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منظمة العفو الدولية :التطورات يف الب�صرة "�صادمة"

مفو�ضية حقوق الإن�سان :القوات الأمنية م�ستمرة
يف ا�ستخدام العنف املفرط
 متابعة احتجاج
و�صف ��ت منظمة العف ��و الدولي ��ة يف بيان،
االثن�ي�ن ،التط ��ورات التي ت�شهده ��ا مدينة
الب�صرة ،ب�أنها "�صادمة".
وقالت املنظمة �إن هناك "تطورات �صادمة
يف الع ��راق ،ج ��راء ت�صاعد موج ��ة العنف
الذي يتعر�ض له املتظاهرون يف الب�صرة،
وال ��ذي �أدى �إىل مقت ��ل وج ��رح العديد من
الأ�شخا�ص".
وتاب ��ع بي ��ان املنظم ��ة" :م ��ا زلن ��ا نراق ��ب
التط ��ورات عل ��ى الأر�ض ،ون�شع ��ر بالقلق
الكب�ي�ر �إزاء التجاه ��ل الوا�ض ��ح وامل�ش�ي�ن
م ��ن قب ��ل ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة لأرواح
املحتج�ي�ن ،وحريته ��م يف التعب�ي�ر
والتجمع".
و�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان يف
الع ��راق ،ام�س االثنني ،مقتل  11متظاهرا
و�إ�صاب ��ة � 289آخري ��ن يف االحتجاج ��ات
الت ��ي �شهدته ��ا العا�صم ��ة بغ ��داد وعدد من
املحافظات اجلنوبية ،وذلك يف الفرتة من
يوم اخلمي�س املا�ض ��ي وحتى �أم�س الأحد
فقط.
وذك ��رت املفو�ضي ��ة �أن الق ��وات الأمني ��ة
ا�ستخدمت "العن ��ف املفرط" ،ما �أدى ملقتل
متظاهر يف بغ ��داد ،و�إ�صاب ��ة � 68آخرين،
ومقت ��ل �سبع ��ة متظاهري ��ن يف حمافظ ��ة
ذي ق ��ار قرب ج�س ��ري الزيت ��ون والن�صر،
و�إ�صابة � 131آخرين.
وام� ��س االثن�ي�ن �أعلن ��ت املفو�ضي ��ة ع ��ن
توثي ��ق احل ��االت الت ��ي �شهدته ��ا بغ ��داد
واملدن العراقية وامل�صاحبة لالحتجاجات

ال�شعبي ��ة للف�ت�رة م ��ن ( / ١١ /٢٤ -٢١
 .)٢٠١٩واك ��دت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان
ح�صل ��ت (احتج ��اج) عل ��ى ن�سخ ��ة من ��ه،
ا�ستمرار ا�ستخدام العنف املفرط وجددت
املفو�ضي ��ة مطالبته ��ا للحكوم ��ة والق ��وات
االمني ��ة مبن ��ع ا�ستخ ��دام العن ��ف املف ��رط
بكافة ا�شكال ��ه �ضد املتظاهري ��ن ال�سلميني
كون ��ه يع ��د انته ��اكا �صارخا حل ��ق احلياة
والأم ��ن والأم ��ان وب�ض ��رورة االلت ��زام

بقواع ��د اال�شتباك الآم ��ن و�إحالة القائمني
بذل ��ك اىل الق�ض ��اء .كما ا�ش ��رت املفو�ضية
اعتقال ( )٩٣متظاهرا يف حمافظة (بغداد)
اطل ��ق �س ��راح ( )١٤منهم ،واعتق ��ال ()٣٨
متظاهرا يف حمافظ ��ة (الب�صرة) ،و ()٢٢
متظاه ��را يف حمافظ ��ة (ذي ق ��ار) و()٣٤
متظاه ��را يف حمافظ ��ة (كرب�ل�اء املقد�سة)
وتطال ��ب املفو�ضية الق ��وات االمنية بعدم
اعتق ��ال اي متظاهر ب�ص ��ورة غري قانونية

ممثلة الأمم
املتحدة يف العراق
تزور جرحى
التظاهرات يف
بغداد

وجت ��دد دعواتها ملجل� ��س الق�ض ��اء االعلى
لإط�ل�اق �س ��راح املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن
املوقوف�ي�ن .فيم ��ا اك ��دت تلقيه ��ا لبالغ ��ات
و�شكاوى عن اختطاف نا�شطني و�إعالمني
وحمام�ي�ن وجت ��ار م ��ن قب ��ل جمهول�ي�ن،
وتطال ��ب املفو�ضي ��ة احلكوم ��ة والأجهزة
االمني ��ة بتكثي ��ف جهوده ��ا ملعرف ��ة م�صري
املخطوف�ي�ن و�إحال ��ة املجرم�ي�ن للق�ض ��اء.
وا�ضاف ��ت املفو�ضي ��ة يف بيانها انها وثقت

قي ��ام الق ��وات االمني ��ة باحتجاز ع ��دد من
امل�سعف�ي�ن واالعت ��داء عليه ��م ق ��رب بناي ��ة
(البنك املركزي) يف (�شارع الر�شيد) حيث
كانوا يقدمون ا�سعافات وعالجات خا�صة
للجرح ��ى وحاالت االختن ��اق التي حت�صل
عن ��د رم ��ي الر�صا� ��ص او القناب ��ل امل�سيلة
للدموع وتدع ��و املفو�ضية القوات االمنية
بت�سهي ��ل عم ��ل ف ��رق امل�سعف�ي�ن التطوعية
وحمايتهم ومنع االعتداء عليهم.

زارت املمثل ��ة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة يف العراق "جينني هيني�س
بال�سخارت" جرحى املتظاهرين يف م�ست�شفى الكندي ببغداد.
ون�شرت بال�سخارت تغريدة على ح�سابها الر�سمي يف من�صة تويرت تفيد ب�أنها
"�أجرت حمادثات مع املتظاهرين ال�سلميني امل�صابني امل�صممني على حتقيق
احلرية والكرامة".
و�أ�ضاف ��ت التغريدة �أن بال�سخارت "�أبدت االحرتام الكبري للموظفني الطبيني
الذين يعملون بال كلل يف ظل ظروف �صعبة".
ه ��ذا وكان ��ت قد دع ��ت الأمم املتح ��دة يف  20م ��ن ت�شرين الث ��اين اجلاري �إىل
حت�سينات يف م�ش ��روع قانون االنتخابات لتلبي ��ة مطالب ال�شعب ،يف
�إج ��راء
ٍ
ظ ��ل ت�صاع ��د �أعمال العن ��ف خالل التظاه ��رات التي ي�شهده ��ا و�سط وجنوبي
العراق التي راح �ضحيتها  339قتيال و 16جريح ًا �آخرين.

انتهاكات تطال �صحفيني يغطون االحتجاج العراقي

مرا�س��لة ميداني��ة :قتل��وا ال�ش��باب رغ��م �س��لميتهم العالي��ة
مل يغب ال�صحفي العراقي عن تغطية احتجاجات العراق يف خمتلف املحافظات ،وبالأخ�ص
يف العا�صمة بغداد ،فتعر�ض��وا للغاز امل�سيل للدموع وبع�ضهم تعر�ض لإ�صابات خطرة ،فيما
هُ ��دد �آخرون واعتقلوا كذلك .اجلمعي��ات والنقابات املعنية بالدفاع عن حرية ال�ص��حافة
وحرية التعبري كانت حا�ضرة يف ر�صد االنتهاكات التي طالت ال�صحفيني يف وقت كانت به
نقابة ال�صحفيني غائبة ب�شكل تام عن احلدث.

 عامر م�ؤيد
ق�ص� ��ص م�ؤمل ��ة تعر�ض له ��ا �صحفيون لعل
�أق�ساه ��ا الإ�صاب ��ة اخلط ��رة الت ��ي حلق ��ت
مبرا�س ��ل ال�سومري ��ة ه�ش ��ام و�سي ��م يف
ب ��دء االحتجاج ��ات وبالق ��رب م ��ن ج�س ��ر
اجلمهورية .ع�ضو جلنة الر�صد يف النقابة
الوطني ��ة لل�صحفيني يتح ��دث يف ت�صريح
لـ(احتج ��اج) ع ��ن االنته ��اك ال ��ذي مور� ��س
�ضد ال�صحفيني قائال 88" :انتهاك ًا تعر�ض
لها �صحفي ��ون وم�ؤ�س�س ��ات اعالمية خالل
تغطية االحتجاجات".
وا�ض ��اف ان "اغل ��ب اال�صاب ��ات كان ��ت
اعتداءات م ��ن قبل قوات امنية واختناقات
ب�سب ��ب الغ ��ازات امل�سيل ��ة للدم ��وع رغم ان
حري ��ة العم ��ل االعالم ��ي وال�صحف ��ي ح ��ق

كفله الد�ستور العراقي وال يجوز الي جهة
حكومة او امنية تقييده وتكميمه".
امليث ��م اك ��د ان ��ه "كان االج ��در باجله ��ات
احلكومي ��ة توفري مناط ��ق �آمنة لل�صحفيني
خالل تغطي ��ة االحتجاجات ك ��ي ال يكونوا
عر�ضة الطالقات الغ ��ازات امل�سيلة للدموع
والر�صا� ��ص احلي الذي ي�ستخ ��دم لتفريق
املتظاهري ��ن" .و�شخ� ��ص امليث ��م ق�ضي ��ة
مهم ��ة تتلخ�ص بو�صول قم ��ع حرية العمل
ال�صحف ��ي اىل ال ��ذروة يف �شه ��ري ت�شرين
الأول وت�شري ��ن الثاين لع ��ام  ،2019و�أكد
ان ه ��ذا "القم ��ع ُتوج بق ��رار �أ�صدرته هيئة
الإع�ل�ام واالت�ص ��االت بغل ��ق و�إن ��ذار 17
م�ؤ�س�سة �إعالمية".
النقاب ��ة الوطني ��ة لل�صحفي�ي�ن موقفه ��ا
كان وا�ضح ��ا م ��ن ني ��ة غل ��ق امل�ؤ�س�س ��ات

