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باحثة عراقية تطالب جمل�س الأمن
الدويل "بالتدخل لفتح حتقيق عن
نوعية الأ�سلحة امل�ستخدمة �ضد
املتظاهرين"

العفو الدولية ت�ؤكد ا�ستخدام العنف �ضد املتظاهرين� :إحموا االحتجاجات ال�سلمية!

بال�سخارت تهاجم قادة الكتل :خطوات جوفاء وانتهاك
م�ستمر حلقوق الإن�سان

 متابعة االحتجاج

ا�ستنك ��رت ممثل ��ة الأم�ي�ن الع ��ام
ل�ل��أمم املتح ��دة يف الع ��راق ،جنني
بال�سخارت ،الإثنني ،حمالت العنف
الت ��ي ا�ستهدفت املتظاهري ��ن ،فيما
هاجمت قادة الكتل ال�سيا�سية.
وقال ��ت بال�سخ ��ارت يف بي ��ان له ��ا
تلق ��ى ام� ��س ( 20كان ��ون الث ��اين
" ،)2020بع ��د �شهري ��ن م ��ن �إعالن
رئي� ��س الوزراء ا�ستقالت ��ه ،ال يزال
القادة ال�سيا�سيون غري قادرين على
االتف ��اق على طري ��ق املُ�ض ��ي ُقدم ًا.
علني
ويف ح�ي�ن كان هن ��اك �إق ��را ٌر ّ
من جميع اجلهات الفاعلة باحلاجة
�إىل �إ�ص�ل�اح عاجل ،فقد حان الوقت
الآن لو�ض ��ع ه ��ذه الكلم ��ات مو�ضع
التنفي ��ذ وجتنب املزي ��د من العرقلة
لهذه االحتجاجات من جانب �أولئك
الذي ��ن ي�سع ��ون لتحقي ��ق �أهدافه ��م
اخلا�ص ��ة ،وال يتمن ��ون اخلري لهذا
البلد و�شعبه".
وفيما يلي ن�ص البيان:
مع ا�ستمرار املظاه ��رات يف �أنحاء
كثرية من الع ��راق ل�شهرها الرابع،
ح ّثت املمثل ��ة اخلا�صة للأمني العام
ل�ل��أمم املتحدة يف الع ��راق ال�سيدة
جين�ي�ن هيني�س-بال�سخ ��ارت على
جتديد اجلهود م ��ن �أجل الإ�صالح،
مُعرب� � ًة ع ��ن قلقه ��ا �إزاء ا�ستم ��رار
انته ��اكات حقوق الإن�س ��ان .وت�ؤكد
املمثلة الأممية اخلا�صة على �أهمية
امل�ض ��ي ُقدم� � ًا لتلبي ��ة احتياج ��ات
ال�شع ��ب العراق ��ي :فبن ��اء الق ��درة
على ال�صمود عل ��ى م�ستوى الدولة
واملجتم ��ع عم� � ٌل �صع � ٌ�ب ولكن ��ه
�ضروري .وقال ��ت املمثلة اخلا�صة:
"يف الأ�شه ��ر الأخرية ،خرج مئات

الآالف م ��ن العراقي�ي�ن م ��ن جمي ��ع من جميع اجلهات الفاعلة باحلاجة
مناح ��ي احلي ��اة �إىل ال�ش ��وارع �إىل �إ�ص�ل�اح عاجل ،فقد حان الوقت
للتعب�ي�ر ع ��ن �آماله ��م يف حي ��اةٍ الآن لو�ض ��ع ه ��ذه الكلم ��ات مو�ضع
�أف�ضل ،خالي ٍة من الف�ساد وامل�صالح التنفي ��ذ وجتنب املزي ��د من العرقلة
احلزبي ��ة والتدخ ��ل الأجنب ��ي� .إن لهذه االحتجاجات من جانب �أولئك
مقتل و�إ�صاب ��ة متظاهرين �سلميني الذي ��ن ي�سع ��ون لتحقي ��ق �أهدافه ��م
�إىل جان ��ب �سن ��وات طويل ��ة م ��ن اخلا�ص ��ة ،وال يتمن ��ون اخلري لهذا
الوعود غ�ي�ر املُنجزة ق ��د �أ�سفر عن البلد و�شعبه.
�أزمة ثق ٍة كبرية".
وقال ��ت املمثل ��ة اخلا�ص ��ة�" :إن �أيّة
�وات ا ُتخذت حتى الآن ملعاجلة
وبع ��د �شهري ��ن م ��ن �إع�ل�ان رئي� ��س خط � ٍ
ال ��وزراء ا�ستقالته ،ال ي ��زال القادة �شواغ ��ل النا� ��س �ستبق ��ى جوف ��اء
ال�سيا�سي ��ون غ�ي�ر قادري ��ن عل ��ى �إذا مل يت ��م �إكماله ��ا� .إن الوح ��دة
االتف ��اق على طري ��ق املُ�ض ��ي ُقدم ًا .الداخلي ��ة والتما�س ��ك والت�صمي ��م
علني عوام� � ُل تت�سم بال�ض ��رورة العاجلة
ويف ح�ي�ن كان هن ��اك �إق ��را ٌر ّ

لبن ��اء الق ��درة عل ��ى ال�صم ��ود يف
مواجهة امل�صال ��ح احلزبية ال�ضيقة
والتدخ ��ل الأجنبي و� /أو العنا�صر
الإجرامي ��ة الت ��ي ت�سع ��ى بن�ش ��اط
�إىل عرقل ��ة ا�ستقرار العراق" .ومن
الوا�ض ��ح �أن الت�صعي ��د الأخ�ي�ر يف
التوترات الإقليمي ��ة قد �أخذ الكثري
م ��ن االهتم ��ام بعي ��د ًا ع ��ن العم ��ل
نج ��ز .ومع
املحل ��ي العاج ��ل غري املُ َ
ذل ��ك ،يج ��ب �أال تطغ ��ى التط ��ورات
اجليو�سيا�سي ��ة عل ��ى املطال ��ب
امل�شروع ��ة لل�شع ��ب العراق ��ي .فلن
ي�ؤدي ذل ��ك �إال �إىل املزيد من غ�ضب
الر�أي العام وانعدام الثقة.

وحت ��ث املمثلة اخلا�ص ��ة ال�سلطات
العراقية على ب ��ذل ق�صارى جهدها
حلماي ��ة املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن.
وقالت" :القمع العنيف للمتظاهرين
ال�سلمي�ي�ن ال ميك ��ن قبول ��ه ويجب
جتنبه ب� ��أي ثم ��ن .فلي� ��س هناك ما
هو �أكرث �ضرر ًا م ��ن مناخ اخلوف.
وامل�ساءل ��ة والعدال ��ة لل�ضحاي ��ا
�أم� � ٌر حا�س ��م لبناء الثق ��ة وال�شرعية
والق ��درة عل ��ى ال�صم ��ود" .وتدعو
املمثل ��ة اخلا�ص ��ة املتظاهري ��ن �إىل
االلت ��زام بال�سلمية ،وجتنب العنف
ال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل نتائ ��ج عك�سي� � ٍة
وتدم ٍري للممتلكات.

