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ك�ش���فت الطبقة احلاكمة و�شلطتها ُعريها الكامل، بعد �شقوط ورقة التوت املجففة 
ع���ن عورتها، وظهورها عل���ى حقيقته���ا، كاأداة ت�شفية وجرائ���م منظمة، منزوعة 

القيم االخالقية، مك�شوفة النوايا.
وبُعرّيها هذا انزاحت الغ�شاوة عن العيون املُ�شهدة من اأوهام انتظار فرٍج موؤجٍل 
م���ن "الدول���ة املتهتكة"، التي مل تع���د ت�شتحق اأن تكون ه���ي واأركانها غري حاوية 

للنفايات املُْعدية الوبائية.
ج���اءت املفارقة، لتتمث���ل يف اإزاحة اأوهام املراهنة عل���ى اإمكانية ا�شطفاٍف داخل 
الطبق���ة ال�شيا�شي���ة املتاأ�شلم���ة، يقود اإىل تغي���رٍي يف املنظومة الطائفي���ة الفا�شدة 
ل�شال���ح بدي���ل دميقراطي موؤ�ش�شاتي مدين، على قاع���دة املواطنة احلرة. ت�شارك 
يف اإر�ش���اء اأ�ش�شه، جمي���ع القوى الوطنية غري التابع���ة اأو الفا�شدة، ويف قوامها 
اإ�شالمي���ون يدين���ون بال���والء للع���راق ولدول���ٍة ال م���كان فيه���ا للفا�شدي���ن والقتلة 

واجلرمية املنظمة، تتمتع باال�شتقالل وال�شيادة وحرية االختيار.
ومل تك���ن ه���ذه االإمكاني���ة يف جوهرها جم���رد وهٍم عاب���ٍر. فاحل���ركات ال�شيا�شية 
والفكري���ة غالبًا م���ا تخ�شع ل�شغ���ط التغ���ريات املو�شوعية ويف �شي���اق عمليات 
ف���رٍز وا�شطفافاٍت ال تنقط���ع. وهو ما يجري يف احل���ركات التاريخية واالأحزاب 
املعربة عنها من خالل التجديد والتحديث والتغيري يف هياكلها واأيديولوجياتها 
وقياداته���ا وا�شالي���ب عمله���ا. وهي تظ���ل كاإمكانية قد تعرب ع���ن نف�شها يف حلظة 
حت���ول جذري وانعطاٍف يتجاوز ما �شار عبئ���ًا وعائقًا اأمام التطور الذي يفر�ض 

اآليات حركته وقوانينه املو�شوعية.
وب�شب���ب رثاث���ة الت�شكيل���ة الفكري���ة وال�شيا�شية لق���وى االإ�ش���الم ال�شيا�شي التي 
ت�شللت اىل ال�شلطة بعد التا�شع من ني�شان 2003، وت�شوهات تراكيبها التنظيمية 
وال�شيا�شية يف مهاجرها ال�شاغطة، انكفاأت العنا�شر االإيجابية امل�شتعدة للتغيري 
والتفاع���ل م���ع الق���وى الدميقراطية يف املجتم���ع والتفاعل م���ع نزعاتها وظروف 
حركتها، والت�شارك معها يف بناء دولة املواطنة املدنية، واإق�شاء القوى الطائفية 
املتطرف���ة التي حتتق���ر "القيم الوطنية" وت�ش���كل امتدادا تابع���ًا حلوا�شن تنتهك 

وطنيتها وجتعل منها جمرد تابٍع، كوكيٍل منفذ وو�شي ب�"االإنابة".
ومث���ل هذا التو�شيف ال يقت�شر على االإ�ش���الم ال�شيا�شي يف العراق، بل ميتد اإىل 
االأقط���ار العربي���ة واالإ�شالمية التي ن�شط���ت فيها االأحزاب واحل���ركات الطائفية، 
كاالإخ���وان امل�شلم���ن وغريه���ا، خرجت م���ن اأرحامه���ا، القاعدة و"بوك���و حرام" 
"وداع����ض" ومنظم���ات اإرهابية تكفريية يف خمتل���ف البلدان االإ�شالمية. وهذه 
املنظم���ات معروفة بارتباطاته���ا املركزية خارج اأوطانه���ا، وباأهدافها التي ت�شب 

يف خانة اإحياء اخلالفة اال�شالمية وتفرعاتها.
ورغ���م افت�شاح طبيع���ة الطبقة ال�شيا�شي���ة احلاكمة واأحزابه���ا الطائفية ودورها 
يف تدم���ري الُبن���ى الرثة ملا تبق���ى من الدولة بع���د اإ�شقاط نظام البع���ث، وتلطخها 
بدم���اء االآالف من ال�شبيب���ة املنتف�شة، فاإن النهو�ض ال�شعب���ي غري امل�شبوق الذي 
ي�شهده العراق، ويف حوا�شن ال�شيعة باالأ�شا�ض، من �شاأنه بلورة ا�شطفاٍف وفرٍز 
للعنا�ش���ر االإيجابي���ة امل�شتع���دة لالنخراط يف عملية التغي���ري اجلذري يف هياكل 
املنظومة املتف�شخة، واإقامة الدولة املدنية، وا�شتعادة ال�شيادة واالإرادة الوطنية 
امل�شتباح���ة. وهي بهذا التحول، تنطل���ق اأي�شًا من تقييم مو�شوعي ملا انتهت اإليه 
الكت���ل واالأحزاب املتنفذة م���ن عجٍز وف�شٍل وانتهاٍك حلرم���ات العراقين وجتريٍد 

الإرادة وطنهم.
لق���د فوجئت االأو�شاط، والعديد من الكتاب وال�شحفين، ب�شدمة "وجدانية" من 
تغري���دات ال�شيد ال�ش���در وحتوله املفاجئ �ش���د املنتف�شن، وحتالف���ه مع القوى 
التي كان يعلن "براءته" م���ن اال�شطفاف معها. و�شدمة املراهنن جتد تف�شريها 
يف رهانهم على �شائرون َك� "حامٍل" لعملية فرٍز وا�شطفاٍف جديٍد داخل املنظومة 
القائم���ة. ورف�ض كل "خمرجاته���ا" املعار�شة ل� "اخليار الوطن���ي" واملحا�ش�شة 

الطائفية وامليلي�شيات "الوقحة".
وازدادت حرية البع�ض من هذا التحول الدراماتيكي، بدعوة ال�شدر اأن�شاره من 
ذوي القبع���ات الزرق اخلارجن على القان���ون للتعاون مع االأجهزة االأمنية لف�ض 
االعت�شامات، لتكمل ما قامت به االأجهزة االمنية وقوات ال�شدمة وال�شغب، ومن 
خلفه���ا ع�شاب���ات امليل�شيات اخلارجة عل���ى القانون تنكيله���ا وا�شتباحتها اأرواح 

االآالف، من املنتف�شن.
وبلغت احلرية بن البع�ض، حد ن�شر تغريدات توؤكد اأن ال�شدر معتقل يف اإيران، 
وال ميك���ن اأن يك���ون ه���و وراء املواقف اجلدي���دة املناق�شة مل���ا كان يب�شر به حتى 

االم�ض القريب!
و�شككت باأنه وراء ان�شمام "القبعات الزرق"، التي ال �شفة ر�شمية لها وال �شرعية 
قانوني���ة، بل برزت ب���ن املتظاهرين حلمايته���م من الطرف الثال���ث، لت�شبح هي 
الط���رف الرابع يف قمع املتظاهرين، وهي تقتح���م �شاحات االعت�شام وامل�شريات 
االحتجاجي���ة بالهراوات والع�شي، دون اأن ت�شتثن���ي الر�شا�ض احلي لرتويعهم 

وتفريقهم وك�شر اإرادتهم.
وهذه امل���رة قامت هذه امليلي�شيا الباطنية، خالف���ًا للحكومة وناطقيتها املهزوزة، 
مبهمته���ا علنًا واأمام عد�ش���ات �شا�شات التلفزيون، وهي ترف���ع اأ�شابع االنت�شار، 
وكاأنه���ا ت���ُزف الب�شرى ب���� "حترير القد�ض" ورف���ع العلم الفل�شطين���ي فوق مئذنة 

امل�شجد االأق�شى.
ومل ينت���ِه امل�شهد، عند ه���ذا احلد، بل اأكدت التغريدات على تكليف القبعات الزرق 
با�شتباحة �شاحات احلرية، بالتن�شيق والتعاون مع االأجهزة االأمنية والقيام بكل 
ما من �شاأنه، اإنهاء االنتفا�شة، واإعادة ما ي�شمونه "اال�شتقرار واحلياة الطبيعية" 
اإىل امل���دن "املتمردة" على �شلطته واأوام���ره وتغريداته التي �شارت �شعارًا بديال 

عن "نريد وطن"، بينما ل�شان حال اجلميع يقول: "ماذا يريد ال�شيد"؟.
ويظ���ل الت�شاوؤل الدامي من العراقين واملنتف�شن بوجه خا�ض، اأين الق�شاء من 
ه���ذه الظاهرة؟، وه���ل �شار قتُل املتظاهرين غوايًة م�شروع���ة لكل متلوٍن بقبعاٍت 
ول�ش���واه من مرتدي االأ�شمال ومعاطف االإرهاب؟. هذا الت�شاوؤل ينتظر من �شلطة 
الق�شاء والقانون االإفتاء يف مدى تعار�ض �شلمية املنتف�شن و�شرعية الدفاع عن 

اأنف�شهم مع و�شائل االأطراف نف�شها.

بعد الر�صا�ص احلي، القانون 
اأم الهراوات؟
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منذ االأ�شب���وع االأول لتفجر االحتجاجات 
ال�شعبي���ة، عاد جم���ددا اإىل الواجهة مطار 
املثن���ى الواق���ع بجانب الكرخ م���ن بغداد، 
لت���رتدد عل���ى االأل�ش���ن عب���ارة "كرفان���ات 
املط���ار"، اأو "كرفان���ات املثن���ى"، بعد كل 

عملية اعتقال اأو اختطاف لنا�شطن.
ومط���ار املثن���ى اأق���دم مط���ار بالعا�شم���ة 
تاأ�ش����ض اإب���ان العهد امللك���ي، وحتول عام 
2004، اإىل مع�شك���ر كب���ري ومق���ر متق���دم 
الإدارة العمليات الع�شكرية، قبل اأن تقتطع 
اأج���زاء وا�شعة من���ه كمقر لقن���اة ف�شائية 
ميلكها ح���زب "الدعوة االإ�شالمية"، بينما 
بق���ي اجلزء االأكرب خا�شعا لال�شتخبارات 
الع�شكري���ة العراقي���ة، وبع����ض االأجه���زة 
االأمنية االأخ���رى ب�شبب م�شاحته الكبرية 
الت���ي حتول ق�ش���م منها اأي�ش���ا اإىل معتقل 

موؤق���ت اأو ما يعرف يف العراق ا�شطالحا 
"الت�شفريات".

