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بولي�س���ي"  "فوري���ن  جمل���ة  ن�س���رت 
يف  الباح���ث  اأع���ده  تقري���را  االأمريكي���ة، 
جمل�س العالقات اخلارجية �ستيفن كوك، 
حتت عنوان "ال حتب����س اأنفا�سك للتغيري 
الدميقراط���ي يف ال�سرق االأو�سط"، يقول 
في���ه اإن املنطق���ة اعتادت عل���ى دورات من 
االحتجاج���ات واال�سطرابات ال�سيا�سية، 
وم���ن االأف�سل ع���دم التعوي���ل على جناح 

الثورات.
تابعت���ه  ال���ذي   تقري���ره  ك���وك  ويب���داأ 
بالق���ول  االربع���اء،  ام����س  )االحتج���اج( 
اإن "هن���اك ع���ددا م���ن التط���ورات املهم���ة 
االأ�سه���ر  يف  االأو�س���ط  ال�س���رق  �سهده���ا 
ال����12 املا�سية: تفجري م�سايف النفط يف 
بقي���ق، والتدخل الرتكي يف �سمال �سرقي 
�سوري���ا، وانتخاب���ات تون����س الرئا�سية، 
وق���رار االإمارات العربي���ة املتحدة �سحب 
قواتها من جنوب اليمن، وتاأكيد الواليات 
املتح���دة اأن امل�ستوطن���ات االإ�سرائيلية ال 
تعد خمالفة للقانون، اإال اأن اأمرا مهما اأكرب 
حدث يف ال�سرق االأو�سط عام 2019، فقد 
اجتاحت التظاهرات ال�س���وارع العربية، 
يف وق���ت بات في���ه اجلميع يوؤمن���ون باأن 

الربيع العربي قد مات".
وي�ست���درك الباح���ث باأن "حقيق���ة اندالع 
التظاه���رات لي�س���ت مهم���ة يف ح���د ذاتها 
بق���در قدرة النا�س عل���ى ت�سكيل ال�سيا�سة 
يف ع���ام 2020، وه���ذا حمتمل، لكن لي�س 
بالطريقة التي يتوقعه���ا املحللون وياأمل 

بها الكثري من العرب".
ويجد كوك اأنه "يف الوقت الذي تركز فيه 
اهتم���ام االإعالم الدويل عل���ى التظاهرات 
يف هونغ كونغ، فاإن ال�سخ�س معذور يف 
ن�سيانه اأن النا�س يف ال�سودان واجلزائر 
واملغرب خرجوا اإىل ال�سوارع قبل اأ�سهر 
من بداية �سكان هون���غ كونغ باالحتجاج 
�س���د احلاكم���ة العام���ة كاري الم وبك���ن، 

كم���ا �سه���دت م�س���ر احتجاجات م���ع اأنها 
كان���ت �سغرية، فيما �سه���د العراق ولبنان 

تظاهرات اأو�سع".
وي�سري الكاتب اإىل اأن "الرد من وا�سنطن 
كان فاترا ي�سري اإىل اأن �سناع ال�سيا�سة قد 
تعلموا الدر�س منذ اأن تعاملوا برومان�سية 
م���ع املتظاهرين الع���رب يف الفرتة ما بن 

مل  تون����س  فبا�ستثن���اء   ،2012  -2011
يح�سل التحول املرتقب للدميقراطية يف 
م�س���ر وليبي���ا واليمن و�سوري���ا، وهذا ال 
يعن���ي اأن التظاهرات قد حلت التناق�سات 
يف االأنظم���ة ال�سيا�سي���ة، وب���دال م���ن ذلك 
ا�ستخدم القادة القوة من اأجل اإ�سكات من 
حاولوا لفت االنتباه اإىل هذه امل�سكالت". 

ويقول كوك اإن "التظاهرات احلالية التي 
انت�س���رت يف اأنح���اء املنطق���ة كله���ا ت���ربز 
ف�س���ل ه���ذه ال�سرتاتيجية، فم���ن الوا�سح 
اأن �س���كان ال�س���رق االأو�س���ط �سئم���وا من 
الو�سع القائم، الذي ال مينحهم اإال القليل 
فيما يتعلق بالفر�س االقت�سادية وحريات 
قليلة، ويحرمهم من كرامتهم، وبناء على 

ال�سواب���ق يف ع���ام 2010 وحت���ى 2019 
ف���اإن التظاهرات �ستظل متوا�سلة يف عام 
2020". ويت�س���اءل الباح���ث قائال: "ماذا 
العق���الين  واجل���واب  الحق���ا؟  �سيح���دث 
ال�س���ادق ه���و ال اأح���د يعل���م، فم���ن ناحية 
ف���اإن ال�سخ�س ي�سعر باالإلهام وهو يراقب 
املتظاهرين يخاطرون بحياتهم يف �ساحة 

التحري���ر يف بغ���داد، لكن ه���ذه املخاطرة 
ل���ن توؤت���ي ثماره���ا عل���ى امل���دى القري���ب 
دميقراط���ي  نظ���ام  بظه���ور  يتعل���ق  مب���ا 
مفتوح وفي���ه حما�سبة يف الع���راق، ومن 
االأف�س���ل التفكري بالتظاه���رات يف العامل 
العرب���ي وما تعنيه لع���ام 2020 بناء على 
نتائ���ج حمتمل���ة ترتاوح م���ن اجلمود اإىل 

احل���رب االأهلي���ة واالنق���الب اأو التح���ول 
الدميقراطي احلقيقي".

ويلفت الباحث اإىل "حالة من اجلمود يف 
الع���راق ب���ن ال�سيا�سين الذي���ن انتفعوا 
م���ن نظام الطائفية واملغ���امن العرقية بعد 
الغزو االأمريكي عام 2003، واملتظاهرين 
الذي���ن يري���دون �سيئ���ا جدي���دا، يف وقت 
يح���اول في���ه �سا�س���ة الع���راق البحث عن 
رئي����س وزراء جدي���د، ويع���دون باإ�سالح 
قانون االنتخابات؛ الأن مطالب املحتجن 
تذهب اأبعد من انتق���اد الف�ساد امل�ست�سري 

والنظام ال�سيا�سي العاجز".
ويقول كوك اإن���ه "يف الوقت الذي يتمتع 
في���ه املتظاهرون بالق���وة الإجب���ار رئي�س 
يف  والبق���اء  اال�ستقال���ة  عل���ى  ال���وزراء 
ال�س���وارع، لك���ن لي�س���ت لديه���م الو�سائل 
اأهدافه���م  حتقي���ق  اأج���ل  م���ن  الناجع���ة 
االأو�سع، فق���د اأثرت االأح���زاب ال�سيا�سية 
يف البالد من النظام ال�سيا�سي، و�ستعمل 
كل م���ا بو�سعه���ا للدف���اع ع���ن م�ساحله���ا، 
ملطال���ب  لديه���ا  اإجاب���ة  اأال  وامل�سكل���ة 
املتظاهرين، ومل ينفع العنف الذي اأودى 
بحي���اة 500 من املتظاهرين، وجرح اأكرث 
من 20 الف �سخ�س، باإخراج املتظاهرين 
م���ن ال�ساحات، والنتيج���ة هي جمود بن 

النظام واملتظاهرين".
ويق���ول ك���وك: الدول���ة العراقي���ة لي�س���ت 
دول���ة، وت�ستطي���ع حرم���ان املواطنن من 
اخلدم���ات وامل�ساعدات من خ���الل اأجهزة 
عاج���زة وفا�سدة وبريوقراطي���ة، لكنها ال 
حتم���ل �سف���ات الدول���ة املهم���ة،  وي�سيف 
الكاتب: "رمبا اأدت ه���ذه التظاهرات اإىل 
حت���والت دميقراطي���ة حقيقي���ة". ويختم 
"هن���اك فر�س���ة  ك���وك مقال���ه بالق���ول اإن 
حل���دوث الدميقراطي���ة، وحتق���ق هذا هو 
عبارة ع���ن حظ، ولي�س حتليال مبنيا على 
الوقائ���ع، ومن هن���ا فاإن م���ا �سيحدث عام 
2020 بع���د عام م���ن االحتجاجات هو اأن 

كل �سيء قابل للحدوث".

فورين بولي�شي: تظاهرات العراق اأحيت ال�شارع العربي امليت 

 كرم �سعدي
 

تت�سابه اأمنيات املتظاهرين يف �ساحات 
االحتجاج مع معظم العراقين، ولعل 
اب����رز ه����ذه االمنيات ه����ي ان تتح�سن 
االأو�س����اع يف بالده����م ويت�سل����م ذوي 
الكفاءة و"الوطنين" احلكم، واأن يعم 
ال�س����الم واالأم����ان يف وطنهم. البع�س 
عل����ى ثقة باأن العراق �سي�سهد انفراجة 
كب����رية خ����الل الع����ام اجلدي����د، نتيجة 
التاأث����ري الذي اأحدثت����ه تظاهراتهم يف 
االأح����زاب احلاكم����ة، وا�ستقالة رئي�س 
احلكوم����ة ع����ادل عبد امله����دي وتلويح 
رئي�����س اجلمهورية بره����م �سالح بها. 
وتنت�س����ر يافط����ات باأحج����ام خمتلف����ة 
عل����ى مبن����ى املطع����م الرتك����ي و�س����ط 
�ساح����ة التحري����ر يف العا�سمة بغداد، 
حيث مق����ر التظاه����رات، وعلى غريها 
من املباين واالأعم����دة و�سياجات كلها 
تعك�����س مطال����ب املتظاهري����ن، اأبرزها 
عب����ارة "نريد وطن����ًا" الت����ي اأ�سبحت 
�سع����ارًا للمتظاهري����ن. وكتب����ت فاطمة 
جا�س����م على يافط����ة ُعّلق����ت على خيمة 
قريبة حتت ن�س����ب احلرية يف �ساحة 
التحرير: "نري����د وطنًا"، قائلة: "هذه 
اأمنيتي للع����ام اجلدي����د". فاطمة التي 
تدي����ر حم����اًل للهداي����ا ت�س����ري اإىل اأنه����ا 
تريد اأن ترى بلده����ا اآمنًا، واأن يعي�س 

العراقيون برخاء.
ميك����ن ملن يتجول ب����ن املتظاهرين اأن 
ُيالح����ظ ن�سبة الفق����راء املرتفعة، ومن 
بن ه����وؤالء �سائق����ي التوك ت����وك. كما 
اأن ن�سبة كبرية من املواطنن يعانون 
وبح�س����ب  كب����رية.  معي�سي����ة  اأزم����ات 
املتح����دث با�س����م وزارة التخطيط عبد 
الزه����رة الهنداوي، يعاين نحو 22.5 
يف املائ����ة )نح����و رب����ع العراقين( من 

