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�أعل���ن  يف م�ش���اهد خي���م عليه���ا �حل���زن، 
طالب جامع���ة �ملو�شل �حلد�د على �أرو�ح 
�ل�شحاي���ا م���ن �ملتظاهري���ن بع���د ت�شاعد 

وترية �لعنف يف �لنجف و�لنا�شرية.
و�أظهرت مقاطع م�شورة و�شور مر��شيم 
ح���د�د �أقامها طلبة جامعة �ملو�ش���ل، حيث 
خيمت �أج���و�ء من �حلزن و�لت�ش���امن مع 

�ملتظاهرين يف بغد�د و�جلنوب.
و�أق���ام �لطلبة وبع�ض �لأ�ش���تاذة “�ش���الة 
�لذي���ن  �ل�ش���حايا  �أرو�ح  �لغائ���ب” عل���ى 
�شقطو� خالل �لحتجاجات �مل�شتمرة منذ 

�شهرين.
و�حت�ش���د �آلف �لعر�قي���ن يف حمافظ���ات 
�ش���مايل وغربي �لبالد، �أم�ض �ل�ش���بت، يف 
وقف���ات دعما لالحتجاجات �لتي ت�ش���هدها 
حمافظ���ات �جلنوب، وذلك للم���رة �لأوىل 

منذ بدء �لحتجاجات.
و�حت�ش���د �لآلف يف حمافظ���ات �لأنب���ار 
و�ش���الح �لدي���ن ونين���وى ودي���اىل حت���ى 
�ش���اعات متاأخ���رة من ليلة �أم����ض �جلمعة، 
معلن���ن دعمه���م لالحتجاجات يف و�ش���ط 

وجنوب���ي �لب���الد وتنديدهم بقم���ع قو�ت 
�لأمن للتظاهر�ت.

وق���ال ك���رمي �جلب���وري �أح���د �مل�ش���اركن 
يف وقف���ة �لأنب���ار "�إننا يف �لأنبار ن�ش���عر 
باحل���زن و�لأ�ش���ى على ما ح�ش���ل من قمع 

لالحتجاج���ات خالل �لأ�ش���ابيع �ملا�ش���ية، 
لالأ�ش���ف ما ح�ش���ل كان مفجع���ا جدً� وغري 

مقبول".
و�أ�ش���اف �جلبوري، �أن "�لآلف جتمعو� 
و�ش���ط �لأنب���ار و�أوق���دو� �ل�ش���موع عل���ى 

�شحايا �لحتجاجات".
ويف حمافظ���ة �ش���الح �لدين نظ���م �ملئات 
وقف���ات �حتج���اج دعم���ا لتظاه���ر�ت �ملدن 
�جلنوبي���ة و�لعا�ش���مة بغ���د�د، و�أوق���دو� 

�ل�شموع على �أرو�ح �لقتلى.
ويف حمافظ���ة دياىل �ش���رقي �لبالد طالب 
�ملئات خ���الل وقفة ت�ش���امنية م���ع عو�ئل 
�شحايا �لحتجاجات و�جلرحى ب�شرورة 
تقدمي �ملتورطن بقم���ع �لحتجاجات �إىل 

�لق�شاء ب�شرعة.
و�ش���هدت حمافظة نينوى �ش���مايل �لبالد، 
دعم���ا  �ل�ش���و�رع  يف  حا�ش���دة  م�ش���ري�ت 

لالحتجاجات �ل�شعبية.
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َعّم���د رئي����ض جمل����ض �ل���وزر�ء با�ش���تقالته، بعد معان���دة ومكاب���رة، حياته 
�ل�شيا�ش���ية بدماء مئات �ل�ش���هد�ء و�لآلف من �مل�شابن بن جريح ومعاق. 
لكن ��ش���تقالته ل ت�ش���كل �ش���وى خطوة و�ح���دة على طريق �ش���عب ومعقد. 
وم���ن �ل�ش���روري ��ش���تكمالها باقال���ة كل م���ن رئي����ض �جلمهوري���ة ورئي�ض 
�لربمل���ان وهم���ا م���ن يتحم���الن �مل�ش���وؤولية �ملبا�ش���رة م���ع رئي�ض �ل���وزر�ء 
�مل�ش���تقيل عن قتل �ملئات و�ش���فك دماء �لآلف من �مل�شابن و�جلرحى . ومل 
ي�ش���در منهم���ا موقف ليقاف نزيف �ل���دم ، و�متنع رئي����ض �جلمهورية عن 
��ش���تخد�م �ش���الحياته �لد�ش���تورية بطلب �قالة رئي�ض �لوزر�ء من �لربملان 
. ومل يحرتم �لد�ش���تور �لذي يّحرم ��ش���تخد�م �لقوة �ش���د �ملو�طنن �لذين 
كفل لهم �لد�ش���تور �لتظاهر �ل�ش���لمي تعبريً� عن �ر�دتهم ، ومنع ��ش���تخد�م 
�لقو�ت �مل�شلحة يف �ل�شر�عات �ل�شيا�شية . �إن �لطبقة �ل�شيا�شية �شتت�شبث 
بهيمنته���ا ول���ن ترت�جع ب�ش���هولة وترف���ع �لر�ية �لبي�ش���اء ما مل يتو��ش���ل 
زخم �لحتجاج �ل�ش���لمي يف �ش���احات �لعت�ش���ام وتت�ش���ع د�ئرة �مل�شاركن 
فيه���ا و�لد�عم���ن لها. وهو ما يقت�ش���ي قبل كل �ش���يء، �لثب���ات على �ملوقف 
م���ن �أهد�ف �لث���ورة و�ملهام �لت���ي تو�جهها مبزي���د من �لوعي و�جل�ش���ارة 
و�لمي���ان، و�إف�ش���ال �ي من���اورة �و �لتف���اف �أو ت�ش���ويف ُير�د منها ك�ش���ب 
�لوق���ت وتغيري �مل�ش���ار�ت و�لأولويات متهيدً� لعملية �لتغيري و�ل�ش���الح. 
وجتنبًا للمناور�ت �لتي بد�أتها رموز منظومة �ملحا�ش�ش���ة و�لف�ش���اد، لبد 
من �لتاأكيد بو�شوح على �أن �لتغيري �لبنيوي �جلذري لن يتم �إل بعد �جر�ء 
�لنتخاب���ات و�لإتيان بربملان يج�ش���د �ر�دة �ل�ش���عب ويعك�ض ما ��شت�ش���هد 
و�ش���حى يف �ش���بيله �لآلف م���ن �ل�ش���بيبة �لطاحم���ة �ملتطلع���ة �إىل ع���ر�ٍق 
خمتل���ف جديد. ولإجر�ء �نتخابات نزيهة و�ش���فافة، ينبغي ت�ش���ريع قانون 
دميقر�طي عادل، و�نتخاب مفو�ش���ية عليا م�ش���تقلة كفوءة نزيهة من خارج 
�ملنظومة �ملتحكمة. ويقت�ش���ي ذلك بال�ش���رورة �لإ�ش���ر�ف عل���ى �إجنازهما 
من قبل رئا�ش���ات موؤقتة �نتقالية م�ش���تقلة. وهو ما ل يجد تعبريه يف حالة 
��شتمر�ر كٍل من رئي�ض �جلمهورية ورئي�ض �لربملان، �ملولوَدين �ملنغولين 
لنظ���ام �ملحا�ش�ش���ة و�لف�ش���اد. وخ�شو�ش���ًا �أن �لثالثي �لرئا�ش���ي هو �لذي 
�شي�ش���رف عل���ى �لنتخابات وم���ا تقت�ش���يه �ملرحل���ة �لنتقالي���ة �ملوؤقتة من 
تد�بري و�جر�ء�ت وقر�ر�ت حكومية وت�ش���ريعية. �ن تغيري رئي�ض �لربملان 
ميكن �ن يتم يف جل�شة و�حدة باختيار مر�شٍح م�شتقٍل ُمنّزٍه من بن �ملكّون 
نف�ش���ه، �شرط �أن يكون مبناأى عن و�شاية �ي كتلة �و حزب. ولي�ض متعذر� 
�ختيار رئي�ض موؤقت للجمهورية من بن �ل�شخ�شيات �لكردية �مل�شتقلة من 
خارج �لحز�ب �لكرد�ش���تانية ويكون من �ملف�شل �ن يكون من بن �لعاملن 
يف جمال �لقانون و�لق�ش���اء. �ن �لرئا�ش���ات �لثالث ت�ش���كل فريقًا مت�شامًنا 

لالإ�شر�ف على �ملرحلة �لنتقالية و�ملهام �ملحددة لها.
وبذل���ك يجري �لعب���ور �ىل مرحلة �ع���ادة بناء �لدولة �ملدني���ة �لدميقر�طية 
�لحتادي���ة و�نه���اء نظام �ملحا�ش�ش���ة و�لف�ش���اد مب���ا يتطلبه م���ن تعديالٍت 
د�ش���تورية، و��شالح �شيا�شي و�قت�شادي وت�ش���ريعي و�جتماعي. ويبا�شر 
بتاأم���ن كل ما يرتقي بالبالد وي�ش���تجيب ملطامح �ل�ش���عب وينه���ي معاناته 

ومتطلبات ��شتعادة وطنه وو�شعه على طريق �لتقدم و�لتطور و�لرخاء.

اإقالة رئي�سي اجلمهورية 
والربملان ل�سراكتهما يف 

حمامات الدم ..

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر
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�أفاد م�شدر من �ملفو�شية �لعليا حلقوق 
ت�ش���ريح،  يف  �لعر�قي���ة،  �لإن�ش���ان 
�أم����ض �لأح���د، بارتف���اع ح�ش���يلة قمع 
�لتظاهر�ت يف و�شط وجنوبي �لبالد، 
�إىل �أك���ر م���ن 400 قتي���ل، و19 �أل���ف 

جريح.
وح�شب �مل�شدر �لذي حتفظ يف �لك�شف 
عن ��شمه، �أن �لإح�شائية �ل�شاملة منذ 
ب���دء �لتظاه���ر�ت يف �لع���ر�ق، مطل���ع 
�أكتوبر/ ت�شرين �لأول �ملا�شي، وحتى 
يوم �أم�ض 30 نوفمرب/ت�شرين �لثاين، 

بلغت 432 قتيال.

