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الُك�ساىل  املراقبني  الرائدة،  ال�سبابية  اكتوبر  من  الول  انتفا�سة  اأذهلت 
"�ساكنة" يف حتليل  الذين اعتادوا على اعتماد معايري واأ�س�س تقليدية 
البع�س  زال  ما  ولهذا  املجتمع.  يف  النعطافية  وال��ت��ط��ورات  املظاهر 
النهو�س  خلف  يقف  الذي  م  واملَُنظِّ ك  املَُحرِّ عن  يبحث  وهو  َيحار  منهم 
اجلماهريي العا�سف بكل زخمه وعنفوانه وعمق �سعاره املَُوِحد" نريد 
"م�سالح  اأهداٍف وما ُيعرب عنه من  وطن" بكل دللته  وما يج�سده من 

وطنية عليا".
����رية ح��ق��ًا اإذا م��ا ق��ورن��ت ب��الن��ت��ف��ا���س��ات وال��ه��ّب��ات   وه���ي ظ��اه��رة ُمَ
اجلماهريية التي قادتها احزاُب او �ساركت فيها قوى وجبهات وطنية يف 
خمتلف املراحل التاريخية التي تعاقبت على احلكم منذ تاأ�سي�س الدولة 
تلك  فقد كانت يف طليعة  املا�سي.  القرن  اوائل ع�سرينيات  العراقية يف 
الهّبات والنتفا�سات والوثبات اأحزاب جماهريية منّظمة، �ساركت فيها 
�سعاراتها  التي �ساغت  التمثيل. وهي  وا�سعة  اجتماعية  قوى و�سرائح 

واهدافها وحددت �سقف مطاليبها الجتماعية وال�سيا�سية.
لطابعها  املحرك  اأن  النتفا�سة،  فاجاأتها  التي  الو�ساط  تدركه  مل  وما   
العفوي    يكمن يف عوامل اأخرى غري تقليدية. منت وتعمقت يف جمرى 
تطور احلركات الحتجاجية التي �سهدتها بغداد ومافظات عديدة على 
فيها  انت�سرت  التي  املرحلة  وهي  املالكي.  نوري  ولية  �سنوات  امتداد 
مظاهر الف�ساد املايل والداري بتجلياتها ومناذجها يف الدولة، لتتحول 
الفقر واملعاناة  البطالة وات�سعت ظاهرة  ثقافة اجتماعية. وازدادت  اىل 
الجتماعية لأو�ساط او�سع. وتراجعت اخلدمات بحدودها الدنيا لتنحدر 
الع�سر  ملختار  ال�سوداوية  الولية  تلك  وق��ادت  م�ستوياتها.  اأدن��ى  اىل 
وبطانته البالد اىل �سقوط ثلث م�ساحته لتت�سكل منها خالفة البغدادي. 
ومكنته بي�سر مل يكن يتوقعه من ال�ستيالء على اكرث من مليار دولر نقدًا 
خالفته  م�ساحة  لتو�سيع  كافية  كانت  والعتاد  ال�سالح  من  كميات  وعلى 
�سعبنا.  �سد  الرهابية  عملياتها  تنفيذ  على  قدراتها  وتعزيز  الو�سيعة 
ومن ال�سباب التي اأجه�ست ذلك احلراك اإ�سافة اىل القمع املفرط الذي 
او�ساطًا  لي�سمل  اجلمعي  الوعي  ن�سوج  عدم  المنية،  القوى  مار�سته 
او�سع واكرث فعالية وادراكًا بعواقب الزمة املتفاقمة التي ت�سّيق اخلناق 
نتيجة  اليه  ُيقادون  ال��ذي  املظلم  وامل�ستقبل  وامنهم  النا�س  حياة  على 

ال�سيا�سة الهوجاء املناق�سة لكل مباين الد�ستور رغم اختالله.
والقيام  الزم���ة  ع��ن  التنفي�س  فر�سة  ال��ع��ب��ادي  حكومة  �سّيعت  وق��د   
باإ�سالحات تقوميية بعد ان فو�سته احلركة الحتجاجية وحتى الربملان 
للتوجهات  ال��الزم��ة  الت�سريعات  واق���راح  ال��ق��رارات  اتخاذ  ب�سالحية 

املطلوبة. 
البعري يف الإخفاق املُزري حلكومة  التي ق�سمت ظهر  ال�سعرة   وجاءت 
و�سعف  الق�سرية  الزمنية  ال��ف��رة  ع��ن  قيل  ومهما  امل��ه��دي.  عبد  ع��ادل 
وتدين  ال�سالح،  باجتاه  خطوة  اي  اتخاذ  يف  الف�سل  فاإن  المكانيات، 
وجتلي  بع�سهم  ���س��رية  يف  وال�����س��ب��ه��ات  احل��ك��وم��ة  اع�����س��اء  ك���ف���اءات 
املحا�س�سة التي دخلت فيها بقوة �سكلت اعمق �سدمة جنمت عنها حالة 
احباٍط وياأ�ٍس ترافقت مع ا�سواأ مراحل انت�سار النهب والف�ساد والأوبئة 
وانفالت  املنظمة  واجلرمية  التعليم  وانحطاط  والجتماعية  ال�سحية 
امليلي�سيات التي ا�سبحت متتلك لول مرة م�سروعية التمثيل يف الدولة 
قدراتها  وتعاظم  امل�سلحة  اأذرعها  اىل  بال�سافة  والربملان  وموؤ�س�ساتها 
الت�سليحية. و�سار وا�سحًا ان قيامة الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة اجلائرة 
اآتية ل ريب فيها.  وكان هذا كله كافيًا لتفجري غ�سب ال�سواد الأعظم من 
وليتحول  امل�سبوق.  غري  والمالق  والفقر  الفاقة  هّدتها  التي  اجلماهري 
تلتقط  منظمة  قوى  غياب  يف  لالنتفا�سة.  الذاتي  املحرك  اىل  الغ�سب 

حلظة التحول وتت�سدرها. 
يف  متقدمًا  وعيًا  عك�س  لالنتفا�سة  اجلماهريي  العفوي  الطابع  وه��ذا   
"نريد وطن" وت�سمينه اهدافها يف  قدرته على �سياغة �سعاره املركزي 
الف�ساد  منظومة  تغيري  دون  يتحقق  ل  الذي  بال�سالح  الكفيلة  الأ�س�س 
ال�سيا�سية  الطبقة  هيمنة  على  وامل�ستند  الطائفية،  املحا�س�سة  ونظام 
يف  العراقيني  ارادة  م�سادرة  موا�سلة  تريد  ت��زال  ول  اغت�سبت  التي 
عن  ت��ت��وان  مل  ذل���ك،  لها  يتحقق  ول��ك��ي  النتقالية.  حكومتهم  اخ��ت��ي��ار 
الخرى  الفتك  واأ�سلحة  املرّوعة  واملجازر  احلي  الر�سا�س  ا�ستخدام 
�سد املتظاهرين واملعت�سمني. ومل تكتف باإرهابها يف ح�سد الرواح يف 
واإيابهم  ذهابهم  اثناء  تطاردهم  ف�سارت  والعت�سام،  التظاهر  �ساحات 
والختطاف  بالغتيال  العنف  و�سائل  اب�سع  لتمار�س  ال�ساحات  اىل 

والتغييب يف املعتقالت. 
 لكن الأخطر من ذلك كله، يتمثل يف مناوراتها بالند�سا�س يف �ساحات 
اله��داف،  بتحديد  مت�سكهم  على  البع�س  خ��روج  وم��اول��ة  التظاهر. 
ال��وزراء،  او  ال��وزراء  لرئي�س  املر�سح  لتو�سيف  �سواء  املعايري  وو�سع 
لالنتخابات ومفو�سيتها وما  املطلوبة  القوانني  اىل م�سامني  بال�سافة 

تتطلبه املرحلة النتقالية من متهيد لجراء النتخابات املبكرة.
 وقد كان ملفتًا، اأن يرفع البع�س لفتات حتمل ا�سماء مقرحة ملر�سحني 
يف  الطعن  اخليار  ه��ذا  مثل  و�سيواجه  البديل.  ال���وزراء  رئي�س  ملوقع 
اأخ��رى م�ستقلة عن اي نفوذ حزبي  تن�سيقية  ب��ادرت اي  ما  اذا  �سرعيته 
�ساحات  ب��وح��دة  الت�سكيك  يف  ي�سهم  مم��ا  اآخ��ري��ن  مر�سحني  ب��اق��راح 

العت�سام وي�ساعد يف دق ا�سفني بني تن�سيقياتها.
ان حتافظ على وحدتها وطابعها  ينبغي  البا�سلة  النتفا�سة  �سلمية  اإن   
غري احلزبي، رغم احرام امل�ساركة احلزبية فيها، �سرط ان تتخلى عن 
نزوعها نحو الهيمنة وتوجيهها خلدمة اأهداٍف �سيقٍة قد تخلق التبا�سات 

وحتر�س على تدخالٍت خارج �سياقات النتفا�سة ال�سلمية العفوية.
املنتف�سني  رغبة  اخ��ذ  يف  جديته  ل  يوؤكد  ال��ذي  اجلمهورية  رئي�س  اإن   
ومعايريهم لتو�سيف من ي�سلح ل�سغال موقع رئي�س وزراء بديال عليه 
ان يحملهم م�سوؤولية  الكافية وحدها دون  املطلوبة  باملعايري  يكتفي  ان 
واملت�سامنني  ال�ساحات  جماهري  ميثلون  باعتبارهم  مر�سحني،  تقدمي 

معهم.     
كل  لف�سال  ال�ساحات  م��ن  يتطلبه  م��ا  ه��ي  املر�سحني  ولي�س  املعايري   

مناورات ال�سلطة الغا�سمة.

