
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

العدد)47( ال�سنة الوىل - اجلمعة )20( كانون الأول  2019جريدة يومية توثق انتفا�سة العراقيين ت�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون
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النارية.  ال��دراج��ات  ك��رب��اء  �سرطة  ق��ي��ادة  منعت  ملفتة،  خ��ط��وة  يف 
والقتلة  مدنّيان.  َطان  نا�سِ �سحيتها  ذهب  اغتياٍل  عمليتي  اأعقاب  يف 
اأدوات  ملثمون،  الباد،  من  اأخرى  واأنحاء  بغداد  يف  كما  كرباء،  يف 

جرائمهم، العّا�س، والدراجة النارية، وكامت ال�سوت.
وتداولتها   2003 بعد  �ساعت  التي  للم�سطلحات  وفقًا  و"العّا�س"،   
يراقب  م��ن  ه��و  الره��اب��ي��ة،  واملنظمات  ��م��ة  املُ��َن��َظّ اجل��رمي��ة  ع�سابات 
ال�سحية ويقدم اىل جهاز عمليات الغتيال واخلطف والتغييب �سور 

املُ�سَتهَدفني واإحداثيات حركتهم
"امللّثمة"  الغتيال  فرق  وتتوىل  والتوقيتات(.  والعنوان،  )الوجهة، 
كوامت  وت�ستخدم  ن��اري��ة،  دراج���ات  تقود  وه��ي  امل��وت  ق���رارات  تنفيذ 

ال�سوت.  
منذ بداية النتفا�سة، و�ساحات العت�سام، هي مواقع ن�ساط العّا�سة. 
والكامريات  ت،  تتن�سّ والأذن  وت�سخ�س،  تراقب  العني  واأدواُت��ه��م، 

الرقمية يف املحمول ت�سور.
يتنقلون بني اخليم ويتابعون  ال�ساحات،  العّا�سة يف  عدد  ازداد  وقد 
ال��ن�����س��اط��ات وه���م ل ي��ت��وق��ف��ون ع��ن ال��ت�����س��وي��ر. وه�����وؤلء ه��م ق��اع��دة 
احلاكمة  الح��زاب  عليها  تهيمن  التي  وال�ستخبارية  المنية  الجهزة 
الد�سائ�س،  واإ�ساعة  الفتنة  واإث��ارة  للتخريب  واأدواتها  وامليلي�سيات، 
وارتكاب ما ي�سيء ل�سوّية املتظاهرين ال�سلوكية، وجرهم للخروج مما 
هو الطار العام لانتفا�سة، كمعايري واهداف وا�ساليب وكل ما ُي�سّدع 

�سدقية "�سلمّيتهم".
 لكن الحزاب والكتل املتنفذة، وقياداتها التي �سطت على اموال طائلة، 
َبَنْت لها جيو�سًا اإلكرتونية يف داخل الباد وخارجها من بني املرتزقة 
وا�ستطاعت  ولءاتهم.   لتغيري  العر�س  ح�سب  للم�ساومة  املعرو�سني 
الدولة  اأزلمها يف جميع مفا�سل  تت�سلل من خال  اأن  املتهرئة  الطبقة 
وال�ستخبارية،  المنية  الجهزة  اخل�سو�س،  وجه  وعلى  ومرافقها، 

وقطعات القوات امل�سلحة ِعرَب ما ُعِرف بعمليات "الدمج". 
عن  النظر  "بغ�س  امل�سلحة  املجموعات  او  "امليلي�سيات"  وتبقى   
الفائتة،  اجلمعة  املرجعية  خطبة  يف  ورد  كما  واملُ�سّميات"  ال�سماء 
الكبائر  لرتكاب  امل�ستنفرة،  واملتاأّهبة  امل�ستعدة  والدوات  الأذرع  هي 
م�ساحلها  وحماية  الفا�سدة،  احلاكمة  الطبقة  عن  للدفاع  واملُحّرمات 

ومراكز نفوذها.
النتفا�سة.  �سعود  م��ع  بالتزامن  ن�سطت  الل��ك��رتون��ي��ة  واجل��ي��و���س 
فربكة  وكذلك  متويلها.  وم�سادر  وحمركيها  اهدافها  على  بالت�سوي�س 
وامريكا  باأ�سرائيل  بعاقتها  لها  التهام  و�سوق  عنها،  ُم�سللة  اخبار 
اجليو�س  هذه  مهام  بني  ومن  منها.  والتمويل  الدعم  وتلقي  واخلليج 
يف هذه الفرتة التحول اىل "عّا�سة اإلكرتونية" �سد املتظاهرين دون 
التورع عن تقدمي معلومات عن الن�سطاء والتن�سيقيات، وحماولة ر�سم 
خارطة ملفقة عن تق�سيمات �ساحة التحرير، واجتاهاتها وارتباطاتها 
وولءاتها الكاذبة. والهدف من وراء ذلك كله طم�س "وطنية النتفا�سة" 
وت�سويه هدفها الأ�سمى الذي متثل يف �سعار "نريد وطن" والنتقال من 
املدنية  املواطنة  ال�سيا�سي اىل رحاب دولة  الف�ساد والتف�سخ  منظومة 

الدميقراطية والعدالة الجتماعية.
 اإن اعتماد و�سيلة القوة املفرطة با�ستخدام كل و�سائل الت�سفية والقمع 
واملتهالكني  واأنظمتهم  امل�ستبدين  على  ارت��ّدت  وال��رتوي��ع،  والتنكيل 
�سقطت  الذين  واحلاكمني  ال�سيا�سي.  بالعمى  وامل�سابني  ال�سلطة  على 
بالنهيارات بني  املثقلة  بر�سيد جتاربه  التاريخ  �ساحيتهم، يخريهم 
م�سائر  مواجهة  او  املمكنة،  اخل�سائر  باأقل  العوا�سف،  امام  النحناء 
"الآباء املَُخلًّدون" من الطغاة وامل�ستبدين. ولي�س اآخرهم �سدام ح�سني 

ومعمر القذايف.
مئات  خارجها.  ويف  الباد  داخ��ل  يف  جم�ّساتهم  اي�سًا  للمتظاهرين، 
يت�ساركون  التي  الأق���وام  لغات  يجيدون  الذين  الن�سطاء  من  الآلف 
بقاع  يف  املنت�سرة  الق�سرية"  "ال�ستجارة   اوط��ان   يف  معها  العي�س 
الو�سائل  م��ع  والتعامل  ال���س��ربان��ت��و،  لغة  ف��ك  م��ن  يتمكنون  ال��ع��امل. 
ولهم  الج��ت��م��اع��ي.  التوا�سل  مل��واق��ع  ال��ذك��ي  وال���س��ت��خ��دام  الرقمية، 
ال�سات والعاقات الوثيقة مع النا�س الذكياء املتعاطفني مع ق�سيتهم 
واأل�سنة،  واآذانًا  عيونا  �سي�سبحون،  فاأنهم  ما جّد اجلد،  واإذا  العادلة. 
الأحزاب  الذين جندتهم  الإلكرتونية،  املرتزقة  تك�سف خمابئ جيو�س 
والكتل املُثَقلة باجلرمية والف�ساد، امللطخة اياديهم بدماء اآلف ال�سهداء 
يدور  ما  بتجاهلهم  ال�سيا�سي،  والَعته  بالعمى  املمحونني  وامل�سابني، 
على مرمى الأنظار والأب�سار. ويف كل بيٍت وحملة على امتداد الوطن 
تر�سد  عيونًا  �سيكونون  الر�سا�س،  يرعبهم  بوا�سل، مل  ينه�س،  وهو 
ا�سحاب الدراجات امللثمني، وتراقب عن كثب حركة ن�سطاء الع�سابات 
زيف  تك�سف  معطياٍت  من  امل�سوؤولة  اجلهات  مايفيد  وتقدم  امل�سلحة 

ادعاءات "الطرف الثالث"..!
 ول يتوهم البع�س، اأن بالإمكان ا�ستخدام احل�سد ال�سعبي الذي قاتل 
الإرهاب وقطعان داع�س وكل من ت�سّول له نف�سه الأمارة بال�سوء، �سد 
والتحرمي  التكفري  مظاهر  كل  من  الباد  حترير  ا�ستكمال   يريد  من 
ويطالب  وال��ث��ق��ايف  والق��ت�����س��ادي  وال��ف��ك��ري  ال�سيا�سي  والره����اب 
بالتغيري. ويحلم باإر�ساء اأ�س�س دولة مدنية دميقراطية قوامها العدالة 

الجتماعية وقاعدتها املوطنة. 
 ل يتوهم اأحد اأن ي�سع من يجمعهم ذات الن�سيج الجتماعي، وعاقات 
الرتاحم والتداخل يف الأن�ساب والنتماء والنحدار الطبقي، يوحدهم 
التطلع اىل حياة اإن�سانية كرمية، تختفي منها ا�سباب وم�سببات الفقر 
للكرامة  اجل��ارح  الجتماعي  والتفاوت  والتمييز  والبطالة  والفاقة 
واخلاد�س للح�سا�سية الوطنية، يتوهم من يريد تفكيك وحدة وتراحم 
كل من يرفع هامته بفخٍر وا�ستعداٍد للموت حتت �سعاِر: نريد وطنا حرا 

�سيدا متح�سرا..

�سة،  اجليو�ش الإلكرتونية، العلاّ
والدراجة النارية، والكوامت 

ال�سيارة..!