ال�صحفي ��ة ع�ب�ر بيانها ال ��ذي ت�ضمن جملة
"ق ��رار اغالق امل�ؤ�س�س ��ات االعالمية خرق
للد�ست ��ور كونه كفل حري ��ة االعالم والعمل
ال�صحفي ومنع تقييده وتكميمه" .املر�صد
العراقي للحريات ال�صحفية اكد يف الثالث
والع�شري ��ن م ��ن ال�شهر احل ��ايل ان الإعالم
واالت�ص ��االت ب�ص ��دد قرار ب�إغ�ل�اق مكاتب
ع ��دد من القنوات الف�ضائي ��ة العراقية التي
تعد عمله ��ا خمالف ��ا ملعايري الب ��ث املعتمدة
لديه ��ا .املر�صد دعا الهيئ ��ة اىل التوقف عن
�إجراءاته ��ا تل ��ك باعتباره ��ا متث ��ل تهدي ��دا
حلري ��ة التعب�ي�ر الت ��ي يكفله ��ا الد�ست ��ور
العراقي وتقرها مواثيق العمل ال�صحفي.
وق ��د ع�ب�ر ع ��دد م ��ن العامل�ي�ن يف قن ��وات
ف�ضائي ��ة للمر�ص ��د العراق ��ي للحري ��ات
ال�صحفي ��ة ع ��ن قلقه ��م البال ��غ �إزاء ه ��ذه

اخلطوة الت ��ي ت�شكل تهدي ��دا مل�صري مئات
العاملني يف تلك القنوات.
وعل ��م املر�ص ��د �أن يف مقدمة تل ��ك القنوات
دجل ��ة وال�شرقي ��ة وع ��دد م ��ن الف�ضائي ��ات
املحلي ��ة الت ��ي له ��ا مكات ��ب يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات� .صحفي ��ون و�صحفي ��ات
كان ��وا يف خط ��وط ال�ص ��د االوىل خ�ل�ال
االحتجاج ��ات ومنه ��م م ��ن وق ��ع خمتنق ��ا
بالغ ��از امل�سيل للدموع ال ��ذي ه�شم جماجم
الكثري من املتظاهرين.
خمائ ��ل الكات ��ب مرا�سل ��ة ميداني ��ة لقن ��اة
دجلة ،غطت االحتجاجات منذ اليوم االول
و�سقطت خمتنق ��ة بالغاز يف اكرث من مرة.
الكات ��ب تقول يف ت�صري ��ح لـ(احتجاج) �إنه
"يف امل ��رة االوىل التي كنت فيها ب�ساحة
التحري ��ر قرب ج�س ��ر اجلمهورية مل اتوقع
ان يكون الغاز خانقا لهذه الدرجة"٠
و�أ�ضاف ��ت انه ��ا "ب ��د�أت بالرك� ��ض دون اي
وع ��ي ولكن مت ��ت معاجلتي م ��ن امل�سعفني
باخلم�ي�رة والبيب�س ��ي بع ��د ذلك ق ��ررت ان
اك ��ون بعي ��دة ع ��ن الدخاني ��ة ق ��در الإمكان
ولك ��ن نح ��ن ال نع ��رف مت ��ى واي ��ن �ستق ��ع
وكي ��ف �ست�صيبن ��ا" .وتابع ��ت "بع ��د ذل ��ك

تعر�ض ��ت الختن ��اق �شدي ��د بالق ��رب م ��ن
�ساح ��ة اخل�ل�اين حي ��ث كن ��ت يف تغطي ��ة
هن ��اك و�أطلق ��ت  ٣قناب ��ل متتالي ��ة بقي ��ت
واقفة لدقائق حت ��ى نوثق عن قرب �سقوط
امل�صابني واملختنقني ولكن لال�سف �سقطت
معهم لع ��دم حتملي الغ ��از اخلانق احلارق
واي�ض� � ًا مت �إ�سع ��ايف لأك�ث�ر من م ��رة حتى
�أمتكن من التنف�س مرة اخرى"٠
ح ��ول م ��ا ر�أت ��ه الكات ��ب اثن ��اء ف�ت�رة
تغطي ��ة االحتجاج ��ات ذك ��رت ان "تغطي ��ة
االحتجاج ��ات جتربة �صعب ��ة م�ؤملة عندما
ترى �شبابا بعمر �صغ�ي�ر خرجوا للمطالبة
باحلقوق ويعودون اىل منازلهم اما �شهداء
او جرحى".
و�أ�ش ��ارت اىل ان "امل� ��ؤمل ه ��و �أنه ��ا لي�ست
معرك ��ة حت ��ى يق ��ع ه ��ذا الع ��دد الكبري من
اجلرحى او ال�شه ��داء و�إمنا هي تظاهرات
داخلي ��ة لي�س ��ت �ض ��د ع ��دو خارج ��ي ولكن
اليوم احلكومة هي عدونا الأكرب حيث كنت
�شاه ��دة اليام عل ��ى قمع احلكوم ��ة لل�شباب
والتظاه ��رات وكن ��ت �شاهدة عل ��ى �سلمية
التظاهرات وبالت ��ايل اعترب نف�سي واحدة
ممن ر�أى بعينه الدم والقتل لل�شباب"٠

العلوج :يف ذاكرة العراقيني..
امل�أ�ساة واملَ ْ�س َخرة!..
 يكتبها  :متظاهر
بغ�ض النظر عن معنى العلوج قامو�سي ًا ،ف�إن الغالبية
معنى
العظمى من العراقيين وربما العرب لم تعرف
ً
لها .وظل يتردد ايام محمد �سعيد ال�صحاف على
ا�سا�س انه تو�صيف للإمريكان الذين كان يتابع
تحركاتهم الع�سكرية وهم يخترقون الدفاعات
العراقية ويقتربون من بغداد ثم يدخلونها ،وال
ينقطع ال�صحاف عن نعتهم بالعلوج "الجبناء،
الأراذل" ،دون �أن يعرف �أن �سيده �صدام و�أركان
حكمه قد ت�سللوا خارج العا�صمة هاربين ،و�أن
الدبابات االميركية �صارت على بعد خطوات من
الفندق الذي اتخذ منه ال�صحاف مركزاً اعالمي ًا له.
وم ��ن املفارق ��ات الت ��ي جعلت م ��ن ال�صحاف يف نظ ��ر العراقي�ي�ن مو�ضوع ًا
للتن ��در وال�سخرية ،و�صف ��ه للمعارك "الطاحنة" البطولي ��ة يف مطار بغداد
حيث يتكبد العدو الأمريكي خ�سائر فادحة قد ت�ؤدي اىل هزميته ،والقنوات
التلفزيوني ��ة العاملي ��ة الت ��ي كانت تنق ��ل م�ؤمت ��ره ال�صحف ��ي ،تلتقط �صور
الدبابات االمريكية وهي تتمو�ضع على مقربة منه.
لق ��د ا�ستخ ��دم ال�صحاف "العلوج" يف و�صف الأمري ��كان ،مع �أن ال�صحابي
عمر بن اخلطاب هو من ا�ستخدمه لو�صف الفر�س "الكفار" ويحذر امل�سلمني
م ��ن دخولهم املدينة! .وبد ًال من اهتمام امل�شاهدين مبا يواجه عا�صمتهم من
خط ��ر �سقوطه ��ا ،ا�صبحت امل�ؤمت ��رات ال�صحفي ��ة للناطق الر�سم ��ي للقيادة
العراقي ��ة ف�سح ��ة للفكاهة وال�سخرية .حت ��ى �أن ال�صحافة االمريكية ن�شرت
فيم ��ا بعد ت�صريح ��ا للرئي�س جورج بو�ش ان ��ه �أو�صى م�ساعدي ��ه ب�إخباره
عند ظهور ال�صحاف ليتابعه حتى وان كان يف اجتماع رئا�سي النها فر�صة
لال�سرتخاء وال�ضحك .بل �صار هو وم�ساعدوه يحفظون عن ظهر قلب كلمة
العلوج ..
ا�ستع ��اد العراقيون مهزل ��ة تلك االيام وم�أ�ساتها ،ه ��ذه االيام وهم يتابعون
ت�صريح ��ات ال�سي ��د اللواء عب ��د الكرمي خل ��ف .وال جمال للمقارن ��ة بينهما،
فالأخ�ي�ر �شخ�صية تو ّلت م�س�ؤولي ��ات قيادية �أمني ��ة يف "العراق اجلديد"،
وال ي�ضع ��ف م ��ن م�ساهمته تل ��ك حتوله اىل حمل ��ل �سيا�سي ناق ��دٍ "جريء"
للأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة يف الب�ل�اد بعد �أن �أحيل على التقاع ��د يف نهاية والية
ت�صريح ر�آه املالكي جمانب ًا للحقيقة !.
نوري املالكي ،ب�سبب
ٍ
وال ينكر من له ب�صرية ان امل�س�ؤولية وكر�سي احلكم ال�سحري لدى البع�ض
جتاوز كل املحرمات واخلطوط احلمر الفا�صلة
له ��ا موجباتها وقد تقت�ضي
ٍ
بني ال�صح واخلط�أ ،وبني ال�ضمري والوجاهة ومتطلبات املن�صب.
ومثل هذا الرتابط بني الكر�س ��ي الوظيفي وموجباتها املح ّرمة ال ي�سود �إال
يف البل ��دان غري الدميقراطية �أو ال�شمولي ��ة وامل�ستبدة  ،حيث املواالة فوق
كل اعتبارات الكفاءة والنزاهة والوطنية.
ودون اي حماول ��ة للإ�ساءة ال�شخ�صية لل�سي ��د اللواء ،خ�صو�ص ًا انه مل يعد
الوحي ��د فيم ��ا تالقفت ��ه االل�سن ومواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي ،يف الإنكار
والتحوير والتدوي ��ر واال�ستخفاف بالوقائع واحلقائ ��ق ،حتى و�إن تناول
وجروح
إ�صابات ت�سبب ��ت بالإعاقة للمئ ��ات
وقائ ��ع قت � ٍ�ل تطال الع�ش ��رات و�
ٍ
ٍ
ُتلح ��ق الأذى ب ��الآالف ،وتو�صيف لأ�سالي ��ب القتل ،و�أدواته ��ا مثل القنابل
امل�سيّلة للدموع املُ َح ّرم ��ة دولي ًاَ ،ك ّذب وزير الدفاع �شراءها من قبل الوزارة
او اي جهة حكومية .
الر�صا� ��ص م ��ازال يح�صد مئات اجلرحى واالرواح يومي� � ًا واللواء الناطق
ينك ��ر وقائعه ��ا او ي�ستنك ��ر املبالغ ��ة يف �إيراده ��ا ،وي�ؤك ��د ان جه ��ة خفي ��ة
"�شبحي ��ة" تق ��ف وراء فعلها واملبالغ ��ة يف �إ�شاعتها ،و�أن اي م�س�ؤول يف
الدولة مل ي�صدر قرار ًا با�ستخدام الر�صا�ص احلي �ضد املتظاهرين .كل هذا
يرتاجع �أمام حكايته الهزلية التي ت�شري اىل �أن �إدارة امل�ست�شفيات ت�ؤكد �أن
املتظاهري ��ن يجرحون �أنف�سهم ويذهب ��ون للعالج ثم ين�شرون اخبار ًا كاذبة
ع ��ن وفاته ��م !.ومل يتوان عن الف ��ات نظر العراقي�ي�ن اىل �أن املعت�صمني يف
التحرير يتخذون من املطعم الرتكي "م�صنع ًا" لقنابل املولوتوف ،وفاته �أن
يذك ��ر اكذوبة �شراذم البعث يف اخل ��ارج عن ان رفاقهم يتخذون من الطابق
ال�سابع مقر ًا لهم .
ولكي ال يبقى اللواء خلف وحده يتلقى �سهام "م�شوهي �صورته و�سمعته"
�إن�ض ��م اليه وزي ��ر ال�صحة جعفر عالوي لي�صرح �أن ع ��دد القتلى مل يتجاوز
�" 111شهيد ًا"!.
التغري ��دات الأكرث انت�ش ��ار ًا يف مواقع التوا�صل االجتماع ��ي هي تلك التي
ذك ��رت �أن الهدف الثاين يف مرمى الفريق الكروي الإيراين لي�س �صحيحً ا،
طرف
لي�ضي ��ف اليه ��ا مغ ��رد �آخ ��ر� ..أن اللعب ��ة كلها جم ��رد �إ�شاعة من فع ��ل ٍ
ثالث..
وق ��د دفع االم ��ر بالن�شطاء اىل اط�ل�اق ها�شتاك "غرد مثل خل ��ف" لل�سخرية
م ��ن ت�صريحات الناطق ..حيث تداول الن�شطاء تغريدات �ساخرة من عينة:
املتظاه ��رون يف املطع ��م الرتك ��ي متهم ��ون ب�إر�سال طائ ��رات م�سرية ترمي
الق ��وات الأمني ��ة بالغ ��ازات امل�سيلة للدم ��وع ..وقد ان�ضم الدعب ��ل لها�شتاك
ال�سخرية حيث انت�شرت تغريدات تقول :مت ا�ستخدام �أ�سلحة حمرمة دوليا
م ��ن قبل املتظاهرين �أمثال الدعب ��ل وامل�صيادة ..مت ان�شاء مفاعل نووي من
قبل املتظاهرين يف املطعم الرتكي الطابق ال�ساد�س حتديد ًا وتفيد التقارير
ب ��ان املواد االولية لإن�شاء هذا املفاعل من املحتمل ان تكون بهارات دوملة و
كباب عروك خطرية هندية ال�صنع.
ال�س� ��ؤال ،هل يعرف ال�سيد اللواء ان املوق ��ع امل�س�ؤول لن يعفي من يتالعب
باحلقائق من امل�ساءلة حول �أقواله مع م�ضي الزمن ؟! ...
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يريدون وطن
� أف�ضل فا�ضل

