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 متابعة االحتجاج

قال ع�ضو "مفو�ضية
حقوق الإن�سان" العراقية
فا�ضل الغراوي� ،إن
ثالثة متظاهرين
عراقيني قتلوا و�أ�صيب
�أربعة و�أربعون �آخرون
خالل �صدامات بني
قوات مكافحة ال�شغب
وحمتجني يف �ساحة
اخلالين ببغداد ،الأحد،
والتي ا�ستخدمت فيها
القوات العراقية بنادق
ال�صيد والغاز امل�سيل
للدموع بكثافة لإبعاد
املتظاهرين عن ال�ساحة.

و�أك ��د نا�شط ��ون يف احتجاج ��ات �ساح ��ة
اخل�ل�اين �أن م ��ن ب�ي�ن القتل ��ى �أح ��د
امل�سعفني ،ويدعى عام ��ر العيثاوي ،الذي
ق ��ام املتظاه ��رون بت�شيي ��ع جنازت ��ه يف
�ساح ��ة التحري ��ر املج ��اورة الت ��ي �شهدت
�صباح �أم�س تواف ��دا للطلبة الناقمني على
ا�ستم ��رار �سيا�سات القمع الت ��ي متار�سها
ال�سلطات العراقية �ضد املحتجني.
ووفق ��ا لبي ��ان �ص ��در ع ��ن مكت ��ب ع�ض ��و
"املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق الإن�سان" يف
العراق ،فا�ضل الغراوي ،الإثنني� ،أو�ضح
�أن "امل�صادمات جرت يوم �أم�س يف �ساحة
اخل�ل�اين ،و�س ��ط بغ ��داد ،ب�ي�ن الق ��وات
الأمنية واملتظاهرين".
من جانبه ،قال "مركز جرائم احلرب" يف
العراق ،وهو منظم ��ة مدنية غري ر�سمية،

�إن ��ه وث ��ق �سقوط قتل ��ى وجرح ��ى ب�سبب
�إط�ل�اق النار والغ ��از امل�سي ��ل للدموع من
قب ��ل القوات العراقي ��ة ،م�ؤكدا يف ح�سابه
عل ��ى موقع "تويرت"� ،أن من بني اجلرحى
طفلت ��ان قدمت ��ا �إىل �ساح ��ة اخل�ل�اين م ��ع
والدتهم ��ا قب ��ل �أن ت�صابا بك ��رات حديدية
م ��ن بن ��ادق ال�صي ��د الت ��ي �أطلقته ��ا قوات
مكافحة ال�شغب.
وا�ستمرت التظاهرات يف �ساحة احلبوبي
مبدينة النا�صرية للمطالبة ب�إكمال قانون
االنتخاب ��ات متهي ��دا لإج ��راء انتخاب ��ات
مبك ��رة ،و�إنه ��اء �سط ��وة الأح ��زاب عل ��ى
امل�شهد ال�سيا�سي العراقي.
ويف ال�سي ��اق ،وجه نائ ��ب رئي�س الربملان
العراق ��ي ح�سن الكعبي انتق ��ادات �شديدة
اللهجة للتقرير ال ��ذي قدمته ممثلة الأمني

الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة يف الع ��راق جينني
هيني� ��س بال�سخ ��ارت �إىل جمل� ��س الأم ��ن
�أخ�ي�را ،والذي و�ص ��ف ب�أن ��ه كان منحازا
للمتظاهرين.
وق ��ال الكعب ��ي يف بي ��ان� ،إن التقري ��ر "مل
يك ��ن مو�ضوعي ��ا ،وقف ��ز عل ��ى العديد من
احلقائق ،وا�ستخ ��دم تعابري واتهامات ال
تت�سق مع واجبات بعث ��ة الأمم املتحدة"،
الفت ��ا �إىل �أن التقري ��ر مل ينتق ��د احلوادث
الت ��ي ت�سبب بها "املند�س ��ون" (يف �إ�شارة
�إىل املتظاهري ��ن) ،و�أعم ��ال قط ��ع الطرق
بالإط ��ارات املحروق ��ة ،ومن ��ع الأ�سات ��ذة
والطلب ��ة واملوظف�ي�ن م ��ن االلتح ��اق
مبدار�سه ��م وجامعاته ��م ودوائرهم لأداء
مهامه ��م من قبل جمامي ��ع "�أفواج مكافحة
الدوام" وم ��ا �سببه ذلك من تعطيل للدوام

لأكرث من ثالثة �أ�شهر.
ودعا نائب رئي�س الربملان املمثلة الأممية
يف العراق �إىل "توخي الدقة واملو�ضوعية
يف التقاري ��ر الالحق ��ة واالنط�ل�اق م ��ن
م�صلحة العراق و�أبنائه واحرتام �سيادته
ووحدته و�أمنه وا�ستقراره".
و�أ�ضاف �أن "التقرير جتاهل حالة احلراك
ال�سيا�س ��ي امل�ستم ��ر واحل ��وارات الت ��ي
�أجراها املمثل اخلا�ص (للأمم املتحدة) مع
امل�س�ؤولني العراقيني ،والدعوة التي قمنا
بتوجيهه ��ا �إىل الفري ��ق االنتخابي للبعثة
الأممي ��ة للح�ض ��ور وامل�شارك ��ة الفاعل ��ة
يف مناق�ش ��ات وجل�س ��ات جمل� ��س النواب
وجلانه النيابية املخت�ص ��ة اخلا�صة بعدد
م ��ن القوانني ،ومنها قان ��وين االنتخابات
واملفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات".

وكانت بال�سخارت قد تعر�ضت لهجمة من للأمم املتحدة يف العراق ،جينني هيني�س
احزاب ال�سلطة حيث اتهمت النائب عالية بال�سخارت ،والتي عدت فيه العراق دولة
ن�صيف مبعوثة االمم املتحدة اىل العراق "رهينة م�صالح حزبية و�شخ�صية".
جين�ي�ن بال�سخارت بالتعمد يف "الت�ضليل وقال الدراجي يف ت�صريح متلفز "انا قلق
وتغييب احلقائ ��ق" يف احاطتها االخرية جد ًا من تقرير بال�سخارت الأخري" ،مبين ًا
اىل جمل�س االمن عن االو�ضاع يف البالد� ،أن "النظ ��ام ال�سيا�س ��ي يف العراق �أ�صبح
داعية وزارة اخلارجية �إىل خماطبة الأمم بنظرهم نظام ًا مارق ًا".
املتحدة ال�ستبدال مبعوثتها.
وك�ش ��ف م�س� ��ؤول عراقي رفي ��ع يف مكتب
ّ
فيم ��ا هاجم ائتالف دولة القانون الإحاطة الأم ��ن الوطن ��ي� ،أم�س الأح ��د� ،أن "تقرير
الت ��ي قدمته ��ا ممثل ��ة الأمني الع ��ام للأمم الأمم املتح ��دة الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،ع ��زز
املتح ��دة يف الع ��راق جين�ي�ن بال�سخارت ،توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات
معت�ب�ر ًا ب�أنه ��ا "ا�ستفزازي ��ة" و"غ�ي�ر م�سبق ��ة ،تفي ��د بقرب �إع�ل�ان وا�شنطن عن
"من�صفة".
قائمة ب�أ�سماء �شخ�صيات حكومية و�أمنية
فيما رد ع�ضو جمل�س النواب العراقي عن و�أخرى �ضم ��ن ف�صائل احل�ش ��د ال�شعبي،
ّ
حتال ��ف الفتح حمم ��د �صاح ��ب الدراجي،
مت و�ضعها على الئحة العقوبات ،ب�صفتها
عل ��ى تقرير املمثلة اخلا�ص ��ة للأمني العام متورطة بقم ��ع التظاه ��رات" ،م�شري ًا �إىل

