
 متابعة / االحتجاج 

�صوت الربملان العراقي، ام�س 
االأحد، على اإلزام احلكومة 

باإنهاء الوجود االأجنبي 
يف البالد. وذكر مرا�صل 

)االحتجاج( اأن "الربملان 
�صوت اليوم، على قرار 

يلزم احلكومة العراقية، 
باإنهاء الوجود االأجنبي يف 

البالد، والغاء طلب م�صاعدة 
التحالف الدويل بعد زوال 

خطر داع�س". وعقد الربملان 
جل�صته اال�صتثنائية، ام�س 

االحد، بح�صور رئي�س جمل�س 
وزراء حكومة ت�صريف 

االعمال عادل عبد املهدي.

وق���ال عب���د امله���دي، يف كلم���ة ل���ه داخل 
اإن  )االحتج���اج(   تابعته���ا  الربمل���ان 
العراق  من  االمريكية  الق���وات  "خروج 
�صيكون من م�صلح���ة العراق والواليات 

املتحدة، بع���د التطورات االخرية، وذلك 
بغية ال�صعي البق���اء عالقات �صداقة بني 
الطرف���ني، ومن���ع الع���راق م���ن اأن يكون 

�صاحة ل�صراع او حرب".
واأ�صاف، اأن "خ���روج الواليات املتحدة 
يف ني�ص���ان 2018 من االتف���اق النووي 

مع ايران، زاد حدة التوتر بني الطرفني، 
ويف ت�ص���رين الث���اين 2018 اي بعد 10 
اي���ام م���ن ت�ص���كيل احلكوم���ة العراقي���ة، 
بداأت احلزمة االأوىل من العقوبات على 
ايران"، الفتًا اإىل اأن "احلكومة العراقية 
اأعلن���ت اأنه���ا لي�ص���ت جزءًا م���ن منظومة 

العقوبات، كما اأنها لي�ص���ت جزءًا من اأية 
منظوم���ة معادي���ة للواليات املتح���دة اأو 
غريها من دول �صديقة"، م�صريًا اإىل اأنه  
"بداأنا ن�ص���عر برتاجع الثقة بيننا وبني 
الطرف االمريكي مادمنا خارج منظومة 
العقوبات �ص���د اي���ران، وال نوافقها على 

العديد من �صيا�صاتها داخل العراق".
وعل���ق عب���د امله���دي، عل���ى التط���ورات، 
االأخرية، ومقتل قائد فيلق القد�س قا�صم 
�ص���ليماين، قائ���اًل: "كنت عل���ى موعد مع 
قائ���د فيلق القد�س قا�ص���م �ص���ليماين قبل 
اغتياله، واأن ال�صربة التي نفذت بالقرب 

من مطار بغداد الدويل والتي اغتيل من 
خالله���ا املهند����س و�ص���ليماين، اأ�ص���افت 

تعقيدات على امل�صهد العراقي".
االمريكي���ة،  "الطائ���رات  اأن  واو�ص���ح، 
اأخ���ذت جتوب اأج���واء بغ���داد، دون اإذن 
من احلكومة العراقية، وبداأت احلكومة 
تتلقى طلبات با�صتقدام املزيد من اجلنود 
االمريكان، حلماية القواعد، وال�ص���فارة 
االمريكي���ة، وبدخ���ول مناط���ق احلظ���ر 
اجل���وي، وتزوي���د اجلان���ب االأمريك���ي 
بال���رتددات واال�ص���ارات اجلوي���ة، وهو 
االم���ر الذي رف�ص���ت احلكوم���ة العراقية 

اإعطاء املوافقات عليه".
يف  االمريكي���ة  الق���وات  تواج���د  وع���ن 
الع���راق قال عب���د امله���دي، اإن "حمددات 
وجود القوات االمريكية يف العراق هي 
حماربة داع����س وتقدمي الدع���م للجي�س 

العراقي، ومل يحدد اية مهام اخرى".
يوؤك���د  الن���واب  جمل����س  ق���رار  ون����س 
عل���ى: "ق���رر جمل�س الن���واب بجل�ص���ته 
اال�ص���تثنائية املنعق���دة بتاريخ اليوم من 
الف�صل الت�ص���ريعي االأول ال�صنة الثانية 
وا�ص���تناًدا  الرابع���ة  النيابي���ة  ال���دورة 
اإىل اأح���كام امل���واد 59 ثاني���ا – 109 من 
الد�صتور، وا�صتنادا اإىل الواجب الوطني 
والرقابي ملجل�س النواب كممثل لل�صعب 
العراق���ي جلميع مكوناته، واإ�ص���ارة اإىل 
م من ال�ص���يد رئي�س الوزراء  الطلب املقدَّ
القائد العام للقوات امل�ص���لحة، الذي ورد 

اإىل املجل����س بتاري���خ 2020/1/5 ق���رر 
جمل�س النواب االآتي:

حر�ص���ا عل���ى �ص���المة العراق و�ص���يادته 
على اأرا�صيه و�صعبه ووفقا لل�صالحيات 

اأ�صدر القرار االآتي:
اأواًل: اإل���زام احلكوم���ة العراقي���ة بحفظ 
�ص���يادة الع���راق م���ن خ���الل اإلغ���اء طلب 
التحال���ف  اإىل  منه���ا  املق���دم  امل�ص���اعدة 
ال���دويل ملحارب���ة تنظي���م داع����س وذل���ك 
النته���اء العملي���ات الع�ص���كرية وحتقيق 

الن�صر والتحرير.
ثانًي���ا: على احلكوم���ة العراقية االلتزام 
ق���وات اأجنبي���ة يف  اأي  باإنه���اء تواج���د 
االأرا�صي العراقية ومنعها من ا�صتخدام 
االأرا�ص���ي واملي���اه واالأج���واء العراقية 

الأي �صبب كان.
ثالًث���ا: تلتزم احلكومة العراقية بح�ص���ر 

ال�صالح بيد الدولة.
رابًع���ا: عل���ى احلكوم���ة ممثل���ًة بوزي���ر 
اخلارجي���ة التوج���ه بنح���و عاج���ل اإىل 
االأمم املتح���دة وجمل����س االأم���ن الدويل 
وتقدمي ال�صكوى �صد الواليات املتحدة؛ 
ب�ص���بب ارتكابه���ا انته���اكات وخروقات 

خطرية ل�صيادة واأمن العراق.
خام�ًصا: قيام احلكومة العراقية باإجراء 
التحقيق���ات باأعل���ى امل�ص���تويات ملعرف���ة 
مالب�ص���ات الق�ص���ف االأمريك���ي واإع���الم 
جمل����س الن���واب بالنتائج خ���الل 7 اأيام 

من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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واعترب املتظاهرون يف �ص����احة التحرير 
اأن "االأحزاب الفا�ص����دة وغ����ري الكفوءة" 
العراق����ي  املج����ال  فت����ح  ع����ن  م�ص����وؤولة 
لتناف�����س الق����وى الدولية، خا�ص����ة اإيران 
والواليات املتح����دة. ويف بيان تلي عرب 
مكربات ال�ص����وت من اأعلى بناية املطعم 
العملي����ة  متظاه����رون  اعت����رب  الرتك����ي، 
الت����ي ح�ص����لت يف طري����ق مط����ار بغ����داد 
"انتهاكا لل�ص����يادة"، واأدانوا مقتل نائب 
قائ����د قوات احل�ص����د ال�ص����عبي اأبو مهدي 
املهند�����س، لكنه����م مل ي�ص����ريوا اىل مقت����ل 

قا�صم �صليماين.
اإن  عام����ر  حف�ص����ة  النا�ص����طة  وتق����ول 
املتظاهري����ن "بعيدون عّما يح�ص����ل االآن 
يف �صاحة ال�صراع االإيراين االأمريكي".

واأك����دت حف�ص����ة على �ص����رورة توا�ص����ل 
التظاه����رات واأن تركز على مطلب واحد 
وهو "ح�ص����م مو�ص����وع رئي�����س الوزراء 
باأق����رب وق����ت ك����ي ال يتج����ه البل����د نح����و 
املجهول". وج����ال ع�ص����رات املتظاهرين 
الفت����ات  رافع����ني  التحري����ر  �ص����احة  يف 
تدعو ل�ص����بط النف�س وتوؤكد على مطالب 
املتظاهرين مبعزل عن ال�صراعات الدولية 
على اأر�س العراق. ويف مواقع التوا�صل 
االجتماعي، اأّيد متظاهرون ون�صطاء يف 
متابع����ة االحتجاج����ات العراقي����ة موقف 
�صاحة التحرير برف�س اأن ي�صبح العراق 
�ص����احة لت�صفية ح�صابات دولية. وا�صدر 
طلبة العراق بيانا اكدو فيه ا�ص����تنكارهم 
لكافة التدخالت اخلارجية على ال�ص����عيد 
ال����دويل واالإقليمي ورف�����س كافة جرائم 

اخلالف����ات ال�صيا�ص����ية يف ح����دود الب����الد 
و"�ص����نقف بال�ص����د م����ن توري����ط العراق 
يف ح����روب جانبي����ة".     طلب����ة الكلي����ات 
ام�����س   ج����ددو  بغ����داد،  يف  واملدار�����س 

االحد، اال�ص����راب عن ال����دوام وتوجهوا 
م����ع  للت�ص����امن  التحري����ر  �ص����احة  نح����و 
املتظاهري����ن.      من جهته، قال النا�ص����ط 
العراق����ي يف التظاهرات ن�ص����ري الزم اإن 

"العراق لي�س �صاحة لت�صفية احل�صابات 
بني اأمريكا وايران".

