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ا�شتباكات بني القوات الأمنية وجهات م�سلحة يف �ساحة اخلالين

دع��وات لتظاه��رات حا�ش��دة تقوده��ا امل��ر�أة بذك��رى يومه��ا العامل��ي
دعت اللجنة املنظمة لتظاهرات ت�شرين ام�س ال�سبت �إىل اخلروج بتظاهرات حا�شدة يف بغداد وعموم املحافظات املنتف�ضة يوم غد الأحد بقيادة
املر�أة العراقية بالتزامن مع ذكرى يوم املر�أة العاملي .وقال بيان �صادر عن اللجنة املنظمة للتظاهرات �إنها "تدعو العراقيني للخروج يف تظاهرات
حا�شدة تقودها املر�أة العراقية يف �ساحات االعت�صام بالتزامن مع يوم املر�أة العاملي".
 متابعة االحتجاج
و�أ�ضاف بيان اللجن ��ة� :أن "العامل يحتفل
يف الثام ��ن م ��ن �آذار بي ��وم امل ��ر�أة بينم ��ا
ي�ش ��هد العراق تده ��ورا خطريا لأو�ض ��اع
املر�أة يف خمتلف املجاالت".
وتابع ��ت اللجن ��ة املنظم ��ة لتظاه ��رات
ثورة ت�ش ��رين� :أنها "تدعو �أبناء ال�ش ��عب
العراق ��ي للخروج ي ��وم � 8آذار بتظاهرات
حا�شـدة للت�أكيد على حـل البـرملان ورفـ�ض
الظـلم والقـوانيـن التع�سـفية".
و�أك ��دت جلن ��ة التظاهرات على �ض ��رورة
م�شاركة جميع ن�ساء العراق يف تظاهرات
ي ��وم غ ��د والت ��ي �أطل ��ق عليه ��ا ا�س ��م يوم
"الثائ ��رة العراقية" ت�أكيـ ��دا علـى دورها
البارز فـي ثورة ت�شـرين.
وت�ص ��ر �ساحات االعت�ص ��ام العراقية على
مطالبه ��ا بخ�صو�ص حل جمل� ��س النواب
وو�صفته ب�أنه جمل�س الفا�سدين.
ويته ��م املتظاه ��رون الأح ��زاب احلاكم ��ة
بع ��د العام  2003ب�سرقة �أموال العراقيني
والت�سب ��ب بخ ��راب الب�ل�اد وتده ��ور
�أو�ضاعها.
وتطال ��ب �ساح ��ات االعت�ص ��ام العراقي ��ة
با�سق ��اط العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة احلالي ��ة،
ورحي ��ل الطبق ��ة احلاكم ��ة ،والب ��دء بتلك
اخلطوات عرب حل جمل�س النواب و�إجراء
انتخابات برملانية مبك ��رة ب�إ�شراف الأمم
املتحدة.
م ��ن جهته ��م �أ�ص ��در معت�صم ��و �ساح ��ة
التحري ��ر بيان� � ًا اعلنوا في ��ه رف�ضهم طرح
� ٍأي من الأ�سماء التي �سبق رف�ضها ملن�صب
رئي� ��س ال ��وزراء يف احلكوم ��ة االنتقالية
فيما جددوا التذكري مبهام رئي�س الوزراء
املُنتظر.
وا�ضاف البيان :ت�ستمر الكتل ال�سيا�سية
بخو�ض �صراع حتا�ص�ص الدولة ،وتقا�سم
ثرواته ��ا ،متجاهل ��ة مطال ��ب ال�شع ��ب،
بت�صحيح م�سار العملية ال�سيا�سية ،ب�إنهاء
ع ��رف املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة وتوافق ��ات
ق ��وى ال�سلط ��ة ،الت ��ي تخ ��دم م�صاحله ��ا
ال�ضيقة على ح�ساب م�صلحة البالد .وهذا

م ��ا ج�سدت ��ه ث ��ورة �أكتوبر ع�ب�ر مطالبها،
ون�ضال �شبابها ال�سلمي.
و�إنن ��ا �إذ ن�ستم ��ر يف ثورتنا حتى حتقيق
املطالب التي و�ضعناها منذ بداية حراكنا،
ن�ؤك ��د وقوفن ��ا بال�ض ��د م ��ن �أي حماول ��ة
لإع ��ادة ط ��رح �أ�سماء قد رف�ضته ��ا �ساحات
االعت�صام من قب ��ل ،لت�سنم من�صب رئا�سة
ال ��وزراء ،و له ��ذا ف� ��إن الث ��ورة لي�ست يف
وارد تق ��دمي حل او ط ��رح ا�سماء من �أجل
�إخراج ال�سلطة م ��ن م�أزقها وهي متم�سكة
بال�شروط التي رفعتها ال�ساحات كخطوة
�أوىل نحو احلل.
وعليه ،ف�إن املرحل ��ة املقبلة تتطلب وجود
رئي� ��س وزراء يتعه ��د بتنفي ��ذ م ��ا حددت ��ه

الث ��ورة م ��ن قب ��ل ،بالتهيئ ��ة النتخاب ��ات
مبكرة يكون �أق�صى موعد لها ،نهاية العام
اجلاري ،لفر�ض الأمن وح�صر ال�سالح بيد
الدول ��ة ،وتقدمي قتلة املتظاهرين للعدالة،
لينال ��وا جزاءه ��م العادل .وعل ��ى جمل�س
النواب� ،إكم ��ال قانون االنتخابات متهيد ًا
حلل نف�سه لإجراء االنتخابات املبكرة.
ويف الوق ��ت ال ��ذي جن ��دد ت�أكيدن ��ا عل ��ى
التم�س ��ك باخلي ��ار ال�سلم ��ي ف�إنن ��ا وم ��ن
�أجل حف ��ظ �أمن ال�ساح ��ات واملتظاهرين،
ندع ��و ال�ضب ��اط الوطني�ي�ن يف وزارة
الدف ��اع ،للتدخ ��ل املبا�ش ��ر ،يف حماي ��ة
املتظاهري ��ن وال�ساح ��ات ،بعدم ��ا توال ��ت
ح ��االت االختط ��اف ،والقم ��ع ،دون �أن

يك ��ون ل ��وزارة الداخلي ��ة وه ��ي املعن ��ي
بحف ��ظ الأمن الداخلي� ،أي دور يف حماية
�ساح ��ات االعت�ص ��ام .وكان ��ت ا�شتب ��اكات
اندلع ��ت ي ��وم ام� ��س االول اجلمع ��ة ،بني
ق ��وات م ��ن اجلي� ��ش العراق ��ي وجه ��ات
م�سلحة ترتدي زي قوات مكافحة ال�شغب
يف بغ ��داد ،فيما �أ�ش ��ارت �أنباء عن �سقوط
قتيل م ��ن امل�سلحني .و�أف ��اد م�صدر مطلع
لـ(االحتج ��اج) ب�أنه "جرت مواجهات بني
اجلي�ش العراقي وجه ��ات م�سلحة ترتدي
زي ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب يف �ساح ��ة
اخل�ل�اين �أ�سف ��رت ع ��ن وق ��وع �إ�صاب ��ات
وجرحى بني اجلهات امل�سلحة".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه "�سق ��ط عل ��ى �إث ��ر ه ��ذه

اال�شتب ��اكات قتي ��ل م ��ن ه ��ذه اجله ��ات
امل�سلح ��ة" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن "هذه اجلهات
امل�سلح ��ة ه ��ي الت ��ي ت�ستخ ��دم القمع �ضد
املتظاهرين يف �ساحة اخلالين ،وت�ستخدم
بنادق ال�صيد ور�صا�ص ال�شوزن".
و�أ�صي ��ب  7متظاهرين وع ��دد من عنا�صر
الأم ��ن ،اجلمع ��ة ،ق ��رب �ساح ��ة اخل�ل�اين
و�س ��ط العا�صم ��ة العراقي ��ة بغ ��داد ،يف
مواجه ��ات ب�ي�ن الطرفني ،ح�س ��ب م�صادر
طبية و�أمنية.
وق ��ال م�س� ��ؤول �صح ��ي يعم ��ل يف دائ ��رة
�صح ��ة الر�صافة ببغ ��داد �إن "ما ال يقل عن
 7متظاهري ��ن �أ�صيب ��وا بج ��روح وحاالت
اختن ��اق ج ��راء قناب ��ل وغ ��ازات م�سيل ��ة

للدموع �أطلقتها قوات الأمن".
و�أو�ض ��ح امل�صدر �أن "بع� ��ض املتظاهرين
�أ�صيبوا بكرات حديدية".
من جهته ��ا� ،أعلن ��ت قيادة عملي ��ات بغداد
تعر�ض قوات �أمنية لإطالق نار مبا�شر من
�ساحة اخلالين.
وقال ��ت القيادة ،يف بيان له ��ا� ،إن "قواتهم
تعر�ض ��ت لإط�ل�اق ن ��ار مبا�شر م ��ن داخل
املتظاهري ��ن يف �ساحة اخل�ل�اين؛ ما �أدى
�إىل ج ��رح عدد من عنا�صرها (مل حتدده)؛
حيث مت نقلهم �إىل امل�ست�شفى".
ودع ��ت القي ��ادة "املتظاهري ��ن �إىل حتديد
الذي ��ن قام ��وا ب�إط�ل�اق الن ��ار م ��ن �أج ��ل
املحافظة على �سلمية التظاهر".

