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مرم���ى  يف  الع���راق  ���ع  ُو�سِ العراقي���ن،  اإرادة  ع���ن  النظ���ر  بغ����ض 
اال�ستهدافات. �سارت بالد الرافدين املغلوب على اأمرها �ساحة ا�ستباٍك 
جتريبٍي. وانتقل ال�س���راع من املنازالت ال�سيا�سية بن املتخا�سمن، 
اإىل اعتماد القوة بانتهاك ال�س���يادة على املك�س���وف. بانتظار ما ق�سمه 
الق���در ال�س���ال من ويالٍت اآتياٍت، دون متكٍن عل���ى املواجهة اأو جتنب 

ال�سربات املتقابلة. 
لي�ض ال�سعب العراقي يف موقع العداء الإيران، وال طاقة له على تغيري 
موازين القوى، اأو التاأثري على قرارات الواليات املتحدة. وكان طوال 
�ستة ع�سر عامًا وب�سعة اأيام متفرجًا �سلبيًا، بال قدرة، على التحكم يف 
قرار ال�س���لم واحل���رب، وال اإبرام اتفاقيات امنية، اأو ا�س���تقدام لقوات 
ع�س���كرية اأمريكي���ة و�س���واها. اإ�ست�س���لم لق���دره يف اأن يكون �س���حية 
التقاتل الطائفي، واال�س���تباحات التي انهكته، وبددت قواه وثرواته. 

�سارلوذ العراقين بال�سرب اجلميل، و�سمت البحر. 
ورغ���م ذلك بات الع���راق والعراقيون يدفعون الثمن. اآالف امل�س���ابن 
واجلرحى والقتلى، �س���اروا ال�سحية واملثل. املَثل على ج�سارة جيل 
انبع���ث من حت���ت رماد اخليب���ات واالنته���اكات، يفتدي الع���راق باأعز 
م���ا لديه، طلبًا لوطٍن �س���ار رهين���ة اأطماٍع ال تكتف���ي بالنهب والتدمري 
واال�س���تالب. ب���ل تري���د م�س���ادرة االأمل يف ا�ست�س���راف ظ���الل وطن، 

مرجتى، حتى واإن تاأّجل. 
التط���ورات املت�س���ارعة يف الو�س���ع ال�سيا�س���ي املتده���ور، و�س���عت 
االنتفا�س���ة الوطنية اأمام حتدياٍت قد تعر�سها اىل خماطر من داخلها 
اإن مل ينتب���ه له���ا املنتف�س���ون، اكرث م���ن اأي وقت م�س���ى، منذ انطالق 
احلرك���ة االحتجاجي���ة املطلبية ال�س���لمية التي حتولت اإىل انتفا�س���ة 
�سيا�س���ية جامعة. فالدم الذي اأُريق ف�سل يف ك�سر �سوكتهم، واإ�سعاف 
اإرادتهم. ومع اأن االأ�ساليب املخاتلة للنيل من وحدة ال�ساحات وخيمها 
ظلت حتاول الت�سّلل اىل �سفوف املحتجن، �سعيًا جلرهم اىل متاهات 
مع���ارك جانبية، اإال اأن خماطرمثل هذه املح���اوالت تزداد بالتالزم مع 
االحتقان ال�سيا�س���ي، وخلط االأوراق الذي ُيراد منه، تاأجيج امل�س���اعر 

وتغليب الكراهية، وتوظيفها لعزل احلراك ال�سعبي، بتهٍم جائرٍة.
فاملنتف�س���ون، هم املطالبون بال لٍف اأو دوران، بتحرير العراق من كل 
اأ�س���كال الوجود االأجنبي، ع�س���كريًا كان اأو �سيا�س���يًا، دون ا�س���تثناء. 
وهم من حمل �سعار ال�سيادة واال�ستقالل الوطني، ورف�ض االإمالءات 
االأجنبية وتقييد اإرادة ال�سعب، واإكراهه على خياراٍت ال تخدم امل�سالح 
الوطنية العليا، وال جتعل من العراق مباءًة لت�س���فية ح�س���ابات الغري 
وفر�ض ح�س���وره بقوة ال�س���الح. وباأو�س���ح �س���يغة يريد كل عراقي 
وطني �سريف، انهاء الوجود الع�سكري االأمريكي، بالتالزم مع ح�سر 
ال�سالح بيد الدولة وحل كل الت�سكيالت وامليلي�سيات امل�سلحة، وعزل 
م���ن يتماهى مع االأجنبي وت�س���كيل حكوم���ة كفاءات وطنية م�س���تقلة 
غري مرَتهنة. واإعادة �س���ياغة قانوين االنتخابات واملفو�سية ب�سراكة 

مبا�سرة مع فريق من االأمم املتحدة. متهيدًا لالنتخابات املبكرة.
وبال لٍف ودوران، يريد العراقيون الوطنيون ال�س���رفاء، غري امللوثن 
مبماالأة االأجنبي، وحمل راياته و�س���عاراته، ال�س���روع بو�س���ع رموز 
الف�ساد امام الق�ساء، واإماطة اللثام عن قتلة املتظاهرين واملعت�سمن 
واغتيالهم وتعذيبهم، من اأ�س���در القرار منهم، ومن توىل التنفيذ اأمام 

الق�ساء لنيل جزائه العادل. 
ولي�س���تمر زخم االنتفا�سة وتتو�سع  دائرة امل�ساركن فيها والداعمن 
له���ا، البد احل���ذر من الذين يري���دون، كما اأ�س���ارت بع�ض املمار�س���ات 
االأخرية، اإ�س���غال �س���احات احلري���ة واالنتفا����ض، بتفا�س���يل جانبية 
ت�س���عف جوه���ر االأه���داف  اجلامع���ة، الت���ي �س���ارت جت�س���د اإرادة 
العراقي���ن، �س���واء تعلق���ت بالطابع ال�س���لمي لالنتفا�س���ة، اأو مطلبها 
برت�س���يح وطن���ي، كف���وٍء، م�س���تقٍل، نزيٍه، ميتلك ح�س���ورًا و�س���جاعًة 
كن���ه من قيادة املرحل���ة االنتقالي���ة وحتقيق املهام امللح���ة املرتبطة  مُتَ
بها. وقد حددت �س���احة التحرير وميادين االنتفا�سة، املعايري التي ال 
تقبل االلتبا�ض ملثل هذه ال�سخ�س���ية، ولي�ست  الأكرث من �سبب مطالبة 
بتقدمي اأ�س���ماء مر�س���حن منتدبن منها. اإن مثل ه���ذا االنحراف، من 
و�س���ع املعاي���ري اىل ت�س���مية من ُيفرَت����ض اأن تنطبق عليه���م، فٌخ يراد 
من���ه بث الفرقة واالنق�س���ام وت�س���تيت اجله���ود واثارة ال�س���راع بن 
اخليم وال�س���احات ون�س���طاء االنتفا�س���ة. وقد يحم���ل يف جانب منه، 
حماولة ركوب املوجة، وم�سادرة اإرادة املنتف�سن مل�ساحله واأهدافه 
املخبوءة، وخدمة تواطوؤاٍت مع من يريد اخلروج من االزمة بتجاوز 
قوى االنتفا�سة، واإجها�س���ها. وحن تتخذ مثل هذه املحاوالت طابع 
االإك���راه بالقوة، ال تعود النوايا حّمال���ة اأوجه، بل بّينة على من اأدعى 

غري ذلك ..!
لق���د ن�س���جت احلركة االحتجاجية ال�س���عبية، ومن���ت، وارتقت، وعيًا 
واإدراكًا وح�سورًا، بحيث �سار لزامًا على ن�سطائها الدخول يف حوار 
ٍه عن اأغرا�ٍض  خارج �س���ياقات االنتفا�سة واأهدافها  م�س���وؤوٍل بناٍء ُمَنزَّ
الوطنية، الإيجاد اإطاٍر  تن�س���يقٍي مَوِحٍد ل�س���احاتها، ت�ستمد برناجمها 
َج يف �س���ياق تطورها، واغتنائها بالتجربة التي  و�س���عاراتها مما َن�سُ

تعمدت بالدم وال�سمود ومقاومة االغراءات واالإمالءات.
اإن �س���احة التحري���ر وميادي���ن االنتفا�س���ة واحلرية، مدع���وة، كمهمة 
ملحٍة، اىل ال�سروع ببلورة ت�سورات موحدة مل�سارات عملية التغيري 

واال�سالح.

