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انتفاضة ترشين 2019

ورغ���م و�شوح موقف �شاحات االحتجاج والكرامة الراف�ض 
لنه���ج الفريق احلاكم، وطروحات���ه املف�شوحة، ومما تتوهم 
ان���ه "خارط���ة طري���ٍق"  للح���ل، ف���ان الرئا�ش���ات والقي���ادات 
ال�شيا�شي���ة للكت���ل وامليلي�شي���ات امل�شلحة الوقح���ة تثابر يف 
عق���د االجتماعات واللقاءات املعلنة وال�شرية الإعادة �شياغة 
مفاهيمه���ا وقيمه���ا يف ح���زٍم ا�شالحي���ة وم�شاري���ع قوانني، 
ومواثي���ق �ش���رف، ت���درك بح�شه���ا التاآم���ري وخربته���ا يف 
االلتف���اف على القوانني واحلقائق والد�شتور انها مرفو�شة 
من العراقيني املنتف�شني، الأن فاقد ال�شيء، ال مينح �شوى ما 

ي�شبههه ويعرب عن �شويته. 
اإن اكرثم���ن عق���ٍد ون�ش���ف م���ن جترب���ة احلك���م يف اإط���ار ما 
�ُشم���ي بالعملي���ة ال�شيا�شية، اأثبت بو�ش���وح ال لب�ض فيه، اأن 
اجلماعة املهيمنة عل���ى ال�شلطة والقرار ال�شيا�شي، ال متتلك 
من االأهلية والكفاءة �شوى ما مُيّكنها من �شرقة ثروات البلد 
وم�ش���ادرة ارادته والعب���ث مبقدراته ون�ش���ر الف�شاد يف كل 
رك���ن من اركان الدولة امللغية وحتويل قيم ال�شرقة والر�شى 
ونهب املمتلكات العامة واخلا�شة بحكم االإفقار و�شيق ذات 

اليد اىل ثقافة اجتماعية �شائدة.  
ورغم نهو����ض احلرك���ة اجلماهريية اخلالقة من���ذ ا�شابيع، 
املطالبة باال�ش���الح، وحتولها اىل املطالبة بالتغيري ورحيل 
الطغم���ة املت�شلط���ة، ف���ان اركان ال�شلط���ة ووالته���ا م���ن قادة 
الكت���ل واالح���زاب وامليلي�شي���ات مل تقتن���ع بع���د اأو اأنه���ا ال 
تري���د االقتناع، ب���ان املنظوم���ة ال�شيا�شية احلاكم���ة بقادتها 
واحزابه���ا ورئا�شاته���ا هي هدف التغي���ري، وبدون تغيريها 
جذري���ًا، يتع���ذر اي اإ�ش���الٍح اأو جت���اوٍز لالأزم���ات التي تعيد 
انت���اج نف�شها لتنعك����ض ويالته���ا باملزيد من اإفق���اٍر املجتمع 
وا�شتباح���ة كرامة ابنائه وم�شادرة �شي���ادة بلده و�شد اآفاق 

التطور والتقدم اأمام م�شتقبله .
فكي���ف ميكن ملن ب���ات مو�شع �ش���ٍك مطلق، اأن يت���وىل نف�شه 
قيادة عملية ا�شالح و�شن قان���ون انتخاب "عادل" واختيار 
مفو�شي���ة نزيه���ة وطنية كف���وءة، وه���و املو�ش���وم بالف�شاد 
واجلرمي���ة املنظم���ة وتطوي���ع الد�شت���ور والقوان���ني عل���ى 
ه�شا�شته���ا، وتزوي���ر ارادة الناخبني، واختي���ار مفو�شياٍت 
لالنتخاب���ات ظل���ت يف طابعه���ا موالي���ة للطبق���ة احلاكم���ة، 
اأف���رزت  الت���ي  االخ���رية  االنتخابي���ة  ال���دورة  وفاح���ت يف 
الرئا�ش���ات الث���الث رائحة بي���ع �شناديق االق���راع واملقاعد 
االنتخابي���ة وال���وزارات علن���ًا بال�شوت وال�ش���ورة وحتت 

�شقف الربملان نف�شه؟ ..!
كيف ملث���ل هذه الطبق���ة وجتلياتها الت�شريعي���ة والتنفيذية، 
اأن تك���ون مو�شوع ثقة، وحامي د�شتورها يخالف الد�شتور 
عن عمًى او ق�شدي���ة مريبة لركوب املوجة حني ي�شكل جلنة 
خ���ارج ال�شياق���ات الد�شتورية بطبيع���ة تكوينه���ا. وعن اأي 
قان���ون عادٍل، يرافع ال�شيد احللبو�ش���ي واللجنة الربملانية 
الت���ي �شكله���ا، ه���ي نف�شه���ا ت�شم من ق���ررت و�شوت���ت على 
القوان���ني االنتخابية املتعاقبة بتعديالته���ا التي جاءت كلها 
لتج�ش���د م�شال���ح الكت���ل الكب���رية املهيمن���ة، واي مفو�شي���ة 
انتخابات نزيهٍة، كفوءٍة، معربة عن روؤية وطنية ال �شوائب 
طائفي���ة فيه���ا وه���و من �ش���وت عل���ى املفو�شية الت���ي فاقت 
�شابقاتها بالتزوي���ر وبيع �شناديق االقراع، وحرق املراكز 

االنتخابية؟ ..
وق���د اآن الآب���اء ما�ٍض اآٍت مهما ط���ال الزم���ن:  اإن ال�شيطان ال 
ميك���ن اأن يكون حار�ض بوابة اجلن���ة، مثلما لن يكون ملثلهم 

ان يكون بوابة ا�شالح او تغيرٍي. 
لق���د �شار لزامًا على كل من يعنيه ايق���اف نزيف الدم واحلد 
م���ن ال�شه���داء وال�شحاي���ا، واحليلول���ة دون اإن���زالق البالد 
اىل منح���دٍر لي����ض من بع���ده �شوى ق���اٍع ال قرار ل���ه، مفتوح 
عل���ى خيارات �شعبة وت�شحيات ج�شيم���ة، لكنها �شتنتهي ال 
حمال���ة اىل نهاية فاجعة ملن ال يريد ان ي�شتمع ل�شوت العقل 
واحلكم���ة وينحاز اىل �ش���وت املنادين ب�شجاع���ة وج�شارة 
مل ي�شب���ق لهم���ا مثي���ل اىل التغي���ري املَُمهد وح���ده لال�شالح 
واحلرية، �شوت من ينادون وهم ينزفون دماء ويواجهون 
بب�شال���ة الر�شا����ض والقناب���ل ال�شوتية وامل�شيل���ة للدموع:  

نريد وطن ..!

حني ي�شبح ال�شيطان 
حار�س بوابة اجلّنة..!

لم يجد الغ�سب ال�سعبي الداعي للتغيير 
وال�سالح، منذ ا�سابيع، حتى الآن اآذاناآً 

�ساغيًة من الآباء الموؤ�س�سين للعملية 
ال�سيا�سية فاقدة ال�سالحية، لت�ستمر 

عمليات القتل على الهوية الوطنية 
و�سقوط المئات من ال�سهداء والآلف من 

الم�سابين والجرحى.

 يكتبها: متظاهر

 متابعة/ الحتجاج 

فيم����ا تق����رب االحتجاج����ات، الت����ي بداأت 
يف اأول ت�شري����ن االأول املا�شي من دخول 
�شهره����ا الثال����ث، ج����اء ي����وم اأم�����ض بي����ان 
وزارة الداخلي����ة ليكر�����ض جهود احلكومة 
لتقلي����ل اأع����داد املتظاهري����ن، يف حماول����ة 
منها، على ما يبدو، لبث الياأ�ض يف نفو�ض 
املتظاهري����ن، بالتزامن مع حمالت ت�شويه 
واتهامات وا�شعة تطلقها جتاه املتظاهرين 
على ل�شان م�شوؤولني ومتحدثني با�شمها. 
وحت����ى االآن، قدم����ت احلكوم����ة العراقي����ة 
خمتلف����ة  ت�شريع����ات  ح����زم  والربمل����ان 
بلغ����ت نح����و 70 ق����رارا تق����ول اإن����ه تلبي����ة 
ملطال����ب املحتجني، على �ش����كل اأربعة حزم 
اإ�شالحي����ة، اإال اأن املتظاهري����ن يرون اأنها 
غ����ري واقعي����ة ويطالبون باإقال����ة احلكومة 
حت����ت  مبك����رة  انتخاب����ات  اإىل  والذه����اب 

اإ�شراف اأممي.
ويف �شاع����ات ال�شب����اح االأوىل م����ن ي����وم 
ام�����ض، ح����اول عنا�ش����ر االأم����ن يف بغ����داد 
التقدم نح����و �شاحة اخل����الين القريبة من 
�شاح����ة التحرير ببغداد يف حماولة الإبعاد 
املتظاهري����ن عنه����ا، اإال اأنه����ا قوبل����ت برّدة 
فع����ل م����ن قب����ل املتظاهري����ن الذي����ن اندفع 
املئات م����ن �شاحة التحري����ر باجتاههم، ما 