واأ�ص����اف: "خرجن����ا للتظاه����ر م����ن اأجل 
حياة كرمية واأف�صل يف جماالت التعليم 

وال�ص����ّحة واملواطنة، لنقول ال لالأحزاب 
اإي����ران  تدخ����ل  اأتاح����ت  الت����ي  الفا�ص����دة 
واأم����ريكا يف بالدن����ا". م����ن جه����ة  اخرى 
اأفاد م�صدر اأمني باأن م�صلحني جمهولني 

اغتالوا يف العا�ص����مة بغ����داد، ليلة ام�س 
االول ال�ص����بت، نا�ص����طا يف االحتجاجات 
ال�ص����عبية املناه�ص����ة للنخبة ال�صيا�ص����ية 

احلاكمة منذ عام 2003.

وقال امل�صدر، وهو �ص����ابط برتبة نقيب 
يف �صرطة بغداد، اإن "م�صلحني جمهولني 
كانا ي�ص����تقالن دراجة ناري����ة اأطلقا النار 
من م�صد�ص����ني مزودين بكامتني لل�صوت 
على نا�ص����ط يف االحتجاجات )مل يك�صف 
عن ا�ص����مه ل����دواع تتعل����ق بالتحقيق( ما 

اأ�صفر عن مقتله يف احلال".
واأو�ص����ح امل�ص����در اأن "النا�ص����ط تعر�س 
لالغتيال يف حي ال�ص����در )�صرقي بغداد( 
اأثناء عودته من �ص����احة التحرير"، معقل 

املتظاهرين و�صط بغداد.
واأ�ص����اف امل�ص����در اأن ال�ص����لطات االأمنية 
فتحت حتقيق����ا يف احل����ادث ونقلت جثة 

القتيل اإىل دائرة الطب العديل.
ويتعر�س النا�ص����طون يف االحتجاجات 
اإىل هجم����ات من�ص����قة م����ن قبي����ل عمليات 
اغتي����ال واختط����اف وتعذي����ب يف اأماكن 
�ص����رية من����ذ ان����دالع االحتجاج����ات قب����ل 
وت����رية  �ص����هرين. وتزاي����دت  م����ن  اأك����ر 
ه����ذه الهجمات منذ نحو �ص����هر. وتعهدت 
احلكومة مرارا مبالحقة امل�ص����وؤولني عن 
ه����ذه العملي����ات، لك����ن دون نتائ����ج تذكر 
لغاي����ة االآن. ويف ذي قار ق����ام حمتجون 
�ص����احة  م����ن  بالق����رب  مركب����ة  باح����راق، 
االعت�ص����ام يف النا�ص����رية  وق����ال �ص����هود 
عي����ان ان املركب����ة كان����ت تق����ل م�ص����لحني 
اأطلق����وا الن����ار عل����ى املتظاهري����ن. وذكر 
ال�صهود، اأن "املركبة التي مت اإحراقها من 
قبل جمهولني بالقرب من �صاحة احلبوبي 
و�ص����ط النا�صرية، هي التي كان ي�صتقلها 
م�ص����لحون جمهولون اطلق����وا النار على 
املتظاهرين واأ�صابوا ثالثة منهم اأحدهم 

حالته خطرة". 

ع�سرات االآالف يتوافدون على �ساحة التحرير وقطع الطرق بالنجف 
دعما للمتظاهرين

متظاهرو ن: العراق لي�س �صاحة لت�صفية احل�صابات

الربمل��ان ي�س��وت عل��ى اإل��زام احلكوم��ة باإنه��اء الوج��ود االأجنب��ي ف���ي الع��راق
الغاء طلب م�صاعدة التحالف الدويل

و�ص��ل اآالف الط��الب اإل��ى �صاح��ة التحري��ر بالعا�صم��ة العراقية بغ��داد للتاأكيد 
عل��ى ا�صتمرارهم في الع�صي��ان المدني وموا�صلة الت�صعيد حت��ى رحيل الطبقة 
ال�صيا�صي��ة الحاكم��ة. ف��ي تل��ك االأثن��اء، اأغل��ق محتجون ع��دداً م��ن الطرق في 

محافظ��ة النج��ف جنوبي الع��راق باالط��ارات الم�صتعل��ة تاأكيدا عل��ى ا�صتكمال 
الحراك الثوري. اأبدى متظاهرون عراقيون تخوفهم من اأن ي�صبح العراق �صاحة 

لت�صفية الح�صابات بين وا�صنطن وطهران.
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 �صعدون حم�صن �صمد

مل نعرت����س �ص���ابقا عل���ى ا�ص���رتاك التي���ار 
ال�ص���دري يف االحتجاجات، لكن اعرت�صنا 
عل���ى حتدثه با�ص���م جميع املحتج���ني، قلنا، 
وقته���ا، اإن التي���ار ميثل �ص���ريحة وا�ص���عة، 
وهو ي�صتطيع اأن ُيخرج تظاهرات مليونية، 
فلماذا ي�ص���ر عل���ى التحدث با�ص���منا ونحن 

جمرد تقبيطة كية؟
على هذا اال�ص���ا�س ان�ص���حبنا، نحن تقبيطة 

الكية، من التظاهرات �صابقا.
االآن ومن���ذ ا�ص���ابيع جتري حماول���ة اعادة 
نف�س ال�ص���يناريو من قبل حتالف �صائرون، 
الذي ال ُينكر احد م�صاركته يف التظاهرات، 
وجهده فيها، وهذا بحد ذاته حق د�صتوري، 
ميتلك���ه هو وميتلك���ه اجلميع، م���ن احزاب 
وم���ن م�ص���تقلني، لك���ن اأن يخت���ار التحالف 
جمموعة مر�ص���حني، واأنا ال اعرت�س عليهم 
كذوات، ويح���اول اأن يطرحه���م باعتبارهم 
مر�صحي ال�ص���احات، فهذا ا�صتقواء وفر�س 
لديك���م  وم�ص���تهجن،  مرفو����س  اإرادات 
اع���داد هائل���ة، ومتثل���ون �ص���ريحة كب���رية 
املر�ص���حني  فاطرح���وا  املتظاهري���ن،  م���ن 
با�صمكم، ب�ص���كل م�صتقل كتحالف �صائرون، 
اأو بان�ص���مام من يريد االن�ص���مام اليكم من 
بقي���ة املتظاهري���ن، عل���ى ان يت���م التحديد، 
الأن وجهة النظر املعار�ص���ة لهذا الرت�ص���يح، 
رئي����س  نخت���ار  اأن  نري���د  ال  نح���ن  تق���ول: 
احلكوم���ة، نح���ن ن�ص���ع معاي���ري واجلهات 
ال�صيا�ص���ية امل�ص���وؤولة ه���ي الت���ي تخت���ار، 
وهي تتحمل م�ص���وؤولية اختيارها، حتى ال 
يتعر�س م���ن تختاره ال�ص���احة اإىل عمليات 
اف�صال مق�ص���ودة لتحميل املتظاهرين، بعد 

ذلك، م�صوؤولية ف�صله.

