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 متابعة االحتجاج 

االإع���الم  �س���بكة  ا�س���تنكرت  جانبه���ا  م���ن 
العراقي، ام�س االثنني، اختطاف م�س����ؤول 
ق�س���م املحافظات يف جريدة ال�سباح ت�فيق 

التميمي.
وج���اء يف بيان اأن �سبكة االإع���الم العراقي، 
اإذ ت�ستنكر وت�سجب هذا العمل الذي يتنافى 
مع اأب�سط حق����ق االإن�سان يف احلفاظ على 
حيات���ه، وعل���ى حريت���ه يف التعب���ر، فاإنه���ا 
تطالب اجله���ات االأمنية بتحّمل م�س�ؤوليتها 
يف متابعة اجلن���اة، وحماية االإعالميني من 
غائل���ة ه���ذه املمار�س���ات، التي ته���دد ال�سلم 
�سمنه���ا  الت���ي  االإع���الم  وحري���ة  االأهل���ي، 

الد�ست�ر العراقي وامل�اثيق الدولية.
وقال���ت ال�سبك���ة اإن م�س����ؤول ق�س���م �سفحة 
املحافظ���ات يف جري���دة ال�سب���اح تعر����س 
اإىل عملي���ة خط���ف م���ن اأم���ام منزل���ه �سباح 
االثنني، من قبل جمم�عة م�سلحة اعرت�ست 
ال�سيارة التي تّقله اإىل عمله يف اجلريدة مع 

عدد من العاملني فيها واقتادته اإىل جهة غر 
معل�مة.

من جهته���ا طالبت جلنة الثقاف���ة وال�سياحة 
واالآثار ام�س االثنني، بالك�سف عن مالب�سات 
اختطاف مدير ق�سم املحافظات يف "جريدة 

ال�سباح" ت�فيق التميمي.
وقال���ت رئي�س���ة اللجن���ة �سميع���ة الغ���الب: 
اإن"جلنة الثقافة تدي���ن وت�ستنكر ب�سدة كل 
جرائ���م االختطاف، التي تط���ال ال�سحفيني 
يف الع���راق ومن جمي���ع امل�ؤ�س�س���ات، ومن 
�سمنه���ا جرمية اختط���اف ال�سحفي ت�فيق 

التميمي".
التنفيذي���ة  الغالب"احلك�م���ة  وطالب���ت 
ووزارة الداخلية واالأجهزة االأمنية االأخرى 
،بالك�س���ف ع���ن مالب�س���ات ه���ذه اجلرمي���ة 
وجميع جرائم االختطاف ال�سابقة ،وتقدمي 

اجلناة للق�ساء للحد من هذه الظاهرة"،
داعية"احلك�مة اإىل ت�فر احلماية الكاملة 
جلميع ال�سحفيني واالإعالميني، واأ�سحاب 
الكلمة احل���رة باإيقاف عملي���ات االعتداءات 

عليهم بكل اأ�سكالها".
واأفاد م�سدر اأمني، اأم�س االثنني، باختطاف 
ال�سحفي ت�فيق التميمي امل�س�ؤول بجريدة 
ال�سب���اح �سب���ه الر�سمي���ة، �سرق���ي بغ���داد. 
وق���ال امل�سدر الح���دى القن����ات الف�سائية، 
اإن "م�سلح���ني جمه�ل���ني قام����ا باختطاف 
ال�سحفي ت�فيق التميم���ي م�س�ؤول �سفحة 
�سب���ه  ال�سب���اح  جري���دة  يف  املحافظ���ات 

الر�سمية �سرقي العا�سمة".
"عملي���ة االختط���اف حدث���ت  اأن  واأ�س���اف، 
يف ح���ي اأور �سرقي العا�سمة بغ���داد، اأثناء 
ذهاب التميم���ي للعمل، بع���د حما�سرته من 
قب���ل امل�سلح���ني". وكان���ت م�ؤ�س�س���ة امل���دى 
لالعالم والثقاف���ة والفن�ن قد اطلقت  حتت 
�سع���ار "من اج���ل ان ال ت�سبح انت ال�سحية 
القادم���ة" حمل���ة للمطالب���ة باط���الق �س���راح 
او معرف���ة م�سره���م، ودع���ت  املختطف���ني 
م�ؤ�س�س���ة امل���دى اىل وقف���ة احتجاجي���ة يف 
�سارع املتنبي ي����م اجلمعة القادمة ال�ساعة 
احلادي���ة ع�س���رة �سباح���ا ومل���دة )3( دقائق 

م�س���ر  ع���ن  بالك�س���ف  للمطالب���ة  �سم���ت 
االعالم���ي والنا�سر والنا�س���ط املدين مازن 
لطيف وزميل���ه ال�سحفي ت�في���ق التميمي. 
واك���د القائم����ن عل���ى احلمل���ة ان اله���دف 
منه���ا ال�سغ���ط عل���ى احلك�م���ة واجله���ات 
�سالمت���ه  م�س�ؤولي���ة  وحتميله���ا  الر�سمي���ة 
ت ح�يل 40  وع�دت���ه اىل عائلت���ه. وقد م���رَّ
ي�مًا على اختط���اف الكاتب والنا�سط مازن 
لطيف، �سم���ن �سل�سلة، م���ن عمليات اغتيال 
النا�سطني وال�سحافيني وخطف امل�ساركني 
حمل���ة  يف  لالحتجاج���ات،  الداعم���ني  اأو 
لرتوي���ع املثقف���ني العراقي���ني وال�سحافيني 
والنا�سط���ني ت�ستم���ر من���ذ ان���دالع انتفا�سة 
اأ�سدق���اء  وق���ال  املا�س���ي.  االأول  ت�سري���ن 
الكاتب املختط���ف اإن "الظه�ر االأخر ملازن 
لطي���ف كان يف بغ���داد، يف االأول م���ن �سه���ر 
فرباير/�سب���اط احل���ايل، وكان ق���د ات�س���ل 
باأ�سدق���اء له، وقال لهم اإن���ه داخل مقهى يف 
�ساح���ة امليدان و�س���ط العا�سمة، ثم اختفى، 

وهاتفه مغلق"..

 متابعة االحتجاج 

قال ع�س� "مف��سية 
حق�ق االإن�سان" العراقية 

فا�سل الغراوي، اإن 
ثالثة متظاهرين 

عراقيني قتل�ا واأ�سيب 
اأربعة واأربع�ن اآخرون 

خالل �سدامات بني 
ق�ات مكافحة ال�سغب 

وحمتجني يف �ساحة 
اخلالين ببغداد، االأحد، 

والتي ا�ستخدمت فيها 
الق�ات العراقية بنادق 

ال�سيد والغاز امل�سيل 
للدم�ع بكثافة الإبعاد 

املتظاهرين عن ال�ساحة.

واأك���د نا�سط����ن يف احتجاج���ات �ساح���ة 
اأح���د  القتل���ى  ب���ني  م���ن  اأن  اخل���الين 
امل�سعفني، ويدعى عام���ر العيثاوي، الذي 
يف  جنازت���ه  بت�سيي���ع  املتظاه���رون  ق���ام 
�ساح���ة التحري���ر املج���اورة الت���ي �سهدت 
�سباح اأم�س ت�اف���دا للطلبة الناقمني على 
ا�ستم���رار �سيا�سات القمع الت���ي متار�سها 

ال�سلطات العراقية �سد املحتجني.
ووفق���ا لبي���ان �س���در ع���ن مكت���ب ع�س���� 
"املف��سي���ة العليا حلق����ق االإن�سان" يف 
العراق، فا�سل الغراوي، االإثنني، اأو�سح 
اأن "امل�سادمات جرت ي�م اأم�س يف �ساحة 
الق����ات  ب���ني  بغ���داد،  و�س���ط  اخل���الين، 

االأمنية واملتظاهرين".
من جانبه، قال "مركز جرائم احلرب" يف 
العراق، وه� منظم���ة مدنية غر ر�سمية، 

اإن���ه وث���ق �سق�ط قتل���ى وجرح���ى ب�سبب 
اإط���الق النار والغ���از امل�سي���ل للدم�ع من 
قب���ل الق�ات العراقي���ة، م�ؤكدا يف ح�سابه 
عل���ى م�قع "ت�يرت"، اأن من بني اجلرحى 
طفلت���ان قدمت���ا اإىل �ساح���ة اخل���الين م���ع 
والدتهم���ا قب���ل اأن ت�سابا بك���رات حديدية 
م���ن بن���ادق ال�سي���د الت���ي اأطلقته���ا ق�ات 

مكافحة ال�سغب.
وا�ستمرت التظاهرات يف �ساحة احلب�بي 
مبدينة النا�سرية للمطالبة باإكمال قان�ن 
االنتخاب���ات متهي���دا الإج���راء انتخاب���ات 
مبك���رة، واإنه���اء �سط����ة االأح���زاب عل���ى 

امل�سهد ال�سيا�سي العراقي.
ويف ال�سي���اق، وجه نائ���ب رئي�س الربملان 
العراق���ي ح�سن الكعبي انتق���ادات �سديدة 
اللهجة للتقرير ال���ذي قدمته ممثلة االأمني 