� سعدون حم�سن �ضمد
ال�شهداء ،الأحرار ،ال�سنك،
االحد .2019-11-24
�أو ً
ال :نهاراً ،من ال�ساعة 1:30
وال�ساعة .3:00

"ال �أدري � ْإن كانوا �سيعودون �إىل البيت "
حزين جد ًا ،
و �أنا ٌ
و ُم�شفقٌ جد ًا ،
وجوه ُه ْم
و قلبي ُ
ُمذ غابوا عن البيت .
�أنا ح ّق ًا ال �أدري
� ْإن كانوا �سيعودون يوم ًا �إىل البيت
لكنني �أذ ُك ُر �أنهم كانوا دائم ًا يقولون يل
ماجدوى العودةِ �إىل البيت
و الوطن
خرج  -من ُذ � ْأن وِ لِدوا -
قد َ
و مل يع ْد ...
�أنا ال �أدري � ْإن كانوا ح ّق ًا �سيعودون �إىل البيت
و هذا ُيدمي ح ّد النَزف
قلبي
ف�أ ْن َثني  ،على كبِ دي
ُم�ؤثّث ًا ُحزن ًا ،
فكلّما نادي ُت ُهم ،
َ�سمِ عوا الوطن
و ا ْز َدروين !
تو�سلت
و كلّما ّ
�أوغلوا يف الرحيل �إليه
و تركوين ؛
يقولون :
لي�س الو�صول مانبغي
بل الرجوع يوم ًا
�إىل ِ�ضفَّة
غا َد َرنا منها ؛
نري ُد
�أن نعو َد ُكلّنا �إليه
ال �إىل ما ُي�شب ُه البيت
لأنّـه ....
 ث ّم �أ�شاروا لل َو َطن -لأنّه البيت ،
.....

 - 1كان الو�ضع يف حميط ال�سوق العربي
و�شارع ��ي الر�شيد والنهر طبيعي ًا ،واحلياة
االقت�صادي ��ة جت ��ري ب�شكلها امل�أل ��وف� ،إىل
�أن دخل ��ت الزق ��اق امل�ؤدي م ��ن غرفة جتارة
بغداد �إىل �شارع الر�شيد ،حيث بد�أ الو�ضع
يختلف ،من ناحي ��ة انت�شار القوات االمنية
و�أي�ض� � ًا م ��ن ناحي ��ة التوتر ال ��ذي يبدو يف
املنطقة حي ��ث يوجد احلاج ��ز اخلر�ساين.
وعندم ��ا �س�أل ��ت �أح ��د عنا�ص ��ر اجلي� ��ش �إن
كان الطري ��ق مفتوح ًا باجت ��اه الر�شيد� ،أكد
يل �إن ��ه مفتوح لك ��ن ن�صحني ب�أن اجته �إىل
ال�سوق العربي �سريع ًا.
 - 2اجته ��ت اىل ال�س ��وق لكنن ��ي توقف ��ت
عل ��ى م�ساف ��ة لأراق ��ب الو�ضع ،وم ��ن هناك
ا�ستطع ��ت م�شاه ��دة احلاج ��ز القري ��ب من
ج�سر الأحرار فا�ستغرب ��ت ،لكن �سرعان ما
اكت�شفت �إنه مت تدعيمه ورفعه ليكون �أعلى
من احلواجز امل�ألوفة يف بقية اجل�سور.
 - 3ذهب ��ت �إىل �ساح ��ة حاف ��ظ القا�ضي عن
طري ��ق �ش ��ارع اخللف ��اء �أو اجلمه ��وري،
واملالحظة املهة التي لفتت نظري� ،أن القناع
ال ��ذي يخف ��ي �أغل ��ب املالم ��ح غ�ي�ر موجود
ب�ش ��كل الفت ،ب ��ل كان ال�شب ��اب املنت�شرون
يرتدون كمام ��ات �أو ال يرت ��دون �شيئ ًا على
وجوهه ��م ،اجلاج ��ز االول قب ��ل ال�ساح ��ة
باجت ��اه اجل�س ��ر ،كان مغلقا متام� � ًا ،ولي�س
في ��ه منفذ لعب ��ور امل�ش ��اة ،ولذل ��ك ال ي�سهل
عب ��وره ،وال �أع ��رف كيف ميك ��ن لأ�صحاب
املح ��ال االنتق ��ال من حمي ��ط ال�ساحة حيث
عملهم �إىل �ساحة الوثبة.
 - 4يف حمي ��ط اجل�س ��ر وال�ساحة كان عدد
ال�شباب كث�ي�ر ًا ،وعدد امل�سعفني بينهم كثري
�أي�ض ًا ،وبينه ��م م�سعفات تقريب ًا بنف�س عدد
امل�سعف�ي�ن ،ملح ��ت هناك مواطن�ي�ن عاديني،
م ��ن �أ�صحاب املحال رمبا ،ومن كبار ال�سن،
وبينه ��م ن�ساء بال ��زي التقلي ��دي ،يراقبون
ت�صرف ��ات ال�شب ��اب ف ��وق وخل ��ف احلاجز،
وينتظرون ما ت�ؤول �إليه الأحداث.
 - 5يف الطري ��ق م ��ن االح ��رار �إىل ال�سنك
مل يك ��ن هن ��اك ما يلف ��ت النظر غ�ي�ر �أن عدد
املح ��ال املفتوح ��ة قلي ��ل .لك ��ن ه ��ذا الع ��دد
ي ��زداد مبحي ��ط ج�سر ال�سنك ،فع ��دد املحال
املفتوح ��ة هناك يبدو وك�أن ��ه ال يختلف عن
االيام العادية.

 - 6و�أنا �أعود من �ساحة اخلالين �إىل �ساحة
الوثب ��ة وجدت �أن هناك قطع� � ًا على جانبي
ال�شارع بقطع ا�سمنتية من التي توجد على
الأر�صفة ،فيما يبدو �أن املحتجني �سحبوها
�إىل ال�شارع يف الليلة ال�سابقة ،لكن الغريب
�أن هذا القط ��ع مل يتم رفعه من قبل اجلهات
امل�س�ؤولة ،مع �أنه ��ا تعيق عبور ال�سيارات.
ويف حميط الوثبة كانت �آثار �أحداث الليلة
ال�سابق ��ة بادية على ال�شارع ،وخا�صة بقايا
رماد الإطارات املحرتقة.
م�ساء من ال�ساعة � 5:40إلى
ثاني ًا:
ً
ال�ساعة .8:30

 - 1دخل ��ت �إىل حمي ��ط ج�س ��ر ال�شه ��داء

من تقاط ��ع الأم�ي�ن وكان الو�ض ��ع طبيعيا،
وع�ب�رت اجل�سر بال�سي ��ارة ،ومل يكن هناك
مايلف ��ت النظ ��ر غ�ي�ر وج ��ود ع ��دة عجالت
”همر“ هناك ،وال �أعرف �إن كانت موجودة
خالل النهار �أي�ض ًا ،انت�شار القوات مبحيط
�ساح ��ة الر�ص ��ايف طبيع ��ي ،ومث ��ل الأي ��ام
ال�سابقة.
 - 2اجته ��ت �إىل �ساح ��ة الوثب ��ة بال�سيارة
عل ��ى �أم ��ل �أن �أركنه ��ا هن ��اك واجت ��ه �إىل
ج�سر الأح ��رار ،لكن فوجئت ب ��ان ال�شارع
مقطوع من قبل املحتجني عند مبنى الدفاع
امل ��دين ،املقاب ��ل جلام ��ع اخللف ��اء ،وعل ��ى
جانب ��ي ال�شارع ثمة �شب ��اب ال يزيد عددهم
عن الع�ش ��رة و�أعمارهم عن ال� �ـ(� )19سنة،

