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ال�����س��ن��ك ج�������س���ر  اإىل  اخل�������الين  ����س���اح���ة  م�����ن 
ال���ع���راق ال���ت���وا����س���ل يف  و�����س����وم االح���ت���ج���اج���ات ت��ت�����س��در م����واق����ع 
الوطن��ي؟ احل���س  تنام��ي  ف���ي  الع��راق  احتجاج��ات  اأ�س��همت  كي��ف 
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فمع بواكري انطالق حركة اأكتوبر االحتجاجية ، اأ�شبحت �شعاراتها واأهدافها 
وا�شح���ة ال حتتم���ل االلتبا����ض اأو الغمو����ض، ومل تك���ن يف م�شامينها حّمالة 
اأوجه. ويكفي ملن يريد حت�ش�ض نب�ض املنتف�شني اأن يتابع " معلقات " �شاحات 
التحرير وميادينه���ا املمتدة على م�شاحة العراق " امل�شاركة يف االنتفا�شة اأو 
املرتّقب���ة " ليلم����ض احلقيق���ة ويحفظ معانيه���ا عن ظهر قل���ب . فلي�ض الإ�شقاط 
احلكوم���ة اأو قانون انتخاب جديد ومفو�شي���ة نزيهة لها ال حتتمل غري معنى 
واح���د يف جميع اللغات والقوامي�ض . وحني ي�شب���ح اأي نظام فاقٍد لل�شرعية 
م���ن وجهة نظ���ر الراأي الع���ام ، وينتف�ض املجتم���ع باأغلبي���ة اجتاهاته وتعّدد 
م�شاربه وتياراته الفكرية وال�شيا�شية، فاأن املعنى ي�شبح مطلقًا ال يتطلب اأي 
تف�شرٍي اأو يحتاج اإىل حواٍر ووفد مفاو�ض . واالأمم املتح�شرة الدميقراطية، 
ُتنزع ال�شرعية يف ظروف االأزمات من زعمائها وممثليها واأحزابها احلاكمة، 
ملج���رد ظهور تراجع ن�شبة اأن�شارها يف موؤ�ش���رات اإ�شتبيان الإجتاهات الراي 

العام .
لك���ن اإ�شتباحة دماء االآالف واأرواح املئات م���ن اأبناء �شعبنا بدم بارد ، تتزايد 
كل ي���وم يف �ش���وارع و�شاح���ات البالد ال تكف���ي برهانًا على بط���الن �شالحية 
طغم���ة حاكم���ة عاث���ت يف الب���الد قه���رًا وف�ش���ادًا وتخريب���ًا ومتريغ���ًا للكرامة 
و�شياع���ًا للوطن ، وتظل رموزها تطالب باإعطائه���ا حبل النجاة للخروج من 

االأزمة ، واإعادة ترتيب اأوراقها واأولوياتها واأدوات تكري�ض �شلطتها .
ويف مواجهة هذا الت�شويف والتالعب واملماطلة بذريعة غياب زعامة اأو وفٍد 
مفاو����ض لالنتفا�شة التي باتت ب���كل املوا�شفات ثورة �شعبي���ة للمرة االأوىل 
يف تاري���خ العراق ، �شاغ املنتف�شون بعقله���م اجلماعي ، وفرادة مل ت�شهد لها 
مثياًل يف كل احل���ركات االحتجاجية التي �شهدتها البلدان العربية يف ربيعها 
املوءود املجَه�ض ، ردًا ثوريًا مبتكرًا ال بالغة بعد م�شمونها يف االف�شاح عن 

اأهدافها، وال رد حلجتها يف ف�شح مزاعم املتكّبين على ال�شعب :
ال�شهداء وفدنا ..!

واإذ �شار الوفد م�شمًى ، واالأهداف مكتوبة يف الئحة معلقات �شاحة التحرير 
يف بغ���داد وكل �شاحات االنتفا�شة ، يتن���اوب على واجهة امل�شهد احللبو�شي 
وبره���م �شال���ح يف �شياغ���ة واإم���رار مواثيق �ش���رٍف باتت مو�ش���ع �شخرية ، 
يرتّح���م علي���ه املتظاهرون ، ويعي���دون اإنتاج قانون انتخاب���ات فاتها الزمن ، 
وتعه���داٍت ومواثيق �شرٍف مل تعد الأ�شحابها ذمة ، اأو عهٌد بال�شرف ال�شيا�شي 
عل���ى م���ر �شنوات حكمهم ، وزمن للوف���اء بالعهود ، حني ُبلي���ت العهود نف�شها 

و�شارت يف خب كان .
ويبق���ى ت�ش���اوؤٌل ُم�شٍن مل���ن تنق�شه القناع���ة بعبث احلاكم���ني وافتقارهم الأي 
جدي���ة يف الر�ش���وخ الإرادة العراقي���ني الطالب���ني باالإ�ش���الح والتغي���ري : هل 
لبمل���اٍن يحتل فيه ن���واب رموز الف�ش���اد وواجهاتهم مواقع الق���رار يف جميع 
اللج���ان البملانية اإرادة االقرتاب من ملفات الف�شاد . وهل ملن اختار و�شّوت 
عل���ى قانون انتخاب يف كل الدورات االنتخابية اأن ي�شّوت على قانون مغاير 
يتج���اوز م�شاحل���ه. وهل للم�شّوتني على اآهلي���ة وزراء وقيادات الدولة التي 
تعاقب���ت على احلكم، اأن تنحاز لكفاءاٍت وطنية م�شهود لها بالنزاهة واجلراأة 

واحلزم يف و�شع البالد على طريق املعافاة واحلرية وال�شيادة الوطنية .؟
ال�شاحات اختارت ال�شهداء وفدًا مفاو�شًا لها ، فهاتوا وفدًا مقاباًل لي�ض م�شتبهًا 

بالف�شاد وانعدام امل�شوؤولية الوطنية والنزاهة املالية واالأخالقية....

كيف للف�ساد �أن ُيجَتث ورموزه 
يتمرت�سون يف �لربملان ..؟

توا�سل الحكومة ومن خلفها االآباء الموؤ�س�سون لنظام 
المحا�س�سة والف�ساد واإرتهان �سيادة الوطن لعبة 

"الُغمي�سة" مع �ساحات االحتجاج والكرامة الوطنية، 
حين توا�سل تجاهلها لمطالب المنتف�سين وتّدعي 
عدم و�سوحها وغياب من يمثلها للحوار والتفا�سل. 

وكاأن دم ال�سهيد قابٌل للتفاو�س !

 متابعة املدى 

وحتدث����ت �شي����دة م�شّن����ة : "اإن القوات 
امل�شي����ل  الغ����از  ا�شتخدم����ت  االأمني����ة 
للدموع وو�شط تدافع املحتجني اأ�شيب 
وقيامه����ا  ت�شامنه����ا  موؤك����دة  ول����دي". 
الوهل����ة  من����ذ  املتظاهري����ن  مب�شاع����دة 
االأوىل النطالق االحتجاجات ال�شعبية 

يف �شاحة التحرير و�شط بغداد.
وبدوره قال متظاهر اآخر قِدم من مدينة 
الك����وت اإىل بغ����داد: مازل����ت اأبحث عن 
الوطن منذ 50 �شن����ة )مواليد 1960(؛ 
والكهرب����اء  اخلدم����ات  فقدن����ا  اأن  بع����د 

وال�شوارع وامل�شت�شفيات واملدار�ض.
وا�شتنك����ر متظاهر اآخ����ر موقف �شيوخ 
الع�شائ����ر الت����ي عق����دت اجتماع����ات مع 
رئي�����ض ال����وزراء ع����ادل عبداملهدي من 
املحتج����ني"  مطال����ب  "ت�شوي����ف  اأج����ل 
بح�شب قول����ه. وبدوره حتدث متظاهر 
اآخر حام����اًل مطلبًا واح����دًا فقط "اأطلب 
فق����ط م����ن وزي����ري الدف����اع والداخلي����ة 
الث����الث حماكمة  العراق����ي والرئا�شات 

قتلة املتظاهرين".
واأكدت م�شادر طبية عراقية يف بغداد، 
اأم�����ض اجلمع����ة، ارتف����اع ع����دد �شحايا 
التظاهرات الذين �شقطوا يف ال�شاعات 
ال�ش����ت املا�شي����ة اإىل ثالث����ة، واإ�شاب����ة 
اأك����ر م����ن اأربع����ني اآخري����ن، يف بغ����داد 
والب�ش����رة، مع ت�شجي����ل عمليات حرق 
ملق����ر ع�شائ����ري جدي����د يف ذي ق����ار، ردًا 
عل����ى م�شاركة �شيوخ ع�شائ����ر باجتماع 
دعا اإليه رئي�����ض الوزراء العراقي عادل 

