأن����اَر  ُجدارياته����ا، 
لَتع����ود الألقه����ا واأكرث. من����ذ اأع����وام قليلة 
كم����ا  العا�سم����ة،  بغ����داد  يف  انت�س����َرت 
 I Love“ املحافظ����ات االأخ����رى، كلم����ة
تغيري  مع  اجلملة  Baghdad“ وذات 
ا�سم بغ����داد اإىل ا�س����م املحافظ����ة الثانية، 
ُتن�س����ب تل����َك اجلملة يف اأماك����ن خُمتارة، 
وتك����ون ُمن����اَرًة يف اللي����ل، مل ي����رتك تلك 
تذهب من����ه. ن�سبها يف التحرير واأ�ساف 

لها االإنارة اأي�سًا. 

�سيَنما وَمالِعٌب وِمَظاّلت
ُه����َو ُيوؤم����ن بالعَم����ل اجَلمع����ي ال الَفردي، 
لذل����ك جناح����ه وف����ق تعبريه مل يك����ن ليتم 
لوال فريقه الذي وقف معه يف كل �سغرية 
�ساط����ئ  مب����ادرة  يف  ����ة  بخا�سّ وكب����رية، 
اأفرَح����ت  الت����ي  املُب����ادرة  تل����َك  التحري����ر، 

الكثري والكثري، ما اأن انطلَقت. 

بالع����ودة اإىل تايالن����د، ومب����ا اأن يو�س����ف 
كان يك�س����ر �سيَقُتُه عل����ى �سواطئها، وَجَد 
اأّنُه من ال�سروَرة مبكان، اأن يكون هنالَك 
متنف�سًا للمحتج����ني، ال اأن يق�سوا وقتهم 
كله يف االإره����اق والتَعب، فقّرَر اأن يلتفت 
نحو �ساط����ئ دجلة عند ج�سر اجلمهورية 

قرب التحرير. 
اأه����ُل بغداد، لي�����َض كما الب�س����رة واأربيل، 
اأه����ل العا�سم����ة حمروم����ون م����ن نهرهم، 
ال�س����ط  ق����رب  ال�ستثم����ارات  وج����ود  ال 
متنحه����م القرب منه، ال مطاع����م، ال األعاب 

ترفيهي����ة، وف����وق كل ذلك، ثم����ة م�ساحات 
وا�سع����ة لدجل����ة حتجبه����ا احلكوم����ة ع����ن 
ال�سع����ب ب�سياج )�َس����َرك( فا�سل بني النهر 

والنا�ض.  
تختلف  ال  التايلندية  العا�سمة  ”بانكوك 
�سيئًا عن بغداد“، يقول يو�سف، لذلك قام 
بتنظيف جرف النه����ر بالتعاون مع بلدية 
الر�ساف����ة، ون�سب ملعب����ني لكرة الطائرة 
ّيات  ال�ساطئية، واآخر لكرة القدم، و�َسم�سِ
ي�ستلقي حتت ظله����ا امل�ستمتعون بدجلة، 

و�سيَنما حتت الهواء الطلق.

لمّيٌة وبناء �سِ
يو�سف فعَل ما مل تفعله احلكومات العراقية 
املتعاقبة، كما م���ا مل تفعله حكومات النظام 
ال�ساب���ق، اأعطى لدجلة ما يري���ده، وللنا�ض 
م���ا تريد من دجل���ة، باالإمكاني���ات الب�سيطة 
املتوف���رة )عل���ى ِعلَِّته���ا(، وبف���رتة قيا�سي���ة 
وجي���زة، اأ�سب���وٌع ال اأك���رث. الي���وم، اأم�س���ى 
�ساط���ئ دجل���ة، اأو �ساط���ئ التحري���ر قبل���ة 
وق���ت  ينتظ���رون  للمتظاهري���ن وغريه���م، 
الع�س���ر عل���ى اأَح���ّر م���ن اجلم���ر؛ ليلعب���وا 
الطائرة والق���دم، ويتلّهف���ون ب�سوق لوقت 
املَغ���رب؛ لال�ستمتاع مبنظ���ر دجلة اخلاّلب 
يف تل���ك اللحظ���ات م���ن الي���وم.  وين�سدون 
ال�ساع���ات اأن متر ليّحل الليل؛ في�ستمتعون 
مُب�ساه���دة االأف���الم يف �سينم���ا ال�ساطئ مع 
املُك�ّس���رات والبو�س���ار. اأم�سى ج���رُف النهر 
املتنف����ض للمحتجني، وما ع���ادوا ي�سعرون 
بالكَدر اأو املَلل، يحتجون نهارًا ويتنف�سون 
لياًل.  هذا يو�سف، يربهن الذي ُهَو واحد من 
بني الع�س���رات اإن مل نقل املئات من ال�سباب 
���ن اأثَبت���وا اأن االحتجاجات  وال�ساب���ات، مِمَّ
)�سلمّي���ة وِبناء(، باالإ�ساف���ة اإىل االحتجاج 
ُه���م يبن���ون وُيَعّم���رون، وما �ساط���ئ ونفق 

واإنارة التحرير اإاّل ُبرهاٌن وَدليل.
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�سعاد اجلزائري 

 | الق�سم الثالث  |

امل�سافة من �ساحة الن�سر اىل ن�سب احلرية ال تتجاوز اخلم�ض دقائق �سريًا 
عل����ى االقدام، لكن انهيال قنابل الغ����ازات وامل�سيلة للدموع، دفعت اجلموع 
يف �ساح����ة التحري����ر نحو القادمني م����ن �ساحة الن�سر، كن����ا نتقدم خطوات 
قليل����ة ونع����ود مع اجلم����وع الت����ي تراجعت منتظري����ن زوال دخ����ان غازات 

القنابل..
هن����ا عرف����ت عالق����ة البيب�س����ي واأهميت����ه يف تهدئة العي����ون املحتقن����ة باأثر 
الغ����ازات، راأيت �سباب و�سابات يحملون قناين ير�سونها على عيوننا التي 
حجبت الدموع روؤيتها، وروؤيتي اأنا، حيث كنت باأم�ض احلاجة لعيوين كي 

اأ�سجل واأحفظ يف ذاكرتي م�ساهد هذا اليوم...
دموعنا انهارت، واأ�سواتنا علت، ويزداد الهتاف مع تزايد القنابل باأنواعها 
واألوانها وم�سادرها، قنابل دفعوا ثمنها ماليني الدوالرات، لي�ض دفاعًا عن 
حرم����ة الوطن واإمن����ا كي تقتل����ع اأرواح ال�سب����اب ولتدمع عيونن����ا، رغم اأن 

