
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

العدد)71( ال�سنة االوىل - الثالثاء )14( كانون الثاين  2020جريدة يومية توثق انتفا�سة العراقيين ت�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

اغ���ت���ي���ال ح��ك��م ري���ا����س���ي ن��ا���س��ط ف���ي االح���ت���ج���اج���ات ج��ن��وب��ي ذي ق��ار

الديوانية  احتجاجات  �ساحة  في  الحكومة  رئا�سة  مر�سحي  حول  �سعبي  ا�ستفتاء 

اأح��د ينقذه  اأن  دون  رح��ل  ث��م  �ساعاته،  اآخ��ر  ف��ي  اأن��ق��ذه��م  َم��ن  زي���ارة  تلقى 

2

3
2

 http://www.alihtijaj.com  Email: info@alihtijaj.com 

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
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 متابعة االحتجاج 

اأ�سافت اأنه "ح�سب االجتماع اال�ستثنائي 
االأخري لهيئة ال���راأي يف الوزارة وكتابها 
املعّم���م عل���ى اجلامع���ات كاف���ة، وح�س���ب 
قرار رقم )5( تق���رر تطبيق املادة )9( من 
التعليمات االمتحانية اجلارية رقم 134 
ل�سن���ة 2000 والت���ي تن�ص عل���ى اعتبار 
الطال���ب را�سًبا يف اأي م���ادة اأو در�ص اإذا 
جتاوزت غياباته )10%( ع�س���ر من املائة 
من ال�س���اعات املقررة بدون عذر م�سروع 
اأو )15%( خم�ص ع�س���رة م���ن املائة بعذر 

م�سروع يقره جمل�ص الكلية اأو املعهد". 
توؤك���د  التعلي���م  "وزارة  اأن  اإىل  اأ�س���ارت 
متابع���ة دوام الطلب���ة يف اجلامعات التي 
ت�سهد اإ�س���راًبا من اأجل ا�ستئناف الدوام 
غي���اب  مو�س���وع  تتاب���ع  ال���وزارة  واأن 
الطلب���ة، م�س���تدركة "لكنه���ا ال ت�س���تطيع 
اإرغ���ام الطلب���ة عل���ى احل�س���ور وتكتفي 
باتخاذ اإجراءات اإدارية وفًقا لل�س���وابط 
االمتحاني���ة  والتعليم���ات  القانوني���ة 

اجلارية". 
و�س���ّعد الطلب���ة اأم����ص االأح���د 12 كانون 
وحمافظ���ات  بغ���داد  يف  الثاين/يناي���ر 
الو�س���ط واجلن���وب، م���ن ح���ّدة حراكهم 
االحتجاج���ي عقب الق���رار الذي يق�س���ي 
املقاع���د  يف  الطلب���ة  انتظ���ام  بع���ودة 
"الف�س���ل"  بق���رار  والعم���ل  الدرا�س���ية، 
للمتخلف���ن ع���ن ال���دوام، الذي���ن يواظب 
ل�س���احات  احل�س���ور  عل���ى  اأغلبه���م 

االحتجاج.
طلب���ة  ب���داأ  الت�س���عيد،  خط���وات  ويف 
اجلامعات اأم�ص االأحد اعت�ساًما مفتوًحا 
والبح���ث  الع���ايل  التعلي���م  وزارة  اأم���ام 
العلم���ي للتعب���ري ع���ن رف�س���هم لقراره���ا 

باإجبارهم على الدوام ومعاقبة املتخلفن 
منهم، لكن قوات مكافحة ال�سغب هاجمت 
م���كان االعت�س���ام بع���د منت�س���ف اللي���ل، 

فيم���ا ق���ال الطلبة ع���ر مواقع التوا�س���ل 
اأطلق���ت  ال�س���غب  ق���وات  اإن  االجتماع���ي 
الغاز امل�س���يل للدموع عليه���م بهدف ف�ص 