� ّأن هذه العقوبات "قد تطاول �أي�ض ًا رئي�س
الوزراء امل�ستقيل عادل عبد املهدي".
ولف ��ت امل�س� ��ؤول �إىل � ّأن االتهام ��ات الت ��ي
يتوق ��ع �أن تط ��اول �أكرث م ��ن � 20شخ�صية
عراقي ��ة ،ه ��ي "�إعط ��اء �أوام ��ر با�ستخدام
الذخرية احلية �ض ّد املتظاهرين ،و�إطالق
قنابل غاز خم�ص�صة لأغرا�ض قتالية خالل
تفري ��ق االحتجاج ��ات ،وتنفي ��ذ عملي ��ات
تعذيب وتك�سري �أطراف ،وخطف نا�شطني
به ��دف ترهيبه ��م ودفعه ��م �إىل التخل ��ي
ع ��ن التظاه ��ر ،وحج ��ب �شبك ��ة الإنرتنت
والت�ضييق على حرية ال�صحافة والإعالم،
وحرم ��ان العراقي�ي�ن م ��ن ح � ّ�ق الو�صول
للمعلوم ��ة .ف�ض ًال عن اتهامه ��م بانتهاكات
�أخ ��رى ،مث ��ل االعتق ��االت ب ��دون غط ��اء
قانوين ملواطنني عراقيني بحجة امل�شاركة
يف التظاه ��رات ،و�أي�ض� � ًا التالعب بنتائج
التحقيقات ،وتهديد وترهيب �شهود عيان
يف هذا ال�صدد وتغيري �إفادات وحقائق".
وكانت ممثل ��ة الأمني العام للأمم املتحدة
يف الع ��راق جينني بال�سخ ��ارت قد اكدت
�أن املحتج�ي�ن العراقي�ي�ن ل ��ن يتخل ��وا عن
تطلعاته ��م الت ��ي يتظاه ��رون ب�ش�أنها منذ
ت�شرين الأول�/أكتوبر املا�ضي.
و�أ�ضافت بال�سخارت خالل �إحاطة ملجل�س
الأم ��ن الدويل ح ��ول الع ��راق� ،إنه "يجب
االعرتاف بانتهاكات حقوق الإن�سان التي
يتعر�ض لها العراقيون" ،م�شددة �أن "على
الدول ��ة حماي ��ة املتظاهري ��ن ،وحماكم ��ة
مرتكبي االنتهاكات".
و�أ�شارت �إىل �أن "هناك جمموعات م�سلحة
خارج نط ��اق الدولة العراقي ��ة متنعها من
العم ��ل ب�ص ��ورة طبيعي ��ة" ،منوه ��ة �إىل
"وج ��وب ح ��ل املجموع ��ات امل�سلحة غري
ال�شرعية يف العراق".
و�أردفت بال�سخارت ب�أن "م�شاركة الن�ساء
بالتظاه ��رات غري م�سبوق ��ة يف العراق"،
م�ضيف ��ة �أن "على كل طرف �سيا�سي العمل
على ا�ستعادة ثقة ال�شارع العراقي".
وتابع ��ت بالق ��ول� ،إن "�إ�ص�ل�اح النظ ��ام
العراق ��ي م ��ن الف�س ��اد �ض ��روري لتحقيق
حي ��اة �أف�ضل .وال ت ��زال امل�صالح احلزبية
اخلا�صة تعيق جناح العراق".
وب�ش�أن الو�ضع الأمني ،قالت بال�سخارت،
�إن ��ه "ال ميك ��ن جتاه ��ل تهدي ��د الإره ��اب
يف الع ��راق" ،مبين ��ة �أن "داع� ��ش يحاول
الت�صعيد يف العراق".

م�ؤ�س�سة املدى تطلق حملة من �أجل �أن ال ت�صبح �أنت ال�ضحية التالية

اختطاف ال�صحفي توفيق التميمي من قبل جماعة م�سلحة و�سط بغداد
 متابعة االحتجاج
�أقدم م�سلحون جمهولون� ،أم�س
االثنني ،على اختطاف م�س�ؤول
�صفحة املحافظات يف جريدة
"ال�صباح" �شبه الر�سمية ،ال�صحفي
توفيق التميمي� ،شرقي بغداد.
وقال زمالء �صحفيون يف اجلريدة،
ان "م�سلحني ملثمني اعرت�ضوا
ال�سيارة التي كانت تقل م�س�ؤول
�صفحة املحافظات يف جريدة
(ال�صباح) توفيق التميمي ،بعد
مغادرته منزله يف حي �أور".
وا�ضافوا "كان مع التميمي،
ال�صحفي علي حمود احل�سن اال ان
اخلاطفني �أمروا التميمي بالرتجل
من ال�سيارة حتت تهديد ال�سالح
واقتادوه اىل جهة جمهولة".

م ��ن جانبه ��ا ا�س ��تنكرت �ش ��بكة الإع�ل�ام
العراقي ،ام�س االثنني ،اختطاف م�س� ��ؤول
ق�س ��م املحافظات يف جريدة ال�صباح توفيق
التميمي.
وج ��اء يف بيان �أن �شبكة الإع�ل�ام العراقي،
�إذ ت�ستنكر وت�شجب هذا العمل الذي يتنافى
مع �أب�سط حق ��وق الإن�سان يف احلفاظ على
حيات ��ه ،وعل ��ى حريت ��ه يف التعب�ي�ر ،ف�إنه ��ا
تطالب اجله ��ات الأمنية بتحمّل م�س�ؤوليتها
يف متابعة اجلن ��اة ،وحماية الإعالميني من
غائل ��ة ه ��ذه املمار�س ��ات ،التي ته ��دد ال�سلم
الأهل ��ي ،وحري ��ة الإع�ل�ام الت ��ي �ضمنه ��ا
الد�ستور العراقي واملواثيق الدولية.
وقال ��ت ال�شبك ��ة �إن م�س� ��ؤول ق�س ��م �صفحة
املحافظ ��ات يف جري ��دة ال�صب ��اح تعر� ��ض
�إىل عملي ��ة خط ��ف م ��ن �أم ��ام منزل ��ه �صباح
االثنني ،من قبل جمموعة م�سلحة اعرت�ضت
ال�سيارة التي ت ّقله �إىل عمله يف اجلريدة مع

عدد من العاملني فيها واقتادته �إىل جهة غري
معلومة.
من جهته ��ا طالبت جلنة الثقاف ��ة وال�سياحة
والآثار ام�س االثنني ،بالك�شف عن مالب�سات
اختطاف مدير ق�سم املحافظات يف "جريدة
ال�صباح" توفيق التميمي.
وقال ��ت رئي�س ��ة اللجن ��ة �سميع ��ة الغ�ل�اب:
�إن"جلنة الثقافة تدي ��ن وت�ستنكر ب�شدة كل
جرائ ��م االختطاف ،التي تط ��ال ال�صحفيني
يف الع ��راق ومن جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات ،ومن
�ضمنه ��ا جرمية اختط ��اف ال�صحفي توفيق
التميمي".
وطالب ��ت الغالب"احلكوم ��ة التنفيذي ��ة
ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى
،بالك�ش ��ف ع ��ن مالب�س ��ات ه ��ذه اجلرمي ��ة
وجميع جرائم االختطاف ال�سابقة ،وتقدمي
اجلناة للق�ضاء للحد من هذه الظاهرة"،
داعية"احلكومة �إىل توفري احلماية الكاملة
جلميع ال�صحفيني والإعالميني ،و�أ�صحاب
الكلمة احل ��رة ب�إيقاف عملي ��ات االعتداءات

عليهم بكل �أ�شكالها".
و�أفاد م�صدر �أمني� ،أم�س االثنني ،باختطاف
ال�صحفي توفيق التميمي امل�س�ؤول بجريدة
ال�صب ��اح �شب ��ه الر�سمي ��ة� ،شرق ��ي بغ ��داد.
وق ��ال امل�صدر الح ��دى القن ��وات الف�ضائية،
�إن "م�سلح�ي�ن جمهول�ي�ن قام ��وا باختطاف
ال�صحفي توفيق التميم ��ي م�س�ؤول �صفحة
املحافظ ��ات يف جري ��دة ال�صب ��اح �شب ��ه
الر�سمية �شرقي العا�صمة".
و�أ�ض ��اف� ،أن "عملي ��ة االختط ��اف حدث ��ت
يف ح ��ي �أور �شرقي العا�صمة بغ ��داد� ،أثناء
ذهاب التميم ��ي للعمل ،بع ��د حما�صرته من
قب ��ل امل�سلح�ي�ن" .وكان ��ت م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى
لالعالم والثقاف ��ة والفنون قد اطلقت حتت
�شع ��ار "من اج ��ل ان ال ت�صبح انت ال�ضحية
القادم ��ة" حمل ��ة للمطالب ��ة باط�ل�اق �س ��راح
املختطف�ي�ن او معرف ��ة م�صريه ��م ،ودع ��ت
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى اىل وقف ��ة احتجاجي ��ة يف
�شارع املتنبي ي ��وم اجلمعة القادمة ال�ساعة
احلادي ��ة ع�ش ��رة �صباح ��ا ومل ��دة ( )3دقائق

�صم ��ت للمطالب ��ة بالك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر
االعالم ��ي والنا�شر والنا�ش ��ط املدين مازن
لطيف وزميل ��ه ال�صحفي توفي ��ق التميمي.
واك ��د القائم ��ون عل ��ى احلمل ��ة ان اله ��دف
منه ��ا ال�ضغ ��ط عل ��ى احلكوم ��ة واجله ��ات
الر�سمي ��ة وحتميله ��ا م�س�ؤولي ��ة �سالمت ��ه
وعودت ��ه اىل عائلت ��ه .وقد م� � َّرت حويل 40
يوم ًا على اختط ��اف الكاتب والنا�شط مازن
لطيف� ،ضم ��ن �سل�سلة ،م ��ن عمليات اغتيال
النا�شطني وال�صحافيني وخطف امل�شاركني
�أو الداعم�ي�ن لالحتجاج ��ات ،يف حمل ��ة
لرتوي ��ع املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن وال�صحافيني
والنا�شط�ي�ن ت�ستم ��ر من ��ذ ان ��دالع انتفا�ضة
ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي .وق ��ال �أ�صدق ��اء
الكاتب املختط ��ف �إن "الظهور الأخري ملازن
لطي ��ف كان يف بغ ��داد ،يف الأول م ��ن �شه ��ر
فرباير�/شب ��اط احل ��ايل ،وكان ق ��د ات�ص ��ل
ب�أ�صدق ��اء له ،وقال لهم �إن ��ه داخل مقهى يف
�ساح ��ة امليدان و�س ��ط العا�صمة ،ثم اختفى،
وهاتفه مغلق"..
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نا�شطة تدخل مو�سيقى "الب�ؤ�ساء" �إلى �ساحة التحرير
 متابعة االحتجاج

بعد نحو �شهر من بداية
االحتجاجات في العراق،
ن�شر على موقع يوتيوب
م�صورة ل�شابة
�أغنية
ّ
عراقية ،لكنها كانت مختلفة
عن الأغاني الوطنية
المعتادة.
يبد�أ الفيديو بجملة تقول
"ال تولد الثورات بال�صدفة
و�إنما بال�ضرورة" ،لن�سمع
بعدها �صوت �سارة �آدم تغني
بالإنكليزية �أغنية "هل
ت�سمعون غناء ال�شعب"
التي كانت جزءاً من الفيلم
الغنائي ال�شهير "الب�ؤ�ساء"،
المنتج عام  ،2012والم�أخوذ
عن رواية الفرن�سي فيكتور
هوغو.