و�أ�ش���اف �مل�ش���در، �أما عدد �مل�ش���ابن 
�ملذك���ورة،  �لزمني���ة  �لف���رتة  خ���الل 
فق���د �رتف���ع �إىل 19136 م�ش���ابا، م���ن 

�ملتظاهرين، و�لقو�ت �لأمنية.
و�ش���يع �لآلف م���ن �ملو�طن���ن وذوي 
ق���ار،  ذي  حمافظت���ي  يف  �ل�ش���حايا 
و�لنج���ف، جنوب���ي وو�ش���ط �لعر�ق، 
خالل �ليومن �ملا�شين، �لع�شر�ت من 
�ش���حايا �ملتظاهري���ن �لذي���ن قتلو� �إثر 
�لر�شا�ض �حلي حتى وقت متاأخر من 
ليلة �أم�ض. و�شهدت �شاحات �لعت�شام 
ل�شيما �ش���احة �حلبوبي و�شط مدينة 
�لنا�ش���رية، مرك���ز ذي ق���ار، وعدد من 
�لأق�شية يف �ملحافظة، مو�كب ت�شييع 

لل�ش���حايا و�أغلبهم تر�وحت �أعمارهم 
م���ا ب���ن )15-19( و�أ�ش���غر، و�لذي���ن 
�لأمني���ة  �لق���و�ت  با�ش���تخد�م  قتل���و� 
�لر�شا�ض �حلي من �لأ�شلحة �لأحادية 
�خلا����ض  و�لر�ش���ا�ض  �لر�شا�ش���ة، 
مبقاوم���ة �لطائر�ت بالقرب من ج�ش���ر 
�لزيتون، وتقاطع �لبهو، و�ملن�شورية، 

وحديقة غازي.
وحت���ول �ش���ارع �حلبوب���ي، �إىل م���اأمت 
خيم عليه �حلزن وهو يودع �ل�شحايا 
�لذي���ن زينت نعو�ش���هم بالعلم �لعر�قي 
مثو�ه���م  �إىل  طريقه���م  يف  و�لزه���ور 
يطالب���ون  كان���و�  �أن  بع���د  �لأخ���ري 
باحلرية، و�لوطن. و�أثارت "�ملجزرة" 

�لنا�ش���طون يف ذي  ح�ش���بما و�ش���فها 
ق���ار، غ�ش���با �ش���عبيا و��ش���عا، منددين 
بالعن���ف �لذي ��ش���تخدم بق���ر�ر�ت من 
�لقائد �لع�ش���كري جميل �ل�شمري �لذي 
عن من �لقائد �لعام للقو�ت �مل�ش���لحة، 
رئي����ض �حلكوم���ة ع���ادل عب���د �ملهدي، 
رئي�ش���ا خللي���ة �لأزم���ة يف �ملحافظ���ة، 
�لأربع���اء  فج���ر  م���ن  �لثالث���ة  بتم���ام 
�ملا�ش���ي، للمبا�ش���رة بحملة قتل طالت 
�ملتظاهرين �لذين �كتظت �مل�شت�شفيات 

وثالجات �ملوتى بهم.
 و بد� �أن �ل�ش���ارع  غ���ري مكرتث متامًا 
مبا يجري د�خل �ملنطقة �خل�شر�ء من 
حر�ك �شيا�شي �أو حتى جل�شة �لربملان 

�ل�شتثنائية، �لتي و�فقت على ��شتقالة 
رئي����ض �ل���وزر�ء ع���ادل عب���د �مله���دي، 
وخماطب���ة رئي����ض �جلمهوري���ة برهم 
�ش���الح برت�ش���يح رئي�ض حكومة جديد 
باأ�ش���رع وق���ت ممك���ن، حي���ث ل ت���ز�ل 
�لتظاهر�ت م�ش���تمرة يف بغد�د ومدن 
جنوب���ي �لبالد وو�ش���طها عل���ى حدتها 
�لنا�ش���رية  تر�ج���ع، خا�ش���ة يف  دون 
ويف  جنوب���ًا،  و�لب�ش���رة  و�لنج���ف 

�شاحة �لتحرير و�شط بغد�د.
و�شهدت مناطق �ش���فو�ن و�لزبري و�أم 
ق�ش���ر و�ملدينة يف �لب�ش���رة تظاهر�ت 
�ش���احات  د�خ���ل  كب���رية  وجتمع���ات 
�لعت�ش���ام، تخللته���ا �إقام���ة �ش���لو�ت 
�لتظاه���ر�ت  �ش���حايا  عل���ى  �لغائ���ب 

�لأخرية يف �لنجف وذي قار.
يف �ملقابل، �شهدت �لديو�نية تظاهر�ت 
و��شعة �أغلق خاللها �ملتظاهرون مبنى 
�ملحافظ���ة وعّلق���و� لفتات كت���ب عليها 
�أحرق  فيم���ا  �ل�ش���عب"،  با�ش���م  "مغلق 
�آخ���رون بالديو�ني���ة �أي�ش���ًا منزل قائد 
يف �جلي����ض �ّته���م بالت���ورط يف قم���ع 
�لتظاه���ر�ت، و�أ�ش���در �لق�ش���اء بوقت 
�ش���ابق �أمر �عتقال بحقه، وهو �لفريق 

�لركن جميل �ل�شمري.
كذلك �ش���هدت �لكوت وق�ش���اء �لغّر�ف 
�لت���ي ��ش���تقال فيه���ا قائممق���ام �ملدينة 

�حتجاجًا على قمع �لتظاهر�ت.
ويف �لنجف �شقط نحو 20 جريحًا يف 
مو�جهات مع حر��ض مرقد حممد باقر 
�حلكيم �لذي تعر�ض للحرق على �أيدي 
ذوي متظاهرين قتلو� خالل حماولتهم 

�قتحام �ملرقد يوم �جلمعة..
وبدت �ل�ش���عار�ت �ملرفوعة يف غالبية 
م���دن �لتظاه���ر�ت مت�ش���ابهة من حيث 
�لكتف���اء  رف����ض  وه���ي  �مل�ش���مون، 
بخطوة ��ش���تقالة �حلكوم���ة و�ملطالبة 
باإقالة �لرئا�ش���ات �لثالث كلها، و�إجر�ء 
�نتخاب���ات مبك���رة بقان���ون �نتخابات 
جديد وو��شح، و�إن�شاء حمكمة خا�شة 
بق�ش���ايا �لف�ش���اد وتق���دمي �ملتورط���ن 

للمحاكمة، ومنع �شفر �ملتهمن.

جري��ح  األ��ف   19 م��ن  واأك��ر  قتي��ا   432  

بعد �أ�ش���ابيع من �لعنف �ملتو��ش���ل �ش���د �ملتظاهرين 
م���ن  ع���دد  �أعل���ن  �لقتل���ى و�جلرح���ى،  مئ���ات  خل���ف 
�ملحافظ���ات �حلد�د، على خلفية �لأحد�ث �لأخرية يف 
حمافظت���ي �لنجف وذي ق���ار، فيما خي���م �حلزن على 

�لعا�شمة بغد�د.
و�فرت����ض ع�ش���ر�ت �ل�ش���بان يف نفق �ش���احة �لتحرير 
�لأر����ض فيما غطتهم �لأكفان �مللطخة بالدماء، تعبريً� 
عن �حلزن و�لت�ش���امن مع �ملحتجن يف �لنجف وذي 

قار، كما �أظهرت عد�شة )�لحتجاج(.
و�أوق���دت �ل�ش���موع ح���ول �ل�ش���بان �لذي���ن حاول���و� 
م���ن خ���الل مبادرته���م نق���ل �ش���ورة �إىل �لع���امل ع���ن 

حج���م �لنتهاكات و�لعن���ف �ملفرط �ل���ذي يتعر�ض له 
�ملتظاه���رون من���ذ �ش���هرين، كما ق���ال م�ش���اركون يف 

�لفعالية حتدثو� ل� "نا�ض".
فيما ��شطف ن�ش���وة و�أطفال و�أقامو� �ل�شلو�ت على 
�أرو�ح �ل�ش���حايا، مطالب���ن باإيق���اف حم���الت �لعنف 

�لتي تطال �ل�شبان �ملحتجن.
وم���ا ت���ز�ل حمافظ���ة �لنج���ف ت�ش���هد �و�ش���اعًا غ���ري 
م�ش���تقرة، فيما تعي�ض حمافظ���ة ذي قار �أجو�ء هادئة 
وحذرة بعد �أيام د�مية، كما تتو��ش���ل حمالت �لعنف 
�ش���د �ملتظاهري���ن يف �لعا�ش���مة بغد�د، خا�ش���ة قرب 

ج�شر �لأحر�ر.

�أعلنت وز�رة �ل�شحة يف �إقليم كرد�شتان 
�أم����ض �لأح���د عن ��ش���تعد�دها ل�ش���تقبال 
ومعاجل���ة جرحى �لتظاهر�ت يف و�ش���ط 

وجنوبي �لعر�ق.
وذكر بيان �شادر عن �لوز�رة �أن "حكومة 

�إقلي���م كرد�ش���تان تعل���ن ع���ن ��ش���تعد�دها 
ل�ش���تقبال ومعاجلة جرح���ى �لتظاهر�ت 
يف و�ش���ط وجن���وب �لعر�ق �لت���ي خلفت 
�لعديد من �ل�شحايا و�مل�شابن �لذين هم 

بحاجة �إىل �ملعاجلات �لطبية".
"وله���ذ� �لغر����ض  �أن���ه  و�أ�ش���اف �لبي���ان 

وز�رة �ل�ش���حة حلكومة �إقليم كرد�ش���تان 
تعلن عن ��شتعد�د م�شت�شفياتها ل�شتقبال 
ومعاجلة �جلرح���ى وتوفري �حتياجاتهم 

�لالزمة".
وياأم���ل �لبي���ان �أن "جت���ري �لتظاه���ر�ت 
ب�ش���كل �ش���لمي بعيدً� عن �لعنف، ونتمنى 

�ل�شفاء �لعاجل للجرحى".
هذ� وي�شهد �لعر�ق منذ �شهرين تظاهر�ت 
�ش���د �حلكومة �أ�شفر رد �ل�ش���لطات عليها 
عن �ش���قوط �أكر من 420 قتياًل و�إ�شابة 
بغ���د�د  �لعا�ش���مة  يف  بج���روح  �لآلف 

وحمافظات �لو�شط و�جلنوب.