املطار الواقع ب���ن املحطة العاملية لل�شكك 
املن�ش���ور  وحمكم���ة  ال���زوراء  وحديق���ة 
يف الك���رخ يع���ود جمددا للواجه���ة، وكان 
اأول م���ن ك�ش���ف ع���ن احتج���از النا�شطن 
واملتظاهري���ن فيه للتحقي���ق، ثالثة �شبان 
عراقي���ن مت اعتقاله���م م���ن عل���ى ج�ش���ر 
اجلمهوري���ة لع���دة اأي���ام، موؤكدي���ن اأنه���م 
ال�ش���رب يف  ب���دون  للتحقي���ق  خ�شع���وا 
املطار داخل كرفان���ات ت�شتخدم ك�شجون 

موؤقتة.
وبعده���ا �شار م�شهد وق���وف اأولياء اأمور 
ال�شب���ان العراقين اأو ال�شي���دات كبريات 
ال�شن بحثا عن اأبنائهم املختطفن ماألوفًا 
عن���د بوابة املطار، �ش���واء تلك املطلة على 
حديقة الزوراء اأو بوابتها اجلانبية التي 
يحر�شه���ا االن�شباط الع�شك���ري بقبعاتهم 

احلمراء.
ويف ه���ذا االإط���ار اأك���د م�ش���وؤول ع�شكري 
عراق���ي ب���اأن "كرفان���ات املط���ار"، موق���ع 
حتقي���ق ر�شم���ي م���ن ب���ن ع���دة مواق���ع، 
زاعما اأنه "حمظ���وظ من ي�شل اإليه كونه 
�شيخرج وال يتعر�ض الإخفاء مثل �شحايا 
اختطف���وا على يد جه���ات جمهولة"، على 

حد تعبريه.
وتاب���ع،  اأن "املكان اكت�ش���ب �شمعة �شيئة 
م���ن اأيام حكومة نوري املالكي، حيث كان 
اأحد رموز االنتهاكات بحكومته لكن االآن 
املو�شوع خمتلف، واملعتقلون الذين يتم 
ا�شتقدامه���م يك���ون التحقي���ق معه���م وفقا 
ملذك���رات ق�شائي���ة بالع���ادة، اإذ هن���اك من 
يعت���ربون مند�شن يف التظاهرات"، على 

حد تعبريه.
من جانب اآخر، فاإن "الكرفانات" املنت�شرة 
يف موق���ع غربي املط���ار واملحاط���ة بكتل 

اإ�شمنتية رغم تهالكها، ما زالت تعمل وفقا 
لنا�ش���ط عراق���ي بالتظاه���رات، ق���ال اإنها 
تتب���ع اال�شتخب���ارات وبالع���ادة كانت يف 
الفرتة االأخرية الحتجاز اإرهابيي تنظيم 
"داع�ض"، بفرتة حماكمتهم قبل نقلهم اإىل 

ال�شجون املح�شنة.
م���ن  املعتقل���ن  اأع���داد  يخ����ض  وفيم���ا 
املتظاهري���ن فهي م���ا تزال غ���ري معلومة، 
حي���ث ي�شع���ب اإح�شاوؤه���ا يف ظ���ل تعدد 
اجله���ات الر�شمي���ة وغري الر�شمي���ة التي 
تنف���ذ االعتق���االت. وقال يف ه���ذا ال�شدد، 
القي���ادي يف  "احلزب ال�شيوعي"، جا�شم 
احللف���ي، اإن "االإحاط���ة بع���دد املعتقل���ن 
م���ن املتظاهري���ن غ���ري ممكن���ة، اإذ هن���اك 
جماميع وقوى خمتلف���ة تقوم باالعتقال، 
بينها قوى ر�شمي���ة واأخرى غري ر�شمية، 
وهن���اك من يت���م اعتقاله ويطل���ق �شراحه 
ف���ورًا، واآخ���رون تط���ول م���دة اعتقاله���م 
الأيام واأ�شابيع"، م�شيفا اأن "الكثري ممن 

اعتقلوا مل يعرف م�شريهم حتى االآن".
واأ�ش���ار اإىل اأن "االعتقاالت جتري ب�شكل 
يوم���ي، ومل تنقطع منذ اندالع االنتفا�شة 
يف االأول من ت�شرين االأول املا�شي وحتى 
االآن"، الفتًا اإىل اأن "االعتقاالت تتم بدون 
اأمر ق�شائ���ي، وهناك اعتقاالت ع�شوائية، 
اإذ اأن جميع الذين اعتقلوا مل يعرف مكان 
اعتقالهم". واأك���د "�شحة املعلومات التي 
حتدث���ت ع���ن اإي���داع املعتقل���ن يف مط���ار 
املثن���ى، اأو ق���رب مط���ار بغ���داد"، م�شريا 
يعلم���ون  ال  اأنف�شه���م  "املعتقل���ن  اأن  اإىل 
اأماك���ن اعتقاله���م، اإذ يت���م ع�ش���ب اأعينهم 
ويو�شع���ون حت���ت تهديد ال�ش���الح عندما 

ينقلون اإىل تلك الكرفانات".
ومنت�ش���ف الع���ام املا�ش���ي اأعلن���ت جلنة 
حقوق االإن�شان الربملانية برئا�شة النائب، 

اأر�ش���د ال�شاحل���ي، عن اإج���راء اأول زيارة 
له���ا اإىل �شجن مطار املثن���ى، ووفقًا لبيان 
اآن���ذاك ف���اإن الزي���ارة كانت لالط���الع على 
اأو�شاع ال�شجناء واال�شتماع لهم. واأكدت 
اللجنة اأن اأغلب املوقوفن )اآنذاك( كانوا 

متهمن باالإرهاب.
م���ن جهته، قال النائ���ب ال�شابق، جوزيف 
�شلي���وا، اإن "امللي�شي���ات املنفلتة وبع�ض 
الق���وى االأمني���ة الت���ي تتح���رك باأجندات 
خارجية اإقليمية تتعام���ل مع املتظاهرين 
ب�شلوك ع�شابات مافيوية، وهناك جهات 
اأخرى غري عراقية ترت���دي الزي االأمني، 
اأن  مبين���ًا  النا�شط���ن"،  باعتق���ال  تق���وم 
للت�شفية  تعر�ش���وا  املعتقلن  م���ن  "عددًا 

اجل�شدية".
العراقي���ة،  االإن�ش���ان  حق���وق  مفو�شي���ة 
تل���ك  بوج���ود  علمه���ا  نف���ت  جهته���ا  م���ن 
"الكرفانات" الحتجاز املتظاهرين. وقال 
ع�شو اللجنة فا�شل الغراوي، اإن "جميع 
املعتقل���ن متواج���دون يف اأماكن احتجاز 
معلوم���ة، اأو يف اأماك���ن توقي���ف خا�شعة 
لل�شجون التابعة ل���وزارة العدل"، موؤكدا 
اأن "املفو�شي���ة واالدع���اء الع���ام ال���دويل 
يقومون بزي���ارات للمعتقل���ن ومقابلتهم 

ومتابعة اأو�شاعهم عن كثب".
وا�شت���درك بالق���ول اإن "االعتق���االت التي 
حتدث بن احلن واالآخر من قبل القوات 
االأمنية قد تك���ون انتهاكا �شارخا حلقوق 
االإن�ش���ان وحق���وق التظاه���ر ال�شلم���ي"، 
موؤك���دا اأن���ه "مت اإط���الق �ش���راح العدي���د 
م���ن املتظاهري���ن املعتقل���ن، وخ�شو�شًا 
املتظاهري���ن ال�شلمي���ن، اأم���ا الذين تثبت 
اإدانته���م باأفعال تخرج ع���ن اإطار التظاهر 
املعن���ي  ه���و  الق�ش���اء  ف���اإن  ال�شلم���ي، 

مبلفاتهم".

ما ق�صة مكان احتجاز املتظاهرين الذي يطلق عليه "كرفانات املثنى"

 متابعة الحتجاج 

اأكد زعيم التيار ال�سدري 
ال�سيد مقتدى ال�سدر 

ام�ض الثالثاء اأن القبعات 
الزرق واجبها تاأمني 

املدار�ض والدوائر "ولي�ض 
للدفاع عني وقمع 

الأ�سوات".
وقال ال�سدر يف تغريدة 
له على من�سة تويرت اإن 
واجبها  الزرق  "القبعات 
تاأمني املدار�ض والدوائر 

اخلدمية �سلميًا، ولي�ض من 
واجبها الدفاع عني وقمع 

الأ�سوات التي تهتف 
�سدي، �سكراً لك". واأ�ساف 

الزرق  "اإخوتي" القبعات 
متكني  واجبكم  واإن  "كما 
القوات الأمنية من ب�سط 

الأمن وحماية الثوار، 
وحينئذ ينتهي دوركم".

وكانت انباء قد اأكدت اأن اأ�شحاب 
القبع���ات ال���زرق التابعن لزعيم 
التيار ال�ش���دري مقتدى ال�شدر، 
متظاه���ري  م���ع  ا�شتبك���وا  ق���د 
حمافظت���ي باب���ل والنج���ف يوم 
االثن���ن 3 �شب���اط خملف���ن عددًا 
م���ن اجلرح���ى مل يع���رف عددهم 
اإىل االآن، فيم���ا ا�شتع���ادت قيادة 
�شرطة بابل ال�شيطرة على �شاحة 
التظاه���رات بع���د ط���رد القبعات 
منها. واأظه���رت م�شاهد م�شورة 

م���ن �شاح���ة التحري���ر، تعر����ض 
بع����ض املتظاهري���ن اإىل ال�شرب 
القبع���ات الزرق،  بالهراوات من 
على يد جمموعة قيل اإنها تنتمي 

اإىل �شرايا ال�شالم. 
واأظهر مقطع مرئي اطلعت عليه 
)االحتج���اج( ام�ض الثالثاء قيام 
اأ�شخا�ض ب�شرب املتظاهرين يف 
�شاحة التحرير، فيما قالت اإحدى 
الفتيات الت���ي عّلقت على املقطع 
امل�ش���ور، اإن "�شرايا ال�شالم هي 

من �شربت اأبناءنا".
فيما اأعلنت م�شادر طبية تعّر�ض 
11 متظاه���رًا يف بغ���داد للطعن، 
بالع�ش���ي،  لل�ش���رب  واآخري���ن 
خ���الل مواجه���ات وقع���ت ام����ض  

الثالث���اء، يف �شاح���ة التحري���ر، 
بع���د دخ���ول اأف���واٍج كب���رية من 
ط���الب اجلامع���ات اإىل ال�شاح���ة 

للم�شاركة يف التظاهرات.
اأن�شار التي���ار ال�شدري  وهاجم 
يافط���ات  رفع���وا  متظاهري���ن 
تعار����ض تكلي���ف حمم���د عالوي 
اجلدي���دة،  احلكوم���ة  بت�شكي���ل 
يف الوق���ت ال���ذي ا�شتبك���وا فيه 
مع حمتج���ن قطع���وا ع���ددًا من 
ط���الب  هاجم���وا  كم���ا  الط���رق، 
واملثن���ى  وا�ش���ط  يف  جامع���ات 
وكرب���الء والنج���ف، كان���وا ق���د 