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR

عبت منظمة العفو
من جهة اخرى رّ
الدولي ��ة ،ام� ��س االثنني ،ع ��ن قلقها
�إزاء ا�ستخ ��دام العن ��ف املفرط �ضد
املتظاهري ��ن يف بغ ��داد ،داعية �إىل
حماية االحتجاج ال�سلمي.
وذكرت املنظمة يف تعليق خمت�صر
اطلع ��ت علي ��ه (االحتج ��اج) �أن
"تقاري ��ر خميبة للآمال تفيد بقيام
ق ��وات الأم ��ن العراقية م ��رة �أخرى
با�ستخ ��دام العن ��ف املف ��رط �ض ��د
املتظاهرين يف بغداد".
و�أ�ضاف ��ت �أنه "من ح ��ق كل عراقي
�أن يك ��ون لديه احلري ��ة باالحتجاج
ال�سلمي ،ومن واج ��ب قوات الأمن
العراقية حماية هذا احلق".
واف ��ادت م�ص ��ادر حملي ��ة ،ام� ��س
االثن�ي�ن ،مبقتل امل�ص ��ور ال�صحفي
يو�س ��ف �ستار� ،إثر تلقي ��ه ر�صا�صة
يف الر�أ�س ،اثناء تغطيته لتظاهرات
العا�صم ��ة بغداد .وقال ��ت امل�صادر ،
�إن "�ستار تلقى ر�صا�صة يف الر�أ�س
ادت �إىل مقتل ��ه عل ��ى الف ��ور ،اثناء
تغطيت ��ه االحتجاج ��ات يف �ساح ��ة
الكيالين و�سط العا�صمة بغداد".
وتاب ��ع� ،أن "�ست ��ار خري ��ج كلي ��ة
االع�ل�ام ،كان متواجد ًا يف �ساحات
التظاه ��ر من ��ذ �ساع ��ات ال�صب ��اح
االوىل لتغطي ��ة التظاه ��رات
بكامرت ��ه ،اال ان ��ه واثن ��اء االحتدام
الذي ح�صل يف الكيالين ،وحمالت
تفري ��ق املتظاهرين من قبل القوات
االمني ��ة ح�صل رم ��ي ر�صا�ص حي
�صوب املتظاهرين وكان �ستار احد
ال ��ذي �سقط ��وا بر�صا� ��ص الق ��وات
االمنية ،ليتم نقل ��ه بوا�سطة دراجة
ناري ��ة “ت ��ك ت ��ك” ،واخراج ��ه م ��ن
�ساح ��ات التظاه ��ر بع ��د ان ف ��ارق
احلياة هناك”.
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حذرت الباحثة العراقية� ،إقبال لطيف،
من خطورة القنابل امل�سيلة للدموع،
وامل�ستخدمة من قبل قوات الأمن يف
مواجهة االحتجاجات امل�ستمرة يف العراق.
وقال ��ت لطي ��ف يف ت�صري ��ح �صحفي تابعت ��ه (االحتج ��اج) ام�س االول
االحد �إن "الأدخنة املت�صاعدة نتيجة القنابل امل�ستخدمة كونت �سحابة
دخاني ��ة مميتة للب�شر و�إ�صابات باالختناق ��ات للجهاز التنف�سي والعني
والأع�ص ��اب ،وت�شن ��ج ع�ض�ل�ات ،وخا�ص ��ة يف مناط ��ق و�س ��ط بغ ��داد،
وبالتحدي ��د الباب ال�شرقي ومدن و�سط وجنوبي العراق" ،حمذرة من
"وج ��ود املتظاهري ��ن يف بنايات �سبق و�أن تعر�ضت للق�صف بقذائف
اليورانيوم املن�ضب يف العام  ،2003وما زال هناك ن�شاط ا�شعاعي يف
املنطقة تبني من خالل الإ�صابات ال�سرطانية امل�ستمرة لل�سكان هناك".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن "قناب ��ل الغ ��از ت�سبب ��ت باختن ��اق وموت بع� ��ض انواع
الطيور الن ��ادرة واملهددة باالنقرا�ض والتي ي�سعى املربون العراقيون
�إىل تدجينه ��ا ،ومنها طي ��ور (اجلولدين فين�ش) والت ��ي ما �أن تعر�ضت
�إىل ال�سح ��ب الدخاني ��ة حتى هلكت خ�ل�ال دقائق مما ت�سب ��ب بخ�سائر
كبرية تقدر ب�آالف الدوالرات ملربيها".
كما �أك ��دت الباحثة" ،ر�صد حاالت هالك للأران ��ب نتيجة الإجها�ض يف
الأي ��ام الأوىل م ��ن احلمل اث ��ر تعر�ضه ��ن لل�ضجيج واحل ��رارة العالية
املتول ��دة م ��ن القناب ��ل املحرم ��ة لتفري ��ق املتظاهرين ،حي ��ث �أن الرياح
تلع ��ب دور ًا يف نق ��ل امللوث ��ات وانت�شارها مبدى ا�ستن�ش ��اق ي�صل �إىل
اكرث من  2ك ��م" ،م�شرية �إىل ت�سجيل "حاالت غريبة للنباتات ال�شتوية
احلولي ��ة نتيج ��ة ت�أثرها باملناخ ،م ��ا �أدى �إىل انخفا� ��ض انتاجيتها ،مع
ت�شخي�ص نباتات �أخرى �شهدت ق�صر دورة حياتها لعدم امتثالية املناخ
لنموها".
وطالب ��ت الباحث ��ة العراقية ،جمل� ��س الأمن ال ��دويل "بالتدخل العاجل
لفت ��ح حتقي ��ق دويل عن نوعية الأ�سلح ��ة امل�ستخدمة �ض ��د املتظاهرين
وت�أثرياتها البيئي ��ة امل�ستقبلية و�إر�سال جل ��ان متخ�ص�صة بفحو�صات
الرتب ��ة واملي ��اه واله ��واء ،وفتح حتقي ��ق دويل �ضد اجله ��ات املتورطة
بدف ��ن النفايات النووي ��ة يف الأرا�ضي العراقية ،و�إر�س ��ال جلان طبية
متخ�ص�ص ��ة ب�شري ��ة وبيطري ��ة ملعرفة الأ�ض ��رار الناجتة ع ��ن التعر�ض
له ��ذه الأ�سلح ��ة ودرء خماطرها عاج ًال قبل ا�ستفح ��ال التلوث ال�صحي
والبيئي".

�صول��ة جدي��دة لـ"مه�شم��ة الر�ؤو�س"..

حمم��د القا�س��م "يلته��م" املتظاهرين :قتل��ى وجرح��ى بالع�ش��رات بر�صا�ص ق��وات الأمن

 خل��ف يتوعد جمدداً ..وعمليات بغداد تربر العنف �ضد املحتجني :نلتزم ب�أوامر عبد املهدي
 متابعة االحتجاج

توعد املتحدث با�سم القائد
العام للقوات امل�سلحة ،عبد
الكرمي خلف ،ام�س االثنني،
باعتقال املحتجني الذين
يحاولون قطع ال�شوارع ،فيما
�أكدت قيادة العمليات �أن
حتركاتها جرت وفق �أوامر
القائد العام للقوات امل�سلحة.
وقال خلف يف ت�صريح
تابعته (االحتجاج) �إن
"جمل�س الأمن الوطني يخول
القوات الأمنية باعتقال من
يقوم بقطع الطرق وغلق
الدوائر".
و�أ�ض ��اف خلف� ،أن "عل ��ى املتظاهرين
البق ��اء يف �ساح ��ات التظاه ��ر جتنب� � ًا
لالعتق ��ال" .م ��ن جانبه ��ا قال ��ت قي ��ادة

عمليات بغداد� ،إنها "تلتزم بتوجيهات
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء القائ ��د
الع ��ام للق ��وات امل�سلح ��ة يف حماي ��ة
املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن وت�أمني �ساحة
التظاه ��ر الرئي�س ��ة يف بغ ��داد (�ساحة
التحري ��ر) واملناط ��ق املحيط ��ة به ��ا".
و�أ�ضاف البيان" ،نهي ��ب باملتظاهرين
ال�سلميني كافة باالبتعاد عن االحتكاك
م ��ع الق ��وات الأمني ��ة ومن ��ع املجاميع
التي حتاول �إث ��ارة العنف من التغلغل
داخل �ساحة التظاهر".
وختمت قيادة العمليات بيانها بالقول،
"جن ��دد �شكرن ��ا وتقديرن ��ا العالي�ي�ن
للتعاون الكبري الذي ابداه املتظاهرون
ال�سلمي ��ون مع الق ��وات الأمني ��ة طيلة
ليل ��ة �أم�س و�صباح الي ��وم من مكافحة
غل ��ق ال�شوارع ورف� ��ض جميع م�شاهد
العنف وخرق القانون".
و�شهدت العا�صمة بغداد� ،صباح ام�س
االثنني حمالت عنف طالت املتظاهرين
و�س ��ط و�شرق ��ي بغ ��داد مم ��ا �أ�سف ��ر
ع ��ن مقتل �ش ��اب عل ��ى الأق ��ل و�إ�صابة
الع�ش ��رات ،فيم ��ا ت�ش�ي�ر م�ص ��ادر �إىل
ارتفاع ح�صيلة ال�ضحايا �إىل  4قتلى.
و�أ�صي ��ب � 100آخ ��رون نتيج ��ة
ال�ستخ ��دام ق ��وات الأم ��ن الر�صا� ��ص

احل ��ي والغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع �ض ��د
املحتج�ي�ن يف العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظات اجلنوبية.
وا�ستخدم ��ت الق ��وات العراقي ��ة الغاز
امل�سي ��ل للدم ��وع بكثاف ��ة لتفري ��ق
حمتجني جتمع ��وا يف �ساحة الطريان
يف بغ ��داد وعند طريق حمم ��د القا�سم
املج ��اور لل�ساح ��ة ،م ��ا �أدى �إىل مقت ��ل
 3متظاهري ��ن و�إ�صاب ��ة � 80آخري ��ن
بح�سب م�صادر حملية و�صحية ،قالت
�إن �أغل ��ب امل�صابني تعر�ض ��وا حلاالت

اختن ��اق نتيج ��ة ال�ستن�ش ��اق الغ ��از
امل�سيل للدموع.
وق ��ال نا�شط ��ون باحتجاج ��ات بغداد،
�إن املتظاهري ��ن ،الذي ��ن �أرغم ��وا يف
وقت �ساب ��ق على الرتاج ��ع عن طريق
حمم ��د القا�س ��م ،ع ��ادوا ليقطع ��وه من
جدي ��د عن ��د امل�س ��اء ،م�ؤكدي ��ن تواف ��د
الآالف �إىل �ساح ��ات التظاهر ملوا�صلة
االحتج ��اج والإ�ض ��راب ع ��ن ال ��دوام
مب�شاركة طالبية وا�سع ��ة .كما �شهدت
احتجاج ��ات املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة

مقت ��ل متظاه ��ر و�إ�صابة �أك�ث�ر من 20
�آخرين.
ففي الب�صرة قتل م�سلحون جمهولون
نا�شطا باحتجاج ��ات املحافظة قبل �أن
يل ��وذوا بالف ��رار �إىل جه ��ة جمهول ��ة،
بينم ��ا ت�صاعدت ح ��دة التظاهرات يف
مناطق متفرق ��ة باملحافظة على خلفية
�صدامات مع قوى الأمن.
و�أطلق ��ت �سي ��ارات ب ��دون لوح ��ات
النار عل ��ى املتظاهري ��ن يف النا�صرية
م ��ا �أ�سفر ع ��ن �سق ��وط جرح ��ى ،وذلك

بع ��د ا�شت ��داد املظاه ��رات تزامن ��ا م ��ع
انته ��اء املهل ��ة املمنوح ��ة للحكوم ��ة.
وقال ن�شط ��اء عراقيون على تويرت �إن
�سيارات جمهول ��ة ا�ستهدفت املحتجني
بالر�صا� ��ص .ويف �سياق مت�صل ،خول
جمل� ��س الأمن الوطني القوات الأمنية
اعتقال من يق ��وم بقطع الطريق وغلق
الدوائر.
م ��ن جهة اخ ��رى ق ��ال النا�ش ��ط املدين
املعت�صم يف �ساحة التحرير ،م�صطفى
حمي ��د� ،إن "املتظاهري ��ن واملعت�صمني

