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 متابعة االحتجاج 

ان���دالع  اإىل  النا�س���طني  مقت���ل  واأدى 
احتجاجات وا�سعة على مواقع التوا�سل 
االجتماع���ي ويف ميادي���ن التظاه���ر مبدن 
الب���اد املنتف�س���ة، وال �سيم���ا اأن ح���وادث 
االغتي���ال كانت قد تراجعت خ���ال ال�سهر 
املا�س���ي، بينما يرى مراقب���ون اأّن عودتها 
تعني مرحلة جديدة م���ن �سل�سلة تخويف 

املتظاهرين الإنهاء احتجاجاتهم.
وُعرف عن النا�سطني كرار وعبد القدو�س 
االحتجاج���ات،  يف  الفاعل���ة  م�ساركتهم���ا 
واأنهم���ا م���ن اأب���رز الوج���وه ال�سبابية يف 
اجلن���وب، الت���ي كان���ت تتطل���ع اإىل تغيري 
حقيقي يف الباد، حيث عمد عبد القدو�س 
قا�س���م اإىل خلق جبه���ة �سيا�سية تاأخذ على 
عاتقه���ا امل�سارك���ة يف االنتخاب���ات املبكرة 
املقبل���ة ومزاحم���ة االأح���زاب احلاكمة يف 
الباد منذ عام 2003، عرب تاأ�سي�س ور�س 
الإع���داد ق���ادة �سيا�سيني جدد م���ن ال�سباب 

املحتجني.
ومل تخرج احلكومة العراقية عن �سمتها، 
من���ذ االأول م���ن ت�سري���ن االأول املا�س���ي، 
تاري���خ بداي���ة االحتجاج���ات، بالرغم من 
الوعود الر�سمية بفتح حتقيقات بحوادث 
االغتي���ال والقتل، حتى ب���ات املتظاهرون 
يوؤك���دون اأّن �ساح���ات التظاه���ر وميادين 
االعت�س���ام يف جنوب���ي وو�س���ط الع���راق 
والعا�سم���ة بغ���داد، هي امل���اذ االأكرث اأمنًا 
بالن�سب���ة للنا�سط���ني البارزي���ن، وال �سيما 
اأّن امللي�سيات حتا�س���ر ال�ساحات وتراقب 

منازل اأبرز املحتجني.
ومنذ االأول من ت�سرين املا�سي، ا�ستهدف 
م�سلح���ون اأك���رث م���ن 30 نا�سط���ًا عراقي���ًا 
ع���رب عمليات اغتيال منظم���ة يف اجلنوب 
والو�س���ط وبغ���داد، جميعه���م ي�سرتك���ون 
يف كونه���م نا�سط���ني اأي�س���ًا بالتظاهرات، 
مل تك�س���ف ق���وات االأم���ن ع���ن مرتكبي اأي 
منه���ا رغ���م اإعانها عن فت���ح حتقيقات يف 
تل���ك اجلرائ���م. وق���ال ك���رمي م���ّدب، وهو 
م���ن نا�سطي مدينة العم���ارة، اإّن "اجلهات 
التي تختط���ف وتهدد وتقت���ل املتظاهرين 
ه���ي  معروف���ة،  اجلن���وب  حمافظ���ات  يف 
جهات م�سلح���ة ولها امت���دادات �سيا�سية، 
وحل���د االآن مل يخرج اأي م�س���وؤول عراقي 
ويف�سحها ويطالب مبحا�سبتها، و�ستبقى 

ال�سم���ت  اأّن  طامل���ا  املتظاهري���ن  تقت���ل 
احلكومي م�ستمر". وبني مدب، اأّن "كرار 
عادل وعبد القدو����س قا�سم وقبلهما اأجمد 
الدهام���ات، واآخرين كرث كله���م قتلوا على 
مراأى وم�سمع من ق���وات االأمن الر�سمية، 
ولك���ن االأخ���رية ال جت���روؤ عل���ى حما�سب���ة 
القتل���ة املجرمني الذي���ن يحملون ال�سفات 
الر�سمي���ة ويحملون اأ�سلح���ة مرخ�سة من 
كل  ف���اإن  وبالت���ايل  العراقي���ة،  احلكوم���ة 

احلكومة متورطة بقتل �سعبها".
ولف���ت اإىل اأّن "اجلماع���ات  التي حتا�سر 
�ساحات االحتج���اج يف بغداد وحمافظات 
بطريق���ة  ت�ساه���م  واجلن���وب،  الو�س���ط 
مبا�س���رة وغ���ري مبا�س���رة بزي���ادة الزخ���م 

ال�سعب���ي والتعاط���ف الدويل م���ع مطالب 
املحتجني، اإذ ال يتوفر فيهم �سخ�س يعرف 
فن املحاورة مع املتظاهرين، وهم يظنون 
اأّن القت���ل ه���و الو�سيل���ة االأجن���ح الإنه���اء 
االحتجاج���ات، ولك���ن يف كل م���رة ي�سقط 
قتيل م���ن املحتجني ترى اجلموع الغفرية 
م���ن املحتج���ني واالأه���ايل يخرج���ون اإىل 
ال�ساح���ات لرف���د ال�ساحات باالأع���داد التي 
ت�سم���ح ب���اأن ي�ستمر التظاهر �س���د النظام 
احلاك���م الذي ب���ات اليوم يت�س���رت بطريقة 
علنية عل���ى اجلماعات امل�سلح���ة املعروفة 

بالن�سبة له ولنا وللعامل اأجمع".
مع ذلك، تتقا�سم اأجهزة االأمن العراقية مع 
ما بات ُيعرف يف الباد ب�"الطرف الثالث"، 

م�سوؤولي���ة حمات القم���ع املتوا�سلة التي 
ت�سته���دف احل���راك ال�سعب���ي، وقتلت حلد 
االآن اأك���رث م���ن 650 متظاه���رًا، و�سجل���ت 
ع�س���رات االإ�ساب���ات، ف�س���ًا ع���ن ع�سرات 
وُيق�س���د  املعتقل���ني.  املختطف���ني ومئ���ات 
ب�"الط���رف الثالث"  اجلماع���ات امل�سلحة، 
والتي عار�ست التظاه���رات ال�سعبية منذ 

اأول اأيام انطاقتها.
اإال اأّن ع�س���و "مفو�سي���ة حقوق االإن�سان" 
يف الع���راق عل���ي البيات���ي، اأ�س���ار اإىل اأّن 
ي�ستخدم���ون  الذي���ن  اجلوال���ني  "القتل���ة 
الدراج���ات الناري���ة واالأ�سلح���ة الكامت���ة، 
كانت لهم عمليات اإجرامية عديدة قبل بدء 
االحتجاج���ات اأ�سًا، فقد قتل���ت العار�سة 

العراقي���ة ت���ارة فار����س بالطريق���ة ذاته���ا، 
وقبلها متت ت�سفي���ة �سحافيني ونا�سطني 
باالأ�سلوب نف�سه، حتى جاءت التظاهرات 
ت�سفي���ة  يت���م  خاله���ا  وم���ن  العراقي���ة، 

املحتجني حاليًا".
وب���ني البيات���ي  اأّن "احلكوم���ة العراقي���ة 
اجلماع���ة  ه���ذه  ع���ن  بالك�س���ف  ُمطالب���ة 
ال  اأجن���دة  وف���ق  تعم���ل  الت���ي  املنظم���ة، 
تخ���دم االأمن العراق���ي وال�سلم املجتمعي، 
وا�ستم���رار ال�سم���ت احلكوم���ي جتاهه���ا 
يعن���ي اأن احلكوم���ة اإما تعرفه���ا وال تريد 
االع���رتاف به���ا، اأو اأنه���ا غري ق���ادرة على 
حماي���ة العراقي���ني، ويف احلالت���ني فه���ذه 

م�سيبة كبرية".

من جهته، قال ال�سحايف العراقي احل�سن 
طارق، اإّن "م�سل�سل االغتياالت مل يتوقف 
يف ال�ساح���ة العراقي���ة من���ذ 2003، لكن���ه 
االآن  يختلف مب�ست���وى التاأثري، وحتديدًا 
ت�سفيته���ا،  تت���م  الت���ي  ال�سخ�سي���ات  يف 
ع���ن طري���ق اجلرائم املنظم���ة التي حتدث 
النا�سط���ني  اغتي���ال  ب���ات  ن  اإىل  يومي���ًا، 
مواق���ع  عل���ى  يومي���ة  م���ادة  العراقي���ني 
واأ�س���ار  االأخب���ار".  ووكاالت  التوا�س���ل 
طارق اإىل اأن "ف�س���ل احلكومات املتعاقبة 
يف الك�سف ع���ن اأي جماعة متهمة بتنظيم 
حم���ات القم���ع  والقت���ل �س���د النا�سطني، 
العراق���ي حتكم���ه  النظ���ام  اأن  اإىل  يع���ود 
امللي�سي���ات اأ�سًا، وبالتايل كيف ميكن اأن 

تك�سف هذه امللي�سيات عن نف�سها وتعرتف 
باجلرائ���م؟".  وا�س���اف  اأّن "املتظاهرين 
يدرك���ون اأن اإعادة هيبة الدول���ة العراقية 
واإبع���اد امللي�سي���ات واالأح���زاب احلاكم���ة 
وط���رد الفا�سدي���ن والقتل���ة كل ذل���ك ال يتم 
اإال من خ���ال ت�سحيات كب���رية"، مرجحًا 
اأّنه "يف املرحلة احلالية قد ن�سهد ت�ساعدًا 
بوترية االحتجاجات ب�سبب عودة ن�ساط 
اجلماع���ات امل�سلح���ة م���ن جدي���د، اإ�سافة 
اإىل املخ���اوف ال�سحي���ة ب�سب���ب انت�س���ار 
فريو����س كورون���ا، ولكن با �س���ك �ستعود 
 االحتجاج���ات اأكرث قوة ووقع���ًا و�ستزداد 
املراح���ل  خ���ال  اجلغرافي���ة،  رقعته���ا 

املقبلة".