�سالة الغائب على اأرواح ال�سحايا..
م�ساهد من احلزن واالحتجاج يف جامعة املو�سل.. حداد وت�سامن مع املتظاهرين 

�سبان تغطيهم "اأكفان ملطخة" يف التحرير.. 
بغداد تعلن حزنها بال�سلوات وال�سموع 

اإقليم كرد�ستان يعلن ا�ستعداده ال�ستقبال ومعاجلة جرحى التظاهرات يف العراق

ح�سيلة �سهرين من االحتجاجات 
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يف �لتاأريخ �لعر�قي �لقدمي و�ملعا�شر �أرتبط متوز دوما ك�شهر 
ومو�شم للتحولت و�لتغري�ت �لتاأريخية مقرونا باإرث ح�شاري 
ممتد عرب �شخ�ش���ية )تيموزي �أو دميوزي( �لأ�شطورية، حتى 
�أن �لكث���ري ممن يعمل �أو ير�قب جمري���ات �لأحد�ث يف �لعر�ق 
يربطون بن هذ� �ل�ش���هر و�لرتقب يف ح�ش���ول ما ل يتوقع �أو 
مم���ا ت�ش���مره �لأح���د�ث من تقلب���ات جوهرية، حت���ى �أن بع�ض 
�ملر�قبن �ملحايدين يرون �أن �إقرت�ب مو�ش���م �ل�شيف �لذي يعد 
�ش���هر متوز ه���و غاية ما يتمظهر به مو�ش���م �حلركة و�لأحتكاك 

هو �ملوؤ�شر �لفعلي للتنبوؤ مبا بعده �أو ما فيه.
يف مت���وز من ع���ام 2018 بد�أت حركة �أحتجاج���ات قوية جد� 
يف مدينة �لب�ش���رة جنوبي �لعر�ق و�أمتدت لبع�ض �ملحافظات 
�جلنوبي���ة، حت���ت تاأثري �لعو�م���ل �ملناخي���ة �ملحر�ش���ة و�لتي 
يع���اين منه���ا وم���ن �أثارها �أهل ه���ذه �ملحافظ���ات، و�لتي تظهر 
�لنق�ض �لفعلي يف �لكثري من �خلدمات �ل�شرورية و�مللحة وما 
يتطلب تاأمينها عادة مع �أ�ش���تد�د مو�ش���م �حل���ر�رة، ويف غياب 
دور �لدول���ة وحركته���ا و�إن�ش���غال قادتها يف �أمور و�ش���ر�عات 
ت���دور على م�ش���الح �شخ�ش���ية وفئوي���ة غابت تل���ك �خلدمات، 
وعان���ى �ملو�ط���ن �لأمري���ن يف مو�جهة �لكثري من �مل�ش���تحقات 
�حلياتية و�أهمها نق�ض خدمات �ملاء �ل�شالح لل�شرب و�لكهرباء 
�ل�شرورين يف �أب�شط ما ميكن �أن يتمتع به �لعر�قي، كمو�طن 
ينتظ���ر يف كل ع���ام وع���ود جوف���اء بتلبي���ة تل���ك �لأحتياج���ات 
و�لتغل���ب عليها، خا�ش���ة مع ر�ش���د �لكثري من �مل���ال �لعام لتلك 

�ملهمة ولكن بدون جدوى �أو نتيجة ملمو�شة.
يف �أو�خ���ر مت���وز ع���ام 2015 �ش���دحت حناج���ر �ملتظاهرين 
ولأول م���رة بال���كالم �ل���ذي يع���د حمظ���ور� يف جمتم���ع يتميز 
بح�شا�ش���ية خا�ش���ة جته �مل����ض بالدي���ن ورم���وزه، ولأول مرة 
�ش���هدت �لطبق���ة �ل�شيا�ش���ية يف �لعر�ق من حر�ج���ة �ملوقف مع 
�إ�شر�ر �ل�ش���ارع �لعر�ق باأتهامها باأنها ت�شتغل �لدين وق�شاياه 
وقد�ش���يته لل�شرقة و�لف�شاد، وكاد �لو�شع �أن يتطور �إىل ما هو 
�أك���ر قوة و�أ�ش���د يف حدي���ة �خلطاب �جلماه���ريي لول عاملن 
مهم���ن تد�خال مع���ا و�أجه�ض هذ� �حلر�ك �ملتط���ور، �لأول كان 
نزول �أطر�ف �شيا�ش���ية حم�شوبة على �لتيار �لديني �ل�شيا�شي 
�لعر�قي مع �ملتظاهرين ومن ثم �لأ�ش���تحو�ذ على قر�ر �حلر�ك 
و�أ�ش���تقالليته وفاعليته، وبالتايل �أمت�ش���ا�ض عو�مل �لندفاع 
و�لتطور �لتي ت�ش���مح ل���ه بالتبلور نحو وجه���ة حمددة موؤثرة 

وحا�شمة.
�ن  ما حدث يف ت�شرين �أول 2019 مل  يكن حدث عابر ومل يكن 
�إر�دة خارجية بقدر ما كان متوقع وحتمي �شت�ش���هده �ل�ش���احة 
�لعر�ق���ي يف حلظ���ة م���ا، يف م���ا كنت �أتوق���ع �أن يك���ون �حلدث 
يف �أو�ئ���ل ماي���و �أو حزي���ر�ن ليعيد م�ش���هد مت���وز 2018 يف 
�لب�ش���رة ولكن ب�شورة �أو�شع تاأخر كثري� عن موعده �ملحتمل، 
وقد يكون هذ� �لتاأخري يف م�ش���لحة �حلر�ك ون�ش���جه ون�شج 
توجهاته خا�ش���ة بعد �أن جنح يف �أن يعزل نف�شه لأول مرة عن 
بع����ض �أركان �لطبقة �ل�شيا�ش���ية �حلاكمة و�لت���ي تلوح وتعلن 
رغبته���ا يف �لإ�ش���الح وهي �ش���ريك يف كل �ملنظوم���ة �حلاكمة 
وفاعل �أ�شا�شي فيها، ما �شعن �إليه �أمريكا وتوقعته كان حا�شر� 
وتالقي���ا م���ع رغب���ة �ل�ش���ارع �لعر�ق���ي يف �لتخل�ض م���ن كامل 

�ملنظومة �ل�شيا�شية بكل �أطيافها وتوجهاتها و�أرتباطاتها.

ملاذا ت�سرين؟

عد�سة: حممود روؤوف

 فا�سل الن�سمي

في �ساحة التحرير اأ�س�ص 
متظاهرون ثالثة »معار�ص«، 

مما تبقى من مالب�ص وخوذات 
ومعدات متوا�سعة للحماية 

واأعالم وطنية خ�سبت بدماء 
ال�سباب المتظاهرين الذين 

�سقطوا �سحايا للر�سا�ص الحي 
والقنابل الم�سيلة للدموع 

التي ا�ستخدمتها قوات االأمن 
الحكومية �سدهم.

كونه���ا  �إىل  �أق���رب  �أنه���ا  تب���دو  �ملعار����ض 
»معار�ض ل���الأمل« و�لحتجاج منه���ا �إىل �أي 
�ش���يء �آخ���ر. حت���ى �إن �أح���د �ملعار�ض �ش���م 
�شورة لأحد �ل�شباب �ملتوفن وقد �نغر�شت 
قنبلة دخانية يف عينه �لي�ش���رى! كذلك �شم 
�ش���ور� ل�ش���باب بعمر �لورد قتلو� ب�ش���احة 
�لتحرير يف �ليوم �لأول من �نطالق موجة 
يف  �ملا�ش���ي،  �أكتوب���ر   1 يف  �ملظاه���ر�ت 
�إ�ش���ارة �إىل �أن �ل�ش���لطات �حلكومية عقدت 
�لعزم منذ �ليوم �لأول على قمع �ملظاهر�ت 

و��شتخد�م �لعنف �ملفرط �شدها.
وثمة �أي�ش���ًا خ���وذ�ت �حلماي���ة، ونظار�ت، 
و�أحذي���ة ممزق���ة، و�أع���الم تغطيه���ا �لدماء، 
وم�شبحات ومالب�ض متو��شعة كان يقتنيها 
ويرتديها �ل�ش���حايا، و�ش���ظايا م���ن عربات 

�لتك تك �لتي �نفجرت يف �شاحة �لتحرير.
�ملعر�ض �لذي �فتتح منذ نحو �أ�ش���بوع على 
�لر�ش���يف �ملقابل لن�شب �حلرية يف �شاحة 
�لتحرير، متو��ش���ع جدً� وي�ش���به تو��ش���ع 
�ل�ش���باب، �إل �أنه مبعنى �آخر غني من حيث 
�لدللة وجدير بفقر �ل�ش���باب �لذين �شقطو� 
على دروب �لبحث ع���ن وطن جدير باأبنائه 

وبهم.
ومن ور�ء �لتو��ش���ع �لو��ش���ح �لذي تظهر 

ب���ه �ش���ورة �ملعار����ض، وقف���ت جه���ود غري 
قليلة ور�ء ذلك، بذلها نا�شطون و�شخروها 

للح�شول على كل قطعة ب�شيطة �أو تفا�شيل 
درب  ورف���اق  لأ�ش���دقاء  تع���ود  �ش���غرية، 

�شقطو�، من �شاأنها توثيق ما حدث.
يقول �لنا�شط حممد �ش���لمان �إن "جمموعة 

قليل���ة  غ���ري  بجه���ود  قام���ت  �ل�ش���باب  م���ن 
لتجميع �لتفا�ش���يل حتى �ل�شغرية منها يف 

�ملعار�ض" .
وي�شيف �أن "�ل�ش���باب ��شطرو� يف �أحيان 
كثرية �إىل من ير�فق �ل�ش���حايا من �ل�شباب 
ملنازلهم كي يح�شلو� على بع�ض �لتفا�شيل 
�ملتعلقة بهم، مثل �لقمي�ض �مل�شرج بالدماء 
�أو �مل�ش���بحة �ل�ش���غرية، وحت���ى �لنع���ل �أو 

�حلذ�ء �ملمزق" .
بت�ش���كيل  قام���و�  »�لنا�ش���طن  �أن  ويوؤك���د 
مهمته���ا  �ل�ش���باب  م���ن  خا�ش���ة  جمموع���ة 
جم���ع كل ما يتعلق ب�ش���هد�ء �ملظاهر�ت من 
مقتنيات وتفا�شيل حتى لو كانت �شغرية«. 
وع���ن �أهمية ودللة معر�ض م���ن هذ� �لنوع 
ي�ش���رح �ش���لمان: "مثلما ت���رى ظروفنا غري 
م�ش���تقرة و�ملعار����ض تق���ام على �لأر�ش���فة 
وميك���ن �أن تهجم علينا �لق���و�ت �حلكومية 
يف �أي حلظة، لكن ذلك غري مهم بالن�شبة لنا، 
م���ا يهمنا توثيق هذه �للحظ���ة �لعظيمة يف 
تاري���خ �لبالد وما جنم عنها من ت�ش���حيات 
كب���رية وما قابلها من عنف رهيب تعف عنه 

حتى �أعتى �لأنظمة �لديكتاتورية" .
بالن�ش���بة  �مل�ش���تقبلية  �خلط���و�ت  وع���ن 
ملعر�ض �ل�ش���حايا و�إمكاني���ة نقله �إىل مكان 
�آخ���ر، يوؤكد �ش���لمان �أن »�ل�ش���باب يقومون 
بالإج���ر�ء�ت �لالزمة لنق���ل جميع �ملعار�ض 
�لث���اين  للطاب���ق  وتفا�ش���ليها  ومقتنياته���ا 
للمطع���م �لرتكي )جبل �أحد( بعد ��ش���تكمال 
متطلب���ات ذل���ك، كذل���ك نفكر يف �حل�ش���ول 
على مقتنيات ل�ش���هد�ء م���ن بقية �ملحافظات 

لنعر�شها فيه«.
ي���زور �ملعر����ض يومي���ًا �آلف �ملتظاهري���ن 
و�ملاري���ن م���ن �ش���احة �لتحري���ر، وكثريون 
يف  �لتدقي���ق  بال���غ  بح���زن  يطي���ل  منه���م 
�لتفا�ش���يل �ملعرو�ش���ة فيه، وهي تفا�ش���يل 
يف  ج���رى  م���ا  بفد�ح���ة  �جلمي���ع  تذك���ر 
�نتفا�ش���ة �ل�ش���باب �لعر�قي���ن �ملتو��ش���لة 
منذ �شهرين، وتذكر �أي�ش���ًا، �لنا�ض بحقيقة 
نظامه���م »�لدميقر�طي« �ل�ش���كلي �لذي �أقدم 
عل���ى �لتنكي���ل مبو�طني���ه ملج���رد تفكريهم 
و�ملطالب���ة  مظاه���ر�ت  يف  باخل���روج 
بالإ�ش���الح وباحلق���وق �لتي كفلها د�ش���تور 

بالدهم �لد�ئم.