يقطع ��ون ال�شارع ببقايا م ��ن قطع احلديد،
وخلفهم مب�سافة ال تزي ��د عن ع�شرين مرت ًا
ثم ��ة �إط ��ارات حمرتق ��ة ،لك ��ن الغري ��ب �أن
عنا�ص ��ر الدف ��اع امل ��دين ينت�ش ��رون قربهم
وكذل ��ك عج�ل�ات وعنا�صر �شرط ��ة النجدة
لك ��ن كل م ��ن الطرف�ي�ن ال �ش�أن ل ��ه بالطرف
الآخر.
 - 3اكمل ��ت طريق ��ي م�شي� � ًا ،لك ��ن بع ��د �أن
ا�ضطررت �إىل االلتفاف والدخول من �ساحة
الوثب ��ة ،وهن ��اك كان الو�ض ��ع م�ضطرب� � ًا،
وانظ ��ار اجلمي ��ع تتج ��ه باجت ��اه جام ��ع
اخللفاء حيث القطع واالطارات املحرتقة.
وعندم ��ا ب ��د�أت بالدخ ��ول باجت ��اه �ساح ��ة
حافظ القا�ضي ،ب ��د�أت ا�شاهد جماميع من

املحتجني يتجهون �إليها ،وبينهم م�سعفون
ب�أع ��داد ال ب�أ�س بها ،احلاجز كان باقي ًا على
حال ��ه وعل ��ى طول ��ه جمموع ��ة م ��ن النا�س
يتابع ��ون م ��ا يح ��دث يف ال�ساح ��ة ،وبع ��د
�أن عربت ��ه ،وج ��دت تقريب� � ًا خم�س ��ة �شبان
م ��ن املتظاهرين ق ��د اوقدوا ن ��ار ًا من علب
الكارتون ويقفزون عليها تباعا فيما ي�شبه
لعب ��ة حتد .قريب ًا من ال�ساحة ،كان هناك ما
يق ��ارب اخلم�سة ع�شر منهم يتحلقون حول
ن ��ار ويتبادل ��ون االحادي ��ث والنقا�ش ��ات،
ويف حمي ��ط ال�ساح ��ة واجل�س ��ر كان هناك
الكث�ي�ر من املحتج�ي�ن ،كان الو�ض ��ع هادئ ًا
لكن ��ه هدوء حذر ومرتق ��ب .اجل�سر ممتلئ
بال�شب ��اب �أي�ض ًا ،وتك ��ررت مالحظة النهار
املتعلقة بالأقنعة ،فعدد ال�شباب من مرتدي
االقنعة كان قلي ًال بخالف م�ساء �أم�س.
 - 4باجت ��اه �ساحة اخل�ل�اين مل تكن هناك
نقاط تفتي�ش كما هو احلال عليه يف الأيام
القليل ��ة املا�ضية� ،أم ��ا ال�ساحة فيب ��دو �أنها
ب� �دًت تتحول بالتدري ��ج �إىل مكان اعت�صام
نظ ��ر ًا لتزايد انت�شار اخلي ��م فيها وحولها.
وعل ��ى ط ��ول الطري ��ق �إليه ��ا ويف حمي ��ط
�ساحت ��ي الوثبة وحاف ��ظ القا�ضي ،تالحظ
�أن الهواء ملوث ب�ش ��كل كبري ب�سبب دخان
االطارات املحرتقة.
� - 5أخ ��ذت جولة طويلة يف حميط �ساحة
التحري ��ر وكذل ��ك يف النف ��ق و�ص ��و ًال �إىل
�ساح ��ة الن�ص ��ر ،وكان الو�ض ��ع عادي ًا ،لكن
مل ��ا ع ��دت �إىل �ساح ��ة اخل�ل�اين ويف نيتي
االجت ��اه �إىل الوثب ��ة ،وج ��دت �أن الو�ض ��ع
اختلف خ�ل�ال جولتي ،فهن ��اك جمهور من
املتظاهري ��ن يف املدخ ��ل باجت ��اه �ساح ��ة
الوثب ��ة وك�أنه ��م يراقبون ما يح ��دث فيها،
وهن ��اك �إط ��ارات حمرتقة قريب� � ًا من مبنى
�أمانة بغداد ،وال�شباب مينعون ال�سابلة من
االجت ��اه من اخل�ل�اين �إىل الوثبة ،وعندما
حاول ��ت اقناعه ��م بال�سم ��اح يل باالقرتاب
قليال ،ن�صحوين ب ��ان ال اتقدم كثري ًا ،ويف
تلك اللحظة لفت نظري �سياراتان حتاوالن
عب ��ور احلاجز باجتاه الوثب ��ة ،واحداهما
كان ��ت �سيارة نقل مليئة بال ��ركاب ،وبالكاد
ا�ستط ��اع ال�شب ��اب اقن ��اع ال�سائق�ي�ن بعدم
العبور.
 - 6وقفت عند مبن ��ى �أمانة بغداد وبدا يل
م ��ن هن ��اك �أن �شيئ ًا يح ��دث �أو عل ��ى و�شك
احل ��دوث ،لكنن ��ي مل �أ�ستطع التق ��دم ،لذلك
�سلك ��ت �شارع ال�شيخ عب ��د القادر الكيالين
ومن هناك و�صل ��ت �إىل �ساحة الوثبة ،لكن
مل يك ��ن قد حدث فيها �ش ��ي ،وكل ما وجدته
�أن املتظاهري ��ن و�أهايل املنطق ��ة يراقبون
امل�شه ��د القري ��ب م ��ن جامع اخللف ��اء .لذلك
عدت �أدراجي و�أنا امتنى �أن يبقى الو�ضع
هادئ ًا كما تركته.

�أخبار �سريعة من �ساحات االحتجاج
• الديوانية
ت�صاعد االحتجاجات
ومطالبات ب�إقالة املحافظ
طال ��ب حمتج ��ون يف حمافظ ��ة الديوانية
ب�إقال ��ة املحاف ��ظ زه�ي�ر ال�شع�ل�ان ونائبه،
ب�سب ��ب م ��ا اعت�ب�روه امت ��داد ًا ملجل� ��س
املحافظة.
ورف ��ع املتظاهرون �ص ��ور للمحافظ زهري
ال�شع�ل�ان ونائب ��ه ح�س�ي�ن ال�شرموط ��ي
ال ��ذي ينتم ��ي لكتل ��ة الأح ��رار�( ،سابق� � ًا)
متهمني �إياه ��م باال�ستحواذ على مقدرات
املحافظ ��ة ،و�أن بقاءه ��م هو بق ��اء ملجل�س
املحافظ ��ة ال ��ذي �أ�سقطت ��ه االحتجاج ��ات
ال�شعبية ،ب�سبب اتهامه مبلفات ف�ساد”.
وكان حمتج ��ون ق ��د حا�ص ��روا مبن ��ى
حمافظ ��ة الديواني ��ة ،الأح ��د املا�ض ��ي،
مطالب�ي�ن باغالق ��ه وط ��رد ال�شع�ل�ان م ��ن
من�صب ��ه ال�ستم ��راره بعق ��د ال�صفق ��ات
امل�شبوهة ،بح�سب املتظاهرين .
م ��ن جانب �آخ ��ر ،وا�ص ��ل �آالف م ��ن طلبة
اجلامع ��ات واملدار� ��س واملوظف�ي�ن يف
الديواني ��ة �إ�ضرابهم املفت ��وح والتظاهر،
فيم ��ا �أغل ��ق �آخ ��رون ع ��دد ًا م ��ن الدوائ ��ر
احلكومية التي مل ت�ضرب عن العمل.

مي�سان� ،صباح �أم�س االثنني ،و�سط مدينة
و�شه ��دت �ساح ��ة ال�ساع ��ة تواف ��د موظفي • مي�سان
الدوائ ��ر احلكومي ��ة وطلب ��ة الكلي ��ات انطالق تظاهرات “طالبية” العمارة؛ دعما مل�ساندة املتظاهرين.
حا�شدة
وق ��ال �شه ��ود عي ��ان �أم� ��س االثن�ي�ن �إن
واملعاه ��د واملدار�س ومنت�سب ��ي النقابات
“ط�ل�اب املعاه ��د والكلي ��ات والثانويات
املهنية وممثليها.
انطلق ��ت تظاه ��رات لط�ل�اب حمافظ ��ة خرجوا� ،صباح اليوم (�أم�س) ،يف تظاهرة

ت�ضامني ��ة مع احلركات االحتجاجية التي
ي�شهدها البالد منذ �أكرث من  45يوم ًا”.
و�أك ��د املتظاه ��رون عل ��ى اال�ستم ��رار يف
احتجاجه ��م حت ��ى حتقيق املطال ��ب ،وفق
مرا�سلنا.

• الب�صرة

احتجاجات “�صباحية”
ومتظاهرون يغلقون عدة
طرق

�أغلق حمتجون ع ��دة �شوارع يف حمافظة
الب�صرة� ،صباح �أم�س االثنني ،عرب �إ�شعال
الن ��ار يف الإط ��ارات ،و�أك ��وام القمام ��ة،
وذل ��ك �ضمن االحتجاج ��ات ال�شعبية التي
ي�شهدها العراق.
وق ��ال مرا�س ��ل االحتج ��اج �إن “حمتجني
�أغلق ��وا ،يف ال�صب ��اح ،تقاط ��ع �ش ��وارع
املناط ��ق (الكزي ��زة والت�أمي ��م وكرم ��ة
عل ��ي) ،و�أ�ضرموا الن�ي�ران يف الإطارات؛
احتجاج� � ًا عل ��ى ع ��دم تنفي ��ذ املطال ��ب
املعلنة”.

•كربالء
متظاهرون يقولون �إن قوات
ال�شغب ترميهم بقنابل
املولتوف
ن�شر متظاهرون يف حميط �ساحة اعت�صام
كرب�ل�اء م�شاه ��د قال ��وا �إنه ��ا ُتظه ��ر قوات
مكافح ��ة ال�شغ ��ب وه ��ي ت�ستخ ��دم قنابل
املولت ��وف والر�صا� ��ص احل ��ي لتفري ��ق

املتظاهرين ما �أدى �إىل �سقوط �ضحايا.
و�أظه ��رت امل�شاه ��د الت ��ي اطلع ��ت عليه ��ا
االحتج ��اج قناب ��ل حارق ��ة ت�سق ��ط تنفجر
و�س ��ط املتظاهري ��ن ،فيم ��ا يحاول ��ون
�إطفاءها مبا يمُ كن.

