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م�����اذا ح�����س��ل ف��ي��ه��ا؟ ال���ح���دي���ث..  ال����ع����راق  ت���اري���خ  م���ن  ي����وم   100
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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ما�س القي�سي

مل يكتف من ت�سوغ ل���ه نف�سه بقمع �سوت 
املواط���ن العراق���ي احلر املطال���ب باأب�سط 
حقوق���ه التي توؤم���ن له كرام���ة احلياة يف 
وطنه، بل تعداه ليتبنى اداة قمعية تطارد 
وتق�سي وتنح���ي كل �سوت اعالمي نزيه 
ياأخ���ذ على عاتقه م�سوؤولية االعالم املهني 
جت���اه ق�ساي���ا املجتم���ع، م���ن هن���ا تعالت 
ا�سوات الوقف���ة االحتجاجية التي اطلقها 
بع�ض معت�سمي �ساحة التحرير ويرافقهم 
جمموع���ة م���ن ال�سحفي���ني العراقيني يف 
�ساحة كهرمانة رافعني الفتة با�سم ال�سهيد 
ال�س���حفي احم���د عب���د ال�س���مد وال�س���هيد 
امل�سور �سفاء غايل منددين مبا تعر�سا له 
من اغتيال اودى بحياتهما، وبهذا ال�سدد 
يق���ول ه���ادي جلومرعي )رئي�ض املر�س���د 
"ه���ذه  ال�س���حفية(:  للحري���ات  العراق���ي 
الوقف���ة الت�س���امنية التي تكررت �س���ابقا، 
نطلقه���ا اليوم با�س���م 500 �س���حفي قتلوا 
ب���دم ب���ارد م���ن قبل جه���ات غري م�س���وؤولة 
حكوم���ة  ظ���ل  يف  بالقان���ون،  تع���رف  ال 
اأكان  �س���واء  ايج���اد احلل���ول  ف�س���لت يف 
عل���ى م�س���توى ت�س���ريع القوان���ني ام على 
م�س���توى االإج���راءات االمني���ة، اذ لي�س���ت 
هناك اي حتركات ا�ستباقية تهدف حلماية 
ال�س���حفيني، كما هو احلال بالن�سبة لبقية 
املوؤ�س�س���ات، ال ب���د من وج���ود تدابري من 
قب���ل تعر�س���ه  ال�س���حفي  �س���اأنها حماي���ة 
لال�س���تهداف، م���ن خالل معلوم���ات نطلعه 
عليه���ا بوجود خطر يهدد �س���المته". وعن 
دور املر�س���د العراق���ي للحري���ات يق���ول: 
"لقد ا�سدرنا قبل خم�ض �سنوات بيانا بان 
هناك 40 �سحفيا مهددا ابان فرة احتالل 
داع�ض، بينما مل جند اي �س���دى ل�س���وتنا 
مما ادى ل�س���قوط اكرث من 40 �سحفيا يف 

املو�سل، وهذه هي م�سكلتنا يف العراق ال 
ن�ستبق االمور بل ندعها تاأخذ جمراها يف 
هت���ك وجودن���ا، ثم نلتفت اليه���ا بهد فوات 
االوان، كما ان القات���ل لي�ض لديه ما يهابه 
عندم���ا يتج���راأ على القت���ل والرهيب، بل 
جنده ي�س���ري بيننا حرا طليقا لعدم وجود 

اي رادع امني او قانوين". 

كما عرب عن ت�سامنه يف هذه الوقفة، حامد 
ال�سيد )�سحفي وكاتب( بقوله: "نحن هنا 
نطل���ق وقف���ة اعالن م���ن قلب بغ���داد باننا 
ق���د نلحق احمد و�س���فاء الذي���ن اغتالتهما 
ايادي جمموع���ات جمهولة معلومة!، هذه 
املجموعات التي تقتل امام مراأى النا�ض، 
جمهول���ة م���ن قبلنا لكنها معلوم���ة من قبل 

القوات االمنية وال�س���لطات احلاكمة، تلك 
االداة القمعية التي تالحقنا وتقمعنا الأننا 
نعرب عن ارادتنا وارادة النا�ض، ال ل�س���بب 

فقط للهيمنة على ارادتنا".
 ارادة املواط���ن العراق���ي �س���لبت منه منذ 
عق���ود مرت، وهو ي�س���هد نظاما قمعيا تلو 
االخ���ر كما ع���رب ال�س���يد  بقوله: "ق�س���ينا 

35 عاما ونحن �س���امتون يف ظل �سيا�سة 
النظام الواح���د ذو ال���راأي الواحد، وكان 
مك�س���بنا الوحي���د بعد �س���قوط النظام هو 
الدميقراطي���ة كم���ا يج���ب ان تك���ون، التي 
مل تتحقق مالحمها حتى االن بكل ا�س���ف، 
لعدم توفر البيئة االمنية التي تعد �س���رطا 
من �س���روطها، يف �سبيل نقل املعلومة اىل 

املواطن، فف���ي ظل قعقعة ال�س���الح مل يعد 
باإمكانن���ا ان نعرب عن راأينا دون خوف او 
قلق، ا�س���بحنا نعي�ض يف ذروة اخلوف". 
موقف جاد يقع على عاتق اجلهات االمنية 
ان تتخذه بهذا ال�ساأن وبهذا ي�سيف ال�سيد 
قائ���ال: "عل���ى اجله���ات االمني���ة ان تع���ي 
م�س���وؤولية ال�س���حافة التي ين�سب دورها 

عل���ى مراقب���ة ادائه���م، عليه���م ان يدرك���وا 
ان وظيف���ة ال�س���حفي ال تتع���دى التق���اط 
ال�س���ور ونقل احلقيقة، وان التعامل على 
ان ال�س���حفي ارهاب���ي هذا موؤ�س���ر خطري 
يه���دد وجود ال�س���حافة ومن ث���م وجودنا 

ك�سحفيني يف هذا البلد".
م���ن جه���ة اخ���رى كان للم�س���ور العراقي 
الواق���ع  تنق���ل  الت���ي  ال�س���ورة  �س���احب 
بحذاف���ريه كم���ا ي���رى كلمت���ه الت���ي ع���رب 
عنه���ا، عم���اد العراقي )م�س���ور ونا�س���ط( 
اىل   2003 ع���ام  من���ذ  "الع���راق  ق���ال:  اذ 
الي���وم ي�س���هد ح���االت اغتي���ال الأ�س���وات 
االعالمي���ني و النا�س���طني، ه���ذه االعم���ال 
متكررة �سببها غياب االمن، ونحن نعاين 
من���ذ االول من اكتوبر غياب الدولة فلي�ض 
هن���اك دول���ة حتم���ي املواطن يف ال�س���ارع 
العراق���ي، اذ يقت���ل حت���ت م���راأى اجلميع 
وبالق���رب من املق���رات االمني���ة وحواجز 
ال�س���رطة، وال�سبب الوا�س���ح يعود لكون 
كل �س���خ�ض ل���ه راأي مناه����ض للحكوم���ة 
�س���يتعر�ض لالإق�س���اء حتما �س���واء بالقتل 
او اخلط���ف والرهي���ب والتعذيب، حتى 
لعملي���ات اذالل  ق���د تعر����ض  البع����ض  ان 
م���ن خ���الل ت�س���ويرهم مب�س���اهد خمل���ة! 
يف �س���بيل ا�س���كات �س���وتهم". وعن مدى 
امكانية ت�سبب هذه التهديدات اىل تراجع 
احلراك ال�س���عبي يقول عماد: "من يقمعنا 
و�س���ل اىل حال���ة م���ن االفال�ض ف���ال ميكن 
ا�سكاتنا واخ�ساعنا، �سهداوؤنا هم نربا�ض 
الوطن ومهما خ�سرنا من احبة لن نتهاون 
و�س���نبقى متواجدي���ن و�س���امدين يف كل 
�ساحات التظاهر يف عموم العراق، بل ان 
اعدادانا تتزايد يوميا با�س���م العراق فقط 
دون اي انتم���اء اآخ���ر، ونعتق���د ان عامن���ا 
احلايل �س���يكون اف�س���ل بجهود ال�س���باب 

الثائر احلر".

وقفة احتجاجية �صد تكميم الأفواه واإ�صكات �صوت الإعالم احلر
ال�س��حافة احلرة واالعالم املهني، كلمة يراد بها حق او باطل. 
الكلم��ة احلرة الت��ي تنقل احل��دث كما هو م��ن دون زيف، هي 
�س��لطة رابع��ة من �س��اأنها ان تخو�س غم��ار حرب اق��الم باردة 
اندلعت ال ل�س��يء فردي بل الإي�سال �سوت االن�سان اينما وجد 

ومهم��ا فع��ل، لي�س��هد العامل خط��ى اقدام��ه وهو يكاب��د عناء 
العي�س و�س��ط ه��ذا الزحام من الت�س��اربات التي ي�س��هدها وهو 
�س��ائر عل��ى درب م��ن �س��بقه يف �س��بيل اخلال�س مب��ا تبقى من 

ان�سانيته، وانقاذ كرامته املهددة بخطر االنقرا�س.

