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مثقفون: بحاجة لـمثقف يوجه الخطاب الجمعي نحو ال�سلمية والمحبة والإ�سرار على التغيير

“المتطوعون” يهددون رهان الحكومة على عامل الوقت في ف�ض تظاهرات �ساحة التحرير
الـــمـــظـــــــاهـــــــــــرات ــــول  حـــــ ـــة  ـــوحــــ لــــ  200 اأنـــــجـــــز  ـــيـــر  ـــاريـــكـــاتــــ كــــ ـــام  ــــ ــــ ـــس ر�
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مل ت�شه���د ال���دول االك���ر تخلف���ًا، رئا�شات 
م���ن خامة من اأبتلين���ا بهم يف زمن القحط 

هذا.
رئي����س جمهوري���ة يخ���رج علين���ا كل يوم 
لُيظه���ر براعت���ه يف الق���اء خط���اب متلف���ز 
تف���ارق  ال  واالبت�شام���ة  اإناقت���ه،  بكام���ل 
�شفتي���ه، يتمايل بغنٍج ملف���ت، وهو يحرك 
يدي���ه ويتباه���ى وه���و يرك���ز نظ���ره علي 
الكامريا خوفًا من �شياع بع�ٍس من مالمح 
�شورته املوحية براح���ة ال�شمري والبال، 
الإبعاد اأي وهٍم باأنه على بعد ب�شعة اأمياٍل 
من م�شاهد ال���دم والبطوالت التي �شتاأتي 
ال حمال���ة عل���ى نهايت���ه وم���ن مع���ه مهم���ا 
توه���م خالفًا لذل���ك، وكاأنه ي�ش���ور م�شهدًا 
هوليووديًا، يحل���م يف اأن يكون جزءا من 
اأر�شيفه الرئا�ش���ي يعتمدها خمرج �شريته 

يف امل�شتقبل !
الرئي����س مثل غريه من فاقدي ال�شالحية، 
ال ي�شع���ر بتاأني���ب ال�شم���ري وه���و ي�شخر 
م���ن دم���اء االآالف من اجلرح���ى وال�شهداء 
ويخدعه���م بالوع���ود الكاذب���ة، باعتب���اره 

الد�شتور". "حامي 
اعل���ن  تلفزيوني���ة،  اإطالل���ة  اآخ���ر  بع���د 
ابنائي  العراقي���ن:  "الرئي����س" خماطب���ًا 
اأعدكم ب�شفتي حامي الد�شتور ان نالحق 
الفا�شدي���ن اي���ًا كان موقعه���م، ويف اليوم 
الت���ايل اعل���ن مكتب���ه اجتماعه م���ع نوري 
لتحقي���ق  م�شاورات���ه  اط���ار  يف  املالك���ي 
املطال���ب امل�شروع���ة ل�شاح���ات االحتجاج 
الف�ش���اد  رم���وز  م�شاءل���ة  مقدمته���ا  ويف 

واجلرمية !
- واأم�س االول ظهر مت�شدرًا اجتماعًا يف 
القاعة الرئا�شية يعلن فيها اجناز القانون 
االنتخاب���ي اجلديد، ويتابع م���ع القيادات 
امل�شارك���ة يف النقا�س ق�شاي���ا الل�شو�شية 
والتزوي���ر والف�ش���اد واىل ميين���ه موؤي���د 
الالمي، وعل���ى جانبيه الع�ش���رات ممن ال 
يجروؤ �شريط منه���م املرور امام اي جتمٍع 

للمتظاهرين ..!
هل بعد ه���ذه امل�شاهد الرئا�شية ما يتطلب 
تاأكيدًا على ان الفريق احلاكم يراهن على 
الت�شوي���ف واملخاتل���ة والك���ذب واملراهنة 
عل���ى املناورات املف�شوح���ة لك�شب الوقت 
مبوا�شل���ة  ال�شري���ة  خططه���ا  الجن���اح 
ا�شتباحة االرواح واإجها�س الثورة.....!

م�ساهد رئا�سية عابثة
الرئي�س املقتدر ...!

فيم����ا ذك����ر �شاه����د عي����ان، ان الو�شع 
احل����ايل يف �شاح����ة التحري����ر ي�شهد 
حركة هتافي����ة لبع�س ال�شب����اب، كما 
ان هن����اك جتمع����ات حواري����ة حت����ت 
ن�شب التحرير ويف حديقة االمة عن 

م�شتقبل تظاهرة ت�شرين.
واأ�ش����اف، اأن هناك تواف����دا م�شتمرا 
لل�شب����ان م����ن جهتي �شاح����ة الطريان 
�شاح����ة  نح����و  ال�شع����دون  و�ش����ارع 
�شاح����ة  اأن  اإىل  م�ش����ريًا  التحري����ر، 
اخل����الين م����ا ت����زال ت�شه����د حم����الت 
عن����ف �شد املتظاهرين، حيث ي�شتمر 
اإطالق قنابل الغاز والر�شا�س احلي 

لتفريق املحتجن.
�شاح����ة  يف  املتظاه����رون  واأق����ام 
التحري����ر الليل����ة املا�شي����ة، احتفالية 
اأطلق����ت خالله����ا ع�ش����رات البالونات 
ورف����ع  هتاف����ات  و�ش����ط  البي�ش����اء، 
الأع����الم الع����راق للتعبري ع����ن �شلمية 
مبطال����ب  والتم�ش����ك  املظاه����رات 
املتظاهري����ن باإقال����ة احلكوم����ة وحل 

الربملان وتعديل الد�شتور العراقي.
فيم����ا ا�شتمر ام�����س اعت�شام الطالب 
يف ع����دد م����ن اجلامع����ات واملدار�����س 

ت�شامنا مع ثورة العراقين.
اإذ اأظه����رت لقط����ات متداولة اعت�شام 
طلبة جامعة الب�شرة داخل اجلامعة 
م����ع ترديد هتافات لدع����م التظاهرات 
الت����ي تعم اأغل����ب حمافظ����ات العراق 
منذ ال� 25 من ت�شرين االأول/اأكتوبر 
املا�ش����ي واملاطلب����ة باإقال����ة احلكومة 
لت�شببه����ا يف مقت����ل اأك����ر م����ن 320 
�شهيدا وجرح الالآالف من العراقين 
نتيجة القمع الوح�شي الذي متار�شه 
القوات االأمنية باال�شتعانة بعنا�شر 
يف  االإيراني����ة  للملي�شي����ات  تابع����ة 
الع����راق. الالفت ووف����ق مراقبن اأن 
ا�شتم����رار القت����ل والقم����ع احلكومي 
ياأتي عل����ى عك�س ما تتمن����ى حكومة 
رئي�����س ال����وزراء عادل عب����د املهدي، 
اإذ اأنه����ا تاأتي بنتائ����ج عك�شية تتمثل 
يف ازدي����اد اإ�ش����رار العراقي����ن على 
وح����ل  النظ����ام  باإ�شق����اط  التم�ش����ك 

الربملان وحما�شبة روؤو�س الف�شاد.
نقاب����ة  اإع����الن  ترجم����ه  م����ا  وه����و 
اإىل  بالدع����وة  العراقي����ن  املعلم����ن 
تظاه����رة موح����دة يف كل املحافظات 
ملنت�شبيه����ا م����ن امل����الكات التعليمي����ة 
الرتبوين  وامل�شرف����ن  والتدري�شية 
واالخت�شا�شين اليوم االأربعاء 13 
النقاب����ة اأو�شح����ت يف بيان لها ام�س 
الثالث����اء اأن التظاه����رات تنطلق من 
اإىل  باملحافظ����ات  فروعه����ا  مق����رات 
�شاح����ات التظاه����ر يف ال�شاعة ال� 10 

�شباحا.
تلق����ت  بي����ان   يف  النقاب����ة  وقال����ت 
امل����دى ن�شخ����ة من����ه ام�����س الثالثاء: 
يف  موح����دة  تظاه����رة  اىل  “ندع����و 
م����ن  ملنت�شبيه����ا  املحافظ����ات  جمي����ع 
والتدري�شي����ة  التعليمي����ة  امل����الكات 

الرتبوي����ن  امل�شرف����ن  والزم����الء 
واالخت�شا�شي����ن تنطلق من مقرات 
فروعها يف املحافظ����ات اىل �شاحات 

التظاه����ر ال�شاع����ة العا�ش����رة �شباحًا 
يوم غد االأربعاء”.

واأك����د البي����ان عل����ى "�ش����رورة رف����ع 

الفت����ات تت�شم����ن مطال����ب اجلماهري 
التي اقرها املجل�س املركزي".