)الباب ال�سرقي، الر�سيد، 
ال�سورجة، ال�سوق العربي( 

نهار ال�سبت ٣٠-١١-٢٠١٩. من 
ال�ساعة ١٢:١٥ اإلى ال�ساعة 

.٣:٠٠
1. �لتجو�ل �مل�شائي مينعني من ��شت�شكاف 
حال �لأ�شو�ق يف �لنهار، فكانت هذه �جلولة 
�لت���ي ب���د�أت عند �لب�ش���طيات �ملنت�ش���رة يف 
حميط موقفي �شيار�ت �لطري�ن و�لتحرير، 
فوجدت �أن �لأمور طبيعية وكذلك بالن�شبة 
ل�شارع �ل�ش���عدون باجتاه �شاحة �خلالين، 
فالب�ش���يطات كث���رية ج���دً� ومتنوع���ة وكل 

�ملحال، تقريبًا، مفتوحة.
ج�ش���ري  ب���ن  �لفا�ش���ل  �جل���زء  يف   .2
�جلمهورية و�ل�شنك من �شارع �لر�شيد كان 
�لو�شع خمتلفًا ب�شكل كبري، فتقريبًا ل تزيد 
ن�ش���بة �ملحال �ملفتوحة يف �ل�شارع و�لزقة 
�لفرعي���ة ع���ن 10٪. وه���ذ� م���ا حملني على 
�لعتق���اد �أن �لأمر �ش���يكون �أ�ش���و�أ يف بقية 

�شارع �لر�شيد.
3. ما �أن جتاوزت ج�ش���ر �ل�شنك حتى كانت 
�ملفاج���اأة لفت���ة، فاملح���ال مفتوحة بن�ش���بة 
تزي���د على �ل�90٪، يف �ل�ش���ارع ويف �لأزقة 

�ملوؤدية منه �إىل �ش���ارع �جلمهورية. وحتى 
عندم���ا �قرتب���ت م���ن منطقة �لحت���كاك عند 
جامع �ل�ش���يد �ش���لطان علي، �لذي ينت�ش���ب 
عن���ده �حلاج���ز �لأول وجدت �ملح���ال �لتي 
على ركني مدخ���ل �جلامع مفتوحة ،وهكذ� 
بع����ض �ملح���ال �لأق���رب �إىل �حلاج���ز. بع���د 
مقابلت���ان  قي�ش���ريتان  هن���اك  �حلاج���ز 
لبع�ش���هما على جانبي �ل�شارع مفتوحتان، 

ب�شكل كامل لكن �أمام.
4. هن���اك حمال مفتوحة يف حميط �ش���احة 
حاف���ظ �لقا�ش���ي لكنه���ا قليل���ة ج���دً�، وعند 
�ش���عودي �إىل �جل�ش���ر كانت هناك �ش���يارتا 
حم���ل حتم���الن ب�ش���اعة م���ن �أح���د �ملحالت 

�ملوجودة على مين �مل�شاعد.
5. �شعدت �جل�شر ل�شتطالع �لو�شع، وعند 
�حلاج���ز �ملطل على �جلرف حيث ينت�ش���ب 

حاج���ز كونكريتي عال مين���ع �ملحتجن من 
�لعبور باجتاه ج�شر �ل�شهد�ء، جتّمع �شباب 
ير�قبون �لو�شع هناك، فوقفت بينهم وبعد 
�أق���ل من 10 دقائق �ش���معنا ما يقارب �لأربع 
�إطالقات من �لر�شا�ض �حلي، �أدى �شماعها 
�إىل �أحد�ث �رتباك وهروب، ثم عاد �مل�ش���هد 
�إىل �له���دوء وبد�أ �جلميع يع���ودون ملر�قبة 
م�ش���در �لطالق���ات لك���ن وبع���د ث���و�ن عاد 

�ش���وت �لطالقات ليدف���ع �أغلب �ملوجودين 
�إىل �لنزول من �جل�ش���ر. عندها لفت نظري 
�أمر�ن، �لأول هو ��شتمر�ر م�شور حمرتف 
مبر�قب���ة م�ش���در �لإطالقات بع���ن كامرته. 
و�لث���اين ه���و �جت���اه �ش���ابة نح���و �مل���كان 
لت�ش���وره بهاتفه���ا لكن حلقتها �ش���ديقة لها 
وجرتها بعيدً� عن �ملكان �خلطر. و�أنا �أنزل 
من �جل�ش���ر لحظ���ت ر�فعة حتمل �شخ�ش���ًا 

يغل���ق نو�فذ �أحد �لبناي���ات، �ملوجودة على 
جهة �ل�شارع �لو��ش���ل مبا�شرة بن �جل�شر 
و�شاحة �لوثبة، ب�شفائح �حلديد حلمياتها 

من �حلر�ئق.
6. خرجت من مكان �حلدث باجتاه �ش���احة 
�لوثبة ومنها �إىل �ل�شوق �لعربي هناك كان 
�لو�ش���ع طبيعيًا ج���دً�، ومن �ملم���ر �ملحاذي 
لل�ش���وق و�ملتجه �إىل �ش���ارع �لر�ش���يد دلفت 

بن زحام �ش���ديد للمتب�ش���عن، ويف �شارع 
�لر�ش���يد مل يختلف �لو�شع �ش���وى بوجود 
�أع���د�د، لي�ش���ت كث���رية لكنه���ا مالحظة، من 
�ش���رطة مكافحة �ل�ش���غب وكذلك من عنا�شر 
يف �جلي�ض، كما �أح�ش���ب. قررت �أن �أو��شل 
�لطري���ق �إىل �حلاجز �ملنت�ش���ب عند متثال 
عب���د �لكرمي قا�ش���م، ث���م �أعود لك���ن تبن �أن 
�حلاجز فيه ممر و��شع لعبور �مل�شاة. وهو 
م���ا مل يكن موج���ودً� يف �آخر م�ش���اهدة يل، 
عربت���ه و�إذ� باملحال �ملنت�ش���رة يف �مل�ش���افة 
�لفا�ش���لة ب���ن �حلاجزي���ن و�لت���ي �فرت�ض 
�إنه���ا م���كان توتر و�ش���قوط قنابل �ش���وتية 
وغازي���ة، مفتوح���ة، لي�ش���ت كلها لك���ن عددً� 
كب���ريً� منها و�ل�ش���ابلة يروحون ويجيئون 
ولول �أن �زدياد عنا�ش���ر �ل�ش���رطة �ملقنعن 
يف تلك �ملنطقة �آثار قلقي لو��ش���لت �مل�شري 
باجت���اه �حلاج���ز لت�ش���جيل �مل�ش���هد هن���اك 

ب�شكل �أو�شح.
٧. مل يختل���ف �لو�ش���ع عن���د عودت���ي عل���ى 
�ش���ارع �جلمهورية ”�خللف���اء“ �إل بوجود 
رتل م���ن �ل�ش���يار�ت �لتابعة لق���وة مكافحة 
�ل�ش���غب متوقف���ة يف �لطري���ق من �ل�ش���وق 
�لعربي باجتاه �لوثبة ، وبع�ض عنا�ش���رها 

كانو� يتب�شعون

بغداد و�سط  التحرير  �ساحة  لالألم" في  "معار�ص 

تت�سمن ماب�ص وخوذات وبقايا عبوات الر�سا�ص واأعامًا وطنية 
خ�سبت بدماء المتظاهرين

يوميات متظاهر يكتبها : �سعدون حم�سن �سمد 

اأ������س�����واق ����س���اح���ات االح���ت���ج���اج
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عد�سة: حممود روؤوف

 �سجاد �سامل ح�سني 
 
لي����ض غريب���ًا عل���ى ه���ذه �ملدين���ة �أن ت�ش���بح �أيقون���ة ثورة ت�ش���رين 
ورمزيتها، كل �شيء يف تاريخها ي�شري �ىل مقاومة �لظلم و�لطغيان، 
منه���ا يبتدئ �لوع���ي �لحتجاجي �ملتح�ش���ر، منها �ل�ش���ر�رة �لأوىل 
و�ملحافظة على �ل�شتمر�رية و�لثبات و�ل�شمود �ىل �لن�شر �ملوؤزر. 
ل تعف���ي �لعاطفة من عر�ض �حلقائق و�ملوؤ�ش���ر�ت يف مر�حل مهمة، 

فكيف بد�أت �لثورة ولحت تبا�شريها من و��شط ؟
كان���ت �أوىل �لحتجاج���ات �ل�ش���عبية �لهادف���ة لبن���اء �لدول���ة �ملدنية 
و�ملطالب���ة بالعد�ل���ة �لجتماعي���ة ع���ام 2011، �ذ �تفق �ل�ش���عب رغم 
�لرتهيب و�لقمع �ن يخرج يوم 25 �ش���باط من ذلك �لعام يف �ش���احة 

�لتحرير ويف بقية �ملحافظات للتنديد ب�شيا�شات �لنظام �لظاملة. 
لكن و��شط كانت على موعٍد مبكر، تتقدم �ل�شعب يف مطالبه و�ل�شبق 
يف ني���ل طموحاتِه، خرجت حينها مدينة �لكوت يوم 16 �ش���باط يف 
مظاه���رة عارم���ة، جر�ض �إن���ذ�ر مبكر للحكوم���ة �ملحلي���ة �لتي لذت 
بالفر�ر ، ذلك �لإنذ�ر �لذي مل يفهمه �لفا�ش���دون �للذين يبحثون �لآن 
عن خمرج �آمن من ورطتهم �تقاء �ملحاكمات و�ملالحقات �لقانونية. 
�إن �لث���ور�ت خط تر�كمي وجهود حثيث���ة د�ئبة كما تعلمنا �لتجارب 
�لثورية وحركة �لتاريخ، لذ� ل ميكن فهم ثورة ت�ش���رين 2019 دون 
�لإ�ش���ارة �ىل ما �ش���بقها من حر�ك جماه���ريي �أو " بروفات ثورية " 
خا�شة يف �أعو�م 2011 و2015 ويف كل هذه �ملنعطفات �لتاريخية 
�ملهم���ة يربز دور مدينة �لك���وت يف وقوف �أهاليها بج���ر�أة للمطالبة 