�صربوا كث�ي�ر ًا على الطبقة ال�سيا�سية،
و�أعطوه ��ا الكثري من الوق ��ت الختيار
�شخ�صي ��ة م�ستقل ��ة لرئا�س ��ة احلكومة
امل�ؤقت ��ة ،والك�شف عن ف ��رق املوت يف
بغ ��داد وباق ��ي املحافظ ��ات ،لكنه ��ا مل
ت�سمع �صوت املحتجني ،و�أ�صرت على
�إبقاء الو�ضع على ما هو عليه من �أجل
م�صاحلها" .و�أو�ضح حميد �أن "الطبقة
ال�سيا�سية تعتقد �أن الثورة ال�شعبية قد
انتهت ،وميكنها اختي ��ار �أي �شخ�صية
لرئا�س ��ة ال ��وزراء ،وف ��ق م�صاحله ��ا
والأجن ��دات اخلارجي ��ة ،التي تنفذها،
لكنه ��ا متوهمة جد ًا ،كم ��ا توهمت �أنها
ت�ستطي ��ع �إنهاء الثورة بالقمع والقتل،
فهي مار�س ��ت هذه الأعم ��ال منذ الأول
من �أكتوبر ولغاي ��ة ال�ساعة" .و�أكد �أن
"انتهاء مهلة املتظاهرين واملعت�صمني
يف عم ��وم الع ��راق� ،ستفج ��ر الث ��ورة
ال�شعبي ��ة م ��ن جدي ��د ،خ�صو�ص� � ًا �أن
احل�ضور الب�شري �أ�صب ��ح كبري ًا جد ًا،
و�ست�شهد مدن الع ��راق اليوم ت�صعيد ًا
كب�ي�ر ًا يف طرق االحتجاج ،وكلها وفق
الطرق ال�سلمية ،وال نبايل بالإجراءات
احلكومية القمعية" ،معلن ًا �أن اخلطوة
التالية �ستكون الدع ��وة �إىل الع�صيان
املدين.
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باملك�شوف
 عالء ح�سن
ح�ي�ن يق ��ول العراق ��ي "خ ��رط ال�س ��وق" يفه ��م
ال�سامع ب�أن الأو�ضاع على كل ال�صعد يف طريقها
للتدهور،و�س ��ط عجز"القيادة احلكيمة" املمثلة
بالرئا�س ��ات الثالث عن اتخاذ ق ��رار ينقذ البالد
م ��ن املجه ��ول� .أوا�س ��ط عق ��د الت�سعينيات دخل
م�صطل ��ح "خ ��رط ال�س ��وق" اىل دائ ��رة التداول
على خلفية تنفي ��ذ برنامج منظمة الأمم املتحدة
املعروف با�سم (النفط مقابل الغذاء والدواء) .
تر�س ��خ امل�صطلح يف الذاكرة ال�شعبية  ،وخ�ضع
ملتطلبات مواكبة ما بع ��د احلداثة فا�ستخدم يف
كل املج ��االت  ،لأنه يختزل الر�أي اجلمعي حول
ق�ضايا �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية .
منذ اندالع انتفا�ضة ت�شرين ،توجه ال�شباب �إىل
�ساحات التظاهر ،ال�ستعادة وطنهم املذبوح من
الوري ��د �إىل الوريد  ،مقابل ذلك ان�شغلت القوى
املهيمن ��ة عل ��ى امل�شه ��د ال�سيا�س ��ي يف تدوي ��ر
النفاي ��ات  ،بني �آونة و�أخرى تطرح ا�سم مر�شح
ملن�ص ��ب رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء � ،سجله يثري
االرتي ��اب ،يف حماول ��ة لك�س ��ب الوق ��ت و�إطالة
عمر حكومة الت�صريف.
"القي ��ادة احلكيم ��ة" بعد مرور �أك�ث�ر من مائة
ي ��وم عل ��ى ان ��دالع التظاه ��رات االحتجاجية مل
حت ��رك �ساكن ��ا ،مادام ��ت املنطق ��ة اخل�ض ��راء ،
حتر�سه ��ا ق ��وات �أمريكي ��ة  ،لطامل ��ا ا�ستقبل ��ت
بروح ريا�ضية �شتائم القوى ال�سيا�سية املطالبة
برحيل القوات الأجنبية من العراق حفاظا على
�سي ��ادة الب�ل�اد ،على �إيقاع ن�شي ��د الله �أكرب فوق
كيد املعتدي .
ق�صر ال�سالم مقر �إقامة رئي�س اجلمهورية خ�ضع
ملراقب ��ة القوات الأمريكية من بعيد  ،ال�سيما �إن
فخام ��ة الرئي� ��س ،تعر�ض لتهدي ��د بحرب ناعمة
ت�ستخدم الب�صاق ل�شل حركة الأعداء قبل تنفيذ
خمططاته ��م الت�آمري ��ة .االت�ص ��االت امل�ستم ��رة
والر�سائ ��ل املتبادل ��ة ب�ي�ن ق�ص ��ر امل�ؤمت ��رات
م ��رور ًا مبقر رئي�س احلكوم ��ة اىل ق�صر ال�سالم
،وانتهاء مبكاتب الأحزاب املنت�شرة يف الكرادة
واجلادري ��ة ،بددت قلق �أ�صح ��اب احلل والربط
م ��ن ت�صاعد وت�ي�رة التظاه ��رات  ،خ�صو�ص ًا �أن
وا�شنط ��ن كعادتها  ،تنتابه ��ا خماوف من فر�ض
�إرادة ال�شعوب عل ��ى �أنظمة يف املنطقة مدرجة
يف قوائم حلفاء الواليات املتحدة .
�أوراق حتقيق املناورة لبقاء احلكومة احلالية،
تتلخ�ص �أوال بط ��رح مر�شح "�سالبات" ملن�صب
رئي� ��س جمل�س الوزراء  ،وثاني ًا �إ�شغال ال�ساحة
املحلي ��ة مب�ش ��روع قان ��ون �إخ ��راج الق ��وات
الأجنبي ��ة  ،الورق ��ة الثالث ��ة تتعل ��ق مب�ش ��روع
املوازن ��ة  ،ت�ض ��اف �إليه ��ا ق�ضايا �أخ ��رى تطرح
يف الوق ��ت املنا�سب ل�شغل الر�أي العام �.ساحات
التظاه ��ر ك�شف ��ت لعب ��ة الت�سوي ��ف ال�سيا�س ��ي
والر�سمي ملطال ��ب املحتجني  ،فجعلت الأحزاب
الكبرية تواجه م�شكلة مل تكن يف ح�سابها حني
"خرط �سوكها " وب�ضاعتها فقدت ال�صالحية.

ال�س َ
لطة خارجَ الأوطان" ..هكذا َتر ُّد بلقي�س
"�س ُننفي �أوغا َد ُ
الثائر ُة في التحرير على نزار
َ
 علي الكرملي

�ص ِتنا هذه
�ستكون بط َلة ُق َّ
ُ
امل َ َّرة هي بلقي�س املت َّي َمة ب ِـ
بلقي�س من هذا
نزار ،لك ّنها
ٌ
َ
بلقي�سه
الز َمن ،ولي�ست
ُ
ُ
َ
الراحلة ،ولأن ال�ش َعراء
ُتخ ِّل ُدهُ م ن�صو�صهم فينا
فال يرحلون َع َّنا ،هكذا
ُ
ُ
بلقي�سه احلال َّية،
تع�شق ُه
ُمه ّي َمة بكلماته ،لذا جتد ُه
م َعها عرب ن�صو�صه.

بلقي� ��س ُ
الن�سوة
ال�شجاعَة ،هي م ��ن
َ
القالئ ��ل الالئ ��ي �ساهَ م ��نَ ب ��كل م ��ا
بو�سعِ ِه ��نَّ يف احتجاج ��ات الدفع ��ة
الأوىل عند الأول م ��ن �أكتوبر ،فكما
مع � ٌ
تو�س َعت
�روف �أن االحتجاج ��ات َّ
رقعته ��ا لت�شم ��ل كل الفئ ��ات وك ��ذا
الأجنا� ��س والأعم ��ار �إ ّب ��انَ الدُفع ��ة
الثانية (� /25أكتوب ��ر)� ،أما الأوىل،
انح�س َرت يف فئة ال�شباب.
فهي
َ
ونتيج� � َة القم ��ع املف ��رط من
لك َّنه ��ا،
َ
ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب لل�شب ��اب
املحتج بالر�صا�ص احل ��ي والقنابل
ال�صوتي ��ة والغ ��از املُ�سي ��لَ ،ح َّ�شدَت
ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل للخ ��روج

بتظاه ��رة ن�سو َّي ��ةٍ ه ��ي وبع� ��ض
النا�شطات معها يف التحرير ت�ضا ُمن ًا
ُمرها.
مع �شباب ع ِ
قا َم ��ت بتل ��ك اخلط � َ�وة ،لأ َّنه ��ا ر�أَت
ال�شب ��اب "مواطن ��ون دومن ��ا وطن،
ُمطاردون كالع�صاف�ي�ر على خرائط
الزم ��ن ،وموت ��ى دومن ��ا َك َف ��ن" كما
قا َل ملهم� � ًا َق َّباين قبل ُرب ��ع قرن َ
تلك
الكلم ��ات يف �أر�ضه ��ا الت ��ي تقطنها،
لذلك � َأح َّ�ست مب�س�ؤوليتها الأخالق َّية
يف �ضرورة م�ساندتهم.
يف نه ��ار الثالث م ��ن ت�شرين (موعد
توج ِهه ��ا نح ��و
وق َف ُت ِه ��ن) ،و�إ ّب ��انَ ُّ
ميدان التحرير ،و�ص َلتها �أخبار قمع
زميالته ��ا م ��ن الن�س ��وة ،و�إ�صابتهن
بقناب ��ل الغ ��از ،ونقله ��ن �إىل م�شفى
ال�شي ��خ زاي ��د ،وخط ��ورة الو�ض ��ع
املتفاق ��م يف ال�ساح ��ة ،م ��ا ا�ضط َّرها
لتغي�ي�ر م�سار وجهته ��ا نحو امل�شفى
لالطمئنان على بنات جلدَتها.
ُب َعي� � َد ذل ��كُ ،ف ِر� � َ�ض حظ ��ر التجوال
يف العا�صم ��ة ،و ُقطِ َع ��ت الط ��رق
نح ��و �ساح ��ة التحرير ،ليت ��م قن�ص
املتظاهري ��ن وقتلهم ب�أب�شع ال�صور،
م ��ا د َف َع بها  -وه ��ي النا�شطة املدن َّية
املعرو َف ��ة  -لتوثي ��ق ح ��االت القم ��ع
واخلط ��ف واالغتي ��ال ،وكتاب ��ة
التقاري ��ر عنه ��ا؛ لإر�ساله ��ا �إىل
اجله ��ات واملنظمات الدولية؛ َّ
لتط ِل َع
على ما يحري من انتهاكات لل�شباب