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

اأركان ا�ستباحة دم املتظاهرين:

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

يوؤك����د  يح����دث  م����ا  اأن  البي����ان  واأو�س����ح 
اعتباطية الطبقة امل�سوؤولة وعدم جديتها، 
اجلماه����ري  ملطال����ب  احرتامه����ا  وع����دم 
وح����ول  تعبريه����م.   بح�س����ب  ودمائه����م، 
اللغ����ط بخ�سو�س تر�سيح رئي�س الوزراء 
النتقايل، اأعلن املعت�سمون واملتظاهرون 
يف �ساح����ة التحري����ر اأنه����م ل يتبن����ون اأي 
مر�سح ملن�سب رئي�س الوزراء النتقايل اأو 
املوؤق����ت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غري 
مقبول ومرفو�س من �ساحات العت�سام.  
كما نا�س����دوا رئي�����س اجلمهوري����ة باتخاذ 
موق����ف م�س����وؤول ووا�سح برت�سي����ح ا�سم 
م�ستق����ل ملن�س����ب رئا�سة ال����وزراء املوؤقتة، 
للم�سي بحكوم����ة انتقالية م�سّغرة، تعمل 

مل����دة اأق�ساه����ا 6 اأ�سه����ر، م����ن اأج����ل تاأم����ني 
انتخاب����ات عادل����ة ونزيهة وف����ق قانونني، 
النتخاب����ات  وملفو�سي����ة  لانتخاب����ات 
يحقق����ان مطال����ب املتظاهري����ن يف عم����وم 
العراق.  كذلك طالبوا بتفعيل دور القوات 
الأمنية باتخاذ موقف حازم و�سجاع جتاه 
عملي����ات اخلطف والغتيالت التي حتدث 
يف بغ����داد ويف امل����دن العراقي����ة الأخرى، 
وخ����اف ذلك ف����اإن من اأولوي����ات احلكومة 
املقبل����ة النظ����ر يف اإع����ادة هيكل����ة الق����وات 
امل�سلحة النظامية وكل املوؤ�س�سات الأمنية 
واملجيء باأفراد وقيادات جديدة، بح�سب 
البيان.  اإىل ذلك قالوا اإنه ويف حال اإ�سرار 
الكت����ل ال�سيا�سي����ة عل����ى تبن����ي �سخ�سي����ة 
�سيا�سية متمثل����ة برئي�س وزراء ل تنطبق 
�سريته م����ع موا�سفات ال�س����ارع املنتف�س، 

فاإن الأخري �سيتخذ خطوات ت�سعيدية من 
�ساأنها ال�سغ����ط وب�سكل فعال ومغاير على 

ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية.
ال����ذي تلق����ت  البي����ان  يل����ي ن�����س   وفيم����ا 

الحتجاج  ن�سخة منه: 
العراق����ي  ال�سع����ب  يرتق����ُب  "بينم����ا 
الطبق����ة ال�سيا�سي����ة وه����ي تن����اور احلركة 
الحتجاجية ب�س����اأن مطالبها احلقة، ن�سري 
يف  يح����دث  م����ا  اأن  اىل  وا�س����ح  وب�س����كٍل 
اأروق����ة الطبق����ة ه����ذه ل يتما�سى اأب����دًا مع 
ما مر ب����ه ال�سع����ب وجماه����ريه املعرت�سة 
من اأج����ل حياة كرمي����ة، وما يح����دث حتى 
الآن يوؤكد وب�س����كل وا�سح اعتباطية هذه 
الطبق����ة وع����دم جديته����ا، ب����ل وحت����ى عدم 
ودمائه����م  اجلماه����ري  ملطال����ب  احرتامه����ا 
منذ الأول من �سه����ر ت�سرين الأول، وعليه 

نقول: 
1 � ب�س����اأن اللغ����ط ح����ول تر�سي����ح رئي�����س 
املعت�سم����ون  يعل����ن  النتق����ايل،  ال����وزراء 
واملتظاه����رون يف �ساح����ة التحرير اأنهم ل 
يتبنون اأي مر�سح ملن�سب رئي�س الوزراء 
النتق����ايل اأو املوؤقت، وكل م����ا يتم تداوله 
حت����ى الآن غ����ري مقب����ول ومرفو�����س م����ن 

�ساحات العت�سام.
2 � مطالب����ة رئي�����س اجلمهوري����ة باتخ����اذ 
موق����ف م�س����وؤول ووا�سح برت�سي����ح ا�سم 
م�ستق����ل ملن�س����ب رئا�سة ال����وزراء املوؤقتة، 
للم�سي بحكوم����ة انتقالية م�سّغرة، تعمل 
ملدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر؛ لتاأمني انتخابات 
قانون����ني،  وف����ق  عل����ى  ونزيه����ة  عادل����ة 
النتخاب����ات  وملفو�سي����ة  لانتخاب����ات 
يحقق����ان مطال����ب املتظاهري����ن يف عم����وم 

العراق.
3 � تفعي����ل دور الق����وات الأمني����ة باتخ����اذ 
عملي����ات  جت����اه  و�سج����اع  ح����ازم  موق����ف 
اخلطف والغتيالت التي حتدث يف بغداد 
ويف امل����دن العراقية الأخرى، وخاف ذلك 
فاإن م����ن اأولويات احلكوم����ة املقبلة النظر 
يف اإعادة هيكلة القوات امل�سلحة النظامية 
وكل املوؤ�س�س����ات الأمني����ة واملجيء باأفراد 

وقيادات جديدة.
4- يف حال اإ�س����رار الكتل ال�سيا�سية على 
تبني �سخ�سي����ة �سيا�سي����ة متمثلة برئي�س 
وزراء ل تنطب����ق �سريت����ه م����ع موا�سف����ات 
ال�س����ارع املنتف�س؛ �ستتخ����ذ الحتجاجات 
خط����وات ت�سعيدي����ة م����ن �ساأنه����ا ال�سغط 
وب�س����كل فع����ال ومغاي����ر عل����ى ال�سلط����ات 

التنفيذية والت�سريعية.

بيان من التحرير ينفي علقة املتظاهرين باأي مر�سٍح 
ويطالب بحكومة م�سغرة و�سخ�سية م�ستقلة 

عاد �سوت املعت�سمني ي�سدح يف �ساحة التحرير من جديد راف�سا تبني اأي مر�سح لرئا�سة احلكومة، ومب�ساركة 
اأع��داد كب��رة م��ن مدار�س وجامعات خرجت اأي�س��ا.  وطالب املعت�س��مون رئي�س اجلمهورية برت�س��يح ا�س��م 
م�س��تقل للمن�سب لت�س��كيل حكومة انتقالية م�سغرة.  كما اأ�سدروا بيانا اأكدوا فيه ب�سكل وا�سح اأن ما يحدث 
يف اأروقة الطبقة ال�سيا�س��ية العراقية ال يتما�س��ى مع ما مر به ال�س��عب وجماهره املعرت�س��ة من اأجل حياة 

كرمية، وفقا لبيانهم.

متابعة / االحتجاج

 تتجه االأنظار اىل العراق منذ 
مطلع اأكتوبر الفائت بعد موجة 

االحتجاجات التاريخية التي 
اجتاحت البالد يف تظاهرات 

مناه�سة للحكومة و�سيا�ساتها، 
وكذلك رف�سا للتدخل االإيراين 

يف ال�سوؤون الداخلية للعراق.
 احتجاجات برز فيها دور ن�سائي 

الفت جداً عرب امل�ساركة يف 
االحتجاجات جنبا اىل جنب 

مع الرجل، بل اإن ن�ساًء ثائراٍت 
ُقدن بع�سًا من هذه التظاهرات 

و�ساركن يف الهتافات املطلبية 
وال�سيا�سية.

بع����س  اهت���م  امل�سارك���ة  له���ذه  وتخلي���دًا 
الر�سامني بطبع ه���ذه الذكرى على جدران 

�ساحات العت�سام.
ا�ستن���كار  مواجه���ة  م���ن  الرغ���م  وعل���ى   
م���ن الآب���اء والأمه���ات والأزواج، ب�سب���ب 

خم���اوف على �سامته���ن – حيث قتل اأكرث 
من 400 �سخ�س على اأيدي قوات الأمن – 
توا�س���ل الن�ساء العراقي���ات الن�سمام اإىل 

املظاهرات، �سرا يف بع�س الأحيان.
 وبح�س���ب النا�سطني فانه يف جمتمع يندر 
اأن يحت���ج في���ه الرجال والن�س���اء جنبا اإىل 
جن���ب، ف���اإن حقيق���ة اأنهم يعمل���ون معا من 
اأج���ل حتقي���ق هدف م�س���رتك يع���د اإجنازا 

اجتماعيا كبريا.
الفن���ون  اأكادميي���ة  يف  الأ�ست���اذ  وي���رى   

بجامع���ة وا�س���ط كرمي ط���ه، يف من�سور له 
عل���ى �سفحته عل���ى في�سب���وك، اأّن "الر�سم 
غالب���ًا هو التعب���ري بال�سكل والأل���وان عّما 
ي���دور يف خلج���ات النف�س عن���د الإن�سان، 
وهذا التعب���ري يتباين يف اأ�سلوبه وطريقة 
عر�س���ه، كم���ا تتحكم ب���ه ظروف���ه الزمانية 
واملكاني���ة"، وحيث اأّن احل���دث ال�سيا�سي 
الآين للع���راق يعّج ب� "احل���راك امل�سحوب 
لانفع���ال،  امل�ساح���ب  الث���وري  باحل����ّس 
امل�ستوي���ني؛  عل���ى  التفاعلي���ة  والعاطف���ة 

الف���ردي واجلماعي، تكون النفو�س فيه قد 
تهياأت لفتح قريحة امل�ساركة اجلمعية، ولو 
مب�سارك���ة ب�سيط���ة امل�ستوى م���ن امل�ساعر 
)كالفرحة اأو الأمل( بني املجتمَعني، ومعهم 
ما يي�س���ر فعل امتداد القريحة من حدودها 
الفردي���ة اإىل م�ست���وى املجم���وع فيت�سارك 

بها مع املتواجدين".
 جل���اأ الفنانون، ل �سيما ال�سباب منهم، اإىل 
ت�سجيل ماحظاته���م، وتوثيق "ما يحدث 
عل���ى اجلدران ال�سماء الوا�سعة يف �ساحة 

التحري���ر واأنفاقها التي األهم���ت خيالتهم، 
عم���ودًا  ليجعلوه���ا  مواهبه���م  وحف���زت 
اأ�سا�سيًا يدخل �سمن م�سمون ن�س احلدث 
الراهن، ويتفاعل بق���وة مع العطاء الكبري 
لل�سب���اب املنتف����س، ولي���وازي �سيل عطاء 
الدماء، واأمل اجلروح، اأو يوا�سيها على اأقل 
تقدير، فكانت، وكما ن�ساهد، نتيجة عّمدت 
ركن���ًا من اأركان �ساح���ة التحرير، وعك�ست 
اجلانب الثق���ايف الذي ميتلكه املتظاهرون 

ومتلقو الأعمال على ال�سواء". 