هذه هي احلقيقة 

عد�صة: حممود روؤوف

ومل يق���دم املتظاه���رون العراقي���ون 
مر�ص���حًا لرئا�ص���ة احلكوم���ة املقبل���ة 
و�ص���ط عدم وجود قيادات وا�ص���حة 
تو�ص���ف  الت���ي  لالحتجاج���ات 

بالعفوية.
غري اأن مطالب املحتجني ترتكز على 
اأن يكلف رئي�س اجلمهورية مر�صحا 
م�ص���تقاًل نزيه���ًا ال يخ�ص���ع للتبعي���ة 
اخلارجية لت�ص���كيل احلكومة املقبلة 

بغ�س النظر عن االأ�صماء.
 يف الوق���ت الذي ت�ص���هد فيه �ص���احة 

احلبوب���ي اإ�ص���طرابات ومواجهات 
ب���ني احل���ني واالآخ���ر ب���ني القبع���ات 
الزرقاء واملتظاهرين، وخماوف من 
ان�ص���حاب حمتمل من ال�ص���احة التي 
االحتجاج���ات  يف  م�ص���تعلة  كان���ت 
ط���وال �ص���هرين، يوؤك���د املتظاهرون 
يف �ص���احة احلبوبي يف النا�ص���رية 
باأنه���م �ص���يبقون حت���ى لو ان�ص���حب 

اجلميع.
وبهذا ال�صدد، اأكد نا�صطون بارزون 
يف ال�ص���احة، ب���اأن �ص���احة احلبوبي 

�ص���تبقى �ص���امدة اىل ح���ني حتقي���ق 
املطال���ب والت���ي اأبرزه���ا م���ا يتعلق 
اإ�ص���افة  مبحاكمة قتل���ة املتظاهرين 
للمطالب العام���ة التي يتفقون عليها 
م���ع اأغل���ب �ص���احات االحتج���اج يف 

العراق.
بتظاه���رات  النا�ص���ط  ويق���ول 
اإن  العب���ادي،  �ص���ادق  النا�ص���رية، 
"املوق���ف يف احلبوب���ي ثابت حتى 
�ص���يناريو  اأي  ح�ص���ل  مهم���ا  االأن، 
حمتم���ل يف اأي م���كان اآخ���ر يتعل���ق 

بالتظاهرات او بطريقة انهائها، هنا 
�ص���يكون االإ�ص���رار على اأ�ص���ده مهما 

يكون الثمن".
وي�ص���يف الزي���دي، خ���الل حديث���ه، 
ب���اأن "ال�ص���باب قالوا كلمته���م اليوم 
واأكدوا على بقائهم مهما يح�صل يف 
التحري���ر، كما اأن املطالب ثابتة ولن 
نغادر ال�ص���احة حت���ى ي���اأذن الله لنا 

بال�صهادة او حتقيق املطالب".
النا�ص���ط  ق���ال  ذل���ك،  �ص���ياق  ويف 
اإن  الغراب���ي،  ح�ص���ني  واحلقوق���ي 

م�صتمر  واالعت�ص���ام  ثابت  "املوقف 
يف �ص���احة احلبوبي حت���ى اللحظة، 
وال وج���ود لني���ة اأو حدي���ث ب�ص���اأن 

االإن�صحاب".
وتابع الغراب���ي، اأنه "يوم غد االأحد 
م�ص���رية  هن���اك  �ص���تكون  �ص���باحا 
احتجاجي���ة يف النا�ص���رية عل���ى ما 
ح�صل يف �ص���احة التحرير واالنباء 
التي ب�صاأنها مت رفع �صورة مر�صحني 
اأثنني وما تبعه���ا من خالفات كبرية 

عقب ذلك".
اىل ذلك قال النا�صط حمزة املو�صوي، 
اإن "ال�ص���باب املعت�ص���مني يف �صاحة 
احلبوبي �ص���يبقون مهما ح�صل من 
اأو�صاع يف بقية املحافظات وخا�صة 
يف التحرير، كما اأن خيم االعت�ص���ام 
ال تزال ت�صر على مطالبها ومواقفها 
حزبي���ة  تر�ص���يحات  اي  وترف����س 

لرئا�صة احلكومة".
وتابع، باأن "النا�ص���رية �صيكون لها 
موقف �ص���عب للغاية يف حال ح�صل 
املحافظ���ات،  بقي���ة  يف  ان�ص���حاب 
�ص���تلجاأ للت�ص���عيد مهما بل���غ الثمن، 
الذي���ن  ال����100  ال�ص���هداء  دم���اء 
�ص���قطوا منذ ب���دء االحتجاجات يف 
النا�ص���رية، مل تربد يف قلوبنا حتى 

االآن، واالإ�صراب م�صتمر".
�ص���احة  يف  متظاه���رون  وكان 
ق���د  النا�ص���رية،  و�ص���ط  احلبوب���ي 
اأحرقوا �ص���ورا ملر�ص���حي احلكومة 
وهم���ا عبد الغن���ي اال�ص���دي ورحيم 
العكيلي، فيما اعتربوهما مر�ص���حي 
رف�ص���ا  ورف�ص���وهما  االأح���زاب، 

قاطعا.

 متابعة االحتجاج 

اأ�صبحت اأجهزة الكومبيوتر املحمولة 
وو�صائل التوا�صل االجتماعي االأداة 
االول  ت�ص���رين  النتفا�ص���ة  االأوىل  
ال�صيا�ص���ية،  الطبق���ة  �ص���د    2019
لتمكني املحتجني من التوا�ص���ل، فيما 
بينهم، والإي�صال �صوتهم اإىل العامل.

م���ن  االأول  بع���د  مفاج���ئ  وب�ص���كل 
)ت�صرين االأول، تغري م�صمون �صفحة 
“في�ص���بوك” اخلا�صة بعلي جا�صب، 
البالغ ثمانية وع�صرين عامًا، وخريج 
كلي���ة العل���وم االجتماعي���ة. فاختفت 
�صور العبي كرة القدم واأعالم االأندية 
االأوروبية التي كان ين�صرها، وباتت 
�صفحته مليئة ب�صور ومقاطع فيديو 
خا�ص���ة باملتظاهري���ن، وه���م يقعون 
جرحى اأو يتخبطون ب�صبب الغازات 
امل�ص���يلة للدموع اأو يئّنون من الوجع 

يف امل�صت�صفيات.
ال�ص���لطات  قطع���ت  عندم���ا  حت���ى 
االإنرتن���ت ملدة اأ�ص���بوعني، و�ص���ددت 
التوا�ص���ل  �ص���بكات  عل���ى  اخلن���اق 
االجتماع���ي، متك���ن املحتج���ون م���ن 
التحاي���ل عل���ى ه���ذه االإج���راءات من 
خالل تطبيق���ات “يف بي اأن”. وعلي 
جا�ص���ب م���ن بني ه���وؤالء، فهو ين�ص���ر 
�ص���وره واأ�ص���رطة الفيديو اخلا�ص���ة 
باملحتجني من �صاحة التحرير نف�صها 
يف بغداد؛ حي���ث يطالب املتظاهرون 
باإ�ص���قاط النظ���ام، يف بل���د يعترب من 
االأكر ف�صادًا يف العامل، حيث تتوزع 
منا�ص���ب احلكومة وفقًا للمحا�ص�صة 

الطائفية والعرقية.
يق���ول عل���ي جا�ص���ب: “اأن�ص���ر كل ما 
اأ�ص���اهده من قلب احلدث، لكي يعرف 

النا����س م���ا يجري يف العراق ب�ص���كل 
مبا�ص���ر”. ويوؤك���د اأن���ه حري�س على 
توثيق االأحداث يف الوقت احلقيقي، 
ك���ون “ال�ص���لطات احلكومي���ة تعم���ل 
عل���ى ت�ص���ويه اأخبار املظاه���رات لبّث 
حالة ذعر قد تقلل من عدد امل�ص���اركني 
يف االحتجاج���ات”. ومن اأجل ن�ص���ر 
معلوماتهم، التي تتناق�س مع الرواية 
الر�ص���مية، يعم���د كث���ري م���ن ال�ص���بان 
املحمول���ة  هواتفه���م  ا�ص���تخدام  اإىل 

ي���رتددون  وال  والن�ص���ر،  للت�ص���وير 
م���ن  بطارياته���ا  �ص���حن  يف  اأحيان���ًا 
�ص���يارات االإ�ص���عاف، وحتى �صيارات 

ال�صرطة، ملوا�صلة توثيق االأحداث.
وق���ال القا�ص���م العب���ادي، وهو طبيب 
اأ�ص���نان، ومدون، يبلغ م���ن العمر 29 
عامًا: “نحن نتحمل م�ص���وؤولية ن�صر 
احلقيقة، يف حني اأن و�ص���ائل االإعالم 
واته���م  بذل���ك”.  تق���وم  ال  التقليدي���ة 
ال�ص���اب ال���ذي يرت���دي قناعًا م�ص���ادًا 

الت���ي  للدم���وع،  امل�ص���يلة  للغ���ازات 
ق���وات مكافحة ال�ص���غب  ت�ص���تخدمها 
بكثاف���ة، “جه���ات حكومي���ة وجه���ات 
جمهول���ة الهوي���ة بال�ص���عي اإىل من���ع 
و�ص���ائل االإع���الم املحلي���ة م���ن نقل ما 

يجري يف �صاحة التحرير” .
ويق���ول عل���ي جا�ص���ب اإنه م�ص���تهدف 
ب�صبب مقاطع الفيديو التي ين�صرها، 
القا�ص���ية  تعليقات���ه  ب�ص���بب  وكذل���ك 
�ص���د الزعماء ال�صيا�ص���يني العراقيني 

واإي���ران �ص���احبة النف���وذ الكبري يف 
البالد.