ال يظه ��ر وج ��ه �س ��ارة حت ��ى نهاي ��ة
الفيدي ��و؛ فطوال الأغني ��ة نرى وجوه
خمتلفة لعراقيني يلوحون بعلم بلدهم
�أو ملتف�ي�ن به؛ نرى رج ��اال ون�ساء من
خمتل ��ف الأعم ��ار ،و�أطف ��ا ًال يف �ساحة
التحري ��ر .ن ��رى جرح ��ى وم�سعف�ي�ن
يحاول ��ون �إنعا� ��ش م�صاب�ي�ن ،ون�س ��اء
ي�صنعن اخلب ��ز ،ونرى دخان ًا وحطام ًا
ونعو�ش ًا.
و�إىل جان ��ب �إع ��ادة توزي ��ع الأحل ��ان،
�أج ��ري تغي�ي�ر وحي ��د عل ��ى كلم ��ات

الأغني ��ة؛ �إذ عدلت اجلملة التي ترتجم
بالعربية �إىل "�س�ت�روي دماء ال�شهداء
مروج فرن�سا" ،لت�صبح "�سرتوي دماء
ال�شهداء مروج العراق".
وبالفع ��ل ،حت ��ى �شه ��ر �شب ��اط قت ��ل
قراب ��ة  500عراق ��ي يف بلده ��م �أثن ��اء
االحتجاج ��ات الت ��ي ب ��د�أت يف مطل ��ع
ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر  ،2019وفق� � ًا
لتقارير �إعالمية.
ورواية الب�ؤ�س ��اء كتبها فيكتور هوغو
ع ��ام  ،1862وتع ��د من �أعظ ��م روايات
الق ��رن التا�سع ع�شر؛ �أظه ��ر فيها ب�ؤ�س
فرن�سي�ي�ن م ��ن خ�ل�ال �شخ�صي ��ة ج ��ان
فاجلان ،الذي ي�ضطر ل�سرقة اخلبز كي
يطعم �أبناء �أخت ��ه في�سجن ،ثم مي�ضي
حيات ��ه متنكر ًا يالحقه املفت�ش جافيري،
�إىل جان ��ب �شخ�صي ��ات �أخ ��رى يلتقي
وحول
به ��ا مثل كوزي ��ت وماريو� ��سّ .
هذا العم ��ل لعدة �أف�ل�ام ولأعمال دراما
تلفزيونية و�أفالم للأطفال.
�س ��ارة �آدم ،الت ��ي غ ّن ��ت ه ��ذه الأغنية،
موظفة حكومية حتب الغناء ،وحتديدا
الغن ��اء الكال�سيكي ،ومل تدر�س ال�شابة
ذات الـ  27عام� � ًا املو�سيقى بل ح�صلت
على �إجازة يف هند�سة الربجميات عام
.2019
لكنها قررت الع ��ام املا�ضي �أن حترتف
الغن ��اء ف�أع ��ادت غن ��اء �أغني ��ة �أمريكية
�شه�ي�رة ا�سمه ��ا "ه ��ذه �أن ��ا This is -
 ،"meوتقول �إنه جاءتها عرو�ض من
�ش ��ركات �إنت ��اج عراقية لك ��ن ال�شروط
"مل تنا�سبها" لأن فيها �شرط االحتكار
الفن ��ي له ��ا ،وال ت�ضم ��ن له ��ا �أن ت�ؤدي
الألوان التي حتبها.
التقت �سارة �صدفة ب�شابة عراقية حتب
الإخراج ا�سمها "هاجر ق�صي" واتفقنا
على م�ش ��روع لإنتاج فيديوهات ب�شكل
دوري  -ولك ��ن االحتجاج ��ات اندلعت
يف مدينتهما بغداد فتوقف امل�شروع.
تقول �س ��ارة "كنت ق ��د التحقت بعملي
اجلدي ��د عندما ب ��د�أت االنتفا�ضة فقلت
لنف�سي 'يج ��ب �أن �أكون هناك '� .شعرت
بالع ��ار .فنزل ��ت �إىل �ساح ��ة التحري ��ر
وان�ضممت لفريق تطوعي هناك".
اقرتحت هاجر على �س ��ارة غناء �أغنية
فيلم الب�ؤ�س ��اء ال�شهرية "هل ت�سمعون م�شرتك بينهما ،فوافقت �سارة.
حزين ��ة ج ��د ًا وحمبط ��ة� ،أو فرحة جد ًا عاطفة ودافع".
غن ��اء ال�شع ��ب؟" (�" Do You Hearأحبب ��ت اللح ��ن والكلم ��ات الثورية .ال تنا�س ��ب هك ��ذا حدث .ل ��ذا وجدنا �أن مل تت�أخر ال�شابتان يف تنفيذ امل�شروع؛
 )the People Singلتك ��ون �أول عمل الأغ ��اين العراقي ��ة تك ��ون غالب ��ا �إم ��ا ه ��ذه الأغنية ثورية مب ��ا يكفي ..ففيها وخ�ل�ال ثالثة �أيام عمل يف الأ�ستوديو

�أنهت ��ا ت�سجي ��ل الأغنية .وبعده ��ا ،بد�أ
الت�صوير يف �ساح ��ة التحرير  -املكان
الرئي�س لتجمع املتظاهرين.
�أرادتا �إخبار العامل عما كان يجري يف
بغ ��داد ،ومل تواجههم ��ا �صعوب ��ات مع
رجال الأمن ،كما تقول �سارة ،بل كانت
امل�شاكل ذات طبيعة خمتلفة.
"مل تك ��ن هن ��اك �صعوب ��ات �أمني ��ة
فال�ساح ��ة كانت ممتئل ��ة باملتظاهرين.
كان رج ��ال الأم ��ن موجودي ��ن ولكن مل
يقدروا عل ��ى منعنا فنح ��ن كنا من بني
املتظاهرين .ولك ��ن �أحيان ًا كانت هناك
قنابل غاز مث ًال".
وت�ضي ��ف �س ��ارة�" :أحببن ��ا �أن نظه ��ر
النا� ��س وهم يغن ��ون .واجهن ��ا م�شكلة
�أن الغالبي ��ة مل يكون ��وا يعرف ��ون
الإجنليزي ��ة� .شرحن ��ا له ��م �أنن ��ا نري ��د
�إنت ��اج �أغني ��ة للث ��ورة� ،أحب ��وا الفكرة
لكنه ��م ال يعرف ��ون اللغ ��ة الإجنليزي ��ة
فحاولن ��ا مترينه ��م عل ��ى اجلم ��ل .كان
املو�ضوع �صعب ًا لكننا ا�ستمتعنا به".
وتق ��ول �إن عدد م�شاهدات الأغنية على
موقع يوتيوب مل يكن عالي ًا ،لي�س فقط
لكون الأغني ��ة باللغ ��ة الإجنليزية ،بل