غياب التن�شيق، االن�شغال 
بالتفا�شيل، االنفراد بالقرار

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

كا�سرو االنتفا�سة: 

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

يق���ول املث���ل "الن�س���يان نعم���ة"، وكث���ريا ما 
يعترب علماء النف�ض الن�س���يان من اأهم اأنواع 

الدواء لتجاوز االأزمات النف�سية والبدنية.
لك���ن هل ميك���ن اأن تتح���ول ه���ذه النعمة اإىل 
نقم���ة؟ م���ع تط���ور االأح���داث ال�سيا�س���ية يف 
الع���راق خ���الل االأ�س���بوع االأخ���ري ق���د تتغري 

قاعدة املثل اأعاله.
بغ���داد  حكوم���ة  ب���ن  االأزم���ة  فو�س���ول 
اإر�س���اء  يحاول���ون  الذي���ن  و�سيا�س���ييها، 
اإيران على ح�س���اب بالدهم، وب���ن الواليات 
املتح���دة، ق���د تو�س���ل االأخ���رية اإىل فر����ض 
عقوبات اقت�سادية تنتهي بح�سار اقت�سادي 
عل���ى العراق، حي���ث هدد الرئي����ض االأمريكي 
دونال���د ترامب بفر����ض عقوبات اقت�س���ادية 
على العراق يف حال ا�س���تمرار حكومة بالده 
مبحاول���ة الت�س���ادم مع وا�س���نطن م���ن اجل 

اإر�ساء طهران.
يعود النا�س���ط عالء كويل، �ساب من حمافظة 
ذي ق���ار بذاكرت���ه �س���ريعا اإىل اأيام احل�س���ار 
االقت�س���ادي الذي كان مفرو�سا على العراق 
خالل ت�س���عينيات القرن املا�س���ي وحتى عام 
2003. ويعل���ق "يف حال مّت تنفيذ احل�س���ار 
ومّت فر�ض العقوبات، لنتذكر انهيار املنظومة 
القيمية وحتول الب�سر اإىل زومبي"، م�سيفا 
يف من�سور على �سفحته يف في�سبوك "�سكرا 
للجهود العظيمة م���ن الربملان التي اأخرجتنا 
من هاوية واأ�سقطتنا يف هاوية اخرى، �سكرا 
للجه���ود الكبرية التي تقدمها ال�س���لطة وهي 
تهدينا واحدة من اأف�س���ل املواقف التاريخية 

حينما اأخرجتنا من االأح�سان االأمريكية اإىل 
االأح�سان االإيرانية".

ويتابع كويل "�س���كرا للنواب الذين يعرفون 
م�س���لحة بالدهم وهم يرفعون �س���ارة الن�سر 
على اأمريكا، وهو االأمر الذي �سي�س���حقنا من 
جدي���د". ويختت���م ال�س���اب من�س���وره بالقول 
الكرو�ض والعرو�ض  "اأه���ال بكم يف �س���راع 

والقرو�ض، ق�سة املوت اجلديد".
على مواقع التوا�س���ل االجتماعي، ي�س���تذكر 
املدون���ون ذكرياته���م م���ع اأي���ام احل�س���ار، ال 
ي���رتدد اجلميع يف اإب���داء تخوفهم من فر�ض 
عقوبات اقت�سادية، �سيدفع ثمنها املواطنون 
فق���ط. وال ي���رتدد رائ���د ح�س���ن يف ك�س���ف ما 

عل���ق بذاكرته من �س���ور ع���ن اأيام احل�س���ار 
االقت�س���ادي الت���ي عا�س���ها الع���راق يف فرتة 

حكم النظام ال�سابق.
يقول رائد "ال اأن�سى كيف كنت اأ�سنع قم�سلة 
)معطفا( من البطانيات، وال اأن�سى كيف كنت 
اأذه���ب اإىل اخلي���اط ليقلب يل مالب�س���ي على 
وجهه���ا الث���اين، الأن لونها اأ�س���بح باهتا من 
كرثة ا�س���تخدامها"، م�سيفا يف حديث ملوقع 
)ارفع �س���وتك(، "كما ال اأن�س���ى ن���وع الطعام 
ال���ذي كن���ا نتناوله، كن���ا نحتف���ل اإذا ما دخل 

اللحم منزلنا".
يت�س���اءل ال�س���اب االأربعين���ي ع���ن الطريق���ة 
الت���ي يفكر به���ا ال�سيا�س���ي العراقي، ويذهب 

اإىل اأك���رث م���ن ذل���ك بقول���ه "حتى ل���و قلنا اأن 
ال�سيا�س���ين يفك���رون وفقا مل�س���احلهم، لكن 
كيف يفكر املواطنون ويوؤيدون ال�سيا�سين؟ 

هل ن�سوا تلك االأيام؟".
ويتابع "ال تختلف الطبقة ال�سيا�سية احلالية 
عن �س���دام كثريا، فهي تقارع اأمريكا كما فعل 
�س���دام، وتتح���دى املجتم���ع ال���دويل بكرثة 
خروقاته���ا وقتلها للمدنين كما فعل �س���دام، 
وهن���ا اأق���ول لل�سيا�س���ين انتظ���روا نهايتكم 

التي لن تختلف عن �سدام".
ويوؤيد غي���ث املالكي، وهو �س���اب من بغداد، 
ما ج���اء على ل�س���ان رائد. ويقول غي���ث "اإذا 
فر�س���ت العقوب���ات، فال�س���عب فق���ط ه���و من 

�سيت�س���رر"، م�س���يفا يف حديث "ال�سيا�س���ي 
اأّمن و�س���عه وقادة االحزاب اأّمنت و�س���عها، 
وحت���ى و�س���ع اأحف���اد اأحفاده���ا، نح���ن م���ن 

�سياأكل الرتاب".
احلكوم���ة  ي�س���جع  م���ن  اأن  غي���ث  وي���رى 
وال�سيا�س���ين العراقي���ن م���ن ال�س���عب "ه���م 
�سبب كل اخلراب الذي يتعر�ض له العراق".

ويتاب���ع "16 �س���نة نعي����ض يف جوع وخوف 
وخط���ف وقتل وترهي���ب واالآن تري���دون اأن 

جتعلوا ختامها ح�سارًا اقت�ساديًا".
ويت�ساءل غيث عن ما هو اأكرب من ذلك بقوله 
"�سدام كان يوزع لنا احل�سة التموينية، هل 
�سي�سمن لنا هوؤالء ال�سيا�سين نف�ض احل�سة 
التي كان يوزعها �سدام، اأم �سي�سرقونها كما 
�سرقوا كل �سيء؟". يقارن حممد جبار، وهو 
اإعالمي عراقي، الو�س���ع العراقي باالإيراين، 
بقول���ه "العقوب���ات االأمريكية جعل���ت العملة 
بحي���ث  احل�س���ي�ض،  اإىل  تن���زل  االإيراني���ة 
اأ�س���بحت قيمة الورقة )100 دوالر( اأكرث من 
ملي���ون توم���ان اإيراين، واملواط���ن االإيراين 

اإذا تغدى الظهر لن يتع�سى يف امل�ساء".
يف  �س���فحته  عل���ى  من�س���ور  يف  وي�س���يف 
في�س���بوك "طبيبهم ومهند�سهم )االإيرانيون( 
ي�س���تغل بعد الدوام �س���غل ثاين، حتى يجلب 
اخلب���ز الأبنائ���ه، رغ���م اأن اإي���ران تعتمد على 

نف�سها بالزراعة وال�سناعة".
ويقارن الو�س���ع العراقي بقوله "تخيلوا اأن 
تع���ود قيم���ة الورق���ة )100 دوالر( اإىل 300 
األ���ف دينار عراق���ي، وراتب املوظف ي�س���بح 
ب���ال قيمة، والع���راق بال �س���ناعة وال زراعة، 

يا �سالم!".

 متابعة االحتجاج 

واأ�س����اف البيان اأن "توجيه االدعاء العام 
�س����در بناء على االأمر الق�س����ائي ال�س����ادر 
اخلا�����ض  االأعل����ى  الق�س����اء  جمل�����ض  م����ن 
بت�س����كيل هيئات حتقيقية ق�س����ائية يف كل 
حمافظ����ة من املحافظات الت����ي وقعت فيها 

التظاهرات" منذ اأكتوبر املا�سي.
وتعر�س����ت االحتجاج����ات من����ذ انطالقه����ا 

لقم����ع وا�س����ع اأدى اإىل مقت����ل قراب����ة 460 
�سخ�سا واإ�سابة حوايل 25 األفا، غالبيتهم 
العظمى من املتظاهرين. وت�س����ري اأ�س����ابع 
االته����ام اإىل اأن جماع����ات م�س����لحة، قامت 
با�س����تهداف املحتج����ن عرب ن�س����ر قنا�س����ة 
وفتح النار ب�س����كل ع�سوائي على جتمعات 
وحمافظ����ات  بغ����داد  يف  للمتظاهري����ن 
جنوبي����ة. ورغ����م انخفا�����ض ح����دة العنف 
موؤخرا، ك�سفت مفو�س����ية حقوق االإن�سان 

احلكومي����ة ع����ن وق����وع 68 ح����ادث خطف 
وفقدان عل����ى خلفية التظاه����رات. وكانت 
االأمم املتح����دة اأك����دت يف تقري����ر االأربعاء 
ا�س����تمرار عمليات القت����ل العمد، واخلطف 
واالعتق����ال الع�س����وائي �س����د املتظاهري����ن 
املناه�س����ن للحكوم����ة العراقي����ة عل����ى يد 

جماعات جمهولة.
وتعر�ض نا�سطون لعمليات اغتيال، غالبا 
م����ا كانت بالر�س����ا�ض، بهجمات وقعت يف 

�س����وارع اأو اأم����ام منازلهم، واأكد ع�س����رات 
اآخ����رون م����ن املتظاهري����ن اإنهم تعر�س����وا 
خلط����ف واحتج����زوا ل�س����اعات اأو اأيام يف 
منطق����ة زراعي����ة قرب بغ����داد، قب����ل اأن يتم 

رميهم على جانب الطريق.
وكان متظاه����رون يف عدة مدن قد خرجوا 
وه����م يهتف����ون "ال لالحتالل����ن االأمريك����ي 
فق����ط"  للع����راق  و"والئ����ي  واالإي����راين"، 
و"اإيران ملي جالبج هذا ال�سعب ميهابج"، 

معدلن �س����عارهم للمطالبة باإبع����اد بلدهم 
ع����ن ال�س����راع يف ظ����ل التوت����ر ال����ذي بلغ 
اأوجه ب����ن طهران ووا�س����نطن اإثر اغتيال 
اجلرنال قا�س����م �س����ليماين ونائ����ب رئي�ض 

هيئة احل�سد ابو مهدي املهند�ض. 
وانطلقت تظاهرات من �ساحة التحرير يف 
بغداد، م�ساء ام�ض االأحد، تندد بقرار اإنهاء 
وجود القوات االأجنبية وهتف املحتجون 

بخروج جميع القوات من العراق. 