املحتج.
ن الدُف ُع ُت�ي�ن ،و�إ�ضا َف� � ًة �إىل
م ��ا ب�ي� َ
حت�شيده ��ا الدائم لتظاه ��رات (/25
ت�شري ��ن) ،ط ��ا َرت �إىل ب�ي�روت،
ول�س ��انُ حالها ُي َر ّد ُد ما قال ُه نزار ذات
ح�ي�ن ،لك ��ن بتعدي ��ل منه ��ا لكلماته:
حرير عباءةٍ  ،وهبطتُ
"طِ رتُ عل ��ى
ِ
القا�صدة ّ
لع�شها" ،نعم
كالع�صف ��ورة ِ
ّ
ع�شها (بريوت) التي م َك َث فيها نزار
ردح ًا من ال َز َمن.
ح�ض َرت يف برنامج ”دنيانا“ الدي
تبثه ّ
ُمق
حمطة ”َ “BBC
لتتحد ََّث بع ٍ
َع َّم ��ا تع َّر�ض ل ��ه �شب ��اب النهرين من
عن ��ف وقتل خالل احتجاجات الأول
م ��ن ت�شري ��ن ،لتعود بع ��د اللقاء �إىل
حمبوبتها َف ��ور ًا ،و ُت َر ّد ُد كلمات ذات
كال�سفينةِ
الق�صيدَة" :بغ ��دادُ ،جئ ُتكِ ّ
ُمت َعب ًة �أُخفي ِجراحاتي ورا َء ثيابي
ورمي ��تُ ر�أ�سي َ
ريتي
فوق َ�صدركِ �أم َ
وتالقت ّ
ال�ش َفتانُ
غياب".
د
بع
ِ
َ
ِ
در�ست
ه � َ�ي �شا َّب ٌة تالمِ � � ُ�س الثالثنيَ ،
الرتج َم ��ة الإجنليزي ��ة يف ُك ّل َّي ��ةِ
�آداب املُ�ستن�صر َّي ��ة وتخ َّر َج ��ت منها
ع ��ام  ،2012وفار َق ��ت �أ�ساتذته ��ا،
لك ّنه ��ا ُت َق ِّب ُل (�صد َف� � َة ال َتحرير) التي
جم َعتها يف �أُ�ستاذه ��ا يف �أحلى لي َلةٍ
م ��ن ليايل عمرها ،حينما فا َز العراق
عل ��ى �إيران يف الـ ( 15من نوفمرب)،
�شاهدَت املُباراة عن ��د ن�صب ا ُ
حلر َّية
بن�شوة
مع �أ�ستاذه ��ا واح َت َفال َ�سوي ًا
َ

االنت�صار.
ه ��ي فخ ��و َر ٌة ج ��د ًا كو َنه ��ا عراق َّي� � ٌة
منا�ص ��رة لق�ض َّية وطنه ��ا بوجدانها
و�ضمريها ،وذهابها مليدان التحرير
هو لك�سر حاجز اخلوف يف داخلها،
وعدم اخلن ��وع واخل�ضوع جلبابرة
ال�سلطة؛ ال�ستعادة الوطن وحقوقه
منه ��م؛ لأن احلق ��وق ُت� َؤخ� � ُذ وال
ُتعط ��ى ،وه ��ي وال�شع ��ب م ��ن يُق ّر ُر
َ
ال�سلطة.
م�صري الوطن ال مجُ رمي
�رج الث ��ور ،املتطوِّ َع� � ُة يف
اب َن ��ة ُب � ِ
الهالل الأحمر ،واملنظمات الدولية،
وكذا املحل ّية منها (غري احلكوم َّية)،
ومن ��ذ ب ��دء االحتجاج ��ات الثاني ��ة
تعم ��ل يف اجتاه�ي�ن ،الأول ،ه ��و
الدع ��م امل ��ادي ،والإغاث ��ي ،وتوفري
العالج للم�صابني ،وم�ساندة اخلِ يام
بتوف�ي�ر االحتياج ��ات اللوج�ستية،
والطبية ،والغذائية ،وكذا امل�شاركة
يف امل�سريات.
هذا من داخل التحرير� ،أما االجتاه
الث ��اين م ��ن خ ��ارج التحري ��ر ،فهي
م�ستم ��رة يف تقدمي الدع ��م املعنوي
ع�ب�ر ح�سابه ��ا يف ”في�سب ��وك“،
والتح� �دُّث يف الربام ��ج املُتلف َزة عن
التظاهرات ،وعن حترير املختطفني،
وكذا التحذيرات ،وحمالت التوعية
لنب ��ذ الإ�شاع ��ات والذع ��ر بنفو� ��س
املحتجني ،وعامة النا�س.
بالعودة لتظاه ��رات ( /25ت�شرين)

تق ��و ُل  -وه ��ي الت ��ي �شار َك ��ت يف
احتجاج ��ات �ساح ��ة الن�س ��ور يف
النه ��ار الأول م ��ن تل ��ك التظاه ��رات
 �إن "املبك ��ي عندم ��ا كان ��ت ت�سق ��طالقناب ��ل املُ�سي َل ��ة بالق ��رب مني نهار
(� /26أكتوب ��ر) ،وال�شب ��اب تخ ��اف
َ
وكيف نرك�ض
الن�سوة،
لأجلنا نحن
َ
جميع� � ًا ل� �ـ (حديق ��ة الأم ��ة) ،ونعود
بعدما يتم نقل امل�صابني".
وحزن� � ًا ،فرح ًا
" ُكن ��ت �أبكي فرح� � ًاُ ،
ُ
وحزن� � ًا نتيج ��ة
حل ��ب الوط ��نُ ،
التع ّدي ��ات والإهان ��ات م ��ن �ض ��رب
ودف ��ع لكب ��ار ال�س ��ن ،رغ ��م �أنه ��م ال
يحمل ��ون غ�ي�ر عل ��م الع ��راقُ ،كن ��ت
�أراهُ ��م يرم ��ون ب�أنف�سه ��م للم ��وت،
بخا�ص ��ة ال�شب ��اب املندف ��ع ،لدرج ��ة
ّ
�أن �أهله ��م و�أ�صدقائه ��م يدفنونه ��م،
ويرجعون للتحرير مجُ َ دَّد ًا".
"ال �أ�ستطي ��ع ن�سيان تل � َ�ك املواقف،
فدم ��اء ال�شب ��اب وت�ضحياته ��م
ت�ص � ُ
�ف تلك
ت�أب ��ى َترك ��ي" ،وك�أ َّنه ��ا ِ
اللحظ ��ات مب ��ا قاله ق ّب ��اين ذات م َّرة
يف مهرج ��ان املرب ��د بالب�ص ��رة ع ��ام
( ،)1985ب َقول ��ه " :مواطنون نحن
فى مدائن الب ��كاء ،قهوتنا م�صنوعة
م ��ن د َِم كرب�ل�اء ،حنطتن ��ا معجون ��ة
بلح ��م كرب�ل�اء ،جلودن ��ا خمتوم ��ة
بختم كربالء ،ال �أحد يعرفنا فى هذه
ال�صحراء".
"فري ��ق �آي�س ��ن عم ��ل عل ��ى توثي ��ق

ال�صور الإيجابية للمر�أة وم�شاركتها
الفعالة يف ه ��ذه التظاهرات ،وكيف
كان َله ��ا ال ��دور امله ��م ال ��ذي �شهدت
ل ��ه جمي ��ع �ساح ��ات االحتجاج ��ات،
�س ��وا ًء يف اخل ��ط الأمام ��ي وعل ��ى
ا�سو ًة بالرجال �أو يف توفري
ال�ساتر َ
الدع ��م الغذائ ��ي والطب ��ي وامل ��ايل
واللوج�ست ��ي" ،تق ��ول (�أن�س ��ام
�سلم ��ان) ُمدي َر ُة الفري ��ق ،وهِ َي التي
َك َّني ُتها بـ (بلقي�س).
تق ��و ُل �أن�س ��ام" ،ه ��ذه الث ��ورة ،هي
املنعط ��ف االك�ث�ر ت�أث�ي�ر ًا بحيات ��ي،
واحلدث الأهم ال ��ذي زاد من تعلقنا
ب�أر�ضنا� ،أَراها هي �شرارة لتظاهرة
علماني ��ة �ستح ��دث يف امل�ستقب ��ل
القريب� ،إذ ه َّي�أت هذه االحتجاجات
الأر�ضية املنا�سب ��ة لها ،وعالجَ ت كل
الفجوات التي �أ�ضعفت احتجاجات
ت�شرين يف بع�ض اجلوانب".
بيت
تختت ُم �أن�سام ُق ّ�ص ُتها بال َرد على ٍ
�شعري ملُلهمِ ها نزار من ذات ”ق�صيدة
املر َب ��د“ الت ��ي َع َّت� � َم عليه ��ا َ�ص� �دَّام
ومن� � َع تداوله ��ا �إعالمي� � ًا حين ��ذاك،
حي َنما َحكى ق ّب ��اين" :يا وطني ،كل
الع�صافري لها من ��از ٌل� ،إال الع�صافري
التي حت�ت�رف احلري ��ة ،فهي متوت
خ ��ارج الأوطان" بقولِها" :يا نزار..
ُ
حترتف ا ُ
حلر َّية لن
ري الت ��ي
الع�صاف ُ
متوت خ ��ارج الأوطان ،ب ��ل �س ُتنفي
ال�س َ
خارج الأَوطان".
�أوغا َد ُ
لطة ِ

اجتهوا نحو "الدويل"..