م ��ن جهة اخ ��رى متكن مئ ��ات املتظاهرين
العراقي�ي�ن م ��ن العودة جم ��دد ًا �إىل �ساحة
اخل�ل�اين ،و�س ��ط بغ ��داد ،بع ��د ان�سحاب
قوات مكافحة ال�شغب منها.
ومتكن املحتج ��ون من جت ��اوز احلواجز
الإ�سمنتية التي �سبق �أن و�ضعتها القوات
العراقي ��ة ،والدخ ��ول �إىل �ساحة اخلالين
الت ��ي قطعوها م ��ن خالل �إح ��راق �إطارات
ال�سيارات ،كما قطعوا الطريق امل�ؤدي �إىل
ج�س ��ر ال�سنك ال ��ذي جتمع فوق ��ه عنا�صر
الأم ��ن التابع ��ون لقيادة عملي ��ات اجلي�ش
يف بغ ��داد ،الذين ت�سلموا م�س�ؤولية حفظ
الأمن يف ال�ساحة ب ��د ًال من قوات مكافحة
ال�شع ��ب .وقال نا�شط ��ون يف احتجاجات
بغ ��داد �إن قوة مكافحة ال�شغب مل تن�سحب
ب�شكل نهائ ��ي ،بل ما زال بع�ض عنا�صرها
ف ��وق ج�سر ال�سنك ومناط ��ق �أخرى قريبة
من �ساحة اخلالين.
وتوا�صل ��ت االحتجاج ��ات يف �ساح ��ة
احلبوب ��ي مبدين ��ة النا�صري ��ة� ،إذ �شهدت
ال�ساح ��ة تزاي ��د ًا يف �أع ��داد املتظاهري ��ن،
م�ساء اخلمي� ��س ،لتجديد املطالبة بتكليف
�شخ�صي ��ة م�ستقل ��ة بت�شكي ��ل احلكوم ��ة
اجلدي ��دة ،و�إكم ��ال قان ��ون االنتخاب ��ات،
وحتدي ��د موع ��د لالنتخاب ��ات املبك ��رة،
رافع�ي�ن �شع ��ارات من ��ددة ب�إ�ص ��رار قوى
ال�سلط ��ة عل ��ى املحا�ص�ص ��ة ،ومتك�سه ��ا
بخي ��ار طرح �شخ�صي ��ات حزبي ��ة لرئا�سة
احلكومة ،بينما ب ��د�أ متظاهرون بتنظيف
ج�س ��ر الزيتون ،و�سط املدينة ،الذي �أغلق
يف ذروة االحتجاجات متهيدا الفتتاحه.
كم ��ا جتم ��ع الع�ش ��رات م ��ن ذوي امله ��ن
ال�صحي ��ة �أم ��ام دائ ��رة �صح ��ة ذي قار يف
النا�صري ��ة ،م�ؤكدي ��ن �أنهم ق ��رروا تعليق
دوامه ��م حت ��ى قي ��ام ال�سلط ��ات املحلي ��ة
باال�ستجابة ملطالبهم.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي �أكد فيه مراقبون
�أن النه ��ج احل ��ايل للأح ��زاب العراقي ��ة
�سي� ��ؤدي �إىل ت�صاع ��د االحتجاج ��ات
الراف�ض ��ة للعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،بينم ��ا
ملّ ��ح �سيا�سي ��ون �إىل بداي ��ة تدوي ��ل مل ��ف
التظاهرات.

ف����ـ����ي ي��������وم امل��������������ر�أة ال����ع����امل����ي

م���ت���ظ���اه���رات :م�����س�يرات��ن��ا رد ����ص���اع���ق ع���ل���ى م����ن ح������اول ت��ه��م��ي�����ش��ن��ا
 متابعة االحتجاج

ر�سمت الن�ساء العراقيات
اليوم �صورة جديدة لعراق
امل�ستقبل الذي تتمناه
الغالبية من املتظاهرين،
ملونة ال يطغى فيها
�صورة ّ
الأ�سود على الزهري �أو
الأحمر مث ً
ال ،كما مل يحدث
العك�س ،اجتمعن فيها من
خمتلف الأجيال واخللفيات
الدينية والثقافية
واالجتماعية ،ب�صوت واحد
�ضد الرجع ّية وال�سلطات
القمعية.

ويف خم� ��س حمافظ ��ات ،باب ��ل والنج ��ف وذي
ق ��ار وكربالء والب�صرة اىل جان ��ب بغداد ،علت
الأهازي ��ج الثوري ��ة ب�أ�ص ��وات الن�س ��اء ،وعل ��ى
الالفت ��ات الالتي حملنه ��ا ،ي�ؤكدن فيها على قوة
الكيان الن�سوي ال ��ذي حاولت الأحزاب الدينية
طيل ��ة ال�سن ��وات الفائت ��ة �إخف ��اءه وت�أطريه يف
ح ��دود و�أدوار �أق ��ل م ��ن �إمكانيات ��ه وت�أث�ي�ره
احلقيقي يف املجتمع.
وج ��اءت ه ��ذه امل�س�ي�رات احلا�ش ��دة ،بع ��د
�أ�سبوع�ي�ن تقريب� � ًا م ��ن هجم ��ات منظم ��ة عل ��ى
الن�س ��اء امل�شاركات يف التظاه ��رات ،يف مواقع
مناملتع�صبني.
التوا�صل ،من قبل جهات
ّ
ت�صف املتظاهرة �أ�سيل مزاحم ،م�شاركتها ليوم
اخلمي� ��س ،يف امل�سرية الن�سوي ��ة قائلة "�شعرنا
�أنن ��ا يف مكانن ��ا الطبيع ��ي ،ن�سان ��د �شبابنا يف
�صناعه القرار واختيار م�صرينا".
ومن الر�سائل التي �أرادت املتظاهرات �إي�صالها
عرب ه ��ذه امل�سريات� ،أن "امل ��ر�أة العراقية كانت
وم ��ا زالت �سند ًا وذخ ��ر ًا لبلده ��ا و�أوالد بلدها،
ولن تتخ ّلى عنهم" وفق املتظاهرة ميّا�سة.
وتتم ّنى ميّا�سة �أن ت�شهد هذه املرحلة وما يتبعها
"�إعادة االعتبار للم ��ر�أة العراقية كقوّ ة جبّارة
و�إن�سان كامل الأهلية واحلريّة والإرادة ،مثلها

الرجل" م�ضيف ًة "ال ثورة من دون املر�أة".
وتق ��ول زين ��ب "ر�سالتي هي �أن نعط ��ي الن�ساء
الفر�صة للم�شاركة يف كل �شيء".
م ��ن جهتها ،ترى املتظاهرة ب ��ان ليلى �أن مطلب
العراقي ��ات من خالل هذه امل�سريات هو "مطلب
الثورة نف�سها باعتبارها ورقة �ضغط ،خ�صو�ص ًا
�أن احلكومة ماطلت مبا فيه الكفاية" يف حتقيق
مطالب املتظاهرين.
وتقول بان �إن امل�سريات �أي�ض ًا خرجت منتف�ضة
عل ��ى "الطع ��ن والرجع ّي ��ة يف خطاب ��ات ق ��ادة
امليلي�شي ��ات �ض ��د تواج ��د الن�س ��اء يف �ساح ��ات
االعت�صام".
ت�شاركه ��ا املتظاهرة مرح هذه الفك ��رة ،ب�إ�ضافة
تف�صيل �أن امل�سريات تبعث ر�سالة للمتع�صبني،
ه ��ي �أن "الدين ال يقت�صر عل ��ى حجاب و�صوت
امل ��ر�أة واختالطه ��ا بالرجل و كل ّم ��ا انتقدمتونا
�سنعلي �صوتنا �أكرث و�أكرث".
وت�ص ��ف م ��ا �شاهدت ��ه �أثن ��اء م�شاركته ��ا يف
االحتجاج ��ات "ال �أن�س ��ى �ص ��وت ام ��ر�أة عجوز
كان ��ت جت ��ر نف�سها ج ��ر ًا وهي ت�ص ��رخ وتنادي
با�سم العراق".
وتتاب ��ع قوله ��ا "�أ ّم ��ا ال�شبّان كانوا ق ��د �شك ّلوا
حزام� � ًا يطوقنا به ��دف حمايتنا م ��ن �أي هجوم

حمتم ��ل ،ر�أيت رج�ل ً�ا مي�ش ��ي م�ستعين� � ًا بع ّكاز
معهم� ،أعتق ��د �أنه م�صاب ،وعل ��ى الرغم من ذلك
�أ�ص ّر على دعمنا".
يف ذات ال�سياق ،تقول املتظاهرة ن�سرين "هذه
امل�س�ي�رة حتت هكذا �سلطة غليظة الذهن جاهلة
العق ��ل غافل ��ة ع ��ن التق ��دم �ستك ��ون ردا مباغتا
و�صاعق ��ا لعقوله ��م ،عقولهم الت ��ي حاولت كيّنا
وو�ضعن ��ا يف مو�ض ��ع هام� ��ش ،خ ��روج الن�ساء
به ��ذه الكمي ��ات امللفت ��ة وقيادته ��ا للم�س�ي�رات
وكتابة ال�شعارات يعرب ع ��ن رغبتها يف �إ�سقاط
الكث�ي�ر من املنظوم ��ات التي تقيّده ��ا وحتد من
ح�ضورها".
وتتف ��ق �أمين ��ة معه ��ا بالق ��ول �إن "امل ��ر�أة ج ��زء
�أ�سا�س ��ي يف املجتم ��ع .انته ��ى زم ��ن التهمي�ش"
م�ضيفة لـ"ارقع �صوت ��ك"" :نريد �إلغاء فكرة �أن
املر�أة خلقت للطبخ والرتبية فقط ،نحن نعي�ش
يف ه ��ذا الوط ��ن ،ولن ��ا حقوق ،خرجن ��ا نطالب
بها".
ون�ش ��رت النا�شط ��ة تب ��ارك من�ص ��ور� ،أم� ��س
الأربع ��اء� ،ص ��ورة له ��ا يف �إح ��دى التظاهرات،
حت ّفز م ��ن خاللها الن�ساء لن�ش ��ر �صورهن �أي�ض ًا
دعم� � ًا للم�س�ي�رات الن�سوي ��ة ،وبالفع ��ل �شاركت
ع�شرات الن�ساء معها �صورهن.
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بالمكشوف

