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يف ال�شفح���ة االوىل قاط���ع لعبة االنتخابات النيابي���ة املف�شلة على مزاج 
املهيمنني املت�شلطني ومقا�شاتهم قرابة ٧٥% من الناخبني الذين يحق لهم 
الت�شويت، باحتجاج جماهريي مليوين، ال يكتفي باالدانة واال�شتنكار، 
عل���ى قانون ومفو�شي���ة وعمليات تزوير وا�شع���ة، رافقت كل االنتخابات 
من���ذ ع���ام ٢٠٠٣، مقاطعة كانت �شامت���ة لكنها مدوية، ع���رت عن االإدانة 
والف�شح الوا�شعني للف�شاد امل�شت�ش���ري ونهج املحا�ش�شة �شيئ ال�شيت، 
وعن خيبة اأمل كبرية ورف�ض لعموم االأحزاب والقوى ال�شيا�شية وعرت 

خذالنها لل�شعب.
الي���وم ونحن نعي����ض اجواء انتفا�شة الت�شرينني ب���ات وا�شحا اأن الكتلة 
"التاريخية" التي كرث احلديث عنها ع�شية انتخابات اأيار، مل تكن �شوى 
تل���ك اجلماهري املليوني���ة الغا�شبة التي قاطع���ت االنتخابات، وهي ذاتها 
التي كان ينبغي االنتباه اليها والوقوف اأمام �شرختها الغا�شبة، لفتح ما 
ميكن من قنوات وم�شالك ات�شال بها ومعها، هي ذاتها التي توؤدي دورها 
الي���وم يف م�شهد تاريخي جلل قلما يتك���رر يف العقد الواحد من ال�شنني، 
ه���ي ذاتها هذه اجلموع ال�شبابية الوثابة التي حولت موقفها ال�شلبي من 
االنتخاب���ات يف الع���ام املا�شي اىل فعل اإيجابي جب���ار ج�شدته بانتفا�شة 

با�شلة عمدتها بالدم الطاهر للمئات من ابنائها وا�شابات االآالف منهم..
ه���ذا الواق���ع يفر����ض علين���ا نح���ن الذي���ن بقينا عل���ى ال���دوام متحم�شني 
للم�شارك���ة يف االنتخابات، مهما كان الت�شويه والغ�ض الذي يالزمها )وال 
اعف���ي نف�شي كوين واحدا من هوؤالء "الذي���ن"(، الذين اأخطاأنا يف قراءة 
م�شه���د مقاطعة االنتخاب���ات الرملانية االخرية، وتعاملن���ا معه با�شتهانة 
وال مب���االة، واهملن���ا درا�شت���ه وتفكي���ك الغ���ازه والتنب���وؤ بالطريقة التي 
�شتتفجر بها �شحنة الغ�ش���ب التي يحملها، واكتفينا بالتعبري عن اال�شف 
ملا ح�شل من مقاطعة عادين اياها موقفا �شلبيا خاطئا خدم االآخرين، بعد 
اأن جردنا املوقف من اأبع���اده ومعانيه االعتبارية والروحية وال�شيا�شية 
االإيجابية، علينا اأن نتحلى بال�شجاعة ونعيد ح�شاباتنا ونعرتف بخطئنا 
وق�شورن���ا لتخلفن���ا ع���ن قراءة ح���دث بهذا احلج���م الكب���ري وا�شت�شراف 

تداعياته الالحقة..
اآن االوان ك���ي ننف����ض غب���ار الرتاب���ة والك�ش���ل ال���ذي تراكم عل���ى ادائنا 
الفك���ري وال�شيا�شي والتنظيمي والتعب���وي وانعك�ض �شلبا على مواقفنا 

وح�شورنا يف حمطات هامة.

 وثبة ت�سرين جت�سيد ميداين 
فاعل ل�سرخة االحتجاجات 

ايار ٢٠١٨ وت�سرين ٢٠١٩ م�سهدان تاريخيان مهيبان 
لعبتهما الجماهير الغا�سبة على م�سرح الحياة بكل 

اباء وكبرياء، حفرا ا�سميهما عميقا في ذاكرة التاريخ 
العراقي المعا�سر، �سفحتان ا�ستثنائيتان لنتفا�سة 

جماهيرية واحدة اأكملت اإحداهما الخرى.

 متابعة املدى 

�سادت حالة من الهدوء 
يف �ساحة التحرير 

مركز الحتجاج و�سط 
العا�سمة بغداد، �سباح 
ام�س الأحد، بعد ليلة 

دامية �سهدت مقتل 
واإ�سابة الع�سرات 

بحالت اختناق، فيما 
قال �سهود عيان، اإن 

تدفق املحتجني يزداد 
على املكان يف هذه 

الآونة.

وق����د �شيطرت ق����وات مكافح����ة ال�شغب 
عل����ى �شاح����ة اخل����الين وج�ش����ر ال�شنك 
و�ش����ط العا�شم����ة بغ����داد وا�شتخدم����ت 
الكتل الكونكرينية البق����اء املتظاهرين 

يف �شاحة التحرير فقط.
�شع����دون  والنا�ش����ط  االإعالم����ي  وق����ال 
تفق����د  "احلكوم����ة  اإن  �شم����د  حم�ش����ن 
�شوابه����ا وحت����اول ب����كل �ش����ورة انهاء 
االحتج����اج"، م�ش����ريا اإىل اأن "ما حدث 
م�ش����اء وليل ام�ض عن����د �شاحة اخلالين 

يفوق الت�شور".
ويف اإ�ش����ارة اإىل العن����ف املف����رط الذي 
وق����ع يوم اأم�ض، قال �شم����د اإن "احداث 
ي����وم ٢٥ )ت�شرين االأول املا�شي( عادت 

من جدي����د، ون����داءات اال�شتغاث����ة التي 
انطلقت من �شباب التحرير بخ�شو�ض 
ا�شتعمال الر�شا�����ض احلي �شدهم ليال 
مل نع����رف كي����ف نت�شرف به����ا واىل من 
منرره����ا والن����ت مقط����وع والف�شائيات 
ب����ني ممنوعة من التغطية او غري قادرة 

على الو�شول او غري معنية".
واأ�ش����اف ان "اخلطف م�شتمر  حيث ان 
النا�ش����ط علي ها�شم ا�شيف اىل القائمة 
و�شب����ا )امله����داوي( مل ت����زل مفق����ودة، 
واحلكوم����ة الت����ي حت����رك كام����ل قوتها 
نح����و املحتجني ال�شلميني ال تفعل �شيئا 

للخاطفني اخلارجني عن القانون".
وا�شتعم����ال  الن����ت  "قط����ع  ان  وزاد 

مزدوج����ة  جرمي����ة  احل����ي  الر�شا�����ض 
ان  ي�شتح����ق  يرتكبه����ا  وم����ن  وب�شع����ة 
يحاكم حماكمة املجرم����ني لو كان لدينا 

برملان نزيه وق�شاء عادل".
واف����ادت تقارير اعالمية نقال عن �شهود 
عي����ان، اأم�����ض ال�شب����ت مبقت����ل واإ�شابة 
الع�ش����رات بجروح بينهم حاالت خطرة 
اإثر ا�شتخدام القوات االأمنية الر�شا�ض 

احلي و�شط بغداد.
وح�ش����ب ال�شه����ود، قامت ق����وات الفرقة 
وق����وات  العراق����ي  اجلي�����ض  م����ن   11
مكافحة ال�شغب وف����وج طوارئ بغداد، 
لتفري����ق  احل����ي  الر�شا�����ض  باإط����الق   ،
املتظاهري����ن يف الطري����ق الوا�شل بني 

�شارع الر�شيد، وج�شر ال�شنك، يف قلب 
العا�شم����ة، م����ا اأدى اىل مقت����ل وج����رح 

الع�شرات.
االأممي����ة  املمثل����ة  قال����ت  جهته����ا،  م����ن 
اخلا�شة  جينني بال�شخارت يف ت�شريح 
ن�شرت����ه و�شائل اعالم دولي����ة، “ت�شلنا 
تقاري����ر يومية عن عمليات قتل وخطف 
واعتق����االت تع�شفي����ة، وح����االت �شرب 
وتهديد للمتظاهرين”. واأ�شافت  "يتم 
انتهاك حقوق اأ�شا�شية ب�شكل م�شتمر"، 
م�ش����رية اإىل اأن "من����اخ اخل����وف لي�����ض 

�شبياًل للم�شّي قدمًا".
اإىل ذلك اأطل����ق متظاهرون نداءات عر 
مواق����ع التوا�شل االجتماعي تدعو اإىل 

م�شاندة تظاهراته����م، حال عودة خدمة 
االإنرتنت، موؤكدين نية القوات االأمنية 

اإنهاء التظاهرات.
من جانبهم حتدث متظاهرون يف �شاحة 
التحري����ر، عم����ا و�شف����وه ب����� “حماولة 
الق����وات االأمني����ة تفري����ق االحتجاجات 
يف �شاحة التحرير، بذات الطريقة التي 
ا�شتهدف بها املتظاه����رون عند ج�شري 
االأح����رار وال�شنك و�شاح����ة اخلالين”، 
االآن  "املتظاهري����ن  اأن  اإىل  م�شريي����ن 
ق����وات  اق����رتاب  خط����ر  ي�شت�شع����رون 
مكافح����ة ال�شغب، حيث بات����ت اأ�شوات 
قنابله����م امل�شيل����ة للدم����وع ته����ز �شاح����ة 

التحرير".