يف تلك االأثناء خرجت جموع غفرية 
م����ن طلب����ة ال�شماوة لالعت�ش����ام اأمام 
مقر نقابة املعلم����ن يف املثنى لتاأكيد 
بالتغي����ري  الث����وار  ملطال����ب  دعمه����م 

وحما�شبة القتلة.
عل����ى جان����ب اآخ����ر اأظه����رت لقط����ات 
وه����م  واملتظاهري����ن  الن�شط����اء 
ي�شاع����دون يف عملي����ة اإخ����الء عمارة 
احرتق����ت نتيج����ة اإلقاء قناب����ل الغاز 
احلكومي����ة بكثافة عل����ى املتظاهرين 

يف �شارع الر�شيد بالعا�شمة بغداد.
يف تط����ور الف����ت حلرك����ة االحتجاج 
ال�شعب����ي يف الع����راق، فق����د تظاه����ر 
�شرط����ة  ومنت�شب����و  �شب����اط  الي����وم 
اعت�شام����ا  وب����داأ معلموه����ا  كرب����الء 

�شامال دعما ملطالب املتظاهرين، ففي 
ح����دث ه����و االول من نوع����ه منذ بدء 
ال�شعبي����ة يف العراق  االحتجاج����ات 
يف االول م����ن ال�شه����ر املا�ش����ي، فق����د 
قام عدد م����ن �شباط ومنت�شبي قيادة 
�شرطة حمافظة كربالء جنوب بغداد 
باخل����روج بتظاه����رة �شب����اح الي����وم 
رافع����ن االإع����الم العراقي����ة مرددي����ن 
هتاف����ات تدع����و اىل حتقي����ق مطالب 

املتظاهرين. 
ويف ذي ق����ار ن�شر نا�شط����ون �شورا 
لق����وات ال����رد ال�شريع الت����ي ت�شلمت 
املل����ف االمن����ي يف النا�شري����ة وه����م 
ليجوب����ون  املتظاهري����ن  يحمل����ون 
واي�شاله����م  النا�شري����ة  �ش����وارع 
مرك����ز  احلبوب����ي  �شاح����ة  اىل 

االحتجاجات. 

 متابعة املدى 

اأكد وليد حممد، �سقيق 
النا�سطة املختطفة ماري 

حممد، اختطاف �سقيقته التي 
كانت ت�سارك بالتظاهرات يف 

العا�سمة بغداد.
وقال حممد، يف حديث لقناة 
وتابعته  احلدث”،  “العربية 

املدى ، اإن "ماري اختفت 
ال�ساعة اخلام�سة ع�سراً من 

يوم اجلمعة اأثناء ذهابها اإىل 
�ساحة التحرير".

واأ�ش���اف، "حاولنا االت�ش���ال بهواتفها 
لك���ن دون ج���دوى"، مبين���ًا اأن "م���اري 
جتمي���ل  مرك���ز  يف  موظف���ة  تعم���ل 

ببغداد".
وتاب���ع، “بلغن���ا ل���دى مراك���ز ال�شرطة 
ح���ول عملي���ة اختطافه���ا وح���ول ن���وع 

�شيارته���ا نوعه���ا ورقمه���ا”، نافي���ًا اأن 
تكون "ماري منتمية جلهة �شيا�شية".

وفيم���ا اإذا كان���ت ماري تلق���ت تهديدات 

من جه���ات جمهول���ة، اأكد �شقيقه���ا اأنها 
"تلق���ت ر�شائل تهديد عرب ح�شابها يف 

ان�شتغرام".

واأ�ش���ار اإىل اأنه���ا "عمل���ت عل���ى توفري 
االأخ���رى  وامل�شتلزم���ات  الطع���ام 
للمتظاهري���ن يف �شاح���ة التحري���ر من 

خالل التربع براتبها ال�شخ�شي".
وخالل اليومن املا�شين تداول ن�شطاء 
على مواقع التوا�شل االجتماعي، خرب 
اختط���اف النا�شط���ة، لك���ن دون تاأكي���د 

ر�شمي، من احلكومة العراقية.
وقال مغ���ردون على تويرت اإن النا�شطة 
مفق���ودة من���ذ اأربع���ة اأي���ام، اإال اأن النباأ 
انت�ش���ر ب�ش���كل كب���ري االثن���ن، وتعترب 
ماري ثاين نا�شطة تختفي منذ انطالق 

املظاهرات مطلع ال�شهر املا�شي.
وكان���ت امل�شعف���ة �شب���ا امله���داوي اأول 
م�شريه���ا  ي���زال  وال  تختف���ي  نا�شط���ة 
عل���ى  اأي���ام   10 بع���د  حت���ى  جمه���وال، 
اختطافه���ا على يد م�شلح���ن جمهولن 

بعد عودتها من �شاحة التحرير.
ودعت منظمة العف���و الدولية، اجلمعة 
اإىل  العراقي���ة  ال�شلط���ات  املا�ش���ي، 
الك�ش���ف عن م�شري امله���داوي، معتربة 
حمل���ة  اط���ار  يف  ياأت���ي  اختطافه���ا  اأن 

الإ�شكات حرية التعبري يف العراق.

هتاف يف التحرير وقنابل غاز �سد املتظاهرين يف اخلالين
خروج اأول مظاهرة ع�سكرية دعمًا للمحتجني

اخلاطفيين   كهييف  يف  املهييداوي  ب�سبييا  تلتحييق  حممييد  ميياري 
�سقيق النا�سطة يك�سف التفا�سيل الكاملة

تتوا�ســل الحتجاجــات يف بغداد والعديد من املحافظات لت�سل اإىل منت�سف اأ�سبوعها الثالــث، فيما ت�ستمر حمالت العنف منذ اأيام 
�ســد املتظاهرين يف �ساحــة اخلالين. واأظهرت �سور، ن�سرها نا�سطــون على التوا�سل الجتماعي،  ام�ض الثالثــاء، قيام املتظاهرين 

بعمليات تنظيف يف �ساحة التحرير، وا�ستكمال الر�سومات على اجلدران.

�شخ���ر نا�شط���ون وم�شتخدم���و مواقع التوا�ش���ل االجتماع���ي يف العراق من 
الت�شريح���ات “املثرية” للجدل الت���ي اأطلقها املتحدث با�ش���م رئي�س الوزراء 
عب���د الكرمي خلف.  وت�شمن���ت احلملة ن�شر تغريدات حت���ت و�شم “غرد مثل 
خل���ف”، تكتب بطريق���ة �شاخ���رة وتت�شمن �ش���كاوى واإدان���ات للمتظاهرين 
ل�”اإيذائه���م” القوات االمني���ة ب�”الفالفل املدمرة”، وبالون���ات حتمل غازات 
�شام���ة ف�شال ع���ن قنابل ذرية ت�شنع يف املطعم الرتك���ي. وجاءت احلملة كرد 
فع���ل على ت�شريح���ات خلف املثرية للجدل ح���ول االحتجاجات التي ت�شهدها 
البالد وغالبا ما ت�شتهدف املتظاهرين دون اال�شارة اىل العنف الذي يطالهم.

غرد مثل خلف: فالفل 
مدمرة وبالونات �سامة!

عد�سة: حممود روؤوف

 يكتبها: متظاهر 
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء املفرجي

يوا�ش���ل العدي���د م���ن مثقفين���ا م�شاركتهم 
حرك���ة  يف  الفاعل���ة  واإ�شهاماته���م 
االحتج���اج... وقد اأق���ام بع�شهم ن�شاطات 
ثقافية متنوعة .. وحت���دث ل)االحتجاج( 

عدد منهم :
االأدي���ب �شي���ف ي���زن يق���ول: لطامل���ا كان 
للمثقف���ن دور يف اأي ح���راك �شعبي داخل 
فح���ركات  احلدي���ث  ع�ش���ره  يف  الع���راق 
التحرر والتمرد على ال�شلطة كان يت�شيدها 
املثق���ف دومًا من���ذ ثورة الع�شري���ن مرورًا 
بتاأ�شي����س اجلمهوري���ة ع���ام 1958 وم���ا 
اأعقبها من انقالب���ات وحكومات؛ فاملثقف 
هن���ا ه���و من يكت���ب وم���ن يلق���ي الق�شائد 
احلما�شية وهو من يوجه جحافل ال�شباب 
الثائ���ر كونه اأكر اطالع���ًا ودراية واإذا ما 
نوهن���ا اإىل احلرك���ة االحتجاجي���ة الت���ي 
ي�شهده���ا العراق اليوم ف���رى اأن املثقفن 
وماأزرته���م  خروجه���م  عن���د  والفنان���ن 
لل�شباب الثائر اأعطت زخمًا معنويًا الإطالة 

اأمد االعت�شام حتى حتقيق املطالب
اأم���ا االكادمي���ي والناق���د ال�شينمائي عمار 
اليا�شري فيقول: ك���ُر احلديث عن ماهية 
املثقف حتى بتنا ن�شم���ع باملثقف املحافظ 
ال���ذي يدافع ع���ن االأنظمة وي���ربر اأفعالها 
واملثق���ف االإ�شالحي الذي يرى اأن النظام 
يج���ب اأن ي�شلح ذاته م���ن داخله واملثقف 
االإ�ش���الح  عل���ى  يعم���ل  ال���ذي  الع�ش���وي 
الثقايف واالجتماع���ي �شعيًا وراء حتقيق 
واملثق���ف  العامل���ة  الطبق���ات  طموح���ات 
النق���دي الثوري ال���ذي يعمل عل���ى رف�س 
الواق���ع ال�شلب���ي وقي���ادة اجلماهري نحو 

الثورة.
وم���ا اأحوجن���ا يف ه���ذه ال�شاع���ات الت���ي 
ارت���وى فيها اأدمي االأر����س بدماء ال�شهداء 
الباحث���ن عن حياة حرة كرمية اإىل مثقف 

