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تظاهرات غري م�سبوقة للطلبة ّ
تتحدى العنف
وانتقادات حا ّدة للجان التحقيق
 متابعة االحتجاج
تجددت التظاهرات ال�شعبية في
بغداد ومحافظات الجنوب العراقي
على نحو مت�سارع ،ام�س الأحد ،بعد
توافد المئات �إلى �ساحات التظاهر،
في وقت �أعلنت ال�سلطة الق�ضائية
�إطالق �سراح �أكثر من  2600متظاهر
اعتقلوا خالل الفترة ال�سابقة.
و�شهدت غالبية المحافظات،
ام�س االحد� ،إ�ضراب ًا في مدار�سها
وجامعاتها ،احتجاج ًا على مجزرة
الخالني ،بينما توافد الطالب �إلى
�ساحات التظاهر ،ما �ضاعف �أعداد
المتظاهرين فيها .وال يزال المئات
(حتى �ساعة كتابة الخبر) يتوافدون
نحو �ساحات التظاهر ،ما يرجح
زيادة عددها بن�سب كبيرة عن الأيام
ال�سابقة.

يف بغداد ،ويف �ساحتي اخلالين والتحرير
حتدي ��د ًا ،حم ��ل املتظاه ��رون الفت ��ات تندد
مبوق ��ف احلكوم ��ة �إزاء االعت ��داء عل ��ى
املتظاهري ��ن ،كما ن ��ددت بالأجه ��زة الأمنية مي�سان ،ومركزها مدينة العمارة ،تظاهرات
التي تخلت عن دوره ��ا باحلماية ،يف وقت غري م�سبوقة وم�سريات احتجاجية ،طالبت
زادت الق ��وات الأمني ��ة م ��ن انت�شارها قرب باقت�ل�اع ج ��ذور الفا�سدي ��ن ،وحما�سبته ��م
�ساحات التظاهر .و�شهدت حمافظة كربالء ،وحما�سب ��ة اجله ��ات الت ��ي تعمل عل ��ى قتل
تظاه ��رات طالبي ��ة وا�سع ��ة ،وهتافات �ضد املتظاهرين وحرف م�سار التظاهرات.
اجلهات الت ��ي ت�ستهدف املتظاهرين ،و�سط وعمت التظاهرات وامل�سريات االحتجاجية
انت�شار �أمن ��ي وا�سع .كذلك �شهدت حمافظة مدين ��ة الديوانية ،مركز حمافظة القاد�سية،

فنانو النا�صرية يبعثون بر�سائل
ال�سالم والإعمار عرب لوحات جدارية

منددة بجرمية قتل املتظاهرين ،وحماوالت
الأحزاب وامللي�شيات �إنهاء التظاهرات عرب
العنف امل�سلح ،كما �أكدت ا�ستمرار التظاهر
حت ��ى حتقي ��ق املطال ��ب .يف الأثن ��اء ،عق ��د
�شيوخ ع�شائر الديوانية م�ؤمتر ًا ع�شائري ًا،
�أدان قت ��ل املتظاهري ��ن .و�أ�ص ��دروا بيان� � ًا
�أكد "�ض ��رورة اال�ستم ��رار يف التظاهرات،

ومطالب ��ة احلكوم ��ة املركزي ��ة ب�إج ��راء
�إ�صالح ��ات و�إق ��رار قان ��ون االنتخاب ��ات
اجلديد ،ف�ض�ل ً�ا عن اختي ��ار رئي�س م�ستقل
للحكوم ��ة بعي ��د ًا ع ��ن الأح ��زاب ،و�إج ��راء
انتخابات مبكرة".
ويف النج ��ف ،نظم ط�ل�اب املحافظ ��ة وقفة
ح ��داد عل ��ى �شه ��داء ال�سن ��ك ،داخ ��ل �ساحة

االعت�ص ��ام ،معتربي ��ن اجلرمي ��ة "جرمي ��ة
�أ�ضيف ��ت �إىل �سجل االنتهاكات التي تتحمل
احلكومة م�س�ؤوليتها".
يف هذا ال�سياق قال متظاهر� :إن "احلكم يف
العراق مازال ملكي ًا "غري دميقراطي" نريد
حكم� � ًا جمهوريا ،نري ��د وطن� � ًا" ،وا�ضاف:
حق ��ق املتظاه ��رون بع� ��ض املكا�س ��ب لكنها
غ�ي�ر مر�ضي ��ة له ��م �أم ��ام الت�ضحي ��ات التي
قدم ��ت والدم ��اء الت ��ي �سال ��ت يف ال�شهرين
املا�ضي�ي�ن .وق ��ال متظاهر �آخ ��ر�" :إن جلان
التحقي ��ق لي�س ��ت �س ��وى لتميي ��ع الأم ��ور
وك�س ��ب الوقت ،وهذه الأمور مل تعد خافية
على ال�شعب العراقي ال ��ذي يعرفها ،%100
والآن �ستب ��د�أ ح ��رب الأح ��زاب يف العراق،
�سيقوم ��ون ب�ض ��رب بع�ضه ��م و�سيقتل ��ون
املتظاهرين ،امل�شكل ��ة الأ�سا�سية يف العراق
ه ��ي الأحزاب ،لي�س م ��ا لدينا �أحزاب ،لي�س
لدينا قانون يحاك ��م الأحزاب الفا�سدة التي
تنهب خريات الوطن".
و�أ�ض ��اف املتظاه ��ر نف�س ��ه" ،نري ��د تغيري ًا
جذري� � ًا ،ا�ستقالة عادل عب ��د املهدي ال تعني
�شيئ� � ًا ،ه ��و جمرد �ص ��ورة "جم ��رد فزاعة"
�سين�سب ��ون كل �سرقاتهم ل ��ه ويحملونه كل
�أخطائه ��م ،عل ��ى املتظاهري ��ن �أن ال يُخل ��وا
�ساحات التظاهر حت ��ى تتحقق كل مطالبنا
وه ��ي حماكمة الفا�سدين كم ��ا حوكم �صدام
ح�س�ي�ن" .يف الأثن ��اء� ،أطلق ��ت ال�سلط ��ة
الق�ضائي ��ة الي ��وم �س ��راح �أك�ث�ر م ��ن 2600
متظاهر ونا�ش ��ط ،كانوا ق ��د اعتقلوا خالل
فرتة التظاهرات التي ب ��د�أت مطلع ت�شرين
الأول املن�صرم.

تقرير فرن�سي" :مذبحة ال�سنك" نقطة حتول يف م�سار
حركة االحتجاجات
�أكد تقرير �صحفي فرن�سي ،الأحد� ،أن “مذبحة ال�سنك” مثلت تحو ً
ال في م�سار حركة
االحتجاجات العراقية ،فيما �أ�ش��ار �إلى �أن ح�شود المتظاهرين م�صممين على مطالب
تتجاوز ا�س��تقالة الحكومة .وقال التقرير الذي ن�ش��رته وكالة ال�ص��حافة الفرن�سية
وتابعته (االحتجاج) ام�س االحد �إن "المتظاهرين احت�شدوا من جديد اليوم
 متابعة االحتجاج

 متابعة االحتجاج
�أطلق فنانو مدين ��ة النا�صرية اجلنوبية مبادرة لر�سم جدران املدينة ،معبرّ ين
ع ��ن ال�سالم وقدرتهم على الإعم ��ار يف لوحاتهم .ويعلو �ص ��وت الفنانني فوق
رم ��اد الإطارات و�أ�ص ��وات البنادق يف حمافظة ذي قار ،فهاه ��م �شباب املدينة
اجلنوبي ��ة ي�شكلون جماميع فنية ت�ستثم ��ر بع�ض جدران املدينة لتجعلها هدف ًا
لفر�شاته ��م و�إبداعه ��م ،بعد الأحداث الت ��ي �شهدتها النا�صرية م ��ن قطع للطرق
وقت ��ل لل�شباب الثائر .وقال با�سم حمم ��د وهو خطاط م�شارك يف هذا املبادرة
�إن "عملن ��ا اال�سا�س ��ي ه ��و الر�سم ،فنح ��ن منق�سمون على �أكرث م ��ن فريق ،كل
فري ��ق يتبنى مهمة ما" .م�ضيف� � ًا �أن "فريقنا يتبنى الكتاب ��ة باخلط امل�سماري،
وتعن ��ي ه ��ذه الكلم ��ة التي �أخطه ��ا بالأح ��رف امل�سماري ��ة "ال�س�ل�ام" ،وخلفية
اللوح ��ة تكون باللون الأبي�ض التي ت�ش�ي�ر �إىل ال�سالم" .انطلقت هذه املبادرة
ح�س ��ب القائمني عليه ��ا ،لإظه ��ار جمالية مدين ��ة النا�صرية بتزي�ي�ن �شوارعها،
ولكي يعك�س ��وا �صورة الوجه الذي عُرفت فيه املدين ��ة �إبان التظاهرات ،وهي
�ص ��ورة ثقافية وواعية �إىل العامل .و�أ�ضافت ملياء حم�سن وهي طالبة جامعية
م�شارك ��ة يف هذه املبادرة �أي�ض ��ا "نحن جمموعة من ال�شب ��اب �أحببنا �أن نزين
املدين ��ة ،ونظهر �صورة الوعي والثقاف ��ة ملحافظة النا�صرية ،لي�س فقط لداخل
الع ��راق �إمنا خلارجه" .مب ��ادرة لي�ست لإظهار املدينة بال�ص ��ورة الأبهى فقط،
ب ��ل لها �أه ��داف ور�سائل ترجمها ال�شب ��اب بالفن ،فر�سالته ��م �أن ه�ؤالء ال�شباب
لي�س ��وا عاجزين عن بناء البلد ،يف ظل تظاهراته ��م ال�سلمية الراف�ضة للف�ساد،
كم ��ا يعربون .وبني علي كاظم وهو ر�س ��ام وم�شارك �آخر �أهداف هذه املبادرة،
�أنه "�أحببت �أن �أنقل ر�سالتني ،الأوىل هي �أن العراق وخا�صة مدينة النا�صرية
متتل ��ك طاق ��ات �شبابية قادرة على بن ��اء الوطن ،وجتميل ال�ش ��وارع عما كانت
عليه م ��ن �صور لالنتخابات وبع� ��ض الكتابات التذكارية� ،أم ��ا الر�سالة الثانية
تبني �أن مظاهراتنا �سلمية" .ال لغة فوق منطق احلب وال�سالم هكذا ا�ستطاعت
النا�صري ��ة من و�أد الفتنة املحيط ��ة بها بعدما ودعت ع�شرات القتلى واجلرحى
يف �أيام تعترب هي الأ�سو�أ بتاريخها منذ  16عاما.