 متابعة االحتجاج 

امللكي���ة  احلرك���ة  راع���ي  اأعل���ن 
يف الع���راق عل���ي بن احل�س���ني، 
تر�سيح نف�سه لرئا�سة احلكومة 
املقبل���ة، متعهدًا بتلبي���ة مطالب 

املتظاهرين و"اإنقاذ" البالد.
وق���ال ب���ن احل�س���ني يف مقط���ع 
)االحتج���اج(  تابعت���ه  م�س���ور 
م���ع  "متا�س���يا  ال�س���بت،  ام����ض 
ال�س���بان  املتظاهري���ن  مطال���ب 
واإكرام���ا للذين قدم���وا دماءهم 
الوط���ن  ال�س���تعادة  قراب���ني 
وم���ا  امله���دورة  وكرامته���م 
موا�س���فات  م���ن  ا�س���رطوه 
حمددة وم���ا طرحت���ه املرجعية 
الر�سيدة وما اكدته من �سرورة 
اختيار �سخ�س���ية غ���ري جدلية، 
ون���زوال لرغبة الكثريين ا�س���ع 
كمر�س���ح  يديك���م  ب���ني  ا�س���مي 

لرئا�سة الوزراء".
اأن  ال�س���رف  "يل  واأ�س���اف، 
اعاهد ال�س���عب وال�سباب بتلبية 
ول���ن  الت���ي حددوه���ا  املطال���ب 
ندخ���ر جه���دا يف �س���بيل تنفي���ذ 
وال�س���ري  املتظاهري���ن  مطال���ب 

بالبلد اإىل بر االأمان".
�س���ابقًا،  احل�س���ني،  ب���ن  ودع���ا 
اإىل  اجلمهوري���ة  رئي����ض 
اجللو����ض مع الكتل ال�سيا�س���ية 
للخ���روج  مع���ًا  واملتظاهري���ن 
رئي����ض  من�س���ب  الأزم���ة  بح���ل 
ال���وزراء، وفيم���ا انتق���د طريقة 

تقدمي مر�س���حني مرفو�سني من 
قبل ال�س���عب كمحافظ الب�س���رة 
اأ�س���عد العيداين ووزير التعليم 

العايل ق�سي ال�سهيل والقيادي 
الدع���وة  ح���زب  م���ن  امل�س���تقيل 
حممد �س���ياع ال�س���وداين؛ اتهم 

حتال���ف  يف  حم���ددة  اأطراف���ا 
البن���اء بافتع���ال اأزم���ة من�س���ب 

رئي�ض الوزراء .
وقال بن احل�س���ني يف ت�س���ريح 
�س���حفي اإننا "نواج���ه يف ملف 
ت�س���مية رئي�ض الوزراء م�سكلة 
د�س���تورية تتعلق بع���دم وجود 
وثيق���ة تثب���ت م���ن ه���ي الكتل���ة 
م�س���كلة  اإىل  اإ�س���افة  االك���رب، 
�سيا�س���ية، فاملتظاهرون اأعطوا 
ال���وزراء  رئي����ض  موا�س���فات 
املقبل بتاأييد املرجعية ورئي�ض 
اأع�س���اء  واأغل���ب  اجلمهوري���ة 
الربملان، عدا اأطراف يف حتالف 
رئي����ض  ط���رح  ترف����ض  البن���اء 

وزراء بهذه املوا�سفات".
رئي����ض  "عل���ى  واأ�س���اف 
م���ع  التوا�س���ل  اجلمهوري���ة 
املتظاهرين لي�س���تنبط منهم من 
ه���و ال�س���خ�ض املقب���ول ليق���وم 
بعده���ا مبفاو�س���ات م���ع الكتل 
للخ���روج  الن���واب،  وجمل����ض 
م���ن امل���اأزق والطري���ق احل���ايل 
امل�س���دود". وبني اأن "اال�س���رار 
على تقدمي �سخ�سيات مرفو�سة 
يعن���ي اأنن���ا مل ننجز �س���يئا، وال 
ميك���ن اأن نقبل برئي����ض وزراء 
يكون ممثال للمنطقة اخل�سراء 
فق���ط، وال يع���رب ع���ن تطلع���ات 

املتظاهرين".
"املتم�س���كني  اإن  بالق���ول  وزاد 
باال�سماء املرفو�سة للمن�سب ال 

يتجاوزون 60 اإىل 70 نائبًا".
طريق���ة  احل�س���ني  ب���ن  وانتق���د 
ليت���م  ال�س���وداين  ا�س���تقالة 
رئي����ض  ملن�س���ب  تر�س���يحه 
ال���وزراء معت���ربًا ذلك "�س���حكا 

على الذقون".
وت�س���اءل ب���ن احل�س���ني "عل���ى 
ا�س���م  ط���رح  يت���م  اأ�س���ا�ض  اأي 
نائب رئي����ض املوؤمت���ر الوطني 
كمر�س���ح لرئا�سة الوزراء، وهو 
ال ي�س���تويف اأي���ا م���ن ال�س���روط 
الت���ي طال���ب به���ا املتظاه���رون 
اأن  واأك���د  واملرجعي���ة؟"، 
يف  �س���يبقون  "املتظاهري���ن 
ال�س���احات ولن يغادرونها حتى 

حتقيق مطالبهم".

 متابعة / االحتجاج 

اأدانت املفو�س���ية العليا حلقوق االإن�سان يف العراق 
حادثة اغتي���ال مواطنني �س���حفيني واعتقال اآخرين 
عل���ى خلفية املظاه���رات االحتجاجية التي �س���هدتها 

�ساحات التظاهر يف حمافظة الب�سرة.
وقالت املفو�سية يف بيان اإنها تدين اغتيال ال�سحفيني 
وتتابع اإطالق املعتقلني مبظاهرات الب�سرة، وتدين 
كافة اأ�س���كال العنف واالغتي���ال واخلطف التي تطال 
املتظاهرين والنا�س���طني وال�سحفيني، وكان اآخرها 
ما وثقته فرق ر�سد املفو�سية من اغتيال ال�سحفيني 
)اأحمد عبد ال�س���مد وامل�س���ور �س���فاء التميمي( بعد 
الت���ي ج���رت يف حمافظ���ة  تغطيتهم���ا للمظاه���رات 
الب�س���رة. وقال البيان "كما وثقت املفو�سية اعتقال 
القوات االأمنية يف الب�سرة مرا�سل قناة الغدير فوؤاد 
احللفي وحممد الفرطو�س���ي م�س���ور وكالة رويرز 
وم�سور قناة ال�س���رقية اأحمد رائد واعتقال امل�سور 
ماأمون حممد وهروب العديد من الكوادر ال�سحفية 

الت���ي كانت حا�س���رة لتغطي���ة االحتجاجات ب�س���بب 
التهديدات. كما وثقت املفو�سية اعتقال 15 متظاهرا 
يف حمافظة الب�س���رة مت اإطالق �سراحهم بعد متابعة 

املفو�سية مع القوات االأمنية.
واأك���دت املفو�س���ية اأن ه���ذه االأفع���ال تع���د انته���اكا 
�س���ارخا حلق احلياة واالأمن واالأمان وحرية الراأي 
والتعب���ري، وتطال���ب احلكوم���ة والق���وات االأمني���ة 
مبالحق���ة املجرم���ني وتقدميه���م للعدال���ة. واأ�س���اف 
البيان "يف الوقت الذي ت�سيد فيه املفو�سية ب�سلمية 
املظاهرات التي ح�س���لت )اجلمع���ة( يف بغداد وعدد 
من املحافظات فاإنها توؤكد على قيام احلكومة بتحمل 
م�سوؤوليتها والقيام بدور حقيقي حلماية املظاهرات 
واحلفاظ على �س���لميتها وحماية حي���اة املتظاهرين 
والنا�س���طني وال�س���حفيني م���ن اأي انته���اك يح�س���ل 
وم���ن اأية جهة كانت". واأ�س���افت "تتابع املفو�س���ية 
عن طريق مكتبها يف حمافظة الب�سرة اإطالق �سراح 
الذين مت اعتقالهم اأثناء املظاهرات الإطالق �سراحهم 

جميعا".

مر�صح "ملكي" يدخل ال�صباق ويطلق وعودًا للمتظاهرين مفو�صية حقوق الإن�صان تدين اغتيال �صحفيني
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بعد 100 يوم من االإ�سرار 

عد�سة: حممود روؤوف

 رحمة حجة

مدة طويلة من االحتجاج وال�سّمود 
والن�سال من اأجل عدم االنجرار 
للعنف الم�ساد للقوات الحكومية 

،والجماعات الم�سلحة ، التي 
تتحمل م�سوؤولية مقتل اأكثر من 
وجرح  ومتظاهرة  متظاهر   500

اأكثر من 20 األفًا.
كما تخلل هذه المّدة اختطاف 
واعتقال المئات من العراقيين 

متظاهرين ومتظاهرات كانوا اأو 
داعمين لالحتجاجات في مدن 

عديدة، الكثير منهم عاد، واآخر 
ال يزال م�سيره مجهواًل، مثل علي 

جا�سب الغائب منذ ثالثة �سهور 
تقريبًا.

اختطاف النا�سطة �سبا.. والدة 
الفتاة العراقية توجه ر�سالة موؤثرة

وعبر النقاط االآتية، نحاول 
تلخي�س الم�سهد من ظواهر 

واأحداث تخللت االأيام المئة، 
التي و�سفها ع�سرات العراقيين 

ب�"التاريخية" نظراً لعدم ح�سول 
�سيء م�سابه في البالد من قبل.

ال�سورة العامة
مظاهرات �س����لمية بداأت من �ساحة التحرير 
اأول ت�س����رين االول  2019 ملدة اأ�س����بوع، ثم 
ا�س����توؤنفت ليل����ة 24 اأكتوب����ر و�س����ط بغداد، 
لت�س����تمر اإىل الي����وم، متنقل����ة بني ع����دة مدن 

عراقية يف الو�سط واجلنوب.
اخلدم����ات  حت�س����ني  م����ن  اأهدافه����ا  تغ����ريت 
وتوف����ري فر�ض عمل والق�س����اء على الف�س����اد 
عب����د  ع����ادل  ال����وزراء  رئي�����ض  اإ�س����قاط  اإىل 
املهدي والق�س����اء على املحا�س�س����ة احلزبية 
قان����ون االنتخاب����ات  يف الربمل����ان وتعدي����ل 
والتخّل�����ض من التبعي����ة االإيرانية وحتكمها 

يف البالد.
1 -  مواجه����ة املتظاهري����ن بالُعن����ف والقوة 
املفرطة من قبل قوات حكومية واأخرى تابعة 
للملي�سيات احلزبية، ما اأ�سفر عن مقتل اأكرث 
م����ن 500، واإن مل يت����م حتديد الع����دد متامًا، 
فاأغلب امل�سادر توؤكد جتاوزه لل500، ووفق 
املفو�س����ية العليا حلقوق االإن�س����ان العراقية 
جت����اوز عدد اجلرح����ى وامل�س����ابني 26 األفًا، 
اأكرث من 3000 اأ�س����يبوا باإعاقات جّراء هذه 
االإ�سابات، وفق اإح�س����اءات منظمة "جتمع 

املعوقني يف العراق" غري احلكومية.
2 -  جم����زرة النا�س����رية والنج����ف، اأواخ����ر 
 24 اأ�س����فرت ع����ن   ،2019 ت�س����رين الث����اين  
قتي����اًل، و�س����كلت حلظ����ات فارق����ة يف �س����ري 
التظاهرات وتطور العنف �سد املتظاهرين، 
اأقيل على اأثرها جميل ال�سمري، رئي�ض خلية 
اإدارة االأزمة يف جنوب����ي العراق املكلف من 
رئي�ض احلكومة عادل عبد املهدي، الذي قدم 

ا�ستقالته بعد ذلك بيوم واحد.
3 -  الظه����ور العلن����ي الف����ارق لكتائب حزب 
الله املتهم����ة بقتل ع�س����رات املتظاهرين عرب 
 6 اخل����الين  �س����احة  يف  وكان  قّنا�س����تها، 
دي�سمرب 2019، حيث ا�ستهدفت املتظاهرين 
وقتل����ت 24 منهم كما ُجرح ب�س����بب هجومهم 
بالر�سا�ض وال�سالح االأبي�ض 120 �سخ�سًا، 
وكان اأبرز القتلى النا�سط امل�سّور واملنت�سب 

للح�سد ال�سعبي اأحمد مهنا.
4 - ث����م ت����واىل ظه����ور الكتائب الف����ارق بعد 
قتل مقاول اأمريكي، كان رّد االأمريكيني عليه 
ق�سف اأحد معاقلهم وقتل 24 من عنا�سرهم، 
تاله اقتحام ال�س����فارة االأمريكية يف املنطقة 
اخل�س����راء، اأعقب����ه قت����ل االأمريكيني لقا�س����م 
�س����ليماين واأبو مه����دي املهند�ض باالإ�س����افة 

اإىل عدد من قيادات اأخرى.
ما اأحدث ت�سعيدًا ع�سكريًا اأمريكيًا- اإيرانيًا 
على االأرا�سي العراقية. رف�سه املتظاهرون 
يف �س����احات االحتج����اج باعتب����اره انته����اكًا 
لل�س����يادة العراقية وت�س����فية ح�سابات لدول 

خارجي����ة لي�����ض للعراق �س����اأن فيه����ا، ما خلق 
تخوفات من لفظ الثورة اآخر اأنفا�سها.