بحقوقهم �خلا�شة وبالق�شايا �لوطنية �لكربى. 
�أم���ا يف ث���ورة ت�ش���رين ع���ام 2019 فق���د �نطلق���ت بوعيه���ا �لوطني 
�لطبقي ب�ش���ر�رة �ل�ش���هيد و�ش���ام �جلعيفري ) بو عزي���زي �لعر�ق ( 
�ش���هيد لقمة �لعي�ض �لذي  مل ت�شل ر�شالته لل�شلطات �لقمعية �ملحلية 
�إل عرب �لت�ش���حية بحياته بعد �أن و�شل قمة �لياأ�ض وهو يرى تعدي 
�ل�ش���لطات على رزق���ه وقوت عيال���ه .. لكنه كان ياأ�ش���ًا ملهم���ًا �أو �أنه 

�لياأ�ض �لذي يطهر �ل�شعب من لعنة �جلرب كما يقول مظفر �لنو�ب. 
م���ا يهمن���ا لي�ض �لتفاخر يف ذك���ر مناقب مدينتنا ) وم���ن حقنا ذلك (، 
ما يهمنا حقًا هو هذ� �لدر�ض �لثوري �لذي نتعلمه يوميًا يف �ش���احة 
�لحتجاج : �إن �ل�شعب قادر على �أجرت�ح �ملعجز�ت، و�إن �لإن�شان ل 
يبقى خانعًا طول حياته، حالنا كحال بقية �ل�شعوب وبقية حمافظات 
�لع���ر�ق، ما �أن يتحقق �لظرف �ملو�ش���وعي وتتوفر �لإر�دة �ش���رتى 
�ش���عبًا غري �ل�ش���عب �لذي تفاقمت يف ذمِه �لأفكار �ل�ش���لبية، �خلاطئة 
بال�ش���رورة، خال�شة �لدر�ض �أن نثق د�ئمًا بجماهري �شعبنا وقدرتها 

على �لتغيري .

وا�سط .. مدينة الوعي الثوري 
 اأكثم �سيف الدين

 
وميادي���ن  �ش���احات  يف  تتو��ش���ل 
وم���دن  بغ���د�د  �لعر�قي���ة  �لعا�ش���مة 
�جلنوب لليوم �لثالث على �لتو�يل، 
مر��شم عز�ء �شحايا �لتظاهر�ت بعد 
�أ�شبوع د�م رفعت خالله قو�ت �لأمن 
من �ش���قف �لعنف �إىل م�شتويات غري 
م�ش���بوقة، ما ت�ش���بب مبقتل ع�شر�ت 

�ملتظاهرين و�إ�شابة مئات �آخرين.
و�أقيمت جمال�ض �لعز�ء يف �شاحات 
وبغ���د�د،  و�لنا�ش���رية،  �لنج���ف، 
و�ل�ش���ماوة، و�شمت �شور �ل�شحايا 
يف  �لع���ز�ء  ذويه���م  تلق���ى  �لذي���ن 
�ل�ش���احات �لعامة، يف ح���ن يتلقون 
�لعز�ء ع�شرً� يف جمال�ض �أخرى يف 

منازلهم.
و�لتالح���م  �لتعاط���ف  حال���ة  وب���دت 
د�خل �ملجتمع �لعر�قي ملحوظة، �إذ 
�أقيمت مر��شم �لعز�ء يف مدن �أخرى 
مل ي�ش���قط فيها �شحايا مثل �لفلوجة 

و�لرمادي و�ملو�شل وتكريت.
�لزي���دي،  ه�ش���ام  �لنا�ش���ط  وق���ال 
�إن "غالبي���ة �ل�ش���حايا �أقيم���ت له���م 
�ش���احات  د�خ���ل  ع���ز�ء  جمال����ض 
�لتظاه���ر بالتز�م���ن م���ع تل���ك �لت���ي 
�أقيمت يف منازله���م"، مبينا �أن "تلك 
�ملجال����ض �أ�ش���بحت �أ�ش���به بالتقلي���د 
�ملتع���ارف عليه يف عموم �ملحافظات 
�لتي ت�ش���هد تظاهر�ت، حيث ي�ش���يع 
�ل�ش���هد�ء من د�خ���ل �ل�ش���احة، ومن 
ثم يعود ذووهم و�أ�ش���حابهم بعد �أن 
يو�روهم �ل���رى �إىل جمل�ض �لعز�ء 
يف �ل�ش���احة ل�ش���تقبال �ملعزين، كما 

ي�شتقبلونهم يف منازلهم م�شاء".
�ش���احات  ع���ز�ء  جمال����ض  و�ش���هدت 
�ملعزي���ن،  �آلف  تو�ف���د  �لتظاه���ر 
وبع�ش���هم ل تربطه���م �أي���ة عالق���ات 

بال�شحايا، كما �شهدت م�شاركة وفود 
من ع�شائر �ملحافظات �ملختلفة �لتي 
ع���دت تل���ك �ملجال����ض ممثل���ة جلميع 

�لعر�قين.
وقال �ل�ش���يخ عام���ر �جلبوري، وهو 
�أحد �ش���يوخ حمافظة �ش���الح �لدين: 
"�شكلنا وفودً� متثل ع�شائر حمافظتنا 
�ملختلف���ة، وقمنا باأد�ء و�جب �لعز�ء 
لذوي �شهد�ء �لتظاهر�ت، وح�شرنا 
معهم يف �ملجال�ض، ووفود �لع�ش���ائر 
تتنق���ل ب���ن �ملحافظات لت�ش���ارك يف 

يف  وم�ش���اركتنا  �لع���ز�ء،  مر��ش���م 
تق���دمي �لتع���ازي ه���ي �أق���ل و�ج���ب، 
ل�شيما �أن �ل�ش���هد�ء �شحو� بدمائهم 

من �أجل �لعر�ق".
ومل يك���ن و�ش���ول وف���ود �لع�ش���ائر 
�إذ  �لع���ز�ء،  جمال����ض  �إىل  مي�ش���رً� 
�أحيان���ًا  �لأم���ن  عنا�ش���ر  مينعه���م 
م���ن دخ���ول �ملحافظ���ات، ما ت�ش���بب 
بانتقاد�ت و��ش���عة لتل���ك �لإجر�ء�ت 

�لأمنية.
و�عترب �شيا�ش���يون �أن تلك �ملجال�ض 

�لقم���ع  عل���ى  �ش���اهد  �إىل  حتول���ت 
�حل���زب  ع�ش���و  وق���ال  �حلكوم���ي، 
�ل�شيوعي �لعر�قي، �أجمد �لفر�جي، 
�إن "ن�ش���ب جمال����ض �لع���ز�ء د�خ���ل 
�ش���احات �لتظاه���ر ن���وع م���ن رو�ية 
ق�شة �لدم �لعر�قي �لذي �أريق دفاعًا 
عن ق�ش���ية �آمن بها �ل�شعب، ف�شحى 
بدمه من �أجلها، كما �أنها �ش���اهد على 
حكوم���ة قتلت �أبناء �ش���عبها من �أجل 

�لبقاء يف �ل�شلطة".
و�أكد �لفر�ج���ي �أن "�ملالحظ يف تلك 

لل�ش���عب  خ�ش�ش���ت  �أنه���ا  �ملجال����ض 
فق���ط، و�أن �ملجرم���ن و�جلالدين مل 
يح�ش���روها، �إذ مل تكل���ف �حلكوم���ة 
ول قادة �لقمع �أنف�شهم بح�شور تلك 
�ملجال�ض �أو �إر�شال موفدين عنهم، ما 
يجعل �ل�شورة و��ش���حة ملع�شكرين 
متقابل���ن، وهما �ش���عب م�ش���ح �أمام 

جالد �ل�شلطة".
وعلى و�ش���ائل �لتو��شل �لجتماعي 
عل���ق عر�قي���ون عل���ى تل���ك �ملجال�ض 
ل���ذوي  مو��ش���اتهم  ع���ن  معربي���ن 

�لقتلى، ومنتقدين �لقمع �حلكومي. 
وكت���ب نيب���ال �لبات���ع: "لعن���ة �لل���ه 
على �ملجرم���ن. متى يتوقف �ش���الل 
�لدم �لعر�قي؟". ودعا �ش���عد فرحان 
بالرحمة لل�ش���هد�ء، و�ل�شرب لأهلهم، 
موؤكدً� �أنهم "�شيبقون يف �شمائرنا، 
�لأب���د".  �إىل  �لتاري���خ  و�ش���يذكرهم 
وكتب غ���زو�ن ك���رمي زي���ن �حلامد: 
"م���ن �لرم���ادي قلوبن���ا معك���م، �لله 
�لل���ه  �أبط���ال.  ي���ا  �ش���هد�ءكم  يرح���م 

ين�شركم".

 م�سطفى حبيب

ت�ش���رين  من���ذ  �لحتجاج���ات  تتو��ش���ل 
ت���زد�د  ي���وم  كل  ويف  �ملا�ش���ي،  �لأول 
�أع���د�د �ملحتج���ن يف بغ���د�د و�ملحافظات 
�ل�ش���د�مات  معه���ا  وتتز�ي���د  �جلنوبي���ة، 
�ليومي���ة ب���ن �ملتظاهرين وق���و�ت �لأمن 
قتي���ل  ب���ن  �ل�ش���حايا  ع�ش���ر�ت  خملف���ة 

وجريح.
ب���ن  �لو��ش���ح  �لتن�ش���يق  غي���اب  ورغ���م 
يف  متوحدي���ن  �أنه���م  �إل  �ملتظاهري���ن، 
لتخل���ق  يحملونه���ا  �لت���ي  �ل�ش���عار�ت 
�أج���و�ء م���ن �لوحدة �لوطني���ة طاملا كانت 
غائب���ة ل�ش���نو�ت م�ش���ت يف بل���د معروف 
و�لقومي���ة  �لطائفي���ة  �لنق�ش���امات  عن���ه 

و�لعرقية.
و�لتعا�ش���د  �لوطني���ة  �مل�ش���اعر  وتنام���ي 
ب���ن �لعر�قين وحتى �ش���كان �مل���دن �لتي 
مل ت�ش���ارك يف �لحتجاجات يف �ملو�ش���ل 
و�لأنب���ار و�ش���الح �لدي���ن، �ش���اهمت يف 
مكافح���ة عب���ار�ت عن�ش���رية متد�ولة منذ 
ع�شر�ت �ل�ش���نن، و�أخرى متعلقة بتمييز 