يف �ساح ��ة التحري ��ر يف بغ ��داد
وجنوب ��ي الع ��راق رغ ��م وق ��وع
مئ ��ات القتل ��ى يف ح ��راك �شعبي
م�ستم ��ر من ��ذ الأول م ��ن ت�شري ��ن
الأول� /أكتوب ��ر املا�ض ��ي ،فيم ��ا
�شددت القوات الأمنية �إجراءاتها
لتجن ��ب وق ��وع “مذبح ��ة” عل ��ى
غ ��رار تل ��ك الت ��ي وقع ��ت اجلمعة
يف بغ ��داد و�أ�سف ��رت ع ��ن مقت ��ل
الع�ش ��رات ووقوع �أك�ث�ر من مئة
جريح".
وج ��اء يف التقرير :رغ ��م �أحداث
العن ��ف التي �أ�سف ��رت عن �سقوط
�أك�ث�ر م ��ن  450قتيال من ��ذ الأول
م ��ن ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر
املا�ضي ،توا�صلت املظاهرات يف
بغ ��داد وجنوب ��ي الع ��راق الأحد،
م�صمم�ي�ن عل ��ى حتقي ��ق مطال ��ب
تتجاوز ا�ستقالة احلكومة.
فمن ��ذ �أك�ث�ر م ��ن �شهري ��ن يطالب
العراقي ��ون بتغي�ي�ر الطبق ��ة
ال�سيا�سي ��ة التي حتتك ��ر ال�سلطة
من ��ذ  16عام ��ا ،ويتهمونه ��ا
بالف�س ��اد واملح�سوبي ��ة والتبعية
لإي ��ران .ووا�ص ��ل املحتج ��ون
يف بغ ��داد االحت�ش ��اد يف �ساح ��ة
التحرير الرمزية ،املعقل الرئي�س
للمظاه ��رات ،فيما انت�شر �آخرون
عن ��د ج�س ��ري ال�سن ��ك والأح ��رار
القريبني.
من جانبها ،فر�ض ��ت قوات الأمن

�إج ��راءات م�ش ��ددة و�أغلقت ثالثة
ج�س ��ور رئي�س ��ة عن ��د مواق ��ع
التظاهر ،ملنع و�صول املتظاهرين
�إىل املنطق ��ة اخل�ض ��راء حي ��ث
مق ��ار احلكومة وجمل� ��س النواب
وال�سفارات الأجنبية.
وليلة اجلمع ��ة تعر�ض حمتجون
�إىل هجوم من م�سلحني جمهولني
�أ�سفرع ��ن مقت ��ل � 24شخ�صا على
الأق ��ل ،بينه ��م �أربعة م ��ن القوات
الأمني ��ة ،و�إ�صاب ��ة �أكرث من 120
بجروح ،بح�سب ما �أكدت م�صادر
طبي ��ة .وقالت املتظاه ��رة عائ�شة
( 23عام ��ا) م ��ن �ساح ��ة التحرير

"يحاول ��ون �إخافتنا بكل الطرق،
لكنن ��ا باقون يف �ساح ��ة التحرير
والأعداد تتزايد نهارا وليال".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،ا�ستم ��رت
االحتجاج ��ات يف م ��دن جنوبي ��ة
ع ��دة .ف�أغلق ��ت غالبي ��ة الدوائ ��ر
احلكومي ��ة واملدار� ��س يف
النا�صري ��ة واحلل ��ة والديواني ��ة
والك ��وت والنج ��ف ،وكله ��ا ذات
غالبية �شيعية.
ولتجن ��ب وق ��وع "مذبح ��ة" على
غرار تل ��ك التي وقع ��ت يف بغداد
اجلمعة �ش ��ددت الق ��وات الأمنية
يف تلك املدن �إجراءاتها على ج�سر

ال�سنك ب�أيدي م�سلحني جمهولني.
وقال املتظاهر عل ��ي رحيم ،وهو
طال ��ب جامع ��ي ،يف و�سط �ساحة
االحتجاج ��ات يف النا�صري ��ة
جنوب ��ا "�سنبق ��ى نتظاه ��ر حتى
�إ�سق ��اط النظ ��ام" ال�سيا�س ��ي.
ومتث ��ل "مذبح ��ة ال�سن ��ك" كم ��ا
�أطل ��ق عليه ��ا املتظاه ��رون نقطة
حتول يف م�سار حركة االحتجاج
العفوي ��ة الت ��ي قت ��ل فيه ��ا 452
�شخ�صا و�أ�صيب �أكرث من ع�شرين
�ألفا بج ��روح ،وفقا لتعداد جتريه
وكالة الأنب ��اء الفرن�سية ا�ستنادا
�إىل م�صادر طبية و�أمنية.

فاقد ال�شيء ال مينحه :حني
يكتفي الرئي�س ب�أن "يتابع
باهتمام"!؟
 يكتبها متظاهر
�صمت
ظ ��ل برهم �صال ��ح وزميله رئي� ��س الربمل ��ان يف حالة
ٍ
مري � ٍ�ب وهم ��ا يتابع ��ان ف�صول املج ��ازر الت ��ي ارتكبت بحق
املتظاهرين ال�سلميني منذ االول من ت�شرين الأول/اكتوبر.
ومل يتغري م�شهدهما على �شا�شات التلفزيون وهما ي�ستقبالن
ويودعان �ضيوفهما من ال�سفراء وامل�س�ؤولني .بقيا مزهوين
مبوقعهما ،ال تفارقهم ��ا االبت�سامة املفتعلة ،ومظاهر الفرح،
يحافظ ��ان عل ��ى "�أناقتهم ��ا الرئا�سي ��ة" وك�أنهم ��ا يتب ��ادالن
وطني
انت�صار
مبنجز �شعب � ٍ�ي� ،أو يحتفالن بق ��رب
التهنئ ��ة
ٍ
ٍ
ٍ
و�شيكٍ ُيعيد "الأمل للعراقيني" .وكانت اجتماعات الرئا�سات
الثالث حول الطاولة الرئا�سية الدائرية� ،أ�شد وقع ًا مبرارتها
على العراقيني وهم يتابعون مظاهر اال�سرتخاء والالمباالة
بادي ��ة على كل واحد منه ��م وك�أن دماء ال�شبيب ��ة التي ت�سفك
دم لي�س ��ت �سوى م�شاه ��د �سينمائي ��ة يف �أحد افالم
ب�ب�رودة ٍ
ً
علم مبن يقت ��ل املتظاهرين
الرع ��ب .مل يكن اي� �ا منهما عل ��ى ٍ
�أو ي�أم ��ر بقتله ��م .وفج� ��أة خ ��رج الرئي�س ��ان م ��ن غفوتهم ��ا
ال�سيا�سية ،على وق ��ع جمزرة ال�سنك واخلالين ،لينتبها اىل
�أن "ع�صابات" منفلت ��ة م�سلحة خارجة على القانون حت�صد
ارواح الع�ش ��رات م ��ن املتظاهري ��ن واملئ ��ات م ��ن امل�صاب�ي�ن
با�سلح ��ة متو�سطة "  " RBGتنقله ��م �سيارات رباعية الدفع
حكومية م�ضللة ال حتمل ارقام ًا .وليتهما بقيا على غفوتهما
و�صمتهما املري ��ب .فقد �صمتا دهر ًا ونطق ��ا كفر ًا .فاجلرمية
�دف مدرو�س�ي�ن بعناي ��ةُ ،تع ّرف
الت ��ي ارتكب ��ت بتدب�ي ٍ�ر وه � ٍ
القا�صي والداين على هوية القتلة امل�أجورين ومن يحركهم،
قب ��ل و�صوله ��م اىل م�س ��رح اجلرمي ��ة يف �ساحت ��ي ال�سن ��ك
واخل�ل�اين ،فالنا� ��س ا�صبحت عل ��ى دراية بحك ��م التجارب
املري ��رة الت ��ي تعاي�شوا معها مرغمني� ،أن �أمث ��ال هذه الفعلة
االجرامية ال تتجر�أ �سوى ع�صابة واحدة على االقدام عليها،
دون خ�شي ��ة م ��ن اعرتا�ضها ،لأنه ��ا تتحرك بهوي � ٍ
�ات ر�سميةٍ
باجات مُتكنها
و�سيارات م�سجلةٍ حكومي ��ة ،ويقودها حملة
ٍ
ٍ
ُ
حكومي دون ان تقف �أو توقف .وقد
حاجز
م ��ن اخرتاق اي
ٍ
ٍ
تناقل ��ت و�سائل التوا�صل االجتماع ��ي منذ اللحظات االوىل
اال�سماء وامل�سميات للفاعلني ومنا�شئ اعتدتهم و�أ�سلحتهم.
و�أول من ك�شف هوياتهم ميلي�شيات تريد �إبعاد ال�شبهة عنها
وتربئة �ساحتها !.مل يجد الرئي�سان تعبري ًا متويهي ًا للتغطية
عل ��ى اجلرمي ��ة و�أدواتها� ،سوى القول انه ��ا جرمية من فعل
"ع�صابات منفلتة خارجة على القانون" ،و�أنهما حري�صان
عل ��ى التوا�ص ��ل م ��ع اجله ��ات االمني ��ة لك�شفه ��ا ومالحقتها
وو�ضعه ��ا �أمام الق�ض ��اء !.فهل َتق�صد الرئي� ��س ال�ساهر على
الد�ست ��ور وحامي ��ه ،وكذل ��ك زميل ��ه رئي�س الربمل ��ان "ممثل
ال�شع ��ب" يف اط�ل�اق " ُكنية ع�صابات" ولي� ��س "ميلي�شيات"
عل ��ى ا�سا�س انهما �صفتان لهوية واح ��دة؟ .و�إال مل يخ�شيان
م ��ن و�ضع النق ��اط على احل ��روف واحدهما ميتل ��ك �شرعية
تطبي ��ق الد�ستور على كل م ��ا يتعار�ض م ��ع مبادئه ومبانيه
وم�ضامين ��ه ،مب ��ا يف ذلك و�ضع �أي م�س� ��ؤول رفيع مدين او
امن ��ي او ع�سك ��ري حتت �سلط ��ة القان ��ون يف حالة اخلروج
على الد�ستور او من حتت عباءته ال�شرعية؟ .وهو قادر على
�إقال ��ة رئي�س ال�سلطة التنفيذية �أو �إحالة القيادات الع�سكرية
اىل الق�ض ��اء �أو ح ��ل الربمل ��ان يف ال�سياق ��ات الد�ستوري ��ة.
تنظيم يتعار�ض
وعليه واج ��ب ُملزم بتدارك �أي ت�شكي ��ل �أو
ٍ
م ��ع الد�ست ��ور يف حالة تقاطعه مع كي ��ان الدولة وخ�صو�ص ًا
حق �أو غطاء
م ��ع القوات امل�سلحة ويقوم مقامه ��ا دون وجه ٍ
د�ست ��وري .ورئي� ��س الربملان ميتل ��ك امل�شروعي ��ة التمثيلية
يف الت�ص ��دي حت ��ت ُقب ��ة الربمل ��ان لالنته ��اكات القانوني ��ة
والكيانية املتقاطعة واملتعار�ضة مع ما ين�ص عليه الد�ستور
يف تو�صي ��ف الدول ��ة وهيكليته ��ا وم�ؤ�س�ساته ��ا و�سلطاته ��ا
الق�ضائي ��ة والت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة .فه ��ل تن�سجم كل هذه
ال�صالحيات وامله ��ام الد�ستورية مع �سل ��وك ال�سيدين برهم
�صال ��ح وحمم ��د احللبو�سي وهم ��ا ي�صدران بيان�ي�ن تعبري ًا
عن موقفهما من جمزرة اخلالين وال�سنك مع �إهمال "موقعة
اجلم ��ل العراقية"؟ يبتد�أن بالعب ��ارات ّ
اله�شة التالية  ":تابع
�ن
�
م
املا�ضي
�ام �شدي ��د ما ح�صل ي ��وم اجلمعة
اعتداءٍ
باهتم � ٍ
م�سل � ٍ�ح عل ��ى املتظاهرين ال�سلميني الذي قام ��ت به ع�صابات
جمرم ��ة خارجة على القان ��ون راح �ضحيته عدد من ال�شهداء
واجلرح ��ى" وقالت رئا�سة اجلمهوري ��ة �إن �صالح هو الآخر
(تاب ��ع باهتمام �شدي ��د وب�أمل عميق مع) اجله ��ات احلكومية
املخت�ص ��ة م ��ا ح�ص ��ل من اعت ��داء اجرام ��ي م�سل ��ح قامت به
ع�صابات جمرمة خارجة على القانون)!..
انهم ��ا رئي�س ��ان يعك ��ف احدهم ��ا الآن عل ��ى اق ��رار قان ��وين
االنتخاب ��ات ومفو�ضيته ��ا العلي ��ا ،ويت ��وىل الرئي�س �صالح
ت�سمية مر�شح م�ستقل ،وطني نزيه ،كفوء� ،شجاع ،قادر على
اتخاذ قرارات ج�سورة دون خوف او خ�شية �أو تنازل حتت
تهديد ع�صابات خارجة على القانون!...؟ فهل هما كفوء ملثل
هذه اال�ستحقاق الوطني اخلطري.
يقول املثل امل�شهور :فاقد ال�شيء ال مينحه !..
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عبا�س ..ابن ت�شرين
 نهى ال�صراف
عبا� ��س؛ م�س�ؤول نقل امل�ؤن يف مديري ��ة الدعم اللوج�ستي ملتظاهري
مبنى املطعم الرتكي ..هكذا ي�صفه مواطن �صحايف بني اجلد والهزل،
بينم ��ا يحاول احل�صول على �إجابات لأ�سئلته من فم الطفل العراقي،
ح ��ايف القدم�ي�ن الذي ي�ضع كمام ��ة على وجهه ويف ��رك عينيه من �أثر
النعا� ��س �أو م ��ن بقايا الدخاني ��ات امل�سيل ��ة للدموع ،الت ��ي ت�ستخدم
لتفريق املتظاهرين يف �ساحة التحرير و�سط بغداد.
عرفت �أن عبا� ��س يف احلادية ع�شرة من عمره �أو �أكرث بقليل ،ج�سده
الهزي ��ل وه ��و ينقل نظراته خج ًال �أو حرية ب�ي�ن الكامريا وعدته ،من
خالل �صمته وهو ي�صادق على كالم الرجل ال�شاب الذي كان ي�صوره
يف مقط ��ع فيديو وهو يرابط بالقرب من عمارة املطعم الرتكي الذي
ي�سمي ��ه �شب ��اب االحتجاج “جبل �أح ��د”؛ املطعم الرتك ��ي مبنى �شبه
مهج ��ور يق ��ع قرب �ساح ��ة التحري ��ر اكت�سب رمزية كب�ي�رة من خالل
�إ�شراف ��ه عل ��ى ال�ساحة الأكرب التي يعت�صم فيه ��ا متظاهرو بغداد منذ
�أيام.
ي�ض ��ع ال�صغري قناين املاء والبيب�سي وقن ��اين اخلمرية (امل�ستخدمة
لغ�س ��ل الوج ��ه والتخل�ص م ��ن �آثار الغ ��ازات) وامل�ستلزم ��ات الطبية
والأطعم ��ة الت ��ي ينقلها الأهايل م ��ن املتربعني �إىل ال�ساح ��ة ،لينقلها
متطوع ��ون ومنه ��م عبا� ��س ،يف دلو كب�ي�ر مربوط بحب ��ل يتم �سحبه
بو�ساطة ال�شبان املرابطني يف الطوابق املتعددة للمبنى ،وهو يقوم
به ��ذه املهمة مع رفاقه من دون كلل �أو تردد منذ �أيام ،يبيت يف املكان
وي�صح ��و باكر ًا ملوا�صلة عمله يف الدع ��م اللوج�ستي بعيد ًا عن منزل
�أ�سرته.
عبا� ��س ال�صغري خ ��رج ورفاقه من رحم �شهر ت�شري ��ن االول املا�ضي،
�أيقونة للحراك ال�شعبي الذي يقوده �شباب ترتاوح �أعمار �أغلبهم بني
� 15إىل  25عام ًا.
لغة �أبناء ت�شرين �ستوا�ص ��ل طرقها بامل�سامري ال�ساخنة على جدارية
وطن مفطور باحلروب وممهور ب�صور �س ّراق قوت ال�شعب ،طرقات
�ستبقى �شاخ�صة يف �ضمري العامل الغايف على خريفه
ولأن م ��زاج تظاه ��رات العراق �ساخر بامتياز ،ف�إنه ��ا وجدت متنف�س ًا
كب�ي�ر ًا لها ع�ب�ر الفت ��ات و�شع ��ارات مكتوبة بلغ ��ة ب�سيط ��ة �ساحرة،
حتاول جاهدة اخل ��روج من م�أزق احلزن الذي يخيّم على املكان بني
احل�ي�ن والآخر ل�سقوط �ضحاي ��ا ب�سبب االختناق بالغ ��ازات �أو نوع
غ�ي�ر م�سبوق من قناب ��ل م�سيلة للدموع ،تخرتق �أج�س ��اد ال�شباب �أو
ت�صيبهم مبا�شرة يف الر�أ�س.
يخرج خط ��اب املحتجني الأقوى والأكرث �إث ��ارة للإعجاب والده�شة
يف �آن واح ��د ،م ��ن دون �أن يغرق يف طابع �س ��وداوي ،كما هو احلال
عندم ��ا ي�ص ��در عن الأ�شخا�ص الذي ��ن يتم ّكن منهم الإحب ��اط والي�أ�س
بعد معان ��اة طويلة� .سخرية ه�ؤالء ال�شب ��اب ،مرحة طائ�شة ممهورة
بروحهم النقية التي تبحث عن العبري يف بقايا وردة ذابلة ..ب�سيطة
وواقعي ��ة مثل �أحالمه ��م ال�صغرية و�شعارهم “نري ��د وطن”“ ،ماكو
وط ��ن ..ماكو رجعة للبي ��ت” ،فتجيبهم الأمه ��ات“ :ماكو وطن ماكو
طبخ”!
لك ��ن هن ��اك تراجيدي ��ا �سحرية ،ت�س�ي�ر بالتوازي مع لغ ��ة اخلطاب؛
تراجيديا الفعل ل�صانعي هذه االحتجاجات وروح الإن�سان املقهورة
فيهم ،وهي تقارع مفاج�آت الطريق وح�سابات التاريخ.
جيل عبا� ��س� ،أبناء ت�شرين� ،سيقفون بو�صفه ��م عالمة تعجّ ب كبرية
يف قل ��ب التاري ��خ الذي بات ��وا يقي�س ��ون نب�ضه عل ��ى مزاجهم ووقع
�أحالمه ��م ولغته ��م الب�سيط ��ة ،وهي معرف ��ة كتابة الأف ��كار ذاتها التي
�سب ��ق فيها �أجداده ��م ال�سومريون ممالك الع ��امل القدمية ودوّ نوا من
خاللها تاري ��خ عك�س �أ�سلوب حياتهم ومعامالته ��م و�آدابهم ،بالنق�ش
عل ��ى �أل ��واح طينية وحجري ��ة �أو با�ستخدام �أمن ��اط منحوتة باخلط
امل�سماري الرمزيّ .
لكن لغة �أبناء ت�شرين �ستوا�صل طرقها بامل�سامري
ال�ساخنة على جدارية وطن مفطور باحلروب وممهور ب�صور �س ّراق
ق ��وت ال�شعب ،طرقات �ستبقى �شاخ�صة يف �ضمري العامل الغايف على
خريفه.