 بغداد: فا�سل الن�سمي

مل يع���د الذهاب اإىل �شاح���ة التحرير 
و�شط بغ���داد، بالن�شبة الأعداد كبرية 
ت���رف وع���ادة  ال�شب���اب جم���رد  م���ن 
به���دف  اأو  الوق���ت  لتزجي���ة  يومي���ة 
الرتفيه واملتعة العابرة، اإمنا حتول 
اإىل ما ي�شبه الواج���ب اليومي الذي 
ي�شتهدف اإدامة حياة االحتجاج هناك 

حلني حتقيق املطالب امل�شروعة.
وو�ش���ل االأم���ر ببع�ض ال�شب���اب اإىل 
ت���رك اأعمالهم ومنازله���م والبقاء يف 
�شاح���ة التحري���ر لتق���دمي اخلدم���ات 
ورغ���م  للمحتج���ني.  ال�شروري���ة 
اأن ه���ذه الفئ���ة م���ن ال�شب���اب »دائمة 
الوج���ود« ال يقت�ش���ر وجودها على 
�شاحة التحرير وله���ا ما مياثلها يف 
�شاحات االعت�شام االأخرى يف بقية 
املحافظ���ات، اإال اأن �شاح���ة التحرير، 
باتت االأب���رز واالأكرث رمزية من بني 
تلك ال�شاحات، نظ���رًا ملا متثله بغداد 
م���ن ثقل ثق���ايف و�ش���كاين و�شيا�شي 

يف العراق.
واجله���ات  النا�شط���ني  اأن  ويب���دو 
وبع���د  االحتجاج���ات،  يف  الفاعل���ة 
قرار ن�شب اخلي���م والبدء باعت�شام 
االأول  ت�شري���ن   ٢٥ من���ذ  مفت���وح 
املا�ش���ي، كان���وا وما زال���وا مدركني 
الأهمية تقدمي اخلدم���ات ال�شرورية 
للمحتج���ني بهدف االإبق���اء على زخم 
املظاهرات واالعت�شامات متوا�شاًل، 
لذل���ك ميك���ن مل���ن يتج���ول يف �شاحة 
التحرير مالحظة اأن معظم اخلدمات 
بجان���ب  يتعل���ق  فيم���ا  وخا�ش���ة 

املاأكوالت وامل�شروبات متوفرة على 
م���دار الي���وم، ولع���ل ذلك مّث���ل نوعًا 
من االإغراء لبع����ض الفئات الفقرية، 
احل�ش���ور  عل���ى  للمواظب���ة  دفعه���م 

ب�شكل يومي ودون انقطاع.
ال�شاح���ة  يف  يتج���ول  مل���ن  وميك���ن 
احلرفي���ني  اأن���واع  م�شاه���دة 
الذي���ن  والك�شب���ة  واملتطوع���ني 
يقومون بتقدمي اخلدم���ات املختلفة 
عل���ى امتداد اليوم، يف م�شهد رمبا ال 
ميكن العثور عليه يف اأي احتجاجات 

ومظاهرات مماثلة خارج العراق.
�شاح���ة  يف  م���كان  م���ن  اأك���رث  ويف 
التحري���ر، ن�شب���ت اخلي���ام اخلا�شة 
باأف���ران  اأ�شب���ه  و�ش���ارت  باخلب���ز، 
متنقل���ة تعم���ل �شاع���ات طويل���ة يف 

ظ���روف عمل لي�ش���ت �شهل���ة، خا�شة 
م���ع ما يتطلب ذلك م���ن تنانري للخر 
مع خبازي���ن مهرة، كمي���ات الطحني 
الكثرية الت���ي يتوج���ب اأن ت�شل كل 
ي���وم، اإىل جان���ب اأ�شطوان���ات الغاز 

التي ي�شعب حملها.
�شاأل���ت اأح���د اخلبازين: مل���اذا تخبز؟ 
»يف  وب�شاط���ة:  باأريحي���ة  فاأج���اب 
احلقيقة ال اأعرف، لكني اأ�شعر اأن هذا 
واجبي وهو اأقل م���ا ميكن اأن اأقدمه 
يف �شبيل بالدي، ثم اإنني اأبحث عن 
االأج���ر والث���واب، فاأن���ا اأمار�ض هذا 
العمل يف موا�ش���م الزيارات الدينية 
"اأن���ا  اخلب���از:  وي�شي���ف  دائم���ًا«. 
ورفاق���ي نوا�ش���ل عملنا من���ذ ع�شرة 
اأيام ونحن �شع���داء بذلك، كل رغيف 

نقدمه رمبا ي�شه���م يف جناح الثورة 
اأو املظاهرات".

خب���از اآخر ي�شح���ك ويق���ول: "نريد 
وطن���ا، والذي يري���د وطن���ا عليه اأن 

يطعم اأبناءه ليحققوا حلمهم".
وعن اجله���ات التي تقوم بتجهيزهم 
الالزم���ة  واالأدوات  بامل���واد  يومي���ا 
اخلب���ازون:  يق���ول  عمله���م  الإدام���ة 
اإنه���م طي���ف وا�ش���ع م���ن املترع���ني 
واملح�شن���ني وم���ن يتمن���ون جن���اح 

املظاهرات يف حتقيق اأهدافها.
ذات الكلم���ات والعب���ارات ت�شمعه���ا 
م���ن ال�شب���اب الذين ترع���وا حلالقة 
املتظاهرين، وه���م اأي�شًا، يتوزعون 
يف اأكرث من م���كان ب�شاحة التحرير، 
اأحده���م يف نف���ق التحرير، ور�شدت 
اآخرين يف املنطقة القريبة من بناية 
اآخ���ر يف  »املطع���م الرتك���ي«، وثم���ة 
احلديق���ة اخللفي���ة جلداري���ة الفنان 
ب�"ن�ش���ب  املعروف���ة  �شلي���م  ج���واد 

احلرية".
احل���الق ال���ذي يقوم يف عمل���ه بنفق 
�شعبي���ة:  بلهج���ة  ق���ال  التحري���ر 
الأن  حلوي���ن،  يطلع���ون  »اأريده���م 
الع���راق جدي���ر مب���ا يقوم���ون ب���ه«. 
وي�شيف: "لن اأم���وت من اجلوع اإن 
خ�ش�ش���ت �شاعتني اأو ثالث���ا لتقدمي 
االأبط���ال  ال�شب���اب  له���وؤالء  اخلدم���ة 
الذين يتظاهرون يف �شبيل م�شتقبل 
البالد، اأ�شعر بالفخر حقا واأنا اأ�شاهم 

م�شاهمة متوا�شع���ة يف حتقيق هذا 
الهدف".

اأم���ا النف���ق ال���ذي يع���ر م���ن �ش���ارع 
�شاح���ة  حت���ت  ومي���ر  ال�شع���دون، 
التحرير و�شواًل اإىل �شاحة اخلالين، 
فقد حت���ّول ب���ني ليل���ة و�شحاها اإىل 
اأجم���ل الط���رق يف العا�شم���ة بغداد، 
بتنظيف���ه  املتظاهري���ن  قي���ام  بع���د 
لياأت���ي  اأر�شفت���ه،  يومي���ًا و�شباغ���ة 
بع���د ذل���ك دور جمموع���ة كب���رية من 

الر�شام���ني واخلطاط���ني وم�شمم���ي 
اجلرافيك، ليمل���وؤوا جدرانه باأنواع 
اخلط���وط واللوح���ات الت���ي تتناول 
خمتل���ف املو�شوع���ات. حي���ث ميكن 
تدي���ن  الت���ي  اللوح���ات  م�شاه���دة 
ال�شلط���ات  متار�ش���ه  ال���ذي  العن���ف 
�ش���د املتظاهري���ن ومتج���د بالثورة 
واالحتجاج���ات و�شحاياه���ا، كذل���ك 
ثم���ة لوحات تدي���ن طريق���ة التغطية 
الت���ي قام���ت به���ا القن���وات الر�شمية 
للمظاه���رات، وكت���ب عل���ى االأر����ض 
ر�ش���م يدين اإي���ران ودعمها لالأحزاب 
الفا�ش���دة يف الع���راق. وميكن القول 
)مقط���وع  النف���ق  اإن  ع���ام  ب�ش���كل 
اأم���ام حرك���ة ال�شيارات( حت���ول اإىل 
ور�ش���ة عم���ل فني���ة وجال���ريي كبري 
يق�شده الفنانون م���ن جميع مناطق 
بغ���داد للم�شاهم���ة بتوثي���ق يوميات 

االحتجاجات ورموزها واأهدافها.
وم���ن ب���ني الر�شام���ني العامل���ني يف 
نف���ق التحري���ر، ر�ش���ام مع���اق ي�شري 
على عكازتني، ر�شم بورتريها لرجل 
اإعج���اب  كان حم���ط  ي�شبه���ه  مع���اق 
واحتفاء املارة يف النفق. وان�شجامًا 
مع اأجواء االحتف���ال وال�شحك التي 
رافقت وقوفهم بالق���رب منه والنظر 
اإىل اأعمال���ه، بادره اأح���د احلا�شرين 
�شاحكًا: »اأ�شتاذ اأن���ت ر�شمت نف�شك 
على اجل���دار وه���ذا نوع م���ن اأنواع 
فانفج���ر اجلمي���ع  االإداري!  الف�ش���اد 
�شاحكني. لكنه رد بابت�شامة خجولة 
اأع���ر  اأن  اأردت  اإمن���ا  "ال...  قائ���ال: 
ع���ن �شريحة وا�شعة م���ن االأ�شخا�ض 

املعاقني املهملني يف هذه البالد" .

ال��ت��ح��ري��ر  ���س��اح��ة  اإىل  ي���ع���ود  ال���ه���دوء 
بعد ليلة "العنف املجنون"..