الع���ام ل���الأمم املتح���دة يف الع���راق جينني 
هيني����س بال�سخ���ارت اإىل جمل����س االأم���ن 
اأخ���را، والذي و�س���ف باأن���ه كان منحازا 

للمتظاهرين.
وق���ال الكعب���ي يف بي���ان، اإن التقري���ر "مل 
يك���ن م��س�عي���ا، وقف���ز عل���ى العديد من 
احلقائق، وا�ستخ���دم تعابر واتهامات ال 
تت�سق مع واجبات بعث���ة االأمم املتحدة"، 
الفت���ا اإىل اأن التقري���ر مل ينتق���د احل�ادث 
الت���ي ت�سبب بها "املند�س����ن" )يف اإ�سارة 
اإىل املتظاهري���ن(، واأعم���ال قط���ع الطرق 
باالإط���ارات املحروق���ة، ومن���ع االأ�سات���ذة 
االلتح���اق  م���ن  وامل�ظف���ني  والطلب���ة 
مبدار�سه���م وجامعاته���م ودوائرهم الأداء 
مهامه���م من قبل جمامي���ع "اأف�اج مكافحة 
الدوام" وم���ا �سببه ذلك من تعطيل للدوام 

الأكرث من ثالثة اأ�سهر.
ودعا نائب رئي�س الربملان املمثلة االأممية 
يف العراق اإىل "ت�خي الدقة وامل��س�عية 
م���ن  واالنط���الق  الالحق���ة  التقاري���ر  يف 
م�سلحة العراق واأبنائه واحرتام �سيادته 

ووحدته واأمنه وا�ستقراره".
واأ�ساف اأن "التقرير جتاهل حالة احلراك 
الت���ي  واحل����ارات  امل�ستم���ر  ال�سيا�س���ي 
اأجراها املمثل اخلا�س )لالأمم املتحدة( مع 
امل�س�ؤولني العراقيني، والدع�ة التي قمنا 
بت�جيهه���ا اإىل الفري���ق االنتخابي للبعثة 
الفاعل���ة  وامل�سارك���ة  للح�س����ر  االأممي���ة 
يف مناق�س���ات وجل�س���ات جمل����س الن�اب 
وجلانه النيابية املخت�س���ة اخلا�سة بعدد 
م���ن الق�انني، ومنها قان����ين االنتخابات 

واملف��سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات".

وكانت بال�سخارت قد تعر�ست لهجمة من 
احزاب ال�سلطة حيث اتهمت النائب عالية 
ن�سيف مبع�ثة االمم املتحدة اىل العراق 
جين���ني بال�سخارت بالتعمد يف "الت�سليل 
وتغييب احلقائ���ق" يف احاطتها االخرة 
اىل جمل�س االمن عن االو�ساع يف البالد، 
داعية وزارة اخلارجية اإىل خماطبة االأمم 

املتحدة ال�ستبدال مبع�ثتها.
فيم���ا هاجم ائتالف دولة القان�ن االإحاطة 
الت���ي قدمته���ا ممثل���ة االأمني الع���ام لالأمم 
املتح���دة يف الع���راق جين���ني بال�سخارت، 
و"غ���ر  "ا�ستفزازي���ة"  باأنه���ا  معت���ربًا 

"من�سفة".
فيما رد ع�س� جمل�س الن�اب العراقي عن 
حتال���ف الفتح حمم���د �ساح���ب الدراجي، 
عل���ى تقرير املمثلة اخلا�س���ة لالأمني العام 

لالأمم املتحدة يف العراق، جينني هيني�س 
بال�سخارت، والتي عدت فيه العراق دولة 

و�سخ�سية". حزبية  م�سالح  "رهينة 
وقال الدراجي يف ت�سريح متلفز "انا قلق 
جدًا من تقرير بال�سخارت االأخر"، مبينًا 
اأن "النظ���ام ال�سيا�س���ي يف العراق اأ�سبح 

بنظرهم نظامًا مارقًا".
وك�س���ف م�س����ؤول عراقي رفي���ع يف مكتب 
االأم���ن ال�طن���ي، اأم�س االأح���د، اأّن "تقرير 
االأمم املتح���دة االأ�سب����ع املا�س���ي، ع���زز 
ت�قعات داخل بغداد مبنية على معل�مات 
م�سبق���ة، تفي���د بقرب اإع���الن وا�سنطن عن 
قائمة باأ�سماء �سخ�سيات حك�مية واأمنية 
واأخرى �سم���ن ف�سائل احل�س���د ال�سعبي، 
مّت و�سعها على الئحة العق�بات، ب�سفتها 
مت�رطة بقم���ع التظاه���رات"، م�سرًا اإىل 

اأّن هذه العق�بات "قد تطاول اأي�سًا رئي�س 
ال�زراء امل�ستقيل عادل عبد املهدي".

ولف���ت امل�س����ؤول اإىل اأّن االتهام���ات الت���ي 
يت�ق���ع اأن تط���اول اأكرث م���ن 20 �سخ�سية 
عراقي���ة، ه���ي "اإعط���اء اأوام���ر با�ستخدام 
الذخرة احلية �سّد املتظاهرين، واإطالق 
قنابل غاز خم�س�سة الأغرا�س قتالية خالل 
تفري���ق االحتجاج���ات، وتنفي���ذ عملي���ات 
تعذيب وتك�سر اأطراف، وخطف نا�سطني 
التخل���ي  اإىل  ودفعه���م  ترهيبه���م  به���دف 
ع���ن التظاه���ر، وحج���ب �سبك���ة االإنرتنت 
والت�سييق على حرية ال�سحافة واالإعالم، 
وحرم���ان العراقي���ني م���ن ح���ّق ال��س�ل 
للمعل�م���ة. ف�ساًل عن اتهامه���م بانتهاكات 
غط���اء  ب���دون  االعتق���االت  مث���ل  اأخ���رى، 
قان�ين مل�اطنني عراقيني بحجة امل�ساركة 
يف التظاه���رات، واأي�س���ًا التالعب بنتائج 
التحقيقات، وتهديد وترهيب �سه�د عيان 
يف هذا ال�سدد وتغير اإفادات وحقائق". 
وكانت  ممثل���ة االأمني العام لالأمم املتحدة 
يف الع���راق جينني بال�سخ���ارت  قد اكدت 
اأن املحتج���ني العراقي���ني ل���ن يتخل����ا عن 
تطلعاته���م الت���ي يتظاه���رون ب�ساأنها منذ 

ت�سرين االأول/اأكت�بر املا�سي.
واأ�سافت بال�سخارت خالل اإحاطة ملجل�س 
االأم���ن الدويل ح����ل الع���راق، اإنه "يجب 
االعرتاف بانتهاكات حق�ق االإن�سان التي 
يتعر�س لها العراقي�ن"، م�سددة اأن "على 
املتظاهري���ن، وحماكم���ة  الدول���ة حماي���ة 

مرتكبي االنتهاكات".
واأ�سارت اإىل اأن "هناك جمم�عات م�سلحة 
خارج نط���اق الدولة العراقي���ة متنعها من 
اإىل  من�ه���ة  ب�س����رة طبيعي���ة"،  العم���ل 
"وج����ب ح���ل املجم�ع���ات امل�سلحة غر 

ال�سرعية يف العراق".
واأردفت بال�سخارت باأن "م�ساركة الن�ساء 
بالتظاه���رات غر م�سب�ق���ة يف العراق"، 
م�سيف���ة اأن "على كل طرف �سيا�سي العمل 

على ا�ستعادة ثقة ال�سارع العراقي".
النظ���ام  "اإ�س���الح  اإن  بالق����ل،  وتابع���ت 
العراق���ي م���ن الف�س���اد �س���روري لتحقيق 
حي���اة اأف�سل. وال ت���زال امل�سالح احلزبية 

اخلا�سة تعيق جناح العراق".
وب�ساأن ال��سع االأمني، قالت بال�سخارت، 
اإن���ه "ال ميك���ن جتاه���ل تهدي���د االإره���اب 
يف الع���راق"، مبين���ة اأن "داع����س يحاول 

الت�سعيد يف العراق".