الفقر.
عرب����ة  �سائ����ق  وه����و  كاظ����م  حمم����د 
"ت����وك توك"، ق����ّرر ت�سخريها خلدمة 
التظاه����ر  �ساح����ة  يف  املتظاهري����ن 
يف بغ����داد. يق����ول اإّن����ه يعم����ل خم�����س 
�ساعات يف اليوم لتاأمن قوت اأ�سرته، 
ويق�س����ي �ساع����ات اأخ����رى يف "خدمة 
املتظاهري����ن". وعل����ى الرغ����م م����ن اأن 
من����زل اأ�سرته، الذي ي�سف����ه باملتهالك، 
يتاألف من غرفتن �سغريتن، ويعي�س 
في����ه ثمانية اأ�سخا�س اإ�سافة اإليه، فاإن 
اأمنيته للعام اجلدي����د هي اأن "تنت�سر 

الثورة ويعم ال�سالم يف البالد".
�سع����دون �س����الل يتمن����ى االأم����ر نف�سه. 
يقول: "اأمتن����ى اأن يتغري حال العراق 
اإىل االأف�س����ل". �سالل يتقا�س����ى راتبًا 
تقاعدي����ًا تبل����غ قيمت����ه 300 األف دينار 

الوق����ت  يف  دوالرًا(.   250 )نح����و 
احل����ايل، يبي����ع ال�سجائ����ر ليتمّكن من 
اإعال����ة اأحف����اده الذين قت����ل والدهم يف 
تفج����ري ع����ام 2010. ي�سي����ف اأنه كّلما 
�سنح����ت ل����ه الفر�س����ة، يق�س����د �ساح����ة 
التظاه����ر، ويو�س����ح: "مل يتغ����ري حال 
بلدن����ا. ال اأ�سم����ن اأن يك����ون م�ستقب����ل 
اأحف����ادي اأف�سل. م����ع ذلك، ف����اإن هدف 
املتظاهرين هو تغيري حال الوطن اإىل 
االأف�سل. ال اأبحث عن م�ستقبل يل. من 
مثلي يجب اأن يرتاح بعد تقاعده. لكن 
ف�ساد احلكومات واالأحزاب ال�سيا�سية 
حرمن����ي ه����ذه الراح����ة بعدم����ا خدمت 
البالد يف الوظيفة احلكومية مدة 30 

عامًا".
اأك����رث م����ا يلف����ت االنتب����اه يف �ساحات 
التظاهر هو االأعالم العراقية املنت�سرة 

واالأقنع����ة واأغطي����ة الراأ�����س. ويعم����د 
العراق����ي  العل����م  و�س����م  اإىل  كث����ريون 
اأج�ساده����م.  عل����ى  الع����راق  وخارط����ة 
�س����ارة يو�س����ف )22 عام����ًا( اخت����ارت 
و�سم العلم العراقي على كفها اليمنى. 
وتخت�سر اأملها يف العام اجلديد بهذا 
الو�س����م، و"تغيري الواق����ع ال�سيئ يف 

بلدي" كما تقول.
�سارة الت����ي تدر�����س يف كلية احلقوق 
با�ستم����رار  امل�سارك����ة  عل����ى  حتر�����س 
جمموع����ة  يرافقه����ا  التظاه����رات،  يف 
م����ن زمالئها وزميالته����ا يف اجلامعة. 
وكان "الث����اأر" لزميلته����م التي توفيت 
مبر�س ال�سرطان اأح����د االأ�سباب التي 
دعتهم اإىل التظاهر. ت�سيف: "زميلتنا 
توفيت نتيجة اإهمال احلكومة للقطاع 
ال�سحي. هناك تدهور كبري يف القطاع 

ال�سحي يت�سبب بوفاة االآالف �سهريًا. 
عندما منل����ك وطننا وندي����ره باأنف�سنا 
خدم����ة لن����ا ول�سعبن����ا، �سنتخل�س من 
الت�سنيف����ات العاملية الت����ي ت�سعنا يف 
مقدمة البلدان االأكرث خطورة واالأكرث 
ف�س����ادًا واالأك����رث تخلف����ًا يف خمتل����ف 
املج����االت احلياتي����ة. لذل����ك، اأخت�س����ر 
اأمنياتي كلها باأمنية واحدة هي وطن 

معافًى من االأحزاب الفا�سدة".
وال يختل����ف راأي �س����ارة يو�س����ف ع����ن 
�سديقته����ا اآمن����ة مه����دي الت����ي تدر�س 
اإىل  ت�س����ري  اللغ����ات، وه����ي  كلي����ة  يف 
اأن "الع����راق ب����ات يفتق����ر اإىل اأب�س����ط 
اخلدمات التي يفرت�س اأن تتوفر الأي 
مواطن". وتو�س����ح اأن "امل�ست�سفيات 
اأ�سبحت ته����دد حي����اة املواطنن اأكرث 
وال  عالج����ات  ال  اإذ  تعاجله����م،  مم����ا 
م�ست�سفي����ات  وال  متط����ورة  اأجه����زة 
امل�ست�سفي����ات  اأن  ح����ن  يف  حديث����ة، 
القدمي����ة متهالك����ة وغ����ري ق����ادرة على 
ا�ستيع����اب ع����دد كب����ري م����ن املراجعن 
واملر�س����ى، ف�ساًل عن ه����روب االأطباء 
االأكف����اء ب�سب����ب تهديده����م". تتابع اأن 
املدار�س.  على  ين�سحب  نف�سه  "االأمر 
اآالف االأطف����ال يدر�س����ون يف مبان من 
ط����ن واأخ����رى متهالك����ة. يف ح����ن اأن 
اخلدم����ات البلدي����ة �سب����ه متوقفة. كما 
تع����اين الب����الد نق�سًا كب����ريًا يف التيار 
الكهربائي واملياه ال�ساحلة لل�سرب". 
وتوؤك����د اأن "امل�س����اكل كثرية وال ميكن 
ح�سره����ا، وه����ي ناجم����ة ع����ن ف�س����اد 
االأجه����زة احلكومية التي تدار من قبل 
اأح����زاب ال�سلط����ة. لذل����ك، ل����دي الكثري 
م����ن االأمني����ات للع����ام اجلدي����د، وكلها 
تخت�س����ر بعبارة واح����دة، وهي وطن 
خال من اأحزاب ال�سلطة احلالية الأنها 

تقف خلف تدهور اأو�ساع بلدنا".

اأمنيات �شاحات االحتجاج لعام 2020: نريد وطنًا 

 متابعة االحتجاج 

ا�ستقب���ل  متظاه���رو الديواني���ة عامهم اجلديد 
باأمني���ات وم�ساع���ر خّطوا بع�سه���ا على جدار 
كان���ت  فيم���ا  االعت�س���ام،  �ساح���ة  يف  خا����س 
اأبرزها تتعلق ب�"خال����س الوطن من االأحزاب 

الفا�سدة"، وم�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة.
ور�س���دت االحتج���اج ام����س االربع���اء، بع�س 
الق�سا�سات الورقية امللونة التي حملت اأحالم 
ال�سب���ان، وعب���ارات التح���دي واالإ�س���رار على 

موا�سلة االحتجاجات.
اأح���د ال�سب���ان مل يخ���ف حلم���ه بالو�س���ول اإىل 
قب���ة الربمل���ان، فيم���ا كت���ب اآخ���ر: "ليح���ذر من 

يقت���ل ال�سب���اب، الأنهم لن ميوت���وا فنحن نلعب 
اإنه���ا جم���رد  تقتلونن���ا ونقتلك���م  البوبج���ي.. 

لعبة".
عل���ى مقرب���ة وقف �س���اب اأمام طاول���ة جانبية، 
تناول ورقة �سغ���رية وكتب: "نريد وطن"، ثم 

خط اأمنية اأخرى تتعلق بحبيبته.
كب���ار ال�س���ن اأي�س���ًا �ساط���روا ال�سب���ان اأح���الم 
"اخلال����س من الف�ساد والعي�س يف وطن حر 
ك���رمي ي�س���م جمي���ع مواطنيه ب�س���الم"، وفيما 
كت���ب البع�س اأمنيات طريفة و�ساخرة، احتلت 
اإىل ح���ب الوط���ن واحلف���اظ عل���ى  الدع���وات 
�سلمية االحتجاج���ات، جانبًا كبريًا من "حائط 

االأمنيات".

بع�سها طريفة و�ساخرة..
اأوراق ملونة حتمل اأمنيات املتظاهرين 

يف الديوانية.. ر�شائل حتٍد واأحالم
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كل اإن�ساٍن ُحر يعِرف – وُيعِلن 
ال�سلطات االأمريكيَّة هي  – اإنَّ 
الب����الء الرئي�س يف العامَل، هَي 
َمن تولد ال�سراعات االجتماعية 
وال�سيا�سية الأهداِف اقت�سادية 
����ة  و"اإمرباطوريَّ ����ة،  تدمرييَّ
ال�َسر" هو الَو�سُف الذي نحَتُه 
املُفكر االأمريكي العظيم "نعوم 
جوم�سك����ي" – الناِق����د االأ�س����د 
����ة – لتلك  لل�سيا�س����ات االأمريكيَّ

ال�سلطات .
لِك���ن املوِق���ف م���ن اأمري���كا ق���د 
يكون م���ن قبي���ل : "كلمِة حق، 
فاالإداَن���ة  باِط���ل"،  به���ا  ُي���راد 
لتل���ك  البواِع���ث  لك���ن  ���ة،  حمقَّ
االإداَنة باِطَلة، و"اإمنا االأعماُل 
���ات"! فاأن تك���ون �سنيَعًة  بالنيَّ
يف  نف�َس���ك  ت���ذلُّ  ���ة،  اأمريكيَّ
االأمريك���ي،  الدع���م  ا�ستج���داء 
وتوؤ�س����س وج���ودك عل���ى ذلك 
الدع���م، ثم عندم���ا ت�سُع���ر باأنَّ 
واأنَّ  تت���اآكل،  ب���داأت  �سلطت���ك 
املوِق���ف ِم���ن اأمري���كا مُيِكن اأن 
مين���ح �سلطت���ك امليت���ة اأنفا�سًا 
ع���ار  اأخ���رية، تاأت���ي لتحِم���ل �سِ
االإداَن���ة، وُتظهر نف�سك مبظهر 
املُحاِرب لل�سر االأمريكي، فهذا 

لعمري َمهَزلة !!!
ال  ���ة  االأمريكيَّ الهيَمن���ة  مقاَوَم���ة 
���ة،  اميَّ ���ات ال�سدَّ تاأت���ي بالعنرتيَّ
ب���ل ببناِء دوَل���ة حقيقيَّة، تفِر�س 
ة  بق���وَّ وهيبته���ا  احرتامه���ا 
موؤ�س�ساتها و�سيا�ستها وثقافتها 
وَعدله���ا وجي�سه���ا وجمتمعه���ا، 
َع���ة،  وا�سِ ���ة  �سعبيَّ ذات  دوَل���ٌة 
ت�سيع االأم���ن واحلريَّة والكراَمة 
تك���وُن  وال  النا����س،  حي���اة  يف 
تاِبَعًة لق���وى خارجيَّة، وال تنفذ 
ُتق���اُد  وال  ���ة،  خارجيَّ �سيا�س���ات 
وال  هزيَل���ة،  ���ات  �سخ�سيَّ ِم���ن 
تك���وُن عاج���زة اأم���ام اجلماعات 
املُ�سلَّح���ة، وال تقُت���ل م���ن يطاِلُب 
بحقوِق���ِه، وال تتاِجُر بت�سحياِت 
اأبناِئِه، وهو ما ت�سعى له الثوَرة 

العراقيَّة !