اأعلنوا اإ�شرابًا عن الدوام. 
�شاح���ة  يف  م�شع���ف  وق���ال 
متظاه���رًا   11 اإّن  التحري���ر، 

ُطعنوا بال�شكاك���ن بعد "م�شادة 
مع اأن�شار ال�شدر كانوا يفت�شون 
املتظاهري���ن اجلامعي���ن الذي���ن 
�شاح���ة  اإىل  بالدخ���ول  يهم���ون 
ع�ش���رات  اأن  مبين���ًا  التحري���ر"، 
لل�ش���رب  تعر�ش���وا  اآخري���ن 

بالع�شي. 
م���ن جانب���ه، ق���ال النا�ش���ط علي 
احللفي اإّن اأتباع التيار ال�شدري 
م���ن  هات���ف  اأجه���زة  �ش���ادروا 
متظاهري���ن، ب�شب���ب ت�شويرهم 
متظاهري���ن  ل�ش���رب  مقاط���ع 

اآخرين.
تتوا�ش���ل  االثن���اء،  يف 
االحتجاجات يف كٍل من الب�شرة 
ق���ار  وذي  وكرب���الء  والنج���ف 

وق���ال  والديواني���ة،  ومي�ش���ان 
الب�ش���رة  يف  �شحف���ي  مرا�ش���ل 
ع���ن  اأ�شف���رت  مواجه���ات  اإّن 
اإ�شابات جرت بن اأتباع ال�شدر 

واملتظاهرين. 
الب�ش���رة  متظاه���رو  وع���زز 
خي���ام  بن���اء  ع���رب  مواقعه���م 
جدي���دة ون�ش���ب من�ش���ات، كم���ا 
رفع���وا يافط���ات كب���رية، اأغلبها 
تكلي���ف  رف����ض  دالل���ة  حم���ل 
حممد توفي���ق ع���الوي بت�شكيل 
احلكوم���ة، فيم���ا �شه���دت كربالء 
والكوت وال�شم���اوة عودة الفتة 
للمتظاه���رات الن�شاء، على غرار 
بغ���داد، الت���ي ب���دت تظاهراته���ا 
ام����ض اأك���ر زخم���ًا م���ن االأي���ام 

املا�شية.
م���ن جانب���ه، اأف���اد املق���دم �ش���الم 
املالكي، من �شرطة بابل، بت�شكيل 
حاجز ب���ن املتظاهرين واأن�شار 
االثن���ن،  اأم����ض  من���ذ  ال�ش���در، 
جتنبًا لوقوع مزيد من امل�شاكل، 
مبّين���ًا اأّن االأمن "يتخوف من اأن 
يتح���ول التدخل العنيف الأن�شار 
ال�شدر اإىل م�شاكل ع�شائرية مع 
اأهايل املتظاهرين، وب�شكل ُيهدد 

االأمن فعاًل".
وكان مدي���ر مكت���ب ال�ش���در يف 
ق���د  اجلاب���ري  ابراهي���م  بغ���داد 
اأكد اأن تنظيم���ات �شرايا ال�شالم 
حتق���ق يف االأنب���اء ع���ن وج���ود 
اعتداءات طال���ت متظاهرين يف 
�شاحة التحرير م���ن ِقبل عنا�شر 
ُي�شتب���ه بانتمائه���ا اإىل ال�شرايا، 
مبديًا يف الوق���ت ذاته امتعا�شه 
م���ن "االأ�شل���وب غ���ري ال�شحي���ح 
الذي  تعامل به بع�ض املعت�شمن 
يف املطعم الرتكي مع ال�شدرين 
الذي���ن حاولوا دخول املبنى بعد 

قرار ا�شتئناف التظاهر".
وقال اجلابري يف حديث  ب�شاأن 
انت�شار �شور اأ�شحاب الهروات، 
اإن "اأي ت�ش���رف م�ش���يء ال مُيثل 
التي���ار ال�ش���دري وال�شدري���ن، 
متبنياته���م،  ع���ن  ُيع���رب  وال 
فابن���اء التي���ار �شري���ك وحلي���ف 
التظاه���ر،  �شاح���ات  جمي���ع  يف 
ام���ا حامل���و اله���روات فه���م ق���د 
يكونون متمردين او يت�شرفون 
اأن  بدواف���ع �شخ�شي���ة ُمعتقدين 
زعي���م التي���ار ال�ش���دري مقتدى 
ال�شدر يدعم ع���الوي، وبالتايل 
ق���د ينفعل���ون ب�شكل ف���ردي �شد 
لرئي����ض  املناوئ���ة  الهتاف���ات 

الوزراء املُكلف".

ال�سدر يخاطب القبعات الزرق: واجبكم تاأمني التظاهرات ولي�ض للدفاع عني وقمع الأ�سوات

 متظاهرون يتعر�صون لل�صرب بالع�صي يف �صاحة التحرير  
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 

الق����وى ال�شيا�شي����ة امل�شارك����ة يف العملي����ة 
ال�شيا�شية العرجاء جراء اإ�شابتها مبر�ض 
دعمه����ا   اأعلن����ت   ، ال�شغ����ر  من����ذ  الك�ش����اح 
لتوجه����ات احلكوم����ات املتعاقب����ة  املتعلقة 
بح�ش����ر ال�ش����الح بي����د الدول����ة . م����ع مرور 
الزم����ن، ال�ش����الح اكت�ش����ب �شف����ة  القدا�شة 
،والدولة دخلت اإىل غرف����ة االإنعا�ض ، فيما 
ينتظ����ر رجاالته����ا اإعالن موته����ا وت�شييعها 

ملثواها االأخري .
ا�شتطاع ال�شالح املنفلت "املقد�ض"  حتقيق 
ممث����اًل  ال�شيا�ش����ي  امل�شه����د  يف  ح�ش����وره 
بال�شلط����ة ، اكت�شب ح����ق الدفاع عن النظام 
باأ�شاليب مبتكرة لتجميل قبح الدميقراطية 
يف الع����راق . يف موا�ش����م ان����دالع االأزمات 
ترتف����ع اأ�شوات قعقعة ال�ش����الح ،مع تهديد 
بقل����ب الطاول����ة عل����ى الروؤو�����ض الكبرية . 
يف امل�شه����د املرتب����ك  يلّوح حامل����و ال�شالح  
بعقوب����ات تط����ال كب����ار امل�شوؤول����ن  ح����ن 
تكون ت�شريحاتهم خارج ال�شياق ال�شائد. 
رئي�����ض اجلمهورية حام����ي الد�شتور تلقى 
اإ�شارة تهديد بالب�ش����اق مع تلويح بعقوبة 
اأ�شد بتهمة جتاه����ل مطالب حاملي ال�شالح  
باختي����ار مر�ش����ح ملن�ش����ب رئي�����ض جمل�ض 
ال����وزراء بن�شخ����ة مطابقة ل�شلف����ه .  فخامة 
ل رعاي����ة م�شاحله على رعاية  الرئي�ض ف�شّ
الد�شت����ور  فر�ش����خ مذعن����ًا لرغب����ة مهّدديه 
، مقاب����ل �شم����ان حماي����ة  اإقامت����ه يف ق�شر 
ال�شالم حتى انته����اء دورة رئا�شته احلالية 

.
وزي����را الدف����اع الداخلي����ة دخ����ال يف �شبات 
عميق منذ ان����دالع انتفا�شة ت�شرين،  فجاأة 
نه�شا م����ن نومهم����ا ملعرفة م�ش����ري بقائهما 
م����ع  الرج����الن   تعام����ال   ، يف من�شبيهم����ا 
املل����ف االأمن����ي با�شرتخاء ،ت����ركا  القنا�شة 
ي�شط����ادون �شحاياه����م يف و�ش����ح النه����ار 
بذريع����ة الدف����اع ع����ن النظ����ام ال�شيا�ش����ي ، 
الو�شع االأمن����ي املرتاجع اإىل الوراء �ُشمح 
حلامل����ي ال�ش����الح املقد�����ض  افتت����اح مراكز 
ال�شتقب����ال البلطجية لتنفي����ذ  خطة  اقتحام 
�شاحات التظاهر بالقوة ، واأظهرت �شبكات 
م�ش����ورة  مقاط����ع  االجتماع����ي  التوا�ش����ل 
لع�ش����رات البلطجي����ة املقنع����ن، يتوعدون 
ال�شب����اب املتظاهري����ن ب����� "القت����ل املربمج" 
بتهم����ة العمال����ة للمحت����ل االمريك����ي املوؤيد 

والداعم حلكومة حممد توفيق عالوي.
مراكز جتنيد البلطجية ،ا�شتمدت �شرعيتها 
الر�شم����ي  الراع����ي  املقد�����ض  ال�ش����الح  م����ن 
املح����ددة   ، اجلدي����دة  احلكوم����ة  لت�شكي����ل 
اأهدافه����ا بنقل فروة ع����ادل  عبد املهدي اإىل 
حممد توفيق عالوي ،لتاأكيد مبداأ االنتقال 
البلطجي����ة  بحماي����ة  لل�شلط����ة   ال�شلم����ي 

واأ�شيادهم

مراكز تجنيد البلطجية 
بالمكشوف 

  رحمة حجة
 

تقول اأ�سماوؤنا عّنا اأكثر مما نقول 
نحن، في كثير من الأحيان، 

فبمجرد اأن تعّرف بنف�سك 
اأو يقراأ اأحدهم ا�سمك قبل 

روؤيتك، يكون جزءاً من النطباع 
ال�سخ�سي عنك.

ا�سمك غالبًا، يكون بطاقة 
تعريف �سابقة، ي�سي بجن�سيتك 

اأو قوميتك اأو دينك اأو 
طائفتك، اأو توجهات والديك 

ال�سيا�سية وربما تح�سيلهما 
الثقافي والعلمي، وربما الو�سع 

القت�سادي لهما اأي�سا.