بعد تهديدات ترامب.. ذكريات احل�شار تعود اإىل العراقيني

االحتجاج     �ساحات  يف  �سعارات   .." فقط  للعراق  "والئي 

الق�شاء يدعو اإىل �شرعة اإجناز التحقيق يف مقتل املتظاهرين
دع��ت ال�س��لطات الق�س��ائية يف العراق، االثنني، اإىل �س��رعة اإجن��از التحقيق يف ح��وادث التظاهرات الت��ي اأدت اإىل مقتل 
مئ��ات املحتج��ني. وذكر بيان ملجل�س الق�س��اء االأعلى، اأن "رئا�س��ة االدعاء العام التابعة ملجل�س الق�س��اء االأعلى، اأ�س��درت 
كتابا وجهت فيه رئا�س��ات حماكم اال�س��تئناف االحتادية كافة الإعالمها بنتيجة االإجراءات القانونية املتخذة بخ�سو�س 

حوادث ا�ست�سهاد واإ�سابة املتظاهرين والقوات االأمنية واالعتداء على و�سائل االإعالم".
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- جمل����ض الن���واب يعق���د نه���ار الي���وم 
جل�س���ة طارئ���ة بح�س���ور 168 نائب���ًا، 
وبغياب وحتفظ ممثلي الكرد واملناطق 
الغربية وحتالف الن�سر، وي�سّوت على 
اإل���زام احلكومة بانه���اء تواجد القوات 

االجنبية…
- وزي���ر اخلارجية االمريك���ي يرد على 
ت�س���ويت الربمل���ان العراق���ي بالق���ول: 
يف  بقاءن���ا  يري���د  العراق���ي  ال�س���عب 
الع���راق، وعادل عب���د املهدي م�س���تقيل 

ويواجه تهديدات هائلة من اإيران.
- بريطانيا تنا�س���د احلكوم���ة العراقية 
الع���راق  يف  قواته���ا  ببق���اء  بال�س���ماح 

ملحاربة داع�ض.
اإلغ���اء  اإىل  يدع���و  ال�س���در  مقت���دى   -
االتف���اق االأمن���ي مع الوالي���ات املتحدة 
على الفور، واإغالق ال�سفارة االأمريكية 
ب�س���ورة  االأمريكي���ة  الق���وات  وط���رد 
مذلة، وجترمي التوا�س���ل مع احلكومة 
ويدع���و  علي���ه،  واملعاقب���ة  االأمريكي���ة 
الف�سائل املقاومة يف العراق واخلارج 
ت�س���كيل  الإع���الن  ف���وري  اجتم���اع  اإىل 

اأفواج املقاومة الدولية…!!.
- تراج���ع االهتم���ام االإعالم���ي بتغطية 
عم���وم  يف  املنتف�س���ن  فعالي���ات 
املحافظ���ات ، ورف����ض ه���وؤالء حتوي���ل 
العراق اىل �س���احة لت�سفية ال�سراعات 
بن وا�س���نطن وطهران، وموا�س���لتهم 
احتجاجاتهم بزخم وا�سح لليوم ال� ٧3 
، رغم اخلالف واملماحكات الدائرة بن 
تن�س���يقيات التحرير حول قيام اأطراف 
بت�س���مية مر�س���حن لرئا�س���ة الوزراء، 
ورف����ض ذل���ك م���ن تن�س���يقيات اأخ���رى 
ودعوتها اىل االكتفاء بطرح موا�سفات 

للمر�سح دون ا�سماء.
- جمامي���ع م�س���لحة تخ���رتق �س���احات 
والب�س���رة  النا�س���رية  يف  االعت�س���ام 
لرتويع املتظاهرين خملفة �س���هيدين و 
3 جرحى بن �س���فوف املنتف�س���ن يف 

النا�سرية.
***
�سدق اأو ال ت�سدق…

اأمريكي���ة   - اإيراني���ة  �س���داقة  اإتفاقي���ة 
�سارية املفعول منذ 65 عامًا…!.

حتى اليوم ماتزال هناك اتفاقية �سداقة 
تربط اإيران- واأمريكا غري ملغاة. وهذه 
االتفاقية عقدها �ساه اإيران حممد ر�سا 
بهلوي يف اآب ع���ام 1955 مع الرئي�ض 
االأمريك���ي حين���ذاك اإيزنه���اور، وبع���د 
اإقراره���ا من قب���ل البلدي���ن دخلت حيز 

التطبيق يف حزيران 1957.
ورغ���م كل التوت���ر ال���ذي حك���م العالقة 
ب���ن البلدين منذ الث���ورة االإيرانية عام 
1979، �سمدت االتفاقية ب�سكل عجيب، 
وها هي اإيران متم�سكة بها اليوم، واإن 
مل يبق منها �س���يء ليطب���ق، حيث تقوم 
احلكومة االيرانية مبقا�س���اة الواليات 
املتحدة اليوم بن���اء على هذه االتفاقية 

يف حمكمة العدل الدولية يف الهاي.
تريد طه���ران ع���رب ا�س���تخدام ما ميكن 
القانوني���ة  بالدبلوما�س���ية  و�س���فه 
�س���ناعة عامل �سغط جديد يف مواجهة 
وا�س���نطن  تفر�س���ها  الت���ي  العقوب���ات 
عليه���ا. كما تنظر طه���ران اىل االتفاقية 
وجه���ة  م���ن  ق���وة  ورق���ة  باعتباره���ا 
نظره���ا، ت�س���اف اإىل الورق���ة املتمثل���ة 
باخل���روج االأمريك���ي من ط���رف واحد 
م���ن االتفاق النووي، وه���و االأمر الذي 
اأظه���ر الواليات املتح���دة كطرف خارق 

لالتفاقيات الدولية.
اللعن���ة على الذاكرة، فقد ن�س���يت رّباط 

ال�سالفة.

اأهم التطورات 
واالأحداث   ليوم 

االحد 2020/1/5

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة: االحتجاج 

بعد اأن م�ست �سبعة اأيام على عملية 
اغتيال النا�س���ط امل���دين، علي خالد 
اخلفاج���ي، يف حمافظ���ة ذي ق���ار، 
تعّر����ض خم�س���ة نا�س���طن اآخري���ن 
اغتي���ال  ملح���اوالت  املحافظ���ة  يف 
"فا�سلة" و�سط املحافظة  يف م�سهد 
م�س���تمر على م�س���توى العراق منذ 
بداية االحتجاج يف مطلع ت�س���رين 

االأول 2019.
ويف الوق���ت ال���ذي جن���ا النا�س���ط 
والرادود احل�سيني، مرت�سى جبار 
ال�س���يخ علي، ليل���ة 1 كانون الثاين 
2020 م���ن االغتي���ال باإط���الق ن���ار 
من جمموعة م�سلحة ت�ستقل عجلة 
ن���وع )اأوبام���ا( بي�س���اء الل���ون يف 
ناحية الف�س���لية جنوب النا�سرية، 
جنا اأي�س���ًا النا�سط املدين مرت�سى 
اغتي���ال  حماول���ة  م���ن  العتاب���ي، 
باإط���الق نار بالقرب من م�ست�س���فى 
وفًق���ا  النا�س���رية،  و�س���ط  االأم���ل 
مل�سدر اأمني حتدث ل�"األرتا عراق" 
ع���ن ا�س���تمرار حم���اوالت االغتيال 

باملحافظة.
قال امل�سدر الذي رف�ض الك�سف عن 
ا�سمه الأ�س���باب تتعّلق بوظيفته، اإن 
"النا�سط املدين حيدر عبد العبا�ض 

املو�س���وي، تعّر�ض هو االآخر، ليلة 
الثاين/يناي���ر  كان���ون   3 اجلمع���ة 
اإىل حماول���ة اغتي���ال داخ���ل منزله 
بعبوة نا�سفة حملية ال�سنع، خلفت 

اأ�سرارًا مادية فقط".

فيما ال ي���زال يرقد النا�س���ط املدين 
ح�سن الركابي، داخل �سالة العناية 
احل�س���ن  م�ست�س���فى  يف  امل�س���ددة 
التعليمي، و�س���ط النا�س���رية، بعد 
تعر�س���ه ملحاول���ة اغتي���ال باإطالق 

يف  منه���ا  ثالث���ة  ا�س���تقرت  الن���ار، 
ج�سده .

