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 متابعة االحتجاج 

�سهدت مدينة النا�سرية، 
مركز حمافظة ذي قار، 

�سباح ام�س، توتًرا �سديًدا، 
تطور اإىل �سدامات بني 

املتظاهرين والقوات االأمنية، 
املكلفة بحماية جامعة العني 
التابعة لزعيم ائتالف دولة 
القانون، نوري املالكي، وذلك 

يف تطور ياأتي ع�سية اإعالن 
قائد �سرطة ذي قار العميد 

نا�سر االأ�سدي، عزم قواته 
فتح جميع اجل�سور والدوائر 

واملدار�س يف املحافظة، 
وح�سر التظاهر ب�ساحة 

احلبوبي فقط.

وعم���د املتظاه���رون يف �شاع���ات ال�شباح 
احل�ش���ارات  ج�ش���ر  غل���ق  اإىل  االأوىل، 
والن�ش���ر، وتقاط���ع البهو، و�ش���ط املدينة 
باالإط���ارات املحرتق���ة، باالإ�شافة اإىل غلق 
االأهلي���ة،  مزاي���ا  وجامع���ة  الط���ب،  كلي���ة 
الع���ن االأهلي���ة  والتوج���ه نح���و جامع���ة 
لغلقه���ا، يف خط���وة ت�شعيدي���ة ال�شتمرار 

الع�شيان املدين، بح�شب �شهود عيان.
و�ش���ول  "ح���ال  اإن���ه  ال�شه���ود،  وق���ال 
املتظاهري���ن بالق���رب م���ن حمي���ط جامعة 
الع���ن، اأطلقت الق���وات االأمنية، العيارات 
الناري���ة يف اله���واء لتفري���ق املتظاهرين، 
االأم���ر الذي دفعه���م اإىل الرد عل���ى القوات 

باحلجارة".
واأ�شفرت تل���ك ال�شدامات الت���ي ا�شتمرت 
الأكرث م���ن �شاعتن اإىل "اإغ���الق اجلامعة، 

و�شق���وط ثالثة متظاهري���ن، اأحدهم فارق 
م�شت�شف���ى  اإىل  و�شول���ه  ح���ال  احلي���اة 
احل�ش���ن التعليم���ي و�ش���ط النا�شري���ة"، 

بح�شب م�شدر طبي.
اأ�ش���اف امل�ش���در اأن "املتظاه���ر الذي قتل 
ا�شم���ه ولي���د غ���امن اخلفاج���ي، وه���و من 
�شكنة حي �شومر يف املحافظة"، الفًتا اإىل 
اأن "اجلريح���ن اأ�شيب���ا بطلق ن���اري لكن 

حالتهما ال�شحية م�شتقرة".

واأظهرت مقاطع فيدي���و تداولها نا�شطون 
عل���ى مواقع التوا�ش���ل االجتماعي، رجال 
االأمن وهم يوجه���ون وابال من الر�شا�ص 
باجت���اه �ش���دور املتظاهري���ن يف حماولة 
لتفريقه���م، فيم���ا ياأت���ي ه���ذا الت�شعيد يف 
حتٍد ملا اأعلن عنه قائد ال�شرطة، الذي وعد 
بفتح كاف���ة اجل�ش���ور والط���رق والدوائر 

احلكومية واملدار�ص واجلامعات.
وكان متظاه���رون غا�شب���ون، ق���د اقدموا 

ج�ش���ري  قط���ع  عل���ى  االثن���ن،  ام����ص 
احل�ش���ارات والن�ش���ر وتقاط���ع البهو يف 

مدينة النا�شرية، مركز حمافظة ذي قار.
وقال مرا�شل )االحتج���اج( اإن متظاهرين 
اأحرقوا اط���ارات ال�شيارات عند مقرتبات 
ج�شري احل�ش���ارات والن�شر، وكذلك يف 
تقاطع البهو، ومنعوا ال�شيارات من عبور 
اجل�شور، يف اطار االحتجاجات ال�شعبية 
املطالبة بتغيري الطبقة ال�شيا�شية احلالية، 

وت�شامن���ًا مع مطال���ب املحتجن يف باقي 
املحافظات العراقية".

وا�ش���اف ان جمموع���ة م�شلح���ة اعت���دت، 
م�ش���اء اأم����ص االول االأح���د، عل���ى اإح���دى 
العي���ادات يف مدين���ة النا�شري���ة، بغر�ص 
ابتزازها؛ حيث قام���وا بتخريب االأبواب 
مينعه���م  اأن  قب���ل  النواف���ذ،  وتك�ش���ري 
وي�شلمونه���م  ويعتقلونه���م  املتظاه���رون 

للقوات االأمنية.

م���ن جانب اآخ���ر اأعلن متظاه���رو حمافظة 
الديواني���ة ع���ن قراره���م باإيق���اف العم���ل 
واإىل  فق���ط  الدول���ة  لدوائ���ر  باالإ�ش���راب 

اإ�شعار اآخر.
وجاء يف بيان �شاح���ة اعت�شام الديوانية 
ال���ذي اطلع���ت )االحتج���اج( عل���ى ن�شخة 
من���ه ام�ص االثن���ن مان�شه: اأن���ه "متا�شيًا 
م���ع الو�ش���ع الراه���ن ال���ذي مير ب���ه بلدنا 
العزيز وامل�شتجدات ال�شيا�شية واحرتاما 

وتقدي���رًا لتو�شي���ات املرجعي���ة الر�شي���دة 
ومع بيان �شاحة احلبوبي قرر ثوار �شاحة 

ال�شهداء �شاحة اعت�شام الديوانية".
واأقر البيان عدة نق���اط  هي "اأوال: اإيقاف 
العمل باالإ�شراب لدوائر الدولة فقط ويف 
الوقت احلايل واإىل اإ�شعار اآخر بقرار من 

ال�شاحة وح�شب املتغريات ال�شيا�شية". 
االأمني���ة  الق���وات  عل���ى  يج���ب  "ثاني���ا: 
اال�شتق���رار  و  االأم���ن  حف���ظ  تتحم���ل  اأن 
وحماية �شاح���ات االعت�شام واملتظاهرين 

ال�شلمين".
"ثالث���ا: توؤيد �شاحة االعت�شام االإ�شراب 

الطوعي للموظفن".  
ملر�ش���ح  رف�شن���ا  عل���ى  نوؤك���د  "رابع���اآ: 
االأح���زاب حممد توفيق ع���الوي وال نقبل 

اإال مبر�شح غري جديل وم�شتقل" .
اإ�شراب���ًا  الديواني���ة  حمافظ���ة  وت�شه���د 
اإجباري���ًا ل���كل دوائ���ر الدول���ة، يف خطوة 
ت�شعيدية منه���م لل�شغط عل���ى احلكومة، 

بداأت من ال�شهر الثاين للتظاهرات.
اإيق���اف  اىل  االآن  املتظاه���رون  وي�شع���ى 
االإ�ش���راب االإجب���اري وجعل���ه اختياري���ًا 

واإىل اإ�شعار اآخر.
فيم���ا اعلن���ت املفو�شي���ة العلي���ا حلق���وق 
االن�ش���ان وح�شب اآخر اح�شائية عن مقتل 
543 �شخ�ش���ا من���ذ انط���الق التظاه���رات 
كم���ا  وحده���ا.  بغ���داد  يف   276 بينه���م 
م���ن  القتل���ى 17  ب���ن  م���ن  اأن  اأو�شح���ت 
عنا�ش���ر االأم���ن. وتقول م�ش���ادر طبية اإن 
ع���دد امل�شابن بلغ نحو 30 األفا منذ بداية 
التظاه���رات، بينهم اآالف اأ�شيبوا بطلقات 
ناري���ة، علم���ا اأّن احلكومة تّته���م م�شّلحن 
جمهولن بالوق���وف وراء عمليات اإطالق 

النار.
وذك���رت املفو�شي���ة اأّن عملي���ات االغتيال 
طالت 22 نا�شطا، بينما فقد اثر 72 اآخرين 
يعتق���د اأّن بع�شه���م ال يزال���ون حمتجزين 
لدى اجلهات التي قامت باعتقالهم. ووفقا 
للتقري���ر ذاته، كان���ت هن���اك 2700 عملية 
توقي���ف بحق ن�شطاء، ال ي���زال 328 منهم 

قيد االحتجاز.

متظاهرو الديوانية يقررون اإيقاف العمل باالإ�سراب لدوائر الدولة فقط 

ق��ار.. قتي��ل واإ�صاب��ة اثن��ن م��ن املتظاهري��ن جت��دد ال�صدام��ات يف ذي 
 مفو�س��ية حق��وق االإن�س��ان: توقي��ف 2700 نا�س��ط يف التظاه��رات واغتي��ال 22 اآخري��ن

 متابعة االحتجاج 

التحري���ر  �شاح���ة  يف  متظاه���رون  �شب���ان  ردد 
و�ش���ط العا�شم���ة بغ���داد، �شع���ارات تع���ر ع���ن 
حتديه���م موج���ة ال���رد الت���ي ي�شهده���ا العراق، 
واالنخفا����ص احلا�ش���ل يف درج���ات احل���رارة، 
موؤكدي���ن ا�شتمراره���م يف االعت�شام���ات حل���ن 

تلبية املطالب. 
واأظه���ر مقطع مرئي، بثه نا�شط���ون على مواقع 
التوا�شل االجتماعي، )10 �شباط 2020( هتاف 
املتظاهرين وهم ملتحف���ون ب�"البطانيات": "ال 

ما نرد".
و�شهدت العديد من املدن واملحافظات يف و�شط 
وجنوب���ي الع���راق، ليل���ة اأم����ص هط���ول الثلوج 

ب�شكل متفاوت.
فيما وثق خمت�شون يف جمال الطق�ص من خالل 
مقاط���ع فيديو تناقلوه���ا عر مواق���ع التوا�شل 
االجتماعي، هطول الثل���وج يف العا�شمة بغداد 

واالنبار ووا�شط ومناطق اخرى.
وقال املتنبئ اجلوي �ش���ادق عطية يف اي�شاح، 
تابعت���ه )االحتجاج( اإن���ه "مازالت فر�ص هطول 
الثل���وج واردة ليال يف مناط���ق عديدة من مدينة 
االنب���ار و�ش���الح الدي���ن وال�شليماني���ة ودهوك 
و�شم���ايل اربيل ومركز وغربي كربالء ومناطق 
م���ن العا�شمة بغ���داد وجنوبي دي���اىل وجنوبي 

وغربي نينوى".