واأحيان���ًا كث���رية ميكن معرف���ة ارتب���اط ا�شمك 
بفرتة زمنية معينة، �شهدت فيها البالد حربًا اأو 
انتفا�شة اأو بزوغ قائد جديد اأو جنم تلفزيوين 
اأو �شينمائ���ي، كما ميكن لالآخ���ر معرفة اإن كنت 
حتم���ل ا�شم ج���دك اأو جدت���ك اأو اإن كنت االأكرب 

بن اإخوتك.
ت���ه اخلا�شة م���ع ا�شمه،  واإن كان ل���كل مّن���ا ق�شّ
يخرب علم النف�ض عرب اأبحاث وجتارب عديدة، 

ع���ن الت�شابه ب���ن االأ�شم���اء واأ�شحابها وحتى 
م�شتقبلهم، وعن التط���ور ال�شخ�شي والنف�شي 
الأ�شح���اب االأ�شم���اء االأك���ر �شيوع���ًا يف بلد ما 

وتلك الفريدة يف بيئتها وزمانها.
واأبعد م���ن ذلك، قد ت�شكل االأ�شم���اء خطرًا على 
اأ�شحابه���ا واأي�ش���ًا مو�ش���ع �شبه���ة، كم���ا حدث 
بعد هج���وم 11 �شبتم���رب االإرهاب���ي يف مدينة 
نيوي���ورك االأمريكية، حيث �ش���ار ا�شم "حممد 
اأو اأ�شام���ة اأو جه���اد" حمط �شبه���ة اأو �شببًا يف 
توجي���ه خطاب كراهية ل�شاحبه، ونف�ض اال�شم 
الالعب  ب�شبب  معاك�شة  �شورة  "حممد" حمل 

امل�شري حممد �شالح و�شهرته العاملية.
ويف العراق، حيث البالد ال تزال تعّد مفقوديها 
و�شحاياه���ا من���ذ ثمانينّي���ات الق���رن املا�شي، 
املنا�شب���ات  م���ن  الكث���ري  االأ�شم���اء يف  �شكل���ت 
واالأحداث طابع���ًا للمرحلة، حتى اأن الكثري من 
العراقين القوا حتفهم، ب�شبب اأ�شمائهم فقط،. 
نتذكر احلرب الطائفية )2006-2008( وحقبة 

داع�ض )2014-2017(، على �شبيل املثال.
واملتظاه���رون   ،2019 اأكتوب���ر  اأول  ومن���ذ 
مل يغ���ادروا �شاح���ات االحتج���اج واالعت�ش���ام 
�ش���د الف�ش���اد احلكوم���ي، مطالب���ن بتعديالت 
د�شتوري���ة واأخرى تتعلق بقان���ون االنتخابات 
للخال����ض من �شيط���رة االأح���زاب واملحا�ش�شة 

يف العملية ال�شيا�شية.
ه���ذه املرحلة اأع���ادت االأمل ملالي���ن العراقين، 
يف الداخل واخلارج، باأن التغيري لي�ض باالأمر 

امل�شتحي���ل، وب���اأن االأح���الم بوط���ن اأف�ش���ل قد 
ت�شبح حقيقة، لترتج���م االآمال وم�شاعر الفخر 
باإطالق اأ�شماء حتمل هذه املعاين على املواليد 

اجلدد.
حي���در حمزوز، وه���و موؤ�ش�ض �شبك���ة "ان�شم" 
للتدوي���ن، اخت���ار ا�ش���م "حّرة" لطفلت���ه حديثة 
ال���والدة، وغ���ّرد حول ذل���ك يف "توي���رت" قائاًل 
ال���ذي ما زال  العامل  "اأ�شميته���ا ح���ّرة يف هذا 
ي�ش���ارع بن ح���اٍم وقام���ع حلريات م���ن ولدوا 
اأحرارًا.. �شتبقى ُحّرة حتى يف ا�شمها؛ م�شدر 

قوتها".
يق���ول حمزوز   اإن "الث���ورة كانت م�شدر اإلهام 
يف ه���ذه الت�شمي���ة، ل�شبب���ن: اأواًل، التخّل����ض 
م���ن القي���ود االجتماعية، ثاني���ًا، لي�شبح اال�شم 

م�شدر قّوة ابنتي".
يتاب���ع الق���ول "ال اأري���د البنت���ي اأن تع���اين من 
القي���ود االجتماعي���ة عل���ى الن�ش���اء ب�ش���كل عام 
يف الع���راق وخارجه، كاأن ُيق���ال لها اإن �شوتها 
ع���ورة ويجب اأال جتادل زوجه���ا اأو اأن قدراتها 

كفتاة اأقل من قدرات الذكور".
ويرى حم���زوز، النا�شط يف جم���ال الدفاع عن 
حق���وق االإن�ش���ان، اأن عل���ى املجتم���ع التخّل�ض 
م���ن مقول���ة "ام���راأة مبئ���ة رج���ل" للتعبري عن 

�شجاعتها.
وي�شي���ف "ه���ذا اال�شم ال���ذي �شرياف���ق ابنتي 
اأينم���ا كانت، �شيذكره���ا باأنها دومًا حرة من اأي 

قيد".

ويحل���م حم���زوز مب�شتقب���ل اأف�ش���ل حل���ّرة من 
احلياة املا�شية التي عاناه���ا ال�شعب العراقي، 
قائ���اًل "اأريده���ا اأن تعي�ض يف زم���ن ال ميّيز بن 
�شخ����ض واآخ���ر عل���ى اأ�شا�ض لون���ه اأو عرقه اأو 

طائفته".
الفنانة مارينا جابر، املقيمة يف هولندا، ن�شرت 
على ح�شابه���ا يف اإن�شتغرام ال�شهر املا�شي عن 
مولوده���ا اجلدي���د، اأي�ش���ًا، تقول "ه���ذه اأطول 

فرتة اأق�شيها خارج العراق،
ف���رتة �شعب���ة، كاأمن���ا اأتع���رف عل���ى نف�شي من 
جديد. اأ�شعر بغربة فظيعة رغم اأيّن هنا موؤقتًا. 

اأ�شتاق لنف�شي هناك )العراق( .
وت�شيف "اأنا متحّم�ش���ة للعودة خ�شو�شًا بعد 
قي���ام الثورة. فخ���ورة ج���دًا بالث���ورة و�شباب 
الث���ورة. اأحب بلدي بهو�شت���ه )فرحه( وحزنه، 
وحقن���ا اأي�شًا اأن نعي����ض يف عراق جديد �شعيد 

ومل اأتخيل يومًا اأن يعود اإلينا".
مارين���ا، ال�شابة الت���ي ُعرفت برك���وب الدراجة 
الهوائية يف �شوارع بغداد �شمن حملة اأطلقتها 
با�شم "اأنا املجتمع "، تقول عن طفلها "اأ�شميته 
اإيلي���ا احُلر، الأنه ُولد يف ف���رتة مميزة جدًا هي 
ث���ورة التحري���ر، واأمتن���ى يك���ون عراقي���ًا ُحرًا 

وثوريًا مثل �شباب بلدي".
ومن الديوانية، يق���ول عبد امللك   "رزقت بولد 
قب���ل اأ�شابي���ع، واأ�شميت���ه وطن، تيمن���ًا ب�شعار 

)نريد وطن( الرئي�شي للتظاهرات".
وي�ش���ارك يف التظاهرات ب�ش���كل يومي، يقول 

غياب  العراقين،  م�شكلة جميع  "م�شكلتي هي 
اال�شتقرار".

لذلك يحل���م عبدامللك البن���ه بالعي�ض يف "�شالم 
م���ع كافة اإخوته العراقي���ن" م�شيفًا "اأريده اأن 
يعي����ض حي���اة كرمي���ة دون تهدي���د وخالية من 

التنّمر، واأن ُي�شبح فاعاًل يف جمتمعه".
وم���ن ق�ش����ض االأ�شم���اء الت���ي مت تداوله���ا يف 
�شفح���ات عراقي���ة ق�ش���ة م�شطف���ى اخلفاجي، 
ال�ش���اب الذي قتل على الطري���ق الدويل )ج�شر 
فه���د( يف النا�شري���ة مع اثنن اآخري���ن، ب�شبب 

هجوم م�شلحن حاولوا تفريق املتظاهرين.
وكان اأ�شمى طفله "ح�ش���د" وطفلته "ذي قار"، 
وكال اال�شم���ن تيمن���ًا باحل�ش���د ال�شعب���ي اأواًل، 
وباملحافظة التي ت�شدرت عناوين التظاهرات 

بعد بغداد.
وكت���ب ابن عم �شف���اء ال�ّشراي، اأمن���ار، اأواخر 
كان���ون االول  املا�ش���ي "بحم���د الل���ه وف�شل���ه، 
رزقن���ا الل���ه مبول���ود اأ�شمين���اه �شف���اء، تيمن���ًا 
باأيقون���ة الثورة ال�شهيد البطل ابن عمي �شفاء 
ال�شراي، �شائلن املوىل عز وجل اأن يجعل فيه 
حب الع���راق و�شعبه وي�شري عل���ى نهج �شهداء 

الثورة".
وم���ن االأ�شم���اء الت���ي �شاع���ت خ���الل ال�شه���ور 
االأخرية، ح�شب العديد من العراقين الذين مت 
التوا�ش���ل معهم عرب "توي���رت": "�شفاء وثنوة 
)اأم �شف���اء ال�شراي( وثورة واأكتوبر وت�شرين 

ونا�شرية وحترير".

  متابعة الحتجاج 

ت�ش���در ها�شت���اك يوث���ق م�شاه���د م���ن ت�شرف���ات 
“القبع���ات الزرق” يف �شاح���ات التظاهر، موقع 
األ���ف   11 التدوي���ن امل�شغ���ر توي���رت باأك���ر م���ن 

تغريدة، 
و�شه���دت �شاح���ات االعت�ش���ام يف بغ���داد وع���دة 
ب���ن جمامي���ع  حمافظ���ات �شج���ارات واحت���كاًكا 
ال�ش���دري،  للتي���ار  التابع���ة  ال���زرق  القبع���ات 
واملتظاهري���ن، وذلك ابتداًء من ليلة تكليف حممد 
توفي���ق ع���الوي بت�شكيل احلكوم���ة، حيث اعتلى 
اأ�شخا�ض بزي م���دين مبنى املطعم الرتكي و�شط 
�شاحة التحرير ومنعوا ن�شطاء من بث بيان يعلن 

رف�ض عالوي وفقًا ملتظاهرين.
ويته���م اأ�شح���اب القبع���ات ال���زرق، املتظاهري���ن 
تن���اول  بينه���ا  م���ن  اأخالقي���ة،  غ���ري  مبمار�ش���ات 
الكحول، فيما يق���ول اأن�شار التيار ال�شدري اإنهم 
يقومون بحملة لتطهري التظاهرات، ويلبون نداء 

زعي���م التيار مقت���دى ال�ش���در الذي دع���ا اإىل فتح 
الطرق واإعادة احلي���اة اإىل املدن، اإال اأن ال�شاعات 
االوىل لتدخ���ل اأ�شح���اب القبعات ال���زرق �شهدت 
ظهور م�شلح���ن وحاملي ه���راوات خالل “حملة 

التطهري واإعادة احلياة”.
وتفاع���ل اآالف املغردين مع الها�شت���اك، وتداولوا 
�شورًا ومقاطع م�ش���ورة، تظهر تدخل “القبعات 
م���ع  و�شدامه���م  �شاح���ات،  ع���دة  يف  ال���زرق” 
املتظاهرين، فيما انتق���دوا عدم تدخل قادة التيار 

يف وقف التوتر احلا�شل يف �شاحات التظاهر.
النا�ش���ط ح�ش���ن العم���ريي، عّل���ق قائ���اًل: ” ت���ره 
مايجوز ه���ذا االعت���داء ع املتظاهري���ن بالتواثي 
والع�ش���ي، ايل يريد يو�شل ر�شال���ة اأُن العراق ع 
منح���در خط���ر مو هيج ت���ره، والعراق���ي معروف 
عن���ه عنيد وه���ذا ايل دي�ش���ري غل���ط والنتيجة ال 
حتمد عقباها واأ�شح���اب القبعات اغلبيتهم كانوا 
متظاهري���ن مل���اذا ا�شبحتم اعدائن���ا؟ #ارهاب_

القبعات_الزرقاء”.