ن����ّددوا  املحافظ����ة،  يف  املحتج����ون 
االغتي����ال  عملي����ات  با�س����تمرار 
�س����احة  تظاه����رات  يف  للنا�س����طن 

احلبوبي، و�سط النا�سرية، مطالبن 
باإيقاف م�سل�سل اغتياالت وحمملن 
تل����ك  م�س����وؤولية  االأمني����ة  االأجه����زة 
احلوادث، خا�سة بعد تعّر�ض منزل 
النا�س����ط عدي اجلابري ليلة االثنن 

6 كانون الثاين/يناي����ر 2020، اإىل 
ا�س����تهداف بعب����وة حملي����ة ال�س����نع 
اأ�سفرت عن اأ�سرار مادية يف منزله.
كان م�سلحون جمهولون اأقدموا على 
اغتيال النا�سط املدين علي الع�سمي 
يف 21 كانون االأول/دي�سمرب، وهو 
�س����قيق �س����الم الع�س����مي، اأحد اأبرز 

النا�سطن يف االحتجاجات. 
وياأتي نباأ تكرار حماوالت االغتيال 
يف ذي قار، و�سط غياب تام لالأجهزة 
االأمنية، فيما تتوا�سل االحتجاجات 
يف النا�س����رية وبغداد، والب�س����رة، 
والديواني����ة،  ومي�س����ان، ووا�س����ط، 
والنج����ف،  واملثن����ى،  وباب����ل، 
وكرب����الء، من����ذ 25 ت�س����رين االأول/
اأكتوب����ر 2019 للمطالبة باالإ�س����الح 
انتخاب����ات  واإج����راء  ال�سيا�س����ي، 
مبكرة، واختيار �سخ�س����ية م�ستقلة 

لرئا�سة جمل�ض الوزراء.
م����ن جانب����ه يعتقد ع�س����و مفو�س����ية 
حق����وق االإن�س����ان عل����ي البيات����ي يف 
ع����راق"،  ل�"األ����رتا  �س����ابق  حدي����ث 
له����ا  يتعر�����ض  الت����ي  "اجلرائ����م  اأن 
وت�س����تهدف  ممنهج����ة  النا�س����طون 
املواط����ن العراق����ي ب�س����كل م�س����تمر، 
وتدخ����ل �س����من جرائ����م االإره����اب"، 
"حما�س����بة  �س����رورة  عل����ى  م�س����ددًا 

مرتكبيها واإحالتهم اإىل الق�ساء".

المعت�شمون في �شاحات االحتجاج ي�شخرون من  الرهان على عامل الزمن
 متابعة:  االحتجاج 

يف االأيام االأخرية ازدادت حدة التكهنات حول 
م�س���ري االحتجاجات ، بعد ال�سربة االأمريكية 
الت���ي حدثت يوم اخلمي�ض املا�س���ي .. تقارير 
اأك���دت اأن التظاه���رات ميك���ن اأن يت���م ف�س���ها 
اأو اإنها �س���تخفت ب�س���بب االأو�س���اع ال�س���عبة 
الت���ي تعي�س���ها الب���الد ، اإال اأن تقاري���ر اأخ���رى  
اأك���دت  ، اأن املحتجن العراقين “�س���امدون” 
يف �س���احات االحتج���اج ولع���ل م���ا ج���رى يف 
النا�س���رية والب�س���رة والديواني���ة والنج���ف 

دليل على ذلك  
االندبندن���ت  �س���حيفة  ن�س���رته  تقري���ر  ويف 
الربيطانية وتابعت���ه االحتجاج يوؤكد كاتبه  ، 
اإن “ما ميي���ز االحتجاجات الت���ي بداأت مطلع 
ت�س���رين اأول املا�س���ي، وبات���ت ُتع���رف بثورة 
ت�س���رين، عن �سابقتها يف ال�س���نوات املا�سية، 
هو الزخ���م املت�س���اعد لالحتجاجات، خا�س���ة 
يف �س���احة التحري���ر، قرب املنطقة اخل�س���راء 
مق���رات  توج���د  حي���ث  التح�س���ن،  �س���ديدة 
احلكوم���ة والبعثات الدبلوما�س���ية االأجنبية، 
بينم���ا كان���ت حكومة عادل عب���د املهدي تتوقع 
االحتجاج���ات  باإنه���اء  االإره���اق  يتكف���ل  اأن 
املطالبة برحيل احلكومة واالأحزاب احلاكمة، 
ومكافحة الف�س���اد، وحما�س���بة الفا�س���دين يف 

ال�سلطة”.
ويت�س���اءل التقري���ر، “كي���ف ميك���ن لع�س���رات 
�س���احة  يف  ال�س���مود  املحتج���ن  م���ن  االآالف 
التحري���ر الأك���رث م���ن اأ�س���بوعن متوا�س���لن، 
رغ���م املوجه���ات اليومي���ة الدامية و�س���عوبة 
الطبي���ة  �س���يما  ال  خدم���ات،  عل���ى  احل�س���ول 
منه���ا؟”، م�س���ريًا اإىل اأن “االإجاب���ة يف كلم���ة 
ال�س���احة  يف  يوج���د  املتطوع���ون..  واح���دة: 
اأطباء، م�سعفون، �سيادلة، طباخون، حالقون، 
خياطون، فنانون، منظمون جلموع املحتجن 

ومت�سدون لقنابل الغاز امل�سيلة للدموع”.
�س���عاد جواد ، خريجة كلية الطب تطوعت مع 
ع���دد م���ن زمالئها  ، لتق���دمي امل�س���اعدة الطبية 

للمر�سى واجلرحى من املحتجن.
تق���ول اآيات “هناك مف���ارز )جمموعات( طبية 
ت�سكلت يف �ساحة التحرير لتقدمي الدعم الطبي 
للمحتجن.. نعالج حاالت احلروق واجلروح 
الب�سيطة يف �ساحة التحرير.. واالأدوية مُتنح 

للم�سابن واملر�سى باملجان”.
واأ�سافت “االأدوية وامل�س���تلزمات الطبية يتم 
توفريه���ا بجهود �سخ�س���ية.. واملفارز الطبية 

تعمل على مدار اليوم يف �ساحة التحرير”.
ر�س���ا عامر  “م�س���عف” م���ن دون درا�س���ة وال 
باالإ�س���عافات  خمت�س���ة  دورات  يف  م�س���اركة 

االأولية، لكنه اأنقد اأرواح الع�سرات من جرحى 
االحتجاجات، ح�س���ب قوله، عل���ى مدى االأيام 

املا�سية.
وتاب���ع �س���عيد “تواج���ه �س���يارات االإ�س���عاف 
�سعوبة يف التحرك ب�ساحة التحرير واملناطق 
للمتظاهري���ن،  زخ���م  فهن���اك  منه���ا،  القريب���ة 
باملقابل هناك �س���وارع مغلق���ة، لذا اأخذنا نحن 
�سائقي التك تك )عربات نقل ركاب �سغرية من 

ثالث عجالت( م�سوؤولية اإ�سعاف اجلرحى”.
واأردف “ننقل اجلرحى اإىل م�ست�سفى اجلملة 
التحري���ر..  �س���احة  م���ن  القريب���ة  الع�س���بية 
اجلمي���ع متعاونون معنا، ويق���دّرون ما نقوم 
به من عمل اإن�س���اين، وهو جم���اين مثل باقي 

االأعمال التي تقدم للمحتجن”.
وجبات جمانية

ويقول التقرير اإن جميل كاظم، وهو ثالثيني، 
يتوىل مهمة توزيع الطعام على املحتجن عرب 
خيمة و�سط �ساحة التحرير، وهو متخ�س�ض، 
يف توزيع ال�ساندويت�س���ات؛ وب�س���بب موقعه 

الذي قد يكون هدفًا لقوات االأمن، يتحتم عليه 
التحرك ب�سرعة.

واأو�س���ح كاظ���م اأن���ه “يت���م اإع���داد الطعام يف 
اأماكن تبعد عن �س���احة التحرير ب�س���عة اأمتار 
حت���ى ال تك���ون هدًفا لق���وات االأم���ن، يف حال 
ح�س���ل ا�س���تباك معها.. مهمتنا هي ا�س���تمرار 

توفري الطعام للمحتجن”.
يح���ري  �س���وؤال  هن���اك  “الي���وم  بقول���ه  وزاد 
الكثريين، وهو: من اأين نح�سل على االأموال 
الإع���داد الطعام بكميات كبرية وتوزيعه جمانًا 

على املحتجن؟”.
وا�س���تطرد “من يريد احل�سول على اجلواب 
عليه احل�سور هنا )�ساحة التحرير(، فاجلميع 
يت���ربع مببالغ ب�س���يطة جدًا، يت���م اإيداعها يف 

�سندوق خم�س�ض للطعام وال�سراب”.
علي مو�س���ى �ساب ع�سريني اكت�سب �سهرة يف 
�س���احة التحري���ر خلربت���ه يف مكافح���ة االآثار 

ال�سلبية لقنابل الغاز امل�سيلة للدموع.
قال عل���ي “اأحد االأطباء اق���رتح علي اأن اأخلط 

املاء مع اخلمرية يف قناين بال�س���تيكية �س���عة 
ن�س���ف لرت، كي اأر�سه الحقًا على املناطق التي 
تتعر����ض للح���روق يف الوج���ه اأو العي���ون اأو 
االأن���ف جراء الغ���ازات امل�س���يلة للدموع، وهو 

عالج فعاليته �سريعة جدًا”.
وتاب���ع “يف البداي���ة كان اجلمي���ع ي�س���تخدم 
البيب�س���ي ك���وال ال�س���راب الغ���ازي يف غ�س���ل 
العين���ن والوج���ه لتقلي���ل اآثار الغ���ازات، لكن 
االآن الغالبي���ة اعتمدت طريقة املاء واخلمرية، 
واأن���ا اأجه���ز يومي���ًا نح���و األف���ن و400 قنينة 
م���اء بال�س���تيكية يت���م توزيعه���ا عل���ى �س���احة 

