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حمتجون :لن نعود �إىل منازلنا �إال بعد حتقيق مطالب ال�شعب

بغداد تتحول �إىل غابة من ال�سيطرات للت�ضييق
على املتظاهرين ومطاردتهم
 متابعة االحتجاج
قت ��ل متظاه ��ر ام� ��س الثالث ��اء ،يف
�ش ��ارع الر�شيد و�سط بغ ��داد ،الذي
ي�شه ��د �أعم ��ال عن ��ف يف مواجه ��ة
املتظاهري ��ن ب�ش ��كل �شب ��ه يوم ��ي،
بينما ت�صاعدت �أعم ��دة دخان �أ�سود
كثي ��ف يف مدن اجلن ��وب �إثر �إحراق
حمتجني �إطارات بهدف �إغالق طرق
رئي�سة وج�سور.
وقال ��ت وكال ��ة ال�صحاف ��ة الفرن�سية
“فران� ��س بر� ��س” يف تقري ��ر له ��ا
ي ��وم ام�س االربع ��اء� ،إنه يف واحدة
م ��ن �أك�ث�ر دول العامل ث ��را ًء بالنفط،
و� ً
أي�ض ��ا واح ��دة م ��ن �أك�ث�ر ال ��دول
ف�سادًا ،يطالب املحتجون منذ الأول
من ت�شري ��ن الأول ب�إ�ص�ل�اح النظام
ال�سيا�سي والتغيري الكامل لطبقتهم
احلاكم ��ة الت ��ي يعتربونه ��ا فا�سدة.
كما يهاجم متظاهرون �إيران متهمني
�إياها بالتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للبلد.
ويف و�سط �سحابة من الغاز امل�سيل
للدم ��وع وبينما كان يح ��اول حماية
نف�س ��ه بدرع�“ ،سق ��ط متظاهر قتيال
�إث ��ر �إ�صابت ��ه بطل ��ق مطاط ��ي يف
الر�أ� ��س” ،بح�س ��ب م ��ا ذك ��ر م�صدر
طبي مو�ضحا للوكالة �أن “امل�سعفني
نقلوا  18متظاه ��را �آخرين �أ�صيبوا
بالغ ��از والر�صا� ��ص املطاط ��ي عن ��د
ج�سر الأحرار” يف العا�صمة.
وعند هذا اجل�سر القريب من �ساحة
التحري ��ر ،مركز التظاه ��ر الرئي�س،
بات ��ت م�شاه ��د املواجه ��ات يف �أول
احتج ��اج عف ��وي يف الب�ل�اد بع ��د
�سق ��وط نظام �ص ��دام ،يومية .وقتل
يف االحتجاج ��ات حت ��ى اليوم 350
�شخ�صا.
وتطل ��ق ق ��وات الأم ��ن الن ��ار يف

بع� ��ض الأحي ��ان بالذخ�ي�رة احلية.
وي ��رد املحتج ��ون الذي ��ن يرت ��دون
خوذا ويغط ��ون وجوهه ��م ب�شاالت
رقيق ��ة برمي احلج ��ارة ،ويف خ�ضم
الفو�ض ��ى ،يج ��دد املتظاه ��رون
الت�أكي ��د عل ��ى موا�صل ��ة حتركه ��م.
ويق ��ول �أحدهم لوكالة فران�س بر�س
"�سرنج ��ع اىل منازلن ��ا بالتوابي ��ت
فق ��ط  ،م ��ا مل يت ��م حتقي ��ق مطال ��ب
النا�س".
ويق ��ول �شخ� ��ص �آخ ��ر "لي� ��س ل ��دي
عم ��ل وال مال ،لذا �أنا باق هنا يف كل
الأح ��وال .البقاء هن ��ا �أو املنزل ،هو
الأمر نف�سه بالن�سبة �إيل".
وتاب ��ع ال�شاب الذي يحمل على كتفه
العل ��م العراق ��ي "ب ��دون عم ��ل وبال

راتب ل ��ن �أكون قاد ًرا عل ��ى الزواج،
لذا لي�س لديّ عائلة وال منزل".
وحت�ص ��ل �أعم ��ال عنف �شب ��ه يومية
خالل التظاهرات املناه�ضة للحكومة
خالل الليل خ�صو�صا عندما حتاول
�شرط ��ة مكافح ��ة ال�شغ ��ب تفري ��ق
التظاهرات يف �ساحات االحتجاج.
يف احلل ��ة ،يتجم ��ع املتظاه ��رون
يف ال�ش ��وارع املقابل ��ة ملبنى جمل�س
املحافظة ب�شكل يوم ��ي يف اعت�صام
�سلم ��ي اىل ح ��د كبري بينم ��ا ت�ستمر
املدار�س يف �إغالق �أبوابها.
وذك ��ر �شه ��ود عي ��ان �أن الو�ض ��ع
حت ��ول اىل م�شهد عنيف م�ساء �أم�س
عندم ��ا حاولت ق ��وات الأم ��ن للمرة
الأوىل تفري ��ق االعت�ص ��ام ،ف�أطلقت

قناب ��ل الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع على
املتظاهري ��ن .و�أ�صي ��ب ح ��واىل 60
�شخ�ص ��ا بج ��روح يف امل ��كان ،وف ًق ��ا
ً
مل�صدر طبي.
ويف الديوانية ،متك ��ن املتظاهرون
من �إغ�ل�اق معظم الدوائر احلكومية
واملدار� ��س العام ��ة خ�ل�ال ال�شه ��ر
املا�ضي ولكن ن ��ادر ًا ما ا�شتبكوا مع
ق ��وات الأمن ،وح ��اول املتظاهرون
�إغالق اجل�س ��ور الرئي�س ��ة وواحدة
م ��ن حمط ��ات الطاق ��ة الث�ل�اث يف
املحافظة.
ويف الب�صرة قطع حمتجون الطرق
واجل�س ��ور يف حمافظة الب�صرة يف
مظاهرات حا�شدة ،ما �أدى باجل�سور
واملوانئ �إىل ال�شلل التام.

و قال ال�شي ��خ يون�س البدري ل�شبكة
رووداو�" :إن املحتج�ي�ن قام ��وا
بقط ��ع الط ��رق امل�ؤدي ��ة �إىل املوانئ
وحمط ��ات الغ ��از ،والكهرب ��اء ،م ��ا
ب�شلل تام،
�أدى �إىل �إ�صاب ��ة املدين ��ة ٍ
من حي ��ث توق ��ف العم ��ل باجل�سور
واملوان ��ئ ،وتعطيل الدوام الر�سمي
يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية والكليات
واملعاهد واملدار�س".
وا�ض ��اف "�أن املتظاهري ��ن قام ��وا
بذلك لإرغام احلكومة على الإمتثال
ملطالبهم" .متهم ًا "احلكومة بالوالء
لدول اجلوار وت�سعى من �أجل البقاء
يف ال�سلط ��ة لال�ستم ��رار يف ف�سادها
و�سرق ��ة ق ��وت ال�شعب الفق�ي�ر الذي
يع ��اين من الفق ��ر والع ��وز والبطالة

يف املقاب ��ل ،ال يلقون م ��ن احلكومة
�أذن ًا �صاغية" ،وع ��ن ال�صدامات بني
املتظاهري ��ن وق ��وات الأم ��ن وج ��ه
العويدي ،اتهامه �إىل احلكومة ب�أنها
"متار� ��س القت ��ل �ض ��د املتظاهري ��ن
ال�سلميني العزل".
م ��ن جه ��ة اخ ��رى تك ّث ��ف وزارة
الداخلية ،من �إجراءاتها عند املداخل
والطرق امل�ؤدية �إىل العا�صمة بغداد،
يف �سبيل تقليل �أع ��داد املتظاهرين،
ع�ب�ر البح ��ث ع ��ن م�شارك�ي�ن يف
االحتجاجات امل�ستم ّرة يف �ساحات:
التحري ��ر والط�ي�ران واخل�ل�اين،
واال�ستف�سار عن هوياتهم و�أهدافهم
وا�ستجوابه ��م يف بع� ��ض الأحيان،
بح�سب م�صادر اعالمية.
وقال احد الن�شط ��اءّ � ،إن "خط نقاط
التفتي� ��ش يف مداخ ��ل العا�صم ��ة
بغداد ،يحتوي عل ��ى �أكرث من �سبعة
حواجز ،ويف كل نقط ��ة يوجد �أكرث
م ��ن  20عن�ص ��ر ًا �أمني� � ًا متفرقون ما
ب�ي�ن اجلي� ��ش وال�شرط ��ة وعنا�ص ��ر
مدنية ،وهم م ��ن �ضباط جهاز الأمن
الوطني".
فيم ��ا ا�ش ��ار احد االعالمي�ي�ن اىل ان
انت�ش ��ار �أع ��داد كب�ي�رة م ��ن القوات
الأمنية يف �ش ��وارع العا�صمة يهدف
�إىل ترهيب املواطنني الذين ينوون
تو�سعة نطاق االحتجاجات� ،إ�ضافة
�إىل اعتق ��ال م ��ا ميك ��ن اعتقال ��ه م ��ن
املتظاهري ��ن �أو التحقي ��ق معه ��م،
وحماول ��ة �إجب ��ار بع�ضه ��م عل ��ى
االع�ت�راف بتلق ��ي تدريب ��ات �أو
حواالت مالية من جهات خارجية.
وزارة الداخلي ��ة وعل ��ى ل�س ��ان
متحدثها خالد املحنا ،قالت � ّإن نقاط
التفتي� ��ش هي �ضمن خطة �أمنية ملنع
�أي مند�س�ي�ن يدخل ��ون �ساح ��ات
االحتجاج.

العراقيون ي�سخرون قائلني :هل تبخرت وعود الدميقراطية؟

فاينن�شال تاميز :قتل وخطف واعتقال ..وتعهدات ..خطة احلكومة لإجها�ض التظاهرات
 ترجمة /االحتجاج

ن�شرت �صحيفة “فاينن�شال
تاميز” تقريرا �أعده املعلق
ديفيد غاردنر ،يقول فيه �إن
"العراق مير مبرحلة قمع تعيد
للذكريات القمع يف ظل �صدام
ح�سني".
ويقول غاردنر يف التقرير ،الذي
تابعته االحتجاج� ،إنه "بعد 16
عاما من انهيار نظام �صدام ،ف�إن
العراقيني يواجهون القمع ب�سبب
املعار�ضة ،لكن هذه املرة من
احلكومة املنتخبة دميقراطيا".