• بابل

قطع الطرق امل�ؤدية اىل
كربالء
�أقدم حمتجون عل ��ى قطع الطريق الرابط
ب�ي�ن حمافظت ��ي باب ��ل وكرب�ل�اء ت�ضامن� � ًا
م ��ع االحتجاجات ال�شعبي ��ة التي ت�شهدها
البالد.
وقال متظاهر من حمافظة بابل "مت اغالق
الطريق الرابط بني بابل وكربالء ت�ضامن ًا
م ��ع االحتجاجات ال�شعبي ��ة التي ي�شهدها
الع ��راق " .م�ضيف ��ا "�أمهلن ��ا احلكوم ��ة
املحلي ��ة م ��دة �أ�سب ��وع كام ��ل لال�ستجاب ��ة
ملطالبنا امل�شروعة".
وب ��دوره قال متظاهر �آخ ��ر :لدينا مطالب
تتلخ�ص ب�إنقاذ �أوالدنا من الفح�ص املتكرر
بجهاز ال�سونار يف نقاط التفتي�ش وكذلك
انت�شار النفايات التي غطت �شوارعنا.
كما هدد متظاهر بالق ��ول :لن يكون هناك
�أي دوام يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة دون
اال�ستجابة ملطالبنا.
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ك ّتاب وفنانون في قلب �ساحة التحرير

ل���ل���ن���ا����ص���ري���ة

�صحيفتان ومكتبة وم�سابقة لق�ص�ص عن "انتفا�ضة ت�شرين"
 عالء املفرجي

كان للمثقفين العراقيين دور مهم
في �إدامة الحراك ال�شعبي الذي
دخل �شهره الثاني ،من خالل
م�شاركتهم اليومية �أو من خالل
الفعاليات والن�شاطات الثقافية
التي �أقاموها ...وكان التحاد
الأدباء و«م�ؤ�س�سة المدى» ،وباقي
المنظمات الثقافية ،ن�صيب بارز
في هذا المجال ،فقد ن�صبت
الخيام في قلب �ساحة التحرير،
و�أقامت «الواجهات الثقافية»،
لتكون منطلق ًا لن�شاطاتها.

�سمبوزيوم فني
منذ حتول املظاه ��رات �إىل اعت�صام مفتوح
يف �ساحة التحرير� ،أ�سهم كثري من الفنانني
العراقي�ي�ن ،وكذل ��ك طلب ��ة معاه ��د وكلي ��ات
الفنون امل�شارك ��ون يف االعت�صام ،يف ر�سم
جداري ��ات ولوحات عل ��ى ج ��دران ال�ساحة
ونفقها ،ترتجم ال�شعارات الوطنية.
يق ��ول الناق ��د الت�شكيلي �ص�ل�اح عبا�س" :ال
توج ��د �أم ��ام املثق ��ف منطق ��ة رمادي ��ة ،ف�إما
اال�صطفاف مع ال�شعب ومطالبه امل�شروعة،
و�إم ��ا اال�صطف ��اف م ��ع احلكوم ��ة احلالي ��ة
ونظ ��ام املحا�ص�صة .ويربز اليوم �أكرث دور
املثق ��ف العراق ��ي ،يف الوف ��اء لتاريخ مفعم
باملواقف الثورية والوطنية لأجيال املثقفني
من رواد الثقافة العراقية و�صانعي جمدها.
الفنان ��ون كان ��وا �أول ف�صي ��ل م ��ن املثقف�ي�ن
�ساهم يف هذا احلراك اجلماهريي" .
و�أق ��ام �أكرث م ��ن  20فنانة وفنان� � ًا الأ�سبوع
املا�ض ��ي يف �ساح ��ة التحري ��ر� ،سمبوزيوم
مبا�شر ًا للفن الت�شكيلي ،وقد نفذوا �أعمالهم
حتت املطعم الرتكي بنحو  25مرت ًا ،ليبثوا
ر�سال ��ة مفاده ��ا" :ن�ش ��ر احلي ��اة والأل ��وان
والثقافة بدل املوت والدم يف هذه ال�ساحة"
.
ومتث ��ل اللوح ��ات املعرو�ضة ،كم ��ا ي�ضيف
عبا� ��س" :جت�سي ��د ًا ب�صري� � ًا ملطال ��ب �شباب
املظاهرات �ضد الف�ساد والطائفية والتبعية"
.
�أما الفن ��ان الت�شكيل ��ي فهد ال�صك ��ر فيقول:
"اللوحات املعرو�ضة تعك�س تطلع كل فنان
وفنان ��ة مل�ستقب ��ل عراق ��ي ،نتمن ��اه جميع� � ًا
معافى ،كما هي اللوحة احلا�ضرة بكل �ألقها
يف �ساحة التحري ��ر ،والتي لها فعلها امل�ؤثر

يف نفو�س اجلماهري" .
ويرى الفنان نا�صر الربيعي ،رئي�س حترير
جري ��دة «بالي ��ت» الت�شكيلي ��ة ،وامل�ش ��ارك
الن�ش ��ط يف املظاهرات� ،أنه «بع ��د �أن هيمن
ال�سك ��ون ل�سن ��وات عل ��ى ذهني ��ة وروحي ��ة
ال�شب ��اب العراقي ،انفج ��ر كل الكبت والقهر
االجتماع ��ي ب�صيغ ��ة احتجاجي ��ة �صارخة.
وكان م ��ن ب�ي�ن �أولئ ��ك الفتي ��ة كث�ي�ر م ��ن
الفنان�ي�ن الذي ��ن ال ميلك ��ون مكان� � ًا للتعبري
ع ��ن فنه ��م ،فاجته ��وا �إىل اجل ��دران القذرة
املحيط ��ة ب�ساح ��ة التحرير والت ��ي يغطيها
ال�س ��واد دوم� � ًا م ��ع �أنه ��ا قل ��ب العا�صم ��ة
العراقي ��ة ...فكان ��ت ب�صماته ��م الفنية نوع ًا
م ��ن التغي�ي�ر الفن ��ي للواق ��ع .لق ��د خل�صت
الر�س ��وم واخلط ��وط معنى واح ��د ًا( :نريد
وطن ًا) م ��ن خ�ل�ال �إي�صال ر�سائ ��ل وا�ضحة
ومبا�ش ��رة ع�ب�ر جداريات متنوع ��ة بع�ضها
احتوت ن�صو�ص ًا كتابية �أو �صور ًا �شخ�صية
�أو انثي ��االت ب�سيط ��ة متجمع ��ة انعك�س ��ت
ب�شكل م�شاهد ب�صرية .وهذه هي �سمات فن
جرافيك ال�شارع الذي مييل �إىل طرح هموم
الفرد واملجتمع ال ��ذي مير ب�أزمات �سيا�سية
واجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة خانق ��ة ...كان
حل�ض ��ور ه ��ذا املنجز يف زواي ��ا املظاهرات
�إ�ضاف ��ة نوعية حملت �سم ��ات التعبري احلر
امل�ؤث ��ر الذي �أ�سه ��م ب�شكل جل ��ي يف تعزيز
الثق ��ة ب ��روح االنتفا�ضة ال�سلمي ��ة اخلالقة.
وهذا املح ��ور يف التعبري �سي�صب ��ح �شاهد ًا
على حقبة مهمة ومف�صلي ��ة بتاريخ ال�شعب
العراقي.
جريدتان وكتب مجانية
كان لـ«م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة
والفن ��ون دور ب ��ارز يف حرك ��ة االحتج ��اج
عام  2011م ��ن خالل حمل ��ة احلريات التي
نظمته ��ا ،وت�ساهم ب�شكل فاع ��ل يف احلركة
االحتجاجي ��ة اجلاري ��ة الآن ،م ��ن خ�ل�ال
�إ�صدار جريدة يومية توزع جمان ًا يف �ساحة
التحري ��ر حمل ��ت ا�س ��م «االحتج ��اج» .وهي
تق ��وم بتغطية ن�شاط ��ات املتظاهرين ون�شر
بياناتهم �إ�ضافة �إىل مقاالت لكتاب ت�سهم يف
رفع الروح املعنوية للمتظاهرين.
يق ��ول ال�صح ��ايف عل ��ي ح�س�ي�ن ،امل�ش ��رف
عل ��ى جريدة االحتج ��اج :ال�صحيفة �صدرت
بالأي ��ام الأوىل النطالق ��ة االحتجاج ��ات
يف  25ت�شري ��ن الث ��اين (�أكتوب ��ر) املا�ضي،
ووزع ��ت يف بغ ��داد ومعظ ��م املحافظات...
وه ��ي تلق ��ى �إقب ��ا ًال وا�سع� � ًا من الق ��راء يف
�ساح ��ات االحتجاج ��ات و�أي�ض� � ًا يف مناطق
كثرية م ��ن الع ��راق ،حيث يتم طب ��ع كميات
كبرية منها .و�ستعلن امل�ؤ�س�سة عن م�سابقة
للق�ص ��ة الق�ص�ي�رة الت ��ي تتناول م ��ا يجري
يف �ساح ��ات االحتج ��اج و�ستطبع الق�ص�ص