عبد املهدي، االأربعاء.
وارتفع����ت اأعداد امل�شارك����ني العراقيني 
يف التظاه����رات ببغ����داد ومدن جنوبي 
وو�شط الع����راق اإىل عدة اأ�شعاف عقب 

انتهاء �شالة وخطبة اجلمعة.
اأماك����ن  االأمني����ة  الق����وات  وو�شع����ت 
بعملي����ات  تب����داأ  اأن  قب����ل  وجوده����ا، 
الغ����از  بقناب����ل  املتظاهري����ن  مواجه����ة 

والر�شا�ض احلي، ما اأ�شفر عن �شقوط 
3 قتل����ى ونح����و 40 م�شاب����ًا، وت�شب����ب 
اأي�ش����ًا باإحراق حمال جتارية قريبة من 

ال�شاحة.
ووفق����ًا مل�ش����در طب����ي، ف����اإن "ال�شحايا 
�شقط����وا نتيج����ة االإ�شاب����ة بالر�شا�ض 
احلي"، مبينًا ، اأن "عدد امل�شابني الذين 
و�شل����وا اإىل م�شت�شف����ى مدين����ة الط����ب 
القريب����ة من ال�شاح����ة بل����غ 41 م�شابًا، 
�شق����ط اأغلبهم بقنابل الغ����از، واإن عددًا 
منهم اأ�شيبوا باأطرافهم بر�شا�ض حي، 

وبع�شهم بحاالت اختناق". 

يف  التظاه����رات  م�شه����د  يك����ن  ومل 
املحافظات اجلنوبية اأقل توترًا عنه يف 
بغ����داد، اإذ توجه املئات من املتظاهرين 
يف حمافظة ذي قار، عقب ال�شالة، نحو 
�شاح����ات التظاه����ر يف �شاحة احلبوبي 

بالنا�شرية  و�شوق ال�شيوخ.
واأق����دم املتظاهرون عل����ى قطع الطريق 
الرابط بني النا�شرية و�شوق ال�شيوخ، 
واأحرقوا في����ه االإطارات، لي�شتبك معهم 
عنا�ش����ر االأم����ن بقنابل الغ����از، فيما مت 
ت�شجي����ل العدي����د من ح����االت االختناق 
يف �شفوفهم. كما جت����ددت التظاهرات 

يف قلع����ة �شك����ر، وه����ي بل����دة مل ت�شه����د 
مئ����ات  واأق����دم  قب����ل،  م����ن  تظاه����رات 
املتظاهري����ن فيه����ا عل����ى قط����ع اجل�ش����ر 
امل����وؤدي اإىل حق����ل الغ����راف النفطي يف 
بلدة الغراف، و�شط اإطالق نار من قبل 

االأمن.  
واأح����رق متظاهرون م�شاف����ة ع�شائرية 
تعود ل�شي����خ ع�شرية مبحافظة ذي قار، 
ردًا على م�شاركت����ه باجتماع مع رئي�ض 
ال����وزراء ع����ادل عبد امله����دي يف بغداد، 

االأربعاء. 
التظاه����رات  جت����ّددت  الب�ش����رة  ويف 

ع�شر اأم�ض، يف �شاحة الب�شرة، و�شط 
املدين����ة، بينم����ا ف����ّرق االأم����ن بالقناب����ل 
ال�شوتي����ة وقناب����ل الغ����از املتظاهري����ن 
م����ن اأمام مين����اء اأم ق�شر، م����ا اأ�شفر عن 
وقوع اإ�شابات، قب����ل اأن يتوافد املئات 
م����ن املتظاهرين نحو املين����اء ليجددوا 

التظاهرات يف الطريق املوؤدية اإليه. 
كما جتددت التظاهرات ع�شر اأم�ض ، يف 
حمافظ����ات املثنى ومركزه����ا ال�شماوة، 
والديواني����ة وباب����ل، ومي�ش����ان، عل����ى 
الرغم من االإجراءات املكثفة وحماوالت 

تفريقهم بالقوة وقنابل الغاز. 

 4 قتلى وع�سرات الم�سابين بالقنابل الدخانية والر�سا�س الحي في بغداد

متظاهرون يتو�فدون على �ساحات �العت�سام تحت 
�سعار: من �الإ�سالح �إلى "�الإ�سقاط"

 يكتبها : متظاهر 

 بغداد / اأحمد النعيمي

مل يعد يكتفي ال�سارع 
العراقي باالحتجاج على 

ال�سلطة ورموزها  ورفع 
�سقف املطالب ، اإذ اجته اإىل 

طرح حلول وبدائل من 
اأجل اخلروج من االأزمات 

الطاحنة التي تعي�سها 
البالد، وكان اآخرها اإطالق 

حملة جديدة من �ساحات 
التظاهر لت�سجيع املنتج 

املحلي.

وبعد اأقل من ثالثة اأ�شابيع على اإطالق 
حملة مقاطعة الب�شائ���ع االإيرانية يف 
الع���راق من قب���ل املتظاهري���ن، والتي 
الق���ت جتاوب���ًا وا�شع���ًا يف ال�ش���ارع، 
اأطل���ق نا�شط���ون واإعالمي���ون حمل���ة 
جدي���دة لدعم املنت���ج الوطن���ي حملت 
يف  "�شن���ع  اأبرزه���ا  �شع���ارات  ع���دة 

العراق".
وكان انط���الق احلمل���ة اجلدي���دة م���ن 
�شاح���ة التحري���ر ، لتت�شع اإىل �شاحات 
اأخ���رى جنوب���ي  اعت�ش���ام  وميادي���ن 
البالد اأم����ض اخلمي�ض، وفقًا لنا�شطني 

عراقيني.
التن�شيقي���ة  اللجن���ة  ع�ش���و  ويق���ول 
للحمل���ة، عل���ي وه���اب الع���ذاري، اإنها 
ت�شجي���ع  ب���ل  �ش���راء  حمل���ة  لي�ش���ت 
امل�شتثمري���ن على اإع���ادة فتح معاملهم 
)م�شانعهم( وبدء االإنتاج من جديد".

و�شبق للحكومة العراقية، االإعالن عن 
حزم اإ�شالحية خ���الل الفرتة املا�شية 

الأ�شح���اب  قرو����ض  من���ح  ت�شمن���ت 
املعام���ل وامل�شانع املتوقف���ة لت�شغيلها 
جمددًا، اإ�شافة اإىل تخ�شي�شات مالية 
مبوازن���ة الع���ام املقبل الإع���ادة احلياة 
الآالف املعام���ل وامل�شان���ع احلكومي���ة 
املتوقف���ة، غ���ري اأن اأي���ًا من الق���رارات 
مل يلم����ض ال�شارع له اأث���رًا حتى االآن. 
ال�شمي���ع  عب���د  االقت�ش���ادي  اخلب���ري 
يف  �شن���ع  حمل���ة  اإن  ق���ال  ال���راوي، 
الع���راق ق���د ال تك���ون ذات تاأثري كبري، 
حت���ى واإن جت���اوب معها ال�ش���ارع الأن 
االإنتاج العراقي ما زال متوا�شعًا، وال 

ميكن اال�شتغناء عن امل�شتورد.
لكن���ه ا�شتطرد يف حديثه  قائال: ورغم 
ذل���ك تبقى ورق���ة اإدانة �ش���د احلكومة 
العراقية والق���وى ال�شيا�شية لل�شغط 
عليه���م م���ن اأجل تنفي���ذ الوع���ود، كما 
اأنها تعت���ب حمفزًا الأ�شح���اب املعامل 
اأو  حالي���ا  املوج���ودة  وال�ش���ركات 

املتوقفة لتفعيلها.