فيم���ا قال ح�شاب يحمل ا�ش���م، القي�شر الكتلوين، 
ترهي���ب  #ارهاب_القبعات_الزرق���اء   ” اإن 
ولي�ض ارهاب مل يرتَق لالرهاب لكن ممكن يف اأي 

حلظة ي�شري اإرهابًا واأ�شواأ من الدواع�ض”.
ون�ش���ر مغ���ردون ع�ش���رات  املقاط���ع املرئي���ة التي 
تظه���ر ال�شدام���ات مع املتظاهري���ن، يف العا�شمة 
بغ���داد، وحمافظة بابل، والنج���ف، فيما ت�شاءلوا 
ع���ن دور الق���وات االأمني���ة يف منع تل���ك املظاهر، 

وحماية �شاحات التظاهر.
ب���دوره، دعا اأحد الطلب���ة – عرب الها�شتاك –  اإىل 
تنظي���م تظاهرة مليونية، يوم غ���د بقوله: ” نداء 
من احتاد الطلبة باجر نريد مليونية ايل بل�شاحه 
ه���اي منا�شدته���م ود ي�شتنج���دون بين���ه ال نك�شر 
كلبهم موقفنه الزم نثبته من ينادونه خلي تتحرك 
غرية الطالب ويجون باجر للتجمع ال�شاعه ال10 

اأمام وزارة التعليم والتوجه للتحرير”.
وعل���ى رغ���م ال�شدام���ات واال�شتب���اكات باالأي���دي 
وا�شتخ���دام الع�ش���ي والهراوات، حت���دث “وزير 

وعمله���ا  ال���زرق”،  “القبع���ات  ع���ن  ال�ش���در”، 
و�شالحها يف �شاحات االحتجاج.

ون�شرت �شفح���ة “�شالح حممد العراقي” والذي 
يع���رف ب�”وزي���ر ال�شدر”، م���ا ن�ش���ه: “القبعات 

الزرق
�شالحهم الورد
ودرعهم احلب

وقوتهم ال�شالم
فعلى اجلميع دعمهم ولو اعالميًا ومعنويًا

وكل من يحمل ال�شالح �شدهم فهو خمرب ومند�ض 
على القوات االمنية التعامل معهم بحزم”

وتفاع���ل مغ���ردون م���ع تغري���دة �شفح���ة ال�شدر، 
بن�ش���ر �ش���ور الأ�شح���اب القبع���ات ال���زرق ُتظه���ر 
تعدي���ل  فيم���ا مت  لله���روات واالأ�شلح���ة،  حمله���م 
ال�شور وو�شع الورود ب���دل االأ�شلحة، تهكمًا من 

التغريدة.
ها�شت���اك يوثق ت�شرفات القبع���ات الزرق يجتاح 

تغريدات تويرت يف العراق

يختارون هذه الأ�صماء لأطفالهم تيّمنًا بـ"انتفا�صة ت�صرين"

�سور �ساخرة ُمعدلة بالفوتو�سوب ودعوة لمليونية

ها�صتاك يوثق ت�صرفات القبعات الزرق يجتاح تغريدات تويتر في العراق
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من���ذ الي���وم االأول النط���الق تظاه���رات ت�شرين 
وهتاف���ات واأهازي���ج املتظاهري���ن ال تخل���و من 
ال�شع���ارات الراف�شة الأحزاب ال�شلطة وزعمائها 
واتباعها الذين يتبوءون منا�شب عليا مرموقة 
يف احلكومات املتعاقبة ، اإذ يحّمل املتظاهرون 
الطبق���ة ال�شيا�شي���ة واأحزابه���ا امل�شوؤولي���ة يف 
التفري���ط ب�شي���ادة الوط���ن وا�شت�ش���راء الف�شاد 
وانعدام العدال���ة االجتماعية ونق�ض اخلدمات 

اال�شا�شية .
فق���د رّدد متظاهرو النا�شري���ة يف االأيام االوىل 
للتظاهرات)احنه ال�شحينه بدمنه حتى نعي�ض 

باليه اأحزاب( ، كما رددوا اإهزوجة :
عمت عن الزمان ال�شرت بيه م�شوؤول

وتكتل كمت بينا يل�كبل مكتول
بعد ما ظل خل�ك ونلفي هي�چ �شكول

اإ�شرد عمي ا�شرد باچر ع�كبه ن�شول عليك.
فيم���ا ردد متظاه���رو النا�شرية م���ن الطلبة يوم 
االثن���ن ) 28 ت�شري���ن االأول 2019 ( �شع���ارات 
)�شح���وة طالب ال �شيا�شة وال اأحزاب( و ) احنا 
ط���الب الث���ورة ، اأح���زاب ب���ره ب���ره (،  ) ا�شمع 

�شتكول الطالب ، كال كال لالأحزاب (
ويف تظاه���رات  ي���وم اخلمي����ض ) 31 ت�شري���ن 
االأول  2019 ( رّدد املتظاه���رون ع���دة �شعارات 
خالفي���ة من قبيل ) دم ال�شهيد ينادي ، ال مقتدى 
وال ه���ادي ( و ) ال مقتدى ، ال هادي ، دم ال�شهيد 
ين���ادي ( و )ال مقت���دى ، ال ه���ادي ، ح���رة تظ���ل 
ب���الدي (.  وذلك للرد على دعوة رئي�ض الوزراء 
ع���ادل عبد امله���دي كل من مقت���دى ال�شدر زعيم 
حتال���ف �شائرون وزعي���م حتال���ف الفتح هادي 
العامري اىل التوافق على اختيار رئي�ض وزراء 
بدي���ل عن���ه ليق���دم ب���دوره ا�شتقال���ة حكومت���ه، 
وق���د اأب���دى اأتباع التي���ار ال�ش���دري امل�شاركون 
بالتظاه���رات انزعاجهم من تردي���د املتظاهرين 
لتل���ك ال�شع���ارات، فيم���ا رددوا عب���ارة ال�شي���د 
مقتدى ال�شدر ) �شلع قلع ( ب�شيغة اأخرى تعرب 
ع���ن رف�شهم للتيار ال�شدري حيث رّددوا ) �شلع 

قلع وال�ك�الها وياهم (.
كم���ا رّدد املتظاه���رون يف التظاهرات الالحقة ) 
ح���زب الدعوة �شي���ل ايدك هذا ال�شع���ب ميفيدك 
( اأو ) ح���زب الدع���وة �شي���ل اي���دك ه���ذا الوطن 

ميفيدك( و ) كال ، كال لالحزاب (.
وفيما هتف متظاهرو النا�شرية يف التظاهرات 
املليوني���ة  الت���ي انطلقت يف عم���وم املحافظات 
املنتفظ���ة  ي���وم اجلمع���ة ) 10 كان���ون الث���اين 
2020 (، ) اليحكم ما متحزب هيج متنينه ( و ) 

ايران اخذي احزابج ، هذه ال�شعب ميهابج (

ورف���ع املتظاه���رون يف ذي ق���ار ي���وم اجلمع���ة 
2019 ( �شع���ار ) م�شتق���ل  13 كان���ون االأول   (
ال م�شتقي���ل ( عن���د ت�شري���ب اأنب���اء ع���ن تر�شيح 
حممد �شي���اع ال�شوداين ملن�شب رئي�ض الوزراء 
ورددوا خ���الل تظاهراتهم ) حزب الدعوة كايف 
ت�شعد على ج�تايف ، بالتزوير والبوك واحدكم 

خرايف(.
ي���وم  �شاح���ة احلبوب���ي  املتظاه���رون يف  ورد 
الثالث���اء  14 كان���ون الث���اين 2020 : ) �شلمي���ه 
وكلن���ه �شلميه ، ما ردنه ع�ش���ك واحالم ورديه ، 
ردنه الوط���ن ب�ض النه ، مو�ض الغرب حتكمنه ، 

واحزاب الوطن كلهم حرامية( .
كم���ا ان�شد ط���الب اجلامعات ومن ان�ش���م اليهم 
م���ن املتظاهري���ن يف تظاه���رات احلبوبي  يوم 
اجلمع���ة ) 10 كانون الث���اين 2020 ( اإهزوجة 
م���ن مقطعن ترددها جمموعتان منهم بالتعاقب 
بحي���ث ت���ردد املجموع���ة االأوىل املقط���ع  االأول 
م���ن االإهزوجة ال���ذي تق���ول كلماته ) ي���ا وطنه 
العاي�ش���ن بخريك ، وداعتك م���ا منتمن الغريك 
الغريك ،  ننتمي اله���اي احلياة ، ننتمي الدجلة 
وفرات ،   وداعتك ما منتمن الغريك( فيما تردد 
املجموع���ة الثانية املقطع االآخ���ر من االإهزوجة 

: ) الي���وم نادى ال�شعب �ش���امل يا وطن ، ن�شرخ 
بوج���ه الر�شا�ض وننط���ي دم ، طالعن وكل�شي 
بينه ، يا وط���ن حكك علينه ، وداعتك ما منتمن 

الغريك ( .
ي���وم  �شاح���ة احلبوب���ي  رف���ع متظاه���رو  كم���ا 
ال�شب���ت) 1 �شب���اط 2020 ( الفتات حتمل �شور 
حممد توفي���ق ع���الوي املر�شح ملن�ش���ب رئي�ض 
ال���وزراء وو�شع���وا عيله���ا عالم���ة اك����ض ) × ( 
وهتفوا يف تظاهراته���م )ذيل، لوكي، اأنعل اأبو 
توفي���ق الأبو اأحزاب���ه(  و ) يا مقتدى �شيل ايدك 
ه���ذه ال�شعب مريي���دك ( و ) ال مقتدى ، ال هادي 
، دم ال�شهي���د ين���ادي ( و )ال مقت���دى ، ال هادي ، 
ح���رة تظل بالدي ( وذلك يف اإ�شارة اىل تر�شيح 
عالوي وفق �شفق���ة �شيا�شية بن ال�شيد مقتدى 

ال�شدر وهادي العامري.
فيما رّدد متظاهرو ال�شط���رة هتافات على �شكل 

ق�شيدة تقول يف كلماتها:
بينا عناد �شروكيه ،

ن�شك���ت  واحن���ه   ، هو�ش���ات  نوكفل���ك  نرج���ع 
ال�شوتيه

 ال ما نرتاجع هيهات خل ت�شمعنا احلزبية ،
اإي والله اإي والله و�شمع ذي قار ، اإي والله اإي 

والله و�شمع ذي قار
م���ن كل �ش���ارع م���ن كل ب���اب ، نطل���ع م���ا نر�شه 

باحزاب
بينه عناد �شروكيه

وكذل���ك ق���ام متظاه���رو ال�شط���رة يف تظاهرات 
نهاي���ة كان���ون االأول 2019  بتحوي���ر اأغني���ة ) 
م���و بدين���ة ( للمط���رب ال�شبعين���ي ف���وؤاد �ش���امل 
ووظفوه���ا مب���ا يتنا�شب م���ع مطالبه���م وتقول 
كلم���ات االأغنية املحورة الت���ي رّددها متظاهرو 