�شلميتها، ووحدة �شعاراتها 
ومواقفها..

توزع مجاناً
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  متابعة االحتجاج  

ق���د ك�س���ف، الأح���د   وكان م�س���در مطل���ع 
تفا�سي���ل اغتي���ال النا�س���ط امل���دين مم���د 
الدجيل���ي يف العا�سمة بغ���داد، بعد ن�سب 
م�سلح���ني جمهول���ني كمين���ا ل���ه.  واأو�سح 
امل�سدر، اأن "م�سلحني جمهولني، ي�ستقلون 
�سي���ارة من ن���وع بي���ك اب، ن�سب���وا كمينًا 
للنا�س���ط املدين ممد جا�سم الدجيلي، يف 
منطقة �س���ارع فل�سطني، �سرق���ي العا�سمة 
بغداد، وفتحوا النار عليه مع اثنني اآخرين 
كان���ا برفقته".  وتاب���ع امل�سدر اأن “ا�سابة 
اأ�سي���ب  حي���ث  بليغ���ة،  كان���ت  الدجيل���ي 
باطالق���ات نارية يف منطق���ة الرئة، وفارق 
احلي���اة بع���د و�سول���ه اىل م�ست�سف���ى ابن 
النفي����س”، مبين���ًا اأنه "مت ا�س���دار �سهادة 

وفاة له، وال�سبب طل���ق ناري". ولفت اإىل 
بت�سييع  الدجيلي،  واأ�سدق���اء  ذوي  "قيام 
جثمانه  ام�س  يف العا�سمة بغداد". ي�سار 
اىل اأن ممد جا�سم الدجيلي، حا�سل على 
�سه���ادة البكالوريو����س، وكان حا�سرًا يف 

�ساحة التحرير ب�سكل �سبه يومي.
 فيم���ا ك�س���ف م�س���در م�س���وؤول يف �سرطة 
مافظ���ة الديوانية، ام�س الأحد، تفا�سيل 
ماول���ة اغتي���ال النا�سط ثائ���ر كرمي، يف 
مافظ���ة الديوانية.   وق���ال امل�سدر الذي 
رف�س الك�س���ف عن ا�سمه اإن “عبوة نا�سفة 
انفج���رت على �سيارة النا�س���ط ثائر كرمي، 
الطي���ب، عندم���ا كان ي�ستقله���ا يف منطق���ة 
ال�س���كان، رفق���ة النا�س���ط عل���ي املدين من 
العا�سمة بغداد”، م�س���رًيا اإىل اأن "اإ�سابة 
"اإ�ساب���ة  اأن  واأ�س���اف،  بليغ���ة".  ك���رمي 

النا�سط عل���ى املدين، طفيف���ة، وهو يتلقى 
وب�س���اأن  امل�ست�سف���ى".  يف  الآن  الع���الج 
و�س���ع النا�س���ط ثائر ك���رمي، اأف���اد امل�سدر 
اأن “اإ�ساب���ة كرمي يف الي���د وال�ساق ب�سكل 
كب���ري وو�سع���ه ال�سحي يف حال���ة حرجة، 
وهو يخ�سع الآن اإىل عمليات جراحية يف 

امل�ست�سفى”. 
 وطالبت املفو�سية العليا حلقوق الن�سان 
ووزارة  الأعم���ال  ت�سري���ف  "حكوم���ة 
الداخلية واجهزته���ا ال�ستخبارية باتخاذ 
وتعزي���ز  وم�سوؤول���ة،  جريئ���ة  خط���وات 
جهدها ال�ستخباري وتفعيل خلية مكافحة 
اخلطف واجلرمية املنظمة لغر�س �سمان 
حي���اة املتظاهري���ن ال�سلمي���ني والنا�سطني 

والعالميني".
 كم���ا طالب���ت املفو�سية "الجه���زة المنية 

املعني���ة، ببذل جهودها لو�سع حد ل�سل�سلة 
املواطن���ني  ا�ستهدف���ت  الت���ي  الغتي���الت 
الع���زل والقب�س على املجرم���ني واحالتهم 
للق�س���اء".  واأ�سف���رت موجة الحتجاجات 
املطالبة ب�”اإ�سقاط النظام” عن مقتل اأكرث 
من 450 �سخ�سا واإ�سابة اأكرث من 20 األفا 

بجروح حتى اليوم.
جمهول���ني،  م�سلح���ني  اأن  اىل  ي�س���ار   
اب،  بي���ك  ن���وع  م���ن  �سي���ارة  ي�ستقل���ون 
اغتال���وا النا�س���ط امل���دين “مم���د جا�سم 
الدجيل���ي”، يف منطق���ة �س���ارع فل�سط���ني، 
�سرق���ي العا�سم���ة بغ���داد، وا�سابوا اثنني 
اآخرين كان���ا برفقته.  كما عرث ليل الثالثاء 
املا�س���ي عل���ى جث���ة “عل���ي الالم���ي” )49 
عامًا( م�ساب���ًا بثالث ر�سا�سات يف راأ�سه، 
بح�س���ب ما اأفادت به م�سادر طبية واأمنية، 

وذل���ك يف اإطار م���ا ي�سفها نا�سط���ون باأنها 
حمل���ة تخويف للحراك الذي ت�سهده البالد 

منذ مطلع ت�سرين الأول املا�سي.
 واغتي���ل ي���وم الثن���ني املا�س���ي، النا�سط 
امل���دين الب���ارز فاه���م الطائ���ي )53 عام���ًا( 
بر�سا����س جمهول���ني يف مدين���ة كرب���الء، 
بينم���ا كان يف طريق العودة اإىل منزله من 

التظاهرات املناه�سة للحكومة.
 وتعر����س نا�سط���ون يف بغ���داد واأماك���ن 
اأخ���رى بالفعل لتهدي���دات وعمليات خطف 
وقت���ل، ويقول���ون اإنه���ا م���اولت ملنعهم 
م���ن التظاه���ر.  وع���رث الأ�سب���وع املا�س���ي 
على جث���ة النا�سطة ال�ساب���ة “زهراء القرة 
لو�س���ي” الت���ي تبل���غ م���ن العم���ر 19 عامًا 
بع���د اأن قتلت بطريق���ة ب�سعة عقب خطفها، 

وُتركت جثتها خارج منزل عائلتها.

حقوق االإن�شان عن "جرائم" االغتياالت: على احلكومة 
اتخاذ خطوات جريئة

اأكدت املفو�سية العليا حلقوق االن�سان، االأحد، حدوث ت�ساعد خطري يف جرائم اغتيال النا�سطني واالعالميني يف 
بغداد واملحافظات.  واأ�سارت املفو�سية، يف بيان تلقت )االحتجاج( ن�سخة منه، ام�س االحد اىل “اغتيال اإعالمي يف 
منطقة ال�سعب، واختطاف النا�سطني بندر ال�سرقي وغيث اجلبوري يف بغداد �ساحة التحرير، وتعر�س النا�سطون 
علي حمزة املدين من �س��كنة حمافظة بغداد والنا�س��ط املدين ثائر كرمي الطيب من �سكنة حمافظة الديوانية اىل 

حماولة اغتيال بعبوة ال�سقة  يف ال�سيارة التي ي�ستقالنها اأدت اإىل اإ�سابتهما بجروح.

 متابعة االحتجاج 

يف �ساحة التحرير، هناك متجون مناه�سون 
للحكوم���ة يتظاهرون من اأج���ل م�ستقبل اأف�سل 

للعراق، وهناك متطوعون يطعمونهم.
 م���ن حلم ال�ساأن املح�سو والأ�سماك، اإىل اأواين 
احل�س���اء والأرز ال�سخم���ة، اإىل اأطباق العد�س 
والفا�سولي���اء وغريه���ا، ل يوج���د نق����س يف 

الطعام ليلبي طلبات اجلميع.
 يق���وم متطوعون من العا�سمة ومن مافظات 
واقع���ة جنوب���ي البالد بطه���ي اأطب���اق تقليدية 
�سم���ل  وتل���م  الغن���ي  الب���الد  مطب���خ  تعك����س 
املتظاهرين.  ونظمت املظاهرات العفوية التي 
ل قائ���د له���ا على مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي 
ب�سب���ب املظ���امل التي ط���ال اأمدها وم���ن �سمنها 
الف�س���اد احلكومي والبطال���ة ونق�س اخلدمات 
اأ�سبح���ت  لكثريي���ن،  بالن�سب���ة  الأ�سا�سي���ة.  
ال�ساحة الواقعة و�س���ط بغداد منوذجا م�سغرا 
لهذا النوع م���ن الدولة التي يحلمون بها، حيث 
ل تلع���ب ال�سيا�سة الفئوي���ة والطائفية اأي دور 
واخلدمات عامة موج���ودة.  وكانت اخلدمات، 
وم���ن �سمنه���ا الإم���داد �سب���ه الثاب���ت بامل���واد 
الغذائي���ة، �سيئ���ا اأ�سا�سي���ا يف اإبق���اء املواطنني 
يف ال�ساحة، لكن املتطوعني ينظرون بقلق اإىل 

النخفا�س التدريجي يف التربعات.
 واعت���اد العراقي���ون على الوجب���ات اجلماعية 

والكثري من الطعام الذي يوفره املتطوعون.
فف���ي كل عام، وخالل الحتفال الديني ال�سنوي 
يق���وم  احل�س���ني،  اأربعيني���ة  با�س���م  املع���روف 