ويوؤكد هذا النا�ص���ط اأنه اأحيانًا ين�صر 
باللغ���ة االإجنليزي���ة، “حت���ى يع���رف 
يح�ص���ل  م���اذا  اخل���ارج  يف  النا����س 

عندنا، عرب نقل مبا�صر” .
العب���ادي  القا�ص���م  يق���ول  ب���دوره، 
املواجه���ات  نق���ل  اإىل  اإ�ص���افة  اإن���ه 
واملظاه���رات الدامي���ة، “ننقل اأي�ص���ًا 
�ص���ورة احلي���اة اليومي���ة والهتافات 

الت���ي تطلق وكيفية توزي���ع الطعام” 
يف �صاحة التحرير.

والأن كثريي���ن م���ن ال�ص���بان خا�ص���ة، 
املحط���ات  يتجاهل���ون  بات���وا 
التلفزيوني���ة املحلي���ة التقليدية، بات 
"وات�ص���اب" و"في�صبوك" و"تويرت" 
و"اإن�صتغرام" امل�صادر الرئي�صة لنقل 

املعلومات.
فم���ن خ���الل تطبي���ق "توي���رت" عل���م 
املتظاه���رون عل���ى �ص���بيل املث���ال اأن 
�ص���معوه  ال���ذي  االنفج���ار  �ص���وت 
االأربع���اء، كان �ص���اروخًا �ص���قط للتو 
االأمريكي���ة،  ال�ص���فارة  م���ن  بالق���رب 
ف�ص���ارع بع�ص���هم اإىل و�ص���ع عالم���ة 

تغريداتهم. "عاجل" مع 
وم���رة اأخ���رى، وّجه���ت دع���وات ليلة 
االأربع���اء، اخلمي����س، عل���ى �ص���بكات 
"للحفاظ على  التوا�ص���ل االجتماعي 
�ص���لمية املظاه���رات"، بع���د اأن حاول 
متظاه���رون اإزال���ة احلواجز من على 
اثنني من اجل�صور املوؤدية اإىل املنطقة 
اخل�ص���راء. وي�ص���يف علي جا�ص���ب: 
املحتج���ني يوجهون يل  م���ن  "كث���ري 
مطالب���ني  )في�ص���بوك(  عل���ى  ر�ص���ائل 
بتاأم���ني اأقنعة واقية م���ن الغازات اأو 
اأ�ص���ياء اأخرى". ويقوم جا�صب بن�صر 
هذه الن���داءات، ومبا اأن عدد متابعيه 
كبري، يقوم جمهول���ون اأحيانًا كثرية 
بتلبي���ة ه���ذه الن���داءات والعمل على 
واأدوي���ة  اأطعم���ة  اأو  اأقنع���ة  اإي�ص���ال 
اأي���ام  وبع���د  املحتج���ون.  يحتاجه���ا 
ولياٍل طويلة ق�صاها بني املتظاهرين 
عاماًل على نقل معاناتهم عرب و�ص���ائل 
التوا�ص���ل االجتماع���ي، يقول: "فقط 
عندما اأقوم مبا اأقوم به، اأ�صتطيع اأن 

اأنام و�صمريي مرتاح".

مواقع التوا�سل االجتماعي لعبت دورًا كبيرًا في انت�سار انتفا�سة ت�سرين 

متظاهرو النا�سرية يرف�سون مر�سحي االأحزاب لرئا�سة الوزراء

 علي الكرملي

ُهَو �صاب عراقي يف عقده الرابع، غادر البالد منذ 
)14( عامًا، بال�ص���بط يف فرتة احلرب االأهلية/ 
الطائفي���ة اإىل ب���الد حت���رتم االإن�ص���ان وحقوق���ه، 

وُتَنّميه. 
اأملاني���ا، التي �ص���لَك طريق���ه نحوها، فاأق���اَم فيها، 
واأَم�ص���ى فردًا من الالجئني فيها، اأعطتُه ما ُيحب، 
ال�ص���ينما، التي مل تكن متوف���رة، وال اهتمام فيها 

يف ظل حرب طاحنة اآنذاك، وقت تركه لبغداد.
ُمراد عط�صان الذي اأَ�صحى �صينمائيًا معروفًا يف 
ت���ه َوَطّوَرت���ه، جَمَعتنا خيَمة  تل���ك الب���الد التي َنَّ
"م�صرح التحرير"، حيث عر�ٌس م�صرحي ل�ُصّبان 

من معهد الفنون حتت عنوان )الوعي قائد(.
انَته���ى العر����س امل�ص���رحي، تلت���ه ن���دوة ثقافي���ة 
ُمبا�ص���رًة، حتت ذات عنوان العر�س امل�ص���رحي. 
بينم���ا كان النقا����س حمتدم���ا، فجاأًة ن���ادى ُمدير 
الن���دوة على ُم���راد قائاًل، �صاأُ�ص���رُك �صخ�ص���ًا جاء 
من���ذ حني اإىل بغداد من اأوروب���ا، ُمقحمًا اإياه يف 

النقا�س دون �صابق اإنذار.
نه�س من الكر�ص���ي الذي خلف���ي، وارتقى املنرب، 
ُمتحّدثًا بكلمات مرتبكة مرجتفة؛ نتيجة اإقحامه 

املُفاج���ئ يف احل���وار، لكن���ه ا�ص���تجمع مفردات���ه 
وقال: "ِجئُت ل� )اأَُحّج( يف �صاحة التحري". 

ُم���راد ال���ذي و�ص���ل من���ذ اأي���ام قالئ���ل اإىل بغداد 
العا�ص���مة، مل ي�ص���تطع زي���ارة التحري���ر يف اأول 
يوم���ني، تفاجاأ مبر����س اأُّمه الُفجائ���ي، نقلها اإىل 
، وما  اإحدى م�صت�صفيات بغداد، مكث معها ليَلَتنينْ
اأن طاَبت، جاء راك�ص���ًا اإىل التحرير من امل�ص���فى 

دونا العودة للبيت. 
م���راد يقول "نح���ن مهما ع�ص���نا، ومهم���ا ارتقينا 
وانَدجَمن���ا يف بلُ���دان الغ���رب، ومهم���ا نلن���ا م���ن 
حق���وق ومكت�ص���بات، ال ن�ص���تطيع ت���رك بالدن���ا 
خلَفن���ا، قلوبن���ا تنب����س بُحب الع���راق يف النهار 

والليل، يف النوم، واال�صتيقاظ". 
اإىل ُح�ص���ني  اأجيء  ن  اأَ َعَل���ينْ  ِلزام���ًا  "لذل���ك كان 
االأول واالأخ���ري، الأُ�ص���ارك واأ�ص���َهَد )اأعَظم( ثورة 
�َص���ّطَرها �ص���باب وبن���ات ه���ذه الب���الد يف الق���رن 

احلديث".
تلك هي باخت�ص���ار حكاية "ُمراد عط�صان"، التي 
هي واحدة من بني ع�صرات احَلكايا الأبناء وبنات 
ه���ذه االأر�س الذي���ن والالئي ج���اوؤوا وِجئن من 
ُبلدان الغرب املختلفة للم�ص���اركة يف احتجاجات 

ثورة ت�صرين البا�صلة.

 غربة )14( عام يك�سرها �سوقُه 
ل� )احلج( يف التحرير  اأبدى املتظاهرون يف مدينة النا�صرية )مركز حمافظة ذي قار(، رف�صهم جلميع االأ�صماء املطروحة 

يف االإع��الم املر�صح��ة لتويل من�ص��ب رئي�س ال��وزراء، خلفًا للم�صتقي��ل عادل عبد امله��دي. وح�صب 
مقاط��ع الفيديو، فاإن املتظاهري��ن يف مدينة النا�صرية، خرجوا اأم�س االح��د يف تظاهرات حا�صدة 
حملت �صع��ارات ترف�س تر�صيح عبد الغني االأ�صدي ورحيم العكيل��ي لتويل من�صب رئا�صة الوزراء، 

ورددوا هتافات تطالب ب�)رئي�س وزراء م�صتقل(. 



 كرم �صعدي 

نغمات الن�صيد الوطني 
واالأغنيات الوطنية 

التي يعتمدها الكثري من 
العراقيني على هواتفهم 

النقالة حتّولت اإىل 
ظاهرة باتت تنت�صر بني 

العراقيني موؤخراً، ان�صجامًا 
مع التظاهرات الوا�صعة 

التي ت�صهدها البالد منذ 
مطلع اأكتوبر/ ت�صرين 

االأول املا�صي. اليوم، ُت�صمع 
االأغنيات الوطنية يف كّل 

مكان تقريبًا، حتى اأن ال�صباب 
واملراهقني يف�صلونها على 

االأغنيات االأخرى التي 
اعتادوا اال�صتماع اإليها، اأو 

االأنا�صيد الدينية، وهم 
يوؤكدون اأنها تتنا�صب مع 

املرحلة التي مير بها البلد، 
لتتحول هذه االأغنيات، 

اإ�صافة اإىل الن�صيد الوطني، 
اإىل رنات مف�صلة على 

هواتفهم.