وت�شه���د الب���الد انخفا�ش���ًا قيا�شي���ًا يف درج���ات 
احل���رارة، و�ش���ط توقع���ات بطق�ص اأ�ش���د برودة 

خالل ال�شاعات القليلة القادمة.
وقال املتنبئ اجلوي واثق ال�شالمي يف تدوينة 
ل���ه،  ام����ص االثن���ن، اإن "اأجواء الب���الد �شت�شهد 

املزي���د من انخفا�ص درجات احلرارة هذه الليلة 
ونهار غد الثالثاء".

واأ�ش���اف اأن "مدين���ة كربالء والعا�شم���ة بغداد 
وبع�ص م���دن الف���رات االأو�ش���ط تعر�شت خالل 
الليل���ة املا�شية لت�شاقط زخ���ات مطر ترافقت مع 

زخات ثلجية اأي�شًا"، مو�شحًا اأن "اأجواء اليوم 
�شتكون ب�شكل ع���ام، غائمة جزئيًا، حيث يتعمق 
تاأثري املنخف�ص القطبي وتزداد برودة االأجواء 

خالل الليل".
ولفت، اإىل اأن "غطاًء من ال�شحب حمماًل بالثلوج 

واالأمط���ار �شيدخ���ل االأج���واء خ���الل ال�شاع���ات 
املقبل���ة من جهة الغرب، مع فر�ص واردة لزخات 
ثلجية تطال مناطق متعددة من الو�شط والفرات 

االأو�شط فجر و�شباح يوم غد".
من جهة اخرى اعلن رئي�ص ائتالف الوطنية اإياد 
ع���الوي، ام����ص االثنن، بدء جلن���ة من املحامن 
باإعداد قوائم ت�شم اأ�شماء املتورطن يف ارتكاب 
اأعمال عنف �ش���د املتظاهرين، بغية تقدميها اإىل 

املحكمة اجلنائية الدولية.
وكت���ب ع���الوي يف تدوين���ة عل���ى موق���ع تويرت  
االثن���ن   ام����ص  )االحتج���اج(  عليه���ا  اطلع���ت 
"املتورط���ون باعم���ال العنف �ش���د املتظاهرين 
لن يفلتوا من قب�ش���ة العدالة، ف�شرخات االدانة 
مل تع���د كافية اإزاء ما ج���رى يف النا�شرية ام�ص 
االثنن، وما �شبقه يف �شاحات التظاهر من قمع 
وعنف".  واأ�شاف، اأن "جلنة من املحامن بداأت 
باإع���داد قوائ���م باأ�شم���اء الذين �شارك���وا يف تلك 
اجلرائ���م من اجل تقدميها اىل املحكمة اجلنائية 

الدولية".
ويف وق���ت �شاب���ق م���ن ام����ص  االثن���ن، اأب���دى 
رئي�ص الرملان العربي م�شعل ال�شلمي، قلقه من 
االأو�شاع اجلارية يف العراق، معربًا عن "االإدانة 

باأ�شد العبارات" لقتل املدنين املتظاهرين.
وق���ال ال�شلمي يف ح���وار م���ع �شبوتنيك اطلعت 
العرب���ي  الرمل���ان  "يتاب���ع  )االحتج���اج(  علي���ه 
بقل���ٍق بال���ٍغ االأح���داث والتط���ورات االأخرية يف 

جمهوري���ة العراق واالحتجاجات ال�شعبية التي 
بداأت يف �شهر ت�شرين االأول 2019".

واأو�ش���ح اأن���ه "يف �ش���وء زي���ادة االحتجاجات 
ال�شعبية الت���ي �شهدتها العا�شمة العراقية بغداد 
وبع�ص حُمافظات وُمدن العراق املختلفة، اأ�شدر 
الرملان العرب���ي كاأول موؤ�ش�شة عربية قرارًا يف 
جل�شته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 31 ت�شرين 
االأول 2019، وال���ذي دع���ا فيه الرمل���ان العربي 
اإىل عق���د اجتماع وزاري عرب���ي لدعم جمهورية 
الع���راق  اأم���ن وا�شتق���رار  اأن  الع���راق باعتب���ار 
ه���و ج���زء ال يتج���زاأ من اأم���ن وا�شتق���رار الدول 

العربية".
وتاب���ع ال�شمي "عّر الرملان العربي عن االإدانة 
باأ�شد العبارات لقتل املدنين املتظاهرين وقوات 
االأمن واإحراق مب���اين الدولة ومقرات االأحزاب 
عل���ى  والتاأكي���د  العام���ة،  املمتل���كات  وتخري���ب 
�شرورة اإحال���ة املتورطن يف قت���ل املتظاهرين 
اإىل الق�شاء، ودعا الق���وى ال�شيا�شية وال�شعبية 
العراقي���ة عل���ى اال�شتجابة للمطال���ب امل�شروعة 
ُيلب���ي  وطن���ي  بح���وار  والب���دء  للمتظاهري���ن، 
طموحات وتطلعات ال�شعب العراقي يف العي�ص 
الك���رمي". وا�ش���ار اىل اأن "الرمل���ان العربي اأكد 
عل���ى موقفه الثاب���ت والداع���م الأم���ن وا�شتقرار 
جمهوري���ة الع���راق و�شالم���ة ووح���دة اأرا�شيه، 
والرف�ص الت���ام الأي تدخل خارجي يف ال�شوؤون 

الداخلية جلمهورية العراق".

اأجواء "املوجة القار�سة" مل توؤثر على زخم االعت�سامات 

ن��رد!   م��ا  ال  "البطاني��ات":  حت��ت  م��ن  يهتف��ون  التحري��ر  �ص��بان 
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن

حمم����د توفي����ق ع����الوي رئي�ص ال����وزراء املكل����ف ، يواجه مهمة 
�شعبة ، لت�شكيل كابينته الوزارية .الرجل با�شم اأبيه وبرناجمه 
رمبا ل����ن يحقق التوفيق يف مهمته االأ�شا�شي����ة املتعلقة الإر�شاء 
الق����وى ال�شيا�شية احلري�شة على �شم����ان متثيلها يف احلكومة 

اجلديدة .
االأط����راف ال�شيا�شي����ة امل�شاركة يف احلكوم����ات املتعاقبة ، ذات 
"الكراعن" الطويلة والق�شرية ،�شتجعل امل�شافة بن الرئي�ص 
املكلف  و"التوفيق" طويلة ، مع ا�شتعداد لت�شهيل مهمته مبركبة  
مدرعة ذات دفع رباعي، تنقله اإىل مقره يف  املنطقة اخل�شراء ، 

حن يذعن لل�شروط  مع متنيات بالنجاح والتوفيق.
التحال����ف ال�شيع����ي من����ذ تاأ�شي�ش����ه ،اعتم����د  نظ����ام النق����اط يف 
تقا�ش����م ال����وزارات  ال�شيادية واخلدمي����ة ، ومنا�شب الرئا�شات 
الثالث  بجعل احلقيبة الوزارية اخلدمية، تعادل خم�شة مقاعد 
يف جمل�����ص النواب ،م����ع مراعاة متثيل املكون����ات.  فح�شل كل 
ط����رف عل����ى ا�شتحقاقه االنتخابي  مببارك����ة ال�شركاء ومتنيات 

بالتوفيق خلدمة القواعد ال�شعبية.
الق����وى ال�شيا�شي����ة  امل�شارك����ة يف حكومة الت�شري����ف ، ينتابها 
القلق من فقدان حقائبها الوزارية ،ويف الوقت ذاته، ترغب يف 
اأن  يحتفظ رئي�ص الوزراء املكلف بكامل ا�شمه الثالثي. احلقيبة 
الوزارية تعني الأ�شحاب امل�شروع "الوطنجي" تكرميًا لدورها 
اجله����ادي يف مواجه����ة االمريالي����ة وال�شهيوني����ة . ال����وزارة 
�ش����واء كان����ت �شيا�شية اأو خدمية، تعني درج����ات وظيفية ، عقد 
�شفقات عقود ا�شتثمارية برعاية واإ�شراف اللجان االقت�شادية 
. "ال����وزارة اأم اخلب����زة " كم����ا و�شفها نائب اكت�ش����ب ع�شويته 
الرملاني����ة بالتزوير، ت�شتحق خو�ص مفاو�شات عقد ال�شفقات 
يف العا�شمة االأردنية عمان لتكون ح�شة َمن يدفع اأكرث  بالعملة 

ال�شعبة.
م����ع انطالق مفاو�شات ت�شكيل احلكوم����ة اجلديدة ، وا�شتعداد 
املحارب����ن القدم����اء للح�شول عل����ى الغنائ����م ، �شي�شطر رئي�ص 
الوزراء املكل����ف اإىل الوقوف مع املتفرج����ن مل�شاهدة ماراثون 
�شب����اق نيل احلقائب الوزارية  يف حكومة من املتوقع اأن تكون 
م�شّوه����ة ك�شابقاته����ا ، لكنه����ا مدعوم����ة مبباركة ق����وى �شيا�شية 
ترف�ص التخلي ع����ن ا�شتحقاقها االنتخاب����ي فيما تدعي حتقيق 

االإ�شالح مبزاعم  تلبية مطالب  املتظاهرين .
يف مواق����ع التوا�ش����ل االجتماع����ي نقراأ ))�شباح ي����وم 9 �شباط 
2020 التق����ى معايل ال�شي����د وزير الثقافة الدكت����ور عبد االأمري 
احلمداين روؤ�شاء اجلمعي����ات املعنية بال�شعر ال�شعبي ،وجرى 
احلوار حول مكافاأة االإبداع واآلية �شرفها للمعنين من الزمالء 
ال�شع����راء ،ومت االتف����اق م����ع معايل الوزي����ر بخ�شو�����ص اإقامة 
املهرجانات الثقافية بعموم املحافظات العراقية واملوافقة على 
توجيه الدعوات للزمالء ال�شعراء من دولة �شوريا، نتمنى على 
احلكوم����ة العراقية املكلف����ة اأن جتدد الثقة للدكت����ور عبد االأمري 
احلمداين ملا قدمه خالل هذه الفرتة الوجيزة من ا�شتيزاره من 
مواقف ت�شجل لكافة الواجهات الثقافية العراقية((. ن�شخة منه 
اإىل  الرئي�����ص املكلف لي�شع يف برناجمه "تك...رمي" املبدعن ، 
وااللتزام بنظام النقاط ملنح كتلة نيابية  "زوج وزارة" ين�شجم 