�سانع هذه القنابل ال يعرف اإننا جنيد البكاء والغناء معًا بدون قنابله..
مل ترِم القنابل نحو االأعلى، كما هو متعارف عليه، بل يومها تدحرجت بني 
الب�سر، والحقًا على روؤو�ض و�سدور ال�سباب، لتقتل االأحالم واالمل بوطن 
اآم����ن، الن �سوت ال�سباب اله����ادر �سيغلق ابواب خزائن ال�سرقات، فالبد من 

ا�سكات �سوت احلياة بهذا اجل�سد..
ال����كل بهذه ال�ساح����ة، الفقري، املحروم، الوطني، القات����ل، ال�سارق، العراقي 
واالي����راين واالجنب����ي ومند�س����ني باأ�س����كال خمتلفة...ال����كل مع ال����كل، مع 
اخت����الف ه����دف التواج����د، كل وف����ق م�سلحت����ه ودوره الوطن����ي او دوره 

ال�سافل..
حت����ى املطر بل����ل يومها بال�ساح����ة بدموعه، وعند هطول����ه، نظرت اجلموع 
نح����و االأعل����ى، كالطيور العط�س����ى لقطرة م����اء، ت�سكر ال�سم����اء على كرمها، 
ورغ����م حرارة اجلو، لكن املطر كان غزي����رًا، مما �ساعد على تخفيف وتنقية 

الهواء ن�سبيًا من غازات القنابل..
الأول مرة ومنذ �سنوات، األتحمنا جميعًا، نحتمي بعلم الوطن، ولي�ض حتت 
علم طائف����ي اأو ديني اأو ع�سائري، الكل مي�سك بعلم واحد وي�سيح غا�سبا، 

اأو غا�سا بعربته: لبيك يا عراق..لبيك يا وطني..
اختنق����ت حنجرت����ي بعربة الب����كاء وبدخ����ان القناب����ل، كنت اأبك����ي واهتف 
وا�ستغي����ث باأب����ي واأمي، واأ�سب����ح لالإله طالب����ة الرحمة واحلماي����ة لل�سباب 
الذي����ن غط����وا ال�ساحات باإح����الم كدنا نن�ساه����ا، الأول مرة اأ�سه����د اأن وطني 
كله �سباب، ال����كل م�سرق الوجه، مليء باالأمل والقوة واحلنني..الكل يحب 
الكل..وجدت بذلك اليوم العراق عاليًا، ا�ستعاد وعيه وحيويته، ا�ستعر�ض 
تاريخ����ه وثقافته وجمدًا كادوا ان يلغوه م����ن ذاكرتنا..وجدت العراق بكل 

وجه غا�سب يف تلك ال�ساحة...
تتواىل اأمواج الب�سر نحو ال�ساحة، التي ال اأعرف كيف ا�ستوعبت هذا الكم 

الهائل من الب�سر..
ونحن ن�سري، ا�سمع �سوتًا يردد: اأنظروا لالأعلى، اىل ال�سطوح..

ف�ساألت اأّم فرات: ما بها ال�سطوح؟ 
اأجابتني: غربان املوت، القنا�سة ترتب�سنا من ال�سطوح..

بقيت عي����وين معلقة بني �سط����وح البنايات املجاورة واملحيط����ة بال�ساحة، 
لكن����ي بعد دقائق ن�سيت االأمر، وعدت اأ�سرب البيب�سي اأو اأر�سه على وجهي 

وداخل عيوين...ن�سيت اأم القنا�ض وغنيت مع اجلموع: لبيك يا عراق..
و�س����ط هذا امل�سهد، الذي �سيبقى يف ذاكرة الع����امل اأجمع، ولن ين�ساه اأحد، 
و�ستتناق����ل حكاياته بني االأجيال، و�سط احلزن املمزوج بالفرح والغ�سب، 
تتقاف����ز �سي����ارات التكت����ك، الت����ي حتّول����ت اىل رمز ث����وري، اأيقون����ة �ساحة 

التحرير، 
الت����ك تك ال����ذي قام ب����دور امل�سعف، املنق����ذ، الناقل للقمة العي�����ض، واملر�سد 

واالإعالمي، الغطاء من برد ال�ستاء اأو موزع ال�سحف..
التكت����ك الذي يتجول بني القنابل وكاأن����ه ي�سابقها يف الو�سول اىل اأالعلى، 

متحديًا القنابل ب�سوت االأغاين الوطنية التي ت�سدح منه..
ال ي�ستطيع املتظاهر اأن ي�سل �ساحة التحرير اإال باإ�ستخدام التك تك، هوية 
امل����رور ل�ساحة الثورة، ويغ�سب �سائقه����ا اأن اأعطيته اإجرة النقل، بل يعترب 

ذلك اإهانة لدوره بهذه االنتفا�سة،

يوم ٢٥ اكتوبر

عد�سة: حممود روؤوف

اإناَرُة التحرير كما النفق وال�ساطئ.. ُمبادراُت �ساب يوؤمن بال�سلمية والبناء

 متابعة االحتجاج 
 

ت�سري����ن  انتفا�س����ة  اإن  ال�سع����راء  يق����ول 
العراق����ي  لل�سع����ر  اأع����ادت  االأول/اأكتوب����ر 
ح�س����وره   � والف�سي����ح  ال�سعب����ي   � ب�سقي����ه 
م����ن جدي����د، بع����د اأن كان اأ�س����ريًا يف غ����رف 
وال�سيا�سي����ة،  الديني����ة  االأيديولوجي����ات 
وبذل����ك برزت ع����دة م�سطلح����ات ت�سخر من 
ال�سعر وال�سع����راء، مثل "�سع����راء ال�سلطة" 
و"اإ�ساكفيو ال�سع����ر" و"�سعراء الرّبانيات" 
)ال�سع����راء الذي����ن يكتب����ون ال�سعر يف مديح 
رج����ال الدين وق����ادة امليلي�سي����ات( حتى فقد 
ال�سع����ر وال�سعراء احلقيقي����ون مكانتهم يف 
املجتمع حيث اأن اخلط العام لل�ساعر يوؤ�سر 
اإىل اأنه����م منح����ازون لل�سلط����ة ويعملون يف 
موؤ�س�ساتها. لذلك اأ�سبح ال�ساعر متهمًا فيما 

يقول ويفعل.
لك����ن ما اإن ج����اءت انتفا�س����ة  ت�سرين االأول  
ع����اد كل �س����يء اإىل مكان����ه احلقيق����ي وم����ن 
بينها ال�سع����ر العراقي الذي قال فيه حممود 
ْع����َر ُيوَلُد يف العراِق، فُكْن  ّ دروي�ض، اإن "ال�سِ
ا لت�سبح �ساعًرا يا �ساحبي"، فربزت  عراقيًّ

