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ســـواء مـن قـــبل احلــــكـــومـــة او
مــجــلس الــنــواب). مــؤكــدين ان
(الدماء التي سالت للمتظاهرين
وروح الـتــضـحــيـة الـتـي عـبـروا
عنها لكنها لم تتلق تلك االهمية
من قبل احلكومة وال احد يعرف
قــــيـــمـــة الـــدم الــــعـــراقي ســـوى
الــوطـــنـــيـــ الـــشـــرفـــاء الـــذين
ــتـــظـــاهــرين تـــضــامـــنــوا مـع ا
وعبروا عنهـا بكل معاني الوفاء
لــهـا). واكــد مـحــامــو كـربالء ان
(شباب االنـتفاضة الـيوم اثبتوا
انـــهم قــادة الــثـــورة الــعــراقــيــة
بـسبب مـا عـانـوا منه كـثـيرا من

تعاقبة).  قبل احلكومات ا
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وقــــــال احملــــــامـي جــــــمــــــهــــــور
الـكـركـوشي لـ (الـزمان) امس ان
ـتظـاهرين يأتي (تـضامـننا مع ا
من اجـل الـــتــــغـــيــــيـــر اجلـــذري
ـعـانـاة وتـخـلـيص الـعـراق من ا
الــتي بــقــيت لــسـنــوات طــويــلـة
مالزمة له). واضـاف (لـقـد بـدأنا
في هـذا التـظاهـر من اجل اعادة
كـــرامــة الـــعــراق وهــيـــبــته بــ
الــدول). فــيـمــا اضــاف مــحـامي
اخـــر عــــلي حــــســــ بـــالــــقـــول
(خـرجنـا في هـذه الـتـظـاهرة من
اجل رفض بقـاء حيـتـان الفـساد
التي نـهبت خيـرات العراق على
مــدى  16عـــامــا ولم يـــلــبــوا مــا
يـريده الـشعب واجلـماهـير التي

توحدت اليوم الجل ذلك).
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 مــــشـــيـــرا الى ان (الـــبـــقـــاء في
سـاحـات الـتــظـاهـر واالعـتـصـام
الــســلــمي يــأتي حلــ حتــقــيق
ــشـروعــة وســنــعــبـر ــطــالب ا ا
بـفـرحـتـنـا الـكـبـرى يـوم حتـقـيق
ــــطــــالـب). وبــــاشــــر عــــدد من ا
عـتصـمـ في كربالء الشـبـاب ا
بـالــعـمل الـتـطـوعي لـغـرض رفع
الـنـفــايـات من مـوقـع االعـتـصـام
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نـظمـت مديـريـة مـجـاري كربالء
مـراسـيم قـبـور رمـزيـة لـعدد من
الـشــهـداء الـذين سـقـطـوا خالل
الــتــظــاهــرات الــتي شــهــدتــهــا
احملافـظـة. فيـما حـمل منـتسـبو
ـــــديـــــريــــة عـــــددا من االواني ا
احملــمــلـة بــالـشــمـوع واضــعـ
فـيـهـا عـددا من صـور الـشـهـداء
ومـزيــنـة بــاالوراد مـسـتــذكـرين
فــيـهـا روح الــتـضـحــيـة لـهـؤالء
الـشـهداء). وقـال مـسؤول اعالم
ــــديـــريــــة اركـــان اخلــــفـــاجي ا
لـ(الـــــــزمـــــــان) امـس ان (هــــــذه
الـوقفة لـلمديـرية تأتي تـضامنا
مـع ارواح الــــشـــــهـــــداء الــــذين
دفــــعــــوا ثــــمـن احلــــريــــة الجل
الــتـغــيـيـر وبــنـاء وطن يــحـظى

). مضـيفا بـتقـدير عال بـ اال
ـراسم لنعـوش رمزية ان (هذه ا
تـــــأتي اكـــــرامـــــا مـــــنـــــا الرواح
الـــشـــهـــداء الـــذين دافـــعـــوا عن
مـطـالب الـشـعب واعـادوا هـيـبـة
ـواطن من جـديد). مـشـيرا الى ا
ـنتـسبـ نظـمـوا تشـييـعاً ان (ا
رمــزيـــاً في ســاحـــة االعــتــصــام
(فلكة التربية) واوقدوا الشموع
ووضــعــوا الـــورد (الــيــاس) من
جوانـبهـا ونثـروا قطع احلـلوى
علـيهـا وفـاء للـدماء الـتي سالت
في سـاحــة الـتـظــاهـرات). واكـد
مــــتــــظــــاهـــــرون في كــــربالء ان
الـتـظـاهـرات سـتـبـقى مـسـتـمـرة
والـبــقـاء في ســاحـة االعــتـصـام
ــــــطــــــالب حلــــــ حتــــــقــــــيـق ا
شـروعـة. وذكـروا في احـاديث ا

