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وذلـك بـــعـــد ايـــام من فـــرضه لـــدواع
امــنـيـة تــتـعــلق بـالــتـظــاهـرات الـتي
انـــــطــــلـــــقت في 25 تــــشـــــرين االول

اضي.  ا
ومن الـــيــوم االول الــذي فـــرض فــيه
كـــســرت جــمــاهــيـــر بــغــداد احلــظــر
وانـــطـــلـــقت آالف الـــســـيـــارات وهي
حتـــمل االعالم الـــعـــراقــيـــة وتـــطــلق
االبــــواق او تـــردد االنــــاشــــيـــد في
تــظــاهــرة لــيــلــيـــة تــعــذر بــهــا عــلى
االجهزة االمنية منـعها كما انطلقت
دني التي شهدت دعوات العصيان ا
قـــطـع بـــعـض اجلـــســــور والــــطـــرق

الرئيسة. 
وكـانـت عـمـلــيـات بـغــداد قـد سـوغت
قـــرار احلـــظـــر بـــوجـــود مـــنـــدســـ
عتصم في يعتزمون حرق خـيام ا
ـسـؤول سـاحـة الـتـحـريـر والـقـاء ا
على الـقوات االمـنيـة والقت مـديرية
شرطة الـشامـية في محـافظة واسط

الــــقـــبـض عـــلى ثـالثـــة مـن مـــروجي
اخملدرات. وقالت في بيان امس (انه
وبـعـد ورود مـعـلـومـات دقـيـقـة تـؤكد
ـهتـمـ كـمـيـة من احلـبوب حـيـازة ا
اخملدرة تبلغ 350 قرصا تمكنت قوة
ركـز ومكافحة االجرام مشتركة من ا
وقــسم االســتــخــبــارات من الــقــبض
عــلــيــهم فـي قــضــاء الــنـــعــمــانــيــة).
واضــــاف الــــبــــيــــان انـه ( ارســـال
ــقـــبـــوض عـــلـــيــهـم الى اجلـــهــات ا
اخملـتـصـة لـلـتـحقـيـق واحالـتـهم الى

القضاء حملاكمتهم).
bA(« …uŽœ

ودعت هـــيـــئـــة احلـــشـــد الـــشـــعـــبي
ـفـسوخـة عـقودهم الى مـنتـسبـيـها ا
االلـتـحـاق بـالـعـمل بـدءا من يـوم 10
تـشـرين الـثـاني اجلـاري. وقـال بـيان
امس ان (الــــهــــيــــئــــة دعت جــــمــــيع
ـفــسـوخـة ــنـتــسـبــ الـســابـقــ ا ا
عـقــودهم الى االلـتــحـاق بــوحـداتـهم

الــعـــاصــمـــة. وقــال بـــيــان ان قـــائــد
الـعـمـلـيـات (قـرر رفع احلـظـر الـليـلي
بشكل كلي عن جميع مناطق بغداد).
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الـــبـــرنــامـج بــ ارجـــاء مـــا عــرف
ــتــحف مـصــغــر لـلــوحــات الـتي
رسمـهـا فنـانـون شبـاب مـتطـوعون
بـــالــغـــرافــيـــتي عــلى جـــدران نــفق
التحريـر.  ووثقت مقدمـة البرنامج
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نـــقــلـت قـــنــاة (الـــشـــرقـــيـــة) عـــبــر
برنامـجها (صـباح الشـرقية) نبض

ســـاحــة الـــتــحـــريــر في حـــلــقــة 
تسجيـلها اول امس وجتول فريق

بغداد
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ومــديـريــاتــهم بـدءا من الــعــاشـر من
الشهر اجلاري).

 وكــانت احلــكــومــة قـد وافــقت عــلى
شـــمــول مــنــتــســبي احلــشــد بــقــرار
االعــــادة الـــــذي  ســــريـــــانه عـــــلى
ـفسـوخـة عـقودهم نـتـيـجة الـغـياب ا
واالنــقـطــاع قـبـل نـيــسـان  2014في
وزارتي الــداخــلــيــة والــدفــاع. وقــال
مـــصــدر ان (وزارة الـــدفــاع اصــدرت
حـتى االن نـحو  45043امـرا اداريا
يتضمن اعادة منتسب سابق الى
وحداتهم وان اوامـر اخرى سـتصدر