يوج���ه اخلط���اب اجلمع���ي نح���و ال�شلمية 
واملحب���ة واالإ�شرار عل���ى التغيري، مثقف 
يعم���ل على توحي���د الرم���وز املرت�شبة يف 
الوع���ي اجلمعي اإىل رم���ز اإن�شاين موحد 
يحق���ق كل الطموحات، اإذ مل تع���د الثقافة 
يف ه���ذه ال�شاع���ات الع�شبي���ة تختزل يف 
التعاطي مع االآداب والفنون، بل هي فعل 

اجتماعي منت���ج ي�شعى للتغي���ري من اأجل 
غد اأ�شمى واأجمل، لذا ينبغي علينا جميعًا 
الن���زول اإىل ال�شاحة والعم���ل �شوية على 
اإنت���اج حراك احتجاج���ي �شلمي بعيدًا عن 

اإراقة املزيد من الدماء.
ي���رى العدي���د م���ن منظ���ري عل���م اجلم���ال 
الفن���ي ارتب���اط العواط���ف االإن�شاني���ة يف 

اإذ  واالآداب،  بالفن���ون  اجلمع���ي  حراكه���ا 
تع���د م���ن الو�شائل الت���ي تله���ب احلما�شة 
من جه���ة وت�شحذ الوعي م���ن جهة اخرى 
عنده���ا ي�شتطيع املثقف النق���دي اأن يكون 
بو�شل���ة احل���راك االإ�شالحي���ة م���ن خالل 
التغي���ري  اإىل  الداعي���ة  االن�ش���ودة  كتاب���ة 
اأو  جماهريي���ًا  به���ا  ال���رتمن  اأو  ال�شلم���ي 

اللوح���ة الت�شكيلي���ة اأو الع���زف املو�شيقي 
وهذا م���ا ذهب اإليه الفيل�ش���وف الهولندي 
باروخ �شبين���وزا حينما حتدث عن ثنائية 
العق���ل واجل�ش���د، اإذ من املمك���ن اأن ي�شهد 
العقل حتواًل يف الوعي مما يجعل اجل�شد 
متح���واًل اأي�ش���ًا، وه���ي ذات النظرية التي 
ا�شتغ���ل عليه���ا املنظ���ر ال�شينمائي هوغو 

من�شرتب���رج حينم���ا حت���دث عن اأث���ر بقاء 
ال�ش���ورة عل���ى ال�شبكية ث���م و�شولها اإىل 
العق���ل وهذا بدوره ي�شح���ن املتلقي بدفق 
مع���ريف جدي���د، لنه���ب جميع���ًا م���ن اأج���ل 

ار�شاء وعي ثوري مغاير
فيما يقول ال�شاعر �شالح ح�شن:

م���ن املوؤ�ش���ف اأن دور املثق���ف العراق���ي مل 

يرت���ق اىل ح���راك ال�ش���ارع ال���ذي يق���وده 
�شب���اب بعمر الورود مل يعرف���وا ال�شيا�شة 

وال االأحزاب
ولي�ش���ت له���م م�شال���ح �شيقة مث���ل الكثري 
م���ن املثقف���ن الذي���ن انتم���وا اىل اأح���زاب 
اأقل ما ُيقال عنه���ا اإنها غري وطنية وتابعة 
ل���دول اجل���وار وطائفي���ة مقيت���ة . ح���راك 
بع����س  جعل���ت  وانتفا�شته���م  ال�شب���اب 
املثقف���ن ي�شع���رون بالتق�ش���ري ودفعته���م 
اىل امل�شارك���ة يف التظاه���رات يف النهاية 
.. مل يخرج���وا من���ذ البداي���ة م���ع كل هذه 
اجلماهري لك���ن حل�شن احل���ظ انتبهوا اأن 
ث���ورة ال�شعب �ش���وف تذكره���م مبواقفهم 
البائ�ش���ة . عل���ى كل ح���ال م���ازال الوق���ت 
مبكرًا وميكنه���م اليوم م�شاركة اجلماهري 
بالث���ورة ال�شعبية التي خرجت بال �شوت 
وال قي���ادة . اإنها دعوة لكي يكونوا �شوت 

الثورة ال�شاملة
ويق���ول ال�شاع���ر اأحم���د �شي���اء: والإ�شناد 
احلراك البد للمثقفن اأن يتخذوا املواقف 
التي ت�شاف اإىل تاريخ كل منهم وحت�شب 
له���م اأوعليه���م ، ف���ال بق���اء لوط���ن يتخاذل 
املثق���ف  احلري���ة،  م�ش���رية  ع���ن  مثقف���وه 
احلقيق���ي لي����س هومنت���ج الثقاف���ة ) فكرًا 
واأدب���ًا وفنونًا ( ح�شب ،ولي�س هو القارئ 
ال�شغوف واملن�شغل بالنقا�شات والندوات 
ذل���ك  ه���و  اإمن���ا   ، االإع���الم  والظه���ور يف 
ال�شخ����س املتجدد معرف���ًة واملتطور فكرًا 
والق���ادر عل���ى التاأثري التنوي���ري واتخاذ 
يف  ال�شعب���ة  املنعطف���ات  عن���د  املواق���ف 
حياة الب���الد، وهواأي�ش���ًا املتوا�شع الذي 
اليتلب�ش���ه الغ���رور والتع���ايل وال ي�شيبه 
الدوار والتوّهم باأنه االأف�شل مهما ح�شل 
م���ن �شه���رة وانت�شار،وه���و م���ن يتوج���ب 
عليه قول ماينبغي قوله يف االأوقات التي 
ت�شتدعي جراأة املوقف و ت�شامن االأرواح 

الكبرية خالل اأزمات الوطن.

ذكر تقرير �سحفي ، اأن المحتجين 
العراقيين “�سامدون” في �ساحة 

التحرير و�سط بغداد، منذ اأكثر من 
اأ�سبوعين، برغم �سقوط ع�سرات 

القتلى ومئات الجرحى في �سفوفهم.
وقال التقرير، الذي ن�سرته وكالة 

“ما  اإن   ، المدى  “الأنا�سول” وتابعته 
يميز الحتجاجات التي بداأت مطلع 
اأكتوبر/ ت�سرين اأول الما�سي، وباتت 

ُتعرف بثورة ت�سرين، عن �سابقتها 
في ال�سنوات الما�سية، هو الزخم 
المت�ساعد لالحتجاجات، خا�سة 

في �ساحة التحرير، قرب المنطقة 
الخ�سراء �سديدة التح�سين، حيث 

توجد مقرات الحكومة والبعثات 
الدبلوما�سية الأجنبية، بينما كانت 

حكومة عادل عبد المهدي تتوقع اأن 
يتكفل الإرهاق باإنهاء الحتجاجات 

المطالبة برحيل الحكومة والأحزاب 
الحاكمة، ومكافحة الف�ساد، ومحا�سبة 

الفا�سدين في ال�سلطة”.

االآالف  لع�شرات  “كيف ميكن  التقرير،  ويت�شاءل 
الأكر  التحرير  �شاحة  ال�شمود يف  املحتجن  من 
من اأ�شبوعن متوا�شلن، رغم املوجهات اليومية 
الدامية و�شعوبة احل�شول على خدمات، ال �شيما 
الطبية منها؟”، م�شريا اإىل اأن “االإجابة يف كلمة 
اأطباء،  ال�شاحة  يف  يوجد  املتطوعون..  واحدة: 
م�شعفون، �شيادلة، طباخون، حالقون، خياطون، 
ومت�شدون  املحتجن  جلموع  منظمون  فنانون، 

لقنابل الغاز امل�شيلة للدموع”.
مدينة  يف  تعمل  طبية  م�شاعدة  را�شي،  اآيات 

الطب ببغداد وتفرغت مع فريق من 50 متطوعًا، 
لتقدمي  اأطباء،  وم�شاعدي  و�شيادلة  اأطباء  ي�شم 
من  واجلرحى  للمر�شى  الطبية  امل�شاعدة 

املحتجن.
طبية  )جمموعات(  مفارز  “هناك  اآيات  تقول 
الطبي  الدعم  لتقدمي  التحرير  �شاحة  يف  ت�شكلت 

واجلروح  احلروق  حاالت  نعالج  للمحتجن.. 
مُتنح  واالأدوية  التحرير..  �شاحة  يف  الب�شيطة 

للم�شابن واملر�شى باملجان”.
يتم  الطبية  وامل�شتلزمات  “االأدوية  واأ�شافت 
الطبية  واملفارز  �شخ�شية..  بجهود  توفريها 

تعمل على مدار اليوم يف �شاحة التحرير”.
وال  درا�شة  دون  من  “م�شعف”  �شعيد  حممد 
باالإ�شعافات  خمت�شة  دورات  يف  م�شاركة 
جرحى  من  الع�شرات  اأرواح  اأنقد  لكنه  االأولية، 
االأيام  مدى  على  قوله،  ح�شب  االحتجاجات، 

املا�شية.
وتابع �شعيد “تواجه �شيارات االإ�شعاف �شعوبة 
القريبة  واملناطق  التحرير  ب�شاحة  التحرك  يف 
هناك  باملقابل  للمتظاهرين،  زخم  فهناك  منها، 
تك  التك  �شائقي  نحن  اأخذنا  لذا  مغلقة،  �شوارع 
عجالت(  ثالث  من  �شغرية  ركاب  نقل  )عربات 

م�شوؤولية اإ�شعاف اجلرحى”.
اجلملة  م�شت�شفى  اإىل  اجلرحى  “ننقل  واأردف 
اجلميع  التحرير..  �شاحة  من  القريبة  الع�شبية 
عمل  من  به  نقوم  ما  ويقدّرون  معنا،  متعاونون 
التي  االأعمال  باقي  مثل  جماين  وهو  اإن�شاين، 

تقدم للمحتجن”.
وجبات جمانية

ثالثيني،  وهو  كاظم،  جميل  اإن  التقرير  ويقول 
عرب  املحتجن  على  الطعام  توزيع  مهمة  يتوىل 
متخ�ش�س،  وهو  التحرير،  �شاحة  و�شط  خيمة 
يف توزيع ال�شاندويت�شات؛ وب�شبب موقعه الذي 
قد يكون هدفًا لقوات االأمن، يتحتم عليه التحرك 

ب�شرعة.
اأماكن  الطعام يف  اإعداد  “يتم  اأنه  واأو�شح كاظم 
ال  حتى  اأمتار  ب�شعة  التحرير  �شاحة  عن  تبعد 
تكون هدًفا لقوات االأمن، يف حال ح�شل ا�شتباك 
الطعام  توفري  ا�شتمرار  هي  مهمتنا  معها.. 