ع���ن  اأعرب���وا  جانبه���م  م���ن  العم���ال 
�شعادتهم به���ذه احلملة، معتبين اأنها 
�شتعيد لهم حقوقهم يف احل�شول على 
م�ش���ادر رزقه���م التي فقدوه���ا ب�شبب 
توق���ف امل�شان���ع العراقي���ة من���ذ ع���ام 

 .2003
يقول را�شي �ش���ب )47 عامًا(: "كنت 
عاماًل يف اأح���د م�شانع العلب املعدنية 
اخلا�شة باالأ�شباغ، لكن املعمل توقف 
قبل �شن���وات نتيجة غ���زو املنتوجات 
االأجنبي���ة لالأ�ش���واق املحلي���ة، ففقدت 
وظيفتي م���ع اآالف م���ن العاملني، لكن 

االأمل عاد لنا جمددًا االآن".
احلمل���ة  خ���الل  النا�شط���ون  ورف���ع 
الفت���ات كتب���وا عليها عب���ارات "�شنع 
يف العراق" و"�شجع مو ب�ض تقاطع" 
و"مع���ًا لدع���م املنتوج���ات العراقية"، 
م���ن  جمموع���ة  اأمامه���م  وو�شع���وا 
املنتجات املحلية مث���ل االألبان واملواد 

الغذائية عراقية املن�شاأ.

للمتظاهري��ن �لع��ر�ق" حمل��ة جدي��دة  ف���ي  "�سن��ع 

احت�س��د االآالف من املتظاهرين يف �س��احة التحرير اأم�س  اجلمعة، للمطالبة ب�"اإ�سقاط النظام ال�سيا�سي" يف العراق. 
وقال اأحد املتظاهرين ل�س��بكة رووداو االإعالمية: نطالب رئي�س اجلمهورية برهم �س��الح با�س��تخدام �س��الحياته 
الد�س��تورية بح��ل الربملان واحلكوم��ة العراقية وغلق احل��دود مع دول اجل��وار واإنقاذ البالد من االأزم��ة الراهنة". 

واأ�ساف اأن العراق يف مرحلة ح�سا�سة وحرجة للغاية وبحاجة ملوقف بطويل من رئي�س اجلمهورية.
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  متابعة املدى 

يتوافد حمتج���ون اىل �شاحة التظاهر 
رافع���ني  الديواني���ة  يف  االعت�ش���ام 
�شعارات يطغى عل���ى غالبيتها الطابع 
اجلدي ومايحمل م���ن مطالب حتاكي 

حاجة اجلموع املحتجة.
يافط���ات  هن���اك  اأن  الالف���ت  اأن  اإال 
ال�شب���اب  رفعه���ا  االأحج���ام  مبختل���ف 
ال�شخري���ة  عب���ارات  عليه���ا  وخط���وا 
والفكاه���ة )التح�شي�ض(، كما هي عادة 
العراقيني الذين يحملون روح الدعابة 
حت���ى يف اأ�شع���ب ال�ش���روف “لتكون 
الر�شال���ة االبلغ حلكام الب���الد وللعامل 
باأننا النحم���ل ال�شالح كما يفعلون بنا 
بل نح���ن نحارب ب�شجاع���ة الفر�شان" 

على حد تعبري عدد منهم" .
ملح���ق احتجاج تابع هوؤالء املحتجني 
اأثناء م�شاركتهم يف تظاهرات احلقوق 
يف �شاح���ة ال�شاع���ة بالديوانية، فعلى 
م���كان مرتفع يق���ف �ش���اب ليك�شف عن 
موا�شف���ات ال�شريك���ة الت���ي يرت�شيها 
حليات���ه، مو�شحا باأنه ل���ن يتزوج اإال 

م���ن متظاه���رة تقدي���رًا للمواقف التي 
اأبدته���ا ال�شاب���ات يف ه���ذه الظ���روف 

ال�شعبة التي مير بها العراق.
اآخ���ر الفت���ة  يف ح���ني رف���ع متظاه���ر 
ي���زوج  ل���ن  اإن���ه  فيه���ا  يعل���ن  كب���رية 
ابنت���ه اإال م���ن “�شائق تكت���ك” لغريته 
و�شهامت���ه ورجولت���ه الت���ي كانت رمز 

االحتجاجات العراقية.
اىل ذل���ك مل يفت املحتج���ون مثل هذه 

الفر�شة النتقاد ما ا�شموها ب�”حكومة 
العد����ض” ومطالبته���ا بالرحي���ل وذلك 
ع���ب حم���ل كي�ض �شغ���ري م���ن العد�ض 
اأو يافطات كتب���ت بوا�شطة هذه املادة 
الغذائي���ة التي اقرتن���ت بحكومة عبد 
املهدي من���ذ اأن وجه االأخري بتوزيعها 
م���ع مف���ردات البطاق���ة التمويني���ة يف 
رم�شان املا�شي، فيم���ا نالت االأحزاب 
ال�شخري���ة  م���ن  ن�شيبه���ا  احلاكم���ة 

واالنتق���اد ال�شري���ح يف �شابقة توؤ�شر 
مدى حترر �شبان العراق من التخويف 
والتهدي���د الذي كان���ت متار�شه بال�شد 

من معار�شيها.
ويف و�شط ال�شاحة يتجول رجل م�شن 
يحم���ل قنينة مغذي على عمود خ�شبي 
ويافط���ة مكت���وب عليه���ا )المغذي بعد 
اليوم( وذلك تعبريًا عن رف�ض الوعود 
الت���ي تطلقها احلكوم���ة لك�شب الوقت 

اأمام خ�شومها املتظاهرين. وبح�شب 
مراقب���ني فاإن ه���ذا كله يعك����ض طريقة 
التفكري التح���رري ومدى اال�شتقاللية 
الت���ي كان ين�شدها ويعي����ض اأجواءها 
ال�ش���اب العراقي بل حتى كب���ار ال�شن 
من الرجال والن�ش���اء ومقدار ال�شغط 
ب���ه  مي���ر  ال���ذي  والكب���ت  النف�ش���ي 
العراقي���ون نتيج���ة الف�ش���ل احلكومي 

املرتاكم.

زهري اجلزائري

من�ش���ي فت�شت���ت االأفع���ال وامل�شاهد 
نظراتن���ا. ننظ���ر اإىل االأر����ض كاأننا 
ن�شاألها عما �شال عليها من دم. راأيت 
هذه االر�ض  يف واحدة من لوحات 
�شكريو�ض(  املك�شيكي)دافيد  الفنان 
ل���ون   . املعرك���ة(  )اأر����ض  بعن���وان 
االأر�ض خليط من الدم والقار. تغلي 
بفقاع���ات وتن�شر ه���واء ثقياًل. على 
جانب���ي الطريق متدد ال�شبان الذين 
تعب���وا من اأيام الك���ر والفر. اأحدهم 
ق���ال يل اإن���ه مل يذه���ب للبي���ت من���ذ 
ع�شرين يومًا الأن���ه تعارك مع والده 
ب�شبب االعت�ش���ام . مباذا يحلمون؟ 
اأحالمه���م  نواف���ذ  اأغلق���وا  كاأنه���م 
ليناموا ا�شتعدادًا لفعل قادم. فوقهم 
الفت���ة كب���رية تق���ول ) اإحن���ه زغ���ار 
بافعالنا كب���ار(. ال�شات���ر ااٍل�شمنتي 
االأول مط���روح عل���ى االأر����ض وق���د 
)�شن�شقطك���م  علي���ه  ال�شب���ان  خ���ط 
اأيه���ا الفا�ش���دون كم���ا اأ�شقطن���ا هذا 
تتال�ش���ى  تقدمن���ا  كلم���ا  اجل���دار(. 
اأفكارن���ا امل�شبق���ة ع���ن �ش���رورة اأن 
يكون احل���راك �شلميًا فقط. امل�شاهد 
ال االأفكار جتذبنا ومت�شح ن�شائحنا 

املتاأخرة. 
ب���ني  ي���رتاوح  املعت�شم���ني  عم���ر 
15�35 عام���ًا. اأكبه���م ول���د يف عز 
احل���رب العراقي���ة - االإيرانية وكان 
والده جمن���دًا فيها وكب يف جماعة 
احل�شار ثم ق�شى �شبابه يف احلرب 
الطائفي���ة وراأى بعينيه كيف ي�شرق 
الفا�ش���دون م�شتقبل���ه ويتحتم عليه 
حني يفكر بال���زواج اأن يويف ديون 
الدول���ة التي ا�شتنزفه���ا الفا�شدون. 
اأما اأ�شغرهم فقد ولد بعد 2003ومل 
يع���رف جرائ���م �ش���دام وال اخلوف 
ال���ذي اأ�شك���ت والدي���ه. عا����ض ب���ني 
املفخخ���ات والقت���ل عل���ى الهوية، ال 
يعرف االأرقام ليدرك مداخيل بلده، 
لكنه �شار رجاًل قبل اأن ينبت الزغب 
على �شفتيه وعليه اأن يرتك املدر�شة 

لي�شري معياًل بعد اأن فقد والده. 
ال�شي���ارات  موق���ف  حت���ت  وقفن���ا 

الذي احتله املتظاه���رون فا�شقطوا 
الفت���ة  ن�شب���وا  ب�شرع���ة  اجل�ش���ر. 
كبرية حتمل اال�ش���م اجلديد للمبنى 
)جبل ال�شه���داء(. لقد حوله ال�شباب 
اىل م�شرح. االأماكن العالية متنحهم 
التميز عن امل�شاهدين حتت. االأفر�شة 
والبطاني���ات ن�شرت على ال�شرفات. 
باألوانها غطت اإ�شمنت البناء. ومن 
�شرفات امل���كان يلوح���ون باالأعالم. 
االأع���الم اكت�شب���ت هذه االأي���ام قيمة 
لقيمته���ا  باالإ�شاف���ة  م�شاعف���ة. 