االعت�سام، ما ت�سّبب باإ�سابات بينهم.
توج���ه طلب���ة اجلامع���ات واملدار�ص نحو 
وزارة التعلي���م الع���ايل والبحث العلمي، 

للت�س���امن مع املعت�س���من اأم���ام الوزارة 
بعد تعر�س���هم للقمع. ق���ال الطالب حممد 
اأم���ام  املعت�س���من  اأح���د  وه���و  عبا����ص، 

قام���ت  االأمني���ة  "الق���وات  اإن  ال���وزارة، 
باعتقال عدد من الطلبة بعد مالحقتهم يف 
ال�سوارع القريبة من الوزارة"، م�ستدرًكا 

، لكنه���ا "اأطلق���ت �س���راحهم فيم���ا بع���د"، 
فيم���ا توجه طلب���ة اجلامع���ات واملدار�ص 
�س���باح يوم االثنن، 13 كان���ون الثاين، 
الع���ايل والبح���ث  التعلي���م  نح���و وزارة 
العلمي و�س���احة التحرير، للت�س���امن مع 
ال���وزارة، ول�"رف����ص  اأم���ام  املعت�س���من 

ممار�سة القمع �سدهم"، بح�سب عبا�ص.
م���ن جه���ة اخ���رى روى اأح���د النا�س���طن 
املعت�س���من اأم���ام وزارة التعليم العايل، 
مقتطف���ات م���ن املقابل���ة الت���ي ج���رت مع 
وذك���ر  ال�س���هيل،  ق�س���ي  التعلي���م  وزي���ر 
النا�س���ط يف كلم���ة األقاه���ا اأم���ام جمع من 
املعت�س���من، اأن "ال�س���هيل اأثن���اء املقابلة 
اتهم الطالب املعت�سمن باأنهم )جوكرية( 
واأن �سخ�س���يات من لندن حر�ست الطلبة 
على االعت�س���ام، لكنني رددت عليه باأنكم 

ت�سرقون العراق منذ 16 عامًا".
م���ن جهتها اأعربت جلنة التعليم النيابية، 
ام����ص االثن���ن ع���ن قلقه���ا اإزاء االأحداث 
التي رافقت احتجاجات الطلبة يف بغداد 
ووا�س���ط، ي���وم اأم�ص، فيم���ا طالبت بعدة 

اإجراءات اإزاء ذلك.
وقالت اللجنة يف بيان، تلقت )االحتجاج( 
ن�س���خة منه، "راقبنا بقلق �س���ديد اأحداث 
يوم االح���د املواف���ق )12 كان���ون الثاين 
في���ه  كان  ال���ذي  الوق���ت  ويف   ،)2020
اع�س���اء اللجن���ة راغب���ن وم�ستب�س���رين 
ال���دوام يف اجلامع���ات  انتظ���ام  بع���ودة 
اأن  اإال  واالهلي���ة،  احلكومي���ة  واملعاه���د 
ماح�سل من اأحداث يف بع�ص اجلامعات 
قد اأقلق ب�س���كل كب���ري كل املعني���ن خوفًا 
من ت�س���اعد املواقف وخوفًا على �س���المة 
وام���ن ابنائن���ا الطلب���ة، ومنه���ا م���ا حدث 
يف وا�سط واعت�س���ام بع�ص الطلبة اأمام 

مبنى الوزارة وغريها من االأحداث".

بع��د ليل��ة "القم��ع واالعتق��االت".. التعلي��م تب��داأ بعقوباتها �س��د الطلبة امل�س��ربني

وزير التعليم ي�صف املعت�صمني بـ"اجلوكرية" والربملان يبدي قلقه

ق��ّررت وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي، تطبي��ق العقوبات بحق 
الطلب��ة املتغّيب��ني ع��ن ال��دوام، وذلك بع��د دعواته��ا ال�س��تئناف الدوام 
الر�س��مي، فيم��ا لفت��ت اإىل اأن الطالب اإذا جت��اوزت غياباته 10% �س��يعترب 
را�س��ًبا بح�س��ب التعليم��ات القانونية.  قالت ال��وزارة ببيان �س��ادر يف 13 

كانون الثاين/يناير وتلقت )االحتجاج(، ن�س��خة منه، اإن "وزارة التعليم 
العايل تويل اهتماًما كبرًيا مبو�سوع الدوام، واأهمية اأن ينتظم الطلبة يف 
جميع اجلامعات احلكومية واالأهلية ال �س��يما يف هذا الوقت الذي يتطلب 

م�ساعفة اجلهود واملواظبة من اأجل تطوير واقع التعليم". 