�س����ورة اأخ����رى لل�ساع����ر العراق����ي بو�سف����ه 
ثائرًا مل "يتل����ّوث" قلمه مبديح ال�سلطة وما 
يت�سل به����ا، بح�س����ب ال�سع����راء، واأ�سبحت 
�ساحات االحتجاج املن�سة احلقيقية لل�ساعر 

ب����ني ال�سباب املنتف�����ض، فيم����ا يتعّر�ض هذا 
ال�ساعر بالوقت نف�سه اإىل و�سائل القمع عرب 
الر�سا�����ض احلي والقناب����ل امل�سيلة للدموع 
وال�سوتي����ة، وهو ما يرتجمه ق����ول ال�ساعر 

العراق����ي مظف����ر الن����واب، اإن "ال�ساعر منتٍم 
للجياع وللنا�ض التي رفعت قهرها هرمًا".

اإن الق�سائ����د الت����ي كتب����ت وال ت����زال ُتكت����ب 
ع����ن انتفا�سة ت�سري����ن ال ميك����ن اأن يجمعها 
كتاٌب واح����د ف�ساًل عن مق����ال، فهي من اأكرث 
االنتفا�س����ات يف الع����راق الت����ي األهم����ت هذا 
العدد الكبري من ال�سعراء لكتابة ق�سائدهم، 
موؤ�س�س����ًة جليل جديد ي�سب����ه وطنه ويعي�ض 
هموم����ه، ويك����ون يف �س����ف ال�سع����ب دائم����ًا 
املا�س����ي  عق����د  كل  م����ن  متخل�س����ًا  واأب����دًا 
الثقافي����ة وال�سيا�سي����ة، مطالب����ًا  والتبع����ات 

باحلرية والعدالة االجتماعية.
حيث كتب ميثم را�سي 

هوؤالء االأوالد ماتوا جيدًا..
ماتوا بكل قوتهم

و�سي�ستمرون هكذا.. موتى لالأبد
حت����ى عندما تاأتي القيامة: ل����ن ينه�سوا من 

قبورهم
عندما ُينفخ يف البوق..

و�ستحتار املالئكة به����م ويجربون معهم كل 
الطرق ليعودوا للحي����اة مرة اأخرى ولكنهم 

لن يفعلوا

�سيبقى هوؤالء االأوالد موتى لالأبد..
اإال اإذا..

ُعزف لهم ببوق القيامة: الن�سيد الوطني.
فيما كتب ال�ساعر موؤيد جنر�ض 

واالآن يا اأُمي
ويا اأبتي ويا وطني املعّلُق يف يد االأقدار

يل رمٌق على االإ�سَفّلِت �ساْل
وَتفّتحْت من �سوتي املبتل بالب�سطاء 

بالفقراِء بال�سهداِء
الْل.. اأَرزاٌق لَتبَت�سَم ال�سِ

م����ن �ساح����ة التحري����ر.. حتى ط����نِي موطِننا 
احَلالْل.

وكتبت نور دروي�ض 
بعد االآن االأمهات

�سُيعلمن االأبناء
كيف مي�سغون القنابل

 اأو يبلعونها..
كيف يفتحون العيون لدخانها

االآباء �سيوفرون كمية ال باأ�ض بها
من القنابل الدخانية يف الرباد..

ي����وم اجلمع����ة �سيك����ون ي����وم ثق����ب روؤو�ض 
العائلة حت�سبًا للقنبلة.

�سعراء �ساحات االحتجاج.... ال�سعي لعودة ال�سعر بني النا�س 

كاَن يعي�ُس ملدة لي�س��ت بالق�س��رة كما لي�س��ت بالطويلة يف تايالند. 
ُهناك يف بانكوك العا�سمة، اأكث�ر ما تنت�سر فيها ال�سواحل ال�ساطئية، 
يتم�س��ى النا�ُس هناك، ويلعبون لعبة الطائ��رة الرملية، املُمتدة على 
طول ال�ساطئ، وُمتاٌح لكل من يرغب يف اللعب دون قيد ُيفَر�س.  رجع 
اإىل ُح�س��نه )بغداد( االأُم، اندلَعت الدفع��ة الثانية من االحتجاجات 
)٢٥ ت�س��ربن االأول( املن�سرم، التي �س��ملت كل املجتمع على اختالفه، 

��َب خيَمًة يف حديقة االأُّمة التي يحت�س��ن مدخلها ن�س��ب  َر اأن ين�سُ قرَّ
احلري��ة جلواد �س��ليم، واخليَم��ة ملبيت املعت�س��من. ق��ّرَر اأن ال يكون 
حمتجًا فقط، اإمنا َبّناًء اأي�س��ًا، وحّقق ما اأراده على امتداد االنتفا�س��ة 
الت�س��رينية وم��ا زال حتى احلن يبن��ي. بعَد اأن كاَن��ت خيمة يتيمة 
�سغرة يف حديقة االأمة، تو�ّسعت اإىل /٢٥/ خيمة، حتت خميم واحد 

حمل ا�سم احلديقة.

اأعادت انتفا�سة ت�سرين لل�سعر 
العراقي ب�سقيه � ال�سعبي والف�سيح � 
ح�سوره بن النا�س من جديد، "اإنها 

الثورة العربية الوحيدة احلديثة 
التي يتقدم فيها ال�سعراء ال�سباب، 

واملثقفن ال�سباب ال�سفوف االأوىل"، 
هكذا و�سف ال�ساعر الفل�سطيني 

فخري رطروط، ثورة ت�سرين 
االأول/اأكتوبر العراقية، اإذ اإن 

معظم ال�سعراء ال�سباب هم اليوم يف 
الواجهة، فمنهم من ي�سعف اجلرحى 

ومنهم من يقدم الدعم اللوج�ستي، 
ومنهم من يوثق اأحداث الثورة 

ويتلقى الر�سا�س يف �سدره، ف�ساًل 
عن كتابة الق�سائد التي �سوف تخّلد 

مع خلود هذه الثورة.
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 ذي قار / ح�سن العامل