اأجرب عنا�شر االأمن على الراجع.
ووفقا للنا�شط املدين ح�شني املحمداوي، 
فاإن "احلكومة حتاول من خالل حتركاتها 
ت�شيي����ق دائ����رة التظاه����ر وح�شره����ا يف 
�شاح����ة التحرير فق����ط"، مبين����ا اأن "اأغلب 
اال�شتباكات الت����ي تقع يف �شاحة اخلالين 
وج�شر االأحرار، هي ب�شبب تلك املحاوالت، 
حي����ث ي�شع����ى عنا�ش����ر االأم����ن اإىل اإجبار 
املتظاهرين بقوة ال�شالح على الراجع". 
ومل تك����ن الب�شرة مبناأى عن تلك امل�شاهد، 
اإذ ح����اول عنا�ش����ر االأم����ن، �شب����اح ام�ض، 
تفري����ق املتظاهري����ن الذي����ن احت�شدوا يف 
منطقة خور الزبري، وحاولوا قطع الطرق 
فيها، بينما يتوافد مئات املتظاهرين نحو 
�شاح����ة البحري����ة و�شط املدين����ة. ويف ذي 
ق����ار، جتددت التظاه����رات، يف قلعة �شكر، 

اإج����راءات  االأم����ن  عنا�ش����ر  اتخ����ذ  بينم����ا 
املتظاهري����ن  ملن����ع  م�ش����ددة، يف حماول����ة 
احلبوب����ي  �شاح����ة  اإىل  الو�ش����ول  م����ن 
و�ش����ط النا�شري����ة.  ويج����ري ذل����ك و�شط 
حمافظ����ات  يف  لالعت�شام����ات  ا�شتم����رار 
مي�ش����ان والديواني����ة وباب����ل واملثن����ى، اإذ 

يبي����ت املعت�شم����ون يف �شرادق����ات خا�شة 
ن�شبوه����ا يف �شاحات التظاه����ر. من جهة 
اخ����رى اأ�شدر معت�شمو �شاح����ة التحرير، 
بيان����ًا ر�شميًا ب�شاأن امل�شتج����دات امليدانية 
وال�شيا�شي����ة، داع����ني اإىل مليونية جديدة 

يوم اجلمعة املقبلة.

تلق����ت  بي����ان  يف  املعت�شم����ون  وق����ال 
)احتج����اج( ن�شخ����ة منه ام�����ض ال�شبت  اإن 
"قوى الظلم اجتمعت يف ق�شور الظالم، 
واتفقت على اإ�شالحات وتوقيتات لرقيع 
ث����وب احلكوم����ة املم����زق بدم����اء ال�شه����داء 
واأن����ني اجلرحى م����ن املتظاهري����ن، وعلى 

الرغم من اأن اإجم����اع التظاهرات ال�شعبية 
على �شرورة اإقالة حكومة القّنا�شني اأواًل 
قب����ل اأي اإ�ش����الح وتفاو�����ض، اإال اأن الكتل 
ال�شيا�شي����ة الفا�ش����دة ت�ش����ر عل����ى مت�شكها 
باحلكوم����ة، وبذلك ت�شر ال�شلطة على قتل 
املتظاهري����ن وقمعهم وترويعهم باخلطف 

واالعتقال والتهديد".
واأ�شاف����وا، "كم����ا اجتمع الفا�ش����دون على 
باطله����م، اجتمع املعت�شم����ون على حقهم، 
ووح����دوا كلمته����م بوج����ه الف�ش����اد واأهله، 
وعاه����دوا بع�شهم على امل�شي باالعت�شام 

حتى يعود الوطن الذي اأراده ال�شهداء".
وتاب����ع معت�شم����و التحري����ر يف بيانهم اإن 
احلكومة  برئي�ض  ال�شيوخ  من  عدٍد  "لقاء 
امل�شوؤول����ة ع����ن قت����ل اخوانن����ا ُيع����د فع����اًل 
قبيح����ًا، وا�شتهان����ًة فا�شح����ًة بت�شحي����ات 
اأبطال هذِه االنتفا�ش����ة، لكن هذه ال�شقطة 
ال حُت�ش����ب على جمي����ع ع�شائرنا االأ�شيلة، 
وه����ا ه����م �شيوخن����ا االأفا�ش����ل يعت�شمون 
م����ع اأبنائهم وُي�شاندونه����م، ويقفون خلف 
مطالبه����م، فمن �ش����اء اأن ي�شق����ط يف وحل 
القتل����ة فلي�شق����ط م����ع ال�شلطة، وم����ن �شاء 
اأن يرتق����ي اإىل �ش����ف ال�ش����رف، فليلتح����ق 
ال�شلط����ة  اأن  "مب����ا  وتاب����ع:  باالأح����رار". 
واأحزابه����ا، تتبج����ح ب�شرعيته����ا من خالل 
والت����ي  امل����زّورة،  االنتخاب����ات  �شنادي����ق 
قاطعه����ا معظم العراقي����ني، ندعو كل اأبناء 
�شعبن����ا العراق����ي، يف جمي����ع حمافظاتن����ا 
العزيزة من اجلن����وب اإىل ال�شمال، لوقفة 
مليونية َت�شحب هذِه ال�شرعية “الباطلة” 
م����ن كل اأحزاب ال�شلط����ة، يف يوم اجلمعة 
القادم، 29 ت�شري����ن الثاين، رافعني �شعار 

)#نازل_اأ�شحب_�شرعيتكم(". 
العراقي����ني  “جمي����ع  املعت�شم����ون  ودع����ا 
لن�شرة الوط����ن رافعني االأع����الم العراقية 
يف �شاح����ات االعت�ش����ام، ويف ال�ش����وارع 
االأ�ش����واق  يف  واملن����ازل،  واملناط����ق 
ال�شّي����ارات  وعل����ى  العام����ة،  واحلدائ����ق 
العظي����م  عراقن����ا  ليتو�ش����ح  والتكات����ك، 
بعلمِه، ك�ش����رًا ل�شرعية الفا�شدين، واإعالنًا 
لرف�ض احلكوم����ة واإ�شالحاتها ومن يقف 

خلفها”.

متابعة/ الحتجاج 

ت�شببت ت�شريح���ات وزير الدفاع، 
ج���دل  مبوج���ة  ال�شم���ري،  جن���اح 
وا�شعة يف الب���الد بعد اأن اأعلن اأنه 
مل يعط اأية تعليم���ات الإطالق النار 
على املتظاهرين يف االحتجاجات، 
م�ش���ريًا اإىل اأن هن���اك "طرفًا ثالثًا" 
وراء قت���ل املتظاهري���ن. وتابع اأنه 
"ال ميك���ن اأن اأوؤكد اأنه من احل�شد 
ال�شعب���ي، الأن���ه جزء م���ن املنظومة 
االأمني���ة العراقي���ة، وه���ذا الطرف 
اإبع���اده. واأن���ه  نح���ن ج���ادون يف 
مت توقي���ف ح���وايل 200 �شخ�ض. 
وهذه اجلهة )الطرف الثالث( كانت 
تطل���ق بت�شويب مبا�ش���ر اإىل راأ�ض 

املتظاهر، وتوؤدي اإىل وفاته".
وب���ات "الط���رف الثال���ث"، عب���ارة 
تهك���م ي�شتخدمها املحتج���ون فيما 
بينه���م، مت�شائلني ع���ن اجلهة التي 
انت�ش���رت �ش���ور عنها وتب���نينَّ اأنها 
فيم���ا  ببغ���داد،  التحري���ر  ملثم���ة. 
اك���د العدي���د م���ن املتظاهري���ن، اأن 
"القوات العراقية النظامية تواجه 
الغ���از امل�شيل  املتظاهري���ن بقنابل 

للدم���وع، ولك���ن بطبيع���ة احلال ال 
تواجهه���م يف �شبي���ل قتله���م اإمن���ا 

تفريقهم".
واأو�ش���ح ه���وؤالء اأن "القوات التي 
متثل اخلط الث���اين، وهم ملثمون 
ور�شا�ش���ات  االأ�شلح���ة  ويحمل���ون 
قنابل الغاز ي�شتهدفون املتظاهرين 
بالعن���ف املف���رط، وب�شببه���م �شقط 
القتل���ى، وغالبيتهم بطريقة فظيعة 
ع���رب ا�شته���داف روؤو�شه���م، وهذه 

بع���د  وقع���ت  غالبيته���ا  اجلرائ���م 
اخلام����ض والع�شري���ن م���ن ت�شرين 
االأول املا�شي، اأما التظاهرات التي 
�شبقته���ا مبا�شرة، فكان���ت املجزرة 
ع���رب قنا�شني انت�شروا على اأ�شطح 

بنايات عالية يف بغداد".
ف�شيح���ة القنا�ش���ني الت���ي اأنكرتها 
كل  ب�شببه���ا  وتهافت���ت  احلكوم���ة 
اأج���ل  م���ن  ال�شيا�شي���ة  اجله���ود 
تهدئ���ة املتظاهرين مثل���ت ال�شربة 