 متابعة االحتجاج 

م�سلحون جمهولون يغتالون 
النا�سط ح�سن هادي مهلهل، 

من حمافظة ذي قار جنوبي 
العراق، باأربع ر�سا�سات ا�ستقرت 

يف ج�سده، وقبله باأيام قتل 
ال�سحفيان اأحمد عبد ال�سمد 
و�سفاء غايل يف الب�سرة وهما 

يعمالن يف حمطة ف�سائية 
عراقية.

وقبلهما ا�سيب رئي�س االحتاد 
الدويل للموؤرخني للثقافة 

والتنمية االجتماعية ابراهيم 
البي�ساين، بجروح، االأربعاء، اإثر 

حماولة اغتيال تعر�س لها قرب 
منزله يف بغداد.

جمهول���ن  "م�س���لحن  اإن  اأمن���ي  م�س���در  وق���ال 
مدين���ة  يف  منزل���ه  ق���رب  البي�س���اين  هاجم���وا 
الكاظمية، �س���مايل بغداد، ما اأ�س���فر عن اإ�س���ابته 
بجروح". واأ�س���اف اأن "البي�س���اين نقل اإثر ذلك 

اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج".
و�س���هدت العا�س���مة بغداد وحمافظات اجلنوب، 
خالل االأ�س���ابيع املا�س���ية، �سل�س���لة م���ن عمليات 

االغتيال ا�ستهدفت نا�سطن ومتظاهرين.

ي�س���اف ه���وؤالء اإىل �سل�س���لة طويل���ة م���ن قائم���ة 
خ���الل  قتل���وا  الذي���ن  العراقي���ن  النا�س���طن 
التظاهرات ال�سعبية العارمة التي �سهدها العراق 
من���ذ االأول م���ن ت�س���رين االأول/اأكتوبر املا�س���ي 
والت���ي تطالب برحيل الطبقة ال�سيا�س���ية واإنهاء 

النفوذ االإيراين والف�ساد.
هذا امل�سهد اأعاد لالأذهان ما يعرف ب�"فرق املوت" 
التي انت�سرت ايام احلرب الطائفية اعوام 2006 

و2007  وقد ظن العراقيون انهم تخل�س���وا منها 
. ويقول املحلل االأمني العراقي ه�س���ام الها�سمي 
اإن ع���ودة "فرق املوت" يف مدن عراقية "موؤ�س���ر 
خطري على انهيار ال�سلطة". واأ�ساف يف تغريدة 
عل���ى توي���ر اأن "ع���ودة ف���رق امل���وت يف بغ���داد 
والب�س���رة وكربالء وذي قار، موؤ�سر خطري على 
انهي���ار ال�س���لطة اأمام ه���ذه اجلماع���ات املعروفة 
باالأ�سماء وال�س���ور لدى دوائر ال�سرطة واأجهزة 

اال�س���تخبارات، هدف هذه الف���رق العقائدية قمع 
النخب املدنية والنا�س���طن ملنع انت�سار حمالتهم 
الداعي���ة اإىل احلري���ة واحلق���وق والدميقراطية 
والعدال���ة". م���ن جهة اخ���رى  قال مرك���ز توثيق 
جرائم احلرب بالعراق، اإن عدد قتلى التظاهرات 
جرح���ى  ع���دد  و�س���ل  فيم���ا  قتي���ال،   669 بل���غ 
واأ�س���اف  جري���ح.  األ���ف   25 اإىل  االحتجاج���ات 
مرك���ز توثي���ق جرائ���م احل���رب اأن���ه مت اعتق���ال 