التحرير”.
ورغم اأن ال�س���احة تغ�ض باآالف من املحتجن، 
ع���رب  دقي���ق  بتنظي���م  تت�س���م  احلرك���ة  اأن  اإال 
توزي���ع االأدوار، وهو ما ي�س���اهم ب�س���كل كبري 
ي�س���ارك  الت���ي  االحتجاج���ات،  ا�س���تمرار  يف 
فيه���ا اأي�س���ًا حمتجون من حمافظات الو�س���ط 

وال�سمال واجلنوب، بح�سب التقرير
وبجان���ب العا�س���مة، تتوا�س���ل احتجاج���ات 

اأي�س���ًا يف �س���احات مبحافظات اأخرى عديدة، 
رغم ممار�س���ة ق���وات اجلي�ض واالأم���ن العنف 
املف���رط بحق املحتجن، وهو ما اأقر به رئي�ض 

احلكومة، ووعد مبحا�سبة امل�سوؤولن عنه.
ومن���ذ مطلع �س���هر ت�س���رين االأول ، �س���قط يف 
اأرج���اء الع���راق اك���رث م���ن 500 �س���هيد  قتيل، 
وف���ق جلنة حقوق االإن�س���ان الربملانية، واأكرث 
من 22  األف جريح، بح�س���ب مفو�سية حقوق 
االإن�س���ان. والغالبية العظمى من ال�سحايا هم 

من املحتجن.
بتح�س���ن  البداي���ة  يف  املحتج���ون  وطال���ب 
وحمارب���ة  عم���ل  فر����ض  وتاأم���ن  اخلدم���ات 
الف�ساد، قبل اأن ُي�سرون على رحيل احلكومة، 
االأم���ر الذي ادى اىل ان يقدم عادل عبد املهدي 
املعت�س���من  مطال���ب  ت���زال  وال   ، ا�س���تقالته  
تتلخ����ض يف حكومة م�س���تقلة ورئي�ض وزراء 
بعيد عن االأحزاب ال�سيا�سية وجراء انتخابات 
بقانون انتخابات جديد ومفو�سية انتخابات 

م�ستقلة التتبع لالأحزاب 
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 متابعة: االحتجاج 

اأول ما يبهر القادمن اىل �س���احة التحرير، 
نف���ق ال�س���عدون، ال���ذي ال عالقة ل���ه بجملة 
"ال �س���وء يف اآخ���ر النف���ق"، الت���ي ت���ردد 
يف ن�س���رات االأخبار لو�س���ف ح���ال االزمة 
العراقي���ة، فالنف���ق م�س���يء م���ن اأول���ه اىل 
اآخره، وجدرانه مطرزة باالألوان والر�سوم 
والكلمات التي تع���رب عن اللحظة العراقية 
ومطالب املتظاهرين وهمومهم ور�سائلهم 

اإىل ال�سلطة.
يخ���ال للمتج���ول يف النف���ق اأن جمع���ًا م���ن 
فن���اين "الغرافيتي" اتفق���وا على اأن يكون 
مظه���رًا متنا�س���قًا ومالئمًا ويحمل ر�س���ائل 
اأن  له���م،  وجه���ت  دع���وة  وكاأن  موح���دة، 
يتحول هذا النفق اإىل جدار تر�س���م فيه كل 
رموز الث���ورة ودالالتها ور�س���ائلها ومنرب 
ح���ر للفنانن العراقي���ن، وكاأنهم يتذكرون 
مقول���ة الغرافيت���ي ال�س���هري ج���ارود كنتز: 
"بداًل من اأن نهدم مبنًى قدميًا ملاذا ال نر�سم 
علي���ه بالغرافيتي ون�س���ّميه فن���ًا؟"، ليعرف 
بع���د ذل���ك ع���ن ر�س���ومات نف���ق ال�س���عدون 
غرافيت���ي  اأو  التحري���ر"  ب�"غرافيت���ي 

"الثورة".
ي���رى الفنان �س���نان ح�س���ن، الذي �س���ارك 
يف ع���دة ر�س���ومات على ج���دار النف���ق، اأن 
فريدًا  منوذجًا  قدموا  العراقين  "الفنانن 
من الر�س���وم، ومل يح�سل ذلك يف كل بلدان 
العامل"، مت�س���ائاًل "كي���ف ملجموعة فنانن 
اأن  والتوجه���ات  الطوائ���ف  خمتل���ف  م���ن 
يتقفوا على ر�سومات بهذا العمق والوعي 

ووحدة الرمزية؟!".
وعن غرافيتي التحري���ر، يقول: "اأردت اأن 
اأتظاه���ر واأ�س���اند الث���ورة ب�س���نعتي، كان 
هديف من الر�س���م هو اإعطاء الثورة طابعًا 
ملون���ًا، اأردت ق���ول كلمت���ي مث���ل الث���وار، 
فقلته���ا عل���ى اجل���دران، رف�س���ت مثلهم كل 
حاالت القمع والوح�س���ية التي تتعامل بها 

ال�سلطة".
وحول ر�س���ائل "غرافيت���ي التحرير" يرى 
اأي�س���ًا  ن���ادت  "الر�س���ومات  اأن  ح�س���ن، 
بال�س���لمية، كانت �س���د العنف و�سد الظلم، 
اجل���دران تنط���ق اأي�س���ًا.. الغرافيت���ي قال 
كلمته واأو�س���ل الر�س���الة"، م�س���ريًا اإىل اأن 
"الر�سومات لن متوت مثل الثورة.. حتى 

حتقيق مطالبها".
ح���دث  "م���ا  اأن  العراق���ي  الفن���ان  ي�س���يف 
يف التحري���ر م���ن فعالي���ات فني���ة وثقافية، 
ي�س���اهي كل ث���ورات العامل. م���ا يجري يف 
�س���احة التحري���ر هو ح���دث عظي���م، وعند 
اللوح���ات  م���ن  الك���م  ه���ذا  اأم���ام  م���روري 
ينتابني �س���يء من الفخ���ر واالعتزاز بهذه 
الطاق���ة اخلالقة التي كانت كامنة، ووظفها 
الر�س���امون ب�س���كل يتما�س���ى م���ع اللحظ���ة 
القائم���ة للثورة، فاأ�س���بحت جدارية كبرية 
ج���َدًا، ولها تعبري خا����ض وخمتلف يتفاعل 

معه اأي �سخ�ض مار".
يب���ن اأي�س���ًا اأن "غرافيت���ي التحري���ر ه���و 
حال���ة انفعالية للحدث وه���و تفريغ للطاقة 
املوؤث���رة الت���ي كان جت�س���يدها عالًي���ا عن���د 
املواجهة بن املتظاهري���ن وقوات مكافحة 
ال�س���غب"، مو�س���حًا اأن "التفكري امل�سيطر 
يف تل���ك اللحظ���ة هو ال�س���وؤال؛  كيف يقتل 
املتظاهرون وهم يطالبون باأب�سط حقوقهم 
وملاذا ه���ذا القمع؟ ومل يك���ن هنالك اهتمام 

ب�سيء اآخر �سوى احلدث بحد ذاته".
تتاأل���ف ال�س���ورة البنيوية الأعم���ال الفنان 
�سنان ح�س���ن، من جمموعة من اجلزيئات 

الغريبة واملعقدة، وعنا�سر مرئية متكررة 
يف  املتتب���ع  يلحظه���ا  ثابت���ة،  ومي���زات 
ر�س���وماته، لت�سكل هوية واأ�س���لوبًا خا�سًا 
يعرف به الفنان، كما يف ال�س���كل املت�س���ابه 
للعيون، و�سكل الوز الثابت، �سواء للرجل 
اأو املراأة وحتى للح�سان اأو ال�سمكة، معلاًل 
ذلك ب� "اأنه يك�س���ر اجل���دار الرابع، ويخلق 
هوي���ة وم�س���احة م�س���رتكة ب���ن الر�س���مة 

واجلمهور".
يق���ول ح�س���ن، اإن حقيق���ة الق�س���ية الت���ي 
ير�س���م لها، هي من حتركه وت�س���عل طاقته، 
موؤك���دًا اأن "لكل فنان مدر�س���ته اخلا�س���ة.. 

واجلمه���ور ه���و ال���ذي يح���ق ل���ه ت�س���مية 
اللوحة اأو الر�سمة، خا�سة اإذا كانت حتمل 
ن�سيًبا من الغمو�ض، اأو تعبريًا عن م�ساعر 

فردية ذاتية".
وع���ن ر�س���الة الر�س���ومات ودميومته���ا يف 
"كل  اإن  يق���ول ح�س���ن  التحري���ر،  �س���احة 
االأعم���ال الفني���ة يف �س���احة التحري���ر اأدت 
وظيفتها بال�س���كل املطل���وب، و حتى لو مت 
تدمريها اأو حذفها، �س���تكون عالقة باأذهان 
النا����ض، واأن���ا متاأك���د اأنها �س���تطبع وتعلق 
يف بي���وت العراقين، الأنه���ا رمز من رموز 

الثورة".