ــتــطـوع وبــشــكل يـومـي. وقـال ا
احــمـد حــسـ لـ (الــزمـان) امس
(نـــأتي بــــشـــكل دائـم مع زمالئي
ـتـطـوعـ من اجل الـعـمل عـلى ا
رفـع الــــنــــفـــــايــــات مـن ســــاحــــة
االعــتــصـــام واظــهــارهــا بــشــكل
جــمـــيل رافـــعــ شـــعــارات حب
الـــوطن والـــدعـــوة الى احلـــفــاظ
عـــلى ســـلــمـــيــة الـــتــظـــاهــرات).
واضـاف حـسـ كـاظم ان (هـناك
مبادرات اخرى لـعوائل كربالئية
مع ابــنــائــهــا حــيث شــمــرت عن
ســواعــدهـا لــلـمــشـاركــة في هـذه
احلــمــلــة وتــشـــكــيل فــريق عــمل
واحد وغرس روحية التطوع في
ــتـظــاهـريـن الـراغــبـ نـفــوس ا
لــلــمــشـــاركــة في هــذه احلــمالت
ــســتـمــرة). ونــظـمـت جـمــعــيـة ا
ـنـاسـبة مـعـوقي كـربالء جتـمعـا 
ي فـيــمـا رفع ـعــوق الـعــا يــوم ا
ـعــوقـون الفــتـات كـتـب عـلــيـهـا ا
عاق (احلكومة التي ال تعتني با
ال تـسـتــحق ان تـكــون حـكـومـة).
وقــال رئــيس جــمــعــيــة مــعــوقي
كربالء حـيـدر حسـ لـ (الـزمان)
امس خالل جتـمـعـهم في سـاحـة
االعــتـصـام (تـعــودنـا في كل عـام
ـنـاسـبـة يـوم ان نـنـظم احـتـفـاال 
ـي ولــكن بــســبب ــعــوق الــعــا ا
الـــتـــظـــاهــرات واحـــتـــرامـــا لــدم
الشهداء ارتأينا ان ننظم جتمعا
في ساحة االعتصـام للتعبير عن
مـطـالبـنـا). واضـاف ان (مطـلـبـنا
ان كـما انـنا هو في تـغـييـر البـر
الزلنـا مهمش ولـم جند الرعاية
واالهـتــمـام من قــبل احلــكـومـات
ــعـاق ــتــعـاقــبـة). مــؤكـدا ان (ا ا
الـــعــــراقـي اليـــزال صــــرخــــة في
وجـوه الــفـاسـدين) فـيـمـا اوضح
دني ايهاب الوزني ان الناشط ا
ــثــلــون فــئـة ــعـاقــ  (هــؤالء ا
كـبيـرة ومهـمة في اجملـتمع والبد
الئم من ان يتـوفـر لـهم الـسكن ا

وايجاد فرصة عمل لهم من اجل
عـيشـتهم). مـضيـفا النـهـوض 
ـعوقون محط فخر (لقد اصبح ا
واعتـزاز لـكـونهم الـرسـالة االهم
الـــتي قــدمت الــكــثــيــر لــلــعــراق
ولــــــذلـك اصــــــبح مـن الــــــواجب
رعــايــتـــهم من اجل حــيــاة حــرة
ة لهم). ونظم عدد من طلبة كر
جـامعـة كربالء خـيمـة في ساحة
االعـتصـام حتت عنـوان (استرح

واقرأ كتابا ثم ناقش).
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 وقـال الطـالب اجلـامـعي سـجاد
احلـــيــدري لـ (الــزمــان) امس ان
(هــذه اخلـيــمــة شـكــلت مــكـتــبـة
بسـيطـة وهي تـتضـمن عددا من
ـنــشــورات الـتي الـكــتــيـبــات وا
توضح فقرات الدستور العراقي
ومواضع اخللـل فيه اضافة الى
صـادر التـاريخـية التي بـعض ا
تـــتـــحـــدث عـن الـــثـــورات الـــتي
حـــدثت في الـــعــراق والســـيـــمــا
ثورة عام  1918وانـتفـاضة عام
مـــقــارنــة مـع انــتـــفــاضــة 1991
تــشــرين الــســلــمــيــة اجلــاريــة).
ـكتبة الصغيرة مبينا ان (هذه ا
اصـــبــحت مـــقــرا لــلـــحــوار بــ
ـتـظـاهـرين ومـصـدرا الـشـبـاب ا
ــــتــــلك مــــعــــلــــومــــة عن ن ال 

.( الدستور وبعض القوان
 مــضــيــفـــا ان (هــنــاك عــددا من
اسـاتـذة الـقـانـون الزالـوا بـيـنـنا
ولـهم دور جيـد ومهم في تـوعية
ـتـظـاهـرين وتـثـقـيف الــشـبـاب ا
بــأهـداف هــذه االنـتــفـاضــة ومـا
يجب عـلينـا ان نطالب به وسبل

حتقيقه). 
مــشـــيـــرا الى ان (الـــكـــثــيـــر من
ـتـظـاهـرين اصبـحـوا يـقـضون ا
سـاعات في تـلك اخليـمة لـغرض
القـراءة واحلوار مع القـانوني
واالستفـسار منهم بشـأن الكثير