خب��ازون وحالق��ون ف���ي �ساح��ة التحري��ر الإدام��ة زخ��م االحتجاج��ات

 ح�سان عاكف 

 ت�صوير .. حممود روؤوف
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عن���د تاأ�شي����ض ال�شاح���ة حملت احلديق���ة التي تقع 
خلفها ا�ش���م امللك املنحو�ض غ���ري اجلدير مبن�شبه 
)غازي(.اجل�شر الذي يرب���ط ال�شاحة بالنهر الذي 
افتتح���ه )املل���ك في�ش���ل الثاين( يف الع���ام 1957 
حم���ل ا�شم امللك���ة )عالية(.. ه���ذه االأ�شماء اأزيحت 

بنقائ�شها يف العهد اجلمهوري.
الدائرة انك�شرت م���ّرات. اأعيد ت�شميمها يف العهد 
اجلمه���وري لت�شلح مكان���ًا لعر�ض جماهريي. يف 
طرفه���ا املقاب���ل ل�شارع ال�شع���دون من�ش���ة يجل�ض 
عليها الزعيم لتحي���ة اجلماهري وهي تتدفق لتقدم 
الوالء. اأتذكر حركته القلقة على املن�شة م�شحورًا 
باحل�ش���د وخائف���ًا يف الوقت نف�شه م���ن قتلته وقد 
تواروا فيه. اأنريت ال�شاحة مب�شابيح ك�ّشافة لكي 
يرى كل واحد ذاته وهو يدخل ال�شوء. يف و�شطها 
اأح���اول اأن اأ�شب���ط ا�شتقام���ة خطوات���ي فينك�شف 
ال�شك���ران حت���ت ال�ش���وء ال�شاطع. وح���دي اأو مع 
رفي���ق درب نقط���ع ال�شاحة م�شرع���ني. حني اأ�شري 
يف املركز والن�شب اإىل مييني يقفز اأمامي م�شور 
فوتوغ���رايف وينفج���ر �ش���وء الفال����ض فاأغم����ض 
عيني. �شاعت كل �شوري واأنا و�شط ال�شاحة بني 
االأم املفجوعة واحل�شان الهائج. و�شط الدائرة اأو 
يف حميطها جنود بعدتهم الكاملة يحر�شون فراغ 
ال�شاح���ة و �شرها الق���ادم. كن���ت واأ�شدقائي ندور 
حول ال�شاحة ونتجنب اخرتاقها من الو�شط. وقد 
جع���ل )الزعي���م( من حديق���ة غازي الت���ي �شخ�شت 
فيم���ا بع���د خل���ف الن�ش���ب اأقل مهاب���ة واأك���رث األفة 
لت�شم���ى )حديقة االأم���ة( حيث متث���ال االأم الواقفة 
وه���ي حتمي من العا�شف���ة اإبنها املختف���ي خلفها. 
ال�ش���ارع   يف احلديق���ة املنخف�ش���ة ع���ن م�شت���وى 
�شي���اج من االأ����ض وناف���ورات وم�شاط���ب تعطينا 
ف�شح���ة للراح���ة. جنل�ض عل���ى م�شطب���ة وباأيدينا 
قناين الب���رية فن�شعر اإننا يف قلب املدينة الناب�ض 

باحلركة. مع ذلك ال اأتذكر نف�شي جال�شًا فيها. 
م���ا ع���ادت ال�شاح���ة كم���ا كان���ت مكان���ا للوق���وف 
والفرجة. تكيفت مع روادها. بالكاد اأتخيل خروج 
العوائل م���ن الدور االأخ���ري يف )�شينما غرناطة(. 
بع���د اأن �شاهدوا ق�ش����ض احلب لب�ش���وا معاطفهم 
الهوين���ا واالأخيل���ة الت���زال  وخرج���وا ي�ش���ريون 
ترتج���ع يف دواخلهم راغبني بال�شمت لي�شتمرئوا 
العاطف���ة الت���ي تركها الفيل���م يف دواخله���م. روؤى 
ال يوؤمن���ون بها، تهت���ز مثل �شلك حترك���ه الريح،ال 
عالق���ة لها بالفيلم وال باحلياة حولهم، وهي وليدة 
االإثنني. يف اجلانب الث���اين املحاذي ل�)لبتاويني( 
حيث ي�ش���ري بالقرب منها الق���واد اإبراهيم ب�شعره 
ال�شب���ط املدهون ذهاب���ًا واإيابًا وه���و يدخن. حني 

ت�شاأله عن واحدة يجيبك بر�شانة رجل االأعمال:
-عندي منهن �شت وثالثون؟

الن�شب �ش���ّكل ال�شاحة وت�شّكل به���ا. اأنا و�شحفي 
اأجنب���ي كن���ا نن���زل اجل�شر وق���د غادرن���ا )املنطقة 
اخل�ش���راء( "Waw!"هتف ال�شحف���ي االأجنبي 
وه���و ينظر اىل الن�شب و�شط ال�شاحة وربت على 
كتف ال�شائق ال�شاب يريد منه التوقف."م�شتحيل" 
لي����ض  يف ال�شاح���ة م���كان للتوق���ف. نح���ن ن���رى 
الن�شب ما�ش���ني على عجل. االأح���داث واالأحاديث 
جت���ري حتت الن�ش���ب اأمامه اأو خلف���ه، ولكن على 
عجل. حتته وقفنا )�شركون بول�ض( واأنا لنتعرف 
عل���ى )حممود الريكان( ال���ذي كان عابرًا ال�شاحة 
وح���ده. قبل اأن ن�شاأله عما اإذا كانت لديه ق�شائد مل 
تن�شر قط���ع احلديث �شخ�ض راب���ع. اأ�شار للن�شب 

بدون اأن ينظر اإليه:
-ما راأيكم به؟

كونن���ا منك�شف���ني و�شط اإن���ارة الن�ش���ب ال�شاطعة 
فقدن���ا حرف���ة ا�شتعمال الكلم���ات. بقين���ا �شامتني 

ننتظر)درة( �شائلنا.
 …-

ح���ركات  جم���رد  اأحب���ه.  ال  عك�شكم.اأن���ا  -عل���ى 
مت�شنجة.

رفعن���ا روؤو�شنا ل���رى الن�شب فوقنا م���ن غري اأن 
ندقق يف ت�شنجاته، فقد �شار بالن�شبة لنا بديهية. 
لي�ض هذا م���كان لنقا�ض جدي. هذا مكان للما�شني. 
الن�شب فيه م�شادفة. مل يكن النفق قد اأن�شيء بعد 

لي�شيق احليز املتاح لروؤية الن�شب.
-لو كانت هذه الالفتة من قما�ض الأدرتها للخلف. 

قالها وذهب…

من�س��ة ال���موت
ال�شاحة بفراغها الوا�شح املك�شوف مهياأة الأحداث 
كب���رية. كن���ت اأم�ش���ي يف ال�شاح���ة ح���ني ح���اذاين 
اأفندي يرت���دي الفي�شلية تتقاط���ع �شاقاه من �شدة 

ال�شكر. قالها بدون اأن يلتفت اإيل:
-هنا)م�شريا باإ�شبعه اىل البالطات التي اأدو�شها( 

�شيجري دم كثري. 
ب���ني  العالق���ة  اكتم���ال  متث���ل  الت���ي  الدائ���رة  يف 
االإن�ش���ان والكون نظم البعث ي���وم االأثنني ال�شابع 
والع�شرين من كانون الثاين �شنة 1969مهرجانًا 

�شيكون بداية للرعب التاأريخي ال�شامل. 
كن���ا اأنا و�شعاد يف بيتنا يف الوزيرية حني �شمعنا 
دويًا وهتافات. نظرت م���ن النافذة فراأيت طابورًا 
م���ن الطلب���ة جتمعوا م���ن ع���دة كلي���ات وجامعات 
يتجه���ون نح���و مركز بغ���داد. يف تلك االأي���ام التي 
تلت جم���يء البعث لل�شلطة تعودن���ا على االأحداث 
الكب���رية. ن�ش���ري يف ال�ش���وارع مم�شك���ني باأي���دي 
حبيباتن���ا، �شاحرين وم�شحوري���ن باحلب ونحن 
جنهل مايجرى من اأحداث خفية. البعث واأجهزته 
ال�شري���ة ال�شاه���رة مفتوح���ة العينني يك�ش���ف لنا، 
نحن الغافلني، جوا�شي����ض و موؤامرات جتري من 
خلفن���ا. اأحاطن���ا مبج���ال مغناطي�ش���ي م���ن التهيوؤ 
الأح���داث ك���رى �شتح���دث اأو حت���دث االآن حولن���ا 
ونح���ن ال ن���دري. ب���ني ف���رتة واأخ���رى يظه���ر يف 
التلفزيون اأ�شخا�ض  ي�شبهوننا و يتكلمون بلغتنا 
وبلهجتنا العراقية، يعرتف���ون باأنهم خونة واإنهم 
كان���وا اأطراف���ًا يف موؤام���رات تديره���ا م���ن وراء 

احلدود دول كرى. 
اأو�شل���ت �شع���اد اىل املفرق الذي ي���وؤدي لبيتها يف 
)ال�شلي���خ( دومنا كلمات. تنغ�ش���ت �شعادتنا بهذا 
املج���ال املغناطي�ش���ي الغام�ض. ذهب���ت كما يف كل 

يوم للقاء اأ�شدقائي يف املقهى فقاطعني املوت. 