م�ست�شارية "عالزمل خليها"
 عالء ح�سن
م�ست�شاري ��ة الأم ��ن الوطن ��ي ن�سخ ��ة
�أمريكي ��ة من ابت ��كارات م�س�ت�ر برمير ،
�أول من ت ��وىل املن�صب موف ��ق الربيعي
وبع ��ده عب ��د الك ��رمي العنزي ث ��م قا�سم
داود وي�شغل ��ه حالي� � ًا فال ��ح الفيا� ��ض ،
والرج ��ل كان من قياديي ح ��زب الدعوة
ّ ،
ف�ضل �أن يك ��ون الرجل الثاين يف تيار
الإ�صالح بزعامة �إبراهيم اجلعفري بعد
خ ��روج الأخري م ��ن الدع ��وة اعرتا�ض ًا
على تويل نوري املالك ��ي الأمانة العامة
للحزب ومن�صب رئي�س جمل�س الوزراء
لدورتني متتاليتني .
يف االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة الأخ�ي�رة،
حتال ��ف الفيا� ��ض م ��ع حي ��در العب ��ادي
و�سرع ��ان م ��ا ترك ��ه ليكون �أح ��د �صقور
حتال ��ف الفتح  ،عرف عن الرجل �إنه كان
مهند� ��س العالقات العراقي ��ة ال�سورية ،
�أما الواليات املتحدة فعولت عليه ليحقق
تناغم املواقف ب�ش�أن بع�ض الق�ضايا بني
وا�شنط ��ن وطهران  ،ول ��دوره املحوري
يف م ��د خط ��وط التوا�ص ��ل ب�ي�ن بغ ��داد
ودم�ش ��ق ا�ستط ��اع احل�ص ��ول على دعم
رئي� ��س النظ ��ام ال�س ��وري ب�ش ��ار اال�سد
لوالي ��ة ن ��وري املالك ��ي الثاني ��ة  ،فيم ��ا
تخل ��ى قيادي ��ون يف حزب الدع ��وة عن
ت�صريحاته ��م �ض ��د الأ�س ��د عل ��ى خلفي ��ة
اته ��ام نظام ��ه بتفج�ي�ر مبن ��ى وزارتي
اخلارجية واملالية.
م�ست�شار الأمن الوطني و�أحيان ًا القومي
فال ��ح الفيا� ��ض ،ع ��ادة م ��ا يتعر�ض �إىل
انتق ��ادات جه ��ات �سيا�سي ��ة والأو�س ��اط
ال�شعبي ��ة يف حال حدوث �أي خرق �أمني
 ،لكنه يف�ضل ال�صم ��ت مبزاعم �أن العمل
الأمني ذو طاب ��ع �سري ال يجوز الك�شف
ع ��ن تفا�صيل ��ه حفاظ� � ًا عل ��ى ال�سي ��ادة
الوطنية.
الفيا� ��ض كغ�ي�ره م ��ن كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن
�،أدىل بت�صريح ��ات بع ��د �أ�سب ��وع م ��ن
ان ��دالع انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن ،ت�ضمن ��ت
عب ��ارات تهدي ��د للمحتج�ي�ن للدف ��اع عن
الدولة والنظام ال�سيا�سي  ،ومع ت�صاعد
حرك ��ة االحتج ��اج ّ
،ف�ضل الرج ��ل العمل
خل ��ف الكوالي� ��س للحف ��اظ عل ��ى �سيادة
العراق  ،و�أ�صدر بيان ًا نفى فيه م�شاركته
يف تظاه ��رة نظمت �أم ��ام مبنى ال�سفارة
الأمريكي ��ة يف بغ ��داد ،تطال ��ب برحي ��ل
القوات الأجنبية.
م�ست�شاري ��ة الأمن الوطن ��ي  ،ف�شلت يف
الك�شف عم ��ا يعرف بالطرف الثالث على
الرغم من انت�شار �إعداد من �أفرادها يف
�ساحات التظاهر يف بغداد واملحافظات،
لتحقي ��ق �شع ��ار ف ��وت بيه ��ا وعال ��زمل
خليها.

مدل اي�ست مونيتر :محتجون غا�ضبون يرجعون �إلى ال�شارع وبقوة
 ترجمة حامد �أحمد
من ��ذ �صباح ي ��وم اخلمي� ��س املا�ضي
ب ��د�أ متظاه ��رون ب�إغالق ع ��دة طرق
وتقاطع ��ات م ��ع ح ��رق �إط ��ارات يف
حمافظة الب�صرة احتجاجا على �آلية
اختيار مر�شح لت�شكيل حكومة قادمة
 .وكال ��ة  DPAاالملانية لالنباء نقلت
عن �شهود عيان قولهم �أن متظاهرين
غا�ضبني ب ��د�أوا منذ �ساعات ال�صباح
االوىل باغ�ل�اق التقاطعات التجارية
وحرق �إطارات ملن ��ع مرور العجالت
.
حمتج ��ون عراقي ��ون واظب ��وا عل ��ى
احتجاجاته ��م عل ��ى م ��دى �أ�شهر �ضد
ف�ساد حكومي و�سوء �إدارة مع غياب
خدمات وتدخالت خارجية .
وبالتزام ��ن م ��ع الإج ��راءات
االحرتازية ملنع التجمعات خوف ًا من
ع ��دوى فايرو�س كورون ��ا امل�ستجد ،
قال ��ت املحتجة فاطم ��ة  18من بغداد
يف �ساح ��ة التحري ��ر لوكال ��ة فران�س
بر� ��س " الفايرو� ��س احلقيق ��ي ه ��م
ال�سيا�سي ��ون العراقي ��ون �أنف�سه ��م ،
نح ��ن حم�صنون منهم ومن كل �شيء
�آخر ".
عرب �ساحات االحتجاج يف العا�صمة تتعر� ��ض الطالق ��ات ن ��ار وعب ��وات الآن  .من املفرت�ض كمواطنني عاديني
بغداد وبقي ��ة املحافظ ��ات اجلنوبية م�سيل ��ة للدم ��وع تق ��وم الآن بتوزيع �أن نك ��ون معتمدين عل ��ى م�ؤ�س�سات
تزداد التظاهرات زخم ًا �ضد احلكومة كمامات ومعقمات .
حكومية لتوفري هذه امل�ستلزمات ".
وذلك منذ ت�شرين الأول .
ومت�ض ��ي فاطم ��ة بقوله ��ا " حتى يف مع تعطيل دوام املدار�س واجلامعات
خ ّي ��م توفر خدم ��ات طبي ��ة من�صوبة الأزمن ��ة االعتيادي ��ة واق ��ع النظ ��ام ودور ال�سينم ��ا ومراك ��ز الت�س ��وق
من ��ذ �أ�شه ��ر ملعاجل ��ة املتظاهري ��ن ال�صحي متدهور يف العراق  ،فكيف العام ��ة ب�سب ��ب �إج ��راءات احرتازية

�ض ��د فايرو� ��س كورون ��ا  ،كان هناك
توقعات م ��ن احتمالي ��ة تراجع زخم
االحتجاج ��ات ب�سب ��ب ذل ��ك  .ولك ��ن
ت�شه ��د ال�ساحات توافد طلبة ملد زخم
االحتجاج ��ات �ض ��د احلكومة  .وقال
حمتج ��ون �إنه ��م واجه ��وا تهدي ��دات

وكان ��ت ق ��وات �أمنية ق ��د ا�ستخدمت
قذائ ��ف م�سيل ��ة للدم ��وع ور�صا� ��ص
مطاطي وقناب ��ل �صوتي ��ة باال�ضافة
اىل ر�صا�ص حي وحتى بنادق �صيد
لتفريق حمتجني .
من ��ذ  1ت�شري ��ن االول ا�ست�شه ��د م ��ا
اليقل ع ��ن  550متظاهر ًا وما يقارب
م ��ن  30,000جريح �آخ ��ر �أغلبهم من
املتظاهرين .
حممد  ،طال ��ب جامعي من الديوانية
يقول " الأحزاب ال�سيا�سية والف�ساد
هما وب ��اء �أك�ث�ر خط ��ورة بكثري من
الأمرا�ض املعدية مثل كورونا  ،نريد
�أن نتخل� ��ص من هذا الوب ��اء املتمثل
بهم لأنهم د ّمروا العراق ".
النا�شط خليل اال�سدي من النا�صرية
واملتواج ��د يف �ساحة التحرير يقول
" يف كل الأحوال كل ان�سان معر�ض
للم ��وت �إن كان ب�سب ��ب فايرو� ��س �أو
مواجهة �ضد احلكومة  ،ولكن هذا ال
ي�شكل خوف ًا بالن�سبة يل � ،أنا م�ستعد
�أن ا�ضح ��ي بنف�سي م ��ن �أجل �إحداث
تغي�ي�ر يف العراق بد ًال م ��ن �أن �أكون
طريح فرا�ش ب�سبب فايرو�س ".
وا�ضاف اال�سدي قائ ًال " عدد الوفيات
من الفايرو�س الميك ��ن مقارنته ب�أي
�أك�ث�ر خطورة م ��ن كورون ��ا التي ما �ش ��كل من الأ�شكال م ��ع عدد ال�ضحايا
ت ��زال ت�ضيف اىل ح�صيلة القتلى من الذين قتل ��وا ب�سبب �إطالق ��ات نارية
وقذائ ��ف غ ��از م�سيلة للدم ��وع �أثناء
�ضحايا ُجدد .
وهت ��ف حمتج ��ون �ضد ق ��وات �أمنية االحتجاجات ".
بقولهم " قنا�صيكم لن يردعونا  ،وال
عن مدل �إي�ست مونيرت
نخاف من كورونا "

ال���ت���ك ت������ك ..ا����س���ت���راح���ة ف����ي ح���ال���ة �إن������ذار
 متابعة االحتجاج
م ��ن ال�صع ��ب �إيق ��اظ �صاح ��ب عجل ��ة
«الت ��ك تك» عب ��د احلمي ��د ال�سع ��دي من
�إغفاءته الق�صرية ،بعد �ساعات من عمل
�ش ��اق ،يف نقل املتظاهري ��ن وامل�صابني
والأعمال الأخ ��رى التي تتطلبها �ساحة
التظاه ��ر واالعت�ص ��ام وامتداداته ��ا،
�إال �أن «الف�ض ��ول» ،يدف ��ع �إىل ذل ��ك ،فهو
ي�أخذ غفوته �أمام عجلته ،وو�سط زحام
املتظاهرين وو�سائ ��ط النقل الب�سيطة،
ورمبا يوقظه فج�أة انفجار قنبلة غازية
�أو �صوتي ��ة� ،أو �صوت �إطالق ر�صا�ص،
�إال �أنها "غفوة اال�ضطرار والت�أهب".
يقول ال�سع ��دي �إنه اعتاد ه ��ذه احلالة،
وخالل رحلة املتاعب البد من ا�سرتاحة،
ولو لدقائ ��ق� ،أف�ضل من موا�صلة العمل
وارت ��كاب �أخط ��اء ،يف وق ��ت ق ��د يكون
اخلط�أ باهظ النتائج.
ويعم ��ل �صاح ��ب «التك ت ��ك» يف منطقة
�شعبي ��ة ،من ال�صب ��اح الباكر حتى وقت