الفائزة يف كتاب يوزع مع ال�صحيفة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�صدر عدد من النا�شطني
كذل ��ك افتتح ��ت م�ؤ�س�س ��ة «امل ��دى» مكتب ��ة جري ��دة «تكت ��ك» ،لتغطي ��ة املظاه ��رات
با�س ��م «مكتب ��ة �شه ��داء التحري ��ر» داخ ��ل والفعالي ��ات والن�شاطات اخلا�ص ��ة ب�ساحة
املطع ��م الرتك ��ي� ،أو م ��ا ب ��ات يع ��رف حالي ًا التحري ��ر و�س ��ط بغداد وعم ��وم املحافظات
بـ«جب ��ل �أح ��د» .وه ��ذه املكتب ��ة كم ��ا يق ��ول العراقي ��ة .وجاءت ت�سمي ��ة ال�صحيفة تيمن ًا
�إيه ��اب القي�س ��ي ،مدي ��ر دار ن�ش ��ر «امل ��دى» ،ب�سائقي عربة «التوك ت ��وك» ال�شباب الذين
ه ��ي «م�ساهم ��ة ب�سيط ��ة تقدمه ��ا امل�ؤ�س�س ��ة كان لهم الدور الأبرز يف �إ�سعاف امل�صابني،
�إىل املتظاهرين الذي ��ن ي�ضحون ب�أرواحهم ونقلهم �إىل امل�ست�شفيات القريبة� ،إىل جانب
م ��ن �أج ��ل الإ�ص�ل�اح والتغي�ي�ر ،و�أبوابه ��ا قيامهم بنقل امل� ��ؤن ومياه ال�شرب والأدوية
مفتوح ��ة ل ��كل الراغب�ي�ن يف احل�صول على وامل�ستلزم ��ات ال�ضروري ��ة �إىل املتظاهرين
الكتب جمان� � ًا ،و�أي�ض ًا وفرت مكان ًا للقراءة ،يف �ساح ��ة التحرير .وهي مت ��ول من خالل
وتق ��وم املكتب ��ة بتق ��دمي الكت ��ب املجاني ��ة ،التربعات اخلا�صة ،وتوزع جمان ًا.
�إىل جان ��ب توزيع جريدة (امل ��دى) وملحق
(االحتجاج) .وقد رفدنا املكتبة ب�إ�صداراتنا
الك ّتاب هناك �أي�ض ًا
ومبختل ��ف العناوي ��ن ،وبعد يوم�ي�ن بد�أت يح�ضر يومي� � ًا �إىل �ساحة التحرير كثري من
تربعات الكتب من عدد كبري من املتظاهرين الك ّت ��اب العراقي�ي�ن  ،وبع�ضه ��م مي�ضي ليله
.
هن ��اك ،جم�سدين فع�ل ً�ا دور املثقف يف مثل

 لطيف العامري

ه ��ذه اللحظ ��ات ،الت ��ي ي�سمونه ��ا "حلظات
تاريخية" .
يق ��ول الناق ��د قحط ��ان ف ��رج الل ��ه" :تظ ��ل
الأ�سئلة م�شتعلة ح ��ول دور املثقف ومهمته
يف املجتم ��ع والدول ��ة ،وكي ��ف يتخل� ��ص
م ��ن ال�سلبي ��ة والنخبوي ��ة الت ��ي و ُِ�صف بها
عل ��ى م ��ر حق ��ب تاريخي ��ة وثوري ��ة كث�ي�رة
يف الع ��راق� .إن مهم ��ة املثق ��ف الي ��وم مهمة
عوي�صة ،وعلي ��ه؛ يجب تغيري م�ساراته كي
يخ ��رج من امل�أزق ،فم�شكلت ��ه الآن مل تعد مع
ال�سلطة ال�سيا�سية� ،أو الدينية فقط ،بل هي
�أعقد� .إنها م ��ع املمانعات من داخل منظومة
التفكري نف�سها التي م ��ا تزال جترت التاريخ
والرتاث وتعيد �إنتاج ��ه وتغفل الواقع بكل
تعقيداته" .
يف ح�ي�ن ي ��رى �أ�ست ��اذ الفل�سف ��ة يف جامعة
بغ ��داد و�أحد الفاعل�ي�ن يف حركة االحتجاج
الدكتور علي مرهج" :كان ل�شبابنا الناه�ض
ال ��دور الأمث ��ل يف تغي�ي�ر منط ��ي �سلوكن ��ا
ور�ؤيتن ��ا لع ��راق ال�سلط ��ة ،فقب ��ل الأول من
ت�شرين (�أكتوبر) ُك ّنا نظن �أن العراق ذاهب
�إىل اجلحي ��م ،ثم ج ��اءت (ال�صدم ��ة) ،لتنبه
العراقي�ي�ن جميع ًا .وما ينبغ ��ي لنا االلتفات
ل ��ه والوقوف عنده ه ��و �أن ال�صدمة لإيقاظ
العق ��ل العراقي من (�سبات ��ه الدوغمائي) قد
جاءت بفعل وعي داخلي مُفاجئ .كنا ُنعامل
�شبابنا تعام ًال فوقي� � ًا ،ون�ستخف ب�أفعالهم!
ولك ��ن ه� ��ؤالء ال�شباب هدم ��وا كل اجلدران
الكونكريتي ��ة لل ��ذل والع ��ار ال ��ذي ي�س�ي�ر
بجنباته ال�سا�سة (الذي ��ول) ،ليجعلوا منهم
�أذلة يلتحفون بلحاف �إدعاء الوطنية" .

�إجيت
وجبت كل النا�صريه وياي
هلهوله
وق�صيده
وثوره
وزواكه ..
للمثلچ تلوك اخلدها الزواكه
زليخا
�شماكربتي بليلچ تردين
ويلوح الفجر وجهچ
الفجر من ينت�صر
وياچ يتالكه
�شمايربد عمرنه
نلوذ باكتارچ
ومتدين روحچ دفو مب�شراكه
اچيت
و�شفت بعيونچ
حلم متعوب
و�أدري عيون احلديثات
من يتعب حلمها تذوب
ب�س عيونچ
املاعرفن يذبلن
حلمهن يكرب واليات
و�شما بالظالم ظنون
يرجع بني �إديچ يتوب
يااااااا
ام الوطن
بيچ الوطن مهيوب
يابغداد
منچ مار�ضينه نتوب

حكاية متظاهرة

ج���اءت �إل���ى ال��ت��ح��ري��ر لأن��ه��ا ت�شعر �أن جميع ال�����ش��ب��اب ف��ي ال�����س��اح��ة �أب��ن��ا�ؤه��ا
 متابعة :االحتجاج
تعم ��ل �سع ��اد عزي ��ز وه ��ي م ��ن �سكن ��ة
منطق ��ة ال�صدرية يف �إي�صال التجهيزات
واملواد الطبي ��ة والإمدادات للمتظاهرين
وحتر�ص على احل�ضور يوميا �إىل �ساحة
التحرير  ..قالت لنا تروي حكايتها
�أن ��ا �أح�ضر يومي� � ًا اىل �ساح ��ة التحرير،
لأنني ك�أم� .أخاف كثري ًا على ال�شباب هنا
و�أمتن ��ى �أن ال يه ��در دم �أكرث ،بل و�أخاف
حت ��ى على م ��ن يرت ��دي ال ��زي الع�سكري
ويق ��ف وهو خائف م ��ن الأوامر لأنه ابن
بل ��دي �أي�ض ًا .و�أخ ��اف على من يف �ساحة
التحرير ويف “جبل �أحد” وعلى اجل�سر
لأن �أغلبه ��م ول ��د بع ��د ع ��ام  ،2003ومل
يعي�ش ��وا حت ��ت ا�ستب ��داد �ص ��دام ح�سني
لكنهم �شعروا بالف�ساد الذي يحدث حولهم
وبتحطم �آمالهم� .أ�صعب �شيء �أن تعي�ش
ب�ل�ا �أمل .لقد و�صل ��وا �إىل مرحلة �شعروا
فيه ��ا �أنه مل يع ��د لديهم �ش ��يء يخ�سرونه

بعد الآن لذا قدموا دماءهم.
و�أ�ضافت  :كان ح�ضور الن�ساء يف الأيام
الأوىل قلي�ل ً�ا ،ثم ب ��د�أ يتزاي ��د .حيث بتُّ
�أرى ن�س ��اء م ��ن كل الأجيال ومن خمتلف
ال�شرائ ��ح االجتماعية .ب ��ت �أرى اجلدّات
اللواتي يجه ��زن اخلبز وال�سياح (اخلبز
امل�صن ��وع م ��ن طح�ي�ن الأرز) وبائع ��ات
ال�شاي �إىل جانب ال�شابات الع�صريات.
ر�أيت املر�أة البغدادية يف �ساحة التظاهر
ب�صورته ��ا الفلكلورية الت ��ي مل �أرها منذ
زم ��ن طويل ،تل ��ك اخلاتون الت ��ي ترتدي
العباءة وال�شيلة و”اجلالب” يف جانبها،
تق ��ف تدع ��و ربها وه ��ي ترت ��دي حمب�س
�شذر يف يدها وت ��ردد “الله ين�صركم الله
يحفظكم ويبعد ال�شر عنكم”.
ً
ر�أي ��ت �أمه ��ات بعمري قدمن م ��ع �أبنائهن نتع�ث�ر دائم� �ا بخيبات كث�ي�رة لكن ه�ؤالء
ور�أي ��ت �صباي ��ا و�شاب ��ات وه ��ن يهتف ��ن ال�شاب ��ات وال�شباب �أقوي ��اء �أكرث منا وما
ب�ص ��وت ع ��ال ب ��كل طم ��وح ال�شب ��اب زالوا بعنفوانهم و�أمتنى �أن ال ميروا مبا
وجموح ��ه ،الذي �أ�شع ��ر �أنن ��ا فقدناه مع مررنا به.
�أ�شي ��اء كث�ي�رة فقدناه ��ا .كن ��ا (كجي ��ل) مل �أمتكن م ��ن حب�س دموعي يف كثري من

احل ��االت الإن�ساني ��ة ومواق ��ف الت�ضامن
الت ��ي �شهدته ��ا هن ��اك .وه ��ي كث�ي�رة ال
�أ�ستطيع اخت�صارها.
�أم� ��س ،قمن ��ا بحمل ��ة لتنظي ��ف القمام ��ة،
وجاء رجل بعمر والدي يف ال�سبعينيات

م ��ن عم ��ره يحم ��ل �صيني ��ة فيه ��ا ق ��وري
�شاي و�أق ��داح (ا�ستكانات) مزخرفة وبد�أ
بتوزي ��ع ال�ش ��اي على الفتي ��ات وال�شباب
امل�شاركني يف احلملة.
�شاه ��دت ق�ص�ص� � ًا عدي ��دة ،ر�أي ��ت ام ��ر�أة

فق ��دت اثنني من �أبنائها (�شهداء) وجاءت
�إىل ال�ساح ��ة م�ص ��رة عل ��ى �إع ��داد اخلبز
وتوزيعه عل ��ى املتظاهرين ،قائلة �”:أنتم
�أبنائي الذين �ستعو�ضوين عن �أبنائي”.
ر�أي ��ت ام ��ر�أة �أخ ��رى كب�ي�رة يف ال�س ��ن،
لديه ��ا � 7أوالد ،وه ��م كله ��م م ��ع �أحفادها
يف ال�ساح ��ة ،وه ��ي تق ��وم ب�إع ��داد خب ��ز
“ال�سياح” وي�ساعدها زوجها يف �إعداده،
كي توزعه على �أحفادها و�أوالدها وبقية
املتظاهرين.
�إن اندف ��اع العراقي�ي�ن للم�شارك ��ة يف
املظاهرات ال يو�ص ��ف .كثري من ال�شباب
ج ��اءوا �إىل املظاه ��رات و�أخف ��وا خ�ب�ر
م�شاركته ��م ع ��ن عوائلهم ،ك ��ي ال يثريوا
قلقه ��م لكنهم اكت�شف ��وا �أنهم �سبقوهم �إىل
�ساح ��ات التظاه ��ر ،كم ��ا ه ��ي احل ��ال مع
�صديقت ��ي  ،الت ��ي �أعدت “لف ��ات ” فالفل
لتوزيعه ��ا عل ��ى املتظاهري ��ن وات�صل ��ت
ب ��ي كي ت�أتي مع ��ي لتوزيعها يف ال�ساحة
خمفي ��ة الأم ��ر ع ��ن �أمه ��ا وقائلة له ��ا �إنها