املتطوعون باإعداد الطعام للزوار الذين ي�سقون 
مدين���ة  يف  املقد�س���ة  الأ�سرح���ة  اإىل  طريقه���م 
كربالء. وبعد فرة ق�سرية من بداية املظاهرات 
يف الأول م���ن اأكتوبر، بداأ متطوعون يف اإقامة 
خيام م�سابهة لطهي وتوزيع الأطباق العراقية 
التقليدي���ة على املتظاهرين داخل وحول �ساحة 
التحري���ر.  قال���ت ام���راأة عرفت نف�سه���ا باأنها اأم 
عم���ار: "نعد هذا الطع���ام للجوعى واملحتاجني 
هن���ا يف �ساحة التحري���ر". وجاءت اأم عمار من 
مافظة مي�سان جنوب���ي العراق وتقوم بطهي 
"ال�سياح"، وهو مزيج �سميك من طحني الأرز 

واملاء يقلى على طبق �ساخن.
 وم���ن الأطب���اق ال�سعبي���ة الأخ���رى الت���ي تقدم 
للمتظاهرين العد�س والفا�سوليا و"التب�سي"، 

وهو طاج���ن عراقي تقلي���دي، و"الدوملة" التي 
تتك���ون م���ن امللف���وف املح�س���ي واأوراق العنب 
والب�س���ل والباذجن���ان املطب���وخ يف �سل�س���ة 
الطماطم، و"املخلمة" وهي مزيج من البطاط�س 
والطماطم والب�سل والبي�س تقلى جميعها معا 
وتو�سع يف اخلبز. وهو طعام الفطور املف�سل 

للمواطنني يف بغداد.
 وق���ال م�سن �سلمان، وهو ط���اه من العا�سمة 
ي�سن���ع املخلم���ة: "اإن���ه طب���ق بغ���دادي ق���دمي. 
ي�سي���ع تناوله يف ال�سباح. كل ال�سعب العراقي 
وخ�سو�سا اأه���ل بغداد يحبون ه���ذا الطعام". 
، ومن الأطعم���ة املف�سلة الأخ���رى خبز عروك، 
وهو خب���ز ي�سنع داخل اأف���ران التنور الطينية 

وهو عجني ممزوج بالكرف�س والتوابل.

يف �شاحة التحرير.. مائدة "غري طائفية" جتمع العراقيني

 متابعة االحتجاج 

 ك�سف م�سدر اأمني، ام�س الأحد، عن حدوث حالت اختناق بالقنابل 
الدخانية يف �ساحة الوثبة و�سط العا�سمة بغداد.

 وقال امل�سدر اإن "القوات الأمنية قامت ب�سرب املحتجني يف منطقة 
الوثبة، و�سط العا�سمة بغداد، بالقنابل الدخانية".

 واأ�س���اف امل�س���در اأن "اأك���رث م���ن 20 متظاهرًا تعر�س���وا لالختناق، 
ج���راء القاء الق���وات المنية القناب���ل الدخانية، و�س���ط غياب للفرق 

الطبية امل�سعفة عن املنطقة".
ق���وات مكافح���ة ال�سغ���ب، ب�س���كل �سب���ه يوم���ي، بتفري���ق   وتق���وم 
املتظاهري���ن املحت�سدين و�سط بغداد، بالقنابل الدخانية، فيما اأطلق 
امل�سعف���ون املتواج���دون يف ال�ساحات ن���داءات ا�ستغاث���ة لتزويدهم 

باملواد الطبية، واإر�سال �سيارات الإ�سعاف.

موجة عنف جديدة.. مهاجمة 
متظاهري “الوثبة” بالقنابل الدخانية



العدد)43( ال�سنة الوىل - الثنني )16( كانون الأول  2019

http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com

 زهري كرمي 

يقوُل ال�ساعُر الأملاين ) هيرني�س هاينه ( �سواٌء جنحْت اأم ف�سلْت 
الثورُة، فاإن النا����س ذوي القلوب الكبرية �سوف ي�سّحون دائمًا 

من اأجلها.
ويف احلقيق���ة اأردُت التوقف عند كلم���ة ) جنحْت( ف�ساألت نف�سي 
ه���ل املعن���ى احلقيقي له���ا مرتب���ط بالنتائ���ج الت���ي حتققها على 
م�ست���وى نقل ال�سلط���ة، وا�ستبدالها يف النهاي���ة بطبقة �سيا�سية 
اأخرى، تطبق رمبا بع�س الروؤى الإ�سالحية، اأو تف�سل فتتحول 
اىل ن�سخ���ة قدمية حتتاج اىل ثورة هي الأخ���رى. اأم اإن النجاح 
ه���و امل�سهد الب�سري املعرو�س اأمام الع���ني، والذي يرجم كلمة 

تغيري، الثقايف والجتماعي.
اأن���ا اعتقد اإن م���ا حدث يف ت�سري���ن ومازال م�ستم���رًا طرح لأول 
م���رة، وب�س���كل ج���اد، اأ�سئل���ة مهم���ة تتعل���ق بق�ساي���ا اإ�سكالي���ة 
رافق���ت ن�سوء فك���رة الدولة العراقية، اأ�سئل���ة اجتماعية وثقافية 
و�سيا�سي���ة، وه���ذه الطروح���ات ذو الطاب���ع النقدي، ه���ي بداية 
ت�سكيل وعِي يحاول زعزعة الأن�ساق القدمية اخلجولة املرّددة، 
وعر�سه���ا بكل �سجاعة اأمام النقا����س والتفكيك. ناأخذ مثال فكرة 
الوط���ن نف�سها، الفكرة التي مل يتعامل معها العراقيون مبختلف 
اأجياله���م بجدية، �ساهمت رمب���ا الدكتاتورية يف �سناعة الإرباك 
يف التهاون ب�ساأن التاأ�سي�س لها، واليدلوجيات املت�سارعة على 
ال�سلط���ة، واأي�سًا ال�سع���ور بالت�ستت اأمام النتم���اءات املتنوعة، 

الطائفة، الدين والع�سرية واحلزب القومية وحتى املناطقية.
واأثن���اء ه���ذا الت�ست���ت والإرب���اك يف تاأ�سي����س القي���م الوطني���ة 
مبفهومه���ا املتعلق بالعق���د الجتماعي اأو دول���ة املواطنة، ي�سّكل 
احلل���م م���الذًا للباحث���ني ع���ن مث���ال جغرايف عل���ى ه���ذا الكوكب 
امل�سط���رب الذي يعت���ربه اليائ�سون متثي���اًل للد�ستوبي���ا، املثال 
احللم���ي هو �س���يء ي�سبه املدين���ة الفا�سلة مبفهومه���ا الخالقي 
ب���روؤى حديث���ة. وقد خا����س بع�س م���ن احلامل���ني الرومان�سيني 
بالفع���ل جتارب خللق اأمكن���ة هي عبارة جيت���وات، منها زراعية 
بدائي���ة بعي���داٌ ع���ن التعقي���دات الت���ي انتجته���ا احل�س���ارة، اأو 
جتمع���ات جندرية ارتبطت باأفكار احلركة الن�سوية، اأو ت�سّكالت 
اأيدلوجي���ة منعزل���ة. اأوجماع���ات ديني���ة مافظ���ة، اأو جتمعات 
مرتبط���ة بنزعات فل�سفية تتعلق مبوقف �سد فكرة العمل يف ظل 

اإ�سطهاد راأ�س املال للكيانات العاملة.
و ماح���دث خ���الل �سهري���ن تقريبًا م���ن احل���راك الحتجاجي يف 
الع���راق، ه���و يف راأي���ي ماول���ة ج���ادة لت�سكيل �س���ورة حلمية 
منوذجي���ة،يف البداي���ة كان���ت عفوية حركته���ا الطبيع���ة الغائبة 
للعدال���ة، و�سرورة الإ�س���الح، لكنها اأ�سبحت م���ع مرور الوقت 
اأكرث و�سوحًا قابلة لتكون بناٍء مبعمار فل�سفي يحاكي جمهورية 
احللم والعدال���ة واحلرية، جمهورية الف���ن واملو�سيقى والأدب، 
وال�سينم���ا والريا�سة والتنوع الثقايف ب�سكل عام، مكان يحكمه 
قان���ون احلقوق والواجب���ات، احرام ال���ذات، والإرادة احلرة، 
حيث يظهر التفاق على احللم ب�سكل عام رغم بع�س اخلروقات، 
والت�سام���ن بني �سكان التحرير هما ال�ساندان الكبريان ملوا�سلة 
احللم يف مكان مل يعد متخياًل  فقط، بل هو ممكن التطبيق فعاًل، 
ومايح���دث ه���و مترين ل�سناعة من���وذِج وطٍن م���ن املفرو�س اأن 

يحت�سن اجلميع.

الجمهوريات المتخيلة، التحرير نموذجًا

عد�سة: حممود روؤوف

• مي�شان
طلبة الكليات والمدار�س يبداأون 

�سباحًا غا�سبًا  
الكلي���ات واملدار����س يف مافظ���ة  تواف���د طلب���ة 
مي�سان، الحد، اإىل �ساحة العت�سام يف املحافظة، 

فيما نظم بع�سهم حملة لتنظيف ال�ساحة.
واظهرت �سور اطلعت عليها  الحتجاج (، جتمع 
الطلب���ة يف �ساحة العت�سام يف مافظة مي�سان، 
وبينما جتم���ع عدد منهم اأم���ام من�سة الحتجاج، 

نظم بع�سهم حملة لتنظيف ال�ساحة..

• ذي قار 
الزيتون" مغلق باأمر االإبراهيمي 

لل�سهداء" "احترامًا 
عاد املتظاه���رون يف مافظة ذي قار، الحد، اإىل 
ال�س���وارع فيم���ا قام���وا بقط���ع بع����س التقاطعات 
واجل�س���ور، بع���د “هدن���ة احتجاجي���ة” ا�ستمرت 
ب�سعة اأي���ام، اقت�س���ر وجود املتظاهري���ن خاللها 

على �ساحة احلبوبي.
وق���ال مرا�سل  الحتج���اج  اإن املتظاهرين قطعوا 
با�ستخ���دام الإط���ارات املحرق���ة وب�س���كل موؤقت 
تقاطع البهو وج�سر الن�سر واحل�سارات والبديل 
و�س���ط النا�سري���ة”. واأ�س���اف اأن “املتظاهري���ن 
�سرعان ما ان�سحبوا وفتحوا الطرق من جديد”.