ت�قعات ب�سدور قائمة عق�بات دولية تطال كبار امل�س�ؤولني العراقيني

مقت��ل 3 متظاهري��ن واإ�ضابة 44 خ��ال ال�24 �ضاع��ة املا�ضية
 بال�سخ��ارت تتعر���ض لهجم��ة م��ن اأح��زاب ال�سلط��ة ب�سب��ب م�ساندته��ا لالحتجاج��ات    

م�ؤ�س�سة املدى تطلق حملة من اأجل اأن ال ت�سبح اأنت ال�سحية التالية

اختطاف ال�ضحفي توفيق التميمي من قبل جماعة م�ضلحة و�ضط بغداد 

اأقدم م�سلح�ن جمه�ل�ن، اأم�ض 
االثنني، على اختطاف م�س�ؤول 

�سفحة املحافظات يف جريدة 
ال�سحفي  الر�سمية،  "ال�سباح" �سبه 

ت�فيق التميمي، �سرقي بغداد. 
وقال زمالء �سحفي�ن يف اجلريدة، 

ان "م�سلحني ملثمني اعرت�س�ا 
ال�سيارة التي كانت تقل م�س�ؤول 

�سفحة املحافظات يف جريدة 
)ال�سباح( ت�فيق التميمي، بعد 

مغادرته منزله يف حي اأور". 
وا�ساف�ا "كان مع التميمي، 

ال�سحفي علي حم�د احل�سن اال ان 
اخلاطفني اأمروا التميمي بالرتجل 

من ال�سيارة حتت تهديد ال�سالح 
واقتادوه اىل جهة جمه�لة".
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جتم���ع متظاه���رون يف �ساح���ة التحري���ر 
م���ن  املزي���د  بت�ف���ر  احلك�م���ة  ملطالب���ة 
امل�ساع���دات الطبية ملن���ع انت�سار فرو�س 

ك�رونا.

اإىل  ال�سح���ة  وزارة  املتظاه���رون  ودع���ا 
ت�فر اإم���دادات اإ�سافية من اأقنعة ال�جه 
والقفازات م���ع انت�سار فرو����س ك�رونا 

يف البالد.
"نح���ن  ع���الء:  �سي���ف  املتظاه���ر  وق���ال 
املتظاه���رون ال�سباب الذي���ن جتمع�ا يف 

�ساح���ة التحري���ر، نرت���دي ه���ذه االأقنع���ة 
حلماي���ة اأنف�سن���ا م���ن الفرو����س. وندع� 
وزارة ال�سحة مل�ساعدتنا من خالل ت�فر 
لال�ستخ���دام  والقف���ازات  ال�ج���ه  اأقنع���ة 

ال�قائي".
بدوره قال املتظاه���ر علي الق�ساب: "منذ 

الي����م االأول النت�سار هذا املر�س، نا�سدنا 
ال�سلطات املعنية بتقدمي لقاحات اأو اأقنعة 
لل�جه اأو اأي و�سيلة اأخرى مل�ساعدتنا يف 
الق�ساء على هذا املر�س. لالأ�سف، مل نتلَق 

اأي رد من ال�سلطات بعد". 
ويف م�اقع الت�ا�سل االجتماعي، �سيطر 

"فرو�س ك�رونا" على حديث العراقيني، 
خالل االأيام املا�سية، واإن كانت ال�سخرية 
ه���ي ال�سف���ة الطاغي���ة عل���ى من�س����رات 
العراقيني، فاإن من�س�رات، اأم�س االإثنني، 
اأخذت منحن���ًى اأكرث جدّية ع���رب التحذير 

والت�عية جتنيًا لالإ�سابة به.
ويف �ساح���ات التظاه���ر، كان���ت الك�رونا 

حا�سرة يف ه��سات اأهايل النا�سرية.
وا�ستخ���دم ع�س���رات الن�سط���اء يف م�قع 
"الب�س كمامة" لتعميم  "ت�يرت" ها�ستاغ 
اأهمّية ارتداء الكّمامة حت�سبًا ووقاية من 

العدوى الفرو�سية.
ابتع���دوا عن التقبيل بكرثة وغرها حتى 
ل���� لف���رتة والبقي���ة الزم تتفهم االأم���ر اإنه 
مي�سب���ب احراج���ات وال ي�ل���د حزازي���ات 

فقط الن �سحتك اهم
اأ�سع���ار"  "ارتف���اع  العدي���د  انتق���د  كم���ا 
الكمام���ات يف ال�س����ق العراق���ي مقارن���ة 

ب�قت �سابق.
"يف ال�ق���ت ال���ذي ارتفع���ت في���ه اأ�سعار 
ال�سيدلي���ات  م���ن  الكث���ر  يف  الكمام���ات 
زي���ادة  بع���د  اأخ���رى،  يف  وانقطاعه���ا 
حت�سب���ًا  امل�اطن���ني  م���ن  عليه���ا  الطل���ب 
لتف�سي ك�رون���ا، قام �سيدالين من اأهايل 
�سامراء، بتعليق عبارة )الكمامات جمانًا( 

على واجهة �سيدليته".
ويف نف�س ال�قت، راأى عدد من امل�اطنني، 
اأن م���ا يح���دث يف م�اق���ع الت�ا�س���ل ه� 
"ته�يل ومبالغة" قد ت�سر بامل�اطن اأكرث 

من جلب املنفعة له..
وم���ن حمافظ���ة االأنب���ار، كتب���ت نا�سط���ة 
عراقية يف ت�ي���رت "اأكرث حمافظة متخذة 
اإج���راءات �سحيح���ة، ه���ي االأنب���ار: منع 
زي���ارة املر�سى يف امل�ست�سفي���ات ملدة 20 
ي�م���ًا م���ن االآن، وفت���ح م�سفى عب���ارة عن 
كرفان���ات خا�س لع���زل احل���االت امل�ستبه 

بها".
وق���ال الدكت����ر حمم���د اإ�سماعي���ل، املدير 
ال�سابق ملعهد امل�س�ل واللقحات العراقي، 
اإن املناف���ذ احلدودي���ة م���ع اإي���ران، حت���ى 
ال�ساع���ة "غ���ر م�سب�ط���ة ب�س���كل كامل" 
ملمح���ًا اإىل خروقات حدودية حت�سل من 

دون ح�سيب اأو رقيب.
واأ�س���اف اأن "االأجه���زة املتط�رة للك�سف 
عن امل�ساببني م�ج�دة فقط يف املطارات، 
لك���ن املناف���ذ احلدودي���ة غر جمه���زة مبا 

يلزم لر�سد احلاالت امل�سابة".
وع���ن م���دى جاهزي���ة منظ�م���ة ال�سح���ة 
العراقي���ة ال�ستقب���ال اأي ح���االت م�ساب���ة 
الدكت����ر  اأك���د  وج���دت،  اإذا  بالفرو����س 
اإ�سماعي���ل اأنه���ا "بحالة جي���دة وت�ستطيع 

احت�اء اأي حاالت اإ�سابة باملر�س".
وكان���ت منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة دع���ت 
الع���امل يف ، اإىل اال�ستع���داد ل�"وباء عاملي 
حمتم���ل" يف اإ�س���ارة اإىل تف�س���ي فرو�س 

ك�رونا.
وطالبت باأن يبذل العامل مزيدًا من اجله�د 

الحت�اء تف�سي الفرو�س امل�ستجد.

وق���ال املدي���ر الع���ام للمنظم���ة تيدرو����س 
م�ؤمت���ر  يف  غيربي�س�����س،  اأدهان����م 
اأن  تعت���رب  ال  "املنظم���ة  اإن  �سح���ايف 
الفرو�س، ال���ذي اأ�سفر انت�ساره عن وفاة 
اأكرث من 2600 �سخ�س، و�سل اإىل مرحلة 

ال�باء العاملي".
اأن  اإىل  اأ�س���ار  ال���دويل  امل�س����ؤول  لك���ن 
الدول مطالب���ة ب�"القيام بكل ما ه� ممكن 

لال�ستعداد ل�باء عاملي حمتمل".
ع���دد  ارتف���ع   ،2020 �سب���اط   24 ومن���ذ 
االإ�ساب���ات بفرو�س ك�رون���ا يف العراق 
اإىل 64 اإ�ساب���ة منه���ا 13 حال���ة يف اإقليم 
ك�رد�ستان، فيما بلغ عدد ال�فيات 6، اإىل 

جانب تعايف 6 اأ�سخا�س من الفرو�س. 
واتخذ الع���راق اإجراءات �سارمة ملكافحة 
تف�سي املر�س، مبا يف ذلك اإغالق املدار�س 
الت�س����ق ووق���ف  واجلامع���ات ومراك���ز 
التجمع���ات العامة، فيم���ا مت البدء �سباح 
اأم����س االأحد، بتنفيذ ق���رار اإغالق 5 منافذ 
برية م���ع اإيران ب�سكل تام حت���ى 15 اآذار 

اجلاري.
واأ�س���اب الفرو����س اأكرث م���ن 106 اآالف 
ح�ل الع���امل يف 103 دولة واإقليم، ت�يف 
منه���م اأكرث م���ن 3600، اأغلبهم يف ال�سني 
وك�ري���ا اجلن�بي���ة واإي���ران واإيطالي���ا، 
وتاأجي���ل  العم���رة،  تعلي���ق  اإىل  واأدى 
اإلغ���اء فعالي���ات ريا�سي���ة و�سيا�سي���ة  اأو 
واقت�سادي���ة ح����ل العامل، و�س���ط جه�د 

مت�سارعة الحت�اء املر�س. 
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بعد نح� �سهر من بداية 
االحتجاجات في العراق، 

ن�سر على م�قع ي�تي�ب 
اأغنية م�سّ�رة ل�سابة 

عراقية، لكنها كانت مختلفة 
عن االأغاني ال�طنية 

المعتادة.
يبداأ الفيدي� بجملة تق�ل 

بال�سدفة  الث�رات  ت�لد  "ال 
واإنما بال�سرورة"، لن�سمع 

بعدها �س�ت �سارة اآدم تغني 
باالإنكليزية اأغنية "هل 
ت�سمع�ن غناء ال�سعب" 

التي كانت جزءاً من الفيلم 
الغنائي ال�سهير "الب�ؤ�ساء"، 

المنتج عام 2012، والماأخ�ذ 
عن رواية الفرن�سي فيكت�ر 

ه�غ�.