ب�سب ��ب انقط ��اع خدم ��ة الإنرتنت ،لكن
طالب� � ًا عراقيني يدر�س ��ون يف جامعات
خ ��ارج العراق كتبوا لها ليخربوها عن
عر�ض �أغنيتها يف جتمعاتهم م�ستفيدين
من كونها مغناة بالإجنليزية.
ومنذ بداية حركة االحتجاج الوا�سعة،
غن ��ى عراقيون وعراقيات لبلدهم ،مثل
املغني ��ة �أ�صي ��ل همي ��م (ه ��ذا عراقي)،
ورحم ��ة ريا� ��ض (ن ��ازل �أخ ��ذ حق ��ي)،
و�إ�س ��راء الأ�صي ��ل (جن ��ه ياوطن ��ه،
و�سالما على العراق) .
�أخ ��ذ احلما� ��س العراقي�ي�ن خا�ص ��ة يف
�أ�شه ��ر الث ��ورة الأوىل؛ فنزل ��وا رجا ًال
ون�س ��اء يف ح ��راك تاريخ ��ي حمتجني
على "ف�س ��اد" احلكومة ،وقتل كثريون
منهم ،وقدّم رئي�س ال ��وزراء عادل عبد
امله ��دي ،يف ت�شرين الث ��اين ،ا�ستقالته
بع ��د ف�شل ��ه يف اال�ستجاب ��ة ملطال ��ب
املتظاهرين.
تقول �س ��ارة �إن "�شيئ� � ًا انك�سر داخلها
بعد مرور �شهري ��ن على الثورة" ،التي
تعتربها قد "ت�س ّي�ست".
ومثلم ��ا تتذك ��ر جي ��د ًا الأي ��ام الأوىل
مل�شاركته ��ا يف االحتجاج ��ات ،تتذك ��ر
�أي�ض ��ا �آخر يوم �شاركت فيه كمتظاهرة
 وكان ذل ��ك يف ليل ��ة ر�أ� ��س ال�سن ��ةاملا�ضية.
"�آخ ��ر م ��رة ح�ض ��رت ملظاه ��رة كانت
ليل ��ة ر�أ�س ال�سن ��ة ،ان�سحب ��ت ال�ساعة
 11باللي ��ل .نزل ��ت يومه ��ا ب ��دون
ترتي ��ب ،التقي ��ت مبجموع ��ة �أ�صدقاء.
كن ��ت متوقعة �أن �أ�شاه ��د كما هائ ًال من
العائ�ل�ات لك ��ن �شاه ��دت �شيئ ��ا �آخ ��ر.
الغالبية ال�ساحق ��ة يف تلك الليلة كانوا
م ��ن ال�شب ��اب .ه ��ذا املو�ض ��وع حز يف
نف�سي ..فان�سحبت قبل ال�ساعة ."12
ّ
وتو�ضح �أن �سبب امتناع العائالت عن
التظاه ��ر كان "ت�سيي�س احلراك عندما
نزل ��ت جماع ��ة التي ��ار ال�ص ��دري �إىل
ال�ساحات".
واليوم ،بعد �أربع ��ة �أ�شهر على ن�شرها
تلك الأغني ��ة ،عادت �س ��ارة �إىل حياتها
الروتيني ��ة ،لك ��ن م ��ع ه ��دف جدي ��د:
"�س�أنت ��ج �أغنية �أو �ألبوم� � ًا خا�ص ًا بي
ع ��ام  - 2020ول ��و حتمل ��ت كل نفقاته
بنف�سي".
عن البي بي �سي

متظاهرو التحرير يدعون لتزويدهم بالكمامات وم�ستلزمات الوقاية من كورونا
ودع ��ا املتظاه ��رون وزارة ال�صح ��ة �إىل
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توفري �إم ��دادات �إ�ضافية من �أقنعة الوجه
جتم ��ع متظاه ��رون يف �ساح ��ة التحري ��ر والقفازات م ��ع انت�شار فريو� ��س كورونا
ملطالب ��ة احلكوم ��ة بتوف�ي�ر املزي ��د م ��ن يف البالد.
امل�ساع ��دات الطبية ملن ��ع انت�شار فريو�س وق ��ال املتظاه ��ر �سي ��ف ع�ل�اء" :نح ��ن
كورونا.
املتظاه ��رون ال�شباب الذي ��ن جتمعوا يف

�ساح ��ة التحري ��ر ،نرت ��دي ه ��ذه الأقنع ��ة
حلماي ��ة �أنف�سن ��ا م ��ن الفريو� ��س .وندعو
وزارة ال�صحة مل�ساعدتنا من خالل توفري
�أقنع ��ة الوج ��ه والقف ��ازات لال�ستخ ��دام
الوقائي".
بدوره قال املتظاه ��ر علي الق�صاب" :منذ

الي ��وم الأول النت�شار هذا املر�ض ،نا�شدنا
ال�سلطات املعنية بتقدمي لقاحات �أو �أقنعة
للوجه �أو �أي و�سيلة �أخرى مل�ساعدتنا يف
الق�ضاء على هذا املر�ض .للأ�سف ،مل َ
نتلق
�أي رد من ال�سلطات بعد".
ويف مواقع التوا�صل االجتماعي� ،سيطر

"فريو�س كورونا" على حديث العراقيني،
خالل الأيام املا�ضية ،و�إن كانت ال�سخرية
ه ��ي ال�صف ��ة الطاغي ��ة عل ��ى من�ش ��ورات
العراقيني ،ف�إن من�شورات� ،أم�س الإثنني،
�أخذت منحن � ً�ى �أكرث جديّة ع�ب�ر التحذير
والتوعية جتني ًا للإ�صابة به.
ويف �ساح ��ات التظاه ��ر ،كان ��ت الكورونا
حا�ضرة يف هو�سات �أهايل النا�صرية.
وا�ستخ ��دم ع�ش ��رات الن�شط ��اء يف موقع
"تويرت" ها�شتاغ "الب�س كمامة" لتعميم
�أهميّة ارتداء الكمّامة حت�سب ًا ووقاية من
العدوى الفريو�سية.
ابتع ��دوا عن التقبيل بكرثة وغريها حتى
ل ��و لف�ت�رة والبقي ��ة الزم تتفهم الأم ��ر �إنه
مي�سب ��ب احراج ��ات وال يول ��د حزازي ��ات
فقط الن �صحتك اهم
كم ��ا انتق ��د العدي ��د "ارتف ��اع �أ�سع ��ار"
الكمام ��ات يف ال�س ��وق العراق ��ي مقارن ��ة
بوقت �سابق.
"يف الوق ��ت ال ��ذي ارتفع ��ت في ��ه �أ�سعار
الكمام ��ات يف الكث�ي�ر م ��ن ال�صيدلي ��ات
وانقطاعه ��ا يف �أخ ��رى ،بع ��د زي ��ادة
الطل ��ب عليه ��ا م ��ن املواطن�ي�ن حت�سب� � ًا
لتف�شي كورون ��ا ،قام �صيدالين من �أهايل
�سامراء ،بتعليق عبارة (الكمامات جمان ًا)
على واجهة �صيدليته".
ويف نف�س الوقت ،ر�أى عدد من املواطنني،
�أن م ��ا يح ��دث يف مواق ��ع التوا�ص ��ل هو
"تهويل ومبالغة" قد ت�ضر باملواطن �أكرث

من جلب املنفعة له..
وم ��ن حمافظ ��ة الأنب ��ار ،كتب ��ت نا�شط ��ة
عراقية يف توي�ت�ر "�أكرث حمافظة متخذة
�إج ��راءات �صحيح ��ة ،ه ��ي الأنب ��ار :منع
زي ��ارة املر�ضى يف امل�ست�شفي ��ات ملدة 20
يوم� � ًا م ��ن الآن ،وفت ��ح م�شفى عب ��ارة عن
كرفان ��ات خا�ص لع ��زل احل ��االت امل�شتبه
بها".
وق ��ال الدكت ��ور حمم ��د �إ�سماعي ��ل ،املدير
ال�سابق ملعهد امل�صول واللقحات العراقي،
�إن املناف ��ذ احلدودي ��ة م ��ع �إي ��ران ،حت ��ى
ال�ساع ��ة "غ�ي�ر م�ضبوط ��ة ب�ش ��كل كامل"
ملمح� � ًا �إىل خروقات حدودية حت�صل من
دون ح�سيب �أو رقيب.
و�أ�ض ��اف �أن "الأجه ��زة املتطورة للك�شف
عن امل�صاببني موجودة فقط يف املطارات،
لك ��ن املناف ��ذ احلدودي ��ة غري جمه ��زة مبا
يلزم لر�صد احلاالت امل�صابة".
وع ��ن م ��دى جاهزي ��ة منظوم ��ة ال�صح ��ة
العراقي ��ة ال�ستقب ��ال �أي ح ��االت م�صاب ��ة
بالفريو� ��س �إذا وج ��دت� ،أك ��د الدكت ��ور
�إ�سماعي ��ل �أنه ��ا "بحالة جي ��دة وت�ستطيع
احتواء �أي حاالت �إ�صابة باملر�ض".
وكان ��ت منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة دع ��ت
الع ��امل يف � ،إىل اال�ستع ��داد لـ"وباء عاملي
حمتم ��ل" يف �إ�ش ��ارة �إىل تف�ش ��ي فريو�س
كورونا.
وطالبت ب�أن يبذل العامل مزيد ًا من اجلهود
الحتواء تف�شي الفريو�س امل�ستجد.