هيث����م  الفت����ى  بجث����ة  والتمثي����ل  قت����ل   -  5
اإ�س����ماعيل )16 عامًا( يف �س����احة الوثبة )12 
دي�س����مرب(، م����ن قب����ل ع�س����رات املتظاهري����ن 
الغا�س����بني الذين اتهموه باإطالق الر�سا�ض 
عليهم من اأعلى �سطح اأحد املنازل املجاورة، 
ما �سّكل �س����دمة كبرية واإحباطًا لدى الكثري 
م����ن املتظاهري����ن والداعم����ني لالحتجاجات 
عن بعد، لكن �س����رعان ما مت جت����اوزه وعدم 
ال�س����ماح للحدث بالتاأثري �س����لبًا على �س����لمية 

التظاهرات.
 6 - اختط����اف وتعذيب ال�س����ابة زهراء علي 
حت����ى املوت ثم اإلقاء جثته����ا على قارعة اأحد 
����در ببغداد. ومثل  االأر�س����فة يف منطقة ال�سّ
مقتل هذه ال�س����ابة التي كانت ت�ساعد والدها 
يف تق����دمي م�س����اعدات للمتظاهرين، �س����دمة 
كب����رية ل����دى العراقيني، خ�سو�س����ا ب�س����بب 
تعر�سها للتعذيب �ساعات متوا�سلة من قبل 

جمهولني.
  1 - تف����اين �س����ائقي التكتك، اأ�س����حاب هذه 
املهن����ة الب�س����يطة الت����ي ال ت����در امل����ال الوفري 
خدم����ة  يف  ي����وم   100 م����دى  عل����ى  عليه����م، 
املتظاهري����ن عرب نقلهم ل�س����احات االحتجاج 
والقتل����ى  امل�س����ابني  اإي�س����ال  اأو  �س����املني 
للم�ست�س����فيات واملفارز الطبية اأو �س����يارات 
االإ�سعاف، وا�ستب�سلوا يف مهماتهم كما قتل 

العديد منهم اأثناء تاأديتها.
2 -   الن�س����اء م����ن خمتلف الفئ����ات العمرية: 
جّدات واأمهات و�ساّبات جامعيات وموظفات 
يف قطاعات خمتلفة و�س����احبات مهن معقدة 

وب�سيطة وطالبات مدار�ض.
وكان لهذه امل�س����اركة الت����ي تكثفت يف بداية 
املوج����ة الثانية من التظاه����رات )25 اأكتور( 
وتزاي����دات طيلة االأ�س����ابيع املا�س����ية، تنوع 
يف طبيع����ة امل�س����اركة من تطبيب واإ�س����عاف 
وتنظيف واإعداد طعام اأو توزيعه باالإ�سافة 
للتواجد يف ال�س����واتر االأمامية للمتظاهرين 
"امل�س����روبات الغازي����ة واالأقنع����ة"  لتوزي����ع 
التي تقي وت�سعف امل�س����ابني بالغاز املدمع، 
عدا عن غ�س����ل الثياب والر�سم على اجلدران 
لالأح����داث  واملكت����وب  امل�س����ّور  والتوثي����ق 
اليومية، وامل�ساركة يف املبادرات امل�سرحية 
واالإذاعية وال�س����حافية املكتوبة يف جريدة 
����ادرة يف ميادين  ال�سّ "تكت����ك" وغريها من 

التظاهر، وغريها الكثري.
وبرزت العديد من الن�س����اء ب�س����بب تاأثريهن 
الق����وي على متابعي مواقع التوا�س����ل، مثل 
بائع����ة املنادي����ل دني����ا، و�س����احبة االأهزوجة 
"وين ابن الرمادي" التي تدعو للثاأر لدماء 

القتلى يف النا�سرية.
3 - طلبة املدار�����ض واجلامعات والنقابّيون 
����ة، ذكورًا واإناثًا.  وذوو االحتياجات اخلا�سّ
واإميان����ًا  كب����ريًا  ت�س����امنًا  الطلب����ة  واأظه����ر 
بجدوى املظاهرات، التي قد ت�سكل م�ستقباًل 
له����م يف ح����ال جناحه����ا وحتقيقه����ا  اأف�س����ل 

اأهدافها املن�سودة.
4 - الع�سائر، وظهر منهم يف �ساحة التحرير 
اأواًل، يف اإط����ار التظاه����ر ال�س����لمي، ث����م برز 
دورهم بعد جمزرة النا�سرية والنجف حيث 
ُيع����زى لهم التاأث����ري على احلكوم����ة العراقية 
احرام����ًا  واأظه����روا  بال�س����مري،  لالإطاح����ة 

وان�س����جامًا كبريًا مع رغب����ة املتظاهرين يف 
احلفاظ على ال�سلمية.

م����ن جي����ل االألفي����ة  ال�س����غار،  ال�س����ّبان   - 5
واأواخر الت�س����عينيات، الذين اأبدوا �سجاعة 
ب����دت للعراقي����ني مفاجئ����ة، خ�سو�س����ًا اأنهم 
كان����وا يو�س����فون دائم����ًا ب�"جي����ل الببج����ي 
والعطواين"، و�سكّلوا االأغلبية يف ال�سواتر 
االأمامي����ة )االحت����كاك املبا�س����ر م����ع الق����وات 
االأمني����ة( والكثري من القتلى، واالأغلبية بني 

�سائقي التكتك.

اأماكن اأيقونية
للج�س����ور  كان  التظاه����ر،  �س����احات  يف 
والرمزي����ة  االأك����رب  احل�س����ور  وال�س����احات 
امل�ساعفة مع دخولها احلّيز املكاين لالأحداث 
الفارقة يف �س����رية املظاه����رات العراقية، اإال 
اأن ال م����كان ا�س����تطاع التف����ّوق عل����ى �س����احة 
التحري����ر ومبن����ى "املطع����م الرك����ي" الذي 
اأطلق عليه "جبل اأحد" من قبل املتظاهرين.

وعن����وان  البداي����ات،  اأم  التحري����ر  ف�س����احة 
التجمع اجلماهريي الكبري واملق�س����د الآالف 

العراقيني من املحافظات االأخرى.
فيم����ا املطع����م الرك����ي، كان مرك����ز احل�س����د 
احلام����ي  واجل����دار  االإذاع����ة  و�س����وت 
القّنا�س����ني،  ر�س����ا�ض  م����ن  للمتظاهري����ن 
وحمطة اإطالق البيانات واملواقف التعبوية 
م����ن االأح����داث الت����ي حت�س����ل خارج �س����احة 
التحري����ر، كم����ا حمل����ت جدران����ه اخلارجي����ة 
الفتات املطالب و�س����ور القتلى وال�س����عارات 
ح����راك  م����ع  بالت����وازي  والطارئ����ة  الثابت����ة 

املتظاهرين.
ال�س����نك،  ج�س����ر  فاأهمه����ا:  اجل�س����ور  اأم����ا 
وال�س����احات االأخ����رى: اخل����اّلين، فيم����ا كان 
ال�س����ارع ال�س����اهد االأب����رز على االأح����داث من 

ال�سوارع، �سارع الر�سيد.
خالل 100 يوم، اأظهر العراقيون، واأكرثهم 
من فئة ال�سباب، قدرتهم الفائقة على االإبداع 
وابتكار اجلديد املن�سجم مع تطّلعات واآمال 
ثورتهم، كما بدا وا�سحًا واأ�سا�سيًا بالن�سبة 
لهم، اأن املعرفة والعلم والوعي والفن دعائم 
اأ�سا�سية للعمل الثوري الذي يبتغي التغيري 

اجلذري.
و�س����هدت �س����احة التحري����ر والنف����ق املوؤدي 
له����ا اأعم����ااًل فني����ة عدي����دة مث����ل الر�س����م على 
اجل����دران والغرافيت����ي، والع����زف على اآالت 
مو�سيقة متعددة باالإ�س����افة للغناء، ومتثيل 
امل�س����رحيات ال�س����امتة والناطقة، والرق�ض 
والغناء ال�س����عبي )االأهازيج(، ومل يقت�س����ر 
االأم����ر على �س����احة التحرير، ب����ل تواجد يف 
اأماك����ن تظاهر اأخرى يف الب�س����رة والنجف 

والنا�سرية.
كما مت اإ�سدار �سحيفة "تكتك" التي �سدرت 
ع����ن جمموعة من ال�س����باب لكنها توقفت بعد 
م����دة و�س����حيفة االحتجاج التي ت�س����در عن 
موؤ�س�س����ة امل����دى وال ت����زال ت����وزع يف معظم 
�س����احات االجتج����اج يومي����ًا  وغريهم����ا من 
ال�س����حف الناطق����ة با�س����م الث����ورة، اإ�س����افة 
الإذاع����ة التحري����ر و�س����ينما التحري����ر، ع����دا 
ع����ن ب�س����طّيات الكتب يف خمتل����ف جتمعات 

التظاهر.
اأ�س����ف اإىل ذل����ك الع����دد الهائ����ل م����ن االأغاين 
باأنواعها: الراب، وال�سعبي، والثوري، التي 
اأنتجها و�س����ّورها �س����ّبان و�سابات من داخل 
متظاهري����ن  مب�س����اركة  التظاه����ر،  �س����احات 