وي�شري الكاتب �إىل �أن "اال�ضطهاد الوح�شي
للمتظاهري ��ن من ��ذ بداي ��ة ت�شري ��ن الأول،
�شهد قي ��ام قوات الأم ��ن العراقية وم�سلحني
جمهولني ب�إطالق الر�صا�ص على املتظاهرين،
ما �أدى �إىل مقت ��ل � 325شخ�صا ،وجرح على
الأق ��ل � 15ألف �شخ�ص” ،الفتا �إىل �أنه مع �أن
"حملة اال�ضطهاد الأ�سو�أ قد مرت� ،إال �أن هذا
يع ��د �إ�ش ��ارة �إىل تراجع احلكوم ��ة يف بغداد
عن وعودها الدميقراطية".
وتنق ��ل ال�صحيف ��ة عن اخلب�ي�ر يف ال�ش�ؤون
العراقي ��ة يف “ت�شات ��ام هاو� ��س” يف لندن،
توبي دودج ،قوله �إن "�سلطة الإكراه للدولة

مت ن�شره ��ا م ��ن �أجل قمع التعب�ي�ر ال�سيا�سي
امل�ش ��روع ..ه ��ذا نذي ��ر �ش� ��ؤم للدميقراطي ��ة
العراقية وتقدمها للأمام".
ويعلق غاردنر قائ�ل�ا �إن "احلكومة العراقية
ت�ستخ ��دم الأ�سالي ��ب املعروفة ل ��دى الأنظمة
الديكتاتوري ��ة ح ��ول الع ��امل ،م ��ا ي� ��ؤدي
�إىل �إ�ضع ��اف �إمي ��ان العراقي�ي�ن بالنظ ��ام
الدميقراطي ال ��ذي ن�صبته الواليات املتحدة
بعد الغ ��زو عام  ،2003فمن قتل املتظاهرين
�إىل مراقب ��ة م ��ا يكت ��ب عل ��ى �صفح ��ات
(في�سب ��وك)� ،إىل �إغ�ل�اق خدم ��ة الإنرتن ��ت
ب�ش ��كل كام ��ل ،ف� ��إن القم ��ع �أث ��ار مقارنة غري

�س ��ارة مع نظ ��ام الديكتات ��ور ال�سابق �صدام
ح�سني".
وي ��رى الكات ��ب �أن "قمع الدول ��ة يذهب �أبعد
م ��ن املعركة بني ق ��وات الأم ��ن واملتظاهرين
الذين يطلقون احلجارة يف بع�ض الأحيان،
الذي ��ن مل يغادروا �ساح ��ة التحرير يف بغداد
ويتظاه ��رون يف م ��دن اجلن ��وب الأخ ��رى،
واختف ��ى النا�شطون ،فيم ��ا يقول املحتجون
�إنه ��م اعتقل ��وا و�أجربوا عل ��ى توقيع وثائق
ينبذون فيها املتظاهرين".
ويلف ��ت غاردن ��ر �إىل �أن "هناك م ��ن اعتقلوا
لأنه ��م و�ضعوا م ��واد عل ��ى الإنرتن ��ت ت�ؤيد

االحتجاج ��ات" ،م�ش�ي�را �إىل ق ��ول الباحث ��ة
يف منظم ��ة “هيوم ��ان رايت� ��س ووت� ��ش”
بلقي�س ويل ��ي� ،إن "النهج ال ��ذي تعتمد عليه
الق ��وات الأمني ��ة متع ��دد الأطراف م ��ن �أجل
قمع حرية التعبري التي متتع بها العراقيون
منذ الإطاحة بنظ ��ام �صدام ح�سني ،ما �أر�سل
ر�سالة ،وه ��ي �أن النقد العلن ��ي للحكومة لن
يتم الت�سامح معه".
وين ��وه الكات ��ب �إىل �أن الو�سائ ��ل الرقمي ��ة
�أ�صبحت �أداة قمع مهمة ،فتم حظر الإنرتنت
مل ��دة  50يوم ��ا ،ومت قط ��ع اخلدم ��ة �أثناءها
ب�ش ��كل كامل ملدة �أ�سبوعني ،بح�سب م�ؤ�س�س

“نيتلوك� ��س” املتخ�ص�ص ��ة يف جمال حرية
الإنرتنت �ألب توكر.
ويذك ��ر غاردن ��ر �أن ��ه “يف مرحل ��ة م ��ا فر�ض
حظ ��ر جت ��ول ،فيم ��ا فر�ض ��ت قي ��ود متقطعة
ب�ش ��كل يومي” ،م�شريا �إىل قول توكر" :هذا
فعل �أورويلي (ن�سب ��ة اىل الكاتب الربيطان
ج ��ورج �أوروي ��ل) ،فهن ��اك خطاب ��ات ع�ب�ر
الإنرتن ��ت (لكبار الق ��ادة) ،وبع ��د دقائق يتم
�إغالقها حتى ال يرد عليها الر�أي العام".
وتنق ��ل ال�صحيفة عن بان ها�ش ��م ( 49عاما)
قوله ��ا �إن ال�سا�س ��ة "ي�ستخدم ��ون امل ��ال
العراق ��ي مل�صاحلهم �أو لتنفيذ �أجندة �أجنبية
لتدمري البلد".
وي�شري الكاتب �إىل �أن "ال�شيعة تقودهم �أكرب
كتلت�ي�ن يف الربمل ��ان امله�شم ،واح ��دة بقيادة
الزعي ��م ال�شيع ��ي مقت ��دى ال�ص ��در ،والثانية
بقيادة هادي العام ��ري ،التي متثل الف�صائل
املرتبطة باحل�شد ال�شعبي".
ويق ��ول غاردن ��ر �إن "العراقي�ي�ن �شع ��روا
بالغ�ض ��ب م ��ن التقاري ��ر الت ��ي ك�شف ��ت ع ��ن
زيارة قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري
الإي ��راين اجلرنال قا�س ��م �سليم ��اين بغداد،
لدعم احلكومة العراقية وقمع املتظاهرين ،ما
ك�ش ��ف عن عدم ارتياح �إيران من التظاهرات
اجلماعي ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "املر�شد الأعلى
للجمهوري ��ة �آي ��ة الل ��ه عل ��ي خامنئ ��ي �ألق ��ى
بالل ��وم على الأمريكيني واملخابرات الغربية
بالوق ��وف وراء التظاه ��رات يف الع ��راق
ولبنان".

االنتفا�ضة حتدد م�ساراتها
و�آليات ت�شريع قانون
االنتخابات واملفو�ضية العليا..
 يكتبها متظاهر

حدد المتظاهرون منذ انطالقة حركتهم
االحتجاجية ظاهرة الف�ساد بو�صفها جوهر
ً
بنيويا ،والهدف
العملية ال�سيا�سية المتف�سخة
المبا�شر لها في تفكيك المنظومة ال�سيا�سية
القائمة ،ب�أحزابها وكياناتها وميلي�شياتها
الوقحة واجهزتها وم�ؤ�س�ساتها ورموزها.
واعتبرت ال�شروع ب�إجتثاث جذور الف�ساد
أ�س
والنيل عبر الم�ساءلة القانونية من رموزها � ّ
ديمقراطي جذري.
وتغيير وتحو ٍّل
إ�صالح
اي �
ٍ
ٍ
ٍ
وجت�س ��د ه ��ذا التوج ��ه يف �شعاراته ��ا املطلبي ��ة الت ��ي
�شخ�ص ��ت بوع ��ي عمي ��ق الرتاب ��ط ب�ي�ن الف�س ��اد ب ��كل
مكونات ��ه و�أدوات ��ه و�أ�ساليب ��ه واجلوان ��ب االخ ��رى
للعملي ��ة ال�سيا�سية امل�س�ؤولة ع ��ن ازماتها املتوالدة من
طبيعته ��ا الرث ��ة وعن �إفق ��ار العراقي�ي�ن وحرمانهم من
ا�سب ��اب العي�ش الكرمي وم�ص ��ادرة ارادتهم .ومع متدد
التظاهرات وعنفوانها وج�سارتها� ،سرعان ما حتولت
وهي تتو�سع من حركة احتجاجية مطلبية �سلمية اىل
انتفا�ض ��ة �شعبي ��ة �سيا�سي ��ة ال جتد امكاني ��ة لال�صالح
اال بالتغي�ي�ر ال�سيا�س ��ي ال�شامل الذي م ��ن �ش�أنه وحده
ازاحة اي �إعاقة حتول دون حتقيق �أهدافها وم�صاحلها
الوطني ��ة العليا .وبانتباهته ��ا وتعمق وعيها وخربتها
حتت وابل الر�صا�ص والقنابل امل�سيلة للدموع املحرمة
دولي� � ًا والقن� ��ص واالغتي ��االت وعملي ��ات االختط ��اف
الكيف ��ي� ،صاغت ال�شعار الأعمق دالل ��ة والأكرث تعبري ًا
عن معنى االنتفا�ضة وم�ضامينها ب�شعار :
"نريد وطن" !..
وه ��ي �إذ اهت ��دت اىل �شعاره ��ا املركزي ه ��ذا �أدركت �أن
الف�س ��اد والنه ��ب والفق ��ر وانعدام حوام ��ل التطور من
�ات ومن ��و اقت�ص ��ادي وتط ��ور
تعلي � ٍ�م و�صح ��ةٍ وخدم � ٍ
اجتماع ��ي وثقايف ،ما ه ��ي اال �أعرا�ض جانبية لتغييب
الوطن وم�صادرة ارادته وهَ ّد اركان بنيته كدولة �سيدة
حر يقرر م�صائره ويحدد طريق تطوره
م�ستقلة ل�شعب ٍ
حتول
وتقدمه ومالم ��ح م�ستقبله .ومل يكن دون داللةّ ،
هذا ال�شع ��ار اىل �إيقونة تط ّرز الفت ��ات املتظاهرين يف
جميع ميادين و�ساح ��ات االنتفا�ضة ،و�أن�شودة ترددها
حناجرهم .وهدف ًا يوحد ويختزل مطاليبهم .
لك ��ن الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة امل�شغول ��ة باحلف ��اظ عل ��ى
م�صاحله ��ا ،مل جت ��د يف هذا ال�شع ��ار ودالالته الوطنية
الكلي ��ة ،رد ًا عل ��ى طلبه ��ا ال�س ��اذج :هات ��وا بوفد يحمل
مطالبك ��م لنتح ��اور  !..لتفت�ضح نواياه ��ا يف الت�شبث
ب�سلطته ��ا وم�ص ��ادر امتيازاته ��ا ومراك ��ز نفوذه ��ا
وهيمنتها .
�إن الرئا�س ��ات الث�ل�اث تعتق ��د واهم ��ة �أن ان�شغاله ��ا،
ب�صياغ ��ة قوانني وت�شكيل هيئ ��ات انتخابية ،من �ش�أنه
كاف لإجها� ��ض االنتفا�ض ��ة والإلتف ��اف
ك�س ��ب وق � ٍ�ت ٍ
عليه ��ا وتفريغها من م�ضامينه ��ا التغيريية اال�صالحية
اجلدري ��ة  ،بتفري ��ق َ�شم ِله ��ا بالوع ��ود واالغ ��راء
عنف
واالخ�ت�راق والت�شوي ��ه� ،أو الإمع ��ان يف �أ�ساليب ٍ
�أ�ش ��د ق�س ��وة يف القت ��ل والت�صفية اجل�سدي ��ة وانتزاع
التعه ��دات لثن ��ي باملعتقل�ي�ن م ��ن الع ��ودة اىل �ساحات
احلرية واالعت�صام.
لق ��د اعلن املنتف�ض ��ون املرة تل ��و االخرى ع ��ن رف�ضهم
وحز ٍَم ا�صالحية وهمية
لأي حل ��ولٍ ترقيعية تخديرية ُ
 ،ب�ضمنه ��ا قوان�ي�ن االنتخاب ��ات واملفو�ضي ��ة العلي ��ا
لالنتخابات وجلنة تعديل الد�ستور ووثيقة "ال�شرف"
ورغ ��م هذا الرف�ض املتكرر فان جمل�س النواب يوا�صل
ان�شغال ��ه ب�إج ��راء التعدي�ل�ات واملقرتح ��ات مل�شاري ��ع
قوان�ي�ن و�إعادته ��ا اىل جمل� ��س ال ��وزراء والرئا�س ��ة
املنتهي ��ة واليتهم ��ا باال�ستفت ��اء املبا�ش ��ر يف �ساح ��ات
التحرير العادة النظر فيها حل�سمها ..
ويف مواجه ��ة ه ��ذا التط ��اول عل ��ى ارادة اولي ��اء دم
ال�شه ��داء ،تتابع خيم االعت�صامات ون�شطاء االنتفا�ضة
ومنا�صريه ��م من الكف ��اءات الوطني ��ة النزيهة� ،صياغة
قانون جدي ��د لالنتخابات والتداول يف معايري اختيار
املفو�ضية العليا لالنتخابات ،و�آلية ت�شريعها عرب االمم
املتحدة مبا�شرة ،كما يف اول انتخابات بعد ،٢٠٠٣
وه ��ي به ��ذا ت�ؤك ��د رف�ضه ��ا ل ��كل م ��ا تقدم ��ه احلكوم ��ة
والربملان من برامج وقوانني و�آليات.
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حكاية متظاهر