ب���ع���د ق������رار امل����ح����اف����ظ ..م���ت���ظ���اه���رو ب���اب���ل ي����غ��ي�رون خ���ط���ط ال��ت�����ص��ع��ي��د
 متابعة :االحتجاج

قام المتظاهرون في محافظة
بابل�،أم�س االثنين ،بغلق
الطريق الدولي ،ت�ضامن ًا مع
مطالب المحتجين بمختلف
المدن العراقية.
وقال �شهود عيان �أم�س االثنين
� ،إن المتظاهرين في بابل قاموا
بغلق الطريق الدولي ،بعد �أن
تم تغيير خارطة قطع الطرق
داخل المحافظة على خلفية
�إعالن المحافظ اليوم عطلة
ر�سمية.

و�أ�ض���اف �أن نا�شط�ي�ن يف املحافظة
قال���وا �إن املحاف���ظ ح���اول �إف�ش���ال
عملية الإ�ضراب التي كان خمطط ًا له
ا �أن تنف���ذ يف املحافظة ،وفق ًا للمهلة
الت���ي �أعلنه���ا متظاه���رو النا�صرية،
من خالل �إعالن اليوم عطلة ر�سمية،
ما دعا املتظاهري���ن �إىل التوجه �إىل
الطريق الدويل وقطعه.
و�شه���دت ع���دة حمافظات�،أم����س
االثنني ،غلق الط���رق الرئي�سة فيها،
يف ظ���ل الت�صعي���د االحتجاج���ي
امل�ستم���ر ،وحم�ل�ات العن���ف �ض���د
املتظاهري���ن م���ن قب���ل الق���وات
االمنية.
وذك���رت وكاالت االنب���اء الت���ي
تابعته���ا االحتجاج � ،أم����س االثنني
�إن املتظاهري���ن يف حمافظة وا�سط
�أغلق���وا جمي���ع الط���رق الرئي�سة يف
املحافظ���ة ،فيم���ا �أغل���ق متظاهرون
مداخل حمافظة الديوانية.
و�أ�ضاف���ت �أن املحتج�ي�ن قطع���وا

الطري���ق الدويل الراب���ط بني بغداد
والنا�صري���ة ،فيما �شه���دت حمافظة
املثنى غلق ج�س���ر املفو�ضية وحرق ًا
لالط���ارات يف �ش���وارع الرميث���ة
واخل�ضر.
ي�ش���ار اىل �أن معت�صم���ي �ساح���ة
التحرير �أ�صدروا م�ساء الأحد19( ،
كان���ون الث���اين  ،)2020بيان ًا ب�ش�أن
انتهاء مهلة النا�صرية ،هذا ن�صه:
“بع���د الت�سويف واملماطلة وتق�صد
�سلط���ة الأح���زاب وجتاه���ل مطالب
املنتف�ضني ال�شجعان ،وعدم اختيار
رئي�س للوزراء يطاب���ق املوا�صفات
التي طرحته���ا �ساح���ات االعت�صام،
وال���ذي ب���دوره يتعه���د بااللت���زام
باملهام التي طرح���ت م�سبق ًا ،و�أُعلِن
عنه���ا وتعه���ده ب�أج���راء انتخاب���ات
مبكرة.
نعل���ن هن���ا ت�ضامننا م���ع اخلطوات
الت�صعيدي���ة الت���ي ب���ادرت بطرحها
مهلة النا�صري���ة (مهلة وطن) ووفق

م���ا حددت���ه املرجعي���ة الر�شي���دة يف
ُخطبه���ا ال�سابق���ة ،ونحم���ل كاف���ة
امل�س�ؤولي���ة والتبع���ات لأح���زاب
ال�سلط���ة الفا�س���دة ومل���ا �سيح�ص���ل
م�ستقب ًال من تعطيل حياة مواطنينا
الأفا�ض���ل ،وهن���ا ن�ؤكد ونك���رر �إننا
ملتزم���ون بالت�صعي���د ال�سلم���ي،
وال�سلم���ي فق���ط ،ونعل���ن رف�ضن���ا
القاط���ع ع���ن �أي ممار�س���ات فردي���ة
وغ�ي�ر من�ضبط���ة ت�س���يء م�شاع���ر
الكث�ي�ر م���ن العراقيني بق�ص���د �إثارة
الفتنة �أو �ش���ق ال�صفوف� ،أو �إعطاء
ذريعة لإ�ستهداف �سلميتنا و�إخوتنا
املعت�صم�ي�ن يف �ساح���ات االعت�صام
�أو �أخذ عراقنا احلبيب اىل منزلقات
�أو هاوي���ات ال تحُ م���د عقباه���ا ،وقد
�أكدن���ا م���رار ًا و تكرار ًا ع�ب�ر بيانات
�سابق���ة موقفنا جتاه كافة العراقيني
والع���راق احلبي���ب ،فنح���ن نحم���ل
ق�ضية ه���ي (ق�ضية وط���ن) ال ق�ضية
فتنة وخراب”.
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ت�صعيد احتجاجي م�ستمر رغم العنف :ال طريق �إىل اجلنوب ب�أمر النا�صرية

نريد �أن نعي�ش كب�شر!...

الب�صرة تبد�أ ليلة “�ساخنة” من االحتجاجات  ..و�أنباء عن اغتيال نا�شط
 متابعة االحتجاج
�شه ��دت ع ��دة حمافظ ��ات جنوبي ��ة،
االثنني ،غلق الطرق الرئي�سة فيها ،يف
ظل الت�صعي ��د االحتجاج ��ي امل�ستمر،
وحمالت العنف �ض ��د املتظاهرين من
قبل القوات الأمنية.
وذكر �شهود عيان ام�س الأول االثنني،
�إن املتظاهري ��ن يف حمافظ ��ة وا�س ��ط
�أغلق ��وا جمي ��ع الط ��رق الرئي�س ��ة يف
املحافظ ��ة ،فيم ��ا �أغل ��ق متظاه ��رون
مداخل حمافظة الديوانية.
و�أ�ضافت �إن املحتجني قطعوا الطريق
الدويل الرابط بني بغداد والنا�صرية،
فيما �شهدت حمافظة املثنى غلق ج�سر
املفو�ضي ��ة وحرق� � ًا لالط ��ارات يف
�شوارع الرميثة واخل�ضر.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أ�ص ��درت مديري ��ة
�شرطة حمافظة ذي قار� ،أم�س االثنني،
تو�ضيح ًا ب�ش�أن مهاجم ��ة املتظاهرين
يف مدينة النا�صرية.
وقالت مديرية ال�شرطة يف بيان تلقت
االحجاج ن�سخ ��ة منه “ ،حدث �إطالق
نار ليلة  20 / 19كانون الثاين 2020
يف �صوب اجلزيرة بالقرب من مقربة
ال�صابئ ��ة ،وعلى الفور ت�صدت قواتنا
املرابطة بالقرب من حمل احلادث”.
و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن ��ه “مت ��ت مطاردة
� 3سي ��ارات ن ��وع بي ��ك �آب ،والت�صدي
له ��م ،فيم ��ا توجه ��ت ق ��وة م ��ن �شرطة
النجدة لنقل امل�صابني من املتظاهرين
للم�ست�شف ��ى لغر�ض الت ��داوي والذين
تعر�ضوا لإطالق ن ��ار �أثناء تواجدهم
على �أطراف اجل�سر ال�سريع يف �صوب
اجلزيرة من مدينة النا�صرية”.
وتابع البي ��ان �أن املتظاهرين “�أفادوا
ب�أن العجالت امل�شتبه بها اطلقت النار
عليه ��م والذت بالف ��رار ح ��ال و�ص ��ول
ال�شرطة ،فيما توا�صل اجلهات الأمنية
املخت�ص ��ة �إج ��راء البح ��ث والتفتي�ش
والتحري وجم ��ع املعلومات للتحقيق
والك�شف عن اجلناة”.
و�أ�ش ��ار اىل �أن “قائ ��د �شرط ��ة ذي قار
وج ��ه بت�شدي ��د احلماي ��ة للمتظاهرين
ال�سلمي�ي�ن املطالب�ي�ن بحقوقه ��م
امل�ش ��روع و�ضب ��ط ومن ��ع �أي مظاه ��ر

م�سلح ��ة ،وت�ؤك ��د قي ��ادة ال�شرط ��ة �إن
املتظاهري ��ن املعت�صم�ي�ن يف �ساح ��ة
احلبوب ��ي مب�أمن تام ويوج ��د تعاون
وتوا�صل ب�ي�ن املتظاهري ��ن والقوات
الأمنية لقطع الطريق �أمام املرتب�صني
واملغر�ض�ي�ن ،وال �صحة مل ��ا تداول يف
بع� ��ض �شبكات التوا�ص ��ل االجتماعي
والقن ��وات الإعالمي ��ة ح ��ول تعر� ��ص
�ساح ��ة احلبوب ��ي لأي تعر� ��ض �أو
اعتداء من �أي جهة كانت”.
و�أف ��ادت م�ص ��ادر �أمني ��ة ،يف �شرط ��ة
حمافظة ،ذي قار ،ب�إعالن الإنذار “ج”
م ��ع انتهاء مهل ��ة النا�صرية ،املمنوحة
للكت ��ل ال�سيا�سية ب�ش�أن اختيار رئي�س
جديد للحكومة.
وقال م�صدر �أمني � ،إن “قيادة ال�شرطة
وجهت جميع قوات ال�شرطة بالتوجه
ملراكزه ��م وقواط ��ع امل�س�ؤولي ��ة،
وااللتحاق بها فور ًا”.