عن�شري.
جنوب���ي  وع�ش���ائري  قبل���ي  جمتم���ع  يف 
�لبالد، تخ�شع �لن�ش���اء لأعر�ف ع�شائرية 
وقبلية ظاملة بحقها خ�شو�شًا يف �لب�شرة 
وذي ق���ار وبابل و�لنجف وكربالء، وكان 
مفاجئًا م�شاركة �لن�شاء يف �لحتجاجات 
�ىل جان���ب �لرجال، فالآلف م���ن طالبات 
�ىل  �ن�ش���ممن  و�ملد�ر����ض  �جلامع���ات 
�لتظاهر�ت تاركن �لدو�م يف ح�ش�ش���هم 

�لدر��شة �إ�شوة بزمالئهم من �ل�شباب.
بع�ض �ل�شابات �ليافعات يعرتفن ب�شعوبة 
م�ش���اركتهن و�لعو�قب �لتي ق���د يتلقونها 
لحقًا، �ش���و�ء م���ن �لأه���ل �أو �ملجتمع، �إل 
�أن �أعد�دً� كبرية منهن مل يكرتثن، وكانت 
حما�ش���تهن ه���ي �لت���ي تقوده���ن �أكر من 

ح�شابات �لعاد�ت و�لتقاليد.
وتقول حور�ء حممد وهي طالبة جامعية 
"نو�ج���ه �ش���غوطًا ب�ش���بب  �لب�ش���رة  يف 
م�ش���اركتنا نحن �لن�ش���اء يف �لتظاهر�ت، 
ولكن حل�ش���ن �حلظ �ن قن���اع �لوقاية من 
�لغاز �مل�ش���يل للدموع �ل���ذي تطلقه قو�ت 
�لأمن، كان مفيدً� لنا نحن �لن�ش���اء لإخفاء 

هويتنا �أمام عائالتنا و�أقاربنا".
لك���ن و�ل���د ح���ور�ء رغ���م ذل���ك، �كت�ش���ف 
م�ش���اركتها يف �لتظاهر�ت يف �أحد �لأيام 
عندما �ش���مع �أن �لكليات �أعلنت �لإ�شر�ب 
�لع���ام، ومل تع���د �بنت���ه �ىل �ملن���زل حت���ى 

�لظهر، وتقول حور�ء "لكنه مل يخاطبني 
بن���ربة حادة كما كنت �أتوقع، بل خاطبني 
بلهج���ة هادئة غري معرت����ض على ما �قوم 
ب���ه، ولكن���ه �أب���دى خوف���ه م���ن �لتعر����ض 

لإ�شابة خالل �لتظاهر�ت".
حي���ث  بغ���د�د  يف  �لتحري���ر  �ش���احة  يف 
�لتظاه���رة �لأك���رب عل���ى م�ش���توى �لبالد، 
باتت م�ش���اركة �لن�ش���اء فيها قوية، �ملئات 
منهن ي�شاركن يف �لن�شاطات �لتي جتري 
يف �ل�شاحة من �إ�شعاف �جلرحى و�لر�شم 
على �جلدر�ن ورفع �لالفتات حول مطالب 

�ملتظاهرين.

يف �لع���ر�ق حاله ح���ال �لبل���د�ن �لعربية، 
فاإن ظاهرة �لتحر�ض منت�ش���رة على نطاق 
و��ش���ع، ولكن رغ���م �لتجم���ع �لكبري �لذي 
ت�ش���هده �ل�ش���احة، مل يتم ت�ش���جيل حالت 
لفتة يف �لتحر�ض، بل على �لعك�ض �أ�شبح 
�ل�ش���باب حري�ش���ون عل���ى ع���دم تعر����ض 
�لن�شاء على �لتحر�ض، ملنع ��شتخد�م هذه 
�لظاه���رة �ل�ش���لبية من قبل �أط���ر�ف تريد 

ت�شويه �لتظاهر�ت باأي ثمن.
وفع���اًل، تنت�ش���ر �لعدي���د من �ملن�ش���ور�ت 
عل���ى مو�ق���ع �لتو��ش���ل �لجتماع���ي عرب 
ح�ش���ابات جمهولة وهمية، تن�ش���ر �أخبار 

مزيفة و�ش���ور ومقاطع فيديو عن حالت 
حتر����ض، و�إن حفالت جن�ش���ية جتري يف 
�ش���احة �لتحري���ر، �إل �أن �ل���ر�أي �لع���ام مل 

ي�شدقها مطلقًا.
بل����دة  ومركزه����ا  ق����ار  ذي  حمافظ����ة  يف 
حت����ّول  �لب����الد،  جنوب����ي  �لنا�ش����رية 
نظ����ر  يف  �أبط����ال  �ىل  �ملتظاه����رون 
�لعر�قي����ن جميع����ًا، �إذ �أن �ملحتجن فقط 
بع����د يوم����ن م����ن �نط����الق �لتظاه����ر�ت 
�ح����ر�ق  ومت  �ملدين����ة،  عل����ى  �ش����يطرو� 
جمي����ع مكاتب �لأحز�ب �ملوج����ودة فيها، 
و��شطرت �حلكومة �ىل ��شتخد�م قو�ت 

جه����از مكافحة �لرهاب يف ه����ذه �ملدينة 
دون غريها لل�شيطرة على �لأمور، �إل �أنه 
مل حت�ش����ل �شد�مات بن �لطرفن ب�شبب 
�ل�ش����معة �لت����ي ميتلكه����ا جن����ود مكافحة 

�لإرهاب يف نظر �لعر�قين.
ومن����ذ �أي����ام ب����د�أ �لعر�قي����ون يتد�ول����ون 
�لع�شر�ت من �ملقولت و�لأبيات �ل�شعرية 
�لتي متتدح �ش����كان �لنا�شرية، و�ملفارقة 
�أن �ش����كان �ملدين����ة يعان����ون من����ذ عق����ودً� 
ما�شية من لقب عن�شري وهو �إن �شكانها 
"�ل�ش����جرة  هي  �ملدين����ة  و�إن  "خبث����اء"، 
�خلبيث����ة"، و�إن �أي �ش����خ�ض يقوم بفعل 
�أ�ش����دقائه عب����ارة  ملت����وي يطل����ق علي����ه 

�لنا�شرية". من  جذورك  �أن  "يبدو 
ولكن هذ� �للقب �لعن�شري �أ�شبح �شتيمة 
مل����ن يروج له �لآن خ����الل �لتظاهر�ت، بل 
�ن �لعر�قين �أ�ش����بحو� ميتدحون �شكان 
�ملدي����ح  عب����ار�ت  ويطلق����ون  �لنا�ش����رية 
و�لفكاه����ة، �أحده����ا "نح����ن �ملتظاهري����ن 
يف بغ����د�د، نح����اول من����ذ �أ�ش����ابيع عبور 
�جل�ش����ر �مل����وؤدي �ىل �ملنطقة �خل�ش����ر�ء 
دون حتقي����ق ذل����ك، نطل����ب م����ن �إخو�ننا 
م�ش����اعدتنا  �لنا�ش����رية  يف  �ملتظاهري����ن 

لعبور �جل�شر ب�شرعة".
ق����ول �آخ����ر مل����ن يخاطب �شخ�ش����ًا �ش����قيًا، 
"توقف عن �فعالك �ل�ش����يئة، و�ل جلبت 
ل����ك متظاه����رً� م����ن �لنا�ش����رية لتاأديبك"، 
و�أخ����رى عندم����ا ف����از �ملنتخ����ب �لوطني 
�لعر�قي لكرة �لقدم على نظريه �ملنتخب 
�لقط����ري �لثالثاء �ملا�ش����ي بهدفن مقابل 
هدف و�حد، ن�شر ع�شر�ت �لعر�قين على 
�ش����فحاتهم يقول����ون "يب����دو �ن �لالعبن 
�لذي����ن �ش����جلو� �لهدفن تع����ود جذورهم 

�ىل �لنا�شرية " وغريها �لع�شر�ت.
و�لت����ي  �لعن�ش����رية  �لعب����ار�ت  وم����ن 
تعت����رب �لأ�ش����هر يف �لبالد، ه����ي عبارتي 
"�ل�شروكية" و"�ملعد�ن" �لتي تطلق على 

�ش����كان �ملحافظ����ات �جلنوبي����ة �لفق����رية، 
ورغم �أن تف�ش����ري�ت �لكلمة �لأوىل ت�شري 
�ىل �أ�ش����ولها �ش����ومرية وتعني �ل�ش����كان 
�لأ�ش����لين للع����ر�ق، �إل �أن �لعبارة تطلق 
من����ذ عق����ود طويل����ة بق�ش����د �ل�ش����تحقار 
و�لتقلي����ل من �ش����اأنهم، و�إن �أي �ش����خ�ض 
يقوم ب�شلوك غري ح�شاري يتلقى عبارة 

�شروكي". �أنت  يبدو  بذلك،  قمت  "ملاذ� 
�نط����الق  بع����د  تغ����ري  �حل����ال  ولك����ن 
�لتظاه����ر�ت، �إذ �أن �لحتجاج����ات �لأكرب 
�لت����ي �نطلق����ت م����ن �جلن����وب جعلت من 
عب����ارة "�ل�ش����روكية" فخ����رً�، ويتد�ولها 
�أنح����اء  خمتل����ف  يف  �لعر�قي����ن  جمي����ع 
�لب����الد، وميتدح����ون �ش����كان ه����ذه �ملدن، 
و�أ�ش����بح �ش����كان ه����ذه �مل����دن يفتخ����رون 
يتجنبونه����ا،  كان����و�  بعدم����ا  بالعب����ارة 
و�أ�ش����بحو� �ليوم يكتبون يف من�شور�ت 
لهم عل����ى مو�ق����ع �لتو��ش����ل �لجتماعي 
�أو مل����ف �لتعريف بهم، عبارة "�ش����روكي 

و�فتخر".
�جليل �ل�ش����اب �لذي �أ�ش����عل �لتظاهر�ت، 
�لنتق����اد  �ىل  يتعر�����ض  كان����ت  لطامل����ا 
�ش����نًا  �لأك����رب  �لأجي����ال  م����ن  و�لتجري����ح 
م����ن خ����الل عب����ار�ت �لتقلي����ل من �ش����اأنهم 
يف  منهم����ك  ك�ش����ول  جي����ل  �إنه����م  وم����ن 
�لنرتنت و�ألع����اب �لفيديو، ولكن ما بعد 
�لتظاه����ر�ت تغ����ريت �ملعادل����ة، و�أ�ش����بح 
�حلدي����ث �ملتد�ول ب����ن �لعر�قين يف �أن 
هذ� �جليل م�شّرف و�ش����جاع، وهو �لذي 
�ش����يقود �لتغي����ري، ومل يع����د �أح����د ينتق����د 