بطاقة فنية 
�س���نان ح�س���ن م���ن موالي���د بغ���داد، ع���ام 
19٧٧، حا�س���ل عل���ى البكالوريو����ض يف 
الف���ن م���ن جامعة بغ���داد، وهو ع�س���و يف 
العراقي���ة،  الت�س���كيلية  الفن���ون  جمعي���ة 
�ساركت ر�سوماته اخلا�سة بفن الغرافيتي  
يف  الدولي���ة،  املعار����ض  م���ن  العدي���د  يف 
اأم���ريكا والكوي���ت واالإم���ارات والبحرين 
واإ�س���طنبول وعمان، كما حاز على العديد 
من اجلوائز بينها اخلرايف الدويل بينايل 

جائزة الفن املعا�سر العربي 
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عد�سة: حممود روؤوف

 حممد علي
 

اإيه���ام  اخل�س���راء  املنطق���ة  حكوم���ة  حت���اول 
ب�سطاء النا�ض باأنها تتعّر�ض ملوؤامرة خارجية، 
ت�س���رتك فيها اأطراف دولية واإقليمية، ل�س���رب 
اال�ستقرار وال�س���لم الداخلي عرب الرتكيز على 
ما �س���هدته التظاه���رات من اأعم���ال عنف تبدو 
للوهل���ة االأوىل ماألوف���ة يف اأغل���ب دول الع���امل 
عندم���ا ين���زل النا�ض فيه���ا اإىل ال�س���وارع الأي 
�س���بب كان، وبا�س���تعارة من�س���اتها االإعالمي���ة 
مل�س���طلح "الفتن���ة" م���ن الفقه الدين���ي املوايل 

لل�سلطة.
االإن�س���ان العراقي عمومًا، حاد الطباع ع�سبي 
امل���زاج، وعندم���ا يتعر�ض حامل تلك ال�س���فات 
االأحي���ان  بع����ض  يف  �س���يلجاأ  وح�س���ي  لقم���ع 
ل���رد فع���ل عني���ف دون اأن نغفل حقيق���ة وجود 
مند�س���ن تقف خلفهم جهات �سلطوية �سيطنت 
هذه التظاه���رات قبل انطالقه���ا، حتى حاولت 
حرف م�س���ارها ال�س���لمي لتربير قمعها، ول�سنا 
هن���ا بحاجة لبيان ماهيتها الوا�س���حة، قبل اأن 
يف�سل �سيوخ النا�س���رية ون�ساوؤها حمام الدم 

املخطط له �سلفًا. 
لن���ا  يح���ق  املفرت�س���ة،  للموؤام���رة  وبالع���ودة 
الت�س���اوؤل ع���ن ال���دول املحرك���ة له���ا؛ فهل هي 
النظ���ام  ه���ذا  موؤ�س�س���ة  املتح���دة  الوالي���ات 
ال�سيا�س���ي و�ساحبة ال�سفارة االأكرب يف العامل 
بعا�س���مته، ف�س���اًل ع���ن ع���دة قواعد ع�س���كرية 
متفرق���ة يف اأنح���اء الب���الد؟ اأم هي ال�س���عودية 
التي ما اإن اأعادت �س���فريها لبغداد حتى توافد 
عليه جموع ال�سيا�سين والنواب الأداء منا�سك 
احل���ج يف فن���دق الر�س���يد، وه���ي الغارق���ة يف 
ح���رب اليم���ن وال�س���اعية بدورها لال�س���تعانة 
بالغ���رب ل���درء اخلط���ر االإي���راين عنه���ا، اأو قد 
تكون االإمارات والتي ت�س���كل ظ���روف العراق 
احلالي���ة فر�س���ة ذهبية له���ا للنم���و واالإزدهار 
االقت�س���ادي اأكرث على ح�س���اب موانئه املعطلة 
واقت�ساده اله�ض ب�سبب �سوء االإدارة والف�ساد 

احلكومي!
وباخت�سار هناك قرار خارجي على عدم عودة 
الع���راق ملكانت���ه املعه���ودة، وا�س���تعادة دوره 
االإقليم���ي من خ���الل االإبقاء عل���ى نظام 2003 
عموًما الأنه وّفر لكل القوى الدولية واالإقليمية 
فر�س���ة ال تتكرر كث���ريًا الخرتاق اأم���ن العراق 
القومي وا�س���تباحة �سيادته ب�س���كل ال مثيل له 
تاريخي���ًا، من خالل لوبي���ات متعددة الوالءات 
داخ���ل ه���ذه ال�س���لطة تنف���ذ اأجن���دة اخل���ارج 
وترعى م�س���احله على ح�ساب م�سلحة الوطن 

واملواطن يف العراق.
لذا ترى اجلميع �س���امتًا ع���ن حجم االنتهاكات 
الرهيب الذي تخلل التظاهرات ب�س���كل ال يفهم 
منه اإال اإ�س���ارة عدم ممانعة غري مبا�سرة حلفلة 

املوت امل�ستمرة يف هذه البالد.

لي�شت االحتجاجات.. 
المحا�ش�شة هي الموؤامرة!

 متابعة االحتجاج 

  من����ذ االأول م����ن ت�س����رين و�س����احة التحري����ر 
متث����ل اأيقونة بغداد ، فال ميكن ملوطن عراقي 
اأن ياأتي اىل بغداد دون اأن يذهب اىل �س����احة 

التحرير ليعرف حكاية املتظاهرين  
وعل����ى الرغ����م م����ن موج����ة التظاه����رات التي 
تع����ّم الع����راق منذ ثالث����ة اأ�س����هر ، اإال  املحالت 
واال�س����واق التجاري����ة ، م����ا زالت ت�س����تقطب 
التج����ار واأ�س����حاب املح����الت التجاري����ة، يف 
�س����تى املحافظات، الذين ي�س����رتون الب�ساعة 

ملحالتهم.
ح�س����ام كاظ����م  وه����و �س����احب حم����ال لبي����ع 
لع����ب االأطفال يف املو�س����ل، يوؤك����د اأن "قلوب 
اأهايل املو�س����ل م����ع املتظاهري����ن. الكثري من 
املو�س����لين مل يروا �س����احة التحرير من قبل، 
لكنه����م طلب����وا من����ي اأن اأحم����ل �س����المهم اإىل 
املتظاهرين فيها"، مبّينا ل�"العربي اجلديد"، 
ال�س����ورجة،  �س����وق  اأدخ����ل  اأن  "قب����ل  اأنن����ي 
وحال و�س����ويل اإىل بغداد توجهت مبا�س����رة 

اإىل �س����احة التحري����ر، والتقط����ت �س����ورًا مع 
املتظاهرين، وهتفت معه����م وقدمت لهم دعمًا 
مادي����ًا م����ن اأه����ايل املو�س����ل، الذين اأر�س����لوا 
معي مبالغ مالية ا�س����رتيت بها م����واد غذائية 

للمتظاهرين".
واأك����د قائ����اًل: "وجدت يف �س����احة التحرير ما 
مل اأج����ده م����ن قبل، حي����ث اإن اأطياف ال�س����عب 
كافة ت�س����ارك يف التظاه����رات، وقد جتاوزت 
الطائفية والعن�س����رية البغي�س����ة، وهي تردد 
ب�س����وت واح����د احلري����ة واإن�س����اف ال�س����عب 
واإخراج اإيران"، مبّينًا: "�ساأنقل هذه امل�ساهد 
الت����ي تعيد احلياة اإىل القل����وب العراقية، اإىل 
اأه����ايل املو�س����ل الذي����ن ينتظ����رون اأن ي����روا 
وحدة هذا ال�سعب، ووقوفه بوجه اأي جهات 

ال تريد اخلري للبالد".
ومل يختل����ف راأي عدن����ان عل����ي ، وه����و اأح����د 
املتب�س����عن من اأهايل حمافظة بابل عن راأي 
اأبي دريد، حيث حمل �س����الم اأهايل حمافظته 
التحري����ر،  �س����احة  متظاه����ري  اإىل  ودعمه����م 
موؤك����دًا ل�"العربي اجلديد": "جئنا للتب�س����ع، 

لكننا اأدينا واجب التظاهر والدعم يف �ساحة 
التحري����ر، هذه ال�س����احة التي عك�س����ت وحدة 

اأبناء ال�سعب العراقي".
واأك����د: "لق����د جئت للتب�س����ع من بغ����داد ثالث 
امل����ّرات  ه����ذه  وخ����الل  ال�س����هر،  ه����ذا  م����ّرات 
ال اأتب�س����ع اإال بعدم����ا اأنه����ي مرا�س����م زي����ارة 
املتظاهري����ن وواجبها والتظاه����ر معهم لعدة 
�س����اعات"، م�س����ددًا على اأن "التظاهر اأ�س����بح 
واجبًا مقد�س����ًا بالن�س����بة اإلينا، يجب اأن يبقى 
�سوتنا عراقيًا واحدًا مرفوعًا بوجه الظلم".