بإسمي الصريح

�أنتم الباقون والذئاب
�إىل زوال!
 علي بداي
لي�ست مبالغة ،عندما �أقول �أننا برواتب وامتيازات الرئا�سات
الثالث ،وميزانية الوقفني ال�س ّني وال�شيعي �سيكون ب�إمكاننا
�إنه ��اء �أزم ��ة ال�سكن خالل خم� ��س �سنني وجعل بغ ��داد �أجمل
عا�صمة يف ال�شرق الأو�سط!
ولي�س ��ت مبالغة حني نقول �أن بابل وبغ ��داد ميكنهما العي�ش
م ��ن �سمعتهم ��ا الت�أريخي ��ة كا�شه ��ر مدينتني عل ��ى الأر�ض لو
توف ��ر لهما من يفك ��ر بهما بعقل �إن�ساين �سلي ��م .اليوجد طفل
عل ��ى الأر�ض جت ��اوز الدرا�س ��ة الإبتدائي ��ة ،مل ي�سمع ببغداد
وعلي بابا و�ألف ليلة وق�ص�صها� ،أو مل يقر�أ عن بابل وبرجها
وجنائنه ��ا املعلق ��ة� .إذا مل يكن قد �سمعها م ��ن املعلم� ،سيكون
قر�أه ��ا يف ق�ص� ��ص الأطف ��ال� ،إذا مل يقر�أه ��ا يف تلك الق�ص�ص
الب ��د �أن يك ��ون �سمعها من �أم ��ه �ضمن حكاي ��ات ماقبل النوم.
هم ��ا �أكرثمدن العامل �شهرة  ،ولكن �أكرث مدن العامل حرمان ًا..
لأنهما تقعان يف هذا العراق الذي تتناه�شه الوحو�ش..
ولي�س ��ت مبالغة وال �ضرب من الأحالم حني نقول �إن الب�صرة
والعمارة والنا�صري ��ة ب�أهوارها وبيوتها الق�صبية املنحدرة
م ��ن الع�صر ال�سومري ميكنها �أن تكون �أجمل م�شاتي املنطقة
لو وُ جد من يقود خطاها من يقظي ال�ضمري وكاملي العقل
ولي�ست مبالغة عندما نقول �أن املو�صل والرمادي وال�سماوة
و الديوانية و كركوك و�أربيل مب�ساحاتها املنب�سطة ال�شا�سعة
ميكن له ��ا �أن تكون �أعظم حقول الطاق ��ة ال�شم�سية يف العامل
فتوظ ��ف ربع مليون مهند�س وفني وعامل ،وتزودنا بالطاقة
النظيفة بدون مقابل فنكتفي ون�صدر للجريان!
ولي�س ��ت مبالغة حني نقول �أننا ح�سبنا م ��ا يجعل من العراق
بل ��د ًا م�صدر ًا للطاقة النظيفة حت ��ى بعد ن�ضوب النفط  ،فكان
م�ساح ��ة ثالث�ي�ن �ض ��رب اربع�ي�ن كيلوم�ت�ر ًا م ��ن ال�صحارى
املوح�ش ��ة الت ��ي النح�ص ��د منه ��ا الآن �س ��وى الغباروالت ��ي
�ستتحول اىل مدن مزدهرة.
لذل ��ك كل ��ه ،لي�ست مبالغ ��ة �إذا كررن ��ا �أن ذئ ��اب احلكم حرمت
العراقي�ي�ن من فر�صة تط ��ور نادرة بع ��د  ، 2003عندما ظن
جميعنا �أننا تخل�صنا من الذئب الهرم وو�صلنا اىل مكان �آمن
ومل نك ��ن عنده ��ا نعلم �أننا مل نلج مكان ًا �آمن� � ًا بل دخلنا مغارة
الذئاب ..
ولي�س ��ت مبالغة حني نق ��ول �إن �أنياب ذئ ��اب ال�سلطة ت�صطك
الآن فزع� � ًا ولأول مرة بعد �أن فاج�أه ��ا �صياح ماليني ال�شباب
ب�صوت واحد :من �أين لك هذا ياذئب؟
�أنتم الباقون والذئاب اىل زوال!

�سائق تكتك يدفع ثمن ت�ضامنه و�إ�سعافه جلرحى التحرير
من م�صدر رزقه الوحيد
 ما�س القي�سي

مواطن ب�سيط ك�أي مواطن عراقي
�آخر عانى ما عاناه وهو يعي�ش في
وطن م�سلوب ،ال هوية تحدده وال
�أمن يحفظ �أبناءه وال ا�ستقرار
يحقق لهم �أب�سط الحقوق من
متطلبات الحياة اليومية التي
تجعلهم يعي�شون بكرامة مثل �أي
�إن�سان �آخر على وجه الأر�ض،
يقرر رغم فقده لإخوته� ،شهداء
في فترة الحرب العراقية �ضد
متطرفي داع�ش� ،أن يغامر بروح
متحم�سة من�سجمة مع الحراك
ال�شعبي ال�سلمي لأبناء وطنه
فيفقد عربته التي ت�ؤمن له
لقمة العي�ش.

كان كل ذن ��ب �سائ ��ق الت ��ك ت ��ك �إن ��ه مواطن
عراق ��ي مدف ��وع بح ��ب الوط ��ن ونخوت ��ه
لإ�سع ��اف �إخوته اجلرحى م ��ن املتظاهرين
ال�سلمي�ي�ن ال ��ذي يجوبون الط ��رق امل�ؤدية
للج�س ��ور واالنفاق بجوار �ساحة التحرير،
مطالب�ي�ن بحقوقه ��م امل�شروع ��ة عل ��ى مدار
�أي ��ام االنتفا�ض ��ة منذ اخلام� ��س والع�شرين
م ��ن اكتوبر ،وهناك يف �أحد �أيام املناورات
ما بني الق ��وات واملتظاهري ��ن يح�صل مامل
يتوقع ��ه بقوله ":منذ يومني كنت متواجد ًا
م ��ع عربتي على ج�سر الأح ��رار حني توجه
�صوبي خم�سة ع�شر �شخ�ص ًا و قاموا بحرق
عربت ��ي �أمام عيني ،با�ستخ ��دام البنزين و
ع ��دد م ��ن الأغطي ��ة رموه ��ا بداخ ��ل العربة
وتركوه ��ا ت�شتع ��ل " .م�ؤك ��د ًا عل ��ى �أن هذا
الفع ��ل ال�شنيع كان ب�سبب �إ�سعافه للجرحى