وق ��ال املدي ��ر الع ��ام للمنظم ��ة تيدرو� ��س
�أدهان ��وم غيربي�سو� ��س ،يف م�ؤمت ��ر
�صح ��ايف �إن "املنظم ��ة ال تعت�ب�ر �أن
الفريو�س ،ال ��ذي �أ�سفر انت�شاره عن وفاة
�أكرث من � 2600شخ�ص ،و�صل �إىل مرحلة
الوباء العاملي".
لك ��ن امل�س� ��ؤول ال ��دويل �أ�ش ��ار �إىل �أن
الدول مطالب ��ة بـ"القيام بكل ما هو ممكن
لال�ستعداد لوباء عاملي حمتمل".
ومن ��ذ � 24شب ��اط  ،2020ارتف ��ع ع ��دد
الإ�صاب ��ات بفريو�س كورون ��ا يف العراق
�إىل � 64إ�صاب ��ة منه ��ا  13حال ��ة يف �إقليم
كورد�ستان ،فيما بلغ عدد الوفيات � ،6إىل
جانب تعايف � 6أ�شخا�ص من الفريو�س.
واتخذ الع ��راق �إجراءات �صارمة ملكافحة
تف�شي املر�ض ،مبا يف ذلك �إغالق املدار�س
واجلامع ��ات ومراك ��ز الت�س ��وق ووق ��ف
التجمع ��ات العامة ،فيم ��ا مت البدء �صباح
�أم� ��س الأحد ،بتنفيذ ق ��رار �إغالق  5منافذ
برية م ��ع �إيران ب�شكل تام حت ��ى � 15آذار
اجلاري.
و�أ�ص ��اب الفريو� ��س �أكرث م ��ن � 106آالف
حول الع ��امل يف  103دولة و�إقليم ،تويف
منه ��م �أكرث م ��ن � ،3600أغلبهم يف ال�صني
وكوري ��ا اجلنوبي ��ة و�إي ��ران و�إيطالي ��ا،
و�أدى �إىل تعلي ��ق العم ��رة ،وت�أجي ��ل
�أو �إلغ ��اء فعالي ��ات ريا�ضي ��ة و�سيا�سي ��ة
واقت�صادي ��ة ح ��ول العامل ،و�س ��ط جهود
مت�سارعة الحتواء املر�ض.
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عد�سة :حممود ر�ؤوف

ثورة ت�شرين � :شعر ّية العائم في مطر ّ
الدخان ّيات

هذا اجل�سر يل ..ق�صائد من "�ساحة التحرير
� أحمد �ضياء
قذارتهم.
ح ��اول ّ
ال�شعراء هن ��ا يف هذا املل ��ف �أن يكوّ نوا
كم�أ�س ��اة نظهر ،والآن كفرحة َننعَم و َنكبرَ  ،هكذا �صوت� � ًا و�ص ��ورة وملمح� � ًا م ��ن مالم ��ح الثورة
�أ�ص ��ف جي�ل ً�ا هجوم ّي� � ًا ال ي�ستكني عن ��د مرحلة العراقيّة التي ظهرت يف �أكتوبر من عام ،2019
مع ّين ��ة ،ه ّم ��ه الوحي ��د �إيجاد وطن �آم ��ن يعي�ش املطالبة بدحر الف�ساد واخلال�ص من امليلي�شيات
في ��ه ،بعيد ًا ع ��ن الدّماء الت ��ي تهرق م ��ن �أركانه احلاكم ��ة ،لأ َّنه ��ا ا�ستطاعت نهب خ�ي�رات البلد،
كل حلظ ��ة .مل يق ��ف ّ
يف ِّ
ال�شع ��ر موق ��ف املتفرج وقت ��ل �شعبه ،وزرع ��ت ّ
ال�ضغينة والبغ�ضاء بني
بال ّن�سب ��ة �إىل �شع ��راء الع ��راق اجل ��دد ،ب ��ل كان مكوّ نات ��ه ،ح ّت ��ى �أ�صبح ��ت هذه الأم ��ور �شغلهم
ّ
مغامر ًا فاع ًال �أمام �إطالقات ال َّر�صا�ص يف وجوه
ال�شاغ ��ل ،ال ��ذي ي�شغلون به املواط ��ن ،ليُبعدوه
ال�شعراء ،و�أم ��ام عفونة امليلي�شي ��ات الإرهابيّة عن ال ّتفكري وعن �إنتاج �شيء خلدمة البلد.
الت ��ي تختطف �أبناء جلدتنا بني حلظة و�أخرى ،م ��ازال العراقيون م�ص ّرين على �إرجاع احلقوق
ك ّن ��ا خر�سان� � ًا نتح ��دث ،الآن تال�ش ��ى اخل � ُ
�وف ،الت ��ي نهبتها الأحزاب ،والق�ضاء عليها ،فللثورة
ّ
�صرن ��ا ن�صرخ يف وجه الظامل�ي�ن ونخربهم عن بريق خا�ص هيمن على كافة املفا�صل العراقيّة،

وم ��ا ي ��زال للط�ل�اب دور فاع ��ل يف ا�ستم ��رار
ه ��ذه ال ّث ��ورة� ،إذ ّ
عطل ��وا ال� �دّوام ،وا�ستطاعوا
�أن يكوّ ن ��وا ر�ؤي ��ة جدي ��دة يف خارط ��ة اجل�سد
العراق ��ي ،و�صاحب هذا املو�ض ��وع ،ثورة بناء
ور�س ��م ،و�إع ��ادة تعي�ي�ن للكث�ي�ر م ��ن املفا�صل،
واملبا�شرة ب�صبغ اجل ��دران وما �شكل ذلك الأمر
م ��ن مفاتيح رئي�سة �أخ ��رى .ومل تقت�صر ال ّثورة
عل ��ى الرج ��ال فق ��ط ،ال ب ��ل كان ��ت ال ّن�س ��اء ذات
�صوت �ص ��ادح يف حميط �ساحة ال ّتحرير وبقيّة
ال�سّ احات الأخرى .وخالل ال ّتظاهرات ال�سّ لميّة
تع َّر� ��ض ّ
ال�شب ��اب العراقي املراب ��ط يف ال�ساحة
�إىل عمل ّي ��ة �إب ��ادة فق ��د �سق ��ط ما يق ��ارب 1000
�شهيد و� 40000ألف جريح ،من �ضمنهم حاالت

مي�ؤو�س منها.
الي ��وم ي ّب ��ث الع ��راق ثورت ��ه ه ��ذه لتك ��ون ذات
ه ��دف ومف�ص ��ل جديدين �أم ��ام الع ��رب والعامل
ب�ش ��كل عام� .ستكون ه ��ذه ال�ساح ��ات امل�ستمرة
�إىل يومن ��ا هذا م�صدر فخ ��ر لكل مواطن �شريف
وغ�ي�ر متح� � ّزب ،يعبرّ به ع ��ن ر�ؤيت ��ه ال�سّ لميّة،
ال�شب ��اب ّ
�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،فق ��د ر�أينا ّ
ي�شد على
�أيدي بع�ضه بع�ض ًا يف ال�سّ راء ّ
وال�ضراء ،ليكوّ ن
ر�ؤي ��ة انتقاليّة ،فظه ��ر فريق �صائ ��د الدّخانيّات
وه ��و الفري ��ق الأَ�شد خط ��ورة ،لكون ��ه يع ّر�ض
نف�س ��ه �إىل خماط ��ر كب�ي�رة يف �سبي ��ل ا�ستمرار
ال ّث ��ورة وعدم تعري� ��ض الآخري ��ن �إىل م�ساوئ
الغاز امل�سيل للدموع.

ملعقة �أمل واحدة

عالمة الن�صر ب�أ�صابع مبتورة
 علي �ضياء
يا عراق ..ثكلتنا �أمنا
احلرب اجلائعة �أكلت مني ثالثة �أ�صابع
ف�صرتُ �أدعو الله ب�أ�صابع الن�صر
ِ
و�أ�صبح ي�ستجيب يل �أكرث!
***
ُيلب�سونَ التوابيتَ علم ًا
يزرعونَ ال�شهداء �صور ًا
يوقِدون الدموع

ُ
ترجتف من الربد
لِـئال
�شمّاعة الوطن.
***
ال تقتلني� ،أمي بانتظاري..
�أثناء ذهابهِ اىل �ساحة التحرير
وهو يهم�س..
يا الله لي�صلك ّ
كل ما هو �شهيد
ا�ضغط عالمة الن�صر
ب�أ�صابع مبتورة
فالدُخان املت�صاعد �إليك
يحمل فتات �أحالمنا
�أو�صي املالئكة �أن يتعلموا جمع الأحالم

يا اللهُ ..
نحن هنا
يا الله هل ت�شم رائحة ما يح�صل!
يا الله ،يا الله ،ارتفع �صوت ُه
لتخرتق ر�أ�س ُه قنبلة دُخانية ،في�صيحوا..
كوووول
بقي حتى ملالمح الدعاء.
وال �أث َر َ
�أبي،
يا عـراق
ثكل ْتـنا �أمّـنا
بغـْـداد

***

�أطفا ًال ُر ّ�ضع
نعر ُف �سوى الدموع
ال ِ
التي تغلي يف �أحداقـنِا
بحرارة من القلوب
مبالعق �أ�صابع الن�صر
ِ
بدخان متطاير من الر�ؤو�س
ٍ
بنكهةِ الأمل..
لت�صب فيك �أيها الأمل
َّ
وال ت�شب ُع �أبد ًا
الزلت تتجول يف ال�شوارع والأزقة
حاب
بهيئةِ �أرغفة من ُ
ال�س ْ
بثواب ال�شهيدّ ..
تف�ضل..