من القضايا).   
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لـ (الـــــزمـــــان) امس انـه (عـــــلى
الــرغم من تـــعــرضــنـــا من قــبل
قــوات الـشـغب الى مــضـايـقـات
ـسيلة يـومية ومـنها (الـقنابل ا
للـدموع)وتأثـير ذلك على بعض
ـصـابـ بـالـربو ـتـظـاهـرين ا ا
ـتـظـاهـرين االخرين ومالحـقة ا
ـطــاردة عــبــر فـروع مـن خالل ا
قابلـة للمحـافظة وما االحيـاء ا
جنم مـنـهـا من اصابـات بـلـيـغة
تـسـبـبت لــهم بـجـروح خـطـيـرة
نـــــقـــــلـــــوا عـــــلـى اثـــــرهـــــا الى
ـستـشفى). مـضيـف ان (هذه ا
احلــالــة الزالـت تــتـــكــرر جملــرد
مـــحــاولــة الـــتــقــرب مـن مــبــنى
ـطـالـبة بـحـقـوقـنا احملافـظـة وا
ورغم رفع الـشــعـارات ولـكــنـهـا
الى االن لم جتـد اذانـا صـاغـيـة
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احلراك الشعبي الذي نهض به الشبـاب في العراق منذ مطلع تشرين
ومن ـشــهـد الــســيـاسي ـاضي شــكل انــعـطــافـة جــديــدة في ا األول ا
رجح جنـاحه في إسدال الـستـار على مـرحلـة حكم لـلبـالد ابتــــدأت ا
منـذ نيـسان  2003 تلك مـرحلـة حتمل من الـضيـاع واإلرباك ما وضع
العـراق بدرجة  169 من أصل  180 بالـعالم عـلى الئـحة الـفسـاد تلك
ـرحلة جديدة وغيرها جـعلت احلراك بهـذه اخلطوة التأريـخية يؤسس 
للعراق قد نشهد فيها وجهاً سياسياً جديداً تختفي فيه أحزاب جاءت
ضعـيفة لـكنـها أصبـحت قوية مـاديا وشـعبويـا مبنـية عـلى التنـاقضات
ـذهـبيـة عـلى حـسـاب هـوية الـطائـفـيـة وا الـفـكـريـة والـهـويات الـثـانـويـة 
الوطن األسـاسـية. وقـد راهن البـعض عـلى قدرة احلـراك الشـعبي في
ئة طاولة وفي طرح برنامجه سيمـا كونه حراكا شبابيا بنسبة  90با ا
ــتــابــعــ راهــنــوا عــلى جنــاحه لــكن وبــالــرغم من أن الــبــعض مـن ا
ـتضررة أطـلقت علـيه نعوتـاً سلبـية متـعددة بتـعدد األحزاب األحزاب ا
ـة مـنــهـا عـلى إنه غـربي الـهـوى أو حـزبـي عـراقي بـهـويـة حـزبـيـة قـد
وكذا وكلها تـشكل عمليـة مواجهة حكـومية وحزبيـة لتلغيمه ووأده في
ــطـاولـة هـو والــذي جـعل الـكــثـيـرين يـقــتـنـعـون بــقـدرته عـلى ا بـدايـته 
اعـتــمـاده أوال عـلى مـبـدأ الـتـشـارك في الــقـيـادة لـكل من يـحـضـر الى
ـيـدان ودون حصـرهـا بقـيـادة مـعيـنـة خوفـا عـلـيهـا من االخـتراق أو ا
ثل استـهدافـها بالـتهـديد والقـتل أو كسب الـعاطـفة بالـترغـيب وهذا 
ـومتـها وثـانيـا أنه حراك إنـبثق عـلى طـريقة أحد أسـرار جناحـها ود
عبأة بقناعـة الفاعل في احلراك وإدراكهم االحتجاج أو االنتفاضـة ا
نبثقة عنها من أية برامج تنموية للشعب بخواء األحزاب وحكوماتها ا
وإنهـا ال تمـلك سوى مـشروع ـشروعـات اخلدمـية والـبنى الـتحـتيـة  وا
ذهب واألقلية صناعة الرمز أو تضليل اجلمهـور بشعارات الطائفة وا
واجلـهـويـة وهي ثـقــافـة تـكـررت عـلـى مـدى سـتـة عـشــر عـامـاً لم يـعـد
اجملـتـمع يـتقـبـلهـا لـكـونهـا لم تـعـد تواكب واقـع العـصـر ومتـطـلـباته وال
تـنـطـلي علـى البـسـطـاء وثالـثـا جـاء احلراك بـطـريـقـة أفقـيـة في مـيدان
التحرير في العاصمة بغداد وانتقل الى ميادين حترير في احملافظات
العـراقية األخـرى. وفي وصف طبيـعة الصـراع ب السـلطة وأحـزابها
من جــهـة واحلــراك الــشــعـبي مـن جـهــة أخــرى حــصـلت الــكــثــيـر من
الـتـفـاصـيل في إطـار مـعـركـة مـحـتـدمـة تـمـثل مـعـادلـة كل طـرف مـنـهـا
ـلـكـون سـوى ـا كـان الـشـبـاب ال  يـحـاول أن يــنـتـصـر عـلى اآلخـر و
إستراتيـجية اخليـار السلمي كـسالح لتعريـة موقف النخب الـسياسية
الـتي تـتـحـكم بـالسـلـطـة أمـام مـا تمـلـكه (الـسـلـطـة) من قدرات وأدوات
ــتـلـك اإلرادة الـتي لـكـن الـفــارق بــ الــطـرفــ إن األول  ـواجــهــة  ا
يـفـتـقـدهـا الــثـاني رغم كل إمـكــانـاته.. وطـبـيــعـة خـطـاب الـطـرف األول
ـثل ثـقـافـة وطـنـيـة ارتـقى بـاخلـيـار الـوطـني ألعـلى ـتـمــثل بـاحلـراك  ا
مستويـاته ويتصاعـد تدريجيا بـحيث عندمـا انطلقت خطـوته بانتقادات
ثم مــظـاهـرات ثـم عـصـيــان مـدني في إطــار حـراك شـعــبي كـسب الى
صـفـوفه غـالـبـية الـعـراقـيـ بـينـمـا تـراجع خـطـاب النـخب الـسـيـاسـية
السلطويـة وتمحور ب الطـائفية التي لم يعـد يتقبلهـا اجملتمع وشيعها
في ميادين التحرير منـذ بداية انطالق احلراك مطلع تشرين األول ثم
مـحـاولـة شـيطـنـة وتـلـغيم مـيـادين الـتـحـرير ثم مـحـاولـة ذر الـرماد في
الـعيـون بـالقـيـام بإجـراء إصالحـات روتيـنـية تـخص قـضـايا اخلـدمات
والفـقر والبـطالة الـتي كان ينـادي بهـا الشبـاب في البدء لـكنهـا لم تعد
إذ تـطــور األمـر الى تــشـكـل سـوى جــزء من الـســيـاق والــصـيــرورات 
مسـؤولية الـبحث عن الهـوية الوطـنية بـعد ما كـانت تشكل مـصدر قلق
ـسـتـقـبل بـعـد قـطع شـهـرين مـن عـمر . الـرهـان عـلى ا لـدى الـعـراقـيـ
احلـراك وتـقـد تــضـحـيـات في صـفـوف الـشـبـاب تـبـلغ  500 شـهــيد
ونـحو  20 الف جـريح ونـحو  3 آالف مـعـاق فإن الـنـخب الـسـيـاسـية
والسلطة أخـذت تذوي وتتراجع في أسالـيب دفاعها عن نفـسها سيما
بعد تنحي احلكومة واستقالتها بنهاية تشرين الثاني  2019 وفي هذه
واجهات حاولة وأد احلـراك با رحلة بدأت آخـر محاوالت السلـطة  ا
ـسلـحـة وخـلط األوراق على الـشـبـاب ومع التـوقـعات بـأن األمـور قد ا
صادمات مسلحة تستمر ألشهر أو أكثر لكن بالنهاية سيتبدل تؤول 
وجه الـعـملـيـة الـسـيـاسـيـة بـالـعـراق بـتـغـيـيب األحـزاب الـسـيـاسيـة عن
سـرح السـياسي وتـغيـير قـانون االنـتخـابات واألهم من ذلـك نظـامها ا
الـذي كـان يـسـاهم في عـمـلـيات الـتـزويـر فـضال عن قـانـون مـفـوضـية