واإىل جانب اإك�ص�صوارات الهواتف النقالة 
الت���ي تع���رب ع���ن التظاه���رات، مثل �ص���ور 
"التوك توك" ومبنى املطعم الرتكي الذي 
يطل���ق علي���ه املتظاهرون ا�ص���م جب���ل اأحد، 
و�ص���ور ن�ص���ب احلرية الذي يع���د من اأهم 
الرموز التي يعتز بها العراقيون لتج�صيده 
معاين الثورة �ص���د الظلم، يقدم اأ�ص���حاب 
حمال تبيع الهواتف خدمة تنزيل االأغنيات 

الوطنية.
ميل���ك رام���ي نبي���ل حم���اًل لبي���ع الهوات���ف 

م���ا  ظ���ل  ويف  واإك�ص�ص���واراتها.  النقال���ة 
ت�صهده البالد، يقدم خدمة تنزيل النغمات، 
ويوؤكد اأن نغمات ع���دة تلقى رواجًا كبريًا، 
خ�صو�ص���ًا االأغني���ات الوطني���ة والن�ص���يد 
الوطني. وي�صري اإىل اأن "االإقبال عليها زاد 

ب�صكل الفت بعد بدء التظاهرات".
وطنّي���ة  اأغني���ات  "هن���اك  نبي���ل:  ي�ص���يف 
م�ص���هورة لدى العراقّيني، تع���ود اإىل فرتة 
احل���رب م���ع اإي���ران، وم���ا زال���ت مطلوب���ة 
ومو�ص���يقاها  املع���رّبة  كلماته���ا  ب�ص���بب 
اأغني���ات  وهن���اك  املوؤث���رة.  احلما�ص���ية 
جتاوز عمرها الع�صر �ص���نوات اإال اأنها تعد 
مميزة بالن�ص���بة للعراقيني. كم���ا اأن بع�س 
االأغنيات احلديثة �ص���هدت تفاعاًل كبريًا من 
قبل العراقيني، واأ�ص���بحت ه���ذه االأغنيات 

مف�صلة وت�صتخدم كرنات للهواتف".
ال�ص���باب  العراقي���ون  املغن���ون  ويحر����س 
عل���ى اإع���ادة توزي���ع مو�ص���يقى االأغني���ات 
الوطني���ة مبا يتنا�ص���ب مع اأذواق ال�ص���باب 
الذي���ن ي�ص���تمعون اإىل االأغني���ات احلديثة 
زاد  اأن���ه  اإىل  ي�ص���ار  االإيق���اع.  وال�ص���ريعة 
اإقب���ال ال�ص���باب عل���ى هذه االأغني���ات خالل 

فرتة املعارك بني القوات العراقية وتنظيم 
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وتنت�ص���ر االأغني���ات الوطني���ة يف العراق، 
وقد برزت خالل فرتة احلرب مع اإيران يف 
ثمانيني���ات القرن املا�ص���ي، وكانت "تلهب 
حما����س العراقيني واجلنود معًا" بح�ص���ب 
امللح���ن حممد العلي، ال���ذي يقول اإنه اأنهى 

تلحني اأغنية وطنية اأخريًا.
العل���ي يقول اإنه "يف الوقت احلايل، يكتب 
�صعراء �صباب ق�ص���ائد تتغنى بالتظاهرات 
منه���ا  الكث���ري  اأن  علم���ًا  الوط���ن،  وح���ب 
م�صتوحى من واقع احلال. ويرغب املغنون 
ال�ص���باب يف غنائها ودع���م املتظاهرين يف 

مطالبهم".
يتاب���ع: "الكلمات واللح���ن واالأداء االأقرب 
اإىل النا����س ه���و ال���ذي �صي�ص���تهر ويطغ���ى 
عل���ى غريه. ق���ّدم املطربون مئ���ات االأغاين 
الوطني���ة، لك���ن مل ت�ص���تهر كله���ا. بالتاأكيد 
االأغني���ة الت���ي تن���ال قب���واًل �ص���تتحول اإىل 

نغمات على الهواتف النقالة".
الن�ص���يد  ُي�ص���مع  التظاه���ر،  �ص���احات  يف 
جمموع���ة  باأ�ص���وات  العراق���ي  الوطن���ي 

غنائية، اأو ب�صوت اأحد املطربني، واأحيانًا 
بتوزي���ع جدي���د للحن اأو ع���زف منفرد على 
اآلة مو�ص���يقية واحدة وغريه���ا منذ اندالع 
التظاهرات. كما ُتبث يف و�ص���ائل االإعالم، 

وباتت تعتمد كنغمات للهواتف.
ويرى كث���ريون، خ�صو�ص���ًا ال�ص���باب، اأنه 
م���ن غري املنا�ص���ب اأن ي���رن الهات���ف بنغمة 
مو�صيقية عادية اأو اأغنية عاطفية يف وقت 
يعي����س البلد تظاه���رات ي�ص���قط فيها قتلى 
وم�ص���ابون، ويعتق���ل اآخرون. كم���ا يبيت 
يوميًا املئ���ات يف �ص���احات التظاهر بهدف 
حتقي���ق مطال���ب الغالبية يف ني���ل حقوقهم 

امل�صروعة.
ويطال���ب املتظاه���رون بتغي���ري احلكوم���ة 
احلالية، وجميء حكومة تخلق فر�س عمل 
للمواطن���ني وتعم���ل على توف���ري اخلدمات 
االأ�صا�صية، واأن يدار البلد من قبل الكفاءات 

بعيدًا عن املحا�ص�صة الطائفية.

"تل���ك املطال���ب الت���ي ي�ص���حي م���ن اأجلها 
ال�صباب باأنف�ص���هم ت�صتحق منا االحرتام"، 
يق���ول دري���د رزاق، على الرغم م���ن اأنه يف 
العق���د اخلام����س م���ن العم���ر، اإن "ه���وؤالء 
ال�ص���باب، وه���م يف عم���ر اأوالدي، علموين 
مل  "ه���وؤالء  ي�ص���يف:  الكث���ري".  وغ���ريي 
مل  والقم���ع.  القت���ل  اأدوات  كل  تهزمه���م 
يهزمه���م الر�ص���ا�س احل���ي وال االغتياالت 
وال اخلط���ف، بل كل ما ح���دث كان يزيدهم 
قوة". ويقول: "عل���ى الرغم من اأنني كنت 
جندي���ًا و�ص���اركت يف احل���رب م���ع اإيران، 
لكنن���ي اأعرتف باأنن���ي ال اأملك ق���وة هوؤالء 
الوطني���ة  وروحه���م  وعزميته���م  ال�ص���باب 

وحبهم للحرية".
وقت���ل اأك���ر م���ن 500 واأ�ص���يب نحو 21 
األ���ف متظاهر يف بغ���داد وحمافظات عدة، 
نتيجة ا�صتخدام القوات االأمنية الر�صا�س 
احلي لقمع التظاهرات ال�ص���لمية، يف حني 

م���ا زال خط���ف النا�ص���طني وال�ص���حافيني 
املوؤيدين للتظاهرات م�صتمرًا.

ال�ص���باب  "ت�ص���حيات  اإن  رزاق  ويق���ول 
ومواقفهم اأحي���ت يّف الروح الوطنية، وقد 
ب���ات الن�ص���يد الوطن���ي نغم���ة عل���ى هاتفي 
الوطن���ي  الن�ص���يد  مو�ص���يقى  ب�ص���ببهم". 
اأ�ص���بحت نغمة يعتمدها كثريون، ال �صيما 
كبار ال�ص���ن والن�ص���اء، فالتظاهرات �صهدت 
دعمًا �ص���عبيًا كبريًا من قب���ل فئات املجتمع 
م�ص���بوقة  غ���ري  م�ص���اهد  ويف  املختلف���ة، 
م�ص���احة  اإىل  التظاه���ر  �ص���احات  حتول���ت 
للتعاي����س والتكافل والتعاون مل ت�ص���هدها 

التظاهرات ال�صابقة.
ت�ص���ارك  الت���ي  الها�ص���مي،  وع���د  تق���ول 
بالتظاه���رات يف �ص���احة التحري���ر و�ص���ط 
اأبنائه���ا  العا�ص���مة بغ���داد، اإن ثالث���ة م���ن 
م�ص���تمرون بالتظاه���ر من���ذ ت�ص���رين االأول 
املا�صي، وقد تعر�ص���وا الإ�صابات. وت�صري 

اإىل اأنها تقدم با�صتمرار الطعام الذي تعده 
يف منزله���ا للمتظاهرين. ت�ص���يف  "اأفتخر 
ب���اأوالدي الثالث���ة الأنهم �ص���جعان. توقفوا 
عن درا�ص���تهم اجلامعية من اأجل امل�ص���اركة 
يف التظاه���رات. على هاتف���ي، اخرتت لكل 
واح���د منه���م نغم���ة اأغني���ة وطني���ة. وكلما 
هاتفن���ي اأحده���م اأع���رف اأن���ه املت�ص���ل من 