وت�سّل���م العمي���د ري�س���ان البراهيم���ي من���ذ مطلع 
ال�سهر احلايل من�سب قيادة �سرطة ذي قار، ليظهر 
يف مقطع م�سور �سكر فيه املتظاهرين والوجهاء 
عل���ى فتح الط���رق، معلن���ًا “اإبقاء ج�س���ر الزيتون 
مغلق���ًا احرامًا لدماء ال�سهداء الذين �سقطوا عليه 

اإبان ما ُعرف مبجزرة جميل ال�سمري”. 

• النجف
ا�ستمرار ا�سراب طلبة الجامعات 

والمدار�س  
توافد طلبة جامعات ومدار�س مافظة النجف، 
الأح���د، اإىل �ساحة العت�س���ام يف املحافظة، بعد 
حرك���ة مماثلة لطلبة مافظ���ة مي�سان، بالتزامن 
مع ت�ساع���د الدع���وات موؤخرًا لنه���اء ال�سراب 

وبدء الدوام الر�سمي.
واأظه���رت �س���ور اطلع���ت عليه���ا  الحتجاج يوم 
اأم����س الح���د ، انت�سار طلب���ة املدار�س يف �ساحة 
ال�سدري���ن حي���ث موق���ع اعت�سام���ات متج���ي 

النجف.
ويف وق���ت �ساب���ق م���ن اليوم، جتم���ع الطلبة يف 
�ساح���ة العت�س���ام يف مافظة مي�س���ان، وبينما 
جتم���ع عدد منه���م اأم���ام من�سة الحتج���اج، نظم 

بع�سهم حملة لتنظيف ال�ساحة.

•  بابل 
المتظاهرون ينظمون حملة 

تطوعي�ة الإعادة تاأهيل متنزه 
التح�رير  

قام���ت جمموع���ات م���ن املتظاهري���ن ال�سبان 
حديق����ة  متن���زه  وتاأهي���ل  ترمي���م  باإع���ادة   ،
التح�ري���ر و�س���ط مدين���ة احلل����ة يف مافظة 
باب���ل ، �سم���ن حمل���ة تطوعي����ة تاأكي���دًا على 
�سلمي����ة التظاه���رات الحتجاجي����ة ال�سعبية 
املطالبة بال�سالحات يف بغداد واملحافظات 
الأخرى ، وكانت احللة قد �سهدت اأم�س الحد 
خ���روج طلبة الكلي���ات واملدار����س واملعلمني 
والعديد من املوظفني اىل يف �ساحة التظاهر  
تاأكي���دًا عل���ى ال�ستم���رار يف الحتجاج حتى 
تنفيذ املطالب التي  ا�ست�سهد من اأجلها �سباب 

الحتجاجات . 

 متابعة االحتجاج  

بادر نا�سط���ون يف �ساحة التحرير 
بو�سط العا�سم���ة العراقية بغداد، 
َنت  بن�سب �سجرة مي���الد كبرية ُزيِّ
ب�سور ل�سحاي���ا التظاهرات الذين 
�سقطوا خ���الل ال�سهرين املا�سيني، 
م���ع اإقام���ة �سل���وات ت�ستم���ر حتى 

حلول راأ�س ال�سنة.
للكل���دان  باب���ل  بطري���رك  واأعل���ن 
لوي����س  الكاردين���ال  الكاثولي���ك، 
ال�سه���ر  مطل���ع  �ساك���و،  روفائي���ل 
اإلغ���اء مظاه���ر الحتفال  احل���ايل، 
امل�سي���ح،  ال�سي���د  مي���الد  باأعي���اد 
وراأ�س ال�سنة امليالدية يف العراق، 
ال�سه���داء،  لأرواح  "احرام���ًا 

وت�سامنًا مع اآلم عائالتهم".
و�س���ارك ع�س���رات املتظاهري���ن يف 
املي���الد وتزيينه���ا  ن�س���ب �سج���رة 

بو�سط �ساحة التحرير بعد تنظيف 
امل���كان من حوله���ا، كذل���ك �ساركوا 
ال�سل���وات والأنا�سي���د  ت���الوة  يف 
وتردي���د ال�سع���ارات الت���ي ترف�س 
واح���د  "ال���رب  ومنه���ا  الطائفي���ة، 
والوط���ن واح���د"، و"عراقي يكفي 

لي�س. ت�ساأل عن اللي ما يخ�سك".

وق���د ب���نّي ع���دد  م���ن املتظاهري���ن 
والن�سطاء راأيهم يف هذا الت�سامن 
، حيث اأكد املتظاهر عامر حنتو�س: 
"األغ���ى الكاردين���ال لوي����س �ساكو 
مظاهر الحتفال بعيد ميالد ال�سيد 
امل�سي���ح، وراأ�س ال�سن���ة امليالدية، 
ث���م كان���ت مب���ادرة ن�س���ب �سج���رة 

املي���الد يف �ساح���ة التحري���ر اأجمل 
الهداي���ا الت���ي يتلقاه���ا العراقيون 
امل�سيحي���ون، فو�سع �سجرة امليالد 
وال�سل���وات والقدا�س يف ال�ساحة 

له دللة عظيمة يف النفو�س".
اأن  املع���ن  حي���در  النا�س���ط  واأك���د 
"التظاه���رات منذ انطالقتها كانت 
تعب���ريًا حّي���ًا ع���ن رف����س الطائفية 
واأب���رز  والتفرق���ة،  واملحا�س�س���ة 
الوطني���ة  الهوي���ة  املتظاه���رون 
دائم���ًا، ون�س���ب �سج���رة امليالد يف 
�ساح���ة التحري���ر ل يعت���رب ب���ادرة 
دينية، بق���در ما هي ب���ادرة اأخوية 

ووحدوية".
وقال جميل ال�سحماين اإن "�سجرة 
امليالد زينت ب�سور �سهداء العراق 
اأو  طائف���ة  عل���ى  تقت�س���ر  اأن  دون 
دي���ن اأو ع���رق، بل كل �سه���داء هذه 

النتفا�سة املباركة".

 متابعة / االحتجاج 

تثير موائد الطعام الكثيرة والمواد 
التي تقدم للمحتجين في �ساحة 

التحرير و�ساحات االحتجاج االأخرى 
في المحافظات  حول الدعم الذي 

ُيقدم للمتظاهرين ، لكنك ما اأن 
تدخل �ساحة التحرير وت�سمع 

اأ�سوات  تتعالى من  اأ�سحاب المواكب  
الح�سينية تدعوالجميع   �ستعرف 
اإن الت�سامن ال�سعبي والوطني في 

دعم االحتجاجات هو �سر ديمومتها 
و�سمودها  

كانت   ال�سلطة  تراهن يف بداية التظاهرات 
عل���ى   عام���ل الزم���ن واملطاول���ة للمحتجني 
ونفاد �سربهم وموؤونتهم، بح�سب مراقبني، 
لكن املواد اللوج�ستية من الطعام وال�سراب 
تكد�س���ت بكميات كبرية يف خيم العت�سام، 
ما دفع �سباب اإىل العمل على توفري حاجات 

نوعية يحتاجها �سباب الحتجاج.
عم���ت الفو�س���ى خ���الل الأي���ام الأوىل م���ن 
الحتجاج عل���ى م�ستوى التنظي���م، خا�سة 
واأن قنابل الغاز امل�سيل للدموع كانت تنهمر 
ط���وال الي���وم، بح�سب علي نا�س���ر، والذي 
يق���ول اإن "و�س���ول قناب���ل الغ���از امل�سي���ل 
للدموع اإىل نقاط بعيدة، بالإ�سافة اإىل كافة 
اأرجاء �ساحة التحري���ر جعل اجلميع يعمل 
عل���ى معاجلتها و�سعب من ن�سب ال�سرادق 
و�س���ط ال�ساح���ة، اإىل اأن متك���ن املحتج���ون 
م���ن التقدم على ج�س���ر اجلمهورية ما �سّتت 

اجتاهات ومدى �سقوط القنابل".
اأ�ساف نا�سر وهو من اأوائل املعت�سمني اأن 
اإىل م�ساعفة  البداية  كان���ت يف  "الأولوية 
خي���م العت�س���ام والعم���ل عل���ى التن�سي���ق 
م���ع اخلط���وط الأمامي���ة واملطع���م الرك���ي 
واأكت���اف نهر دجلة ل�سم���ان و�سول الطعام 
واحلاجات الأ�سا�سية اإليه���م"، لفًتا اإىل اأن 
الأهايل  من  كبرية  بكميات  ياأت���ي  "الطعام 
وي���وزع يف ال�ساح���ة، فيم���ا تت���وىل اخليم 
الرئي�س���ة اإي�سال وجب���ات باأوقات منتظمة 

اإىل  بالإ�ساف���ة  الأمامي���ة  اخلط���وط  اإىل 
ال�سكائر واملالب�س الداخلية".