نّظم مهرجان املوت على �شكل ثالثي: 
-يف �شرفة وزارة الثقافة املطلة على ال�شاحة وقفت 
قي���ادة البع���ث وو�شطهم النج���م ال�شاع���د )�شدام 
ح�شني (. من حتت نراه���م �شغارًا بروؤو�ض مدببة 

فوقهم ال�شماء �شاهدة على وجودهم ال�شارخ. 
-اأمامه���م حتت ال�شرف���ة و�شط ال�شاح���ة علقت يف 
عوار����ض �شل�شل���ة م���ن اجلث���ث على �ش���كل قو�ض 

مفتوح جلثث قادمة. 
-ب���ني ال�شرف���ة وال�شاحة متر احل�ش���ود على �شكل 
كرادي����ض يقودها هتافون مهمتهم اأن يرفعوا حالة 
الع�ش���اب حامل���ا مي���ر احل�ش���د يف املج���ال املكهرب 
بني اجلث���ث و القيادة. ي�ش���رخ احل�شد وهو يعيد 
الهتاف ملوح���ًا بقب�شاته. يبه���ت الوجه ويكت�شي 
�شحاب���ة رمادية حني يرى اجلثث، وقبل اأن ين�شى 

يعيده الهتاف حلما�شة احل�شد: جوا�شي�ض! 
و�ش���ط ه���ذا الطق����ض ال�شامل يفق���د الف���رد نف�شه، 
يفق���د اأ�شئلته و�شكوكه وي�شري جزءًا من الع�شاب 

ال�شامل الذي يحركه اليقني باأنهم : جوا�شي�ض!
يرف���ع القيادي���ون اأيديه���م مت�شامن���ني بفخر: هذا 
امل���وت اإجنازن���ا و�شيلي���ه م���وت اآخ���ر و اآخر …

غ���ري دارين باأن هذه الطاحون���ة �شتدو�شهم قريبًا. 
عين���ي موزعة ب���ني الثالثة، الكور����ض ال�شعيد يف 
ال�شرف���ة، احل�شد الذي يح���ول اخلوف اإىل حما�ض 
واجلثث و�شط احل�شد ، ويعزلني عنهم غ�شروف 
م���ن القرف والب���الدة. اأغادر م�شه���د اجلثث، لكنها 
جتذبن���ي مبغناطي�ض عجيب كاأنه���ا تريد اأن تقول 
يل ب�شمته���ا �ش���رًا ال يعرف���ه االآخ���رون. اأحاول اأن 
اأفلت من احل�ش���د لكني اأنح�ش���ر باأج�شاد االآخرين 
فاأف���ز من ملم�شهم. عيناي علقتا باجلثث وقد تدلت 
من العوار�ض با�شرتخاء تخيم عليهم غيمة رمادية 
يف و�شوح ال�شاحة ال�شارخ. احلبال ت�شد الرقاب 
والوجوه مزرقة رمادية متجهة نحو �شماء �شديدة 
الزرقة ولون حليبي �شاطع يزيد امل�شهد و�شوحًا. 
ُخي���ل يل اأن اجلث���ث تهتز م���ع �شجي���ج الهتافات، 
لكنها ال ت�شمع فقد خيم عليها �شمت املوتى. بع�ض 

هذا ال�شمت �شم اأذين. 
ياأكل���ون  متفرج���ون  املنظ���م  احل�ش���د  خ���ارج 
"ال�شندوي�ش���ات" على م���راأى من اجلثث، وهناك 
اإمراأة �شعبية تتو�شل جنديًا يحر�ض املوت لي�شمح 
البنه���ا ال�شبي ب���اأن يقرتب اأكرث م���ن احلد املقرر. 

وراأيت عند ا�شتدارة ال�شاحة �شابًا ترنح من �شدمة 
امل�شهد. وقبل اأن يكتم فمه بيده مال على الر�شيف 
وتدفق القيء. مل يتحرك اجلندي الواقف قريبًا يف 
حالة ا�شتعداد وقد لوث القيء ب�شطاله، لكن ح�شدًا 
من املتظاهرين التموا ليغطوا عار ما فعله زميلهم. 
هدير احل�شد ومكرات ال�شوت تقطع علّي فكرتي 
وال�شوؤال املحبو����ض يف داخلي: من يعرف �شحة 
اجل���رم؟ بالن�شب���ة للح�ش���د يف ال�شاح���ة ال�شرورة 
للتحق���ق. كونهم يهود و)عم���الء الإ�شرائيل( يجعل 
االأم���ر موؤكدًا ومقب���واًل. اأنظر اىل الوج���وه فاأرى 
جح���وظ العي���ون وتوتر الع���روق. مام���ن اأ�شئلة. 
�شرع���ة الت�شدي���ق وانتظار املخل�ض م���ن مفرزات 
الهزائ���م الوطني���ة. نح���ن نح���ارب اإ�شرائي���ل هنا، 
يف دواخلنا وننت�شرعليه���ا بتعيلق)جوا�شي�شها( 
وال�شمات���ة به���م. نرميهم باالأحذي���ة واحلجارة. ال 
ته���م طبيعة اجلرم ال���ذي اأرتكب���ه املعدومون. وال 

�شحة اجلرم وعدالة العقاب.
اأبحث عن موطئ لقدمي وب�شعوبة اأح�شر ج�شمي 
يف الفراغات لكي اأك�ش���ر الدائرة الب�شرية واأخرج 
مثل نقط���ة اأفلتت م���ن م�شارها.اأ�شم���ع واأنا اأبتعد 

�شوتًا حادًا كما ال�شكني يقول للح�شد:
 -هذه وجبة اأوىل وهناك وجبات قادمة… 

ال يكفي اأن تكون معرفة اجلمهور بالعقاب �شمنية 
يدركه���ا املواط���ن بالعقل. علي���ه اأن ي���درك العقاب 
باحل�ض املبا�ش���ر. يراه بالع���ني يف و�شوح النهار 
مزرّقًا رماديًا وي�شم رائحته اخلانقة، رائحة القر 
والف�شيحة، بل وي�شتطيع اإذا اأراد اأن يلم�شه باليد 

اأو يوؤرجح اجلثة. 
اأ�شم���ع هدي���ر اجلمه���ور وهاله���ل ن�ش���اء) املزيد ، 

املزيد، املزيد(…
مل يفارقن���ي امل�شه���د اأيام���ًا. فق���د نب���ت امل���وت يف 
خميلت���ي واأن���ا اأع���ر ال�شاح���ة كل ي���وم ذاهبًا اىل 
ال�شحب���ة اأو عائ���دًا منه���ا اآخر اللي���ل.. يف الليايل 
ال�شتائية اأقرتب من ال�شاحة وقد و�شعت يدي يف 
جيب معطفي، اأت�شاغل بالنا�ض امل�شرعني لبيوتهم 
يف �شت���ى االإجتاه���ات اأو باالأر����ض املبلول���ة وهي 
تعك����ض اأ�شوي���ة ال�شارع. حني اأ�ش���ل اىل ال�شاحة 
يخي���ل اإيل اأن هناك �شيئًا رماديًا مزرّقًا مفقودًا يف 
ال�شاحة. قلبي يع�شرين واأنا اأبحث عنه اأو يبحث 
عن���ي. كاأن جث���ة �شتقف���ز م���ن احلديق���ة وتاأخذ يل 
�شورة ثم تختفي. الورقة التي تطريها الريح على 
اأر�ض ال�شاحة �شتدلن���ي على �شيء خفي اأو حتمل 
يل حتذي���رًا. املكان يذكرين بالغائب، وهو اجلثث 
املعلق���ة و الزمته���ا، وه���ي احل�ش���د: كي���ف حولوا 
اخلائف���ني اىل خميف���ني؟! هل ه���ذا م���ا اأرادوه من 
مهرج���ان الرعب؟ لقد جنح���وا اإذن! دخلت اجلثث 
يف خميلت���ي تتاأرجح يف احللم حني اأنام واأح�شها 
ب���اردة حني اأمل�ض ج�شد حبيبت���ي العاري، واأ�شمها 

يف ج�شدينا، واأذوقها مرة ماحلة يف طعامي. 
م���ددت ال�شاحة طولي���ًا يف روايتي)حافة القيامة( 
وعلق���ت اجلث���ث عل���ى م�شابي���ح ال�شارع."تهت���ز 
اجلثث وتدور ح���ول نف�شها وتتقارب يف نوع من 
اأخ���وة املوت الهام�شة الت���ي ت�شخر يف �شمتها من 
كل ما حدث… لكل جثة تعبريها اخلا�ض.. مائلة، 
مت�شلب���ة، اأدارت للرائي قفاها، مرفوعة الراأ�ض اأو 
منحنية اإىل االأر�ض … اأقدامها م�شفوفة بت�شلب 
اأو منفرج���ة با�شرتخ���اء… قلت وكاأنن���ي اأت�شفى 
بنف�شي : فلتمتع عينيك، اأيها التعي�ض، بهذا املنظر 

الرائع!".
…تغ���ري م�شهد ال�شاحة كثريًا. �شرطيات اأنيقات 
ث���م  اجلهم���ني،  الع�شكري���ني  م���كان  يف  انت�ش���رن 
اأختف���ني م���ن ال�شاح���ة ب�شب���ب عدم وج���ود مباول 
ن�شائي���ة. م�ش���رح امل���وت غط����ض حت���ت االأر����ض 
وحت���ول اىل نفق ال يدخله اأح���د ودكاكني بال باعة 
وال م�شرتي���ن، م���كان ي�شب���ه ق���رًا ملوت���ى قادمني. 
تغ���ريت حديق���ة االأمة متحول���ة اإىل مزبل���ة قناين 
كح���ول فارغ���ة، لكن �شاح���ة الط���ريان يف اجلانب 
الث���اين م���ن ال�شاح���ة بقيت عل���ى حاله���ا، معر�شًا 
للفق���ر النا�ش���ب اأظف���اره فيه���ا.. �شح���اذون اأطفال 
يتعلق���ون بال�شي���ارة م���ن دون ف���كاك. ال يعول���ون 
عل���ى ال�شفقة ب���ل عل���ى االإ�شت�شالم، باع���ة �شوربة 
العد����ض يعاجلون اجلوع والرد، عربات املالب�ض 
امل�شتعملة، اجلنود ال�شاهرون بانتظار ال�شاحنات 
الت���ي �شتقله���م جلبهات احلروب، العب���و الورقات 
الثالث، وعمال امل�شطر حاملني م�شاحيهم بانتظار 

العمل اأو االنتحاري الذي �شيفجرهم. 