هوؤلء �ل�شباب بعد �لآن.
لالهتم����ام  �ملث����رية  �لالفت����ات  �إح����دى 
رفعه����ا رج����الن كب����ري�ن يف �ل�ش����ن خالل 
م�ش����اركتهم يف �لتظاه����ر�ت، خماطب����ن 
�ل�ش����باب، تقول "�ىل �لذي����ن �أيقظونا من 
�شباتنا، وك�ش����رو� حاجز �ل�ش����مت فينا، 

ننحني حتت �أقد�مكم"

مجال�ص عزاء ل�سحايا التظاهرات بميادين و�ساحات االعت�سام

كلمات طائفية �سقطت من قامو�ص المواطن العراقي 
عن�سري��ة؟ عب��ارات  مكافح��ة  ف��ي  ت�سري��ن  احتجاج��ات  �ساهم��ت  كي��ف 
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لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

عالء املفرجي

بذ�كرتن���ا  �رتبط���ت  �لت���ي  �ملدين���ة  �لنا�ش���رية 
�ش���وق  مث���ل  فم���دن  �ل�ش���و�هد..  م���ن  بالكث���ري 
�ل�ش���يوخ و�ل�ش���طرة و�لرفاع���ي وغريه���ا له���ا 

مامييزها ويخلدها.
فالنا�شرية هي زقورة �ور وكل �لرث �ل�شومري، 
�لنا�شرية هي �لنتفا�ش���ات �لعر�قية ومقاومة 
�مل�شتعمر، و�لنا�ش���رية ثور�ت لو�ء �ملنتفك يف 
�ش���وق �ل�ش���يوخ و�نتفا�ش���ة �آذ�ر، و�لنا�ش���رية 
هي د�خل ح�ش���ن ونا�ش���ر حكيم وح�شن نعمة، 
و�لنا�ش���رية هي �حلبوبي وحم�شن �خلفاجي، 
و�لنا�ش���رية ه���ي �لن���اي و�لعود، و�لنا�ش���رية 
هي كل ��ش���دقائي: �أحمد، �مري، يا�شر، ح�شن، 
عماد، وعبد �حلميد.. وغريهم، و�لنا�شرية هي 

�لوعي �ل�شيا�شي �ملبكر.
�لنا�ش���رية ب���كل ما �جنزت وما قدم���ت للتاريخ 
تق���دم �ليوم فتيانها قربانا للعر�ق كله، ليعربو� 
�ىل حي���ث �لأم���ل، ويرتق���و� �ملجد ب���كل فخر.. 
�لنا�ش���رية ه���ي �ل�ش���جرة �ملعطاء �لت���ي ل تكل 
م���ن تقدمي ثمرها للوطن، وهذه �ملرة كان �لثمر 

خرية فتيانها. 

حرية الع�سافري
قف����ض كب���ري، د�خله ع���دد كبري من �لع�ش���افري، 
لي�شت للبيع ولكن ملن يدفع ثمن حريتها، يطلب 
�لبائع )�ش���احب �لقف�ض( مبلغا من �ملال ليحرر 
يف مقابله عدد من �لع�ش���افري..  هذ� �ل�شندوق 

موجود �لآن يف �شاحة �لتحرير.
يقب���ل علي���ه �ملتظاه���رون وينق���دوه �مل���ال لكي 
يحرر بع�ش���ا م���ن ع�ش���افري �لقف�ض، ذل���ك �نهم 
�ي �ملتظاهرين ��ش���بحت �حلرية بالن�ش���بة لهم 
�لق�ش���ية �لوىل، فم���ا بال���ك وه���ي مقموعة يف 
و�ش���ط �ش���احتهم، تعي�ض معهم، حت���ى هنا عرّب 
�ل�شباب عن فهم متجرد للحرية، ونحن فهمناها 
ب�ش���كلها �لذي نعرفه، وندركه، ونعلم مفاتيحه، 
وخمارجه، حت���ى بد�أت تت�ش���ح مالمح �ملفهوم 

�لآخر للحرية يف ذهن �ملتظاهر.
ولأن �حلرية قدرة �لإن�ش���ان عل���ى �تخاذ �لقر�ر 
دون �جبار �أو �ش���غط من �أحد فاملعنى �حلقيقي 
للحري���ة يعن �ل�ش���خ�ض عل���ى معاجل���ة �أمر ما 
دون �ل�ش���تعانة باأح���د فمن حق كل ف���رد تقرير 
م�ش���ريه بنف�ش���ه، �لع�ش���افري هن���ا �شت�ش���يبها 
ع���دوى �حلرية م���ن �ملتظاهري���ن فتنتف�ض على 
قامعه���ا وترتاد �لف�ش���اء �لرح���ب.. وكما يقول 
بنجامن فر�نكلن: "حيث تكون �حلرية يكون 

�لوطن".

مهند حيال
يه���دي مهند حيال جائزت���ه �لثمينة يف مهرجان 
�لنتفا�ش���ة  �ش���هد�ء  �ىل  �ل�ش���ينمائي  �لقاه���رة 
�لعر�قي���ة يف �لنا�ش���رية و�لنجف، ويحمل �بن 
�لنا�شرية �جلائزة ليقول للمنتف�شن من من�شة 
�لوبر� يف �لقاهرة: �شاعود �ليكم، �أنا هنا لأخذ 
�جلائ���زة، جائزتك���م، و�ش���اعود �ىل خيمتنا يف 
�شاحة �لتحرير حيث )�شينما �لثورة(، لنمار�ض 
ن�ش���اطاتنا. فال�ش���ينما كانت لها �ل�شد�رة د�ئما 
يف كل ح���دث وطن���ي، توث���ق، وت���وؤرخ، وتقدم 
تفا�شيل �لو�قعة، هكذ� فعلت يف م�شر وتون�ض 
و�ي���ر�ن �إبان �لثورة �خل�ش���ر�ء، فال�ش���ينمائي 

كان يف �شد�رة �حلدث.. 
مهن���د حي���ال تاأب���ط فيلم���ه �ىل حيث �مل�ش���ابقة 
�لعربي���ة �له���م مهرج���ان �لقاه���رة، لي�ش���ارك.. 
كن���ت معه، وكان و�ثقا من فوزه ب�ش���كل غريب، 
ب���ل وكان يتح���دث عم���ا �ش���يقوله �ثناء ت�ش���لمه 
�جلائزة... كنت �أ�شاأله: غريب �أمرك كيف لك �ن 
تعرف بذلك؟، كان يقول �ين �رى �ل�شهد�ء �لآن، 
و�أرى عزمية �ملنتف�ش���ن، وماهي �ل �شويعات 

و�شاأحتدث با�شمهم... وكان ذلك.
فاز فيلم مهند حيال بجائزة �ف�ش���ل خمرج وفاز 
علي ثامر بجائزة �ف�ش���ل ممثل.. عن فيلم وثق 
�جلرح �لعر�قي بكل �ش���دق.. ففاز �لوطن بفوز 

�أحد �بناء �لنا�شرية.

 النا�سرية.. 
ال�سجرة المعطاء

شذرات من ساحة التحرير

 ما�ص القي�سي

ان طهر ونقاء اي عمل 
ان�ساين هادف يرتبط 

ب�سلة وثيقة، وله 
عالقة طردية مع 

املكنونات والعنا�سر 
التي يقوم عليها 

ويبنى على ا�سا�سها، 
فكيف لفكرة نظيفة 
يف جوهرها ان تكون 

لوال اطار �سحي �سليم 
معافى يحت�سنها لتنمو 

وتثمر عن ما ت�سبو 
اليه وحت�سد جميل ما 

تزرع!. 

طال���ب متخ���رج م���ن كلي���ة �لفن���ون 
�جلميل���ة يلع���ب دور� هاما يف فريق 
متكامل لدع���م �لنظافة و�لت�ش���ريف 
�ل�شحي يف بناء �ملطعم �لرتكي، �و 
ما ي�شمى جبل �حد، �ذ يقول حممد: 
�ذ كنا  "بد�أنا بفكرتنا ب�ش���كل فردي 
�شخ�ش���ن يف بد�ية �ي���ام �لتظاهر، 
عندم���ا جل���اأت �ىل بن���اء �ملطع���م مع 
رفاقي م���ن �ملتظاهري���ن، حيث قمنا 
حينها بتنظيف �لطو�بق �ل�شفلية". 
وعن تعميم �لفكرة �لفردية لت�ش���بح 
عام���ة متمثل���ة بفريق، يع���رب حممد 
قائ���ال: "م���ن �ملع���روف �ن �ي فك���رة 
ممكن �ن تطبق عل���ى �ر�ض �لو�قع، 
تنطلق يف بادئ �لمر بعدد حمدود، 

ع���دد  يتز�ي���د  �لزم���ن  مب���رور  ث���م 
�ل�شخا�ض �مل�ش���اركن بها، وهذ� ما 
ح�ش���ل معنا فعال �ذ جن���د من ير�نا، 
دون  بامل�ش���اركة  ويب���ادر  يتحم����ض 
طلب"، موؤكد� �ن �جلميع مت�ش���امن 
يف ه���ذ� �لعمل و�ن م���ا يحفز �لآخر 
للم�ش���اركة ب���اي ن�ش���اط م���دين ه���و 
�له���دف �ل�ش���مى يف �ش���بيل خدم���ة 
�لوطن. م�ش���روع ح�ش���اري يتج�شد 
توجيهه���ا  حمم���د  ي���ود  ر�ش���الة  يف 
�ىل �ل�ش���عب �لعر�ق���ي �ول ثم �لعامل 
بقوله: "يجب �ن يعلم جميع �لنا�ض 

كل  يف  للغاي���ة  مهم���ة  �لنظاف���ة  �ن 
�لمكنة، حفاظا على �لبيئة �ل�شحية 
�ل�ش���ليمة من جهة ولأجل جتنب �ي 
�ش���رر ممكن �ن يلحق بالقائمن فيه 
من جهة �خرى"، منوها �ىل �شرورة 
رمي �لنفايات و�لتخل�ض منها بعيد� 
لي�ش���تطيع  �لرتك���ي،  �ملطع���م  ع���ن 
�ل�شباب �ملعت�ش���م مو��شلة �شموده 
وبقائ���ه، وبالتايل ��ش���تمر�ر ما يقام 
هن���اك م���ن �ن�ش���طة فني���ة وغريه���ا. 
وع���ن �ملب���ادر�ت �لفردي���ة �لتي ترفد 
هذ� �مل�ش���روع  ي�ش���يف حممد قائال: 

خ���رية  مب���ادر�ت  عل���ى  "نح�ش���ل 
��ش���خا�ض ي�ش���هدون �عمالن���ا،  م���ن 
فيتوجهون لدعمنا وم�ش���اعدتنا يف 
�لتخل�ض من �لقمام���ة �ملرت�كمة هنا 
يف �ملطع���م". فريق موح���د متعاون 
بقي���ادة جماعي���ة كم���ا ي�ش���فه حممد 
�ذ يق���ول: "فريقن���ا ل ميلك �ي قيادة 
فردي���ة، ب���ل �ن كل �ش���خ�ض من���ا هو 
قائ���د بح���د ذ�ت���ه لنف�ش���ه وخطو�ته 
متمثل���ة باأف���كاره، يف خدم���ة وطنه 
ل���ن نطل���ق �ي ت�ش���مية  �نن���ا  حت���ى 
كعن���و�ن لفريقن���ا"، م�ش���ري� �ىل �ن 

�لمي���ان بفك���رة خدم���ة �لوط���ن هي 
�لتي تقود �ع�ش���اء �لفري���ق، ليكون 
منظما هادفا لإي�ش���ال �شورة جميلة 
ح�ش���ارية ع���ن تظاه���ر�ت ثورتهم. 
بتوظي���ف  �لتوجي���ه  كيفي���ة  وع���ن 
�جله���ود �ملبذول���ة لأع�ش���اء �لفريق 
يعقب حممد بقول���ه: "كما قلت لي�ض 
هناك �ي قيادة توجهنا، ولكن هناك 
حال���ة من �لح���رت�م �ملتب���ادل بيننا، 
يحرتم���ون  �لع�ش���اء  بقي���ة  �ن  �ذ 
توجيهات و�ر�ش���اد�ت من �ش���بقوهم 

يف تطبيق �مل�شروع". 