متظاهروت يتهمون جماعات م�سلحة لها امتدادات �سيا�سية  

االغتياالت تالحق النا�شطني و�شط �شمت حكومي ب�شاأن "اجلهات املنفذة"
 حقوق االإن�سان: ا�ستمرار ال�سمت احلكومي يعني اأن احلكومة غري قادرة على حماية املواطنني  
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االأم���ل  جمعي���ة  رئي�س���ة  ادور  هن���اء  قدم���ت 
العراقي���ة كلمته���ا ام����س االربع���اء يف جمل�س 
حقوق االن�سان ال���دورة 43 املنعقد يف جنيف 
�سم���ن اجلل�سة املخ�س�سة حول حرية التعبري 
والتظاه���ر والتجمع ال�سلم���ي، واأ�سارت ادور 
اإىل ما يتعر�س اإليه املتظاهرون ال�سلميني منذ 
االأول م���ن ت�سرين االول 2019 م���ن انتهاكات 
ج�سيمة �سد املحتجني وال�سحفيني با�ستخدام 
الق���وة املميت���ة �سده���م من قب���ل ق���وات االأمن 
احلكومية واجلماعات امل�سلحة ادت اىل مقتل  
اأك���رث م���ن 600 ومايزيد ع���ن 25000 جريح، 
غالبيته���م م���ن ال�سب���اب. طالبت هن���اء جمل�س 
حق���وق االن�س���ان التابع ل���اأمم املتح���دة بعقد 
جل�س���ة خا�سة بالع���راق اأثناء ال���دورة القادمة 

للمجل�س يف حزيران القادم الإدانة االعتداءات 
واجلرائم �س���د املتظاهرين ال�سلميني، ودعوة 
حكوم���ة الع���راق للعم���ل الف���وري الإيقاف هذه 
املمار�سات، و�سمان امل�ساءلة والعدالة، وكذلك 

حق التعوي�س لل�سحايا وعوائلهم.
وكان���ت املمثل���ة اخلا�س���ة لاأمني الع���ام لاأمم 
املتحدة يف العراق جينني هيني�س با�سخارت 
ق���د اكدت قب���ل اي���ام خ���ال كلمته���ا يف جل�سة 
اجلماع���ات  اأن  الع���راق  ع���ن  االم���ن  ملجل����س 
امل�سلح���ة متن���ع ا�ستم���رار احلي���اة يف الباد. 
وقال���ت با�سخارت يف كلمة له���ا اإن "ال�سورة 
االأمنية يف ال�س���وارع العراقية معقدة، وهناك 
�سعوب���ة يف اإداراته���ا"، موؤك���دة اأن "الع���راق 
ي�سهد تواجد كيانات م�سلحة ذات جماعات غري 
حمددة وت�ستخدم اأفرادًا لت�سوي�س الو�سع يف 

الباد، والت�سبب باخل�سائر".

"املتظاهري���ن  اأن:  با�سخ���ارت   واك���دت 
ال�سلميني – املدعومني م���ن االأغلبية ال�سامتة 
ينبغي  يتخلوا عن تطلعاته���م. واالآن،  – ل���ن 
اأن يك���ون ذل���ك ه���و ال�ساغ���ل االأول واالأخ���ري 
للطبق���ة ال�سيا�سي���ة – ولك���ن حت���ى االآن راأينا 
نتائج قليل���ة. ا�سمح���وا يل اأن اأكون وا�سحة. 
تتطل���ب تلبي���ة مطال���ب النا�س جه���دًا جماعيًا. 
واأوؤك���د م���رة اأخ���رى اأن���ه ال ميك���ن الأي رئي�س 
وزراء القي���ام بذلك وحده. فكل طرف �سيا�سي 
وقائد �سيا�س���ي م�سوؤول م�سوؤولي���ة كاملة عن 
ا�ستع���ادة ثقة اجلمهور احليوية يف حكومتهم 
وموؤ�س�ساته���ا. ويف نهاية �سهر ت�سرين الثاين 
ال���وزراء ا�ستقالت���ه،  اأعل���ن رئي����س  املا�س���ي، 
الت���ي اأقرها بع���د ذلك الربمل���ان والرئي�س. وقد 
باءت ت�سمي���ة رئي�س وزراء جديد واملحاوالت 
الاحق���ة لت�سكي���ل حكومة جدي���دة بالف�سل يف 

نهاي���ة املط���اف نتيج���ة ال�سق���اق والريبة. وقد 
اأدى ذلك اإىل و�س���ع معقد مل يتمكن فيه رئي�س 
ال���وزراء املكل���ف م���ن احل�س���ول عل���ى التاأييد 
وا�سع النطاق والكايف لت�سكيل حكومته خال 

30 يومًا.
فيما اأعلنت املفو�سي���ة العليا حلقوق االإن�سان 
يف الع���راق، ع���ن ح���االت قت���ل جدي���دة �س���د 
املتظاهري���ن، بعد ا�ست�سه���اد اربعة متظاهرين 
وجرح الع�سرات خال االيام املا�سية القليلة، 
وقالت املفو�سية اإنها "تاأ�سف ال�ستمرار العنف 
ب���ني املتظاهرين والقوات االأمني���ة با�ستخدام 
بن���ادق ال�سيد والقنابل احلارقة )املولوتوف( 
واحلج���ارة وكرات الزجاج،  م���ا يعد "انتهاكا 
�سارخا" حلق���وق االإن�س���ان واملعايري االأممية 
الإنف���اذ القان���ون و"جت���اوزا حل���دود التظاهر 

ال�سلمي".

يف جل�سة ملجل�ش حقوق االإن�سان يف جنيف

هناء اأدور: القوات احلكومية واجلماعات امل�شلحة  ت�شتخدم  القوة املميتة �شد املحتجني 

ع��اد م�سل�س��ل الت�سفي��ات اجل�سدي��ة لنا�سطني عراقي��ني ي�سارك��ون باالحتجاج��ات اإىل الواجهة من 
جدي��د، بعد اغتي��ال املحامي كرار ع��ادل واملتظاهر عبد القدو���ش قا�سم، يف مدينة العم��ارة،  اأم�ش 
االأول الثالثاء، بعد خروجهما من �ساحة االعت�سام يف و�سط املدينة باجتاه منزليهما، وذلك من قبل 

م�سلحني على دراجة نارية.
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 عالء ح�سن

جراي���د" تعب���ري  "حج���ي  
لا�ستهان���ة  عراق���ي 
والوع���ود  بالت�سريح���ات 
الر�سمي���ة ، �س���واء �سدرت 
يف  كب���ري  م�س���وؤول   م���ن 
احلكوم���ة ، اأو م���ن وزي���ر 
اأو وكي���ل  وحتى م���ن قائد 
ع�سك���ري حم���ل رتبة فريق 

بقرار حزبي.
 حج���ي اجلرائد ه���و �سكل 
اآخر من اخلريط ال�سيا�سي 
يف بل���د ميزانيت���ه اأكرث من 
فيم���ا  دوالر،  ملي���ار   100
ارتفع���ت ن�سب���ة الفق���ر اإىل 
اأكرث م���ن خم�سني يف املائة 
غنية  جنوبية  مبحافظ���ات 

بالنفط واملزابل.  
يف  زم���ن الراح���ل رئي����س 
طاه���ر  االأ�سب���ق  ال���وزراء 
ح���زب  تبن���ى  يحي���ى، 
معار�س مبداأ احلفاظ على 
ال���رثوات الطبيعي���ة كجزء 
من متطلبات رفع امل�ستوى 
املعي�سي للعراقيني، واحلد 
من انت�س���ار الفقر . احلزب 
قواع���ده  ح���رك  املعار����س 
لتحقيق اأهداف���ه فقام  احد 
اأع�سائ���ه باإقناع   بائع نفط  
يجر عربت���ه بنف�سه لعجزه 
عن �سراء ح�س���ان  برتديد 
مفردة "نفطكم" ، يف اأثناء 
لتنفي���ذ  البائ���ع   جت���وال 
االأم���ر احلزبي ، وهو يردد 
"نفطكم "اأثار انتباه رجال 
االأم���ن ، يف مرك���ز ال�سرطة 
" من  ال�سوق  "خرط عنده 
" واع���رتف  اأول" �سط���رة 
باأنه كل���ف من قبل الرفيق" 
ف���ان " بق���ول  "نفطك���م " 
اجلماه���ري  انتب���اه  ليث���ري 
،  ويحفزه���ا عل���ى املطالبة 
ال���رثوة  م���ن  بح�سته���ا 
وحين���ذاك   ، الوطني���ة 
�سي�سرتي د�سدا�سة جديدة 

.
اإىل  انتق���ل   ، النف���ط  بائ���ع 
نف�س���ه  ،ويف  رب���ه  ج���وار 
ح�سرة �سراء ح�سان يعينه 
عل���ى ج���ر عربته فه���و مثل 
مايني العراقيني ال يعنيهم 
ارتفاع اأو انخفا�س اأ�سعار 
النفط يف االأ�سواق العاملية 
فه���و يعي�س يف ق���اع الفقر 
الرفي���ق  ب���كام  اقتن���ع   ،
احلزبي عل���ى الرغم من اأن 
الكام يندرج �سمن "حجي 

اجلرائد".
انخفا�س اأ�سع���ار النفط مل 
يح���رك �سع���رة يف �سوارب 
م���ن  منه���م   ، امل�سوؤول���ني 
اأطل���ق ت�سريح���ات ت�س���ري 
ق���ادرة  احلكوم���ة  ان  اإىل 
على دف���ع رواتب املوظفني 
ح���ال  يف  واملتقاعدي���ن 
ودخ���ل  ال�س���وق"  "خ���رط 
دهالي���ز  يف  العراقي���ون 
اأزم���ة اقت�سادية من العيار 

الثقيل .

عمي يا بّياع 
النفط

بالمكشوف 

 متابعة االحتجاج 

لم تمنعه االإ�سابة في قدمه 
اليمنى، من اال�ستمرار في التظاهر، 
حتى لو كان حافيًا، وحتى لو ع�سه 

الجوع، الذي ت�سعفه وجبات الطعام 
الجاهزة ال�سريعة، الموزعة من 

قبل معت�سمي �ساحة التحرير، 
للبوا�سل المدافعين عنها، عند 

مدخل �ساحة الخالني.