ونقله لل�شهداء.
وفيم ��ا يخ�ص اجله ��ة امل�س�ؤول ��ة �أو هوية
ه�ؤالء اال�شخا�ص الذين قاموا بحرق عربة
التكت ��ك يق ��ول �صاحبه ��ا  ":بع�ضهم يرتدي
الزي اال�س ��ود و�آخرون بال ��زي الع�سكري،
خرج ��وا �إيل من �أحد االزقة ال�ضيقة وقالوا
يل باحل ��رف الواح ��د (انظ ��ر اليه ��ا �سوف
نحرقها �أمام عينك !)" .وعن حماولته لإنقاذ
املوق ��ف اخربنا  ":مل ا�ستطع فعل �أي �شيء
�إزاء ذل ��ك فقد رموا علي ر�صا�ص ًا (مطاطي ًا)
ا�صابتن ��ي يف قدمي عندم ��ا حاولت الدفاع
عن نف�سي وعربتي ،فق ��د ت�شابكت معهم ثم ومنه ��م من يند� ��س ب�ي�ن املنتف�ض�ي�ن لينقل يقوم ��ون ب�إ�سع ��اف اجلرح ��ى و�إمن ��ا يت ��م
هربت".
جرحاهم بعيد ًا اىل جه ��ة جمهولة امل�صدر ،نقله ��م اىل جه ��ات جمهول ��ة به ��دف قتله ��م،
�سائق ��و عرب ��ة التكت ��ك ،منه ��م م ��ن يق ��وم ليتم ت�صفيتهم ،هذا ما �أ�شار �إليه يف حديثه كم ��ا مت ن�ش ��ر معلومات و�ص ��ور ملند�س ذو
ب�إ�سع ��اف اجلرح ��ى م ��ن ث ��وار االنتفا�ضة ،قائ�ل ً�ا ":بع� ��ض �أ�صحاب عرب ��ات التكتك ال عربة تك تك حم ��راء اللون على �أحد مواقع

التوا�ص ��ل االجتماعي" �إذ هناك من ي�ستغل
ه ��ذه الثقاف ��ة املنت�ش ��رة يف خ�ض ��م �أحداث
الث ��ورة والأمان والثقة التي متنح ل�سائقي
الت ��ك تك من قب ��ل املتظاهري ��ن ،منوه ًا اىل
�ض ��رورة توخي احل ��ذر واالنتباه ملثل هذه
احلاالت الفردية.
تربع ��ات يق ��وم بجمعه ��ا وه ��و يجل�س يف
عربت ��ه احلزينة التي حتك ��ي م�أ�ساة تروي
ق�ص� ��ص لع ��ب دور البطول ��ة فيه ��ا �سائ ��ق
وم�سعف ومتظاهر ،يف قلب �ساحة التحرير
ب�ي�ن العابرين م ��ن زوراه ��ا وثوارها ،على
�أمل �أن ينال مبلغ ًا مالي ًا كافي ًا ال�ستبدالها� ،إذ
يقول بهذا ال�صدد � ":أحاول جمع التربعات
ف�أنا ال �أمل ��ك ما ًال ل�شراء عربة �أخرى بديلة،
�إذ �أن العرب ��ة امل�ستخدم ��ة تكل ��ف ما يقارب
2 ،500مليون دينار عراقي ،بينما اجلديدة
تكل ��ف ."3 ،500م�شري ًا اىل انه مل يح�صل
حت ��ى الآن �إال عل ��ى � 500ألف دينار ويت�أمل
بدعمه باملزيد.
وعن ظروف حياته املعي�شية يقول مت�أملا":
�أن ��ا وحي ��د الآن بع ��د �أن فق ��دت �إخوتي يف
حربنا �ضد قوات داع� ��ش االرهابية ،واقيم
م ��ع والدت ��ي يف من ��زل م�ؤج ��ر .كم ��ا �إين
مري�ض �أعاين من الربو ،وقد خدمت بالدي
�ست �سنوات ف�أنا من مواليد  " 1979وعند
�س�ؤاله عن كيفي ��ة العي�ش بعد كل هذا ،ختم
حديث ��ه باكي� � ًا ،بعب ��ارة تزل ��زل الأر�ض من
حتت �أق ��دام عدميي ال�ضم�ي�ر بقوله ":الله
موجود".
ق�ص ��ة موجعة من مئ ��ات ب ��ل �آالف ق�ص�ص
�أف ��راد ال�شع ��ب العراقي املنك ��وب ،التي �إن
�أردن ��ا توثيقها لن يكون هن ��اك وقت مت�سع
كاف لنخ�ب�ر العامل بها .لكن هل يا
وال جهد ٍ
ترى �ستكون حكاياتنا كافية لتوجع �ضمري
العامل يف �سبي ��ل �أن ي�ستفيق ويب�صر الدم
النازف والب�ؤ�س الناجت عن كل تلك امل�آ�سي
التي اثقلت كاهل الوطن!.

م�شاهدات م�سائية من �ساحة التحرير �إىل اخلالين
� سعدون حم�سن �ضمد

�ساحتا التحرير واخلالين
وج�سرا ال�سنك والأحرار،
م�ساء االثنني  ،2019-11-25من
ال�ساعة  5:30وحتى ال�ساعة
7:30
 .١يف �ساح ��ة التحرير ميكن ��ك �أن تالحظ
�أن مظاه ��ر االعت�ص ��ام ما زال ��ت تتكر�س،
وهي تتمدد لت�شمل �ساحة اخلالين بعد �أن
ن�صب ��ت يف قلب ال�ساح ��ة وحولها وبينها
وب�ي�ن ج�س ��ر ال�سن ��ك ،جمموع ��ة خي ��ام.
والي ��وم لف ��ت نظ ��ري �أن �شباب� � ًا يحرقون
جمموعة �إط ��ارات يف املدخل �إىل ال�ساحة
م ��ن جهة ال�ش ��ارع املقبل من مرق ��د ال�شيخ
عبد القادر الكيالين ،وهو �أمر غري مفهوم
�إال اذا بررناه بانه حماولة الفراغ ال�ساحة
للمحتج�ي�ن لأنها يف االي ��ام ال�سابقة كانت
تزدح ��م ب�سي ��ارات الأجرة .وم ��ن املظاهر
الت ��ي ت ��دل عل ��ى تكر� ��س االعت�ص ��ام ه ��و
تنوع الفعالي ��ات وزيادتها ،وكذلك تغطية
الأعم الأغلب من خيام االعت�صام بامل�شمع
املطري ا�ستعداد ًا لالمطار.
 .٢على ج�سر ال�سن ��ك توجد نقطة تفتي�ش
واح ��دة� ،إ�ضاف ��ة �إىل تل ��ك املوج ��ودة بعد
�ساحة اخلالين مبا�ش ��رة يف املدخل �إليه.
بع ��د �أن و�صل ��ت اجل�س ��ر وج ��دت �سيارة
�شاحن ��ة وعلى حو�ضه ��ا �شاب ��ان يوزعان
عل ��ى املحتج�ي�ن غ ��زل البن ��ات ”�أو �شع ��ر
البن ��ات“ و�أحدهما ين ��ادي �ضاحكا( ،على
عن ��اد عادل اب ��و العد�س) ،وهن ��ا ال بد من

الإ�شارة �إىل �أن ال�شعارات والنكات توجه
لكثري من ال�سيا�سيني ومن خمتلف اجلهات
والكت ��ل واملكونات ،لكن رئي� ��س الوزراء
ين ��ال احل ��ظ االوفر منها .بع ��د �أن و�صلت
احلاج ��ز وقبل �أن ا�ستدي ��ر راجع ًا وجدت
م�صطب ��ة كب�ي�رة ن�سبي ًا وفوقه ��ا جمموعة
من املالب�س امل�ستعملة ”البا َّلة“ فيما يبدو
�أنها متاحة جمان ًا للمتظاهرين.
 .٣يف الطري ��ق �إىل ج�س ��ر الأح ��رار ومن
بداي ��ة �ش ��ارع الر�شي ��د ميكن ��ك �أن ت�شاهد
ن�ي�ران الإطارات املحرتق ��ة خلف احلاجز
املو�ض ��وع هناك ،ومن اجلدي ��ر بالذكر �أن
دخ ��ان الإط ��ارات املحرتقة والت ��ي تنت�شر
يف جمي ��ع �أماك ��ن االحت ��كاك ،ت� ��ؤدي �إىل
تلوي ��ث الهواء ب�شكل كبري ج ��د ًا ،وهو ما
�أ�ش ��رت �إلي ��ه يف تقاري ��ر �سابق ��ة ،واليوم
الحظ ��ت �أن م�ست ��وى التل ��وث �أك�ث�ر م ��ن
م�ساء �أم�س.
 .٤مم ��ا الحظت ��ه و�أن ��ا اجت ��ه �إىل ج�س ��ر
الأحرار على �ش ��ارع الر�شيد �أن املحتجني
عند نقط ��ة التفتي�ش ال ميار�س ��ون عملهم،
كم ��ا ت�أكد ل ��دي مالحظة بد�أت انتب ��ه �إليها
خ�ل�ال الأي ��ام املا�ضي ��ة وه ��ي �أن �أجه ��زة
الن ��داء �أخ ��ذت تنت�ش ��ر بك�ث�رة حت ��ى بني
امل�سعف�ي�ن ،فيما يبدو �أنها حماولة لتنظيم
العمل وتن�سيق اجلهود.
 .٥عندم ��ا و�صل ��ت احلاج ��ز اخلر�س ��اين
املن�ص ��وب ق ��رب جام ��ع ال�سي ��د �سلط ��ان
عل ��ي ،لفت نظ ��ري �أن الفتح ��ة التي كانت
موج ��ودة في ��ه مل ��رور عج�ل�ات التكت ��ك
وال�سيارات مغلقة الي ��وم ،كما �أن عمليات
تفتي�ش جتري ملن يدخل �إىل حميط �ساحة
حافظ القا�ضي ،وق ��د �سمعت احد ال�شباب
القائم�ي�ن عل ��ى التفتي�ش ي�ب�رر عمله لأحد

الداخلني ،ب�أنهم وجدوا قبل �أيام �سكاكين ًا
عن ��د بع�ضه ��م ولذل ��ك ه ��م يحاول ��ون عدم
تكرار هذ الأمر خوف ًا على �أرواح ال�شباب،
على حد قوله.
 .٦مقابل احلاج ��ز الكونكريتي وجدت ما
يق ��ارب اخلم�سة �شبان يفرت�ش ��ون �أغطية
م ��ن تلك املخ�ص�صة لإخم ��اد دخان القنابل
الغازية ،وينتظ ��رون �سقوطها ،لكن يبدو
من ا�سرتخائهم �أن فرتة طويلة م ّرت عليهم