2800 متظاهر حتى االآن منذ بدء االحتجاجات. 
و�س���هدت االحتجاحات ال�س���عبية، �سد احلكومة 
العراقي���ة زخم���ا، االأح���د، يف النج���ف وذي ق���ار 
ووا�س���ط وغريها م���ن املحافظ���ات. كم���ا تعي�ص 
البالد حالة �س���لل �سيا�سي منذ ا�س���تقالة حكومة، 
ع���ادل عب���د امله���دي، وال ت���زال الكتل ال�سيا�س���ية 
غري ق���ادرة على التوافق الإيجاد �سخ�س���ية بديلة 

لرئا�سة الوزراء رغم انق�ساء املهل الد�ستورية.

مركز توثيق جرائم احلرب يف العراق: 669 قتياًل باملظاهرات

ــمــت حــكــومــي ــني و�ـــصـــط �ــص ــط ــص ــا� ــن فــــرق املـــــوت تـــطـــارد ال
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اأف���ادت م�س���ادر اأمني���ة يف قي���ادة 
االثن���ن،  اأم����ص  ق���ار،  �س���رطة ذي 
باأن م�س���لحن جمهولن ي�س���تقالن 
دراج���ة ناري���ة، اأقدم���وا عل���ى قتل 

مواطن جنوبي املحافظة.
“املجهول���ن  اإن  امل�س���ادر  وقال���ت 
اأطلق���ا الن���ريان م���ن م�س���د�ص على 
مواط���ن خم�س���يني �س���باح اأم�ص، 
يف ناحية العكيكة، التابعة لق�ساء 

�سوق ال�سيوخ، والذوا بالفرار “.
وتب���ن فيم���ا بع���د، اأن القتي���ل هو 
احلكم الريا�س���ي ال�س���ابق ح�س���ن 
ه���ادي مهلهل م���ن موالي���د 1959، 
واأحد النا�س���طن يف االحتجاجات 
امل�س���تمرة يف املحافظة من ت�سرين 

االأول من العام املا�سي.
من جه���ة اخرى اأ�س���در املحتجون 
يف �س���احة احلبوبي، و�سط مدينة 
النا�س���رية، االثن���ن، بيانًا ب�س���اأن 

الدوام يف الدوائر احلكومية.
وق���ال املتظاهرون يف بي���ان تلقت 
اأم����ص  االحتج���اج   ن�س���خة من���ه، 

االثنن 
واجلرح���ى  ال�س���هداء  “با�س���م 
اعت�س���ام  واملتظاهرين و�س���احات 

احلبوبي والزيتون
نح���ن خرجن���ا م���ن اج���ل حتقي���ق 

مطالب ال�سعب وتقرر ما يلي:
فت���ح دائ���رة الرعاي���ة االأجتماعي���ة 
بكاف���ة الف���روع والتقاع���د العام���ة 
ال���دوام فقط  وامل�س���ارف، ويكون 
اأيام الثالثاء واالأربعاء واخلمي�ص، 
وم���ن يغلق ه���ذه الدوائ���ر ال ميثل 

املتظاهرين
من���ع ح���رق االإط���ارات الأي �س���بب 
كان، ويك���ون قط���ع اجل�س���ور م���ن 
العا�س���رة  اىل  ال�ساد�س���ة  ال�س���اعة 
فق���ط، ويك���ون القطع ب�س���ياج بي 
اآر�س���ي مع فت���ح الطري���ق للحاالت 

ال�سرورية”.
يذكر اأن حمتجن غا�سبن، حاولوا 
كرب���الء  حمافظ���ة  مبن���ى  اقتح���ام 
االأح���د،)12 كانون الثاين 2020(، 