ومتظاهرات غريهم.
وه����ذه االأعمال الفني����ة والثقافي����ة جتاوزت 

الفنان����ني  م����ن  العدي����د  ع����رب  اإذ  احل����دود، 
العراقي����ني والفنان����ات العراقيات عن دعمهم 
للث����ورة ع����ن بع����د باأغانيه����م، عل����ى اختالف 
اأنواعه����ا، م�س����تلهمني م����ن ال����ّروح الثوري����ة 

والثوابت ال�سلمية يف حراك املتظاهرين.
ورمبا ن�س����تطيع القول، اإن ال�ساب املتظاهر 
حي����در ح�س����ني التميم����ي كان االأك����رث حظ����ًا 
يف ا�س����تقطاب م�ساعر وت�س����امن العراقيني 
وغريهم من باقي البلدان عرب غنائه املبا�سر 

بني جموع املتظاهرين.
مل  عراقي����ة  مفارق����ة  ويف  ي����وم،   100 مل����دة 
ت�س����هدها الب����الد من قب����ل، وعل����ى الرغم من 
التدخ����الت العديدة من عنا�س����ر ميلي�س����يات 
يف حماولة لتغيري امل�س����ار واالأحداث، ظلت 
ال�سلمّية امللمح وال�س����عار الثابت الذي �سّكل 

جمريات ووقائع التظاهرات.
وكان العراقي����ون كّلم����ا خف����ت �س����وء االأم����ل 
اأط����راف  وتدّخ����ل  العن����ف  ت�س����عيد  ب�س����بب 
م�سلحة للق�س����اء على التظاهرات، يجّددون 
وي�س����ّرون على ال�سلمية الأنها الطريق االأَمن 

لتحقيق االأهداف.
ظه����رت  الث����ورة  له����ذه  اآث����ار  م����ن  كان  واإن 
خ����الل املئة يوم ه����ذه، فكانت على ال�س����عيد 
ال�سخ�سي والفردي، هذا االحت�ساد املتكامل 
للعراقي����ني م����ن خمتل����ف الفئ����ات واالأعم����ار 
والطوائف ذكورًا واإناثًا يف اأماكن وحدتهم 
اأك����رث مما كان����وا يظّنون، وفتح����ت لهم اآفاق 
التفاهم مثل اخلالف واالطالع على القوا�سم 
امل�سركة وحماولة ال�سيطرة على خالفاتهم 
الأن �س����ورة الوط����ن ال����ذي يطمح����ون اإلي����ه، 

تبدو رغم كل �سيء، واحدة.
واإن مل تكن اأي من املطالب احلقيقية حتققت 
خ����الل ه����ذه امل����دة، فق����د كان للعراقي����ني يف 
�س����احات التظاهر االأثر يف على ال�سيا�سيني 
وامل�س����وؤولني )ا�س����تقالة عبد امله����دي واإبداء 
لفع����ل  ا�س����تعداده  �س����الح  بره����م  الرئي�����ض 
مماثل( وحتى املوؤ�س�سات الدولية مثل بعثة 
يونامي، اإذ جرى تغيري يف موقف رئي�ستها 

جنني بال�سخارت.
باجت����اه  الدف����ع  العراقي����ون  ا�س����تطاع  كم����ا 
التحقي����ق يف قت����ل املتظاهري����ن، ومت اإظهار 

النتائج باالأ�سماء يف حدث غري م�سبوق.
وحت����ى االآن مل يت����م اختيار رئي�����ض للوزراء 
خلف����ًا لعب����د امله����دي، الأن تعيين����ه ب����ات رهنًا 
مي����رروا  مل  الذي����ن  املتظاهري����ن،  ملوافق����ة 
املوافقة على اأي من املر�س����حني خالل الفرة 

املا�سية.
واإن كان����ت احلكوم����ة العراقي����ة اتبع����ت يف 
بداي����ة التظاهرات خطوات خلف�ض �س����وت 
مث����ل  االحتجاج����ات،  واإنه����اء  املتظاهري����ن 
القط����ع املتك����رر لالإنرن����ت وحج����ب مواق����ع 
التوا�س����ل االجتماعي، فاإنها اأ�س����بحت االآن 

ن�سيًا من�سيًا.
واأو�سل املتظاهرون كل ما يريدون اإي�ساله 
لالإع����الم العرب����ي وال����دويل ع����رب ن�س����اطهم 
املتزايد يف مواقع التوا�سل االجتماعي، اأو 
التوا�س����ل مع ال�سحافيني باأ�سماء م�ستعارة 
بالنتائ����ج  اآبه����ني  غ����ري  باأ�س����مائهم،  وحت����ى 
اخلطرة مقابل نقل م�ساهداتهم و�سهاداتهم.

والي����وم بعد م����ا ج����رى يف االأ�س����بوع االأول 
من ال�س����نة اجلديدة يف العراق، من ت�سعيد 
ع�س����كري بني اإيران واأمريكا، جنحت دعوة 
ن�سطاء ملليونية يوم اجلمعة، والتي امتالأت 
فيها �ساحات االحتجاج يف معظم املدن  حيث 
جدد ال�س����باب فيه����ا االأم����ل ب����اأن التظاهرات 

�ست�ستمر حتى نيل االأهداف.

 عبا�س العلي

ل���ن نتوق���ف ول���ن نع���ود ع���ن طري���ق اخلال�ض 
مهما دفعنا من ت�س���حيات ج�س���ام على الطريق 
املر ولي�ض اأخرها اأحمد عبد ال�س���مد وال�س���هيد 
�س���فاء غايل �س���هيدي االإعالم وال�سحافة، هذا 
َق�س���م ال�س���باب وعهد الثائرين الذي ال نكل عنه 
وال ن�س���اوم فيه، وبداية لهزمية الغرباء اأدوات 
القت���ل اجلبان���ة املتمر�س���ة على ال���ذل والهوان 
وحماربة االأكرم من يف الوجود، يف كل ميادين 
احل���راك ال�س���عبي ويف كل ال�س���احات ج���ذوة 
الث���ورة متقدة و�س���تحرق كل الفا�س���دين اليوم 
اأو غ���دًا ال ينف���ع عن���د النزال معذرة وال ي�س���فع 
تربي���ر، ال�س���عب ق���ال قولته ورفعت ال�س���حف 
عن كاتبيها وم�س���ت االأقدار حيث ت�س���اء اإرادة 
ال�سهداء، فاأما الن�سر مكلاًل بالغار واأما احلرية 
احلم���راء ترفرف فوق �س���ماء بلدي، ال يفهمون 
وال يعلمون اأن ال�س���م�ض اإذا اأ�س���رقت �ستك�سف 
كل دناءته���م وذله���م وجبنهم وعاره���م االأبدي، 
وه���ا ه���ي تبا�س���ري خي���وط الفج���ر تن�س���ج من 
حرير راية الع���راق اجلديد وعليهم اأن يبحثوا 
عن مالذ يقيهم من غ�س���بة العراق ال�س���يد، واإن 
كن���ت ال اأظن اأن هناك مالذا يع�س���مهم من هول 

ما يوعدون.
لي����ض جدي���دًا وال مفاجئًا لنا اأن يتكرر امل�س���هد 
املاأ�س���اوي يوميًا وحتت اأنظار ال�سلطة واأقول 
اأي�س���ا حت���ت حمايته���ا واإن اأنك���رت، فمن���ذ اأن 
خرج العراقيون اأوال �س���د االحتالل االأمريكي 
وبعدها �س���د الف�ساد والفا�سدين ومن ثم حتت 
عن���وان ع���دم تدخ���ل االأخ���رون يف �س���وؤوننا 
و�س���قط املئات بل االأالف من �س���بابنا �س���رعى 
كلمة احلق دون اأن تتمكن هذه ال�سلطة وتتجراأ 
لتق���ول من القاتل، اأو تقوم بواجبها االأ�س���ا�ض 
ويف كل مرة ت�س���جل �سد جمهول معلوم لديها 
اإن مل تكن ه���ي القاتلة املاأج���ورة لغريها، مّرة 
بعن���وان ت�س���كيل جل���ان حتقيقية للك�س���ف عن 
اإىل  الق�س���ية  تطم���ر  ث���م  احل���ادث  مالب�س���ات 
اإ�سعار اآخر، ومرة حتت عنوان الطرف الثالث 
ال���ذي يتح�س���ن خلف خطوط قواته���ا القمعية 
وبحمايته���م، ومرة تن�س���ى حت���ى اأن تعلن عن 
اأ�سطوانتها امل�سروخة الأنها فهمت اأن كالمها ال 
يعني �سيئًا وال يغري من قناعة ال�سعب اأنها هي 

التي تقتلهم بدم بارد.
لك���ن ال�س���وؤال املط���روح عل���ى اأغبياء ال�س���لطة 
وجزاريه���ا وقواتها القمعية املتوح�س���ة التي ال 
ذرة يف �س���مريها وخ���وف م���ن الل���ه، هل جنح 
اأحد قبلكم يف قتل �سعب باأكمله الإ�سكات �سوت 
احلق؟، واأمي الله ثم واأميه لو اأ�سطفت �سفوفكم 
�سفا بعد �سف واأطلقتم كل ر�سا�ض العامل على 
�سدور الثوار �س���ياأتي الوقت الذي لن ترحمكم 
الدماء الطاهرة و�س���تنظف االأر�ض التي كرمها 
الل���ه بتكرميه منكم كم���ا ينظف البيت من قمامة 
القاذورات، فكونوا ما تكونوا واأب�سروا اأمركم 
جيدًا اإننا قادمون مهما علت م�س���تويات العنف 
واجلرمي���ة، لنقت�ض م���ن كل باغ وطاغ �س���مت 
اأو اأباح ت�س���ر اأو اأجهر ف�س���يان االأمر عندنا اأن 
املج���رم مهم���ا تفرعن �س���يكون اأدن���ى من عقرب 

حتت اأحذية ال�سعب.
لق���د فعله���ا الطغاة من قب���ل وكان���وا اأقوى منك 
واأ�سد ونهاياتهم اأنهم يف مزبلة التاريخ القذرة، 
واأ�س���األ خب���ريًا اإن كن���ت ال تعل���م اأيه���ا القات���ل 
اجلاين و�ستفهم اأنك جمرد اأداة ت�ستهلك �سريعًا 
و�سريمى بها يف اأتونها كاأرخ�ض ما يكون، ولو 
اأين اأ�س���تكرث الكالم معك واأ�س���تعيب اأن اأحدثك 
فاأن���ت الع���ار جم�س���دًا يف �س���خ�ض وهم اأ�س���مه 
على الظن اإن�س���ان حتى احليوانات املتوح�س���ة 
ال تفع���ل اأفعال���ك، ولك���ن اأخاط���ب م���ن �س���خرك 
واأ�س���تحمرك وبعثك لتنتقم م���ن العراقيني لعل 
ناره الت���ي اأوقدها بنف�س���ه تنطف���ئ، واأقول لن 
تنطفي ن���ار احلاقدين على بلد املقد�س���ات حتى 
حترقه���م وحت���رق اأحاله���م واأمرا�س���هم الت���ي 
اأ�س���توطنت عقولهم، فجعلته���م يف اأدنى مرتبة 
حتى م���ن الوحو�ض الكا�س���رة، و�س���يعلم الذين 
ظلموا اأي منقلب �سينقلبون، وموعدنا ال�سبح 
األي�ض ال�س���بح بقريب، وال اأظنك تعي اأو تتعقل 
وق���د اأكل احلق���د �س���مريك واأتلف الك���ره عقلك 

واأ�ستوطن حب الدم جوهر نف�سك.