الر�شمي���ة كرم���ز لوح���دة املواطنني 
وهويته���م، �ش���ارت عالم���ة ملواطنة 
جدي���دة عاب���رة للطوائ���ف. مواطنة 
منا�شل���ة �ش���د �شلط���ة املحا�ش�ش���ة 
الطائفي���ة. �ش���ارت عالم���ة مفاخرة 
بح���دث تاريخ���ي. ماع���اد وجوده���ا 
يقت�شر عل���ى البناي���ات احلكومية، 
للمواطن���ني  تنتم���ي  �ش���ارت  ب���ل 
كاأف���راد. يرفعونه���ا عالي���ًا بتفاخر، 
يلَفونه���ا حولهم عب���اءات، يتغطون 
بهاحني ينامون وي�شَلون عليها يف 

ال�شاحة مثل �شجادة.
عل���ى قما�شة طولية كتبوا) تظاهرنا 

وتر�شنه كلوبكم خوف(.
ع���ن ح���ق يت�ش���رف رج���ال ال�شلطة 
واأحزابه���ا بخوف عارفني اأن الزمن 
ي�ش���ري �شده���م. املنطق���ة اخل�شراء 
تبدو م���ن الطابق االأخري يف املطعم 
الرتك���ي خالي���ة. ال �شي���ارات تذهب 
اإليه���ا، وال تخ���رج منها. لق���د اأغلقت 
مداخله���ا بع���د اأ�شه���ر م���ن فتحه���ا. 
الهوي���ات  حامل���و  اإال  اليدخله���ا 

اخلا�ش���ة. باالأم�ض اأجتمعت اأحزاب 
ال�شلطة  خارجها لي�شدروا ) وثيقة 
املتظاهري���ن  م���ن  تطل���ب  �ش���رف( 
اإمهاله���م 45 يومًا. حاملا و�شلت اىل 
ال�شاح���ة اأحرقها املتظاهرون و�شط 
عر����ض م�شرحي مع هت���اف )اإرحل، 
اإرح���ل، اإرحل(. رد املتظاهرين على 
)وثيقة ال�شرف( التي قدمتها اأحزاب 
ال�شلط���ة ترك���ز عل���ى م���كان وزمان 
االجتم���اع كونه عق���د يف مقر واحد 
من اأح���زاب ال�شلطة ) تيار احلكمة( 
ولي����ض يف م���كان ر�شم���ي، وكون���ه 
عق���د م�شاء خ���ارج ال���دوام الر�شمي 
وه���ذا يعطي���ه �ش���كل املوؤام���رة. يف 
اأ�شبحت ال�شلطة  نظر املتظاهري���ن 
الأنه���ا  املنتهي���ة  حك���م  يف  احلالي���ة 
فق���دت �شرعيتها حني خ���رج ال�شعب 
لل�شاحة �شدها. الزمن ي�شري ل�شالح 

املتظاهرين �شد ال�شطة.
ثالثة اأمور اأعطت املتظاهرين مددًا 

للمطاولة:
-اإنهيار ال�شلطة وات�شاع التناق�شات 

بني اأحزابها
ال���ذي  النج���ف  مرجعي���ة  -موق���ف 

ت�شاعد من الرتدد اىل االنحياز.
-املوق���ف الدويل خرج من التجاهل 

اىل االعرتاف  
-لك���ن الدعم االأق���وى ج���اء باإندالع 

املظاهرات يف اإيران.   
و�شط ج�ش���ر ال�شنك اإرتف���ع ال�شاتر 
ثالثة مرات بعلو قامة اإن�شان. حتت 
ال�شاتر على االأر�ض متدد املناوبون 
ال�شايفون وعيونهم ن�شف مفتوحة. 
عل���ى ال�شاتر وق���ف �شب���ان ملثمون 
منعنام���ن ت�شويره���م. هن���ا و�ش���ط 
ح�شد بني رفاقهم ي�شعرون باالأمان. 
لكن اخلط���ر يداهمهم حني يعودون 
لبيوته���م منفردي���ن. االإختطاف هو 
م���ا تبق���ى عن���د خ�شومه���م. �شورة 
امل���كان هن���ا: املناوب���ون النائم���ون 
عل���ى االأر����ض، امللثم���ون، ال�شواتر 
ال  اأهلي���ة.  ح���رب  خي���ال  تعطين���ا 
يريده���ا املتظاهرون هن���ا، ورمبا ال 

تريدها ال�شلطة خلف ال�شواتر.
 ١٩-١١-٢٠١٩

�ل�سنك ج�����س��ر  �إل����ى  �ل��خ��الن��ي  ���س��اح��ة  م���ن 

لمحات من تظاهر�ت �لديو�نية: �ختيار �سريك �لحياة د�خل �ساحة 
�الحتجاج.. وحكومة �لعد�س و"�لمغذي" 

ال�سنك.  ال�سباب على ج�سر  االإ�سمنتية و�سيطرة  ال�سواتر  املعركة بعد �سقوط  ل�ساحة  واأنا توجهنا  ال�ساعر)فار�س حرام( 
نخطو ونحن نح�سب خطواتنا باإيقاع نب�سنا. مل نكن على قناعة باأن املعركة ت�ستحق كل هذا الدم. اأوالدنا بعمر القتلى. 
اخلوف كان حكمًا على اأفكارنا وموجها لها.هذا اخلوف الذي ن�سميه التعقل. على عك�سنا كان الفعل موجه اأفكار ال�سبان. ما 

زالت �سيارات "التك تك" تروح وتاأتي بهمة بحثًا عن اأفعال دون اأن تكون هنا معركة.

ال�سخرية حا�سرة برغم الظروف

 متابعة املدى 

ت�شدرت و�ش���وم "العراق ينتف����ض" و "نازل 
اأخ���ذ حقي" و "نريد وط���ن" مواقع التوا�شل 
االإجتماعي واملعني���ة باالحتجاجات ال�شعبية 

بي���ان  وبح�ش���ب  الع���راق.  ي�شهده���ا  الت���ي 
مركزاالإع���الم الرقمي جاء في���ه :" اأن ها�شتاك 
" العراق ينتف�ض " و " نريد وطن " و " نازل 
اأخذ حقي " ت�شدرت ترند تويرت يف العراق". 
كما اأكد اأن التغريدات ت�شمنت �شورًا ومقاطع 
فيديوي���ة للتظاهرات من خمتل���ف املحافظات 

العراقية . 
االأول  اأم����ض   ، االت�ش���االت  وزارة  اأعلن���ت 
اخلمي�ض،  رفع احلج���ب عن مواقع التوا�شل 
االجتماع���ي نهائي���ًا. واأف���اد املكت���ب االإعالمي 
ل���وزارة االت�ش���االت يف بي���ان اطلع���ت علي���ه 
�شبك���ة رووداو االإعالمي���ة باأن ال���وزارة تعلن 
اخلا�شة  الر�شمية  املوافق���ات  "ا�شتح�شاله���ا 
لرفع احلجب عن مواقع التوا�شل االجتماعي 

ب�شكل نهائي".
ويف وق���ت �شاب���ق، ع���ادت خدم���ة االإنرتن���ت 
جزئي���ًا اإىل بع�ض مناط���ق العراق مبا يف ذلك 
العا�شم���ة بغ���داد، بع���د انقطاعه خ���الل االأيام 
املا�شي���ة تزامن���ًا م���ع ا�شتم���رار االحتجاجات 

والتظاهرات ال�شعبية. 
ويف وق���ت �شاب���ق، اأرج���ع رئي����ض ال���وزراء 
العراق���ي، عادل عب���د املهدي يف بي���ان اأ�شباب 
اأن���ه  اإىل  االنرتن���ت  خلدم���ة  حكومت���ه  قط���ع 
"ي�شتخدم للرتويج للعنف والكراهية والتاآمر 

على الوطن وتعطيل احلياة العامة".