قريبا).
وكشفت مديـرية مكـافحة االجرام في
ـة قـتـل غـامـضـة في بـغــداد عن جـر
مـنـطــقـة الـغـزالـيــة. وقـالت في بـيـان
امس ان (مـــفــارز مــكــتب الــغــزالــيــة
ـكـافـحـة االجــرام تـمـكـنت من كـشف
ـــة قــتل غـــامـــضــة قـــيــدت الى جـــر
انـــــتــــحــــار في وقـت ســــابق حــــيث
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الأعرف هل حتقق دعائي أم شاء القـدر أن يكون ذلك احلدث اجلميل
حدثـاً تصـادفيـاً بكل مـاتعنـيه هذه الـعبـارة من مفـهوم واقـعي. منذ أن
ـظاهرات تـنطلق من سـاحة التـحرير ومن مـحافظـات العراق شرعت ا
ظاهرات اخملتلفة وأنـا أفكر مع نفسي بجـدية مطلقة - هل سـتنتهي ا
دون أن اشارك فـيها أو اشـاهدهـا عن قرب وماشـابه ذلك من معـايير

نفسية تطرأ على النفس البشرية في مواقف معينة. 
ـساء تـوقفت سـيارات مـختـلفة وتـرجل مـنها دون سـابق أنذار وعـند ا
شـباب في عـمر الـزهور وراحـوا يُطـلقـون حنـاجرهم يـنددون بـالفـساد
واحلـكـومـة وكل مـايـتـعــلق بـالـنـظـام احلـالي الــذي لم يـحـقق لـنـا نـحن
ـتـلكه ابـنـاء الدول الـفـقراء اال مـزيـدا من البـؤس والـتـمني لـكل شيء 

ترفهه .  ا
تظاهرين رتفعة تصل الى بيتنا بكل وضوح وكأن ا كانت االصوات ا
يـقـفـون عـند الـسـيـاج اخلـارجي لبـيـتـنـا الذي اكل عـلـيه وشـرب. لـنكن
صريـح أكـثر  —ظـنـنتُ أن األمر سـيـنـتهي بـعـد حلظـات قـلـيلـة ألنـنا
اعـتـدنـا عـلى سـمـاع هـذه الـصـيحـات مـرات كـثـيـرة في الـيـوم الـواحد
ـتظـاهـرين يذهـبـون من خالل الـطريق وبـالـتالي تـخـتـفي بسـرعـة ألن ا
ــغــرب ازدادت حــدة الــســريـع الى ســاحــة الــتــحــريـــر. بــعــد صالة ا
الصيحات وراحت الـقوات األمنية تـتمركز على مسـافة قريبة جدا من

ظاهرات بسياراتهم الكثيرة. ا
ــيـكـانـيك ــتـفـجـر عــنـد جـسـر ا  قـررت الـذهـاب ألســتـطالع الـوضع ا

القريب من البيت. 
كان الشباب يهتفون بكـل جبروت وعنفوان وبدون تردد وجدتُ نفسي

أصورهم وكأنني معهم . 
احلق يُــقـال شــعـرت بــراحـة نــفـســيـة كــبـيــرة وكـأنــني أشـارك جــمـيع

تظاهرين في كل أنحاء العراق .  ا
وأنا أكتب هذه الكلمات إقتربت الساعة من الثانية بعد منتصف الليل
وأصوات الـشبـاب الزالت على حـدتهـا تصل الى غـرفتي بـكل وضوح
وأسـمع هـتـافـاتـهم كـأنـهم قـربي- يـصـرخون  —عـلى عـنادكـم اجليش

والشرطة ويانه- وما شابه ذلك. 
ـاذا سـافــر ذهـني بــعـيــداً الى سـنـة 2003 ومـاتــلـتــهـا من ال أعــرف 
سـنـوات عـجـاف ورحت اردد مع نـفـسي - لـو كـانت الـدولـة قـد وفرت
للـشعب كـل مايـحتـاجه من حقـوق مدنـية واجـتمـاعية  —فهل سـتحدث
مثل هذه التـظاهرات? هل ان الذين تـولوا حكم البالد كانـوا اليفهمون
ـثـالـيـة ألدارة بالد جـمـيل مـثل الـعـراق أم أن هـنـاك مـعــايـيـر األدارة ا