الغ ��روب ،حي ��ث يق ��وم بنق ��ل الب�ضائع
والأ�شخا� ��ص مقاب ��ل �أج ��ور ب�سيط ��ة،
تكفي بالكاد متطلبات معي�شة متوا�ضعة
له ولعائلته� ،إال ان ��ه ان�ضم �إىل �صفوف
املتظاهري ��ن من ��ذ بداي ��ة انتفا�ض ��ة
�أكتوب ��ر ،بع ��د �أن ا�ش�ت�رى «بالتق�سيط»
عجل ��ة «ت ��ك ت ��ك» م�ستعمل ��ة ،و�أعطاها
لأخي ��ه ال�صغ�ي�ر ،ال ��ذي ح ��ل حمله يف
ك�سب القوت.
وعندما علم ال�شخ�ص الذي ا�شرتى منه
تل ��ك العجلة مبا يقوم ب ��ه� ،ش ّد على يده
بقوة ،و�أبلغه �أنه لن ي�أخذ �أي مبلغ� ،إىل
�أن تتحقق الأه ��داف التي �ضحى بعمله
وبنف�س ��ه م ��ن �أجله ��ا "لأنه ��ا مطالب كل
ال�شعب العراقي" .
وي�ضي ��ف ال�سع ��دي� ،أنه �أنه ��ى درا�سته
الإعدادي ��ة بتف ��وق� ،إال �أن ��ه مل ي�ستط ��ع
دخ ��ول اجلامعة ،لأن ��ه كان جمرب ًا على
العم ��ل ،بع ��د وف ��اة وال ��ده «يف ظروف
غام�ض ��ة» ،فيم ��ا تتطل ��ب الدرا�س ��ة
اجلامعية حالة مادية �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل

�أن الكث�ي�ر من اخلريج�ي�ن اجلامعيني،
م�صريهم البطالة ،ومنهم من ميار�سون
نف�س عمله.
ويتح ��دث عب ��د احلمي ��د ع ��ن �ساح ��ة
االعت�ص ��ام والتظاه ��ر ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
عم ��ل «الت ��ك ت ��ك» ال يقت�ص ��ر عل ��ى نقل
املتظاهرين وامل�صابني ،حيث يتقدمون
ال�صفوف غري مبال�ي�ن بالعر�ض لقنابل
الغاز والدخان وحت ��ى الر�صا�ص ،وقد
�سق ��ط منه ��م العدي ��د م ��ن القتل ��ى ،كما
تعر�ض ��ت بع� ��ض عجالتهم للح ��رق من
قبل قوات ال�شغب وامليلي�شيات ،ب�سبب
روحيتهم الوطنية ،وا�شتهارهم كرموز
يف �ساحات االحتجاج.
وي�ؤكد ال�سع ��دي رف�ضه ورف�ض زمالئه
ا�ستالم �أي مبلغ «م�ساعدة» من �إخوتهم
املتظاهري ��ن ،لأن عمله ��م يف ال�ساحات
خدم ��ة للوط ��ن ،ولي� ��س لأ�شخا� ��ص،
مو�ضح� � ًا �أن عجلته كث�ي�ر ًا ما تخ�ضبت
بالدم وهو ينق ��ل امل�صابني� ،إىل املفارز
الطبية الثابتة.

"خ ّله بكل كلب تذكار" ..متظاهرون يحتفون مبيالد عمر �سعدون
 متابعة االحتجاج
ت ��ويف قب ��ل  97يوم ًا م ��ن موع ��د والدته،
وك�أن الر�صا�ص ��ة �أب ��ت �إال �أن متنع ��ه م ��ن
�إمتام ال� �ـ 22ربيع ًا من عم ��ره ،هكذا يقول
�أ�صدق ��اء عمر �سع ��دون بهذا الي ��وم ،وهم
يحتلف ��ون بـ"عيد ميالد" املتظاهر املقتول
يف حمافظ ��ة ذي قار ،يف "في�سبوك" ويف
�ساحات االحتجاج.
ال يعلم �أي �أحد عدد املحتفلني بذكرى مولد
عم ��ر �سع ��دون يف حياته ،قب ��ل �أن ي�صبح
النجم الأبرز يف �ضحايا انتفا�ضة ت�شرين
بعد �صفاء ال�سراي حيث يهنئه الآالف يف
كل البقاع داخل العراق وخارجه ،بذكرى
مولده الـ 22امل�صادف اليوم � 5آذار ،وبكل
"قلب متعوب" �أ�صبح له تذكار ،مثلما كان
يرغ ��ب ويعتقد بال�ضبط ،كما تظهر النبذة
الت ��ي تقع عليها عي ��ون امل ��ارة والزائرين
حل�ساب عمر �سعدون على "في�سبوك".
بل �شمل تذكاره ،القلوب غري املتعبة ،حتى

اتعبه ��ا برحيل ��ه اال�ستثنائ ��ي ،فابت�سامته
التي ال تخلو منها �ص ��ورة ت�ضم مالحمه،
ت�ستف ��ز الربيع داخل ال�ص ��دور ،و�سرعان
م ��ا ي�شع ��ر من ي ��راه بـ"ذن ��ب البق ��اء على
قي ��د احلياة" ،ليتحوّ ل ربي ��ع ال�صدور �إىل
خريف ،كما يق ��ول ن�شطاء احتفلوا بـ"عيد
ميالده" ،وهو حتت الرثى.
جمموع ��ة مقارب ��ات وتفا�صي ��ل جتمع ��ت
و�أحاط ��ت عم ��ر جعلت ��ه جنم� � ًا �ساطع ًا يف
�سم ��اء �ضحايا ت�شرين ،فف�ض�ل ً�ا عن �صغر
عم ��ره ووجه ��ه البا�س ��م ،وكون ��ه ابن ذي
ق ��ار املحافظ ��ة الأب ��رز و�أيقون ��ة الرف� ��ض
الت�شريني ،انت�شرت �أول �صورة لعمر بعد
مقتله ،وهو واقف �أمام �صورة ر�سمت يف
نفق التحرير ل�صف ��اء ال�سراي الذي �سبقه
ب� �ـ 30يوم� � ًا فق ��ط ليتح ��ول �إىل رم ��ز بني
�ضحاي ��ا انتفا�ض ��ة ت�شرين ،قت ��ل ال�سراي
بقنبل ��ة بالر�أ�س يف ال� �ـ 28ت�شرين الأول،
والتح ��ق ب ��ه عمر �سع ��دون يف ال� �ـ 28من
ت�شرين الثاين .2019