الن�ساء.. حمرك "احتجاجي" تخلاّده جدران التحرير! 
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 برهان اجلزائري

 ل ا�ستغ���رب ح���ني اأ�سمع بني احل���ني والآخر ت�سريح���ات لبع�س 
امل�سوؤول���ني، يتحدثون بلغة ل تنتم���ي اإىل لغة ال�سيا�سي املتمكن، 
وه���ذا ما يعك�س خلفيتهم الثقافية والوطنية املمزقة على طاولت 

اللعب ال�سيا�سي .
  كي���ف و�س���ل ه���وؤلء اإىل �سلطة الق���رار؟ جتدهم �سب���اح كل يوم  
يت�سدق���ون بعبارات احلري���ة وقيم الإن�سانية و�سع���ادة ال�سعوب، 
لكنهم يف املقابل ميار�سون غطر�ستهم املري�سة والأنانية احلزبية 

املجردة من كل القيم؟ 
 ُتعِلمن���ا جت���ارب احلي���اة، اأن احت�سار الب�سر نوع���ان، الأول حني 
ُي�سحق امل�سوؤول حتت اإرادة  ال�سعب، وبدًل من اأن يفكر بالنتحار 
مث���ل ما يفع���ل امل�سوؤول يف اليابان اأو كوري���ا اجلنوبية، اأو حتى 
بالن���زواء، جن���ده مت�سبثًا باحلي���اة واملن�سب، لتزي���ده الأحداث 
�س���وءًا وق���ذارة  باأكرب مما ه���و فيه. اأم���ا الحت�سارالث���اين، فهو 
الأجم���ل حني يودع الإن�سان حياته بالثب���ات على القيم الإن�سانية 
من اأجل �سعادة وطنه، ويرتقي احلياة ب�سجاعة الرجولة والكفاح 
لأنه���م يعرفون جيدًا اأين تكم���ن الإن�سانية يف احلياة وحتى وقت 

الحت�سار والغتيال واملوت. 
  َمن يكون هوؤلء الرجال يف هذه احلياة؟ 

 احلقيق���ة الت���ي ل تغيب عن ب���ال ال�سعوب، اأن معظ���م امل�سوؤولني 
الع���رب، هم اأبناء احلل���م الرجعي، و�سبيان امل�س���روع التخريبي 
يف املنطق���ة، وجن���ود يف احل���رب عل���ى الدميقراطي���ة والعدال���ة 

الجتماعية .
 اإنه���م يح�سبون احلياة عل���ى قدر خيانتهم وبقائه���م يف ال�سلطة. 
وح���ني ينته���ي كل �سيء يظه���ر التاريخ ويك�س���ف اأوراقهم وتعلو 
اللعنة قبورهم يعتقدون اأنهم يبنون احلياة لكنهم يقتلون احلياة 

و�سعوبهم بدم بارد. 
 ثم يخرج عليك املُ�سرون واملخربون واجلوا�سي�س يدافعون عن 
النفاي���ات ال�سيا�سية.. وعن بقايا النخا�سة ال�سيا�سية يف التاريخ 

ورموزها البارزين .
 املث���ري اأن ه���وؤلء الناهق���ني ليفهم���ون اأن هن���اك فرق���ًا كبريًا بني 
ال�سق���ر وال�سحلية، وما بينهما من ف���رق كبري حني يت�سّيد ال�سقر 
ال�سماء ويبدي الكثري من الت�سحية، عك�س ال�سحلية التي ل ترى 
اأكرث من لعابها ال�سيئ ال�سيت واأفقها املحدودة للغدر. كيف ميكن 
تف�س���ري هذا التناق�س يف فل�سفة احلياة بني  اخلداع والواقعية؟، 
اإنه���ا معادلة �سعبة، لكن الأمرل يفهم بهذه الطريقة امليتة يف بناء 
اأ�س���وار احلقيق���ة والبح���ث عما يزعم م���ن ازدواجي���ة ال�سخ�سية 
املري�س���ة بالوه���م اأو غمو�سه���ا، ان�سجامًا مع التوج���ه ال�سيا�سي 

العام الذي تعي�سه الباد هذه الأيام .
 ال�ساه���د اأن �سذاج���ة ال�سيا�سة �س���ّورت لأ�سحابه���ا اأنهم قادرون 
عل���ى  النت�سار، وا�ستثمار اجلرمية يف ح�سم املوقف ال�سيا�سي، 
غ���ري اأن احلا�س���ل اأن م�سروعه���م ال�سيا�س���ي اقتاده���م جميعًا اإىل 
اأن يتحول���وا اإىل اأع���داء �سريحني مل�ستقب���ل الباد، حماربني �سد 

ال�سعب، ل من اأجله.
 اأيها ال�سادة ميكن اأن تختلف وميكنك اأن تكون وحدك من اأجل اأن 
تنت�س���ر! لكن ل ميكن اأن  تك���ون قاتًا ماأجورًا،  وتعتقد اأن  القتل  

واملوت، هو احلل، بينما هو اأ�سبه بالنت�سار اخلا�سر .
 اإن النق���اب الأمريك���ي الع�سكري يف حرب العومل���ة القت�سادية 
ع���ام 2003 ، كان ال�سبب يف ظهور طبقات من املجرمني والقتلة 
يف الع���راق وهذا نتاج الراأ�سمالية وملفاته���ا املخابراتية الدولية 
م���ن اأجل �سرقة موارده القت�سادية وت�سهيلها من قبل احلكومات 
املعّينة من قبلها والتي اأهدرت اآمال اجلماهري العري�سة  واأب�سط 
حقوقه���ا يف  احلرية وامل�ساواة و�سيانة الكرامة الإن�سانية، ويف 
بناء اإن�سان جديد ل يعرف الأنانية ونزعة التملك ويعمل من اأجل 
اإ�سع���اد ال�سعب العراقي الذي ُقِتل بدم ب���ارد على مر الع�سور من 
احلكوم���ات اللقيط���ة التي وِلدت من رحم اخليان���ة وحتت اأ�سوار 

ال�سباب ..

ال�سباب ُيخفي حقيقة الغتيال 

عد�سة: حممود روؤوف

حكاية متظاهر 

 فا�سل الن�سمي

 قبل نحو �سهر، مل يكن يف 
�ساحة التحرير اأكث�ر من 
ت�سعني خيمة، ينام فيها 

املعت�سمون. كان عدد اخليام 
يكفي ويفي�س، لي�س الأن 

اأعداد املعت�سمني قليلة، اإمنا 
الأن اأعداداً منهم تفرت�س 

ال�سوارع واالأر�سفة وتلتحف 
ال�سماء. فطق�س العراق يف 

�سهري ت�سرين االأول ومنت�سف 
ت�سرين الثاين تطيب ن�سائمه 

ويرّق هواوؤه، لذلك كان 
ال�سباب ال يكرتثون كثراً 

مل�ساألة النوم، فحيث ما ت�سهد 
عيونهم ميكن اأن يغم�سوها.

 اأم���ا م���ع حل���ول الن�س���ف الث���اين م���ن �سهر 
الأول  الثاين/نوفم���رب والن�س���ف  ت�سري���ن 
م���ن �سه���ر كان���ون الأول وم���ع النخفا����س 
املتوا�س���ل يف درج���ات احل���رارة، اأ�سبحت 
الأم���ور اأك���رث تعقي���دًا، لذل���ك بداأ من���ذ نحو 
ثاث���ة اأ�سابي���ع ي���زداد باطراد ع���دد اخليام 

ورمبا جتاوزت ال�250 خيمة.
 عند مدخل ال�ساحة من جهة �سارع ال�سعدون 
ن�سب���ت خيام جديدة وامتدت لت�سمل جميع 
ال�س���ارع  يف  تقريب���ًا،  ال�ساح���ة  مقرتب���ات 
امل���وؤدي اإىل �ساحة الطريان والآخر املرتبط 
ب�ساح���ة اخلاين، ويف نف���ق التحرير الذي 

كان خاليًا متامًا.
 خيام تت���وزع يف كل مكان من ال�ساحة على 
اأمل اأن تقي املعت�سمني ولو بدرجة معقولة 
ب���رد ال�ست���اء واأمط���اره الت���ي مل تت�ساق���ط 
حل�سن احلظ بغزارة حتى الآن ما قد يوؤدي 
اإىل ان�سح���اب املعت�سمني ا�سط���رارًا، وهي 
اأمني���ة غالية على قل���وب ال�سلطات واأتباعها 

على اأي حال.
 يف ج���و تق���ل درج���ة حرارت���ه لي���ًا ع���ن 8 
درج���ات مئوية، تغ���دو الأم���ور �سعبة على 
مواطن���ي املناطق احل���ارة مثل الع���راق، اإذ 
اأنه���م مل ياألف���وا الربد و�سيفه���م تزيد درجة 

حرارة بع�س اأيامه على اخلم�سني درجة.
 م���ع ذل���ك، وهذا رمب���ا اأحد اأ�سب���اب مطاولة 
من  لأك���رث  ت�سري���ن" و�سموده���م  "�سب���اب 
�سهري���ن يف ظ���ل اأق�س���ى الظروف، ي���كاد ل 

ي�سمع املار من هناك وحتى يف هذه ال�ساعة 
املتاأخرة من الفجر عبارة تذمر واحدة، واإن 
�سمع فقد تتعلق بنق����س التجهيزات اأحيانًا 
اأو عدم املعرفة الدقيقة بالوقت الازم للبقاء 

يف ال�ساحات لتحقيق املطالب.
 لي�س���ت جمي���ع اخلي���ام خم�س�س���ة للن���وم. 
بع�سه���ا للموؤن واآخر ملع���دات الطبخ، وثمة 
خيم خم�س�سة للطباب���ة ومعاجلة املر�سى. 
ل�س���كان اخليم���ة.  بالن�سب���ة  ثاب���ت  ع���دد  ل 
اأحيان���ًا يكرث ليزيد عل���ى الع�سرة يف اخليم 
الكب���رية، ول يتجاوز الثاثة اأو الأربعة يف 
اخليمة ال�سغ���رية. بع�س اخليام من النوع 
ال�سغري الذي يت�سع ل�سخ�س واحد للمبيت 
ونادرًا ما جتد و�سائ���ل التدفئة يف اخليام. 
بع�س ال�سباب يعمدون اإىل حرق الأخ�ساب 
يف ال�س���ارع اأو قريب���ًا م���ن اخليم���ة للتدفئة 
والتخل����س م���ن الإح�سا�س بال���ربد ولو اإىل 