و�سوم �الحتجاجات تت�سدر مو�قع 
�لتو��سل في �لعر�ق

 ت�صوير: حممود روؤوف
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 قي�س ح�سن 

ر�شائل اإىل قواتنا امل�شلحة
اأنت���م تعملون م���ع ال�شلطة، هذه مهمتك���م ح�شب القان���ون والد�شتور 
واالأع���راف، لكن ال تن�شوا اأن ال�شعب ه���و م�شدر ال�شلطة، وهو الذي 

مينحها، ومينعها، ويحا�شب ويعاقب عليها.
ال م�شدر اأكب منه.

راتبك من اأموال ال�شعب ولي�ض من اأموال احلاكم مهما كان.
ومهمت���ك هي حفظ اأم���ن املجتمع والدفاع عن البل���د ولي�ض حفظ اأمن 

ال�شلطة والدفاع عنها فقط.
ال تقتل اأخيك.

ال تكن عونًا ملن ياأمرك بقتل النا�ض.
كل دم ُي���راق ه���و م���ن دم���ك، ودم اأهل���ك، واأقارب���ك، واأبن���اء حملت���ك، 
ومدينتك. ويف قتلك للنا�ض اأنت تهدم بلدك و قبل ذلك تهدم االإن�شان، 
تهدم بني���ان الله. ويقول ر�شولك الكرمي " االإن�شان بنيان الله ملعون 

من هدمه".
****

اجتم���اع " ق���ادة اخل���راب" يف بي���ت اخلراب لي����ض ل���ه اأي م�شداقية 
اأو عالق���ة مبطالب ال�شع���ب وال بالدماء التي ت�شيل يومي���ًا، �شفينتهم 
اأو�شك���ت على الغرق، ول���و كان ال�شحية فقط هو عب���د املهدي لرموه 
ب���ال اأي ت���رّدد اأو خج���ل وحلرقوا ورقت���ه ب�شرعة، هم كله���م يف خانة 
واح���دة ويعرف���ون اأن اأي ت�شت���ت يف املواق���ف �شي�شر به���م، لذلك مل 
ن�شمع اأراء خمتلفة وال مواقف خمتلفة، منذ بداية االحتجاجات حتى 
اليوم. هل �شمعتم اأحدًا منهم قال اإنه مع اإقالة عادل؟ عربهم وكردهم، 
�شنته���م و�شيعتهم مع بقاء عادل، اتفاقهم يف املوقف مدرو�ض. وورقة 
اإ�شالحهم املزعوم وامل�شحك هي ر�شالة لل�شعب باأن البقاء يف ال�شلطة 

مهما كان الثمن هو اأملهم الوحيد. وهو �شبيل النجاة الوحيد.
*****

املحبة �شعبة، والُكره �شهل، كل يوم مر علينا ونحن ُنقاد من ع�شابات 
بهيئة اأحزاب، كانت بذور الكراهية ُترمى مثل الرتاب فوق اأرواحنا. 

غطانا الرتاب حتى هاماتنا، وخنق منافذ الروح.
الكراهي���ة �شهلة فما بال���ك مبن يعتا�ض عليها ويرت���زق ويغتني منها؟ 
واحلب �شعب فما بالك مبن يكره احلب؟ احلب �شعب ومكروه هكذا 
كانت درو�شنا التي اأو�شكنا اأن ناأخذ اأعلى الدرجات فيها، كم متنوا اأن 

نن�شاه ونرميه يف اأكوام الكراكيب التي متالأ زوايا العقل والروح؟
عّلمن���ا ال�شا�شة الكثري م���ن فنون الكراهي���ة، كان اأولها هو كيف تكره 
�شري���كك يف احل���زب اأو يف التحال���ف، اأرادوا اأن نك���ره �شركاءن���ا يف 
العم���ل وال�شك���ن، وعلمون���ا كيف نكره �ش���ركاء الوط���ن، وكيف نكره 
املختلف، كيف نحول اأرواحنا اإىل اأرواح �شياطني، حتول الوطن اإىل 
كه���وف تختب���ئ فيها النا�ض وه���م خائفون من االآخر وم���ن كل �شيء، 
ن�ش���ج زرع الكراهية وكاد اأن يثمر خراب���ًا اأبديًا اأو �شتاتًا ال نهاية له. 

اأي معركة عظيمة هذه التي يخو�شها هذا اجليل؟
ال���كل بانتظار ما يقوله جي���ل التمرد العنيف، وكي���ف �شيخرج ناجيًا 

بنف�شه من ظالم الكهوف
****

يف 1 ايلول 2001 زرت طهران زيارتي االأوىل، مل اأكن اأت�شور �شعتها 
�شابق���ًا، ذهلتني حركة احلياة فيها ، مدينة ل�شعتها، حتوي كل �شيء، 
الغنى الفاح�ض مع الفقر ال�شديد، اجلمال مع تلوث الهواء، التدّين مع 
الالتدّين، مدينة متناق�شات. مدينة �شرقية الروح والذاكرة. وغربية 

الظاهر.
كان���ت اأول كلم���ة تخرج م���ن فمي حني انته���ت الزيارة م�ش���اًء و قلتها 
ل�شديقي حمم���د: طهران ت�شبه فتاة رائعة اجلم���ال واالأناقة والرتف 
لكنها متزوجة من رجل اأمي وفقري وقبيح. زواج يريده الزوج اأبديًا 

و تريد الفتاة نهايته يف كل حلظة.
بالعودة لبغدادنا اأقول هي مدينة ترك "اأزواجها" اأو مغت�شبوها وهم 
ك���ر، اآثارهم ال�شود على مالحمها، اأتعبوه���ا، اأنهكوا روحها، ذّلوها، 
اأهانوا تاريخها وعظمتها، لكنها مع ذلك عنيدة ومقاومة وتخاف على 

مالحمها اجلميلة .
بغ���داد، طهران، رمب���ا حتتاجان اأن يعت���ذر منكما العامل كل���ه، قبل اأن 
يتع���ذر منكما اأبنائكما، وكل من انتهك فيكم���ا الباءة والعفة. هنا اأو 

يف اأي مكان يف العامل.

ر�سائل �حتجاجية 

عد�سة: حممود روؤوف

اأعربت اليابان،اأم�����ض اجلمعة، عن قلقها اإزاء 
االأع����داد الكبرية من ال�شحاي����ا الذين �شقطوا 
خ����الل التظاهرات التي ي�شهده����ا العراق منذ 
اأك����ر م����ن 40 يوم����ًا نتيج����ة الر�شا�ض احلي 
والقناب����ل الدخاني����ة الت����ي تطلقه����ا ال�شلطات 

االأمنية.
وذك����رت وزارة اخلارجي����ة اليابانية يف بيان 
تلق����ت  املدى ” ن�شخة منه اأم�ض  اجلمعة )22 
ت�شري����ن الث����اين 2019( اأن “الياب����ان ت�شع����ر 
بالقل����ق اإزاء العدد الكب����ري من ال�شحايا خالل 
املظاه����رات وا�شع����ة النطاق الت����ي حتدث يف 
العا�شمة العراقية بغ����داد وكذلك يف االأجزاء 

الو�شطى واجلنوبية من البالد”.

ودعت “جميع االأط����راف اإىل ممار�شة اأق�شى 
درج����ات �شبط النف�ض للحد م����ن وقوع املزيد 
من ال�شحايا، و�شتوا�شل مراقبة الو�شع عن 

كثب”.
وتابع����ت اأن “الع����راق حج����ر زاوي����ة لل�شالم 
واال�شتقرار يف ال�شرق االأو�شط، و�شيتجاوز 
الو�ش����ع احلايل بطريقة �شلمي����ة”، مكملة انه 
“يف �شبي����ل هذه الغاية، تاأمل اليابان ب�شدة 
اأن ت�شتجيب حكومة العراق لتطلعات ال�شعب 
العراقي التي عبت عنها املظاهرات احلالية، 
وتق����وم باالإ�شالحات ب�شرع����ة بطريقة حتوز 
عل����ى ثقته����م ب�شكل كب����ري وحتق����ق اال�شتقرار 

والتنمية يف البلد”.