ـفوضية االنتخـابات اجلديد الـذي يجب أن يأتي 
تعـمل بعـيدا عن األحـزاب السـياسـية حـفاظـا على
وهي رهانات احلـراك الشعبي سالمة االنتخـابات
فـي اإلصالحـات الــدســتــوريــة لـهــذه وغــيــرهـا من

اإلصالحات اجلوهرية.

متظاهرو كربالء يهتفون وسط ساحة التربية
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منذ العام  1955كنتُ مستمعاً
ـصري جـيداً خلـطب الـرئيس ا
جـمـال عـبـد الـنـاصـر من إذاعـة
الـقاهـرة ويـاما أكـثرهـا في تلك
الـسنـ .. وكنتُ أحـفظـها على
ظـهـر قلب.. بل أشـرحـها بـشكل
ال يـصـدق.. وكـان والـدي رحمه
الــــــــــــلـه يــــــــــــجـــــــــــيـب عـن كـل
استفـساراتي عنهـا.. فترعرعت
.. كأكثرية قومياً عربياً مـتفتحاً
أبــنــاء جــيــلي آنــذاك.. وهــكــذا
عـنــدمـا قــامت ثـورة  14تــمـوز
كنتُ أحد الـقومي الـناصري
الـــنــــشــــطــــاء فــــكـــراً.. ولــــيس
بــاألســلــوب الـــغــوغــائي الــذي
مـارسه قـومـيـو ويـسـاريـو تـلك

. الفترة أبداً
وفي فـجـر يوم  14تـموز1959
أي يـوم الـذكــرى األولى لـثـورة
 14تــمـوز 1958الــقيً الــقـبض
عــلــيــنــا مـن قــبل بــعض أفــراد
االنــضـبــاط الــعـســكـري.. وذلك
بـالـقـرب مـن مـدرسـة اإلعـداديـة
ــركــزيــة الـــقــريــبــة من وزارة ا
الدفاع.. عندما كنا نخط بصبغ