قت ��ل عمر ،يف "جم ��زرة النا�صري ��ة" التي
حدث ��ت عل ��ى ي ��د الفري ��ق الرك ��ن جمي ��ل
ال�شم ��ري والتي �أطاحت بعادل عبداملهدي
و�أجربت ��ه عل ��ى اال�ستقال ��ة م ��ن من�صب ��ه،
كان عم ��ر يح ��اول ال ��ذود ع ��ن متظاه ��ر
م�ستل � ٍ�ق حت ��ت واب ��ل م ��ن ال�ض ��رب عل ��ى
�أي ��دي الق ��وات الأمنية التابع ��ة لل�شمري،
قب ��ل �أن يقوم رجال الأم ��ن الذين يوفرون
احلماي ��ة لزميله ��م وه ��و ينه ��ال بال�ضرب
على �أح ��د املتظاهرين ،ر�صا�صة �إىل ر�أ�س
عمر �سع ��دون لي�سق ��ط وهو ف ��احت عينيه
الغا�ضب ��ة ،قبل �أن تتعاىل الأ�صوات حوله
مت�أمل ��ة وه ��ي تن ��ادي "عم ��ر" ،كم ��ا يظهر
املقطع امل�صور الذي وثق حلظة مقتله.
وان�شغل ��ت و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي،
من ��ذ �أن ع�ب�رت ال�ساع ��ة ال� �ـ 12لي�ًل اً�ا م ��ن
ً
ً
منت�ص ��ف لي ��ل الأربع ��اء املا�ض ��ي ،بتقدمي كان حماطا بـ� 6أ�شخا�ص من �أ�صحابه وهم الته ��اين بذك ��رى مي�ل�اده عل ��ى مت�صفحه
الته ��اين لعم ��ر �سع ��دون مبنا�سب ��ة ذكرى يحتفل ��ون ب ��ه ،احتفل الآالف عل ��ى مواقع ال�شخ�ص ��ي يف "في�سب ��وك" ،كم ��ا ج ��رت
ميالده الـ ،22ويف الوقت الذي ن�شر مقطع التوا�صل االجتماعي مبيالد �سعدون.
العادة �أن يفعلوا خالل حياته.
فيدي ��و مليالد عم ��ر الـ 21قبل ع ��ام من الآن ومل مين ��ع غياب عم ��ر� ،أ�صحابه من كتابة
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احتفاء بعيد المر�أة ..هتافات و�أهازيج الن�ساء في انتفا�ضة ت�شرين
ً
 ذي قار  /ح�سني العامل
ُتع ��د �سع ��ة م�شاركة امل ��ر�أة يف تظاه ��رات ت�شرين
العراقي ��ة م ��ن �أب ��رز التح ��والت االجتماعي ��ة يف
مرحلة ما بعد ع ��ام  ، 2003حيث ا�ستعادت املر�أة
الثورية جمد �صوتها امل�ؤثر يف �ساحات وميادين
التظاهرات و�أخ ��ذت تت�صدر التظاهرات ال�شعبية
وتق ��ود رجاله ��ا ون�ساءه ��ا وه ��ي تهت ��ف وته ��زج
بح�ش ��ود املتظاهرين م ��ن دون �أي ح ��رج ذكوري
من جمهور املتظاهرين من الرجال  ،كما تقا�سمت
امل ��ر�أة كل �أ�صن ��اف القم ��ع والرتوي ��ع واالغتيال
واالختط ��اف مع �أخيها الرج ��ل من دون �أن تنثني
�أو تتخلى عن دورها ومكت�سباتها الثورية.
وم ��ع حلول عيد امل ��ر�أة العاملي ت�ستذك ��ر �صحيفة
االحتج ��اج �ش ��ذرات م ��ن الأهازي ��ج والهتاف ��ات
التي رددته ��ا املتظاهرات يف ع ��دد من املحافظات
العراقية املنتف�ضة.
حيث هتف ��ت ن�ساء العراق �ضمن فعاليات م�سرية
( بنات ��ك ي ��ا وطن ) الت ��ي انطلقت ي ��وم اخلمي�س
( � 13شب ��اط  ) 2020لل ��رد عل ��ى حمل ��ة الت�شوي ��ه
والت�شوي�ش التي تنتهجها �أحزاب و�أتباع ال�سلطة
للني ��ل من دور املر�أة العراقي ��ة يف التظاهرات ( :
هاي ��ه بناتك يا وطن هايه  ،لب�س ��ن الغريه ورفعن
الراي ��ه ) و ( ياهو الـكـ ��ال �صوتـﭻ عوره � ،صوتـﭻ
مفتاح الث ��وره) و ( يا �أبطال جيناكم  ،كل ال�شعب
وياك ��م ) و ( ياهو الـكـال هي ��دي � ،صوتـج عالظلم
زي ��دي ) ومعنى الهت ��اف الأخ�ي�ر � :أي من قال لك
اركن ��ي اىل ال�صم ��ت واال�ستكان ��ة  ،ب ��ل علي ��ك �أن
ترفع ��ي �صوتك وتوا�صل ��ي الهتاف بوج ��ه الظلم
والظاملني.
كم ��ا رددت املتظاهرات من ن�س ��اء الوطن هتاف (
هاي ��ه بناتك يا وطن ..م ��ا طلعن بتغريدة )  ،وذلك
يف ا�شارة اىل ا�ستقاللية قرار املر�أة يف م�شاركتها
بالتظاهرات  ،و�إن تلك امل�شاركة جاءت تلبيه لنداء
الوطن ولي�ست تلبية لدعوة �سيا�سية من زعيم �أو
رئي�س حزب �سيا�سي.
فيم ��ا هتفت ن�س ��اء حمافظ ��ة بابل ي ��وم اخلمي�س
( � 13شب ��اط  ) 2020و�ضم ��ن فعالي ��ات م�سرية (
بناتك يا وطن) :
هايه بناتك يا وطن هايه
رفعة الرا�س وبينه الكفايه
مو جوكرية ال وال خانت
بنت العراق و�شايله الراية
احنه بنات ان�ضمد اجروحك
ومن �ألف ليلة ان�سمعك احـجـاية
يعراق ملا تنتخي بينه
لآخر الكون وياك م�شايه
هايه بناتك يا وطن هايه
رفعة الرا�س وبينه الكفايه
وهتف ��ت متظاه ��رات كرب�ل�اء يوم االربع ��اء ( 19
�شباط ) 2020
:
احنه بناتك �صوت الثورة

ال حتزن يا عراقي بجرحك ،
احنه بناتك �صوت الثورة
اخذ عيوين تلوك ب�صبحك ،
احنه بناتك �صوت الثورة
البد يوم ي�شور ملحك ،
احنه بناتك �صوت الثورة
زامط بينه وروح بفالك ،
احنه بناتك �صوت الثورة
نـجـفيها بكل ديره اداللك ،
احنه بناتك �صوت الثورة
ال حتزن يا عراقي بجرحك ،
احنه بناتك �صوت الثورة
نتنف�س كل احنه بجالك ،
احنه بناتك �صوت الثورة
نو كـف كلنه بوجه الظامل ،
احنه بناتك �صوت الثورة
وردد متظاه ��رو ومتظاه ��رات كرب�ل�اء ي ��وم 21
�شباط  2020يف م�سرية العوائل هتاف ( هله هله
بالعراق  ،كايف مو دوم التفاف (
ويف م�ساجل ��ة هتافي ��ة دارت ب�ي�ن املتظاهري ��ن
واملتظاهرات م ��ن الطلبة امل�شاركني يف تظاهرات
حمافظ ��ة مي�سان يوم االثن�ي�ن ( � 17شباط 2020
) :حي ��ث ردد الطالب( هايه �شباب ��ك يا وطن هاية
� ،ضح ��ت ابدمها ورفعت الرايه ) فرتد الطالبات (
هاي ��ه بناتك يا وطن هايه � ،ضحت ابدمها ورفعت
الرايه(.
فيم ��ا هتف ��ت متظاه ��رة مي�ساني ��ة واملتظاه ��رون
ي ��رددون خلفها ي ��وم الثالث ��اء ( � 18شباط 2020

(:
انه ابن دجله وفرات وحــك رب الذاريات
انه بامليدان معروفه هويتي
ثورة الع�شرين تاريخي و�صمودي
وكذل ��ك رددت التظاه ��رات الن�سوي ��ة يف مدين ��ة
الب�ص ��رة �ضمن فعاليات م�س�ي�رة (بناتك يا وطن)
يوم اخلمي�س ( � 13شباط :) 2020
( هايه بناتك يا وطن هايه � ،ضحت �إبدمها ورفعت
الراية ) و ( من�صورين والنا�صر الله ).
فيما هتفت متظاهرة بغدادية وخلفها تردد جموع
املتظاهرين حتت ن�صب احلرية:
من زاخو حلدود الب�صرة  ...للتغري نفجر ثورة
من �شاطي الفاو التلعفر  ...للتغري نفجر ثورة
من �أربيل وهيت وبدره  ...للتغري نفجر ثورة
من دهوك ومن ذي قار  ...للتغري نفجر ثورة
من بابل وجنف و�أنبار  ...للتغري نفجر ثورة
من زاخو حلدود الب�صرة  ...للتغري نفجر ثورة
من هبة �شعبي ابغداد  ...للتغري نفجر ثورة
�ضد ال�سارق والف�ساد  ...للتغري نفجر ثورة
رايتنه تلوح ومنت�صره  ...للتغري نفجر ثورة
يف ح�ي�ن طاف ��ت م�س�ي�رة ن�سائي ��ة ح ��ول �ساح ��ة
التحري ��ر يف يوم اخلمي� ��س ( � 13شباط ) 2020
وهي تردد :
من بغداد لكل العامل  ....كلنا �أحرار
من بغداد الكرد�ستان  ....كلنا �أحرار
�شعبك يا حاكم جوعان  ....كلنا �أحرار
من الب�صره الكرد�ستان  ....كلنا �أحرار
مرنيد ذل وطغيان  ....كلنا �أحرار

من ذي قار الكرد�ستان  ....كلنا �أحرار
�شعبك يا حاكم جوعان  ....كلنا �أحرار
فيما هتفت متظاهرة اخرى وجمهور املتظاهرين
ي ��ردد خلفه ��ا يف �ساحة التحرير ي ��وم االحد ( 16
�شباط : )2020
( ي�سالب ��ه ي�سالبه  ،هذه الوطن مو غابه ي�سالبه )
و ( الفا�سد خل يتكرت ال يندك بينه)
ورددن ن�س ��وة حمافظ ��ة الديواني ��ة يف يوم ( 30
ت�شري ��ن الث ��اين  ( ) 2019امل ��وت عاحلـ ��ك مو�ش
عالو�ساده ) .
فيم ��ا هتفت متظاهرة من النا�صرية يوم االثنني (
� 17شباط  ) 2020واجلمهور يردد خلفها :
انه بنت النا�صرية
انه بنت ذي قار �آنه � ،آنه بنت النا�صرية
كلي مرحب لو اجيتي � ،آنه بنت النا�صرية
�ساحة احلبوبي بيتي � ،آنه بنت النا�صرية
ابد ما عوفن ق�ضيتي � ،آنه بنت النا�صرية
انه عنواين البطولة � ،آنه بنت النا�صرية
انه تاريخ وا�صاله � ،آنه بنت النا�صرية
وياكم اطلع يا اخوتي � ،آنه بنت النا�صرية
ابد ما اعوفن مكاين � ،آنه بنت النا�صرية
لبوه تعرف كلها بيه � ،آنه بنت النا�صرية
وكذل ��ك هتف ��ن املتظاه ��رات يف �ساح ��ة احلبوبي
بالنا�صري ��ة ي ��وم اخلمي�س ( � 13شب ��اط ، )2020
( �صوت املر�أة ثورة).
كم ��ا رددت املتظاه ��رات واملتظاهري ��ن م ��ن طلبة
جامع ��ة ذي قار ي ��وم االثن�ي�ن (  28ت�شرين االول
 ) 2019عن ��د انط�ل�اق التظاه ��رات م ��ن مبن ��ى

اجلامع ��ة باجت ��اه �ساح ��ة التظاه ��رات يف �ساحة
احلبوب ��ي العدي ��د من الهتاف ��ات من قبي ��ل ( هاي
هاي النا�صرية منوت ع�شره منوت ميه  ،انه قافل
عالق�ضي ��ة )  ،كم ��ا رددوا ( ال�شع ��ب يري ��د ا�سقاط
النظام ).
يف ح�ي�ن هتفت ن�ساء النا�صري ��ة يف تظاهرة يوم
اخلمي�س ( � 6شباط  ) 2020ت�ضامنا مع متظاهري
النجف وتابينا ل�ضحاياها ( ي�شبان �إوياكم للوحه
) �أي معك ��م حت ��ى املوت  ،وكذل ��ك هتفن و ( ولدنه
ا�سب ��اع والب�ي�رغ يرفعون ��ه ) و ( من ذول ��ه ا�سمع
وتعل ��م ) و ( ي ��ا اب ��ن �صب ��ار ال تدف ��ن عراري� ��س
طلعوا من الدنيه مفالي�س )  ،وابن �صبار هو احد
متعهدي دفن املوتى يف مقربة النجف.
فيما هزجت النا�شطة الن�سوية نهاوند تركي التي
تعر�ض ��ت يوم ال�سبت (  18كانون الثاين ) 2020
ملحاولة اغتيال جنت منها هي وزوجها باعجوبة
هتاف ��ات و�س ��ط جم ��وع الن�س ��وة املتظاهرات يف
�ساح ��ة احلبوبي يوم ال�سب ��ت ( � 15شباط 2020
):
�آنه بنت ذي قار �آنه � ،آنه بنت النا�صرية
الزم اطلع يا خواين � ،آنه بنت النا�صرية
ما اقبل كـاعده اعاين � ،آنه بنت النا�صرية
ابد ما اعوفن مكاين � ،آنه بنت النا�صرية
لبوه تعرف كلها بيه � ،آنه بنت النا�صرية
وكذل ��ك رددت النا�شط ��ة نهاوند ترك ��ي التي د�أبت
عل ��ى ت�ص ��در تظاهرات طلب ��ة جامع ��ة ذي قار يف
�ساحة احلبوبي هتاف ��ات واهازيج ثورية جريئة
و�س ��ط جم ��وع م ��ن الن�س ��اء تظاه ��رن يف �ساح ��ة