زه���ري  واملعت�س���م  املتظاه���ر  واعت���اد 
عام���ر، يف االأ�سابي���ع االأخ���رية، عل���ى 
و�س���ع »الت���اج« على راأ�س���ه، لي�س لكي 
يظه���ر مبظه���ر »امللك«، واإمن���ا اعتزازًا 
بذك���رى �سديق���ه الراحل الفن���ان �سعد 
خال���د، الذي كان ي�سع ه���ذا التاج على 
راأ�س���ه يف اإح���دى امل�سرحي���ات، الت���ي 
قدمتها �ساحة التحري���ر، وقتل بعدها، 
ليظل هذا التاج مازمًا ل�سديق عمره، 
مذك���رًا اإي���اه بوجوب ال�سم���ود، حتى 
التحقي���ق الكام���ل الأه���داف انتفا�س���ة 

اأكتوبر.
ومن���ذ ذل���ك الوق���ت، اأ�سب���ح زم���اوؤه 
يلقبونه ب�� »امللك«، وهو يف التظاهرات 

االأخرية "امللك احلايف" .
ومل يتوق���ف زهري عامر ع���ن امل�ساركة 
من���ذ  واالعت�س���ام،  التظاه���رات  يف 
اأواخ���ر اأكتوب���ر 2019، �سوى مرتني، 

ب�سبب اإ�ساب���ات يراها »ب�سيطة«، ففي 
امل���رة االأوىل، اخرتقت ر�سا�سة اأ�سفل 
الكت���ف، م���ا تطل���ب تداخ���ًا جراحيًا، 
األزم���ه الفرا�س عدة اأيام، ويف الثانية، 
كانت طعن���ة ال�سكني »غ���ري قاتلة«، اأما 
االإ�سابة احلالية، فقد جاءت من خال 
قط���ع معدني���ة يف قدم���ه م���ن بندقي���ة 
وت�سمي���د  ا�ستخراجه���ا،  مت  �سي���د، 
املكان، ليعود ح���ايف القدمني، م�سرعًا 
اإىل التظاه���ر، حتى اإن���ه مل يذهب اإىل 

مطعم ال�ساحة لتناول طعامه.
�ساحة التاآخي

وعل���ى الرغم من اأن���ه يحمل �سهادة يف 
يف  ويعم���ل  املعلوم���ات،  تكنولوجي���ا 
�سركة للحا�سبات، مقرها قرب اجلامعة 
التكنولوجية، فق���د اآثر احلياة التي ال 

تخلو من ا�سطرابات وخماطر.
يق���ول »امللك«: يف �ساح���ات االعت�سام 

والتظاهر، يت�ساوى اجلميع، وال فرق 
بني �سخ����س واآخر »املل���ك والرعية!«، 
حتى ب���ات �سيوخن���ا يوؤاخ���ون �سغار 
االعتب���ار،  بنظ���ر  االأخ���ذ  م���ع  ال�س���ن، 
التقدير واالإعجاب لكبار ال�سن، الذين 
ي�سه���د تاريخه���م عل���ى ت�سحياتهم يف 

خمتلف املجاالت.
وجبة مبكان الدم

ويتح���دث زه���ري ع���ن �ساح���ب الت���اج 
االأ�سل���ي »�سعد«، باأنه كان من خريجي 
اأكادميي���ة الفن���ون، وب���رع يف اإع���داد 
ومتثيل العديد م���ن امل�سرحيات، التي 
ا�سته���ر بها »م�س���رح التحري���ر«، اإال اأن 
ر�سا�س���ة غ���ادرة اأ�سابت���ه يف �سدره، 
ق���رب �ساحة اخل���اين، حيث يتخذ من 
املوق���ع ال���ذي �سقط في���ه مكان���ًا له يف 
الكثري من االأحيان، ال �سيما عند تناول 
وجبة الطعام اجلاهز يف التظاهرات.

 رحمة حجة

رافقت ع�سرات االأعمال الغنائية 
التظاهرات العراقية منذ بدايتها 

في ت�سرين االأول الما�سي، وتنوعت 
مو�سوعاتها ح�سب تطّور االأحداث، 

وال تزال مو�سوعاتها تتجّدد مع 
ا�ستمرار التظاهرات.

وتمحورت اأغاني االأ�سبوع االأول 
من ت�سين االأول 2019، بين التعبير 

عن االأ�سى والحزن الذي يعي�سه 
العراقي، لحنًا وكلمات، ومطالب 

المتظاهرين الب�سيطة، الذين 
وا للقتل جّراء خروجهم  تعر�سّ

الأجلها، مثل اأغنية "العراق النا" 
لح�سام الر�ّسام و"راجع اآخذ حقي" 

لرحمة ريا�ش.
وقبيل انتهاء الموجة االأولى، في 5 

ت�سرين االأول، كانت اأولى االأغاني 
الحما�سية التي تتغّنى بالعراق 

ورجاله و�سيوخ الع�سائر و"ثورة 
الع�سرين"، وهي "عراق الهيبة" 

لمحمد ال�سالم واأحمد ال�ّسلطان.

التظاه����ر  جتدي����د  املتظاهري����ن  اإع����ان  وبع����د 
واالعت�سام ي����وم 25 ت�سرين االأول، برزت اأغاٍن 
حما�سّي����ة اأخرى، قبل وبعد ه����ذا التاريخ، مثلت 
احلما�س����ة مبو�سيقاه����ا وكلماته����ا، مث����ل اأغني����ة 
"احنا البيكي�سي" جلال الزين وغزوان الفهد.

اجلريئ����ة  بكلماته����ا  ال����راب،  اأغ����اين  وراج����ت 
وامل�س����ادة لل�سلط����ة والف�س����اد والقم����ع امل�ستمر 
للمتظاهري����ن، وت�سلي����ط ال�س����وء عل����ى التبعّية 

ال�سيا�سية الإيران.
ويف ه����ذه املرحل����ة اأي�س����ًا، لف����ت تف����اين �سائقي 
التكت����ك يف خدم����ة املتظاهري����ن، العراقي����ني يف 
الداخ����ل ودول املهج����ر، اإذ كان لهم دور بارز يف 
اإنقاذ اجلرحى وامل�سابني ونقلهم للم�ست�سفيات، 
اأو نقل املتظاهرين جمانًا بني �ساحات االعت�سام 
ومن �سارع اإىل اآخر، للم�ساركة يف التظاهرات، 

لي�سبحوا الثيمة الرئي�سة للعديد من االأغاين.
27 ت�سري����ن االأول، اأي بع����د يوم����ني م����ن  ويف 
ب����دء املوجة الثانية، كانت اأغني����ة "اليوم الكذله 
ات�سول����ف خل����ي عكالك لل����دكات" للمن�س����د اأحمد 

ال�سمري، اأغنيته على منط "هو�سة".
وعن����وان االأغني����ة ال����ذي ي����ردده ال�سم����ري، كان 
�ساح����ات  يف  واالأهازي����ج  ال�سع����ارات  اأول  م����ن 

التظاهر.
ومثل����ت اأغنيت����ه اإعان����ًا غ����ري مبا�س����ر، النتق����ال 
ثيم����ة املراأة م����ن ال�سور وامل�ساه����د املختارة يف 

الفيديو، اإىل الكلمات.
واإن كان����ت رحم����ة ريا�����س اأول �س����وت ن�سائ����ي 
غّن����ى للتظاه����رات، راأينا ن�س����اء اأخريات يغّنني، 
منهن اإ�سراء االأ�سيل )10 ت�سرين االأول 2019( 
واأغنيته����ا "�سام����ًا عل����ى العراق"، الت����ي اأخذت 
طاب����ع اللطمي����ات، وج����وان ح�س����ني )7 ت�سرين 
تراب����ك  كاع  "ي����ا  اأغنيته����ا  يف   )2019 الث����اين 
كاف����وري"، التي اقتب�ستها م����ن اأغنية قدمية من 
زمن النظام البعثي ظهرت يف احلرب االإيرانية 
العراقي����ة، م����ع تغي����ري يف الكلم����ات ينا�س����ب ما 

يجري يف التظاهرات.
املذك����ورة، كان مو�سوعه����ا  الث����اث  واالأغ����اين 
احلالة العامة للتظاهرات من دون ذكر للم�ساركة 

الن�سائية.
بينما ال�سوت الن�سائي الوحيد -رمّبا- من قلب 
التظاهرات، كان لل�ساب����ة غيد )16 كانون االأول 
2019(، الت����ي غّن����ت باأ�سلوب قريب م����ن الّراب 
"اأنت وين" من اأعلى مبنى املطعم الرتكي قرب 

�ساحة التحرير.
واأبرزت غيد ع����رب ظهورها، امل�ساركة الن�سوية، 
والتكل����م ب�سيغة ال�"اأنا واأن����َت"، وذكرت ا�سمي 
تطرق����ت  كم����ا  التظاه����رات  يف  قتلت����ا  امراأت����ني 
لاأرام����ل )نتيجة احل����روب( وال�سبايا )داع�س(، 

باعتبار اأن التظاهرات "ثورة �سد كل �سيء".
اأغني����ة  اأول  كان����ت  االأول   ت�سري����ن   31 ويف 
����ة بامل�ساركة الن�سوي����ة، اإال اأنها مل  عراقية خا�سّ
حت����َظ ب����رواج كبري مقارن����ة بغريها م����ن اأغاين 

التظاهرات.
ا�س����م االأغني����ة "رفع����ة را�����س" حل����ازم فار�����س. 
واأعرب كاتبها �سفاء فار�����س، عن م�ساعر الفخر 
واالعت����زاز مب�ساركة امل����راأة، م����ن خمتلف املدن 
واأ�سالي����ب امل�ساركة من خال الكلمات وامل�ساهد 
املختارة من �ساحات التظاه����رات، التي عك�ست 
التنوع الثقايف واالجتماع����ي والفئات العمرية 

للن�ساء امل�ساركات.
م����ن كلماته����ا: "حّيالله امهات����ي رفع����ة الّرا�س.. 
عنوان الفخر النا وانتو نوما�س )مرادفة للفخر 
والنخ����وة(.. هلهل����ن خوات����ي و�س����ّدن الّرا�س.. 
ن����ذرن للوطن يبق����ون حّرا�����س.. �سمع����ة للوطن 
خوات����ي نربا�س.. اإيد باإيد مث����ل اأذان وقّدا�س.. 
وّي����ا اخوانه����ن ح����د قط����ع االنفا�����س.. غريته����ن 

اأ�سيلة حت�ّسم النا�س".
ويف ه����ذه الكلم����ات جميعها تو�سي����ف لل�سراكة 
ب����ني امل����راأة والرج����ل يف �ساح����ات  وامل�س����اواة 
التظاه����ر، واكتف����ى الكات����ب بالتعب����ري ع����ن قوة 
اإىل  م����ن ذاته����ا دون اال�ستن����اد  النابع����ة  امل����راأة 

مقارنتها بالرجال.