مـــشــاركــتــهم بــالــتــظــاهــرة أن
يرفعوا نسب الـنجاح والتفوق
فـي بـنــاء الــعــراق. لــكن نــقـيب
ـعــلـمـ أصــر في عـدم عـودة ا
ـقاعد الـدراسة.. وحرم الطـلبة 
الــــطـــلــــبـــة ثـالثـــة أشــــهـــر بال
دراســــة.. بـال تـــعــــلــــيـم.إنــــهـــا
السياسة الغـبية التي سار بها
ـعـلـمـ ال خلـدم العـلم نـقـيب ا
وال خلـــدمــة الــتــظــاهــرات.. بل
خلـدمــة مـصـاحله الــشـخـصـيـة
وكـــتــلــته الــســيــاســيــة.. الــتي

نتفض.. رفضها الشباب ا

الــبـويه عــلى الـســيـاج اخلـارجي
لـلـمــدرسـة شـعـارات ضـد الـزعـيم
عـــبـــد الـــكـــر قـــاسم والـــدعـــوة
إلســقـاطه.. واقــتـادنـا االنــضـبـاط
الــعــســكـــري إلى وزارة الــدفــاع..
لـكـون مـقر االنـضـبـاط الـعـسـكري
فـيها.. كـذلك كان مـقر الزعـيم عبد
.كــنـا الــكــر قـاسم فــيــهــا أيـضــاً
خـمــسـة (أنـا.. وجنــاد.. ومـهـدي.
وسـتـار.. وصـبـاح).. بـعـد حوالي
ثالث ســـاعــات فـي نــظــارة وزارة
الدفاع.. حـقق معنا الـعقيد الركن
عبـد الكـر اجلدة آمر االنـضباط
الـعــســكـري.. وبــشـكـل مـتــشـنج..
لكـنه لم يـتجـاوز عـليـنـا بالـضرب
أو بــالــكـــلــمـــات.. وفي الـــســاعــة
العـاشـرة من صـبـاح نـفس الـيوم
أدخـلــنـا اجلـدة إلى قــاعـة كـبـيـرة
ومـؤثـثـة.. ولم تـمـر عـشرة دقـائق
حــتى دخل عــلـيــنــا الـزعــيم عــبـد
الـكر قـاسم ترافـقه ثلـة من كبار
الــضـبـاط.. أتــذكـر مـنــهم:  أحـمـد
صالح ألـعبـدي:احلاكم العـسكري
الــعـام.. والــعـقــيـد فـاضـل عـبـاس
ـــهــــداوي: رئــــيس مــــحــــكــــمـــة ا

ـقـدم وصـفي طـاهر.. الـشـعب.. وا
والنـقيب جـاسم العـزاوي مرافقي
الــزعــيـم.. إضــافـــة إلى الــعـــقــيــد
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ســلمً عـلـيـنـا الــزعـيم عـبـد الـكـر
.. قـاسم.. وصافـحـنا واحـداً واحدً
وعـنـدمـا عـلمً إنـنـا جـمـيـعـا طالب
في اخلـــامس الـــعـــلـــمي (لم يـــكن
آنـذاك صف سـادس) تـأثـر الـزعيم
.. والتـفتً إلى الـعـقيـد عـبد كثـيـراً
الــكـــر اجلـــدة.. وقـــال له: كــر
هـــــؤالء مـــــتـــــآمـــــرون !!.. هــــؤالء
أبـــنـــاؤنــا.. وال بـــد أن يـــكـــمـــلــوا
دراستهم.. والعراق بحاجة إليهم
).. سـكت الـزعـيم بـرهـة.. فـسـألـنا
هداوي عن العقيد فاضل عباس ا
األحــزاب الــتي نــنــتــمي إلــيــهــا..
قــاطــعـهُ الــزعــيم قـــاسم قــائالً له:
(أبـو الـعــبـاس: الـشـبـاب ضـيـوف
عندنا وال نـحقق معهم).. وابتسم

الزعيم بوجوهنا.
ـــــهـم: كل مــــــا قـــــال الــــــزعـــــيم: ا
(بـالـتأكـيـد لم تفـطـروا حتى اآلن..
سنجلب لكم ريوك.. ماذا تريدون?
كـاهي الـسـيـد بالـقـيـمـر..لـو كـباب
اربـيل).. وهـاتـان األكـلـتـان كـانـتـا
أفـضل األكالت في بـغـداد..آنذاك..
طـأطــأنـا رؤوسـنــا خـجالً من هـذا
الـتـعـامل.. الذي لـم نكن نـتـصوره
حتى في أحالمنا.. ثم ترك الزعيم
ورفــاقه الـــقــاعــة.. بـــقــيـــنــا نــحن
.. وينـظر كل واحـد منا مـشدوهـ
الـى اآلخــر دون أن نـنــطـق كــلــمـة
واحــدةً. بـعــد حــوالي ربع ســاعـة