للمحتجن”.
وزاد بقوله “اليوم هناك �شوؤال يحري الكثريين، 
وهو: من اأين نح�شل على االأموال الإعداد الطعام 
بكميات كبرية وتوزيعه جمانًا على املحتجن؟”.

وا�شتطرد “من يريد احل�شول على اجلواب عليه 
احل�شور هنا )�شاحة التحرير(، فاجلميع يتربع 
�شندوق  يف  اإيداعها  يتم  جدًا،  ب�شيطة  مببالغ 

خم�ش�س للطعام وال�شراب”.
مواجهة قنابل الغاز

يف  �شهرة  اكت�شب  ع�شريني  �شاب  مو�شى  علي 
�شاحة التحرير خلربته يف مكافحة االآثار ال�شلبية 

لقنابل الغاز امل�شيلة للدموع.
قال علي “اأحد االأطباء اقرتح علي اأن اأخلط املاء 
ن�شف  �شعة  بال�شتيكية  قناين  يف  اخلمرية  مع 
تتعر�س  التي  املناطق  على  اأر�شه الحقًا  كي  لرت، 
جراء  االأنف  اأو  العيون  اأو  الوجه  يف  للحروق 
فعاليته  عالج  وهو  للدموع،  امل�شيلة  الغازات 

�شريعة جدًا”.
وتابع “يف البداية كان اجلميع ي�شتخدم البيب�شي 
والوجه  العينن  غ�شل  يف  الغازي  ال�شراب  كوال 
اعتمدت  الغالبية  االآن  لكن  الغازات،  اآثار  لتقليل 
نحو  يوميًا  اأجهز  واأنا  واخلمرية،  املاء  طريقة 
توزيعها  يتم  بال�شتيكية  ماء  قنينة  و400  األفن 

على �شاحة التحرير”.
بالالآالف من املحتجن،  ال�شاحة تغ�س  اأن  ورغم 
توزيع  عرب  دقيق  بتنظيم  تت�شم  احلركة  اأن  اإال 
االأدوار، وهو ما ي�شاهم ب�شكل كبري يف ا�شتمرار 
اأي�شًا حمتجون  فيها  التي ي�شارك  االحتجاجات، 
واجلنوب،  وال�شمال  الو�شط  حمافظات  من 

بح�شب التقرير
اأي�شًا  احتجاجات  تتوا�شل  العا�شمة،  وبجانب 
رغم  عديدة،  اأخرى  مبحافظات  �شاحات  يف 
املفرط  العنف  واالأمن  اجلي�س  قوات  ممار�شة 
بحق املحتجن، وهو ما اأقر به رئي�س احلكومة، 

ووعد مبحا�شبة امل�شوؤولن عنه.
اأرجاء  يف  �شقط  اجلاري،  ال�شهر  مطلع  ومنذ 
االإن�شان  حقوق  جلنة  وفق  قتياًل،   319 العراق 
بح�شب  جريح،  األف   15 من  واأكر  الربملانية، 
مفو�شية حقوق االإن�شان )ر�شمية تتبع الربملان(، 
من  هم  ال�شحايا  من  العظمى  والغالبية  االأحد. 

املحتجن.
وطالب املحتجون يف البداية بتح�شن اخلدمات 
اأن  قبل  الف�شاد،  وحماربة  عمل  فر�س  وتاأمن 
ُي�شرون على رحيل احلكومة، بينما يرف�س عبد 
القوى  تتوافق  اأن  وي�شرتط  اال�شتقالة،  املهدي 
اأن عدم  له، حمذرًا من  اأواًل على بديل  ال�شيا�شية 
م�شري  �شيرتك  و�شريع”  “�شل�شل  بديل  وجود 

العراق للمجهول.

مثقفون: بحاجة ليمثقف يوجه الخطاب الجمعي نحو ال�سلمية والمحبة والإ�سرار على التغيير

وخياطون" وحالقون  وطباخون  و�سيادلة  "اأطباء 
التحرير �ساحة  تظاهرات  ف�س  في  الوقت  عامل  على  الحكومة  رهان  “المتطوعون” يهددون 
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 علي لفته �سعيد

مل يكن تاريخ االأول من ت�شرين االأول تاريخًا عابرًا يف الروزنامة 
العراقي���ة، فهو قد �ش���ّكل، ف�شاًل عن تظاه���رات اجلوع وتظاهرات 
البح���ث عن وظيف���ة وردة لفع���ل �شد اإقال���ة القائ���د الع�شكري عبد 
الوه���اب ال�شاع���دي اأو ف����س اعت�ش���ام اأ�شحاب ال�شه���ادات العليا 
بامل���اء احل���ار والع�ش���ي، وتظاه���رات التح�شي���د �ش���د االأح���زاب 
احلاكمة ب���كل انتماءاتها الطائفية والدينية، �ش���ّكل تاريخًا ثقافيًا 
مهم���ًا رمب���ا �شيكون ل���و مّت���ت دميومت���ه التوعوي���ة اإىل اأن يكون 
تاريخ���ًا مف�شليًا اأي�شًا كم���ا هو تاريخ التا�شع م���ن ني�شان/ابريل 
ع���ام 2003 تاريخ االحتالل االأمريكي للع���راق اأو تاريخ �شقوط 
ما ا�شطل���ح عليه بالنظ���ام ال�شابق يف الوعي اجلمع���ي العراقي. 
اإن ه���ذه املف�شلي���ة التظاهراتي���ة ما كان لها اأن تك���ون بهذا احلجم 
والق���وة، وتكون لها مدلوالت داعمة يف بعدها الثقايف لوال الزخم 
الثق���ايف امل�شبق. فهي واإن كانت عفوية لكنها مل تكن لتح�شل لوال 
هذا الزخم الثقايف الذي انطلق من كتابات املثقفن الذين يحملون 
اجل���راأة يف التو�شيف ملا يجري يف الع���راق �شواء كانوا اأدباء اأو 
�شحافي���ن اأو فنانن. وطوال ال�شن���وات الع�شرة االأخرية اأو على 
االأق���ل ال�شنوات االأخ���رية ملا بعد دخول تنظي���م »الدولة« )داع�س( 
الت���ي �ش���ار تاريخه���ا يف حزيران/يونيو ع���ام 2014 عل���ى اأنه 

تاريخ مف�شلي اأي�شًا.
اإن البع���د الثق���ايف ال���ذي اأ�ّش�س ل���ه املثقفون العراقي���ون هو الذي 
جعل من ماكينة التظاهرات تنطلق اإىل اأبعادها التي ظهرت عليها 
يف االحتجاج���ات االأخرية التي �شاحب���ت تظاهرات ما بعد االأول 
م���ن ت�شرين االأول/ اكتوبر وهذا البعد متّث���ل بكتابات العديد من 
املثقف���ن �شواء عل���ى �شفحاتهم يف �شب���كات التوا�شل االجتماعي 
اأو يف ال�شح���ف املحلي���ة والعربية وحتى اللق���اءات التلفازية يف 
الف�شائي���ات املختلف���ة الأن���ه كان عملي���ة �شحن غري مرئ���ي للذاكرة 
العراقية من اأن ما يج���ري هو عملية اإهانة للعراق �شعبًا وتاريخًا 
ووجودًا الأن الطبقة ال�شيا�شية التي تنّدر بها العراقيون و�شّموها 
بالفا�شدة ت�شبيها بطبقة البي�س الفا�شدة هي التي جعلت ال�شلطات 
املختلف���ة يف الع���راق ت�شع���ى اإىل اعتقال النا�شط���ن وقيام جهات 
م�شتفي���دة من الو�ش���ع الراهن بعملية اغتي���االت لن�شاطن اآخرين 