لكن القوات االأمنية منعتهم.
وكان جمهولون، اأ�سرموا النار يف 

مقر منظمة بدر مبحافظة كربالء.
وي�س���ار اىل اأن حمتجن غا�سبن، 
اأقدم���وا، اأم����ص االأول االح���د  على 
قطع ع���دد من الطرق الرئي�س���ة يف 
حمافظة الديوانية، احتجاجًا على 
التاأخري احلا�س���ل يف اال�س���تجابة 

ملطالب االحتجاجات ال�سعبية.
اإن  االحتج���اج   مرا�س���ل   وذك���ر 
املحتجن قطعوا جم�س���رًا حيويًا، 
وطريقًا يربط مع حمافظة النجف، 
واآخر يربط املحافظة بال�س���ماوة، 

وذلك باإ�س���رام النريان باالطارات 
ورميه���ا و�س���ط ال�س���وارع، وذل���ك 
لع���دم اال�س���تجابة ملطالبه���م لغاية 

االآن.
طال���ب  مت�س���ل  �س���ياق  ويف 
اأم����ص  ق���ار،  ذي  يف  متظاه���رون 
االثنن، باالإفراج عن خم�سة �سبان 
م���ن املحافظ���ة قالوا اإنه���م اعتقلوا 
م���ن قبل القوات االأمنية يف كربالء 
ب�سبب احتواء هواتفهم على �سور 

تتعلق باالحتجاجات.
اأن  االحتج���اج  مرا�س���ل   واأف���اد 
طالب���وا،  النا�س���رية  متظاه���ري 
باطالق �س���راح املواطنن اخلم�سة 
وه���م كل م���ن اأحمد حمزة، ح�س���ن 
ف���الح، حمم���د جبار، كرار جا�س���م، 
الذي���ن ذهب���وا  ذي���اب،  ومرت�س���ى 
يف  الديني���ة  العتب���ات  زي���ارة  اإىل 
كرب���الء قب���ل اأن يت���م اعتقالهم يوم 
اجلمع���ة املا�س���ية ب�س���بب وج���ود 
�سور يف هواتفهم املحمولة تتعلق 

بتظاهرات ذي قار.
رفع���وا  املتظاهري���ن  اإن  وتاب���ع، 
باالعتق���االت  تن���دد  الفت���ات 
الع�س���وائية، وتطالب قيادة �سرطة 
ذي قار بالتن�سيق مع �سرطة كربالء 
الإط���الق �س���راح اأبن���اء النا�س���رية 
كونه���م اأبري���اء ومل يرتكب���وا اأي���ة 

جرمية اأو خمالفة.

 حممد البا�سم

قبل ا�ست�سهاد �سفاء ال�سراي وثورة 
ت�س���رين، كان العراق لي�ص اأكرث من 
اأر����صٍ وا�س���عة، وعليه���ا اأهلها وهم 
لي�س���وا اأكرث من قاطنن، وكانت كل 
حماولة من قاطٍن ح�سا�ص، القول اإن 
هذه البالد ت�س���تحق احل���ب، تواجه 
بال�س���خرية والتهك���م. ظ���ل الع���راق 
حزين���ًا ويتيم���ًا وعبئ���ًا مل���دٍة طويلة 
حتى مات �سفاء ال�سراي بانفجار يف 
راأ�سه، و�سقط منه مالين العراقين 
الذين كانوا ي�س���تحون من القول اإن 

هذه البالد ت�ستحق احلب.
�سفاء �سار مرجعًا، مثل املرجعيات 
الديني���ة، اإال اأنه متخ�س����ص بالبالد 
اأك���رث من االأدي���ان واملذاهب، ويحُج 
اإليه املحتجون كلما اأرادوا تف�س���ريًا 
حلادث���ٍة اأو اإجابًة عن �س���وؤال، هكذا 
ترك ال�سراي �سفحة يف "في�سبوك"، 
كل  ت�س���توعب  الد�س���تور،  مث���ل 