النغمة".
تتابع الها�ص���مي: "يف ال�صابق، كنت اأعتمد 
نغم���ة عادية من نغمات الهاتف، الأنني كنت 
اأرى اأنه من املعيب، واأنا كبرية يف ال�ص���ن، 
اأن اأعتم���د نغم���ة فيه���ا مو�ص���يقى اأو غناء. 
لكن الو�ص���ع اليوم اختلف كثريًا، حتى اإن 
اأ�صوات النغمات الثالث التي اأعتمدها يف 
هاتفي مرتفعة ج���دًا. نحن نفتخر باأوالدنا 
ووطننا وثورتنا �صد الظلم. هذه االأغنيات 
تعرب عن حبنا للوطن وتاأييدنا للتظاهرات 

التي تطالب بتغيري احلكومة".
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عد�صة: حممود روؤوف

 ما�س القي�صي

هي، من كانت من���ذ فجر التاريخ 
عل���ى ار����س ح�ص���ارات ب���الد ما 
بني النهرين، حيث �ص���ومر، اور،  
باب���ل، اكد، واآ�ص���ور، وم���ا زالت 
رمزا للخ�صوبة واحلب واحلياة 
والعط���اء، كيف ميكن برت دورها 
الريادي يف قيادة بنى احل�صارة 
والتط���ور واالب���داع، ملج���رد انها 
من جن����س اآخر خمتل���ف تعر�س 
للنف���ي من قبل جن�س منح نف�ص���ه 
�ص���الحية ابدية لقي���ادة املجتمع، 
بانه���ا  اق���ر  ح���ني  ابال���غ  ل�ص���ت 
نفي���ت، نع���م، فما دوره���ا احلايل 
ابان ع�ص���ور الظالم، ان �ص���حت 
ت�ص���ميتها، يف �ص���رقنا االو�ص���ط 
اال دور ركيك ال ي�ص���من من جوع، 
هي���كل انثوي خ���اٍو اال من بع�س 
االف���كار الطفيف���ة الت���ي اعت���ادت 
ان حتجمه���ا، ف���ال مفر ام���ام ذاك 
اميان���ه  ل���وال  ال���ذي  الرنج�ص���ي 
املته���رئ الطل���ق على نف�ص���ه لقب 
)ال���رب(.  ن�ص���ف املجتم���ع ه���ي، 
ومن تربي ن�صفه االآخر موؤ�ص�صة 
اوىل لبن���ات اعمدة اال�ص���ا�س يف 
تكوين اال�ص���رة ليكتمل ن�صابها، 
كيف لها ان متنح احلياة وتغذي 

وه���ي  ا�ص���رتها  ج�ص���د  �ص���ريان 
مكبل���ة، منطوية بذاته���ا او تائهة 
بني ازقة وطرقات �ص���يقة، تكابد 
عناء امل�ص���ري، قد تكابر وتتقم�س 
دور االيث���ار، ولكن لي����س بالقدر 
ال���ذي يلي���ق بعظمته���ا وقدا�ص���ة 
االر�س التي منحتها حق احلياة 

واحلرية والعطاء.
من هنا كان الب���د لها ان تنتف�س، 
تك�ص���ر حاج���ز ال�ص���مت وتث���ور، 
مع���ربة عن عنفوانه���ا، كربيائها، 
تك���ون  ان  قب���ل  ان�ص���ان  فه���ي 
انث���ى، مع التحف���ظ على جتني�س 
الكائنات حني نتحدث من منطلق 
االن�ص���انية البحت���ة، ولك���ن ه���ذا 
م���ا ميليه علينا واق���ع ال بديل له، 
فقالت كلمتها اخريا حني اندلعت 
ث���ورة عراقي���ة  كان���ت على موعد 
معها يف اوائل اكتوبر املا�ص���ي، 
ا�ص���قطت قيده���ا كورق���ة  عندم���ا 
ب���روح  اخ���رى  لتول���د  خري���ف 
مغايرة،  نطقت ب�ص���وت رخامي 
زلزل ار����س الع���ادات البالية من 
حت���ت اقدام الغطر�ص���ة الذكورية 
لرتاف���ق ركب الوط���ن يف حراكه 
اجلماهريي �ص���عيا وراء حتطيم 
اغالله، تقول رباب: "فيما يخ�س 
الوط���ن والث���ورة، ال توج���د اي 

قيا�ص���ات ميكن ان حت���دد، ال دين 
وال جن�س وال ل���ون او حتى عمر 
او طبق���ة، هو لي�س مبثابة اجابة 
لت�ص���اوؤل ع���ن ماهي���ة دور االنثى 
كثائ���رة، بغ�س النظر عن كل تلك 

امل�ص���ميات، فعلت كل ما بو�ص���عي 
من اجل وطني وم�صتقبلي، ومن 
ينادي باأن �ص���وتي ع���ورة هذا ال 

اعريه اي انتباه".
ع�ص���تار بابل، �ص���بعاد �ص���ومر، و 

�صمريامي�س اآ�صور تلك من حفرت 
جمدها يف ذاكرة ار�س الرافدين، 
تظهر من جديد وت�ص���دح بفكرها 
اجلب���ار )مها عطي���ة( فيما يخ�س 
الثائ���رة،  العراقي���ة  امل���راأة  دور 

قائل���ة: "ما كانت لتالق���ي الثورة 
هذا النج���اح لوال تواج���د املراأة، 
فق���د بث���ت احلي���اة يف كل زاوية 
و�ص���رب من �ص���احات التظاهر، اذ 
كانت الطبيبة، امل�ص���عفة والفنانة 

واالم، الت���ي جتهز الطعام وتدير 
امور املنزل الكبري املتمثل ب�صاحة 
التظاهر". وتعقب باالإ�ص���ارة اىل 
�ص���وت االنث���ى احل���ر اذ تق���ول: 
"من اهم نتائج الثورة هو �صماع 
�ص���وت املراأة بكل و�ص���وح، دون 
اع���راف  او  لتقالي���د  اعتب���ار  اي 
بالية تكمم افواه الن�صاء وت�صلب 

حقهن يف اإبداء الراأي".
كهرمانة هي، حني تقف �ص���اخمة 
بوج���ه طغي���ان االرث العقائ���دي 
واملجتمع���ي بج���وار رفيق دربها 
الرجل، وتقول نريان حممد بهذا 
ال�ص���دد: "�ص���اركت امل���راأة يف كل 
ميادين الثورة، ر�صمت وعاجلت 
مالب����س  وغ�ص���لت  وطبخ���ت 
بتنظيف  و�ص���اركت  املتظاهرين، 
و�ص���اهمت  ال�ص���احات،  �ص���وارع 
يف طرح االفكار وامل�صريات، كما 
كان له���ا االثر يف جميع امل�ص���ائل 
القانوني���ة التي تخ����س ثورتنا، 
كل  يف  الرج���ل  بجان���ب  وقف���ت 
خط���وة، باالإ�ص���افة اىل تفرده���ا 
بخطوات قادتها بنف�ص���ها"، وعن 
�ص���وتها ت�ص���تاأنف حديثه���ا قائلة 
ي�ص���ف  م���ن  بوج���ه  "�ص���رخت 
�ص���وتها بان���ه عورة، و�ص���رحت 
امامه���ا  لي�ص���مت  عنف���وان  ب���كل 

خائفًا، قادت امل�ص���ريات وحتدثت 
وع���ربت عن راأيها بكل ما يحدث، 

وطالبت بحقوقها".
 لبوة ت�صابق اال�صد يف مناورات 
ال�ص���يد وتخط���ي االزم���ات، كما 
ت�صفها �صارة مزهر بقولها: "كانت 
يف بادئ االمر م�ص���عفة للجرحى 
وداعم���ة لل�ص���باب الثائ���ر، وبعد 
افتت���اح خيم املعت�ص���مني تو�ص���ع 
دوره���ا اكر فاكر، فقد �ص���اهمت 
يف الدعم اللوج�صتي، واملعنوي، 
كم���ا كان لها الراأي امل�ص���موع يف 
كل اجلل�صات ال�صيا�صية املنعقدة 
ب���ني اخليم، وال ميكن التغا�ص���ي 
بع�ص���هن  امل���ادي،  دعمه���ا  ع���ن 
تخلني عن جموهراته���ن الثمينة 
وع���ن عمله���ن يف �ص���بيل البق���اء 
واحل�ص���ور اليوم���ي اىل �ص���احة 
االعت�ص���ام"، كم���ا ت�ص���يف، فيما 
يخ�س �ص���وت الثائرة ال�ص���ارخ 
الث���ورة  �ص���علة  "امل���راأة  قائل���ة: 
ووقوده���ا، لق���د ا�ص���بحت عبارة 
)�ص���وت امل���راأة عورة( م�ص���حكة 
داخ���ل �ص���احات التظاه���ر، اذ ان 
موؤ�ص����س  الي���وم  امل���راأة  �ص���وت 
لثورة وطن، �ص���وتها مدعاة فخر 
لكل عراقي داخل وخارج �صاحات 

االنتفا�صة". 