ا����ش���ت���ب���اك ف����ي �����ش����ارع ال��ر���ش��ي��د
 زهري اجلزائري

في الطريق الى �سوق الكتب
في (�شارع المتنبي) جذبني
اال�شتباك قي (�شارع الر�شيد).
قبله ر�أيت العجب:
�أمامي تمام ًا مدرعة خا�صة
بـ (مكافحة ال�شغب) تتحرك
ببطء ب�سبب الزحام .اليبدو
قائد المجموعة في عجلة من
�أمره .يريد تبديد الوقت في
الطريق �إلى الإ�شتباك .مهمة
ثقيلة الوط�أة عليه� ،أن يقتل
�شبان ًا بعمر �أوالده� .سي�صعب
عليه حين ينفذها �أن ينظر
في عيون �أوالده .وحين ينام
�ستخيم عليه الكوابي�س.

من بني جدران املدرعة وقف ع�سكريان
مقنعان ور�شا�شاتهم يف ح��ال��ة ت�أهب
ق �� �ص��وى م��وج �ه��ة ن �ح��و ال��ن��ا���س على
اجلانبني .يف طريقة العر�ض يقلدون
م��درب�ي�ه��م الأم�يرك �ي�ين:احل �ب��ة يف بيت
النار والعني على الفر�ضة وال�شعرية.
ال��غ��ري��ب يف امل �� �ش �ه��د �أن �أرب� �ع���ة من
املتظاهرين ل َفوا الأعالم العراقية حولهم
وت�ع� َل�ق��وا ب��امل��درع��ة .الب��د �أن �ه��م �س�ألوا
ال�شرطة عن اجتاههم وواف��ق ال�شرطة
ع�ل��ى �أن ي ��أخ��ذون �ه��م اىل امل��وق��ع حيث
�سي�شتبك الآث �ن��ان� .أم��ام امل��درع��ة متام ًا
�سيارة بيكب تكد�س يف حو�ضها �صبيان
يرق�صون مل�شاك�سة ومداعبة ال�شرطة
الذين �سيطلقون النار عليهم بعد قليل.
خارج �ساحة املعركة وعلى م�سافة دقائق
يبدو الأمر كما لو �إنه مباراة ودية .عند
احلواجز �سينق�سمون اىل قاتل وقتيل.
توقفت على م�سافة �أمتار من احلواجز
الكونكريتية ال�ت��ي ت�سد ال�ط��ري��ق اىل
(ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي) .ه��ل �أذه� ��ب للكتب
يف (�شارع املتنبي) �أم �أراق��ب امل�شاهد
وهي تغنيني عن الكتب؟ �أراقب �أج�ساد
ال�شبان وق��د تقو�ست �أ�ستعدادا للفقز.
ملاذا ي�صرون على اقتحام املوقع مع �إنه
بعيد عن اجل�سر؟ ال�أ�صدق �أن الهدف هو
املال وح��ده� ،أن ينهبوا البنك .طبيعتي
تقول يل النا�س طيبون بالفطرة.ال ميكن

لهذه الت�ضحيات �أن تكون من �أجل املال
وح ��ده .االعت�صام دائ �م � ًا ه��و اخلطوة
ال �ت��ي ت���س�ب��ق اح��ت�ل�ال امل��ج��ال ال �ع��ام.
وامل �ج��ال ال �ع��ام يتجه ن�ح��و اجل���س��ور.
اجل���س��ور ت��وح��د الغ�ضب على جانبي
النهر .واجل�سور هي القو�س النموذجي
ملعركة حيث المكان لالحتماء  .ما من
مكان لل�سالمة �سوى الإن��دف��اع قات ًال �أو
قتي ًال.املتظاهرون ال�شبان م ًلوا من البقاء
�ساكنني يف اخليام فخرجوا لال�ستيالء
على الف�ضاء الأو�سع .ح�شد من الأفعال
ال�صغرية يقوم بها �شبان جمهولون.
م��ن جمموعها �سي�صنع ال�ت��اري��خ ال��ذي
�سيتجاهل تفا�صيل الأح��داث وجنوده.
�ستخت�صر ال �� �ش �ه��ادات بب�ضع كلمات
باردة (الأ�ضطراب عم البلد…) وتدفن
ه��ذه امل�شاهد ال�ب��اه��رة حت��ت ق�ب��ور من
الكلمات.
مع اال�شتباك تغريت احلياة امل�سرت�سلة
يف �ساحة ال��ر��ص��ايف .انك�سرت دائ��رة
باعة اخل�ضار .ان��زاح��وا �إىل اجلانبني
بعيد ًا عن قنابل الغاز التي تريد �أن تبعد
املتظاهرين عن احلواجز� .شابان غادرا
م�ك��ان احتمائهم وراء �أع �م��دة ال�شارع
وخ��رج��ا اىل ال �ع��راء ليلتقطا القنبلة
ويطفئوها يف قدر طعام� .صبي اختب�أ
خلف ال�ساتر الكونكريتي� ،أرى ن�صف
وجهه املت�أهب ،بانتظار توقف الر�صا�ص