نهاي���ة  حت���ى  �س���ارة  وج���ه  يظه���ر  ال 
الفيدي����؛ فط�ال االأغني���ة نرى وج�ه 
خمتلفة لعراقيني يل�ح�ن بعلم بلدهم 
اأو ملتف���ني به؛ نرى رج���اال ون�ساء من 
خمتل���ف االأعم���ار، واأطف���ااًل يف �ساحة 
وم�سعف���ني  جرح���ى  ن���رى  التحري���ر. 
يحاول����ن اإنعا����س م�ساب���ني، ون�س���اء 
ي�سنعن اخلب���ز، ونرى دخانًا وحطامًا 

ونع��سًا.
واإىل جان���ب اإع���ادة ت�زي���ع االأحل���ان، 
كلم���ات  عل���ى  وحي���د  تغي���ر  اأج���ري 

االأغني���ة؛ اإذ عدلت اجلملة التي ترتجم 
بالعربية اإىل "�س���رتوي دماء ال�سهداء 
مروج فرن�سا"، لت�سبح "�سرتوي دماء 

ال�سهداء مروج العراق".
قت���ل  �سب���اط  �سه���ر  حت���ى  وبالفع���ل، 
قراب���ة 500 عراق���ي يف بلده���م اأثن���اء 
االحتجاج���ات الت���ي ب���داأت يف مطل���ع 
ت�سري���ن االأول/اأكت�ب���ر 2019، وفق���ًا 

لتقارير اإعالمية.
ورواية الب�ؤ�س���اء كتبها فيكت�ر ه�غ� 
ع���ام 1862، وتع���د من اأعظ���م روايات 
الق���رن التا�سع ع�سر؛ اأظه���ر فيها ب�ؤ�س 
فرن�سي���ني م���ن خ���الل �سخ�سي���ة ج���ان 
فاجلان، الذي ي�سطر ل�سرقة اخلبز كي 
يطعم اأبناء اأخت���ه في�سجن، ثم مي�سي 
حيات���ه متنكرًا يالحقه املفت�س جافير، 
اإىل جان���ب �سخ�سي���ات اأخ���رى يلتقي 
به���ا مثل ك�زي���ت وماري�����س. وحّ�ل 
هذا العم���ل لعدة اأف���الم والأعمال دراما 

تلفزي�نية واأفالم لالأطفال.
�س���ارة اآدم، الت���ي غّن���ت ه���ذه االأغنية، 
م�ظفة حك�مية حتب الغناء، وحتديدا 
الغن���اء الكال�سيكي، ومل تدر�س ال�سابة 
ذات ال� 27 عام���ًا امل��سيقى بل ح�سلت 
على اإجازة يف هند�سة الربجميات عام 

.2019
لكنها قررت الع���ام املا�سي اأن حترتف 
الغن���اء فاأع���ادت غن���اء اأغني���ة اأمريكية 
 This is - سه���رة ا�سمه���ا "ه���ذه اأن���ا�
اإنه جاءتها عرو�س من  me"، وتق�ل 
�س���ركات اإنت���اج عراقية لك���ن ال�سروط 
"مل تنا�سبها" الأن فيها �سرط االحتكار 
الفن���ي له���ا، وال ت�سم���ن له���ا اأن ت�ؤدي 

االأل�ان التي حتبها.
التقت �سارة �سدفة ب�سابة عراقية حتب 
االإخراج ا�سمها "هاجر ق�سي" واتفقنا 
على م�س���روع الإنتاج فيدي�هات ب�سكل 
دوري - ولك���ن االحتجاج���ات اندلعت 

يف مدينتهما بغداد فت�قف امل�سروع.
تق�ل �س���ارة "كنت ق���د التحقت بعملي 
اجلدي���د عندما ب���داأت االنتفا�سة فقلت 
لنف�سي 'يج���ب اأن اأك�ن هناك '. �سعرت 
بالع���ار. فنزل���ت اإىل �ساح���ة التحري���ر 

وان�سممت لفريق تط�عي هناك".
اقرتحت هاجر على �س���ارة غناء اأغنية 
فيلم الب�ؤ�س���اء ال�سهرة "هل ت�سمع�ن 
 Do You Hear( ال�سع���ب؟"  غن���اء 
the People Sing( لتك����ن اأول عمل 

م�سرتك بينهما، ف�افقت �سارة.
"اأحبب���ت اللح���ن والكلم���ات الث�رية. 
اإم���ا  تك����ن غالب���ا  العراقي���ة  االأغ���اين 

حزين���ة ج���دًا وحمبط���ة، اأو فرحة جدًا 
ال تنا�س���ب هك���ذا حدث. ل���ذا وجدنا اأن 
ه���ذه االأغنية ث�رية مب���ا يكفي.. ففيها 

عاطفة ودافع".
مل تتاأخر ال�سابتان يف تنفيذ امل�سروع؛ 
وخ���الل ثالثة اأيام عمل يف االأ�ست�دي� 

اأنهت���ا ت�سجي���ل االأغنية. وبعده���ا، بداأ 
الت�س�ير يف �ساح���ة التحرير - املكان 

الرئي�س لتجمع املتظاهرين.
اأرادتا اإخبار العامل عما كان يجري يف 
بغ���داد، ومل ت�اجههم���ا �سع�ب���ات مع 
رجال االأمن، كما تق�ل �سارة، بل كانت 

امل�ساكل ذات طبيعة خمتلفة.
اأمني���ة  �سع�ب���ات  هن���اك  تك���ن  "مل 
فال�ساح���ة كانت ممتئل���ة باملتظاهرين. 
كان رج���ال االأم���ن م�ج�دي���ن ولكن مل 
يقدروا عل���ى منعنا فنح���ن كنا من بني 
املتظاهرين. ولك���ن اأحيانًا كانت هناك 

قنابل غاز مثاًل".
وت�سي���ف �س���ارة: "اأحببن���ا اأن نظه���ر 
النا����س وهم يغن����ن. واجهن���ا م�سكلة 
يعرف����ن  يك�ن����ا  مل  الغالبي���ة  اأن 
االإجنليزي���ة. �سرحن���ا له���م اأنن���ا نري���د 
اإنت���اج اأغني���ة للث����رة، اأحب����ا الفكرة 
لكنه���م ال يعرف����ن اللغ���ة االإجنليزي���ة 
فحاولن���ا مترينه���م عل���ى اجلم���ل. كان 

امل��س�ع �سعبًا لكننا ا�ستمتعنا به".
وتق����ل اإن عدد م�ساهدات االأغنية على 
م�قع ي�تي�ب مل يكن عاليًا، لي�س فقط 
لك�ن االأغني���ة باللغ���ة االإجنليزية، بل 

ب�سب���ب انقط���اع خدم���ة االإنرتنت، لكن 
طالب���ًا عراقيني يدر�س����ن يف جامعات 
خ���ارج العراق كتب�ا لها ليخربوها عن 
عر�س اأغنيتها يف جتمعاتهم م�ستفيدين 

من ك�نها مغناة باالإجنليزية.
ومنذ بداية حركة االحتجاج ال�ا�سعة، 
غن���ى عراقي�ن وعراقيات لبلدهم، مثل 
املغني���ة اأ�سي���ل همي���م )ه���ذا عراقي(، 
ورحم���ة ريا����س )ن���ازل اأخ���ذ حق���ي(، 
ياوطن���ه،  )جن���ه  االأ�سي���ل  واإ�س���راء 

و�سالما على العراق( .
اأخ���ذ احلما����س العراقي���ني خا�س���ة يف 
اأ�سه���ر الث����رة االأوىل؛ فنزل����ا رجااًل 
ون�س���اء يف ح���راك تاريخ���ي حمتجني 
على "ف�س���اد" احلك�مة، وقتل كثرون 
منهم، وقّدم رئي�س ال����زراء عادل عبد 
امله���دي، يف ت�سرين الث���اين، ا�ستقالته 
ملطال���ب  اال�ستجاب���ة  يف  ف�سل���ه  بع���د 

املتظاهرين.
تق�ل �س���ارة اإن "�سيئ���ًا انك�سر داخلها 
بعد مرور �سهري���ن على الث�رة"، التي 

تعتربها قد "ت�سّي�ست".
االأوىل  االأي���ام  جي���دًا  تتذك���ر  ومثلم���ا 
تتذك���ر  االحتجاج���ات،  مل�ساركته���ا يف 
اأي�س���ا اآخر ي�م �ساركت فيه كمتظاهرة 
ال�سن���ة  راأ����س  ليل���ة  يف  ذل���ك  وكان   -