لي�ست عورة، من تنادي ب�سوت الثورة عراقية وتبقى حرة

اأغ���ن���ي���ات وط���ن���ي���ة.. ه����وات����ف ال���ع���راق���ّي���ن ب��ن��غ��م��ات ج���دي���دة

"ناق�ص��ات عق��ل ودي��ن"، "ع��ورة"، "كنز الب��د ان يغل��ف"، "حجابها رمز 
عفته��ا"، "منزلها مملكتها"، وغريها من عبارات قبيحة ال�صكل وامل�صمون، 
معلوم��ات مهرتئة من موروث��ات جمتمع �صرق��ي كبل ذاته بقي��ود دينية، 
هو م��ن ر�صخها بذكوريت��ه املت�صلطة،  بنيت على معطي��ات هزيلة لت�صكل 

مع��ارف ح�صب املنطق الربجمي، بعيدة كل البعد عن مكنون املعرفة التي 
يتداوله��ا املثقفون يف جل�صاته��م االدبية، وامنا تكاد تك��ون ا�صبه بحروف 
مكونة تراكيب هجينة، ترتاكم على لوح حجري �صدئ، غري قابل ملرونة 

التكيف مع تغريات احلياة وتطلعاتها.
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يوميات �صاحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�صة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

املبيت اليقت�ص���ر على املحتج���ني فقط بل ان 
ف���رق االإنقاذ التطوعية م���ن االأطباء والدفاع 
يف  با�ص���تمرار  متواج���دون  اي�ص���ا  امل���دين 

ال�صاحة.
عامر �ص���اب م���ن مدينة احلري���ة يتواجد منذ 
الي���وم االول لالحتجاج و�ص���ارك �ص���ابقا يف 
تظاه���رات االول م���ن ت�ص���رين االأول يق���ول 
ل�)االحتجاج( ان البقاء يف ال�صاحة هو جزء 
مه���م ال�ص���تمرارية االحتجاج حل���ني حتقيق 

املبتغى والتغيري الذي نطمح له.
وا�ص���اف بالق���ول ان���ه يف االي���ام االوىل من 
التظاهرات كان هناك نق�س يف بع�س املواد 
لك���ن مع مرور االيام والتربعات التي ت�ص���ل 

اأ�صبحنا دون حاجة ل�صيء يذكر
واأ�ص���ار اىل ان اجلميع م�صر على البقاء يف 
التحري���ر وال ني���ة لالن�ص���حاب اطالقا اال يف 
حال حتقيق املطالب، مبينا ان هناك م�ص���اكل 
كب���رية تواجهن���ا لكننا نعمل عل���ى جتاوزها 

خدمة للوطن. 
يف ال�صواتر االوىل هناك من هم متواجدون 
منذ اليوم االول، احدهم مل يك�صف عن ا�صمه 
حتدث  ل�)االحتجاج( عن ال�صعوبات الكبرية 

التي تواجه املتواجدين هناك. 
وبني انه بغ����س النظر عن املبيت يف العراء 
ف���ان اخلط���ر ال���ذي اأمامن���ا ال يو�ص���ف الن 
البع�س ينام يف ال�ص���اتر لكن قد ت�صقط قربه 

قنبلة غاز م�صيل للدموع. 
واأ�ص���ار اىل ان البع�س منا يذهب كل يومني 
اىل منزله فقط لالغت�صال لكن النوم والراحة 
تكون يف �ص���احة التحرير واجلميع م�ص���مم 

على اال�صتمرار يف هذا االمر.

الن�صبة الكربى من املعت�صمني واملتواجدين 
با�صتمرار يف ال�صاحة هم يف املطعم الرتكي 

الذي يعترب املالذ االآمن لالحتجاجات.
التقين���ا باأح���د املوجودي���ن يف املطع���م الذي 
يتواجد م���ن يوم ال�ص���اد�س والع�ص���رين من 

اكتوبر هناك، وقرر عدم النزول. 
ك���رار اكد ان التن�ص���يق ا�ص���بح ب�ص���كل كبري 
بني املتواجدي���ن يف الطوابق من خالل نقل 

االحتياجات فيما بينهم. 

واأ�ص���اف ان املطع���م الرتكي ا�ص���بح ب�ص���كل 
اف�صل مما كان �صابقا حيث املطعم االن مزود 
بالكهرب���اء وتنظيف���ه يجري يوميا واأي�ص���ا 

الطعام موزع ب�صكل مت�صاوي بني اجلميع.
وذك���ر ك���رار ان بع����س الطواب���ق يف املطعم 
الرتكي كذلك و�ص���ع فيها "ال�صجاد" حيث مت 

ترتيب جميع مفا�صل هذا املطعم.
عل���ى  يقت�ص���ر  مل  ال�ص���احة  يف  التواج���د 
الرجال بل ان هناك ن�ص���اء متواجدات اي�صا 

وباالأخ����س م���ن الطبيب���ات نظ���را للحاج���ة 
الفعلية لهن.

ان  قال���ت  املوج���ودات  امل�ص���عفات  اح���دى 
التواجد باالأخ�س للطبيبة �صروري ال�صيما 

مع حاالت االختناق الكبرية.
وبينت ان املبيت يكون يف ال�صارع او اخليم 
الطبية والبع�س يبقى �صاحيا حتى ال�صباح 
ثم يعود اىل املنزل وهناك تن�صيق يف اأوقات 

التواجد بني االأطباء.

معت�سمون مل يغادروا �ساحة التحرير منذ �سهرين

 زيا وليد
  

من���ذ ا�ص���تقالة رئي����س الوزراء ع���ادل عب���د املهدي، 
كان ال���راأي الغالب للمحتج���ني مبختلف توجهاتهم 
و�صاحاتهم وحمافظاتهم، باأاّل ُتقدم خيم املعت�صمني 
مر�ص���ًحا بدياًل لعبد املهدي. وبداًل من ذلك، طرحوا 
موا�صفات ومهام لرئي�س الوزراء اجلديد، اختلفوا 
يف بع����س نقاطه���ا الهام�ص���ية، لكنه���م اتفق���وا على 
�ص���رورة اأن يكون م�صتقاًل، غري ُم�صارٍك يف العملية 
ال�صيا�صية، وال ميتلك اجلن�صية املزدوجة، وغريها 

من املوا�صفات.
قوبلت موا�صفات املحتجني باإ�صرار حتالف البناء 
الذي يقوده حتالف الفتح، على طرح املر�صحني غري 
امل�ص���تقلني، واملوال���ني له اأو الأع�ص���اء التحالف، من 
الكتل والقيادات، فطرحوا حممد �ص���ياع ال�صوداين 
ورائد جوحي وق�ص���ي ال�ص���هيل واأ�ص���عد العيداين 
وغريه���م، �ص���ًرا وعلًن���ا، لكنه���م جوبه���وا برف����س 
�ص���احات االحتجاج جميعها، بل ا�ص���طر املحتجون 
اإىل الت�ص���عيد اأحياًن���ا بع���د االأنب���اء الت���ي حتدث���ت 
عن مت�ص���ك حتال���ف البن���اء باملر�ص���حني احلزبيني، 
وممار�ص���تهم ل�ص���غوط عل���ى رئي����س اجلمهوري���ة 
برهم �ص���الح لتكليف املر�ص���ح الذي تخت���اره الكتلة 
رغ���م رف�س ال�ص���ارع له، ما دعا االأخري اإىل الك�ص���ف 

عن تواقيع قيادات البناء برت�ص���يح ق�صي ال�صهيل، 
وو�ص���ع ا�ص���تقالته حتت ت�ص���رف جمل�س النواب، 
ا، من  يف حركٍة اأغا�ص���ت الكتل، ال�ص���يعية خ�صو�صً
�ص���الح، واأج���ربت قيادات يف حتال���ف القوى الذي 
يتزعم���ه رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�ص���ي، 
وهو اأحد املوقعني على تكليف ال�صهيل، على اإعالن 

رف�صهم تكليف ال�صهيل.
بقيت �صاحات االعت�ص���ام حمتفظة ب�"حق النق�س" 
للمر�ص���حني املطروح���ني يف االأروق���ة ال�صيا�ص���ية. 
كان���ت وكالة االأنباء الر�ص���مية ق���د حتدثت يف وقت 
�ص���ابق ع���ن و�ص���ول اأربع���ة اأ�ص���ماء ملر�ص���حني اإىل 
رئي�س اجلمهورية، ثالثة منهم من الكتل ال�صيا�صية، 

ورابعهم من املعت�صمني.
اأ�ص���علت هذه االأخبار �ص���احات االعت�ص���ام ومواقع 
معت�ص���مون  وتب���ادل  االجتماع���ي،  التوا�ص���ل 
االتهام���ات؛ لكن االأمر كله حتطم باحلجر االأ�ص���ا�س 
الذي دقوه يف البداية "ال مر�ص���ح من ال�ص���احات"، 

وانتهت حكاية املر�صح الذي يقرتحه املتظاهرون.
موؤخ���ًرا، طرح���ت �ص���فحة مقرب���ة من زعي���م التيار 
ال�صدري مقتدى ال�صدر، ثالثة اأ�صماء ملر�صحني قال 
النا�ص���ر اإنهم مر�ص���حو املتظاهرين. �صمت القائمة 
كال من: رحيم العكيلي، فائق ال�صيخ علي، م�صطفى 
الكاظم���ي. لك���ن النا�ص���ر ذاته عاد يف الي���وم التايل 

وكت���ب اأن املتظاهري���ن مل يردوا علي، و"�ص���كوتهم 
يعني اأن املر�صحني الثالثة مرفو�صون".