ليت�سلق احلاجز �أو ي�سقطه .حفنة من
��ش�ب��ان و��ص�ل��وا وه��م ي��رك���ض��ون مب��رح
عجيب�.أراقب امل�شهد وق��د م��ددت �ساق ًا
متوترة لأعرب للجهة الأخرى� .أردت �أن
�أقلد خفة ال�صبية وقفزاتهم ثم ت��رددت
وق��د �أدرك ��ت �أن امل�شهد ال يليق ب�شيخ
مثلي� .س�ألني ال�صبي قبل �أن يقفز:
ـ هل تريد م�ساعدة يا حاج؟
�أن ��ا ع��ال��ق ب�ين ع �م��ود الإ� �س �م �ن��ت وب�ين
الر�صا�صة املحتملة .خ��ويف يعلمني
تلقائية الفعل القادم .احلركات تتقاطع.
هناك �صبي خلف العمود قفز جلهتنا.
مل يفكر طوي ًال �إمنا فعلها تلقائي ًا .قل�ص
ج�سده وغار الر�أ�س بني الكتفني و�سار
لولب ّي ًا ليتيه القنا�ص ..من �أين تعلم هذه
احلركات؟ من امل�شاركة ـ �أقول لنف�سي.
من خالل فعل النا�س القريبني والتحاور
معهم بالأفعال� .أ�سمع �آخر ،البد �أنه �أكرب
عمر ًا ،ي�صرخ
من وراء العمود:
ديروا بالكم هذا ر�صا�ص حي !
�أت ��رك القتلى لأب �ح��ث ع��ن ال�ق��ات��ل .هل
ارجتفت يده؟ البد �أنه لعن املهنة و�أطلق
ال��ر��ص��ا��ص��ة؟ يف ال �ب��داي��ة ك��ان ت�صور
القاتل كما ر�أه �أحد فناين الفي�س بوك
�شبحي ًا مقنع ًا يختفي وراء ع�سكري
ر�سمي ،هو من �سماه عادل عبد املهدي
(طرف ثالث) ،لكن بعد �سل�سلة املجازر

وختامها يف النا�صرية ،تو�ضح وجه
القاتل ،وهو ال�سلطة .ال�سلطة مت�أزمة
لي�س لديها الوقت للدخول يف التفا�صيل
التي �ستلي .تعطي الآوام ��ر ب��دون �أن
ت ��رى ال�ت�ن�ف�ي��ذ .ال اجل �ث��ث وال ال���دم ،
ولديها ترببرها اجلاهز” :الوطن �أهم
من الدم”! يبدو كالم مرت�ضى لينا �إزاء
�شباب احلواجز الذين يرونها”�سلطة
ع ��دوة ره�ي�ن��ة ع��دو خارجي“ .ول��ذل��ك
ي�ب��دو امل��ول��وت��وف جم��رد ب��داي��ة٪٧١ .
من املتظاهرين ح�سب ا�ستطالع ر�أي
�أجرته �إح��دى منظمات املجتمع املدين
ي��ري��دون (ت�غ�ي�ير ال�ن�ظ��ام بكامله ب��د ًال
م��ن �إ� �ص�ل�اح��ه) ٪٣ .ف�ق��ط ي��ري��دن ذل��ك
باملواجهة العنيفة وال�ب��اق��ي بو�سائل
�سلمية .لكن هذه الن�سب تغريت بالت�أكيد
بعد جمازر النا�صرية والنجف ٥٩قتي ًال
ومئات اجلرحى.
ل�ي����س ك��ل ع���س�ك��ري ر� �س �م��ي ع ��دو كما
تك�شف �ساحة املعركة .فحتى قريب ًا من
حواجز املواجهة يتجول �شرطة وجنود
دومنا �أ�سلحة ،يتجولون دون تدخل �أو
ردع وي�أكلون نف�س الوجبات املجانية
للمعت�صمني .واح��د منهم �ساعدين يف
�شد قناع الغاز على �أنفي وفمي و�أخر
ح ��ذرين م��ن ال �غ��از الأخ �� �ض��ر املخلوط
ب��ال�ف�ل�ف��ل ٪٧٥ .م��ن جم �م��وع ال �ق��وات
امل���س�ل�ح��ة ك �م��ا �أخ �ب��رين ع �� �س �ك��ري يف

موقع ح�سا�س ”لن يطلقوا الر�صا�ص
على �أوالدهم“ .لكن �سلطات الإ�سالم
ال�سيا�سي جهزت جيو�ش ًا خارج �سلطات
الدولة الختطاف واغتيال النا�شطني يف
ال�شوارع الفرعية بني لبيوت و�ساحات
االعت�صام�.ستتدخل هذه اجليو�ش يف
اللحظات احلا�سمة.
لآول م ��رة �سمعت ع �ب��ارة “فتايلكم،
�إ�شعلوا الفتايل!”! وحني قفزا وماال اىل
اخللف عرفت �إنهم �سيقذفون املولوتوف
اىل ما وراء احلاجز .عجزت احلكومة
ع��ن حم� ��اورة ال���ش�ب��اب ف��ذه�ب��ت (ع��ادل
ع�ب��د امل �ه��دي وب��ره��م � �ص��ال��ح) ل�شيوخ
الع�شائر علهم يردعون �أوالدهم .ال�شبان
وج� ��دوا ع���ش��ائ��ر ج��دي��دة يف ��س��اح��ات
االعت�صام واملواجهة ،جتاهلوا قرابة
ال��دم ،ووج��دوا رفقة مع �شبان بعمرهم
ي�شاركونهم الطعام وال �ن��وم يف عري
ال�ساحة وي�شاركونهم الهدف وامل�صري.
ك��ل ع���ش�يرة منق�سمة:ن�صف الأوالد
يف القوى الأمنية ون�صفهم الآخ��ر مع
املتظاهرين  .حني عجز �شيوخ الع�شائر
عن �إقناع �أوالدهم ذهبوا تو�سلوا ال�سيد
ال�سي�ستاين بالتدخل الق�ن��اع �أوالده��م
ال�ع���ص��اة ب��ال �ه��دوء .جم��رد مم��اط�ل��ة يف
الوقت كما ي�صفها املتظاهر منتظر من
مواليد” .2004كيف ميكن احلوار مع
حكومة “تكفخنا كفخ وتقتلنا كل يوم؟.

الأوبزرفر تكتب عن "الم�ساء الدامي في ال�سنك":

بع��د �ساع��ة م��ن المذبح��ة" ..مي��دان الدم��اء" يمتل��ئ مج��دد ًا!
 متابعة االحتجاج
تناول ��ت �صحيف ��ة بريطاني ��ة ،الأح ��د،
م�شاه ��د مابع ��د “جم ��زرة ال�سن ��ك”،
و�سلط ��ت ال�ض ��وء عل ��ى التح ��دي الذي
يتمت ��ع ب ��ه املحتج ��ون و�إع ��ادة ت�شكيل
�أنف�سه ��م يف املي ��دان بع ��د �ساعة واحدة
من “املذبحة”.
وقال ��ت �صحيفة الأوبزرف ��ر ،يف تقرير
بعن ��وان “�ساع ��ة بع ��د مذبح ��ة ،ع ��اد
متظاه ��رو بغ ��داد ملي ��دان الدم ��اء”،
وتابعت ��ه امل ��دى �أم� ��س � ،إن " طلق ��ات
الن ��ار �أخلت ميدان اخل�ل�اين يف بغداد
م ��ن املتظاهري ��ن يف دقائ ��ق ،ولكن مع
اكتظاظ ال�شوارع املحيطة باملتظاهرين
الذين يحاولون الف ��رار من الر�صا�ص،
بقي رجالن يحمالن راية �شيعية حتدي ًا

لإراقة الدماء حولهما " .
وت�ضي ��ف ال�صحيف ��ة �أن ��ه " ال ب ��د �أن
الرجل�ي�ن كان ��ا يعرفان �أنهم ��ا يف مرمى
ر�صا� ��ص امل�سلحني ،و�سريع� � ًا ما هوى
�أحدهم ��ا ،م�صاب� � ًا بر�صا�ص ��ة ،ولك ��ن
�إ�صرارهما على اال�ستم ��رار كان ر�سالة
قوي ��ة لل�سلط ��ات وامليلي�شي ��ات الت ��ي
حت ��اول �أن تخم ��د االنتفا�ض ��ة ال�شعبية
يف العراق " .
وقال ن�شطاء لل�صحيفة �إن “� 23شخ�ص ًا
قتل ��وا م�ساء اجلمع ��ة يف �أعنف �أحداث
ت�شهده ��ا العا�صمة العراقية يف �أ�سابيع
م ��ن االحتجاجات .وقت ��ل � 400شخ�ص
من ��ذ بداي ��ة االحتجاج ��ات يف ت�شري ��ن
الأول ،احتجاج� � ًا على الف�ساد والبطالة
و�إخف ��اق اخلدم ��ات العام ��ة ،والنف ��وذ
الإيراين الوا�سع يف البالد”.

وتق ��ول ال�صحيف ��ة �إن “حرك ��ة
االحتجاج ��ات ازدادت زخم ًا على الرغم
م ��ن �سق ��وط ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال�ضحايا،
و�أدى تعام ��ل ال�سلط ��ات العني ��ف م ��ع
االحتجاج ��ات �إىل تزايد الغ�ضب داخل
العراق وخارجه”.
وت�ضي ��ف �أن ��ه “ي ��وم اجلمع ��ة قال ��ت
الواليات املتح ��دة �إنها فر�ضت عقوبات
عل ��ى ثالثة م ��ن ق ��ادة احل�ش ��د ال�شعبي
لدورهم يف قم ��ع املتظاهرين ال�سلميني
يف الع ��راق وعل ��ى رجل �أعم ��ال لدوره
يف تقدمي ر�ش ��ى مل�س�ؤولني” ،الفتة �إىل
�أن “على الرغ ��م من حماوالت التفريق
والقمع ،ا�ستم ��رت االحتجاجات ،حيث
�أق ��ام املتظاه ��رون خيام� � ًا يف �ساح ��ة
التحري ��ر يف بغ ��داد ،حتم ��ي خمتل ��ف
الفئ ��ات امل�شارك ��ة يف االحتجاجات من