والثورة" الحياة  في  اأ�سا�ش  "عن�سر 
االأغنية التي تلتها وحازت �سهرة كبيربة، كتبها 
وغّناها اأمري �سام����ي )30 كانون االول 2019(، 
ا�سمه����ا "اآلب����و اأكتوب����ر"، تن����اول فيه����ا م�ساركة 

املراأة من امليدان م�سهديًا.
فيم����ا كان����ت الكلم����ات "بن����ت اكتوب����ر حي����اج.. 
يالهزته����م عين����اج اإنتي ث����ورة مو ع����ورة ثوري 
ويان����ا وكلن����ا وياج.. ي����ا حلوة انتي بك����د بغداد 
نظرات عيوجن حرية الهلج لكن للحكام نظرات 

عيوجن قمعية".
يق����ول اأم����ري ال�سام����ي: "كتب����ت ع����ن امل����راأة يف 
االأغنيتني، الأنها عن�س����ر اأ�سا�س يف هذه الثورة 
ويف احلي����اة كلها، وال اأعتقد اأنني وفيتها حقها، 
وكم����ا يق����ول ال�ساعر الكبري ك����رمي العراقي )من 

نحن من غري الن�ساء؟(".
وكموؤلف اأغ����اٍن ومغٍن، ال يرى ال�سامي اأن هناك 
تغي����ريًا حول تناول دور املراأة يف بناء املجتمع 
اإىل جانب الرجل بني "قبل وبعد ثورة اأكتوبر"، 
م�سيف����ًا "و�سخ�سي����ًا مل تتغرّي نظرت����ي نحوها، 
لكن البع�س من اأفراد املجتمع بداأوا يدركون اأن 
املراأة لي�س����ت كائنًا خمتلفًا عن الرجل وت�ستحق 

العي�س".
وباالط����اع عل����ى اأغاٍن عراقي����ة وطنّي����ة �سابقة، 
يف مراح����ل �سه����دت تغريات �سيا�سي����ة حاّدة يف 
العراق: قبل 2003 )زمن النظام البعثي(، وبعد 
-2003 فرتة احلرب مع الواليات املتحدة، وبعد 
-2003 احلرب الطائفية، وبعد -2013 احلرب 

مع داع�س"، كانت عدة ماحظات.

�سجاعة" معيار  لي�ست  "الرجولة 
"بنت بادي يا حّرة.. يا كحل بعينچ چواهم.. 
ي����ا قد�سية هاي الثورة زلزتي الكاع ال� جواهم.. 
يا نظرة ال� بعينچ جت����دح )تقدح �سرارة( نزلتي 
رجولتهم �سالب.. ل����و ردنا نعدد وكفاتچ حّطيح 

من الزمل )الرجال( �سوارب".
مقطع من اأغنية "كفو" )27 �سباط( وهي اأحدث 
اإ�س����دارات الراب����ر العراق����ي اأنَه����ر، يتغّن����ى فيه 

ب�سجاعة املراأة يف التظاهرات.
ولي�س����ت الكلم����ات ن�س����رية فقط، حي����ث ظهرت 
ال�ساب����ات اإىل جانب ال�سّب����ان يف العمل امل�سّور 
مب�سهدّية حما�سية توؤكد الثنائية وامل�ساواة يف 

امل�سهد الثوري العام.
وهذه االأغنية هي الوحيدة امل�سورة على اأر�س 
التظاه����ر يف العراق بني الثمانية، كتب عنها يف 
يوتي����وب "طبع����ًا ميحت����اج اكوللكم �سك����د تعبنا 
عالعمل هذا بالذات حتى يكون عراقي بحت من 
توزيع و اإخراج وت�سوي����ر حتى يطلعلنا بهذي 
ال�سورة. طبعًا االأغلبية اتابعني لكن العمل كان 
باالأ�سا�����س لكل ال�سب����اب ايل ا�ستغلو عليه واين 

كنت جزء �سغري من هذا العمل الكبري".
وقّدم ال�س����اب الع�سريني املندائ����ي، منذ اأكتوبر 
املا�س����ي، ثم����اين اأغ����اين راب، يدعم فيه����ا اأبناء 
بل����ده يف ن�ساله����م من اأجل التغي����ري، وهو الذي 
خ����رج طف����ًا م����ن العراق����ي ويعي�����س حالي����ًا يف 

ال�سويد.
يق����ول اأنَه����ر: "ح����ني اأرى ال�سويدي����ات يتمتعن 

بحقوقهن كاملة هنا، اأ�سع����ر بالقهر على الن�ساء 
العراقي����ات، اللوات����ي يفتقدن اأب�س����ط احلقوق، 
ويتعر�سن للتعني����ف باأ�سكال متع����ددة، اأق�ساها 

القتل على خلفية ما ي�سمى جرائم ال�سرف".
اأنه����ا  للم����راأة عل����ى  وي�ستنك����ر املدي����ح املتك����رر 
"ب�100 رجل" م�سيف����ًا "الرجولة لي�ست معيارًا 
لل�سجاع����ة، فامل����راأة قوّي����ة با�سمه����ا واأفعالها، ال 

باإ�سناد �سجاعتها لرجل".
وي����رى اأنَه����ر اأن "الرجال يف املجتم����ع ال�سرقي 
يخ�س����ون امل����راأة القوية، وحني تفك����ر وتتظاهر 
وتطال����ب بحقها يخافونها اأك����رث، وهو ما اأردت 
اإي�ساله من املقطع اخلا�س بها يف االأغنية، اإنها 

حقيقة".
�س����ربت  العراقي����ة  "امل����راأة  الق����ول:  ويتاب����ع 
وحتمل����ت كث����ريًا عل����ى الرغ����م م����ن الظل����م الذي 
تتعّر�س ل����ه يوميًا، حيث ذاق����ت خمتلف اأ�سكال 
التعني����ف وال�سخري����ة وال����كام الب����ذيء، وهي 
قوي����ة جدًا لت�ستمر بع����د كل ذلك، ففي جمتمعات 
اأخ����رى تنتح����ر العديد م����ن الن�س����اء اإذا واجهن 

نظري ذلك".
ويعتق����د اأنه����ر اأن االأغ����اين ت�سه����م يف ت�سكي����ل 
الوع����ي، لذل����ك ي�سع����ى ع����رب اأغاني����ه ال�ستخدام 
كلم����ات ب�سيطة "ميكنها الو�سول ب�سهولة للفئة 
العمري����ة بني 12 و16، وحتى ل����و مل يفهم اأفكار 
الث����ورة وح����ب الوطن ورف�����س الظل����م والفخر 
بامل����راأة االآ،، اإال اأنه يرددها ال، وتبقى يف وعيه 

حني يكرب".

ن�ساء ورجال: هذا راأينا في االأغاني
تقول ال�سابة رئم الغازي، التي �ساركت منذ اأول 
ت�سري����ن االول يف التظاه����رات، ل�"االحتجاج": 
"يف االأغ����اين الوطني����ة كان����ت امل����راأة العراقية 
حا�س����رة ب�س����ورة فّعال����ة و�سارت و�س����ام فخر 
واعتزاز، بعك�س ال�سابق، خ�سو�سًا اأن املجتمع 
العراق����ي هو جمتم����ع حمافظ ال ير�س����ى لبناته 
التواج����د به����ذه الطريق����ة؛ خوف����ًا م����ن التعر�س 

لانتقادات، باعتباره منافيًا لاأعراف".
به����ذا  العراقي����ة  امل����راأة  "وج����ود  اأن  وت�سي����ف 
ال�س����كل وت�سجي����ع املجتمع، هذا وح����ده مبثابة 
اإجن����از كبري، وي�سعدين روؤية هذا احل�سور يف 

االأغاين".
وم����ن بغداد، تق����ول ن�سرين )19 عام����ًا(: "كفتاة 
يافع����ة مثل����ي، اأرى به����ذه الطريق����ة الغنائية يف 
ظل بيئة ذكورية حُمِددة لواجبات املراأة، اأهمية 
كب����رية وت�سجيع����ًا فّع����ااًل ل�س����ّد بع�����س االأف����كار 

الرجعية التي حُتدد اإمكانيات املراأة".
وت�سي����ف اأن احل�س����ور الن�سائ����ي يف االأغ����اين 

بالكلمة وال�سورة، ي�سّج����ع العراقيات للخروج 
جنب����ًا اإىل جنب مع الرجل، واإمتام ما عليهن من 
التزام����ات وم�سوؤولية حُمتّم����ة للوطن، على حد 

تعبريها.
يف ذات ال�سياق، يع����رب اأمري عن فرحه بت�سليط 
اأغ����اين  الن�سوي����ة يف  امل�سارك����ة  عل����ى  ال�س����وء 
التظاه����رات، قائ����ًا "ه����ذا ي�سجع بقّي����ة الفتيات 
اللوات����ي يخ�سني من املجتم����ع الذكوري، ب�سبب 
نظ����رة منطي����ة �سيئة ع����ن االخت����اط، ويف ذات 
الوق����ت تتي����ح لاأه����ايل اإدراك اأن بناته����م عل����ى 
ق����در امل�سوؤولية ويعتمدن عل����ى اأنف�سهن باتخاذ 

القرار".
"وجود الن�ساء يف املظاهرات دليل على وجود 
االأم����ان، وح�سورهن يف االأغ����اين الثورية دليٌل 
على قوته����ن ووعيه����ن وحترره����ن واهتمامهن 

بالبلد" يقول ال�ساب اأحمد ل�"االحتجاج".
م����ن جانبها، تق����ول رقّية "اأنا فخ����ورة جدًا الأننا 
ا�ستطعنا امل�ساركة يف هذه الثورة، لكّن ماآخذي 
عل����ى االأغ����اين تطّرقه����ا جلم����ال امل����راأة كث����ريًا، 
كاأنهم يرون املراأة جم����رد �سكل جميل يف جميع 

الظروف".
الث����ورة وم�ساركة  ّورت عن  التي �سُ "االأغ����اين 
تواجده����ا  واأب����رزت  قوي����ة،  اأظهرته����ا  امل����راأة، 
الق����وي يف ث����ورة ت�سري����ن" تق����ول النا�سطة يف 
التظاهرات �سف����اء داود، م�سيفًة "هذه االأغاين 
اأ�سعدتني واأنا فخ����ورة باالأ�سدقاء الذين عملوا 

على اأن اإظهار بنات الثورة باأجمل �سورة".
امل�سان����دة  الطابي����ة  احلرك����ة  يف  النا�سط����ة 
للتظاه����رات، م����رح، تق����ول ع����ن ه����ذه االأغ����اين 
م�ساهد  امل�سورة  اأغانيه  يف  ا�ستخ����دم  "العديد 
حقيقي����ة مل�سارك����ة املراأة يف الث����ورة، وهذا دليٌل 

على واقعية تواجدها".
ت�سيف م����رح "كان م����ن املن�سف و امل�س����ّرف لنا 
اأن ن�سم����ع الرج����ال يتغن����ون مبواقفن����ا الداعمة 