ل تتوقف انتفا�صة 
العراقيني ولن نرتاجع

فيها؟ ح�صل  ماذا  الحديث..  العراق  تاريخ  من  يوم   100
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عد�سة: حممود روؤوف

الح�صود المليونية في يوم 
الجمعة تحّدت ال�صلطة 

واأ�صقطت رهاناتها

 د. كاظم املقدادي*

يف  البا�سلة  ت�سرين  انتفا�سة  �ساحات  غ�ست 
اجلمعة  ي���وم  املنتف�سة  وامل��ح��اف��ظ��ات  ب��غ��داد 
بح�سود   2020 ال��ث��اين  ك��ان��ون   10 امل�����س��ادف 
كبرية ، و�سفت بحق " قيامة العراق"، ول�سمت 
زعمت  ال��ت��ي  االأب�����واق  اأف����واه  قا�سية  ب�سربة 

"انح�سار" االنتفا�سة..
قبل  م��ن  تعبريَا  اجل��دي��دة  املليونية  ج��اءت  لقد 
ال��رج��ال  م��ن  فيها،  امل�����س��ارك��ني  َاالالف  ع�����س��رات 
وال���ن�������س���اء، م���ن ك���اف���ة االأع����م����ار، وال��ق��وم��ي��ات 
ال�سيا�سية  واالأجت��اه��ات  واالأدي����ان  وال��ط��وائ��ف 
انتفا�سة  �سهداء  لدماء  منها  كوفاء  والفكرية، 
واملعوقني  اجلرحى  ولعذابات  البا�سلة،  ت�سرين 
واملعتقلني،واملعذبني،   ، واملختطفني  ج�سديًا، 
الوح�سي  الدموي  القمع  �سحايا  من  واملغيبنب، 
للخطف  جديد  وكتحٍد  ،اأوالآ،  اجلائرة  لل�سلطة 

والقتل والرويع، ثانيًا.. 
م��رور  م��ع منا�سبة   ال��ت��ظ��اه��رات  وق��د ���س��ادف��ت 
االنتفا�سة  ان����دالع  ع��ل��ى  ي���وم    100 م��ن  اأك���رث 

املتوا�سلة..
يوم  يف  العراقي  لل�سعب  املليونية  احل�سود 
م�ساجع  جديد،  من  ت،  اأق�سّ املا�سي  اجلمعة 
املتم�سكة  الفا�سدة  واأحزابها  املتنفذة  القوى 
املنتف�ض  ال�سعب  اإرادة  م��ن  بال�سد  باحلكم 

عليها. 
وقد اأعلنت احل�سود ال�سعبية ، مرة اأخرى، عدم 
�سرعية �سلطة القتلة.وجّددت رف�سها واإدانتها 
واإحتقارها لنظام املحا�س�سة والف�ساد واإفقار 

ال�سعب والت�سلط واالإرهاب والرويع..
اجل���ذري  ال��ت��غ��ي��ري  مب��ط��ل��ب  مت�سكها  واأك�����دت 
وال�����س��ام��ل، وه���ي ت��ري��د وط��ن��ًا، وت��ري��د حياة 
املواطنة  دول��ة  ظ��ل  يف  الئ��ق��ًا،  وعي�سًا  كرمية 
واملوؤ�س�سات الد�ستورية والعدالة االأجتماعية. 

وهذا املطمح حق م�سروع لل�سعب.
واأدانت ت�سويف القوى املتنفذة ومماطلتها يف 
التي �سّمنها  لل�سعب،  امل�سروعة  املطالب  تلبية 
الد�ستور له وكفلها القانون. ويف هذا امل�سمار 
لرئي�ض  مطالبتها  عن  تراجع  لن  باأنها  اأعلنت 
رئي�ض  بتكليف  النواب  وجمل�ض  اجلمهورية 
���س��روط  جميع  ف��ي��ه  ت��ت��وف��ر  للحكومة،  ج��دي��د 
مبهام  حكومته  ل��ت��ق��وم  امل��ع��ل��ن��ة،  املنتف�سني 

املرحلة االنتقالية املحددة، واأولها:
* االإعداد الأنتخابات مبكرة حرة ونزيهة.

* ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري االأم�����ن واال���س��ت��ق��رار، 
وظروف معي�سية اأف�سل للمواطنني، وحت�سني 

اخلدمات العامة.
املعتقلني،  املحتجني  ك��اف��ة  ���س��راح  اإط����الق   *
قتلة  وحما�سبة  املُغيبني،  م�سري  عن  والك�سف 

املتظاهرين ال�سلميني واملتورطني معهم.
* تقدمي الفا�سدين اإداريًا وماليًا اىل العدالة.

* اإ�����س����رداد االأم�������وال ال��ع��راق��ي��ة امل��ن��ه��وب��ة 
واملُهربة.

ال�سعب"  " �سوات" و" مكافحة  اإلغاء قوات   *
وحما�سبة  ال�سدمة"   " و  ال�سريع"  ال��رد  و" 

�سباطها املتورطني بقتل وجرح املتظاهرين.
ن�ساط  وم��ن��ع  ال��دول��ة  ب��ي��د  ال�����س��الح  ح�سر   *

امللي�سيات امل�سلحة اخلارجة عن القانون. 
العراق،اأعلنت  �سيادة  اإن��ت��ه��اك��ات  على  وردًا 
والئها  ال��ع��راق  اأرج���اء  يف  املليونية  احل�سود 
وت�سحي  �سحت  واإنها  فقط،  للعراق  املطلق 
م��ن اأج���ل رف��ع��ت��ه، وحت��م��ي ���س��ي��ادت��ه م��ن كافة 

االعتداءات واالأنتهاكات اخلارجية.. 
اجلمعة  ليوم  املليونية  احل�سود  واأو�سحت 
حقها،  تاأخذ  ونازلًة  وطنًا  "تريد  باأنها  جم��ددًا 
ولن يثنيها ال القتل وال االختطاف وال الرهيب، 
ولن متل ولن تكف عن �سعيها  للتغيري اجلذري 
املقيت  املحا�س�سة  نظام  والإ�سقاط  وال�سامل، 
واجلهلة..هذا  والفا�سلني  الفا�سدين  وهيمنة 
النظام الذي اأفقر ال�سعب واأذله، وارتهن البلد 
عن  يكف  ول��ن  ال�سعب  مي��ل  ول��ن  ل��الأج��ن��ب��ي.. 
حقيقي  دميقراطي  مدين  نظام  الإقامة  �سعيه  
ي��وؤم��ن احل��ق��وق امل�����س��روع��ة واحل��ي��اة احل��رة 

الكرمية وامل�ستقبل االأف�سل لكافة العراقيني..
الن�سر املوؤزر الإرادة ال�سعب املنتف�ض !

*باحث واكادميي مقيم يف ال�سويد 

 متابعة: االحتجاج 

اغتال م�س���لحون جمهولون، ال�س���حفي اأحمد 
عبد ال�سمد وامل�سور ال�سحفي �سفاء غايل يف 
حمافظة الب�س���رة بعد تغطيتهم���ا التظاهرات 

يف املحافظة.
قال عم���ار عبا�ض، وهو متظاهر من الب�س���رة، 
�س���يارة  ي�س���تقلون  جمهول���ني  "م�س���لحني  اإن 
رباعي���ة الدف���ع، هاجموا ال�س���حفي اأحمد عبد 
ال�س���مد، مرا�س���ل قناة دجلة، ومعه غايل، بعد 
تغطي���ة التظاه���رات امل�س���تمرة و�س���ط مدينة 

الب�سرة".
اأ�س���اف عبا����ض اأن "امل�س���لحني اأطلق���وا ع���ّدة 
ر�سا�سات من م�س���افة قريبة نحو عبد ال�سمد 
وغايل الذين كانا ي�س���تقالن �س���يارة قرب مقر 
قيادة ال�سرطة، مما اأ�سفر عن مقتل عبد ال�سمد 
يف احلال واإ�سابة غايل بر�سا�سات يف �سدره 

ليفارق احلياة بعد �ساعة من اإ�سابته". 
وكان  ال�سحفي املغدور، اأحمد عبد ال�سمد  قد 
طرح على �س���فحته يف "في�سبوك"، �سوؤااًل قال 
في���ه، اإنه "مل���اذا مل ُيعتقل اأحد م���ن املتظاهرين 
الذي���ن تظاه���روا الأجل اجلان���ب االإيراين قبل 
اأيام اأمام ال�س���فارة االأمريكية"، م�س���يًفا "ملاذا 
ب���داأت االعتقاالت االآن، وملاذا �س���قط ال�س���هداء 
ب���ني املتظاهري���ن يف الب�س���رة، ومل يتعر����ض 
اأحد للمتظاهرين اأمام ال�س���فارة االأمريكية يف 
املنطقة اخل�سراء"، مبينًا "هل عرفتم االآن من 

الطرف الثالث".
اأ�س���اف عبد ال�س���مد عرب الفيديو الذي ن�سره، 
اأن "االأوراق ق���د انك�س���فت و�س���ار اللعب على 
املك�س���وف، وقد ع���رف من هو الط���رف الثالث 
بع���د نهاي���ة ال�س���راع االأمريك���ي االإي���راين"، 
م�سيفًا "م�س���تمرون للمطالبة بوطن وحتقيق 
وزراء  رئي����ض  باختي���ار  املتمثل���ة  املطال���ب 
م�س���تقل واإجراء انتخابات مبكرة وحما�س���بة 

الفا�سدين". 
ويف مقط����ع �س����ابق ، ق����ال عب����د ال�س����مد، اأن 
"تعم����ل اإعالميًا يف العراق فعليك اأن تعرف 
اإن الطريق لي�ض �س����الكًا"، م�سيفًا "ال�سحفي 
باعتقادي ال ينقل احلدث فقط ويحمل ر�سالة 
اإن�س����انية موؤمت����ن عليها ويكون ب����ني النا�ض 
ومع النا�ض"، الفتًا اإىل اأن "عملي ال�س����حفي 
يتطلب اأن اجتاوز اخلطوط احلمر املر�سومة 

من اجلهات الظالمية". 