العراقين.
بع���د كل اختالٍف على م�س���األة، يعود 
ال�س���راي،  �س���فاء  اإىل  العراقي���ون 
ليتفق���وا يف النهاية عل���ى راأيه، فقد 
كت���ب يف كل �س���يء. وال عج���ب يف 
ذلك، فقد كان مراقبًا واثقًا من نف�س���ه 
وحمب���ًا لعراق���ِه الذي ي���راه االآن من 
ق���ره، كم���ا ن���راه االآن من �س���احات 

االحتجاج.
كان موؤمن���ًا بالنا�س���رية، واأن منه���ا 
ينطل���ق كل التغي���ري. حتى ا�س���تقال 
عبدامله���دي،  ع���ادل  الغفل���ة  رئي����ص 
بع���د ث���ورٍة دموي���ٍة يف النا�س���رية، 
حمل فيها القتلى �س���ورة ال�س���راي، 
ف�سقطوا و�سقطت �س���ورته وارتفع 
الع���راق، ومل يب���َق غ���ريه كم���ا ق���ال 

�سفاء.
اأك����ر �س����ورة يف �س����احة التحرير، 
هي ل�سفاء ال�سراي، وهذه ال�سورة 
ه����م  �س����فاء  اأ�س����دقاء  اأن  تعن����ي  ال 
االأكرثي����ة واأنهم يتعم����دون اأن يبقى 
رفيقه����م معهم، اإنها تعني اأن اأ�س����باه 
�س����فاء يف كل بغ����داد وكل الع����راق، 
وك����م ح����اول اأ�س����دقاوؤنا يف الوطن 
الكرفان����ات  يف  ي�س����كنون  الذي����ن 
املوؤثثة ومنه����ا تنطلق االأكاذيب، اأن 
يطم�س����وا وج����ه �س����فاء ويحملونه 
وهو يف قره اأدرانًا ال عالقة له بها، 
اإال اأنه����م انته����وا يف النهاي����ة وبقي 

ال�سراي وبقي العراق.
ال�س����راي لي�����ص حمتجًا عادي����ًا، وال 
نزوره����ا  "في�س����بوك"  يف  �س����فحة 
يومي����ًا لرنى ك����م تاأخرن����ا يف اإعالن 
دائم����ًا  الع����راق،  مث����ل  ه����و  احل����ب، 
يت�س����ع الأبنائه، وُيجّهز قبورهم قبل 
الطل����وع اإىل �س����احة التحرير وبعد 

الرجوع.
مل ي�سَع �س����فاء الأن يحتل من�سبًا اأو 
ي�س����يطر على �سا�سة اأو ي�سيطر على 
حق����ٍل نفطي، هتف للعراق و�س����قط، 
وهتفن����ا و�س����نهتف وقد ن�س����قط، اإال 
اأن القات����ل املجه����ول �س����يبقى طريدًا 
وتبقى �سورنا كبرية واحلب اأكر.

حلد االآن، ال نعرف ال�س����خ�ص الذي 
قتل �سفاء، اأين هو االآن، هل ما زال 
يحمل �س����الحُه ويقتل العراقين؟ اأم 
اأن����ه هاجر، اأم انتحر؟ ال نعرف كيف 
ينام يف ليل����ِه، وال نعرف كيف يقود 
�س����يارته يف �سوارع العراق، ووجه 
�س����فاء يف كل مكان، ويف كل وجه. 
كم اأ�سفق على قاتلك يا �سفاء، �سرت 
مرجعًا للعراقين، و�سار يخاف من 

عبور ال�سارع الذي فيه �سورتك.