احلبوبي يوم االثنني (  27كانون الثاين )2020
.
على البايع وطنه  ،لن ن�سكت
احنا ال�شباب  ،لن ن�سكت
قتلوا النا�س  ،لن ن�سكت
وباليه اح�سا�س  ،لن ن�سكت
كلهم اجنا�س  ،لن ن�سكت
احنا ال�شباب  ،لن ن�سكت
ابدا منهاب  ،لن ن�سكت
ونريد حـقـوق  ،لن ن�سكت
ون�شك احلوك  ،لن ن�سكت
جيناكم فزعة  ،لن ن�سكت
ماكو كل رجعه  ،لن ن�سكت
ابدا ما نهيد  ،لن ن�سكت
جيفارا جديد  ،لن ن�سكت
ال ال ما نام  ،لن ن�سكت
نـكـلبها الدنيا  ،لن ن�سكت
ونهز الكون  ،لن ن�سكت
وينك فرعون  ،لن ن�سكت
هذه انذار  ،لن ن�سكت
من عدنه احذر  ،لن ن�سكت
وكذلك رددت النا�شطة نهاوند تركي يوم االثنني (
 25ت�شرين الثاين : ) 2019
الراح للخ�ضراء مو�ش ويانه
والـكـاعد عالتبليط هذه ويانه
واملتظاهر �شهرين هذه ويانه
واملايدبـﭻ ويانه مو�ش ويانه
والثوريه �شهرين هاي ويانه .
وكذلك رددت ( ثورة طالب  ،ثورة � ،ضد االحزاب
ثورة )
كم ��ا رددت نهاون ��د ي ��وم االربع ��اء (  27ت�شري ��ن
الث ��اين  ) 2019ودخ ��ان املواجه ��ات يت�صاعد من
حولها قرب ج�سر الزيتون بالنا�صرية :
طار وراح االيران باع الديره
والب�سوا كمامات اهل الغرية
ال�شيخ الراح البغداد مو�ش ويانه
والواكـف عالتبليط هذه ويانه
ومن جانبها رفعت اح ��دى املتظاهرات يف �ساحة
احلبوب ��ي يوم الثالثاء ( � 25شباط  ) 2020الفتة
كتبت فيها :
( ال تراهن عالوكت ما عندي �شي  ،باقي بال�ساحة
حلد م ��ا انت�صر ) و ( ال�سكته ِدي ��ن املا الهم موقف
�شريف  ،وال�صرخة �ضد الظامل �إطول العمر ) .
فيما رفعت متظاهرة �أخرى ( باكـوا احالم الطفولة
وتر�س ��وا الدني ��ة جوام ��ع ) وذل ��ك للتعب�ي�ر ع ��ن
رف�ضه ��ا لتوظيف ال�سيا�سيني للدي ��ن وا�ستخدامه
للتغطي ��ة على �سرق ��ات املال الع ��ام والتعدي على
حقوق ال�شعب.
يف ح�ي�ن كت ��ب �أح ��د النا�شط�ي�ن عل ��ى �صفحت ��ه
ال�شخ�صي ��ة يف الفي� ��س ب ��وك ت�ضامن ��ا م ��ع ن�ساء
الث ��ورة بالتزامن م ��ع انطالق م�س�ي�رة ( بناتك يا
وط ��ن ) يف يوم اخلمي� ��س ( � 13شباط ( :)2020
بناتنا ثورة  ،و�أحزابكم هي العورة) .

وق�صة" عن بغداد في كتابه وقلبه
ق�صة ّ
م�سعف في �ساحة التحرير و"�ألف ّ
رحمة حجه
ي�ش ��ارك ح�س�ي�ن مط ��ر ( 21عام� � ًا) يف
التظاه ��رات من ��ذ �أول ت�شري ��ن �أول
 ،2019كم�سع ��ف ،وهو طال ��ب هند�سة
مدني ��ة يف جامع ��ة بغ ��داد ،بالإ�ضاف ��ة
لكون ��ه م�ص ��ور ًا فوتوغرافي� � ًا ودلي�ل ً�ا
�سياحي ًا داخل املدين ��ة التي ترعرع بني
جوانبها ،بغداد.
يقول ح�س�ي�ن "كل ما نريده وطن ،نريد
عراقن ��ا وبيتن ��ا و�أهلن ��ا ،نري ��د وطن� � ًا
لن ��ا ولأحفادن ��ا و�أحفاد �أحفادن ��ا ،يليق
بن ��ا وب�أفكارن ��ا وطموحاتن ��ا و�أحالمنا
ويليق بتاري ��خ الأجداد الذين بنوا هذا
البيت الكبري ،وا�سمه العراق".
وه ��و م ��ن املتظاهري ��ن امل�ص ّري ��ن على
اال�ستم ��رار يف االحتج ��اج ،على الرغم
من كل عمليات القمع والرتهيب بحقهم،
يقول" :بلدن ��ا ي�ستحق كل الت�ضحيات،
ولو متنا �ألف موتة وقيل لنا �ستموتون
جم ��دد ًا بعده ��ا� ،سنموت حت ��ى يتحقق
التغيري".
وقب ��ل نح ��و عام�ي�ن� ،أ�ص ��در ح�س�ي�ن
كتاب� � ًا بع ��د ح�صول ��ه عل ��ى منح ��ة م ��ن

معه ��د غوتة الأمل ��اين يف بغ ��داد ،ر�صد
فيه تغ�ّي�رّ العم ��ارة البغدادي ��ة وحكاية
العدي ��د م ��ن الأماكن يف بغ ��داد القدمية
بال�ص ��ور ،وع�ب�ر ق�ص�ص رواه ��ا �سكان
تلك الأماكن.
يق ��ول حول ه ��ذا العمل "ب ��د�أت فكرتي
نهاي ��ة ع ��ام  2016بعد �ص ��ورة التقطها
�صديقي يل ،كنت على قبة كني�سة الالتني
يف ال ّر�صاف ��ة ،وظهر يف ال�صورة جامع
اخللفاء مقابلي ،هذه ال�صورة جعلتني
�أبحث لأعرف �أكرث عن املكان".
ويف ه ��ذا البحث ،وج ��د ح�سني �صورة
جلندي �أ�سرتايل يف اجلي�ش الربيطاين
ع ��ام  1919كان يق ��ف يف نف� ��س مكانه،
يق ��ول "كالن ��ا كان ينظ ��ر ملن ��ارة جامع
اخللفاء ،وهي من �أقدم الآثار الع ّبا�سية
يعود عمرها لـ� 1100سنة".
ال�صورة حفزت ��ه للبحث عن �صور
تل ��ك ّ
مماثلة وتوثيق �أث ��ر الزمن على مالمح
بغداد القدمية ،يو�ضح ح�سني "اخرتت
�ص ��ور ًا قدمي ��ة ذات طاب ��ع معم ��اري
والتقطت �ص ��ور ًا حديثة لنف�س الأماكن
ً
ونف� ��س الزواي ��ا يف الأوىل ،وا�ستغرق "هديف كان �إي�صاال ر�سالة حول ت�أثري "�ضم امل�شروع � 11صورة ،واحدة فقط
ذل ��ك � 9شه ��ور ب�ي�ن عام ��ي  2017التغيري املعماري للمدينة على �شخ�صية �صوّ رتها خارج بغداد القدمية".
و."2018
الفرد البغدادي" يق ��ول ح�سني ،م�ضيف ًا و�أه ��ايل البل ��دة القدمي ��ة يف بغ ��داد،