اأو حماوالت فا�شلة لالغتيال.
وكاأن العم���ل يف واأد ال�ش���وت الثق���ايف ه���و الذي ميك���ن اأن يثبط 
م���ن عزمية املتظاهري���ن واملحتّجن يف التوّقف ع���ن التظاهرات، 
ب���دون اأن تاأخ���ذ ال�شلط���ة يف الع���راق يف بالها اإن العم���ق الثقايف 
ه���و اأ�شا�س واأ����ّس هذه التظاه���رات، وال تتمكن م���ن واأد ال�شوت 
الثق���ايف، الأن���ه تغلغل يف عقل ال�ش���اب العراقي ال���ذي وجد �شواء 
كان يدري اأو ال ي���دري اإنه ميّثل ويتمّثل هذا احلراك الثقايف لكي 
يواج���ه الف�شاد ويكّرر ما يقوله املثّقفون م���ن اأنهم )يريدون وطنًا 
حمرتم���ًا( واإنه���م )هيهات من���ا الذل���ة( واأنهم )وطن ب���ال حرامية( 
وكذل���ك )كال كال لالأح���زاب( وه���ي �شع���ارات مواجه���ة مبا�شرة ما 
ب���ن ال�شلط���ة والثقافة الت���ي ال تريدها اأن تك���ون فاعلة يف بعدها 
امل�شتقبل���ي، فرتاج���ع من خالل ه���ذا املقابلة ال�شّدي���ة، التعليم يف 
الع���راق وبالتايل تراجع حجم الوعي بامل�شتقبل لكنها اأي ال�شلطة 
وال اأق���ول احلكومة تخّيلت اإن اال�شتم���رار بهذا الرتاجع هو الذي 
ي�شم���ن له���ا اال�شتم���رار بالبق���اء يف احلك���م الأن ال�شع���ب وخا�شة 
الطبق���ة ال�شبابية منها �شتكون م�شغول���ًة بالبحث عن لقمة العي�س 
واخلوف من املجه���ول واالن�شغال باملمار�شات الدينية التي اأثبت 
اإن���ه اأجل كل �شيء ليمار�شها ويعود اإىل تظاهراته الأنه ي�شتمد من 
هذه املمار�شات حقيقة ح�شوله���ا يف التاريخ االإ�شالمي ومنهجها 

وثورتها �شد الظلم.
لك���ن العق���ل ال�شبابي برهن عل���ى اإن التاأثري الثق���ايف الذي ا�شتمر 
طويال هو الذي اأثار يف داخلهم التوّثب والوثوب لكي يفّك القيود 
عن اخلوف لي�س للبحث عن لقمة العي�س اأو اإزالة اخلوف، بل الأن 
العق���ل ال�شباب���ي اأيق���ن اأن ال ح�شول على ه���ذه اجلزيئيات اإال من 
خالل احل�ش���ول على هدنة واعية مع ال�شلط���ة، وفهم احلياة على 

اإنها وطٌن اآمن، ولي�س �شلطة خميفة.
اإن الوع���ي الثقايف كان مواجها للح���راك ال�شيا�شي واأيديولوجية 
امل�شالح التي رّكزت على اإنه من ال�شعوبة اأن تكون هناك تغيريات 
يف الع���راق من خالل ثوابت �شيا�شي���ة جعلوها قانونية مبا ي�شبه 
الق���راآن وه���ي اأن الد�شتور ال ميك���ن تغيريه، وه���و د�شتور جامد 
ودائ���م، وكذلك ال ميك���ن الع���ودة اإىل احلكم الرئا�ش���ي الأنها تعني 
العودة اإىل الدكتاتورية، وال ميكن اإلغاء جمال�س املحافظات الأنها 
ثابت���ة يف الد�شت���ور وغريها م���ن القنوات التي ت�ش���ّب يف �شالح 
ال�شلط���ة الت���ي بّن البعد الثق���ايف اأنه حتى قان���ون العفو العام قد 
�شم���ل الفا�شدين و�ش���راق املال العام. مثلما ب���ّن البعد الثقايف اإن 
كّل ه���ذا هو حم�س افرتاء للبقاء يف �شّدة ال�شلطة واإداراتها لزمٍن 
اأط���ول وهو ما جع���ل احلكم يف الع���راق يختلف ع���ن اأي حكم يف 

الدول الع�ربية على االأق�ل.
فهن���اك مظاهرات اأ�شقطت حكوم���ات كما ح�شل يف تون�س وم�شر 
وال�ش���ودان واليمن واجلزائر يف حن يف العراق ال حكومة ميكن 
له���ا ال�شقوط من خالل التظاه���رات الأنها، اأي احلكوم���ة، هي اأنها 
�شلطة متعّددة الروؤو�س جتتمع يف ثالثي اأ�شواء امل�شرح العراقي 
وهو ال�شيعة وال�شّنة والكرد، وكل لهم ماآرب يف البقاء يف ال�شلطة 
وال�شيط���رة على احلكومة. لذا فاإن هذا العمل يحتاج اإىل مواجهة 
العم���ق الثقايف لل�شباب الذين بّين���وا اإن اخلطاب الثقايف امل�شتمر 
ه���و �شاحب التاأث���ري االأقوى يف تغيري قناع���ات الكثري من النا�س 
حت���ى الذين ينتمون اإىل االأحزاب فقد تظاه���روا بثياٍب غري ثياب 

االأحزاب، ليعلنوا عن حاجتهم اإىل وطن )حمرتم(.

البعد الثقافي للتظاهرات

عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد : فا�سل الن�سمي

امله����ن  اأ�شح����اب  م����ن  كث����ري  جان����ب  اإىل 
بكثاف����ة  انخرط����وا  مم����ن  واحلرفي����ن، 
اإىل  املختلف����ة  اخلدم����ات  تق����دمي  يف 
املتظاهري����ن يف �شاح����ة التحري����ر، ب����رز 
اأ�شح����اب »القم�شان البي�س« من الكوادر 
واالخت�شا�شات الطبية املختلفة، من بن 
تل����ك الفئ����ات الت����ي قدمت خدم����ات جليلة 
حل����االت التوع����ك واالإ�شاب����ات املختلفة، 
خ�شو�ش����ًا تل����ك الناجمة ع����ن االإطالقات 
الناري����ة والقناب����ل امل�شيل����ة للدم����وع بن 

�شفوف املتظاهرين.
واإذا ما اقت�شر تقدمي اخلدمات يف جمال 
امل����اأكل وامل�ش����رب واحلالق����ة وغ����ري ذل����ك 
عل����ى فئة الرجال، فاإن تق����دمي االإ�شعافات 
االأولي����ة امت����از باأن����ه اخلدم����ة الوحي����دة 
تقريب����ًا التي انخرطت فيه����ا اأعداد كبرية 
من ال�شاب����ات اإىل جانب ال�شبان، ويوجد 

يف �شاحة التحرير و�شط بغداد واملناطق 
القريب����ة واملحيط����ة به����ا نح����و 15 مركزًا 
طبي����ًا تق����دم خدماتها عل����ى م����دار اليوم، 
وتت�شاع����ف جه����ود تلك املراك����ز يف حال 
اال�شتب����اكات الت����ي تقع ب����ن املتظاهرين 
والق����وات االأمنية وقيام االأخ����رية باإلقاء 

القنابل امل�شيلة للدموع.
ويف مقابل �شعور الكوادر الطبية بالفخر 
ملا يقومون ب����ه يف �شاحة التحرير وبقية 
عموم����ًا  املتظاه����رون  ي�شع����ر  املناط����ق، 
بامتن����ان جله����ود امل�شعف����ن م����ن اأطب����اء 
وطبيب����ات ومعاوين اأطب����اء وممر�شن، 
غ����ري اأن املتظاهري����ن غ����ري را�ش����ن ع����ن 
اأداء وزارة ال�شح����ة ووزيره����ا اجل����راح 
االخت�شا�ش����ي جعف����ر ع����الوي االآتي من 
بريطاني����ا وال����ذي ت�شل����م مه����ام عمله قبل 
نح����و اأ�شبوع����ن بع����د ا�شتقال����ة الوزي����ر 
ال�شاب����ق ع����الء العل����وان احتجاج����ًا على 

مافيات الف�شاد املوجودة يف الوزارة.

وع����دم الر�شا ناجم ع����ن خ�شوع الوزارة 
لتعليمات اجله����ات االأمنية واالمتناع عن 
االإعالن ع����ن اأعداد ال�شحاي����ا وامل�شابن 
م����ن املتظاهرين، اإىل جانب تلويح بع�س 
عقوب����ات  باإن����زال  ال����وزارة  موؤ�ش�ش����ات 
رادع����ة بالك����وادر الطبية الت����ي توجد مع 
املتظاهري����ن، كم����ا تفي����د بع�����س امل�شادر 
العراق����ي  »املر�ش����د  وانتق����د  احلقوقي����ة. 
حلق����وق االإن�ش����ان«، اأول م����ن اأم�س، ذلك، 
وعّد اأن����ه »�شلوك غري مهن����ي اأو اأخالقي« 

تقوم به وزارة ال�شحة.
ورغ����م اإنكار بع�����س امل�شعف����ن مو�شوع 
التهدي����د بالعقوب����ات االإداري����ة الت����ي ق����د 
يتعر�ش����ون له����ا من قب����ل وزارة ال�شحة، 
ف����اإن »امل����دى« ر�ش����دت عدم قب����ول غالبية 
التق����اط  امل�شعف����ن يف �شاح����ة التحري����ر 

�شور لهم.
�شج����اد ح����ازم، موظ����ف طب����ي وم�شع����ف 
نح����و  من����ذ  التحري����ر  ب�شاح����ة  التح����ق 