ويف ال�سي ��اق ذات ��ه رف� ��ض متظاهرو
النا�صري ��ة� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،طلب� � ًا من
وزارة الداخلي ��ة لتمدي ��د مهلتهم على
ل�سان �ضابط برتبة لواء.
و�أظه ��ر مقط ��ع فيدي ��و اطلع ��ت علي ��ه
االحتج ��اج لقاء عدد من �ضباط وزارة
الداخلية مبتظاهرين م ��ن النا�صرية،
�أثناء حماولة للتفاو�ض بهدف تخفيف
حدة الت�صعيد وفتح ال�شوارع.
وق ��ال �أحد املتظاهري ��ن وهو يخاطب
ال�ضاب ��ط ال ��ذي كان يتح ��دث م ��ن
مق ��ر وزارة الداخلي ��ة ،وف ��ق مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي� ،إن “املهلة لن
مت ��دد ،ومن مل يحرتم مهل ��ة الأ�سبوع
لن يتحرك خالل يومني”.
و�أ�ض ��اف“ ،مل تك ��ن ا�ستقال ��ة ع ��ادل
عبدامله ��دي �ضمن قائم ��ة مطالبنا ،هو
جمرد لعبة �أتت بها �أحزاب ال�سلطة”.
وتناقل ��ت العدي ��د من و�سائ ��ل االعالم

املحلية ،يف وقت �ساب ��ق ،ت�صريحات
للناطق با�س ��م وزارة الداخلية اللواء
خال ��د املحن ��ا قال فيه ��ا �إن “وزارته مل
تتخ ��ذ �إىل الآن �أي خط ��وات للتعام ��ل
مع املتظاهرين بعد الت�صعيد الذي قد
ت�شهده بغداد وبع�ض املحافظات حال
انتهاء املهلة املح ��ددة ،وان وزارته مل
تتعامل لغاي ��ة الآن مع مهلة النا�صرية
ب�شكل جدي”
من جهة �أخرى ان�ضمت مدينة بعقوبة،
مرك ��ز حمافظ ��ة دي ��اىل ،االثن�ي�ن ،اىل
التظاه ��رات االحتجاجي ��ة ،رد ًا عل ��ى
قيام القوات االمنية با�ستخدام العنف
�ضد املحتجني.
وق ��ال �شه ��ود عي ��ان � ،إن جموع� � ًا من
املحتج�ي�ن تظاه ��روا و�س ��ط مدين ��ة
بعقوبة اليوم االثن�ي�ن ،وقاموا بقطع
ط ��رق رئي�س ��ة ،واعلن ��وا االعت�ص ��ام
و�س ��ط ال�ش ��وارع ،احتجاج� � ًا عل ��ى

العنف املفرط من القوات الأمنية بحق
املحتجني يف بغداد وعدة حمافظات.
ويف حمافظ ��ة وا�س ��ط �أغل ��ق
املتظاه ��رون يف حمافظ ��ة جمي ��ع
الط ��رق الرئي�س ��ة يف املحافظ ��ة ،فيما
�أغل ��ق متظاه ��رون مداخ ��ل حمافظ ��ة
الديوانية.
وقال ��ت م�ص ��ادر �أمني ��ة �إن املحتجني
قطع ��وا الطري ��ق ال ��دويل الرابط بني
بغ ��داد والنا�صري ��ة ،فيم ��ا �شه ��دت
حمافظ ��ة املثنى غلق ج�س ��ر املفو�ضية
وحرق ًا للإط ��ارات يف �شوارع الرميثة
واخل�ضر.
ويف النج ��ف �أغل ��ق متظاه ��رون،
�أم� ��س الإثن�ي�ن ،الط ��رق يف حمافظ ��ة
النج ��ف �ضم ��ن خط ��وات الت�صعي ��د
الت ��ي ج ��اءت رد ًا عل ��ى “ت�سوي ��ف”
مطال ��ب االحتجاج ��ات امل�ستم ��رة
م ��ن �أ�شه ��ر .وق ��ال �أح ��د النا�شط�ي�ن :

ح�سان عاكف
�أغلقنا بالإط ��ارات امل�شتعلة ال�شوارع
الداخلية �ضمن حمافظة النجف.
و�أ�ض ��اف� ،أن الت�صعي ��د عرق ��ل حركة
ال�سري حتى توقفت احلركة يف املدينة
ب�شكل �شب ��ه تام ،مبين� � ًا �أن اخلطوات
الت�صعيدي ��ة ج ��اءت ب�سب ��ب “�إهم ��ال
ال�سلط ��ات مطال ��ب املتظاهري ��ن من ��ذ
�أ�شهر” ،على حد تعبري املحتجني.
فيم ��ا ف ّرق ��ت الق ��وات الأمني ��ة يف
حمافظ ��ة الب�صرة ،تظاه ��رة �أمام مقر
لل�شرط ��ة ،وذل ��ك بالتزامن م ��ع انتهاء
“مهلة النا�صرية ”.
وقد جتمع الع�شرات م ��ن املتظاهرين
�أم ��ام قي ��ادة ال�شرطة ،لكن ق ��وة �أمنية
الحقتهم لتفريقهم”.
و�أظهرت م�شاهد م�صورة ،الع�شرات من
املتظاهرين ،وهم يبتعدون (راك�ضني)
عن مق ��ر قي ��ادة ال�شرطة ،جتنب� � ًا للقوة
الأمنية.
بالتزام ��ن ،ت ��داول نا�شط ��ون �أنباء عن
اغتيال �أحد النا�شطني يف االحتجاجات
ال�شعبية .وبح�سب الأنباء ف�إن م�سلحني
جمهولني اغتالوا النا�شط ل�ؤي احللفي
و�سط حمافظة الب�صرة.
يف غ�ضون ذلك� ،شهدت منطقة اجلنينة
مبحافظ ��ة الب�ص ��رة �صدام ��ات ب�ي�ن
الق ��وات العراقي ��ة ومتظاهري ��ن بعدما
قام ��ت قوة �أمنية ب�إط�ل�اق النار لتفريق
االحتجاج ��ات ،م ��ا دف ��ع املتظاهري ��ن
لرميه ��م باحلج ��ارة و�إغ�ل�اق الط ��رق
وحرق �إطارات ال�سيارات.
كم ��ا قط ��ع متظاهرون الطري ��ق امل�ؤدي
�إىل �ساحة اعت�صام الب�صرة بهدف منع
الق ��وات الأمنية من التوجه �إىل حميط
ال�ساح ��ة حل�ص ��ر االحتجاج ��ات فيه ��ا،
وحرقوا الإطارات يف ال�شارع التجاري
احلي ��وي ،كم ��ا �شه ��د �ش ��ارع الأندل� ��س
بالب�صرة مواجهات بني حمتجني كانوا
يرمون احلجارة وقوات �أمنية قابلتهم
ب�إط�ل�اق الر�صا� ��ص احل ��ي يف اله ��واء
بهدف تفريقهم.
وق ��ال نا�شطون �إن ق ��وات "ال�صدمة"
يف الب�ص ��رة اعتقل ��ت ع ��دد ًا م ��ن
املتظاهرين والحقت �آخرين يف الأزقة
بهدف �إنهاء حالة الإ�ضراب عن العمل
التي فر�ضها املتظاهرون.

م ��ا مل تدركه� ،أو ال تريد �أن تدركه ،االطراف
ال�سيا�سية احلاكمة حتى اللحظة ان انتفا�ضة
ال�شعب ،التي دخلت �شهرها الرابع ،وقدمت
م ��ا قدمته من �شه ��داء و�ضحاي ��ا كبرية رغم
�سلميتها ،ال تريد ان ُت�سقِط دولة �أو تريد ان
تدفع البلد اىل االحرتاب ونحو املجهول.
�أن كل م ��ا يري ��ده املنتف�ضون ،وم ��ن خلفهم
�شعب العراق كله ،هو �أن يعامل املواطن يف
هذا البلد ،كائن م ��ن كان ،ب�أعتباره �إن�سان ًا،
باعتب ��اره« بن ��ي �آدم» ،ي� ��أكل كب�ش ��ر ،ي�سكن
كب�شر ،يتعلم كب�ش ��ر ،يتعالج عندما مير�ض
كب�شر ،يح�صل على فر�صة عمل يعي�ش منها
وعائلته كب�شر ،يح�صل على فر�ص مت�ساوية
يف عموم ميادين احلي ��اة مع االخرين دون
متيي ��ز ،يع ��رف كي ��ف ت ��دار �أم ��وره وكيف
ت�صرف موارد بلده وثرواته.
العراقي ��ون ال يري ��دون �أكرث م ��ن حقوقهم،
يري ��دون �أن يعامل ��وا كب�شر وه ��م �أهل لذلك
وي�ستحق ��ون �أن يعاملوا بكل �إحرتام ،ومن
ال ي�ستطيع �أن يفهم ذلك وي�ستوعبه عليه �أن
يرحل ،قبل �أن ُي َر َحل
****
ت�سايل /اللعب بالكلمات ...
نريد �شخ�صية جدلية ،وال نريدها �شخ�صية
جدلية...
نريده ��ا �شخ�صية جدلية باملعن ��ى الفل�سفي
والفك ��ري؛ �أي �شخ�صي ��ة ت�ؤم ��ن بالتفك�ي�ر
والتط ��ور واحلرك ��ة الدائم ��ة� ،شخ�صي ��ة
قادرة على ن�سج عالقات وروابط من�سجمة
متناغم ��ة بني اجلوانب امل�شرق ��ة من تراثنا
وح�ضارتن ��ا من جه ��ة ومقت�ضي ��ات الع�صر
الذي نعي�شه اليوم من جهة �أخرى.
نريده ��ا �شخ�صي ��ة تعتم ��د اجل ��دل وتطبقه
يف درا�ستها للظواه ��ر التاريخية والفكرية
واالجتماعي ��ة ،وب�شكل خا� ��ص يف درا�ستها
للظواهر االقت�صادية ،ويف نظرتها لظواهر
الطبيعة.
وال نريده ��ا �شخ�صي ��ة جدلي ��ة مبعن ��ى �إنها
�شدي ��دة اجل ��دال مث�ي�رة للج ��دل  ،يريده ��ا
البع� ��ض ويرف�ضه ��ا "�أبعا� ��ض" ،كم ��ا ه ��و
احل ��ال اليوم يف اجلدل الدائر حول اختيار
رئي� ��س ال ��وزراء .ال نريده ��ا جدلي ��ة يف
املن ��اورة والتحليل �أو اخلطاب املعقد وغري
املجدي...