للثورة".
ويق����ول مظّف����ر "تعن����ي االأغ����اين يل اأن اجلي����ل 
اجلديد حتّرر من قيود املوروث و عقدة النق�س 
جت����اه امل����راأة، واأن �سن����م املتدين����ني املتطّرف����ني 
�سقط"، فيما يرى اأودين اأن هذه االأغاين تفرحه 

فهي "ب�سرى خري".
م����ن جهته، يق����ول كاظم عطوان "�س����يء جيد اأن 
تاأخذ املراأة م�ساحتها، واملو�سوع اأكرب من جمرد 
حري����ة اأو حق، بل اإن اأي فك����رة اأو راأي اأو خيار 
يبق����ى ناق�س����ًا دون االتفاق عليه م����ن اجلانبني، 
مثًا عندم����ا يختار الرجل �سيئ����ًا، يختاره بعقل 
ذك����ر، ويائ����م الذكور فق����ط، وكذلك امل����راأة، لكن 
عندم����ا يختار رجل وامراأة �سيئًا، يكون متكامًا 

ويائم اجلميع".
اآراء الن�سط����اء الت����ي  والغالبي����ة العظم����ى م����ن 
و�سلتن����ا عرب "توي����رت" اإيجابية جت����اه االأغاين 
املذكورة، فه����ذا اأن�س يقول "اأن����ا بطبعي عاب�س 
الوج����ه، لك����ن ح����ني اأ�ساه����د اأي �س����يء يتعل����ق 
بالن�ساء املتظاهرات ، كهذه االأغاين مثًا، اأبت�سم 
ال اإراديًا، وهو ما يحدث متامًا حني اأرى اأّمي".

راأينا تغرّي بعد "الثورة" .

يق����ول �سّج����اد اإن نظرت����ه للمراأة تغ����رّيت "180 
درجة بعد الثورة".

ويو�س����ح "اأن����ا واح����د م����ن النا�س الذي����ن كانوا 
ي����رون املراأة ع����ورة، واأن اجتم����اع اأي امراأة مع 
رج����ل �سيكون غري منا�س����ب )ال�سيطان بينهما(، 
لك����ن بع����د اأن راأي����ت اأعماله����ن الت����ي مل ن�ستط����ع 
نح����ن فعلها هالل����ه هالله وراأي����ت اأ�سلوبهن معنا 
يف التظاه����رات، اأدرك����ت اأن حقه����ن مث����ل حقن����ا 

وحدودهن نف�سها حدودنا".
اإىل  للم����راأة  ال�سابق����ة  نظرت����ه  �سّج����اد  ويع����زو 
"التفكري الذي زرعه االأهل واأغلبية رجال الدين 
يف عقولهم )الذك����ور(، فكان تفكرينا حم�سورًا، 

لكّن الثورة جعلتنا نتخل�س من جهلنا".
يق����ول  اأي�س����ًا،  نظرت����ه  تغ����رّيت  ح�س����ن  اأم����ري 
ل�"االحتج����اج": "اأ�سع����ر بالفخر ح����ني اأراها يف 
االأغ����اين، وتعاملي اختل����ف مع الن�س����اء بعد اأن 
�سه����دت وقفتهن يف الث����ورة، مل اأعد اأنتقدهن اأو 
اأجرحهن كال�سابق، حت����ى اأنني اأرف�س اأن يقوم 
اأي �سخ�����س بذل����ك، ومهم����ا قالوا عنه����ن، يبقني 

�ساخمات"

ال���ع���راق ف���ي  ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن   " "ملك  زه����ي����ر.. 

كيف غّيرت االأغاني نظرة المجتمع اإلى الن�ساء  ؟

المراأة في اأغاني انتفا�شة ت�شرين.. ثائرة وم�شعفة ومهِددة لعرو�ش الف�شاد 
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 عامر القي�سي

م����ع كل االأ�ساليب الفا�سية لل�سلطة احلاكمة 
ب����كل  امليلي�سي����ات  م����ن  ركابه����ا  يف  وم����ن 
يف   ، وم�سامينه����ا  واأ�سكاله����ا  تاوينه����ا 
ال�سعبي����ة  االحتجاج����ات  حرك����ة  مواجه����ة 
، ا�سرتجع����ت اأح����زاب اال�س����ام ال�سيا�س����ي 
ال����رتاث ال�سدام����ي ، جترب����ة الع����راق، يف 
مواجه����ة اخل�سوم ال�سعبي����ني باالختطاف 
واالغتي����ال ومايتبعهما من �سمت حكومي 
مري����ب بل وتواطوؤ يف ه����ذه اجلرائم التي 
تق����ع يف قلب امل����دن واأزقته����ا وقريب����ًا جدًا 
م����ن ال�سيطرات احلكومي����ة املكلفة بحماية 

اأرواح النا�س !!.
حت����ى نك����ون من�سف����ني م����ع �سلط����ة القت����ل 

الفا�سي ن�ساأل :
دّلون����ا عل����ى نتائ����ج حتقي����ق ك�سف����ت ع����ن 
اجل����اين يف كل االختطاف����ات واالغتياالت 
التي حدثت بحق النا�سط����ني املدنيني اأمام 
من����ازل بيوته����م كر�سائل بليغ����ة يف جرمها 
عل����ى اإمكاني����ة الو�س����ول اليك����م واأنتم يف 

غرف نومكم ؟
دّلونا على بيان من اأي من الرئا�سات وهي 

تدين ر�سميا كل عمليات االإجرام هذه ؟
اأرواح  حلماي����ة  اإج����راء  اأي  عل����ى  دّل����ون 
الت����ي ت�س����رح  امللي�سي����ات  م����ن  النا�سط����ني 
ومت����رح يف �س����وارع الب����اد ومدنها وعلى 
مبركب����ات  االحتج����اج  �ساح����ات  حاف����ات 
الدفع الرباع����ي والبّطات تنتظر �سحاياها 

املطالبني بوطن ؟
دّلون����ا عل����ى �سري����ف حكوم����ي ن����زع عباءة 

ال�سلطة وقال : هذا يكفي ؟
دّلون����ا على �سريف برمل����اين وقف حتت قبة 
الربمل����ان و�سرخ باأعل����ى �سوت����ه : اأوقفوا 
القت����ل ببن����ادق ال�سي����د والر�سا�����س احلي 
وامل�سيات وعمليات االختطاف واالغتيال 

!..
دّلون����ا ىل �سري����ف يف �سلط����ة " ال�س����رف" 
املفق����ود الت����ي تتفرج على اأجن����ب مواطني 
�ساح����ات  يف  يت�ساقط����ون  وه����م  الع����راق 

التحرير !
دّلونا على ق�ساء الحق القتلة وهم يعلنون 

عن اأنف�سهم ك�سادة لهذي الباد و�سعبها ؟
اأجيبون����ا ك����ي نقتن����ع اإن القتل����ة مند�س����ني 
وطرف ثالث واأياد ملوؤامرة كربى ت�ستهدف 

التجربة " الدميقراطية" جدًا يف الباد !
التخر�س����وا اأم����ام خط����اب اأم ال�سهي����د مهند 
وه����ي مت����رغ " كراماتك����م " ان وج����دت يف 
الوحول ، وتق����ف بعباءتها و�سيلتها و�سط 
احل�س����ود تنتظ����ر اللحظة الفا�سل����ة لتنتقم 
منك����م وتريح قلبها ال����ذي اأدميتموه باأذرع 

ميلي�سياتكم القذرة جدًا !
امليلي�سيات التي التتورعون بافتخاركم بها 
يف مواجهة املحتجني على نظامكم الفا�سد 

الذي خّرب كل �سيء يف هذه الباد !
واملغتال����ني  املختطف����ني  دفات����ر  يف  قلب����وا 
وال�سهداء يف �ساحات التحرير ، لن تعرثوا 
على تهم����ة واحدة توجهونها لهم غري تهمة 
والئهم للعراق ، فيما ترتكبون انتم جرمية 
الوالء لبلدان اأخرى وت�ستحقون على هذه 

اجلرمية ان تكونوا خلف الق�سبان !
نن�سحك����م بالبق����اء على ما اأنت����م عليه حتى 
بروؤو�سك����م  فتطي����ح  االنتفا�س����ة  تنفج����ر 
كاأحج����ار الدومين����و فيلق����ى به����ا يف مزبلة 

التاأريخ !

االختطاف.. االغتيال..
تحت عباءة ال�شلطة !

 متابعة االحتجاج 

اأث���ارت حادثة اغتي���ال اأحد النا�سط���ني البارزين يف 
احل���راك ال�سعب���ي مبحافظ���ة مي�س���ان، ردود اأفع���ال 
غا�سبة عرب مواقع التوا�سل االجتماعي، فمن هو؟.

مقربون م���ن الفنان امل�سرح���ي والنا�سط املدين عبد 
القدو����س قا�س���م احللفي، ال���ذي اغتيل م�س���اء اأم�س 
االأول الثاث���اء، بن���ريان م�سلح���ني جمهولني و�سط 
مدين���ة العمارة برفق���ة �سديقه املحامي ك���رار عادل، 
حتدثوا عن حياته وعمله ون�ساطه يف االحتجاجات 

والتهديدات التي تلقاها موؤخرًا.
وقال اأحد اأ�سدقائه املقربني ان “عبد القدو�س قا�سم 
ح�س���ني احللفي، م���ن موالي���د 1980، خري���ج املعهد 
التقن���ي يف مي�س���ان، وه���و اأب ل3 اأطف���ال )ول���دان 
وبن���ت(، من �سكن���ة منطقة )اجلدي���دة( و�سط مدينة 
العم���ارة، ويعمل موظفًا يف اإع���ام ال�سجن املركزي 

باملحافظة”.
ويتح���دث �سديقه ع���ن ن�ساطه الفني قائ���ًا اإن “عبد 
القدو����س م���ن اال�سماء الفني���ة الب���ارزة يف االإخراج 
والكتاب���ة امل�سرحية، عر�ست ل���ه اأعمال كثرية داخل 

وخارج املحافظة”.
وي�سي���ف �سدي���ق اآخر عن احللف���ي اإن “والده اأُعِدم 
عل���ى ي���د نظ���ام �س���دام ح�س���ني، ب�سب���ب معار�ست���ه 

وا�سرتاكه يف احلركات املناه�سة ل�سدام”.