اأمريكا.. 
ة  اإمبراطوريَّ

ال�َشر !

عد�سة: حممود روؤوف

متابعة االحتجاج 

ين���زل ال�سباب  اإىل �ساح���ة التحرير يوميًا 
للمطالب���ة بتح�س���ن اأو�ساعه���م، يرفعون 
�سعاراته���م باأ�سواته���م اأو يكتبونه���ا على 
الالفت���ات، لكن احلكوم���ة تواجههم بعنف 
و�س���ل ح���د القت���ل، اإال اأن املحتج���ن م���ن 
الفنانن مل ين�س���وا �سحايا القمع فاأرادوا 
تخلي���د ذكراهم بنحت العديد من التماثيل 

لهوؤالء ال�سحايا.
ا�سطّف���ت التماثي���ل الت���ي نحته���ا �سبع���ة 
فنان���ن خ���ارج ور�س���ة موؤقت���ة يف �ساحة 
التحرير و�سط العا�سمة العراقية، ومعها 
الفتات ت�سور املتظاهرين الذين ُقتلوا يف 
التظاهرات املعادي���ة للحكومة يف االأ�سهر 

الثالثة املا�سية.
اأح���د التماثي���ل ي�سور متظاه���رًا انفجرت 
يف عينيه قنبلة غ���از م�سيل للدموع، وهو 
واحد من ع�س���رات ال�سحايا الذين وقعوا 
يف االحتجاجات التي انطلقت يف اأكتوبر 

وتعد االأكرث دموية منذ العام 2003.
و�سّور اآخر �سائق���ًا للتوك توك وهو يقف 
بجانب �سيارته ذات الثالث عجالت والذي 
ُقت���ل اأثن���اء اإج���الء املتظاهري���ن اجلرحى 

خالل امل�سادمات.
ويدخل �سواق عربات التوك التوك و�سط 
املحتجن يف �ساحة التحرير بينما تدوي 
اأ�س���وات طلق���ات الر�سا����س يف اله���واء، 
االأف���ق،  يف  االأ�س���ود  الدخ���ان  ويرتف���ع 
الإنقاذ املتظاهري���ن امل�سابن وحملهم اإىل 
�سي���ارات االإ�سع���اف الت���ي تق���ف يف مكان 
خ���ارج �ساح���ة االحتجاج���ات بعي���دًا ع���ن 

ر�سا�س القنا�سن.
يقول حمتج���ون، اإن �سي���ارات االإ�سعاف، 
اإىل  الو�س���ول  باإمكانه���ا  يك���ن  مل  اإم���ا 
ال�سحايا يف ال�س���وارع املكتظة باحل�سود 
اأو كانت بدورها اأهداف���ًا للقنا�سة. ولذلك 
م���الأ �سائق���و عرب���ات الت���وك ت���وك، الذين 
يك�سب���ون عي�سهم من نق���ل الركاب باملرور 
يف ال�سوارع، الفراغ الذي تركته �سيارات 
االإ�سعاف ونزل���وا اإىل ال�س���وارع اللتقاط 

ال�سحايا.
وق���ال �سائ���ق اإح���دى العرب���ات، اإن التوك 
ت���وك تنقل اجلرح���ى وت�ساع���د املحتجن 
الذين و�سفهم بالفقراء، م�سيفًا اأن القوات 
تطل���ق النار عل���ى املحتج���ن واأن عربات 

التوك توك تنقلهم اإىل امل�ست�سفيات.
وهن���اك اأي�س���ًا متث���ال ثال���ث مت ت�سميمه 
عل���ى �سكل يد اأح���د املحتج���ن وهو يرفع 
�سعار عالمة الن�سر و�سبغت باألوان العلم 

العراقي.
ويقوم املتظاه���رون بالتق���اط ال�سور مع 
املنحوت���ات لين�سروه���ا عل���ى �سفحاته���م 
التوا�س���ل  مواق���ع  يف  ال�سخ�سي���ة 
االجتماع���ي، يرفقونها بتعليق���اٍت مالئمة 
يع���ربون خالله���ا ع���ن حزنه���م ملا مي���ر به 
احلكوم���ة  فيه���ا  ينتق���دون  اأو  الع���راق، 

العراقية.
بغ���داد  يف  التحري���ر  �ساح���ة  وحتول���ت 
اإىل �ساح���ة فني���ة تتن���وع فيه���ا العرو�س 
منه���ا جداريات تعرب ع���ن اآالم العراقين، 

وعرو�س فنية تغني للحرية.
وبالن�سبة للفن���ان العراقي مهدي قرنو�س 
ال���ذي  الفن���ي  ف���اإن املعر����س  )53 عام���ًا( 
مت افتتاح���ه موؤخ���رًا يف �ساح���ة التحري���ر 
بو�س���ط بغ���داد – مركز حرك���ة االحتجاج 
ميث���ل   – للحكوم���ة  املعادي���ة  العراقي���ة 
م�ساهم���ة �سخ�سي���ة من���ه به���دف تخلي���د 
�س���ورة زمالئ���ه املتظاهرين الذي���ن قتلوا 
وخطفوا خالل التظاهرات التي اجتاحت 

العراق منذ االأول من اأكتوبر.

ه���ذا الفن ه���و اأي�س���ًا و�سيلة، كم���ا يقول، 
لل�سم���اح للعراقي���ن ال�سب���اب املوهوب���ن 
بنق���ل مواهبه���م وم�ساعره���م بعي���دًا ع���ن 

العنف.
وق���د تاأث���ر الع���راق باالحتجاج���ات الت���ي 
خلف���ت ما ال يقل ع���ن 490 قتياًل، غالبيتهم 
العظمى م���ن املتظاهرين الذين قتلوا على 
اأي���دي قوات االأم���ن باإطالق الغ���از امل�سيل 

للدموع والذخرية احلية.
واأدت االنتفا�سات ال�سعبي���ة اإىل ا�ستقالة 
رئي�س ال���وزراء ال�سابق، عادل عبداملهدي 

اأواخر ال�سهر املا�سي.
وق���ال قرنو����س، اإنه جّن���د �سبعة حمتجن 
غ���ري متعلم���ن وعاطل���ن ع���ن العم���ل من 
�ساحة التحرير، وق���ّدم لهم دورة تكوينية 
مكثفة امتدت ل�ست���ة اأ�سابيع قام بتمويلها 
�سخ�سيًا، وبعد ثالثة اأ�سابيع، متكنوا من 

بدء م�ساريعهم الفنية اخلا�سة.
واأ�س���اف، “اإننا نرى ه���ذا الن�ساط كجزء 
من االحتجاجات امل�ستمرة ونعتربه ن�سبًا 
تذكاري���ا ل�سهدائن���ا وزمالئن���ا املحتج���ن 

املختطفن”.
وظه���ر �ساح���ة التحري���ر كنقط���ة حمورية 
يف االحتجاج���ات، حيث مك���ث املحتجون 
يف خيام. و�س���ارك الع�سرات يف االفتتاح 
النح���ت. ومل يح�س���ر  الب�سي���ط ملعر����س 
احل���دث اأي م���ن املتدربن الفني���ن الذين 
حج���ب  ومت  اأعماله���م،  يقدم���ون  كان���وا 

اأ�سمائهم ب�سبب خماوف اأمنية.
معر����س املنحوت���ات يف �ساح���ة التحرير 
يهدف اإىل تخلي���د �سورة املحتجن الذين 
قتل���وا وخطف���وا خ���الل التظاه���رات التي 

اجتاحت العراق منذ اأكتوبر
وق���ال قرنو�س “لقد اأنت���ج النظام احلايل 
جي���اًل فق���ريًا يف اإنت���اج ورعاي���ة الفنون. 
اأن���ت ترى هنا يف ه���ذا املعر�س اأن �سعبنا 
لدي���ه االإمكانات ولكن���ه يفتقر اإىل الطريق 

ال�سحيح”.
وق���ال مرت�س���ى مثن���ى )23 �سن���ة( فن���ان 
اإىل  ر�سال���ة  “املعر����س  اإن  ونا�س���ط، 
الع���امل… نحن �سعب ملهم للحياة ولي�س 
امل���وت. ثورتن���ا �سلمي���ة ونح���ن ن�سع���ى 

لالإ�سالح ولي�س التدمري”.
و�سهدت �ساحة التحرير حراكًا فنيًا وثقافيًا 
�ساه���م يف بن���اء وع���ي اجلماه���ري و�سحذ 
همهم ونقل �سورة معربة عنهم، ف�سدرت 
عنهم ثالث �سح���ف، واإذاعة تنقل االأخبار 
واالأح���داث على نحو منتظ���م، كما ن�سبت 
�سا�س���ة عمالقة مت توفريه���ا من التربعات 
تنق���ل اأحداث���ًا مهم���ة تتعل���ق باملظاهرات، 
وهن���اك اأي�سا ن�س���رة اإلكرتوني���ة، اإ�سافة 
وعرو����س  ال�سينمائي���ة  العرو����س  اإىل 
املمثل���ن،  تكوي���ن  وور�س���ات  م�سرحي���ة 
ومعار����س الر�س���م املفتوح���ة ع���رب فيه���ا 
ومطال���ب  م�ساعره���م  ع���ن  الت�سكيلي���ون 
املحتجن باالألوان، وب���دت الطريقة التي 
ع���رب من خاللها املتظاه���رون عن مطالبهم 
جميلة ومعربة قوبلت بالغ���ازات امل�سيلة 