  متابعة املدى 

“ات�شمت  ������ش�����رتات�����ف�����ور،  وح���������ش����ب 
وطني  بح�ض  ال��ع��راق  يف  االح��ت��ج��اج��ات 
وال  االأول  ت�شرين  اأوائ���ل  يف  ب��داأ  متناٍم، 

�شيء ي�شري النح�شاره. 
وق���د ترجم ذلك مبطالبة بع����ض العراقيني 
�ش���وؤون  يف  خارجي���ة  تدخ���الت  باإنه���اء 
الب���الد – �شواء من قبل اإيران اأو الواليات 
املتح���دة، اأو ق���وى اأخ���رى منه���ا دول يف 
مكان���ة  ب�شب���ب  ولك���ن  وتركي���ا.  اخللي���ج 
اإي���ران الرفيع���ة فق���د كان���ت هدف���ًا لغ�شب 

املحتجني”.
ووف���ق التقري���ر، “ميك���ن اال�شت���دالل على 
ه���ذا الغ�ش���ب عن���د زي���ارة الع���راق. فعلى 
�شبيل املثال، �شوه���ت خالل االحتجاجات 
مل�شقات تعر�ض �شورًا لزعماء �شيا�شيني 
ودينيني اإيرانيني، وه���ي ماألوفة عادة يف 
م���دن عراقية عديدة. ويعد ذلك تطورًا غري 
ع���ادي، وقد و�ش���ل االأمر لدرج���ة مهاجمة 
حمتجني عراقي���ني القن�شلية االإيرانية يف 

كربالء”.
وتبع���ًا ل�شرتاتفور، “به���دف امل�شاعدة يف 
احت���واء �شخط العراقي���ني، يرجح تعر�ض 
�شا�ش���ة متحالف���ني م���ع اإي���ران ل�شغط من 

قبل طهران كي يدعموا احلكومة احلالية، 
ولقم���ع االحتجاج���ات، يف وق���ت حت���اول 
اإي���ران احلفاظ عل���ى العراق كم���ورد قيم. 
ومن �ش���اأن املحافظة عل���ى الو�شع الراهن 
م�شاعدة اإيران على املدى القريب، وخا�شة 
وه���ي حت���اول الت�ش���دي ل�شغ���ط اأمريكي 

يهدف ملحاربة نفوذها يف املنطقة”.
ويرى التقرير، اأن “الإيران دوافع عدة كي 
تبق���ي عل���ى دور نافذ له���ا يف العراق. فمن 
جهة اأوىل، تريد املحافظة على ج�شر بري 
يربطه���ا مبوان���ئ لبنانية عل���ى املتو�شط، 
واالأرا�ش���ي  الع���راق  ع���ب  مي���ر  طري���ق 

ال�شورية”. ومن جهة ثانية، يبقى العراق 
�شري���كًا اقت�شادي���ًا هامًا بالن�شب���ة الإيران، 
الت���ي  االإيراني���ة  ال�شل���ع  حلج���م  بالنظ���ر 
ي�شرتيه���ا الع���راق. كما اأن اعتم���اد العراق 
لتولي���د  االإي���راين  الطبيع���ي  الغ���از  عل���ى 
الكهرب���اء يجعل���ه �شوق���ًا قيم���ًا للطاقة يف 

ظ���ل تكثي���ف عقوب���ات اأمريكي���ة ت�شتهدف 
بح�ش���ب  االإيراني���ة،  الطاق���ة  �ش���ادرات 
التقري���ر ويرى التقرير اأن���ه “مع ا�شتمرار 
االحتجاجات، فقد رئي�ض الوزراء العراقي 
ع���ادل عب���د امله���دي وحلف���اوؤه الكث���ري من 
�شرعيته���م بنظ���ر العراقي���ني. ولك���ن حتى 
م���ع تنام���ي ال�شغ���ط، �شي�شط���ر ال�شا�ش���ة 
العراقي���ون حلماي���ة اأنف�شه���م ال م���ن اأجل 
ب���ل  وح�ش���ب،  ال�شيا�شي���ة  ا�شتمراريته���م 
جراء �شغط م���ن قبل احلكوم���ة االإيرانية 

للحفاظ على �شلطتهم”.
اإي���ران  “اإذا اخت���ارت  التقري���ر،  وح�ش���ب 
الوق���وف يف �ش���ّف احلكوم���ة العراقي���ة، 
فه���ي لديها م���ا يكفي من عالق���ات �شيا�شية 
قم���ع  م���ن  اأك���ب  اأ�ش���كال  لدع���م  واأمني���ة 
املحتجني. ويرجح اأنها ا�شتخدمت قدرتها 
على القي���ام بذلك بوا�شط���ة اأن�شطة نفذتها 
ق���وى جمهول���ة اأوقع���ت قتل���ى يف كربالء 
ومناطق اأخرى. ولكن من �شاأن اال�شتعداد 
العراقي���ني،  �ش���د  العن���ف  ال�شتخ���دام 
والتالعب ال�شيا�ش���ي املف�شوح، اأن يعقدا، 
عل���ى املدى البعيد، قدرة اإيران على حماية 
م�شداقيتها و�شعبيتها بني العراقيني. ولذا 
حت���ى لو قامت اإيران مبث���ل تلك االأن�شطة، 

�شتحاول اإخفاء دورها”. 

كيف �أ�سهمت �حتجاجات �لعر�ق في تنامي �لح�س �لوطني؟
وتركيا" واخلليج  واأمريكا  اإيران  تدخالت  "اإنهاء 

�ليابان قلقة من �أعد�د �سحايا 
 بغداد: فا�سل الن�سمي�الحتجاجات في �لعر�ق

مل تنتظ���ر التن�شيقي���ات وجماع���ات 
احل���راك كثريًا لرتّد عل���ى االجتماع 
ال�شيا�شي���ة،  الق���وى  عقدت���ه  ال���ذي 
اأول م���ن اأم�ض، والتو�شي���ات التي 
"مل  اأن���ه  معت���بة  عن���ه،  خرج���ت 
يخرج ب�ش���يء جديد �شوى حماولة 
للت�شويف وك�شر �شمود املنتف�شني 
وا�شتج���داء الوق���ت للخ���روج م���ن 

اأزمتهم" .
ُذّي���ل بتوقي���ع  وراأى بي���ان مط���ول 
ت�شري���ن  انتفا�ش���ة  »تن�شيقي���ات 
الوثيق���ة  »فق���رات  اأن  الوطني���ة« 
ُكتب���ت عل���ى م�ش����ض ال ع���ن اإميان 
باالإ�ش���الح اجلذري الذي يطالب به 
املنتف�شون الوطنيون والذي دعت 

اإلي���ه مق���ام املرجعي���ة العلي���ا«. كما 
اعتب اأن »توقيت االجتماع ومكانه 
مل يكن موفقًا الأنه جاء يف مقر كتلة 

�شيا�شي���ة ولي�ض حت���ت قبة البملان 
امل���كان ال�شرع���ي لالجتماعات«، يف 
يف  االجتم���اع  انعق���اد  اإىل  اإ�ش���ارة 

مقر تي���ار »احلكمة الوطن���ي« الذي 
يتزعمه عمار احلكيم.

كم���ا انتقد بي���ان التن�شيقي���ات عدم 

تط���رق االجتم���اع اإىل ق�شي���ة اإقالة 
احلكومة احلالية بالنظر اإىل "�شوء 
اإدارتها لالأزمة ال�شيا�شية وتوّرطها 
ق�شي���ة  وه���ي  العراقي���ني،  بدم���اء 
اأخالقي���ة ال ميكن لنا غ����ضّ الطرف 
عنها، ومطل���ب اأ�شا�شي من مطالبنا 

املحقة" .
والح���ظ البي���ان اأن "الوثيقة قفزت 
على اأهم مطلب للجماهري املنتف�شة 
وهو التخل�ض م���ن اخللل البنيوي 
الذي رافق النظام ال�شيا�شي القائم، 
ب���ه املحا�ش�ش���ة واكتف���ت  ونعن���ي 
بتعدي���ل وزاري وذل���ك ل���ذّر الرماد 
يف العي���ون، واكتف���ت بالدعوة اإىل 
عملي���ات  نّف���ذوا  الذي���ن  حما�شب���ة 
قن����ض وقت���ل وخط���ف املتظاهرين 

ال�شلميني" .