هتافات و�أهازيج �ساحة الحبوبي ع�شية انتهاء مهلة النا�صرية
 ذي قار  /ح�سني العامل

�شهدت �ساحات وميادين التظاهر
في محافظة ذي قار والمحافظات
العراقية االخرى المنتف�ضة
تح�شيد وت�صعيد غير م�سبوق في
الفعاليات االحتجاجية بالتزامن
مع قرب انتهاء مهلة النا�صرية في
ال�ساعة االخيرة من ليلة االحد
( 19كانون الثاني . ) 2020

وقد تخللت تلك الفعاليات ترديد العديد من
الهتافات واالهازيج التي جت�سد وت�ؤكد
عزم املتظاهرين على حتقيق جميع مطالبهم
وال�سيما تلك التي ت�ضمنتها املهلة واملتمثلة
برت�شيح رئي�س وزراء وفق املعايري التي
حددتها ميادين التظاهرات وت�شكيل حكومة
م�ؤقتة متهد الجراء انتخابات مبكرة حتت
ا�شراف اممي ف�ضال عن حماكمة قتلة
املتظاهرين.

ومن ابرز هتافات واهازيج املتظاهرين يف
�ساحة احلبوبي ع�شية انتهاء مهلة النا�صرية:
• اليوم املهله تخل�ص وين ات�ضم روحك.
• خل �إي�ضم روحه اليوم املهله �إتخل�ص.
• هالدنيه اليوم �إمغيمه  ،باﭽـر متطر
باخل�ضراء .
• هاي حـﭽـاية ومن ذي قار اليوم العطوه
ان�شالت.
• العطوه اليوم اتخل�ص �شيك�ض �أوالدچ يا

• هاي احلكومة يا �شعب ﭽـذابه  ،رادوها
غابة واحنه ا�سود الغابة.
• داع�شية  ،داع�شية  ،هاي احلكومة داع�شية
� ،سر�سرية � ،سر�سرية هاي احلكومة
�سر�سرية.
• غمان ما بيكم غريه غمان  .واملق�صود يف
الهتاف احزاب ال�سلطة.
• االحزاب همه وقيطاين.
• هاي اطالبه وعد ذي قار ا�شلون تف�ض
وتخل�ص.
• اليوم ال�ساحة تخوف مرتو�سه ذيابه .
• الين�شد عنكم كولوله  ،احرار ما �صرنه
ذيوله.
• ال ملريكا وال اليران ا�سمع ذي قار
�إ�شـكالت.
• ذي قار احنه �شنهي امريكا .
• ذيل لوكي  ،انعل ابو ايران ال ابو امريكا
.
• �ضد اهل الظلم  ،ثورة  ،ثورة احرار ،
ثورة � ،ضد االحزاب ثورة � ،ضد اهل ال�شغب
ثورة .
• تاج تاج عالرا�س دم ال�شهيد الغايل .
ذي قار.
• هايه �شبابك يا وطن هايه � ،ضحت �إبدمها
• هي ب�س هالليلة وحم�سومة الق�ضية  ،ورفعت الراية.
حـﭽـاية وحده واحلـﭽـوها النا�صرية.
• احنه اول خط ما عربونه.
• احتزم خويه احتزم � ،صيت اكتوبر هز • خلوين اموت بذي قار يهواي ظل بلندنك.
الكون.
يف ا�شارة تهكمية على ثورجية اخلارج.
• الله ي�سرت من باﭽـر راح نهز الكون .
• هال يرباي ويرباي باكو وطنه.
• باحلبوبي وبالتحرير امللعب نف�س • وردد املتظاهرون من ع�شائر ال زيرج
امللعب.
( اخوة با�شا بكل تاريخ همه حمريين
• ال�ساتر يبلع وادم ب�س غ�ص بذي قار .
الظامل).

• فيما ان�شد عدد اخر من متظاهري حمافظة
ذي قار :
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
منخلي واحد �إيفوت اليوم ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
بزماط وكلنا وبزود نفزع ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
اليوم عدنه متوت نفزع ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
لو ينرت�س �سجن احلوت نطلع ن�سدك
ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
خل تدري ب�صرة وبغداد نطلع ن�سدك
ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
نـكطع عليهم االمداد نطلع ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
�صار احلـﭽـي كله عناد نطلع ن�سدك ياجل�سر
خل يعرت�ض كل كواد اليوم نطلع ن�سدك
ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
فدوه الولد وال�شباب نطلع ن�سدك ياجل�سر
كلهم زمل هم �شجعان نطلع ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
ثورة الع�شرين تعود نطلع ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
بغدادنا كلها �شهود نطلع ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
هدوا عليهم ِبر ُبود نطلع ن�سدك ياجل�سر
اليوم تفزع ذي قار نطلع ن�سدك ياجل�سر
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حكاية �شهيد
وثق �أحداث الثورة بعد�سته ..ورحل تاركا م�سرية التوثيق لرفاقه

�أح���م���د امل��ه��ن��ا وح��ك��اي��ة ���ص��اح��ب ال���وج���ه امل�لائ��ك��ي ال��ب�����ش��و���ش
ما�س القي�سي

طارد االحداث املت�سارعة
يف �ساحات التظاهر ليواكب
�سري وقائع الثورة برفقة
جنودها االحرار ،حامال
�سالحه الوحيد (عد�سته)،
لريى العامل ب�أ�سره ما
يح�صل على ار�ض العراق
من انتهاك حلقوق االن�سان
حتى رمى �سالحه منت�صرا
يف طريق ال�شهادة.
احمد مهنا الالمي ،من
مواليد بغداد ،1995\3\19
اكمل درا�سته وعمل
يف جمال الت�صوير
الفوتوغرايف احلربي،
حيث كان يوثق احداث
حرب داع�ش حني التحق
باحل�شد ال�شعبي تلبية
لنداء املرجعية ،كان عامل
الت�صوير�شغفه اخلا�ص
باال�ضافة اىل هواية
متابعة كرة القدم� ،سكن مع
ا�سرته ذات احلالة املادية
ال�ضئيلة يف احد احياء
بغداد القدمية.

للنا�صرية
 عواد نا�صر

�ساحة احلبوبي
ل�ست وحدك
مليئة بالغناء واملقاومة
بال�شهداء والع�شاق
واحلاملني
بالبنات اجلريئات حتى
على املوت
بال�صرب اجلميل عند وداع
الأحبة
بطور ال�صبّي واملوال
والنخيل
باملهلة التي انتهت
وبزمنك الذي ال ينتهي.
�أطيب التمنيات �ساحة
احلبوبي.

�صاح ��ب االبت�سامة ال�ساح ��رة والوجه
الطف ��ويل الب�شو�ش كما ي�صف ��ه رفاقه،
مم ��ن مل جتف دموعهم بع ��د ،اذ يحدثنا
امن ��ار فا�ض ��ل (�صديقه) قائ�ل�ا" :احمد
مهن ��ا كان ذو ابت�سام ��ة مل تفارق ��ه حتى
وق ��ت ا�ست�شهاده ،وكان وطنيا وغيورا
على بلده" ،حيث لبى نداء الوطن حني
نا�ش ��دت املرجعي ��ة يف ف�ت�رة احت�ل�ال

داع�ش االرهابي ،ابناء العراق الغيارى
فكان احمد "ملبيا لنداء مرجعيته التي
كانت مبثابة قدوة له وتعني له الكثري،
ويرى فيها ابوة و�سندا لوطنه".
م�ص ��در رزق احمد الوحيد كان يح�صل
علي ��ه من الهيئة التي عم ��ل بها ،مدافعا
ع ��ن ق�ضية �آم ��ن بها يف �سبي ��ل حترير
ب�ل�اده م ��ن �سط ��وة االره ��اب املتمث ��ل

بداع� ��ش .يق ��ول به ��ذا ال�ص ��دد امن ��ار
م�ضيف ��ا" :كان احم ��د يتلق ��ى راتب ��ا
�شهريا من هيئ ��ة احل�شد ال�شعبي ،لكنه
�شه ��د يف حياته معان ��اة ،كان يجد فيها
اختب ��ارا الميانه و�ص�ب�ره ،اذ عا�ش يف
منزل م�صنوع من (اجلينكو) ،وقد كان
الوحيد الذي يعيل عائلته".
من ��ذ الي ��وم الأول م ��ن ال�شه ��ر العا�شر

�شارك احم ��د يف التظاهر باعتباره من
ن�شطاء الثورة الت�شرينية بكل ما اوتي
من حر�ص وطني وارادة حرة ،اذ متثل
ن�شاط ��ه يف "نق ��ل الواق ��ع وال�ص ��ورة
الت ��ي تو�ض ��ح ماهي ��ة �ساح ��ة التظاهر
ومايح�ص ��ل فيه ��ا" ،لي� ��س ل ��دى احمد
اي انتم ��اء حزب ��ي "�س ��وى انتم ��اءه
للح�ش ��د ال�شعبي تلبيه لن ��داء املرجعية

العليا".
تبن ��ى احم ��د دع ��م الث ��وار م ��ن خ�ل�ال
م�شاركته بالتظاه ��ر وتوثيق االحداث
م ��ن اج ��ل "الوق ��وف بوج ��ه الفا�سدين
الذين ا�ضاعوا بلده ،ومل يتوقف احمد
يوما واحدا ع ��ن التظاهر ،حتى يوم 6
من �شهر كانون االول ،حيث ذهب احمد
مع زميله اىل ج�سر ال�سنك ع�صرا ليقوم