للدموع ور�سا�س القنا�سة.
يف  املتطوع���ون  الر�سام���ون  ويوا�س���ل 
نف���ق التحرير تنفي���ذ العديد م���ن االأعمال 
على مقرب���ة من الفرق الطبي���ة التي تعمل 
بدوره���ا على مكافحة قناب���ل الغاز امل�سيل 

للدموع.
وتباين���ت اللوح���ات الت���ي وثق���ت �س���ور 
ال�سه���داء، منها لوح���ة ل�ساب �سق���ط اأثناء 
اجلمه���وري  اجل�س���ر  ق���رب  التظاه���رات 

املوؤدي اإىل املنطقة اخل�سراء.
 20( ح�س���ام  فاطم���ة  ال�ساب���ة  واأجن���زت 
عام���ًا( بالتع���اون م���ع اآخري���ن، قب���ل فرتة 
ق�س���رية، ن�سخ���ة عراقي���ة م���ن االأيقون���ة 
االأمريكي���ة نوم���ي بارك���ر الت���ي ا�ستهرت 
يف احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، يف اإ�س���ارة 
اإىل جي���ل الفتي���ات اللوات���ي ي�ساركن يف 
االحتجاجات. كم���ا اأ�سيفت عبارة “هكذا 

هن ن�ساوؤنا”.
وتقوم فاطمة اليوم بر�سم جدارية اأخرى، 
على جانب نفق ميتد حتت �ساحة التحرير، 
المراأة تل���وح ب�سعار رئي�سي للمتظاهرين 

العراقين، يقول “نريد وطنًا”.
وحتدث���ت ه���ذه ال�ساب���ة، “لدين���ا الكث���ري 
م���ن الفنان���ن يف بلدن���ا، لكن لي����س لديهم 
اأي م���كان للتعب���ري ع���ن فنه���م، ل���ذا قررنا 
ا�ستخ���دام �ساحة التحرير م���ن اأجل ثورة 

فنية اإ�سافة لثورة بالدنا”.
من جهته، يقول الر�سام حممد عبدالوهاب 

)23 عامًا( “نحن جيل التغيري”.
ويوؤك���د ه���ذا ال�ساب ال���ذي يتحل���ق حوله 
ع�سرات اآخ���رون على جان���ب النفق الذي 
غطت لوحات جدارية ع�سرات االأمتار من 

جدرانه، “هذا التغيري نحو االأف�سل”.
ويوا�س���ل بجه���د ر�س���م خارط���ة للع���راق 
بالل���ون االأبي����س عل���ى خلفي���ة �س���وداء، 
ليتدرج اإىل حافاته���ا بر�سم �سعارات كتلك 
التي رفعها حمتجون يف �ساحة التحرير.

يف غ�س���ون ذلك، يقوم ر�س���ام اآخر بكتابة 
كلمة “حب” ت�سعها اأياد ملطخة بالدماء، 
مو�سحًا اأن ع�س���رات “ال�سهداء” �سقطوا 

منذ االأول من اأكتوبر.
وفيما توا�سل ال�سلطات اتهام “مند�ّسن” 
بن املحتجن مبحاولة حرف التظاهرات، 
يوؤك���د عبدالوهاب “ل�سنا هن���ا للتدمري اأو 

االعتداء على الدولة”.
وي�سي���ف “نريد اإعادة االأل���وان والفرح” 
يف العراق الذي عان���ى خالل 40 عامًا من 
ح���روب متتالي���ة وح�سار وعن���ف طائفي 

واعتداءات من تنظيمات جهادية.
واأتاح���ت �ساحة التحرير فر�س���ًا متعددة، 
قدراته���ا  تخت���رب  ك���ي  كث���رية،  ملواه���ب 
الفني���ة، وكان���ت النتيج���ة الع�س���رات م���ن 
اللوح���ات واجلداري���ات والتماثيل، التي 
متث���ل مدار�س وفل�سفات خمتلفة، و�سعت 

جميعًا يف خدمة حركة االحتجاج

متاثيل تخّلد �سهداء االنتفا�سة العراقية

�شاحة التحرير اأتاحت الفر�ص للمواهب كي تخترب قدراتها الفنية 

فا�سل الن�سمي  

مل تك���ن املظاه���رات واالعت�سام���ات، وما 
يرافقه���ا من حما����س وهتاف���ات واأهازيج 
�سعبي���ة، ه���ي الن�ساط���ات الوحي���دة التي 
رافق���ت حركة االحتج���اج العراق���ي التي 
انطلقت مطلع  ت�سرين االأول  املا�سي، وما 
زالت متوا�سلة، بل امتدت تلك الن�ساطات 
لت�سمل فعاليات اإن�سانية وثقافية لها �سلة 
وثيق���ة باإدام���ة زخ���م احل���راك، والتعبري 
ع���ن طموحات���ه واآمال���ه باأ�سالي���ب وطرق 

مبتكرة.
الفنون اجلميلة، وما يرتبط بها من ر�سوم 
ومو�سيق���ى وم�س���رح و�سينم���ا، م���ن بن 
اأب���رز تلك االأ�ساليب التي اعتمدها »�سباب 
ت�سري���ن« يف تطوي���ر الفع���ل االحتجاجي 

وتعزيزه وتر�سيخ مبادئه.
ورغ���م اأن تل���ك االأ�سالي���ب �سمل���ت غالبية 
ال�ساح���ات يف املحافظ���ات املنتف�سة، فاإن 
ح�سوره���ا يف بغ���داد، عا�سم���ة الثقاف���ة 
والفن وامل�س���رح، كان اأك���رث و�سوحًا من 

بقية املحافظات.
عند مدخل �سارع ال�سعدون املرتبط ب�ساحة 
التحرير ن�سبت 3 خيام: واحدة للم�سرح 
للمو�سيق���ى،  وثالث���ة  لل�سينم���ا  وثاني���ة 

املا�سي���ة  االأ�سابي���ع  خ���الل  فيه���ا  قدم���ت 
مئ���ات االأعم���ال امل�سرحي���ة واملو�سيقي���ة 
وال�سينمائي���ة لفنان���ن حمرتف���ن وهواة 
و�سباب من اجتاه���ات فكرية واجتماعية 
خمتلفة، عل���ى اأن تلك الفعاليات، وخا�سة 
امل�سرحي���ة واملو�سيقي���ة منه���ا، مل تقت�سر 
اإقامته���ا عل���ى اخليام فح�سب، ب���ل اأقيمت 

يف اأماكن متنوعة يف �ساحة التحرير.
املخ���رج  يق���ول  ال�سينم���ا،  خيم���ة  ع���ن 
ال�س���اب مهند حي���ال اإن »هدفها اإدامة زخم 
املظاه���رات و�سلميته���ا، بجان���ب تكري�س 
خط���اب تنظ���ريي عل���ى م�ست���وى االإنتاج 
والعم���ل والكتاب���ة ال�سينمائي���ة م���ا بع���د 

حلظة ت�سرين املختلفة غري املهادنة«.
وي�سيف حيال اأن »اخليمة تتيح جلمهور 
وا�سع لق���اء وم�ساهدة كب���ار الفنانن عن 
قرب، وهي فوق ذلك من�سة بديلة لعر�س 
ع�س���رات االأفالم الق�س���رية التي مل ي�سبق 

اأن عر�ست اأمام اجلمهور«.
عر�س���ت  الت���ي  االأف���الم  ع���دد  وب�س���اأن 
ونوعيته���ا، يق���ول حي���ال: "عر�سنا 110 
اأف���الم حملي���ة ق�س���رية ل�سب���اب و�سّن���اع 
عرو�سن���ا  وه���واة،  حمرتف���ن  �سينم���ا 
ليلية يومي���ة م�ستم���رة، و�سنبا�سر مطلع 
االأ�سبوع املقبل عر����س اأفالم طويلة، كما 

اأن هن���اك فعالي���ات اأخرى تق���ام يف خيمة 
ال�سينما، تت�سمن حفالت غنائية وندوات 

�سيا�سية وقانونية" .

ويوؤك���د حي���ال اأن "جتهي���زات العرو����س 
جلب���ت  املع���دات  وبقي���ة  ال�سينمائي���ة 
بالتعاون مع خيمتي امل�سرح واملو�سيقى. 

وجهاز العر�س متت عملية �سرائه باأموال 
امل�سرفن على خيمة ال�سينما اخلا�سة"  .

وكان فيل���م حي���ال »�سارع حيف���ا« قد فاز 

نهاي���ة  ت�سرين الث���اين  املا�سي بجائزة 
�سع���د  اأداء متثيل���ي، وبجائ���زة  اأف�س���ل 
الدي���ن وهب���ة، كاأف�سل فيل���م يف م�سابقة 

اآفاق ال�سينما العربية.
ويتفق با�سم الطيب، وهو اأحد الفنانن 
املوؤ�س�سن امل�سرفن على خيمة امل�سرح، 
م���ع جمم���ل االأه���داف الت���ي تق���ف وراء 
اإقام���ة الفعالي���ات الفني���ة، ودوره���ا يف 
تعزيز طموح���ات احل���راك االحتجاجي 

واإدامته.
ويق���ول الطيب  »با�سرن���ا منذ نحو �سهر 
بجه���ود  للم�س���رح  خيم���ة  تاأ�سي����س  يف 
الفنان���ن  م���ن  جمموع���ة  وم�سارك���ة 
امل�سرحي���ن. لدين���ا اأكرث م���ن 3 عرو�س 
يوميًا. اخليمة مفتوحة جلميع الفنانن 
واله���واة من ال�سباب ، وغالبًا ما نعر�س 
م�ساه���د اأو عرو����س متت���د لنح���و رب���ع 

ال�ساعة" .
وي�سي���ف: "غالبي���ة العرو����س ل�سب���اب 
ه���واة م���ن خمتل���ف املحافظ���ات واملدن 
يكون���وا  اأن  ي�س���رتط  وال  العراقي���ة، 
اأن  نري���د  امل�س���رح.  يف  متخ�س�س���ن 
مننحهم فر�سة للتعبري عن اأنف�سهم. لكن 
ذل���ك مل مينع م�سارك���ة فنانن حمرتفن، 
حي���ث ق���ّدم الفن���ان منا�س���ل داود، رفقة 