مع حجمها الرملاين .بالتوفيق عالوي

وزارة  ريم"وزوج  "تك.. 
بالمكشوف 

 متابعة: االحتجاج  

العراقي����ن،  املحام����ن  نقاب����ة  ح����ّذرت 
اأول اأم�����ص االأح����د، م����ن توري����ط االأجهزة 
االأمني����ة يف ا�شتخدام الق����وة الفتاكة �شد 

املتظاهرين.
تلق����ت  بي����ان  يف  النقاب����ة  واأ�ش����ادت 
ب�”�شالب����ة  من����ه   ن�شخ����ة  "االحتج����اج" 
انتفا�ش����ة  �شب����اب  و�شم����ود  واإ�ش����رار 
ت�شري����ن ال�شعبي����ة وموا�شل����ة تظاهراتهم 
بغ����داد  يف  واحتجاجاته����م  وجتمعاته����م 

واملحافظات الو�شط واجلنوب”.
واأك����د نقي����ب املحام����ن �شي����اء ال�شع����دي 
موقفه����ا  يف  النقاب����ة  “ا�شتم����رار  عل����ى 
وم����ن ورائها جم����وع املحام����ن العراقين 
�ش����واء بامل�شارك����ة الفعلي����ة اأو بامل�شان����دة 
ع����ن  الدف����اع  يف  والق�شائي����ة  القانوني����ة 
حقوق املتظاهري����ن، الذين طاملا تعر�شوا 
م����ن  الم�شوؤول����ة  خط����رية  انته����اكات  اإىل 
�شاأنها اإحلاق االأ�شرار اجل�شيمة بحياتهم 

واأج�شادهم وحرياتهم”.
واأ�شار اإىل اأن “نقابة املحامن باعتبارها 
اإح����دى املوؤ�ش�ش����ات املهني����ة العامل����ة بكل 
حياد وا�شتقاللية التريد اأن تغادر اأدوارها 
التاريخي����ة الوطنية والعراق يعي�ص حالة 
اإ�شتثنائي����ة �شعب����ة”، موؤك����دًا عل����ى اأنه����ا 
اليوم وب�شورة مبا�شرة بالدفاع  “معنية 

عن احلق الد�شتوري املعر علنًا”.
ولفت اإىل اأن����ه “لي�ص للح����كام اإال احرتام 
وتطلعات����ه  العراق����ي  ال�شع����ب  اإرادة 
واالإذعان املطل����ق ملطالبه املعلنة”، م�شددًا 
عل����ى �ش����رورة “ال�ش����روع العاج����ل لنزع 
ال�شالح وح�شره بيد الدولة ووقف نزيف 
ال����دم، وانته����اك احلريات العام����ة، بعد اأن 
قدم����ت االنتفا�شة ال�شعبي����ة وعلى امتداد 

ال�شه����ور املا�شي����ة دم����ًا عراقيًا غالي����ًا ثمنًا 
من اأج����ل مطالباته التي تق����ع العراق على 
م�شارف حقيقه ملعاجلة اأو�شاعه الوطنية 
الراهنه ومبا تعزز �شي����ادة العراق واأمنه 

وا�شتقالله”.
ودعا اإىل “احلفاظ على �شلمية املظاهرات 
واالحتجاج����ات واالبتع����اد ع����ن كل ما من 
�شاأنه اإحل����اق اأدنى االأ�ش����رار باالأ�شخا�ص 
واملمتل����كات العام����ة واخلا�ش����ة”، مبين����ا 
اأن “ذل����ك يع����د �شل����وكًا قانوني����ًا واأخالقيًا 
يج����ب التقي����د واالإلت����زام به، ومب����ا يفوت 
يف  واملند�ش����ن  الدخ����الء  اأم����ام  الفر�ش����ة 
حماولته����م الرخ�شي����ة والغ����ادرة لت�شويه 
االنتفا�ش����ة الوطنية ال�شعبي����ة والنيل من 
وحدتها وا�شتمرارها كمقدمة لالنق�شا�ص 

عليها”.
املعني����ة  االأمني����ة  االأجه����زة  طال����ب  كم����ا 
ب�”القي����ام بدورها بحماي����ة اأمن و حياة و 
�شالم����ة املتظاهرين املنتف�ش����ن ال�شلمين 
يف �شاح����ة التجم����ع و االعت�ش����ام كواجب 
قان����وين”، حم����ذرًا م����ن “اال�شتم����رار يف 

توريطها اأو توري����ط غريها يف ا�شتخدام 
الق����وة وو�شائل العنف املميت����ة اأو الفتاكة 
بكل �شوره����ا واأ�شكاله، والتي تعد جرائم 
دموية ب�شعة ت�شتوجب قانونًا اإىل م�شاءلة 

مرتكبيها اأمام الق�شاء”.
و�ش����دد نقي����ب املحام����ن العراقي����ن عل����ى 
اإع����ادة  يتطل����ب  الع����راق  “ا�شتق����رار  اأن 
بن����اء الدول����ة بالتاأ�شي�����ص حلكومة وطنية 
م�شتقلة تر�شد فيه����ا االإمكانات والقدرات 
على تنفي����ذ ال�شيا�شات املح����ددة االأهداف 
يف جم����ال االإ�ش����الح و البن����اء واالإعم����ار 
و التنمي����ة، وو�ش����ع اآليات ج����ادة ملالحقة 
الفا�شدين و�ش����راق املال الع����ام ومرتكبي 
العراق����ي،  ال�شع����ب  اأبن����اء  قت����ل  جرائ����م 
واإجراء انتخابات مبكرة ملجل�ص النواب، 
و�شم����ان نزاهتها وعدالته����ا حتت الرقابة 

الدولية”.
اإال  “ه����ذا الميك����ن حتقيق����ه  اأن  واأو�ش����ح 
باالإعتم����اد على الق����رار الوطن����ي العراقي 
التدخ����الت اخلارجي����ة و  ع����ن كل  بعي����دًا 
االأجنبي����ة وتاأثرياته����ا ال�شاعي����ة ل�شم����ان 

م�شاحله����ا غ����ري امل�شروعة وعل����ى ح�شاب 
الع����راق وحق����وق �شعب����ه”، الفت����ًا اإىل اأن 
العريقة  االإنتفا�ش����ة وجماهريها  “وع����ي 
و ا�شتمراره����ا ، الره����ان الوحيد للخروج 

بالعراق من اأزماته نحو االف�شل”.
وكانت وزارة الدفاع ، قد اأكدت ، التزامها 
الب����الد  اأم����ن  بدوره����ا يف احلف����اظ عل����ى 
وا�شتقراره ، وقالت الوزارة يف بيان، لها 
: “تهيب وزارة الدفاع بكافة منت�شبيها من 
ال�شباط واملرات����ب ب�شرورة  اأخذ دورهم 
احلقيق����ي واحلازم جتاه م����ن يريد العبث 
باأم����ن وا�شتقرار الب����الد وعليها م�شوؤولية 

فر�ص القانون والنظام على اجلميع”.
واأ�شاف����ت، “مير بلدن����ا العزيز خالل هذه 
االيام بظروف ا�شتثنائية دقيقة وح�شا�شة  
امل�ش����روع  ال�شعب����ي  باحل����راك  تتمث����ل 
ومارافقه من اأعمال عنف  موؤ�شفة اأدت اىل 
�شقوط �شحايا واإ�شابات بن املتظاهرين 
م����ن جه����ة وبن الق����وات االأمني����ة من جهة 
اأخ����رى واىل تخريب يف املمتلكات العامة 
واخلا�شة و قطع الط����رق وتوقف الدوام 

يف املدار�ص والكليات وموؤ�ش�شات الدولة 
وتعطيل م�شالح النا�����ص حيث تاأثرت اإثر 
هذا التعطي����ل �شرائح وا�شع����ة من الطبقة 

الفقرية”.
الدف����اع  وزارة  “قطع����ات  اأن  وتابع����ت، 
املنت�شرة يف كافة قواطع العمليات اإ�شافة 
اإىل قي����ادات االأ�شلح����ة من الق����وة اجلوية 
والدف����اع  اجلي�����ص  وط����ريان  والبحري����ة 
اجل����وي ومديريت����ي اال�شتخب����ارات تقوم 
بواجباته����ا يف تاأم����ن امل�شلح����ة الوطنية 
العلي����ا وامل�شالح العام����ة والبنى التحتية 
للدولة والق�شاء عل����ى بقايا تنظيم داع�ص 
االإرهاب����ي  ب�شكل م�شتمر م����ع تاأمن جزء 

كبري من احلدود العراقية”.
واأ�شارت اإىل اأنه “منذ انطالق التظاهرات 
يف 1 ت�شري����ن االأول ولغاي����ة ه����ذا الي����وم 
حتل����ت قطعاتن����ا باأق�ش����ى درج����ات �شبط 
�شلمي����ة  ع����ن  م����ن يخ����رج  النف�����ص جت����اه 
التظاه����رات وحتمل����ت الع����بء االأكر من 
ال�شغوطات النف�شية يف �شبيل حقن دماء 
اأبن����اء �شعبن����ا العزي����ز، والزال����ت تتحمل 
ف����داًء  االأعب����اء وامل�شوؤولي����ات اجل�شيم����ة 
للوط����ن ومواطني����ه وحقوقه����م امل�شروعة 
التي كفلها الد�شتور والقوانن النافذة يف 
البالد، و برغم كل ال�شعوبات والتحديات 
الت����ي  واجهته����ا ال����وزارة واملعروفة لدى 
جميع ال�شرفاء منذ بدء التظاهرات وحلد 
االن فاإنه����ا بقي����ت حمافظة عل����ى متا�شكها 
ووحدة قراره����ا وان�شباطها يف مواجهة 
تل����ك التحدي����ات و�شتبق����ى كذل����ك اإميان����ا 
منها بواجبها الوطن����ي �شمام اأمان للبالد 
وم�شاحلها العليا”. ولفتت اإىل اأن “وزارة 
الدفاع تعم����ل وبكل طاقاته����ا واإمكانياتها 
حلماية اأبناء �شعبنا ب�شكل عام والوقوف 
عل����ى م�شاف����ة واح����دة م����ن اجلمي����ع م����ن 
اأجل امل�شلح����ة الوطنية وفق����ا لتوجيهات 
املرجعية العليا الر�شيدة، وبهذه املنا�شبة  
تهي����ب وزارة الدفاع بكاف����ة منت�شبيها من 
ال�شباط واملرات����ب ب�شرورة  اأخذ دورهم 
احلقيق����ي واحلازم جتاه م����ن يريد العبث 
باأم����ن وا�شتقرار الب����الد وعليها م�شوؤولية 
فر�����ص القانون والنظام على اجلميع واأن 
تك����ون كم����ا عهده����ا كل العراقي����ن حامية 
للد�شت����ور والعملي����ة ال�شيا�شي����ة و�شم����ام 
اأمان حلفظ تربة وطننا الكرمي .رحم الله 
ال�شه����داء االأبط����ال وال�شف����اء العاج����ل اىل 

اجلرحى البوا�شل”.