القا�شي���ة، اإذ �شق���ط ح���وايل مائ���ة 
قتيل يف ع�شرة اأيام ببغداد بنريان 
قنا�ش���ة، ق���ال عنه���م اأه���ايل بغداد 
املنتف�شني اإنه���م يتبعون  جماعات 
م�شلحة. يف ال�شياق، قال املتظاهر، 
منتظر �شعيد، اإن "العقلية احلاكمة 
�شيا�شي���ني  ق���ادة  م���ن  الع���راق  يف 
يج���ري  م���ا  يعرف���ون  ال  واأمني���ني 
يف ال�ش���ارع، وه���ذا االأم���ر وا�شح 
م���ن خ���الل تعليقاته���م، فاملتح���دث 

الع�شكري لعبد املهدي )عبد الكرمي 
خلف( يتحدث عن مقتل متظاهرين 
اآخري���ن،  متظاهري���ن  بوا�شط���ة 
وه���ذا احلدي���ث قم���ة اال�شتخف���اف 
�شاح���ات  يف  الع���ايل  باالن�شب���اط 

االحتجاج".
م�شادر اأم���ن عراقي���ة رفيعة اكدت 
يف احادي���ث لوكال���ة روي���رز، اإن 
70 باملائة م���ن �شحايا التظاهرات 
االأم���ن،  ق���وات  بن���ريان  ق�ش���وا 
اأم���ا االآخ���رون فبن���ريان جماع���ات 
م�شلحة موالي���ة للحكومة وترتبط 
باأح���زاب �شيا�شي���ة ناف���ذة، مربزة 
اأن كل م���ا يقال م���ن روايات تن�شج 
غ���ري  الثال���ث"  "الط���رف  ح���ول 
م���ن  لله���روب  �شحي���ح وحماول���ة 
قت���ل  م�شوؤولي���ة  وحتم���ل  الواق���ع 

املتظاهرين.
اك���دو  املتظاهري���ن  م���ن  م�ش���ادر 
متكن���وا  املحتج���ني  "بع����ض  اأن 
يف اأك���رث م���ن م���رة م���ن االإم�ش���اك 
بعنا�ش���ر م�شلحة كان���ت ت�شتهدف 
بالر�شا����ض احلي،   االحتجاج���ات 
ومت ت�شليمه���م لل�شرط���ة وال يعرف 
م�شريه���م"، فيم���ا بنينَّ اآخ���رون اأن 

من  اأكرث  اأمن يف  عنا�ش���ر  "بع�ض 
اأبلغوه���م بوج���ود ق���وات  موق���ف 
لي�شت نظامية، وال حتمل اأي �شفة 
قانوني���ة، ا�شتعانت به���م احلكومة 

يف �شبيل اإنهاء االحتجاجات".
وبح�ش���ب اآخ���ر التقاري���ر الطبي���ة 
واحلقوقية العراقية، فاإن تظاهرات 
الع���راق �شهدت �شق���وط نحو 340 
قتياًل وقرابة 18 األف م�شاب، وهو 
م���ا �شاه���م بتزايد االأع���داد الوافدة 
اإىل ميادين و�شاحات التظاهرات.  
م���ن جهته���ا، اأ�ش���ارت ع�ش���و جلنة 
الربمل���ان  يف  االإن�ش���ان  حق���وق 
اأن  اإىل  ي�ش���رى رج���ب،  العراق���ي، 
"خروق���ات اأمني���ة كب���رية ح�شلت 
خ���الل تظاه���رات يف بغ���داد ومدن 
جنوبي���ة وو�شط���ى، وهناك جهات 
م�شلحة ا�شتهدفت املتظاهرين ومن 
واج���ب احلكوم���ة التحقي���ق اجلاد 
به���ذا االأم���ر والك�شف ع���ن اجلناة، 
�شواء اأكان���وا من الق���وات االأمنية 
النظامية اأم م�شلحني يدافعون عن 
احلكومة عل���ى طريقتهم اخلا�شة، 
اأو جه���ات ركبت املوج���ة يف �شبيل 

النيل من العراقيني.

حماولت اأمنية فا�سلة لإجبار املتظاهرين على الرتاجع

 بيان من �شاحة التحرير: اإقالة حكومة "القنا�شني" 
قبل التفاو�س ومليونية جديدة ل�شحب ال�شرعية

الطرف الثالث عبارة تثري ال�شخرية يف �شاحات االحتجاج 
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 زهري اجلزائري

التحري���ر( )�شاح���ة  يف  اجلمه���ور 
متحف���ز. فهو معت�شم يف �شاحة معركة 
و�شي�شاهد عل���ى اأرب���ع �شا�شات كبرية 
معرك���ة اأخ���رى. عل���ى )املعرك���ة( التي 
�شي�شاهده���ا من خالل ع���امل اإفرا�شي 
�شيبن���ي ت�شورات الن�ش���ر اأو الهزمية 
يف معركت���ه داخ���ل ال�شاح���ة. كثري من 
الرم���وز واملع���اين تختف���ي وراء ه���ذه 
اللعب���ة. �شديق كت���ب يف الفي�ض بوك: 
ال حتمل���وا اللعب���ة اأك���رث م���ن معانيها! 

كيف؟ اللعبة لي�ش���ت لعبة، فهي حمولة 
مع���اين م���ن خارجه���ا وه���ي م�شحونة 
برموز ووقائع عالق���ة بها وم�شاهديها 
اجلا�ش���ني يف ال�شاح���ة. واالأمر متعلق 
بطبيع���ة كرة الق���دم عموم���ًا وبطبيعة 
الفريق���ني وعالقتهما واأي�ش���ًا بتوقيت 

اللعبة. 
ك���رة الق���دم ول���دت يف اأج���واء احلرب 
وهي جت�شيد �شلم���ي حلرب كال�شيكية 
) هج���وم دفاع من���اورة (.. كل مفردات 
احل���رب ت�شتعاد م���ع كرة الق���دم، فبعد 
ن�ش���ف قرن من  نهاية احل���رب العاملية 

الثاني���ة ا�شتع���ادت �شحاف���ة التابلويد 
الربيطاني���ة نف����ض املف���ردات النازي���ة 
لو�شف مبارات حا�شم���ة بني الفريقني 
الربيط���اين واالأمل���اين. و�ش���ف هتل���ر 
Blitzkreeg اأي احلرب اخلاطقة كان 
املان�شيت الرئي�ض جلريدة )�شن( . من 
طبيع���ة كرة الق���دم اأنها ترف���ع التفاخر 
بالوطني���ة اىل اأعلى الدرجات. االأعالم 
تر�ش���م عل���ى الوج���وه وترف���رف عل���ى 
امل�شجع���ني يف ال�شاح���ة اأو يف املقاهي 
وعلى واجهات البيوت. االأنا�شيد التي 
متجد الذات ت�شدح عاليًا. املتظاهرون 

مل  التحري���ر  �شاح���ة  يف  امل�شاه���دون 
يكتفوا باالأع���الم، اإمنا �شدوا روؤو�شهم 
بع�شائب خ�شراء بلون مالب�ض فريق) 
اأ�ش���ود الرافدي���ن(. ال�شع���ور املتباهي 
بالذات اجلماعية يت�شخم يف مواجهة 
االآخ���ر الذي ي�شري خ�شم���ًا. ويت�شخم 
اأك���رث ح���ني تع���اد للحا�شر الع���داوات 

التاريخية. 
اللعبة بني بلدين هم���ا اأيران والعراق 
وبينهم���ا ح���دود طوله���ا 1400 ك���م . 
االألف���ة  عالق���ات  حتم���ل  ال  واجل���رية 
وحده���ا فاحل���رب وج���ه م���ن وج���وه 

العالق���ة. مراقب���ة لعبة ك���رة القدم يف 
�شاحة التحري���ر حتمل األفًا من املعاين 
والرم���وز. هذا اجلمه���ور الهائل الذي 
تربع يف ال�شاحة لرياقب حربا)ودية( 
حقيقي���ة  خا�شتاحرب���ًا  دولت���ني  ب���ني 
مل���دة 8 �شن���وات وكلفت ن�ش���ف مليون 
قتي���ل وجري���ح. ه���ل م���ن املعق���ول اأن 
هذا املا�شي م�شى كلي���ًا، وهل تال�شت 
م���ن  والكراهي���ة  التعبئ���ة  �شحن���ات 

اجلانبني؟
حق���ا اأن احل�ش���د املرب���ع يف ال�شاح���ة 
باعمارهم ال�شابة بني 1٥-2٥ مل يع�ض 