املختبئة بني زواي ��ا و�شوارع وردهات الث ��اين توثيق الإيقاع ��ات ،يف �إطار ما
و�أ�سط ��ح ونواف ��ذ الأماك ��ن الت ��ي ق ��ام ُيع ��رف بال�سياح ��ة ال�صوتي ��ة ،وين�ش ��ر
بت�صويرها.
جميع ه ��ذه الت�سجيالت ع�ب�ر قناته يف
يق ��ول ح�س�ي�ن" :كان تع ��اون الأه ��ايل يوتيوب "بغداد ميلودي".
عظيم� � ًا ،حت ��ى �أن بع�ضه ��م خاط ��ر ويف التظاه ��رات الت ��ي �أ�صبحت جزء ًا
�سجل ح�سني �أ�صوات
ب�سالمته ال�شخ�صية من �أجل م�ساعدتي من حياته م�ؤخر ًاّ ،
ال�ص ��ور �أماك ��ن و�أ�شخا� ��ص �أحي ��ا ًء �أو قتلوا يف
يف التق ��اط �ص ��ورة ،وبع� ��ض ّ
كلفتني نحو �أربعة �شهور للو�صول �إىل التظاهرات ،ن�سمع منها "�إيقاع الثورة"
مكان التقاطها".
و"�إيقاع املطعم الرتكي" مث ًال.
بع ��د �إنه ��اء م�شروعه ،ال ��ذي �أطلق عليه ويطمح ح�سني بـ"�أن يكون مع غريه من
وق�صة" ،عر�ضه ح�سني ال�شب ��اب ق ��ادر ًا على �إعادة بن ��اء املدينة
ق�صة ّ
ا�سم "�ألف ّ
لأول مرة �ضمن مهرجان تركيب للفنون وتطوريه ��ا مب�ست ��وى يلي ��ق بتاريخها
املعا�ص ��رة ،ث ��م يف ملتق ��ى "تيدك� ��س وتاريخ الع ��راق" م�ضيف ًا "�أريد تكوين
بغداد".
�أر�شي ��ف للمدينة كلها ولأف ��كار النا�س،
يق ��ول ح�سني" :مت ّث ��ل العر�ض بفيديو ،ولأ�سل ��وب العم ��ارة ،خ�صو�ص� � ًا �أن
وكان ��ت الغرف ��ة مغلق ��ة ،طلب ��ت م ��ن ال�سنوات الأخ�ي�رة �شهدت �صعود مبان
املنظم�ي�ن �إيق ��اف املروحة حت ��ى ي�شعر ال تن�سجم مع تاريخ وتراث املدينة".
احل�ض ��ور ب�أنه ��م يف بغداد فع�ل ً�ا ،فهي �أم ��ا �أمنيت ��ه للع ��راق� ،أن يعي� ��ش �أهل ��ه
معروف ��ة بطق�سه ��ا احل ��ار ،و�صاحب ��ت مع� � ًا كعائلة واح ��دة ،من ع ��رب و�أكراد
حديث ��ي �أ�ص ��وات �سجلته ��ا يف �أماك ��ن و�سنة و�شيعة وم�سيحيني وغريهم من
الت�صوي ��ر ،حتى �أن البع� ��ض ظنّ الباب الطوائ ��ف والقومي ��ات والأديان ،يقول
مفتوح ًا و�أن ما ي�سمعه �أ�صوات ال�شارع ح�س�ي�ن "�ساحات التظاهر ت�شهد �أننا يد
كانوا �شركاء يف م�ش ��روع ح�سني الذي يف اخلارج ،لكنه ��ا �إيقاعات احلياة يف واحدة� ،أم ��ا ال�سيا�سيون فال ميثلوننا،
حت ��وّ ل فيما بعد كتاب� � ًا ،حيث جل�أ �إليهم بغداد".
وعاج�ل ً�ا �أو �آج�ل ً�ا �سريحل ��ون ،ويبق ��ى
ملعرف ��ة الق�ص�ص واحلكايات التاريخية وفك ��رة جت ّر �أخ ��رى� ،أ�صب ��ح م�شروعه العراق".
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يوميات �ساحة التحرير

حمتج��ون يوا�صلــ��ون االحتجــ��اج رغـ��م "ال�سكاكــ�ين"

مازال رفاق درب ال�ش��هداء ي�ستذكرون االيام التي ق�ضوها معهم قبل ان ت�أخذهم
قنابل الغاز امل�سيلة للدموع والر�صا�ص احلي يف تظاهرات ت�شرين .كثريون ا�صروا
على اال�س��تمرار يف الثورة حلني حتقيق املطالب التي خرج من اجلها ابناء ال�ش��عب
رغم القمع املتكرر من قوات ال�سلطة.
 عامر م�ؤيد
اع ��داد املحتج�ي�ن انخف�ض ��ت ب�ش ��كل
كب�ي�ر لك ��ن ه ��ذا مل مينع خيم ��ا عديدة
من تق ��دمي اخلدم ��ات اىل املتظاهرين
واي�ض ��ا هن ��اك من ي�ل�ازم ال�ساحة منذ
يومها االول.
قب ��ل يومني وبدون اتف ��اق م�سبق بني
املحافظات اقي ��م حفل ال�ستذكار �شهيد
النا�صري ��ة عمر �سعدون م ��ع م�صادفة
عيد ميالده.
�سعدون الذي رحل بطلقة ا�ستقرت يف

ر�أ�سه �أوقعت ��ه �شهيدا على الفور حيث
املكان الذي ا�ستن�شق فيه الهواء لآخر
مرة ا�صبح مزارا ال�صدقائه.
يف بغ ��داد وكرب�ل�اء والب�ص ��رة
والنا�صري ��ة ا�ستذكروا عم ��ر �سعدون
وجلب ��وا الكع ��ك و�شم ��وع املي�ل�اد
لك ��ن الدم ��وع �سيط ��رت عل ��ى اج ��واء
االحتفال.
وكت ��ب �صديق ال�شهي ��د د.عبد الوهاب
احلمداين يف �صفحته على الفي�سبوك
"عم ��ر �سع ��دون ،م ��ا الذي يعني ��ه �أنْ
�أحتف� � َل مع ��ك بعي ��د مي�ل�ادك حا�ض ��ر ًا

وغائب� � ًا؟ كي ��ف ا�ستطع ��تَ �أن حت�س� � َم
جدلية احل�ضور والغياب بهذه املهارة
الفائقة؟".
وا�ض ��اف "كنتَ قبل عام�ي�ن خج ًال من
احلياة ،ومل يحتفل بك � اَّإل �أنا وح�سني
في�ص ��ل و�أزهر كرمي و�سل ��وان عدنان
و�سيف ناظم وم�صطفى �شهد و(روين)
وه ��و يناولن ��ا الع�صائ ��ر ويهي ��ئ لن ��ا
امل ��كان ،ومل �أع ��رف �إىل الآن من الذي
جمعتنا كامريته وهو ي�صطاد اخللود
يف �صورة �سنعلقها على جدران القلب
م ��ا حيينا ،لك َّن ��ك تفلت من ي ��دي الآن،

لتك�سر ج ّرة اخلجل و ُتقبل على املوت
دون وجل"٠
وتاب ��ع "يحتف ��ل ب ��ك املالي�ي�ن يف
ال�ساح ��ات والبي ��وت وعل ��ى من�صات
مكرتث مب ��ا يقولون:
التوا�ص ��ل غ�ي�ر
ٍ
(رحم ��ك الل ��ه) �أم (عي ��د مي�ل�اد �سعي ��د
والعم ��ر كل ��ه عم ��وري) ،يق ��ر�أون ل ��ك
(الفاحت ��ة) �أم ين�ش ��دون ل ��ك (هَ ب ��ي
بريث دي تو يو عم ��وري� ،سنة حلوة
يَكميل)؟
وزاد "ال تخ ��ف يا حبيب ��ي فعلنا لك ما
فعلن ��اه يف عيد ميالدك ال�سابق و�أكرث

وه ��ذه جمموعة م ��ن ال�صور ول ��ك �أنْ
تق ��ارن لكن �ش ��رط �أن ال تنظر لعيوننا
و�أنت تت�صفح"٠
رف ��اق عم ��وري مم ��ن كان ��وا مع ��ه يف
�ساح ��ات االحتج ��اج يف كل م ��ا كتبوه
عل ��ى �صفحاتهم بالفي�سب ��وك عاهدوه
على اال�ستمرار يف التظاهر.
ويف االحتجاج ��ات اي�ض ��ا ،ورغ ��م
�ض ��رب بع� ��ض املحتج�ي�ن بال�سكاك�ي�ن
اال انه ��م عادوا مرة اخرى اىل خيامهم
لالعت�صام بغية حتقيق املطالب.
ح�س�ي�ن رحم احد النا�شطني املعروفني

والذي ��ن تعر�ض ��وا اىل طع ��ن يف
ال�سكاك�ي�ن ب�ساحة التحرير ونقل على
اثرها اىل امل�ست�شفى عاد اىل التحرير
مرة اخرى.
اخليم الت ��ي كان يعت�ص ��م فيها ح�سني
م ��ع �شقيق ��ه ح�س ��ن اقام ��ت احتف ��اال
ب�سيط ��ا مبنا�سب ��ة عودته م ��رة اخرى
اىل �ساحة االحتجاج.
ح�س�ي�ن عاه ��د باال�ستم ��رار يف
االحتجاجات رغم الطع ��ن بال�سكاكني
والتهديدات التي يتلقاها حلني حتقيق
املطالب التي خرج الجلها ال�شعب.

مليونية تلد �أخرى..
 ح�سان عاكف
كان للتظاه ��رات اجلماهريي ��ة الوا�سعة
الت ��ي �شهدته ��ا �ساحات االحتج ��اج نهار
يوم االحد بدعوة من تن�سيقيات التظاهر
وقعا منع�شا وحمفزا على املاليني ،عمق
م ��ن تفا�ؤلها وحما�سها والقناعة بحتمية
انت�صار ق�ضيتها.
و�أم ��ام ا�ستم ��رار االنتفا�ض ��ة وت�صاع ��د
زخمها �أكرث ف�أكرث ،رغم اخلفوت املحدود
الذي ت�شهده احيان ��ا ،يف مقابل االرباك
والت�شت ��ت واخلالف ��ات الت ��ي تعي�شه ��ا
الأحزاب املهيمن ��ة ،والتي جت�سدت �آخر
ما جت�سدت يف االخفاق مرتني يف امتام
ن�ص ��اب جل�سات جمل� ��س النواب لتمرير
كابين ��ة املكل ��ف حمم ��د توفي ��ق عالوي،
و تقدمي ��ه طل ��ب اعفاء من ه ��ذا التكليف
خ�ل�ال ال�ساع ��ات القليلة الالحق ��ة ،امام
ه ��ذه احلقائق تق ��ع اليوم عل ��ى املدنيني
الدميقراطي�ي�ن ،بوج ��ه خا� ��ص ،عل ��ى
اخت�ل�اف م�شاربه ��م وانحداراته ��م،
تنظيم ��ات كان ��وا ام �أف ��رادا ،ومعه ��م
ممثل ��و النقاب ��ات واالحت ��ادات املهني ��ة
واالجتماعي ��ة ومنظمات املجتمع املدين
الفاعل ��ة ،وكل من تعز علي ��ه هيبة وطنه
وكرامة ابنائ ��ه ،م�س�ؤولي ��ة �إ�ضافية يف
تكثيف وتنوي ��ع تواجده ��م وفعالياتهم
وان�شطته ��م ال�سلمي ��ة يف �ساح ��ات
االحتجاج.
وم ��ن �ش�أن ذلك ان ميه ��د لتجميع القوى
واالرتفاع مب�ستوى التنظيم والتن�سيق
فيم ��ا بينه ��ا وم ��ع تن�سيقي ��ات ال�شب ��اب
املنتف�ض�ي�ن لالرتف ��اع بزخ ��م االحتجاج
ال�سلم ��ي و�ضغطه على الق ��وى احلاكمة
اىل م�ستوي ��ات جدي ��دة �أك�ث�ر فع�ل�ا
وت�أثريا.
ان ظه ��ور خي ��ام جدي ��دة يف ال�ساح ��ات
متث ��ل ه ��ذه التنظيم ��ات والنقاب ��ات
واجلمعي ��ات واالحت ��ادات املهني ��ة
واالجتماعي ��ة مللأ الفراغ الذي تركه رفع
خيم البع�ض وان�سحاب ��ه من ال�ساحات،
�سيكون كفيال ب�إنعا�ش ،لي�س فقط ،مزاج
املنتف�ضني وت�صعيد همتهم وا�ستعدادهم
للتح ��دي واملواجهة ،بل ان ذلك �سي�شكل
عامال ا�ضافيا الن�شداد ماليني جديدة من
املواطنني اىل االنتفا�ضة ورفدها بقوى
�شبابية جديدة وابتكار ا�ساليب متنوعة
لتق ��دمي كل ا�ش ��كال الدع ��م للمنتف�ض�ي�ن
وم�ساعدتهم…