توف���ري  مبهم���ة  ال�سب���اب  بع����س  اهت���م 
الكف���وف  مث���ل  النوعي���ة،  الحتياج���ات 
ت�ستخ���دم  الت���ي  ال�سغ���رية  واحلاوي���ات 
ملعاجل���ة القناب���ل الغازية حي���ث باتوا اأكرث 
معرف���ة ودراية بالتعامل معها حتى حتّولت 
معاجلته���ا اإىل ت�سلي���ة، وطباع���ة الالفت���ات 
التوجيهي���ة والتح�سيدية، وتنظيم تنظيف 
ال�ساح���ة والتن�سي���ق ب���ني اخلي���م، بح�سب 

نا�سر.
الب���دء  بع���د  الأوىل  ال�ساع���ات  خ���الل 
بالعت�س���ام ليلة 25 ت�سري���ن الأول ، توافد 
م���ن الأه���ايل حامل���ني الطع���ام  الع�س���رات 
وال�س���راب ب�سياراته���م ب�س���كل �سريع قبيل 
ن�سب ال�س���رادق والتهيئة للخدمة امليدانية 

يف ال�ساحة.
يعت���رب عل���ي ح�س���ن احلمل���ة الكب���رية التي 
الحتج���اج  �ساح���ات  متطلب���ات  كل  اأمن���ت 
العراق���ي  املجتم���ع  �سياق���ات  يف  طبيعي���ة 
املت�سام���ن اجتماعي���ًا، وي�ستن���د ح�سن اإىل 

حمالت جم���ع التربعات للحالت الإن�سانية 
من املر�سى واملتعففني.

الأربعيني���ة  "الزي���ارة  اأن  ح�س���ن  اأ�س���اف 
واحدة م���ن �سواهد الت�سام���ن الجتماعي، 
والت���ي منحتن���ا تراكم���ًا معرفي���ًا يف تقدمي 
اخلدمة بالإ�سافة اإىل املواد والأدوات التي 
ن�ستخدمه���ا يف املواك���ب، فاملواك���ب ذاته���ا 
بكوادرها واأدواتها هنا يف �ساحة التحرير 
ا�ستبدل���وا  الحتجاج���ات،  انط���الق  من���ذ 
واأمهاتن���ا  ب�"يثائ���ر"،  "يزاي���ر"  تف�س���ل 
وجّداتنا ميالأن ال�س���وارع ويقدمن ال�سياح 
وال�ساي مع نداءاتهن اجلنوبية ودعواتهن 

ال�سادقة".
يجم���ع اأ�سحاب املواك���ب احل�سينية خالل 
العام اأموال وتربع���ات من املواد الغذائية 
الأربعيني���ة  الزي���ارة  خ���الل  لتقدميه���ا 
للزائري���ن، وبالع���ادة يزيد ع���ن احلاجة ما 
يدفعه���م اإىل خزن���ه للعام املقب���ل، لكن هذا 
الع���ام ا�ستخدموا اأ�سح���اب املواكب املواد 
الفائ�سة عن احلاج���ة يف �ساحة التحرير، 
بح�س���ب داود �س���الم، والذي ل يج���د فرًقا 

اإىل زوار احل�س���ني  ب���ني تق���دمي اخلدم���ة 
واملحتجني يف �ساحة التحرير.

" ي�سف عالء �سالح نف�سه احللقة الأ�سعف 
يف جامعي التربعات من خالل "في�سبوك"، 
اأ�سدقائ���ه  عل���ى  اعتم���اده  اإىل  ذل���ك  عازي���ًا 
اخلا�سني فقط ومعارف���ه، موؤكدًا اأنه "ت�سلم 
م���ن  كتربع���ات  دولر  اآلف   10 م���ن  اأك���رث 

خمتلف املحافظات وخارج العراق".
"ا�ستلم���ت  اإن���ه  حدي���ث  يف  �سال���ح  يق���ول 
التربعات املالي���ة، والعينية من اأكل و�سرب 
مفرو�سات، يعمد الكثري اإىل اإي�سال العينية 
ك�سمان ل�ستخدامها بدل تبذير املال باأ�سياء 
غ���ري �سرورية بح�سب وجه���ة نظرهم، فيما 
يعم���ل البع�س على اإر�س���ال الأموال ويحدد 
التبوي���ب ال���ذي يري���د اأن ت�سرف في���ه مثاًل 
للطع���ام وي�سل للمطعم الركي اأو كتف نهر 
دجل���ة اأ�سف���ل ج�س���ر اجلمهوري���ة، نحن هنا 
نتعامل م���ع املو�سوع اأخالقًي���ا ونعمل على 

تنفيذه".
اأ�س���اف �سالح "كانت اأق���ل اإ�سابة ُتنقل اإىل 
امل�ست�سفي���ات املحيط���ة ب�ساح���ة التحري���ر، 

مثل ح���الت الختناق التي تتج���اوز املئات 
يف اليوم الواح���د، والإ�سابات اخلفيفة، ما 
يتطلب وقت اأكرث ب�سبب الزحام يف الطريق 
اإىل امل�ست�سفي���ات واخلط���ورة الأمنية على 
اجلرح���ى م���ن العتق���ال، م�ست���دركًا "لك���ن 
ع�س���رات املفارز الطبي���ة التطوعية افتتحت 
وحتول���ت اإىل م�ست�سفي���ات ميداني���ة تق���وم 
بدور كبري خفف الزخ���م عن امل�ست�سفيات"، 
لفت���ًا اإىل اأنه���ا "تع���اين من نق����س حاد يف 
الأدوي���ة والكوادر، فال���وزارة مل جتهز ومل 
ت�ساعد اإل بنزر قليل، ف�ساًل عن ال�سغوطات 

التي تعانيها كوادر الوزارة".
تاب���ع �سال���ح "عملنا على توف���ري العالجات 
من خالل اأ�سدق���اء، والتوا�سل مع مندوبي 
�سركات ت�سوي���ق الأدوية للح�س���ول عليها، 
وع���دد كب���ري منه���م اأب���دى م�ساع���دة كبرية، 
خا�س���ة يف الأدوي���ة الت���ي ت�ستخ���دم ب�سكل 
م�ستم���ر ملعاجلة ح���الت الختناق والعيون 
املتح�س�سة ب�سبب الغازات امل�سيلة للدموع، 
فيم���ا جنحنا بتاأم���ني عدد كبري م���ن الأ�سّرة 

واأجهزة التنف�س املتنقلة والكبرية".

التبرعات  جمع  في  كبيراً  دوراً  " الفي�سبوك" لعب 

الت�شامن ال�شعبي لدعم االحتجاجات ي�شاعدها على ال�شمود

موجز اأنباء المدن الثائرة  �شور �شحايا تظاهرات العراق على �شجرة ميالد  
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عد�سة: حممود روؤوف

 علي بداي 

م���ن ف�سائ���ل النتفا�سة اأنها ب���داأت ) عمليًا( هدم اجل���دار امل�سبوه الذي 
يق�س���م العراقي���ني اىل عراقيي داخل وخ���ارج ور�سمت ب���دًل منه فا�ساًل 
جدي���دًا يف�س���ل ب���ني جمموعتني هم���ا: عراقي���ون يف الداخ���ل واخلارج 
يفك���رون بوطن حر متق���دم للجمي���ع، وعراقيون يف الداخ���ل واخلارج 

يفكرون بوطن لهم فقط وليهم اأن يكون حرًا اأم ل ..
احلقائ���ق ال�سغرية التالية التي ع�ستها توؤك���د ماذهبت اإليه، وق�سم منها 

يدعو من مل يفهم الأمر اىل فهمه!:
 1. من مكان �سغري واحد يف اأوروبا جمع خالل اأ�سبوع 25 األف دولر 
تربع���ات ار�سلت لدعم املنتف�سني، وهذا املبل���غ وغريه ذكره عبد الكرمي 
خل���ف ال�سح���اف باإعتباره " م�ساع���دات من بلدان اأجنبي���ة!!!" ..ورمبا 

�سيقولون �سعودية اأو اإ�سرائيلية!
 2. خ���الل �سه���ر ت�سري���ن الث���اين �سلمت جمموع���ة واحدة م���ن عراقيي 
اخلارج اأك���رث من 50 وثيقة وفيلم���ًا ملنظمات املحاك���م الدولية ومكاتب 
المم املتحدة والربملان الأوروبي وموؤ�س�سات �سحفية واإعالمية مهمة.. 

كلها ل�سالح النتفا�سة..واأقولها بفخر اإن النتائج كانت مبا�سرة
3.  �ساأل اأحد موظفي مكتب عاملي اأع�ساء الوفد الذين �سلموه الوثائق: 
هل تعي�سون يف العراق؟ وعندما اأجاب اإثنان منهما اأنهما مل يريا العراق 

اأ�ساًل..تراجع الرجل واإنحنى اإعجابًا مرتني!
4.  ثالث���ة اأرباع وطنيي اخلارج لم�سلح���ة مبا�سرة لهم يف العراق فهم 
م�ستقرون ببلدان م�ستقرة متط���ورة، لهم بيوتهم، ووظائفهم واأولدهم 
يدر�س���ون باأف�س���ل اجلامع���ات ، لكن م�س���ري العراق يهمه���م اأكرث من كل 

ماذكرت!
5.  ق�س���م كب���ري من وطنيي اخلارج دفعوا �سريب���ة وطنيتهم يف �سبابهم 
�سجن���ًا وتعذيب���ًا وت�سريدًا يف وقت كان فيه الكث���ريون م�سغولني برنني 
الذه���ب األأو يغنون مرحبًا يامعارك امل�سري! وعندما غادر هوؤلء الوطن 
جمربين،عا�س���وا �سنينًا عجافًا على الكف���اف يف �سوريا واليمن ولبنان 

بال وثائق ول اإعراف!
�سعبنا جمموعت���ان: جمموعة �سليمة حيوي���ة اإن�سانية واأخرى ) امتنى 

اأن تكون اأقلية( متعفنة لتفكر اإل بنف�سها ومبن اأنعم عليها
دعون���ا نو�سع الأوىل ونقويها..اأينما كانت..بال جغرافيا ..ذلك ما مينح 

النتفا�سة قوة ومناعة اإ�سافيني

حطموا هذا الجدار الم�شبوه!