اأ�شبوع����ن، يق����ول ل�»امل����دى«: "الر�شال����ة 
ال�شمنية الت����ي ت�شدر عن وزارة ال�شحة 
مت�شارب����ة، اأحيان����ًا تق����وم ه����ي باإر�ش����ال 
مفارز طبية اإىل التحرير، واأحيان ن�شمع 
بع�س اللغ����ط عن تعر�س هذا املوظف اأو 

ذاك للعقوبة" .
وي�شي����ف حازم: "التحق����ت وزمالئي من 
اأطب����اء و�شيادل����ة وممر�ش����ن متطوعن 
للعمل يف �شاحة التحرير منذ 25 اأكتوبر 
)ت�شري����ن االأول( املا�ش����ي، مل تك����ن ل����دى 
اأغلبنا اخلربة الكافية لتقدمي االإ�شعافات 
االأولي����ة، لكننا التحقن����ا وتعلمنا بعد ذلك 
بع�����س االأ�شي����اء االأ�شا�شي����ة يف عملي����ات 

االإ�شعاف"  .
وي�ش����ري اإىل اأن »غالبي����ة املف����ارز الطبي����ة 
ت�شتعمل دواء الهيدروكورتزون لتو�شيع 
ق�شبات امل�شابن جراء قنابل الغاز، اإىل 
جان����ب ال�شم����ادات واأدوي����ة لالإ�شاب����ات 
واجل����روح اخلط����رية الت����ي يتعر�س لها 

املتظاه����رون«. ويوؤك����د ح����ازم اأن »ع����ددًا 
غ����ري قليل من الك����وادر الطبي����ة تعر�شوا 
لالإ�شاب����ات وبع�س االعت����داءات من قبل 
قوات مكافحة ال�شغ����ب«. وما زال م�شري 
امل�شعف����ة �شب����ا امله����داوي جمه����واًل بع����د 
نح����و اأ�شبوعن من قي����ام جماعة م�شلحة 
باختطافه����ا بعد مغادرتها �شاحة التحرير 

وعودتها اإىل منزلها.
وحول م�ش����ادر التجهي����زات والعالجات 
الطبي����ة التي ت�شل اإىل �شاح����ة التحرير، 
يق����ول ح����ازم اإنه����ا »ت�شل ع����رب متربعن 
وتق����وم  التحري����ر،  �شاح����ة  اإىل  بك����رة 
�ش����ركات االأدوية وحمال البي����ع باجلملة 
بالت����ربع وخ�ش����م نح����و 50 يف املائة من 

�شعر الدواء يف حال ال�شراء" .
يذك����ر اأن اأ�شواق وحمال جت����ارة االأدوية 
وامل�شتح�ش����رات الطبي����ة الت����ي تق����ع يف 
منطق����ة البتاوي����ن ال تبع����د �ش����وى اأمت����ار 

قليلة عن �شاحة التحرير.

اأ�سحاب »القم�سان البي�س« ي�سعفون املحتجن

 مرت�سى احلدود

االأ�شابي����ع  يف  املظاه����رات  توا�ش����ل 
الفا�شدي����ن  بك�ش����ف  واملطالب����ة  املا�شي����ة 
وتغيري املنظوم����ة ال�شيا�شية دفع بر�شام 
الكاريكات����ري الفنان اإح�شان الفرج الرجل 
ال�شتين����ي اإىل االنخ����راط يف ر�شم املزيد 
من اللوحات اإذ ر�شم ) 200 ( لوحة حول 
املظاه����رات اأجن����ز اآخره����ا ي����وم اجلمعة 
مرك����ز  احلبوب����ي  �شاح����ة  يف  املا�ش����ي 
االحتجاج����ات التي يقوم بعر�س لوحاته 

فيها.
الفنان الذي نال لقب "ر�شام التظاهرات" 
بامتياز ويعمل موظفًا يف اأحدى �شركات 
وزارة ال�شناع����ة، يق����ول اإن����ه يه����وى فن 
الر�ش����وم  ال�شيم����ا  �شب����اه  من����ذ  الر�ش����م 
الكاريكاتريي����ة، مل����ا تتميز به ع����ن الفنون 
�شاخ����رة  �ش����ورة  تت�شم����ن  اإذ  االأخ����رى 
ومع����ربة ع����ن حال����ة معين����ة يع����اين منها 

املجتمع اأو فئة حمددة.
وي�شي����ف " متحدثًا عن داف����ع ا�شتمراره 
"مل انقط����ع عن هوايتي بر�شم املزيد من 
اللوحات دون توق����ف يف ال�شنوات التي 
�شبق����ت حلظ����ة تغي����ري النظ����ام ال�شيا�شي 
يف الع����راق ع����ام 2003 وبع����ده، مع����ربًا 
املنح����ى  ه����ذا  الفكري����ة.  قناعات����ي  ع����ن 
م����ن  م�شاح����ة  اأعط����اين  الكاريكات����ريي 
التعب����ري ع����ن راأي����ي يف ظرف خان����ق، اإذ 
كن����ت اخ�ش����ى عر�شها يف زم����ن �شدام اإال 
عل����ى بع�����س االأ�شدق����اء الذين اأث����ق بهم. 
اأم����ا الي����وم فاأنا اأج�شد حال����ة التظاهر يف 
مدينت����ي النا�شري����ة عل����ى �ش����كل ر�ش����وم 
كاريكاتريي����ة �شاخ����رة دون اخل�شي����ة من 

�شيء".
االحتجاجي����ة  لوحات����ه  الف����رج  ور�ش����م 
االأوىل اأب����ان التظاه����رات الت����ي انطلقت 

الق����ت  والت����ي   2015 ع����ام  ق����ار  ذي  يف 
ردود فع����ل اإيجابية كبرية م����ن االأو�شاط 
الثقافي����ة والنخب املجتمعي����ة، اإذ ج�ّشدت 
الواق����ع ال�شيا�شي يف الب����الد وعربت عن 
ت����ردي الواق����ع اخلدمي يف الب����الد، ويف 
مقدم����ة م����ا عك�شت����ه الكث����ري م����ن لوحاته 
يتعل����ق بتح�ش����ن واق����ع  الكاريكاتريي����ة 
اخلدمات والكهرب����اء وتقلي�س املنا�شب 

العليا ورواتب امل�شوؤولن.
ومل يوقفه اإعالن رئي�س الوزراء العراقي 
اآن����ذاك حيدر العب����ادي حزم����ة اإ�شالحية 
ا�شتهله����ا باإلغ����اء منا�شب ن����واب رئي�شي 
تل����ك  ع����ادت  اإذ  وال����وزراء،  اجلمهوري����ة 
املنا�شب بق����رار ق�شائي األغى االإجراءات 
احلكومية لعدم د�شتوريتها، وعاد هو اإىل 

ال�شخرية من تلك القرارات الكارتونية.
وعك�ش����ت لوحات����ه االأح����داث ال�شيا�شي����ة 
املت�شارع����ة يف الع����راق خ����الل اأكر من ) 
16 (عام����ًا، اإذ تبنى با�شتمرار فكرة طرح 

م�شاكل بل����ده بلوح����ة كاركاتريية معربة 
تنتق����د واق����ع احلكوم����ات املتعاقب����ة وما 
يعاني����ه املواط����ن يف ظ����ل اأنظم����ة احلكم 

اجلديدة.
اأزم����ة  لوحات����ه  يف  الف����رج  التق����ط  كم����ا 
نف����وق االأ�شم����اك الت����ي �شربت ع����ددًا من 
االأنه����ر الرئي�شة يف الع����راق واأزمة حرق 
م����زارع احلنطة التي قي����دت �شد جمهول 
يف حمافظ����ات و�ش����ط وجنوب����ي البالد. 
واأ�شهم����ت كل تل����ك امل�ش����اكل الت����ي م����رت 
الفني����ة  موهبت����ه  �شق����ل  يف  الب����الد  به����ا 
بر�ش����وم تعبريي����ة يفهمه����ا عام����ة النا�س 
ولي�س املخت�ش����ن يف الكاريكاتري والفن 

الت�شكيلي فح�شب.
وي���رى الفرج اأن لوحاته مل تكلفه الكثري 
م���ن الوق���ت واجله���د وامل���ال، فاللوح���ة 
الواحدة بح�شب قول���ه، كانت جُتمع من 
قط���ع " الكارت���ون الب�شيط���ة " وال���ورق 
االأبي����س ال�شميك ومن خ���الل ا�شتخدام 

االأل���وان اخل�شبي���ة، فخ���ال تكوينه���ا من 
اأي �شعوب���ة فني���ة، ويق���ول  الفن���ان اأنه 
كان يغو�س يف اأعماقه���ا ب�شغف منقطع 
ول�شاعات حت���ى تظهر بال�شكل الذي هي 

عليه اليوم.
ويتاب���ع الف���رج حديث���ة ع���ن حيات���ه مع 
الر�ش���م قائ���اًل " عائلتي تدعمن���ي ب�شكل 
دائ���م اإذ �شجعتني زوجت���ي وابنتاي يف 
عملي الفني وا�شهم���وا اىل حد كبري يف 
اق���رتاح اختي���ار األوان اللوح���ة وبع�س 
تفا�شيلها، وكن���ت اأعر�س عليهم اللوحة 
التي اأر�شمها، بينما حتولوا اإىل حمللن 
ونا�شح���ن  الكاريكاتريي���ة  لل�ش���ورة 
ومتذوق���ن قبل اأن تظه���ر اللوحة للمالأ، 
وه���و ما درجت علي���ه دائمًا فل���م اأعر�س 
لوحة اأم���ام املتظاهرين يف يوم اجلمعة 