دون عم ��ل .االرتباك والرتقب املنت�شر يف
املحيط ذك ��رين با�أحداث �شارع ال�سعدون
عندما كان االحتكاك حول �ساحة اخلالين
ومن مداخلها الث�ل�اث .ومن اجلدير ذكره
�أنن ��ي مل �أ�شاه ��د وال مف ��رزة طبية واحدة
متمو�ضعة يف املكان ،مع انت�شار ملحوظ
لل�شب ��اب وال�شابات م ��ن امل�سعفني ،ورمبا
�أن �سب ��ب ذل ��ك ه ��و ك�ث�رة تعر� ��ض املفارز
�إىل احلرق واالتالف وكذلك كرثة تعر�ض

امل�سعف�ي�ن �إىل العن ��ف .طبع� � ًا كان جتم ��ع
املحتج�ي�ن �أعل ��ى احلاجز وحتت ��ه كبري ًا،
ونار الإط ��ارات عالية وميك ��ن مالحظتها
من خلف احلاجز.
 .٧الطريق امل ��وازي ل�ش ��ارع الر�شيد على
جرف النه ��ر مقطوع بالكتل الكونكريتية،
وه ��و �أم ��ر مل يح ��دث �سابق ��ا عل ��ى ج�س ��ر
ال�سن ��ك .وم ��ا عدا ذلك ال يوج ��د �شيء غري
طبيعي ،فال�شب ��اب منت�شرون على اجل�سر

وعلى احلاجز الرئي�س فيه .وقبل �أن انزل
من اجل�سر �سمعت �ضجة وتبادل �صيحات
ب�ي�ن من هم عل ��ى اجل�سر وم ��ن هم حتته،
ومل ��ا �س�ألت تب�ي�ن ان ال�شباب حتت اجل�سر
يطاردون �أح ��د ال�سراق بع ��د �أن اكت�شفوا
�إنه يحاول ا�ستغالل املوقف لل�سرقة.
 .٨مل ��ا نزل ��ت من اجل�س ��ر قاطعن ��ي �شابان
يحم�ل�ان ق ��در ًا للطع ��ام ويتجه ��ان نح ��و
احلاجز وخلفهما ام ��ر�أة كبرية يف ال�سن،
يب ��دو �إنه ��ا ب�ص ��دد ت ��ويل عملي ��ة توزي ��ع
الطع ��ام عن ��د احلاج ��ز .يف ال�شارع�ي�ن
اجلانبي�ي�ن يف �ساح ��ة حاف ��ظ القا�ض ��ي
هن ��اك �أي�ض ًا �إط ��ارات حمرتقة وجمموعة
م ��ن املحتج�ي�ن ينت�ش ��رون هن ��اك .وبع ��د
جتاوزي للحاجز املو�ضوع باجتاه �ساحة
الوثب ��ة وج ��دت �أن احلي ��اة طبيعي ��ة جد ًا
والنا� ��س يجل�سون يف املقاه ��ي واملطاعم
�أو يتب�ضعون ب�شكل طبيعي.
� .٩أم ��ا يف �ساحة الوثب ��ة فالأمر خمتلف،
فح ��ول ال�ساح ��ة وفيه ��ا يتجمه ��ر ال�شباب
بكرثة ويف مدخل ال�ش ��ارع باجتاه جامع
اخللف ��اء توج ��د �إط ��ارات حمرتق ��ة لقطع
ال�شارع ويتجمع قربها حمتجون مينعون
ال�سيارت من الذهاب �إىل هناك ،واجلميع
يراق ��ب امل�شه ��د عن ��د جام ��ع اخللف ��اء من
بعيد ،حي ��ث يوجد احلاج ��ز الأمامي عند
اجلامع.
 .١٠عندما ت�أملت الو�ضع تبني �أن الطريق
طبيعي والنا�س يذهبون وال مينعهم �أحد،
فق ��ررت االق�ت�راب ب�شكل تدرج ��ي وحذر،
وهك ��ذا �إىل �أن و�صل ��ت احلاج ��ز ومل يكن
هن ��اك �أي �ش ��يء غ�ي�ر م�أل ��وف با�ستثن ��اء
�أن جمموع ��ة م ��ن ال�شباب يعمل ��ون بجهد
وا�ض ��ح لتجمي ��ع املزي ��د م ��ن البقاي ��ا من

�أجل تدعيم احلاج ��ز الذي يقطع الطريق،
وك�أنه ��م ي�ستع ��دون جلول ��ة ليلي ��ة طويلة
ومتعب ��ة ،وفعال فبع ��د ان انهي ��ت جولتي
وو�صل ��ت البي ��ت انت�ش ��رت �أخب ��ار ح ��ول
ا�شتع ��ال حري ��ق يف �أح ��د االبنية واطالق
الغازات امل�سيلة للدموع.
 .١١جت ��اوزت احلاج ��ز ومل يك ��ن خلف ��ه
�أي �ش ��يء مري ��ب ،فالطري ��ق اىل �س ��وق
ال�شورج ��ة طبيع ��ي وال�سي ��ارات املقبل ��ة
ت�ضطر �إىل الع ��ودة عندما ت�صل احلاجز.
و�أن ��ا �أعود من جه ��ة مركز الدف ��اع املدين
كان جمموعة عنا�ص ��ره يقفون ويتابعون
الو�ض ��ع وبينهم عقيد ومقدم ،وقد �سمعت
املقدم يطلب م ��ن املحتجني امتام احلاجز
واغ�ل�اق الطريق بوجه ال�سي ��ارات ب�شكل
كام ��ل خوف� � ًا عليها م ��ن الن�ي�ران امل�شتعلة
خلف احلاجز ب�شكل مبا�شر.
 .١٢و�أن ��ا �أعود ادراج ��ي باجتاه اخلالين
الحظ ��ت �أن الدخ ��ان يف الوثب ��ة �أ�صب ��ح
كثيف ًا �إىل درجة مينع فيها الر�ؤية �أبعد من
م�سافة ثالثني مرت ًا تقريب ًا .فقررت �أن �أخذ
طري ��ق الر�شيد ع�ب�ر حاف ��ظ القا�ضي لعل
الدخ ��ان يكون �أقل كثاف ��ة .وبعد جتاوزي
احلاج ��ز كانت هن ��اك �شاحنة من تلك التي
حمولتها  ٢طن ،تقف من جهة جامع ال�سيد
�سلطان علي وفيها مك�ب�رات �صوت تطلق
�أنا�شيد دينية و�أ�ضويتها م�ضاءة ويتجمع
حوله ��ا جمموعة م ��ن ال�شب ��اب ،وهذا هو
امل ��كان الوحيد امل�ضاء عل ��ى طول الطريق
م ��ن ال�سنك حت ��ى ه ��ذا امل ��كان ،با�ستثناء
�ضوء اخر يوج ��د عند بائع م�شويات على
ال�ش ��ارع وه ��و يبي ��ع يف مدخ ��ل زقاق هو
�أق ��رب �إىل ج�س ��ر ال�سن ��ك من ��ه �إىل حافظ
القا�ضي.
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"قمع ه�ستيري" في كربالء:

ملثمو ال�سيارات ال�سود ي�ضعون نا�شط ًا في ثالجة!

الثورة تكمن في تفا�صيل المالئكة..
عامر القي�سي

 متابعة :االحتجاج
يُجم ��ع ن�شط ��اء عا�ص ��روا مرحل ��ة
“االنتفا�ضة ال�شعبانية” يف كربالء �إبان
حك ��م النظ ��ام ال�سابق ،عل ��ى �أن “�أ�ساليب
القم ��ع التي يج ��ري اعتمادها يف مدينتهم
ملواجه ��ة التظاه ��رات ،ت ��وازي وتناف� ��س
�أحيان� � ًا �أ�سالي ��ب نظ ��ام �ص ��دام ح�سني”،
خا�ص ��ة بعد العث ��ور على النا�ش ��ط ح�سن
البن ��اء“ ،يف حالة �صعب ��ة” بعد اختطافه
يف و�ضح النهار.
حرق اخليام..

ليل اخلمي� ��س ( 7ت�شرين الث ��اين )2019
�أحرق ملثمون خيام املعت�صمني ال�سلميني
و�س ��ط املدين ��ة ،يف الي ��وم الت ��ايل اتهمت
ال�سلط ��ات مند�سني بالعملية� ،إال �أن زمالء
النا�ش ��ط ح�سن البناء قال ��وا لـ”نا�س” �إنه
يحتف ��ظ مب�شاه ��د �صورها بهاتف ��ه النقال
للحظة اح ��راق اخليام ،وهي ُتظهر رواية
مُناق�ضة متام ًا ملا تقوله ال�سلطات.
قب ��ل ثالث ��ة اي ��ام كت ��ب  ،نا�شط ��ون يف
�صفحاته ��م عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي �أن عج�ل�ات �س ��وداء مظلل ��ة،
اختطف ��ت النا�ش ��ط الب ّن ��اء قب ��ل حل ��ول
الظه ��ر ،مبحي ��ط �ساح ��ة التظاه ��ر ،ويف
و�ضح النهار .وبعد نحو � 8ساعات ..عُرث
على ح�سن ،حي� � ًا ،يف منطقة الإبراهيمية
النائية.
يتناقل �شهود عيان وزمالء للبناء تفا�صيل
عدي ��دة عن حلظ ��ة العث ��ور عل ��ى النا�شط
املُختط ��ف ،يق ��ول �أحده ��م �أن ح�س ��ن كان
مو�ضوع� � ًا داخل �سيارة ب� � ّراد ،وعليه �آثار
التعذيب ال�شديد.
يُظه ��ر ح�س ��ن يف فيدي ��و مُلتق ��ط حلظ ��ة
و�صول ��ه �إىل امل�ست�شف ��ى ،وه ��و بال ��كاد
ي�ستطي ��ع التح ��دث ،يلتف حول ��ه االطباء
واملُ�سعفون يف حماولة لإنقاذه.
ً
يتح ��دث الب ّناء بل�سان ثقيل مطمئنا والده
“ل�س ��ت خائف� � ًا� ..أن ��ا فقط �أ�شع ��ر بالربد
و�أريد النوم”.
اتخ ��ذ احل ��راك منح ��ى خمتلف� � ًا بع ��د
ت�صريح ��ات مر�شد الث ��ورة الإيرانية علي
خامنئ ��ي ( 30ت�شري ��ن الأول ،)2019
وخطيب جمعة طه ��ران ( 1ت�شرين الثاين

 ،)2019وغريهما م ��ن امل�س�ؤولني
الإيرانيني الذين طالبوا ال�سلطات
العراقية –كما على ل�سان خامنئي-
ب�إنهاء حاالت ال�شغب يف البالد.
م�س ��اء االح ��د ( 3ت�شري ��ن الث ��اين
 )2019توج ��ه متظاه ��رون م ��ن
�ساح ��ة الرتبية و�س ��ط كربالء �إىل
مبنى القن�صلي ��ة الإيرانية ،وهناك
هتفوا �ضد “التدخالت الإيرانية”
ورفعوا العل ��م العراقي فوق مبنى
القن�صلي ��ة ،حت ��ت اط�ل�اق الن ��ار
وقنابل الغاز.
يف الي ��وم التايل ،كرر املتظاهرون
فعاليتهم ،قبل �أن ي�سقط  3قتلى من
املدني�ي�ن على الأقل ،بينهم منت�سب
يف العتب ��ة العبا�سية ،وهو ما �أثار
غ�ضب القائم�ي�ن على العتبة ،حيث
�أ�ص ��در الأمني العام حممد الأ�شيقر
بيان ًا اتهم في ��ه جهات �أمنية غري من�ضبطة
بقتل ال�شاب علي التميمي.