�ستذه ��ب �إىل �صديقته ��ا ،لكنه ��ا اكت�شفت
عندما و�صلنا �إىل ال�ساحة �أن �أمها نف�سها
قد �سبقته ��ا �إىل هناك ،وكذلك �أخيها الذي
كان قد �أخرب �أمه �أنه ذاهب للعب كرة قدم
مع �أ�صدقائه .وكانت الأم الب�سيطة حتمل
�أدعي ��ة وتوزعه ��ا عليهم ك ��ي حتفظهم من
الأذى وهم يف �ساحة التظاهر.
ور�أي ��ت ام ��ر�أة كانت ت ��وزع الطعام على
املتظاهري ��ن وقد قدم ��ت دون علم زوجها
لتكت�ش ��ف �أن ��ه يف ال�صف ��وف الأمامي ��ة
للمتظاهري ��ن على اجل�س ��ر ،والتقيا قرب
اجل�سر ،على الرغم من �أنه املكان الأخطر
بالن�سبة للمتظاهرين� ،إذ ميثل من يقفون
هناك ال�سات ��ر الأول وطليعة املتظاهرين
الذين كلما تقدموا �أبعدوا القوات الأمنية
ومدى القنابل امل�سيلة للدموع عن �ساحة
التحرير .لذا يتحدى املتظاهرون القوات
الأمني ��ة (وي�سمونه ��ا ق ��وات مكافح ��ة
ال�شعب ولي�س ال�شغب) ويحاولون دفعها
�إىل اخللف �إىل منت�صف اجل�سر.
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يوميات �ساحة التحرير

شذرات احتجاجية

"طرف رابع"

مكتبة �شهداء التحرير يف جبل �أحد ت�ستقبل القراء
على مدار ال�ساعة...

 ح�سان عاكف

الثورة او االنتفا�ضة مبعناها احلريف ت�شري اىل النهو�ض املرتبط بحالة من الغ�ضب املتمرد الراف�ض لكل انواع الظلم والقهر واال�ستبداد
والف�ساد بهدف تغيري الواقع امللمو�س .ومن اجل ان تعرب اي ثورة عن داللتها احلقيقية البد من و�ضع خطط �صحيحة مدرو�سة واعية
وهادفة لتكون بيئة حا�ضنة لها ت�ساعد يف ح�صد نتائج مثمرة ت�ؤثر يف املجتمع املراد بنا�ؤه على ا�س�س �صحيحة.
 ما�س القي�سي
وان من اول واه ��م القواعد التي من �ش�أنها ان
تك ��ون ركيزة ا�سا�سي ��ة من ركائزه ��ا وتت�صف
به ��ا هي ان تكون ث ��ورة فكري ��ة معرفية ،اذ ان
اجله ��ل وال�ضع ��ف االدراك ��ي ل ��دى ال�شع ��وب
ه ��و نقط ��ة ال�ضعف الت ��ي ت�ستغل م ��ن قبل اي
ق ��وة حاكمة والثغرة التي تنف ��ذ من خاللها كل
االيديولوجيات املدمرة للعقل بنية ا�شغاله عن
ق�ضاياه الهامة والهائه ب�صغائر االمور .وعليه
فان م ��ن �ش� ��أن اي انتفا�ض ��ة ان ترتقي وتلعب
دورها يف �سد تل ��ك الثغرة والتغلب على نقاط
ال�ضع ��ف يف املجتم ��ع م ��ن خالل غر� ��س بذور
املعرف ��ة والعل ��م وا�شب ��اع العق ��ل اجلماهريي
بفك ��ر �سوي وب�صرية روي ��ة �سامية تواجه بها
خمتلف التحديات.
مكتبة حتمل رفوفها كتبا متنوعة حملت عنوان
( �شه ��داء التحري ��ر) كانت فكرة ملهم ��ة نفذتها
م�ؤ�س�س ��ة املدى للإع�ل�ام والثقافة والفنون يف
الطاب ��ق الث ��اين من املطع ��م الرتك ��ي ،امل�سمى
حالي ��ا جبل اح ��د او قلعة االح ��رار ،يف �ساحة يف منطقة ال�سعدون املجاورة ل�ساحة التحرير م�س�ؤوال عن املتابعة اليومية كما دعمنا يف ذلك
التحرير عل ��ى ايدي موظفيه ��ا الذين �شاركوا وكذل ��ك بع�ضهم م ��ن املتواجدي ��ن واملعت�صمني موظف ��ي الت�سويق من خ�ل�ال ن�شر بو�سرت يدل
يف ت�أ�سي�س املكتبة اذ قال ح�سن جالل" :بعد ان حالي ��ا يف بناي ��ة املطعم وقد بحثن ��ا عن موقع عل اجلهة الداعمة لهذه املكتبة" .منوها اىل ان
اتتنا تعليمات من قبل ادارة امل�ؤ�س�سة توجهنا منا�سب فلم جند ان�سب من هذا وال�سبب يعود الكتب الت ��ي نقلت هي جماني ��ة متاحة للقراءة
انا وزمالئي لتثبيت الرفوف واملنا�ضد والواح لك ��ون املعت�صم�ي�ن اغلبه ��م م ��ن الق ��راء وممن ل ��كل زواره ��ا م ��ن املتظاهري ��ن وغريه ��م ممن
الزج ��اج للنوافذ ،وقد نقلنا ت�سعة �صناديق من ي ��ودون ق�ضاء وقته ��م بالق ��راءة" .م�شريا اىل يدعم ��ون املكتبة اي�ضا بكتبهم اخلا�صة بقوله:
الكت ��ب التابع ��ة لدار امل ��دى ودور ن�شر اخرى ،ان بع�ض الث ��وار املتواجدين يف املطعم (جبل "هن ��اك بع�ض الق ��راء من الن�شط ��اء يقومون
وجهزن ��ا كل ما ميكن الفتت ��اح املكتبة" .م�ؤكدا احد) هم من النخبة املثقفة التي تريد ان تنه�ض بجلب كتبهم اخلا�ص ��ة ويتربعون بها للمكتبة
عل ��ى ان هن ��اك جه ��ات اعالمي ��ة حت ��اول ن�شر باملجتمع وتدعم الثورة بالعلم واملعرفة.
به ��دف ن�شر الوعي" .االمر ال ��ذي يكر�س فكرة
اكاذي ��ب واتهامات ب ��ان فكرة ت�أ�سي� ��س املكتبة وفيما يخ�ص التنظي ��م اخلا�ص مبكتبة �شهداء التظاهر ال�سلمي.
هناك لي�ست لها عالقة مب�ؤ�س�سة املدى.
التحري ��ر ومن يقوم بالإ�شراف عليها وادارتها وع ��ن كيفي ��ة ادارة املكتب ��ة وتنظي ��م اعماله ��ا
وع ��ن اختي ��ار موق ��ع داخ ��ل املطع ��م الرتك ��ي يقول جالل" :لقد نظمنا كل ما يلزم من ا�شراف قال حممد خ ��امت احد ال�شب ��اب املعت�صمني يف
حتديدا اخربنا ج�ل�ال" :لدي ا�صدقاء يقيمون وادارة بال ��زام اح ��د ال�شب ��اب هن ��اك ليك ��ون املطع ��م وامل�شرفني عل ��ى املكتب ��ة" :كانت فكرة

لغة الثوار و�ألوانهم

م ��ن اقرتاح اح ��د اال�صدق ��اء وقد وجهن ��ا طلبا
مل�ؤ�س�سة امل ��دى التي وافق ��ت بدورها وبادرت
بت�أ�سي�س املكتبة ب�أ�س ��رع وقت �إذ كان االفتتاح
ي ��وم الث ��اين م ��ن ت�شري ��ن الث ��اين" .ويعق ��ب
بخ�صو� ��ص الدعم املتوا�صل الذي يرفد املكتبة
بالكتب قائال" :هناك بع�ض املكتبات من �شارع
املتنبي �ساهمت يف دعمنا مبجموعة من الكتب
وكذلك اال�صدقاء من املتربعني بكتبهم اخلا�صة
وم ��ازال هناك دعم متو�صل م ��ن قبل دور ن�شر
مث ��ل دار ب ��راء و�سط ��ور وغريهم ��ا وبع� ��ض
ال�شعراء مثل ادهم عادل يف �سبيل تطويرها".
وع ��ن الر�سال ��ة الت ��ي ي ��ود ار�سائها م ��ن خالل
ه ��ذه املكتبة يعقب حامت" :ه ��ذه املكتبة لي�ست