� إح�سان املدين
من غرينا ميوت
-1عندما تقتلك الثورة
وكلمة “ال”
و�صورة �شهيد
وجملة كتب َتها على في�سبوك
فاعلم � َ
أنك ابن هذه البالد؛
�صالح جد ًا
ابن
ٌ
يحب
يكتب
ي�ضحك
ويعي�ش
من �أجل احلب واخلبز واحلرية
ثالثة يف وجه املوت،
ثالثة من �أجل حقولِنا ا ُ
خل�ضر
من �أجل الأ�شبار الوا�سعة من الراحة
خال
وطن ٍ
ومن �أجل احلبيبات؛ يف ٍ
من الف�ساد
ووطن قادم من ال�شم�س،
ٍ
عندما َ
يقتلك اجلياع
واملجرمون
وبائعو الأوطان
والأنذال باحرتافي ٍة مطلقة،
غاز� ،أو
بر�صا�ص ٍة� ،أو �سكني ،قنبلة ٍ
دونكي
فاعلم � َ
أنك ابن هذه البالد؛
ابن �صالح دائم ًا..
ولِد ليموت
ومات ليعي�ش
أحب ليطري
� َّ
ليحب..
وطار َّ

ابن �صالح للغاية
�ستذكره الأمهات ،واحلبيبات،
والأوطان
ال�شوارع ،والأنفاق واجلدران
ثم تبكي.
-2احلرب ن�صو�ص ًا طويلةً
�سنكتب عن
ِ
يحملها املزارعون �إىل حقولِهم
والقرويون �إىل �أرا�ضيهم
دوائرهم
واملوظفون �إىل ِ
والأطفال �إىل مدار�سهم..
وال�شهداء دائم ًا؛ �إىل اجلنة
واحلب
احلرب
ن�صو�ص ًا طويلة؛ عن
ِ
ِ
واملعاناة،
ً
َ
طريق الكلمة
و�أن نرك�ض مطوال يف ِ
وال نعود ،..حتى �أن ن�سقط يف
هجائها،
�سنكتب ن�صو�ص ًا طويلةً
أمل والثورة
عن احلياةِ وال ِ
والنفق وجبل �أحد
الن�صب
عن
ِ
ِ
اخلالين يف دورانِها ،والوثبة يف
خطورتها
وج�سر اجلمهورية عن وعده،
والأحرار عن �ضحاياه..
أحالم
عن ال ِ
والبازار
واملن�شورات
واحلب يف م ّرتِه الواحدة ،واملوت يف
مرتِه امل�ؤكدة
والرهائن
ال�سجون
�سنكتب عن
ِ
ِ
واالعتقاالت
وعن كلمة “خوف” �إىل كلمة
“حبيبتي “
ً
وقبلة “وداعا” �إىل قبلة “�أحبكِ ”

وعن الوحدة
واخلبز
و�إذاعة التحرير وال ُتكتكُ
�سنكتب عن الفر�ص ال�ضائعة واملمكنة
ك�أن نهرب �سوي ًا
�أو منوت �سويا
�أو ندور وندور حول حكاية لن تبد�أ..
�سنكتب للحرب ن�صو�ص ًا لن تنتهي
للحرب واحلب
ن�صو�ص دائمة من الده�شة..
-3من ميوت غرينا؟
نحن الذين تناولنا – الأحالم –
ال�شعر -الق�صائد واللون..
أمل واحدة
مبلعقة � ٍ
وتعلمنا �أن نقول “ال”
ال للطغاة،
“نعم”
نعم للحرية،
و”�أهال”ً
�أه ًال للتغيري،
من ميوت غري احلاملني،
الآملني
والب�سطاء؟
أر�ض لي�ست �إال للموت
يف � ٍ
و�سماءٍ لي�ست �إال للبكاء
وحياةٍ تقود �إىل املقابر..
يا�آاه..
�أفكر الآن..
من ميوت؟
من ميوت..
طازج
غري ٍ
قلب ٍ
يح َّب ،ال �أن تقتله
يخاف �أن ِ
الر�صا�صات.

دخانية على هيئة وطن
� أحمد �ضياء

للأغ�شية املرتع�شة نفتدي �أعمارنا
مل �أكنْ �شهيد ًا بايولوج َّي ًا تذكر ُه الأرقام
كنتُ �شهيد ًا ُ
يعي�ش بني �ضلفتي الب�صرية
ُ
خط موءودة
تز ّف ُه
البيارق على ٍ
ثم ُ
تنفخ يف �أذنيه الدّخانياتُ لتعي َد
غ�سل �ضمريه امللتع باملواجع
نحن الأوعية القليلة
املتك�سرة داخل عيوننا
تر ّفف الأ�صوات
ّ
َ
لت�صرخ يف ا�سمك

�شم�س الفقيد
تر ّت ُل الأبراجُ منائر ٍ
املتو�سد �أر�ض الهواء
ّ
هنا ُ
حيث ال مكان للذيل
ُ
طعن
هنا حيث الأرواح ت�ص ُّر على ِ
ال�سكاكني ،وتبا�ش ُر
ّ
يف لمَ ِّ ما ي�صهره ا ّ
جللي ُد من مرابع
املدافن.
ّ
يف هذه اللحظة بالذات ث َّمة �أ ٌّم تبكي،
ت�صرخ ،تنتحب ،تت�أمل على ابنها ّ
ال�شهيد،
ث َّمة كثري من الآباء ال يعرفون كيف
يبكون ،الكثري من الأمل يف اجلوار،
احلزن يخيّم على املدينة ،ال �أعرف الفرح
منذ �أيام ،غري �أنيّ �أبت�سم لكل الذين

مي ّرون بجواري ويحملون الوطن يف
ِّ
كل جزء منهم.
ظنَّ املواطنون �أن الدخانيات وطن لذلك
هرعوا الحت�ضانها بالر�ؤو�س.
قنا�ص الوحدة العا�شرة
ننت�ش ُل املوت من رقاب الطفولة
نرميه يف لجُ ج الأفق ليت�شظى
ثم يغفو على �أردان ك�سيحة
ب�صقناها.
***
نحر�س الفئران جيّد ًا
مازلنا
ُ
ُ
بد�أت �أغ�سل �أحالم الأطفال
�إ َّنها اللحظة الأ�سا�سيّة التي جتتازين

فيها اخلطوات
ل َ
أبق حيثما تركوين.
***
ال�سمراء
للقواقل التي كربت على
ذراعي ّ
َّ
ّ
ف�ضلتُ القول :وجب �أن نر�سم رمال
توابيتنا
عند �أ�صي�ص اللحظة.
***
تع ّلم
�أن
ت�ستفز
الآخر
لتعرف �أيّ خطاب يكمنه اجتاهك.

***
�أ�صوات جديدة ت�سافر اليوم َّ
لتحط يف
بيتي
ُّ
�أظنُّ الكالب تظل جمنونة
بكالم تافه ا�سمه الوفاء.
***
للأغ�شية املرتع�شة نفتدي �أعمارنا
ولأجلها �أي�ض ًا
مت�شي احلقيقة على عكائز �شقراء
ممتلئة.
***
�س�أختا ُر �صديق ًا ال يعرف مالمح ذاكرتي
الورقيّة

لكي ال يرمي الأنهار على وجهي يف ِّ
كل
�صباح
�س�أعم ُد على �أن �أتذ َّكر الكثري من الفواجع
ال�سابقة
ّ
ّ
أوتار
لأنَّ ندوب الت�أرخة املتنافذة يف � ِ
ج�سدي
م�سالك غري
الزالتْ حتنُّ على تب ّني
ٍ
�إلزاميّة
لك�سر امل�شاعر.
�أتري ُد �أن تعرف احلقيقية؟
ج ّرب املوت ملرة واحدة
ول َ
رن.
عينان
ك َّلما نبتت يل ِ

اقتلعتهما لأروي الب�صرية
حمتواها.
مل � ُأك �أوديب يوم ًا
بل كنت �أقلع عيوين
لأتبا�صر مع ّ
الطرقات
ولأع ّلقها �شتائل للوحدة.
ال�شغب تالحق ّ
ف�ض ّ
قواتُ ِّ
ال�شعب
لأجل حرا�سة ال�س َّراق
نحن ّ
ال�شعب ال يعننا ما تقوم به الكالب
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حكاية �شهيد

كرار �صفاء ح�سين� ..أ�صيب مرتين وهو يقاوم حتى
ا�سقطته ال�ضربة الثالثة �شهيد ًا
 ما�س القي�سي
لم يكن يعل ��م ان تلك هي �ساعته الأخيرة،
وان عرب ��ة التك تك �ستك ��ون اكثر ر�أفة به
من عربة �أخرى لم تت�سع لنقله الى منزله
ب�صحبة رفاقه ،ذاك هو القدر حين ي�شبك
خيوط االحداث لي�ستهدف �ضحيته!.
ك ��رار �صف ��اء ح�سي ��ن ،م ��ن موالي ��د عام
 ،1999من �أهالي حي ال�شهداء في مدينة
النا�صري ��ة م ��ن محافظ ��ة ذي ق ��ار� ،أكمل
درا�سته االبتدائية وترك المدر�سة ليعمل
(كا�س ��ب) ب�أجر يوم ��ي ،ي�سكن مع ا�سرته
ذات الدخ ��ل المح ��دود ،ل ��م يك ��ن لك ��رار
رغب ��ات �شخ�صي ��ة� ،أراد ان يحق ��ق �أمنية
والدته ف ��ي �أداء منا�سك العم ��رة ،واتمام
درا�سة �أخيه الأ�صغر جعفر ،الذي يدر�س
الآن ليحق ��ق حل ��م �أخي ��ه ال�شهي ��د ،حت ��ى
ان ما ح�ص ��ل عليه من م ��ردود �ضئيل من
عمل ��ه تبرع به في �ساح ��ة الحبوبي لدعم
المتظاهرين.