يف �ساحات تظاهر كربالء،
فيم ��ا يته ��م متظاهرون يف
كربالء ،حتدثوا لـ “نا�س”
القن�ص ��ل الإيراين “ب�إدارة
الكرتوني ��ة
جمامي ��ع
ونا�شطني ملواجهة م�شاعر
الرف� ��ض املت�صاع ��دة �ض ��د
نفوذ بالده يف املدينة”.
�إال ان متظاهري ��ن ظه ��روا
يف م�شاه ��د م�ص � ّ�ورة،
يقول ��ون �إن ق ��وات �أمني ��ة
عراقي ��ة حت ��اول منعهم من
اط�ل�اق الهتاف ��ات املن ��ددة
بالنف ��وذ الإي ��راين ،فيم ��ا
ي�ؤك ��د متظاهرون �أن حملة
قم ��ع التظاه ��رات ا�شت ��دت
م ��ن جدي ��د من ��ذ �صبيح ��ة
االثن�ي�ن ( 25ت�شري ��ن
وتدريجي ًا ،ان�ضم الهتاف �ضد التدخالت الث ��اين  )2019و�شهدت انت�شار ملثمني
الإيراني ��ة �إىل قائم ��ة الهتاف ��ات امل�ألوفة عن ��د خمارج �ساح ��ة الرتبي ��ة ،يفت�شون

الهواتف النقال ��ة للمحتجني ،ويبحثون
ع ��ن م�شاه ��د للتظاه ��رات �أو توثيق ��ات
لالنتهاكات.
ون�ش ��ر متظاه ��رون يف حمي ��ط �ساح ��ة
اعت�صام كرب�ل�اء ،الأح ��د ،م�شاهد قالوا
�إنه ��ا ُتظهر قوات مكافح ��ة ال�شغب وهي
ت�ستخ ��دم قناب ��ل املولت ��وف لتفري ��ق
املتظاهرين يف حي البلدية ،بالقرب من
كباب حم ّمد.
و�أظه ��رت امل�شاه ��د الت ��ي اطل ��ع عليه ��ا
“نا� ��س” قناب ��ل حارقة ت�سق ��ط تنفجر
و�س ��ط املتظاهري ��ن ،فيم ��ا يحاول ��ون
اطفاءها مبا يمُ كن.
تك ��رر ال�سلط ��ات املحلي ��ة �سل ��وك تل ��ك
الإحتادي ��ة يف جتاه ��ل ح ��االت القم ��ع،
او ا�سناده ��ا �إىل جمهول�ي�ن� ،أو الرتكيز
عل ��ى وج ��ود مند�سني تتهمه ��م بتخريب
“االمالك العامة” ،كما ُت�سند العديد من
ح ��االت القتل واالختط ��اف �إىل حوادث
جنائية �أو ت�صرفات فردية.

عادة مايقوم املفاو�ضون ال�سيا�سيون ب�إغراق مفاو�ضاتهم بالتفا�صيل لأن
ال�شيطان يكمن فيها � ،أي اخلو�ض يف متاهات التو�صل اىل نتائج .
تفا�صيل ثورة اكتوبر العراقية خمتلفة متام ًا ..تفا�صيل الدخل لل�شياطني
فيه ��ا بل ملالئكة من نوع خا� ��ص �أي�ض ًا..مالئكة ي�صنع ��ون للعراق ت�أريخا
جدي ��د ًا غ�ي�ر ذل ��ك ال ��ذي يكتب ��ه الأبط ��ال املنتف�ض ��ون يف مواجه ��ة طبقة
�سيا�سية رث ��ة غارقة بتفا�صيل النهب املنظم وم�صادرة احلقوق وانتهكاك
قد�سية الإن�سان !
يف �ساح ��ات التحري ��ر تكمن الكثري من التفا�صيل الت ��ي يبدعها ويبتكرها
عقل املواطن العراقي  ،كالأم التي حتمل الفتة تنا�شد ابنها ال�شهيد وتقول
له " اتيت بد ًال عنك لآخذ حقك " ف�أي �أ ّم هذه التي �ستكون جنات الله حتت
اقدامها ؟
خارج م�شهد املواجهات الدامية حيث ال�سلطة الغا�شمة ت�ستخدم �آلة القتل
�ضد مواطنيها  ،يبهرك النا�س الب�سطاء مبن فيهم االطفال بنوع مبتكر من
الت�ضامن والتعا�ضد والدعم خلطوط الثورة االوىل ..
مواطنون ينزع ��ون عنهم معاطف اخل ��وف و�سايكولوجيا عدم االكرتاث
 ،فيحول ��ون على �سبي ��ل املثال �ساحة التحرير اىل من ��وذج م�صغر للدولة
احلقيقي ��ة التي يبحثون عنها ..بايام مع ��دودات حتول نفق التحرير اىل
معر�ض ت�شكيل ��ي لطاقات ومواهب ال�شباب وال�شاب ��ات التي كانت غارقة
يف تفا�صيل البحث عن لقمة عي�ش على ع�سرها و�صعوبتها ..ويف املطعم
الرتك ��ي ال ��ذي حت ��ول ا�سم ��ه اىل " جبل �أح ��د " قامت مكتب ��ة املدى حيث
للثقاف ��ة الر�صينة طعم الث ��ورة ليتلقف كتبها ال�شباب فيتعرفون فيها على
دي�ستوف�سك ��ي وه ��ادي العلوي وماركيز واجلواه ��ري وفائق بطي  ،بد ًال
عن ا�سماء الرثاثة التي تواجههم يوميا من �شا�شات الف�ضائيات ..وحتت
ن�ص ��ب احلري ��ة اخلال ��د توزع ام ��ر�أة طاعن ��ة يف ال�س ��ن قناين امل ��اء على
احلا�ضري ��ن جمان� � ًا فيقبل ال�شب ��اب ر�أ�سها ك�أم حانية ت ��روي ظم�أ ال�شباب
بع ��د جوالت الهتاف ��ات التي مل تتوقف ..ا�سط ��ول التكتك الذي حتول اىل
ايقون ��ة الثورة املباركة يقوده �شباب مل يع�ب�روا بعد �سن احللم يجولون
وي�صول ��ون ب�ي�ن دخان امل�سيل ��ة للدم ��وع والر�صا�ص احل ��ي اللئيم لينقل
جريح ًا للعالج �أو �شهيد ًا اىل �أح�ضان �أمه املفجوعة !
في�ست�شهد من ي�ست�شهد وي�صاب من ي�صاب ..
لقد �سقط جدار اخلوف من �شيء ا�سمه ال�سلطة !
الفت ��اة الت ��ي باع ��ت م�صوغاته ��ا الذهبي ��ة الت ��ي اختزنته ��ا لي ��وم عر�سها
ووزع ��ت ماح�صل ��ت عليه لأبطال التكت ��ك كي يتزودوا بالوق ��ود ..الن�ساء
اللوات ��ي جلنب القدور الكبرية ليقدم ��ن لل�شباب املنتف�ض وجبة طعام وال
�ألذ وال �أ�شهى كي ت�ستمر االنتفا�ضة وتتحقق الأهداف ..
تغري ��ك �ساح ��ات التحري ��ر بالتفا�صي ��ل ب ��ل و�أدق التفا�صي ��ل الت ��ي تنبئ
ب ��والدة ع�س�ي�رة ودامية جلي ��ل خمتلف من ب�ي�ن كل هذا ال ��ركام واخليبة
واالنك�س ��ار ..جي ��ل حاولت �سلطة ال� �ـ  16عام ًا امل�ؤدجل ��ة بالعماء الفكري
والدافن ��ة روحها باملا�ض ��ي � ،أن تعميه وتدفنه معها ك ��ي تبقى يف واجهة
امل�شه ��د ك�أ�س ��و�أ " متثي ��ل " لل�شعب العراق ��ي منذ �أن انبثق ��ت دولته �أوائل
الع�شرينيات من القرن املن�صرم ..
جي ��ل مت ��رد يف حلظة كانت تعتقد ه ��ذه الطبقة ال�سيا�سي ��ة �أنها قد حققت
�أهدافه ��ا فدفنت فك ��رة النهو�ض اىل الأبد  ،لكن للحقيق ��ة وللت�أريخ منطق
�آخر غري منطق الواهمني بالن�صر امل�ؤزر على ال�شعب العراقي !!..