وع���ن ن�ساط���ه يف االحتجاج���ات يق���ول �سدي���ق ل���ه 
املدين على �سعيد االحتجاجات  الن�ساط  ب���داأ  “لقد 
والتظاهرات منذ عام 2011، وتعر�س ل�ستى اأنواع 
التهديد واملاحقة”، مبينًا اأن “�سقيقه تعر�س خال 
ال�سن���وات االخ���رية ملحاول���ة اغتي���ال مل�ساركت���ه يف 

تظاهرة �سد حمافظ مي�سان”.
وم���ع ان���دالع احلرك���ة االحتجاجي���ة يف االأول م���ن 
ت�سري���ن 2019، ب���رز دور عبد القدو����س احللفي يف 
�ساح���ة االعت�س���ام مبحافظ���ة مي�س���ان. يق���ول اأح���د 
املعت�سم���ني املرافق���ني ل���ه يف ال�ساح���ة “كان يعم���ل 
من�سق���ًا يف ال�ساح���ة، وحر�س عل���ى توحيد �سفوف 

املحتجني يف مواجهة احلكومة”.
وك�س���ف �سديقه عن “تعر�س احللف���ي اىل تهديدات 
كث���رية من جمموعات م�سلحة عرفت ب�سيطرتها على 
مقدرات حمافظة مي�سان”، باالإ�سافة اىل “تهديدات 
اأخرى م���ن ح�سابات وهمي���ة عرب مواق���ع التوا�سل 

االجتماعي”.
والدت���ه  ومتابع���ة  اأ�سدقائ���ه  “اإحل���اح  اأن  ويتاب���ع 
حل�سابه على الفي�س بوك، اأجربه على عدم التواجد 
يف �ساح���ات التظاهرات خ���ال االأيام االأخرية خوفًا 

على حياته”.
وع���ن ظ���روف اغتياله ك�س���ف م�سدر ع���ن “قتل عبد 
القدو����س احللف���ي م���ع �سديقه ك���رار ع���ادل بطريقة 
االإعدام، حي���ث مت اإنزالهما م���ن �سيارتهم يف منطقة 

احل���ي ال�سناع���ي وتركيعه���م عل���ى حاف���ة الطري���ق 
واإطاق الر�سا�س عليهم بطريقة ب�سعة”.

وت���داول رواد مواقع التوا�س���ل االجتماعي حمادثة 
ب���ني عبد القدو�س احللفي و�سفاء ال�سراي الذي قتل 
يف بغداد بداية تظاهرات 2019، تتحدث عن املوت، 
بعد انت�سار �سائعة وفاة ال�سراي قبل 4 اأعوام، حيث 
اعتربه���ا متابع���ون باأنها م���ن اأغ���رب املحادثات بني 

نا�سطني ُقتا خال التظاهرات.
حمافظ���ة  يف  جمهول���ون  م�سلح���ون  واغت���ال 
مي�سان،اأم����س االأول الثاث���اء، نا�سط���ني بارزين يف 

احلراك ال�سعبي اأحدهما فنان واالآخر حمامي.
وقال م�سدر حمل���ي اإن “م�سلحني جمهولني اغتالوا 
الفن���ان والنا�سط يف احل���راك ال�سعبي عبد القدو�س 
قا�س���م احللف���ي، واملحام���ي ك���رار ع���ادل، يف منطقة 
احل���ي ال�سناع���ي و�س���ط مدين���ة العمارة”.واأ�ساف 
امل�س���در اأن “امل�سلح���ني كان���ت تقلهم دراج���ة نارية، 
قام���وا مباحق���ة احللف���ي وع���ادل يف منطق���ة احلي 
ال�سناعي وفتحوا ن���ريان اأ�سلحتهم عليهما”، مبينًا 
ان “ال�ساب���ني فارق���ا احلي���اة ونقل���ت جثامينهم اىل 

م�ست�سفى الزهراوي”

ال ُيخلد اإال ثائر ، ولي�ست 
هناك من ذكرى عطرة اإال ملن 
اأحب وطنه وتفانى و�سحى يف 
�سبيل �سعبه ، وقد كان اأيقونة 

تظاهرات ت�سرين يف النا�سرية 
ال�سهيد عمر �سعدون امل�سيء 

ب�سحكته واحداً من اأولئك الثوار 
الذين يحتفي بهم االأحرار 
يف كل حني ، فقد كان يوم ) 

اخلام�ش من اآذار ( يوم مولده 
حافال بح�سود املتظاهرين 

الذين احت�سدوا عند موقع 
ا�ست�سهاده قرب حديقة غازي 
و�سط النا�سرية لريددوا اأروع 

االأهازيج والهتافات الثورية التي 
حتيي ذكره ومتجد مواقفه .

فعن���د جداري���ة حتم���ل �س���ورة ال�سهي���د عم���ر 
�سع���دون الذي ا�ست�سهد ي���وم اخلمي�س ) 28 
ت�سري���ن الث���اين 2019 ( وهو بع���د مل يكمل 
ربيعه احلادي والع�سرين اإثر هجوم مباغت 
لقم���ع تظاه���رات النا�سري���ة ، اجتمع املئات 
م���ن اأ�سدقائه وزمائه من طلبة كلية االإعام 
وم���ن رفاق���ه املتظاهري���ن وم���رت م�سريات 
موح���دة ت�سم االآالف من الطلب���ة والثائرين 

وهي تردد :
اآه وا وياه ولد النا�سرية

ذوله اأ�سحاب الكرم كلكم حمية
اآه وا وياه ولد النا�سرية

والر�سا�سة البيكم اإمتنيت بيه
اآه وا وياه ولد النا�سرية

تظاه���رات  �سه���داء  ا�ست���ذكار  يف  وذل���ك 
النا�سرية الذي���ن ت�ساقطوا كع�سافري احلب 
املدم���اة يف جم���زرة ) جميل ال�سم���ري ( ، اإذ 
ح�س���د ر�سا�س وقنابل قوات الفريق جميل 
ال�سم���ري والق���وات االمني���ة ال�سان���دة له���ا 
وملي�سيات اأح���زاب ال�سلطة اأرواح نحو 50 
متظاه���رًا وا�سابت اكرث م���ن 500 متظاهر 
بج���روح خمتلف���ة على م���دى ثاث���ة اأيام من 

املواجهات الدامية.
كم���ا هتف املتظاهرون م���ن الطلبة يف ذكرى 
مي���اد ال�سهي���د عم���ر �سع���دون ) دم عموري 

اإي�سيح ب�سوت حي الله اأخواين(.
وكذلك ردد املتظاهرون اإهزوجة :

عموري اب�سر هالردينه
نرفع رايات حتدينه

عموري اب�سر هالردينه
متوهم عادل متنعنه

عموري اب�سر هالردينه
يا حماك وحمله افعالك
عموري اب�سر هالردينه

وع���ادل ال���وارد ا�سم���ه يف االهزوج���ة ه���و 
رئي����س جمل����س ال���وزراء العراق���ي والقائد 

الع���ام للق���وات امل�سلح���ة ع���ادل عب���د املهدي 
ال���ذي اأر�س���ل الفريق الركن جمي���ل ال�سمري 
ليرتاأ����س خلية االأزم���ة يف ذي ق���ار ويبا�سر 
بقم���ع تظاه���رات النا�سري���ة ، وه���و االأم���ر 
ال���ذي ت�سبب فيم���ا بعد ب�سحب ي���د ال�سمري 
من رئا�س���ة خلي���ة االأزمة ومن ث���م ا�سطرار 
ع���ادل عب���د امله���دي اىل اإعان عزم���ه تقدمي 
اال�ستقال���ة من من�سب���ه يف ليلة يوم اجلمعة  
) 29 ت�سرين الثاين 2019 ( وذلك بعد حملة 
اإدان���ة وا�سعة الأعمال القم���ع الوح�سي الذي 

طال املتظاهرين ال�سلميني.  
فيم���ا ردد متظاه���رو ق�س���اء ال�سط���رة خال 
الإحي���اء   املذك���ور  الق�س���اء  يف  تظاهراته���م 
ذكرى ال�سهيد عم���ر �سعدون يوم اخلمي�س ) 

5 اآذار 2020 (:
اليوم عيد ميادك يعموري ال�سهيد

ن�سعل �سموع الن�سر ميك نريد
باجر ن�سمعك هاهل للن�سر ، ودم اإخوتك ما 

ي�سيع ويندثر
متر االيام ويظل دمكم جديد

***
اإي وح�ك عموري والدم ال�سريف
همه واحللبو�سي ما بيهم نظيف

ما ميثلنه ونرف�سه الربملان ، غا�سلني ايدينه 
منه من زمان

كله من ثورتنه ما خذها الرجيف
ومل يقت�س���ر احياء ذكر ال�سهيد عمر �سعدون 
عل���ى ذكرى مي���اده فق���ط ، ب���ل كان ال�سهيد 
حا�س���رًا يف كل حني ، اإذ ردد متظاهرو طلبة 
كلية االإعام يف �ساحة احلبوبي عند انطاق 
امل�س���رية الطابية املوحدة ي���وم االأحد ) 16 
�سباط 2020 ( جملة من الهتافات واالأهازيج 
من بينها ما يحيي ذك���ر زميلهم ال�سهيد عمر 

�سعدون حيث هزجوا:
احنه االأعام االأحرار

اإنحيي اخوتنه الثوار

كل اأحنه اأعام و�سجعان
ما نرتك ك�اع امليدان

الل���ه  ح���ي  ب�س���وت  ي�سي���ح  عم���وري  ودم 
خواين

فيم���ا ردد متظاه���رو �ساح���ة احلبوب���ي يوم 
االحد ) 16 �سباط 2020( هتافات اخرى يف 

ا�ستذكار ال�سهيد عمر �سعدون :
 ثارك يا عمر ما راح

اليوم نعاهدك بح�سني ، ثارك يا عمر ما راح
 كله���ا النا�سري���ة ت�سي���ح ، ث���ارك ي���ا عمر ما 