�لحكوم��ة �إقال��ة  مطل��ب  بتجاه��ل  �ل�سيا�سي��ة  �لكت��ل  يته��م  �لِح��ر�ك 

يرى موقع �س��راتفور للتحلي��الت واالآراء ال�سيا�س��ية، اأن االحتجاجات 
الوطنية يف العراق متثل اختباراً �س��اقًا بالن�س��بة الإي��ران. وقال املوقع 
يف تقري��ر تابعت��ه امل��دى  اأم���س اجلمع��ة  اإن “االحتجاجات التي �س��ّلت 
الع��راق خالل االأ�س��هر القليلة املا�س��ية، كانت حقيقة واقع��ة يف البالد 
من��ذ �س��نوات، واإن بدرجة اأقل”، م�س��رياً اإىل اأن “احلركة االحتجاجية 

احلالي��ة، ك�س��ابقاتها، توحدت حول ق�س��ايا قدمية م�س��ابهة كالف�س��اد 
وانع��دام الفر���س االقت�س��ادية. ولك��ن اجلدي��د ه��ذه املّرة، ه��و تدفق 
م�س��اعر خفية معادية الإيران. ويطرح هذا �سعوبات بالن�سبة لطهران 
الت��ي حتاول االإبقاء على �س��يطرتها ال�سيا�س��ية عل��ى احلكومة يف بغداد 

للحفاظ على م�سلحتها يف بقاء جارها العراقي �سمن مدارها”.
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مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 متابعة / املدى 

تظاهر مئات املحتجني يف 
حمافظة املثنى، اجلمعة، 

للتعبري عن رف�سهم 
لوثيقة االإ�سالح التي 

اأعلنت خالل اجتماع الكتل 
ال�سيا�سية االأ�سبوع املا�سي.
ورفع املتظاهرون �سعارات 

تندد بحكومة رئي�س 
الوزراء عادل عبداملهدي، 
ف�ساًل عن رف�سهم وثيقة 

االإ�سالح التي اأعلنتها القوى 
ال�سيا�سية يف منزل زعيم 

تيار احلكمة عمار احلكيم 
مبنطقة اجلادرية..فيما 

اأ�سدر نا�سطو النجف بيانًا 
يرف�سون فيه الوثيقة التي 

وّقعتها الكتل ال�سيا�سية يف 
بيت رئي�س تيار احلكمة 

عمار احلكيم وقد جاء يف 
البيان : 

في���ه  ت�شتم���ر  ال���ذي  الوق���ت  يف 
يف  ال�شلمي���ة  االحتجاج���ات 
�شاحات ال�شرف �شد ف�شاد الطبقة 
ال�شيا�شية احلاكمة، خرجت علينا 
ه���ذه الطبق���ة بوثيق���ة �شموه���ا ب� 
 - وكالع���ادة  ال�ش���رف".  "وثيق���ة 
وكم���ا ه���و متوقع - ج���اءت مليئة 
واإعط���اء  واملماطل���ة  بالت�شوي���ف 
الوعود وامله���ل الزمنية املخادعة 
لاللتف���اف  جدي���دة  حماول���ة  يف 
ل�شعبن���ا  العادل���ة  املطال���ب  عل���ى 
وعلى الدم���اء الزكّية التي اأراقتها 
يف  واملجرم���ني  القتل���ة  حكوم���ة 

بغداد واملحافظات..
ال�ش���وت  رف���ع  ه���و  ال�ش���رف  اإّن 
ب�شجاعة �شّد الظلم والف�شاد والال 
�شرف ه���و الت�شرّت على الفا�شدين 
والقوان���ني  الظ���روف  وحتري���ف 

حلمايتهم من احلكم العادل.
اإن ال�ش���رف هو التظاه���ر ال�شلمّي 
من اأجل وطٍن جديد معافى، والال 
�ش���رف ه���و مواجه���ة املتظاهرين 
العّزل بالر�شا�ض احلّي والقن�ض 
وقنابل الغاز املخ�ش�شة للحروب، 

واخلطف والرتهيب.
الع���راق  انق���اذ  ه���و  ال�ش���رف  اإّن 
من وجودك���م املدّم���ر والال �شرف 
ه���و اإ�شراركم على ه���ذا الوجود 

دمائن���ا  ح�ش���اب  عل���ى  ل���و  حت���ى 
وم�شتقبلنا.

وقد جاءت هذه الوثيقة الال�شريفة 
لتوؤكد ا�شتمرار القوى ال�شيا�شية 
املم�شك���ة بال�شلطة بتح���دي اإرادة 
ال�شع���ب و�ش���م االآذان ع���ن خطب 

املرجعّي���ة العلي���ا الر�شي���دة الت���ي 
يتبع���ون  اأنه���م  ل�شن���واٍت  دع���ت 
ن�شائحه���ا وعلق���وا �شوره���ا يف 
مكاتبهم فاإذا خلوا اإىل �شياطينهم 

قالوا اإمنا نحن م�شتهزئون.
ليكن يف علم هذه الطبقة الفا�شدة 

اأن���ه ال مف���ّر م���ن اإ�ش���الح الع���راق 
�شاحل���ًا  كرمي���ًا  وطن���ًا  ليك���ون 
�شاح���ات  مطال���ب  واأّن  للعي����ض، 
الع���راق  م���دن  االعت�ش���ام يف كل 
�شتتحقق م���ن دون �ش���َك ما دامت 
بذل���ك،  تق�ش���ي  ال�شع���ب  اإرادة 

وبالذات ا�شتقال���ة احلكومة فورًا 
وا�ش���دار قان���ون انتخابات عادل 
ينه���ي �شيط���رة ه���وؤالء الفا�شدين 
عل���ى احلك���م واإج���راء انتخابات 
مبك���رة باإ�ش���راف االأمم املتح���دة، 
و�شائر املطال���ب العادلة االأخرى، 

وبتوقيت���ات وا�شح���ة وتف�شيلية 
وعاجلة.

وليعلم���وا اأّن الو�ش���ع قب���ل ه���ذه 
اأ�شبح من املا�شي،  االحتجاجات 
القتل���ة  �شيلع���ن  التاري���خ  واأّن 
الع���راق  وخون���ة  والفا�شدي���ن 
اإىل اأب���د االآبدي���ن. وم���ن دون ذلك 
كله ف���اإن الو�ش���ع يوؤك���د للقا�شي 
وال���داين اأّن االحتج���اج ال�شلم���َي 
م�شتم���ر ومت�شاع���د واأّن ال�شباب 
باقون يف ال�شاحات حتى حتقيق 
وثيق���ة  واإن  االأكي���د.  ن�شره���م 
ال�ش���رف الوحيدة يف العراق االآن 
هي الت���ي كتبها �شهداء االحتجاج 

بدمائهم.
ويف ال�شي���اق ذاته ع���ب نا�شطون 
م���ن حمافظة بابل ، ع���ن �شخطهم 
ال�ش���رف"  "وثيق���ة  ل����  ورف�شه���م 
- املوقع���ة م���ن الكت���ل ال�شيا�شي���ة 
االثن���ني املا�ش���ي- موؤكدي���ن على 
مت�شكه���م مبطالبه���م الرامي���ة اإىل 
"اإ�شق���اط النظ���ام ال�شيا�شي" يف 

العراق. 
وق���ال نا�ش���ط م���ن حمافظ���ة بابل 
"اإن احلكوم���ة والكت���ل والت���ي   ،
اجتمع���ت ل�شياغ���ة ه���ذه الوثيقة 
وفاق���دة  قبله���م  م���ن  مرفو�ش���ة 
كل  نرف����ض  ونح���ن  ل�شرعيته���ا، 

م���ن  ت�ش���در  والت���ي  االإتفاقي���ات 
قبله���م، مطالبنا موج���ودة عندهم 
وبات���ت معروفة من قبله���م، اإقالة 
احلكوم���ة "�شلع قل���ع" ال نريد اأي 

اأحد منهم".
م���ن جانب���ه عل���ق نا�ش���ط اآخر من 
باب���ل �شاخ���رًا من وثيق���ة ال�شرف 
قائ���اًل: "عل���ى احلكوم���ة اأن تقدم 
ا�شتقالته���ا حقنًا لدماء العراقيني، 
خرج���ت  عراقي���ة  حمافظ���ة   14
�شده���م، نح���ن ال نري���د اأي اأح���د 

منهم، ماذا ينتظرون بعد".
ووّقعت 12 كتلة �شيا�شية عراقية 
يف بغداد، يف �شاع���ة متاأخرة من 
االإثن���ني املا�ش���ي، اتفاق���ًا جدي���دًا 
يت�شم���ن 40 بندًا اعُتبت مبثابة 
حماول���ة جدي���دة لتهدئ���ة ال�شارع 
زخ���م  وامت�شا����ض  العراق���ي 
الحتوائه���ا  وذل���ك  التظاه���رات، 
عل���ى م���دد زمني���ة جدي���دة لتنفيذ 
اإ�شالحات احلكومة والبملان قبل 
الذهاب اإىل خي���ار حّلهما واإجراء 
انتخاب���ات مبكرة يف البالد، وهو 
ما اعت���به املتظاه���رون حماولة 
عل���ى  ومراهن���ة  الوق���ت  لك�ش���ب 
مللهم وياأ�شهم الإنهاء التظاهرات، 
واإبق���اء االأو�ش���اع على م���ا كانت 

عليه.