فا�سل الن�سمي

تق���ع �شاح���ة احلبوب���ي و�ش���ط مدين���ة 
النا�شري���ة عا�شم���ة حمافظ���ة ذي ق���ار 
اجلنوبي���ة عل���ى بعد اأمت���ار قليلة �شرق 
نه���ر الف���رات ال���ذي ي�شط���ر املدينة اإىل 
�شطرين، وهي من ه���ذه الزاوية ت�شبه 
�شاح���ة التحري���ر و�ش���ط بغ���داد، لك���ن 
االأخ���رية تق���ع �ش���رق نهر دجل���ة ولي�ص 

الفرات وعلى نف�ص امل�شافة تقريبًا.
م���ن حي���ث امل�شاح���ة، ف���اإن »التحري���ر« 
ذل���ك،  وم���ع  »احلبوب���ي«،  م���ن  اأك���ر 
وبرغ���م امل�شاف���ة الطويل���ة الت���ي تبع���د 
ب���ن املدينتن نح���و )350 كيلومرتًا(، 
وبرغ���م الف���وارق الطبيع���ة بينهما، من 
حي���ث امل�شاحة وع���دد ال�ش���كان )بغداد 
نح���و 8 مالي���ن، النا�شري���ة نحو 500 
األ���ف( واملوق���ع واالأهمي���ة ال�شيا�شي���ة، 
ف���اإن النا�شرية و�شاحته���ا، حيث مركز 
االحتجاجات اجلماهريية التي انطلقت 
يف اأكتوبر )ت�شرين االأول( 2019. وما 
زال���ت م�شتم���رة، لعب���ت دورًا حا�شم���ًا 
يف اإدام���ة زخ���م االحتجاجات وال يبعد 
دوره���ا كثريًا عن ال���دور احلا�شم الذي 
لعبته بغ���داد. ويف مرحل���ة من مراحل 
ال�ش���راع مع ال�شلطات وقواتها االأمنية 

وف�شائله���ا امل�شلحة، مثل���ت النا�شرية 
و�شاح���ة احلبوب���ي منوذج���ًا لتحفي���ز 
جماع���ات احلراك يف بقي���ة املحافظات 
وحثه���ا عل���ى اال�شتم���رار. واإذ حدث���ت 

ا�شتب���اكات عدي���دة ب���ن املحتج���ن يف 
بغ���داد وق���وات االأم���ن ذه���ب �شحيتها 
اآالف اجلرح���ى والقتل���ى، ف���اإن �شاح���ة 
التحري���ر مل تتعر�ص اإىل عملية اقتحام 

مبا�ش���رة من قبل قوات االأمن كما حدث 
م���ع �شاح���ة احلبوب���ي نهاي���ة نوفم���ر 
وذه���ب  املا�ش���ي  الث���اين(  )ت�شري���ن 
�شحيتها نحو 35 قتياًل واأكرث من 200 

جريح. كذلك تعر�شت �شاحة احلبوبي 
ال�شه���ر املا�شي اإىل هج���وم من عنا�شر 
ميلي�شياوي���ة انته���ت بقتل���ى وجرح���ى 
واإحراق اخلي���ام من قبل املهاجمن يف 
م�شع���ى لف�ص االعت�ش���ام فيها، مما دفع 

املعت�شمن اإىل بناء خيام جديدة.
وثم���ة ف���رق اآخ���ر ب���ن املتظاهرين يف 
�شاحة احلبوب���ي وعم���وم املتظاهرين 
يف حمافظ���ة ذي ق���ار ع���ن نظرائهم يف 
بغ���داد، يتمث���ل بعملي���ات احل���رق التي 
قام���وا به���ا وطال���ت مق���رات االأح���زاب 

والف�شائل امل�شلحة واحل�شد ال�شعبي.
واالإح�ش���اءات  النا�شط���ن  وبح�ش���ب 
الر�شمي���ة، ف���اإن اأك���رث م���ن 120 قتي���اًل 
واألف���ي جري���ح �شقط���وا يف مظاهرات 
من���ذ  احلبوب���ي  و�شاح���ة  النا�شري���ة 
اأكتوب���ر  يف  االحتجاج���ات  انط���الق 
املا�شي. �شميت �شاحة احلبوبي ن�شبة 
اإىل رجل الدي���ن وال�شاعر حممد �شعيد 
احلبوبي الذي قاد الثوار �شد االحتالل 
الق���رن  مطل���ع  للع���راق  الريط���اين 
املا�شي، وتقع يف ال�شطر اجلنوبي من 
النا�شرية، ويربطها ج�شر احل�شارات 

ب�شطر املدينة الغربي.
اأما مدينة النا�شرية فتاأ�ش�شت يف القرن 
التا�شع ع�شر على يد ال�شريف احلجازي 

نا�ش���ر االأ�شك���ر با�شا ال�شع���دون، وتقع 
فيه���ا مدين���ة اأور )2001 قب���ل املي���الد( 
التاريخي���ة مه���د احل�ش���ارة ال�شومرية 

واأر�ص النبي اإبراهيم.
احلاف���ل  احل�ش���اري  التاري���خ  ورغ���م 
والطاقات الب�شرية واملادة )فيها حقول 
نف���ط( املوجودة يف حمافظ���ة ذي قار، 
ف���اإن نق����ص اخلدم���ات وانهي���ار البنى 
التحتي���ة يف النا�شري���ة وغريه���ا م���ن 
االأق�شي���ة والنواح���ي التابع���ة للمدينة 
م�شه���د ال تخطئه عن الزائ���ر لها، االأمر 
الذي يرر اإ�شرار احلراك االحتجاجي 
هناك عل���ى موا�شل���ة نهج���ة والتم�شك 
باأهدافه املتمثلة باإزال���ة اأ�شباب التعرث 
والف�شل التي رافقت العملية ال�شيا�شية 
من���ذ 2003. املتمثلة ب�شيطرة االأحزاب 
الفا�ش���دة وامليلي�شي���ات امل�شلح���ة عل���ى 
غالبي���ة  يوؤك���د  كم���ا  الب���الد،  مق���درات 
النا�شط���ن الذي���ن حتدثن���ا  معه���م يف 

�شاحة احلبوبي.
توجد يف �شاحة االعت�شام ومقرتباتها 
اأكرث من 200 خيمة، ت�شم طيفًا وا�شعًا 
م���ن االنتم���اءات االجتماعي���ة واملهنية 
رع���د  النا�ش���ط  ويق���ول  والع�شائري���ة. 
حم�ش���ن الغ���زي، اإن »جمي���ع ال�شرائ���ح 
االجتماعي���ة يف املحافظ���ة ممثل���ة يف 

ال�شاح���ة ولها خي���ام اعت�ش���ام خا�شة، 
واالأطب���اء  واملحام���ون  الطلب���ة  هن���اك 
االأق�شي���ة  ع���ن  وممثل���ون  واملثقف���ون 
والنواح���ي والع�شائ���ر«. وي�شي���ف اأن 
"ال�شاحة ال تخلو من الن�شاطات الفنية 
واالأدبي���ة عل���ى غ���رار م���ا ه���و موجود 
يف �شاح���ة التحري���ر يف بغ���داد وبقي���ة 
املحافظات. لدينا معر����ص دائم ل�شور 
ال�شحايا، ولدينا م�ش���رح قدم اأكرث من 
ع�ش���رة عرو����ص، كذل���ك قمن���ا بافتتاح 

اإذاعة احلبوبي الداخلية" .
وي�ش���ري الغ���زي اإىل اأن »ال�شاحة ت�شهد 
ذروة االحتجاج���ات يف يومي اجلمعة 
واالأحد بعد التحاق الطلبة، ويف االأيام 
العادية تاأتي لل�شاحة بعد فرتة الظهرية 
اأعداد غف���رية من النواح���ي واالأق�شية 
التابعة للمحافظة ب�ش���كل �شبه منتظم، 
يرفع���ون �شع���ارات وي���رددون هتافات 
�ش���د ال�شلط���ة واأحزابه���ا«. ويوؤك���د اأن 
"غالبية املعت�شمن يف �شاحة احلبوبي 
يرف�ش���ون تكليف حممد توفيق عالوي 
يرف�ش���ون  مثلم���ا  ال���وزراء،  لرئا�ش���ة 
علي���ه  تنطب���ق  ال  حزب���ي  مر�ش���ح  اأي 
ال�ش���روط واملوا�شفات الت���ي و�شعتها 
�شاح���ات االحتجاج���ات يف املحافظات 

املنتف�شة" 

طرحت روؤية للحل.. نقابة املحامن العراقين حتّذر القوات االأمنية: 
ال ت�صتمروا بورطتكم!