حني.
التحري���ر بح���دود  اأثن���اء دخولن���ا �ساح���ة   
ال�ساعة الثانية فج���رًا �ساهدنا اأربعة فتيان، 
مباب����س �سب���ه �سيفي���ة، يرق�س���ون مب���رح 
على اأنغ���ام مو�سيقى اأغني���ة حما�سية حول 
املظاه���رات وانتفا�س���ة ال�سباب م���ن النوع 

ال�سائ���ع جدًا هذه الأي���ام. يف اإحدى اخليام 
�سمع���ت جمموعة من ال�سب���اب يرددون على 
وق���ع اآلت اإيقاعي���ة اأغني���ة �سه���رية ملط���رب 
حملي. حاولنا الدخ���ول وال�سام فلم اأفلح. 
كانت )اأبواب( اخليمة مغلقة باإحكام تافيًا 
للربد. عند مدخل �ساح���ة التحرير واجهتنا 
عبارة "اأنا اأحب التحرير" كتبت باحلروف 
الإنكليزي���ة وو�سعت موؤخ���رًا يف ال�ساحة. 
وقفن���ا عن���د منت�س���ف اللوح���ة م���ن اجله���ة 
املقابل���ة وقمنا بالتق���اط جمموعة كبرية من 
ال�س���ور عل���ى اأمل اأن تك���ون اإحداه���ا قابلة 
للن�سر.  لفت احلاحي اأحد ال�سباب الواقفني، 
ف�ساألني قائًا: "ملاذا تلتقط هذا العدد الكبري 
م���ن ال�سور؟"، مل اأ�سرح ل���ه وباغته ب�سوؤال 
اآخ���ر: هل اأن���ت خائف؟ ف���رد ل طبع���ًا وملاذا 
اأخ���اف. كان تقدي���ري اأنه تعر����س لاإحراج 
فا�سطر ليك���ذب، فم�ساألة التقاط ال�سور من 
قب���ل الغرباء ل حتظى بالرتح���اب دائمًا يف 
�ساح���ة التحري���ر نتيجة خ�سي���ة كثريين من 
اأن يك���ون امل�س���ور اأح���د عنا�س���ر الأم���ن اأو 
اأفراد "الطرف الثالث" كما ي�سمونهم. عقب 
�س���وؤايل بادرت���ه مبت�سمًا: ل تخ���ف عزيزي 
اإمن���ا اأن���ا �سح���ايف واأعم���ل عل���ى ق�سة عن 

�ساح���ة التحرير يف هذا الوق���ت من الفجر. 
ف�سحك هو الآخر بني م�سدق وغري م�سدق 

وطلب اأن نلتقط معًا �سورة للذكرى!
 بع���د ذل���ك، ذهب���ت اإىل خيم���ة حت���ت ن�سب 
"احلري���ة" فيه���ا اأ�سدق���اء "ثوريون". بعد 
التحي���ة وال�س���ام واحلدي���ث ال�ساخب عن 
الث���ورة وماآلته���ا، طلب���ت م���ن اأحده���م اأن 
ي�سحبن���ي بجولة يف ال�ساح���ة و�سوًل اإىل 
املطع���م الرتك���ي اأو م���ا بات يع���رف ب�"جبل 

اأحد".
 عند ا�ستدارة �ساحة التحرير املوؤدي للجبل، 
�ساهدت جمموع���ة من ال�سباب وهم يلعبون 
كرة القدم، وعلى بعد اأمتار قريبة منهم ركن 
�س���اب متربع �سيارته "الكي���ا" وقام بتوزيع 

ح�ساء العد�س )ال�سوربة( على املارين.
ل���ك �سح���ن  اأجل���ب  ه���ل  �ساألن���ي رفيق���ي:   
�سورب���ة؟ اأجبت: �سيكون م���ن املنا�سب جدًا 
اأن تدف���ئ اأح�سائ���ي ب�سح���ن �ساخ���ن. ذهب 
م�سرع���ًا وجل���ب �سحن���ني، التهمناهما على 

عجل وتوجهنا اإىل املطعم الرتكي.
 خ���ال �سرينا، مل ين�س �ساحب���ي اأن ي�سرح 
يل اأن ال�سي���ارات عمومًا، وهي قليلة اأ�سًا، 
ل تدخل اإىل ال�ساح���ة اإل مبوافقة امل�سرفني 

فيه���ا من املعت�سم���ني. طبعًا �سمنه���ا �سيارة 
�ساحبنا اأبو ال�سوربة!

اأح���د" ب���دت الأم���ور  "جب���ل   عن���د مدخ���ل 
بالن�سب���ة على اأق���ل تقدير لي�س���ت بال�سهولة 
املتوقع���ة، رفيق���ي كان يعرف، لكن���ه ا�سطر 
حت���ت اإحلاحي اأن ياأخ���ذين على قدر عقلي! 
على البواب���ة حرا�س ل ي�سمح���ون ب�سعود 
اأح���د وخا�سة الغرب���اء منه���م اإىل الطوابق 
العلي���ا. لك���ن حل�س���ن احلظ ولوج���ودي مع 
رفي���ق "ثوري" ومع���روف لديه���م �سمح لنا 
بال�سعود اإىل الطابق الرابع فقط، مما اأتاح 
يل التق���اط �س���ورة ل�ساح���ة التحري���ر التي 

بدت يل ك�سجرة عيد مياد من هناك.
 عند عودتنا �سرح يل �ساحبي اأن الإجراءات 
املتخذة �سرورية لعتبارات عدة، منها منع 
دخول املند�سني وجماعات "الطرف الثالث" 
وع���دم التطفل عل���ى املتظاهري���ن الذين هم 
بحاج���ة ما�س���ة اإىل الراحة بعد ي���وم طويل 

و�ساق من العمل والهتافات والتظاهر.
 تفهمت الأمر رغ���م �سعوري بنوع من خيبة 
الأم���ل حلرماين م���ن ال�سع���ود اإىل الطابق 
الراب���ع ع�س���ر والأخري من البناي���ة. �سكرت 

رفيقي "الثوري" ثم غادرت التحرير.

 �ساحة التحرير.. خيام تقف يف وجه ال�سلطة واأغنيات 
وكرة قدم و�سوربة �سباحية 

 خ�سر فليح الزيدي

 - والل���ه م���ا اأدري لي����س ي�سم���وين فلفولة، 
ميكن لأين افطر واتغدى واتع�سى فافل.

 كان اأح���د ه���وؤلء اخلارق���ني م���ن الفتي���ة هو 
"كري���ر فلفولة" الرهيب، هو الذي انت�سرت 
�س���وره يف و�سائل التوا�س���ل. �سبي ا�سمر 
الل���ون ونحيف كخيط رفي���ع يتقدم احل�سود 
ول يخ���اف م���ن الغ���ازات امل�سيل���ة للدم���اء. 
مي�س���ك بي���ده قنبلة دخاني���ة ينت�س���ر دخانها 
ال�س���ام يف ف�س���اء ال�سورة وه���ي معلقة يف 

بطنه وهو يبت�سم.
 عندما ت�سقط واح���دة يذهب راك�سا نحوها 
ويغطيه���ا ببطاني���ة مبلل���ة ويجل����س فوقه���ا 
ليدخ���ن �سيجارت���ه اأو ياأكل لف���ة الفافل بكل 

فخر وبطولة خارقة.
 يط���ل كل �سب���اح عل���ى خيم���ة م�سعف���ي كلية 
التمري�س، ليتاأمل �س���ورة الطبيبة اجلميلة 

�س���ذى اجلمايل. فتاة اأكرث م���ن كلمة جميلة، 
وه���ي اأكرب م���ن كل اأح���ام فلفول���ة بجمالها 
ورقته���ا وانوثته���ا. كل �سب���اح يط���ل عليه���ا 
لريمي بابت�سام���ة �سائعة نحوها وهو ياأخذ 
منه���ا قنين���ة البيب�س���ي ك���ول، كان على يقني 
قاطع من الف���وارق بينه وبينه���ا. فهو ا�سود 
الب�س���رة وغري متعلم وفقري احل���ال، ل ميلك 
غ���ري �سجاعت���ه اخلارق���ة للبح���ث ع���ن وطن 

وخبز واأحام �سائعة.
 يف ذل���ك الي���وم القا�س���ي طل���ب اأحده���م من 
"كرّي���ر" اأن يرتق���ي احلاج���ز وي���زرع العلم 
مل  ال�سغ���ب.  لق���وات  وا�س���ح  بتح���د  فوق���ه 
ي���رتدد بل اأخ���ذ العلم وهرول نح���و احلاجز 
على ج�سر اجلمهوري���ة الفا�سل بني ال�سلطة 
واجلماه���ري. عندم���ا ت�سل���ق احلاج���ز و�سع 
العل���م بفم���ه وت�سل���ق كالق���ردة بخف���ة عالية 
املتظاهري���ن  وهو�س���ات  ت�سفي���ق  ياحق���ه 
م���ن خلف���ه. لكنها حلظة قا�سي���ة عندما و�سع 

العل���م يف اأعل���ى نقط���ة م���ن احلاج���ز، عندما 
�س���وب اأحده���م بندقيت���ه علي���ه لي�سيب���ه يف 
بطن���ه لي�سقط مغ�سيا علي���ه من فوق احلاجز 
الكونكريتي. حمله فريق مكافحة الدخانيات 
وهو ي�سري لهم نحو خيمة �سذى اجلمايل يف 

بداية �سارع ال�سعدون.
دار هذا احلوار بينه وبينها:

- خلي ايدج على راأ�سي دكتورة با زحمة.
- لي�س؟ ا�سابتك يف البطن كرير.