سبب آخر النعرفه. 
احلـديث عن الفـساد وضـعف الكـهربـاء ودمار الـبنـية الـتحـتيـة وسرقة
الـنفط وتـهريـبه من اجل منـافع شخـصيـة وضيـاع الصـناعـة والزراعة
والـتـعلـيم والـصحـة أصـبح حديـثـاً سمـجـاً اليتـقـبله الـبـعض ألنه صار
كن عالجـة اال بـقلـع كل مايـنـتمي الى دولـة الـعراق مـرضـا مزمـنـا ال
احلـديثـة. من يـدري لعل الـشـمس ستـشـرق من جديـد ولـعل صيـحات
هـؤالء الشـباب قـرب بـيتـنا قـد تعـيد لـنـا سعـادة مفـقودة وأمل كـان قد

ضاع الى االبد في نهضة العراق من جديد . 
حقا ان ارادة الشبـاب تفعل الشيء الكـثير. سالما لكل
من ســكب دمه الــطـاهــر عـلى هــذه االرض الـطــيـبـة
والـلعـنـة على كل مـن قتل مـتـظاهـرا سالحه الـعلم
الـعـراقي او قـنـيـنـة بـيـبـسي او صـرخـة اسـتـغـاثة

لظهور يوم جديد مشرق.

WDI∫ (الزمان) في آخر لقطة لها امس من التحرير
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امـضى ابـو مـجـد ايـاما فـي اربيل
وهــو يــصـارع شــوقه الى بــغـداد
لـلـوقـوف على اوضـاعـهـا ميـدانـيا
كـانت وسـائل االعالم كـالـتـلـفـزيون
ومــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
ــــــا امـــــكـن من وقــــــائع تــــــمـــــده 
وتـــــطـــــورات عن الـــــتــــظـــــاهــــرات
الـــصــــاخـــبـــة الـــتي بـــدأت في 25

اضي.  تشرين االول ا
وبـعـد انـتـظــار صـعب وجـد نـفـسه
يـسـتـقل طـائــرة اخلـطـوط اجلـويـة
الـعـراقـيـة ويـتــجه الى الـعـاصـمـة
بـرغم ارتـباطـات الـعـمل الـتي ظلت
الى نحـو شهـر حتول دون اتـخاذه
قرار السفـر. وصل بغداد في رحلة
ـساء وقـد تسـلـلت وعثـاء السـفر ا
الى اطـرافه فـتــعـذر عـلــيه الـتـوجه
الى ضالـته وهي ساحـة التـحرير
حـيـث يـعـتـصم االالف من الـشـبـاب
والــنـسـاء واالطـفـال والـشــــــــيـوخ
فـي اكـبـر جتــــمع يــشـهـده الـعـراق

منذ 2003.
ظل االرق رفـيـقه طـيـلـة الـلـيـل كان
طـويال مرهـقـًا لكـنه اسـتقـيظ على
صوت اذان الفجر بـاحثاً عن نهار
جـديـد. ومع انـتـهـاء مـوعـد احلـظر
عـنــد الـسـاعــة الـسـادســة صـبـاحـا
اســتــقل ســيــارة اجــرة واجته الى

الباب الشرقي. 
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وعـلى طول الـطـريق كـان ابو مـجد
ـرور واالشيـاء فلم يـراقب حركـة ا
يـجـد مــا يـتـعـارض مـع اوضـاعـهـا
الطـبـيعـيـة الـعامـة. فـثـمة مـركـبات
تـمــرق واشـخـاص مــنـهــمـكـون في
بـــعض االعـــمـــال عـــلى الـــرصـــيف
وحـوانـيت تـشـرع بــفـتح ابـوابـهـا.
في نـحـو الـسـابــعـة تـركـته سـيـارة
االجــرة عـنـد سـاحـة الـنـصـر وهـو
عـتاد لوسائط النقل نهاية اخلط ا
ـركز. ـتـجهـة من االطـراف نحـو ا ا
كـان قـلـبه يـنبض بـسـرعـة وعـيونه
تتنقل على الـصور وحركة االشياء

وكأنه يراها للمرة االولى.
 بـغداد حتج الـى ساحـة الـتحـرير.
الـــنــــاس يـــتـــســــارعـــون ويـــؤدون
واجـبـات لم يـألفـهـا من قـبل كـأنهم
يــؤدون عـمال خــاصــاً بـعــوائــلـهم.
عربات نقل بضائع وشبان يكادون

اكــــدر انـــا مــــكــــلف بــــواجب نــــقل
اجلرحى).