رغ ��م ا�صابت ��ه ب�ضعف في القل ��ب لكنه لم
يته ��اون ول ��م ت�ضع ��ف رباط ��ة ج�أ�شه في
اثب ��ات موقفه ،فقد اختار ان يبقى بجوار
رفاق ��ه ،لي�شارك ف ��ي تظاه ��رات ت�شرين،
عل ��ى الرغ ��م م ��ن الإ�صاب ��ات المتك ��ررة
الت ��ي تعر� ��ض له ��ا ،وبهذا ال�ص ��دد يقول
محم ��د (�صديق ��ه) قائ�ل�ا" :ك ��رار تعر�ض
ال ��ى ا�صابتي ��ن واح ��دة بي ��ده والثاني ��ة
بمنطقة الظه ��ر وه ��ذه الإ�صابات حدثت
ف ��ي نف� ��س الوق ��ت ،قب ��ل ع�شرة اي ��ام من
ا�ست�شه ��اده ق ��رب موقع تربي ��ة ذي قار"،
واثن ��اء اال�صابة ت ��م نقله ال ��ى م�ست�شفى
الح�سي ��ن التعليم ��ي م ��ن قب ��ل ا�صدقائ ��ه
وبع ��د االطمئن ��ان عل ��ى حالت ��ه ال�صحية
خ ��رج كرار وذهب ال ��ى �ساحة االحتجاج
لينق ��ل الجرحى! ،وي�ضيف محمد بقوله:
"رغم كل محاوالتنا لإقناعه بالتراجع عن
التقدم والتواجد ف ��ي الخط االمامي كان
رده الدائم :لي�س لدي وطن وكل حقوقي
م�سلوبة ،لن اتراجع".

وع ��ن تفا�صي ��ل �آخ ��ر ي ��وم ق�ض ��اه كرار
قبيل ا�ست�شه ��اده يقول محمد" :اردت انا
ورفاق ��ي المغادرة م ��ن ال�ساحة والذهاب
الى المن ��زل ،وقتها بقي ك ��رار عند ج�سر
الزيت ��ون الن الدراج ��ة (الماط ��ور) التي
تقلن ��ا ال تت�س ��ع لراك ��ب �آخ ��ر ،بح ��دود
ال�ساع ��ة الثانية ليال تركت ��ه وغادرت ،ثم
علمت با�ست�شهاده".
ف ��ي ليلة المج ��زرة الأليم ��ة التي تعر�ض
له ��ا متظاه ��رو النا�صري ��ة ي ��وم الثام ��ن
والع�شرين م ��ن ت�شرين الثاني ،كان كرار
مرابط ��ا ومعت�صم ��ا عل ��ى ج�س ��ر الن�صر
عن ��د الكورني� ��ش ،وبه ��ذا ال�ش� ��أن يق ��ول
محم ��د" :بقي ك ��رار �صام ��دا يومها اثناء
اح ��داث مج ��زرة جمي ��ل ال�شم ��ري الت ��ي
حدثت عن ��د ج�سر الزيت ��ون وامتدت الى
�ساح ��ة الحبوبي ،حت ��ى ال�ساع ��ة الثالثة
بع ��د منت�ص ��ف اللي ��ل ،ان�سح ��ب ث ��م ع ��اد
مرة �أخ ��رى حام�ل�ا العل ��م اذ ا�شتد عزمه
ف ��ي المقاوم ��ة ،حت ��ى ب ��د�أت ق ��وات الرد

ال�سري ��ع برم ��ي الر�صا� ��ص الحي �صوب
المتظاهري ��ن" ،الوقت ال ��ذي تعر�ض فيه
ك ��رار لإ�صاب ��ة بالغ ��ة �أدت ال ��ى �سقوط ��ه
على الفور ،اذ يقول�" :أ�صيب كرار بطلق
ر�صا� ��ص مبا�ش ��ر اذ اخترق ��ت الر�صا�صة
فك ��ه وخرج ��ت م ��ن رقبت ��ه� ،سق ��ط عل ��ى
اثره ��ا ملطخ ��ا بدمه ق ��رب ج�س ��ر الن�صر
بتاري ��خ  ."11/28ل ��م يك ��ن عل ��ى معرفة
�سابق ��ة بال�شهي ��د لكن �ش ��اءت ال�صدف ان
تجمعه ب ��ه ليلة الحادث ��ة ليحمله جريحا
عل ��ى ام ��ل نقل ��ه وا�سعاف ��ه� ،شاه ��د �آخ ��ر
يحدثنا عنه قائ�ل�ا" :كنا �سويا عند ج�سر
الزيتون ق ��رب الكورني�ش في بادئ االمر
ث ��م زحفن ��ا باتج ��اه ال�شغب عب ��ر الج�سر
حت ��ى و�صلنا ال ��ى طرف الج�س ��ر الآخر،
حي ��ن بد�أت ق ��وات الرد ال�سري ��ع بالرمي
م ��ع التلوي ��ح لن ��ا بالتوقف ع ��ن الزحف،
حينها �أ�صيب كرار برقبته و�سقط ار�ضا،
لم ا�ستطع عندها الإ�س ��راع لإنقاذه تحت
الرمي الحي ،لك ��ن متظاهرا �آخر (حامد)

رك�ض باتجاهه فمنعه احد قوات ال�شغب
من االقت ��راب منه محذرا ب�سالحه!" ،عاد
حام ��د ادراج ��ه ث ��م "توجه رفاق ��ه �صوبه
م ��رة �أخ ��رى حاملي ��ن �إي ��اه وه ��و يتلفظ
�أنفا�س ��ه الأخي ��رة محاوال نط ��ق ال�شهادة
دون جدوى" ،تم نقل ��ه بعربة التك تك ثم
ب�سي ��ارة ا�سعاف الى م�ست�شفى الحبوبي
ويختم ال�شاه ��د حديثه قائال" :تركته في
الم�شف ��ى ثم علمت با�ست�شه ��اده ،وتعرف
عل ��ي اخوته بع ��د  4ايام ف ��ي ال�ساحة من
خ�ل�ال قمي�صه الذي كان يرتديه في يومه
الأخير ،اذ كان بحوزتي".
نا�ضل ك ��رار في الكر والف ��ر بين مناورة
و�أخ ��رى وهو يتناوب ف ��ي حمل رايتين،
رافعا راي ��ة الح�سين م ��رة وراية العراق
في المرة التالية ،هكذا حتى نال ال�شهادة
عل ��ى خط ��ى ح�سين ��ه ووطن ��ه المعط ��ر
بدم ��اء ال�شهداء لي�سط ��ر ا�سمه بجوارهم
ف ��ي �سج ��ل تاريخ �شه ��داء ث ��ورة ت�شرين
المجيدة.

ع����ل����ى ج�������س���ر ال���ج���م���ه���وري���ة
 الفج��وة بي��ن ال�سلط��ة والمجتمع يمك��ن �أن تخت�صر �إلى فك��رة ب�سيطة ،وه��ي �أن مجتمع اليوم غي��ر مجتمع الأم�س
 ل���م ي��ع��د ه���ذا ال��ج��م��ه��ور ق��ن��وع�� ًا ب��ح��ي��ات��ه �أو م��ق��ت��ن��ع� ًا ب��ح��ج��ج ال�����س��ل��ط��ة و�أع����ذاره����ا ف���ي ���ش��رح ف�شلها
 قي�س ح�سن

ج�سر الجمهورية هو الم�سافة
الفا�صلة بين �ساحة التحرير،
معقل ال�شباب المنتف�ض
والخارج للتو من رماد حرب
�أهلية طاحنة ،والمحاط
ببركة �آ�سنة من ف�ساد
ال�سلطة ،وبين المنطقة
الخ�ضراء ،معقل ال�سلطة
المحكم،
ومركز حكمها ُ
هذه الم�سافة الق�صيرة ،قد
تتيح ل�سكان الخ�ضراء وهم
في ق�صورهم� ،سماع �ضجيج
و�صراخ �شباب التحرير ،وهم
في ال�شوارع والخيم ،مكبرات
الأ�صوات وهي تنطلق في
التحرير ،تو�صل لهم �أ�صوات
ال�شباب التي كادت �أن تختفي
وراء ال�صمت الذي فر�ضه
ال�صبر الطويل والبالغ
المرارة على بلوى عي�شهم.
يطالب ال�شباب بفك �أ�سرهم
ورفع قيود الذل من �أيديهم.