فنان���ن اآخرين، م�سرحي���ة )تقا�سيم على 
احلي���اة( الت���ي اأخرجه���ا الفن���ان ج���واد 
االأ�س���دي، و�سبق اأن عر�س���ت قبل اأ�سهر 

يف منتدى امل�سرح" .
امل�سرح���ي  العر����س  م�ساح���ة  وع���ن 
"املوؤك���د  الطي���ب:  يق���ول  واجلمه���ور، 
اأن اخليم���ة �سغ���رية بالن�سب���ة للعر����س 
امل�سرحي، لكنها تفي بالغر�س مع وجود 
خ�سب���ة، جتمع اجلمه���ور اأم���ام اخليمة 
مفيد بالن�سبة لنا الأنه يوؤ�سر اإىل نوع من 
الفع���ل االحتجاجي. ومع ذلك، عرو�سنا 
ال تقت�سر على اخليمة، اإذ قدمنا عرو�سًا 
يف اأماك���ن خمتلفة يف �ساح���ة التحرير. 
جمهورنا متكرر وذواق، ونعر�س اأعمااًل 
ل�سباب من غالبية املحافظات، وغالبًا ما 
تتم عرو�سنا بن ال�ساعة الرابعة ع�سرًا 

وال�ساد�سة م�ساًء" .
االأم���ر ذات���ه ينطبق تقريب���ًا على اخليمة 
الثالث���ة املتخ�س�س���ة باملو�سيق���ي، حيث 
تقيم يوميًا خمتلف الفعاليات املو�سيقية 
الت���ي ي�س���ارك فيه���ا طي���ف وا�س���ع م���ن 
الفنان���ن املحرتفن واله���واة، وغالبًا ما 
تتوزع تل���ك الفعاليات ب���ن اأغاٍن حملية 
واأنا�سي���د وطنية، اإىل جان���ب معزوفات 

مو�سيقية تراثية و�سوفية وعاملية.

خيم اإبداعية في �شاحة التحرير الإدامة زخم االحتجاجات 
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عد�سة: حممود روؤوف

 عماد جا�سم 

تر�سدك خطواتك نحو وطن م�ستهى يت�سكل ، 
الليل يف اأوله واملراهق التكتكي يرفع �سوته 
باأغنية ال تفهمها لكنك منحاز اليقاعها امل�ستعل 
�سخب���ًا و�سخرية !! تف�سل���وا حجي و�سلنا ،، 
مو احجي ت���رة ازعل منك ،،ي�سحك و يبادرك 
بدعاء وامنيات ت�ساب���ه كذلته العجيبة ،، اأنت 
اأم���ام لوح���ة بالون���ات واألعاب ناري���ة ، الغناء 
خمتلط بالنعاوي و اأ�س���وات قراء البكائيات 
والقراآن، عند كل خيم���ة ترمي �سالمك فتقابل 
بالتحايا التي ترافقها امنيات وطن بال اأغبياء 
واأدعي���اء و�س���راق، يق���رتب من���ك �س���اب بعمر 
التغري!! هيج ونخل�س منهم ا�ستاد ،، !! تر�سم 
بابت�سام���ة تايد ي�سوبها ال���رتدد واالنك�سار ، ، 
تنطلق رافعًا �سور �سهداء التحرير يف موكب 
احتجاجي يطوف ال�ساح���ة، اأن�ست لهمهمات 
اب لل�سهيد يناجي الرب قائاًل، ، انتقامك يل اأن 
تنق���ذ وطني وتعيد الكرامة لهوؤالء امل�ساكن!! 
تغلبك رغب���ة البكاء فت�ست���رت مبجال�سة �سبية 
االأركيل���ة عل���ى �سفاف دجل���ة ، كان���وا يغنون 
اأو يتباك���ون ،ال ف���رق ، اإنه ون���ن اجلنوب، ،، 
تعرفوا على بع�سهم هنا ، وكل م�ساء يوجهون 
ناظره���م للقاطن���ن هن���اك حمرتف���ن ق�سائ���د 
وجع �سعبية ،ويجرتون �سياعهم يف م�ستقبل 
غام�س يف كل ارت�سافة دخان من نار اأركيلتهم 
و�سع���ري اغرتابهم !! اأق���ول ل�ساحبي، ، كرمي 
،، يطاردين كابو�س انطفاء هذه الثورة بلعبة 
اتف���اق �سيا�سي ،، ف���ريد : انهم جيل لن ير�سى 
اال مبا يعيد لهم كرامتهم، انهم ارت�سوا املبيت 
يف خي���م تقابل ق�سور باذخ���ة التوح�س، ، اإنه 
جي���ل ال يرت�س���ي باأن�ساف احلل���ول كما فعلنا 
! عن���د كل جتم���ع جتمع���ك ال�سدف���ة برفيق اأو 
حمب فق���دت اأخباره م���ن اأع���وام، ، يحت�سنك 
ويتمن���ى لك عاما اأك���رث هدوءًا، لك���ن مكربات 
ال�سوت يف التحرير الوطن جتعل من ترنيمة 
ردودك جم���رد متتم���ات غري مفهوم���ة، فتقابل 
بابت�سام���ة قبول وقبل���ة وداع موؤقت على اأمل 
العودة قرب جواد �سليم ونحن ن�ستعيد وطنا 
التهم���ه القاتل���ون!! تق���رتب من خيم���ة جواد 
�سلي���م م�ستعيدًا األق الغن���اء ال�سبعيني، برفقة 
مطرب �ساب ، يبادر �ساحبنا، ، تف�سل ،، لكنك 
ترف���ع �سوتك جملجاًل متحدي���ًا حزنًا متجذرًا 
قابع���ًا يف الالوعي اللع���ن ،:: حا�سبينك مثل 
رمو����س اإعيون���ا بجيتك لينا، ، اأن���ت كل العمر 
باأيام���ه و�سنين���ه، ، وداعت���ك ذاك اأن���ت غ���ايل 

حبيب و�سلوة حجينا، حا�سبينك، ، !!!

كيف ُتنهي عامك في 
وطنك التحرير !!؟؟؟  ما�ص القي�سي

لي�س���ت  بك���دي.."،  الع���راق  يح���ب  "حم���د 
جم���رد عب���ارة نلمحها عل���ى ج���دران �ساحات 
االعت�سام والتظاه���ر، اأو تطراأ على م�سامعنا 
هن���ا وهن���اك ح���ن نتح���دث ع���ن ثورتن���ا، بل 
بات���ت اأ�سب���ه ب�سع���ار رم���زي، ن���ار عل���ى عل���م 
اأ�سعل فتيله ذاك الفتى املغوار، من قد يح�سب 
اأن���ه جرم �سغري لك���ن فيه انطوى ع���راق الله 
اأك���رب، برافديه اأر�س���ه، و�سعبه احلر، احرتق 
عزي���ز نف����س  ك���ي يولد م���ن رماد ح�س���ارة ما 
ب���ن النهري���ن، ومي����س ع���راق جدي���د يزهو 

بانت�ساراته.
اأ�سم �سفاء  اأين!"، عن���وان يوؤطر  "حي���ث، ال 
يف �سفحته على موق���ع التوا�سل االجتماعي 
)في�سب���وك(،  ب���ل هي توؤط���ر حيات���ه باأكملها، 
واأ�سي���ف له���ا، بع���د املع���ذرة من���ه "حي���ث، ال 
متى!"،  و ال مكان وال زمان يحّد فكر االإن�سان 
احل���ر، من ك�س���ر كل قي���ود ال���ُذّل والعبودية، 
واأغ���الل املوروث���ات االجتماعي���ة دينية كانت 
م���ن ح���ارب كل معاي���ري اجله���ل  اأم عرقي���ة، 
والرجعي���ة، منبثقًا م���ن وعي اإدراك���ه الكامل 
وثقت���ه بكربياء تلك النف����س التي ما خلقت اإال 
لتك���ون حياة حتيى متف���ردة بزمانها ومكانها 

كما ي�سرح اأين�ستاين يف نظريته الن�سبية.
 �سف���اء ال�س���راي، )ابن ثن���وة( كم���ا يحب اأن 
ننادي���ه، ول���د �سن���ة 1993 يف بغ���داد، در����س 
عل���وم حا�سب���ات يف اجلامع���ة التكنولوجية، 
عم���ل بداية خارج اإط���ار تخ�س�سه يف العديد 
م���ن املج���االت، ب���دءًا ببائ���ع كت���ب يف �س���ارع 
املتنبي و�سواًل اىل تقدمي خدمات للمواطنن 
جمال���ه  يف  اأي�س���ًا  عم���ل  )عر�سحاجل���ي(، 
كاأ�ست���اذ جامع���ي ملدة اأربع اأي���ام فقط يف اآخر 
اأ�سبوع من حياته، ت�س���ب اهتماماته يف عدة 
اجتاه���ات، فه���و ال�ساع���ر، الفن���ان، الر�س���ام، 
الثائر، االأديب، النا�س���ط، واملثقف، هل ميكن 
اخت�سار اي من وم�سات ذاك ال�سراج املنري!، 
نواف���ذ معتقة، كل نافذة  تفتح بابا على مدينة 
متفردة مبزاياها،  ويقول غيث حممد )�سديقه 
املق���رب( :" نحن اأمام اأكرث من �سفاء ال اأعرف 
م���ن اأين اأبدًا باحلدي���ث عنه، �ساب حامل يحب 
اتقان االأ�سي���اء، يعزف الع���ود، يحفظ ال�سعر 
ويكتب���ه باحرتافية، ويح���ب الر�سم، اإذ ير�سم 
بطريقت���ه اخلا�سة، ويهوى قراءة الكتب  فقد 

�سارك يف مهرجان اأنا عراقي اأنا اأقراأ". 
�س���ارك �سف���اء يف التظاه���رات �س���د ال�سلطة 
ع���ام  من���ذ  امل�ست�س���ري  وف�ساده���ا  احلاكم���ة 
2011، حت���ى �سوه���د يف اأحد امل���رات يجل�س 
اأ�سف���ل ن�س���ب احلري���ة يف �ساح���ة التحري���ر 
مبفرده قائ���اًل:" "، كما كان اأحد حاملي �سعلة 