وم����ن اأب����رز ال�سع����ارات الرئي�س����ة الت����ي تبناها 
املتظاهرون يف ذي ق����ار وعموم املدن العراقية 
املنتف�س����ة هو �سع����ار ) نريد وطن - ن����ازل اأخذ 
حق����ي ( حي����ث ج����رى اعتماد ه����ذا ال�سع����ار ك� ) 
ها�ست����اك ( �سم����ن حمل����ة وا�سع����ة عل����ى مواقع 
التوا�سل االجتماعي تهدف لتح�سيد اجلماهري 
وحثه����ا عل����ى امل�سارك����ة يف تظاه����رات ت�سرين 

االأول 2019.
وقد رّدد متظاه����رو النا�سرية يف االأيام االأوىل 
م����ن التظاه����رات العدي����د م����ن الهتاف����ات الت����ي 
تتغن����ى بالوطن من بينه����ا )بزنودچ تعلك وطن 
، و�سباب�چ �سع����اب عاملحن نا�سريتي( و )هايه 
�سباب����ك يا وط����ن هايه ، �سح����ت ابدمها ورفعت 
الراي����ة( ، كم����ا داأب املتظاه����رون عل����ى تردي����د 
هتاف) بالروح بالدم نفديك يا عراق( يف جميع 

تظاهراتهم .
فيما رفع الطلب����ة امل�ساركون يف تظاهرات يوم 
االثنني 28 ت�سري����ن االأول 2019 عدة �سعارات 
يف �ساح����ة احلبوبي م����ن بينها ) ي����ا ذيل ارحل 
ه����ذه عراق����ي ( ، و ) ماكو وطن – ماكو دوام (، 

و ) ال�سوت �سوتك يا وطن ما يعله �سوت (.
يف ح����ني ردد عدد اآخر م����ن املتظاهرين هتافات 
من قبيل ) النا�سرية تعاهدينه ، هالوطن نبنيه 
بدين����ه (  و ) �سرطة و�سعب وداخلية ، هالوطن 
نبني����ه �سوي����ة ( ، وذل����ك للتعب����ري ع����ن حر�����ض 
املتظاهري����ن على التالح����م االجتماعي يف بناء 

الوطن .
ويف واح����د م����ن املواق����ف املوؤث����ر واملوؤملة التي 
�سهدته����ا تظاه����رات حمافظ����ة ذي ق����ار هزج����ت 
اإح����دى ن�ساء النا�سري����ة يف م�ست�سفى احل�سني 
و�سه����داء  جرح����ى  ا�ستقب����ال  عن����د  التعليم����ي 
التظاه����رات الذين �سقطوا عن����د ج�سر الزيتون 

بالنا�سرية قائلة :
علمنه احل�سني الظلم ما نن�ساه

و�سدينه املدار�ض والعلم عفناه
ي�ستاهل وطنه امنوت كلنه فداه
وح�ك دم ال�سهيد الثار ما نن�ساه

املوت اإعله العز مو�ض اإعله و�ساده
كم����ا جدد املتظاه����رون واملتظاه����رات من طلبة 
اجلامع����ة وغريه����م تردي����د هت����اف ) دم ال�سهيد 

ين����ادي ح����رة تظ����ل ب����الدي ( خ����الل م�ساركتهم 
يف تظاه����رات منت�سف ت�سري����ن الثاين 2019 

والتظاهرات الالحقة.
 22 يف  احلا�سب����ات  عل����وم  طلب����ة  ردد  وكذل����ك 
كان����ون االول  2019 ) يا عراق اب�سر لو هدينه 

، والظامل نف�ك�سلك عينه(.

يف ح����ني ع����رب اأح����د املتظاهري����ن ع����ن مت�سك����ه 
بالدف����اع عن الوطن والت�سحية من اأجله بالفتة  
كت����ب فيها ) الوط����ن اذا ما ن�ك�����در ن�سنده نطيح 
وي����اه (، وعل����ق تل����ك الالفتة يف واجه����ة اإحدى 

خيم االعت�سام يف �ساحة احلبوبي.
فيما ع����رب متظاهرو ذي قار عن رف�سهم لقانون 

االنتخاب����ات اجلديد الذي �س����ّوت عليه جمل�ض 
الن����واب يوم الثالثاء  24 كان����ون االول 2019 
بهتاف ) با كون����ه وباكو ح�ك�نه ، واحنه نداعي 

مبوطنه(.
يف ح����ني ردد متظاهرو مدينة ال�سطرة ) 45 كم 
�سم����ال النا�سرية ( والتي كان يطلق عليها اإبان 

�سبعيني����ات الق����رن املا�س����ي ت�سمي����ة ) مو�سكو 
ال�سغ����رى ( لك����رثة م����ا فيه����ا م����ن ال�سيوعي����ني 
العديد من الق�سائد الثورية خالل تظاهراتهم ، 
فقد هتفوا يوم ال�سبت  28 كانون االأول 2019 
) ي����ا وطن مرفو�����ض كلمن ما ي�سون����ك يا وطن 
( و ) مرني����د اللي ي����ذل للغرب ويبي����ع االأوطان 
، مرني����د اللي يج����وع ال�سعب وي�سب����ع اإيران (، 
وذل����ك للتعبري ع����ن رف�سهم ملر�سح����ي االأحزاب 

الفا�سدة ملن�سب رئي�ض الوزراء.
وكذل����ك ردد متظاه����رو ال�سط����رة يف تظاهرات 
نهاي����ة كانون االأول 2019 هت����اف ) يلي دمرتو 
ابي����ه  عل����ى  نعل����ه  األ����ف   ، بحزابك����م    الوط����ن 

اجلابكم(.
كم����ا ع����رب املتظاه����رون ع����ن رف�سه����م حل����روب 
اإي����ران واالأمري����كان وت�سفي����ة ح�ساباته����م على 
االأرا�س����ي العراقي����ة بق�سائ����د ثوري����ة رددوه����ا 
خ����الل تظاهرات يوم االثن����ني 30 كانون االول  

2019 وقالوا فيها:
ب�ك�اعنه دوم الدول متحا�سبه ، ودوم رايح بيها 

ابن اخلايبه
باحل����رب قاده ت�س����ري ، والريوح اب����ن الفقري ، 

ميوت والقائد ِيطول �ساربه
الق����اده جت����ار احل����روب ورابح����ه ، ودوم ول����د 

امللحه بيهم طايحه
امري����كا وايران ب�سراع ، بغ����ري دم وغري ك�اع ، 

القادة تقب�ض والفقري بفاحته.
فيم����ا رددوا يف ا�ستقب����ال الع����ام اجلديد 2020 

ق�سيدة ثورية تقول كلماتها :
ي����ا وطن كل ع����ام وانت بخ����ري اإلن����ه ، ما منوت 

واإنته خيمه تلمنه كلنه
يا وطن كل عام غايل ، ما تطيح وتبقه عايل

وت�سقط اأعداء احلياة اأعداء اأملنه
ي����ا وطن كل ع�ك�ده وكون تل�ك�����ه حلها ، وتنبني 

بغداد وميوت اخلذلها
وكون كل عام ب�سالمه ، ماكو كل يوم القيامه

وكون كل اأحزابك ترد اإلدولها .