املا�سية.
كانت  ملظاه���رة  ح�س���رت  م���رة  "اآخ���ر 
ليل���ة راأ�س ال�سن���ة، ان�سحب���ت ال�ساعة 
ب���دون  ي�مه���ا  نزل���ت  باللي���ل.   11
ترتي���ب، التقي���ت مبجم�ع���ة اأ�سدقاء. 
كن���ت مت�قعة اأن اأ�ساه���د كما هائاًل من 
العائ���الت لك���ن �ساه���دت �سيئ���ا اآخ���ر. 
الغالبية ال�ساحق���ة يف تلك الليلة كان�ا 
م���ن ال�سب���اب. ه���ذا امل��س����ع حز يف 

نف�سي.. فان�سحبت قبل ال�ساعة 12".
ح اأن �سبب امتناع العائالت عن  وت��سّ
التظاه���ر كان "ت�سيي�س احلراك عندما 
نزل���ت جماع���ة التي���ار ال�س���دري  اإىل 

ال�ساحات".
والي�م، بعد اأربع���ة اأ�سهر على ن�سرها 
تلك االأغني���ة، عادت �س���ارة اإىل حياتها 
جدي���د:  ه���دف  م���ع  لك���ن  الروتيني���ة، 
بي  األب�م���ًا خا�سًا  اأو  اأغنية  "�ساأنت���ج 
ع���ام 2020 - ول���� حتمل���ت كل نفقاته 

بنف�سي".

 عن البي بي �سي

نا�ضطة تدخل مو�ضيقى "البوؤ�ضاء" اإلى �ضاحة التحرير

متظاهرو التحرير يدعون لتزويدهم بالكمامات وم�ضتلزمات الوقاية من كورونا



http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com
العدد)121( ال�سنة االوىل - الثالثاء )10( اآذار  2020

عد�سة: حمم�د روؤوف

  اإح�سان املدين

من غرنا مي�ت

-1-
عندما تقتلك الث�رة

وكلمة “ال”
و�س�رة �سهيد

وجملة كتبَتها على في�سب�ك
فاعلم اأنَك ابن هذه البالد؛

ابن �سالٌح جدًا
يحب
يكتب

ي�سحك
ويعي�س

 من اأجل احلب واخلبز واحلرية
ثالثة يف وجه امل�ت،

ثالثة من اأجل حق�ِلنا اخُل�سر
من اأجل االأ�سبار ال�ا�سعة من الراحة
ومن اأجل احلبيبات؛ يف وطٍن خاٍل 

من الف�ساد
ووطٍن قادم من ال�سم�س،

عندما يقتلَك اجلياع
واملجرم�ن

وبائع� االأوطان
واالأنذال باحرتافيٍة مطلقة،

بر�سا�سٍة، اأو �سكني، قنبلة غاٍز، اأو 
دونكي

فاعلم اأنَك ابن هذه البالد؛
ابن �سالح دائمًا..

وِلد ليم�ت
ومات ليعي�س

اأحبَّ ليطر
.. وطار ليحبَّ

ابن �سالح للغاية
�ستذكره االأمهات، واحلبيبات، 

واالأوطان
ال�س�ارع، واالأنفاق واجلدران

ثم تبكي.

-2-
�سنكتب عن احلرِب ن�س��سًا ط�يلًة

يحملها املزارع�ن اإىل حق�ِلهم
والقروي�ن اإىل اأرا�سيهم
وامل�ظف�ن اإىل دوائِرهم
واالأطفال اإىل مدار�سهم..

وال�سهداء دائمًا؛ اإىل اجلنة
ن�س��سًا ط�يلة؛ عن احلرِب واحلِب 

واملعاناة،
واأن نرك�َس مط�اًل يف طريِق الكلمة

وال نع�د..، حتى اأن ن�سقط يف 
هجائها،

�سنكتب ن�س��سًا ط�يلًة
عن احلياِة واالأمِل والث�رة

عن الن�سِب والنفِق وجبل اأحد
اخلالين يف دوراِنها، وال�ثبة يف 

خط�رتها
وج�سر اجلمه�رية عن وعده،

واالأحرار عن �سحاياه..
عن االأحالِم

والبازار
واملن�س�رات

واحلب يف مّرِته ال�احدة، وامل�ت يف 
مرِته امل�ؤكدة

�سنكتب عن ال�سج�ِن والرهائِن 
واالعتقاالت

وعن كلمة “خ�ف” اإىل كلمة 
“ “حبيبتي 

وقبلة “وداعًا” اإىل قبلة “اأحبِك”

وعن ال�حدة
واخلبز

واإذاعة التحرير والُتكُتك
�سنكتب عن الفر�س ال�سائعة واملمكنة

كاأن نهرب �س�يًا
اأو من�ت �س�يا

اأو ندور وندور ح�ل حكاية لن تبداأ..
�سنكتب للحرب ن�س��سًا لن تنتهي

للحرب واحلب
ن�س��س دائمة من الده�سة..

-3-
من مي�ت غرنا؟

نحن الذين تناولنا – االأحالم – 
ال�سعر- الق�سائد والل�ن..

مبلعقة اأمٍل واحدة
وتعلمنا اأن نق�ل “ال”

 ال للطغاة،
“نعم”

نعم للحرية،
و”اأهالً”

اأهاًل للتغير،
من مي�ت غر احلاملني،

االآملني
والب�سطاء؟

يف اأر�ٍس لي�ست اإال للم�ت
و�سماٍء لي�ست اإال للبكاء

وحياٍة تق�د اإىل املقابر..
يااآاه..

اأفكر االآن..
من مي�ت؟

من مي�ت..
غر قلٍب طازٍج

، ال اأن تقتله  يخاف اأن يِحبَّ
الر�سا�سات.

  علي �سياء

يا عراق.. ثكلتنا اأمنا
احلرب اجلائعة اأكلت مني ثالثة اأ�سابع

رُت اأدع� الله باأ�سابع الن�سر ف�سِ
واأ�سبح ي�ستجيب يل اأكرث!

***
ُيلب�س�َن الت�ابيَت علمًا

يزرع�َن ال�سهداء �س�رًا
ي�ِقدون الدم�ع

ِل�ئال ترجتُف من الربد
�سّماعة ال�طن.

***
ال تقتلني، اأمي بانتظاري..

اأثناء ذهابِه اىل �ساحة التحرير
وه� يهم�س..

يا الله لي�سلك كّل ما ه� �سهيد
ا�سغط عالمة الن�سر

باأ�سابع مبت�رة
فالُدخان املت�ساعد اإليك

يحمل فتات اأحالمنا
اأو�سي املالئكة اأن يتعلم�ا جمع االأحالم

يا الله.. نحُن هنا
يا الله هل ت�سم رائحة ما يح�سل!

يا الله، يا الله، ارتفع �س�تُه
لتخرتق راأ�سُه قنبلة ُدخانية، في�سيح�ا.. 

ك�ووول
وال اأثَر بقَي حتى ملالمح الدعاء.

***
اأبي،

يا ع�راق
ثكلْت�نا اأّم�نا

بغ�ْ�داد

ع اأطفااًل ُر�سّ
ال نعِرُف �س�ى الدم�ع
التي تغلي يف اأحداق�ِنا

بحرارة من القل�ب
مبالعِق اأ�سابع الن�سر

بدخاٍن متطاير من الروؤو�س
بنكهِة االأمل..

لت�سبَّ فيك اأيها االأمل
وال ت�سبُع اأبدًا

الزلت تتج�ل يف ال�س�ارع واالأزقة
بهيئِة اأرغفة من ال�ُسحاْب
ل.. بث�اب ال�سهيد.. تف�سّ

 اأحمد �سياء

لالأغ�سية املرتع�سة نفتدي اأعمارنا
ًا تذكرُه االأرقام مل اأكْن �سهيدًا باي�ل�جيَّ

كنُت �سهيدًا يعي�ُس بني �سلفتي الب�سرة
تزّفُه البيارُق على خٍط م�ءودة

ثم تنفُخ يف اأذنيه الّدخانياُت لتعيَد
غ�سل �سمره امللتع بامل�اجع

نحن االأوعية القليلة
ترّفف االأ�س�ات املتك�ّسرة داخل عي�ننا

لت�سرَخ يف ا�سمك

ترّتُل االأبراُج منائر �سم�ٍس الفقيد 
املت��ّسد اأر�س اله�اء

هنا حيُث ال مكان للذيل
هنا حيُث االأرواح ت�سرُّ على طعِن 

ال�ّسكاكني، وتبا�سُر
يف مَلِّ ما ي�سهره اجّلليُد من مرابع 

املدافن.
ة اأٌمّ تبكي،  يف هذه اللحظة بالّذات ثمَّ

ت�سرخ، تنتحب، تتاأمل على ابنها ال�ّسهيد، 
ة كثر من االآباء ال يعرف�ن كيف  ثمَّ

يبك�ن، الكثر من االأمل يف اجل�ار، 
احلزن يخّيم على املدينة، ال اأعرف الفرح 

منذ اأيام، غر اأيّن اأبت�سم لكل الذين 

ميّرون بج�اري ويحمل�ن ال�طن يف 
كلِّ جزء منهم.