 متابعة/ االحتجاج 

م�ستم���رة  الطالبي���ة  امل�س���ريات  زال���ت  م���ا 
وبالأخ�س يف يوم الحد حيث تتفق معظم 
املحافظ���ات على هذا النه���ج يف اإ�سارة اىل 

ا�ستمرار الإ�سراب الطالبي.
باإقام���ة  طالبه���ا  ق���ام  اجلامع���ات،  بع����س 
كرنفال يف بواب���ة اجلماعة، يخ�س الثورة 
يف  �سق���وط  الذي���ن  ال�سه���داء  وا�ست���ذكار 

الحتجاجات.
م�س���رية "الح���د" كما يطل���ق عليها الطالب 
م�ستم���رة منذ ب���دء الحتجاج���ات و�سكلت 
ناقو�س خطر لدى ال�سلطة حيث طالبوا يف 

اأكرث من مرة بفك ال�سراب الطالبي 
يف العا�سمة بغ���داد خرج الطالب مبختلف 
جامعاتهم يف م�سرية موحدة انتهت ب�ساحة 

التحرير مع ترديد ل�سعارات الثورة 
امل�س���رية مل تختلف ع���ن �سابقاتها من حيث 
الع���دد وات�سمت باحل�سور الن�سوي الكبري 
رغ���م برودة اجلو وال�سباب الكثيف �سباح 

اأم�س.
بع�س الطالب ذهبوا فور و�سولهم ل�ساحة 
التحري���ر اىل ج���رف نهر دجل���ة يف املنطقة 

الرابطة بني ج�سري ال�سنك واجلمهورية.
 ويف بغ���داد اأي�س���ا ف���اإن ط���الب اجلامع���ة 
امل�ستنريي���ن اأعلن���وا ع���ن ال�س���راب اأي�سًا 
ولك���ن مل يات���وا اىل �ساح���ة التحري���ر ب���ل 

نظموا مهرجانًا يف بوابة اجلامعة.
الطلبة املحتجون م���ن جامعة امل�ستن�سرية 
وم���ن خ���الل  من�سته���م طالب���وا بتحقي���ق 
املطالب التي خرج من اأجلها ال�سعب وكذلك 
رف�س���وا مر�سحي رئا�سة الوزراء من الكتل 

ال�سيا�سية.
اإح���دى اخليم املعت�سمة يف �ساحة التحرير  
نظم���ت تواقي���ع للطلب���ة م���ن خ���الل دف���ر 

ح�س���ور، موؤك���دة اأن دوام الطالب يجب اأن 
يكون مع املحتجني.

وبالفع���ل ف���اإن الكث���ري م���ن الطلب���ة �سجلوا 
ا�سماءه���م معتربي���ن اأن دوامه���م اليوم���ي 
�سيك���ون يف �ساحة الحتجاج حلني حتقيق 

املطالب.
طلبة مافظ���ة الديوانية، بداي���ة الأ�سبوع 
وا�ستمراره���م  ال���دوام  ع���ن  بالإ�س���راب 
و�س���ط  ال�ساع���ة  �ساح���ة  اإىل  بالتواف���د 

املحافظة
وبال�ساف���ة اىل ال�س���راب الطالب���ي ف���اإن 
بع����س املحتجني يف الديوانية اغلقوا �ست 
دوائر حكومية م���ع ا�ستمرار الحتجاجات 

يف املحافظة.
طلبة كليات املجموع���ة الطبية يف مافظة 
كرب���الء، خرج���وا بتظاه���رات حا�س���دة يف 
املحافظ���ة ا�ستم���رارًا ملوقفه���م بالحتج���اج 
حت���ى حتقي���ق مطال���ب ال�سع���ب العراق���ي 

املنتف�س.

ويف الب�س���رة اق���ام طلب���ة كلي���ة املجموعة 
الطبية يف جامعة الب�سرة "�سوق الفيحاء" 

اخلريي اأمام مدخل الكلية.
اأرب���اح ال�س���وق �ستنق�سم اىل ثالث���ة اأق�سام 
الأول لدعم اإحدى العوائل املتعففة وتوفري 
م�س���در معي�س���ة ثاب���ت لهم والق�س���م الثاين 
لدعم تظاهرات واعت�سام املجموعة الطبية 
والق�سم الأخ���ري لتوفري الدعم واحتياجات 

�ساحة اعت�سام الب�سرة.
ومن ب���ني امل�ساع���دات التي قدمه���ا ال�سوق 
اخل���ريي املا�س���ي ه���و �س���راء 50 مدفئ���ة 
كهربائي���ة وتوزيعها على ع���دد من العوائل 

الفقرية.
طلبة جامعة املثن���ى اأغلقوا بوابة اجلامعة 
بع���د ن�سب خي���م العت�س���ام اأم���ام بوابتها 
الرئي�سي���ة موؤكدي���ن ا�ستم���رار العت�س���ام 

الطالبي حلني حتقيق املطالب.

 متابعة االحتجاج 

ال �سن قانونّيًا هنا. ع�سرة اأو 
ع�سرون اأو �ستون عامًا... رجال 

ون�ساء، من اأحياء بغدادية معدمة 
اأو من اأرقى جامعاتها، من اأبناء 

ع�سائر الب�سرة اأو من م�سارحها. 
كل هوؤالء يمنحون "ثورة اأكتوبر" 

في العراق، وجوهًا ناطقة.

تت�ساب���ه  واأحالم���ًا  ق�س�س���ًا  مالمه���م  ت���روي 
وتختلف اأحيان���ًا يف بلد غني برثوت���ه النفطية، 
وفق���ري بف�س���اد طبق���ة �سيا�سية ق�ست عل���ى اآمال 

واأحالم كثرية.
ط���رق الفق���ر ب���اب اأم قا�س���م، فخرج���ت بعباءتها 
ال�سوداء الت���ي مل تخِف �سجاعتها، �ساهرة �سيف 
املطالب بوجه من اأفقرها، و�سالحها: علم عراقّي 

من الكتف اإىل الكتف.
تقول رّبة املن���زل التي جتهل الق���راءة والكتابة، 
كل  يف  وت�س���ارك  الأوط���ان  بن���اء  تتق���ن  لكنه���ا 
التظاه���رات منذ �سقوط نظ���ام الدكتاتور �سدام 
ح�س���ني يف الع���ام 2003، اإن "ال�سيا�سيني لديهم 

ق�سور، ونحن ل منلك �سيئًا".
من���ذ �سهرين، تتواج���د اأم قا�سم الت���ي تقول اإنها 
"روح���ًا ثوري���ة"، يف �ساح���ة التحري���ر  حتم���ل 
الرمزي���ة و�سط بغداد، بني �سف���وف املتظاهرين 

الذين يواجهون قوات مكافحة ال�سغب.

خائفة" "ل�ست 
�سهدت بغداد وم���دن جنوبية عدة فو�سى عارمة 
يف الأي���ام املا�س���ي. ر�سا����س ح���ي وقنابل غاز 
م�سي���ل للدم���وع يوؤدي حل���الت اختن���اق وموت 
اأحيان���ًا باإ�سابات يف منطقة ال�سدر والراأ�س، ما 
دفع مبحتج���ني لت�سكيل "ف���رق خا�سة" ملواجهة 
تلك القنابل املخ�س�سة لأغرا�س ع�سكرية، وتعد 
اأثق���ل ع�س���ر مرات من تل���ك الت���ي ت�ستخدم خالل 

التظاهرات يف مناطق اأخرى من العامل.
متك���ن اأح���د م�س���وري وكال���ة فران����س بر�س من 
ت�سوي���ر ثالثة م���ن اأع�ساء تلك الف���رق، اأعمارهم 
ه���ي 21 و23 و30 عام���ًا، جميعه���م عاطلون عن 
العم���ل، ويتظاه���رون يف بغ���داد من���ذ الأول من 

اأكتوبر.
الأول اأ�سغره���م �سن���ًا، ي�سب���ه اإىل ح���د م���ا قائ���د 
م���ن  �سميك���ني ميكن���اه  بقفازي���ن  الأورك�س���را، 
التق���اط القناب���ل، وقن���اع طب���ي حت���ت نظارتني، 
وخ���وذة �سلبة، م�سلح���ًا مبواد اإ�سعاف���ات اأولية 

مربوطة على ذراعه.
اأم���ا الآخ���ران، فاأحدهم���ا ر�سم على وجه���ه قناع 
"�سوبرم���ان"، يحمل درعًا �سغريًا ل�سد القنابل 

املتطايرة، فيعيدها باجتاه مطلقها.
ي�سمي ه���وؤلء ما يقوم ب���ه رفيقه���م بال�"�سكفه"، 

وهي كلمة تعن���ي ت�سلم اأو رمي جزء من حجارة 
اآخري���ن يقف���ون يف م���كان مرتف���ع،  البن���اء اإىل 

باللهجة العامية العراقية.
لك���ن عندما تخ���رق تل���ك القنابل �سب���اك هوؤلء، 
ياأت���ي دور امل�سعف���ني، فيتح���ول متطوع���ون من 
متظاهري���ن اإىل ممر�س���ني، عل���ى غ���رار فاطمة، 
الطالب���ة البالغ���ة م���ن العم���ر 23 عام���ًا، اأو �سحر 

الطالبة يف كلية الهند�سة.
وتق���ول �سح���ر، البغدادي���ة الت���ي �س���ار حجابها 
خم���ارًا يحميه���ا من ا�ستن�س���اق الغ���از، اإن "هذه 
هي املرة الأوىل" الت���ي تقف فيها على اخلطوط 
الأمامية، واإىل جانبها عبوات بيب�سي اأو خمرية 
اأو ملول �سفاف لر�س عي���ون امل�سابني بالغاز. 