هـال ابو مـجد مـا وجده من اعـمال
ــــؤازرة في مـــحـــيط الــــتـــكـــافل وا
ســـاحــة الــتـــحــريـــر الــتي قــال ان
الـعـالم سـيـتـحـدث عن تـفـاصـيـلـها
جيال بعـد جيل. فكل شيء ببالش.
كل مــا تـأكـل او تـشــرب او تــتــنـقل
مجانـا دون مقابل. فهـناك من يقدم
لك الـطـعام وقـد فـرش الـرصيف او
ـستلزمات. مئات نصف الشارع با
الـقـدور واالواني مــجـهـزة لــتـقـد

الفطور وحتضير الغداء والعشاء.
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ـرطبات والعـصائر تقدم الشاي وا
ــــتـــــظـــــاهــــريـن من نـــــســــاء الـى ا
مـتـطـوعـات قـدمن الى الـسـاحة من
احيـاء او مدن بعـيدة. ووصف ابو
ــكـان مــجـد احلــركــة الـفــنـيــة في ا
بــأنــهـــا اكــبـــر مــهــرجـــان لاللــوان

ــــبــــادرات واالفـــــكــــار وا
تتجسد في ركن الكتب. 
وقــد اصـــدرت جلـــنــة من
ــتــظــاهــرين صــحــيــفــة ا
بـــــــاسـم (تـك تك) تـــــــوزع
مـــجــانـــا وتـــتــضـــمن في
صـــفــحـــاتــهـــا الــثـــمــاني
مــــــقـــــاالت رأي وبــــــعض
الـصــور والـقــصـائــد مـا
يـدل عــلى ان مــحــرريــهـا
لــيـــســوا صــحـــفــيــ بل

ادباء ومثقفون.
وعـــــــلـى جـــــــدران نـــــــفق
الـــتـــحـــريــر الـــتي كـــانت
صــــــمــــــاء قــــــبـل (ثـــــورة
اكــتـوبـر) تــنـتـصب رؤى
وتطلعات الشباب بهيئة
صـــــور تــــــعـــــبــــــيـــــريـــــة
وشــعــارات. انـــهــا اكــبــر
جــــداريـــــة ســــيــــاســــيــــة
شهـدتها مـدينـة منتـفضة
مـــنـــذ تـــأســـيس الـــدولــة

العراقية عام 1921.
واشد ما لفت نظري وانا
اجتول  —يقـول ابو مـجد
ــتـظــاهـرين —  مــهـاجع ا
الـذين امـضـوا الـلـيل امـا
في الــــهـــــتــــاف والــــقــــاء
الــــكـــــلــــمــــات او في اداء

ا الشك فـيه ان هكـذا انتفـاضة شـعبيـة سلمـية عـارمة عمـدت بدماء
االبـريـاء من ابنـاء الـشعب مـدنـي وعـسـكرين البـد ان تـنتـصـر كونـها

جاءت نتيجة صراع ب الفضيلة والرذيلة.
نـعـم ايـهـا االبــطـال لــقـد وفـيــتم الـعــهـد وصــدقـتم بــوفـائـكـم امـام الـله
والشعب ولـبيتم  الـنداء وهذا هو مـوقف االحرار واالبطـال في العطاء

والتضحية والفداء في سبيل الله والوطن. 
عذب لقد ادخلتم الفـرحة والسرور الى قلوب الـشهداء واجلرحى وا
واقـرر عــيـون الـثـكـالى واالرامل  وااليــتـام الـذين اكـتـووا بـنـار ذوي
القربى من ابـناء جلـدتنا الذيـن خلعوا وجـوههم الكـاحلة اقنعـة البشر
وبـاتت حـقـيـقـتـهم شـريـرة اجـرامـيـة. وجـوه خـائـفـون شـيمـتـهـم الـغدر

وسفك الدماء . 
ايها الـنشامى لـقد اطلق اعـدائكم الرهان فـكنتم اهال لـلتحـدي فكانوا
الداء وكنتم الدواء وكيف ال وانتم احفاد االجداد العظام عنوان اجملد

ورمز االباء?!
 نـعم لـقـد ارعـبـتم بـصـرخـاتــكم " بـروح بـالـدم نـفـديك يـاعـراق" وانـتم
تـرفــعـون اعالم الــعـراق  ارعــبـتم الــذين سـرقــوا الـبــسـمـة مـن شـفـاه