ال�شطرة :
)اإي بدينه نغري اأحزابكم ،

يل���ي دمرت���و الوطن بحزابك���م   ، األف نعله على 
ابيه اجلابكم

ويلي ويلي
عيونكم حول وال�شعب الله اليعينه

اإي بدينه نغري احزاب ال�شيا�شة اي بدينه
ما نخلي احزابكم ترجع علينه ، اي بدينه

احن���ه �شبان العراق البين���ه يفخر ، وانتم ذيول 
ال�شيا�شة اتباع رهرب

احنه ولد ال�شطره ويعرفونه ، ويلي ويلي
واحنه بيج النا�شرية حتزمينه

اي بدين���ه نغري اح���زاب ال�شيا�ش���ة   اي بدينه ، 

وما نخلي احزابكم ترجع علينه اي بدينه.
ورّدد متظاه���رو ال�شط���رة يف ي���وم االربع���اء ) 
8 كان���ون الث���اين 2020 ( اإن�ش���ودة ثورية على 
غرار حلن اغنية ) بن الع�شر واملغرب ( للفنان 

ر�شا اخلياط تقول كلماتها :
ب���ن البعث واالح���زاب راحت وادمن���ه الفقره ،  

راحت وادمنه الفقره
كل ال�شعب العراقي  ينام وي�شحى بح�شره

كل الدول عربتني وان���ه االخري متناين  ، وانه 
االخري متناين

يحكم �شريف اترجه تاليها �شو ين�شاين
ب���ن البعث واالح���زاب راحت وادمن���ه الفقره ،  

راحت وادمنه الفقره
كل ال�شع���ب العراقي  ينام وي�شح���ى بح�شره ، 

كل ال�شعب العراقي  ينام وي�شحى بح�شره
ال جتربين ال جترب احزابك اإرف�شناها ، احزابك 

اإرف�شناها
ان�شى  ترجع حتكمني ، بحالمك امتناها

دولتن���ا نري���د انرده���ا ون���رد �شحكته���ا وياها ، 
ونرد �شحكتها وياها

ترج���ع توكف ذي قاري وال�شط���ره عد ميناها ، 
وال�شطره عد ميناها.
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موجز اأنباء المدن الثائرة 

  �سعدون حم�سن �سمد

اإىل بقي���ة االأ�شدق���اء م���ن التي���ار ال�ش���دري، 
حتدي���دًا اأولئك الذي���ن يعرفون بان اختاليف 
معهم ونقدي لبع�ض توجهاتهم و�شلوكياتهم 
ال ياأتي من مواقف �شخ�شية اأو عدوانية، بل 
رعاية لتاريخ م�شرتك، وبناء على ح�شن ظن 

بنواياهم وغاياتهم.
اأقول له���م: اإن م�شه���د "التواث���ي" والع�شي 
املحمول���ة من قب���ل املجامي���ع الت���ي تنت�شب 
اإليك���م، والت���ي ت�شتعر����ض بها اأم���ام النا�ض 
ب�ش���ورة مث���رية للرع���ب، ال يلي���ق بك���م، م���ا 
راأيت���ه الي���وم عب���ارة ع���ن �ش���ورة ملجموعة 
م���ن البلطجي���ة الذي���ن يفر�ش���ون �شيطرتهم 
على املكان بالق���وة، وهم يتق�شدون الظهور 
اأج���ل  باملظه���ر البلطج���ي الع�شابچ���ي م���ن 
ب���ث الرع���ب ومن���ع النا����ض م���ن اال�ش���رتاك 
باالحتجاجات، وهذه خمالفة �شنيعة للقانون 

والد�شتور وحتى لالأخالق وال�شمري.
اإىل اأي���ن تنح���درون بالبل���د؟ ه���ل ه���ذا ه���و 
االإ�ش���الح ال���ذي وعدمت النا�ض ب���ه؟ اأهذا هو 
�شلوككم الد�شتوري القانوين الدميقراطي؟

الربملاني���ة  كتلتك���م  ت�شتثم���روا  مل  مل���اذا 
وح�شورك���م اجلماه���ريي الق���وي م���ن اأجل 
اختيار رئي�ض وزراء ال يحمل جن�شية اأخرى 
ومل ي�شرتك بالربمل���ان وال باحلكومة ولي�ض 
متهم���ًا بق�شي���ة ف�ش���اد؟ هل جت���دون اأن هذه 
ال�شروط م�شتحيلة؟ ولنفرت�ض اإنكم عجزمت 
عن فر�شها، فهل جت���دون اإن اال�شلم هو دعم 
رئي�ض حكوم���ة ال يتمت���ع وال بواحدة منها؟ 
م���ع التذكري ب���ان ال�شي���د عالوي �شب���ق واأن 
اتهم وحكم عليه غيابيًا. فت�شرتكون بامتهان 
كرامة �شاحات االحتج���اج وت�شطرونها اإىل 

الرف�ض ثم تواجهونها بالقمع والتخويف؟
ي���ا اأ�شدقائي، قد تنجح���ون ببث الرعب بن 
املواطن���ن العّزل، لكن فك���روا؛ ماذا �شيكتب 
تاريخ هذه االنتفا�شة عنكم؟ ماذا �شي�شميكم؟ 

ويف اأي خانة �شي�شعكم؟
هذه دعوة لت���دارك اخلطاأ، مع العلم اأن وقت 

التدارك ق�شري جدًا
واخريًا : 

�شم���ت املثقفن وال�شيا�شين ع���ن هذا القمع 
قليل���ة  املوج���ودة  واالعرتا�ش���ات  خط���ري، 
وخجول���ة، هذه عملية ذبح ل���كل ما ميت اإىل 
الدميقراطي���ة ب�شل���ة، �شتندم���ون عل���ى هذا 

ال�شكوت، لكن بعد اأن يفوت االأوان..
اأين القوى املدنية؟ اأين الي�شار العراقي؟ اأين 
املدافعن عن احلق���وق واحلريات؟ اإىل متى 

ت�شلكون �شلوك النعامة؟

هل هذا هو الإ�صالح؟

عد�سة: حممود روؤوف

• الديوانية
 

بالطلبة   مجدداً  “ال�ساعة” تغ�ّض 
واعتداءات على المتظاهرين  

تواف���دت ح�ش���ود م���ن طلب���ة الديوانية،اأم�ض 
ليج���ددوا  ال�شاع���ة،  �شاح���ة  اإىل  الثالث���اء، 
رف�شهم التدخل مب�شري البالد واالحتجاجات 

ال�شعبية.
واأف���اد �شاه���د عي���ان ب���اأن “ح�ش���ود الطلب���ة 
توافدت �شباحًا اإىل �شاح���ة ال�شاعة، لتجديد 
رف�شهم التدخل مب�ش���ري البالد والتظاهرات 
املطلبية وامالءات التيارات ال�شيا�شية، وذلك 
م���ن خالل هتاف���ات رددوها خ���الل م�شرياتهم 

اأثناء توجههم اإىل ال�شاحة”.
اإىل ذلك اأ�شار �شاهد العيان، اإىل اأن “جمهولن 
قام���وا باالعت���داء عل���ى الطلب���ة املتظاهرين، 
ملنعه���م من رف����ض املكلف بت�شكي���ل احلكومة 

حممد توفيق عالوي”.

• ال�صليمانية 
متظاهرون يقطعون طريقًا 

رئي�سًا  : على الحكومة ال�ستجابة 
لمطالبنا.. واإّل!

قطع���ت ح�شود م���ن املتظاهري���ن يف حمافظة 
ال�شليمانية،اأم����ض الثالث���اء، طريق���ًا رئي�شًا، 

احتجاجًا على نق�ض اخلدمات.
وقال م�شدر مطلع  ، “قطع املحتجون طريق 
عرب���ت – ال�شليماني���ة الرئي�ش���ي، احتجاج���ًا 
عل���ى نق����ض اخلدم���ات، كالطاق���ة الكهربائية 

والغاز والنفط االأبي�ض”.
ه���ددوا  “املحتج���ن  اأن  امل�ش���در  واأ�ش���اف 
احلكوم���ة املحلي���ة بالت�شعي���د، يف حال عدم 
اال�شتجاب���ة ملطالبهم، واللج���وء اىل خطوات 

اأكرب”

• بابل  
انت�سار اأمني كثيف.. توافد 

ح�سود المتظاهرين ل�ساحات 
العت�سام: “الحّلة تهّو�ض هذا 

اآنه”  

�شّع���د متظاه���رو باب���ل م���ن حراكه���م 
للي���وم  الثالث���اء،  االحتجاجي،اأم����ض 
الثالث على التوايل بعد تكليف حممد 

توفي���ق ع���الوي بت�شكي���ل احلكوم���ة، 
متحدي���ن اأ�شالي���ب القم���ع وحماوالت 

ف�ض االحتجاجات.
واأف���اد �شاه���د عي���ان  ب���اأن “متظاهري 
باب���ل م�شتم���رون يف رف�شه���م القاطع 
للمكلف حممد توفيق عالوي بت�شكيل 
احلكومة، باعتب���اره مر�شح االأحزاب، 
فيم���ا توافدت ح�شود كب���رية ل�شاحات 
التظاهر يف املحافظ���ة، و�شط هتافات 

منددة باملماطلة يف اال�شتجابة ملطالب 
املتظاهرين”.

اإىل ذل���ك قال �شهود عي���ان ، اإن القوات 
مداخ���ل  يف  انت�ش���رت  ق���د  االمني���ة 
�شاحات التظاه���ر، وتفتي�ض الداخلن 
اإىل ال�شاح���ات حلماي���ة املتظاهري���ن، 
ومن���ع اأي تعر����ض للمتظاهري���ن م���ن 
قبل اأية جهة حت���اول قمع املتظاهرين 
اأو اإيذائه���م، وذل���ك بع���د الوع���د الذي 

قطعته �شرطة املحافظ���ة اأم�ض حلماية 
املتظاهري���ن ومنع دخ���ول اأية قوة من 

خارج املحافظة اإىل �شوح التظاهر.