ظنَّ امل�اطن�ن اأن الدخانيات وطن لذلك 
هرع�ا الحت�سانها بالروؤو�س.

قنا�س ال�حدة العا�سرة
ننت�سُل امل�ت من رقاب الطف�لة

نرميه يف جُلج االأفق ليت�سظى
ثم يغف� على اأردان ك�سيحة

ب�سقناها.
***

مازلنا نحر�ُس الفئران جّيدًا
بداأت اأغ�سُل اأحالم االأطفال

اإنَّها اللحظة االأ�سا�سّية التي جتتازين 

فيها اخلط�ات
الأبَق حيثما ترك�ين.

***
للق�اقل التي كربت على ذراعيَّ ال�ّسمراء

لُت الق�ل: وجب اأن نر�سم رمال  ف�سّ
ت�ابيتنا

عند اأ�سي�س اللحظة.
***

تعّلم
اأن

ت�ستفز
االآخر

لتعرف اأّي خطاب يكمنه اجتاهك.

***
اأ�س�ات جديدة ت�سافر الي�م لتحطَّ يف 

بيتي
اأظنُّ الكالب تظلُّ جمن�نة

بكالم تافه ا�سمه ال�فاء.
***

لالأغ�سية املرتع�سة نفتدي اأعمارنا
والأجلها اأي�سًا

مت�سي احلقيقة على عكائز �سقراء 
ممتلئة.

***
�ساأختاُر �سديقًا ال يعرف مالمح ذاكرتي 

ال�رقّية

لكي ال يرمي االأنهار على وجهي يف كلِّ 
�سباح

ر الكثر من الف�اجع  �ساأعمُد على اأن اأتذكَّ
ال�ّسابقة

الأنَّ ندوب الّتاأرخة املتنافذة يف اأوتاِر 
ج�سدي

الزالْت حتنُّ على تبّني م�سالٍك غر 
اإلزامّية

لك�سر امل�ساعر.
اأتريُد اأن تعرف احلقيقية؟

جّرب امل�ت ملرة واحدة
ولرَن.

كلَّما نبتت يل عيناِن

اقتلعتهما الأروي الب�سرة
حمت�اها.

مل اأُك اأوديب ي�مًا
بل كنت اأقلع عي�ين

الأتبا�سر مع الّطرقات
والأعّلقها �ستائل لل�حدة.

ق�اُت ف�سِّ ال�ّسغب تالحق ال�ّسعب
اق الأجل حرا�سة ال�سرَّ

نحن ال�ّسعب ال يعننا ما تق�م به الكالب 
امل�سع�رة هذه

هّمنا اإعادة العراق اإىل ح�سن العراقيني 
وبناء �سب�رة من االأمنيات

على هيئة بغداد.

 اأحمد �سياء 

كماأ�س���اة نظهر، واالآن كفرحة َننَعم وَنكرَب، هكذا 
اأ�س���ف جي���اًل هج�مّي���ًا ال ي�ستكني عن���د مرحلة 
معّين���ة، هّم���ه ال�حي���د اإيجاد وطن اآم���ن يعي�س 
في���ه، بعيدًا ع���ن الّدماء الت���ي تهرق م���ن اأركانه 
يف كلِّ حلظ���ة. مل يق���ف ال�ّسع���ر م�ق���ف املتفرج 
بالّن�سب���ة اإىل �سع���راء الع���راق اجل���دد، ب���ل كان 
�سا�س يف وج�ه  مغامرًا فاعاًل اأمام اإطالقات الرَّ
ال�سعراء، واأم���ام عف�نة امليلي�سي���ات االإرهابّية 
الت���ي تختطف اأبناء جلدتنا بني حلظة واأخرى، 
كّن���ا خر�سان���ًا نتح���دث، االآن تال�س���ى اخل����ُف، 
�سرن���ا ن�سرخ يف وجه الظامل���ني ونخربهم عن 

قذارتهم.
ح���اول ال�ّسعراء هن���ا يف هذا املل���ف اأن يكّ�ن�ا 
�س�ت���ًا و�س����رة وملمح���ًا م���ن مالم���ح الث�رة 
العراقّية التي ظهرت يف اأكت�بر من عام 2019، 
املطالبة بدحر الف�ساد واخلال�س من امليلي�سيات 
ه���ا ا�ستطاعت نهب خ���رات البلد،  احلاكم���ة، الأنَّ
غينة والبغ�ساء بني  وقت���ل �سعبه، وزرع���ت ال�سّ
مكّ�نات���ه، حّت���ى اأ�سبح���ت هذه االأم����ر �سغلهم 
ال�ّساغ���ل، ال���ذي ي�سغل�ن به امل�اط���ن، لُيبعدوه 

عن الّتفكر وعن اإنتاج �سيء خلدمة البلد.
م���ازال العراقي�ن م�سّرين على اإرجاع احلق�ق 
الت���ي نهبتها االأحزاب، والق�ساء عليها، فللث�رة 
بريق خا�س هيمن على كاّفة املفا�سل العراقّية، 

ا�ستم���رار  فاع���ل يف  دور  للط���الب  ي���زال  وم���ا 
ه���ذه الّث����رة، اإذ عّطل����ا ال���ّدوام، وا�ستطاع�ا 
اأن يكّ�ن����ا روؤي���ة جدي���دة يف خارط���ة اجل�سد 
العراق���ي، و�ساحب هذا امل��س����ع، ث�رة بناء 
ور�س���م، واإع���ادة تعي���ني للكث���ر م���ن املفا�سل، 
واملبا�سرة ب�سبغ اجل���دران وما �سكل ذلك االأمر 
م���ن مفاتيح رئي�سة اأخ���رى. ومل تقت�سر الّث�رة 
عل���ى الرج���ال فق���ط، ال ب���ل كان���ت الّن�س���اء ذات 
�س�ت �س���ادح يف حميط �ساحة الّتحرير وبقّية 
ال�ّساحات االأخرى. وخالل الّتظاهرات ال�ّسلمّية 
����س ال�ّسب���اب العراقي املراب���ط يف ال�ساحة  تعرَّ
اإىل عملّي���ة اإب���ادة فق���د �سق���ط ما يق���ارب 1000 
�سهيد و40000 األف جريح، من �سمنهم حاالت 

مي�ؤو�س منها.
الي����م يّب���ث الع���راق ث�رت���ه ه���ذه لتك����ن ذات 
ه���دف ومف�س���ل جديدين اأم���ام الع���رب والعامل 
ب�س���كل عام. �ستك�ن ه���ذه ال�ساح���ات امل�ستمرة 
اإىل ي�من���ا هذا م�سدر فخ���ر لكل م�اطن �سريف 
وغ���ر متح���ّزب، يعرّب به ع���ن روؤيت���ه ال�ّسلمّية، 
اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، فق���د راأينا ال�ّسب���اب ي�ّسد على 
راء، ليكّ�ن  اأيدي بع�سه بع�سًا يف ال�ّسراء وال�سّ
روؤي���ة انتقالّية، فظه���ر فريق �سائ���د الّدخانّيات 
وه���� الفري���ق االأَ�سد خط����رة، لك�ن���ه يعّر�س 
نف�س���ه اإىل خماط���ر كب���رة يف �سبي���ل ا�ستمرار 
الّث����رة وعدم تعري����س االآخري���ن اإىل م�ساوئ 

الغاز امل�سيل للدم�ع.

ملعقة اأمل واحدة عامة الن�ضر باأ�ضابع مبتورة

ث�رة ت�سرين : �سعرّية العائم في مطر الّدخانّيات

هذا اجل�ضر يل.. ق�ضائد من "�ضاحة التحرير

دخانية على هيئة وطن
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حكاية �سهيد 

لقطات من التحرير

 عد�سة : حمم�د روؤوف

لزيارة م�قع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 قي�ض ح�سن

ج�سر الجمه�رية ه� الم�سافة 
الفا�سلة بين �ساحة التحرير، 

معقل ال�سباب المنتف�ض 
والخارج للت� من رماد حرب 

اأهلية طاحنة، والمحاط 
ببركة اآ�سنة من ف�ساد 

ال�سلطة، وبين المنطقة 
الخ�سراء، معقل ال�سلطة 

ومركز حكمها الُمحكم، 
هذه الم�سافة الق�سيرة، قد 
تتيح ل�سكان الخ�سراء وهم 

في ق�س�رهم، �سماع �سجيج 
و�سراخ �سباب التحرير، وهم 
في ال�س�ارع والخيم، مكبرات 

االأ�س�ات وهي تنطلق في 
التحرير، ت��سل لهم اأ�س�ات 

ال�سباب التي كادت اأن تختفي 
وراء ال�سمت الذي فر�سه 

ال�سبر الط�يل والبالغ 
المرارة على بل�ى عي�سهم. 