االطفال والكبار طيلة  16عام بالذل والقهر واحلرمان.
ـدوية مـضـاجع الـفـاسـدين . فـكـنـتم وكـانوا  لـقـد اقـضت هـتـافـاتـكم ا
وشتـان مابـ االثنـ فقـد كنـتم احلق وكانـوا الظالم وكـنتم مع احلق
وكانـوا مع البـاطل. وكيف ال وقـد انتـمى بكم وطن جـريح وبراءة تذبح
وحــرمــة تـنــتــهك. وارض عـمــدت بــالـدمــاء الــزكـيــة واشالء قــطــعـتــهـا

. يها لرب السموات واالرضي رصاصات الغدر ترتفع شاكية ظا
شرفة ايـها الغيـارى يامن رشفتم بوركتم وبـوركت وقفتكم الـبطوليـة ا

بكاس احلرية والكرامة واالباء من ماء دجلة والفرات  . 
مـرحـى لـكم والــنـصــر حـلــيـفــكم وانـتـم تـلــبـون نــداء وطـنــكم اجلـريح.
شروعة ايها االبطال ياقرة ع اعتصاماتكم وتظاهراتكم ومطالبكم ا
الـوطن لـقـد نـطـقتـم ح صـمت االخـرون وقـمـتم حـ وهن واسـتـكان

رجفون فانتم حماة الوطن والكرامة والسيادة .  ا
ال فـقلـتم وصـدقتم  وتـنـاخيـتم ونخـوتـكم ارعبت الـفـاسدين  سـراق ا
الــعـام سـراق قـوت اوالدكم واخـوانـكم فـكــنـتم الـنـار وكـانـوا احلـطب.
ـتـعـبــ من هـذه الـطـبـقـة فـانـتم لــهـا ولـكل مـنـازلــة عـصـفت بـاهـلــنـا ا

الفاسدة طيلة ستة عشر عاما.
باركـة التي تواصلون نضـالكم فيها ليال مبارك لكم هذه االنـتفاضة ا
نــهـارا بال مـلـل وال كـلل وبال هـوادة حــتى يـعم االمن والــسالم عـمـوم

البالد وطرد الفاسدين االشرار من ارض الوطن العزيز.
اجملـد واخلـلـود لـلـشـهـداء االبـرار والـشـفـاء الـعـاجل
للجرحى االبطـال والرفعة والشمـوخ البناء شعبنا
االبي الــــذي وقـف مــــعــــكم وقــــفـت شــــرف وعـــز
وكـبــريــاء واخلــزي والــعــار العــدائـكـم اعـدء الــله

واالنسانية جمعاء..

االبداعـات والنـشاطـات لنـقلـها الى
الرأي الـعـام عبـر قنـوات الـشرقـية.
ـشاركون في رسم وقال الفـنانون ا
الـــلــوحــات (انــنـــا نــنــوي ايــصــال
رســــالـــة الى الـــعـــالـم بـــان اجلـــيل

الــعــراقـي اجلــديــد هــو جــيل فــكــر
وثـقـافـة واع ونــنـاشـد بـعـدم مـسح
الصـور بعـد انـتهـاء أزمة الـتظـاهر
لــتـكــون شــاهـدا عــلى عــظـمــة هـذا
احلــدث).  كـــمــا انــضــمت مــقــدمــة

لــيــان الـبــيـاتـي احلـيــاة الــيـومــيـة
ـاء ب وقـامت بـتوزيع الـطـعـام وا
ـــتـــظــاهـــريـن كـــمــا شـــاركـــتـــهم ا
فـعــالـيـاتـهـم الـفـنـيــة.  و تـكـلـيف
ــقـدم صــقـر آل زكــيـريــا بـتــوثـيق ا
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قــررت قــيــادة عــمــلــيــات بـغــداد رفع
ـــفـــروض عـــلى احلــظـــر الـــلـــيـــلي ا
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d¼UEð…∫ قوات امنية حتاول تفريق تظاهرة قرب جسر االحرار

الــبـــرنــامج هــيــفـــاء حــســوني الى
ـتــظـاهـرين فـي سـاحـة الــتـحـريـر ا
وعــــاشت ســـاعــــات من حـــيــــاتـــهم
وتـعــرفت عـلى ابــرز مـطـالــبـهم في
العيش الكر والوطن احلر اآلمن.