ب ��رد ال�شتاء ،وي�شارك يف االحتجاجات
الط�ل�اب و�أبن ��اء الع�شائ ��ر وم�سعفون،
وغريهم”.
وت�ضي ��ف ال�صحيف ��ة �أن ��ه يف “خيم ��ة
حتم ��ل ا�س ��م (م�س ��رح ال�شع ��ب) ُتق ��ر�أ
ق�صائد ال�شع ��ر و ُتقدم عرو�ض للم�سرح
التجريب ��ي .وت�ض ��م �ساح ��ة التحري ��ر
�أي�ض� � ًا �أماك ��ن لت�أب�ي�ن الذي ��ن قتلوا يف
االحتجاج ��ات ،تت�ض ��ح فيه ��ا التكلف ��ة
الفادح ��ة يف الأرواح الت ��ي تكبده ��ا
املتظاهرون”.
وتق ��ول ال�صحيف ��ة �إن “�ص ��ور القتلى،
ومعظمه ��م يف بدايات عقده ��م الثاين،
و�ضع ��ت عل ��ى �أر�ضي ��ة خيم ��ة الت�أب�ي�ن
حتيط بها الورود وامل�صاحف” ،خامتة
تقريره ��ا ب�إن ��ه “رغ ��م احل ��زن ت�ستم ��ر
املظاهرات ويت�صاعد الغ�ضب ”.
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املثقفون :مفرتقات زمن احلراكات ال�شعبية والثورات جت�سد
الدور احلقيقي للمثقف
 عالء املفرجي

�إذا كان المثقفون العراقيون قد
انخرطوا في الحراك ال�شعبي
الذي يجتاح بالدنا منذ تبا�شير
�أيامه الأولى ف�إن هذا لم ي� ِأت
بالم�صادفة لأنهم باتوا يدركون
�أن ال معنى للحياة من دون
كرامة وال معنى للعي�ش �إذا ما
تم تهمي�ش �إن�سانيتك وال معنى
للكلمة واللوحة الت�شكيلية
والم�شهد
وال�صورة الفوتوغرافية َ
الم�سرحي.
عدد من مثقفينا تحدثوا عن دور
المثقف في الحراك الدائر الآن:

عامر القي�سي :المثقفون
والدور المطلوب
مل اق ��ر�أ او �أطلع على �أي من�شور لأي مثقف
عراقي مل يقف وي�ؤي ��د حركة الإحتجاجات
يف البالد منذ  ،2011لكن انتفا�ضة ال�شباب
ه ��ذه كانت بحاج ��ة اىل موق ��ف مغاير غري
الكلم ��ات والبيانات والتقاط ال�صور  ،وهو
م ��ا مل نفعله حقيقة  ،كاال�ضراب وامل�سريات
والتواج ��د الفعل ��ي والفاع ��ل يف �ساح ��ات
التحري ��ر .يف مفرتق ��ات زم ��ن احل ��راكات
ال�شعبية والثورات يتج�سد الدور احلقيقي
للمثق ��ف كنت ��اج �شعبي ي�ساه ��م بفعالية يف
بلورة و�صياغة امل�شهد يف م�ساحته الثقافية
والفكرية � .صحيح هناك مَن دفع ثمن ًا غالي ًا
نتيجة مواقفه  ،لكننا نتحدث هنا عن حراك
ثقايف وفك ��ري و�إعالمي يتوازى ويتقارب
ويتناغ ��م مع حجم وم�ستوي ��ات االنتفا�ضة
الت ��ي �صدمتن ��ا جميع� � ًا بطبيعته ��ا وقوتها
والقوى ال�شبابية الفاعلة فيها .
ول ��و �س�ألنا م ��اذا كان موقف احت ��اد الأدباء
وماحج ��م ت�أثرية وم�آالت ��ه وبرنامج تفاعله
مع االنتفا�ضة ؟
�ستك ��ون الإجاب ��ة حمزنة حقيق ��ة  ،واحلال
ينطب ��ق عل ��ى بقي ��ة الت�شكي�ل�ات النقابي ��ة
للمثقفني والفنانني وال�صحفيني .
الننكر املب ��ادرات الفردية يف ال�سياق العام
مل�شه ��د االنتفا�ضة  ،لكني اعتقد �إن املطلوب
م ّنا كان �أكرث من ذلك بكثري  ،بل وكثري جد ًا
!
و�أدع ��و من منرب املدى اىل م�ؤمتر للمثقفني
العراقي�ي�ن على كافة م�ستويات ا�شتغاالتهم
 ،يط ��رح برنامج العمل الثق ��ايف للم�ساهمة
الفاعل ��ة بانتفا�ض ��ة �شعبية حتت ��اج اىل كل
الأدوار م ��ن خمتلف ال�شرائ ��ح االجتماعية

 ،وعل ��ى ر�أ�س ه ��ذه احلاجة تق ��ف �شريحة الذي حظي به املثقف قد �ساعدت يف تقدمي
املثقفني � ،شريح ��ة النخب التي على كاهلها املثق ��ف لر�ؤيت ��ه ّ
ال�شخ�صية ح ��ول احلراك
تق ��ع مهم ��ة امل�ساهم ��ة يف تطوي ��ر وتنظيم اجلماهريي ،ب�سرعة وتلقائية ،وقد الحظت
وتثوي ��ر الوع ��ي مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع حج ��م � ّأن و�سائ ��ل ال ّتوا�ص ��ل االجتماع ��ي �أخ ��ذت
امل�ساح ��ة الأو�س ��ع لعر� ��ض ر�ؤي ��ة املثقف ،
االنتفا�ضة ومهامها وم�آالتها القادمة !
باخت�ص ��ار �شديد �أق ��ول و�إن كان يف كالمي ويب ��دو يل � ّأن ّ
ال�شكل الف ّن ��ي املهيمن لر�ؤية
ال�سيا�س � ّ�ي
ق�سوة نجُ لِد �أنف�سنا بها :
املثق ��ف  ،ه ��و �صيغ ��ة املن�ش ��ور ّ
ّ
ال�ص ��ورة ،وهو ال�شكل
موقفن ��ا ل ��ك يك ��ن مب�ست ��وى االنتفا�ض ��ة املبا�ش ��ر مب�صاحبة ّ
والطموحها مبوقفنا  ،وعلينا �إعادة االجابة الأق ��رب لأ�صدق ��اء ومتابعي املثق ��ف  ،لذلك
على ال�س�ؤال املهم عن دور املثقف احلقيقي ق ّل ��ت الأ�ش ��كال الأدبية الأخ ��رى .والحظت
ال�صحف حتبذ
ال�صفح ��ات ال ّثقافي ��ة يف ّ
يف احل ��راك ال�شعبي اجل ��اري يف �ساحات � ّأن ّ
التحري ��ر عموم ًا وحت ��ت ن�صب احلرية يف ن�ش ��ر الق�ص� ��ص �أو الق�صائ ��د اخلا�ص ��ة
باحل ��راك اجلماه�ي�ريّ  ،وهو م ��ا ندعوه بـ
املحافظات املنتف�ضة ؟
(ف � ّ�ن املنا�سب ��ة) وغالب� � ًا ما يكون ه ��ذا ّ
الفن
ً
مرتبط� � ًا باملرحل ��ة اخلا�ص ��ة ب ��ه ،ورمبا ال
�صادق الطريحي :دور المثقف
ً
ال�صمود فن ّيا لأجيال �أخرى! لكننا
ي�ستطيع ّ
في الحراك الجماهيري
ـ كم ��ا �أرى ـ ن�ستطيع �أن ن�ستثني الكثري من
يف الب ��دء علينا �أن نع�ت�رف � ّأن هناك الكثري الأعمال الفنية ال ّت�شكيلية على اجلدران يف
من املثقف�ي�ن ال ّن�شطني �سيا�سي ًا واجتماع ّي ًا� ،ساحة ال ّتحرير.
ال�سيا�س � ّ�ي امل�ستق ��ل ولع ��ل املثق ��ف مل ين ��جُ من بع� ��ض عيوبه
ق ��د تبن ��وا خطابه ��م ّ
ب ��كل �صراح ��ة وو�ض ��وح ،وا�شرتك ��وا الفني ��ة ،وه ��و ي�ش�ت�رك يف ه ��ذه احلرك ��ة
ال�سابق ��ة ،رافع�ي�ن العل ��م اجلماهريي ��ة ،فق ��د الحظت تك ��رار البع�ض
يف ال ّتظاه ��رات ّ
العراق � ّ�ي وحده ،وقد تعر� ��ض الكثري منهم لأنف�سه ��م ،ورمب ��ا كان ��ت رّ
النج�س ّي ��ة ه ��ي
�إىل املط ��اردة امليداني ��ة ،ونلح ��ظ اليوم � ّأن
ال�صف ��ة الدّائمة لبع� ��ض املثقفني ،من خالل
ّ
ً
احل ��راك اجلماه�ي�ريّ قد ج ��ذب الكثري من ك�ث�رة �صوره مث�ل�ا ،بغ�ض النظ ��ر عن غاية
املثقفني ،ولع ��ل هام�ش (احلري ��ة) الب�سيط من�شوره!
(بع� ��ض ال�صح ��ف ،و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
والحظ ��ت � ّأن (املثقف�ي�ن) املرتبط�ي�ن
ال�سلط ��ة ،ر�سمي� � ًا ع�ب�ر وظائفهم
االجتماع ��ي ،املنتديات الأدبي ��ة والثقافية) ب�أح ��زاب ّ

التحا�ص�صي ��ة� ،أو ع�ب�ر عق ��ود م�ؤقت ��ة ،ق ��د
ال�صمت �أو احل ��ذر ،ومما ال
�أخ ��ذوا جان ��ب ّ
�ش � ّ�ك في ��ه � ّأن من�شوراتهم متث ��ل وجهة نظر
�أحزابهم ،فلي�س ملثل ه�ؤالء �شخ�صية ما!
�أ ّم ��ا �أن ��ا ف� ��أرى � ّأن احلي ��اة لن ت�ستم� � ّر �إال
بوجهيه ��ا املتناق�ض�ي�ن ،احل � ّ�ب وامل ��وت،
احل�ضور والغياب ،لذلك علينا � اّأل ن�ستجيب
ل�ص ��وت املنا�سبة فقط ،ب ��ل علينا �أن نعي�ش
طبيع ّي� � ًا ،فللث ��ورة وق ��ت ،وللح � ّ�ب وق ��ت،
وللموت وقت ،ولل�شعر وقت.
محمد مزيد :زلزال ال�شبان
ال�صغار
كتب ��تُ يف من�ش ��ور  ،عل ��ى �صفحت ��ي يف "
التوا�صل االجتماعي " � ،أن هذه الثورة �أو
االنتفا�ض ��ة  ،غريّت م�س ��ارات جوهرية يف
منظومة التفكري لدى املبدع العراقي  ،حتى
�إنن ��ي اخت�صرت احلكاية كله ��ا بالقول � ،إن
م ��ا كتبناه قبل الثورة �ش ��يء  ،وما �سنكتبه
بعده ��ا �ش ��يء �آخ ��ر  ،م�ستن ��د ًا اىل ر�ؤي ��ا
�شخ�صي ��ة �أرجو اال �أك ��ون مبالغ بها هي �أن
هذه الثورة فتح ��ت الأفق وا�سع ًا لكي ننهل
من معطياتها الإن�سانية والثورية و�أهدافها
املركزية يف التغيري  ،وعلى �إثر هذه الر�ؤيا
ب ��د�أت �أكت ��ب يومي ��ات الثورة و�أن ��ا �أعي�ش
حلظات �أنت�صارها املحتوم .
لق ��د �أعطان ��ا ه� ��ؤالء ال�صبي ��ة � ،أو ه� ��ؤالء