راح
يالبيك الوطن ينهاب ، ثارك يا عمر ما راح

فيم���ا ردد متظاهرو �ساح���ة احلبوبي يوم ) 
13 �سباط 2020 ( هتافات اخرى حتيي ذكر 

ال�سهداء الثوار من بينها :
من عمر �سعدون ذاك و�سحكته

وطيحت اعبادي ونخوته وفزعته
م���ا اأرد وك�س���ر حلمه���م  ، ف�سل���ه ل���و عاتبني 

دمهم
والرجل وكت ال�سدايد عازته

***            
واذا ك�الولك على الثورة انتهت

ثابتني وغرينه اللي تيهت
لو ردت ت�ساأل عليه ، هاي هاي النا�سرية

ماحله وبيها ال�سوالف ما فهت.
ي���وم  النا�سري���ة  متظاه���رو  ه���زج  وكذل���ك 

الثاثاء ) 4 �سباط 2020(
احنه اجليل الراد ميوت خاطر نتحرر

�سفقات اأحزابك متفوت ال ما تتكرر
ما نر�سى الفا�سد يختار

وي�سادر حق الثوار
اإله نرجع دمنا الطاح ما نرجع ندر�س

              عراق
دم عموري ي�سيح اليوم وعبادي يهو�س

اإله نرجع دمنا الطاح ما نرجع ندر�س
وامنه ت�سيح بعايل ال�سوت

ال هاي الثورة ال متموت
اإله نرجع دمنا الطاح ما نرجع ندر�س

يف  ال���زوراء  ن���ادي  م�سجع���و  ه���زج  فيم���ا 
العا�سم���ة بغداد يف منت�س���ف �سباط 2020 
ال�ست���ذكار �سهي���د تظاه���رات النا�سرية عمر 
�سع���دون ال���ذي يع���د م���ن م�سجع���ي النادي 
املذك���ور )  ي���ا عم���ر ي���ا عم���ر زوراء هليل���ه 
انت�سر(  و ) عمر �سعدون ب�ك�لوب النوار�س 

.)
يف ح���ني ردد متظاهرو الب�س���رة يوم االحد 
) 16 �سب���اط 2020 ( للتفاخر بثورة ت�سرين 
و�سهداء العراق وم���ن بينهم �سفاء ال�سراي 

ابن ثنوه وعمر �سعدون:
ثورة بي�سه وهي بي�سه

كل���ه زين���ه الث���ورة وبي�سه ويه اب���ن ثنوه ، 
ثورة بي�سه وهي بي�سه

�سوف عموري و�سحكته وك�له فدوه ، ثورة 
بي�سه وهي بي�سه

بينه وب���ني الغري���ب الع�سره حل���وه ، ثورة 
بي�سه وهي بي�سه

فدوه لربات العراقية ال�سريفة ، ثورة بي�سه 
وهي بي�سه

روح انت وبرملان���ك والوظيفة، ثورة بي�سه 
وهي بي�سه

فدوه ملدا�س العراقية ال�سريفة، ثورة بي�سه 
وهي بي�سه

اأهازيج وهتافات الثوار في تخليد ذكرى ال�شهداء
 ذي قار / ح�سني العامل

لماذا راقبت والدته ح�سابه في "في�سبوك"؟

�شهادات خا�شة من رفاق عبد القدو�ش احللفي: اأعدموه مثلما فعل نظام �شدام مع والده
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

�شورتي حين اأموت
 نور مهند

اأنا ال اأريد منكم
اأن حتملوا �سورتي حني اأموت

يف اأزقة التظاهرات..
وال اأريد اأن تل�سقوا

و�سمة جمهول الهوية
على جبيني

اأنا ل�ست �سعيدًا مبوتي.
ال جتعلوهم يخربونكم

اأين االآن اأملك جناحني اأو اأغازل احلور 
العني..

اإننا مازلنا واقفني هنا يف ردهات الطوارئ
على اأ�سرة العمليات

ننتظر ال�سهيد القادم
ن�ساأل بلهفة ماذا حدث للثورة

ال اأحد يفكر اأن ي�ساأل عن اأطفاله
ال�ساحات تبدو اأكرث اأهمية للنمو االآن.

******
اأختي ابتلعت �ساقها

يف اآخر مرة حاولت فيها
اأن جتعل دورتها ال�سهرية

طفًا…
كان طفلها عنيدًا وثوريًا جدًا
يرف�س ويهتف باأعلى �سوته

لن ت�ستطيعوا اإ�سكاتنا
كان والده ير�س اخلمر على ظهره

ويطفئ ال�سجائر
حماوال اأن ت�سل �سيجارته

اإىل راأ�س الطفل الثوري
كان ي�سرتيح قليًا

الهثًا
من دخان احلقد الذي يبتلعه والده

كلما �سرخ فيه �ساحب املعمل
ال ت�سرتح اأكمل عملك..

هكذا كانت تعرب العبودية على ظهر الرجل 
واأطفاله

الطفل الذي يجمع ق�سور اخليانة وي�سعها 
على راأ�سه

حت�ّسبًا ليوم والدته عراقيًا
هكذا �سي�ستطيع ا�ستقبال قنبلة دخانية يف 

راأ�سه
بدون اأن يفقد �سيئًا من ذكرياته.

******
اجلحيم يب�سق على االأر�س

 فينبت اأولئك التع�ساء الذين يغلفون 
اأوالدهم

ببقايا اجلرائد
وير�سلوهم اإىل �ساحات التحرير

 ليتناولهم القادة على الفطور مع قليل من 
الزبدة.

******
على االأر�سفة تتوالد البائ�سات

تتقفى اآثار املال ككلب جائع.
يف ال�سوارع.. تختفي االإمكانيات

ي�سرع بهن املجاز نحو اأ�سباغ �سارخة
ت�سرخ يف وجه امل�ساة: اأنا جائعة

اأنت فقط من ت�سد جوعهن
َتقوم بتقبيل الرغيف قبل اأن تبداأ يف 

احت�سانهن
رائحة �سفتيك �ستكون ع�ساًء جيدًا 

الأطفالهن.
******

يف املقربة هناك قرب
يزهر كل حزيران زهرة عباد ال�سم�س

الرجل الذي يف داخل القرب
ن�سي اأن ير�سمها البنه يف دفرت املدر�سة

******
تتدحرج الروؤو�س

يلعب بها املائكة البولنغ
الراأ�س الذي ُي�سقط حكومات اأكرث هو 

الفائز
لذلك الروؤو�س تتعمد اأن تتدحرج نحو 

ال�سعوب
فقتلهم اأقل خ�سارة.

 متابعة االحتجاج 

قبالة �ساحة التحرير 
و�سط بغداد، ويف بداية 
�سارع ال�سعدون، اأُن�سئت 

مكتبة التحرير، يف 
اأوائل �سبعينيات القرن 

املا�سي، بعدما كانت ك�سكا 
)�سرادقا( �سغريا على 

قارعة الطريق، تاأ�س�ش 
مبنت�سف ال�ستينيات، 

ل�ساحبها بناي جار اهلل.

�سكل���ت املكتب���ة م���ع جمموع���ة اأخ���رى 
م���ن املكتب���ات العريق���ة اأه���م م�س���ادر 
الثقاف���ة العراقية، حيث اأثرت املكتباِت 
املحلي���َة بالكثري م���ن العناوي���ن املهمة 
م���ن �ستى البلدان، كم���ا تعترب اأحد اأهم 
مراج���ع االأدب���اء واملثقف���ني، واأ�سهمت 
ب�سكل مبا�س���ر بعملية تط���ور العراق، 
ال�سبعيني���ات،  ف���رتة  يف  خ�سو�س���ا 
تل���ك احلقب���ة الت���ي �سميت ب���� "اجليل 
الذهب���ي"، ملا حفل���ت به م���ن اإجنازات 

ثقافية وفنية واإبداعية.
مل تقت�سر املكتب���ة على ذلك النجاح بل 
كان لها �ساأن اأكرب، حيث بداأت بت�سدير 
من�سوراتها لعديد من الدول املجاورة، 
ومن اأهمه���ا روايات "الوع���د" لدانيل 
�ستي���ل، و"اأكتاف غ�س���ة" جلون وين، 
والع�س���رون"  اخلام�س���ة  و"ال�ساع���ة 
كان  الت���ي  جورجي���و،  لق�سطنط���ني 
له���ا تاأث���ري اإيجاب���ي كب���ري يف حينه���ا، 
ورواي���ة "األف ليل���ة وليل���ة" ال�سهرية 

ب���والق  طبع���ة  ع���ن  اأ�س���درت  الت���ي 
غ���ري املنقح���ة، ويف اجلان���ب الدين���ي 
كت���اب دالئ���ل اخلريات للج���زويل )ت: 
870ه�(، والرحمة يف الطب واحلكمة 
لل�سيوطي )ت: 911ه�(، ويف اجلانب 
مليكافيل���ي،  االأم���ري  كت���اب  ال�سيا�س���ي 

وكفاحي لهتلر.
وعلى الرغم من اأن �ساحبها بناي جار 
الل���ه مل يكمل درا�سته، ف���اإن �سغفه اأّهله 
اأن يك���ون اأحد موؤ�س�سي احتاد نا�سري 
العراق يف الت�سعيني���ات حتى انُتخب 
اأول رئي����س ل���ه، اإال اأن���ه قد تن���ازل عن 
املن�س���ب لرفيقه عب���د الرحمن حياوي 

العريق���ة  النه�س���ة  مكتب���ة  �ساح���ب 
احرتاما لكرب �سنه، على حد قول وريثه 
�س���ام بن���اي. وي�سيف يف حديث���ه، اأن 
املكتبة مل تكن م�سادفة فهي نتاج واقع 
اجتماعي متكام���ل كان ي�سهده العراق 
من تقدم اقت�س���ادي واأمني، خلق بيئة 
يف  الكت���اب  ث���ورة  الرتق���اء  منا�سب���ة 
الو�س���ط ال�سعبي لذا م���ن الطبيعي اأن 

يكون للمكتبات �ساأن كبري.

ِقبلة ثقافية
حتت���وي املكتب���ة عل���ى قراب���ة 15 األف 
كتاب، منها ن�سخ نادرة وتاريخية مثل 

ن�سخة مذكرات لودندورف التي تعود 
طبعتها اإىل عام 1923.

اأ�سبح���ت املكتب���ة قبل���ة ثقافي���ة حت���ى 
على م�ستوى �سخ�سيات عربية رفيعة 
امل�ست���وى، وم���ن اأهم رواده���ا ال�ساعر 
ن���زار قباين والروائي يو�سف ال�سائغ 
واملمث���ل الرتاجيدي طعم���ة التميمي، 
وم���ن مفارقاته���ا اأن عادل عب���د املهدي 
رئي����س وزراء الع���راق امل�ستقي���ل اأحد 
اأ�سب���اب عودته���ا اإىل الواجه���ة واأح���د 
رواده���ا اأي�س���ا. ا�ستم���رت املكتب���ة مع 
نظرياته���ا اأح���د م�ساه���د الثقاف���ة حتى 
مطل���ع عام 2000، اإال اأن���ه بعد احلرب 

 2003 ع���ام  يف  العراقي���ة  االأمريكي���ة 
تراجع���ت حرك���ة املكتبات حت���ى باتت 
�سب���ه مهجورة ال يعرفها �سوى روادها 
احلرك���ة  تراج���ع  ب�سب���ب  القدام���ى، 
الفكرية وانح�سار الثقافة بفعل انعدام 
االأم���ن والتده���ور االقت�س���ادي ال���ذي 

خلفه التغري يف النظام ال�سيا�سي.
وفيم���ا يتعل���ق ب�سب���ب تراج���ع املكتبة 
اإرادة  الروائي���ة  الكاتب���ة  تق���ول 
اجلبوري، اإن لاإنرتنت اأثرا كبريا يف 
ذلك لكن لي�س هذا ال�سبب وحده، فبعد 
2003 ومع التطور مل تظهر موؤ�س�سات 

داعمة للُكّتاب.