اأيام المفقودين
يف االأي���ام االأوىل بع���د 2003 احت���ل املفقودون 
حياة املوجودين مع انفتاح الكوى يف ذاك العامل 
ال�ش���ري الذي �شمعنا في���ه احلكايات التي ترويها 
ال�شلط���ة ومل ن�شم���ع احلكاي���ات م���ن ال�شحاي���ا.
املفق���ودون اأ�شبح���وا قريب���ني قيد املن���ال و�شار 
البحث عنهم �شربا من اجلنون ال�شائع. ال�شجون 
ال�شري���ة كان���ت هاج����ض العراقيني، �ش���واء منهم 
الذين تغافلوا ط���وال العهد ال�شابق عن وجودها 
اأو الذي���ن حوم���وا حوله���ا خائف���ني اأو باحث���ني 

بتو�شل ع���ن اأقرب النا�ض اإليهم وقد اختفوا وراء 
جدران هذه االأبنية الغام�شة )الداخل فيها مفقود 
(. م���ن حاجتهم ومن توهمهم يكت�شف النا�ض بني 
فرتة واأخرى �شجنًا خفيًا يف مزرعة، حتت دائرة 
ر�شمي���ة، يف �شرداب واحد من الق�شور الرئا�شية 
... تط���ري ال�شائع���ة ب�شرعة الرق فيه���رع اأهايل 
املفقودي���ن، بينه���م ه���ذه االأم الريفي���ة التي كانت 
ت�ش���ري بخطوات اأقرب اىل الرك�ض وهي فاحطة، 
ويداها ممدودت���ان اىل االأمام وعباءتها ال�شوداء 

تطري خلفها. 
يف اأي���ام البحث هذه طارت �شائعة باأن يف مدخل 
النفق باب���ًا حديدياأ يوؤدي اىل �شجن خفي..هناك 
كل املفقودي���ن الذين اليعرف االأهل م�شريهم بعد 
اأن اختطفتهم ال�شلطة. موقع ال�شجن كما تخيلوا 
حت���ت ال�شاحة الت���ي علقت عليها اجلث���ث. اأمهات 
واآب���اء املفقودين هرعوا اىل هن���اك. داخل النفق 
ح���اول �شب���ان عني���دون اقت���الع الب���اب احلديدي 

واأحدهم ينادي:
- جيناكم !

جيناااااكممم���م…“   ” �شوت���ه  �ش���دى  ياأتي���ه 
فيتوه���م اأن هناك م���ن يرد على ندائ���ه من حتت. 
لك���ن يف نهاية ي���وم �شاق ومتوت���ر مل يخرج اأحد 

ومل يرد اأحد على نداء املنادين. 
�شاحة التحرير التي كانت مركزًا لل�شلطة واملكان 
الرم���زي لن�ش���ب احلري���ة �ش���ارت بع���د 2003 
املخ���درات  وباع���ة  والل�شو����ض  للقتل���ة  مرك���زا 
وحب���وب الفاياغ���را املغ�شو�ش���ة يف الب�شطي���ات 
الذي���ن  ه���م  احلري���ة.  ن�ش���ب  ح���ول  املفرو�ش���ة 
يحكمون املرك���ز ويقيمون فيه �شلطة الال قانون. 
غي���اب ال�شلطة خلق نوعًا من انت�شاء الذات داخل 
ع���امل ال عق���الين ت�شكل���ه ذوات منت�شي���ة بحري���ة 
ب���ال حمرم���ات وتت�ش���كل ثاني���ة منه. هن���ا، حيث 
يختل���ط الكل وال يعرف اأح���د االآخر، ترتكب اأكر 
اجلرائم. عل���ى ال�شيارات اأن مت���ر ب�شرعة وحذر 
الأن اأح���دا لن ُينجد اأحدًا اإذا �ُشلب، ولن ي�شاأل عنه 
اإذا ُقت���ل. حتت ن�شب احلرية و حيث تنحني االأم 
مفجوعة على ابنها ال�شهيد، راأينا ج�شدي �شبيني 
حافي���ني مطروحني على �شناديق كارتون وغطيا 
ب�شنادي���ق اأخ���رى. ال�شبيان قتال قب���ل دقائق من 
و�شولن���ا. مل يهرب القتلة امللثم���ون، اإمنا اخفوا 
م�شد�شاته���م وان�شل���وا داخل احل�ش���د، ورمبا هم 
بينن���ا االآن يتفرجون على قتيليهم���ا. الدم ما زال 
ي�شخ���ب م���ن ثق���وب الر�شا����ض و ي�شي���ل خيط���ًا 
عل���ى بالط الر�شي���ف اىل عر�ض ال�ش���ارع . حول 
اجل�شدي���ن وقف ح�شد من النا�ض يناق�شون �شبب 
القتل، بع�شهم اأحاله اىل ت�شفيات ثاأر، وبع�شهم 
ق���ال ب���اأن )احلوا�ش���م( ب���داأوا ي�شف���ون بع�شه���م 
بع�شًا ب�شبب اخلالفات على الغنيمة. مل  ميد اأحد 
ي���ده لرف���ع اجلثتني، اإمن���ا يرفع غط���اء الكارتون 
ع���ن الوجه���ني ويع���اد ثانية م���ن غ���ري اأن يتعرف 
عليهما اأحد. بقيت اجلثتان ممددتني حتت �شم�ض 
�شاطعة حلد الوهم . اجلمي���ع، ومنهم نحن بقينا 

ننتظر �شلطة غائبة.
 غ���ري بعي���د ع���ن اجلثت���ني فر����ض كه���ل �شن���دوق 
كارت���وين وه���و يبي���ع ب�شاعت���ه: "با�شب���ورات" 
عراقي���ة مرزومة. يق�شم اليمني باأنها غري مزّورة، 
واإمن���ا م�شروقة من الدولة. ما عل���ى امل�شرتي اإال 
اأن يعطي���ه �شورته وميل���ي عليه االإ�ش���م الثالثي 
واملي���الد وامل���كان ... بع���د ذلك يخ���رج البائع من 
جي���ب �شرتته اخلت���م موؤكدًا اأم���ام ح�شد الواقفني 
ب���اأن اخلتم ه���و خت���م الدول���ة االأ�شلي ث���م يختم 

اجلواز :
- �شافر بال�شالمة !

ينجز املعاملة وهو كم���ا هو، جال�ض على االأر�ض 
يف الف�ش���اء العاري خمت�شرًا عل���ى زبائنه م�شقة 
الوق���وف يف الطابور الطويل و�شل�شلة املوظفني 
اجلهم���ني والروت���ني املع���ذب يف دوائ���ر الدولة، 
الغيًا اخلوف املالزم من اأنك ممنوع من ال�شفر . 

واأن���ا اأراق���ب ه���ذه الفو�ش���ى تاأك���دت م���ن اخلطاأ 
الكب���ري: م���ا كان ينبغ���ي اأن نب���داأ بالدميقراطي���ة 
اأواًل، قبل ذلك كان علينا اأن نبني دولة لها اأ�شنان. 
كل الذي���ن اأفزعته���م الفو�ش���ى واجلرائ���م قالوها 
بو�شوح : نحن العراقيني مل نعرف الدميقراطية 

يف حياتنا،ال ينبغي اأن ُتقدم لنا دفعة واحدة ..

�ساحة التحرير: الن�سب والكابو�س والمظاهرة  2-1 
  زهير الجزائري

ذاهب للقاء ال�سحبة اأو عائد منهم في الليل المتاأخر لبد لي اأن اأخترق 
ال�ساحة. اأم�سي في محيطها فتعزلني الوحدة و�سط الح�سد المتقاطع بكل 

التجاهات. ال�ساحة فتحت للما�سين دائرة مك�سوفة في مدينة �سنعتها 
الأزقة ال�سيقة. في ف�سائها يحدد الما�سون اتجاهاتهم وعلى بالطها ي�سيرون 

لين�سوها. الحركة الدائبة في ال�ساحة وتقاطع ال�سوارع تخفي المعنى الرمزي 
ك�)�ساحة حرية( يج�سدها الن�سب. نن�سى معناها وت�سير مجرد مكان لوقفة 

ق�سيرة. كثير من الأ�سئلة تنفتح وتم�س القلب حالما اأدخل هذا الفراغ 
الدائري المفتوح على الحتمالت. بدًل من اأن تربط ، تف�سل )�ساحة 

التحرير( التراث الممتد على طول )�سارع الر�سيد( عن الحداثة الم�سروقة 
منه اإلى �سارع ال�سعدون. تف�سل الن�سب عن النا�س الذين يفتر�س اأن يروه. 

تف�سل النا�س باتجاهات مختلفة. تف�سل التواريخ باأحداثها الكبيرة. وتف�سل 
الأحاديث عن مقدماتها. حين نلتقي وقد تقاطعت طرقنا تكون اأحاديثنا 

ق�سيرة. نترك المقدمات ونذهب راأ�سًا اإلى الأحكام. في يوم �ستائي بارد 
التقينا القا�س )حامد الهيتي( تحت الن�سب، �سكران كعادته. وب�سوته الأج�س 

مثل طبل م�سقوق يردد بتكرار:
-م�ستحيل، م�ستحيل، م�ستحيل!

-ما الم�ستحيل يا حامد؟
-اأ�سلع ويرتدي رباطًا ويدعي اإنه �ساعر… 

-من هو ؟
�ساألناه ونحن نقطع نحيبه.