- اإذا و�سعت���ي اي���دج على جبهت���ي ما اأموت 
دوم. تدرين دكتورة كن���ت اأمتنى ان اكلمج. 
اأن���ت اأجمل وح���دة يف الك���ون. عندما اطيب 
اأجي���ب لك لف���ة فافل دب���ل. �سع���ي ا�سابعك 
اجلميلة على جبهت���ي واتركي جروح بطني 
الآن. ان���ت اأجم���ل م���ن ق���وات ال�سغ���ب. انت 
ال�سعب. ان���ت الوطن اللي اأدور عليه. عندما 
اأم���وت خلي �سورتي عل���ى �سدرك ولو ليوم 

واحد. حتياتي دكتورة.

ال��دخ��ان  وق��ن��اب��ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع  فلفولة"  ر  "كرياّ ق�����س��ة 

كان ذلك اليوم يف حياة "كرير 
فلفولة" من االأيام القا�سية 

حيث وقع فيه ع�سرات اجلرحى 
وال�سهداء، فيه تناثرت القنابل 
الدخانية يف املنطقة املح�سورة 

بني حميط �ساحة التحرير 
ومقرتبات ج�سر اجلمهورية. 

حتول الف�ساء ع�سرا اإىل لون 
اأبي�س كالقطن لكرثة الدخانيات 

التي انفلقت. كانت احل�سود تتفرق 
وتتدافع عندما ت�سقط واحدة، 

و�سرعان ما تتجمع احل�سود من 
جديد.
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عد�سة: حممود روؤوف

 د.علي املرهج 

 كتاب يحمل بني دفتيه دعوة للجماهري املُ�ست�سعفة للثورة 
عل���ى الأنظم���ة الفا�سدة املدعوم���ة من اأنظم���ة راأ�سمالية اأو 
فا�سي���ة اأو اأنظم���ة ثيولوجي���ة )لهوتي���ة( توؤم���ن بت�سدير 
ل  دول  )اأنظم���ة  اقطاعي���ة  اأنظم���ة  اأو  )ثورته���ا(  روؤيته���ا 
اآيديولوجيا فيها ول روؤية �سيا�سية �سوى امتاكها لروؤو�س 
اأم���وال �سخم���ة وظفته���ا ل�س���راء اأنظم���ة دول وحكوم���ات 

وجماعات ل وطنية فا�سدة وفق قاعدة "ال�سيد والعبد"(.
 هذا الكتاب عودة لفهم "الدميوقراطية" مبعناها التقليدي 
"حكم ال�سعب بال�سعب ولل�سعب"، لأنه هو الأعرف بظروفه 
والأقدر يف احلكم على فهمها، خارج �سطوة وهيمنة الُنخَب 
ال�سيا�سية والفكرية والثقافية التي يوجه كل منها املجتمع 
بح�سب بو�سلت���ه الآيديولوجية اأو العقائدية. تعتمد فكرة 
الكت���اب على اأطروحة موجزها اأن الف���رد قادر على احداث 

تغيري عرب �سرخة مدوية �سادقة لرف�س الظلم.
 فم���ن �س���اأن ف���رد اأو جماع���ة ب�سيط���ة يف ملع���ب ك���رة ق���دم 
)وت�سور ه���ذا امللعب وكاأن���ه وطن( فحينم���ا ي�سرخ الفرد 
اأو اجلماع���ة القَل���ة ب�س���وت موؤيد اأو راف����س حلركة فريق 
يف امللع���ب لأن فريقه مل ُيتقن اللعب مع اخل�سم، �ستهب كل 

جماهري الفريق ُتعيد ذات ال�سوت.
 لي�س �سرطًا اأن حُتقق اجلماعة مطاليبها يف التو واللحظة، 
ولك���ن الفري���ق �سينتبه، ومدرب���ه واحتاد الك���رة �سرياجع 
خططه، وهن���ا �ستكون "الأفع���ال ل الأق���وال الأداة الثانية 
للجماعة بعد ك�سب تاأييد اجلمهور لنزوعها نحو التغيري". 
واجع���ل من املدرب مبثاب���ة رئي�س ال���وزراء واحتاد الكرة 

مبثابة الربملان.
 اأم���ا مفت���اح الث���ورة )الرف����س( اجلماهريي الثال���ث، فهو 
اقدام اجلماهري هذه على اتخاذ قرارات حترج امل�سوؤولني، 
وجعل النا����س هم امل�سوؤولون عن قراراتهم، وكلما �سعروا 
اأنهم ه���م امل�سوؤول���ون جتدهم ميال���ني ل�ستخ���دام ال�سلطة 

بحكمة.
 وكاأنه���ا حماول���ة م���ن اجلمه���ور ل�ستع���ادة ال�سلط���ة م���ن 
مُمثليهم يف الربملان، بعد اأن �سعروا باأن هوؤلء الربملانيني 
مل يع���ودوا اأه���ًا للثق���ة ول ي�سلح���ون لتمثيله���م. اإن هذه 

الروؤية هي نواة ما اأ�سمته )رو�س( "الثورة با قيادات".
 طرح���ت كارن رو����س روؤية للثورة خمالف���ة ملا هو معروف 

عن الثورات التقليدية.
 اإن الث���ورة التقليدي���ة حتت���اج لقيادة كارزمي���ة موؤثرة يف 
جماهريها، هي التي حُتركه���م متى ت�ساء وتوقف حركتهم 
وحت���د م���ن فع���ل "الهي���اج الث���وري" متى م���ا ت�س���اء. اإنهم 

ياأمترون باأمرها.
 اأما اأطروحة )رو�س( فاإنها ُتوؤ�س�س على فعل اجلماهري اأو 
"النا�س العاديون" ودورهم يف تغيري ال�سيا�سة والق�ساء 
على �سلطة احلكومة من دون احلاجة لوجود قائد اأو قيادة 

تتحكم بهم. من اأهم منطلقات "الثورة با قيادات" هي:
� مب���داأ الا ُعنف، وهو مبداأ عمل علي���ه )غاندي( يف ثورته 
�س���د الحتال الربيطاين للهند، ولك���ن هذه املرة ثورة من 

دون احلاجة لقيادة، اإمنا النا�س العاديون هم قادتها.
 اأما اأدواتهم فهي "ال�سراب العام" اأو "الع�سيان املدين"، 
وهي ممار�سات ُيتيحها الد�ستور، وحترج احلكومات لأنها 
ُتعط���ل كل موؤ�س�سات الدول���ة مبا فيه���ا التعليمية وو�سائل 
النق���ل واملوا�س���ات، وتعطي���ل عم���ل امل�سان���ع والدوائ���ر 

احلكومية.
 م���ن العجيب املُده�س يف هك���ذا ثورات اأنك جتد اجلماهري 
فيه���ا ُم�ستع���دة للت�سحي���ة لي�س بامل���ال فقط، اإمن���ا بالنف�س 
اأي�سًا، لأنه���م يعَدون املوت من اأجل ق�سية عظيمة و�سامية 
ه���ي خل���ق وط���ن جديد ل ف�س���اد في���ه و�سعب ح���َر اإمنا هي 

ق�سية ت�ستحق الت�سحية.
 اإنه���ا ثورة �سلمية اأجلى تعبري فيها هو "باغة اجلمهور"، 
ع���رب التعبري عن الرف�س بط���رق �ستى منها الف���ن والإيثار 
والتم�س���ك والت�سام���ن الجتماعي ونب���ذ الُعنف، وكل هذه 
ر�سائ���ل �سمه���ا "باغ���ة اجلمه���ور" يف اح���راج احلكوم���ة 

واأجهزتها الأمنية والقمعية.
� املقاطع���ة: مقاطع���ة احلكوم���ة ومقاطعة ال���دول امل�ساندة 
ل�سيا�ستها القمعية جتاه �سعبها، ومن اأ�سكال هذه املقاطعة 
ه���ي مقاطعة �سركات وم�سانع هذه الدول وعدم ال�سترياد 
منه���ا ومقاطعة �سرائه���ا يف ال�سوق املحلي���ة، والعمل على 

دعم املنتوج الوطني.
� العزل، وحماولة �سحب التاأييد الجتماعي من الأ�سخا�س 
والأف���راد املوؤيدي���ن ل�سيا�س���ة ال�سلط���ة ونبذه���م جمتمعيًا 
ورف����س التوا�س���ل معه���م يف م�سراته���م واأحزانهم. وعدم 
الته���اون م���ع اأمثاله���م اأو ال�سم���اح لهم بح�س���ور منا�سبات 
جمتمعي���ة، ويف ح���ال ح�سورهم ينبغي اإظه���ار التذمر من 

وجودهم.
� التعطي���ل ملواقع التوا�س���ل الجتماع���ي وو�سائل العام 
املدافع���ة عن رجالت ال�سلط���ة الفا�سدين ع���رب تهكريها اأو 
الت�سوي����س عليها، وه���ذه اأعمال تخريبي���ة ولكنها يف الآن 

نف�سه لي�ست ُعنفية.
� ك�س���ب تاأيي���د املجتمع الدويل ومنظمات���ه عرب الك�سف عن 

جرائم ال�سلطة وممار�ساتها الُعنفية بحق اأبناء �سعبها.

ثورة بل قيادات
 كرم �سعدي

 يحر�س املواطنون يف بغداد 
والعديد من املحافظات على 

اأن يكون لديهم موقف من 
التظاهرات التي ت�سهدها 

البالد منذ مطلع ت�سرين االأول 
املا�سي. ومن مل يعلن تاأييده 
للتظاهرات، قد يو�سف باأنه 

جبان اأو غر وطني اأو "ذيل". 
يف �ساحة التظاهرات و�سط 

العا�سمة بغداد، يلتقط 
اأ�سخا�س �سوراً هنا وهناك، 

ف�ساًل عن ت�سجيل مقاطع 
فيديو يف املكان الذي يعج 

باملتظاهرين من خمتلف 
االأعمار وكال اجلن�سني. 