النا�صرية 
قطع ج�سور  وانفجار عبوة 

 
ت�شاعدت حدة التظاهرات بعد تكليف 
حمم���د ع���الوي لرئا�شة ال���وزراء يوم 
ال�شب���ت املا�ش���ي، اأم���ا اأم����ض الثالثاء 
يف  للواجه���ة  ع���اد  الط���رق  فقط���ع 

النا�شرية،  
وق���ال م�ش���در خا����ض  لالحتج���اج  اإن 
قطع���وا  ق���د  النا�شري���ة  "متظاه���ري 
ج�ش���ري الن�ش���ر واحل�ش���ارات اأم���ام 
حرك���ة املركب���ات واأ�شعل���وا االإطارات 
عن���د مداخل ج�شر الن�شر"، م�شيفًا اأن 
" ثالثة ج�شور مغلقة حاليًا: الزيتون 

والن�شر واحل�شارات".
واأو�شح اأن "ال���دوام م�شتمر ب�شورة 
جزئي���ة يف مدار�ض مدين���ة النا�شرية 
للمرحلة االبتدائية فقط، اأما مايخ�ض 
دوائ���ر  جمي���ع  يف  فه���و   االإ�ش���راب 
وموؤ�ش�شات الدولة با�شتثناء اخلدمية 

وال�شحية".
وكان���ت عب���وة �شوتي���ة مو�شوعة  قد 
اأنفجرت على �شيارة  بالقرب من ج�شر 

احل�شارات ليل  االأثنن.
واأف���اد مرا�شل االحتج���اج  باأن "عبوة 
كان���ت مزروعة ب�شيارة اأح���د اأ�شحاب 
املواكب يف �شاحة احلبوبي ، انفجرت 
يف فلكة ج�شر احل�شارات القريب على 
ال�شاحة"، م�شيفًا اأنه "ال يوجد اأ�شرار 

ب�شرية ".
ج�ش���ر  قط���ع  "مت  اأن���ه  اأ�ش���اف  فيم���ا 
احل�شارات يف النا�شري���ة باالإطارات 
امل�شتعل���ة"، متابع���ًا "ج���اء ذل���ك بع���د 
انفج���ار عب���وة �شوتي���ة عل���ى اإح���دى 
�شي���ارات اأ�شحاب املواك���ب يف �شاحة 

احلبوبي".
رووداو  ل�شبك���ة  متظاه���ر  وق���ال 
االإعالمية اإن���ه " كنا بال�شاحة و�شمعنا 
انفج���ارًا واأتين���ا اىل اجل�ش���ر وحرقنا 
االإطارات حتى نقطع ال�شارع ونحمي 

اأنف�شنا".
واأ�شاف متظاه���ر اآخر اأن "تظاهراتنا 
وطنية خرجنا من اأجل ا�شتعادة الوطن 
امللي�شي���ات  م�شتقب���ل،  ب���دون  نح���ن   ،
تواجهن���ا بالعبوات والق���وات االأمنية 

بالر�شا�ض، نطالب بتدخل اأممي".
واأو�ش���ح متظاه���ر اأي�ش���ًا اأن "اأحزابًا 
جمهولة هي الت���ي ت�شتهدفنا مل نوجه 
التهمة الأي اأحد"، متابعًا " �شنبقى يف 

ال�شاحات  حلن االنتخابات املبكرة

رف�ص الأحزاب في اأهازيج وهتافات المتظاهرين في ذي قار
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لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 علي وجيه

كان االأم���ُر ب�شيط���ًا للغاي���ة، وموج���زًا، و�شه���اًل: مجموع���ة 
�شحفيين لديهم اإ�شكاالٌت مع ال�شيا�شة الخارجية االإيرانية 
ف���ي العراق، فتلّقفه���م االإعالم ال�شيعي المم���ّول من "اتحاد 
االإذاع���ات والتلفزيون���ات االإ�شالمي���ة"، واألب�شهم القمي�ض 

ل: اأبناء ال�شفارات. المف�شّ
ورغ���م اأّن هوؤالء لم يهدوا �شي���ف االإمام علي )عليه ال�شالم( 
لبريمر، وال حّي���وا قتلى الجي�ض االأمريكي في العراق اأمام 
بو����ض االإبن، ول���م يجتمعوا م���ع ال�شفير االأمريك���ي يومًا، 
لكن المعادلة، كما اأ�ش���رُت، ب�شيطة: ل�شَت اإيرانيًا، اإذن اأنَت 

اأمريكي! 
وتّم���ت اال�شتعان���ة باأرب���اع ال�شحفيي���ن الذي���ن ُو�شم على 
األ�شنته���م جمل���ة "توؤم���ر حجي"، م���ن �شنخ �شاتم���ْي �شارع 
المتنب���ي، والكت���ب، والتعلي���م، والتفكي���ر المنطقي، حتى 
تّمت اال�شتعان���ة باأ�شباههم من اأرب���اع �شحفيين لبنانيين، 
ه���م ذاتهم َم���ن اأداروا الحمل���ة االنتخابية لكبري���ات قوائم 

ال�شيعة في االنتخابات االأخيرة.
ورغ���م اأّن المو�ش���وع لي����ض ل���ه اأّي اأ�شا����ض عقل���ّي، وغي���ر 
مقترن بدليل، لكنهم نجح���وا باإيهام الجمهور، جمهورهم، 
الذي – وي���ا للم�شادفة! – مور�ض بحّق���ه التجهيل المنّظم 
والخراف���ات وعق���دة الموؤام���رة وتحطيم التعلي���م منذ عام 
2003، حت���ى اأقنعوه اأنهم وجدوا "�شجل زيارات ال�شفارة 
االأمريكي���ة ف���ي اال�شتعالمات، ي���وم التظاه���رة التي نددت 

باعتداء القائم �شد مع�شكرات الح�شد ال�شعبي".
ال�ش���رورة الق�شوى لهذه المعرك���ة، كانت اإيجاد عدّو يبّرُر 
وجود االإعالم المقّرب من اإيران، وَمن اأن�شب من �شحفيين 
وا�ش���ح  ب�ش���كٍل  اإي���ران  ينتق���دون  الم�ش���ارب،  متنّوع���ي 

ومو�شوعّي وخاٍل من ال�شتائم؟ اإنهم االأخطر!
كان االأم���ر ب�شيطًا، تعالوا نحّر�ض عليه���م، ويرّدون علينا، 

لكنه لم يعد ب�شيطًا بعد اأن هبط التكتك وَمن معه! 
لي����ض ف���ي التكت���ك �شخ����ضٌ لقب���ه "دليم���ي"  اأو "كبي�شي" 
وال  "�ش���ردار"  في���ه  ولي����ض  "داع�ش���ّي"،  عن���ه  ليقول���وا 
التكتك  ا�شرائيلي"، حمل  "انف�شالي  "�شيروان" ليقول���وا 
الوج���وه ال�شم���ر، نف�شه���ا، الت���ي ت�ش���ّكل العم���ود الفق���ري 
لجمه���ور ه���ذه القوائم،  وهم بي���ن "�شاع���دّي" و"بهادلي" 
و"دّراجّي"، بينه���م مقاتلون في الح�ش���د ال�شعبي، وفقراء 
ج���دًا، فق���راء لدرج���ة اأنه���م ال يعرف���ون اأي���ن تق���ع ال�شفارة 

االأمريكية بال�شبط! 
ه���ل ه���م اأبن���اء �شف���ارات؟ ال، االأم���ر ال يب���دو منطقي���ًا، اإذن 
لنغتنم خط���اأ بع�ض المدّوني���ن اآنفي الذك���ر، حين و�شعوا 
�ش���ورة "خواكين فينيك�ض"، بدور "الجوكر"، ولنقل اإنهم 

االأمريكية"! ال�شفارة  من  الممّولة  الجوكر  "ع�شابات 
واأقولها با�شمًا بالع�شرين، ُم�شتخدمًا حتى اأ�شابع اأقدامي، 
ما ثردت �شفارة بدم المتظاهرين كما ثردت االأمريكية، التي 
منح���ت حكومة عب���د المهدي اأنفا�شًا طيل���ة اأول �شهرين من 
االحتج���اج، ث���ّم �شاندْتُه، واأخيرًا كما ه���و معروف: باركت 

مر�ّشح الكتل ال�شيعية ال�شّيد محّمد توفيق عالوي! 
ال ي�ش���ّكل "الجوك���ر" اإاّل اأكذوب���ة عمالق���ة اأقنع���ت القنوات 
ال�شيعية نف�شها بها، واأقنعت ال�شيا�شيين اأي�شًا بها، فمعادلة 
التظاه���رة ب�شيط���ة: متظاهر �شلمي، متظاه���ر غير �شلمي، 
مند�ض. فقط. لكن مف���ردة "الجوكر" بطاقة دعوة مفتوحة 
لقت���ل ال�شب���اب كله���م، بح���رب اإعالمّي���ة خلت م���ن المروءة 
والنبل، ب���ل والحقيقة، فالكاميرا الت���ي يحملها المتظاهر: 
م�شد�ض، والمطعم الترك���ّي: م�شجب �شالح، والمتظاهرات 

راق�شات، و�شّواق التكتك مدمنون، وهكذا! 
ف�ش���ل االإع���الم ال�شيع���ي ب�شيطن���ة التظاه���رات، كم���ا ف�شل 
في حرب���ه االإعالمي���ة على داع����ض، التي مالأه���ا المدّونون 
المذكورون بداية المقال، فحي���ن كانوا يتهّجون التدوين، 
كان ه���وؤالء المدّونون يوؤرخون جرائ���م داع�ض، ويعيدون 
اإنتاج �ش���ورة الجي����ض العراقي، والق���وات الرديفة وعلى 
راأ�شه���ا مقاتلو الح�شد ال�شعبي، الذي���ن – ويا للمفارقة! – 

�ُشملوا بهذه الحرب االإعالمية، حين تظاهروا! 
ال ت�شن���ع جملة "توؤمر حجي" اإعالم���ًا مو�شوعيًا، و�شلت 
االأكاذي���ب اإلى م�شتوى عجيب لدى قنوات كانت لدينا معها 
م�شت���ركات كبي���رة، وعمل كثي���ٌر منا فيها، لك���ن �شحن الدم 
مل���يء بالخب���ز، وهم يث���ردون ب���ه، وتتلط���خ اأفواههم بدم 
ال�شباب ال�700 وال�21 األف جريح، حتى تبدو جملة "توؤمر 

حجي" غير وا�شحة اأثناء النطق.
المفارق���ة اأّن م���دراء هذه القنوات هم م���ن الذين ي�شومون 
وي�شّل���ون، ويدع���ون اإلى مذهٍب كان عالمت���ه الكبرى اأمير 
الموؤمنين )ع(، الذي ي�شتعي���ذ بالله اأن ُتراق "محجمة دم" 

من م�شلم بريء! 

تـوؤمـر حّجـي! 
أسبريسو

 عامر موؤيد 

فف���ي لي���ل اول ام����ض االثن���ن خرج���ت دعوة 
م���ن قبل احت���اد طلبة بغ���داد تطال���ب الطالب 

بامل�شاركة يف م�شرية ا�شتثنائية.
وبالفعل فان يوم ام�ض الثالثاء �شهد م�شاركة 
كبرية للط���الب يف م�شرية و�شلت اىل �شاحة 
التحرير ون���ددت باالعت���داءات التي ح�شلت 

على املعت�شمن فيها.
امل�شرية اال�شتثنائي���ة بح�شب و�شف الطالب 
جاءت بعد االعتداء من قبل ا�شحاب القبعات 

الزرق على املتظاهرين بالع�شي.

احلاف���ز  اأعط���ت  للطلب���ة  الكب���رية  امل�ش���رية 
اال�شايف للمعت�شمن يف �شاحة التحرير عرب 
التاأكي���د على بقائهم يف اماكنهم حلن حتقيق 

املطالب ب�شكل كامل.
ورغم التوقع���ات بعدم و�ش���ول اعداد كبرية 
من الطالب ال�شيما واأن امل�شرية اأقيمت ب�شكل 
مفاج���ئ اال انهم عك�شوا ذل���ك وقدموا باأعداد 

مهولة.
ترك���زت  الطلب���ة  رفعه���ا  الت���ي  املطال���ب  كل 
عل���ى اختي���ار حكوم���ة وطني���ة وابعادها عن 
املحا�ش�ش���ة احلزبي���ة ف�شال ع���ن اال�شتمرار 

بالثورة.