اإذا مل ا�شتعن براأي عائلتي.
ومل تنقط���ع تظاه���رات النا�شري���ة من���ذ 
�شنوات حت���ى مع تذبذب ع���دد منظميها 

اأو امل�شارك���ن فيه���ا، فق���د ا�شتم���رت يف 
االأح���داث  وخ���الل  التظاه���ر  موا�ش���م 
املوؤثرة ومل يفرت حما����س النا�شطن يف 
املجتمع املدين والع�شرات من املواطنن 
الب�شط���اء الذين يتوق���ون حلياة كرمية، 
وكان الف���رج يتاب���ع ر�شده���م بلوحات���ه 
مقدمًا ق�ش�شًا معربة ب�شور كاريكاتريية 

طاملا تغنى بها معجبوه.
واليوم يتابع الفرج م�شرية التظاهرات 
الت���ي اأعتربه���ا �شببًا يف و�ش���ع اأحزاب 
ال�شلط���ة واملوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة على 
املح���ك، ويق���ول " احل���راك الكب���ري دفع 
خطواته���ا  ت�شري���ع  اىل  باحلكوم���ة 
االإ�شالحي���ة لغر����س اإ�ش���كات اأ�ش���وات 

النا�س املنادية باالإ�شالح احلقيقي".
يف حن عك�شت بع����س لوحاته معاناته 
�شيئ���ة.  اأو�ش���اع  ظ���ل  يف  ال�شخ�شي���ة 
�شاخ���رًا من  اخلط���وات احلكومية التي 
مل تتخ���ط كونها وع���ودًا ترقيعي���ة، كما 

يقول.
الت���ي حمل���ت  بلوحت���ه  الف���رج  احتف���ل 
الرق���م )200( والت���ي عر�شها يف �شاحة 
اأن���ه  ليثب���ت  باحلبوب���ي،  التظاه���رات 
ر�ش���ام الكاريكاتري الوحي���د الذي ج�شد 
تظاه���رات ذي قار وم���دن العراق ب�شكل 
فني، �شاخ���ر اأحيانا اأو تراجيديا. بينما 
والفو�ش���وي  الب�شي���ط  مر�شم���ه  يب���دو 
باأدوات���ه واأقالمه واألوانه واأوراقه اأكر 
ترتيب���ًا واإ�شراقًا مم���ا يعي�شه بلده عامة 

وحمافظته ذي قار خا�شة.
وياأم���ل "الفرج" يف اأن يتوقف عن ر�شم 
لوح���ات التظاه���رات اأو لوح���ات اأي���ام 
"اجلُم���ع" الكاريكاتريي���ة كما يحب ان 
ي�شميه���ا وي�شتبدله���ا بلوح���ات م�شرق���ة 
حتاكي واقعًا جمياًل يعي�شه العراق ولو 

يف قادم ال�شنوات.

يمثل اإحدى اأيقونات �ساحة الحبوبي في النا�سرية:

ر�سييام كياريكاتيير اأنجز 200 ليوحية حيول المظياهييرات
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يوميات �ساحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عامر موؤيد 

هذا امل�شهد تكرر �شابقا يف �شاحة 
التحري���ر، حي���ث ُفك ا�ش���ر طيور 
بي�ش���اء ذات م���رة، ويف احي���ان 
اخ���رى مت ايقاد ال�شم���وع اكراما 
ت�شري���ن  ث���ورة  �شه���داء  ل���روح 
والت���ي و�شلت اع���داد �شحاياها 

ملا يقارب 300 �شهيد. 
يف  امل�ش���اركات  اح���دى   – الرا 
اطالق البالونات يف �شماء بغداد 
قال���ت يف ت�شريحه���ا ل�"امل���دى"، 
ال���ذي  العراق���ي  "االحتج���اج  ان 
ت�شري���ن  م���ن  االول  يف  انطل���ق 
االول املا�ش���ي �شلم���ي ومب���رور 
الوقت ورغ���م �شق���وط ال�شهداء، 
تاأك���دت �شلميته وان تزين �شماء 
العا�شم���ة بالبالون���ات البي�ش���اء 

داللة على ال�شالم". 
وا�شافت بالق���ول، ان "مثل هذه 
املبادرات ل���ن تتوقف و�شت�شتمر 
وب�شكل يوم���ي الر�ش���ال مفاهيم 
والتاأكي���د  ال�شلم���ي  احتجاجن���ا 
عل���ى بقائن���ا يف �شاح���ة التحرير 
مبين���ة  املطال���ب"،  تنفي���ذ  حت���ى 
ا�شتح�ش���ان  الق���ت  "املب���ادرة  ان 

املحتج���ن املتواجدين وبع�شهم 
املب���ادرات  يف  للعم���ل  تط���وع 

املقبلة". 
كذل���ك فان ايق���اد ال�شم���وع يكون 
ب�شكل يومي على ارواح ال�شهداء 
الذي���ن �شقط���وا يف احتجاج���ات 
املنطق���ة  ويف  االول،  ت�شري���ن 
املوج���ودة بنف���ق ال�شع���دون تتم 

هذه املبادرات". 
اح���د   – حمم���د  يا�ش���ر  ويق���ول 
املواكب���ن على ايقاد ال�شموع يف 
ت�شري���ح ل�"املدى"، ان "ال�شهداء 
الذي���ن رحل���وا ه���م اح���د ا�شباب 
ا�شتم���رار االحتج���اج اىل يومنا 
ه���ذا وا�شتذكاره���م ه���و دين يف 
وا�ش���اف  اجلمي���ع".   اعن���اق 
حممد بالقول ان "ايقاد ال�شموع 
ياأت���ي ال�شت���ذكار ماقام���وا به من 
�شاح���ات  يف  وبط���والت  ماآث���ر 
"العوائل  االحتجاج"، موؤكدا ان 
يف  يومي���ا  تتواج���د  العراقي���ة 
�شاح���ة التحري���ر وق���رب �ش���ور 

ال�شهداء ال�شعال ال�شموع". 
وا�ش���ار اىل ان "ه���ذه املرا�شي���م 
الت���ي تق���ام ب�ش���كل يوم���ي، ه���ي 
تاأكي���د على ع���دم ن�شي���ان املبادئ 

ال�شه���داء  الجله���ا  خ���رج  الت���ي 
واي�ش���ا الكم���ال امل�ش���رية حل���ن 

حتقيق املطالب". 
من املب���ادرات اليومية التي تقام 
يف �شاح���ة التحري���ر اي�ش���ا ه���ي 
ت�شغيل الن�شيد الوطني وجتمهر 
وتردي���ده  قرب���ه  املتظاهري���ن 
ب�شوت ع���ال، يف ر�شال���ة اخرى 
مهم���ة، مفاده���ا تواج���د اجلمي���ع 

حتت خيمة الوطن. 
ين���وي  املقبل���ة،  القليل���ة  االي���ام 

اك���ر  اقام���ة  ع���دة  نا�شط���ون 
م���ن كرنف���ال ي���دل عل���ى ال�ش���الم 
ال�شع���ب  ابن���اء  ب���ن  والتالح���م 
العراق���ي، حي���ث م���ن املق���رر ان 
تق���ام يف كل يوم فعالية خمتلفة.  
ويف �شي���اق مت�ش���ل دع���ت نقابة 
املعلم���ن العراقين، اىل تظاهرة 
املحافظ���ات  موح���دة يف جمي���ع 
الي���وم االربع���اء، م�ش���ددة عل���ى 
مطال���ب  تت�شم���ن  الفت���ات  رف���ع 
جمل�شه���ا املرك���زي. وقالت نقابة 

املعلم���ن العراقين يف بيان اإنها 
تدع���و اىل تظاه���رة موح���دة يف 
جمي���ع املحافظ���ات ملنت�شبيها من 
التعليمي���ة والتدري�شية  املالكات 
والزم���الء امل�شرف���ن الرتبوي���ن 

واالخت�شا�شين".
التظاه���رة  ان  واأو�شح���ت 
"�شتنطلق من مقرات فروعها يف 
املحافظات اىل �شاحات التظاهر 
ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم غد 
االربع���اء املوافق 13 من ت�شرين 

الثاين احلايل". و�ش���ددت نقابة 
ان  عل���ى  العراقي���ن،  املعلم���ن 
مطالب  تت�شم���ن  الفتات  "ترف���ع 
اجلماه���ري الت���ي اقره���ا املجل�س 
املركزي". وكانت نقابة املعلمن 
ع���ن  عام���ا  ا�شراب���ا  اعلن���ت  ق���د 
ال���دوام، ا�شتم���ر من الث���اين من 
�شهر ت�شرين االول املا�شي حتى 
التا�شع م���ن ال�شهر ذاته، ت�شامنا 
م���ع التظاه���رات الت���ي ت�شهده���ا 

بغداد وعدد من املحافظات.