ويوؤكد جتار يف �س����وق ال�س����ورجة، اأن جميع 
املتب�س����عن، م����ن جميع املحافظ����ات العراقية 
الذي����ن ياأت����ون اإىل �س����وقنا، يت�س����ابقون نحو 

�ساحة التحرير قبل اأي خطوة يقومون بها.
وقال عب����د اجلبار الربيعي، وه����و اأحد جتار 
ال�سوق،اإن اأغلب التجار ياأتون اإلينا للتب�سع 
لدع����م املتظاهرين، يت�س����لون بنا عرب الهاتف 
قبل و�س����ولهم، لنجهز لهم الب�ساعة املطلوبة 
بح�س����ب مبالغه����م املتواف����رة، لياأخذوها حال 
اإىل  به����ا  ال�س����وق وينطلق����وا  اإىل  و�س����ولهم 

�س����احة التظاهر، ومن ثم يعودون ليتب�سعوا 
ب�س����اعتهم اخلا�س����ة لتجارتهم وينقلوها اإىل 
حمافظاته����م"، مبين����ًا اأن "ه����ذه احل����ال عامة 

جلميع املتب�سعن".
وي����رى املتظاهرون اأن ن�س����اطهم يتجدد حال 
و�سول اأهايل املحافظات االأخرى، حتى واإن 
كانوا ف����رادى اأحيانًا، وقال النا�س����ط املدين، 
"تنع�س����نا  ل�"االحتجاج":  با�س����ل العي����داين، 
زي����ارات اأه����ايل املحافظ����ات، الذي����ن ينقلون 
اإلين����ا ح����ب اأهاليه����م وحتياتهم. م����ن خاللهم 
ن�ست�س����عر اأنن����ا يف �س����احة التحرير �س����نعنا 
�س����يئًا للعراقين، هدمنا اأ�سوار التفرقة التي 

بنتها االأحزاب".
واأك����د اأّن التجار واملتب�س����عن مل يتفقوا فيما 
بينه����م عل����ى زيارتنا، لك����ن ح����ب الوطن لدى 
اجلمي����ع طغى على كل �س����يء اآخر، فجعل من 
هذه ال�ساحة مق�سدهم قبل كل توجه اأو عمل 
اآخر، فاكت�س����بت قد�سية من خالل التظاهرات 
التي متثل ال�س����عب الواحد احلر من دون اأي 

م�سميات اأخرى".

�شنان ح�شين: ر�شوم انتفا�شة ت�شرين توؤكد اأن الثورة لن تموت

ال��ت��ح��ري��ر  ���ش��اح��ة  زي�����ارة  دون  ج���ي���دًا  ب���غ���داد  ت��ع��رف  اأن  الي��م��ك��ن 
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ميثم را�سي

 من جنا ننجرح ..
النا�سرية تتربعلنا اأغاين

من جنا ن�سوج ..
يطر ماي واه�سنا بلم بيه نا�ض ت�سحك 

من النا�سرية
من جنا دمعة.. يخاف العامل يبجيها

تفرت علينا النا�سرية عن
من جان احلجي بكلوبنا ينك�سر ..

نلم ب�سامري الكتابة من طن النا�سرية
من جنا منوت ..

النا�سرية ما تبلغ اأهلنا
وتتنكر جنها اأحنا وترد بدالنا للبيت

�سالمًا يا مدينتنا كلنا
****

امل�سلحون خميفون جدًا
اأال اأن بهم نقطة �سعف واحدة

اأنهم عندما ي�سوبون نحو راأ�ض اأحد 
يحلم بالوطن

فاأن اأفكاره تخرج للعامل
من ثقب الر�سا�سة ..

****
هوالء االأوالد ماتوا جيدًا ...

ماتوا بكل قوتهم
و�سي�ستمرون هكذا.. موتى لالأبد

حتى عندما تاأتي القيامة: لن ينه�سوا 
من قبورهم

عندما ُينفخ يف البوق ..
و�ستحتار املالئكة بهم ويجربون معهم 
كل الطرق ليعودوا للحياة مرة اأخرى 

ولكنهم لن يفعلوا
�سيبقى هوالء االأوالد موتى لالأبد ..

اإال اإذا ..
ُعزف لهم ببوق القيامة: الن�سيد الوطني

�شالمًا يا مدينتنا

 عامر موؤيد 

ب���دء  عل���ى  طوي���ل  وق���ت  م���رور  رغ���م 
االحتجاجات يف العراق اال ان الكثريين 
مازالوا يوا�س���لون امل�س���اعدات الغذائية 

والطبية اىل املعت�سمن هناك. 
امل�س���اعدات مل تقت�س���ر عل���ى مي�س���وري 
الكب���ريات  الن�س���اء  ان  حي���ث  احل���ال، 
بتق���دمي  �س���ورهن  انت�س���رت  اللوات���ي 
املعون���ات الغذائي���ة للمحتجن يف االيام 
االوىل من االحتجاجات، م�س���تمرات اىل 

اليوم بتقدمي الطعام. 
ن�س���اء بلغ���ن الع���ام ال�س���تن حت���ى االآن 
م�س���رات على تقدمي اجلزء الب�س���يط من 
جهده���ن اىل املعت�س���من الذي���ن ق���رروا 
واملناط���ق  التحري���ر  �س���احة  يف  البق���اء 
املحيطة بها حتى حتقيق املطالب ب�س���كل 

كامل. 
لتنظي���ف  غ�س���الة  �س���احبة  �س���لوان،  ام 
مالب����ض املعت�س���من تق���ول يف حديثه���ا 
ل�)االحتجاج( اإنه "ال ان�سحاب من �ساحة 

التحرير حتى حتقيق املطالب ب�سكل كامل 
وم���ع ترك اآخر متظاهر ملنطقة االحتجاج 

حينها فقط نحن �سنن�سحب". 
اىل  اخلدم���ات   "تق���دمي  ان  وبين���ت 
املتظاهرين �سرف كبري لنا، ورغم برودة 
اجل���و اال انني وزميلتي م�س���ممات على 
غ�سل مالب�ض املعت�سمن ب�سكل يومي". 

املتظاهري���ن  "بع����ض  ان  اىل  وا�س���ارت 
وي�س���اعدوننا  لن���ا  اخلدم���ة  يقدم���ون 
ب�سكل م�س���تمر يف عملية غ�س���ل املالب�ض 
وجتفيفه���ا وب�س���كل �س���به يوم���ي، حت���ى 

ا�سبحوا �سمن فريقنا اليوم للعمل". 
تقدمي الطعام وباالخ�ض "ال�س���ياح" تلك 
االكل���ة اجلنوبي���ة املعروفة ب�س���كل كبري، 
اي�س���ا م�س���تمر م���ن قب���ل ام حمم���د التي 

تتواجد عند مدخل �ساحة التحرير. 
ام حمم���د تذكر ل�)االحتج���اج( ان "بع�ض 
املعت�س���من اعتادوا على اكل "ال�س���ياح" 
ب�س���كل يوم���ي وم���ن واجبن���ا كج���زء من 
هذا االحتجاج اال�ستمرار يف تقدمي هذه 

االكلة لهم". 

وبينت ان "مي�س���وري احل���ال اليبخلون 
بتربعاتهم التي ترتكز على مادة الطحن 
وكذل���ك ال���رز والغ���از ال���ذي نطب���خ به"، 
مبينة ان "االن�س���حاب من التحرير يكون 

بتحقيق كافة املطالب". 
الت���ي  املمي���زة  "اال�س���ياء  ان  وزادت 
االي���ام  يف  تواجدن���ا  خ���الل  �س���اهدناها 
االوىل وحتى االآن هي م�ساعدتنا من قبل 
املتظاهري���ن لتقدمي الطع���ام اىل زمالئهم 

ب�سكل ا�سرع". 
ومثلم���ا معروف فان املواك���ب التي تقدم 
الطع���ام م�س���تمرة اىل االآن وعل���ى �س���كل 
اربع وجب���ات تكون يف ال�س���باح ووقت 

الظهرية واملغرب ويف الع�ساء. 
الن�س���اء  فيه���ا  املواك���ب تربع���ت  بع����ض 
وق���ررن  الطع���ام،  باع���داد  الكب���ريات 
اال�ستمرار يف هذا العمل حتى االن حيث 
يب���داأ عملهن من���ذ ال�س���باح الباكر وحتى 

وقت املغرب. 
التحري���ر  �س���احة  يف  م���رورك  وعن���د 
وبالق���رب منه���ا وبعده���ا باالنتق���ال اىل 

ال�س���عدون  نف���ق  ب���ن  الراب���ط  ال�س���ارع 
الن�س���اء  �ست�س���اهد  اخل���الين،  و�س���احة 
���رن الطعام لتقدميه  الكبريات وهن يح�سّ

اىل املتظاهرين. 
ام زيد – تقول يف حديثها ل�)االحتجاج(، 
ان "العمل يتق�س���م فيما بيننا مع زميالت 
اخري���ات حيث تاأت���ي كل واح���دة بنا يف 
وق���ت حمدد العداد وجبة �س���واء الفطور 

او الغداء او الع�ساء". 
وا�س���افت انها يف اليوم الذي المتلك فيه 
اعماال منزلية، تبقى يف �س���احة التحرير 
اللي���ل  �س���اعات  وحت���ى  ال�س���باح  من���ذ 
املتاأخرة ويف احيان كثرية ياأتي ابناوؤها 
معها وهن���اك ابن لها معت�س���م منذ اليوم 

االول يف �ساحة التحرير". 
وبينت ان اجمل اال�سياء بالن�سبة لنا هي 
ق���دوم بع�ض املعت�س���من وطل���ب الطعام 
النهم اعت���ادوا على االكل املق���دم مني او 
م���ن زميالت���ي، فهدفن���ا ه���و خدم���ة ابناء 
ه���ذا الوطن مم���ن ميلك���ون ر�س���الة على 

امل�سوؤولن تنفيذها خدمة البناء البلد".