�صاحة الحبوبي تناف�س »التحرير« في اإدامة زخم االحتجاجات
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�شهدت تظاهرات ت�شري���ن  يف �شاحة التحرير 
بالعا�شم���ة بغ���داد، اأحداث���ًا وم�شاه���د وطنية 
ملهم���ة �شيبق���ى تاريخ الع���راق �شاه���دًا عليها، 
ومع بداي���ة التظاهرات ال�شعبي���ة يف العراق، 
بتاري���خ االأول م���ن   ت�شري���ن االأول، اجتمعت 
املواه���ب العراقية من خمتل���ف الفئات لتخليد 

اأبرز حلظات االحتجاجات العراقية. 
ومن وجهة نظ���ر الر�شامة العراقية هالة زياد، 
والت���ي تتخذ م���ن الواليات املتحدة مق���رًا لها، 
فهي ترى اأن الع���راق يعيد كتابة تاريخه، واأن 
ال�شع���ب العراق���ي يعي���د اأجماد وطن���ه، وقالت 

زياد   اإنه "العراق اجلديد بروح ال�شباب". 
ويف بداي���ة االحتجاج���ات العراقية، ويف ظل 
اإغالق الط���رق وخنق املتظاهري���ن، ُترز زياد 
ظهور بطل �شاحة التحرير، "ال�شوبر تك تك"،  
وه���ي مركب���ة التوك ت���وك التي كان���ت مبثابة 

�شيارة اإ�شعاف لنجدة املتظاهرين.
وج�ّشدت زي���اد م���الذ املتظاهري���ن العراقين، 
وهو مبن���ى مهجور يطل على �شاحة التحرير، 
وبع���د ت�شاعد وترية اأح���داث التظاهرات، قام 
املتظاه���رون بال�شيط���رة عل���ى مبن���ى مهم كان 
ُي�شتغل من قب���ل القنا�شن لر�شد املتظاهرين، 
وكان املبن���ى ي�شته���ر با�ش���م املطع���م الرتك���ي، 
وُيع���رف حالي���ًا با�ش���م "جب���ل اأحد"، وفق���ًا ملا 

ذكرته زياد. 
وخل�ش���ت زي���اد اأب���رز اأح���داث ال�شه���ر االأول 

لتظاه���رات الع���راق، اأي �شهر ت�شري���ن االأول، 
بر�ش���م ج�ّشد ما ظهر يف �شاح���ة التحرير، مثل 
"الت���ك تك"، واأبطال ت�ش���دي القنابل امل�شيلة 
للدموع، وم�شاركة املراأة العراقية، واالأطفال، 
واأ�شح���اب االحتياج���ات اخلا�ش���ة، ومل تن�ص 

زياد "جت�شي���د اأرواح ال�شه���داء التي مل تغادر 
�شاحة التحرير"، بح�شب قولها. 

ور�ش���م الفن���ان الت�شكيل���ي العراق���ي م�شطفى 
ك���رمي علوان لوح���ة زيتية بعن���وان "�شت�شرق 
�شم�شن���ا ولو بعد حن" اأثناء فرتة التظاهرات 

يف نوفمر/ ت�شرين الثاين، ويقول اإن اللوحة 
تعر عن تاأييده للمظاهرات العراقية، كما تعد 
مبثاب���ة "ر�شال���ة اإىل �شعوب الع���امل لروؤية ما 

يحدث بهذا البلد املظلوم"، بح�شب ما قاله. 
ويو�شح ما جاء يف اللوحة كالتايل:

اجل���زء ال�شفل���ي م���ن اللوح���ة ميث���ل انتفا�ص 
ال�شعب العراقي �شد دوامة احلروب والف�شاد 

والطائفية التي دمرت البلد وانهكت �شعبه.

اجل���زء االأو�ش���ط م���ن اللوح���ة يج�ش���د مبن���ى 
علي���ه  اأطل���ق  وال���ذي  الرتك���ي"  "املطع���م 
املتظاهرون ا�شم "جب���ل اأُحد" كرمز لل�شمود، 
واأ�ش���اف عل���وان عبارات اأطلقه���ا املتظاهرون 
تع���ر عن مطالبهم، "نازل اأخذ حقي"، و"نريد 

وطن"، و"�شلمية". 
اجلزء العلوي من اللوح���ة يج�شد طفلة وهي 
ترت���دي زي املدر�ش���ة وه���ي متث���ل م�شتقب���ل 
الع���راق، وخلفه���ا اأ�شعة ال�شم����ص التي ت�شرق 
بع���د انق�شاع الغيوم ال�شود التي متثل احلقبة 

املظلمة التي عا�شها العراق.
ور�شم الفنان العراقي نبيل علي لوحة بعنوان 
"اأبطال التحرير واملطعم الرتكي" خالل فرتة 
التظاه���رات، وق���ال عل���ي اإن اللوح���ة جت�ّش���د 
دور ال�شب���اب يف املطالب���ة بحقوقهم، ورف�ص 
قمع احلكومة واالأح���زاب الفا�شدة التي نهبت 

ثروات بالده.
ويو�ش���ح عل���ي اأن اللوحة ته���دف اإىل اإي�شال 
ر�شالة للعامل اأن هن���اك ثورة يف العراق ويتم 

قمعها ب�شكل وح�شي. 
ودعمه���ا  امل���راأة  دور  اللوح���ة  وج�ّش���دت 
اللوج�شت���ي ومعاجلته���ا للم�شابن وتنظيفها 
ل�شاح���ة التحرير، مما ي���دل على تكاتف جميع 
جت���اه  بواجبه���م  ووعيه���م  ال�شع���ب،  فئ���ات 

وطنهم.
كم���ا ج�ّش���دت اللوح���ة م�شارك���ة االأطف���ال بكل 
براءة، وهم ي�شعون الورود على قنابل الغاز 
امل�شي���ل للدموع، ودور الرجال كبار ال�شن مبا 

ميتلكون من حكمة ووطنية عالية. ويف اأعلى 
اللوحة داخل مبن���ى "املطعم الرتكي"، التقط 
عل���ي �ش���ورًا للمتظاهرين بهيئ���ة اأ�شود بابل، 

وقد ا�شتلهم تلك الفكرة من بوابة ع�شتار. 
وي���رى علي اأن���ه من واج���ب كل فن���ان عراقي 
اأن ي�ش���ف و�شع بالده من خ���الل اإنتاج اأعمال 
فنية، مو�شحًا: "عندم���ا كنت اأعود من �شاحة 
التحرير، كنت اأعود برغبة كبرية لت�شوير ما 
يحدث داخل ال�شاحة التي يحيط بها االأمن".

وحر����ص علي عل���ى امل�شارك���ة يف التظاهرات 
العراقي���ة لي�شاند املتظاهرين كمواطن عراقي 
م�شلوب احلقوق واخلدمات، بح�شب ما قاله.

وي�ش���ري عل���ي اإىل اأن اأبرز اللحظ���ات ال�شعبة 
ويتذك���ر  التظاه���رات،  بداي���ة  خ���الل  كان���ت 
حلظ���ة �شق���وط قنبل���ة م�شيل���ة للدم���وع عل���ى 
ن�ش���ب احلري���ة بالقرب منه، ويق���ول: "وقتها 
اأح�ش�شت مبدى خطورة الو�شائل امل�شتخدمة 
يف قم���ع املحتج���ن، ولكن رغ���م كل �شيء كان 

لدينا اإ�شرار وثبات بامل�شي نحو هدفنا". 
ويقول ر�شام اجلداريات العراقي عبا�ص ها�شم 
اإنه اأراد اأن ي�شاعد املتظاهرين بتزين جدران 
نف���ق التحري���ر ليعك����ص ال�ش���ورة االإيجابي���ة 
الأجواء التظاهرات العراقية، وقد �شارك بعدة 
لوحات جداري���ة هادفة ومنه���ا لوحة جدارية 

بعنوان "بن احلا�شر واملا�شي".
وته���دف اللوحة اإىل "تقدي�ص دور مركبة التك 
ت���ك يف اإ�شعاف اجلرحى ونق���ل جثث �شحايا 

املظاهرات"، بح�شب ما قاله.
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عل���ى الرغم من مرور اأكرث م���ن اأربعة اأ�شهر  على 
ب���دء االحتجاجات ال�شعبية يف الع���راق، ما تزال 
�شاح���ة التحري���ر الواقع���ة يف و�ش���ط العا�شم���ة 
بغ���داد بالقرب م���ن نه���ر الدجلة، القل���ب الناب�ص 
لهذه املظاهرات التي انطلقت يف ت�شرين االأول/
اأكتوب���ر 2019. فران����ص24 جتول���ت يف ه���ذه 
ال�شاح���ة التي متت���زج فيه���ا ال�شيا�ش���ة واالإبداع 
والتجارة ف�شال عن اأ�ش���وات املو�شيقى املرتفعة 

ومنبهات مركبات "توك توك". ريبورتاج...
ج���دار اأمن���ي كب���ري يقابل���ك عن���د نهاي���ة �ش���ارع 
ال�شع���دون امل���وؤدي اإىل �شاح���ة التحري���ر، و�شط 
العا�شم���ة بغ���داد. ق���وات االأم���ن تق���وم بتفتي�ص 
احلقائ���ب وجي���وب املتظاهري���ن ملن���ع ت�شل���ل اأي 
�شخ����ص م�شل���ح اإىل داخ���ل ال�شاح���ة التي تعرف 
ازدحام���ًا كبريًا من �ش���روق ال�شم�ص اإىل غروبها. 
ومن���ذ اأك���رث من �شهري���ن، حتولت ه���ذه ال�شاحة، 
التي كانت �شوقا كبريا يع���ج بالب�شائع ال�شينية 
واالإيراني���ة، اإىل تقاط���ع يلتقي في���ه املعت�شمون 
واملتظاه���رون الذي���ن ج���اءوا م���ن بغ���داد وم���ن 

حمافظات عراقية اأخرى.
بل���دة �شغ���رية  باأن���ك يف  االأول يوح���ي  املنظ���ر 
داخ���ل مدينة اأخرى كب���رية ب�شبب الع���دد املذهل 
م���ن اخلي���م الت���ي مت ن�شبها من قب���ل املتظاهرين 
واالأع���الم العراقي���ة الت���ي ترف���رف يف ال�شم���اء، 
تعان���ق �شورًا ل�شبان م���ن خمتلف االأعمار راحوا 
�شحي���ة عنف ق���وات االأمن وم�شلح���ن جمهولن 
خالل املظاهرات احلا�شدة التي عرفها العراق يف 
�شه���ري ت�شرين الثاين/نوفم���ر وكانون االأول/ 