وت�سيف اجلبوري اأ�ستاذة كلية االإعام 
يف جامع���ة بغ���داد اأن املكات���ب وحتى 
يواكب���ون  ال  واملوؤلف���ني  الن�س���ر  دور 
عملي���ات الت�سوي���ق احلديث���ة، بل اإنهم 
بق���وا متم�سكني بطرقه���م الكا�سيكية، 
مم���ا خلق فجوة بني اجليل���ني ال�سابق 
واحل���ايل يف طريق���ة تلق���ي الكت���اب، 
حي���ث كان اجليل ال�ساب���ق باحثا خلف 

الكتاب اأما االآن قد اختلف االأمر.
ع���ادت املكتب���ة اإىل الواجه���ة من جديد 
بع���د ان���دالع احتجاج���ات ال���� 25 م���ن 
خ���ال  م���ن  االأول  اأكتوبر/ت�سري���ن 
تنظيم ندوات ثقافي���ة، �سلطت ال�سوء 
ب�س���كل كبري ح���ول �س���رورة االهتمام 
واأ�سهم���ت  للف���رد  الثق���ايف  باالإث���راء 
بانت�س���ار ا�س���م املكتب���ة ب���ني ال�سب���اب 
ه���ذا  ويف  اإليه���ا.  احلي���اة  واإع���ادة 
اجلانب، اأو�سحت اجلبوري للجزيرة 
اأن موقع املكتبة املثايل بني ن�سب عبد 
املح�س���ن ال�سع���دون و�ساح���ة التحرير 
اأ�سه���م ب�س���كل كب���ري يف ع���ودة الروح 
اإىل املكتبة، كون ال�سارع الذي تقع فيه 

اأ�سبح �سبه جتمع خا�س باملثقفني.
ولفت���ت اإىل اأن االحتجاج���ات اأتاح���ت 
ال�سب���اب  م���ن  الق���راء  اأم���ام  الفر�س���ة 
بالتعرف اأكرث اإىل الكتاب، كون املكتبة 
اأ�سبحت اأقرب �سيء اإليهم، وبحكم اأن 
اأ�سحابها يتمتع���ون بعاقات وا�سعة، 
خلقت فر�س���ة اأمام كل من ي�سدر �سيئا 
جدي���دا حول الث���ورة، ب���اأن ي�سعه يف 

املكتبة ما جعل منها �سبه ملتقى.
ويف ال�سي���اق ذات���ه، يق���ول املتظاه���ر 
وال�ساع���ر عل���ي مق���داد "اإن املكتب���ة مل 
تغب عن اجلي���ل ال�ساب���ق ولكن جيلنا 
ق���د ن�س���ج على نظ���ام �سيا�س���ي مل يتْح 
لنا التعرف اإال على الف�ساد والقتل، فلم 
يكن لنا ن�سيب منها، لكن بعد خمرجات 
ثورتنا التي كان للمكتبة ن�سيب منها، 
ق���د ثب���ت اأن امل�سكلة �سيا�سي���ة ولي�ست 

جمتمعية واأن الوعي قائدها".

مكتبة التحرير.. حياة جديدة يف ظل االحتجاجات

 متابعة االحتجاج 

العراقي���ون الذين اعتادوا عل���ى تبادل بطاقات 
ومقاط���ع فيدي���و خمتلف���ة تتن���وع ب���ني االأدعية 
الديني���ة والن�سائ���ح ومقاط���ع فيدي���و �ساخرة 
املوا�سي���ع،  م���ن  وغريه���ا  واأغ���ان  واأ�سع���ار 
اأ�سب���ح م���ن الن���ادر اأن جتد ر�سال���ة اأو حمتوى 
م�س���ورا يتناقلون���ه يف هواتفه���م خ���ارج اإطار 
االحتجاج���ات. وبح�س���ب ر�س���ول ال�سيخل���ي، 
الذي �سنع العديد من املحتويات التي تتناقلها 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي، منه���ا مقاط���ع 
فيديوغرافيك و�سناعة حمتويات �ساخرة، فاإن 
�سناعته ملقاطع فيديو حول االحتجاجات لقيت 
انت�سارًا وقبواًل مل تعه���ده اأعماله ال�سابقة على 
م���دى م�سواره يف هذا العم���ل الذي ميتد الأكرث 

من �سبع �سنوات.
واأو�س���ح ال�سيخلي الذي يعمل م���ع موؤ�س�سات 
اأن  الرقم���ي،  املحت���وى  �سناع���ة  يف  اإعامي���ة 

االهتم���ام االأول واالأك���رب عن���د العراقي���ني منذ 
ه���ذه  "اأخب���ار  ه���و  االحتجاج���ات،  انط���اق 
االحتجاجات واملحتجني وق�س�سهم اليومية".
التنقل يف �ساحات االعت�سام، �سواء يف �ساحة 
التحرير بالعا�سمة بغداد اأم يف املدن االأخرى، 
يرافقه با�ستمرار ت�سوي���ر بكامريات الهواتف 
اجلوال���ة. اجلميع يوثق���ون وجودهم يف هذه 
االأمكن���ة مبقاط���ع فيديو و�س���ور فوتوغرافية، 
ف�سًا عن ت�سجيل مواقف عديدة، منها بطولية 
واأخ���رى اإن�ساني���ة. الكث���ري منه���ا يت���م بثه عرب 
اإىل  العدي���د منه���ا  التوا�س���ل، حت���ول  مواق���ع 
حدي���ث االإع���ام العامل���ي، ال �سيم���ا املواجه���ات 
البطولي���ة ل�سباب �سلمي���ني ُعزل لق���وات االأمن 
املدججة بال�س���اح وهي تطل���ق عليهم االأعرية 
الناري���ة والقنابل امل�سيلة للدم���وع، يف بع�سها 
ي�سق���ط قتلى اأو جرحى. وهن���اك اأي�سًا م�ساهد 
توثق اإ�سع���اف املحتجني لزماء له���م تعّر�سوا 
الإ�ساب���ة، واأخرى حمل زميل قت���ل توًا والدماء 

تن���زف من ج�سده، كلها م�ساه���د موؤثرة للغاية، 
ي�سفها ال�سحايف اأمنار التميمي، باأنها "�ساح 

خطري" كان وراء ا�ستمرار االحتجاجات.
التميم���ي الذي وث���ق العديد من اأح���داث القمع 
بكامريت���ه اخلا�س���ة، ق���ال اإن "القم���ع املف���رط 
لاحتجاج���ات م���ن قب���ل االأجه���زة االأمنية كان 
يف  االحتجاج���ات  ه���ذه  اإنه���اء  يف  �سينج���ح 
اأي���ام قليل���ة ل���و كان ه���ذا ح�س���ل قب���ل ظه���ور 
الهوات���ف الذكية الت���ي تتيح ت�سوي���ر الفيديو 
والفوتوغراف وبثها يف ذات الوقت اإىل العامل، 
التوا�س���ل،  مواق���ع  يف  ال�سري���ع  وانت�ساره���ا 
وحتقيقه���ا ن�سب م�ساه���دات مليونية يف خال 

�ساعات قليلة".
�ساب���ات ينظف���ن �س���وارع �ساح���ات االحتجاج، 
واأخري���ات طبيب���ات وم�سعف���ات يهرعن لتقدمي 
الطع���ام  الع���اج مل�ساب���ني، وغريه���ن يع���ددن 
مب���وؤن  يتربع���ون  واالآالف  جمان���ًا،  ويقدمن���ه 
ويعزف���ون،  ير�سم���ون  وفنان���ون  خمتلف���ة، 
واآخرون يحول���ون جدران امل���كان اإىل لوحات 
فنية، ومواقع توف���ر فر�سة مطالعة للمحتجني 
م���ن خ���ال تاأ�سي����س مكتب���ة جماني���ة للمطالعة 
داخل �ساح���ة التحرير، ف�سًا عن مواقع اأخرى 

توفر القراءة.
كل ه���ذه وغريه���ا توثق ع���رب مقاط���ع الفيديو 

وتتحول اإىل مادة مهمة يتناقلها العراقيون عرب 
مواق���ع التوا�سل، تعرب ع���ن انتمائهم لوطنهم، 
بح�سب ما ي�سف جهاد نايف، الذي اأ�سبح يلقي 
حتي���ة ال�سباح على جمموع���ات ي�سرتك بها يف 
"في�سبوك"، و"وات�س���اب" و"فايرب"،  من�سات 
لكنه���ا اختلف���ت كث���ريًا ع���ن التحاي���ا الت���ي كان 

ير�سلها قبل اندالع االحتجاجات يف العراق.
تق���ول ُع���ا حمم���ود، التي تطل���ق عل���ى نف�سها 
اإن ما ت�ساركه من  "مدمن���ة مواقع التوا�سل"، 
حمتويات ع���رب مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي 
منذ خروج العراقي���ني يف احتجاجات وا�سعة، 

يج�سد 90 باملائة منه هذه االحتجاجات.

حكايات �شاحات االحتجاج تغزو مواقع التوا�شل االجتماعي 
اأ�سبحت ق�س�ش ويوميات �ساحات االحتجاج يف بغداد واملحافظات، 
امل�سورة عرب مقاطع الفيديو، حتوز اهتمام العراقيني ب�سكل كبري 

جداً، لتكون �سغلهم ال�ساغل عرب مواقع التوا�سل ومن�سات الرتا�سل، 
حيث يوثق املحتجون، منذ مطلع اأكتوبر/ت�سرين االأول املا�سي، 

م�ساهد خمتلفة بع�سها تعترب جرائم بحقهم حيث يقعون �سحايا 
نتيجة ا�ستخدام قوات االأمن العنف املفرط، واأخرى جت�ّسد م�ساهد 

خمتلفة تعرّب عن ت�سامن وتاآلف وقوة املحتجني. 