بواجبه اليومي جتاه الوطن� ،أال وهو
الت�صوي ��ر ونقل الوقائ ��ع اىل النا�س"،
مل يك ��ن يف ح�سبان ��ه ان ه ��ذا هو يومه
االخ�ي�ر يف مهمت ��ه الثوري ��ة "يف متام
ال�ساع ��ه ال�سابعة م�س ��اء دخلت الآليات
امل�سلحة املجرم ��ة وقامت ب�إطالق النار
عل ��ى املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن الع ��زل،
وكان احم ��د يوث ��ق ه ��ذا ب�سالح ��ه ،اال
وه ��و الكام�ي�را ،فق ��د وث ��ق العديد من
امل�شاه ��د وه ��و متواج ��د يف ال�صفوف
الأمامي ��ة ،ث ��م ب ��د�أ املجرم ��ون بر�ش ��ق
الر�صا� ��ص باجتاه احم ��د ،النهم علموا
بامتالكه الداة ت�صوير ،وقد ادار احمد
ظهره اليهم واراد ان يحتمي ب�شيء ما
الن الر�صا�ص كان كاملطر" ،وهنا كانت
اخلامتة االليمة التي انهت حياة عد�سة
الث ��ورة احلي ��ة حي ��ث "�أ�صي ��ب احم ��د
بر�صا�ص ��ة يف �ضه ��ره ،وقع ��ت كامرته
وهاتف ��ه اخللي ��وي ،ث ��م اخ ��ذوه اىل
الطبابة ليعاجلوا جرحه ،وحني و�صل
اخربهم با�سمه ،لعلمه بانه على طريق
اال�ست�شهاد رغم حماوالتهم النقاذه".
ال ميكن ملجرم ان يرتك جرمية دون ان
يحاول م�سح �آثار جرميته ،وبهذا يعقب
امنار قائال" :جاء احد املجرمني الذين
ارتكبوا جرمية القتل بحق املتظاهرين
يف حادثة ال�سنك ،و�أخذ الرام املتواجد
بالكام�ي�را ،واطل ��ق ر�صا�ص ��ة عل ��ى
الكام�ي�را "الخف ��اء احلقائ ��ق التي بذل
احمد ق�صارى جهده يف توثيقها ونقلها
اىل ال�شعب العراقي".
ايها املدجج ب�سالح ال�صورة مل متت بل
انك حتيي فين ��ا كل يوم م�شهدا بطوليا
جدي ��دا ،ح�ي�ن نلم ��ح لقطات ��ك احل ��رة
بني ازق ��ة العامل االفرتا�ض ��ي وطرقات
االع�ل�ام احل ��ر ،ترك ��ت خلف ��ك عد�سات
عراقي ��ة ت�أب ��ى ان تب�ص ��ر اكاذيبه ��م بل
تبحث عن احلقيقة يف عيون الوطن.

م�����س��رح ال���ث���ورة ف�����ض��اء �إب���داع���ي ل�����ش��ب��اب االح��ت��ج��اج��ات
 متابعة االحتجاج
بعد �سنوات من �ضعف الدعم احلكومي
للمواه ��ب ال�شاب ��ة يف خمتلف جماالت
الثقاف ��ة والف ��ن ،وف ��رت �ساح ��ات
االحتج ��اج ،خا�ص ��ة �ساح ��ة التحري ��ر
يف بغ ��داد ،ف�ض ��اء �إبداعي ��ا �ساه ��م يف
ت�أل ��ق مواه ��ب �شاب ��ة وه ��ي تع�ب�ر فنيا
ع ��ن مطالب احلرك ��ة االحتجاجية وعما
واجهها من قم ��ع عنيف على �أيدي قوى
ال�سلطة.
ومن بني الفنون التي راجت هذه الأيام
يف �ساحات االحتجاج ،م�سرح ال�شارع،
الذي ب ��ات يقدم عرو�ض ��ا متثيلية تعرب
عن احلركة االحتجاجية.
وال يتع ��ب العامل ��ون يف ه ��ذا الف�ض ��اء
الفن ��ي م ��ن التح�ض�ي�رات الكب�ي�رة ،وال
يحتاج ��ون �إىل الإع�ل�ان والرتوي ��ج
لأعمالهم .فاملتظاهرون �أنف�سهم جمهور
جاهز وحت ��ت الطلب .فيما بدت و�سائل
التوا�صل االجتماعي كافية لتغطية تلك
الفعاليات الفنية.
وي�شرتك فنانون ،غالبيتهم من ال�شباب
الذي ��ن تخرج ��وا يف معاه ��د وكلي ��ات
الفن ��ون ،يف كتاب ��ة و�إخ ��راج ومتثي ��ل
الأعمال امل�سرحية التي تقدم يف �ساحات
االحتجاج وداخل خيم املعت�صمني .وال
تخرج �أفكار تل ��ك امل�سرحيات عن نطاق

نبذ العنف والطائفية ،وتعمري ما خربه
الفا�سدون.
وما ميي ��ز تلك العرو�ض ،ه ��و ان كثرياً
م ��ن العراقي�ي�ن ،وب�سب ��ب الأزم ��ات
االقت�صادي ��ة التي ت ��ورط فيه ��ا العراق
خ�ل�ال حقب ��ة النظ ��ام الدكتات ��وري
املب ��اد ،وما حل بعدها م ��ن نكبات �أمنية
و�سيا�سية عق ��ب االحتالل الأمريكي ،مل
يتعرفوا عل ��ى الكثري من الفنون ،بل �إن

هن ��اك من مل يدخ ��ل م�سرح� � ًا �أو ي�شاهد
عر�ض� � ًا م�سرحي� � ًا يف حيات ��ه ،ال �سيم ��ا
�شريح ��ة الفق ��راء� ،إال �أن التظاه ��رات
�أتاح ��ت له ��م �أخ�ي�ر ًا الول ��وج �إىل ع ��امل
الفنون اجلميلة.
يف ال�سي ��اق ،يقول �أكرم م�صطفى ،وهو
ممث ��ل �ش ��اب تخ ��رج يف معه ��د الفن ��ون
اجلميل ��ة ببغداد قب ��ل ثالثة �أع ��وام ،ان
"الهدف من �إقامة الفعاليات الفنية يف

�ساح ��ات االحتج ��اج ،ه ��و ن�ش ��ر الوعي
الثق ��ايف م ��ن خ�ل�ال الف ��ن� ،إ�ضاف ��ة �إىل
ك�سر امللل الذي ق ��د ي�صيب املحتجني"،
مو�ضح ًا يف حديث �صحفي� ،أن "م�سرح
ال�ش ��ارع كان غري مع ��روف يف العراق،
ب�سبب عدم اهتمام العراقيني بتطورات
احلراك الفني ،وهذا يعود �إىل االن�شغال
يف احلياة و�صعوباتها".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا �إن "املمثل�ي�ن يف

بغ ��داد وبقي ��ة املحافظ ��ات املنتف�ض ��ة،
م ��ن الذي ��ن مل يج ��دوا �إىل الآن فر�ص ��ة
للتعيني احلكوم ��ي �أو العمل يف املجال
الفن ��ي ،وجدوا يف �ساح ��ات االحتجاج
فر�ص ��ة �سانح ��ة لعر� ��ض مهاراته ��م
ومواهبه ��م ،وبالت ��ايل قدم ��وا عرو�ض ًا
م�سرحي ��ة حتاك ��ي الواق ��ع ،بالرغم من
قل ��ة الإمكان ��ات" ،م�ؤك ��د ًا �أن "�أغلبي ��ة
الن�صو� ��ص امل�سرحية ُكتب ��ت يف �أجواء

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

احل ��راك ال�شعبي ،ولذل ��ك فهي مل تخرج
عن ملف البالد وامل�شاعر الوطنية".
م ��ن جهت ��ه ،ي�ش�ي�ر املخ ��رج ال�ش ��اب
يو�سف عب ��د الكرمي ،وه ��و معت�صم يف
�ساح ��ة التحري ��ر� ،إىل �أن "ال�ش ��ارع هو
�أ�ص ��ل الفن ��ون ومنه تنطل ��ق احلكايات
والق�ص� ��ص ،وبالت ��ايل ف� ��إن ا�ستخدامه
�سي�ؤث ��ر باملتلق ��ي �أك�ث�ر مم ��ا ل ��و كان
العر�ض على خ�شبات امل�سارح".
و�أك ��د �أن "�أك�ث�ر م ��ن ع�ش ��ر م�سرحيات
عر�ض ��ت يف �ساح ��ة التحري ��ر ،وكله ��ا
تتح ��دث ع ��ن �شه ��داء االحتجاج ��ات
وطموحاته ��م" ،متابع ��ا قول ��ه" :حالي� � ًا
ي�سعى الفنان ��ون املوجودون يف �ساحة
التحري ��ر �إىل تعوي ��د العراقي�ي�ن عل ��ى
الفنون الت ��ي تنطلق من ال�ش ��ارع و�إىل
ال�شارع ،والت�أ�سي�س حلركة فنية هدفها
االرجت ��ال عرب �أدوات ب�سيط ��ة وب�أفكار
مهم ��ة"� .أم ��ا عل ��ي ح�سون ،وه ��و كاتب
م�سرح ��ي ،فق ��د �أ�ش ��ار �إىل �أن "اجلي ��ل
العراقي اجلديد ،وحتديد ًا من الفنانني
والكت ��اب وال�شع ��راء ،يعي� ��ش حالي� � ًا
حلظ ��ة تاريخي ��ة عاطفي ��ة غ�ي�ر عادية،
و�ستمثل نقطة حت ��ول على �صعيد �سري
الفنون العراقي ��ة يف امل�ستقبل" ،م�ؤكد ًا
�أن "التغي�ي�ر ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي
والتطوي ��ر عل ��ى م�ست ��وى الفن ��ون
�سينطلق من خالل املحتجني".