يناير املا�شين.
وعندما تق���وم بتجاوز احلاجز االأمن���ي الرئي�ص 
بب�شع���ة اأمط���ار يقابل���ك يف االأف���ق مبن���ى كب���ري 
وعاٍل غ���ري مكتمل البنيان يدع���ى مببنى "املطعم 
الرتك���ي"، كون���ه كان يحت�ش���ن يف طابقه االأخري 
مطعم���ًا تركيًا �شهريًا، اإ�شافة اإىل حمالت جتارية 
عدي���دة قبل اأن يدم���ره اجلي����ص االأمريكي بغارة 

جوية خالل حرب اخلليج يف 2003.
حتول���ت هذه البناي���ة املهج���ورة اإىل نقطة التقاء 
املعت�شم���ن.  الفنان���ن واملتظاهري���ن وال�شب���ان 
جدرانه���ا املزين���ة بلوحات فني���ة ور�شومات ذات 
مغزى �شيا�شي واجتماعي تروي ق�ش�ص الثورة 
العراقي���ة وتلخ����ص بع����ص �شع���ارات املحتجن 
وطموحاته���م، منه���ا �شع���ار: "الع���راق يجمعن���ا 

واالأحزاب ال�شيا�شية تفرقنا"...
فيم���ا تظه���ر ر�شوم اأخ���رى وجوه���ا ن�شائية مثل 
فطوم���ة عانن من عنف قوات االأمن وامللي�شيات، 
اإذ قت���ل البع����ص منه���ن خ���الل املظاه���رات الت���ي 
اندلع���ت يف العدي���د م���ن املحافظ���ات العراقي���ة، 
كما ي�ش���رح لفران�ص24 غ���زوان اآل عزارة، �شاب 
عراق���ي من مدين���ة النا�شرية التي تق���ع على بعد 

حوايل 350 كيلومرتًا جنوب �شرقي بغداد.
غ���زوان اآل ع���زارة هو ال���ذي ي�ش���رف ب�شكل غري 
ر�شم���ي عل���ى ه���ذا املبن���ى املهج���ور، حي���ث ق���ام 
كم���ا  "الن�ش���ال"،  اأ�شدقائ���ه ورفقائ���ه يف  رفق���ة 
ي�شفه���م، بتنظي���ف بع�ص اأجزاء املبن���ى وتزويد 
طابق���ه االأر�شي بالكهرب���اء، ليحوله اإىل ما �شماه 
لق���اءات  بداخل���ه  ينظم���ون  الث���وار"  ب�"خن���دق 
واجتماع���ات "تقني���ة" وحلق���ات �شيا�شية بهدف 
تنظيم االحتجاجات واإعط���اء زخم جديد للثورة 

العراقية، ح�شب تعبريه.
كما ق���ام هذا ال�ش���اب، الذي يرتدي قبع���ة �شوداء 

تخفي اجل���زء االأعلى من الوج���ه، بت�شييد مقرة 
للحري���ة يف  ت���ذكاري ومتث���ال  رمزي���ة ون�ش���ب 
احلديقة املتاخمة للمبنى. الهدف من هذه اخلطوة 
ه���و "تخلي���د دم "�شهداء" الث���ورة العراقية الذي 
و�ش���ل عددهم اإىل ح���وايل 600 قتيل، ح�شب ما 

قاله هذا ال�شاب العراقي لفران�ص24.
ووا�ش���ل قائ���اًل: "ه���ذه املق���رة الرمزي���ة حققت 
هدف���ن اأ�شا�شين، اأولهما الق�ش���اء على الطائفية 
لك���ون االأ�شم���اء املكتوبة على القب���ور متثل �شنة 
و�شيع���ة على حد �شواء. ثانيًا دم ال�شهداء انت�شر 
على �ش���وت الظ���امل والفا�شد الذي يع���د طاغوت 
الع�ش���ر )يق�ش���د االأح���زاب وبع����ص امل�شوؤول���ن 
الكب���ار الذين ي�شكن���ون يف املنطق���ة اخل�شراء(. 
نح���ن خرجنا لتغي���ري النظ���ام باأكمل���ه وحماربة 
الف�ش���اد واملف�شدين. لق���د حققنا بع����ص االأهداف 
ونتمن���ى اأن نحق���ق يف القري���ب العاج���ل جمي���ع 
املطال���ب ال���ذي خرجنا م���ن اأجله���ا جميع���ًا. كلنا 
جمتمعون هنا يف "اخلن���دق" ك�شبان من االأنبار 

والنا�شرية وبغداد وتكريت والب�شرة... لنطلب 
�شيئًا واحدًا ولنقول نريد وطن".

�شاح���ة التحرير الت���ي اأ�شبحت مكتظ���ة بال�شبان 
والطلب���ة. اأ�ش���وات املو�شيق���ى تتع���اىل م���ن كل 
االأماكن والطوابري تت�شكل اأمام العديد من اخليم 
التي ت���وزع جمان���ا فطائر عراقي���ة و�شحون من 
االأرز وكوؤو�ص من ال�شاي العراقي. ولي�ص بعيدا 
ع���ن مدخ���ل ال�شاحة ح���الق يقدم خدمات���ه جمانا 
للمعت�شم���ن بينما تنظم هن���ا وهناك حما�شرات 
�شيا�شية واجتماعية لفهم مغزى الثورة العراقية 

وكيف مواكبتها لغاية حتقيق املطالب.
اأما زين���ب فهي تعم���ل كمتطوع���ة يف االإ�شعافات 
االأولية منذ بدء االنتفا�شة العراقية كما تقول يف 
25 ت�شرين االأول. وقالت لفران�ص24 "تعر�شنا 
كث���ريا خ���الل االإ�شعاف���ات اإىل هجم���ات عدي���دة 
من قب���ل قوات االأم���ن وللر�شا�ص احل���ي والغاز 
امل�شيل للدموع والقنابل ال�شوتية. تعر�شت على 
م�شتوى ج�ش���ر االأحرار اإىل اإط���الق نار واأ�شبت 

يف بر�شا�شت���ن. اأجريت ب�شببها عملية جراحية 
لكن ال تزاال يف فخدي".

ولعبت زينب وفريق االإ�شع���اف الذي يعمل معها 
دورا هاما يف احلفاظ على حياة املتظاهرين قبل 
ظهور املفارز الطبية. "كنا نعالج الذين تعر�شوا 
اإىل الغ���از امل�شيل بالدموع مب�شروب "البيب�شي" 
واخلمرية املمزوجن باملاء. لكن بعد اأن و�شلتنا 
م�شاع���دات مالي���ة فتحن���ا عي���ادة طبي���ة متنقل���ة 
وزودناه���ا باأجه���زة طبي���ة مث���ل جه���از التنف����ص 
واأدوي���ة اأخرى وبا�شرن���ا يف تق���دمي االإ�شعافات 

الطبية االأولية".
وعل���ى الرغم من االأخطار االأمني���ة التي تواجهها 
ه���ذه ال�شابة ، اإال اأنها م�ش���رة يف موا�شلة تقدمي 
االإ�شعاف���ات للم�شابن بالرغم م���ن رف�ص عائلتها 
التي تخ�شى على حياتها. "الوطن اأهم من املنزل 
بالن�شبة يل. اأريد قب���ل كل �شيء ا�شتقرار الوطن 
الأن ب���ه �شي�شتق���ر املن���زل. اأري���د وط���ن. والدت���ي 
بالر�شا����ص  اأ�شب���ت  اأن  بع���د  خا�ش���ة  عادتن���ي 

ورف�ش���ت احلدي���ث مع���ي، لك���ن مل اأغ���ري موقفي 
وال زل���ت �شامدة ومتواج���دة يف مكان االعت�شام 
لكي ال تذهب اأرواح ال�شهداء هدرا ودم امل�شابن 
واملعاق���ن الذين اأ�شبح���وا ب���االآالف ب�شبب هذه 

الثورة".
ويف خيم���ة طالبي���ة مت تخ�شي�ص اأح���د جدرانها 
اجلدي���دة،  ال�شن���ة  مبنا�شب���ة  االأمني���ات  لكتاب���ة 
التقينا مبرمي التي غطت �شعرها بالعلم العراقي، 
فالتواج���د يف �شاح���ة االعت�ش���ام بالتحري���ر ه���و 
اأب�ش���ط �ش���يء ميكن اأن يقدم���ه كل مواطن عراقي 

من اأجل م�شتقبل اأح�شن.
وقال���ت ه���ل يعق���ل ل�شخ����ص اأن يطل���ب وطنا يف 
اأخرى يف  اأية دولة  ه���ذا مل يحدث يف   .2020
العامل. كيف ميكن اأن اأ�شرب بالر�شا�ص وبالغاز 
امل�شيل للدموع مبجرد اأنني رفعت العلم العراقي 
واأ�ش���رخ لبيك يا عراق. هل ه���ذه جرمية؟ ال هذا 
اإذا  اأخ���رى  مطل���ب �شرع���ي واإن�ش���اين. يف دول 
تع���دى جندي عل���ى مواطن، ف�شي�شج���ن ويعاقب 
من قبل الق�شاء بينما نحن هنا يف العراق منوت 
وال اأح���د ي�شم���ع بن���ا". ووا�شلت بغ�ش���ب جديد 
و�ش���وت مرتفع: "احلكومة تران���ا كراميل نفط 
ولي����ص كب�ش���ر، وال ت���ويل اأهمي���ة للحي���وان وال 

لالإن�شان".
واأ�ش���ادت م���رمي بال���دور "العظيم" ال���ذي قام به 
الطلب���ة. وتتمن���ى الن�ش���ر ل���كل العراقي���ن م���ن 
الطالب الب�شي���ط اإىل املوظف االإداري الذي رمبا 

مل ي�شارك يف الثورة، ح�شبها.
�شاح���ة التحري���ر يف بغداد ال تن���ام. وهي مبثابة 
خمتر الأفكار جدي���دة وفر�شة �شانحة لالأحزاب، 
خا�شة الدينية منها الإع���ادة تلميع �شورتها التي 
تده���ورت كثريا ل���دى ال�شباب الت���ي يراها كجزء 

من االأزمة التي تع�شف بالعراق.
عل���ى   ا�شه���ر    اربع���ة  م���ن  اك���رث  م���رور  وبع���د 
ثورته���م  اأن  املعت�شم���ون  ي���رى  االحتجاج���ات  
مل حتق���ق الكث���ري لغاي���ة االآن. اأك���رث م���ن ذلك فهم 
يتقا�شمون قناعة باأن حكوم���ة االأحزاب الفا�شدة 
كم���ا ي�شمونه���ا ماطل���ت يف اال�شتجاب���ة ملطالبهم 
"امل�شروعة ". لذا قاموا بتوزيع من�شورات موقعة 
با�ش���م "ث���وار �شاح���ة االعت�شام" دع���وا فيها اإىل 
تنفيذ مطالب املحتجن  حماكمة قتلة املتظاهرين 
وت�شكيل حكومة  بعيدا عن املحا�ش�شة الطائفية  
واإال �شيوا�شل���ون الت�شعي���د "ال�شلم���ي"   فيم���ا 
طالب���وا وزارت���ي الدف���اع والداخلي���ة بالوق���وف 

بجانبهم "ال�شرتجاع عراقنا العزيز".