ث���ورة اكتوبر املجي���دة ومن اأهم َم���ن قدموا 
لها اأك���رب الت�سحيات م���ن حت�سيد اجلماهري 
واي�سال ال�سوت العراقي احلر عرب و�سائل 
االإعالم العاملية فكان ثائ���رًا اعالميًا ونا�سطًا 
مدني���ًا، وعن تفا�سيل ي���وم ا�ست�سهاده يقول 
عل���ي ثاب���ت ) �سدي���ق و�ساهد عي���ان(:"  يف 
�سباح ي���وم الثامن والع�سرين م���ن اكتوبر، 
ال�ساع���ة العا�س���رة �سباحًا، ات�سل���ت ب�سفاء 
ك���ي اطمئ���ن علي���ه، عنده���ا اأخ���ربين اإنه يف 

عمل���ه بالقرب مني وطلب مني، حينها ملب�سًا 
)تي�س���ريت وبنطل���ون(، اإذ اأن الزي الر�سمي 
اخلا�س بالعم���ل ي�سايقه عند ذهابنا ل�ساحة 
التحرير، اتفقت معه عل���ى وقت اللقاء وكان 
يف ال�ساع���ة الثاني���ة ع�سر " ويعق���ب لنا علي 
عن اأ�س���رار �سف���اء وولعه بالتواج���د الدائم 
يف التحري���ر بقوله:" بعدما جهزت كل �سيء 
ذهب���ت اإليه، كان مكان عمله بالقرب من مكان 
اأقامتي يف حي العام���ل، اأخذنا �سيارة اأجرة 

)تك�سي( ويف الطري���ق اأخذ يحدثني عن اإنه 
ق���د فرغ �س���ربه وهو يف م���كان عمله، وكيف 
اأخرب مقرر الق�س���م باأن يعطيه كل راتبه فقط 
ليذه���ب يف ه���ذا اليوم اىل �ساح���ة التحرير، 
وكي���ف اإن���ه ق���د اختن���ق البارح���ة يف �سارع 
ابي نوؤا����س من القنابل الغازي���ة، ا�ستمع لنا 
�سائ���ق التك�سي وقد اأخذه احلديث مع �سفاء 
عن ه���ذه التظاه���رة، وكيف ه���ي معطياتها، 
وعندم���ا ا�ستم���ع ال�سائ���ق ل���كالم �سف���اء عن 

اندفاع���ه ال�سج���اع مل���ا يقوم به م���ن خماطرة 
كبرية قال له ال�سائق باحلرف الواحد )احنه 
جيل جبّنا �سدام (، قام �سفاء بتقبيل ال�سائق 

من جبينه وقال له االآن قد قلت ال�سواب".
اأح���داث  �س���اردا جمري���ات   وي�سي���ف عل���ي 
تل���ك الليل���ة بقوله:" قب���ل اأن ن�س���ل اىل باب 
ال�سرجي مّررنا بالقرب م���ن الكرادة ال�ساعة 
الثانية ظهرا، حيث نزلت اأنا، بينما هو اأكمل 
طريق���ه ل�ساح���ة التحري���ر، وبع���د اأن اأكملت 
م���ا اأري���د م���ن الك���رادة عن���د الرابع���ة ع�سرًا 
ذهبت اىل التحري���ر وات�سلت ب�سفاء، حيث  
التقيت���ه يف حديق���ة االأم���ة وعندم���ا  وعندها 
كن���ا جائع���ن، حيث ق���ال يل اح�س���ر يل )لفة 
(، وبع���د ما اأكلنا اأنا وه���و، قمنا وذهبنا اىل 
ج�س���ر اجلمهوري���ة، امل���كان االأخط���ر مل���ا فيه 
م���ن اإطالقات م���ن ال�سغب للقناب���ل الدخانية 
وال�سوتية حيث كانت االإ�سابات حتدث بكل 
دقيقة اأو كل خم�س دقائق، كنا اأنا وهو نراوغ 
الدخاني���ات، وكانت هن���اك �سواتر م�سنوعة 
من ال�سفائح احلديدية ل�سد القنابل، تقدمنا 
اأنا وهو وبقينا خلف اأحد ال�سواتر، وبعدها 
اطلق���ت دخاني���ة حط���ت بينن���ا، اختنقن���ا اأنا 
وه���و وافرتقنا، وبعد �ساع���ة تقريبًا ات�سلت 
ب���ه ق���ال يل اإنه ينتظ���رين يف حديق���ة االأمة، 
ذهبت لهن���اك والتقي���ت به لن�س���ف �ساعة ثم 

افرتقنا".
 �ساعات مّرت بعد اآخر لقاء جمع علي ب�سفاء 
ال���ذي طالته اأي���ادي الغدر ويق���ول علي بهذا 
ال�س���دد:"  مل ات�سل به خ���الل تلك ال�ساعات، 
مل اأكن اأتوق���ع اأن هذا الرج���ل ال�سجاع الذي 
ال يه���اب امل���وت وال ال�سلطات اإن���ه �سي�سرب 
براأ�س���ه بقنبل���ة دخاني���ة، ات�س���ل ب���ي اأح���د 
اأ�سدقائ���ي يف ال�ساع���ة ال�سابعة م�ساًء، وقال 
يل اإن �سف���اء قد اأ�سيب براأ�سه وبعدها حدث 
ما حدث". نقل �سف���اء على اإثرها اىل م�سفى 
اجلملة الع�سبية بحال���ة خطرة، واأدخل اىل 

غرفة العناية املركزة حتى فارق احلياة.
هو الذي ق���ال قبيل رحيله، ع���ن ل�سان مظفر 
الن���واب:" اإين اأرى ي���وم انت�س���ار النا����س، 
وا�سم���ع من هتايف يف ال�س���وارع ال�سيما يف 
�ساحة التحرير". نع���م اأنت ترانا نحمل عنك 
رايت���ك نلوح به���ا عاليًا، تل���ك م�سوؤوليتنا من 
بعدك، "ومن مثل قلبك يعرف خط الوطن؟!" 
فكان���ت نب�سات���ه ترانيم ع�س���ق �سوفية على 
�سواطئ دجلة وهي تتوق للقاء فراتها، ومن 
ي�سمو ليكون ب�سفائك  يا �سفاء؟!، من يرتقي 
ليك���ون مبج���د ع���زك، �سموخ���ك وب�سالت���ك، 
كفار�س اأهدى جواده �سرف التحليق، ليغدو 
ث���ورًا جمنحًا ي�سدح ب�س���وت جهور حدوده 

ال�سماء، ها اآنذا العراق!.  

اأيقونة ثورة ت�شرين، حكاية البطل الثائر المغوار )�شفاء ال�شراي(

 ترجمة : عدوية الهاليل 

من ت�سيلي اىل هونغ كونغ ، اجلزائر ولبنان 
، االإك���وادور والع���راق ، اندلعت العديد من 
حركات االحتجاج يف العامل يف عام 2019 
، على الرغم من االختالفات من بلد اىل اآخر 
، وا�ستم���دت اأغل���ب االحتجاج���ات اأ�سب���اب 
الغ�س���ب ال�سعبي من نف�س امل�سدر – خيبة 
االأم���ل لدى ال�سعوب م���ع وجود نظام حاكم 
اليفهمه���ا -  فق���د غ���زت احل�س���ود الغا�سبة 
التي مل يكن له���ا زعيم حقيقي ال�سوارع يف 
ع���ام 2019 للمطالبة باالن�س���اف واحلرية 
والكرامة ، وتعك�س ال�سعارات التي رددتها 
كل من باري�س وبريوت و�سانتياغو وبغداد 
انع���دام الثقة الوا�سح بالنخب احلاكمة يف 
مواجهة نظام اقت�سادي )ليربايل جديد(مل 
يعد ينظر اإليه عل���ى اإنه الطريق اىل التقدم 

االجتماعي ..
قب���ل كل �س���يء ، ي�ستنك���ر املتظاه���رون من 
جمي���ع البلدان الدميقراطي���ة التي الوجود 
له���ا وال�سلطة ال�سم���اء متامًا اأم���ام مطالب 
نق���اط  هنال���ك  كان���ت  واإذا   ، املواطن���ن 
م�سرتك���ة يف كل هذه التظاه���رات ال�سعبية  
فه���ي اأ�سب���اب بدايته���ا ماب���ن ارتف���اع يف 

اأ�سع���ار املرتو والوق���ود واخلبز واملكاملات 
والبطال���ة وكذلك عدم انته���اء الغ�سب على 
الرغ���م من ان�سحاب نقط���ة اخلالف كما هو 
احلال يف هونغ كون���غ – على �سبيل املثال 
– بع���د �سحب قانون ت�سليم املجرمن اىل 

ال�سن .. 
ويرى القا�س���ي اأوليفييه فيل���ويل / ا�ستاذ 
علم االجتماع ال�سيا�س���ي يف جامعة لوزان 
االجتماعي���ة  احل���ركات  يف  واملتخ�س����س 
:" يب���دو اأن ع���ام 2019 ه���و ع���ام التعبئ���ة 
اجلماهريي���ة ، لك���ن ه���ذا لي����س باجلدي���د 
اأو اال�ستثنائ���ي ، فف���ي نهاي���ة ع���ام 2011 
" املتظاه���ر"   ) ت���امي   ( جمل���ة  اخت���ارت   ،
ك�سخ�سي���ة الع���ام ، لكن تعبئة ع���ام 2019 
التاريخ���ي  الت�سل�س���ل  م���ن  تع���د ج���زءًا  مل 
نف�س���ه ، اإذ كان���ت لتل���ك الث���ورات جذورها 
يف ح���ركات الربي���ع العربي الت���ي اندلعت 
يف نهاية ع���ام 2010 يف تون����س ، و�سواًل 
 2011 اأيل���ول ع���ام  اىل وول �سرتي���ت يف 
�س���د تق�سف واإ�س���اءات الراأ�سمالي���ة املالية 
م���ن  زاد  االنرتن���ت  اأن  فيل���ويل  ..ويوؤك���د 
حت���ركات اجلماه���ري اأك���رث مم���ا كان علي���ه 
يف ع���ام 2011  ، اإذ تزايد ع���دد م�ستخدمي 
االنرتن���ت يف اأقل من 10 �سنوات الأكرث من 

ال�سع���ف لي�س���ل اىل 4،5 مليار �سخ�س يف 
ظل تط���ور و�سائل التوا�س���ل االجتماعي ، 
وهك���ذا راقب االإيراني���ون ماكان يحدث يف 
اجلزائر ، وتاأم���ل اجلزائريون فيما يحدث 
يف الع���راق وان�سحب االأم���ر ذاته على بقية 
ال���دول – ح�س���ب ديديي���ه بيلي���ون / مدير 

العالقات الدولية واال�سرتاتيجية / .
وت�س���رتك ح���ركات التم���رد ه���ذه يف اإنه���ا 
اندلع���ت ب���ال زعي���م اأو تنظي���م اأو هيكلي���ة 
يف بدايته���ا كم���ا يرى فيل���ويل فكيف ميكن 

اأن تتح���ول اأعم���ال �سغ���ب يف ف���رتة زمنية 
ق�سرية اىل جتمع حل�سود مثرية لالعجاب 
وم���ن دون زعي���م حقيق���ي ، فف���ي اجلزائ���ر 
، لعب���ت ال�سب���كات االجتماعي���ة دورًا مهم���ًا 
للغاية ، واحل���ال نف�سه يف هونغ كونغ ، اإذ 
تناقل املتظاهرون ال�سعارات عرب املرا�سلة 
والتطبيق���ات الت���ي مت ان�ساوؤه���ا خ�سي�سًا 
والع���راق  اإي���ران  ح���كام  واج���ه  بينم���ا   ،
االنتفا�سات بقط���ع االنرتنت ومل ينجحوا 

يف ذلك طوياًل . 