…-
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عد�سة: حممود روؤوف

يف �شاح����ة التحري����ر بو�ش����ط بغداد، 
يرتج����م املحتج����ون »الث����ورة« الت����ي 
»اإ�شق����اط  اإىل  خالله����ا  م����ن  ي�شع����ون 
النظ����ام«، من خالل جداري����ات ملونة 
يظهرون فيه����ا احلال التي ياأملون اأن 

تكون عليها بالدهم.
تب����دو فاطم����ة ح�ش����ام   الت����ي ترت����دي 
قفازات بال�شتيكي����ة تغطيها االألوان، 
م�شغولة ج����دًا بتوجيه فريق ر�شامني 
تقري����ر  وح�ش����ب  جداري����ة.  لتنفي����ذ 
لوكالة ال�شحاف����ة الفرن�شية، اأجنزت 
ه����ذه ال�شاب����ة بالتع����اون م����ع اآخرين، 
قبل ف����رتة ق�شرية، ن�شخة عراقية من 
االأيقون����ة االأمريكي����ة ناعومي باركر، 
الت����ي ا�شته����رت يف احل����رب العاملي����ة 

الثانية، يف اإ�ش����ارة اإىل جيل الفتيات 
اللوات����ي ي�شارك����ن يف االحتجاجات. 
ه����ن  "هك����ذا  عب����ارة  اأ�شيف����ت  كم����ا 

ن�شاوؤنا" .
وتقوم فاطم����ة بر�شم جدارية اأخرى، 
عل����ى جان����ب نف����ق ميتد حت����ت �شاحة 
التحرير، المراأة تلوح ب�شعار رئي�ض 
للمتظاهري����ن العراقيني، يقول »نريد 
وط����ن«. وتق����ول ه����ذه ال�شاب����ة الت����ي 
ت�ش����ع حجاب����ًا ورديًا: "لدين����ا الكثري 
من الفنانني يف بلدنا، لكن لي�ض لديهم 
اأي م����كان للتعبري عن فنهم، لذا قررنا 
ا�شتخ����دام �شاح����ة التحرير م����ن اأجل 

ثورة فنية اإ�شافة لثورة بالدنا" .
متفرق����ة  وم����دن  بغ����داد  وت�شه����د 

اأخ����رى يف و�ش����ط وجن����وب العراق، 
احتجاج����ات دخل����ت �شهره����ا الث����اين 
تطال����ب ب�»اإ�شق����اط النظ����ام«، انطلقت 
م����ن  االأول  االأوىل منه����ا يف  املوج����ة 
اأكتوب����ر( املا�ش����ي، ث����م ع����ادت، بع����د 
اأ�شابيع من التوقف لت�شتاأنف يف 24 
من ال�شه����ر نف�شه، لكنها قوبلت بعنف 
م����ن ال�شلط����ات اأدى اإىل مقت����ل نح����و 

300 �شخ�ض حتى االآن.
على م�شافة قريبة، يقف �شقيقها االأكر 
يراقبه����ا بفخ����ر كب����ري، الأن م����ا تق����وم 
ب����ه ميث����ل خرق����ًا للتقالي����د واالأعراف 
االجتماعية يف العراق الذي يعد بني 
اأدن����ى دول الع����امل من حي����ث معدالت 
توظي����ف الن�شاء، وت�ش����ود فيه تقاليد 

دينية وع�شائرية.
من جهت����ه، يقول الر�ش����ام حممد عبد 
التغي����ري«.  جي����ل  »نح����ن  الوه����اب   
ويوؤكد هذا ال�شاب الذي يتحلق حوله 
ع�ش����رات اآخ����رون على جان����ب النفق 
الذي غطت لوح����ات جدارية ع�شرات 
االأمتار م����ن جدرانه، اأن »هذا التغيري 
نح����و االأف�شل«. ويوا�شل بجهد ر�شم 
خريطة للع����راق باللون االأبي�ض على 
خلفية �ش����وداء، ليت����درج اإىل حافاتها 
بر�ش����م �شع����ارات كتل����ك الت����ي رفعه����ا 

حمتجون يف �شاحة التحرير.
يف غ�ش����ون ذل����ك، يق����وم ر�ش����ام اآخر 
اأي����اٍد  ت�شعه����ا  »ح����ب«  كلم����ة  بكتاب����ة 
ملطخة بالدماء، مو�شحًا اأن ع�شرات 

»ال�شه����داء« �شقط����وا من����ذ االأول م����ن 
اأكتوبر.

اته���ام  ال�شلط���ات  توا�ش���ل  وفيم���ا 
»مند�ش���ني« ب���ني املحتج���ني يحاولون 
حرف املظاهرات، يوؤكد عبد الوهاب: 
»ل�شنا هن���ا للتدم���ري اأو االعتداء على 
اإع���ادة  »نري���د  وي�شي���ف:  الدول���ة«. 
االأل���وان والف���رح« يف الع���راق ال���ذي 
40 عام���ًا م���ن ح���روب  عان���ى خ���الل 
طائف���ي  وعن���ف  وح�ش���ار  متتالي���ة 

واعتداءات من تنظيمات متطرفة.
ويعتق���د حممد عبا����ض   وهو بغدادي 
يقطع طريقه �شباح كل يوم عر النفق 
منذ 16 عام���ًا، للو�شول اإىل عمله، اإن 
الهدف حتق���ق. ويو�شح ه���ذا الرجل 

مفتول الع�شالت اأنه »من 16 �شنة، مل 
اأر هذا املكان جمياًل بهذا ال�شكل )...( 
فعاًل بلدن���ا بحاجة له���ذا«. ويوؤكد اأنه 
»عادة، تكون اجلدران قذرة ويغطيها 
ال�شواد«، ب�شبب التلوث يف العا�شمة 
 10 اإىل  �شكانه���ا  ع���دد  ي�ش���ل  الت���ي 
ماليني ن�شم���ة، وتعاين من اختناقات 
مرورية يومي���ًا. وي�شيف هذا الرجل 
وه���و يوا�ش���ل �ش���ريه باجت���اه موقع 
االحتجاج���ات املطالب���ة بالق�شاء على 
الف�شاد يف البالد، اإن »ال�شباب جنحوا 
يف حتقي���ق م���ا مل تفعل���ه الدولة، رغم 

اإنفاقها املليارات على بغداد«.
من جهت����ه، ق����رر اإبراهي����م )39 عامًا( 
القي����ام بجول����ة داخ����ل النف����ق، ال����ذي 

يتح����ول بع����د ظه����ر كل ي����وم اإىل م����ا 
ي�شبه املهرجان. ويتوافد مو�شيقيون 
للعزف عل����ى اآالت خمتلف����ة من العود 
اإىل الكالريني����ت، فيما يق����وم اآخرون 
باحلف����ر على اخل�شب، ويبيع بع�شهم 
�شال�ش����ل مفاتي����ح عل����ى �ش����كل عجل����ة 
»ت����وك ت����وك«، املركب����ة ال�شغرية ذات 
�ش����ارت  الت����ي  الث����الث،  العج����الت 
اأيقونة املظاه����رات من خالل عمليات 
خدم����ات  وتوف����ري  اجلرح����ى  نق����ل 
اأن  اإبراهي����م  ويوؤك����د  للمتظاهري����ن. 
مم����ا  وبالقلي����ل  الفنان����ني،  "ه����وؤالء 
يتوف����ر، اأر�شل����وا ر�شال����ة �شلمي����ة اإىل 
الع����امل كله. نق����ول للع����امل اإن ال�شعب 

العراقي حي" .

)املكفوفني(  الهمم”  “اأ�شحاب  م��ن  ع��دد  ���ش��ارك   
يف التظاهرات واالعت�شام الذي ت�شهده حمافظة 
ال��دي��وان��ي��ة، م��وؤك��دي��ن ت�����ش��ام��ن��ه��م م���ع ���ش��اح��ات 

االحتجاجات يف عموم حمافظات البالد.
وق���ال عقيل ال��ن��ائ��ل��ي، وه��و اأح���د امل�����ش��ارك��ني يف 
ل�شاحة  اإن”و�شولنا  االح���د  اأم�����ض  ال��ت��ظ��اه��رة، 
االعت�شام ر�شالة وا�شحة و�شريحة للحكومة باأن 
كل ال�شرائح �شتقف �شد ف�شادكم، ول�شنا عاجزين؛ 
ال�شعب وحتقيق  اإر���ش��اء  ع��ن  م��ن عجز  اأن��ت��م  ب��ل 

مطالبه امل�شروعة”.
�شاحة  اإخ��وت��ن��ا يف  م��ع  اأن” وق��وف��ن��ا  واأ����ش���اف، 

املتظاهرين  لدعم  فعله  ميكننا  ما  اأق��ل  االعت�شام 
واملعت�شمني الذين يطالبون بحقنا وحق اأبنائنا، 
الأن  هنا،  وامل�شاركة  اليهم،  االن�شمام  و�شنوا�شل 
ب��ه رغ��م فقداننا  ال��ذي نب�شر  ال��ن��ور  ال��ع��راق ه��و 

لنعمة الب�شر”.
حمافظة  ت�شهدها  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج��ات  اأن  ي��ذك��ر 
من  والع�شرين  اخلام�ض  منذ  م�شتمرة  الديوانية 
ت�شرين االأول املا�شي، مب�شاركة خمتلف ال�شرائح 
االج��ت��م��اع��ي��ة وط��ل��ب��ة امل����دار�����ض، واجل��ام��ع��ات، 
املختلفة  املهنية  والنقابات  التعليمية،  والهيئات 

اإ�شافة اإىل احل�شور الع�شائري

ذوو االحتياجات اخلا�سة ين�سمون 
الحتجاجات الديوانية

طموحاتهم  ب����االأل����وان  ي��ر���س��م��ون  االح��ت��ج��اج��ات  ���س��ب��اب 

خ�سري فليح الزيدي

قب����ل ال�شه����ر العا�ش����ر 2019 كان اأ�شح����اب 
التكات����ك م����ن املهم�ش����ني يعي�ش����ون هام�ش����ًا 
مدم����رًا م����ن الن�شي����ان واخل����ذالن والقه����ر 

االجتماعي.
العا�شم����ة  الث����ورة يف  مدين����ة  يوج����د يف 
بغدادحا�شنته����م االأكر. اأك����رث من 22 األف 
تكت����ك تعمل كخلية نحل اأو دعا�شق �شفراء 

منقذة اأو حلاالت الطوارئ.

اأ�شحابه����ا يقوم����ون بتو�شي����ل النا�ض من 
نهاية خطوط النقل العام للكيات يف اأحياء 
حي التنك وال�شي�شان وحي طارق واأحياء 
اأخ����رى من غري ا�شماء وغري موجودة على 
خريطة الكوكل. خطهم االأحمر هو ال يحق 

لهم عبور �شاحة مظفر نحو ربوع بغداد.
ال يعرف����ون معنى الهوي����ة املوحدة ولكنهم 
رحم����اء بينه����م ب�شكل رائع. حت����ى اأن تقدم 
اأحده����م عل����ى فت����اة اأحالمه يرف�����ض اأبوها 

بحجة اإنه �شاحب تكتك.