حربا م�شى عليه���ا30 عامًا، لكن اآالآباء 
عا�شوه���ا قاتل���ني اأو مقتولني. التاريخ 
يقول باأن االأجي���ال لن تن�شى ما ح�شل 
لالآباء واالأج���داد. اإيران كانت حا�شرة 
يف ال�شاح���ة ب�شفتها خ�ش���م تاريخي. 
ب�شفته���ا  اأي�ش���ًا  حا�ش���رة  ولكنه���ا 
خ�شمًا حا�ش���رًا. ال�شلطة الجتروؤ على 
الت�شخي����ض ف�شمته���ا )ط���رف ثال���ث(، 
لك���ن  الغمو����ض،  اإىل  حتي���ل  ت�شمي���ة 
اجلمه���ور املتظاهر يع���رف اأن الطرف 
الثالث ه���و امللي�شي���ات املوالية الإيران 
ويع���رف اأن القناب���ل الت���ي ت�شته���دف 

اأج�شاد املتظاهري���ن اإيرانية ال�شنع.ال 
يداه���ن هذا اجلمه���ور وال يخفي. لذلك 
كان هتاف )اأيران بره بره!( ترّدد كثريًا 
خالل اللعبة وتردد اإ�شم )�شليماين( مع 
كل ه���دف عراق���ي يف املرمى االإيراين. 
العق���الء اأرادوا التفري���ق ب���ني ال�شعب 
وال�شلطة وبني الفري���ق واحلكومة. و 
بعد يوم واحد م���ن املباراة ومع بداية 
بو�ش���ر  ظه���ر  اإي���ران  يف  االإحتج���اج 
ي�ش���ور متظاهري���ن اثن���ني يقف���ان معا 
اأحدهم���ا يلب�ض العل���م العراقي واالآخر 

يلب�ض العلم االإيراين. 

 متابعة: الحتجاج 

طالب���ت مفو�شي���ة حق���وق االإن�ش���ان، اأم�ض 
ال�شب���ت، الق���وات االأمنية ال�شم���اح لعوائل 
حمام���ي  وتوكي���ل  بزيارته���م  املعتقل���ني 
املفو�شي���ة  ع�ش���و  وق���ال  عنه���م.  دف���اع 
فا�ش���ل الغ���راوي، يف بي���ان مقت�شب تلقت  
االحتج���اج ن�شخ���ة من���ه اأم����ض ال�شب���ت  ، 
“نطال���ب القوات االأمني���ة ال�شماح لعوائل 
املعتقلني عل���ى خلفية التظاهرات بزيارتهم 

وتوكيل حمامني للدفاع عنهم”.
م���ن جهة اخ���رى اأعلن���ت ع�ش���و املفو�شية 
العلي���ا حلق���وق االإن�شان يف الع���راق، فاتن 
احللف���ي، اجلمع���ة، اأن اأغل���ب املتظاهري���ن 
املوقوف���ني يف حمافظ���ة الب�ش���رة م���ن قبل 
القوات االأمنية، مت اإطالق �شراحهم.وقالت 
احللف���ي يف بي���ان تلق���ت  امل���دى " ن�شخ���ة 
من���ه، اإنه���ا زارت "مديري���ة اال�شتخب���ارات 
ومكافحة االرهاب مع وفد املفو�شية العليا 
حلق���وق االإن�ش���ان ومدير مكت���ب املفو�شية 
اأح���وال املوقوف���ني  الب�ش���رة، ملتابع���ة  يف 
خ���الل التظاهرات يف حمافظ���ة الب�شرة".

اإخ���الء  املوقوف���ني مت  "اأغل���ب  اأن  واأك���دت 
�شبييله���م وق���د تابعن���ا ق�شاي���ا املوجودين 
لغر����ض اإخ���الء �شبيلهم بع���د اأن يثبت عدم 

م�شوؤوليتهم يف اأي تخريب
فيم���ا وّثق���ت املفو�شي���ة ازدي���ادًا يف ع���دد 
�ش���رادق املعت�شم���ني يف حمافظ���ة ذي قار، 
مرك���ز  يف  التظاه���رات  ان  اإىل  اأ�ش���ارت 
املحافظ���ة �شلمي���ة “عك�ض بع����ض االأق�شية 
والنواح���ي”. وقالت املفو�شي���ة يف بيان، 
اإن فريقه���ا يف ذي قار “وث���ق التوافد �شبه 
النقاب���ات  وممثل���ي  للمواطن���ني  اليوم���ي 
واأبن���اء  اجلامع���ات  وطلب���ة  واالحت���ادات 
الع�شائ���ر”، الفت���ًا اإىل اأن ” الفري���ق الح���ظ 
ازدياد عدد ال�شرادق اخلا�شة باملعت�شمني، 

مقارنة باالأيام املا�شية”.

تق���دمي  “ا�شتم���رار  اإىل  البي���ان،  واأ�ش���ار 
الطعام وال�شراب من قبل املواكب املنت�شرة 
الق���وات  وتواج���د  االعت�ش���ام  �شاح���ة  يف 
االأمنية يف حميط �شاحة االعت�شام لتوفري 
احلماي���ة للمتظاهري���ن و�شي���ارات الدف���اع 
امل���دين واالإ�شع���اف”، م�شيف���ًا :”وي�شه���د 
التظاه���رات  �شلمي���ة  ق���ار  ذي  ملحافظ���ة 
احلا�شلة يف مركز املحافظة، بعك�ض بع�ض 
االأق�شي���ة والنواح���ي التي �شه���دت حاالت 
حرق للعديد من االم���الك العامة واخلا�شة 
ومنازل امل�شوؤول���ني، كما ح�شل يف اأق�شية 

ال�شطرة والرفاعي وغريها”

وكانت مفو�شية حقوق االإن�شان  قد اعلنت 
اتفاقها مع نقابة املحامني العراقيني لتوكيل 
حمامني للدف���اع عن املتظاهري���ن املعتقلني 

والذين ي�شل عددهم اىل 600 حمتجز.
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع عق���ده يف بغداد 
رئي�ض املفو�شي���ة عقيل املو�شوي واأع�شاء 
ال�شع���دي  م���ع �شي���اء  املفو�ش���ني  جمل����ض 
نقيب املحام���ني لغر�ض التن�شيق والتعاون 
ع���ن  للدف���اع  حمام���ني  وتوكي���ل  النت���داب 
املتظاهري���ن املوقوف���ني وتن�شي���ق اجلهود 
الإ�شتكم���ال التحقيق���ات م���ن قب���ل الق�ش���اء 
وتعوي����ض ال�شه���داء ومعاجل���ة اجلرح���ى 

ومتابع���ة �ش���وؤون املوقوف���ني عل���ى خلفي���ة 
التظاهرات من البالغني واالأحداث وتوفري 
حمام���ني للدف���اع عنه���م وال�شم���اح لذويهم 
بزيارته���م. واأو�شح���ت املفو�شي���ة اأنها قد 
زارت املتظاهري���ن املعتقل���ني وتعه���دت لهم 
بتوكيل حمامني للدف���اع عنهم اأمام الق�شاء 

الإطالق �شراحهم.
وبالتزامن مع االحتجاج���ات التي �شهدتها 
العا�شم���ة بغ���داد، وع���دد م���ن املحافظ���ات 
االأخ���رى، اعتقل���ت الق���وات االأمني���ة مئات 
باإط���الق  مطالب���ات  و�ش���ط  املتظاهري���ن، 

�شراحهم.

التحرير ���ش��اح��ة  ف��ي  ال��ل��ع��ب��ة  م�����ش��اه��دة 

 مفيد عبا�ص 

 م���اذا لو كنا نحن من ميثل ال�شباب يف جل�شة 
تفاو�ض )مفر�شة( مع احلكومة ؟

هذا م���ا طرحه للنقا�ض �شديقي قحطان بيننا اأنا 
وعل���ي جا�شم وجمموع���ة اأخرى م���ن االأ�شدقاء 

املقربني.
تو�شلن���ا بعد نقا����ض مط���ول اإىل خارطة طريق 
ملفاو�ش���ات نتمن���ى اأن ي�شلكه���ا ال�شب���اب اذا م���ا 

قرروا اأن يتفاو�شوا مع جلنة حكومية .
اأواًل _ تك���ون املفاو�ش���ات يف بناي���ة املطع���م 
الرك���ي، اأو جب���ل اأحد كما اأطل���ق عليه ال�شباب، 
الأهميت���ه ورمزيت���ه يف احلف���اظ عل���ى دميوم���ة 
ب���رج  اأو  املتظاهري���ن،  و�شالم���ة  التظاه���رات 
احلري���ة كم���ا اأف�ش���ل اأن���ا، وباإ�ش���راف ومراقبة 

دولية واممية .
اأن  ه���و  التفاو����ض  �ش���روط  اأوىل   _ ثاني���ًا 
ت�شل���م احلكوم���ة كل من قت���ل اأو �شاه���م يف قتل 
املتظاهري���ن الع���زل اإىل الق�ش���اء، ويعر����ض كل 
م�ش���وؤول �شابق اأو ح���ايل، اأو نائب يف الربملان 

الربنامج : من اأين لك هذا .
اإذا مت قبول ال�ش���روط ن�شتمر بالتفاو�ض ، واإذا 

رف�شت �شن�شتمر بالع�شيان.
يف ح���ال قبول ال�شروط نتفاو����ض على املطالب 
الوطنية التي يعلم بها عادل عبد املهدي واأ�شغر 