لكنها توؤكد "ل�ست خائفة".
من جانبه، يقوم الفنان الكوميدي منتظر بتقليد 

تل���ك الإ�ساب���ات، ويحولها اإىل ف���ن مبكياج على 
العيون وجروح تنزف وخطوط �سود على ثيابه 
ووجهه كاأنها من فعل دخان الإطارات امل�ستعلة.

جماًل" اأكرث  �سيء  "كل 
يلع���ب هذا ال�س���اب ذو الإثن���ني وع�سري���ن ربيعًا 
والآت���ي من مافظ���ة الب�س���رة الغني���ة بالنفط، 
دور "ال�سهيد" يف م�سرحية تقدم يف موقع يبعد 
مئات الأمتار فقط عن اأماكن العنف احلقيقي يف 
�ساحة التحرير، اإكرام���ا لل�سحايا الذين �سقطوا 
ج���راء القمع وو�س���ل عددهم اإىل اأك���رث من 450 
�سخ�س���ًا واأكرث م���ن ع�سري���ن األف جري���ح، وفقًا 
حل�سيلة اأعدتها وكالة فران�س بر�س ا�ستنادا اإىل 

م�سادر طبية واأمنية.
�سم املحتج���ون اأي�سًا علي احلو�سي )34 عامًا(، 
ال���ذي يرت���دي زي���ًا عربي���ًا، ليطال���ب ب�"ماكمة 

قتل���وا  الذي���ن  ال�سرط���ة  وعنا�س���ر  اجلن���ود 
متظاهرين".

�سه���دت جمي���ع امل���دن و�س���ط وجنوب���ي العراق، 
تظاه���رات وا�سع���ة �س���ارك فيه���ا �سب���ان ترك���وا 
مدار�سه���م من���ذ اأ�سابيع، ورجال دي���ن �سيعة مثل 
نا�س���ر الوائلي )42 عام���ا(، واأ�ساتذة جامعيون 
يف  تواج���دوا  عام���ًا(،   56( ناج���ي  ع���ادل  مث���ل 
�ساحات الحتجاج يف الب�سرة وبغداد والنجف 

والديوانية والنا�سرية ومدن اأخرى كثرية.
و�س���ّكل الطلب���ة، من جمي���ع املراح���ل الدرا�سية، 
عم���ود التظاه���رات، وبينه���م زينة راف���د وح�سن 
التميمي وبن���ني �سياء وطه م�ست���اق، وجميعهم 

يف مطلع الع�سرينيات.
يقول م�ستاق "نريد التغيري".

اأم���ا ح�سن اأبو عالء، املعروف ب�سيخ املتظاهرين 

)65 عامًا(، مرتديًا مالب�س �سوداء وملوحًا بعلم 
العراق، فيقول اإن على "اأ�سحاب ال�سعر الأبي�س 
التواجد هنا اأي�سًا، لدعم ال�سباب"، ليتحقق هذا 

التغيري.
وهن���اك م���ن يري���د اأن "يجع���ل كل �س���يء اأك���رث 
جم���اًل"، مثل ر�س���ام يف الع�سرين من العمر اأعاد 
ط���الء اأر�سف���ة نفق مير حت���ت �ساح���ة التحرير، 

اأ�سبح اليوم متحفًا يف الهواء الطلق.
ويف الب�س���رة، تر�س���م منة الل���ه )22 عامًا(، على 
اأح���د ج���دران املدينة بحرًا و�سم���اء زرقاوين، قد 
ي�س���كالن اأف���ق اأمل له���ا وملتظاهر اآخ���ر يف بغداد 
يبل���غ من العم���ر 21 عام���ا ويختبئ خل���ف قناع، 

ويوؤكد اأن املطلب واحد "م�ستقبل اأف�سل".

عن �أ.ف.ب

االحتجاجات الطالبية م�شتمرة في عموم المحافظات : لن نعود

م�����الحم�����ه�����م ت�������������روي ق���������س���������س����ًا واأح���������الم���������ًا

مـــن بـغــداد اإلـــى البـ�شـــرة.. وجـــوه تـر�شــــم "ثـــورة اأكـتـوبـر"



م���ن نف���ق التحري���ر ال���ذي ا�سب���ح ا�سب���ه 
خمتل���ف  لن���ا  تعر����س  م�س���رح  بخ�سب���ة 
امل�ساهد اجلميلة منذ اول ايام النتفا�سة، 
بازار فن���ي ي�سمل منتج���ات فنية خمتلفة 
تع���ود �سناعتها لأي���ادي طالبية جمعتهم 
ال���روح املتفانية يف �سبي���ل خدمة الوطن 
وث���واره حتت راية دع���م املنتج الوطني، 
مب���ا يتزامن مع احلمل���ة املنظمة لالرتقاء 
باملنت���ج العراق���ي ودعم���ه عل���ى �سفحات 
التوا�س���ل الجتماعي، وعلي���ه ا�ستطلعنا 

اآراء امل�سارك���ني اذ قال���ت ا�س���راء �سع���دي 
)طالب���ة(: "ان���ا ا�س���ارك يف ه���ذا الب���ازار 
م���ن خ���الل م���ا اقدم���ه م���ن اعم���ال يدوية 
كالتطريز والر�س���م، بالإ�سافة اىل الكتب 
املتوف���رة لدين���ا" وع���ن الهدف م���ن اقامة 
الب���ازار تق���ول: "من خ���الل ه���ذا البازار 
نحن نحاول اي�س���ال ر�سالة توؤكد �سلمية 
مظاهراتن���ا، كم���ا اننا ن�ستثم���ره يف منح 

جزء من الرباح لدعم املتظاهرين". 
)طالب���ة  ال���رزاق  عب���د  م���رمي  وقال���ت   

فن���ون ت�سكيلية( ع���ن م�ساركته���ا: "اتيت 
و�سارك���ت زمالئ���ي هن���ا م���ن اج���ل دع���م 
جرح���ى التظاه���رات حي���ث ت�س���ل اليهم 
م���ن ارباح املنتج���ات الت���ي نعر�سها، من 
اعم���ايل  �سناعة يدوية لقط���ع حلي فنية 
با�ستخدام مادت���ي اليبوك�سي والريزين 
بالإ�سافة اىل حل���ي ال�سدفيات وفوا�سل 
الكتب التي نطبعها". توجه مرمي ر�سالة 
من خالل م�ساركته���ا تقول فيها: "العراق 
ر�سائلن���ا  منطل���ق  م���ن  بخ���ري،  زال  م���ا 

اليجابي���ة الت���ي تن�س على ح���ب احلياة 
والفن وم�ساعدة الآخرين".

 بينم���ا قال علي اي���دل ) فن���ان ت�سكيلي(: 
وبالأخ�س  بالنح���ت  خمت�س  فن���ان  "انا 
با�ستخ���دام مواد اليبوك�س���ي )الريزين( 
والخ�ساب الن���ادرة، قدمنا اىل هنا لدعم 
الث���ورة باأك���رب ق���در م���ن التربع���ات التي 
نح�س���ل عليه���ا من بي���ع اعمالن���ا املحلية 
ال�سنع". وعن م�ساركت���ه اخلا�سة يعقب 
قائال: "اقوم با�ستخدام مادة الفلور�سنت 

ال�سوئي���ة الت���ي ت�س���يء لي���ال، يف انتاج 
اعم���ال فني���ة، كم���ا اين قم���ت بالدرا�س���ة 
والبح���ث عن معلوم���ات ت�ساعد يف كيفية 
املمزوج���ة  الكريلي���ك  ال���وان  �سناع���ة 
بالفلور�سن���ت،  والتي تفيد الر�سامني يف 
الر�س���م عل���ى اي �سط���ح، ولكونه���ا زيتية 
ت�ستخدم اي�سا يف الر�سم على الكانفا�س، 
بعد ان وج���دت ان الل���وان التي توفرها 
ال�س���وق غالب���ا م���ا تك���ون رديئ���ة ال�سنع 
وغالية ال�سعر".  يف حني عرب علي عطوف 
)طال���ب هند�س���ة وكات���ب( ع���ن م�ساركته 
باإ�س���دار كتاب���ه، بقوله: "تزام���ن �سدور 
كتابي )املعقد( مع اآخ���ر ايام فرة تنظيم 
البازار، ال���ذي ي�سرين انن���ي وقعت على 
عق���د ن�سره يف التحري���ر، وهو عبارة عن 
متوالي���ة ق�س�سية حتم���ل خم�سة اجزاء، 
خم�سة ف�س���ول م���ن المل، تعك�س احلياة 
حول���ت  الت���ي  ال�سوداوي���ة  الجتماعي���ة 
للحي���اة اىل  الطبيع���ي املح���ب  الن�س���ان 
معقد من خالل املح���اور اخلم�سة". وعن 
البازار يق���ول: "م�ساهمة ت�سمل جامعات 
عراقية باإ�س���راف اجلامعة التكنولوجية، 
كل جهودن���ا م���ن خ���الل العم���ال الفني���ة 
وما تقدمه ايدينا �س���واء ر�سم او ق�سيدة 
�سعر، هو مبثابة تربع بنية �سادقة مبة 
ت�سته���دف الوطن، اذ ان الري���ع يف غالبه 
�سيع���ود للمت�سررين من ا�سحاب عربات 
التكت���ك وغريه���م"، عب���ارة رمزية خل�س 

من خاللها الثورة الفكرية بقوله: "لرمبا 
خلقنا الله لنثور بقلم".