بعد اأكثر من مئة يوم

�صاحة التحرير التزال القلب الناب�س لالحتجاجات ال�صعبية

اأُحد" الرتكي" و"جبل  تك" و"املطعم  تك  "�سوبر 

ت�����ص��ام��ي��م م����وؤث����رة ت��ر���ص��د اأه�����م اأح�������داث ت���ظ���اه���رات ت�����ص��ري��ن 
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ف���ي كّل اأحد، تفاجئن���ي ب�شكٍل متكرر، �ش���ورة المّد 
الطالبي ف���ي التحرير، منذ بداية االحتجاج، وحين 
اأق���ول "تفاجئني" الأنني ال اأع���رُف تمامًا كيف ُيمكن 
له���ذا الجيل اال�شتمرار بالقّوة ذاتها، رغم وقوف كّل 

�شيء تقريبًا �شّدهم، وهم ال يحملون �شيئًا؟
االأم���ر وم���ا في���ه، يتعّلق ف���ي الجي���ل الذي ول���د بعد 
منت�ش���ف الت�شعينيات العراقية، اأو بعد عام 2000، 
الُمختلف اختالفًا عمالقًا عن جيل الثمانينيات الذي 

اأنتمي له.
ه���ذا الجيل هو اب���ن "الال نظام"، والنظ���ام هنا هو 
كّل اأن���واع االأنظم���ة، الت���ي ت�شُع الف���رد �شمن قطيع 
الجماع���ة ]مف���ردة "قطي���ع" هن���ا ال تاأت���ي ب�شياقه���ا 
ال�شلب���ي[، واالأنظم���ة المتع���ددة غ���ادرت مركزّيته���ا 
تدريجيًا، و�شطوتها و�شيطرته���ا على الفرد، ابتداًء 
من الدين، والدولة، واالأ�شرة، والمدر�شة، وغيرها، 
ورغ���م �شلبّيات زوال هذه المركزية، وخطورتها في 
�شياقات اأخ���رى، لكنها ب�شكٍل م���ا، �شنع انفالت هذا 

الجيل عنها، قّوته التي نراها.
الف���رد م���ن هوؤالء، ه���و اأُب نف�ش���ه، واأّمه���ا، ولد دون 
"فلتر" يحّدُد له الم�شموح والممنوع، ال ُيمكن اإغفال 
ما فعله الموبايل المحمول و�شبكة االأنترنيت، جيلنا 
تّم تدجينه الأنه بطفولٍة محكومٍة بقناتين، ومراهقة 
محكومة با�شتخدام اأنترنيت تحت المراقبة تقريبًا، 
فن�شاأن���ا بُهجن���ة وا�شحة، بي���ن الجيل ال���ذي تالنا، 

والجيل الذي �شبقنا، الُمدّجن تمامًا.
هن���اك اإ�ش���ارات كبي���رة، ف���ي التحري���ر وغيرها من 
�شاح���ات االحتج���اج، توؤ�شر اإل���ى اأن م���ا و�شل لهذا 
الجي���ل من محتوى ع���ام، يخ�ّص الدي���ن وال�شيا�شة 
والدول���ة، و�شل ب�ش���كٍل ُمغاير عّما و�ش���ل اإلينا، في 
بع����ص اللحظ���ات الغا�شب���ة حت���ى "الل���ه" يبدو في 

مرمى �شراخهم وغ�شبهم.
ال تفهُم الطبقة ال�شيا�شية اأّن هذا الجيل ال �شيء لديه 
ليخ�شره، الفر�شة االأولى للتدجين هي "المك�شب"، 
الخوف على �شيء ما، لكن هذا ال�شباب ت�شّكلت اأناه 
داخ���ل ال�شاح���ة، وتحّول م���ن ال�ش���اب الهام�شي في 
المجتمع، اإلى "الثائ���ر" الُمغّير، البطل الذي تتغّزل 
ب���ه الفتيات، ويخاف���ه ال�شا�شة، وُيثن���ي على �شيرته 
المغّنون، وما حدث هو اأّن في و�شط عملية الت�شّكل 
هذه، ُقمعت االحتجاجات بُعنف، لُتخرج االحتياطي 
الداخل���ي للياأ�ص والعدمّية والتمّرد الذي يحمله هذا 

الجيل.
احت���اج جيلن���ا، �شب���ه الُمدّج���ن، اإل���ى ال���دوران على 
االنتق���اد 5 مرات قبل الكتابة �ش���د خّط اأحمر، دينّي 
اأو �شيا�ش���ّي، لك���ن ه���ذا الجي���ل ال يع���رف بال�شب���ط 
ت�شاري�ص المقّد�ص والمحظور كما نعرفه، وبالتالي 
ال يختل���ُف عنده رمز ديني عن اأي نائب هام�شّي، اأو 

وزير اأو ما �شابه! 
لحظ���ة الحف���اظ عل���ى ال���ذات وت�شّكله���ا، جعلت هذا 
الجيل يكب���ر بهذه االأ�شه���ر القليلة �شن���وات عديدة، 
اختبر ال�شل���م والحرب وال�شيا�ش���ة وال�شداقة وكّل 
�شيء اآخر داخ���ل هذه ال�شاحات، �ش���ار لديه �شوت 
�شد "النظام" اأينما كان، وبمعنى اأدق: النظام الذي 

ال يوفر �شيئًا لهوؤالء ال�شباب يخافون عليه! 
لو كان���ت �شهاداتهم فعلّي���ة، معترٌف به���ا، َلما تركوا 
المدر�شة، لو �شعروا اأن هذه الطبقة ال�شيا�شية تمّثل 
بالده���م المتثلوا ل�شوتها، ل���و كان هناك ت�شّور عن 
م�شتقبل، لي�ص م�شرقًا بال�شرورة، لكنه باالأقل لي�ص 

مظلمًا، لخافوا عليه!
اأ�شتعيد هن���ا �شورة المراهق، ال���ذي ُقتل بر�شا�ص 
ح���ّي، وف���ي جيب���ه كان هناك هات���ف رخي����ص جدًا، 
و500 دين���ار عراقّي، واأ�شتعي���د هنا حكايات عديدة 
عن متظاهرين كان���وا ي�شتدينون مبالغ الذهاب اإلى 
�شاح���ات االحتجاج، واآخرين قال���وا ب�شكل وا�شح: 

قبل التظاهرات لم نكن موجودين!
ال ح���ّل اأم���ام ه���ذا الجيل �ش���وى خل���ق م�شتقبل لهم، 
حت���ى اإن ع���ادوا للبي���وت، وانته���ت االحتجاج���ات، 
�شتكون هناك حركة اأخط���ر بكثير من االحتجاجات 
التي نراه���ا، �شتكون هناك احتجاجات في كل بيت، 
وكل مدر�شة، وكل �شارع، الجيل غير الُمدّجن، الذي 
فع���ل مالم يفعله جيلنا، يحمل قّوة بناء كل �شيء، اأو 

تدمير كّل �شيء، في الوقت ذاته! 

عن الجيل الذي تالنا!
أسبريسو

حما�ش���ي �شج���اع ومندف���ع ب���روح 
اول  ليك���ون  باحليوي���ة  مفعم���ة 
املت�شابقن يف �شبيل انقاذ الوطن، 
منذ الثالث من اأكتوبر وله دور يف 
تظاه���رات �شاحة احلبوبي. وبهذا 
ال�ش���اأن يق����ص لنا عل���ي عبد االمري 
ع���ن  ال�شهي���د(،  )�شدي���ق  عم���ران 
تفا�شيل م�شاركت���ه بالثورة قائال: 
م�شطفى  برفقة  �شويا  نخرج  "كنا 
للتظاهر وجنتمع يف بيت �شديقنا 
كان  ال�شم���ري،  ه�ش���ام  املتظاه���ر 
عل���ى  وم�ش���را  مثاب���را  م�شطف���ى 
التظاه���ر راف�ش���ا الع���ودة للمن���زل 
حت���ى قبل ب���دء ف���رتة االعت�شام"، 
�شم���ود  و  حر����ص  عل���ى  موؤك���دا 

م�شطف���ى ون�شاط���ه يف التح�شي���د 
م���ا كان  "دوم���ا  للتظاه���ر بقول���ه: 
ياأتي م�شطف���ى اىل منازلنا ليحثنا 
عل���ى التظاهر ويقول )ال ينبغي ان 
نرتك �شاح���ة احلبوبي فارغة، عدد 
النا����ص هناك قليل وعلينا اخلروج 

والتواجد هناك لدعم الثورة(".
عراق���ي يف فطرته، اب���ى ان يغريه 
الزمن العاثر ب���كل مطبات التحيز 
الدين���ي او العرق���ي، ه���ذا م���ا اأكد 
عليه �شديقه علي قائال: "مل تدفعه 
مرجعية ديني���ة وال حزب �شيا�شي 
وال اأي جه���ة معينة، خرج مدفوعا 
بغريته ونخوته جتاه اأبناء وطنه، 
مطالب���ا بق�شية م�شروع���ة متعلقة 

بحقوق اخوته املواطنن"، منوها 
اىل متي���زه بتحيزه املف���رط جتاه 
وطنه، منتميا لعراقه بتفرد ال مثيل 
له بقوله: "اندفاعه كان يحثه دوما 
عل���ى البق���اء يف الطري���ق ال���دويل 
حيث كن���ا نقطع الطرق �شوية، كنا 
نع���ود وه���و يبقى مبف���رده راف�شا 
يقط���ع  كان  م���ن  ه���و  الرتاج���ع، 

الطريق يف فرتة الت�شعيد املقرتح 
من قبل د عالء الركابي".  