الوطن يف هتافات واأهازيج تظاهرات ذي قار

 ترجمة حامد اأحمد  

الكث���ري من اأبناء حمافظ���ة املو�سل 
ي�سان���دون االحتجاجات املتوا�سلة 
وبقي���ة  بغ���داد  يف  جت���ري  الت���ي 
املحافظات اجلنوبية �سد احلكومة 

ولكن على طريقتهم اخلا�سة .
عل���ى �سبيل املث���ال جامعة املو�سل، 
الت���ي غالب���ًا ما تك���ون ن�سطة وتعج 
بالطلبة ، بدت مطلع ال�سهر املا�سي 
خالية ، حيث اإن كثريًا من الطلبة مل 
يح�سروا ف�سول الدرا�سة ممتثلني 
لل�سع���ار ال���ذي اطلق���ه املحتجون " 
ماك���و وط���ن ماك���و دوام " . طلب���ة 
الب���الد  انح���اء  كل  يف  اجلامع���ات 
ملنا�س���رة  ال���دوام  ع���ن  ا�سرب���وا 
املحتج���ني مبطاليبه���م الداعية اىل 
وحما�سب���ة  احلك���م  نظ���ام  تغي���ري 
الفا�سدين واقامة انتخابات مبكرة. 
بينما ميتنع كثري من طلبة املو�سل 
الذه���اب اىل اجلامعة ف���ان التعبري 
عم���ا  يختل���ف  احتجاجاته���م  ع���ن 
يجري يف بغداد ويقول ن�سطاء من 
املو�س���ل اإنهم بينم���ا الي�ستطيعون 
طلب���ة  م���ن  بنظرائه���م  االلتح���اق 
بغ���داد واملحافظ���ات  جامع���ات يف 
خ�سية اعتقاله���م  فاإنهم ي�ساركونهم 
عل���ى  وم�ساعره���م  بقلوبه���م  اله���م 

طريقتهم اخلا�سة .
عالي���ة مزاحم ، متطوعة من منظمة 
ال�سلم واحلرية يف املو�سل ، تقول 
ملوقع موني���رت االإخب���اري " قلوبنا 
مع املحتجني يف بغ���داد عند �ساحة 

ن�ستطي���ع  ال  ولكنن���ا   ، التحري���ر 
االلتح���اق به���م حاليًا . نح���ن كنا قد 
�ساركنا يف احتجاج���ات �سابقة يف 
املو�س���ل قبل جم���يء تنظيم داع�ض 
و�سيطرت���ه عل���ى املدين���ة على مدى 

ثالث �سنوات ."
اإنه���م  يقول���ون  املو�س���ل  اأه���ايل 
يتخوفون من ظروف االحتجاج يف 
املو�س���ل االآن خ�سية ا�ستغالل خاليا 
داع�ض ان�سغال املدينة باالحتجاجات 
مما ي�سب���ب ثغرة قد ت�سه���ل عودتهم 
م���ن جديد ، مع ذلك ف���ان احتجاجات 
على نط���اق �سيق بداأت بالظهور يف 

املدين���ة التي كان���ت حمتلة م���ن قبل 
داع�ض .

ا�ستن���ادا للنا�سط ، علي عم���اد ، فاإنه 
حل���د الوق���ت احل���ايل ج���رت هن���اك 
احتجاج���ات عل���ى نط���اق �سي���ق يف 
جامعة املو�س���ل تظامنًا مع حمتجي 
اجلنوبي���ة  واملحافظ���ات  بغ���داد 
االخ���رى . ون�سرت �سور على موقع 
ان�ستغ���رام ظه���ر فيها ط���الب جامعة 
املو�سل وهم يرت���دون مالب�ض �سود 
ت�سامن���ًا م���ع حمتج���ي املحافظ���ات 
االأخ���رى تعبريًا ع���ن حزنهم ل�سهداء 

االنتفا�سة .

وق���ال النا�سط عماد " جت���ري حاليًا 
يف  ال���دوام  ع���ن  فق���ط  ا�سراب���ات 
املحتج���ني  م���ع  ت�سامن���ا  اجلامع���ة 
، م���ع ارت���داء مالب����ض �س���ود الأج���ل 
ال�سه���داء." وبين���ت �س���ور ن�س���رت 
عل���ى مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي 
جتمعات لطلبة جامعة املو�سل اأمام 
كلياتهم وهو يرت���دون مالب�ض �سود 
. غالبي���ة اه���ايل املو�س���ل يدعم���ون 
االحتجاج���ات التي تطالب مبحاربة 
الف�س���اد ، واأح���د اأ�سباب ذل���ك هو اأن 
اأه���ايل املو�س���ل يعانون م���ن تبعات 
الف�س���اد االإداري املنت�سر يف مدينهم 

ويطالب���ون بالق�س���اء علي���ه كما هو 
احلال مع املحافظات االأخرى .

وتق���ول النا�سط���ة مزاح���م " الف�ساد 
م�ست�س���ري يف املدين���ة ، ف���اإذا اأردت 
هوي���ة  اأو  وثيق���ة  عل���ى  احل�س���ول 
اأح���وال مدني���ة الت���ي املفرت����ض اأن 
تك���ون جماني���ة ، ال ميكنك احل�سول 
عليها بدون دفع ر�سوة اأو لديك عالقة 
قراب���ة اأو معرف���ة باملوظ���ف املعن���ي 
." ويق���ول النا�سط يون����ض عبا�ض " 
الف�ساد م�ست�سٍر يف كل اأنحاء العراق 
، ب�سبب االأح���زاب احلاكمة الفا�سدة 
الت���ي مل تقدم �سيئ���ًا للبل���د ب�سمنهم 
ال�سيا�سي���ون الذي���ن ا�ستلم���وا زمام 
اأم���ر حمافظ���ة املو�س���ل ." وكان���ت 
املو�سل قد �سهدت احتجاجات �سابقة 
يف ع���ام 2012 و 2013 قب���ل اأن يتم 
قمعه���ا م���ن قب���ل احلكوم���ة ث���م جاء 
تنظيم داع�ض بع���د ذلك بعام ليجتاح 
املدينة ويب�س���ط �سيطرته عليها عام 
2014 قب���ل اأن يت���م ط���رده يف حملة 
ا�سه���ر  لت�سع���ة  ا�ستم���رت  ع�سكري���ة 
انته���ت بتحري���ر املدينة ع���ام 201٧ 
وتعر����ض اأغل���ب اأحيائه���ا ال�سكني���ة 
للدم���ار. طلب���ة املو�س���ل ون�سطاوؤها 
يقومون بالتعبري ع���ن ت�سامنهم مع 
حمتجي بغداد واملحافظات االأخرى 
بهدوء م���ن خالل فعاليات وخطابات 
الداعي���ة  املحتج���ني  مطال���ب  توؤي���د 
للبل���د  ال�سيا�س���ي  النظ���ام  الإ�س���الح 
والق�ساء عل���ى نظام املحا�س�سة يف 