 اما اآلء الرياحي )طالبة فنون ت�سكيلية( 
تق���ول: "انا وزميالت���ي �ساركنا من خالل 
تقدمي جمموعة م���ن احللويات العراقية، 
منزلية ال�سنع، اذ جتمعنا يف منزل واحد 
وقمن���ا باإعداده���ا وتغليفه���ا واح�سارها 
ال�ستم���رار  و�سنوا�س���ل  الب���ازار،  اىل 
به���ذه الفكرة يف الب���ازار الق���ادم". وعن 
م�ساركته���ا الفردية تقول: "�ساركت اي�سا 
بخم����س لوح���ات م���ن ر�سم���ي، تعرب عن 
معاناة واهداف الثورة، عر�ستها باأ�سعار 

معينة لأجل دعم املتظاهرين". 
 عب���ارات ورم���وز له���ا اث���ر فن���ي وفكري 
تطبع عل���ى اللب�س���ة، كان لها ح�سور يف 
البازار اي�سا، اذ قال ثابت �سعيد )م�سمم 
اك�س���و  "ان���ا �ساح���ب متج���ر  كرافي���ك(: 
�ست���ور نطب���ع عل���ى اللوح���ات واللب�سة 
)تي�سرت���ات( لدين���ا �سفح���ة عل���ى مواقع 
التوا�س���ل الجتماعي وخدم���ة تو�سيل، 
هدفن���ا موح���د وه���و دع���م النتفا�س���ة". 
ويختت���م بتوجي���ه ر�سالة قائ���ال: "نطلب 
مم���ن مل ي�س���ارك بالتظاه���رات بع���د، ان 
يلتح���ق بنا فنحن نري���د ان ن�سنع احلياة 
م���ن جديد، م���ا كنا نعي�س���ه ل يعترب حياة 
طبيعي���ة، اأن نخ�س���ر ا�سه���ر م���ن اأج���ل ان 
نعي����س احلي���اة خري م���ن ان نتخ���وف ثم 

نخ�سر حياة باأكملها".
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

 ال يكف حمتجو �ساحة 
التحرير امل�ستمرين منذ 

اأوائل �سهر ت�سرين املا�سي، 
عن امل�ساركة يف الفعاليات 

املدنية واجلماهريية 
والتي ت�سب يف م�سلحة 

ادامة زخم االحتجاجات.
 فاملبادرات املدنية 

م�ستمرة ب�سكل �سبه يومي، 
واملتظاهرون اعتادوا على 

امل�ساركة يف الكثري من 
الن�ساطات ب�سكل يومي.

التحري���ر،  �ساح���ة  يف  املعت�سم���ون   
ا�سبحت بع�س الفعاليات مال�سقة لهم 
ب�سكل يومي، مثل تنظيف ال�سوارع او 
روؤي���ة فيلم �سينمائ���ي يف خيمة �سينما 
الث���ورة او عر�س م�سرح���ي يف خيمة 
م�س���رح التحري���ر، ورمب���ا القلي���ل من 

الهدوء عند �ساطئ التحرير.
 بع����س املحتج���ني مل يدع���و مهرج���ان 
الدرجات الهوائية مي���ر دون امل�ساركة 
فيه ل�سيما واأنه ياأتي دعما لالحتجاج 
املحافظ���ات  جمي���ع  يف  ال�سلم���ي 

العراقية.
 ممد ر�سا �س���ارك يف املهرجان وقال 
بع����س  ان  ل�)الحتج���اج(  حديث���ه  يف 
م���ع  وبالتع���اون  الدولي���ة  املنظم���ات 
وزارة ال�سباب والريا�سة دعمت اقامة 

مهرج���ان الدراج���ات الهوائي���ة والذي 
انطل���ق بالق���رب م���ن فن���دق فل�سط���ني 
وحت���ى ملعب ال�سه���داء يف �سارع ابي 

نوؤا�س"0
"املتظاهري���ن  ان  اىل  ر�س���ا  وا�س���ار   
يقت�س���ر  ومل  املهرج���ان  يف  �سارك���وا 
التواج���د على الذك���ور فقط ب���ل كانت 
هن���اك م�سارك���ة ن�سوي���ة كذل���ك، حيث 
�س���ادت اج���واء املحب���ة وال�س���الم هذا 

الكرنفال"0
 وب���ني ان "امل�سارك���ة يف هذا املهرجان 
مل يك���ن الق�س���د م���ن ورائه���ا املناف�سة 

او الف���وز باملراك���ز الوىل لن اله���دف 
ال�سا����س له���ا ه���و دع���م الحتجاجات 

ال�سلمية يف جميع اأنحاء العراق"0
اي�س���ا  م�س���ورا  يعم���ل  ال���ذي  ر�س���ا   
يف  املا�سي���ة  الي���ام  طيل���ة  وتواج���د 
ث���ورة  لتوثي���ق  التحري���ر  �ساح���ة 
ال�سع���ب يذك���ر ان "جمي���ع املعت�سمني 
واملتظاهري���ن م���ن واجبه���م امل�ساركة 
يف الفعاليات املدنية وال�سلمية للتاأكيد 
على �سلمي���ة الحتجاج���ات والوقوف 
بوجه املت�سيدين، خا�سة وان اجلميع 
م�سمم على البقاء يف �سوح الحتجاج 

حلني حتقيق املطالب ب�سكل كامل"0
ل�سيم���ا  الريا�س���ة  جن���وم  تواج���د   
ممن ميلك���ون اجنازا خمل���دا يف ذهن 
يعط���ي  لن���ه  ممي���ز  ام���ر  العراقي���ني، 

احلافز لدعم الحتجاج ال�سلمي.
 احد ابطال كاأ�س اآ�سيا 200٧ وحار�س 
مرمى املنتخب الوطني لفرات طويلة 
نور �سربي �سارك يف �سباق الدراجات 
الهوائية ولق���ى ذلك ا�ستح�سان جميع 

امل�ساركني.
ال�ساب���ق  يف  �س���ربي  ن���ور  م�سارك���ة 
اأعطت ر�سالة وا�سحة بان جميع ابناء 
ال�سعب العراقي �س���واء الريا�سيني او 
الفنان���ني او الأدب���اء او الإعالميني هم 

مع مطالب ابناء ال�سعب.
 وبالع���ودة اىل الأج���واء الت���ي ت�سود 
�ساح���ة التحري���ر، فاملالح���ظ م�سارك���ة 
امل���راأة يف جميع الن�ساطات التي تقام، 
بل للكثري منه���ن دور الريادة والقيادة 

يف فعاليات خمتلفة.
 ن���ور اح���دى امل�س���اركات يف ال�سب���اق 
ان  ل�)الحتج���اج(  اأك���دت يف حديثه���ا 
اإثب���ات  اج���ل  م���ن  ج���اءت  "امل�سارك���ة 
�سلمية الحتجاجات يف عموم العراق 
وان تواجد امل���راأة يف مثل هذا املحفل 
دليل على م�سان���دة الرجل يف املطالبة 

بحقوق ال�سعب"0
 واأ�سارت اىل ان "هذه الفعالية جميلة 
خا�س���ة وان امل���كان ال���ذي اأقيم���ت فيه 
�س���ارع اب���ي نوؤا����س الذي اعت���ربه من 

اجمل �سوارع العا�سمة بغداد"0
 وبينت ان الفعالي���ات املدنية م�ستمرة 
الأ�سب���وع  ان  حي���ث  كب���ري  وب�س���كل 
الواحد ي�سه���د اقامة ع�سرة اىل خم�سة 
ع�سرة ن�ساطًا وباأوقات خمتلفة وافكار 

عديدة.

م�ساركة ن�سوية وح�سور لنجوم الريا�سة 

مهرجان للدراجات الهوائية لدعم االحتجاج ال�شلمي..

 علي النجار 

حينما كنت يف الثامنة ع�سرة
كان �سارع الر�سيد

من باب معظمه
حتى �ساحة التحرير

تنانري �سبايا تراوغ اأعمدته
ونراوغها عن قرب

اأو بعد
حينما كنت يف الع�سرين

كان �سارع اأبي نوؤا�س جنتي
و�سينما اخليام وغرناطة

داري
حينما جتاوزت اخلم�سني

كادت احلرب
بعد احلرب

ان ت�سلب بغداد اأعمدتها
و�ساعرها الأ�سهر

وكادت اأن ت�سلبني ذاتي
لول فتية ك�سروا الطوق
واأطلقوين اأطوف النهر

من باب معظمه حتى التحرير
بحثا عن اخليام وغرناطة والن�سر

ون�سر جديد

فتية التحرير 

 ما�س القي�سي

 من ار�س كانت والتزال 
تفي�س عطاء بخرياتها ونعمها 

و�ساللة ح�ساراتها املتعاقبة 
التي بزغت منذ فجر التاريخ، 

با�سم بالد ما بني النهرين حيث 
ار�ست احلرف والكلمة والكتابة 

ال�سورية ثم الن�سية، م�سّكلة 
منبع ل�سانيات ولغويات الكرة 
االر�سية با�سرها، كيف لها ان 

توا�سل عطاءها وهي تعاين 
ازمة املطاردة واال�ستحواذ من 
قبل اجلريان قبل الغرباء، اذ 
جندها تقنعت مبالمح الركود 
لعقد واكرث، مكبلة باحتالل  
فكري واجتماعي واقت�سادي 

على نحو قاتل لكل �سبل 
احلياة،  فكان من ال�سروري 

واحلتمي ان تعود �ساخمة 
ك�سابق عهدها ب�سواعد ابنائها 
اجيال احلا�سر وامل�ستقبل ممن 

اوقدوا �سعلة لثورة ت�سرين.

ــق الــتــحــريــر ــف ــة دعـــمـــا لــلــمــنــتــج الـــوطـــنـــي يف ن ــي ــالب ــــادي ط ــــاأي بــــــازار ب