أدخـــلـــوا عــلـــيـــنــا الـــطـــعــام (من
).. وبـــعـــد أن فـــطـــرنــا األكـــلـــتـــ
هيل.. وشـبعـنا وشـربنـا الشـاي ا
دخلً الــــــــزعــــــــيم عــــــــلـــــــيــــــــنـــــــا
ثـانيـة..وخاطـبنـا قائالً: (أبـنائي..
الـعــراق بـحـاجـة إلـى كل أبـنـائه..
تـعـلم لـبـنائه.. خـاصة الـشـبـاب ا
والـبنـاء سالحه العـلم.. أرجوكم..
أرجـــوكم.. ومـن أجل بـــلـــدكم أوالً
ومستقبلكم.. أن تدرسوا وتكملوا
دراســـــاتــــكم وتــــتـــــخــــرجــــوا من
الـكــلـيــات.. وبـعــد ذلك اشـتــغـلـوا
بـالـسيـاسة.. سـواء كـنتم مـؤيدين
للحكومة أم معارض لها.. فالكل

في خدمة العراق).
بـعـدهـا صــافـحـنـا الــزعـيم ثـانـيـة
وودعـــنـــا.. وخــــرجـــنـــا من وزارة
الـدفــاع.. ونـحن لم نــتـكــلم كــلـمـة

واحدة حتى مع أنفسنا خجالً.
وهــكـذا أخــذنــا بـوصــيــة الــزعـيم
فـــكـــان خـــمـــســـتـــنـــا يـــحـــمـــلــون
الـــدكــتــوراه.. وخــدمـــنــا الــعــراق
وشــعـبـنــا حـتى الــيـوم.. دراسـة..

.. وأعماراً. .. وعلماً وثقافةً
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انطلقت انتـفاضة أكتوبر ..2019
بـــــشــــــبـــــابــــــنـــــا الـــــيــــــافـــــعـــــ
والــــورود..واخلـــريـــجـــ وغـــيـــر
.. ومـن كل شــــرائح اخلــــريــــجــــ
طالب حيوية وحياتية اجملتمع.. 
ومجتمعية.. لتتطور بشكل سريع
الى إصالح الــنــظـــام الــســيــاسي
كـكل.وشـكـلت انـتـفـاضـة حـقـيـقـية
رغـم عـفـويــتـهــا واسـتـغـاللـهـا من
احـزاب مـخـتـلـفـة وتـطـمح بـأقـامة

الـبديل لبـناء الـعراق.لـكن الغريب
علـم مبكراً يطلـع علينا نـقيب ا
ـسـاهـمة ويـعـلن تـوقف الـدراسـة 

. نتفض الطلبة مع الشباب ا
oŠ tÐ b¹—√ qÞUÐ VKÞ

كن لـلنقيب وأعـضاء مكتب كان 
ـعلم أن ينـصبون خيما نقابة ا
بـــســــاحـــات االعــــتـــصــــام في كل
احملــافــظــات.. ويــطـالـب الــنـقــيب
ــدرســ االلـتــحـاق ـعــلــمـ وا ا
بــــالــــتــــظـــاهــــرات بــــعــــد الـــدوام
الــرســمي.. ويــدعــو الــطــلـبــة الى
مــضــاعـفــة دراســتـهـم.. وتـعــتــبـر
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اعلنت الـلجنة االمـنية في مجلس
ــــرحـــلـــة ديــــالى  عن انــــطالق ا
الــســـابــعـــة من عـــمــلـــيــات إرادة
الــــنـــــصــــر   وكــــشــــفـت عن أهم
أهـــدافـــهـــا الــــعـــســـكـــريـــة داخل
احملـافظـة.  وقـال رئـــيس اللـجـنة
األمــنــيـــــــة في مــجــلــــس ديــالى
صــــادق احلســــــيني لـ (الـزمان)
امس إن ( ثالثة من ألـوية احلشد
الــشـعــبي وقــطــعـات مـن اجلـيش
والـشـرطـة بـدأت بـعمـلـيـة واسـعة
النطاق ضمن عملية إرادة النصر
السـابـعة في تـعـقب خاليا داعش
في  7مناطق في آن واحد أبرزها
حــــمـــرين والــــصـــفــــرة وحـــوض
الـعــظـيم وصــوال الى نـفـط خـانـة
ـــنــاطق الـــقــريـــبــة مـــنــهــا ) . وا
وأضـاف احلـســيـني  أن  ( أكـثـر
من  20  هــدفــاً مــهــمــاً تــتـعــقــبه

ـشـتـركـة )  الـقـطـعــات االمـنـيـة ا
الفـــــتـــــا الى ان  ( أبـــــرز أهــــداف
العملية هي تام طريق كركوك-
بــغـداد والــطــرق الـرئــيــســيـة في
ارة حوض حـمرين ومن أهمـها ا
في نـفط خـانـة وتـعـزيـز األوضاع
في مـحيط ناحـية العـظيم وقراها
احملــررة بـاإلضــافـة الـى حتـصـ
احلـــدود الــفـــاصـــلــة بـــ ديــالى
وصالح الـــــديـن ضـــــمن قـــــواطع
ــيــتــة). وأشــار مــطــيــبـــيــجــة وا
احلـسيني  إلى أن (الـعمـلية رغم
ـنـاخـيــة الـصـعـبـة إال الـظــروف ا
أنــهــا تـــســيــر وفـق مــا خــطط له
وبدأت القطعات العسكرية حتقق
ـرسومـة لـهـا الـواحدة األهـداف ا