اإدارة البالد .
عن موقع املونيرت

طلبة املو�سل يت�سامنون مع متظاهري التحرير على طريقتهم اخلا�سة

) ابن النا�سرية الباك�ه ملك املوت ، ال عنده وطن ال عنده تابوت( بهذا املقطع ال�سعري املوجع ج�سد املتظاهر الذي 
قاري مدى حاجته وحاجة كل العراقين لوطن معافى يرعى ويحت�سن اجلميع ، وهو بهذا املقطع الذي ينعي فيه 

اأحد املتظاهرين زمياًل له ا�ست�سهد خالل تظاهرات ت�سرين ، يوؤكد مدى تعلق �سباب التظاهرات بالوطن ، وانحيازهم 
لق�ساياه الوطنية ، والت�سحية من اأجلها ، رغم ما هم فيه من فقر وعوز.

 متابعة االحتجاج 

ك�سف���ت مديري���ة �سرط���ة حمافظ���ة النج���ف، ال�سب���ت، 
مالب�سات حماولة اغتيال النا�سط املدين م�سلم الزريف، 

موؤكدة اأن احلادثة ناجتة عن “خالف عائلي”. 
وق���ال اإع���الم املديرية يف بيان تلق���ت االحتجاج ن�سخة 
منه،  اأم�ض ال�سبت ،  " تلقى اأحد املراكز التابعة ملديرية 
�سرط���ة ق�س���اء الكوفة ت�سجي���ل �سكوى ر�سمي���ة رفعها 
املواطن م�سلم الزريف ب�سبب خالف عائلي بعد تعر�ض 

�سيارته الإطالق نار”.
وا�ساف���ت “ننفي تعر����ض اي نا�سط م���دين او مواطن 
الأي عملية اغتيال، وما تناقلته و�سائل االإعالم ومواقع 
التوا�سل االجتماعي ه���و خرب كاذب وعار عن ال�سحة 
ومل حتدث اي حماولة اغتيال او جتاوز على اي نا�سط 

او تربوي”.
وبين���ت اأن “املواطن م�سلم ال���زريف تعر�ض اإىل اإطالق 
ن���ار ب�سبب خالف عائل���ي، ومل يكن ا�ستهدافًا، ومت رفع 
دع���وى ق�سائي���ة من قبل���ه �س���د ال�سخ����ض امل�سبب من 

عائلته يف مركز ال�سرطة املخت�ض”.
ودعت املديري���ة “جميع و�سائ���ل التوا�سل االجتماعي 
وو�سائ���ل االإعالم اىل عدم ت�سدي���ق ونقل هذه االأخبار 
الكاذبة املفتعلة، واعتماد االأخبار من م�سدرها الر�سمي 

والتاأكد من وقوعها قبل ن�سرها”.
يذك���ر اأن م�سادر حملية يف النجف قالت اأم�ض  ال�سبت، 

اإن نا�سط���ًا مدني���ًا جنا م���ن حماولة اغتي���ال بعدما فتح 
م�سلحون النار على �سيارته يف املدينة.

وم�سلم الزريف هو اأحد النا�سطني البارزين يف النجف 
ويعم���ل يف جم���ال الرتبي���ة ويرتاأ�ض جتم���ع “�سانعي 

االأجيال”، وفق ما اأفادت امل�سادر.
واأ�سي���ب ال���زريف يف �ساق���ه، بعدم���ا اأمط���ر امل�سلحون 
�سيارت���ه بوابل من الر�سا�ض و�سط املدينة، ونقل على 

اإثر ذلك اىل امل�ست�سفى لتلقي العالج.

تعر�س لوابل من الر�سا�س..

�سرطة  ق�سائية"..  دعوى  "ت�سجيل 
النجف تك�سف مالب�سات حماولة اغتيال 

النا�سط الزريف
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

ا�سبحت �ساحة التحرير 
واملناطق القريبة منها 

ال�سيما التي يتواجد بها 
املعت�سمون ار�سا مفتوحة 

الفتتاح االك�ساك ال�سغرة 
وعربات الطعام.

�سوق املالب�س ن�سط يف تلك 
املنطقة اي�سا، وعربات 

املالب�س امل�ستعملة مددت 
عملها ل�ساعات الليل 

املتاأخرة.
ومع قدوم ف�سل ال�ستاء 
فان االأكالت البغدادية 
معروفة التي تطبخ يف 

هذا الوقت مثل الباقالء 
واللبلبي وال�سلغم وكذلك 
احللويات مثل زنود ال�ست 

والكنافة.

عرب���ات كثرية تنت�سر من���ذ ال�سباح 
الباك���ر وحت���ى الليل وهن���اك اإقبال 
كب���ري م���ن قب���ل املتظاهري���ن عل���ى 

ال�سراء خا�سة مع برودة اجلو.
ويق���ول اب���و حمم���د �ساح���ب عربة 
لبيع اللبلب���ي والباق���الء يف حديثه 
ل�)االحتجاج( ان "العوائل العراقية 
تناوله���ا  االأطعم���ة  بع����ض  تعت���رب  
اإجباريا خالل ف�سل ال�ستاء وب�سكل 

يومي"0
وا�ساف ان "برودة االأجواء يف هذا 

الف�س���ل وال�سيم���ا يف اللي���ل ت�ساعد 
ال�ساخن���ة  االطعم���ة  تن���اول  عل���ى 
نفت���ح عربتن���ا يف �ساح���ة  جتعلن���ا 

التحرير"
وا�س���ار اىل ان "تواجد املتظاهرين 
يف ال�ساح���ة بالتاأكي���د جعلن���ا نبقى 
يف اأرزاقنا من ال�سباح وحتى الليل 

خا�سة وان االإقبال علينا كبريا"0
وتاب���ع ان االأ�سع���ار الت���ي نبيع بها 
ب�سع���ر اقل م���ن املعت���اد خا�سة وان 
الكث���ري م���ن املعت�سم���ني الميلك���ون 