�شائق تك تك يف التحرير .. وكلكم عيوين
*****

"�شوك���ت طالبن���ا ب�ش���ي و�شمع���ت مطالبن���ا   

احلكومة"، اأو اجلهات الرديفة للحكومة ؟
حتى املختطفني، واملعتقلني، على مدى ال�شنوات 
املا�شية، وخمتطفي ومعتقلي تظاهرات ت�شرين، 
من خرج منهم �شامل���ًا فهو لي�ض ا�شتجابة ملطالب 
النا����ض واإمن���ا انتهت احلاجة م���ن اختطافهم اأو 

اعتقالهم.
للمختطف���ني  باحلري���ة  املطالب���ة  �ش���د  ل�ش���ت 
واملعتقل���ني ، واآخرهم ال�شجاع علي ها�شم، على 
العك����ض متامًا، فهي على االأق���ل اإعالمًا تظهر ملن 
غ�ش���ي ب�ش���ره ظل���م ال�شلط���ات ال�شرعي���ة وغري 
ال�شرعي���ة ، لكن���ي تع���ودت )ما اأطل���ب احلاجات 
اإال م���ن اأهلها( وما ا�ش���وف اللي يخطف متظاهر 
�شلمي، اأو فتاة م�شعفة ، اأهاًل للمطالبة .. وكلكم 

عيوين
***

 "ه���و �شن���و الوط���ن "، اأر�ض و�شع���ب وعمل 
و�شعور باالنتماء لهذه االأر�ض ولهذا ال�شعب .

االأح���رار  ي�شع���ر  �شغ���ري  وط���ٌن  لدين���ا  اأ�شب���ح 
باالنتم���اء ل���ه، اأر�شه ه���ي امل�شاح���ة املمتدة من 
�شاحة الن�شر اإىل �شاحة اخلالين ، ومن اجل�شر 
اإىل �شاح���ة الط���ريان والعا�شم���ة ه���ي �شاح���ة 
التحري���ر ، اأما ال�شعب فه���م املتظاهرون يف هذه 
امل�شاح���ة ، ه���م االأحرار الذين ي�شع���ون لتتو�شع 
رقعة وطنهم ال�شغري لت�شمل كل م�شاحة وطنهم 

الكبري العراق .
.�شعار الوطن هو ن�شب التحرير .. الربملان هو 

برج احلرية ) املطعم الركي( .
اأما العمل ، فالكل يعمل من اأجل ا�شتمرار احلياة 

يف هذا الوطن ال�شغري .
�شنو بقى ؟

مه���م امتنى  اأك���و �شي  ب����ض   ، اأ�شي���اء  "هواي���ة 
يك���ون موجود"، وه���و اإذاعة ، ا�شمه���ا : �شوت 

االأحرار .
 ، م�شتحي���اًل  لي����ض  لكن���ه  املو�ش���وع  �شع���ب 
فالعاملون باالإعالم كثريون هناك ، واملتربعون 
من  داخلية  باإذاعة  نبداأ  لو  "يامكرثهم" ، حتى 
ب���رج احلري���ة، تب���ث اأغ���اٍن حما�شي���ة وهتافات 
م���ن �شاح���ة  االأح���رار  .. هن���ا �ش���وت  موح���دة 

التحرير. . وكلكم عيوين

بعد اعتقال املئات منهم .. حقوق االإن�شان تطالب بزيارة كلكم عيوين .. اأيها املحتجون 
املتظاهرين املعتقلني
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عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة: الحتجاج 

م�ش���ادر  في���ه  حتدث���ت  ال���ذي  الوق���ت  يف 
اأمني���ة عراقي���ة ع���ن مقت���ل 4 اأ�شخا�ض خالل 
االحتجاجات الت���ي �شهدتها العا�شمة بغداد، 
اأم����ض االأول اجلمع���ة، نف���ى املتح���دث با�شم 
القائ���د الع���ام للق���وات امل�شلح���ة وق���وع اأي 

حاالت وفاة.
وذك���رت م�ش���ادر بال�شرطة ل�"روي���رز"، اأن 
ق���وات االأم���ن فتح���ت الن���ار واأطلق���ت الغاز 
امل�شي���ل للدم���وع عل���ى حمتج���ني عن���د ج�شر 
�شخ�ش���ان  ولق���ي  بغ���داد.  و�ش���ط  االأح���رار 
حتفهم���ا بعد اإ�شاب���ات بالر�شا�ض، فيما قتل 
اآخران نتيج���ة ت�شويب قنابل الغاز مبا�شرة 
عل���ى راأ�شيهم���ا، ح�ش���ب م�ش���ادر "رويرز" 

التي رف�شت الك�شف عن هوياتها.
ويف املقاب���ل، اأكد الناطق با�ش���م القائد العام 
للق���وات امل�شلحة الل���واء الركن عب���د الكرمي 
خل���ف، اأن عملي���ات وزارة ال�شحة مل ت�شجل 

اأي حالة وفاة يف �شاحات التظاهرات، 
وق���ال خلف يف ت�شريح نقلت���ه وكالة االأنباء 
مل  ال�شح���ة  وزارة  "عملي���ات  اإن  الر�شمي���ة 
�شاح���ات  يف  ا�شت�شه���اد  حال���ة  اأي  ت�شج���ل 

التظاهرات اليوم اجلمعة".
وك���ذنَّب املتح���دث با�ش���م عبدامله���دي م���ا جاء 
يف و�شائ���ل االإع���الم ب�شاأن �شق���وط قتلى يف 
�شفوف املتظاهرين ، مبينًا اأن "ما ذكر ب�شاأن 

ذلك ال �شحة له". 
من جهة اأخرى اأف���اد مرا�شلو وكاالت االأنباء 
يف بغ���داد، ب���اأن ثالث���ة متظاهري���ن �شقطوا 
قتل���ى وج���رح ما اليقل ع���ن 27 اآخري���ن، اإثر 
مواجه���ات مع القوات االأمني���ة.  واأكد �شهود 
عيان منهم اأن القوات االأمنية حاولت تفريق 

املتظاهرين يف ج�شر االأحرار بالقوة.
وت�شتخ���دم ق���وات االأم���ن الر�شا����ض احلي 
وقنابل الغاز امل�شي���ل للدموع �شد املحتجني 

و�شط بغداد.

وقت���ل م���ا ال يقل ع���ن 330 �شخ�ش���ًا منذ بدء 
اال�شطراب���ات يف بغ���داد وجنوب���ي العراق، 
يف مطلع اأكتوبر املا�شي، حيث ت�شهد البالد 
اأكرب موج���ة احتجاجات من���ذ �شقوط �شدام 

ح�شني عام 2003.
وكان خل���ف ق���د �شرح م���ن قب���ل ، اإن “اأعداد 
امل�شاب���ني التي يج���ري االإعالن عنه���ا مبالغ 
املتظاهري���ن،  م���ن  �شبان���ًا  متهم���ًا  فيه���ا”، 
يف  الط���وارئ  اأق�ش���ام  اإىل  “الذه���اب  ب���� 
امل�شت�شفي���ات واإلق���اء اأنف�شه���م عل���ى االأ�شرة 
واإلتق���اط �شور ال�شيلفي، ليظه���روا اأنف�شهم 

كاأبطال”.
املدون���ني  اآالف  ورمب���ا  مئ���ات  ق���ام  وق���د   
واملغردي���ن يف �شبكتي التوا�شل االجتماعي 
»في�شبوك« و»توي���ر« \، باإطالق و�شم »غرد 
مثل خل���ف« ردًا عل���ى ت�شريح���ات و�شفوها 
ب�»الكاذب���ة« يطلقه���ا عب���د الك���رمي خل���ف يف 
اأغلبي���ة  وج���اءت   ، ال�شحفي���ة   موؤمترات���ه 
الت���ي  ال�شاخ���رة  والتغري���دات  املن�ش���ورات 
ارتبط���ت بو�شم »غرد مث���ل خلف«، يف �شياق 
اخ���راع اأحداث واأخبار كاذب���ة وم�شتحيلة، 

وال ميكن ت�شديقها. 

 ما�ص القي�سي

�سباب يعاهدون اأنف�سهم 
اأمام اهلل والوطن بموا�سلة 

م�سيرة النتفا�سة، التي 
اندلعت في اأول ت�سرين الأول 

، فكان الموعد بالتجهيز 
لتح�سيد مليوني يقام على 
اأر�ص التحرير بتاريخ ،25 

حيث بداأت حكاية جديدة 
غام�سة ومثيرة للفت انتباه 

العالم اأجمع عبر الوكالت 
الإعالمية. حكاية بناء 
مهجور لعدة �سنوات منذ 
�سنة 2003، بناء لم يكن 
بح�سبان كل من مر منه 
يومًا باأنه �سي�سبح ذات 

حين رمزاً وطنيًا يتغنى 
به كل ثائر حر. اإنه بناء 

المطعم التركي ال�سابق 
المطل على �ساحة التحرير 

في العا�سمة بغداد اأو كما 
يعرفه المرابطون بين اأزقته 

وطوابقه بجبل اأحد اأو قلعة 
الحرار. 