ال�شباب الثائرون در�س ًا يف الكتابة ال ميكن
لن ��ا اال �أن نتماه ��ى معه ونتفه ��م جيد ًا اىل
�أين نحن �سائ ��رون يف نهجنا بالكتابة  ،كل
الأجي ��ال الإبداعية �أكت ��وت باملا�ضي  ،وها
ه ��و احلا�ضر  ،حا�ضرن ��ا املتفجر بالثورة ،
يفتح لنا الطريق لكي نعيد النظر يف �أقانيم
ا�شتغالنا وطرائقنا يف التعبري والتفكري .
كنا نتمنى �أن يح�ص ��ل الزلزال �أو الإع�صار
يف حياتن ��ا الراك ��دة بع ��د �سق ��وط النظ ��ام
ال�ساب ��ق وكن ��ا نمُ ّني �أنف�سن ��ا يف �أن تنتهي
ه ��ذه الطبق ��ة ال�س ��وداء التي حتك ��م بالدنا
و�أن تزول من حياتن ��ا التي تتجه من �سيئ
اىل �أ�س ��و�أ ب�سبب �أنها جعل ��ت حركة البالد
تدور باالجت ��اه املعاك�س ل�صريورة احلياة
وتقدمها ذلك ب�سبب ما قام به �أركان ال�سلطة
بع ��د ال�سقوط من ال�سرق ��ات والنهب لرثوة
بالدنا وتزايد الفقر وتوقف التنمية � ،أقول
كن ��ا نتمن ��ى �أن يح�ص ��ل الزل ��زال  ،وهاهي
�أمنياتن ��ا تتحقق على يد �شبيبة بعمر الورد
لي�سبقون ��ا يف تطلعاته ��م و�أحالمهم مبئات
م ��ن ال�سن ��وات ال�ضوئية � .إنن ��ي �أتوقع �أن
ث ��ورة ت�شرين العظيمة �ستط ��وي اىل الأبد
واحدة من �أ�سو�أ �صفحات الت�أريخ العراقي
املعا�ص ��ر والتي كتبنا ف�صوله ��ا نحن ابناء
الأجي ��ال ال�سابق ��ة باخل ��وف واالنتظ ��ار
املمي ��ت ..ه ��ا هو ق ��د �أتى الطوف ��ان وعلينا
كمبدع�ي�ن �أن ن�سجل ح�ضورن ��ا يف مواكبة
�أحالم ه�ؤالء ال�شبان الثائرين .

مـــوجـــز �أنـبـاء الـمـــدن الـثــائـــرة
• بابل

المتظاهرون يغلقون الدوائر
الحكومية في محافظة بابل

جمل� ��س املحافظ ��ة" :الأو�ض ��اع م�ستتب ��ة يف
حمافظة بابل ولي�ست هناك �إال مظاهرات �سلمية
يطالب فيها املتظاهرون بحقوقهم يف اخلدمات
وتغيري الرئا�سات الثالث وتغيري الربملان و�سن
قانون انتخابي جديد وتغيري املفو�ضية العليا،
واملهم ه ��و �أن يحقق ��وا كل مطال ��ب املتظاهرين
لتهد�أ املظاهرات".
وكان ��ت م�صادر خربية قد ذكرت �أم�س �أن املئات
م ��ن املتظاهرين يف حمافظة بابل� ،أغلقوا اليوم
دوائ ��ر البلدي ��ة والوقف�ي�ن ال�شيع ��ي وال�سن ��ي
ومديري ��ة تربي ��ة باب ��ل يف مدين ��ة احلل ��ة مركز
املحافظة.

�أعلن ��ت ع�ض ��و يف جمل� ��س حمافظ ��ة باب ��ل �أن
املتظاهري ��ن �أغلق ��وا الدوائ ��ر احلكومي ��ة يف
املحافظ ��ة و�أعلنوا حداد ًا عل ��ى �أرواح ال�ضحايا
�أم�س الأحد 8 ،كانون الأول .2019
و�صرح ��ت ع�ضو جمل�س حمافظ ��ة بابل� ،سهيلة
عبا�س ب�أنه�" :أعلن املتظاهرون �أم�س حداد ًا على
�أرواح ال�شهداء الذين �سقطوا يف املظاهرات يف
النجف ويف ذي قار و�أغلقوا كل الدوائر".
ونفت عبا�س وقوع ا�شتب ��اكات بني املتظاهرين
والقوات الأمنية وقالت" :مل حت�صل ا�شتباكات
بني القوات الأمنية واملتظاهرين وتقوم القوات • النجف
المدار�س ت�ضرب عن الدوام..
الأمني ��ة بحماي ��ة املتظاهري ��ن واملظاه ��رات
نظم عدد من الطلبة يف حمافظة النجف� ،صباح
�سلمية".
وع ��ن الأو�ض ��اع يف حمافظة باب ��ل قالت ع�ضو �أم�س الأحد ،تظاهرة من �ساحة ثورة الع�شرين

قرب مرقد احلكيم� ،إىل �ساحة ال�صدرين حيث مفتوح ��ة ،م�ؤك� �دًا �أن “جامعة الكوف ��ة التزال
موقع االعت�صام ،وذلك بعد �إ�ضراب عن الدوام م�ستم ��رة يف اال�ضراب منذ ال� �ـ 25من ت�شرين
�شم ��ل املدار� ��س الأهلية وع ��دد ًا م ��ن املدار�س االول املا�ضي”
احلكومية يف االحياء ال�شمالية للمحافظة.
ون�ش ��ر نا�شط ��ون عل ��ى �صفحاته ��م يف مواقع
التوا�صل االجتماعي � ،إن “�إ�ضراب ًا عن الدوام • الديوانية
يوم “احتجاجي �أكدوا خريطة
�شمل كل املدار�س الأهلية يف املحافظة ،وبع�ض
المطالب ال�شعبية ”
املدار� ��س احلكومية يف الأحي ��اء ال�شمالية من
املحافظة”.
و�أ�ضاف ��وا �أن “ع ��دد ًا من الطلب ��ة جتمعوا يف تظاهر املئات من مواطني حمافظة الديوانية،
�ساح ��ة ث ��ورة الع�شري ��ن حي ��ث مرق ��د املرجع احتجاج� � ًا على ت�أخر تنفي ��ذ املطالب ال�شعبية،
حمم ��د احلكي ��م حامل�ي�ن �ص ��ور ال�ضحايا من وللت�ضام ��ن م ��ع �أح ��داث جم ��زرة ال�سن ��ك ،
املتظاهري ��ن الذي ��ن �سقط ��وا يف �ساح ��ة ثورة وانطلق ��ت التظاه ��رة م ��ن �ساح ��ة اعت�ص ��ام
الع�شري ��ن ق ��رب املرق ��دّ ،
ونظم ��وا م�س�ي�ر ًة �شهداء � 25أكتوبر �إىل مبنى حمكمة ا�ستئناف
توجهوا به ��ا �إىل �ساحة ال�صدرين حيث موقع القاد�سية االحتادية للمطالب ��ة ب�سرعة �إ�صدار
قرارات املحكمة بحق ال�ضباط املت�سببني بقتل
االعت�صام.
و�أ�ش ��ار احد النا�شط�ي�ن �إىل �أن “معظم الطرق املتظاهرين  ،واي�ض ��ا �إنزال �أق�صى العقوبات
واجل�س ��ور وال�ساح ��ات يف املحافظة ما زالت بحق املت�سببني بقتل �أبنائهم

جولة �سريعة في معقل الحرية
 رفعة عبد الرزاق حممد
من���ذ ال�صب���اح الباكر له���ذا الي���وم الأح���د  8كانون
الأول  2012ق���ررت التج���ول يف الأماك���ن الت���ي
�شه���دت الأح���داث اجل�س���ام قب���ل يوم�ي�ن � ،أح���داث
الغ���در ب�أبطال ثورة العراق الكربى  ،ثورة ت�شرين
، 2019وكان���ت البداي���ة عندم���ا ا�ستقللت زورق ًا
( بل���م) م���ن اجلان���ب الغربي م���ن بغ���داد عند حملة
الكرمي���ات عرب بي اىل اجلانب الآخر حيث مديرية
ال�شرطة النهري���ة وولوجي �ش���ارع النهر  ،وهالني
حجم الدمار واحلرق الذي طال العديد من البنايات
واملحال التجارية ب�سبب مقذوفات ال�سلطة البائدة
 ،واملنطق���ة �شب���ه مهج���ورة �إال من الأع���داد الكبرية
م���ن ما ت�سمى قوات مكافح���ة ال�شغب  ،ومن الوهلة
الأوىل يتجل���ى �أن ه����ؤالء مغلوب���ون عل���ى �أمرهم ،
ولعله���م يف دواخلهم ي�شاط���رون الثائرين امل�شاعر
نف�سه���ا لوال الأم���ر الع�سكري ! يب���دو عليهم االعياء
واالنه���اك  ،ول���و كانت ل���دى الث���وار امل�ساملني خطة
ع���زوم ونية ( مبيتة) ل���كان اخرتاقهم �أمر ًا مي�سور ًا
 ..ر�أي���ت بقايا بناي���ة بيت اللن���ج والأمل يعت�صرين
ملعرفت���ي التام���ة بتاريخه���ا و�أحواله���ا  ،وم���ررت
ب�أبني���ة جماورة لغرفة جتارة بغ���داد مل تزل رائحة
احلرائ���ق تنبع���ث منه���ا  ..ق���ررت �أال ادخ���ل حمل���ة
العمار واجلنابيني مث���ل الأيام ال�سابقة لكني �أ�صل
اىل �ساح���ة الوثب���ة  ،ب���ل �أوا�صل ال�س�ي�ر يف �أماكن
الت�ص���ادم بني الثائرين وق���وات ال�سلطة و�أزالمها ،
وجنحت باملرور من فتحة �ضيقة يف اجلدار الكبري
عن���د بداية �شارع الر�شيد حي���ث بناية �شركة حافظ
القا�ض���ي وحمل امل�صور ال�شهري �إر�شاك وهو اليوم
حم���ل لبيع الألب�سة الريا�ضي���ة  ،وقد اعتلى اجلدار
العايل عدد من ال�شبان املعتمرين للخوذ وهم يقفون
بكل عنف���وان ملوحني بعالمات الن�صر  ،واعتقد �أن
الن�ص���ر كان حليفهم يف الف�ت�رة املا�ضية من الثورة
ملا �شهدناه م���ن تطورات خطرية يف م�سار تاريخنا
احلدي���ث جرت ب�سب���ب الث���ورة  ،الت���ي مل ي�شهدها
تاريخ العراق يف كل ادواره ..
�ساح���ة حافظ القا�ضي من اجلهة الت���ي ي�ستقر فيها
الث���وار والن�ص���ف الأول م���ن ج�س���ر الأح���رار عليه
عالمات التنظيف والعناية من قبل فرق املتطوعني
لأعم���ال التنظي���ف و�سائ���ر الأعم���ال البلدي���ة  ،على
العك����س متام ًا من اجلهة الت���ي خلف اجلدار الكبري
الذي نوهت به ،فبقايا املعارك من �إطارات حمروقة
و�أن���واع الأحجار الكب�ي�رة وال�صغ�ي�رة والنفايات
وطفح املجاري يجعل التجول �صعب ًا للغاية  ،ويبدو
�أن ال�سلط���ات الع�سكرية متن���ع من دخول اخلدمات
البلدية كخوفها من دخول ال�شبان املتطوعني ..
يف اجله���ة ( النظيف���ة ) م���ن املنطق���ة ت���رى التكافل
االجتماع���ي ب�ي�ن ال�شب���ان ب�أجم���ل �ص���وره  ،وخيم
املعت�صم�ي�ن مغط���اة ب�أغطية �ضد املط���ر واجللو�س
فيها �أمر ممتع للغاية فال�شاي على الطريقة العراقية
واملعجن���ات ال�شعبي���ة حا�ض���رة لكل م���ن يدخل تلك
اخلي���م  .وبع����ض حم���ال بي���ع الألب�س���ة الريا�ضي���ة
مفتوح���ة بح���ذر عل���ى الرغم م���ن وقوعه���ا يف قلب
منطق���ة الت�ص���ادم يف الأي���ام ال�سابق���ة  ،وال ي�شوب
امل�شه���د �س���وى �س���واد الأبني���ة املحرتق���ة وح�س���رة
الكثريين على �ضياع �أموالهم و�إن كان لهم �أمل كبري
بتعوي�ضات اجلهات املعنية ملا تعر�ضوا له .
وا�صل���ت ال�س�ي�ر يف �ش���ارع الر�شي���د و�ص���و ًال اىل
منطق���ة ال�سنك  ،واحلقيقة �إن املحالت التجارية يف
ال�شارع تتح���دى اخل�ضوع للأم���ر الواقع  ،فالكثري
منه���ا مفتوح���ة وتعر�ض ب�ضائعها ب�ش���كل طبيعي ،
ولكن عالمات احليطة واحلذر بادية كما ارى  .حب
العمل والع���ودة اىل �إيقاع احلي���اة اليومية تتجلى
هنا  ،ويف الوقت نف�سه فان اال�ستياء والغ�ضب عام
عل���ى �إجراءات ال�سلطة التي �أو�صلت الأمور اىل ما
و�صلت �إلي���ه من قتل وتروي���ع وا�ستخفاف ب�أماين
النا����س ومطاليبه���م .منطق���ة ال�سن���ك واخل�ل�اين
وجدته���ا الي���وم وك�أن �شيئ ًا مل يك���ن � ..إ�صرار على
احلي���اة احلرة � ،أرى باع���ة ( الب�سطيات ) قد عادوا
اىل املنطق���ة الت���ي جرت عليه���ا قبل �ساع���ات �أفظع
االح���داث الدامي���ة  ،ي�ستهزئ���ون بالقتل���ة املجرمني
 ،و�أغلبه���م ي�ش�ي�رون اىل جه���ات (معروف���ة ) قامت
بالقتل واحلرق .
منطق���ة ال�سن���ك وبعده���ا �ساح���ة اخل�ل�اين  ،دخلتا
تاريخن���ا الوطن���ي بكل قوة  ،تاري���خ ا�صطبغ بلون
الدماء التي اريقت والأرواح التي �أزهقت من ابنائنا
�شباب الع���راق الذي �أعاد الأمل البا�سم للجميع بعد
�سبات اعتقدنا وهما بدميومته  ،الأمل بوطن جديد
 ،يطل من �أكف تتلم�س احلرية احلمراء :
ول���ل���ح���ري���ة احل�����م�����راء ب���اب
ب����ك����ل ي������د م�������ض���رج���ة ت����دق
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وم�����ـ�����������ض�����ات