االأموال الكافية. 
وب���ني ان تواجدن���ا والبي���ع ب�سع���ر 
اقل هو جزء من التعاون فيما بيننا 

لتحقيق املطالب الكاملة لل�سعب. 
كذلك فان احللويات منت�سرة بكرثة 
يف ارج���اء ال�ساحة واالإقب���ال عليها 
�سديد خا�س���ة مع الوالئ���م املتكررة 

بني املتظاهرين.
عل���ي �ساج���د �ساح���ب ك�س���ك لبي���ع 
حديث���ه  يف  يق���ول  احللوي���ات 
"املتظاهري���ن  ان  ل�)االحتج���اج( 

وباالخ����ض يف الليل يقومون بلعب 
الط���اويل والدومين���و وبع���د نهاية 
اللعبة يقومون ب�سراء احللويات"0  
وا�س���اف ان���ه "يف �ساب���ق االأيام مل 
نكن نبيع بنف�ض الكمية، االآن ب�سكل 
اكرب خا�س���ة مع الكثاف���ة املوجودة 

يف �ساحة التحرير".
وب���ني ان اآخرين فتح���وا ب�سطياتهم 
يف مناطق خمتلفة ب�سارع ال�سعدون 

وج�سر ال�سنك و�ساطئ التحرير. 
وا�س���ار اىل ان الكثري م���ن العوائل 

ت�سرتزق حاليا يف مناطق االحتجاج 
حيث كنا نغل���ق ب�سطياتنا يف وقت 
املغرب لكن االن نبقى ل�ساعات الليل 

املتاأخرة. 
وتابع ان "تواجدن���ا اي�سا هو نوع 
من االحتجاج على �س���وء االأو�ساع 
العراقي���ة  ال�س���وق  تنظي���م  وع���دم 

وانعدام فر�ض العمل لل�سباب"0 
م���ن  الكث���ري  "يع���رف  ان���ه  وذك���ر 
التحري���ر  �ساح���ة  يف  املوجودي���ن 
افرت�س���وا االأر����ض لبي���ع االأغرا�ض 

املختلف���ة وه���م حامل���ون ل�سه���ادات 
البكالوريو�ض"0

االآن  التحري���ر  الو�س���ع يف �ساح���ة 
ا�سبح اجتماعي���ا ب�سكل كبري حيث 
ان عالق���ات كث���رية ح�سل���ت �س���واء 
ب���ني الباع���ة واملعت�سم���ني او ب���ني 

املتظاهرين انف�سهم.
الغالبية من املرابطني منذ احتجاج 
25 ت�سري���ن االول م�سممون ب�سكل 
اك���رب على البقاء ب�س���وح االحتجاج 

حلني حتقيق املطالب ب�سكل كامل.

ف�سل ال�ستاء يفتح �س��وقًا لبيع املاأكوالت ال�س��اخنة واحللويات

 انت�سار امليايل 

كان امل���كان م���ازال يفوح برائح���ة الغ���ازات امل�سيلة 
للدموع والدخان ورائحة احلرائق فبداأت ال�سوارع 
كلوح���ة دامي���ة مت�سح���ة باحل���زن تغ�ض ب���كل اأنواع 
العي���ارات الناري���ة التي ا�ستخدمتها الق���وى االأمنية 
ل�س���د املتظاهري���ن الع���زل، منظ���ر قامت ج���دا وينذر 

باخلطر الكبري.
توقفن���ا عن���د عرب���ة بائ���ع ال�س���اي لتفح����ض امل���كان 
وترجل اثنان من عنا�سر االأمن ليقرتبوا من العربة 
بينما كان هنا وهناك عدد من االأفراد مبالب�ض مدنية 
تب���دو رثة اأحيانا وم�سابه���ة ملالب�ض املتظاهرين كان 
معظمه���م من االأمن اال�ستخبارات���ي الذين يتم د�سهم 
ب���ني املتظاهري���ن جللب املعلوم���ات، مل ننتبه اإىل اأن 
احده���م كان يتتبعن���ا م���ن �ساحة الن�س���ر حتى عربة 
بائع ال�ساي، كان هناك ثالثة �سباب مدنيني ي�سريون 
باجت���اه ال�س���ارع امل���وؤدي اإىل الب���اب ال�سرقي وعلى 

م�ساف���ة 100 مرت منا حتى اأق���دم رجل االأمن باإطالق 
ر�سا�س���ة عل���ى االأر�ض م���ع �سرخة )ارج���ع( جعلت 

ال�سباب يعودون اأدراجهم من حيث اأتوا.
غادرنا امل���كان باجتاه �ساحة الط���ريان ونحن ن�سري 
عل���ى بقاي���ا الر�سا����ض احل���ي ال���ذي مت اإطالقه على 
املتظاهري���ن وعلى قناين امل���اء والبيب�س���ي الفارغة 
وامللق���اة عل���ى االأر����ض وعل���ى ماتبق���ى م���ن مالب�ض 

املتظاهرين املمزقة. 
وللحظ���ة �سع���رت بخطوات قريب���ة ت�س���ري خلفنا مل 
التف���ت لكنن���ي تدارك���ت االأم���ر باحلدي���ث مبو�سوع 
خا����ض م���ع زميلت���ي وزميل���ي يف العم���ل ب�س���وت 
مرتف���ع نوعا ما، بعده���ا بداأ باالإ�س���راع يف خطواته 
ليك���ون اأمامن���ا ويلتف���ت علين���ا وهو يج���ري مكاملة 
هاتفي���ة وهمية تهدف اإىل التق���اط �سور وفديوهات 
لوجوهنا من االأم���ام وهي حيلة معروفة ي�ستخدمها 

اغلب رجال االأمن املند�سني.
غادرن���ا امل���كان لنعود ع�س���ر اليوم نف�س���ه عند وقت 

التظاهرة التي مل تختلف عن اليومني ال�سابقني، كنا 
ن���وزع الكمامات التي حتمي من الغ���از امل�سيل طول 
الطري���ق عل���ى املتظاهري���ن حت���ى نف���ذت، و�ساهدت 
ال�سباب املندفع للمطالبة بحقوقه هم ال يحملون �سيئًا 
اإال اأرواحهم الربيئة بينما كانت �ساحة الطريان تعج 
بالغ���ازات ورائح���ة الدخان من االإط���ارات املحروقة 
وعوي���ل امل�ساب���ني بالر�سا�ض احل���ي بينما البع�ض 
خمتن���ق بالغاز واختل���ط �سوت الر�سا����ض الكثيف 
م���ع �سوت �سيارات االإ�سعاف التي تطوف يف املكان 