خم�سة �أ�شهر من االحتجاجات ..ال�شعب يدعم االنتفا�ضة
 بغداد ــ حممد البا�سم
�أكرث من  150يوم ًا م َّرت على االحتجاجات
العراقي ��ة ،الت ��ي م ��ا ت ��زال متوا�صل ��ة يف
بغ ��داد وم ��دن و�س ��ط وجنوب ��ي الب�ل�اد،
املُطالب ��ة بالك�ش ��ف ع ��ن قتل ��ة املتظاهرين
وحما�سبته ��م ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حتدي ��د موع� � ٍد
لالنتخابات املبك ��رة ،يف خيم قما�شية يف
�ساح ��ات التحري ��ر ببغ ��داد ،وال�صدري ��ن
يف النج ��ف ،والرتبي ��ة يف كربالء وج�سر
الثورة يف باب ��ل وغريها ،الأمر الذي دفع
البع� ��ض �إىل طرح ال�س� ��ؤال "كيف يعي�ش
املحتج ��ون �أيامه ��م يف اخليم ،وم ��ن �أين
ي�أكلون وي�شربون؟".
وكان �أول م ��ن ت�س ��اءل ع ��ن ه ��ذا الأم ��ر
الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة امل�شارك ��ة يف حك ��م
الب�ل�اد ،وكذل ��ك الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة التي
دخل ��ت على اخلط ال�سيا�س ��ي يف العراق،
�إىل �أن �سخرت �أغلبي ��ة قنواتها الف�ضائية
واملواق ��ع الإخباري ��ة التابع ��ة له ��ا ،ف� ً
ضال
ع ��ن ع�شرات �أو رمبا املئات من ال�صفحات
على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي ،التهام
املحتجني ب�أنه ��م يتل ّقون �أموا ًال من جهات

خارجية ،مثل �أمريكا و"�إ�سرائيل".
�إال �أن نا�شط�ي�ن م ��ن االحتجاج ��ات
ومتظاهرين م ��ن حمافظات متفرقة �أكدوا
�أن "ال�ساح ��ات تنع ��م بدع � ٍ�م �شعب ��ي ع�ب�ر
ودعم لوج�ستي
الزخم الب�ش ��ري من جهةٍ ،
عرب توفري ما يحتاجه املحتجون ،وت�صل
�أحيان� � ًا التربع ��ات �إىل توف�ي�ر ال�سجائ ��ر
واحللويات املنزلية".
وتقت�ص ��ر حاج ��ات املتظاهري ��ن يف
ال�ساحات واخليم غالب ًا على توفري الأكل،
فه ��و الأ�سا�س ��ي ،ومن ثم املي ��اه ال�صاحلة
لل�ش ��رب والأغطي ��ة والأفر�ش ��ة ،وم ��ن ثم
جت ��يء االحتياج ��ات الب�سيط ��ة الأخ ��رى
وعل ��ى ر�أ�سه ��ا "املع�س ��ل" امل�ستخ ��دم يف
الأراجي ��ل وال�سجائر ،كما �أن للتلفاز دور ًا
مهم� � ًا ،ولكنه ��م يوفرون ��ه ع�ب�ر ا�ستعارته
م ��ن منازلهم اخلا�صة ،ودخل ��ت الكمامات
على خط احلاج ��ات الأ�سا�سية بعد تف�شي
فريو�س "كورون ��ا" يف العراق ،ون�صائح
وزارة ال�صحة با�ستخدامها يف التجمعات
الب�شرية.
وتق ��ول النا�شطة من بغداد �س ��ارة مزهر،
�إن "التربع ��ات الفردي ��ة من قب ��ل عراقيني

يف الداخل واخلارج متثل العمود الفقري
يف توف�ي�ر احتياج ��ات املتظاهري ��ن ،وال
يقت�ص ��ر الأم ��ر عل ��ى مبال ��غ كب�ي�رة� ،إمنا
هن ��اك م ��ن يت�ب�رع مببال ��غ ب�سيط ��ة جد ًا،
ولكنه ��ا يف النهاي ��ة تجُ م ��ع وت�ساه ��م يف
توفري ما يحتاج �إليه املعت�صمون" ،مبينة

�أن "ن�س ��اء م ��ن حمافظ ��ات متفرقة تربعن
لأكرث م ��ن مرة مببال ��غ مالي ��ة ،ومت �شراء
�سجائر ومياه �شرب للمتظاهرين ،وكانت
التربع ��ات من كل واحدة منهن ترتاوح ما
بني � 100إىل  200دوالر".
وتلف ��ت �إىل �أن "بع�ض الأطب ��اء من بغداد

م ��ن الأ�سر العراقية والتج ��ار واملوظفني،
والن�ص ��ف الآخر م ��ن متطلب ��ات ا�ستمرار
التظاهرات يتكفل بها املتظاهرون �أنف�سهم
باالعتماد على �أنف�سهم و�أموال �أ�سرهم".
ويف النا�صري ��ة ،ف� ��إن "بع� ��ض الع�شائ ��ر
العربي ��ة تتكف ��ل بالت�ب�رع" ،بح�س ��ب علي
الغ ��زي ،النا�شط واملتظاه ��ر من حمافظة
ذي قار ،ال ��ذي قال �إن "امل ��واد املخ�ص�صة
للطب ��خ للمتظاهري ��ن �إ�ضاف ��ة �إىل توف�ي�ر
املي ��اه ال�صاحلة لل�ش ��رب ،غالبيته ��ا ت�أتي
مما ُيع ��رف بـ"امل�ضايف" اخلا�صة ببع�ض
وجه ��اء و�شي ��وخ الع�شائ ��ر" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"تربع ��ات الع�شائر ملتظاه ��ري النا�صرية
حتدي ��د ًا ال ت�أتي فقط من ع�شائ ��ر املدينة،
�إمنا م ��ن ع�شائر وقبائ ��ل الب�صرة واملثنى
والديواني ��ة ،وه ��و الأ�سا�س ��ي با�ستمرار
الثورة �ضد النظام احلاكم".
يتربع ��ون كل �شه ��ر مببلغ م ��ن مرتباتهم ،م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال ال�صح ��ايف العراق ��ي
وهن ��اك جت ��ار �أي�ض ًا يوف ��رون كل �شهر ما م�صطف ��ى امل�سع ��ودي �إن "م ��ن مظاه ��ر
يت ��م الإعالن عن احلاج ��ة �إليه يف �ساحات احل ��راك الإ�صالح ��ي والتظاه ��رات الت ��ي
االحتج ��اج" ،مو�ضح ��ة "ميك ��ن القول �إن دخلت �شهرها ال�ساد� ��س �أنهاا�ستح�ضرت
 50باملائ ��ة من احتياجات املتظاهرين يتم التناف� ��س بتق ��دمي اخلدم ��ات والتربعات
توفريها من خالل التربعات والإ�سهامات املختلف ��ة للمحتجني ،والت ��ي كانت حتدث
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يف ال�ساب ��ق عل ��ى م�ست ��وى الزي ��ارات
املليوني ��ة للعتب ��ات الديني ��ة يف كرب�ل�اء
والنجفوبغ ��داد ،ولكنها حتوَّلت باجتاه
املعت�صم�ي�ن يف ال�ساحات� ،إميان ًا بدورهم
املهم يف الق�ضاءعلى الف�ساد واملحا�ص�صة
وال�س�ل�اح ال�سائ ��ب وتخلي� ��ص الوظائف
احلكومي ��ة م ��ن الأح ��زاب ودوائره ��ا
املقرب ��ة" .و�أكم ��ل �أن "املحتج�ي�ن مل
يكرتثوا طيلة الأ�شه ��ر املا�ضية لالتهامات
الت ��ي تدع ��ي دعمهم م ��ن اخل ��ارج ،لأن كل
التربعات التي ت�صل هي حاجات �أ�سا�سية
ل ��كل �شخ� ��ص ،ويقاب ��ل املعت�صم ��ون يف
�ساح ��ات االحتج ��اج اتهام ��ات دعمهم من
اخل ��ارج ب�سخري ��ة كب�ي�رة ،فامل�ساع ��دات
التي ت�صل ت ��وزع يف و�ضح النهار ،وهي
عبارة عن وجبات طع ��ام وع�صائر ومياه
�ش ��رب وم�ستلزم ��ات �أخ ��رى" ،مبين� � ًا �أنه
"كثري ًا ما تن�ش ��ر �صور ملمتلكات �ضحايا
قم ��ع االحتجاج ��ات ،ويتب�َّي�نَّ ع ��ادة �أنه ��م
قب ��ل مقتلهم كانت يف جيوبهم مبالغ مالية
ب�سيط ��ة ،فكيف ميكن �أن يك ��ون املتظاهر
املدع ��وم من جهات خارجية ال ميلك �سواء
دوالر �أو دوالرين يف جيبه قبل مقتله؟".