ال�ش��موع تغط��ي "اخل�لاين" لي�لا ونه��ارا

 عامر م�ؤيد

نا�شطون يتداولون اختطاف نا�شطني من كربالء

الحزن يخيم على
المتظاهرين المتواجدين
في �ساحة الخالني وج�سر
ال�سنك فدم ال�شهداء الى
الآن لم يجف من على
االر�صفة وال�شوارع بعد
حادثة هجوم الم�سلحين
الملثمين.
اماكن �سقوط ال�شهداء
لحظة تعر�ضهم
لالطالقات النارية،
�أحيطت بال�شموع وتجمهر
اال�صدقاء حولها ،بع�ضهم
يبكي والآخر ي�ستذكر
المواقف.
العل ��م العراق ��ي كان مرمي ��ا عل ��ى
االر� ��ض ومغط ��ى بالدم ��اء ،فاح ��د
ال�شه ��داء كان يرتدي ��ه و�سق ��ط مع ��ه
لريتق ��ي �شهي ��دا يف �سم ��اء الوط ��ن،
وت�ستم ��ر االحتجاج ��ات م ��ن بع ��ده.
زي ��ن العابدي ��ن يو�س ��ف – كان احد
املتواجدي ��ن يف �ساحة اخلالين ليال
ق ��ال يف حديث ��ه لـ(االحتج ��اج) ،ان
"التواجد يف ال�ساحة هو ال�ستذكار
م ��ن رحل ��وا بالهج ��وم امل�سل ��ح الذي
ا�ستهدف املحتجني".
وب�ي�ن ان "رد اجلمي ��ل لل�شه ��داء هو
البق ��اء عل ��ى موقفه ��م واال�ستم ��رار
يف االحتجاج ��ات حل�ي�ن حتقي ��ق
املطال ��ب وه ��ذه لي�ست امل ��رة االوىل

الت ��ي يتعر�ض فيه ��ا املتظاهرون اىل
الهجوم ولكنهم مل ين�سحبوا".
وا�شار اىل ان "املوقف حمزن فاماكن
�سق ��وط ال�شه ��داء حماط ��ة بال�شموع
والبع� ��ض مالب�سه ��م متواج ��دة على
االر�ض اىل الآن" ،مبينا ان "ال�ساحة
مغطاة بال�شموع على مدار ال�ساعة".
وب�ي�ن ان "الكث�ي�ر م ��ن العوائل اتت
يف ال�صب ��اح نح ��و �ساح ��ة اخل�ل�اين
وا�شعل ��ت ال�شم ��وع وكذل ��ك عوائ ��ل
ال�شه ��داء مل ت�ت�رك اماك ��ن مغ ��ادرة
ابنائهم للحياة".
ليل ��ة اخل�ل�اين مل متر عن ��د هذا احلد
فق ��ط ،ب ��ل �شه ��دت اختط ��اف  11من
ن�شط ��اء كرب�ل�اء كان ��وا ق ��د قدم ��وا

نائ ��ب �سكرتري احتاد الطلبة عبد الله
لطيف قال يف ت�صريح لـ(االحتجاج)،
ان "جمموعة من النا�شطني تعر�ضت
يف كرب�ل�اء للتغيي ��ب الق�س ��ري بع ��د
ان �شارك ��وا يف تظاه ��رات �ساح ��ة
التحري ��ر ،وعن ��د عودته ��م اىل
مدينتهم ،قام ��ت قوة جمهولة الهوية
باختطافهم .وهم:
حمم ��د الطح ��ان ،م�صطف ��ى كاظ ��م،
علي ك ��رمي الكرع ��اوي ،علي �صاحب
الن�صراوي ،احمد علي ال�شامي ،علي
اىل العا�صم ��ة بغ ��داد للم�شارك ��ة يف وهم يف طريق عودتهم من بغداد �إىل ك ��رمي ماج ��ان ،ح�سني حي ��در حممد،
االحتجاج ��ات املندلع ��ة من ��ذ اربعني كربالءحيث دع ��وا الأمم املتحدة �إىل غ�س ��ان فا�ض ��ل �آل ع ��امي ،مرجت ��ى
يوما يف �ساحة التحرير.
توفري مزيد من احلماية للمتظاهرين ابراهي ��م فا�ض ��ل اجلب ��وري ،ح�سام
نا�شطون اكدوا اختطاف � 11شخ�ص ًا ال�سلميني.
عب ��د زيد ،مرت�ضى ن�صر الله ،خ�ضري

بينما كان ي�سعف �شهيداً ،ارتقى �شهيداً هو الآخر،

عبا�س .وبني ا�ستنكار "احتاد الطلبة
ا�ستخدام ه ��ذه الو�سائل يف حماولة
لقم ��ع االنتفا�ض ��ة ولرتهي ��ب الفئات
وال�شرائ ��ح امل�شارك ��ة فيه ��ا ال �سيم ��ا
الطلب ��ة وه ��م يف مقدمته ��ا .كم ��ا ان
هذه اال�سالي ��ب تعد انتهاكا د�ستوريا
�ساف ��را حل ��ق التجم ��ع والتظاه ��ر
ال�سلمي ف�ض ًال عن انه انتهاك حلقوق
املتظاهرين ال�سلميني".
اذ يدي ��ن احت ��اد الطلب ��ة الع ��ام يف
جمهوري ��ة الع ��راق اختطاف الزمالء
الطلب ��ة وم ��ن معه ��م م ��ن النا�شط�ي�ن
ويطالب اجلهات االمنية ذات العالقة
ببذل ق�ص ��ارى جهوده ��ا للك�شف عن
م�صريهم ،نحمل قيادة عمليات بغداد
امل�س�ؤولية كاملة نتيجة عدم حر�صها
عل ��ى حي ��اة ال�شب ��اب امل�شارك�ي�ن يف
انتفا�ضة ت�شرين ال�شعبية.
ودعت الأمم املتحدة �إىل توفري مزيد
م ��ن احلماية للمتظاهري ��ن ال�سلميني
يف الع ��راق ،حم ��ذرة م ��ن �أن "عن ��ف
الع�صابات املنبثق عن الوالء للخارج
قد ي�ضع العراق يف م�سار خطري".
وقالت املمثلة اخلا�ص ��ة للأمني العام
ل�ل��أمم املتح ��دة يف الع ��راق جين�ي�ن
هيني�س-بال�سخ ��ارت�" :إن القت ��ل
املتعم ��د للمتظاهرين الع ��زل على يد
عنا�ص ��ر م�سلح ��ة لي� ��س �س ��وى عمل
وح�ش ��ي �ضد �شعب العراق" ،م�ضيفة
�أن ��ه "يج ��ب حتدي ��د هوي ��ة اجلن ��اة
وتقدميه ��م �إىل العدالة دون ت�أخري".
وحث ��ت اجلي� ��ش العراق ��ي "عل ��ى �أال
يدخ ��ر جه ��د ًا حلماي ��ة املتظاهري ��ن
ال�سلمي�ي�ن من العنف ال ��ذي تقوم به
عنا�صر م�سلحة تعمل خارج �سيطرة
الدولة".