يتكد�ض الظلم االجتماع����ي والقهر اليومي 
امل�شتب����د لتل����ك ال�شريحة يومي����ًا عر �شني 

املحنة العراقية.
ما بعد ثورة ت�شري����ن اخلالدة 2019 هبوا 
يط����وون ال�ش����وارع نخ����وة الأبط����ال �شاحة 
التحري����ر وهم يقتحم����ون االأماكن ال�شعبة 
ب����ني الغ����ازات والر�شا�ض الإنق����اذ متظاهر 
وقع على االأر�ض. بقية املواقف والق�ش�ض 
املرفوعة الكل بات يعرفها ويدرك بال�شمري 

احلي معنى الغرية التكتكية اجلديدة.

اأ�شبحت لهم هوية وطنية موحدة معرتف 
به����ا عامليًا. وه����م االآن يتم�شك����ون بهويتهم 
اجلدي����دة بل يتفاخ����رون مبنحه����م كل تلك 
االلق����اب العظيم����ة. هوية مع����رتف بها من 
اجلماهري. ه����وؤالء ال�شبية مل يعرفوا لعبة 
البوبج����ي كم����ا يطلق عليه����م جزاف����ًا، اإنهم 
اأفقر فق����راء االأر�ض قاطب����ة وا�شجع رجال 

االأر�ض كلها يف مناه�شة الظلم.
التكتك����ي العظي����م �شيخل����دك التاريخ حتمًا 

كرمز من رموز التحرر

ه���وي���ة م���وح���دة 
الأ�سحاب التكاتك
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يوميات �ساحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عالء املفرجي

اأنا رحت القلعة و�ش����فت يا�شني.. حواليه الع�ش����كر والزنازين.. وال�شوم 
والب����وم وكالب الروم.. يا خ�ش����ارة يا اأزهار الب�ش����اتني.. عيطي يا بهية 
على القوانني.. اأنا �ش����فت �ش����باب اجلامعة الزين.. اأحمد وبهاء والكردي 

وزين.
االأغني����ة التي كتبها احمد ف����وؤاد جنم وغناها الراحل ال�ش����يخ اإمام، التي 
ُكتب����ت تخلي����ًدا الأح����داث انتفا�ش����ة احلرك����ة الطالبي����ة يف وج����ه النظ����ام 
امل�ش����ري اإبان حك����م الرئي�ض الراحل اأنور ال�ش����ادات عام 19٧٢، تفاعلت 
انتفا�ش����ة الط����الب م����ع املجتم����ع، وتفاعل املجتم����ع معه����ا، فخرجت هذه 
االأغني����ة اخلالدة وغريها، لُتخلِّ����د �شباب تلك االنتفا�ش����ة؛ اأحمد عبد الله 
رزة، واأحمد بهاء الدين �شعبان، وجالل اجلميعي، وزين العابدين فوؤاد، 

و�شوقي الكردي.
وت����دور ال�شنوات لي�شبح البع�ض من ه����وؤالء، وقد كروا ون�شجوا، من 

قادة ثورة يناير. 
والي����وم تغ�����ض �شاح����ة التحرير ب�شباب، مث����ل اأحمد، و�شج����اد، وحيدر، 
وم����روان، وان�ض وغريه����م.. الذين ير�شمون با�شواته����م �شورة جديدة 
للوط����ن، وط����ن اراد البع�ض منه ان يدي����ر راأ�شه لهم، فكان����ت انتفا�شتهم 
الت����ي مل ترتهن المر احد غ����ري الوطن.. ومثل �شباب �شي����خ اإمام �شيكون 

لهم ن�شيب يف ان ي�شتعيدوا وطنا فقد منهم.
* * * * * *

باالأم�����ض  قرر فتي����ة ت�شري����ن ان ي�شتعي����دوا اأمكنة �شال فيه����ا اجدادهم، 
ال�شول����ة االوىل م����ن اجل ع����راق متحرر، ي����وم �شببوا حلاكميه����م القلق 
واخل����وف، ف�شه����دت له����م امكن����ة مث����ل �ش����ارع الر�شي����د و�شاح����ة املي����دان 

ح�شودهم الهادرة با�شم العراق..
ا�شتط����اع الفتية ه����ذه االيام ا�شتعادة تل����ك ال�شاحات وال�ش����وارع لتكون 
ملعبه����م يف االحتج����اج اي�شا، فنقل����وا ا�شواتهم و�شعاراته����م اىل �شارع 
الر�شي����د واحليدرخانة مرددين اغنيات اخلال�ض نف�شها، تلك التي رددها 
اجدادهم. ا�شتع����ادوا )ق�شائد الوثبة( التي غرد بها �شاعر العراق االكر 
اجلواه����ري يوم وقعت مذبح����ة اجل�شر يف ٢8 كانون الث����اين.. واأ�شهر 
ه����ذه الق�شائ����د )اخي جعف����ر( التي قراأها بع����د �شبعة ايام م����ن ا�شت�شهاد 
اخي����ه جعفر، وكذلك ق�شي����دة )يوم ال�شهيد( يف الذك����رى االربعينية له.. 
ويف اجلل�ش����ة اخلتامية ملجل�����ض العزاء، ومن على �شط����ح امل�شجد، ومن 
مك����رات ال�شوت فيه القيت ق�شيدة )اخي جعفر( دون �شابق انذار؛ وما 

اأن و�شلت البيت اخلام�ض:
اأثَقَلها الُغْنُم واملاأَثم اأتعَلُم اأنَّ ِرقاَب الُطغاة 

اإال وكان �شارع الر�شيد قد امتالأ باحل�شود قاطعا بذلك �شري املوا�شالت.. 
لتدخل فيها البالد تاريخا جديدا بداأه االجداد ويكمله اليوم احفادهم.

* * * * * *
مكتب����ة �شه����داء �شاح����ة التحرير، هي م����ا كان ينق�ض ال�شاح����ة، التي اراد 
له����ا –اعن����ي ال�شاح����ة- ال�شب����اب ان تكون كامل����ة بكل م����ا يحتاجونه يف 
اعت�شامه����م، ب�ش����كل اأثار اعجاب الع����امل بهم.. طع����ام، وفرا�ض، ونظافة، 
وحت����ى غن����اء وق�شائد للوطن.. لتب����ادر املدى بفك����رة ان ت�شع لهم مكتبة 
عام����رة، اختارت مكانا ل����ه يف بناية احلرية و�ش����ط ال�شاحة التي اطلقوا 
عليه����ا جب����ل احد.. وهي الفك����رة التي انبثق����ت من وح����ي م�شاندة ودعم 
ه����ذه التظاهرة،  فا�شطفت الكتب بعناوينه����ا املختلفة التي تالئم اأذواق 
�شرائ����ح خمتلفة من املتظاهرين، الذين حجوا ومازالوا اىل مكان املكتبة 

يف الطابق الثاين من البناية..
ولك����ي تكتمل هذه اال�شهامة اجلميلة كان البد من �شحيفة جمانية تنطق 
با�شمهم )االحتجاج( التي بداأت بال�شدور منذ االيام االوىل لالحتجاج.. 
لتكون �شوتهم وتنقل فعالياتهم اليومية وا�شلوب حياتهم يف ال�شاحة..  
تفا�شي����ل �شغرية ال تتنا�شب مع جه����د الفتية باملظاهرات لكنها �شرورية 

الإدامة زخم االنتفا�شة.

�سذرات من �ساحة التحرير

 عامر موؤيد 

انطل���ق  البداي���ة،  يف  االحتج���اج 
م���ن �شاح���ة التحري���ر لك���ن بع�ض 
م���ده  عل���ى  ا�ش���روا  املتظاهري���ن 
ذل���ك  ع���دة، وبالفع���ل مت  ملناط���ق 
حيث ان �شاتر اب���و نوا�ض ا�شبح 
يف  املهم���ة  املناط���ق  اح���د  االآن 

االحتجاج. 
علي حممد – احد املوؤ�ش�شني لهذا 
ال�شاتر يقول ل� "املدى"، ان "فكرة 
ان�ش���اء ه���ذا ال�شات���ر ج���اءت بعد 
ال�ش���رب الكثيف من قب���ل القوات 
امل�شيل���ة  الغ���از  بقناب���ل  االمني���ة 
للدم���وع، والقرار كان بجعل اكرث 

من �شاتر يف مواجهة هذه القوات 
اب���و  �شات���ر  ان�ش���اء  مت  وبالفع���ل 

نوا�ض". 
وب���ني ان "�شهداء عدة �شقطوا يف 
ه���ذه ال�شوات���ر يف البداية النه مل 
يك���ن جاه���زا ولك���ن االآن مت حف���ر 
اخلن���ادق واي�ش���ا و�ش���ع �شواتر 
حديدي���ة للحماية وجراء ذلك قلت 
ن�شبة ال�شهداء وامل�شابني اي�شا".  
وا�ش���ار اىل ان "�شاتر ابو نوا�ض 
يعد من املناطق اخلطرة الن قوات 
ال�شغ���ب ت�شع���ه �شم���ن  مكافح���ة 
عن���د �ش���رب  الرئي�ش���ة  االه���داف 

قنابل الغاز امل�شيلة للدموع". 
اعت�شام املتظاهرين وبقاوؤهم يف 

�شاتر ابو نوا�ض، جعل املتطوعني 
واملف���ارز الطبي���ة ي�شع���ون نقاطا 
لهم يف تلك املنطقة، وهي منت�شرة 
على طول ال�ش���ارع وتقدم الطعام 

واالدوية واملفرو�شات وغريها. 
رامي روؤوف يف حديثه ل�"املدى" 
ي�شرح لنا كيفية انتقال امل�شاعدات 
الت���ي يقدمه���ا فريق���ه م���ن �ش���ارع 
ال�شع���دون اىل �شارع ابي نوا�ض، 
قائال "االن تعتر منطقة ال�شعدون 
هادئ���ة ن�شبيا حي���ث انعدمت فيها 
القناب���ل امل�شيل���ة للدم���وع وكذلك 