اال هدف ��ا خدمي ��ا وثقافي ��ا مم ��ا يدل عل ��ى كون
تظاهرنا �سلمي ��ا وي�ساهم يف بقائنا و�صمودنا
هن ��ا حتى حتقي ��ق مطلبنا بوطن ح ��ر م�ستقر
وان اختيارن ��ا ال ��ذي وقع عل ��ى املطعم الرتكي
مل ي� ��أت �سه ��وا بل لكون ��ه ا�صبح معلم ��ا ثقافيا
ل ��كل الزائرين ف ��كل من ي�أتي ل�ساح ��ة التحرير
يتوجه اىل هذا املطعم وي�شاهد ان�شطة ثقافية
وفنية خمتلفة" .م�شريا اىل ان املكتبة �ساهمت
يف ن�ش ��ر ثقافة القراءة لدى املعت�صمني بقوله:
"ي�أتين ��ا ا�شخا� ��ص بعيدي ��ن عن ع ��امل الكتب
يرغب ��ون يف تبن ��ي فك ��رة الق ��راءة وق�ض ��اء
اوقاته ��م هنا وه ��م معت�صم ��ون ،اذ نقوم نحن
بدورنا ب�إر�شادهم من خالل اختيار ما ينا�سبهم
يف ب ��ادئ االم ��ر ليوا�صل ��وا الق ��راءة" .م�ؤكدا
عل ��ى �ض ��رورة ن�ش ��ر املعرفة ب�ي�ن املعت�صمني.
نا�شطون وثوار وم�سعفون وغريهم من زوار
مكتب ��ة �شه ��داء التحري ��ر جنده ��م يفرت�ش ��ون
ار�ضه ��ا ويت�صفحون احد كتبه ��ا مب�شهد الفت
ومث�ي�ر اذ يعرب احدهم بقوله" :انا مل اكن اقر�أ
من قبل ،وقد وجدت رفاقي هنا يقر�أون وبد�أت
اتع ��رف على ه ��ذا العامل اجلميل ال ��ذي ي�ساعد
يف تو�سي ��ع مداركنا وافقنا وي ��دل على �سلمية
حراكن ��ا" .االمر ال ��ذي �إن دل عل ��ى �شيء ف�إمنا
ي ��دل على ان هذا اجليل الواع ��ي بيئة حا�ضنة
لكل ما هو ايجابي وهادف".
الكت ��اب يف جوه ��ره ث ��ورة على اجله ��ل لينري
دروب ��ا ي�سلكها ث ��وار انتفا�ضتنا �ض ��د كل ب�ؤر
الف�س ��اد يف �سبيل النهو�ض واالرتقاء وال�سمو
مبجتم ��ع عراقي معافى �سليم م ��ن كل امرا�ض
التع�ص ��ب الدين ��ي والعرق ��ي لن�ص ��ل ملبتغان ��ا
بع ��راق ح ��ر ابي حم�ص ��ن من خمتل ��ف �شرور
الف�ت�ن الت ��ي يراد به ��ا زعزعة حراكن ��ا ال�سلمي
امل�شرف.

مكذب ��ا اجلمي ��ع ،مبن فيه ��م وزي ��ر الدفاع وجه ��ات ر�سمية
عراقية اخرى ،وزير ال�صحة جعفر عالوي:
عدد قتلى التظاهرات  ١١١والقنابل غري �سامة..
�أعلن وزير ال�صحة العراقي جعفر عالوي ،ام�س الأحد� ،أن
عدد قتلى التظاهرات ارتفع �إىل  111قتيال من املتظاهرين
والقوات الأمنية.
و�أ�ش ��ار ع�ل�اوي اىل ان طبيعة الغ ��از امل�سي ��ل للدموع ،انه
ال يحت ��وي عل ��ى �أي م ��ادة �سام ��ة وهو طبيع ��ي وي�ستخدم
للتدريب �أحيان ًا.
ي�أت ��ي ت�صري ��ح "معايل" الوزي ��ر بعد ان اك ��دت فحو�صات
واط ��راف ر�سمي ��ة واممي ��ة عدي ��دة ،ب�ضمها منظم ��ة العفو
الدولي ��ة ،وج ��ود �إ�صاب ��ات مروع ��ة وقاتل ��ة تعر� ��ض له ��ا
املحتج ��ون ب�سب ��ب قنابل ت�شب ��ه القنابل امل�سيل ��ة للدموع،
اخرتق ��ت جماج ��م املتظاهرين ب�ش ��كل مل ي�شاه ��د من قبل.
و�أكدت املنظمة يف حتقيق لها� ،أن هذه القنابل يتم �إطالقها
على املتظاهرين من �أجل قتلهم ولي�س لتفريقهم.
ت ��رى هل يريد "ال�سي ��د" وزير ال�صحة به ��ذه الت�صريحات
املريبة ان يقدم نف�سه باعتباره طرفا رابعا يف هذه املنازلة
بني املحتجني و�سارقيهم وقتلتهم...؟

لوي�س �ساكو :التظاهرات �سلمية بعيدة عن �أي اعتبارات حزبية �أو طائفية �أو قومية
يوح��د جميع العراقيني
 ال�ش��باب ك�س��روا اخلوف ..وخرجوا �إىل ال�ش��وارع يطالبون مبن ي� ِ ّؤمن لهم وطن ًا ّ
 متابعة /احتجاج

 عواد نا�صر
لغ ��ة الثورة هي لغة قاع املدينة التي تدو�سه ��ا لغة ال�سفلة يف ق�صور
املنطقة ال�سوداء.
الأل ��وان ه ��ي �ساحة التحري ��ر بغ�ص ��ون ال�سالم الأخ�ض ��ر واحلمامة
البي�ضاء التي حطت على تابوت الطبيب ال�شهيد.
الأل ��وان هي العلم العراق ��ي والغرافيتي على نف ��ق التحرير واخلبز
الذي تخبزه �أمهات الثوار وال�شهداء.
لغة الثورة غريت اللغة العربية ولهجة العراقيني برمتها.
اللغة التي غريت لغتي.
التي غريت حتى �أحالمي.
�سالم ًا �أيها الأبطال.
�سالم ًا بناتي و�أبنائي
�سالم ًا �أحفادي
�سالم ًا �أيها املا�شون فوق املاء.

دع ��ا بطري ��رك الكل ��دان يف الع ��راق
والعامل ،لوي�س �ساكو� ،إىل و�ضع حل
�سري ��ع للأزمة احلالية التي ي�شهدها
الع ��راق .وق ��ال الكردين ��ال لوي� ��س
روفائيل �ساكو ،يف بيان تلقت املدى
ن�سخ ��ة من ��ه ام�س االثن�ي�ن )2019
�إنن ��ا "وم ��ع ا�ستم ��رار التظاه ��رات
الت ��ي تق�ت�رب م ��ن �إمت ��ام �شهره ��ا
الثاين ،تظاهرات غري م�سبوقة على
م�ستوى احلجم ،وتنوع امل�شاركني،
ونوعية املطالب ،تظاهرات غدَت مع
الزمن “�سلطة وطني ��ة” ،تظاهرات
�أر َبك ��ت حي ��اة املواطن�ي�ن ،و�أرهقت
احلكوم ��ة ،والب�ل�اد �أ�سا�س� � ًا منهك ��ة
ب�سب ��ب ا ُ
حلروب ،وغارق ��ة بالديون
ُ
وامل�ش ��اكل ال�سيا�سي ��ة واملجتمعية،
ل ��ذا فالو�ض ��ع ال يتحم ��ل املزي ��د،
والب ��د م ��ن ق ��راءة مت�أني ��ة للم�شهد،
و�إدارة الأزم ��ة ،والنظ ��ر بج� � ٍّد اىل
مطالب املحتج�ي�ن امل�شروعة ،لإنقاذ
الوط ��ن ،وجتنيب ��ه الدخول يف نفق

جمهول".
و�أك ��د �أن "ه ��ذه التظاه ��رات �سلمية
بعي ��دة ع ��ن اعتب ��ارات حزبي ��ة �أو
طائفي ��ة �أو قومي ��ة ،ه� ��ؤالء ال�شباب

يئ�سوا من تف�شي الف�ساد والطائفية
واملحا�ص�ص ��ة ،والتف� � ُّرد ب�ث�روات
الب�ل�اد ،وتفاق ��م الفق ��ر واحلرم ��ان
والبطالة وتردّي اخلدمات ،وهجرة

الكف ��اءات ،فك�س ��روا اخل ��وف،
وخرج ��وا �إىل ال�ش ��وارع يف العديد
م ��ن امل ��دن يتظاه ��رون ،ويطالبون
مب ��ن ي� ِ ّؤم ��ن لهم وطن� � ًا يوحّ د جميع

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

العراقي�ي�ن م ��ن دون ا�ستثن ��اء،
ويحقق الأمن واال�ستقرار ،واحلياة
احل َرة الكرمي ��ة لهم ولأوالدهم .هذا
م ��ا �سمعن ��اه ل ��دى زيارتن ��ا ل�ساحة
التحري ��ر يف الث ��اين م ��ن ت�شري ��ن
الثاين ."2019
و�ش ��دد �ساك ��و بالق ��ول �إنن ��ا "اليوم
و�أم ��ام الو�ض ��ع ال ��ذي ي ��زداد �سوء ًا
وارتف ��اع ع ��دد القتل ��ى واجلرح ��ى،
وقطع بع�ض الط ��رق ،وغلق �أبواب
عدد من املدار�س واجلامعات ،وعدم
التفاهم على خط ��ة وا�ضحة وفاعلة
للإ�صالح ،و�أمام �صمود املتظاهرين
يف �سلميَّته ��م ،وعم ��ق وعيه ��م
الوطن ��ي ،و�إرادة احلي ��اة واحلرية
وال�سالم ،الب ��د م ��ن اال�ستجابة اىل
مطالبهم وع ��دم اال�ستهانة بهم .وقد
عبرَّ ت املرجعي ��ة ال�شيعية يف خطبة
اجلمع ��ة  15ت�شرين الث ��اين 2019
عن م�ساندتها لطلباتهم".
وق ��ال �إن "الوقت ي�ضي ��ق ،ويتطلب
حنك ��ة وحكم ��ة ،فيتوج ��ب عل ��ى
ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة انطالق� � ًا م ��ن

امل�س�ؤولي ��ة الوطني ��ة واالن�ساني ��ة،
القي ��ام بعمل �شج ��اع يخ ��رج البالد
من ه ��ذه االزم ��ة الكب�ي�رة ،كت�شكيل
خلي ��ة ازمة م�شرتكة ،ليتوقف نزيف
دم العراقي�ي�ن وتع ��ود احلي ��اة اىل
طبيعته ��ا ،ويُ�شرع ببناء دولة قوية
على ُا�س�س �سليمة ،دولة ذات �سيادة
تتحك ��م بقراراته ��ا ومواردها ،دولة
حتاف ��ظ عل ��ى مواطنيه ��ا وحقوقهم
وكرامته ��م ،دول ��ة حت ��ارب الف�س ��اد
وت�ستعيد الرثوة املنهوبة ،وتك�شف
ع ّم ��ن قت ��ل املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن
وتقا�ضيه ��م ،وتك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر
املغيبني م ��ن املتظاهرين والن�شطاء
وال�صحافي�ي�ن الذي ��ن اختطف ��وا من
�ساحات االحتجاج �أو من منازلهم".
و�أك ��د الكردين ��ال �ساك ��و "نح ��ن
ككني�سة نتاب ��ع بقلق �شديد الو�ضع،
ون�ص ّل ��ي لكي تتم معاجل ��ة �إيجابية
له ��ذه االزمة ،لتع ��ود �أر�ضن ��ا �أر�ض
�إبراهي ��م� ،أر� ��ض ال�س�ل�ام واملحب ��ة
وا ُالخ ��وّ ة وخ�صو�ص� � ًا �أننا �سندخل
املئوية الأوىل ال�ستقالل العراق".