اأحمد الزبي����دي �ساب جامعي من حمافظة 
دي����اىل يق����ول اإّن����ه ق����دم اإىل بغ����داد حت����ى 
بال�س����ور  للتظاه����رات  تاأيي����ده  يوّث����ق 
والفيديوهات، مبين����ًا اأن مدينته مل ت�سهد 
تظاه����رات، اإل اأن����ه يوؤيده����ا م����ن خال ما 
ين�سره على مواقع التوا�سل الجتماعي. 
وي�سيف الزبيدي: "�سرت اأ�سعر باخلجل 
واحلرج لأنن����ي مل اأ�سجل موقفًا من خال 
امل�ساركة يف التظاهرات. جميع اأ�سدقائي 
�سجلوا مواقفهم من خال التظاهر. لذلك، 
ذهب����ت اإىل بغ����داد وب����ت ليلة واح����دة مع 
املتظاهري����ن يف �ساح����ة التحرير، ووثقت 
م�ساركتي بع����دد كبري من ال�سور ومقاطع 

الفيديو".
م����ن  تاأيي����دًا وا�سع����ًا  لقي����ت  التظاه����رات   
قب����ل خمتل����ف فئ����ات ال�سع����ب. ويحر�����س 
متظاه����رون عل����ى احل�س����ور اإىل �ساحات 
يف  �سيم����ا  ل  فيه����ا،  املبي����ت  اأو  التظاه����ر 
لآخري����ن  الفر�س����ة  ت�سم����ح  ومل  بغ����داد. 

ع����ادل  مث����ل  التظاه����رات،  بامل�سارك����ة يف 
ال����ذي يرتب����ط بعم����ل يف جم����ال  م����وزر، 
التج����ارة. يق����ول اإن اأ�سدق����اءه ي�ساركون 
يف التظاه����رات، وكان لوقت طويل ي�سعر 
باحل����رج كونه مل ي�سارك معه����م، مو�سحًا 
اأنه �ساهم يف التربع مبواد غذائية وزعت 
من قب����ل اأ�سدقائه عل����ى املتظاهرين. على 
الرغ����م من ذلك، ي����رى اأن "هذا لي�س كافيًا. 
راأي����ت اأن عل����ّي اأن اأك����ون حا�س����رًا هناك. 
يج����ب اأن اأ�سج����ل موقفًا م�سرف����ًا. وهذا ما 
فعلت����ه و�سارك����ت �ساع����ات ع����دة وليومني 
متتالي����ني، وعاه����دت نف�س����ي اأن اأخ�س�س 
وقتًا للم�سارك����ة يف التظاهرات، واإن على 

ح�ساب عملي".
 وكان يغل����ب عل����ى �ساحات التظاه����ر اأنها 
�سبابي����ة، اإذ ب����ادر ال�سب����اب باخل����روج يف 
وجنح����وا  انطاقه����ا،  من����ذ  التظاه����رات 
بجعله����ا ت�ستم����ر عل����ى الرغ����م م����ن القم����ع 
الذي تعر�سوا له من قبل القوات الأمنية، 

و�سق����وط مئ����ات القتل����ى واآلف امل�سابني 
اأعم����ار  وت����رتاوح  القم����ع.  ه����ذا  نتيج����ة 

املتظاهرين ما بني 17 و25 عامًا.
 جن����اح ال�سباب يف الإبق����اء على ا�ستمرار 
التظاهرات وعدم تراجعه����م اأمام العنف، 
دفع �سبابًا اآخرين اإىل م�ساندتهم. واأ�سبح 
كث����ريون ي�سع����رون باأن تهم����ة التخاذل اأو 
التخل����ف ع����ن واج����ب وطن����ي �ستاحقهم 
اإن مل ي�سارك����وا يف التظاه����رات، بح�سب 
م����ن  ال����ذي جع����ل  عب����د الرحم����ن ه����ادي، 
�س����ورة التقطه����ا وهو يحمل عل����م العراق 
املتظاهري����ن  م����ع  احلري����ة  ن�س����ب  حت����ت 
خلفي����ة لهاتف����ه.  يق����ول ه����ادي اإّن����ه تزوج 
قب����ل ان����دلع التظاه����رات ب�سهري����ن، ومل 
ي�س����ارك يف اأي تظاهرة م����ن قبل، م�سيفًا: 
"�سعرت باأن و�سمة عار �ستاحقني طيلة 
حيات����ي اإن مل اأ�سارك يف هذه التظاهرات. 
جمي����ع اأ�سدقائي �سبق����وين للم�ساركة يف 
هن����اك  يقيم����ون  وبع�سه����م  التظاه����رات، 

ول يع����ودون اإىل منازله����م اإل �ساعات يف 
الأ�سب����وع. بتُّ اأ�سع����ر كاأنني غريب و�سط 
املجتمع ال����ذي اأعي�س فيه. اأنا الوحيد بني 
اأ�سدقائي الذي مل ي�سارك يف التظاهرات. 
ويف الي����وم الأول ال����ذي ذهب����ت في����ه اإىل 
زوجت����ي  ا�سطحب����ت  التحري����ر،  �ساح����ة 

معي".
 ال�سور التي ي�سعها هادي على ح�ساباته 
على و�سائل التوا�سل الجتماعي التقطها 
املتظاهري����ن.  م����ع  التحري����ر  �ساح����ة  يف 
يق����ول: "اأري����د اأن يراين اجلمي����ع م�ساركًا 
يف التظاه����رات. ه����ذا �سرف كب����ري". مثل 
ه����ادي، يفع����ل جمي����ع م����ن ي�سارك����ون يف 
التظاه����رات. اأ�سبح����ت �ساح����ات التظاهر 
ترم����ز اإىل احلرية والنتم����اء اإىل الوطن، 
وتعني رف�س القمع والقتل الذي يواجهه 
يوثق����ون  اجلمي����ع  لذل����ك،  املتظاه����رون. 
وجودهم فيه����ا بال�سور ومقاطع الفيديو، 
وين�سرونه����ا على ح�ساباته����م على مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
 اأده����م وه����و طال����ب جامع����ي، توق����ف عن 
الدرا�س����ة "حتى حتّقق ثورتن����ا اأهدافها". 
يعت����ربون  املتظاهري����ن  اإن  ويق����ول 
مرحل����ة  تع����دت  اإذ  ث����ورة،  التظاه����رات 
مطالب����ة احلكوم����ة بالإ�ساح����ات؛ مثلم����ا 
كان احل����ال مع تظاهرات �سابق����ة، واأي�سًا 
ح����ال التظاه����رات احلالية من����ذ انطاقها، 
لتتح����ول اإىل تغي����ري احلكوم����ة بالكام����ل 

وتعديل الد�ستور ونظام النتخابات.
 اأدهم يقول اإن اأ�سدقاءه الذين تخلفوا عن 
امل�ساركة يف التظاه����رات التحقوا بها يف 
ما بعد، مو�سحًا: "اأخربوين اأنهم �سعروا 
بالذن����ب، وخاف����وا اأن يو�سم����وا باجل����ن 
والتخاذل. جميعه����م ين�سرون م�ساركاتهم 
يف التظاه����رات عل����ى مواق����ع التوا�س����ل 
الجتماعي. اإنهم فخ����ورون مبا يفعلونه. 
للتظاهرات قد�سية لدى العراقيني. هذا ما 

اأمل�سه هنا".

���س��ب��اب ي��ف��ت��خ��رون ب��م�����س��ارك��ت��ه��م ب��الح��ت��ج��اج��ات 

 امل���وؤمل بالأمر اأن هذا ال�ساب 
وا�سمه حمد، م�ساب مبر�س 
ال�سرطان منذ اأربع �سنوات، 

الفيدي���و  يف  اأو�س���ح  كم���ا 
ال���ذي ن�س���ره ال�سحايف عرب 

تويرت.

يح���ارب  اإن���ه  حم���د  وق���ال   
امل�ست�سف���ى  يف  ال�سرط���ان 
بنف�س الإ�سرار الذي يحارب 

به الف�ساد يف بلده العراق.
اأن  اأراد  اأن���ه  اأ�س���اف  كم���ا   
مل�ساع���دة  مهنت���ه  ي�ستغ���ل 
املتظاهرين، فيكون بجانبهم 
يخدمه���م ويطال���ب بحقوق���ه 

امل�سلوبة، بح�سب تعبريه.
 اأي�س���ا ن���وه اىل اأن مر�س���ه 
اأداء  م���ن  حلظ���ة  مينع���ه  مل 
واجبه، فهو ماكث يف �ساحة 
التحري���ر من���ذ 25 يوما، اأي 

من اأيام احلراك الأوىل.
 واأ�سار اإىل اأن عاجه ينقطع 
كل 6 اأ�سهر يف امل�ست�سفيات، 
كم���ا اأن���ه باه���ظ الثم���ن على 
الرغم من ع���دم ا�ستمراريته، 
فجهاز التحالي���ل موجود اإل 
اأن م���واد التحالي���ل مفق���ودة 
تقريب���ا، فكي���ف يعم���ل جهاز 

دون مواد؟.
 كذل���ك لف���ت اإىل اأن عاج���ه 
ي�ستلزم مليون دينار عراقي 
�سهري���ا تقريب���ا، واأن���ه يعمل 
لتوف���ري الع���اج، موؤك���دا اأن 
هناك عراقيني ل ي�ستطيعون 
دفع م�ستلزم���ات الطعام اأول 

كي يوؤمنوا تكاليف العاج.
 اإىل ذل���ك، اأو�سح اأنه بحاجة 
لإج���راء حتالي���ل كل 6 اأ�سهر 
فه���و م�س���اب باملر����س من���ذ 
حوايل 4 �سنوات، مكث منها 
�سنت���ني دون حتالي���ل لع���دم 

قدرته على دفع التكاليف.

 متابعة االحتجاج 

 متظاهر من بابل مبتور اليدين، �سعيف النظر، ان�سم للتظاهرات 
الأخ���رية باحث���ًا عن حقوق���ه املفق���ودة ا�سوة ببقي���ة املحتجني يف 

عموم املحافظات العراقية.
 وقال املتظاهر حممد جنم من بابل،: "لقد تظاهرت مع املحتجني، 
اأن���ا من �سحايا الإرهاب الذي ت�سبب يف اإعاقتي حيث فقدت يداي 

ونظري يف عملية اإرهابية". 
 واأ�ساف، "كل ما اأمتلك، ب�سطة لبيع ال�سجائر، ويطالبونني بدفع 
�سرائ���ب تنظيفات ب���ني 10 اإىل 15 األف دينارعراق���ي، من اأين يل 
هكذا مبلغ ولي�س لدي اأي م�سدر رزق اآخر، وكل ما تدره علي هذه 

الب�سطة يف اليوم الواحد ل يزيد عن 4 اآلف دينارعراقي؟".
 واأردف، "حت���ى اأ�سحاب الب�سطات الكب���رية، لميتلكون دفع تلك 
ال�سريبة، ه���م اأي�سًا لديهم التزاماتهم العائلية من اأطفال مدار�س، 

ون�ساء عليهم اإعالتهم".
 وق���ال اأي�س���ًا: "رغ���م اإعاقت���ي ال�سدي���دة واحل���ال التي اأن���ا عليها، 
ونظ���ري ال�سعيف الذي يحتاج لل�سفر خ���ارج الباد للعاج، لي�س 
ل���دي اأي راتب، اأو م�سدر رزق اأعتا�س به �سوى هذه الب�سطة التي 
يري���دون تغرمي���ي بال�سرائ���ب عنها، نعم لق���د اأغلقن���ا الطريق، ل 

لنوؤذي اأحد اإمنا لنطالب بحقنا".