“نيوي���ورك  �شحيف���ة  ن�شرت���ه  تقري���ر  يف 
تامي���ز” االأمريكية ع���ن دور مدين���ة ال�شدر 
الواقعة �شم���ال �شرقي العا�شم���ة العراقية، 
يف االحتجاج���ات التي ت�شهده���ا البالد منذ 
مطل���ع ال�شه���ر املا�شي، وال�شب���ب وراء هذا 

الدور املميز.
وذك���ر التقري���ر ال���ذي كتبت���ه مدي���رة مكتب 
ال�شحيف���ة يف بغ���داد األي�ش���ا روب���ن ون�شر 
اأم����ض اجلمع���ة   وتابعته امل���دى  اأن جموع 
اأه���ايل مدينة ال�شدر درج���وا على امل�شاركة 

يف االحتجاجات يدفعهم غ�شب من جتاهل 
احلكوم���ة لهم، وي�شنده���م تاريخ طويل من 

روح املقاومة والتحدي.
ويف االحتجاج���ات املتوا�شل���ة من���ذ ال�شهر 
املا�شي �شقط اأك���ر من 330 قتياًل واأ�شيب 
15 األف���ًا اآخ���رون، كان الداف���ع الرئي�ض لهم 

تف�شي الف�شاد والبطالة والنفوذ االإيراين.
ويعّد امل�شاركون الرئي�شيون يف املظاهرات 
مدني���ون  غالبيته���م  متعلم���ني  �شبان���ًا 

و”علمانيون”، كما ت�شفهم كاتبة التقرير.

ولطامل���ا عان���ى العراقي���ون م���ن عق���ود م���ن 
احلرم���ان االقت�شادي والقمع احلكومي يف 
عهد الرئي�ض �شدام ح�شني، وكانوا يظنون 
اأن االإطاحة ب���ه �شيخل�شهم من املاآ�شي التي 

عانوها طوال �شنوات.
ال�ش���در  مدين���ة  �ش���كان  معظ���م  وينتم���ي 
اإىل اأنا����ض هاج���روا م���ن جنوب���ي الع���راق 
واحتفظ���وا بو�شائ���ج م���ع القبائ���ل هن���اك. 
ومن ه���ذا املنطلق، تتيح هذه املدينة فر�شة 
للوقوف عل���ى ال�شغف وامل�شاع���ر اجليا�شة 

ال�شارب���ة  احلالي���ة  االحتجاج���ات  وراء 
جذورها يف اإرث اجلن���وب العراقي وروح 

التحدي الذي يت�شم به.
ن�ساط وحيوية

البال���غ  ب�شكانه���ا  ال�ش���در  وتعت���ب مدين���ة 
تعداده���م اأك���ر م���ن ثالث���ة مالي���ني ن�شم���ة 
منطقة مكتظة، وتنداح �شوارعها العري�شة 
ع���ن طرق���ات غ���ري معب���دة واأزق���ة اإ�شفل���ت 

مت�شدعة.
ورغم احلرم���ان الذي تعي�ش���ه املدينة فاإنها 

فق���د  واحليوي���ة،  بالن�ش���اط  تع���ج  منطق���ة 
قدمت للعراق اأف�شل املو�شيقيني وال�شعراء 

والر�شامني والنحاتني.
يق���ول ب�شام الكعب���ي )41 عاما( -وهو اأحد 
منظم���ي االحتجاج���ات من مدين���ة ال�شدر- 
فيق���ول “نح���ن يف مدين���ة ال�ش���در فق���راء 
وبحاج���ة اإىل كث���ري من االأ�شي���اء كاملدار�ض 

واملراكز ال�شحية والوظائف”.
وي�شيف “�شّدقنا ال�شيا�شيني الذين دعونا 
للت�شوي���ت له���م مقاب���ل وع���ود باخلدمات، 
لكنن���ا اكت�شفن���ا الحق���ًا اأنهم كاذب���ون، لذلك 

نقول كفى ما جرى”.
القبل���ي  وتت�ش���م مدين���ة ال�ش���در بطابعه���ا 
-وال���كالم للكعبي- وم���ن اأخالقيات القبيلة 
اأنه اإذا حدث �شيء ما الأحد اأفرادها يهرعون 

للم�شاندة والن�شرة.
ومت�ش���ي األي�شا روب���ن يف حماورة الكعبي 
-وهو �شائق �شيارة اأجرة- الذي ي�شرح لها 
كيف يجد �شهولة يف ا�شتنفار اأبناء منطقته 

لاللتحاق باالحتجاجات يف بغداد.
ويحكي اأن ابنًا اأ�شّم ل�شاحب متجر مالب�ض 
ظ���ل يجمع تبع���ات م���ن اأك�ش���اك البيع يف 
�ش���وق املدين���ة حتى بلغ ما جمع���ه ما يعادل 
140 دوالرًا، فب���داًل م���ن اأن ينفقها يف عالج 
ابن���ه دفعها الإعداد الطع���ام للمتظاهرين يف 

�شاحة التحرير بالعا�شمة.
الث���ورة  ال�ش���در  مدين���ة  �ش���كان  ويعت���ب 
واملقاومة جزءًا م���ن هويتهم، فاأ�شالفهم يف 
اجلن���وب قاوم���وا املحتل البيط���اين فيما 

�شمي بثورة عام 1920.
وتلف���ت الكاتبة يف تقريره���ا اإىل اأن االآالف 
م���ن اأبناء مدينة ال�ش���در جندوا يف احلرب 
العراقي���ة االإيراني���ة لتي ا�شتم���رت من عام 

1980 اإىل 1988.
ونتيجة لذلك، اكت�ش���ب اأهايل املدينة خبة 
يف املقاومة واحل���رب، االأمر الذي �شاعدهم 
عل���ى مقاوم���ة الغزو االأمريك���ي للعراق عام 

.2003
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روح التحدي ت�سري يف عروقهم

اأعل���ن مرك���ز النم���اء حلق���وق االإن�ش���ان، اجلمعة، 
اإط���الق �ش���راح النا�شط اأحم���د باقر البقل���ي الذي 

اختطف قبل اأيام من قبل جهة جمهولة.
وق���ال مرك���ز النم���اء يف بي���ان اطلعت امل���دى على 
ن�شخ���ة من���ه اأم����ض اجلمع���ة  اإن���ه "يف ات�شال مع 
عائلته مت طالق �ش���راح النا�شط اأحمد باقر البقلي 
بع���د اختطاف���ه لع���دة اأي���ام ومل يك�ش���ف اإىل االآن 
م���ن اجله���ة الت���ي كان���ت وراء اختطاف���ه"، موؤكدًا 
اأن "البقل���ي ب�شح���ة جي���دة وه���و االآن ب���ني اأفراد 

اأ�شرته".
بالتزام���ن، ك�ش���ف م�ش���در اأمن���ي، ع���ن قي���ام قوة 
جمهول���ة، باختط���اف النا�شط مدي���ر اإذاعة �شوت 

التحرير �شلوان �شامي و�شط بغداد.
ب���دء  من���ذ  ونا�شط���ون  �شحفي���ون  وتعر����ض 
االحتجاجات ال�شهر املا�شي يف بغداد وحمافظات 
اأخرى، اإىل تهديدات من جهات جمهولة، باالإ�شافة 
اإىل اعتق���ال اآخري���ن مل يع���رف م�شريه���م اإىل حد 

االآن.

�إطالق �سر�ح نا�سط في 
بغد�د و�ختطاف مدير 
�إذ�عة "�سوت �لتحرير"