موجز �أنباء المدن الثائرة
• املثنى
الب�صرة”.
بالتزام ��ن ،قام ��ت ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب
دعوات النطالق تظاهرات
وق ��وات امني ��ة اخ ��رى ،بتفري ��ق املحتجني
“حا�شدة” ومحتجون يغلقون
يف تقاط ��ع الت�أمي ��م يف �شارع بغ ��داد و�سط
طريق ال�سماوة – الرميثة
مدينة الب�صرة ،وح�سب التقرير فان القوات
اعتقلت  ٥متظاهرين.
تواف ��د مئ ��ات املتظاهري ��ن �إىل �ساح ��ات كما �أقدم حمتجون “غا�ضبون” على ا�ضرام
االحتج ��اج يف حمافظ ��ة املثن ��ى ،النط�ل�اق الن�ي�ران بالإط ��ارات وقطع ��وا طري ��ق الفاو
تظاهرات “كربى” �أم�س الثالثاء.
و�أب ��ي اخل�صيب اخلارج ��ي؛ احتجاج ًا على
وق ��ال �شه ��ود عي ��ان �إن “مئ ��ات املحتجني ،عدم حتقيق مطالبهم.
توجه ��وا منذ �ساع ��ات ال�صب ��اح الأوىل �إىل
ّ
�ساح ��ات التظاهر ،ا�ستجاب ��ة لدعوة ن�شطاء • كــربالء:
ب�ش� ��أن �إنط�ل�اق تظاه ��رة كب�ي�رة و�أ�ض ��اف
النا�شطون � ،أن “ع�شرات املحتجني ،قطعوا ال�سلطات تجرب �سالح ًا جديداً
�ضد ال�شبان في حي البلدية!
الطري ��ق الراب ��ط ب�ي�ن ق�ض ��اءي ال�سم ��اوة
والرميثة”.
قال متظاهرون يف كرب�ل�اء� ،إن قوات الأمن
ا�ستخدم ��ت ليل االثنني� ،سالح� � ًا جديد ًا غري
• الب�صرة
م�أل ��وف �ض ��د املحتجني ،بعد �أي ��ام على ن�شر
�إغالق طرق واعتقال
م�شاه ��د عديدة يتهم فيه ��ا متظاهرون قوات
5متظاهرين
االم ��ن با�ستخ ��دام قذائ ��ف املولت ��وف �ض ��د
جم ��وع املحتجني ت�سببت بح ��رق منازل يف
�شهدت مناط ��ق يف حمافظة الب�صرة� ،صباح ح ��ي البلدية القريب م ��ن �ساحة الرتبية مقر
• النا�صرية:
�أم� ��س الثالث ��اء ،وقفات احتجاجي ��ة متفرقة اعت�صام حمتجي كربالء.
�أج�سام املتظاهرين.
واغ�ل�اق طرق رئي�س ��ة و�سط انت�ش ��ار امني ووث ��ق ن�شطاء حمليون فج ��ر �أم�س الثالثاء ويف وق ��ت �سابق� ،أظه ��رت م�شاهد م�صورة
م�شاه ��د حتق ��ق ُ ،تظه ��ر متظاه ��ر ًا م�صاب� � ًا بكام�ي�رات متظاهري ��ن ،م ��ا قال ��وا �إنه ��ا حملة لإزالة المخلفات من �ساحة
كثيف.
الحبوبي ور�سائل ت�ضامن مع
وذك ��ر موق ��ع “املرب ��د” املحل ��ي يف تقري ��ر مب ��ا ُي�سم ��ى “ال�صج ��م” وه ��ي ذخ�ي�رة يتم قذائ ��ف مولت ��وف ت�ستخدمه ��ا الق ��وات �ضد
بغداد
تابعت ��ه احتج ��اج �أم� ��س الثالث ��اء �إن ا�ستخدامه ��ا يف ال�صي ��د وفق� � ًا لن�شط ��اء ال�شب ��ان ،حمذري ��ن من اتهامه ��م بالتخريب،
“حمتج�ي�ن خرج ��وا يف ال�ساع ��ات الأوىل حمليني.
بع ��د �أن خ ّلف ��ت القذائف حرائ ��ق يف املنازل
قام حمتج ��ون غا�ضبون يف حمافظ ��ة ذي قار� ،أم�س
م ��ن �صب ��اح �أم� ��س يف تظاهرة حي ��ث قاموا وتخل ��ف بن ��ادق “ال�صجم” وفق� � ًا للم�شاهد ،املجاورة.
الثالثاء ،بحرق منزل النائب ال�سابق هالل ال�سهالين
بقطع تقاطعي العرو�س ��ة والع�سكري و�سط ا�صاب ��ات يف مناط ��ق متع ��ددة ومتقاربة يف

وق ��ال مرا�سل جري ��دة احتج ��اج �إن “متظاهرين يف
حمافظ ��ة ذي قار ،م ��ن خمتلف الأعم ��ار نظموا حملة
لإزال ��ة املخلف ��ات ق ��رب ج�س ��ر احل�ض ��ارات و�ساح ��ة
احلبوب ��ي ،فيم ��ا ق ��ام متظاه ��رون �آخ ��رون بكتاب ��ة
ر�سائل ت�ضامنية مع حمتجي بغداد”.
ولف ��ت اىل “�إع ��ادة قط ��ع ج�سر ذي ق ��ار الكونكريتي
وحرق �إطارات و�سط مدينة النا�صرية بعد �أن �شهدت
يف ال�ساعات الأوىل من اليوم هدوء ًا ن�سبي ًا”.
و�أكم ��ل متظاه ��رو ذي ق ��ار قط ��ع اجل�س ��ر الثاين يف
النا�صري ��ة ،بعد �أن انهوا ن�صب خيام االعت�صام فوق
ج�سر الزيتون و�سط املدينة.

• بابل
غلق طرق و�إ�ضرام نار

م ��رة �أخرى ،فيما نظم �آخرون ،حملة لإزالة املخلفات
ق ��رب ج�س ��ر احل�ض ��ارات و�ساح ��ة احلبوب ��ي و�سط
مدينة النا�صرية.
و�شه ��دت حمافظ ��ة ذي ق ��ار خالل اليوم�ي�ن املا�ضني،
توت ��را �أمني� � ًا عل ��ى خلفي ��ة مقت ��ل ثالث ��ة متظاهرين
و�إ�صاب ��ة الع�ش ��رات ،و�إغالق ثالثة ج�س ��ور رئي�سية
يف املحافظ ��ة بع ��د و�ض ��ع حواجز خ�شبي ��ة و�إ�ضرام
النريان بالإطارات.

�أغل ��ق حمتج ��ون يف حمافظ ��ة باب ��ل ،الثالث ��اء ،عدة
�ش ��وارع رئي�س ��ة يف مدينة احللة الت ��ي �شهدت �أم�س
االثن�ي�ن ،ليل ��ة عنيف ��ة بع ��د �أن قام ��ت ق ��وات مكافحة
ال�شغ ��ب بالهجوم عل ��ى خيم االعت�ص ��ام قرب جم�سر
الثورة.
وق ��ال �شهود عي ��ان �أم� ��س الثالث ��اء �إن “متظاهرين
غا�ضب�ي�ن يف حمافظة باب ��ل خرجوا� ،صب ��اح �أم�س،
قام ��وا ب�إ�ض ��رام النريان بالإط ��ارات يف عدة �شوارع
بابل ،احتجاج ًا على عدم حتقيق مطالبهم املعلنة منذ
�أكرث من  45يوم ًا”.
و�شنت ق ��وات مكافحة ال�شغب مبرافق ��ة قوات �أمنية
�أخ ��رى ،ليل ��ة �أم� ��س االول االثن�ي�ن ،هجوم� � ًا عل ��ى
�ساح ��ة اعت�صام جم�سر الثورة يف مدينة احللة مركز
حمافظ ��ة باب ��ل ،حماول ًة تفري ��ق حمتج ��ي ال�ساحة
التي ت�ضم ع�شرات خيم الإعت�صام.
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يوميات �ساحة التحرير

شذرات من ساحة التحرير

�أكرب كلمة لل�سالم على �سطح كراج "ال�سنك"..

ُلونت بالأحمر للمطالبة ب�إيقاف قتل املتظاهرين
 عامر م�ؤيد
�شع ��ارات كثرية رفع ��ت يف �ساحة
التحري ��ر واملحافظ ��ات العراقي ��ة
االخ ��رى خ�ل�ال االحتجاج ��ات
امل�ستم ��رة من ��ذ بداي ��ة ال�شه ��ر
املا�ض ��ي وترك ��زت عل ��ى املطالبة
بحقوق ال�شعب كافة.
ورغ ��م �سق ��وط ع ��دد كب�ي�ر م ��ن
ال�شه ��داء واجلرح ��ى با�ستم ��رار
من ��ذ بداي ��ة ال�شه ��ر املا�ض ��ي
وبو�سائ ��ل خمتلف ��ة ،الر�صا� ��ص
احلي والقن� ��ص والقنابل امل�سيلة
للدم ��وع والقناب ��ل ال�صوتي ��ة اال
ان �شع ��ار ال�سلمي ��ة مل يغ ��ب ع ��ن
االحتجاجات اطالقا.
�سلمية� ..سلمية ،يكاد كل متظاهر
عراق ��ي يردده ��ا ال �سيم ��ا مم ��ن
يتواجدون يف اخلطوط االمامية
وبالق ��رب م ��ن ق ��وات مكافح ��ة
ال�شغب ورغم ذلك فان النار تكون
بانتظار املتظاهرين ال�سلميني.
ر�سال ��ة اراد �شبان الزم ��وا �ساحة
التحرير منذ اليوم االول اي�صالها
باهمي ��ة ال�س�ل�ام يف احلي ��اة
الب�شرية ،وربطها بان املتظاهرين
هدفه ��م العي�ش ب�س�ل�ام يف ار�ض
الوط ��ن واليطمح ��ون �س ��وى
للح�ص ��ول على حقوقهم ،فر�سموا
اك�ب�ر كلم ��ة لل�س�ل�ام عل ��ى �سط ��ح
كراج ال�سنك وباللغة امل�سمارية.
ا�سامة �ص ��ادق ،فنان عراقي يجيد
الر�سم امل�سم ��اري ،ا�ستغرق �سبع
�ساع ��ات م ��ن العم ��ل ليخ ��ط اكرب
كلم ��ة لل�سالم عل ��ى �سط ��ح املبنى
ويتم التق ��اط �صور لها لت�صل اىل ت�صري ��ح لـ(احتج ��اج) ،ان "كلمة وا�ض ��اف ان "ه ��ذه اللوح ��ة �سلمي ��ة واجلمي ��ع يطال ��ب بحياة االحم ��ر ب�سب ��ب القم ��ع والقت ��ل
العامل باجمعه.
ال�س�ل�ام بالف ��ن امل�سم ��اري كتب ��ت خم�ص�صة اىل جمي ��ع العامل ،بان كرمية وال�شيء غري ذلك".
وال ��دم ال ��ذي واج ��ه املتظاهري ��ن
بالتكي ��د ر�سائ ��ل ع ��دة وراء ر�سم على �سط ��ح كراج ال�سن ��ك بقيا�س ال�شع ��ب العراق ��ي يتظاه ��ر الجل وح ��ول اختيار الل ��ون االحمر يف م ��ا ادى اىل �سقوط ع ��دد كبري من
هذه الكلمة حيث يقول ا�سامة يف  44م* 22م".
حقوق ��ه امل�شروع ��ة وان الر�سائل الكتاب ��ة يق ��ول ا�سام ��ة ان "اللون ال�شه ��داء واجلرحى رغم ال�سلمية