"ويف فديو يوثق  حلظة العثور على اأحمد 
عب����د ال�س����مد كانت هن����اك عب����ارة خطّية هذا 
����مد" اأول عبارة ن�س����معها يف  اأحم����د عبد ال�سّ
فيدي����و مت تداولها ب�س����كل وا�س����ع يف مواقع 
التوا�س����ل العراقي����ة، يوث����ق حلظ����ة العثور 
عل����ى االإعالمي العراقي مرا�س����ل قن����اة دجلة 

الف�سائية، غارقًا بدمه.
ويف اإ�س����اءة قليلة من ُظلمة ليلة العا�س����ر من 
يناير، ب����دا املعطف االأزرق ظاهرًا، و�س����اهدًا 
عل����ى هوّية اأحمد، وهو نف�س����ه ال����ذي ظهر به 
يف اآخر فيديو ن�س����ره عرب �سفحته الر�سمية 
يف في�س����بوك، قب����ل �س����اعات عل����ى اغتيال����ه، 
برفقة زميله امل�س����ّور ال�سحايف �سفاء غايل، 

الذي ُقتل معه.
�س����حافّيان لفظا اأنفا�س����هما االأخ����رية بهجوم 
م�س����ّلح من جمهولني، على الرغ����م من اعتقاد 
الكث����ري م����ن العراقي����ني باأنه����م "معروفون"، 
����مد  وهم اأنف�س����هم الذين توّجه اإليهم عبد ال�سّ
يف الفيدي����و االأخ����ري، الذي �س����ّوره بكامريا 
مدينة  و�سط  التظاهرات  "�س����يلفي" و�س����ط 

الب�س����رة، وختم����ه بالقول "ق�س����يتنا ق�س����ية 
وطن ياملاعدكم وطن".

����مد، اأو ي�س����اهد اأيًا  ومل����ن مل يع����رف عبد ال�سّ
م����ن تغطياته لالحتجاجات العراقية، فها هي 
�سفحته الر�سمية، تر�سم لنا �سورة خمت�سرة 
ع����ن ه����ذه ال�سخ�س����ية الت����ي تق����ول كلمته����ا 
ومت�س����ي، عل����ى حد تعب����ري الكات����ب اللبناين 
الّراحل كامل م����رّوة، اإذ بدا يف جميع مقاطع 
الفيديو واملن�س����ورات على �س����فحته غري اآبه 

بالنتائج، اأو ملقيًا بااًل للتداعيات اخلطرة.
ويف بداي����ة التظاه����رات العراقية مبوجتيها 
االأوىل والثاني����ة، كان الت�س����ديد االأمني على 
ال�سحافيني من كّتاب وم�سّورين ومرا�سلني 
ميدانيني، وا�س����حًا يف ندرة الن�سر والكتابة 
عّم����ا يج����ري عل����ى االأر�����ض، حت����ى بالن�س����بة 
لل����وكاالت الدولية، الت����ي طلبت من موظفيها 
بغ����داد  م����ن  والب����ث  الن�س����ر  ع����ن  التوق����ف 
واملحافظ����ات التي �س����هدت مواجه����ات عنيفة 

بني املتظاهرين والقوات احلكومية.
وكان من املالَحظ ُندرة التغطية االإعالمية من 

قبل ف�سائيات ومواقع اإعالمية عراقية، حتى 
اأواخ����ر نوفم����رب 2019، ليقت�س����ر االأمر على 
املتظاهري����ن الن�س����طاء يف مواقع التوا�س����ل 
االجتماع����ي الذين نقلوا للعامل ب�س����كل علني 

اأو �سّري اأبرز عمليات القمع �سدهم.
يغّط����ي  املواجه����ة،  يف  ����مد  ال�سّ عب����د  وب����دا 
التظاهرات وينقل اأ�س����وات املتظاهرين منذ 
االأيام االأوىل، عدا عن تغطياته الر�س����مية مع 

قناة دجلة.
ومل ي����ردد عب����د ال�س����مد يف اإ�س����هار ل�س����انه 
ال�س����ليط اأمام الكامريا، �س����د الف�ساد وتبعية 
االأح����زاب الإي����ران واملماطل����ة يف التعيين����ات 
احلكومي����ة، يف بداي����ة االحتجاج����ات ورغم 
تط����ور  ث����م  باالإعالمي����ني،  املح����دق  اخلط����ر 
احلديث ملطال����ب اأخرى وانتقادات اأكرث حّدة 
ان�سجامًا مع تطّور مطالب املتظاهرين. واإن 
كّنا يف زمن م�سى نقول اإن الزخم يف مواقع 
التوا�س����ل ع����ادة "مبالغ به" واأق����ل بكثري من 
اأر�����ض الواقع، ب����دا االأمر خمتلفًا يف ال�س����هر 
االأخ����ري من التظاه����رات العراقية، اإذ كانا يف 

ان�س����جام ت����ام كموؤث����ر ومتاأثر، وه����و ما ظهر 
جليًا بع����د اغتيال عبد ال�س����مد وغايل، حيث 
توج����ه االآالف م����ن متظاهري الب�س����رة لبيت 

مد من اأجل العزاء. عبد ال�سّ
وب����رزت الدع����وات ب����اأن تك����ون جنازت����ه كما 
ي�س����تحق، وهو الذي ق����ّدم روحه ثمنًا لدفاعه 
عن التظاهرات وحق املتظاهرين باالحتجاج 
والتعبري عن راأيهم، ح�س����ب الع�س����رات ممن 

رثوه يف مواقع التوا�سل.
مد  ويف مواقع التوا�سل اأي�سًا رثى عبد ال�سّ
العدي����د م����ن اأ�س����دقائه، اإعالمي����ني كان����وا اأو 
ن�س����طاء �سيا�س����يني، ونقلوا بكلماتهم �سورًا 
اأخ����رى م����ن حي����اة الّراح����ل ول����و مبواق����ف 

ب�سيطة.
منه����م ال�س����حايف العراق����ي اأزه����ر الربيعي، 
الذي ن�سر هذه ال�س����ورة مرفقًا باالإجنليزية 
"هذه اآخر �سورة التقطتها الأحمد، وقبل اأن 
يظهر يف البث املبا�س����ر، �س����األني )هل اأعجبك 
ي�سًا لهذا البث.  اجلاكيت؟ لقد ا�س����ريته خ�سّ

جاكيت جديد، حكومة جديدة".
وكتب �س����ديقه ال�س����حايف يف وكالة فران�ض 
بر�ض، عّمار كرمي، باالإجنليزية، مرفقًا بالن�ض 
�سورة لعبد ال�سمد حملها املتظاهرون الذين 
توجه����وا مل�س����اركة اأهله العزاء "ال اأ�س����تطيع 
تخيل اأنني �س����هدت هذا اليوم، الذي اأرى فيه 
�س����ورة �س����ديقي ال�س����حايف العبقري اأحمد 
عبد ال�س����مد على الفتة فقط، اإنه بالفعل الأمر 
�سادم، وخرب مرّوع. ارقد ب�سالم �سديقي".

ويف ذات ال�سياق، كتبت مرا�سلة بي بي �سي 
يف الع����راق و�س����وريا نفي�س����ة كوهنافارد "ال 
ميكنني ت�س����ديق اأن اأحمد رح����ل... ال ميكن 
اأن يك����ون ه����ذا حقيقي����ًا... كان ميل����ك ح�����ض 
دعاب����ة عاليًا ومن اأك����رث النا�ض الذين قابلتهم 
يف العراق والب�سرة �س����خاًء. ارقد ب�سالم يا 
عزيزي. ُقتل اليوم بر�س����ا�ض كمجهولني يف 

الب�سرة".
واإن كان اأكرث القتلى يف التظاهرات العراقية 
تاأثريًا واإلهامًا يف نفو�ض العراقيني، النا�سط 
وال�ساعر �سفاء ال�ّسراي، فاإن ليلة هذا اليوم، 
�سهدت تفاعاًل مماثاًل مع مقتل ال�سحايف عبد 
ال�س����مد، خ�سو�س����ًا اأنه تزامن م����ع مليونية 
التجديد وزيادة الزخم الثوري للتظاهرات، 
بعد اأن خفتت ب�س����بب االأح����داث االأخرية بني 

اإيران والواليات املتحدة.

 ذي قار / ح�سني العامل 

  من���ذ اأن تبادل���ت اإي���ران واالأم���ريكان 
الق�س���ف اجل���وي وال�س���اروخي عل���ى 
االأرا�سي العراقية ، ومواقع التوا�سل 
االجتماع���ي تتن���در وتتهك���م ب�س���خرية 
ُم���رة على مواق���ف احلكوم���ة العراقية 
م���ن تل���ك االأح���داث ، وم���ا اأف�س���ت اإليه 
م���ن تفريط خط���ري بال�س���يادة الوطنية 

، حت���ى اأن البع�ض م���ن العراقيني بات 
ي�س���ف العراق كبل���د ي�ست�س���يف كاأ�ض 

العامل للحروب.
ون�سر اأحد املواقع االإخبارية يف تقرير 
له عن املواجهات بني اإيران واالأمريكان 
التقاط���ه  العراقي���ة  االأرا�س���ي  عل���ى 
�س���اخرة مم���ا يتداول���ه العراقي���ون من 
عبارات �س���اخرة  يف ه���ذا املجال حيث 
كت���ب " ويتندر العراقي���ون باأن بالدهم 

ت�ست�س���يف “كاأ�ض العامل للحرب”، اإثر 
العمليات الع�سكرية املتبادلة".