تلو األخرى).
واعـلــنت ادارة مـحـافـظـة ديـالى 
عن اعــــــطـــــاء ضــــــوء اخــــــضـــــر
بعـــــــودة  800 اسرة نازحة الى

منازلـهما شمـال شرقي احملافظة,
وقـال مديـر اعالم ديوان مـحافـظة
ديـالى يـاسـر بـدر لــ (الـزمان) ان
(ادارة ديـــالـى بـــالـــتـــنـــســـيق مع
الــقـيــادات االمـنــيـة اعــطت ضـوء
اخـضر بـعودة  800اسرة نـازحة
الى منازلـها في نـاحيـة السـعدية
والقـرى احملـيـطة بـهـا ). واضاف
بــدر ان (عــودة االســر الــنــازحــة
يــأتي في اطـار اهــتــمـام مــحـافظ
ديـالى مـثـنى الـتـمـيـمي في حـسم
مـلـف عـودة الــنــازحــ وتــوفــيـر
ـنـاسـبــة لـهم من خالل االجــواء ا
تــــوفـــيــــر االســــتـــقــــرار واالمـــان
بـالــتـنـســيق مع قـيــادة عـمــلـيـات
ديالى وبقـية الـتشـكيالت االمـنية
االخـــرى) . واشـــار بـــدر الى ان (
مـلف عـودة الـنـازحـ لم يـتـوقف
وســـوف تــكـــون هـــنــاك وجـــبــات
اخــرى خالل الــفــتـرة الــقــادمـة ).

ومن جـانب آخر قال مـدير نـاحية
قـزانيـة الـتابـعة لـقـضاء بـلدروز 
مـازن اكــرم  لـ ( الـزمـان )  إن  (
سيـوال بدأت بالـتدفق من احلدود
الـعــراقــيــة- االيــرانــيــة صـوب 6
وديان في أطـراف قـزانيـة أبـرزها
حـــزام وتـــرلـــســـاق وهـي تـــمـــثل
مـوجـات ابـتـدائـيـة لـسـيـول أكـبـر
ا تزداد وتيـرتها في الساعات ر
الـــقــادمـــة) .  واضــاف اكــرم  أن
(الـسـيول تـدفـقت صـوب الـوديان
الـتي تـتــمـيـز بـحـجـمــهـا الـكـبـيـر
واتــــســـاعـــهــــا وقـــدرتـــهــــا عـــلى
ياه استيـعاب كميات كـثيرة من ا
)  الفـتــا إلى أن  ( الــوضع حـتى
االن طــبـــيــعـي ولــيس هـــنــاك أي
ـدنـيـ أو مـخـاطــر عـلى حـيــاة ا
تلـكاتهم ) . فيمـا وجهت تربية
ـــــــــدارس في ديـــــــــالى  ادارات ا
احملافظة بـأخذ احليطة واحلذر .

وقــال مــديـر اعالم تــربــيــة ديـالى
ســنـان الـربــيـعي  لــ ( الـزمـان ) 
انه ( بـــالــنـــظــر لـــســوء االحــوال
اجلــويـة وزيـادة كـمـيـات االمـطـار
ـتـسـاقـطـة عـلى احملـافـظة خالل ا
فـــصل الـــشــتـــاء   نــوجه ادارات
دارس وخـصـوصـا القـريـبة من ا
حوض نهر ديـالى ونهر خريسان
والقـريبة من منـاطق السيول الى
اخــذ احلــيــطــة واحلــذر واتــبــاع
ســلــسـلــة من إجــراءات الــسالمـة
ـعـاجلـة ووضع اخلـطط الـالزمـة 
احلــاالت الــطــارئــة وخــصــوصــا
احلـــفــاظ عــلى سالمـــة ابــنــائــنــا
الكــات الـــتالمــيــذ والــطـــلــبــة وا
الـتعلـيمية والـتدريسـية واحلفاظ
ـهمة ) . ـدرسية ا عـلى الوثائق ا
وأضــاف الــربـــيــعي  ان  ( ادارة
سؤوليـة كاملة درسـة تتحـمل ا ا
واتبـاع التـوجيـهات الـسابـقة من

قـبـل تـربــيـة ديــالى والــتي تـنص
ـدرسـية من على اخـالء البـنـاية ا
الكـات في الـتالمـيـذ والـطـلـبـة وا
حالـة االمطـار الـغزيـرة او حدوث
فـيــضـانـات حــفـاظــا عـلى سالمـة
ابــنـاء احملـافــظـة االعـزاء ) . وفي
ذات الــسـيــاق قـال مــديـر نــاحـيـة
الـــســعـــديـــة احــمـــد الـــزركــوشي
لـ(الـــزمـــان)  انه  (لـــيس هـــنـــاك
اوامـــر رســمـــيـــة بــإغـالق طــريق
بــحـيــرة حــمـرين االســتـراتــيـجي
ــــركــــبـــات  اال ان امــــام مــــرور ا
الـطـريق وبـسـبب االمـطـار حتـول
الى مــسـار  خـطــر ألنه تـرابي في
اغــلب اجــزائه وتــضــرر بــســبب
ارتفـاع مياه البـحيرة ) . وأضاف
ركبات الزركوشي أن  (سـائقي ا
يجري تـنبيههم بـخطورة الطريق
بـالــوقت الــراهن لـكــنه لم يــغـلق

امام اي مركبة ).