يطالب ال�سباب بفك اأ�سرهم 
ورفع قي�د الذل من اأيديهم.

عل����ى �سف����ة دجل����ة ال�سرقي����ة وفي طرف 
�ساحة التحري����ر، يقف المطع����م التركي 
بط�ابق����ه االأربع����ة ع�س����ر، م�سرًف����ا على 
دجلة وعلى خ�س����راء "الدمن" )ال�سلطة 
حي����ث  ال�س�����ء(،  المنب����ت  ف����ي  ال�س�����ء 
يعي�����س اأه����ل ال�سلط����ة فيها برغ����د واأمن 
ودع����ة، بناي����ة المطع����م الفارغ����ة احتلت 
مكانة كبي����رة في نف��س �سباب التحرير 
وق�س�����ر  �س�����ارع  عل����ى  تط����ل  الأنه����ا 
الخ�س����راء، هي اأ�سبه بب����رج مراقبة في 
معركة �سر�سة بي����ن �سعب اأعزل و�سلطة 

مدجج����ة بال�سالح والمال والف�ساد، بين 
�سب����اب م�ستعل و�سي�����خ عاجزين، بين 
اأ�س�����ات �سادقة في بث األمها واأ�س�ات 
كاذب����ة ف����ي كل م����ا تق�����ل. الح�����ار بات 
منعدم����ا بين طرف����ي ج�س����ر الجمه�رية 
"الجمه�رية هي منطقة ال�سراع بينهما 
ول����كل ط����رف روؤيته وفكرت����ه عنها"، كل 
منه����م يفكر بمنطق مختل����ف، وكل منهم 
تدفع����ه مخاوف����ه وحاجات����ه واأحالم����ه. 
في التحرير يبح����ث ال�سباب عن تف�سير 
لعي�سه����م المري����ر، ويطالب�����ن ال�سلط����ة 

ب����اأن ت�س����رح له����م اأ�سب����اب ه����ذه الحياة 
المذل����ة، وكاأنه����م يري����دون اأن يت�ثق�����ا 
م����ن اأن �سلطتهم تعرف كي����ف يعي�س�ن، 
وم����ا يرغب�����ن ب����ه، وتع����رف تبع����ا لذلك 
كي����ف ت�سل اإلى ح����ل، اأو قد ت�ستطيع اأن 
تقنعه����م بالدخ�����ل ف����ي ف�س����ل جديد من 
ال�سب����ر. اأه����ل التحرير يري����دون منذ 1 
ت�سري����ن االأول/اأكت�بر 2019 اأن يف�سر 
لهم اأي اأحد اأ�سرار ما جرى عليهم ط�ال 
عق����د ون�سف، حي����ث ال اأمن وال عمل وال 
كرامة، يف�سر لهم لماذا و�سل�ا اإلى حال 

بات�����ا يحلم�����ن فيه ب����اأن يع�����د االأم�س 
االأ�س�د ال����ذي عا�س�ه، وه����م �سغار مع 
طاغي����ة اأرعن بالغ ال�س�����ء واال�ستهتار؟ 
لم����اذا ي�سعرون بالحني����ن الأيام �س�داء؟ 
اأو لم����اذا يعي�س�����ن اأيام����ا اأكث����ر �س�ادا 

منها؟
اأما هن����اك في الخ�سراء، فاالأ�سئلة تتجه 
بعيدا عن االأ�سباب تماما، هم يتحدث�ن 
ع����ن نتائج م����ا يفعله ال�سب����اب من حراك 
ي�س����ر بالبلد وقد ي�سعل����ه، وينهي فر�س 
الحل�����ل الهادئ����ة المتاأني����ة، يتحدث�����ن 

عن الغ����د المخيف بالن�سب����ة لهم، وربما 
لهم الع����ذر في الخ�ف، هذا الأن ال حركة 
اجتماعية كبيرة ومت�ساعدة يمكن الأحد 
اأن يتنب����اأ بم�سارها، ويت�ق����ع ما قد يقع 
في غدها، ح�سن����ا، خ�ف اأهل الخ�سراء 
مفه�م، لكنه ي�سف ن�سف الحقيقة، ماذا 
ع����ن مخاوف التحرير ه����ل هي فعال غير 

مفه�مة؟ هل لها اأ�سباب؟.
الفج�����ة بين ال�سلط����ة والمجتمع يمكن 
اأن تخت�سر اإلى فك����رة ب�سيطة، وهي اأن 
مجتمع الي�م غير مجتمع االأم�س، يدرك 
اأف����راده حقيقة معاناتهم الي�����م، وعيهم 
اأكب����ر بكثير م����ن وع����ي اآبائه����م، وعيهم 
ي����زداد كلم����ا عرف�����ا حج����م الف����ارق بين 
عي�سه����م الفقي����ر وثراء ال�سلط����ة، وعيهم 
بقدر حجم الفج�����ة بين الترف الم�ساع 
والحرمان المعا�����س. ف�سلت ال�سلطة في 
معرفة درجة وع����ي النا�س، وهي تعتقد 
اأن االأمي����ة المتف�سي����ة ف����ي المجتمع هي 
درع واق له����ا، اأو غط����اء يمن����ع ال�سم�س 
من اأن ت�سل لعق�ل النا�س لتخرجهم من 
الغرائزي����ة وال�سخ�سية اإل����ى االإح�سا�س 
بال�س����اأن الع����ام والم�سارك����ة في����ه، اأح����د 
ال�سابن����در  ع����زت  وه�����  ال�سيا�سيي����ن 
�س����ّرب ل����ه ت�سجي����ل �س�تي ي�س����ف فيه 
�سب����اب التحري����ر باأنه����م "قط����اع ط����رق، 
خمارة، قَمارة، لَ�اطة، �سفلة، يتعاط�ن 
المخدرات والكح�ل والزنا في المطعم 
الترك����ي"، �س�رة ال�سب����اب في التحرير 
ل����دى ال�سا�سة ه����ي ت�سبه تمام����ا ما قاله 
ال�سابن����در، فه����م ال وع����ي �سيا�سي لديهم 
وال �سع�����ر وال دافع وطني في حراكهم، 
هكذا يعتقد اأهل الخ�سراء، لكن رهانهم 
على االأمية والجهل لم ينجح، فقد باتت 
مك�س�ف����ة  وال�سلط����ة  المجتم����ع  حي����اة 
ومعلن����ة، ب����ات الهم�����س الذي ي����دور في 
مجال�����س الحك�م����ة ي�س����ل اإل����ى م�سامع 
الجمي����ع "حت����ى ت�سجيالته����م ال�س�تية 

ت�س����ل للنا�����س"، ال �س����ر يمكن����ه اأن يظل 
�سرا لالأب����د، وال ت�سليل يمكن����ه اأن ُيعتم 
الروؤي����ة لالأبد، باتت الفج�ة بين الق�سر 
وغرف����ة ال�سفيح تكت�س����ف بمجرد لقطة 
واح����دة في ف�س����اء العال����م االفترا�سي، 
بات الفقي����ر ي�ثق حياته بجهازه النقال 
مثلم����ا يفع����ل الغن����ي، وبات����ت لجه����ازه 
القدرة عل����ى اإي�سال �س�ت����ه للعالم كله، 
 "live" زر  عل����ى  ي�سغ����ط  اأن  يكف����ي 
ليك�����ن اأمام العالم،  لم يع����د يحتاج اإلى 
الكتاب����ة والتنظير لي�س����رح األمه وحلمه 
فها هي التقني����ة ت�سعفه ب�سالح "فتاك"، 
ل����م تفه����م �سلط����ة الخ�س����راء اإن االإيمان 
باأن القناعة كن����ز ال يفنى، قد تال�سى في 
اأرواح الجمه�����ر، لم يع����د هذا الجمه�ر 
قن�عا بحياته اأو مقتنعا بحجج ال�سلطة 
واأعذارها في �سرح ف�سلها، مثلما لم تعد 
ال�سلط����ة مع�س�م����ة ع����ن الخط����اأ اأو له����ا 
قدرة على اإ�سكات النا�س والفتك ب�سعب 
يعب����ر عن وعي����ه بطريقة واعي����ة رغم ما 
قتل����ت من ال�سباب بمختلف االأ�سلحة، لم 
تعد لكلمة ال�سلطة ق�ة تغيير القناعات، 
وال�سعارات الت����ي قيلت ح�ل الت�سحية 
وال�سبر باتت بالية مث����ل القما�سة التي 
كتبت عليها. ال�سباب في التحرير يبحث 
عن اإجابات الأ�سئلت����ه، يريد اأن يقع على 
عل����ة العل����ل، وال�سي�����خ ف����ي الخ�س����راء 
ي�سع�����ن لب����ث الخ�����ف من الغ����د، وعن 
فر�سة لالته����ام، يريدون اإدان����ة اأحد في 
ه����ذا ال����ذي يج����ري، وفاته����م اأن ي�ساأل�ا 
اأنف�سه����م. تح����ت اأي ظ����رف "يج����ب" اأن 
تخرج النا�س لتطالب بحقها في العي�س 
بكرام����ة؟ اأو عل����ى االأقل تح����ت اأي ظرف 
لتطال����ب  النا�����س  تخ����رج  اأن  "يمك����ن" 
بحقها؟ وهل يحتاج من انتهكت كرامته 
و�سحق����ت تماما اإل����ى "م�ؤامرة" وطرف 
خارج����ي ليق�ل له اإنه ب����ال كرامة وعليه 

اأن يخرج ليطالب بها؟.