فيم���ا كت���ب اأح���د رواد الفي����ض بوك ان 
ال�س���باب والريا�س���ة تدر����ض  " وزارة 
اإيق���اف ايجار ملعب العراق اىل امريكا 
واإيران والطلب منهما اإجراء مباراتهما 

يف اأر�ض اأخرى".
يف حني كتب اآخ���ر "  بعد تكرار انتهاك 
اأم���ريكا  قب���ل  م���ن  العراقي���ة  ال�س���يادة 

واإيران ، الربملان العراقي ي�سوت على 
طرد العراقيني من العراق ل�سمان عدم 

ازعاج الطرفني".
كما ن�س���ر اأحدهم مل�س���ق م�سور يظهر 
فيه عادل عبد املهدي وهو ي�سع الهاتف 
عل���ى اذن���ه ويق���ول ) األ���و منو �س���ريد 
تق�سف ، ك�ول وال ت�ستحي كل�ض عادي( 
وذلك يف �س���خرية من ع���دم مباالة كبار 

امل�سوؤولني ب�سيادة العراق.
يف ح���ني كتبت �سخ�س���ية اخرى عبارة 
ار�س���ادية �س���اخرة تق���ول فيه���ا )راجع 
اال�س���تعالمات رج���اًء ، اأو ات�س���ل قب���ل 

الق�سف ، اأخوكم عادل عبد املهدي  ).
فيم���ا كتب احدهم بو�س���ت �س���اخر جاء 
في���ه ) ي�ك�ل���ك الرئي����ض الهندي مت�س���ل 
بع���ادل عبد امله���دي ي�ك�له عن���دي عركه 
ويه باك�س���تان بيها جمال جني نتعارك 

ميكم
وجاء يف مل�سق ن�سره احد رواد مواقع 
التوا�س���ل االجتماعي ) في�ض بوك ( ان 
) اأوكرانيا تهدد اإيران وتقول �س���لمونا 
ال�سندوق اال�سود اأو �سنق�سف بغداد ، 
مع العلم اخذنا موافقة عادل عبد املهدي 
( ، وذل���ك للتهكم من �سيا�س���ة احلكومة 
العراقية التي جعلت من البالد م�سرحَا 

لت�سفية احل�سابات الدولية.
يف حني ن�س���ر اأحدهم مل�س���ق م�س���ور 
يظه���ر في���ه �س���عار اجلمهورية الن�س���ر 
العراق���ي ويف رقبت���ه م�سا�س���ة اأطفال 
االمريكي���ة  وال�س���واريخ  والطائ���رات 

وااليراني���ة متر م���ن حتته وم���ن فوقه 
وهو ال يفعل �سيئًا.

ويف ر�سم كاريكاتوري يظهر �سخ�سان 
اأحدهم���ا ميث���ل اأم���ريكا واالآخ���ر ميثل 
اإي���ران حيث يقول االإي���راين لالأمريكي 
) اإذا انت �س���بع تعال نتعارك بالعراق ( 
فريد االمريكي ) يال حتى افل�ض العراق 

على را�سك(.
فيما ن�سر اأحدهم مل�سق اآخر يظهر فيه 
رئي�ض الوزراء ع���ادل عبد املهدي وهو 
يل���وح براي���ة معلق���ة بعود رفي���ع كتب 
عليها ) ال�س���يادة الوطنية ( والطائرات 
وااليراني���ة  االمريكي���ة  وال�س���واريخ 
واال�س���رائيلية حتلق فوق راأ�س���ه وهو 

�سامت.
فيما ن�س���ر اأحدهم مل�سق م�سور يظهر 
في���ه ن���وري املالكي وعادل عب���د املهدي 
وهم يهاتفون بع�سهم البع�ض ، ويظهر 
بجانب ال�س���ورة تعليق للمالكي واآخر 
لعبد املهدي حيث يقول املالكي ) �س���يد 
ب���ال اأمر عليك هذا ولد مي���ي اأبوه چ�ان 
ويان���ه ب�س���وريا يبي���ع �س���وربه عن���ده 
�س���اروخني كاتيو�س���ا يري���د ي�س���ربهم 
عل���ى اخل�س���راء خو م���ا عن���دك مانع ( 
فريد عبد املهدي ) ال حجي تدللون ب�ض 
خلي ي�س���ربهن بعد �س���اعة 12 بالليل( 
وذلك يف اإ�س���ارة اىل ت�ساهل احلكومة 
مع اأتباعها من الف�س���ائل امل�سلحة التي 
ته���دد اأم���ن الب���الد وكذلك لع���ادة النوم 
املبكرة الت���ي يتنعم بها رئي�ض الوزراء 

امل�ستقيل.
فيم���ا كت���ب اأح���د املعلق���ني يف الفي����ض 
ب���وك ) ال�س���يادة بع���د ال�س���اعة 12 ليال 
الهج���وم  اىل  اإ�س���ارة  يف   ) ت�س���قط 
الليلي املتبادل بني اإي���ران واالمريكان 
ف�س���اًل ع���ن الهجوم ال�س���اروخي الذي 
ت�سنه املجاميع امل�س���لحة على ال�سفارة 

االأمريكية باملنطقة اخل�سراء  
ت���داول رواد مواق���ع التوا�س���ل  فيم���ا 
االجتماعي كاريكاتري يظهر فيه ح�س���ن 
روح���اين الرئي����ض االإي���راين ، ووزير 
الدف���اع االأمريك���ي م���ارك اإ�س���رب وهما 
يقف���ان عل���ى العل���م العراق���ي وظهر كل 
منهم���ا باجتاه االآخ���ر ،  لكنهما مع ذلك 
مي���دان اكفهم���ا اىل اخلل���ف وم���ن بني 
�ساقيهما لغر�ض الت�س���افح( يف اإ�سارة 
اىل اتف���اق خف���ي ب���ني اإي���ران واأمريكا 
و�سراع �سكلي بني الطرفني يدور على 

االأر�ض العراقية.
ويف مل�س���ق اآخ���ر ت���رد طرفة ق�س���رية 
مفاده���ا ) اأن ع���ادل عبد امله���دي خمابر 
امري���كا واي���ران ك�ايلله���م : ملي���ت بعد 
حلد يخابرين على �س���ربة ، رم�س���ويل 
واآن���ه افتهم (، اأي اأن يرنوا له بالتلفون 
فقط من دون اأن يتكلموا معه ، ومن ثم 
يبا�سرون بالق�سف ، ويف الطرفة تهكم 
مما ي�س���رح به عادل عب���د املهدي عقب 
كل هج���وم حي���ث يق���ول اإن االمريكان 
وااليراني���ني ات�س���لوا ب���ه قب���ل وبع���د 

الهجوم .

لماذا ُقتل عبدال�سمد فوراً بعد هذا الفيديو؟

 ثم��ن اأن تك��ون "�ص��حافيًا م�ص��اغبًا " ف��ي العراق

تندر و�صخرية من تفريط الحكومة العراقية بال�صيادة الوطنية 
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الت����ي  الكبي����رة  التظاه����رات 
ح�س����لت ل����م تخ����ل م����ن وقف����ات 
اال�س����تنكار والتاأبي����ن لل�س����هداء 
ام����ا  الحي����اة  فارق����وا  الذي����ن 
بقناب����ل الغاز الم�س����يلة للدموع 
او الر�س����ا�ض الح����ي او طلق����ة 

م�سد�ض كاتم ال�سوت.
في محافظة مي�سان كان الراحل 
امجد الدهامات قائدا للتظاهرة 
هن����اك حيث �س����ار المتظاهرون 

خلف �سورته.
الدهامات الذي اغتيل بر�سا�ض 
كاتم ال�سوت في محافظته، ظل 
رم����زا البن����اء ه����ذه المحافظ����ة 
طري����ق  ف����ي  للبق����اء  وق����دوة 

الثورة.
اخوة الراحل واأي�سا اأبنه كانوا 
حا�س����رين في تظاهرة العمارة 
الت����ي ل����م تختل����ف بمطالبها عن 

باقي المحافظات العراقية.
وم����ع  بغ����داد  العا�س����مة  ف����ي 
�س����هدائها الكث����ر، رفعت �س����ور 
اغل����ب ال�س����هداء الذي����ن غادروا 
الحياة ف����ي ربوعها جراء قنابل 

الغاز الم�سيلة للدموع.
مقبرة باأ�سكال مج�سمة �سنعت 
عل����ى ج�س����ر الجمهوري����ة الذي 
م����ن  االكب����ر  الع����دد  في����ه  وق����ع 
ال�س����هداء، وفي����ه قب����ور لمعظ����م 

ال�سهداء.

كذلك فان �س����ورة ال�سهيد �سفاء 
ال�س����راي ب�س����كل مج�س����م كانت 
موج����ودة عن����د مدخ����ل �س����احة 

الن�س����ر وغطى المطعم التركي 
واجهته ب�سور �سهداء عدة.

 ف����ي محافظة ذي قار، كان ابناء 

ف����ي  الخفاج����ي  عل����ي  ال�س����هيد 
مقدمة م�س����يرة االحتجاج وهم 

رافعين �سورة والدهم.

�س����ورة ال�س����هيد مع ابنه عجت 
بها مواقع التوا�سل االجتماعي 
لم����ا فيه����ا من ح����زن كبي����ر على 

وجه الطفل الذي فقد والده اثر 
اغتياله بعد خروجه من �س����احة 

الحبوبي.

االأع����داد ف����ي محافط����ة ذي ق����ار 
كان����ت مهول����ة، و�س����ارك ابن����اء 
االأق�سية االخرى في التظاهرة 

�س����احة  مركزه����ا  كان  الت����ي 
الحبوبي.

�سور ال�سهداء االآخرين لم تغب 
عن ج����دران االماكن القريبة من 
ال�ساحة فابت�سامة عمر �سعدون 
كان����ت حا�س����رة اأم����ام م����ن قدم 

ل�ساحة الحبوبي.
في كربالء �سورة ال�سهيد فاهم 
الطائي ال����ذي اغتيل بم�س����د�ض 
ف����ي  تواج����دت  ال�س����وت  كات����م 

م�سيرات االحتجاج هناك.
رم����وز  م����ن  ا�س����بح  الطائ����ي 
المحافظ����ة بعد اغتيال����ه وقبلها 
كذل����ك اذ كان ي�س����تنكر وبجراأة 
عالية ما يح�سل من انتهاك بحق 

االن�سان في االحتجاجات.
ي����وم  كان����ت مختلف����ة  الب�س����رة 
ام�ض حيث ب����داأت احتجاجاتها 
باعتق����ال للعديد من النا�س����طين 
المتظاهري����ن  م����ا جع����ل  هن����اك 
يحا�س����رون مقر قيادة ال�سرطة 
وبالفع����ل ت����م اإط����الق �س����راحهم 

جميعا.
االعالم����ي  اغتي����ل  ذل����ك  بع����د 
المع����روف احم����د عب����د ال�س����مد 
م����ا  غال����ي  �س����فاء  والم�س����ور 
حول االحتج����اج الى منزل عبد 

ال�سمد.
المحتج����ون  تجمه����ر  هن����اك 
معاهدي����ن ذوي ال�س����هيد احم����د 
عبد ال�س����مد بعدم العودة حتى 

تحقيق المطالب ب�سكل كامل.