لم تـعـقد روحـه جزافـاً الـعـزم على الـرحـيل من دوامـة قـانون اجلـاذبـية
ـاءِ الوهج الـسـرمدي  لـتـتنـقل بـ اجملرات تـبـحث عن ضـوءٍ يسـقى 
ولم يكن في باله يـوماً أنه تتـسلّق السلّمَ روحه الـعفيـفة من الغنى ومن
ـتـبقي في درنـات الـرفاهـيـة التي تـأكل األخـضـر واليـابس من الـعـمر ا
ذمـة التـراب .  لم يعـاين أحداً كـبالءِ الـغيـرةِ واحلسـد بل كان يـرنو أن
يتـشبه بـاإلتقـياء واحملسـن  ولم يـفلح أن يـلتـقط صورةً يـصطف معه
أحـد التـقـاة وال نبـي يذكـره عـند أبـواب اجلـنة  كـان يـرغب أن ال يشم
ـلـتـهب في فـلذة مـؤخـرته   لـكـنه قرر أن ريح الـنـار وال يـرى احلديـد ا
يـخـلع جالبـيب القـرى وطـرقـات الـزرع وحوانـيت الـسـكاكـر كـمـا كانت
الـشـمس تــبـكي من وجـع الـغـيــوم ويـطـفــر اجلـواد من سـرجٍ مــجـلـجل
باجلـلود لـعبـر قنـطرة االمـتحـان وأال يرسب في األخـتبـار األول حيـنما
ـعـلم الـسـؤال بـطـبـشـور أبــيض عـلى سـبـورةٍ نـصف عـاريـة من كـتب ا
السنة (عدّدْ مـدن العراق?) ذكرها كـلّها لكنه نـسي " بغداد " لم يخطر
بباله أن العاصمة يسكن بها أشباه هارون والتتار بينما يذبحها دجلة
حتت مـرأى الــضــفـاف والــنـخــيل يــصـفق بــالـســعف اخملــمض بـريش
ـفـتــوح عـلى ذلك اجلـبـل الـوحـيـد في الـعـصـافــيـر اآلتـيــة من الـوادي ا
خريطة األمة ويـنعق الغراب قرب مـنحنى السنـابل الصفر ألنّه الغراب
ناجل .  لم يخـسر الرهان وال يكسبه  ستـعدة لذبح ا وهم السنابل ا
ظلّ قابعاً في مـقعده اخلشبي يـستقبل الـركالت من العبي محلته دون
ــبـاراة الــفـاصـلــة بـ الــكـبـار أن يـحــقـقــوا هـدف الــفـوز كي تـنــتـهي ا
ـضروب بـالـرقم واحد والـصغـار . لم يـسـتهـزأ أبداً بـجـدول الضـرب ا
صحح باستطاعته ائة جوابه مخطوط بالقلم الرصاص وا وال حتى با
ـحوه دون تـعب أو جـهد  يـأخذ الـزمـان منه أيـامه ويعـطـيه شيـئاً أن 
ذيع في البرنامج الليلي .  ال يشغله منْ اآلتي من التأريخ يتلوه عليه ا
وَمَنْ الـغـادي هـو حتـت سـيـطـرة تـأثـيــر الـلـون الـبـاهت ومــسـيـطـر عـلى
ـوعد إلتـواءات أمـعـائه رغـم الـقـرقـرة التـي يـسـمعـهـا صـديـقه الـوفـي 
اللعب فقط لكنه لم يتذكر جوابه عن آخر قنبرة دخان .  تعلم أن يكون
ـنـمق بـأبجـديـة األدب يـهـواهـا أن تـدير وسـيـمـاً أمـام زمـيالته وكالمه ا
شـؤون مـشـجب مالبـسه واصـطـفـاف قـمـيـصه الـوردي  تـرك الـرجـفة
ـغامرة يخشى عـليها أن حتزن عـندما تتلقـى نبأ موته  أتخذ جانباً وا
قراره قـبل أن يتـخذ [ الـتكـتك ] مطـيةً لـيصل إلى لـيل االنتـفاضة أراد
أن يعاشـر برودة تشرين قـرب نفق الرسـومات ويهتف بـصوته الرخيم
شـبـعة بـنـقيق أني هـرم وشـاخت ثورتي فـي مسـتـنقع االيـديـوليـجـات ا
بطل الـنصر وقـائد احلـواسم ..طال الظـلّ على اجلواب أين أنت ذاهب

والـسـاحــة مـكــتـظـة بــالـشـبــاب قـد ال جتـد مــكـانـاً
لـلــوقـوف هـنـاك . أرجـوكـم ..افـسـحـوا لي اجملـال
فـأنـا شــيخ كـبـيـر أحـمل عـكـازاً تـريـد أن تـتـحـدث

إليكم قبل أن تنفضّوا عن مواقعِ النجوم .. 

جمال عبد الناصر عبد الكر قاسم
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