 اأح���د االأبط���ال املعت�شم���ني يف )جب���ل 
اأح���د( حّدثن���ا عن بداي���ات حكاي���ة هذا 
املبن���ى )ال���ذي امتن���ع ع���ن ذك���ر ا�شمه( 
قائ���اًل:" مثلي مث���ل اأي مواطن متظاهر 
حني عدن���ا ل�شاح���ات التظاه���ر بتاريخ 
25 ت�شري���ن االأول ولتجن���ب تكرار ما 
ح���دث يف اأول االنتفا�شة مطلع ال�شهر، 
من قم���ع للمتظاهري���ن، قررن���ا التوجه 
مبا�ش���رة اىل املطع���م الرك���ي. مل يك���ن 
ببالن���ا ب���ادئ االأمر اأن املطع���م �شي�شبح 
مبثابة قبلة يتطلع اليها العامل باأ�شره". 
وع���ن �شب���ب اختي���ار املتظاهرين ملبنى 
املطع���م الرك���ي يق���ول:" من���ذ ان���دالع 
االحتجاج���ات وق���وات مكافحة ال�شغب 
ت�شيط���ر عل���ى ه���ذا املبن���ى وت�شتخدمه 
اكت�شفن���ا  اإذ  التظاه���رات،  ال�شته���داف 
اأماك���ن تواج���د القنا�شني الذي���ن كانوا 
يرمون املحتجني هنا، حيث وجدنا اآثار 
الذخ���رية امل�شتخدمة �شدن���ا. من خالل 
متركزن���ا هن���ا �شنتمك���ن م���ن ال�شيطرة 
على كل جمريات تظاهرتنا ال�شلمية يف 

�شاحة التحرير".
بناية اأ�شبه بلعب���ة االحاجي واملتاهات 
ممراته���ا  ملفاتي���ح  دراي���ة  ت�شتوج���ب 
با�ش���م  املتح���دث  يع���رب  كم���ا  وغرفه���ا، 
املعت�شمني فيها قائ���اًل" اأقولها �شراحة 
عند دخولن���ا اىل هنا انده�شن���ا ب�شرية 
غمو����ض هذا املكان الذي ال يعرف �شره 
�ش���وى الل���ه و�ش���دام ح�شني! فق���د كان 
وزارة يف ال�شابق ثم حتّول اىل مطعم. 
غمو�شه يكم���ن يف ت�شميمه فهو مكون 
من عدة طوابق حتوي غرفًا وممرات اإذ 
كان القنا�شون يتواجدون يف الطوابق 
العليا بينما من يرمينا بالقنابل امل�شيلة 
بالدموع كانوا ي�شتخدمون الطابق رقم 

الثاين". الطابق  و   13
مبن���ى  عل���ى  ال�شيط���رة  كيفي���ة  وع���ن   
املطعم م���ن قبل املتظاهري���ن يقول اأحد 
املعت�شم���ني: " ا�شتطعن���ا الدخ���ول اىل 
املبنى، ح���ني كان���ت الق���وات متواجدة 
عل���ى ج�ش���ر اجلمهوري���ة ث���م توجه���وا 
اجل�ش���ر  وع���ربوا  تدريجي���ا  �شوبن���ا 
بالوقت الذي كنا فيه قد و�شلنا ودخلنا 
املبنى م�شاء يوم ال�شبت امل�شادف 25، 
ثم و�شلوا وقاموا بحرق الطابق االول 
ونح���ن باملقابل )دفاعًا ع���ن النف�ض( كنا 
نرم���ي احلج���ر الإبعادهم وهك���ذا بقينا 
�شامدي���ن حت���ى �شيطرن���ا عل���ى املبنى 
�شاح���ة  يف  املتظاهري���ن  مب�شاع���دة 
التحرير". وع���ن اأحداث الي���وم التايل 
عق���ب قائال:" يف يوم 26 متكنت قوات 
مكافح���ة ال�شغ���ب م���ن اإع���ادة ال�شيطرة 
عل���ى ال�شاتر االأول ق���رب اجل�شر وقمنا 
نح���ن بدورن���ا  بتح�ش���ني اأنف�شن���ا م���ن 

خ���الل اإقامة درع يحيط بن���ا با�شتخدام 
احلدي���د وما �شابه، بينما هم يوا�شلون 
رمينا بالقنابل الدخانية املمتدة مل�شافة 
قريبة منا ت�شل لن�شب احلرية، وب�شبب 
تزايد اأعدادن���ا ا�شتطعنا ال�شيطرة على 
ال�شاتر االأول يف حني تراجعوا هم اىل 

ال�شاتر الثاين".
مقوم���ات  ل���كل  يفتق���ر  مهج���ور  بن���اء 
مبحاول���ة  املعت�شم���ون  ق���ام  احلي���اة، 
تنظيمه وتاأهليه لينا�ش���ب احتياجاتهم 
يق���ول  ال�ش���اأن  وبه���ذا  االإم���كان  ق���در 
املتحدث:" مبرور االأي���ام بداأنا بتنظيم 
املطع���م. حقيقة اإن كل م���ن يتواجد هنا 
من ال�شباب هو متظاهر و يقدم خدمات 
للمتظاهري���ن يف ال�شاح���ة اأي�شًا" وعن 
كيفي���ة توزي���ع املتواجدي���ن ب���كل مكان 
كل  يعق���ب:"  املبن���ى  او  ال�شاح���ة  يف 
من���ا ل���ه موقع���ه املح���دد الثاب���ت، مث���اًل 
املتمرك���زة خل���ف  املخيم���ات  اأ�شح���اب 
ن�شب احلري���ة وبج���واره ويف حميط 
ال�شاح���ة، ال يغ���ادرون مكانه���م، وكذلك 
نح���ن املعت�شم���ني هن���ا داخ���ل املبن���ى 
نتكون من جمموعتني نق���وم بالتناوب 

عل���ى التواجد �شباح���ًا وم�ش���اًء، اإذ كنا 
فق���ط اأربع���ة اأو خم�ش���ة ا�شخا����ض يف 
البداي���ة نق���وم مبحاولة تنظي���م امل�شري 
عل���ى اأدراج املبن���ى ال���ذي مل نك���ن على 
دراي���ة م�شبق���ة ب���ه، حت���ى ا�شتو�شحت 
االأمور وا�شتطعنا ال�شيطرة على كل ما 

يجري".

املطع���م  مبن���ى  ح���ول  مت�شارب���ة  اآراء 
ي�شغ���ل  حدي���ث  ب���ات  ال���ذي  الرك���ي 
العراقي���ني املتابع���ني النتفا�شة ت�شرين 
وجمري���ات اأحداثه���ا، فمنهم م���ن يقول 
اإن ه���ذا املبن���ى ي�شيط���ر علي���ه بع����ض 
ال�شباب املتمرد ممن يح�شنون اأنف�شهم 
ومينع���ون االآخرين م���ن زيارته، وبهذا 

ال�ش���دد يعل���ق املتح���دث بقول���ه:" نحن 
هن���ا ث���وار الأج���ل ق�شي���ة �شامي���ة وهي 
الوط���ن بعيدًا عن كل ما يق���ال اأو ي�شاع 
بخ�شو�شن���ا، اأم���ا بخ�شو����ض املطع���م 
فهو متاح للجميع نحن فقط كنا نحاول 
تنظيم االأمور، جتنبًا لوقوع اأي م�شكلة 
وحر�ش���ًا منا على �شالم���ة الزوار. نعلم 
جي���دًا اأن ه���ذا املبن���ى ه���و اأه���م نقط���ة 
اأ�شا�شي���ة يف هذه ال�شاحة، واالنتفا�شة 
العراقي���ة عموم���ًا حي���ث اأ�شب���ح حمط 

اأنظار العامل".  
وفيما يخ�ض ال�شب���ب وراء ت�شمية هذا 
املبنى ب )جبل اأح���د( يقول املتحدث:" 
كان���ت عبارة ع���ن دعابة مرتبط���ة باأحد 
اأحداث فيلم الر�شالة االإ�شالمي ال�شهري، 
اأت���ت نتيجة لقرار م���ن بع�شنا بالنزول 
وترك املطعم مما ي�شبب الهجوم امل�شاد 
علين���ا وال�شيطرة علي���ه من قبل القوات 
م���ن جديد وهذا م���ا ال نري���ده حتمًا. ثم 
ا�شمين���اه الحقا بقلعة االأح���رار". وعن 
االأعمال وامل�شاهم���ات يف تاأهيل املبنى 
يق���ول:" ن�شك���ر كل الن�شط���اء املدني���ني 
م���ن الط���الب وغريه���م مم���ن يدعمون���ا 