من املفارق���ات العظيم���ة مل�شطفى 
اأح���د  ع���ن  امتناع���ه  ه���و  الثائ���ر، 
الزي���ارات الأداء الطقو����ص، وع���ن 
هذا اخل�شو�ص يق���ول علي: "يف 
الزيارة املتعلقة بح���دث ا�شت�شهاد 
ال�شيدة فاطم���ة عليها ال�شالم، كان 

يقول لن���ا ان )ق�شي���ة وطننا اهم، 
الزهراء موجودة هنا وهي لي�شت 
بحاجز لزيارتن���ا، وان ا�شت�شهدنا 
�شيخ���رج بع���دي اخ���ي وابني("، 
عزمية وا�شرار يتجلى يف موقفه 
جتاه ثورة لن تنتهي بقتل �شبابها 
ب���ل �شيخ���رج ب���دال عنه���م الكث���ري 
من اأ�شح���اب الفكر احل���ر. ارتقى 

م�شطفى البطل �شهيدا بتاريخ 25 
كانون االول على الطريق الدويل 
الت�شعي���د  اثن���اء  النا�شري���ة  يف 
االخ���ري، وبهذا ال�شدد يقول علي: 
"مل يكن م�شطفى اال ثائرا �شلميا 
ال يحم���ل حج���را وال اأي و�شيل���ة 
الإث���ارة ال�شغب م���ن عمليات حرق 
وما �شاب���ه كان مينعنا من اللجوء 
نقط���ع  ان  هم���ه  كل  عن���ف،  الأي 
الطرق فح�ش���ب للو�شول اىل حل 

يخدم الثورة". 
يختت���م عل���ي حديث���ه متاأ�شفا على 
رحي���ل �شديق���ه الوطن���ي النزيه، 
الث���ورة  ا�شتم���رار  عل���ى  م�ش���ددا 
ب���كل ما اوتيت م���ن همة و�شجاعة 
ح���ب  م���ن  مكت�ش���ب  و�شم���ود 
"كانت  الث���وار لوطنه���م، بقول���ه: 
م�شوؤوليتن���ا واح���دة هي اخلروج 
م���ن اجل الوط���ن فقط وق���د زادت 
امل�شوؤولية حن قدمت ثورتنا دماء 
طاه���رة ل�شهداء �شح���وا باأنف�شهم 
من اجلنا، فالبد لنا من اال�شتمرار 
وحتقي���ق مطالبه���م"، ويعقب عن 
حادثة ا�شت�شه���اده قائال: "اأ�شيب 
املنح���ر  منطق���ة  م���ن  م�شطف���ى 
)الرقبة( من ج�شده، غ�شلته بيدي 
اللحظ���ات ح���ن  تل���ك  ان�ش���ى  وال 
كنت اغل���ق عينيه، فيع���اود فتحها 
وكاأن  عت���ب!  بنظ���رة  ويرمقن���ي 

احلياة مازالت تريده بيننا".
رح���ل م�شطفى ت���اركا خلف���ه اثرا 
ال ين�ش���ى وال ميح���وه الزمن، فهو 
كم���ا يقول عل���ي: "االن�شان املحب 
للخ���ري، امل�شان���د ل���كل �شديق، من 
اجلميل���ة"،  ال�شف���ات  كل  يحم���ل 
ح�ش���ن دافئ، مالذ اأخ���ري، الأحباء 
مل يع���د باإمكانه���م جت���رع م���رارة 
ال�ش���ري يف طري���ق يحم���ل ذك���رى 
خطى اقدامه، لكنه���م قطعوا عهدا 
يف �شبي���ل اكم���ال امل�شري من بعده 

رغم االأمل.

م�صطفى احلجامي.. حكاية بطل مغامر مندفع بحب عراقه

  اأكثم �سيف الدين

ت�شه���د �شاح���ات التظاه���رات وميادينها ظهر 
كل ي���وم اأحد بالذات وااليام االخرى، توافدًا 
كب���ريًا ل�شرائ���ح خمتلف���ة م���ن العراقين، يف 
اأول زخم ت�شه���ده تلك ال�شاحات منذ اكرث من 
اربع���ة ا�شه���ر،  التظاهرات الت���ي �شّكل طالب 
اجلامع���ات فيه���ا العم���ود الفق���ري ل�شاح���ات 
االحتجاج بقم�شانهم البي�شاء لكال اجلن�شن 
و�شعاراته���م املنتظمة املوؤي���دة للثورة، كانت 
اأب���رز ما مّي���ز التظاه���رات، �ش���واء يف بغداد 
اأو النج���ف وكرب���الء والب�ش���رة والنا�شرية 
الع���راق  جنوب���ي  م���دن  وباق���ي  ووا�ش���ط 

وو�شطه.
هتاف���ات "ماكو وط���ن ماك���و دوام"، "واأنعل 
اأبو اإيران البو اأمريكا"، و"ماكو مقد�ص ب�ص 
هالوطن"، بدت مت�شابهة يف اأغلب تظاهرات 

اليوم يف العراق.
وق���ال النا�ش���ط زي���اد احلم���داين، اإن و�شول 
ط���الب اجلامعات اإىل �شاح���ات التظاهر "هو 
اأكرث م���ا يخيف الق���وى ال�شيا�شية وال�شلطة، 
فه���م منظمون ومثقف���ون ومرتب���ة �شعاراتهم 
ميك���ن  ال  واأي�ش���ًا  ج���دًا،  كب���رية  واأعداده���م 
اتهامه���م باأنهم بعثيون اأو مند�شون اأو عمالء 

�شفارات، كما يطَلق على باقي املتظاهرين".

واأك���د احلم���داين اأن "الط���الب اأدركوا حجم 
املوؤامرة على التظاهرات، التي تنفذها جهات 
متع���ددة، كله���ا مرتبط���ة باأجن���دات خارجية، 
وق���رروا دعمه���ا". واأ�ش���ار اإىل اأن���ه "ما زالت 
�شاح���ات التظاه���ر تغ����صّ باأع���داد ال حت�شى 
من الطالب، كلهم رفعوا �شعارات موحدة يف 

جميع املحافظ���ات". وراأى �شيا�شيون اأن املد 
الطالب���ي يوم االأحد هو ر�شال���ة وا�شحة اإىل 
اأحزاب ال�شلط���ة، توؤكد لهم اأن القوة لل�شعب. 
وقال ع�شو احلزب ال�شيوعي العراقي، �شاكر 
الف�شلي، اإن "على احلكومة واأحزاب ال�شلطة 
اأن تعرف من خالل هذا املد اأن �شوت ال�شعب 

هو الباقي، واأنه لن يرتاجع". واأكد الف�شلي 
اأن "ر�شال���ة ال�شع���ب و�شلت الي���وم بقوة اإىل 
تلك االأحزاب، التي تفرقها وجتمعها امل�شالح، 
بينما وّحدت املطالب امل�شروعة فئات ال�شعب 
املختلفة، الذين يرددون �شعارات موحدة يف 

املحافظات املنتف�شة كافة".

بي�ساء" "ثورة 
ون�ش���ر نا�شط���ون واإعالمي���ون، ع���ر مواقع 
التوا�ش���ل االجتماع���ي فيديوه���ات و�ش���ورًا 
للم�ش���ريات الطالبية احلا�ش���دة، وعّروا عن 
اإعجابه���م به���ا. النا�ش���ط اإياد احم���د، قال يف 
تغري���دة له: "م���ا اأجمل الث���ورة حينما تكون 
بي�ش���اء بال األوان طي���ف �شيا�ش���ي بائ�ص. ما 
اأجمله���ا عندما تكون طليعتها طالب���ًا و�شبابًا 
اآمنوا بالوطن". وغرد النا�شط، ح�شن رحم، 
بقوله: "امل���وج الطالبي هاتفًا بوالئه للعراق 
وبال�شد م���ن حكومة توفيق". بدورها، قالت 
االإعالمي���ة، �شح���ر عبا����ص جمي���ل: "مل اأج���د 
و�شفًا له���ذا الفيديو.. حقيقة اأبكاين... اللهم 

فّرج عن العراق يا رب".  
اأما النا�شط با�شم العراقي، فقال يف تغريدته: 
ن�شكُت وبغداُد  كيف  امتحان �شعب  "الثبات 
اأ�ش���رية؟ وكي���ف نغف���و والع���راق علي���ل؟ املد 
الطالبي يزلزل عرو����ص الطغاة والفا�شدين. 
رد طلبة العراق اليوم على عدم االختالط من 

�شاحة التحرير قبل قليل".
التغي���ري":  "�شب���اب  �شفح���ة  وغ���ردت 
التحري���ر  نف���ق  يف  الطالب���ي  "الت�شونام���ي 
بالعا�شم���ة بغداد يهتف )بالروح بالدم نفديك 
ي���ا ع���راق(، )ي���ا توفي���ق )..( ع���وف الع���راق 

بحاله(".

ال�������س���ل���م���ي���ة وامل����دن����ي����ة ����س���ع���ار ال��ط��ل��ب��ة 
اجلامعات ترفد �صاحات االحتجاجات باأعداد كبرية من اأ�صحاب القم�صان البي�صاء.. 

فار�س بال جواد، م�سلح بو�سام فحواه "والئي 
للعراق فقط، مل اخرج باأمر اأحد، ولن اأن�سى 

ال�سهداء"، امتطى �سهيل احلرية الكامن يف 
روحه ليلحق ركب خيول جاحمة يف طريقها 

لتحرير وطن تكالبت عليه االع�سر بني يدي 
الدخالء، فما كان اال ذاك ال�سهم ال�سنديد، 

�سعلة متاأججة ابت العودة من �سولتها دون 
�سهادة. م�سطفى ح�سن هادي احلجامي، من 

مواليد عام 1998، �سكن يف حي الثورة يف مدينة 
النا�سرية من حمافظة ذي قار، ممار�س لريا�سة 

كرة القدم، يهوى ال�سفر والتنزه، �سخ�س هادئ 
متفائل وحمب للحياة، يتمتع بخ�سال اإن�سانية 

رائعة، معطاء للجميع من حوله، لديه تعلق 
روحي بق�سية االمام احل�سني من خالل ق�ساء 

اغلب وقته يف املجال�س احل�سينية،

 ما�س القي�سي