لتنقل اجلرحى وامل�سابني باالختناق.
مل يك���ن الو�سع طبيعيا واأنت ت�ساهد �سباب اعزل اإال 
من �سوته الذي ي�س���رخ )لي�ض �سم�سوين حتى هيج 
يتعامل���ون ويان���ة( واأ�سوات اأخرى تته���م االإعالم ) 
لي�ض العراقية تق���ول ماكو تظاهرات واحنة دمنوت 
هن���ا بالر�سا����ض( ؟؟؟ ا�ستمع���ت الأحادي���ث البع����ض 
منه���م كما حتدث���ت معهم ع���ن اأهمي���ة املحافظة على 
للعن���ف،  التظاه���رات و�سلميته���ا وع���دم االجن���رار 

والبع����ض كان يق���ول )لي�ض اللي دي�س���ووه مو عنف 
؟؟(، كان���وا ب�سط���اء ج���دا و�سادقني كث���ريا حتى يف 
انفعاالته���م، واإثناء ذلك ي�سقط اح���د ال�سباب اأمامي 
خمتنق���ا بالغاز فاأق���وم باإ�سعافه اأن���ا ومن حويل من 
ال�سب���اب بينم���ا �س���وت الر�سا����ض يتزاي���د بزي���ادة 

االأع���داد املتظاه���رة حتى اأ�سب���ح امل���كان معتما عند 
غروب ال�سم�ض واختلط الليل بلون الدخان.

رغم كل ذلك اخلط���ر واخلوف املزروع يف ال�سوارع 
كان اأه���ايل املناط���ق القريب���ة ي�ساهم���ون يف توفري 
بع����ض  حت���ى  الطع���ام،  وبع����ض  والبيب�س���ي  امل���اء 

رجال ال�سرط���ة )النجدة( واالحتادي���ة يقدمون املاء 
والطع���ام اخلا�ض به���م للمتظاهري���ن، غادرنا املكان 
ونح���ن م�سبع���ني بالغ���از ورائح���ة الب���ارود، رجعت 
بق���دم م�ساب���ة بااللت���واء نتيج���ة الرك����ض واحلركة 

ال�سريعة.

ال��ت��ح��ري��ر ����س���اح���ة  يف  ت��ت��ظ��اه��ر  ام��������راأة  ح���ك���اي���ة 

 �سعدون حم�سن �سمد
 
قب���ل ايام  وعلى اذاع���ة )البي بي �سي( 
وخالل مناق�سة تداعيات اغتيال ال�سهيد 
ثائ���ر الطّي���ب، مت الرب���ط، وم���ن جديد 
ب���ني احل�س���د ال�سعب���ي وب���ني عملي���ات 
االغتي���ال! وه���ذا مو�س���وع اك���رث م���ن 
خطري، كث���ريًا ما نبهنا عليه، فما عالقة 
املقاتلني الذي���ن دافعوا عن الوطن �سد 

االرهاب، باغتيال املواطنني؟
هذه تهم���ة ب�سعة وتنم عن نكران هائل 
انقذون���ا  الذي���ن  االبط���ال  لت�سحي���ات 

وانقذوا البالد من م�سري ا�سود!
احل�سد ال�سعب���ي م�سمى عام مت تداوله 
ال�سي���د  اطلقه���ا  الت���ي  الفت���وى  اث���ر 
ال�سي�ست���اين، وه���و ي�سم���ل م���ن لب���وا 
النداء من عام���ة النا�ض، وي�سمل اأي�سًا 
الف�سائ���ل امل�سلحة، وه���ي كثرية ومن 
جهات �سيا�سي���ة خمتلفة، التي �ساركت 
يف قت���ال داع�ض. فكي���ف ميكن االإ�ساءة 
اإىل ت�سكي���ل بهذا الو�س���ع وال�سمولية، 
ع���رب اتهام���ه بتنفي���ذ جرائ���م اغتي���ال؟ 
ه���ذا من جه���ة، ومن جهة اأخ���رى نحن 
نعلم جميعا ب���ان االغتياالت، بالكوامت 
والعب���وات الال�سق���ة، كان���ت موجودة 
قب���ل احل�س���د ومن���ذ ال�سن���وات االأوىل 
بينه���ا  الرب���ط  يت���م  فلم���اذا  للتغي���ري، 

وبينه؟
اإذا كان هناك من يريد اأن يتهم جمموعة 
م�سلحة، اأو اأكرث، فعليه اأن ي�سميها، وال 
يخلط االوراق وي�سيء ملفهوم احل�سد، 
فيج���رح التاري���خ وال�سم���ري والوطن، 
ف�س���اًل ع���ن جرح���ه لعوائ���ل ال�سه���داء 
وللجرحى، وملن مل يزل مي�سك �سالحه 
م���ن عنا�س���ر احل�س���د ويط���ارد فل���ول 

داع�ض التي مل تزل تهدد العراق.
واأخ���ريًا، ال املج���رم وال الو�سويل وال 
العميل ميثل احل�سد، ومقاتلو احل�سد، 
مم���ن ا�ست�سه���د بع�سه���م يف �ساح���ات 
االحتج���اج، ال يت�سرفون به���وؤالء، اإمنا 
ه���ي عملية دنيئة خللط االوراق، علينا 
اأن ال ن�سمح بها وال ن�سارك بتمريرها.

احل�سداويون 
احلقيقيون 

يف الي��وم الثال��ث م��ن ت�س��رين االول وبع��د م��رور يومن عل��ى االحتجاج��ات توجهت اإىل �س��احة 
التحري��ر التي طوقتها االأجهزة االأمنية مب�س��افة األف مرت مربع بال�س��بات واالأ�س��الك ال�س��ائكة 
والهمرات وال�س��يارات امل�س��فحة، ومن �س��احة الن�س��ر اأخذنا ال�سر من �سارع اإىل �س��ارع بعيدا عن 
اال�س��طدام بعنا�س��ر االأجهزة االأمنية اإىل اأن كانت نقطة الو�س��ول تقاطع الباب ال�سرقي، وما اأن 
خرجنا من ال�س��ارع املوؤدي اإىل الباب ال�س��رقي حتى خرج رجل االأمن من عربته امل�سفحة لياأخذ 
و�سع اال�ستعداد ووقف مرتنحًا بينما خرج رجل اآخر من نف�س العربة يحمل بيده م�سد�سا ا�سود، 

ويبدو اأنهما تريثا باالأمر كوننا ن�ساء برفقة احد الزمالء يف العمل.