القنابل ال�شوتية". 
وا�ش���اف روؤوف ان "منطق���ة ابي 
نوا����ض ا�شبحت منطق���ة ا�شتباك 

وقنابل كثرية ت�شقط على ال�شواتر 
االمامية وح���االت اختناق، ف�شال 
ع���ن وجود مئات مم���ن يفرت�شون 

احلدائق وينامون". 
يق���دم  "فريق���ه  ان  اىل  وا�ش���ار 
الطعام عل���ى �شكل ث���الث وجبات 
وبطاني���ات ومفرو�ش���ات لغر����ض 

الن���وم، يف ح���ني تتكف���ل املف���ارز 
الطبي���ة باالغاث���ة ال�شحي���ة عن���د 

�شرب املتظاهرين". 
�ش���رب  ع���ن  الناج���م  اخلط���ر 
�شات���ر  يف  بالقناب���ل  املحتج���ني 
اب���ي نوا����ض، ال ياأت���ي فق���ط ممن 
يرابطون على ج�ش���ر اجلمهورية 

بل ان البع�ض من مكافحة ال�شغب 
ي�شتق���ل زوارق ال�شرط���ة النهرية 

ومنها يتم ال�شرب. 
�شاه���د عل���ى ه���ذه احلادث���ة ف�شل 
ع���دم ذك���ر ا�شمه يق���ول ل�"املدى"، 
ان "مكافح���ة ال�شغب ي�شتخدمون 
ال���زوراق ل�شربنا بالغ���از امل�شيل 
خط���را  ي�ش���كل  وه���ذا  للدم���وع 
اك���ر الن ال�شرب يك���ون بطريقة 

افقية". 
وا�شاف "يف اكرث من مرة وجهنا 
بع���دم  ال���زورق  ل�شاح���ب  ن���داًء 
�شربنا الننا حمتجني �شلميني وال 
نريد �شوى تنفي���ذ مطالبنا والتي 
ه���ي مطالب اغل���ب فئ���ات ال�شعب 
"احلماي���ة  ان  وزاد  العراق���ي".  
جاءت م���ن قنابل "ال���زوراق" من 
خالل �شاتر كبري ام���ام نهر دجلة، 
ُي�شع���ب عليه���م ال�ش���رب ب�شورة  
م���ن  ع���دد  اك���ر  وايق���اع  افقي���ة 

املحتجني ك�شهداء او جرحى". 
ورغ���م ف�ض االعت�شام يف ج�شري 
ال�شن���ك واالح���رار، اول ام�ض، اال 
يف  متواج���دون  املتظاهري���ن  ان 
�شاح���ة التحري���ر واملطعم الرتكي 
اجلمه���وري  اجل�ش���ر  و�شات���ر 

و�شواتر ابي نوا�ض. 

متظاهرون يغازلون �سواطئ "اأبو نوا�س" للمطالبة بحقوقهم 

 متابعة املدى

منذ الأول من ت�سرين الأول 
املا�سي، ارتفع عدد الأ�سخا�س 

الذين �ُسجل اختفاوؤهم 
يف مراكز ال�سرطة ببغداد 

وجنوبي العراق وو�سطه اإىل 
٢4 عراقيًا بني نا�سط ومدون، 

بينهم فتاتان من بغداد، 
قا�سمهم امل�سرتك تاأييد 

التظاهرات، و�سط حمالت 
�سعبية نظمت لل�سغط على 

ال�سلطات بهدف الك�سف عن 
م�سري املختطفني واجلهات 

التي تقف وراء اختطافهم.

وحال���ف احلظ عددًا م���ن النا�شطني يف 
اإط���الق �شراحهم، بع���د اختطافهم، لكن 
ال�شلط���ات اأو املختطفني اأنف�شهم الذين 
االآن  حت���ى  يتحدث���وا  مل  عنه���م  اأف���رج 
ع���ن ظ���روف اختطافه���م اأو مالب�شات���ه 
واجلهة الت���ي تقف وراء ذل���ك والدافع 
اإىل اختطافهم ثم اإطالق �شراحهم، غري 
اأن عددًا توارى عن االأنظار وتوقف عن 
الكتابة اأو الظهور االإعالمي والتدوين 

اأي�شًا.
وقبل يومني، ك�شف اأ�شدقاء ومقربون 
من النا�شط العراقي البارز علي ها�شم، 
ع���ن اختطاف���ه يف بغ���داد، وذل���ك بع���د 
يومني من اختطاف النا�شطني �شرغام 
الزيدي، وعلي كاظم، و�شمري الربيعي 
خروجه���م  عق���ب  اأي�ش���ًا،  بغ���داد  م���ن 
م���ن �شاح���ة التحري���ر، فيم���ا يتوا�ش���ل 

الغمو�ض ب�شاأن م�ش���ري النا�شطة �شبا 
امله���داوي، و�شج���ى حمم���د، واآخرين، 
بينه���م اأ�شت���اذ جامع���ي واآخ���ر مهند�ض 
وثالث يعمل يف منظمة مل�شاعدة االأيتام 
واالأرام���ل يف بغ���داد، وجّله���م داعمون 
للتظاه���رات، وه���و االأم���ر ذات���ه ال���ذي 
ي�ش���رتك ب���ه ال�شحاي���ا املختطفون يف 
اجلنوب والو�ش���ط العراقي، اختطفوا 

خالل االأ�شابيع الثالثة املا�شية.
الداخلي���ة  وزارة  يف  م�ش���وؤول  وق���ال 
العراقي���ة، ل� موقع "العرب���ي اجلديد"، 
اإّن بع�ش���ا مم���ن اأُعل���ن اختطافه���م ثبت 
لذويهم اأنهم لدى وزارة الداخلية، لكن 
فعليًا هن���اك اأكرث م���ن ٢٠ حالة اختفاء 
لنا�شط���ني ونا�شط���ات تعتق���د ال�شرطة 
اأنهم لدى ملي�شي���ات م�شلحة مقربة من 
اإي���ران تقف �ش���د التظاه���رات، م�شريًا 

اإىل اأن ال�شرط���ة ت�شع���ى للو�ش���ول اإىل 
اأي خيط اأو معلومة تو�شل اإليهم.

وعلق���ت منظمة "العفو الدولية"، اأم�ض 

اجلمعة، على اختط���اف النا�شطة �شبا 
املهداوي، يف اأثن���اء عودتها من �شاحة 
التحرير بالعا�شمة بغداد، موؤكدة اأنه ال 

توجد اأية معلومات عن مكان وجودها 
حتى هذه اللحظة.

يف  ح�شابه���ا  عل���ى  املنظم���ة  وكتب���ت 
وامل�شعف���ة  "النا�شط���ة  اأن  "توي���رت"، 
العراقية �شبا امله���داوي اختطفت على 
اأي���دي رجال ملثم���ني يف طريق عودتها 
م���ن مي���دان التحري���ر يف بغ���داد بداية 

ال�شهر اجلاري".
واأكدت اأن���ه "ال توجد اأي معلومات عن 
م���كان وجوده���ا حت���ى ه���ذه اللحظة"، 
وختم���ت املنظم���ة تغريدته���ا مت�شائلة: 
النائب  ق���ال  جهته،  من  �شبا؟".  "اأي���ن 
يف الرملان العراق���ي با�شم خ�شان  اإنه 
د اجلهات التي تقوم  "لغاية االآن مل حُتدَّ
بعملي���ات االعتقال اأو اخلطف، هل هي 
جه���ات مرتبط���ة باحلكوم���ة، اأم اأمنية، 
اأم اأنه���ا ملي�شي���ات وف�شائل م�شلحة؟"، 

م�شت���دركًا بالق���ول: "لك���ن يف الغال���ب 
هناك ف�شائل غ���ري من�شبطة، هي التي 

تقوم باأعمال كهذه".
واعت���ر اأّن "هدف اخلط���ف واالعتقال 
ه���و الرتهي���ب، فاحلكوم���ة واالأحزاب 
حت���اول  له���ا  الداعم���ة  والف�شائ���ل 
تخفي���ف ح���دة التظاه���رات م���ن خ���الل 
ه���ذه العملي���ات الإره���اب املتظاهري���ن 
واإخافته���م"، م�ش���ددًا يف الوق���ت نف�شه 
عل���ى اأن "ه���ذه االأعم���ال مل تنج���ح، بل 

زادت اأعداد املتظاهرين".
"قط���ع  اأن  ال�شي���اق،  يف  واأ�ش���اف 
االإنرتن���ت ج���اء حت���ى جت���ري عمليات 
ودون  ب�شهول���ة  واخلط���ف  االعتق���ال 
رقاب���ة �شعبية، وهن���اك عمليات اعتقال 
وخط���ف غ���ري معلن���ة اأو مكت�شفة حتى 

ال�شاعة".

ال����ت����ظ����اه����رات؟   م�����وؤي�����دي  خ���ط���ف  ع���م���ل���ي���ات  وراء  ي���ق���ف  م�����ن 

م��ع ا�ستم��رار الحتجاج��ات التي ب��داأت يف الول م��ن ت�سري��ن الول املا�سي، 
وانح�ساره��ا بع��د ذلك يف �ساح��ة التحرير، ب��داأ املتظاه��رون يكونون مناطق 
جدي��دة يتح�سنون بها من القنابل امل�سيلة للدم��وع والقنابل ال�سوتية ومنها 
م��ا اطل��ق عليه "�ساتر ابو نوا���س".  اليوم عند �سريك يف �س��ارع ابي نوا�س ويف 
املنطقة القريبة من ج�سر اجلمهورية ت�ساهد مئات ال�سباب يفرت�سون �ساطئ 

نهر دجلة وامامهم �سواتر احلماية حيث يعت�سمون هناك. 

قطع النرتنت يهدف اإىل التكتم على انتهاكات حقوق الإن�سان 

كاريكاتري بري�صة الفنان خ�صري احلمريي