بحمالت تنظيف وتاأهيل. باالإ�شافة اىل 
االأن�شط���ة الفنية من ر�شم على اجلدران 
وغريه���ا، كله���ا �شاهم���ت يف حثنا على 
متوا�ش���ل  دع���م  واال�ش���رار".  الثب���ات 
ي�ش���ل املعت�شم���ني كما يق���ول": ي�شلنا 
دعم م���ن اجلاليات العراقي���ة املتواجدة 
يف اخل���ارج باالإ�شاف���ة اىل اأهلن���ا هن���ا 
يوؤمن���ون  ال�شرف���اء  العراقي���ني  كل  الأن 

بق�شيتنا، ق�شية وطن حر للجميع".
 حتديات و�شعوب���ات واجهت املقيمني 
يف �ش���رح التحري���ر كما يق���ول:" نحن 
�شب���اب م���ن خمتل���ف الفئ���ات العمري���ة 
والطبقية، فلي�ض من املعقول اأن ينت�شر 
عن���ا م���ا ه���و م�ش���يء ب�شب���ب م�شكالت 
ويف  وهن���اك  هن���ا  حت�ش���ل  �شغ���رية 
اأي م���كان يف املجتم���ع.  نح���ن جمتم���ع 
عراق���ي �شغ���ري مت���اأٍخ متاآ�ش���ر ي�شان���د 
بع�ش���ه البع����ض" موؤك���دًا عل���ى وج���ود 
الفر����ض  اإند�شا����ض القتنا����ض  ح���االت 
ونقل ال�شائعات املغر�شة بهدف زعزعة 
الثورة واإحباط معنويات الثائرين كما 
ح�شل عندما احرق اأحد طوابق املبنى 
نتيجة خطاأ، وكذلك العبوة التي زرعت 

م�شتهدفة متظاهري التحرير.
امل�شرف امل�شوؤول عن املن�شة )امل�شرح( 
الت���ي ت�شه���د فعاليات حت���ث النا�ض من 
متظاهري وزوار التحرير على احلما�ض 
الوطن���ي الثوري يقول:" ه���ذه املن�شة 
لي�شت تابعة الأي حزب اأو تيار �شيا�شي 
اأو دين���ي، واإمنا من�ش���ة وطنية عراقية 
ت�شتقبل كل النا�ض للم�شاركة باأن�شطتهم 
م���ن اأنا�شي���د، وق�شائد، واأ�شع���ار، واأي 
فعالية ثقافية توعوية ح�شراأ".  موؤكدًا 
حل���ث  املبن���ى  من�ش���ة  توظي���ف  عل���ى 
وت�شجيع وبث احلما����ض الوطني لدى 
كل املتظاهري���ن يف ال�شاحة. وعن عدم 
وجود تنظيم للتظاهر بوا�شطة قيادات 
معينة يقول:" املظاهرة عراقية بحتة ال 
حتتاج لقائد فكل منا هو قائد بحد ذاته، 
الأن كل ال�شع���ب العراق���ي متوح���د على 
مطلب وحيد وهو تغيري نظام احلكم". 
م�شريًا اىل اأن ح�شور النا�ض بحد ذاته 
ه���و دعم معن���وي ي�شاه���م يف موا�شلة 
امل�ش���ي قدم���ًا لتحقيق اله���دف اال�شمى 

با�شرداد الوطن بالطرق ال�شلمية. 
بناي���ة مل تك���ن فارغ���ة اآن���ذاك ب���ل كانت 
�شاهدة على جرائ���م كل قنا�ض �شمح له 
�شم���ريه املي���ت اأن ي�شي���ب اأخيه بطلق 
ن���اري يف راأ�شه فريديه �شهي���دًا، حّولها 
اأبط���ال انتفا�شة ت�شري���ن اىل قلعة اأبية 
تت�ش���دى ل���كل م���ن يجابه ه���ذا احلراك 
ال�شلمي الثوري امل�شرف، قلعة م�شلحة 
بال�شمود والتحدي واالإميان با�شتعادة 

هوية وكرامة وطن م�شلوب.

ق�شة اأبطال جبل اأحد )قلعة االأحرار( منذ تاريخ 25 اأكتوبر

بني اأكاذيب خلف وتقارير وكاالت االأنباء.. احلكومة ت�شر على قن�س املتظاهرين
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

شذرات من ساحات الوطن

 عامر موؤيد 

ماراث���ون  انطل���ق  ام����ض  ي���وم 
التحري���ر مب�شارك���ة وا�شع���ة م���ن 
الرج���ال والن�ش���اء وغالبيته���م من 
املحتج���ني يف ر�شال���ة مفاده���ا ان 
االحتج���اج ال�شلم���ي م�شتمر حتى 

حتقيق املطالب امل�شروعة.
املاراث���ون تزين بتواج���د الفتيات 
وهن يرك�ش���ن بجان���ب زمالئهن، 
امل�ش���اركات  ت���وين كام���ل اح���دى 
ل�)احتج���اج(  ت�شري���ح  تق���ول يف 
التحري���ر  ماراث���ون  ان  "اعتق���د 
هو �ش���ورة من �ش���ور االحتجاج 

ال�شلمي وبناء ال�شالم اي�شا". 
وا�شاف���ت ان "مارث���ون ام�ض كان 
ر�شال���ة وا�شحة لكل اجلهات التي 
كان���ت له���ا ي���د ب���اأذى املتظاهرين 
يف �شاح���ة التحري���ر واملحافظات 
زال  م���ا  ال�شع���ب  ب���اأن  االخ���رى، 
ين���ادي بحقوق���ه وا�ش���راره على 
العي�ض باأمان واللذين افتقدناهما 

ل�شنوات".
واأ�ش���ارت اىل ان "اح���دى ال�شور 
الت���ي ال ا�شتطي���ع ن�شيانه���ا، ه���ي 
االأعم���ار  ب���كل  الن�ش���اء  م�شارك���ة 
حدائ���ق  يف  بحري���ة  وحركته���ن 
و�ش���ارع اب���و نوؤا����ض الت���ي كانت 

امنية وحتققت بالفعل"0
وتابعت "رك�شت مع زمالئي وانا 
بقم���ة فرح���ي مع �شم���اع �شحكات 
ولك���ن  �شب���ب  اي  ب���دون  البن���ات 
ال�شع���ادة"،  بقم���ة  انه���ن  متاأك���دة 
متمني���ة  ان ي�شتم���ر املاراثون اىل 

ما ال نهاي���ة الأمار�ض اب�شط ن�شاط 
يومي يف مدينتي بغداد"0

العا�شم���ة بغ���داد �شب���ق وان نظم 
فيه���ا اك���رث م���ن ماراث���ون، منه���ا 
املاراث���ون ال���ذي نظمت���ه منظم���ة 

ريا�شة �شد العنف .
احمد عالء- نا�شط مدين ورئي�ض 
منظم���ة ريا�شة �ش���د العنف يقول 
ان  ل�)احتج���اج(  ت�شري���ح  يف 
"ال�شب���اق ال���ذي اقي���م الي���وم يف 

بغ���داد، كان هدفه اال�شا����ض اإدامة 
�شاح���ة  يف  اجلماه���ريي  الزخ���م 

االحتجاج(. 
وبني ان ال�شباق عرب عن جزئيتني 
مهمتني، اوال، هو اننا نحن ال�شباب 
بو�شائ���ل  باالب���داع  م�شتم���رون 
خمتلف���ة للتعبري ع���ن احتجاجنا، 
والثاني���ة تتعل���ق بتثبي���ت الطابع 
ال�شلم���ي لالحتجاجات، املو�شوع 
الذي طامل���ا اكدنا و�شنوؤك���د عليها 

بفعاليات خمتلفة"0 
واأ�ش���ار اىل ان "روؤي���ة ه���ذا العدد 
الكبري من امل�شاركني يف املاراثون 
�شلمي���ة  عل���ى  دلي���ل  اال  ه���و  م���ا 
احتجاجاتن���ا وا�شتمراره���ا حتى 

حتقيق املطالب كافة"0 
ويف �شياق مت�ش���ل ك�شف الطالب 
اخل���ري  بي���ارق  كتل���ة  ورئي����ض 
النيابية حمم���د اخلالدي عن جمع 
166 توقيعا نيابيا القالة حكومة 
عب���د املهدي، فيما اأ�شار اىل وجود 
ا�شتجوابني مقدم���ني من النائبني 
�شباح ال�شاعدي وعدنان الزريف، 
لتق���دمي  ا�شتع���داده  ع���ن  واأع���رب 
ا�شتج���واب يف حال���ة االعتذار من 

اأي جهة.
وقال اخلالدي يف موؤمتر �شحفي 
اإن  الن���واب،  جمل����ض  يف  عق���ده 
الن���واب علىيها  "رئا�ش���ة جمل�ض 
جت���اه  امل�شوؤولي���ة  تتحم���ل  اأن 
ا�شتج���واب رئي�ض ال���وزراء عادل 
عب���د امله���دي عل���ى ج���دول اأعمال 

املجل�ض".
احل���ايل  "الو�ش���ع  اأن  واأ�ش���اف، 
للبالد بع���د مرور ٥0 يوما اأ�شعب 
م���ن بداي���ة االأزمة التي ب���داأت يف 
الن���واب  وعل���ى  االأول  ت�شري���ن 
ال�شيا�شي���ة  كتبه���م  م���ن  التح���رر 
بع���د ان ف�شلت يف تق���دمي احللول 
املنا�شبة"، م�شريا اىل "جمع 166 
توقيع���ا او اك���رث لن���واب لعر�شها 
عل���ى رئي�ض اجلمهوري���ة من اجل 
ال�شغط علي���ه واإر�شال كتاب اإقالة 

احلكومة".