"اجلمع���ة" م��ل��ي��ون��ي��������ة  ت��ق��ود  ال�����ص��ه��داء  ���ص��ور 
اثبت املحتجون يف املحافظات العراقية املختلفة عدم ا�ست�س��المهم رغم ما 
يح�سل من قمع وترهيب واختطاف واغتياالت لنا�سطني عدة. تظاهرات 
اجلمع��ة املا�س��ية امتالأت مبالي��ني املتظاهرين ولعل الع��دد االكرب كان يف 

العا�سمة بغداد وحمافظة النا�سرية. ما ميز احتجاجات اجلمعة هو قيادة 
ال�س��هداء لها حيث كان كل �سهيد يقود تظاهرة حمافظته ومن خلفه باقي 

ابناء املحافظة.

 علي الكرملي 

هَي بريَئٌة اإىل الال حدود، 
ال ُت�ساهيها بنٌت من ُعمرها 

بعفويتها وَطهارتها، غري ذلك، 
متتلُك من �سفاء الروح، وَنقاء 
القلب، ما يجعلها حمبوبة عند 

العدو قبل ال�سديق، وعند 
الغريب قبَل الَقريب.  مل تنُب�س 

يومًا بكلمة جترُح فيها م�ساعَر 
االآخر - حتى واإن جرحها 

ذلك االآخر - بكلماٍت ما، هي 
على عك�سه، ُتقابُلُه باحُلب 

واالبت�ساَمة واقعيًا، وترد عليه 
ب )االأ�سَفر(  ب�قلبها الذي ُتِ

افرتا�سيًا، يف ُغَرف الدرَد�َسة. 

كل تل���ك ال�س���فات النادرة يف اإن�س���ان اليوم، خلَقت 
منه���ا اإن�س���اَنة ُمَتكاِمَل���ة، لدرَج���ة اأ�س���حى النا����ض 
ُة �س���الٍم ُمر�س���َلٌة  ُيَكنُّوها ب�"َنبيَّة ال�س���الم"، نعم نبيَّ
له���ذا اجليل، تدعوُه���م نحو نب���ذ الكراهية، وعي�ض 

الُدنيا بال�سالم وال�سفاء. 
ُة اجلامعّي���ة التي مل يزه���ر ربيُع عمرها  تلَك ال�س���ابَّ

بع���د، فجاأًة، وجَدت نف�س���ها م���ن دون )اأبيها(، اأبيها 
الذي عا�َس���ت مَعُه �سني ُعمِرها الق�سرية يف خدمتِه 
وهو يف �س���يخوخته، رَحَل دون �سابِق اإنذار َعنها؛ 
ليُركه���ا مك�س���ورَة اجلناَحني، وهي الت���ي تعّوَدت 
عل���ى الت�س���بيح بوجه���ه، والن���وم على ُقبَلت���ه التي 

يطبُعها على جبينها. 
ت اأياٌم �َس���بٌع ال اأكرث على ارتقائه اإىل ال�س���ماء،  َم���رَّ
 ،)201٩ االأول/  ت�س���رين   /25( ث���ورة  وانطلَق���ت 

مَل مينعه���ا حزنه���ا، وعزلتها من املُ�س���ارَكة، اأجرَبت 
اأهله���ا عل���ى الذه���اب به���ا اإىل �س���احة الن�س���ور يف 
كرخ بغداد، اأول نهاَرين، حينما كان من ال�س���عوبة 
الو�سول للتحرير يف ال�سفة االأخرى من نهر دجلة 
عل���ى اأهايل الك���رخ.  خرَجت وهي ترتدي ال�س���واد 
ُد  م���ن اأعاله���ا اإىل اأخم�س���ها، تتظاهر وحتَت���ج، ُتَردِّ
االأهازيج الراف�س���ة للفا�س���دين واملجرمني، و�س���َط 
َخٌب  كل ذلك ال�س���َخب اجلميل، نعم اجلميل الأنه �سَ

بُح���بِّ الوَط���ن واالأر�ض، مل َتن�ض اأن ت�س���حب معها 
كتاُبه���ا املقّد����ض )الُقراآن الك���رمي( ال���ذي ال يفارقها 
البّت���ة.  مل تكتف بذل���ك، فال معنى للث���ورة من دون 
االحتجاج يف قبلة العراق، �س���احة التحرير، اأخَذت 
عائلتها معه���ا جُمرَبة اإياُهم اإىل ميدان احُلرّية، ذلك 
كان يف نه���ار )27/ اكتوب���ر(، اأي بع���د يوَم���ني من 
الثورة، لتكون بذلك اأول طالبة ت�س���ل التحرير من 
بن���ات ُكّلَيِتها.  تل���َك الطالبة املتمي���زة على قريناتها 

واأقرانه���ا يف كلية اإعالم بغداد، التي يف كل مرحلة 
درا�سية تخرج االأوىل على دفعتها بدرجات امتياز، 
تتذّك���ره،  احتجاجه���ا،  َذروة  يف  اأبيه���ا،  تن����ض  مَل 
وتبك���ي عليه، وتقراأ اآيات من الق���راآن الذي ُيرافقها 
ي�س���ات التي  على روح���ه يف التحري���ر.  من اخل�سّ
جعَل���ت من حمبيه���ا ُيَكّنونها ب�"نبيَّة ال�س���الم"، هي 
ت بدفء العي�ض مع  ���حَّ ت�س���حياتها، فتلك ال�ساّبة �سَ
عائلته���ا )اأخواته���ا، اإخوانه���ا، اأمها واأبيه���ا( الأجل 
خدمة جّدها، تركتهم وهي يف الثانوية، مل تتجاوز 
)17( عام���ا م���ن عمره���ا، حت���ى ق���ّرَرت الت�س���حية 

ب�سعادتها الأجله. 
عا�َس���ت مع���ه لوحده���ا يف بيت���ه، تق���ّدم ل���ه كل م���ا 
ّمُمُه، دواءه، نومه، ا�س���تيقاظه،  يحتاجه، طبٌخ، حُتَ
مرافقت���ه يف رحالته حينما يحتاج للتنف�ض، كل تلك 
ال�سنوات من الع�سرة معه، جعَلتها جتعُل منه اأبيها، 
وال تر�سى اأن تناديه بغري ذلك، وال تر�سى اِلأََحٍد اأن 
يذك���ره اأمامها ب�س���فته َجّدها، اأبيه���ا ال غري.  دخَلت 
املطعم الركي يف �سراَوة االحتجاجات، ومل تخف 
من غ���از ُم�س���يل اأو من ر�س���ا�ض َحي، َفُكل اإن�س���اٍن 
مكت���وٌب له الق���َدَر الذي يعي�س���ه، ل�س���اُن حالها يرّدد 
البيَت ال�س���عري ال�س���هري: "َم�َس���يناها ُخط���ى ُكِتَبت 
علينا.. وَمن ُكِتَبت عليِه ُخطى َم�س���اها.. ومن كانت 

منيته باأر�ٍض.. فلي�َض ميوت يف اأر�ٍض �سواها". 
ازداَدت بع���َد ذل���ك ح���االت اخلط���ف واالغتي���االت، 
اأهلها ما عادوا يذهبون للتحرير، لكنها )وهي التي 
فردها( اأم�َس���ت تذه���ُب للتحرير  مل تخ���رج يوم���ًا مِبُ
مُبفردها بانتظام، رغَم معار�سة اأمها، خوفًا عليها. 
اأخ�س���ى  اأُعد  ال�س���جاعة، فلم  يِفَّ  ت  ���خَّ "الث���ورة �سَ
اخل���روج مُبف���َردي".  ن���ور با�س���م، اأو )جوَنة( كما 
ب ُمناداتها به، مل تعد  ُتعَرف، وهو اال�س���م الذي حُتِ
ت�ستطيع �سنع الطعام يف البيت واأخذه للمحتجني؛ 

كانت تفعل ذل���ك حينما يذهب معها االأهل للتحرير، 
لك���ن بعد املخاط���ر اأم�َس���ت والدته���ا تخ�س���ى عليها 
وعل���ى روحها.  لكنه���ا والأن نداء الوطن ُيريدها، مل 
تذع���ن الأِّمها، فق���َررت ان تخرج من البيت )ِخل�َس���ًة( 
دون علم العائلة وتزحف نحو ميدان التحرير، وما 
زالت تفعل ذلك يومني يف االأ�س���بوع، ترك ر�س���الة 
الأهلها وتذهب، ُهناك يف التحرير، ت�ساعُد زمالءها 
الطلب���ة يف طبخ وجبة الغداء للمحتجني الثائرين، 

وتنظف �سوارع االحتجاج. 
تفعل ذلك يف خيَمة طلبة ُكّليتها، اخليمة التي اأقاَمها 
)طلبة كلية االإعالم( خدَمًة للمحتجني. كما وتترّبع 
َدوريًا من دخلها اخلا�ض للمواكب، فحياة الثائرين 

اأهم من متطلباتها على َحّد ما تقول. 
���ُة ال�س���الم"، ال ُتخ���رب اأي �س���ديق اأو  والأنه���ا "نبيَّ
�س���ديقة، حتى اأقرب النا�ض اإليها بذهابها للتحرير، 
ال تتواع���د معهم يف اللقاء به���م ُهناك، خوفًا عليهم، 
"نح���ُن يف و�س���ٍع َخط���ر، وحي���اة ال نكُهنها، لذلك 
ال اأُخربه���م؛ الأنن���ي ال اأ�س���تطيع تقبَُّل خ�س���ارتهم ال 
�س���امَح الله"، تق���ول )جوَنة(، لذلك ت���رك اللقاءات 
به���م لل�س���دفة، �س���دفة التحرير، هي الت���ي جتمعها 
باأحبته���ا اأو ال. تل���َك )احُلل���َوُة( الَو�س���يَمة، الي���وم 
تدعو ال�س���تمرار اإ�س���راب الطلبة عن الدوام، وعدم 
االإذعان لدعوات وزارة التعليم للعودة للجامعات؛ 
الأن الطلبة هم م�س���در قّوة هذه الثورة. "نحن قمنا 
باالإ�س���راب الأج���ل تغي���ري النظام، والعي����ض بحياة 
كرمَي���ة". "لكننا حت���ى اليوم مل ن�س���هد ذلك التغيري 
املن�س���ود، مل ن�س���هد غري القتل واملزيد من ال�ُسَهداء، 
ف�ََعالَم ترُك االإ�س���راب؟ �سخ�س���يًا لن اأع���وَد للدوام، 
لو كلََّفني ذلك خ�س���ارة �سهادتي اجلامعية، ولو َبِقَي 
�س���خ�ض واحد فقط يحتج يف التحرير، ف�سَتِجدين 

معه ُهناك، عند ن�سب جواد �سليم ال�سامخ". 

ُة اأّول طالَبة اإعالم تتظاهر يف التحرير فقِد اأبيها مل مينعها من الحتجاج.. ق�صَّ