بطيبيعة احلال ، الميكن اأن يكون ال�سياق 
الوطني اخلا�س ب���كل ثورة ومايعرت�سها 
م���ن ح���االت طارئ���ة متطابق���ًا يف كل مكان 
، ولك���ن ير�س���م العدي���د م���ن املتخ�س�سن 
االجتاهات اال�سا�سي���ة ، بدءًا من اال�ستياء 
العنيف م���ن النخب احلاكم���ة اىل االإميان 
بع���دم �سرعيته���م للحك���م ..ويح���دد ع���امل 
يف  واال�ست���اذ  ال�سيا�سي���ة  اجليولوجي���ا 
جامع���ة �سيكاغو جي���ك وورنر جمموعتن 
االجتماعي���ة   ، املطال���ب  م���ن  رئي�سيت���ن 

واالقت�سادية من ناحي���ة ، وال�سيا�سية من 
ناحي���ة اأخرى ،مع العلم اأن���ه ميكن اجلمع 
ب���ن هذي���ن النوعن م���ن املطالب���ات ، ففي 
كل م���ّرة ، تعود نف�س ال�سع���ارات �سد عدم 
امل�س���اواة االجتماعي���ة اأو �سد الف�ساد على 
امل�ست���وى ال�سيا�سي وي�سع���ر اأولئك الذين 
يخرجون اىل ال�س���وارع اأن الاأحد ي�ستمع 
ال�سلط���ة  م���ن  م�ستبع���دون  واإنه���م  اإليه���م 

الأ�سباب متعددة ..
ميكن للمرء مث���ال اأن يقراأ الفتة اأمام دائرة 
الكهرب���اء يف لبنان كت���ب عليها " من لبنان 
اىل الع���راق ، اآالمنا واح���دة " اإذ ي�ساركهم 
الع���راق هذا الهم ال���ذي ميثل رم���ز انهيار 
اخلدم���ات العام���ة اللبناني���ة والعراقي���ة ، 
ففي كل �سيف يعاين العراقيون من نق�س 
الكهرب���اء ، وعندم���ا ت�سب���ح االأم���ور غ���ري 
حمتملة يف بلد ما والتق�سف م�ستمرحتدث 

حركات االحتجاج ..
ويرى ديدييه بيليون اأن النظام الليربايل 
اجلدي���د ال���ذي فر����س نف�س���ه عل���ى العامل 
يت�سبب يف اأ�سرار اجتماعية فاملتظاهرين 
ينظ���رون اىل حكوماته���م عل���ى اأنه���ا تابع 
للنظ���ام العامل���ي اللي���ربايل اجلدي���د لكنها 
تتاث���ر بالتباطوؤ العامل���ي لالقت�ساد وتفاقم 

عدم امل�ساواة وينعك�س �سلبًا عليها ..
وبينم���ا مل ي�ستخدم القم���ع �سد املحتجن 
الفرن�سي���ن ، واجه���ت احل���ركات االأخرى 
قمعًا وح�سيا كما حدث يف العراق واإيران 
واىل ح���د م���ا يف لبن���ان وت�سيل���ي وهونغ 
كون���غ ، وه���و عن�س���ر م�س���رتك اآخ���ر بن 
الث���ورات ، يف الوق���ت ال���ذي اختلفت فيه 
حرك���ة ال�س���ودان ع���ن احل���ركات االأخرى 
بوج���ود قادة معروف���ن ماجعل من املمكن 

التو�سل اىل حل و�سط ..
واأي���ا كان���ت درجة الغلب���ة اأو ع���دم وجود 
ح���ركات  ظه���ور  يف  حملي���ة  عوام���ل 
ع���ام  الع���امل يف  ه���ّزت  الت���ي  االحتج���اج 
التح���والت  لفر����س  االإرادة  ف���اإن   ،  2019
على النظام االقت�سادي اأو ال�سيا�سي تظل 
اأ�سا�س���ًا م�س���رتكًا يف كث���ري م���ن االأحيان ، 
كم���ا تواج���ه النخ���ب احلاكم���ة االآن غ�سبًا 
�سعبيًا يطالبهم بان يكونوا م�سوؤولن عن 
ت�سرفاتهم جت���اه ال�سعب ، وه���و الغ�سب 
الذي الميكننا اأن نتخيل انهياره مع حلول 

عام 2020 ..

بقلم : نيكوال�س �ساندرز 
عن موقع ) RFI( افريك

عام 2019.. عام الغ�سب والحركات االحتجاجية 

ن����ق����اط م�������ش���رك���ة ب����ن ت����ظ����اه����رات ال��������دول امل��خ��ت��ل��ف��ة 



 عامر موؤيد 

غ�ست �ساحة التحرير 
باآالف المحتجين الذين 

احتفلوا بقدوم راأ�ص 
ال�سنة الميالدية وبقائهم 

في �ساحة التحرير رغم 
مرور زمن طويل.

وقبل و�سول ميل ال�ساعة 
الى الثانية ع�سرة، لم 
ي�ستطع الكثيرون من 

الدخول الى �ساحة 
التحرير ب�سبب الزحام 

ال�سديد.

من����ذ  الرتك����ي  املطع����م  يف  املعت�سم����ون 
اخلام�����س والع�سري����ن من �سه����ر ت�سرين 
االول كان له����م احتفاله����م اخلا�����س حيث 
ا�سعلوا االألعاب النارية بكرثة وباالخ�س 

يف ال�ساعة االخرية من عام 2019.
يف  االحتف����ال  ترك����ت  باكمله����ا  عوائ����ل 

املن����زل وذهبت باكمله����ا ل�ساحة التحرير 
التي ف����ور الدخول اليها م����ن جهة �سارع 
ال�سعدون �ست�ساه����د البالونات ومظاهر 

الفرح.
لن����ا با�س����م - متظاه����رة ق����ررت االحتفال 
م����ع عائلته����ا يف �ساح����ة التحري����ر تقول 

ل�)االحتجاج( ان "االحتفال يف هذا العام 
كان خمتلف����ا حيث فرحن����ا ل�سببن االول 
قدوم راأ�س ال�سنة امليالدية والثاين بقاء 
االحتجاج����ات اىل االآن وعدم االن�سحاب 

رغم الظروف العديدة التي واجهتنا"0
واأ�س����ارت اىل ان "ال�ساح����ة كانت مزينة 

بطريق����ة جميل����ة واالألع����اب النارية رمبا 
�سكل����ت رقما قيا�سي����ا يف �ساحة التحرير 

لو وجد اح�ساء لذلك"0
وبين����ت ان "التواج����د الكب����ري للعوائ����ل 
وال�سباب يف �ساحة االحتجاج ما هو اال 
تاأكيد على اال�ستمرار يف م�سرية الن�سال 

حلن حتقيق املطالب ب�سكل كامل"0
يف خيم����ة اأوالد ثن����وة نظم حف����ل ب�سيط 
األقيت فيه كلمات ا�ستذكار بحق ال�سهداء 
ومنه����م �سف����اء ال�س����راي واأي�س����ا ق�سائد 

�سعرية.
احلف����ل الذي اأقي����م يف اخليم����ة املعروفة 

بخيم����ة "�سف����اء ال�س����راي" ع����زف فيه����ا 
الع����ود كذلك وكان ح�س����ور كبري من قبل 

االإعالمين والفنانن وال�سعراء.
ورغم احلزن الطاغي على املعت�سمن يف 
اخليمة لرحيل �سديقهم ال�سهيد "�سفاء" 
اال انه����م �ساركوا املتظاهرين االحتفاالت 

من امام اخليمة.
مظه����ر جميل ح�سل يف ليلة راأ�س ال�سمة 
امليالدي����ة وه����و اع����الن متظاهرين اثنن 
خطوبتهم����ا، اآي����ة وم�سطف����ى وبتواج����د 
اهلهم����ا �سارك����وا املتظاهري����ن فرحته����م 

واأعلنوا االرتباط ر�سميا.
م�ساه����د الف����رح كانت عل����ى وجوه جميع 
املحتج����ن وه����م ي�ساه����دون خطوبة اآية 
االأغ����اين  يف  و�ساركوه����م  وم�سطف����ى 

والرق�س كذلك.
وبالرغ����م من الفرح هذا اال ان البع�س مل 
ي�ستطع اخفاء حزن����ه ال�سيما مع �سقوط 

املئات من ال�سهداء واآالف اجلرحى.
�سبان حمتجون لب�س����وا زي البابا نوؤيل 
ولك����ن بالل����ون اال�س����ود وجاب����وا �ساحة 
التحري����ر واملناطق املحيط����ة بها خا�سة 

التي يتواجد فيها املعت�سمون.
ه����وؤالء املحتجون قرروا رك����وب التكتك 
احد رم����وز ثورة ت�سري����ن وحملوا كذلك 
�سور ال�سه����داء اثناء م�سريهم ليو�سلوا 
الن  ناق�س����ًا  كان  فرحه����م  ب����ان  ر�سال����ة 

اأ�سدقاءهم ال�سهداء مل يكونوا معهم.
اما بع�س املتظاهرين فا�ستغلوا التواجد 
االعالم����ي الكثي����ف يف �ساح����ة التحري����ر 

ولب�سوا اأقنعة للمختطف علي جا�سب.
جا�سب احد املحام����ن الذين اختفوا منذ 
االيام االوىل لالحتجاجات ورغم املطالب 
العديدة م����ن قبل ذوي����ه واملتظاهرين اال 