WŠUÝ∫ فريق الشرقية يزور ساحة التحرير وينقل نبض الفن

يـركــضـون او يـقــفـون بــحـسب مـا
عـهـد الـيـهم او مـا وجـدوا انـفـسهم
يــــــؤدونه بــــــدافع ذاتـي اي انـــــهم
بـاخــتـصــار مـتـطــوعـون من تــلـقـاء

انفسهم.
بـسـطيـات االعالم الـعـراقيـة تـتوزع
عن مدخل الـساحـة في اشـارة كما
لـو انـهــا تـقـدم اشــارات جـديـدة او
عـالمـات حلـيـاة في عــراق مـصـغـر.
اشـــتــرى عـــشـــرة اعـالم وطـــاقـــيــة
ووشـاح. كـلـهـا حتـمل مـا يـدل عـلى

السيادة الوطنية للبالد. 
وضع الطاقـية البـيضاء على رأسه
والـــوشـــاح عـــلى كـــتـــفــيـه وشــرع
بــتـوزيـع االعالم بـ الــزوار الـذين
الــتــقـــاهم بــ ســـاحــتي الـــنــصــر
والـتــحـريــر لـكــنه احـتــفظ بـواحـد
مــنـهـا ظل يـرفـرف في يـده الـيـمـنى
كـجـزء من تـكـوين شـخـصي حرص
عـلى اعــتــمــاده قـبل ان يــصل الى

كان.  ا
وبــدأ ابـــو مــجـــد وهــو ســـتـــيــني
ــتـــهن عــمالً ال مــتــقـــاعــد لــكـــنه 
يـخـتــلف عن الـوظـيـفــة احلـكـومـيـة
الـتي كـان يـشغـلـهـا طيـلـة نـحو 45
عـاما. ادى الـتـحيـة لقـلـعة االبـطال
كــمـــا ســمــهــا او جــبل أحــد كــمــا
اطـــلـــقت عـــلـــيــهـــا وســـائل االعالم
ــتــظـــاهــرين. انــهــا وجـــمــوع من ا
حـــصن ســـاعــد في الـــبــقـــاء وعــدم
التـراجع برغم عمـليات الـكر والفر
مع الـــقــوات االمــنــيــة عــلى جــســر

غلق.  اجلمهورية ا
قـال ابو مـجد ان دمـوعاً هـطلت من
عـيـنـيه تـعـذر عـلـيه حـبـسـهـمـا في
مـتــابــعــة اسـاطــيل الــتك تك وهي
تـتـحـرك بـحـيويـة ونـشـاط قل لـهـما
نــظـيــرا وكـأنـهــا خـلــيـة نــحل. كـان
طعم بعضها ينقل حاجيات الى (ا
ــــاء الـــــتـــــركـي) كـــــالـــــطـــــعـــــام وا
والـبـطـانـيــات فـيـمـا كـان بـعـضـهـا
. قال يـصطف في انـتظـار الطـوار
ابـــــو مـــــجـــــد انـه طـــــلب مـن احــــد
ســائـقــيــهـا ان يــنـقــله الى الــطـرف
االخـر فــاعـتــذر بــالـتــزامه بـواجب
نـــقـل اجلـــرحى فـي حـــال تـــعـــرض
مــتــظــاهــر لالصــابــة. واكــد (انــني
عـرضت علـيه اجـوراً قدر مـا يـطلب
لــكـنه رد بــأدب جم: عـمـي والـله مـا
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واجـبات مـعيـنة يـستـدعيـها حتول
ـكـان الى مـجـتـمع يـومـي مـصـغر ا
جتـيـد ادارته كـتـلـة شـبـابـيـة غـيـر
منتمية حلـزب او طائفة او قومية.
فـقـد كانـوا يـغـطون في نـوم عـميق
مـــا يــدل عـــلى ارهــاقـــهم. فـــهــنــاك
اجلميع سـواسية جتمـعهم الهوية
ــنــشــود الـــوطــنــيــة. وهـــو االمل ا
لـلـتـظـاهـرات في ردهـا علـى الواقع
ــــذهـــبـــيـــة ــــر الـــذي خـــلــــقـــته ا ا
ــنـاطـقــيـة نـتــيـجـة والــطـائـفــيـة وا
عــمــلــيـة ســيــاســيـة مــســتـوردة او
مـفــروضـة من سـلــطـة (الــدسـتـور)
ـثـيـرة لـلـجـدل الـذي يـحـتاج الى ا
اعـادة مــعـاجلــة وتـغــيـيــر جـذريـة