ال�سالم من قلب "التحرير".. األف ر�سالة بي�ساء يطلقها املتظاهرون

 ما�ض القي�سي

كرات من نار تنفجر حال بلوغها الهدف، 
بع�شه���ا �شوت���ي واالآخر م�شي���ل للدموع 
ومنه���ا ما ه���و �ش���ام، �شمم���ت يف بع�س 
البل���دان الأجل ه���دف واحد وه���و تفريق 
ال�شع���وب  م���ن  املتمردي���ن  املتظاهري���ن 
املنتف�شة كم���ا ت�شفهم حكوماتهم، وعليه 
فان اطالقه���ا من قبل الق���وات احلكومية 
يج���ب ان يك���ون ب�ش���كل عم���ودي نح���و 
ال�شماء لتطلق بدورها دخانًا �شامًا خانقًا 
او �شوت���ًا مدويًا مرعب���ًا مما ي�شبب حالة 
من الذعر لدى ال�شباب املتظاهر وبالتايل 
تفريق���ه. لك���ن م���ا يثري �شخ���ط املحتجن 
�شد الف�ش���اد امل�شت�ش���ري يف العراق، هو 
ا�شتخدام القوات احلكومية لتلك القنابل 
ب�ش���كل متع�شف وغري قان���وين، اذ ترمى 
افقيًا ب�شكل مبا�ش���ر باجتاه املتظاهرين، 
م���ا قد يوؤدي اىل حدوث ا�شابات خطرية 
ل���دى املتظاه���ر ممكن ان ت���ودي بحياته، 
تل���ك الك���وارث الب�شرية حت�ش���ل كل يوم 
حتت مراأى وم�شم���ع االجهزة احلكومية 
م���ن دون ح�شي���ب او رقي���ب، يف الوق���ت 
ال���ذي ت�شم���ت و�شائ���ل االعالم ع���ن هذه 

اجلرائم والبع�س يتكتم عليها. 
انتفا�ش���ة ت�شري���ن وم���ا  اي���ام  ومب���رور 
يعرتيه���ا م���ن اح���داث وحتدي���ات تواجه 
احل���راك الثائ���ر ظه���ر بع����س الفتي���ة من 

االبط���ال اخذوا عل���ى عاتقه���م م�شوؤولية 
حماية اخوتهم املتظاهرين، اذ ي�شرعون 
وينكب���ون معهم جنبا اىل جنب بالتزامن 
م���ع كل حركة، مهمته���م تكمن يف مطاردة 
و�شي���د تلك القناب���ل املتفج���رة املتوجهة 
�شوبه���م ث���م اخماده���ا او اع���ادة رميه���ا 
وارجاعه���ا نحو اجله���ة الرامية. جندهم 
يرت���دون كل م���ا يتوف���ر لديهم م���ن دروع 
واقي���ة مبثابة خ���وذ حتم���ي روؤو�شهم قد 

تك���ون قبع���ة مهند�س او قن���اع معدين او 
حتى �شحن ا�شتقب���ال اال�شارات )الد�س( 
او ق���در طب���خ!، وتغط���ي ايديه���م كفوف 
تقيهم �شدة حرارة القنابل التي يتلقونها 
اورنا مع  بكل ب�شالة. ويف هذا ال�شدد حتحَ
احد ه���وؤالء االبطال اال�شاو�س )دون ذكر 
ا�شم���ه( اذ قال: "انا واخوتي من ال�شباب 
الذي���ن يت�ش���دون لرمي���ات قناب���ل قوات 
مكافحة ال�شغب نتعر�س ال�شابات حروق 

او كدمات نتيجة ا�شابتها لنا مبا�شرة يف 
اي جزء من اج�شامنا، ما مل نكن حمتمن 
بواق �شد القنابل م���ن خوذ راأ�شية او ما 
�شابه، فق���د ت�شيبن���ا يف اقدامنا وت�شبب 
يف  راأ�شن���ا  تفج���ر  او  الع�شل���ة  مت���زق 
ا�ش���واأ االحوال". حي���ث �شقط الكثري من 
ال�شه���داء نتيجة ا�شابته���م املبا�شرة بتلك 

القنابل باال�شافة للر�شا�س احلي.
الهدف من وراء ت�شحيات اولئك االبطال 

وانف���اق  التحري���ر  مرم���ى  حرا����س  م���ن 
العراقي���ة  وال�ش���وارع  بغ���داد  وج�ش���ور 
نخوته���م  يف  تكم���ن  قاطب���ة،  املنتف�ش���ة 
واندفاعه���م يف الدف���اع ع���ن اخوته���م من 
ي�شاركوهم هذا احلراك ال�شلمي امل�شرف 
ه���ي  "مهمتن���ا  قائ���ال:  الثائ���ر  يعق���ب  اذ 
الدف���اع عن اخوتنا املتظاهرين وحماولة 
حمايته���م من تلك القنابل ق���در امل�شتطاع 
م���ا ال يحم���د عقب���اه".  جتنب���ا حل���دوث 

وع���ن طريق���ة ا�شتهدافه���م بتل���ك القنابل 
والت�ش���دي له���ا ي�شي���ف بقول���ه: "نح���ن 
نح���اول ت�شيد تلك القناب���ل ال�شوتية او 
امل�شيل���ة للدم���وع مبالحقته���ا والتقاطه���ا 
ومن ثم اخمادها برمي االغطية عليها او 
حماولة اعادة ت�شويبها باجتاه الرامي، 
انه���م يرمونن���ا بها ب�ش���كل مبا�ش���ر وهذا 
خمال���ف مل�شروعية ا�شتخدامه���ا �شدنا". 
وعلى اث���ره يكون الثائ���ر املت�شدي لهذه 

ال�شرب���ات العادية مبثاب���ة حار�س مرمى 
ملع���ب التحرير وه���ّداف منتخب ال�شعب 

العراقي على حد �شواء.
كم���ا اك���د ا�شتخ���دام قنابل جدي���دة �شامة 
�ش���د ال�شب���اب املنتف�س ت�شي���ب حالة من 
اجلم���ود ل���دى املتظاه���ر امل�شته���دف يف 
ح���ال مل يت���م ا�شعافه مبا�ش���رة ونقله اىل 
اح���د املف���ارز الطبي���ة املتواج���دة بالقرب 
بقول���ه: "من���ذ يوم���ن ونحن نع���ر على 
قناب���ل جدي���دة مل ت���رم �شوبنا م���ن قبل، 
لون العب���وة اخ�شر او ازرق )كان يحمل 
بقايا منه���ا اثناء حديث���ه( وت�شدر دخانًا 
اخ�ش���ر �شام���ًا. ه���ذه القنبل���ة ان ا�شابت 
اح���د املتظاهري���ن ت�شب���ب ل���ه حال���ة م���ن 
اجلمود ان مل ن�شعفه فورا". وي�شري اىل 
كون امل���اء املال���ح امل�شتخ���دم يف ا�شعاف 
امل�شاب باالختناق والت�شمم غري كاف ملن 
يتعر�س لتلك القنابل امل�شتحدثة جمهولة 

امل�شدر والرتكيب!.  
يف بل���د اعت���اد �شعب���ه عل���ى املواجه���ات 
واملناورات �شد اع���داء من خارج الوطن 
ت���ارة ومن داخل���ه تارة اخ���رى. ال ميكن 
ان ي�شت�شل���م مهم���ا دار الزم���ن وك�شر عن 
انيابه، فال ميكن لثائر �شاب عاري ال�شدر 
ملتحف بعلم ب���الده ان يك�شره او يردعه 
كائ���ن من يك���ون واي جه���ة دخيلة كانت. 
هذا الوطن لكل عراق���ي �شريف و�شيبقى 

�شامداحَ بجهود ابنائه البوا�شل. 

اأي�سييا  هّدافييون  ت�سرييين..  انتفا�سيية  مرمييى  حرا�ييس 

ر�سائل ال�سالم م�ســتمرة من قبل متظاهري �ساحة 
التحريــر و�ســط العا�سمــة بغــداد، للتاأكيــد علــى 
�سلمية الحتجاجات والبقاء بغية حتقيق املطالب 

امل�سروعة لبناء ال�سعب العراقي. 
اول ام�ض وقرب ن�ســب النحات اخلالد جواد �سليم، 
اطلقــت الــف بالونــة بي�ســاء يف ال�سمــاء يف ا�سارة 
اىل �سلميــة التظاهرات واملطالبــة بالكف عن قتل 
امل�سيلــة  القنابــل  بوا�سطــة  وجرحهــم  املحتجــني 

للدموع والقنابل ال�سوتية. 

اأعيدوا لنا وطنًا
ًة وطنا رَّ مل يُكن محَ

ِرمنا( ونحن نداول بن العهود  ْد هحَ ) قحَ
مطاحمنا

نا فتعود  لنا حِمحَ
ة  رَّ ل  محَ اأّيها الناه�شون  الأوَّ

ة  يَّب  احلاكمون عنها امل�شرَّ يف البالد التي غحَ
اأعيدوا لنا

ْة رَّ ما اأ�شاعته  تلك  الوجوه  املحَعحَ
نحن  ال ن�شتحق  البالد  اخلراب 

نحن  اأهل ال�شرائع 
اأهل الكتاب 

نا اأعيدوا لنا وجهحَ
األف  عهد  يعّفره  بالرتاب 

وغريُتُكم هي قحَطرْة
لحَت  عنه  ما فا�س من ُذّلنا �شحَ غحَ

اأّيها الناه�شون  غيثًا بهذا اليحَباب 
قد اأِعدمُت  لنا وطنًا

ُكن  قبلحَُكم  وطنا  مل يحَ

َقْد اأعْدتمُ لنا وطنا
 ابراهيم البهرزي