 ما�ض القي�سي

لم يكن يعل���م ان تلك هي �ساعته االأخيرة، 
وان عرب���ة التك تك �ستك����ن اكثر راأفة به 
من عربة اأخرى لم تت�سع لنقله الى منزله 
ب�سحبة رفاقه، ذاك ه� القدر حين ي�سبك 

خي�ط االحداث لي�ستهدف �سحيته!.  
 ك���رار �سف���اء ح�سي���ن، م���ن م�الي���د عام 
1999، من اأهالي حي ال�سهداء في مدينة 
النا�سري���ة م���ن محافظ���ة ذي ق���ار، اأكمل 
درا�سته االبتدائية وترك المدر�سة ليعمل 
)كا�س���ب( باأجر ي�م���ي، ي�سكن مع ا�سرته 
ذات الدخ���ل المح���دود، ل���م يك���ن لك���رار 
رغب���ات �سخ�سي���ة، اأراد ان يحق���ق اأمنية 
والدته ف���ي اأداء منا�سك العم���رة، واتمام 
درا�سة اأخيه االأ�سغر جعفر، الذي يدر�س 
االآن ليحق���ق حل���م اأخي���ه ال�سهي���د، حت���ى 
ان ما ح�س���ل عليه من م���ردود �سئيل من 
عمل���ه تبرع به في �ساح���ة الحب�بي لدعم 

المتظاهرين.

رغ���م ا�سابت���ه ب�سعف في القل���ب لكنه لم 
يته���اون ول���م ت�سع���ف رباط���ة جاأ�سه في 
اثب���ات م�قفه، فقد اختار ان يبقى بج�ار 
رفاق���ه، لي�سارك ف���ي تظاه���رات ت�سرين، 
المتك���ررة  االإ�ساب���ات  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
الت���ي تعر����س له���ا،  وبهذا ال�س���دد يق�ل 
محم���د )�سديق���ه( قائ���ال: "ك���رار تعر�س 
ال���ى ا�سابتي���ن واح���دة بي���ده والثاني���ة 
بمنطقة الظه���ر وه���ذه االإ�سابات حدثت 
ف���ي نف����س ال�ق���ت، قب���ل ع�سرة اي���ام من 
ا�ست�سه���اده ق���رب م�قع تربي���ة ذي قار"، 
واثن���اء اال�سابة ت���م نقله ال���ى م�ست�سفى 
الح�سي���ن التعليم���ي م���ن قب���ل ا�سدقائ���ه 
وبع���د االطمئن���ان عل���ى حالت���ه ال�سحية 
خ���رج كرار وذهب ال���ى �ساحة االحتجاج 
لينق���ل الجرحى!، وي�سيف محمد بق�له: 
"رغم كل محاوالتنا الإقناعه بالتراجع عن 
التقدم والت�اجد ف���ي الخط االمامي كان 
رده الدائم: لي�س لدي وطن وكل حق�قي 

م�سل�بة، لن اتراجع".

 وع���ن تفا�سي���ل اآخ���ر ي����م ق�س���اه كرار 
قبيل ا�ست�سه���اده يق�ل محمد: "اردت انا 
ورفاق���ي المغادرة م���ن ال�ساحة والذهاب 
الى المن���زل، وقتها بقي ك���رار عند ج�سر 
الزيت����ن الن الدراج���ة )الماط����ر( التي 
بح���دود  اآخ���ر،  لراك���ب  تت�س���ع  ال  تقلن���ا 
ال�ساع���ة الثانية ليال تركت���ه وغادرت، ثم 

علمت با�ست�سهاده".
 ف���ي ليلة المج���زرة االأليم���ة التي تعر�س 
له���ا متظاه���رو النا�سري���ة ي����م الثام���ن 
والع�سرين م���ن ت�سرين الثاني، كان كرار 
مرابط���ا ومعت�سم���ا عل���ى ج�س���ر الن�سر 
عن���د الك�رني����س، وبه���ذا ال�س���اأن يق����ل 
محم���د: "بقي ك���رار �سام���دا ي�مها اثناء 
اح���داث مج���زرة جمي���ل ال�سم���ري الت���ي 
حدثت عن���د ج�سر الزيت����ن وامتدت الى 
�ساح���ة الحب�بي، حت���ى ال�ساع���ة الثالثة 
بع���د منت�س���ف اللي���ل، ان�سح���ب ث���م ع���اد 
مرة اأخ���رى حام���ال العل���م اذ ا�ستد عزمه 
ف���ي المقاوم���ة، حت���ى ب���داأت ق����ات الرد 

ال�سري���ع برم���ي الر�سا����س الحي �س�ب 
المتظاهري���ن"، ال�قت ال���ذي تعر�س فيه 
ك���رار الإ�ساب���ة بالغ���ة اأدت ال���ى �سق�ط���ه 
على الف�ر، اذ يق�ل: "اأ�سيب كرار بطلق 
ر�سا����س مبا�س���ر اذ اخترق���ت الر�سا�سة 
فك���ه وخرج���ت م���ن رقبت���ه، �سق���ط عل���ى 
اثره���ا ملطخ���ا بدمه ق���رب ج�س���ر الن�سر 
بتاري���خ 11/28". ل���م يك���ن عل���ى معرفة 
�سابق���ة بال�سهي���د لكن �س���اءت ال�سدف ان 
تجمعه ب���ه ليلة الحادث���ة ليحمله جريحا 
عل���ى ام���ل نقل���ه وا�سعاف���ه، �ساه���د اآخ���ر 
يحدثنا عنه قائ���ال: "كنا �س�يا عند ج�سر 
الزيت�ن ق���رب الك�رني�س في بادئ االمر 
ث���م زحفن���ا باتج���اه ال�سغب عب���ر الج�سر 
حت���ى و�سلنا ال���ى طرف الج�س���ر االآخر، 
حي���ن بداأت ق����ات الرد ال�سري���ع بالرمي 
م���ع التل�ي���ح لن���ا بالت�قف ع���ن الزحف، 
حينها اأ�سيب كرار برقبته و�سقط ار�سا، 
لم ا�ستطع عندها االإ�س���راع الإنقاذه تحت 
الرمي الحي، لك���ن متظاهرا اآخر )حامد( 

رك�س باتجاهه فمنعه احد ق�ات ال�سغب 
من االقت���راب منه محذرا ب�سالحه!"، عاد 
حام���د ادراج���ه ث���م "ت�جه رفاق���ه �س�به 
م���رة اأخ���رى حاملي���ن اإي���اه وه���� يتلفظ 
اأنفا�س���ه االأخي���رة محاوال نط���ق ال�سهادة 
دون جدوى"، تم نقل���ه بعربة التك تك ثم 
ب�سي���ارة ا�سعاف الى م�ست�سفى الحب�بي 
ويختم ال�ساه���د حديثه قائال: "تركته في 
الم�سف���ى ثم علمت با�ست�سه���اده، وتعرف 
عل���ي اخ�ته بع���د 4 ايام ف���ي ال�ساحة من 
خ���الل قمي�سه الذي كان يرتديه في ي�مه 

االأخير، اذ كان بح�زتي".
نا�سل ك���رار في الكر والف���ر بين مناورة 
واأخ���رى وه� يتناوب ف���ي حمل رايتين، 
رافعا راي���ة الح�سين م���رة وراية العراق 
في المرة التالية، هكذا حتى نال ال�سهادة 
المعط���ر  ووطن���ه  ح�سين���ه  خط���ى  عل���ى 
بدم���اء ال�سهداء لي�سط���ر ا�سمه بج�ارهم 
ف���ي �سج���ل تاريخ �سه���داء ث����رة ت�سرين 

المجيدة. 

 الفج���ة بي��ن ال�سلط��ة والمجتمع يمك��ن اأن تخت�سر اإلى فك��رة ب�سيطة، وه��ي اأن مجتمع الي�م غي��ر مجتمع االأم�ض

ف�سلها ���س��رح  ف���ي  واأع����ذاره����ا  ال�����س��ل��ط��ة  ب��ح��ج��ج  م��ق��ت��ن��ع��ًا  اأو  ب��ح��ي��ات��ه  ق��ن���ع��ًا  ال��ج��م��ه���ر  ه���ذا  ي��ع��د  ل���م   

كرار �ضفاء ح�ضين.. اأ�ضيب مرتين وهو يقاوم حتى 
ا�ضقطته ال�ضربة الثالثة �ضهيدًا

ع����ل����ى ج�������ض���ر ال���ج���م���ه���وري���ة 