�ساب �سديد العوق يتحول اإىل 
"اأيقونة" للمحتجني يف العراق

بامل�سفى  ال�سرطان  يحارب  الحتجاجات"..  "حلق 
والف�ساد بالتحرير

يبدو اأن الق�س�س املوؤثرة يف التظاهرات التي انطلقت يف االول من 
ت�سرين املا�سي �ستبقى م�ستمرة مع كل يوم من اأيامها، لترتك ب�سماتها 

عرب مواقع التوا�سل التي بدورها تنقلها للعامل.
 اجلديد اليوم اأن �سحافيا ن�سر مقطع فيديو ل�ساب عراقي ميتهن 

يحلق  بغداد،  العا�سمة  يف  التحرير  �ساحة  يف  مهنته  "احلالقة" وميار�س 
للمتظاهرين املحت�سدين املطالبني بالتغير.



ال�سب���اب  م���ن  جمموع���ة  افتتح���ت 
امل�سرحي���ني "خيمة م�س���رح التحرير" 
و�س���ط �ساح���ة التظاه���رات  ببغ���داد، 
باعثني من خال هذه الفعالية بر�سائل 

احلب والإن�سانية.
 وق���ال مدي���ر م�س���رح خيم���ة التحرير 
خلي���ل خال���د اإن���ه "يف احلقيق���ة نحن 
امل�سرحي���ني  ال�سب���اب  م���ن  جمموع���ة 
"م�س���رح  خيم���ة  نوؤ�س����س  اأن  قررن���ا 
التحري���ر"، الهدف منه���ا القرتاب من 
النا����س اأك���رث، لأنه ملدة �سن���ني طويلة 
كان امل�سرح بعيدًا عن النا�س"، م�سريًا 
اإىل اأن "امل�سرح كان عبارة عن ابتذال 
ورق�س وكوميدي���ا رخي�سة، فارتاأينا 
اإرجاع ثق���ة النا�س بامل�س���رح، هذا هو 

الهدف الأ�سا�سي".
 ي�سع���ى الفنانون اىل ت�سجيل موقفهم 
خ���ال  م���ن  التظاه���رات  م���ن  املوؤي���د 

م�ساركتهم يف هذه الفعاليات.
 وق���دم فنانون عر�س���ًا م�سرحيًا و�سط  
م�سرح خيم���ة التحري���ر، موؤكدين بث 
جملة م���ن الر�سائل مفادها اأن ل جمال 
يف ه���ذه ال�ساح���ة  لغ���ري ال�سلمي���ني، 
فال�سلمية هي الغاية لتحقيق املطالب.

 وق���ال املمثل العراقي حممد ها�سم  اإن 
"اليوم لدينا فعالية "طقو�س التحرير" 
كموقف للفنان العراقي الذي يقول اأنا 

متواجد يف �ساحة التظاهر".
ونعل���ن  �سوتن���ا  "نرف���ع  واأ�س���اف   

اأن تظاهراتن���ا �سلمي���ة فيه���ا اجلم���ال 
واحل���ب وال�س���ام".  وب���ني اأن���ه "يف 
احلقيق���ة فكرت جمموعة م���ن ال�سباب 
وارتاأوا اأن يفتتح���وا م�سرح التحرير 
وخيمته".  وقالت املخرجة امل�سرحية 
اإخا����س �س���دام اإن "عم���ل "طقو����س 
التحرير" ا�ستح�سار ذك���رى ال�سهداء 
والطقو�س العراقية املعمول بها داخل 
البي���ت العراقي، وكيف اأنهم يوؤازرون 
ال�ساح���ة، وه���ذه الدماء الت���ي �سقطت 
يف التحري���ر لن تذهب �سدى، ف�"با�سم 

احلب با�سم ال�س���ام با�سم الن�سانية" 
نطالب بحقنا ونريد وطنًا".

 ه���ذا وي�ستح�س���ر متظاه���رو العراق 
الذي���ن  التظاه���رات  �سحاي���ا  ذك���رى 
�سقط���وا منذ ت�سري���ن الأول واإىل الآن 
عن طريق فعاليات متعددة  يو�سحون 
م���ن خالها �سمة تظاهراته���م ال�سلمية 
املحبة للحياة ولع���راق جديد ياأملونه 
كم���ا يحبون.    املخرج م�سرحي كحيل 
خالد واأحد امل�ساهمني باإن�ساء اخليمة 
ق���ال اإن "اله���دف م���ن اإن�س���اء م�س���رح 

التحرير هو للعرو�س امل�سرحية ب�سكل 
يومي وكذلك الندوات والور�س"0

امل�سرحي���ة  "العرو����س  اإن  واأ�س���اف   
تب���داأ بعد املغ���رب وب�سكل يومي حيث 
�ستك���ون اخليمة مفتوح���ة اأمام جميع 

املخرجني من دون ا�ستثناء"0
بداي���ة  من���ذ  يتواج���د  ال���ذي  خال���د   
الحتج���اج يف �ساح���ة التحرير يقول 
اإن "فت���ح اخليمة ج���اء بتربعات ذاتية 
من قبل املخرجني والفنانني واجلميع 
عرّب عن فرحه به���ذه اخلطوة"0 وبني 

اأن "عرو����س مون���دو درام���ا �ستق���ام 
بنحو يومي لفنانني كبار حيث طلبوا 
امل�ساهم���ة يف اإجن���اح خيم���ة م�س���رح 
التحرير والعم���ل امل�سرتك هو اأ�سا�س 

للنجاح"0
اإن  قائ���ًا  حديث���ه  خال���د  واختت���م   
"اله���دف م���ن اإن�س���اء اخليم���ة لإدامة 
زخم الحتجاج ال�سلمي حتى حتقيق 
املطال���ب امل�سروع���ة الت���ي خ���رج م���ن 

اأجلها ال�سعب"0
 با�سم الطيب ممثل وخمرج م�سرحي 
يذك���ر يف ت�سري���ح ل���ه،اأن "العمل يف 
خيمة م�س���رح التحري���ر �سيكون على 

مدار ال�ساعة"0
 واأ�س���اف الطي���ب اأن���ه "يف ال�سب���اح 
�ستكون هن���اك ور�س تدريبي���ة ف�سًا 
الت���ي  للم�سرحي���ات  بروف���ات  ع���ن 
�ستق���دم ومع حلول الظ���ام �ستعر�س 
اأن���ه  وب���ني  امل�سرحي���ة"0  الأعم���ال 
اإن�س���اء خيمة  "مبج���رد الع���ان ع���ن 
م�سرح التحرير ج���اءت طلبات لنا من 
طاب اإعدادية يرغب���ون بالتدّرب على 
التمثيل امل�سرحي و�سيكون لهم جدول 

للتدريبات"0
 واأ�س���ار اىل اأن "العرو����س امل�سرحية 
ل���ن يك���ون ممثلوه���ا م���ن امل�سرحيني 
فقط ب���ل �سي�سارك املتظاه���رون كذلك 
بع���د تدريبهم وبالتاأكيد ف���اإن امل�ساركة 

اختيارية"0

العدد)47( ال�سنة الوىل - اجلمعة )20( كانون الأول  2019

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

من يوميات �ساحات  االحتجاج 

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 منار الزبيدي

  مل تكن هذه املرة الأوىل التي يتجمع 
فيها اأبناء الديوانية يف �ساحة ال�ساعة 
لاحتج���اج، فف���ي ال�سن���وات ال�سابقة 
والعم���ال  الفاح���ني  ملتق���ى  كان���ت 
ووجه���اء املحافظ���ة عندم���ا يعتزمون 
الذه���اب اإىل مكان حم���دد.  قرب النهر 
تق���ع ال�ساح���ة املذكورة و�س���ط مدينة 
الديواني���ة اأمام مبنى ديوان املحافظة 
ي�س���رية  م�ساف���ة  وعل���ى  وجمل�سه���ا، 
ينت�س���ر ع���دد م���ن الدوائ���ر احلكومية 
واملب���اين التجاري���ة الت���ي ل ي�ستطيع 

النا�س روؤيتها من مكان بعيد.
 يقول اخلبري التاأريخي موؤ�س�س مركز 

الذاكرة املو�سوعية غالب الكعبي
ح���ول تاريخية املكان ان املنطقة كانت 
زراعي���ة تغطيها الب�سات���ني قبل ان�ساء 
ال�ساحة ول يوج���د فيها �سوى منزلني 
احدهما يعود ملت�سرف لواء الديوانية 

والثاين ملدير حمطة القطار.
 م�س���روع بن���اء الن�سب ه���و واحد من 
املذك���رة  يف  وردت  الت���ي  امل�ساري���ع 
الإي�ساحية الت���ي كتبها مت�سرف لواء 
الديواني���ة اآنذاك خلي���ل اإبراهيم الذي 
بني اأن متوي���ل امل�سروع م���ن ميزانية 
 )7350  ( بكلف���ة  املحلي���ة  الإدارة 
دين���ارا عراقي���ا اآن���ذاك وه���ذا املبلغ ل 
يكفي الي���وم لوجبة غ���داء ب�سيطة، اإذ 
افتت���ح امل�سروع يف حينه عبد اللطيف 
عه���د  يف  الداخلي���ة  وزي���ر  الدراج���ي 
الرئي�س العراق���ي الأ�سبق عبد ال�سام 

حممد عارف.
 ب���داأت اجله���ود العمالية تنف���ذ العمل 

عام 1965 واأكملت اأعمالها عام 1966 
با�س���راف مدي���ر البلدي���ة اآن���ذاك حامد 

عبود �سنني.
 يتكون ن�س���ب ال�ساعة امل�سيد بارتفاع 
13،5م من اأربعة اأ�ساع ويوجد على 
جانب���ي الن�س���ب مدرج���ان �سغ���ريان 
و�ساح���ة دائري���ة فيها زه���ور �سغرية 

حتيط به من جميع الجتاهات.