 يحيى ال�سماوي
يـا �سـا�سـ َة الـ�صـدفـةِ قـد َ�شـ َّوهْـتـم الـحـيـا َة فـي عـراقِـنـا
الـجـمـيـ ْل
َفـ َويـلـكـم مـن غ َ
ـ�ض ِـب الـ�شـع ِـب �إذا ا�سـتـفـ َّز ُه الـفـا�سـ ُد
والـ�س ُ
ـارق والـعـمـيـ ْل
جـمـيـعُـكـ ْم " �أبـرهـ ُة ال ِّ
ـ�ضـ ِّلـيـ ْل " ..
ـ�صـر بـالـجـنـدِ وال بـ
لـنْ ُتـرعِ ـبـوا �شــب َ
ـاب هـذا الـع ِ
"الـفِـيـ ْل"
َ�شـبـابُـنـا  :طـيـ ُر " �أبـابـيـ َل " و�صـخـ ُر عـزمِ ـهـم " ِ�ســجِّ ـيـ ْل "
***
نـحـن ـ الـ�شـعـرا َء ـ جـمـيـعـنـا نـكـتـب قـ�صـائـدنـا بـالـحـبـر ..
�إلآ فِـتـيـ ُة و�شــبـابُ �سـاحـةِ الـتـحـريـر فـ�إنـهـم يـكـتـبـونـهـا
بـدمـائـهـم ..
لـذا  :فـهـم الأ�شـعـ ُر مـنـا جـمـيـعـا ..
***
الـمـعـلـقـاتُ لـيـ�سـتْ �ســبـعــ ًا ..
�إنـهـا ثـمـان� :سـبـ ٌع عُـ ِّلـقـنَ عـلـى جـدران الـكـعـبـة ..
والـثـامـنـة عُـ ِّلـقـتْ على َجـب َِـل �أُحُ ـد الـثـورة فـي الـمـطـعـم
الـتـركي !
***
ال�شهيد الذي ح ّل َق من ج�سر النا�صرية نحو ال�سماء
ترك حذاءه امللون باللونني الأ�سود والأحمر ...
الأ�سود :لون لثام وم�صري مُطلقي الر�صا�ص ..
والأحمر :لون �شارة الأركان التي يحملها اجلرنال ..
اجلرنال الذي �أ�صدر الأمر لذئابه بنه�ش �أج�ساد الغزالن

ح���ك���اي���ة ���ش��ه��ي��د

البط��ل الثائ��ر م�صطف��ى العب��ودي وحكاي��ة فاجع��ة النا�صري��ة

 ما�س القي�سي
"انا ال�شهيد القادم ،ذي قار تنزف
دماء ،فال طاب لنا العي�ش واخوتنا
ً
ي�ست�شهدون دون ذنب" ،عبارة
موجعة كتبها الثائر والنا�شط
املدين واملتطوع يف احل�شد ال�شعبي
(م�صطفى العبودي) كق�صة حدث
يومي على ح�سابه ال�شخ�صي يف
موقع التوا�صل االجتماعي (في�س
بوك) قبيل ا�ست�شهاده ،مت�ضامنا
كعادته مع اخوته الثوار الذين
�سقطوا �شهداء يف احداث جمزرة
النا�صرية بتاريخ  27ت�شرين الثاين
املن�صرم.
م�صطفى عب ��د احل�سني العبودي �ش ��اب من مواليد،
 2004م ��ن حمافظة النا�صرية ،در� ��س حتى مرحلة
االعدادي ��ة ومار� ��س العم ��ل احل ��ر يف متج ��ر لبي ��ع
الهوات ��ف اخلليوية ،ولقد عمل منذ �سنوات كنا�شط
يف منظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين ،منه ��ا امل�شارك ��ة يف
حمالت التربع ��ات لإغاثة واعالة النازحني يف فرتة
احتالل (داع�ش) لبع�ض مناطق العراق ،كما كان احد
منت�سب ��ي هيئ ��ة احل�شد ال�شعبي مل ��دة عامني ،وبهذا

ال�ص ��دد حدثنا �صديق ��ه النا�شط املدين حي ��در فليّح
قائ�ل�ا" :التحق م�صطفى باحل�ش ��د ال�شعبي لأهداف
وطني ��ة ان�سانية ،فقد �شارك يف معارك حترير املدن
املحتلة حين ��ذاك و�ساهم اي�ض ��ا يف اعانة النازحني
وعوائ ��ل ال�شهداء ،اب ��ان تلك االح ��داث ومع ذلك مل
يح�صل على اي فائدة مادية كتعوي�ض حاله حال كل
املنت�سبني ال�شرفاء" وعن فرتة التحاقه بالتظاهرات
يف انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن قال حيدر�" :ش ��ارك م�صطفى
يف التظاه ��رات م ��ن اول اي ��ام اندالعه ��ا يف مدين ��ة
النا�صري ��ة ،بالتزام ��ن مع حرك ��ة االحتجاج هنا يف
بغ ��داد" .م�ؤك ��دا على انه ان�س ��ان ذو مواقف وطنية
ور�صي ��د حافل بالفعالي ��ات وامل�ش ��اركات االن�سانية
على مر �سن ��وات قبل بدء احل ��راك الثوري االخري.
ي ��درك م�صطفى متام ��ا ماهي واجبات ��ه جتاه وطنه
وي�سع ��ى بالعمل عليه ��ا ويف املقابل ي�شعر بانه فاقد
حلقوقه امل�شروع ��ة ،فاندفع للت�ضام ��ن مع انتفا�ضة
ت�شري ��ن وبه ��ذا ال�ش� ��أن عق ��ب حي ��در قائ�ل�ا" :كان
م�صطفى يت�س ��م بروح وطنية عالي ��ة وي�شعر بعمق
انتمائ ��ه لوطن ��ه ،لذل ��ك كان ��ت االنتفا�ض ��ة بالن�سبة  25ت�شرين االول اذ كان متظاهرا وم�سعفا للجرحى
ل ��ه فر�ص ��ة للتعب�ي�ر ع ��ن حب ��ه لهويت ��ه العراقي ��ة" .ونا�شطا يف تنظيم مرا�سيم التعزية لرفاقه ال�شهداء
وع ��ن م ��دى تفاعل ��ه ودوره يف التظاه ��رات ا�ضاف يف �آن واح ��د .وفيما يخ�ص احداث املجزرة االليمة
حي ��در بقول ��ه" :كان حمط انظار اجلمي ��ع واملحور الت ��ي ح�صل ��ت يف مدين ��ة النا�صري ��ة بتاري ��خ 27
اال�سا�س ��ي يف تنظيم اي فعالي ��ة او ن�شاط نقوم به ،ت�شرين الث ��اين والتي اودت بحياة الكثريين وعلى
ميث ��ل قوة اجلذب لنا للتوجه والتفاعل" م�شريا اىل اثرها ا�ست�شهد م�صطفى ،يقول حيدر" :يف يوم 23
كونه م�ش ��ارك يف انتفا�ضة مدينة ذي قار منذ مطلع حتدي ��دا مت اختطاف احد الن�شط ��اء املدنيني ،وعلى
ت�شرين الأول/اكتوبر حتى توقفت ،ثم عاد معها يف اث ��ره قمنا بالتوج ��ه اىل مديرية ال�شرط ��ة للمطالبة

ب ��ه �سلمي� � ًا ،وكان م�صطف ��ى رحمه الله معن ��ا ،بينما
تعر�ضن ��ا لهجوم من قبل الق ��وات االمنية ا�سفر عن
�سق ��وط �سبع ��ة �شهداء حينه ��ا ،مما دفعن ��ا للمطالبة
مبعاقب ��ة املدي ��ر امل�س� ��ؤول يف مديري ��ة ال�شرط ��ة
واملدع ��و (اب ��و الولي ��د) حت ��ى مت ��ت اقالت ��ه نتيجة
ال�ضغ ��ط املتوا�صل من طرفنا ،وقد مرت ب�ضعة ايام
حت ��ى مت اح�ضار (جمي ��ل ال�شمري) املته ��م بجرائم
�سابق ��ة وال ��ذي رف� ��ض ذل ��ك مبدئيا ولك ��ن ُاجرب من

قب ��ل رئي� ��س ال ��وزراء (اب ��ن النا�صري ��ة!) لتن�صيبه
رئي�سا خللية االزمة بكل ت�شكيالتها ورئي�س اللجنة
االمني ��ة للمحافظة يف ي ��وم  27ت�شرين .االمر الذي
ادى اىل تطبيق االحكام العرفية علينا".
ال�ساب ��ع والع�شرين من ت�شرين الثاين تاريخ دموي
لأهايل مدين ��ة النا�صرية املفجوع ��ة اذ �شهدت ليلته
تل ��ك املج ��زرة يف �ساح ��ة احلبوبي ،ويعق ��ب حيدر
م�ست�أنف ًا بقوله" :ليل ��ة يوم  27دخلت علينا ،ونحن
معت�صم ��ون داخ ��ل خيمن ��ا ،ق ��وة ملثمة م ��ن قوات
التدخل ال�سري ��ع بزيهم الع�سك ��ري الر�سمي ،بوجه
ح�س ��ن يعرب ��ون ع ��ن ح�س ��ن نواياه ��م جتاهن ��ا اذ
�شاركون ��ا ان�شطتنا واكدوا عل ��ى موقفهم االيجابي
وانه ��م �سيقوم ��ون بحمايتن ��ا ،االم ��ر ال ��ذي جعلنا
ن�ؤم ��ن له ��م حتى و�ص ��ل بنا احل ��ال لإر�س ��ال مفرزة
طبي ��ة ت�سانده ��م عن ��د احلاج ��ة ،وق ��د ان�سحبوا يف
ح ��دود ال�ساعة الثاني ��ة ع�شرة ليال ح�ي�ن كان عددنا
م ��ا يق ��ارب � 70شخ�ص ��ا" .م�ؤك ��دا عل ��ى ان ال�ساحة
غالب ��ا ما تكون خالية عند ع ��دم وجود حالة طوارئ
ت�ستدع ��ي ح�ض ��ور اعداد م ��ن املتظاهري ��ن .ويتابع
حي ��در قائال" :على حني غرة ونحن نائمون يف ليلة
 28تدخل ال�ساحة �سيارة من نوع همر وتقوم بر�ش
الكاز ال�سائ ��ل بني خيمنا ،بهدف احراقها بوجودنا،
مم ��ا رفع حالة الت�أهب لدين ��ا وقمنا بطلب الدعم من
بقي ��ة املتظاهرين عرب الهواتف ،حت ��ى و�صل العدد
حل ��دود االلف تقريبا .االمر الذي �ساعدنا يف منعهم
م ��ن القيام بحرق خيمنا وادى اىل تراجعهم والبدء

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

برمي الر�صا�ص �صوبنا".
وق ��د كان م�صطف ��ى اثن ��اء تلك االح ��داث يف منزله،
ال ي�ستطيع الو�ص ��ول ل�ساحة احلبوبي نتيجة قطع
الطرق امل�ؤدية ،بينما ق ��ام بتح�شيد اجلماهري لدعم
املعت�صم�ي�ن هن ��اك ،وعق ��ب حي ��در بقول ��ه�" :سق ��ط
يف البداي ��ة �سبع ��ة �شه ��داء منا وق ��د ا�ستم ��ر رمينا
بالر�صا�ص حتى �صباح يوم  29اذ ا�سفر عن �سقوط
� 17شهي ��دا وبقي العدد يف تزاي ��د ،ويف ذلك الوقت
التح ��ق بنا م�صطفى واقارب ��ه وبا�شر بنقل ال�شهداء
واجلرح ��ى حتى ا�صي ��ب بطلق ر�صا� ��ص يف ر�أ�سه
ت�سبّب يف نزيف الدم من عينه ثم مت نقله للم�ست�شفى
حيث تويف يف اليوم التايل".
ويختت ��م حي ��در حديث ��ه مت�أ�سف ��ا بقول ��ه "فاجع ��ة
مدينتي ا�سفرت عن وق ��وع م�أ�ساة حقيقية اذ و�صل
عد اجلرح ��ى لـ  400جريح ،وي�سق ��ط منهم كل يوم
�شهداء جدد "حالة من احلزن واالمل امل�ضني خيمت
عل ��ى ازقة واحياء حمافظة مل ترد من حراكها �سوى
ا�سرتداد حقها يف العي�ش بكرامة".
م�صطف ��ى العب ��ودي ثائر عظي ��م انتقاه رب ��ه �شهيدا
كما متنى كغ�ي�ره من الثوار االح ��رار ،نعم قد رحل
لكن بق ��ي رمزا لروح احلما� ��س الوطني والت�ضامن
االن�س ��اين م ��ع ابن ��اء وطنه ام�ل�ا بع ��راق جديد حر
م�س ��امل �آم ��ن ومزدهر� ،ش ��ارك م�ضحي ��ا بروحه يف
�سبي ��ل فتح اول ب ��اب نحو طريق بن ��اء الوطن وقد
حمّلن ��ا نح ��ن م ��ن بقين ��ا م�س�ؤولي ��ة ال�صم ��ود حتى
النهاية.