عل ��ى �ضف ��ة دجل ��ة ال�شرقي ��ة وفي طرف
�ساحة التحري ��ر ،يقف المطع ��م التركي
بطوابق ��ه الأربع ��ة ع�ش ��ر ،م�شر ًف ��ا على
دجلة وعلى خ�ض ��راء "الدمن" (ال�سلطة
ال�س ��وء ف ��ي المنب ��ت ال�س ��وء) ،حي ��ث
يعي� ��ش �أه ��ل ال�سلط ��ة فيها برغ ��د و�أمن
ودع ��ة ،بناي ��ة المطع ��م الفارغ ��ة احتلت
مكانة كبي ��رة في نفو�س �شباب التحرير
لأنه ��ا تط ��ل عل ��ى �ش ��وارع وق�ص ��ور
الخ�ض ��راء ،هي �أ�شبه بب ��رج مراقبة في
معركة �شر�سة بي ��ن �شعب �أعزل و�سلطة

مدجج ��ة بال�سالح والمال والف�ساد ،بين
�شب ��اب م�شتعل و�شي ��وخ عاجزين ،بين
�أ�ص ��وات �صادقة في بث �ألمها و�أ�صوات
كاذب ��ة ف ��ي كل م ��ا تق ��ول .الح ��وار بات
منعدم ��ا بين طرف ��ي ج�س ��ر الجمهورية
"الجمهورية هي منطقة ال�صراع بينهما
ول ��كل ط ��رف ر�ؤيته وفكرت ��ه عنها" ،كل
منه ��م يفكر بمنطق مختل ��ف ،وكل منهم
تدفع ��ه مخاوف ��ه وحاجات ��ه و�أحالم ��ه.
في التحرير يبح ��ث ال�شباب عن تف�سير
لعي�شه ��م المري ��ر ،ويطالب ��ون ال�سلط ��ة

ب� ��أن ت�ش ��رح له ��م �أ�سب ��اب ه ��ذه الحياة
المذل ��ة ،وك�أنه ��م يري ��دون �أن يتوثق ��وا
م ��ن �أن �سلطتهم تعرف كي ��ف يعي�شون،
وم ��ا يرغب ��ون ب ��ه ،وتع ��رف تبع ��ا لذلك
كي ��ف ت�صل �إلى ح ��ل� ،أو قد ت�ستطيع �أن
تقنعه ��م بالدخ ��ول ف ��ي ف�ص ��ل جديد من
ال�صب ��ر� .أه ��ل التحرير يري ��دون منذ 1
ت�شري ��ن الأول�/أكتوبر � 2019أن يف�سر
لهم �أي �أحد �أ�سرار ما جرى عليهم طوال
عق ��د ون�صف ،حي ��ث ال �أمن وال عمل وال
كرامة ،يف�سر لهم لماذا و�صلوا �إلى حال

بات ��وا يحلم ��ون فيه ب� ��أن يع ��ود الأم�س
الأ�سود ال ��ذي عا�شوه ،وه ��م �صغار مع
طاغي ��ة �أرعن بالغ ال�س ��وء واال�ستهتار؟
لم ��اذا ي�شعرون بالحني ��ن لأيام �سوداء؟
�أو لم ��اذا يعي�ش ��ون �أيام ��ا �أكث ��ر �سوادا
منها؟
�أما هن ��اك في الخ�ضراء ،فالأ�سئلة تتجه
بعيدا عن الأ�سباب تماما ،هم يتحدثون
ع ��ن نتائج م ��ا يفعله ال�شب ��اب من حراك
ي�ض ��ر بالبلد وقد ي�شعل ��ه ،وينهي فر�ص
الحل ��ول الهادئ ��ة المت�أني ��ة ،يتحدث ��ون

عن الغ ��د المخيف بالن�سب ��ة لهم ،وربما
لهم الع ��ذر في الخوف ،هذا لأن ال حركة
اجتماعية كبيرة ومت�صاعدة يمكن لأحد
�أن يتنب� ��أ بم�سارها ،ويتوق ��ع ما قد يقع
في غدها ،ح�سن ��ا ،خوف �أهل الخ�ضراء
مفهوم ،لكنه ي�صف ن�صف الحقيقة ،ماذا
ع ��ن مخاوف التحرير ه ��ل هي فعال غير
مفهومة؟ هل لها �أ�سباب؟.
الفج ��وة بين ال�سلط ��ة والمجتمع يمكن
�أن تخت�صر �إلى فك ��رة ب�سيطة ،وهي �أن
مجتمع اليوم غير مجتمع الأم�س ،يدرك
�أف ��راده حقيقة معاناتهم الي ��وم ،وعيهم
�أكب ��ر بكثير م ��ن وع ��ي �آبائه ��م ،وعيهم
ي ��زداد كلم ��ا عرف ��وا حج ��م الف ��ارق بين
عي�شه ��م الفقي ��ر وثراء ال�سلط ��ة ،وعيهم
بقدر حجم الفج ��وة بين الترف الم�شاع
والحرمان المعا� ��ش .ف�شلت ال�سلطة في
معرفة درجة وع ��ي النا�س ،وهي تعتقد
�أن الأمي ��ة المتف�شي ��ة ف ��ي المجتمع هي
درع واق له ��ا� ،أو غط ��اء يمن ��ع ال�شم�س
من �أن ت�صل لعقول النا�س لتخرجهم من
الغرائزي ��ة وال�شخ�صية �إل ��ى الإح�سا�س
بال�ش� ��أن الع ��ام والم�شارك ��ة في ��ه� ،أح ��د
ال�سيا�سيي ��ن وه ��و ع ��زت ال�شابن ��در
�س� � ّرب ل ��ه ت�سجي ��ل �صوتي ي�ص ��ف فيه
�شب ��اب التحري ��ر ب�أنه ��م "قط ��اع ط ��رق،
لواطة� ،سفلة ،يتعاطون
خمارة ،ق َمارةَ ،
المخدرات والكحول والزنا في المطعم
الترك ��ي"� ،صورة ال�شب ��اب في التحرير
ل ��دى ال�سا�سة ه ��ي ت�شبه تمام ��ا ما قاله
ال�شابن ��در ،فه ��م ال وع ��ي �سيا�سي لديهم
وال �شع ��ور وال دافع وطني في حراكهم،
هكذا يعتقد �أهل الخ�ضراء ،لكن رهانهم
على الأمية والجهل لم ينجح ،فقد باتت
حي ��اة المجتم ��ع وال�سلط ��ة مك�شوف ��ة
ومعلن ��ة ،ب ��ات الهم� ��س الذي ي ��دور في
مجال� ��س الحكوم ��ة ي�ص ��ل �إل ��ى م�سامع
الجمي ��ع "حت ��ى ت�سجيالته ��م ال�صوتية

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ت�ص ��ل للنا� ��س" ،ال �س ��ر يمكن ��ه �أن يظل
�سرا للأب ��د ،وال ت�ضليل يمكن ��ه �أن يُعتم
الر�ؤي ��ة للأبد ،باتت الفجوة بين الق�صر
وغرف ��ة ال�صفيح تكت�ش ��ف بمجرد لقطة
واح ��دة في ف�ض ��اء العال ��م االفترا�ضي،
بات الفقي ��ر يوثق حياته بجهازه النقال
مثلم ��ا يفع ��ل الغن ��ي ،وبات ��ت لجه ��ازه
القدرة عل ��ى �إي�صال �صوت ��ه للعالم كله،
يكف ��ي �أن ي�ضغ ��ط عل ��ى زر ""live
ليك ��ون �أمام العالم ،لم يع ��د يحتاج �إلى
الكتاب ��ة والتنظير لي�ش ��رح �ألمه وحلمه
فها هي التقني ��ة ت�سعفه ب�سالح "فتاك"،
ل ��م تفه ��م �سلط ��ة الخ�ض ��راء �إن الإيمان
ب�أن القناعة كن ��ز ال يفنى ،قد تال�شى في
�أرواح الجمه ��ور ،لم يع ��د هذا الجمهور
قنوعا بحياته �أو مقتنعا بحجج ال�سلطة
و�أعذارها في �شرح ف�شلها ،مثلما لم تعد
ال�سلط ��ة مع�صوم ��ة ع ��ن الخط� ��أ �أو له ��ا
قدرة على �إ�سكات النا�س والفتك ب�شعب
يعب ��ر عن وعي ��ه بطريقة واعي ��ة رغم ما
قتل ��ت من ال�شباب بمختلف الأ�سلحة ،لم
تعد لكلمة ال�سلطة قوة تغيير القناعات،
وال�شعارات الت ��ي قيلت حول الت�ضحية
وال�صبر باتت بالية مث ��ل القما�شة التي
كتبت عليها .ال�شباب في التحرير يبحث
عن �إجابات لأ�سئلت ��ه ،يريد �أن يقع على
عل ��ة العل ��ل ،وال�شي ��وخ ف ��ي الخ�ض ��راء
ي�سع ��ون لب ��ث الخ ��وف من الغ ��د ،وعن
فر�صة لالته ��ام ،يريدون �إدان ��ة �أحد في
ه ��ذا ال ��ذي يج ��ري ،وفاته ��م �أن ي�س�ألوا
�أنف�سه ��م .تح ��ت �أي ظ ��رف "يج ��ب" �أن
تخرج النا�س لتطالب بحقها في العي�ش
بكرام ��ة؟ �أو عل ��ى الأقل تح ��ت �أي ظرف
"يمك ��ن" �أن تخ ��رج النا� ��س لتطال ��ب
بحقها؟ وهل يحتاج من انتهكت كرامته
و�سحق ��ت تماما �إل ��ى "م�ؤامرة" وطرف
خارج ��ي ليقول له �إنه ب�ل�ا كرامة وعليه
�أن يخرج ليطالب بها؟.