 م�سمم���ا الن�س���ب روؤوف احل�سين���ي 
ت�سمي���م  ا�ستوحي���ا  ال�س���دي  وط���ه 
الن�سب من �س���كل الزهرة التي تتكون 
ثم���رة  تتو�سطه���ا  اأوراق  اأربع���ة  م���ن 
وه���و رم���ز يتنا�سب مع لق���ب حمافظة 
الديواني���ة الت���ي يطلق عليه���ا "زهرة 

الفرات الأو�سط".
عن���د  ال�سائ���د  ه���و  الرم���ادي  الل���ون   

ت�سيي���د الن�س���ب ث���م تدرج���ت الألوان 
اإىل اأن اأ�سب���ح الل���ون الأخ�س���ر ه���و 
الدائم اإ�س���ارة اإىل اأن الديوانية مدينة 
زراعي���ة.  عندم���ا �سيد الن�س���ب كانت 
تتو�سطه �ساعة فرجنية كبرية احلجم 
ذات �سا�س���ل متين���ة لها اأربع���ة اأركان 
يق���وم بت�سغيلها عامل خمت�س ي�سبط 
فيها الوقت يف بداية كل �سهر، لقد كان 

�سوته���ا وا�سحا جدا اإذ ي�سمعه اأهايل 
املحافظة من م�سافات بعيدة.

 ولكن مبرور الزمن ا�ستبدلت ال�ساعة 
الكب���رية ذات ال�سوت الرن���ان ب�ساعة 
تتنا�س���ب  ل  العط���ل  كث���رية  �سغ���رية 
م���ع حج���م الن�س���ب، ومل يع���د اأه���ايل 
الديواني���ة ي�سمع���ون دق���ات ال�ساع���ة 
الفرجني���ة الت���ي اختف���ت اأو رمب���ا مت 

التخل�س منها.
اإن�س���اء  اأعم���ال  م���ن  النته���اء  بع���د   
الن�س���ب اأطلق���ت مديري���ة البلدية ا�سم 
عب���د ال�س���ام حمم���د ع���ارف الرئي�س 
العراق���ي الذي تويف يف حتطم طائرة 
عام 1966 عل���ى الن�سب، وبعد اإن�ساء 
اجل�سر املعلق �سمي���ت ب�ساحة اجل�سر 
املعل���ق ث���م اأطل���ق عليه���ا ا�س���م �ساحة 
زهرة الف���رات وبعدها �ساحة الفراتني 

ثم �ساحة ال�ساعة. 
�سهدته���ا  الت���ي  الأخ���رية  املظاه���رات 
فيه���ا  مت�س���ك  والت���ي  الديواني���ة 
املحتج���ون ب�ساح���ة ال�ساع���ة كاأيقونة 
�سق���وط  �سه���دت  لتل���ك الحتجاج���ات 
اك���رث م���ن )22( �سحي���ة م���ن ال�سباب 
املحتجني لذا اطلق عليها املتظاهرون 
ت�سمي���ة “�ساح���ة ال�سه���داء” وعلق���وا 
�س���ور ال�سحايا حول الن�سب.  ن�سب 
ال�ساع���ة ه���و الأول م���ن نوع���ه عل���ى 
م�ستوى العراق والديوانية باعتباره 
تاأريخ���ي  عم���ق  ل���ه  �سياحي���ًا  ن�سب���ًا 
موق���ع  اأبرزه���ا  متع���ددة  ودللت 
املحافظ���ة اجلغ���رايف كزه���رة الفرات 
الأو�سط يف الع���راق وموقعها املحلي 
و�س���ط الديوانية ودوره���ا يف تنظيم 
حركة ال�سري وهو اأي�سا مركز حموري 
لتجمع النا����س منذ ع�س���رات ال�سنني.  
ورغ���م اختاف الت�سمي���ات والدللت 
اإل اأن املتظاهري���ن يف الديواني���ة لهم 
ال�ساع���ة  يعت���ربون  فه���م  مغاي���ر  راأي 
نح���و  والنط���اق  للتجمه���ر  موع���دًا 
املطالب���ة باحلق���وق والنتفا����س على 
الفا�سدين حت���ى باتت احدى اأيقونات 

الحتجاج يف العراق.

�ساحة ال�ساعة يف الديوانية تتحول اإىل اأيقونة للنتفا�سة 
 يحيى ال�سماوي 

ي�ا ل�ه�ا م�ن ِرح�ل�ٍة ق�ات�ل�ة !
م�ن�ذ �س�ت�ة ع��س�ر ع�ام�ًا وال�رّك�اُب ل�م 

ي��س�ل�وا م�دي�ن�َة ال�ع�دِل الآم�ن�ة ..
اأي�ه�ا ال�ح�ال�م�ون ب�ال�م�دي�ن�ة ال�ف�ا�س�ل�ة :

ال�ح�لُّ ل�ي��س ف�ي ت�ج�دي�ِد م�ق�اع�ِد 
ال�ع�رب�ِة وا�س�ت�ب�داِل ال�ح��س�ان ..

اإن�م�ا :
ب�ت�غ�ي�ي�ر ال�ح�وذي وال�ط�ري�ق !

***
َه�َت�َف ال�ُح�رُّ ال�ع�راق�يُّ ب�وج�ِه ال�ق�ات�ِل 

�ْم : ال�ن�ذِل ال�ُم�ل�ثَّ
ِد ال�ط�ل�ق�َة ن�ح�َو ال�ث�اِئ�ِر الأع�زِل .. �َس��دِّ

�ْذ اأم�َر م�ولَك ِب�َدكِّ "ال�م�ط�ع�ِم  ن�فِّ
.. " ال�ت�رك�يِّ

�ْل غ�يارى �س�اح�ِة ال�ت�ح�ري�ِر .. وا�س�ت�اأ�سِ
والأب�راَر ع�ن�َد ال�ج��س��ِر اأو "ب�اِب 

�ْم" .. ال�ُمع�ظَّ
رب�م�ا ُت��ْس�ِق�ط�ن�ي اأر�س�ًا.. ول�ك�ْن :

�ت�ي ل�و األ�َف �ُس��لَّ��ْم )*( ل�ْن ت�ن�ال�وا ِق�مَّ
***

وم��س�ة
اىل روح ال�سهيد احلّر عاء اجليزاين.. 

يا ل�ل�ذه�ول !
ك�ل�م�ا اغ�ت�اَل ال��ف�ا�س�ي�ون ال�ج�دُد 

�س�ج�رًة :
ن�َب�َت م�ك�ان�ه��ا ب��س�ت�اٌن ك�ام�ل !

�ُد عذوبَة  ل ق�ط�رُة ق�ي�ِح ال�م�ارِق ُت�ف��سِ
ن�ه�ِر ال�ث�ورة

ول ر�س�ا�ُس ال�ق��ت�ل�ِة ُي�وِق�ُف م�ج�راه !

وم��س�ات 

متظاهرون يج�سدون الحتجاجات يف اأعمال م�سرحية

 متابعة االحتجاج 

 اأعلن���ت البطريركي���ة الكلدانية يف الع���راق، ام�س 
اخلمي�س عن الغاء قدا�س ليلة عيد املياد يف عموم 

كنائ�س العا�سمة بغداد .
والع���امل  الع���راق  يف  الكل���دان  بطري���رك  وق���ال   
الكردينال لوي�س روفائيل �ساكو، يف بيان: "نظرًا 
لاو�س���اع احلالية والمني���ة احل�سا�سة يف بغداد، 
ق���ررت البطريركية الغاء مرا�سيم الحتفال بقدا�س 
ليل���ة عيد املياد، يف كافة الكنائ����س التابعة لها يف 

العا�سمة بغداد". 
 و�سُيحتف���ل بالقدا�س نه���ار العي���د )الأربعاء 25(، 
ف  حيُث ُترف���ع ال�سلوات من اأجل اإيج���اد حّل ُم�َسرِّ

جمراه���ا  اىل  احلي���اة  وع���ودة  القائم���ة،  لاأزم���ة 
مًا على اأرواح  الطبيع���ي. وفيه نت�سفع بالدعاء ترحُّ
ال�سحاي���ا م���ن املتظاهري���ن وقوات الأم���ن ولأجل 

ال�سفاء العاجل للجرحى.
 من جهة اخ���رى انتقد القيادي يف احل�سد ال�سعبي 
ام����س  الكل���داين،  ري���ان  بابلي���ون  حرك���ة  زعي���م 
اخلمي����س، ق���رار البطريركي���ة باغ���اق الكنائ����س 
والغاء احتفالت ليلة راأ�س ال�سنة، اكراما ل�سحايا 

الحتجاجات والو�سع العراقي الراهن.
 واعت���رب الكلداين يف تغريدة تابعتها )الحتجاج( 
اإن ق���رار “الغ���اء ال�س���اة ه���و انه���زام، وان نقول 
للقاتل واملحر�س اننا خائفون وراحلون لتطلقوا 

النار”.

البطريركية الكلدانية تقرر اإلغاء 
قدا�ش ليلة عيد امليلد يف بغداد

عندما تقف على اجل�س��ر املعلق القريب من �س��احة ال�ساعة و�سط الديوانية �ست�ساهد ن�سبا على �سكل زهرة كبرة يف قلبها �ساعة 
مدورة تطوقها م�ساحة خ�سراء، انها �ساحة ال�ساعة ايقونة االحتجاجات يف الديوانية.  منذ اأكث�ر من �سهرين يتجمع االآالف من 
النا�س حول ذلك الن�سب وهم يحملون االأعالم العراقية و قد ن�سبوا يف حميط املكان عددا من اخليام واأقاموا موائد الطعام، فيما 

تطوق عنا�سر االأمن ال�ساحة من كل جانب وقد و�سع يف مدخل ال�سوارع االأربعة املوؤدية اإليها عدد من �سيارات ال�سرطة.