ن�شاء بلغن اخلم�شني عامًا م�شرات على تقدمي اخلدمات للمحتجني يف �شاحة التحرير

 متابعة االحتجاج 

على مدى اكث�ر من 
ثالثة ا�سهر قدم 

العراقيون يف �ساحات 
االحتجاج للعامل 

ق�س�سا ومواقف 
�ستظل تذكرها 

االجيال القادمة.. 
ن�ساء ورجال، فتيات 

وفتيان، ي�سجلون 
�سهاداتهم عن 

انتفا�سة ت�سرين:- 

يف  اأ�س���ارك  رزاق،  �س���جاد  اأن���ا   •
لك���ي  باب���ل  مظاه���رات  ت�س���وير 
اأو�س���ل ال�س���ورة احلقيقي���ة للع���امل 
الأّن االإع���الم يظل���م التظاه���رات يف 
املظاه���رات  باب���ل،  يف  الع���راق.  
�س���لمية وهن���اك تعاون ب���ن القوات 
االأمني���ة واملتظاهري���ن،  الت�س���وير 
هوايتي منذ ال�سغر واليوم ا�ستغلها 

الإظهار �سورة العراق للعامل.
باب���ل،  م���ن  ح�س���ن  اأم  ا�س���مي   •
اأعت���رب الّلي دي�س���ري معج���زة، الأول 
مرة ت�س���ري مظاهرات بهذا ال�س���كل، 
�س���اعة  املظاه���رات  ل�س���احة  اأج���ي 
واأطب���خ  اأنظ���ف  ال�س���بح،  �س���بعة 
للمتظاهرين واأ�ساعدهم واأ�سجعهم، 
املواد الغذائية على ح�سابنا اخلا�ض 
ال دع���م وال تربع���ات، احن���ا اأه���ايل 
املنطقة واالأ�سدقاء واالأقارب جنمع 

من جيوبنا ونطبخ.
ال���دم  �س���رطان  يح���ارب  حم���د..   •
اأرب���ع  من���ذ  ج�س���مه  يف  املنت�س���ر 
�س���نوات.. ومن���ذ �س���هرين.. تطوع 
�س���احة  يف  املتظاهري���ن  حلالق���ة 
التحرير جمانا.. يق���ول اإنه يحارب 

�س���رطان  اأحدهم���ا  �س���رطانن.. 
الف�ساد.

اأحد  اإنني  •  ا�س���مي رائق، ولتق���ل 
املتظاهري���ن م���ع اإخوانن���ا واأوالدنا 
يف حمافظة بابل �سد الفا�سدين. اأنا 
من حمافظة احل�س���ارات والتاريخ، 
م���ن احلل���ة مدين���ة العل���م والعلماء، 
�س���حيح اأنني معاق، ال يهم من اأجل 
الوطن. �س���مريي الذي ق���ادين هنا، 
وق���اد غريي م���ن املتظاهري���ن.. وما 

عدنا �سمري ما عدنا وطن
• اأنا �سائق تكتك. تعر�ست ملحاولة 
اأ�س���خا�ض  ن���زل  حي���ث  اختط���اف 
ملثم���ون م���ن �س���يارة لكن���ي هرب���ت 
منه���م. وع���رب في�س���بوك، و�س���لتني 
مل  ح���ال  يف  باالعتق���ال  تهدي���دات 
اأتوق���ف ع���ن م�س���اعدة املتظاهرين. 
االأم���ن،  ق���وات  م���ع  يعم���ل  قريب���ي 
اأخربته مب���ا ح�س���ل يل ودلني على 
ح���ال مت  اإيل يف  تر�س���دهم  طريق���ة 

اعتقايل، فاأنا لن اأترك امليدان.
للتظاهر  الله. خرجت  • ا�سمي عبد 

قب���ل 8 اأي���ام وه���ذي اأول م�س���اركة 
يل بالتظاه���رات. ن���ازل اآخ���ذ حق���ي 
واأبح���ث عن اأب�س���ط حقوقن���ا، احنا 
اإيّل  اخلا�س���ة،  االحتياج���ات  ذوي 
ج���دا مظلوم���ن يف الع���راق. اأغلبنا 
ما عدنا �س���مان اجتماعي. يف باقي 
ال���دول يعت���ربون ذوي االحتياجات 
اأح���ق م���ن باق���ي النا����ض، لك���ن يف 

العراق هذا ال�سي ما موجود.
• اأنا دنيا عادل، من املو�سل مهّجرة 
ذوي  م���ن  مب���ارزة  اأن���ا  باب���ل.  اإىل 
ن���ادي  يف  اخلا�س���ة  االحتياج���ات 
باب���ل. حقوقن���ا ك���ذوي احتياج���ات 
خا�س���ة غ���ري موّف���رة، وحقوقي يف 
املو�س���ل �س���ائعة كمهج���رة. اأخ���رج 
الأ�س���اند اأخوتن���ا املتظاهري���ن الأجل 
كل دمعة اأم فقدت �س���هيدا وكل �ساب 
يطالب بحقه بحرقة قلب. نريد وطنا 

نعي�ض فيه بحرية وفخر.
ع���ادل من حمافظة   • ا�س���مي زينب 
األع���ب  حت���ى  لهن���ا  .اأج���ي  باب���ل 
باملراجيح اآين واأختي و�س���ديقاتنا 

نلع���ب ونتون����ض. من متطر ت�س���ري 
االأر����ض كله���ا طن ننتظره���ا تيب�ض 
ونرج���ع نلع���ب الأن م���ن ن�س���وج ما 
عدن���ا م���كان ن���روح له.  �س���ح املكان 
مرتو�ض زجاج مك�س���ر وح�سو ب�ض 

تعلمنا ندير بالنا حتى ما ننجرح.
• ا�سمي م�سلم قا�سم عبيد طفل من 
ذي ق���ار اأج���ي كل ي���وم ال�س���بح هنا 
وّي���ه اأ�س���دقائي حت���ى نلع���ب، عدنا 
طوبة م�س���قوقة ن�س���ن نلع���ب بيها 
لكيناها بالزبال���ة. االأر�ض كلها ماي 
وطن ب�ض ما عدنا مكان ثاين نلعب 
بي، البلدية م���ا تخليلنا مكان للعب. 
نتمنى ي�س���وولنا �س���احة بيها تراب 

نظيف نلعب بيها.
مل  الديواني���ة.  م���ن  ح���امت  اأن���ا   •
اأت���زوج ب�س���بب االإعاق���ة، اأن���ا مقعد 
عل���ى الكر�س���ي املتح���رك، وال اأج���د 
اأي اهتم���ام حكوم���ي ب���ي. وتق���وم 
م���ع  متواج���د  برعايت���ي،   اأخت���ي 
املتظاهرين منذ اأ�س���ابيع، طول هذه 
الفرتة وجدتهم �س���لمين. اأمتنى من 

ه���ذه املظاه���رات التي اأ�س���ارك فيها 
عل���ى  احل�س���ول  يف  ت�س���اعدين  اأن 

حقوقي.
�س���الح  م���ن  فالح���ة  ن���وال،  • اآين 
متري����ض.  اأدر����ض  وحالي���ا  الدي���ن 
اآين  ي���وم 28 ت�س���رين االأول  وم���ن 
هن���ا بالتحري���ر م�س���عفة وممر�س���ة 
والدت���ي  واملختنق���ن.  للجرح���ى 
مات���ت قب���ل كم �س���نة ب�س���بب اأ�س���واأ 
نظام �س���حي بالعامل واأبوية كتلوه 
داع����ض. اعتربه مات ب�س���بب اأ�س���واأ 
نظام اأمن���ي واآين هنا جاية اأتظاهر 
النا����ض  ه���اي  وعلم���ود  علموده���م 

الفقرية.
يف  نظافة  عام���ل  اأحم���د،  • ا�س���مي 
بلدي���ة  عم���ال  .احن���ا  باب���ل  بلدي���ة 
الطع���ام  يق���دم  باب���ل عدن���ا موك���ب 
ال�س���تة  م���ن  ي���وم  للمتظاهري���ن كل 
 3 نق���دم  باللي���ل،  للت�س���عة  ال�س���بح 
وجبات ريوك وغده وع�سا. نتناوب 
ب���ن املظاه���رات وال�س���غل،  واليوم 
م���ع املتظاهري���ن خرجن���ا  ت�س���امنا 

يف تظاهرة �سد الف�س���اد وللمطالبة 
بحقوقنا.

• ا�سمي اأمري الطائي، بكالوريو�ض 
م���ن  جمموع���ة  احن���ا  اأعم���ال  اإدارة 
الرتوي���ج  يف  املتطوع���ن  ال�س���باب 

للمنتوج الوطني.
نقوم بتوزيع املنتجات الوطنية يف 
�س���احة التحري���ر ونو�س���ح اأهميتها 
وكيف توفر فر����ض عمل للخريجن 

وتق�سي على البطالة.
املواطن���ن  ن�س���وف  بداأن���ا  وفع���ال 

يدعمون ال�سناعة الوطنية .
ت�س���رين  ي���وم 13  م���ن  هن���ا  • اآين 
اأ�س���ويلهم  الث���اين ب���ن املتظاهرين 
اأكل لي���ل نه���ار. جنت وح���دي اأطبخ 
واأجي���ب عل���ى ح�س���ابي ب����ض اأه���ل 
منطقت���ي م���ن عرف���وا اآين دا�س���وي 
هالعم���ل واأدع���م املتظاهري���ن بجدر 
وياي���ة  ي�س���اهمون  ق���رروا  �س���غري 
و�س���ارت اجلدرية الوحدة ع�سرين 
جدرية، وبدل كيلو الطماطة �سارن 

ع�سرين كيلو منلحك عليهم.

�شهادات من �شاحات االحتجاج يف بغداد واملحافظات 