يف 3 كان���ون الث���اين، عق���د متظاه���رون اجتماًع���ا 
علنًي���ا يف �ص���احة التحرير، �ص���رعان م���ا انقلب اإىل 
�صداٍم وتك�صري بني جماعات قال بع�س احلا�صرين 
اإنه���م م���ن بني املعت�ص���مني، ومل ير�ص���وا عن الكالم 

ال���ذي كان ُيلقى من على املن�ص���ة، فيما قال البع�س 
االآخ���ر اإنهم "مند�ص���ون" من قبل اأح���زاب الإجها�س 

االجتماع.
يف اليوم التايل، 4 كانون االأول، اأعلن متظاهرون 
)عّرفوا اأنف�ص���هم بذوي ال�ص���هداء( من على من�ص���ة 
ُن�صبت يف املطعم الرتكي، تر�صيحهم ل�صخ�صيتني، 

هم���ا كل م���ن الفري���ق الرك���ن املتقاع���د عب���د الغن���ي 
االأ�صدي، والقا�ص���ي رحيم العكيلي، ملن�صب رئي�س 
ال���وزراء، عل���ى اأن يلتزم مبهام من بينها حما�ص���بة 

القتلة.
اأدى اإعالن هذا البيان اإىل ردود فعل متباينة، �ص���اد 
الغ�ص���ب منه���ا من قب���ل العديد م���ن املتظاهرين يف 
�ص���احة التحرير و�ص���احة احلبوب���ي، وعلى مواقع 
التوا�ص���ل االجتماع���ي. واأ�ص���ارت االأ�ص���ابع فوًرا 
اإىل التيار ال�ص���دري باال�صتحواذ على الراأي عنوًة 
وا�ص���تغالل املن�صة، لتقدمي مر�صحيهم عرب �صاحات 

االحتجاج.
يف االأثناء، علقت ال�صفحة املقّربة من ال�صدر، على 
من�ص���ور ُيرّبئ ال�ص���دريني م���ن البيان الذي ر�ّص���ح 
ال�صخ�ص���يتني، وقال �ص���احب ال�صفحة: "لن نر�صح 
اأحًدا، ولن ن�ص���وت الأح���د، واإذا مل يتم تدارك االأمر 

فالعراق اإىل االأ�صواأ".
لكن �ص���اهدي عيان، قرب اجل�صر اجلمهوري اأ�صفل 
املطع���م الرتك���ي، وق���رب ن�ص���ب التحرير، ق���اال اإن 
وم�صد�ص���ات  ع�ص���ي  يحملون  كان���وا   "ا�صخا�ص���ا 
انت�ص���روا قرب اجل�ص���ر لتخويف املعرت�ص���ني على 
البي���ان". حت���دث اآخرون عن "ا�ص���تخدام للع�ص���ي 
اأو م���ا يعرف ب� )التواثي( من قبل جمموعة ُي�ص���تبه 
باأنه���ا تابعة للقبعات الزرقاء ملنع اأي اعرتا�س على 

املر�صحني".
م���ن جانب���ه، اأك���د املتظاهر عل���ي كرمي اأن "�ص���داًما 
ح���دث ب���ني املتظاهرين والعنا�ص���ر التي انت�ص���رت 
ق���رب ج�ص���ر اجلمهوري���ة يف امل�ص���اء"، فيم���ا نف���ى 
وجود اأي عالقة بني تلك العنا�صر و�صرايا ال�صالم، 
معتمًدا يف ذلك على "م�ص���وؤول ال�ص���رايا يف �صاحة 

التحرير".
يف خ�صم ذلك، ن�صر  القا�صي رحيم العكيلي  فيديو 
قال فيه اإن "رئا�ص���ة ال���وزراء مهمة ال ُتف���رح اأحًدا، 
واأنا مل اأُر�ص���ح ولن اأُر�صح، ولن اأتوىل هذا املن�صب 
اإال مكرًه���ا"، م���ربًرا ذل���ك ب���اأن "من يتوىل من�ص���ب 
رئا�ص���ة الوزراء يف الوقت احل���ايل يجب اأن يكون 

فدائًيا هو واأفراد حكومته".
ا�ص���تدرك العكيلي: "ال ُيباح يل ولغريي اأن يرف�س 
خي���ار ال�ص���عب، ف���اإذا اخت���ارين ه���و فاأن���ا قي���د اأمر 
النا����س، �ص���األب�س الكفن واأك���ون يف خدمتهم". كما 
�ص���دد العكيل���ي الأكر من م���رة على اأنه ل���ن يقبل اأن 

يكون "مر�صح اأي جهة �صيا�صية اأو دينية".
وكان الفري���ق الرك���ن عب���د الغني االأ�ص���دي قد ظهر 
يف وقت �ص���ابق عرب مقطع فيدي���و يوؤكد فيه اأنه لن 
يقبل برت�ص���يحه ملن�ص���ب رئي�س جمل�س الوزراء اإال 
ا اأن يكون مر�صح  برت�صيح ال�صارع له، نافًيا وراف�صً

اأي كتلة �صيا�صية.

فيتو" المتظاهرين على مر�سحي االأحزاب ُيواَجه ب�"التواثي" والتخويف 

يف يوم اخلام�س والع�صرين 
من ت�صرين االول عام 2019 

غ�صت �صاحة التحرير باآالف 
املتظاهرين بل و�صولوا 

اىل التظاهرة املليونية يف 
احيان كثرية.  الكثري من 
املحتجني قرروا البقاء يف 

ال�صاحة وهم منذ ذلك اليوم 
اىل االآن م�صتمرون بذلك 

حيث تتوزع اماكن مبيتهم 
�صواء على ال�صاتر االأمامي او 

املطعم الرتكي الذي ي�صم 
العدد االأكرب من املعت�صمني.

 يحيى ال�صماوي 

نعرف اأّن �صمريك منتهي ال�صالحية..
فلماذا قواتك تطلق على رعّيتك قنابل 

منتهية ال�صالحية؟
الرعية تطالبك بقنابل طازجة

****
�حنْ �ص�واٌء اأ�ص�اَح ِدي�ُك ال�ق��ص�ِر اأمنْ ل�م َي��صِ

ف�ال�ف�ج�ُر �ص��ي�ب�زُغ ح�ت�م�ًا!
��ي�ت�َك اأن�َت وح�ا�صِ

اأ�ص�ب�ح�ت�م زائ�دي�ن ع�ن ال�ح�اج�ِة ك�ال�زائ�دة 
ال�دودي�ة..

ل��ص�ُت م�ع ال�ِح�ي�ادنْ
****

ح�ي�ن ت�ك�وُن ال�ح�رُب ب�ي�ن ال�ن�وِر وال�ظ�الِم..
ب�ي�ن ال�ذئ�ِب وال�غ�زاِل ..

اأو ب�ي�ن ال�م�ن�ا�ص�ل�ي�ن وال�ج�اّلدنْ
****

ل��ص�ُت م�ع ال�ح�ي�ادنْ
ق�ب�ل�ك�م اأ�ص��رَف ف�ي ال�ق�ت�ِل وف�ي ال�ت�دم�ي�ِر 

" "ه�والك�و 
�ةنْ �ل�ي ف�ي ال�ف�رات�ي�ِن ع�رو�َس ال�وث�ن�يَّ ِل�ُي�عنْ

ف�ا�ص�رب�وا ن�خ�َب ان�ت��ص�اِر ال�ن�ذِل ف�ي 
ال�ح�رِب..

: ول�ك�ننْ
َّ�ةنْ " �َص��ت�ُزال�وَن وت�ب�ق�ى "ال�ن�ا�ص�ري�

وت�ب�ق�ى "ال�ن�ا�س�ري�َّ�ْة"

 متابعة االحتجاج 