انه مل يتم اإطالق �سراحه.
املحتج����ون متنوا بان يكون اليوم االول 
من ع����ام 2020 مطرزا بخرب االإفراج عن 
عل����ي جا�سب الذي خرج����ت ا�ساعات قبل 

يومن توؤكد مقتله لكن اأهله نفوا ذلك.
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متظاهرون ي�ستقبلون 2020 بفرح مو�سح بال�سواد

خ��ط��وب��ة م��ت��ظ��اه��ري��ن وح��ف��الت ف�����ي خ��ي��م ال�����ش��ه��داء
اأح�����د  ال�����ن�����اري�����ة م�����ن ج����ب����ل   رق�������م ق���ي���ا����س���ي ب������اإط������الق االأل�������ع�������اب 

 ترجمة حامد اأحمد  

 من���ذ 1 ت�سري���ن االول مت���ت تنحي���ة ا�سل���وب 
نظام حما�س�س���ة يف حكم العراق جانبا وذلك 
بعد اندالع احتجاجات ت�ستنكر نظاما �سيا�سا 

متاأ�سال بالف�ساد اجتاح البلد .
كان ردا عنيف���ا ال يغتف���ر م���ن ق���وات حكومي���ة 
عل���ى احتجاجات �سعبي���ة، تخللتها اختطافات 
واعتق���االت وقتل���ى باملئ���ات م���ن متظاهري���ن 
�سب���اب، جعلت نظ���ام املحا�س�س���ة يجثو على 

ركبتيه .
�سيغة نظ���ام احلكم هذا، ال�سبيه بنظام احلكم 
الطائف���ي يف ب���ريوت ال���ذي �سكل بع���د اتفاق 

الطائ���ف ع���ام 1989، جتع���ل م���ن موؤ�س�س���ات 
الدولة املهمة ووزاراته���ا باأيدي ا�سخا�س بال 
خربة وال كفاءة  تابعن الحزاب تقوم بدورها 
بالهيمنة على م���وارد البلد واختال�س االموال 
من خ���الل عقود وهمية وا�سل���وب املح�سوبية 

يف توزيع فر�س عمل ووظائف الأتباعهم .
نظ���ام احلكم الفا�سد هذا ق���د و�سل بالبالد اىل 
مرحلة جعل���ت من النا�س، الذي���ن و�سلوا اىل 
مرحل���ة الياأ����س، ان يخرج���وا اىل ال�س���وارع 
مطالبن بتوفري فر�س عمل وتفعيل اخلدمات 
والق�ساء على الف�ساد ولكن ما لبثت ان تتو�سع 
املطالب اكرث لت�سمل ا�سقاط النظام واالحزاب 

احلاكمة املتهمة بالف�ساد و�سرقة املال العام .

امله���دي  عب���د  ع���ادل  ال���وزراء  رئي����س  ق���رار 
باال�ستقالة بع���د و�سول عدد قتلى املتظاهرين 
اىل اكرث من 400 حتت مراأى منه، قد ف�سل يف 

تهدئة غ�سب ال�سعب وزخم االحتجاج .
ولك���ن الت�سابق من االح���زاب والكتل املنتفعة 
لتق���دمي بديل عنه، ف�سل باحل�سول على ر�سى 
املجامي���ع املحتج���ة التي تري���د �سخ�سا كفوءا 
م�ستق���ال مل ي�سبق له ان توىل من�سبا او توىل 
م�سوؤولي���ة �سمن نظام احلك���م الذي قاد البالد 

منذ عام 2003 .
حمم���د، 24 عاما، متظاه���ر يف �ساحة التحرير 
"انه���م  االخب���اري  اأراب،  ني���و  ملوق���ع،  ق���ال 
يحاول���ون ا�سالح مرك���ب متهال���ك، ولكننا لن 

نغادر �ساحة التحرير ."
ون�س���رت �سور بو�س���رتات ملر�سح���ي من�سب 
رئا�س���ة ال���وزراء عن���د �ساح���ة التحري���ر وق���د 
و�سعت عل���ى وجوههم عالم���ة كرو�س، بلون 
احمر تعبريا على رف�سهم من قبل املحتجن .

وكان حماف���ظ الب�سرة، ا�سع���د العيداين، هو 
ثال���ث مر�سح يعلن املحتج���ون رف�سهم تكليفه 
باملن�س���ب بع���د ع�س���و الربمل���ان حمم���د �سياع 
ق�س���ي  الع���ايل  التعلي���م  ووزي���ر  ال�س���وداين 

ال�سهيل .
"ه���وؤالء  قائ���ال  حمم���د  املتظاه���ر  وا�س���اف 
اال�سخا����س ال ي�ستحقون ه���ذا املن�سب، الأنهم 
اذا ج���اءوا ف�سيحاولون جه���د امكانهم اإرجاع 
نظام املحا�س�سة املرفو�س واملتهالك للوقوف 

على قدميه مرة اخرى ."
التحري���ر  �ساح���ة  ملحتج���ي  بي���ان  يف  وج���اء 
ب���اأن ث���ورة ت�سرين قدم���ت مئات م���ن ال�سهداء 
ال�سق���اط  اجلرح���ى  م���ن  االآالف  وع�س���رات 
االح���زاب الفا�س���دة جميعها بنظامه���ا املقيت، 
نظام املحا�س�سة الطائفية واحلزبية، ليخرج 
علين���ا الفا�س���دون برت�سيح العي���داين لرئا�سة 
احلكومة وه���و احد الفا�سدي���ن الذين خرجت 

ثورة ت�سرين �سدهم وطالبت مبحاكمتهم .
نا�سط من �ساحة التحرير قال ان كل ما ي�سدر 
م���ن االحزاب والكت���ل ال�سيا�سي���ة يف الربملان 

م�سكك به من قبل املحتجن .
وا�ساف قائ���ال "نحن كمحتج���ن ومعت�سمن 
نرف����س كل ا�س���كال املحا�س�س���ة �س���واء كانت 

طائفية او حزبية ".
 New عن موقع نيو اأراب 
الربيطاين   Arab

انتفا�شة ت�شرين جعلت نظام املحا�ش�شة يجثو على ركبتيه

 متابعة االحتجاج 

حّمل متظاهرو كربالء جهات م�سلحة 
تابعة لف�سائل �سيا�سية م�سوؤولية 

ا�ستهداف 4 متظاهرين بالر�سا�ص 
احلي .

وقال م�سدر اإن "جمموعة اأطلقت النار 
على املتظاهرين يف كربالء والذت 
بالفرار"، م�سيفًا اأنه "ُا�سيب جراء 

اإطالق النار هذا 4 متظاهرين"، م�سرياً 
اإىل اأن "اأحدهم بحالة خطرة".

وذك���ر امل�س���در اأ�سم���اء املتظاهري���ن الذي���ن تعر�سوا 
الإط���الق النار قائ���ال: اإنهم "ر�س���ول اأحم���د 30 �سنة - 
اإطالق���ة يف منطقة الظهر، علي ح�سن 25 �سنة اإطالقة 
يف منطق���ة الق���دم الي�س���رى، زي���ن العابدي���ن 25 �سنه 
اإطالق���ة يف منطق���ة الظهر- وهو قد اأجري���ت له عملية 
جراحية، �سالم �سوادي عمر 29 اإطالقة نارية مل يذكر 

مكانها".
هذا وقالت تن�سيقية تظاهرات كربالء يف بيان ُم�سور 
له���ا اإن���ه "مبا اأن احل�س���د ال�سعبي هو اأح���د موؤ�س�سات 
الدول���ة فعلين���ا اال�ستنكار للدم���اء الت���ي �سقطت منه، 
وذلك بكل �ساح���ات التظاهرات يف جميع املحافظات" 
يف اإ�س���ارة اإىل قتل���ى احل�س���د ال�سعبي الذي���ن �سقطوا 

يف الق�س���ف االأمريك���ي االأح���د املن�س���رم. واأ�ساف���ت 
التن�سيقي���ة اأن���ه "على احل�س���د ال�سعب���ي ا�ستنكار هذا 
املو�س���وع اإذا هو ُم�سّكل من قب���ل املرجعية ولي�س من 
املالك���ي"، يف اإ�سارة اإىل حادثة اإطالق الر�سا�س على 

املتظاهرين.
واأو�سح���ت التني�سقي���ات اأنه "نحن باق���ون ب�سلميتنا 
ونع���رف اال�سم���اء واالأوام���ر، ونعرف اأي���ن اجتمعوا 
وامل���كان الذي���ن جل�سوا به، ونع���رف التوجيهات التي 

تلقوها ونعرف االأ�سخا�س الذين اأتوا معهم".
وبين���ت تن�سيقي���ة تظاه���رات كرب���الء يف بيانه���ا اأن���ه 
اإ�سارة اىل دخول  الله )يف  "اإذا جلبتم عمامة ر�سول 
�سخ����س معمم اىل التظاهرات(  تري���دون اإهانتها هنا 
كما حرقت���م القراآن الكرمي يف ه���ذه ال�ساحة، نحن لن 
نقب���ل باهانته���ا"، وتابعت اأنه "اإذا تري���دون اإخراجنا 
م���ن �سلميتن���ا به���ذه الت�سرف���ات نح���ن لن نخ���رج من 

�سلميتنا".
اإىل ذل���ك اأو�سحت قيادة �سرط���ة كربالء واملن�ساآت يف 
بيان لها اأن "االحداث التي ح�سلت يوم الثالثاء كانت 
نتيج���ة خ���الف ح�س���ل ماب���ن املتظاهري���ن يف �ساحة 
الرتبي���ة وماب���ن املنددي���ن بالع���دوان االأمريكي على 

العراق".
واأ�سافت قي���ادة ال�سرطة اأنها "�سكل���ت جلنة حتقيقية 
م���ن كب���ار �سباطها رفيع���ي امل�ست���وى لغر����س اتخاذ 
االإجراءات القانونية بحق املق�سرين وفقًا ملا يقت�سيه 

القانون".
وبين���ت اأنه���ا "اأكدت عل���ى اللجنة التحقيقي���ة ب�سرعة 
اإكمال �س���ري التحقيق وبيان مالب�سات املو�سوع الذي 
ت�سب���ب ب�سقوط عدد م���ن اجلرحى من اأبن���اء مدينتنا 

املقد�سة واإعالن النتائج" .

متظاهرو كربالء يحملون جماعات م�شلحة 
م�شوؤولية اإ�شابة 4 متظاهرين بالر�شا�ص احلي