ويقول حممد علي طالب يف جامعة بغداد يف 
حديث���ه ل�)االحتج���اج( ان االعالن الذي خرج 
من احت���اد طلبة بغداد ج���اء متاأخرا لكن رغم 

ذلك فان االأعداد كانت كبرية.
وب���ن ان "اخلروج بهذا الكم الهائل ما هو اال 
تاأكي���د على ان الطلبة هم اجلدار الذي ي�شتند 

عليه الثوار حلن حتقيق املطالب"0
وا�شار اىل ان مطالبنا كطلبة ال تختلف كثريا 
ع���ن ما ينادي ب���ه من هم يف �شاح���ة التحرير 
وبقية املحافظات العراقية من ت�شكيل حكومة 
وطنية، وتقدمي قتلة اخوتنا املتظاهرين اىل 

الق�شاء .

احلراك الطالب���ي امل�شاند للثورة مل يقف عند 
التظاهر او االحتج���اج بل تطور عرب اإ�شدار 

�شحف تخ�ض احتجاجهم.
ويف جامع���ة الكوف���ة اأُعلن عن �ش���دور العدد 
االأول جلري���دة �ش���وت الطلبة ال�ش���ادرة عن 

طلبة جامعة الكوفة.
واك���د القائم���ون عليه���ا ان اجلري���دة متوفرة 
يف �شاح���ة ال�شدرين وخي���م اعت�شام جامعة 
الكوفة. واأكدوا ان اإ�شدار ال�شحيفة �شيكون 
ب�ش���كل ا�شبوعي وو�شعوا بري���دا اإلكرتونيًا 
الر�ش���ال املق���االت واملوا�شي���ع الت���ي تخ�ض 

الواقع الطالبي املراد ن�شرها يف اجلريدة.

يف النا�شرية االأو�ش���اع مل تهداأ اطالقا حيث 
قطع حمتجون يف مدين���ة النا�شرية ج�شري 
الن�ش���ر واحل�ش���ارات اأم���ام حرك���ة املركبات 
فيم���ا مت اإ�شعال االإطارات عن���د مداخل ج�شر 
االحتجاج���ي  الت�شعي���د  اإط���ار  يف  الن�ش���ر 

الراف�ض لتكليف حممد توفيق عالوي.
وق���ال م�ش���در اإن ثالث���ة ج�ش���ور مغلقة هي: 
الزيتون والن�ش���ر واحل�شارات، يف وقت اأن 
احلركة طبيعية على ج�شر ذي قار واحلديدي 
البديل. يف ح���ن �شهدت املحافظ���ة ا�شتمرار 
ال���دوام اجلزئي يف مدار�ض مدينة النا�شرية 

للمرحلة االبتدائية فقط.

 ما�ض القي�سي

التم���رد  رم���ز  االأ�شط���وري،  البط���ل 
االن�ش���اين بوج���ه اال�شتب���داد واحلكم 
االحتكاري���ة  والنزع���ة  القمع���ي 
العاملي���ة،  واالمربيالي���ة  الراأ�شمالي���ة 
مبختلف ا�شكاله���ا وتوجهاتها، الفريد 
من نوعه ارن�شتو ت�شي جيفارا، لطاملا 
ا�شرتن���ا حكاياته واقوال���ه وكم تغنت 
ب���ه االأجيال داخل كوب���ا وخارجها يف 
كل انح���اء ام���ريكا الالتيني���ة والعامل 
قاطب���ة، ذاك املغ���وار ال�شندي���د ال���ذي 
م���ا اأن �ش���ارف عل���ى مرحل���ة التعلي���م 
اجلامع���ي يف طريق���ه لي�شب���ح طبيبا، 
حت���ى هبت روح���ه لتغري م�ش���ار دربه 
بعي���دا، حي���ث ينه����ض االن�ش���ان م���ن 
رك���وده ويجاب���ه طغيان احلاك���م، فقد 
كل  ب���اأمل  وجه���ه،  عل���ى  "ي�شع���ر  كان 
�شفع���ة توج���ه اىل مظل���وم يف ه���ذه 
الدني���ا" موؤك���دا على ان موط���ن الظلم 
ه���و موطن���ه. �شم���ت جيف���ارا اأحيانا 
كثرية لي�شمع االآخرين �شجيج روحه 
الثائرة، اذ "مل ي���رد اأ�شياًء عظيمة يف 
احلياة" بقدر ما اأراد "حياة عظيمة"، 
يرويه���ا حبا حقيقي���ا متثل���ه "ال�شعلة 
الت���ي حترتق داخل مالين من بائ�شي 
البح���ث  �شعل���ة  املحروم���ن،  الع���امل 
ع���ن احلرية واحل���ق والعدال���ة"، فان 
كافة  يطب���ق" على  الذي ال  "القان���ون 
اف���راد املجتمع "يج���ب ان ال يحرتم"، 
ول���ن "ن�شتطي���ع ان ن�شب���ح م���ا نري���د 

ببقائنا على ما نح���ن عليه" مامل نغري 
من ذواتنا بتاأجي���ج الفطرة االإن�شانية 
الت���ي خلقنا الأجلها، تل���ك الفطرة التي 
ارت���وت ب���روح االأر�ض فوث���ب الوالء 
بل�شانه مناديا "التكن حمايدا يف حب 
ب���الدك، ك���ن متطرفا حتى امل���وت" فما 
نفع حياة خاوية اال من ق�شور اأج�شاد 

ب�شرية.
الثورة فكرة ال ترحل برحيل ابطالها، 
اأح���الم  م���ن  خيوطه���ا  تن�ش���ج  روح 
الثائرين املنتف�شن الهاربن من املوت 

اجلاثم فوق �شدورهم، تقتب�ض كيانها 
ورف�شه���م  حراكه���م  �شموده���م،  م���ن 
ل�ش���رور الذل واوه���ام الظالم، كا�شرة 
كل قي���ود الرجعي���ة، تن�ش���ت لكربياء 
املج���د عازفة عن ا�شن���ام اعتادت على 
االن�شي���اع لها عرب عق���ود م�شت، فعاد 
ت�ش���ي جيف���ارا حام���ال �شعل���ة الث���ورة 
االإن�شاني���ة مبالمح خمتلفة هذه املرة، 
ال�ش���رق  قل���ب  م���ن  �شرقي���ة  مالم���ح 
االأو�ش���ط، بوج���وه �شومري���ة �شمراء 
يافعة، ي�ش���ع نورها من �شم�ض ع�شتار 

وت�شتم���د قوته���ا م���ن عنف���وان باب���ل، 
حي���ث اآ�شور نحتت جمد العراق لوحة 
عريقة تزين جدران الب�شرية من �شلب 

ح�شارة بالد ما بن النهرين.
ثورة نلم�شها يف روح �شفاء ال�شراي، 
م���ن ا�شت�شه���د م���رة م���ن اج���ل الوطن 
وم���ات األف م���رة متاأمل���ا "عل���ى يد من 
يقات���ل من اجلهم"، ويف ابت�شامة عمر 
ال�شع���دون، م���ن ناجى ام���ه وهو ينقذ 
كبري ال�شن من اجل���ربوت "ال حتزين 
ي���ا اماه، ان مت يف غ�ض ال�شباب، غدا 

�شاأحر�ض اه���ل القبور واجعلها ثورة 
حت���ت ال���رتاب"، ام يف ب���راءة احم���د 
املهن���ا، م���ن اب���ى التوقف عن���د حدود 
الزم���ن و"ك���رب بحج���م الزم���ن ح���ن 
وثق���ت عد�شت���ه تاريخ ث���ورة بالدماء، 
وا�شبح عظيما م���ن العظماء"، او يف 
طي���ب خلق ثائر الطي���ب، من "احرتق 
لينري الطريق املظل���م احلالك"، ام يف 
بريق عيني ن���ور الكناين، الذي وهب 
نف�ش���ه للوطن يف �شبي���ل ان "يحيا من 
اجل���ه"، كم���ا تر�شخها اإن�شاني���ة �شارة 

وحت�ش���ن حي���ث طريقهما الث���وري " 
لي�ض مفرو�شا بالورود" بل قد �شارعا 
املوت ب���ن ما�شي اليم وم�شتقبل يكاد 

ان يتعافى.
عناوين عدة تزينت بها ثورة ت�شرين، 
فتارة ندعوه���ا م�شطفى وتارة اأخرى 
علي، مرة نطلق عليها �شجاد، واأخرى 
ن�ش���ري له���ا بك���رار، واأحيان���ا ن�شت���دل 
عليه���ا بط���ه او به���اء، ا�شب���ه بحكاي���ة 
يخت�شره���ا  ان  ميك���ن  ال  ا�شطوري���ة 
ت�شتح���دث  فنجده���ا  وحي���د،  عن���وان 
عنوانها كل ي���وم وال تكتفي بل تطلب 
املزي���د، لت���دوم وحتي���ا، يف ح���ن ق���د 
"يت�ش���ور االغبي���اء ان الث���ورة قابلة 
للهزمي���ة" او يعتق���د البع�ض "ان جنم 
الث���ورة قد اأف���ل، فاإما ان يك���ون خائنا 
او مت�شاقط���ا او جبان���ا"، ال ميك���ن لها 
اال ان تك���ون "قوية كالف���والذ، حمراء 
كاجلم���ر، باقي���ة كال�شندي���ان، عميق���ة 
�شب���اب  للوط���ن".  الوح�ش���ي  كحبن���ا 
طم���وح انتف�ض من اجل كرامته ليحيا 
بحري���ة دون ت���ردد وه���م عل���ى يق���ن 
ب���ان "اخلائفن ال ي�شنع���ون احلرية، 
الكرام���ة،  يخلق���ون  ال  وال�شعف���اء 
واملرتددين لن تقوى اأيديهم املرتع�شة 
عل���ى البن���اء"، ام���ا اأعداء احلي���اة فال 
اكرتاث له���م، لي�ش���وا اال حطبا ن�شعله 
لت�شتمر ثورتنا فمن "باع بالده وخان 
وطن���ه، مث���ل ال���ذي �ش���رق بي���ت ابيه 
ليطعم الل�شو�ض، ف���ال ابوه ي�شاحمه 

وال الل�ض يكافئه"!

املد الطالبي ميالأ التحرير مب�صرية ا�صتثنائية 

عراقيــة مبالمــح  يعــود..  "جيفــارا" 

يربهن طلبة العا�سمة بغداد بان الثورة ل تقطف الثمار دون م�ساركتهم الفعلية والأ�سا�سية 
فيها �س��واء بالتواجد او الدعم اللوج�س��تي والتح�س��يد يف مواقع التوا�س��ل الجتماعي.  فبعد 
م�س��رية كبرية يوم الحد املا�س��ي رف�ض فيها امل�ساركون ت�س��مية حممد توفيق عالوي رئي�سا 

الوزراء، ح�سد الطالب لتظاهرة جديدة.