ماراثون يف �شاحة التحرير لدعم االحتجاجات 

  ترجمة حامد اأحمد

ال�سور املر�سومة موؤثرة 
وملهمة يف نف�ص الوقت، 

حمولة نفقا ملرور ال�سيارات 
كان مرة موح�سا كاحلا اىل 

جدار فن ينب�ص باحلياة 
تغمره اللوان .

اإحدى اللوحات املر�سومة 
متثل رجال وهو يخرتق 

الق�سبان من اجل احلرية، 
تقول "نريد وطنا ل �سجنا". 

لوحة اخرى تظهر فيها يد 
تلوح باإ�سارة الن�سر فوق 

روؤو�ص املحتجني، كتب عليها 
عبارة "اإزرع ثورة حت�سد 

وطن ."

طاب����ع  له����ا  الر�شائ����ل  م����ن  ق�ش����م  هن����اك 
خمتلف، كاللوحة التي كتبت عليها عبارة 
"انظروا اإلينا يا اأمريكان، كل هذا ب�شبب 
خطاأك����م." نفق الب����اب ال�شرقي قد حتول 
اىل متح����ف يروي ق�ش����ة حركة احتجاج 
العراق �ش����د احلكومة. على طول امتداد 
�شب����اب  فنان����ون  ر�ش����م  النف����ق،  ج����دران 
ال�شخا�����ض  و�ش����ورا  جداري����ة  لوح����ات 
وكتاب����ة، جرافيتي، على اجلدران حتكي 
عن ما�شي البل����د االأليم والعراق اجلديد 

الذي يطمحون له.
التحري����ر  �شاح����ة  حت����ت  النف����ق  مي����ر 
و�ش����ط بغ����داد التي متث����ل مرك����ز ملحمة 
االحتجاجات حيث خيم فيها اآالف النا�ض 
�شم����ن اعت�ش����ام �شخ����م ح����ّول املنطق����ة 
اىل �ش����ورة مدينة �شغ����رية ماألوفة تعج 

باحلياة .
تندلع ااأ�شتباكات على نحو يومي تقريبا، 
لي�ض بعي����دا عن املكان، مع ق����وات اأمنية  
تطلق غ����ازا م�شيال للدموع وذخرية حية 
مع قنابل �شوتية ملنع حمتجني من عبور 
ج�ش����ور على نه����ر دجلة ت����وؤدي للمنطقة 
اخل�ش����راء حيث مقر احلكومة العراقية. 
عربات التوك توك، الدراجة النارية ذات 
العج����الت الثالث، غالبا ما تراها تخرق 
نف����ق التحري����ر ذهاب����ا واياب����ا، منطلق����ة 

ب�شرعتها الخ����الء متظاهرين جرحى من 
اخلط����وط االمامي����ة القرب مف����رزة طبية 
او �شي����ارة ا�شع����اف . النف����ق وعج����الت 
الت����وك توك و�شاح����ة التحري����ر واملطعم 

الرك����ي، البناي����ة املهج����ورة املكونة من 
املحتجون  اتخذه����ا  والتي  طابق����ا،   14
م����الذا لهم يقيمون في����ه، جميعها حتولت 
اىل رم����وز الكرب حركة احتجاج ي�شهدها 

 1 الع����راق. انطلق����ت االحتجاج����ات يف 
�ش����كاوى  ع����ن  للتعب����ري  االول  ت�شري����ن 
مزمن����ة و�ش����د ف�ش����اد م�شت�ش����ر وبطال����ة 
وعدم توفر خدمات ا�شا�شية، وت�شاعدت 

لتتح����ول  �شري����ع  ب�ش����كل  االحتجاج����ات 
اىل دع����وات الجتثاث نظ����ام طائفي حكم 
الع����راق بعد الغ����زو االمريك����ي للبلد عام 
2003، ف�ش����ال ع����ن النخب����ة ال�شيا�شية 

برمتها .
 النف����ق مزدح����م مبحتج����ني �شب����اب م����ن 
رج����ال ون�ش����اء يق�ش����ون الوق����ت هن����اك 
�شيلف����ي،  �ش����ور،  اأخ����ذ  اأو  بالتج����ول 
بهواتفه����م النقالة ام����ام لوحات جدارية. 
عل����ى  ر�شم����ت  كاريكاتوري����ة  ر�ش����وم 
اجلدران ت�شخ����ر من �شيا�شيني عراقيني، 
ر�ش����وم اخرى متجد عجل����ة التوك توك، 
ور�شم اآخ����ر المراأة طبع عل����ى خدها علم 
الع����راق وهي تثن����ي ذراعها، ان����ه ن�شخة 
مك����ررة لبو�شر اأمريكي �شهري عن املراأة 
  WE Can Do It ""  شم����ن حمل����ة�
اأو "بامكانن����ا حتقي����ق ما نري����د"  وكذلك 
ر�شوم����ات لوجوه وه����ي ت�شرخ بغ�شب 
اأو اأمل . حي����در حممد، قال انه وجمموعة 
من طلبة ط����ب اآخرين، كان����وا م�شوؤولني 

بدرجة ما عن اللوحات اجلدارية. 
وق����ال انه����م التق����وا يف �شاح����ة التحرير 
وراأوا ان ج����دران النف����ق متث����ل و�شط����ا 
الذي����ن  اىل  ر�شال����ة  لبع����ث  منوذجي����ا 

ي�شككون باملحتجني .
وا�شاف حممد بقوله "نحن �شناع حياة 

ول�شنا �شناع م����وت. قررنا ر�شم لوحات 
ب�شيطة لدع����م اخواننا املحتجني ولنعرب 

عن ر�شالتنا، وهي ر�شالة �شالم ."
اغلب اللوح����ات اجلدارية حتمل دعوات 
لنب����ذ الطائفية ودع����وات لل�شل����م وعراق 
ح����ر. اح����د الر�شوم����ات تظهر في����ه طفلة 
�شغرية وه����ي ت�شرخ معلنة بقولها "لقد 
قتل����وا حلمي" م�ش����رية اىل جمموعة من 
رج����ال يقفون خلفها، ق�شم منهم مبالب�ض 

دينية . 
لوحة اخرى تظهر حمتجا عراقيا يرتدي 
خ����وذة م�ش����ادة لقذائ����ف الغ����از امل�شي����ل 
للدموع، وكتبت عبارة حتتها تقول "يف 
القلب �ش����يء ال ميكن قتل����ه بالر�شا�ض.. 
ان����ه الوط����ن." وعل����ى مقربة منه����ا كتبت 
عب����ارة باأح����رف انكليزي����ة تق����ول "كل ما 

اريده هو احلياة ."
يحي����ى حممد 32 عام����ا، قال وهو يدخن 
للم�شه����د  مراقب����ا  النف����ق  يف  النارجيل����ة 
والنا�ض  اللوحات،  اأمام هذه  "اجللو�ض 
وال�شم����وع هما اف�شل م����ن اجللو�ض يف 
اأي مقه����ى. يف كل مرة انظ����ر اليها اأ�شعر 

باالأمل بان الثورة لن تنتهي ."
النف����ق  "ه����ذا  بقول����ه  حمم����د  وا�ش����اف 

يعطيني اأمل ."
عن اأ�سو�سييتدبر�ص

اأ�شو�شييتدبر�س: نفق �شاحة التحرير يتحول اإىل متحف حلركة احتجاج العراق

تتوا�س��ل الفعاليات املتنوعة يف �ساحة التحرير لإدامة زخم الحتجاج ال�سلمي امل�ستمر منذ بداية ال�سهر 
املا�س��ي. املحتجون وبف��رق تطوعية يعلنون خ��الل الأ�سبوع الواحد ع��ن اكث�ر من فعالي��ة فيما يتوا�سل 

التنظيف او اعادة جمالية بع�ص الأماكن وال�سينما ولعب كرة القدم.

كّلما اأراِك يف ال�شاحة يا ن�شال 
اأ�شيُح 

يا ِلِهّمِة الرجال !
�شبّيٌة ب�شعرها االأبي�ض ت�شتعيد 

ينَّع  الطغاُة من زماننا الفقيد  ما �شَ
غدًا اإذا عدنا لعهد الفرح القدمي 

عهد العيون ال�شود والغناء واالآمال 
غدًا غدًا غدًا

ًة ونور  �شيطلُع ال�شباح ُ ف�شّ
من �شعَرِك  املنثوْر

غداأ يعوُد  الوطُن  املاأ�شور
يا ن�شال

يا �شباح الن�شال ..
 ابراهيم البهرزي 