العالية لالحتجاج".
وبني ان "ظ ��روف �صعبة واجهت
العمل من ناحية االجواء املناخية
والو�ضع املتوتر بني املتظاهرين
وق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب الت ��ي
تبعد م�سافة قليلة عن كراج ج�سر
ال�سنك".
الر�س ��وم والتعبري ع ��ن ال�سالم ال
يغ ��ادر اذه ��ان املتظاهرين ،حيث
ال ي ��كاد مير ي ��وم دون ر�سم لوحة
فني ��ة او ا�ص�ل�اح ج ��دار خ ��رب،
ومتتد احلملة من �ساحة التحرير
اىل �ش ��ارع الر�شي ��د ،و�صوال اىل
�ساحة الوثبة.
احلملة لر�س ��م اجلدران يف �شارع
الر�شي ��د ،ب ��د�أت من ��ذ ي ��وم ام�س،
اذ يطم ��ح املتظاه ��رون اىل جع ��ل
هذا ال�شارع مليئ ��ا بالر�سوم التي
تدل على الث ��ورة و�سلميتها وكما
مت بنف ��ق ال�سعدون ال ��ذي ا�صبح
لوحة فنية �شاه ��دة على ايام هذه
الثورة.
نهل ريا�ض – اح ��دى امل�ساهمات
يف فن ال�ش ��ارع تقول يف ت�صريح
لـ(احتج ��اج) ،ان "ف ��ن ال�ش ��ارع
جترب ��ة حديث ��ة عل ��ى ال�ش ��ارع
العراق ��ي ،وب ��كل ب�ساط ��ة تعط ��ي
ر�سالة ب�آراء ال�شباب العراقي".
وبين ��ت ان "ث ��ورة اكتوبر ولدت
افكارا �سيا�سي ��ة واجتماعية لدى
ال�شباب ومت اي�ص ��ال هذه االفكار
باب�سط املعدات وب�صورة ب�صرية
مريح ��ة وقابل ��ة للو�ص ��ول اىل
النا�س ب�صورة ا�سرع واو�ضح".
وا�ش ��ارت اىل ان "ه ��ذه الفر�ص ��ة
عظيم ��ة خل ��روج جي ��ل جديد من
الفنان�ي�ن ال�شب ��اب وامل�ساهم ��ة
بر�س ��م بغ ��داد بطريق ��ة اجم ��ل"،
م�ش�ي�رة اىل ان "الفن احد ر�سائل
املحتجني يف هذه الثورة".

هل يرحلون؟
 دنى غايل
ه�ؤالء لن ي�ستمروا ،ولن يرحلوا من غري �سفك
دم ،وم�س ��ح وهدم وحرق! ه ��ذا البلد ال يعنيهم
ب�شيء ،ال ب�شعبه وال بح�ضارته وال ببنائه!
احلقيقة �صرخة ال�شاب الأعزل احلايف الذي َف َق َد
ويفقد وزنه منذ �شهرين ،يتيب�س فمه ويرجتف
ويح ��ن وي�شت ��اق وي�ضح ��ك ويلط ��م ويبك ��ي،
وي�ستح ��ي �أن يق ��ول ت�ؤملن ��ي قدم ��اي ،ونح ��ن
نخ�ش ��ى ان نقول له ا�صم ْد ،ونخ�شى ان يتوقف
لئال تكون اخل�سارة م�ضاعفة ،والكابو�س يظل
جاثما على هذا العراق امللعون!
نتاب ��ع الأخب ��ار �ساع ��ة ب�ساع ��ة ،ث ��م منت�ص ��ف
الليل ،وبعد �ساعتني ،ثم منت�صف الفجر ،وعند
ال�صب ��اح لع ��ل ه ��ذا اخلرتي ��ت يعل ��ن ا�ستقالته
وين�سحب .نفكر �أال ميكن �أن يجعله كابو�س ما
جثا على �ص ��دره خمتنقا ليال فيق ّرر عند الأذان
ذلك! حت ��ى الإ�شاع ��ة ن�ضع ��ف امامه ��ا ونقبلها
حلني!
حرقتمون ��ا وق ��د حرقن ��ا ال�سف ��ن م ��ن خلفن ��ا!
�ص ��وت الل ��ه يبتع ��د ويغي ��ب يف الدخ ��ان! م ��ا
ه ��ذه احلكوم ��ة ال�سوب ��ر ذكي ��ة! الت ��ي ت�شتغل
بالظاه ��ر وفق "القان ��ون" بدميقراطية ال�سادة
املت�أ�سلمني ،غلق القن ��وات ،اعتقال ال�صحفيني
ومداهم ��ة البي ��وت للقب� ��ض عل ��ى امل�سعف�ي�ن،
وتبك ��ي على ت�س ّيب الأطفال ،بدال من انتظامهم
يف مدار�سه ��م ،بينما تلقي الل ��وم على احلبيب
الثالث!
ما هم يف اخلفي ��ة �إال دراكوال ،م�صا�صي دماء،
ت�ش ��رب �أك�ث�ر ما ميكن م ��ن دم ال�شب ��اب لتقاوم
�ضوء النهار ،احلقيقة!
�سح ��ر الكام�ي�را اخلفية الآن يف ه ��ذا ،لو نرى
كيف ينامون يف بيوتهم ،مع �أطفالهم وامهاتهم
وج ّداته ��م ،كيف ي�أكلون وي�شربون؟ هل هم من
الب�ش ��ر؟ �سحايل؟ ع�ضايا؟ ما ه ��م؟ �أين يهربون
بعيونه ��م و�آذانه ��م مم ��ا ي ��دور خ�ل�ال �ساعات
يومه ��م! وهذا الإميان ال ��ذي �أعمانا ب�سطوعه،
ال ��ذي متتل ��ئ عمام ��ات �أ�سيادهم ب ��ه و ُتغرقِ هم
ـ"نوره" ،هل ي�أخذ ا�سرتاحة الآن؟
ب ِ

الغاردي��ان :مالحم االحتجاج��ات تختزل يف جداريات فنية داخ��ل نفق التحرير
جلبت احتجاجات �ضد احلكومة العراقية ردا مميتا من قبل قوات
امنية .ومع �سقوط اكثـر من � 300شهيد يف اقل من �شهرين توجه
متظاهرون اىل جدران نفق التحرير وهم يحملون بايديهم علب
االلوان يف حماولة لتزيينها بر�سومات وكرافيتي تعرب عن ر�ؤيتهم
مل�ستقبل اكثـر ا�شراقا .فنانون ،غالبيتهم من الفتيات ال�شابات ،حولوا
نفقا م�ؤديا ل�ساحة التحرير اىل معر�ض ومتحف من الفن الثوري .
ترجمة :حامد احمد
ووثق ��ت �صحيف ��ة الغاردي ��ان
الربيطاني ��ة قي ��ام فن ��اين ر�س ��م
كرافيت ��ي عل ��ى اجلدران م ��ن رجال
�شب ��اب وفتيات وهم ينفذون اعماال
فني ��ة بالوانه ��م على ج ��دران النفق
املعتم ��ة حولوه ��ا بجدارياتهم اىل
معر�ض فني مللحم ��ة تعي�شها بغداد
ابطالها هم حمتجون ومتظاهرون
�سلميون .
يف اح ��دى ال�ص ��ور الت ��ي وثقته ��ا
الغارديان تظهر فيه ��ا فتاتان وهما
تنهيان اللم�سات االخرية من لوحة
جدارية متثل املطع ��م الرتكي الذي
ا�صبح رمزا ملقر اعت�صام املحتجني

وقد مت تو�شيحه بالعلم العراقي ويف
اعل ��ى اللوحة ر�سم ��ت عجلة التوك
الت ��وك �أيقون ��ة احل ��راك ال�شعبي .
النفق وعجالت التوك توك و�ساحة
التحري ��ر واملطعم الرتك ��ي ،البناية
املهج ��ورة املكون ��ة م ��ن  14طابقا،
جميعه ��ا حتول ��ت اىل رم ��وز الكرب
حرك ��ة احتج ��اج ي�شهده ��ا العراق.
انطلقت االحتجاجات يف  1ت�شرين
االول للتعب�ي�ر عن �ش ��كاوى مزمنة
و�ضد ف�س ��اد م�ست�شر وبطالة وعدم
توفر خدم ��ات ا�سا�سية ،وت�صاعدت
االحتجاجات ب�شكل �سريع لتتحول
اىل دع ��وات الجتث ��اث نظام طائفي
حكم الع ��راق بعد الغ ��زو االمريكي
للبلد عام  ، 2003ف�ضال عن النخبة

ال�سيا�سية برمتها .
لوح ��ة جداري ��ة اخ ��رى ر�سمه ��ا
حمتجون �شباب كتبت عليها عبارة
"ال للقمع" متثل علما عراقيا رفعت
و�سطه ذراع متثل القوة مع �صورة
وجه رجل وهو ي�صرخ .
لوحة جداري ��ة اخرى ر�سمت عليها
ام ��ر�أة تتعر�ض لل�ضرب وهي تقول
"كال للطغ ��اة" ،وجل�س ��ت بجانبها
ام ��ر�أة متث ��ل الأم وه ��ي ترت ��دي
ال ��زي ال�شعب ��ي التقلي ��دي ا�س ��ود
الل ��ون "العباي ��ة " وق ��د احت�ضن ��ت
خارط ��ة الع ��راق ب�ي�ن ذراعيه ��ا مع
تعلي ��ق باللهج ��ة الدارجة يقول "ما
�أ�ضيعك" .
عن الغارديان

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف
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