�ما فيم���ا يخ�ض �لدعم �مل���ادي �لذي 
�ل�شا�ش���ية  �لولي���ة  �مل���و�د  يوف���ر 
للتنظيف يقول حمم���د: "نحن نوفر 
�مل���و�د باأنف�ش���نا، كل من���ا يق���دم م���ا 
بالإ�ش���افة �ىل بع����ض  با�ش���تطاعته 
�لتربع���ات �لت���ي يقدمه���ا ��ش���خا�ض 
و�لت���ي تع���د ب�ش���يطة نوعا م���ا، لكن 
تع���رب ع���ن رغب���ة �لنا����ض يف ت���رك 
ب�شمة لهم يف هذ� �ملكان". مثله مثل 
باقي �لن�ش���طة �ملدنية �لتي تقام يف 
�ملطعم �لرتكي وم���ا حوله، يتعر�ض 
غ���ري  تهدي���د�ت  �ىل  �لفري���ق  ه���ذ� 
مبا�ش���رة ع���رب �لهو�تف �ل�شخ�ش���ية 
�خلا�ش���ة لأع�شائه كما يقول حممد: 
"نتعر�ض مل�ش���ايقات عرب �ت�شالت 
�لهوي���ة،  جمهول���ن  لأ�ش���خا�ض 
يطالبونا برتك هذ� �لن�شاط، ولكننا 
ل ناأب���ه به���ا ول توؤث���ر عل���ى روحنا 
�ملعنوي���ة". ويختتم حديث���ه موؤكد� 
على �ش���رورة عدم �للتفات ملا ينقل 
من �إ�ش���اعات مغر�ش���ة بحق �حلر�ك 
"م���ن  قائ���ال:  و�ن�ش���طته  �ل�ش���لمي 
يزرع تل���ك �ملعلوم���ات �ملغلوطة عن 
�ملظاهر�ت وين�ش���رها هن���ا وهناك، 
زعزع���ة  يح���اول  ه���و يف �حلقيق���ة 
�نتفا�شتنا و�خمادها". بينما ي�شدد 
هو ورفاق���ه على ثباتهم ومو��ش���لة 
مهم���ا  �لنتفا�ش���ة  دع���م  يف  عمله���م 
ح�ش���ل. ح���ان �لوق���ت ليعل���م كل من 
ت�ش���ول له نف�ش���ه �ل�ش���ك ول���و لربهة 
بق���در�ت وطاقات �ل�ش���باب �لعر�قي 
�ملنا�شل يف �شاحات �لعت�شام، �نهم 
مبثاب���ة طائ���ر �لعنقاء �ل���ذي يحاول 
�لنهو����ض م���ن جدي���د نافث���ا �لغب���ار 
و�لرم���اد ع���ن كتف���ه حام���ال ر�ش���الة 
جوهرية فحو�ه���ا: "ها �أنذ� �لعر�ق 
كم���ا عهدمت���وين بكل م���ا �وتيت من 

ح�شارة عريقة".

فريق النظافة ودعم الت�سريف ال�سحي يف املطعم الرتكي

�أعلن بابا �لفاتيكان "فرن�شي�ض" خالل �شالة �لتب�شري �ملالئكي �م�ض 
�لأحد �أنه ي�شلي من �أجل �لقتلى و�جلرحى �لذين �شقطو يف �لعر�ق 
ولإحالل �ل�ش���الم و�لوفاق يف هذ� �لبلد، معربًا عن قلقه من �لو�شع 

هناك.
وق���ال �لبابا فرن�ش���ي�ض بعد �ش���الة �لي���وم "�أتابع بقلق �لو�ش���ع يف 
�لع���ر�ق، لقد تلقيت باأمل خرب تعر�ض �لتظاهر�ت يف �لأيام �لأخرية 

لرّد قا�ض �أ�شفر عن ع�شر�ت �ل�شحايا".
و�أ�ش���اف �أن���ه "ي�ش���لي من �أج���ل �لقتل���ى و�جلرح���ى"، موؤك���دً� �أنه 
"متعاطف مع عائالتهم و�ل�شعب �لعر�قي كله"، فيما، دعا "�لله من 

�أجل �ل�شالم و�لوفاق" يف "�لعر�ق".

بابا الفاتيكان ي�سلي من اأجل 
العراق ويعرب عن قلقه من 

الو�سع احلايل
 فار�ص كمال نظمي

مترك���زت  كامل���ن،  �ش���هرين  خ���الل 
ر�فقه���ا  مب���ا  �ملنتف�ش���ن،  مطال���ب 
ح���ول  لدمائه���م،  غزي���ر  �ش���فٍك  م���ن 
عقدة رئي�ش���ة وهي ��ش���تقالة رئي�ض 
�لوزر�ء، لفتح �لطريق نحو �لتغيري 

�ل�شيا�شي �جلذري.
�ملخجل���ة  ��ش���تقالته  وبع���د  و�لآن، 
"�لطه���ر�ين" و"�لفد�ئي"  بطابعه���ا 
و�ل�ش���تعالئي، ينفت���ح �لأف���ق نح���و 
م�شار�ت �شيا�شية جديدة باحتمالتها 

�لع�شرية و�ملت�شعبة.
هن���ا يك���ّف �لفع���ل �لحتجاج���ي عن 
كونه فعل مطالبة باإقالة �أو ��ش���تبعاد 
ج���زء م���ن �ل�ش���لطة فح�ش���ب، ليمت���د 
ويتم���دد �إىل كونه فعل �ختيار لنمٍط 
بديل من �ل�ش���لطة �أي�شًا. فالحتجاج 
لي����ض  تاريخي���ًا-  فع���اًل  – بو�ش���فه 
مطالب���ة بحق���وق م�ش���تلبة فح�ش���ب، 
بل فر�ض حقوق جديدة �أي�شًا �شمن 
�ل�ش���ياقات �ل�ش���لمية ذ�ت �ل�ش���رعية 
م�ش���در  ع���ن  �ل�ش���ادرة  �ل�شيا�ش���ية 
)�ل�ش���عب(  �لنا����ض  �أي  �ل�ش���لطات، 
بو�ش���فهم عقاًل جماعيًا ي�ش���مو فوق 
"�ش���رعيات" د�ش���تورية حتا�ش�شية 
يف  �ملا�ش���ي  م���ن  ج���زءً�  �أ�ش���بحت 

�ملخيال �ل�شيا�شي للمجتمع.
من���ذ �لآن �ش���يبد�أ �ش���ر�ع مري���ر بن 

�ل�ش���لطوية  �ملنظوم���ة  من���اور�ت 
�حلالي���ة لتفعيل دور �لربملان �ملعطل 
يف �إعادة ��شتيالد �ل�شلطة �لتنفيذية 
م���ن بي�ش���ة �لتحا�ش����ض �لزبائن���ي 
�لإثنو�شيا�ش���ي ذ�ته، وب���ن عنفو�ن 
�حل���ر�ك �لحتجاج���ي للتفتي�ض عن 
خي���ار�ت �شيا�ش���ية حتق���ق خروج���ًا 
تل���ك  م���ن  �أولي���ًا-  – ول���و  حقيقي���ًا 

�لبي�شة �لفا�شدة �مل�شتهلكة.
ب���ن  �لنف�ش���ية  �ملو�جه���ة  ه���ذه 
�لطرف���ن تقت�ش���ي م���ن كل منهما �أن 
ميار����ض م���ا يف جعبته من �أ�ش���اليب 
�إل  و�لإم���الء.  و�لتاأث���ري  �ل�ش���غط 

�أنهما �ش���يفرتقان يف م�ش���امن هذه 
�ل�ش���لطة  �ش���تنحو  �إذ  �لأ�ش���اليب، 
نح���و �ملماطلة و�خلد�ع و�ل�ش���يطنة 
و�لقمع، فيما �ش���ينحو �لث���و�ر نحو 
�ملطاول���ة و�لعن���اد و�ل�ش���رب وثبات 

�لروؤية و�لهدف. 
ولكي تنجح �شرت�تيجية �ملحتجن، 
وينتقل فعلهم �لحتجاجي �إىل فر�ض 
�خلي���ار�ت، فال بد �أن يجري �لتنادي 
�لع���ام ح���ول �ملو��ش���فات �ملطلوب���ة 
ل�شخ�ش���ية رئي����ض �ل���وزر�ء �لق���ادم 
وكابينته �مل�ش���تقلة، مع طرح �أ�شماء 
مقرتحة حمددة لت�شّكل خيارً� �شعبيًا 

ملمو�شًا وجم�ش���دً� ميكن �لدفاع عنه 
�ش���يكولوجيًا �شد م�ش���روع �ل�شلطة 

�لذ�هب �إىل �لت�شويف و�لتدلي�ض.
�ش���وء  ويف  �لتن���ادي،  ه���ذ�  ودون 
��ش���تمر�ر منهج �لقمع و�لنتهاكات، 
وعدم وج���ود �إطار تنظيم���ي قيادي 
عام���ل  �ش���لبية  م���ع  لالحتجاج���ات، 
�لزمن و�لنتظار، ف�شيتحول �لفر�غ 
�ل�شيا�ش���ي �ملحدود حاليًا �إىل فجوة 
عبثي���ة عميق���ة تختلط فيه���ا �ملطالب 
و�مل�شميات و�حلقوق حد �للتبا�ض، 
مبا مين���ح �لف�ش���اد �ل�شيا�ش���ي عمرً� 

�إ�شافيًا لأمد غري حمدود.

الفعل االحتجاجي بني ا�سرتجاع حقوٍق وفر�ص حقوق..!