. نتفض باجماع اراء ا
 واكــد ابـو مــجــد ان مــا رأيــته في
عــراق ســـاحــة الـــتــحـــريــر يـــدعــو
ــوقف لـــلــتــفـــاؤل بــقـــرب اجنالء ا
وحتـــقـــيق اآلمـــال وطـي صـــفـــحــة

االخـطـاء اجلـسـيـمـة الـتي تـسـبـبت
في كل هذه التراجعات االقتصادية
واالجـتـمـاعـيــة والـسـيـاسـيـة داخل

العراق. 
ويـقـول ابــو مـجـد (عـنــدمـا انـهـيت
جولتي في سـاحة التحـرير غمرني
شــعــور نــادر بــاالرتــيــاح ذلك اني
اديت مـــهــــمـــة روحـــيــــة الى مـــزار
جتـسـد فيه األخالقـيـات االنسـانـية
بـكل مــفـرداتـهـا. واجل مـا رأيت ان
روح االخـــــوة جتـــــمـع الـــــنـــــســـــاء

والرجال. 
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الـــطـــالـــبـــات يـــتـــجــولـن ويـــؤيــدن
واجـــبــات كـــزمالئـــهن الـــطالب لم
اسـمع كـلمـة فـاحـشة او نـظـرة دالة
عــــلى غـــرض سيء. كـــانت االرواح
النقية واالفعـال العفوية تسمو في
ــثل كل ــزار الــذي  فــضــاء هــذا ا
مـظـهـر لـلــبـطـولـة والـفـداء ونـكـران

الـــــذات. ولـن انـــــسى وانـــــا اراقب
ـكان حركـة التنـظيف التي ارجاء ا
اوكـــلت الى بـــعض اجملـــمـــوعــات.
وهـزني مـشـهـد طــالـبـات في كـلـيـة
الطب وكـليـات اخرى يـساعدن في
رفع الـنـفـايـات ويــحـمـلن االكـيـاس

جلمع العلب والقناني الفارغة. 
ـركبـات التك تك فـيمـا يتم نـقلـها 
الى (مكـبات)  اعتـمادها لـتتولى
االجـهـزة الـبـلـدية نـقـلـهـا بـعد ذلك
كما رأيت  —يقـول ابـو مجـد- خيم
االسعـافات التي يـعمل فيـها شبان
مـن اجلـنـسـ واطـبـاء مـتـطـوعـون
ـــصـــابـــ من ـــرضى وا لـــعـالج ا
ــتـظــاهــرين او اجــراء الــطـوار ا
لــهم تـمــهـيـدا لــنـقــلـهم بــسـيـارات
ــسـتــشــفــيـات اذا االســعــاف الى ا
اسـتـدعت احلـالـة.. عـراق مـصـغر..
كل شيء فــيه بــبالش وعـن طــيــبـة

خاطر.       

احــيـــلت االوراق الــتــحــقــيــقــيــة الى
مـديريـة مـكافـحـة اجرام بـغـداد تفـيد
بــــوجــــود حــــادث انــــتــــحــــار الحــــد

االشخاص). 
واضــــــافـت انه (عــــــلـى اثــــــر ذلك 
تشكيل فريق عمل مختص في كشف
اجلـرائم الـغـامــضـة تـمـكن من الـقـاء
) مـبيـنة القـبض علـى ثالثة مـتهـم
انه (بعد مواجـهتهم باألدلـة اعترفوا
عن قـيام احـد زمالئـهم بـقـتل اجملنى
علـيه عن طريق اخلـطأ عـندمـا كانوا
في احدى احلـفالت مـخمـورين حيث
قـام احـدهم بــإطالق الـنـار من سالح
مسـدس ادى الى مـقتل اجملـنى عـليه
في احلـــال) . وتــــابع انه ( عـــرض
االوراق الـتــحـقـيــقـيـة عــلى الـقـاضي
اخملتص فـقـرر توقـيـفهم وفق احـكام
ــادة (405 ق.ع) واتـــخـــذت كـــافـــة ا
االجراءات الـقانـونيـة بحـقهم بـصدد

القضية).  