متابعة االحتجاج 

�س����رع طلبة م����ن كلي����ة القانون 
اأم�����ص  القاد�س����ية،  جامع����ة  يف 
ا�س����تفتاء  باإج����راء  االثن����ن، 
�س����عبي حول املر�س����حن لتويل 
رئا�سة الوزراء خلفًا للم�ستقيل 

عادل عبداملهدي.
وذكر طالب القانون حممد جنم  
، اإن “جمموعة من طلبة القانون 
با�س����روا بطرح ا�ستفتاء �سعبي 
يف �س����احة تظاهرات الديوانية 
الختيار املر�س����ح احلا�سل على 
اأك����رث االأ�س����وات”، مبين����ًا اأن����ه 
الت�س����ويت وفرز  “وبعد نهاية 
االأ�س����وات �س����يتم عر�ص الفائز 
عل����ى املتظاهري����ن يف ال�س����احة 

وتقدميه كمر�سح عنهم”.
واأ�س����اف، اإن “الفري����ق و�س����ع 
اآلي����ة قانونية ووفقًا لل�س����روط 
للمر�س����ح،  توفره����ا  املطل����وب 
وينبغي اأي�س����ًا توافر ال�سروط 
القانونية للم�سوتن، وبلوغهم 
ووفق����ًا  القانوني����ة،  ال�س����ن 
للقوانن االنتخابية ال�سارية”.

واأو�س����ح جنم، اإن “ال�س����خ�ص 
بالت�سويت  بامل�س����اركة  الراغب 
يجب عليه اإبراز وثيقة ر�س����مية 
تخ�سه، ملنع اأن يكون اال�ستفتاء 
باأ�سماء وهمية، ومنع اأي تالعب 
يف عدد امل�س����اركن، مع و�س����ع 

ب�سمة االإبهام للم�سارك”.
“الت�س����ويت  اأن  اإىل  واأ�س����ار 
غ����ري مل����زم ب�س����كل ر�س����مي، اإال 

اأنه مب����ادرة وب�س����يغة قانونية 
ومعرف����ة  حل�س����ر  ونظامي����ة 
املر�س����حن االأوفر حظًا واالأكرث 
مقبولة من قبل املتظاهرين، مع 
ال�سماح بفتح باب الر�سيح لكل 
�س����خ�ص يجد يف نف�سه الكفاءة 

واالأهلية لتويل املن�سب”.
واأك����د “وج����ود اإقب����ال كبري من 
املتظاهري����ن، حي����ث بل����غ ع����دد 
امل�سوتن لغاية اليوم اأكرث من 
ثالث����ة اآالف م�س����وت، وه����و ما 
دفع اإىل متديد اال�ستفتاء لغاية 
نهاية االأ�س����بوع احلايل اإ�سافة 
للت�س����ويت  مراك����ز  فت����ح  اإىل 
داخ����ل  التظاه����ر  �س����وح  يف 
التابع����ة  والنواح����ي  االأق�س����ية 

للمحافظة”.

ال�صورة الكبرية ل�صفاء ال�صراي
�سفاء ال�سراي تحديداً، ال يعد �سهيداً اأ�سقطته نيران قوات المنطقة الخ�سراء وانتهت رحلته وم�سواره الثوري، ففي 

ق�سيدة له يوؤكد: "اآنه اأنذر نبع عمري ل�سحاري النا�س.. �سوت النا�س �سوتي اآنه". بعد هذه الق�سيدة، ا�ستحال �سفاء 
من ب�سٍر اإلى خيمة، خيمة في �ساحة التحرير، وال يعرف التحرير من ال يزور خيمة "ابن ثنوة"، منها اإلى ج�سر 

الجمهورية واإلى الخالني، حيث �سفاء في كل وجه، وحب البالد �سار علنيًا كما كان يكتب ال�سراي.

متظاهرو احلبوبي ي�ستثنون دوائر من االإغالق: حرق االإطارات ممنوع 

اغتيال حكم ريا�صي نا�صط في االحتجاجات جنوبي ذي قار

وفق اآليات و�سوابط قانونية..

ا�صتفتاء �صعبي حول مر�صحي رئا�صة الحكومة 
في �صاحة احتجاجات الديوانية 
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انتفا�صة ت�صرين .. حكاية �سهيد
العودة اإلى الوراء

 عبا�س العلي

مما ال �س���ك فيه اأن تاريخ االأول من ت�سرين 
حت���ول  نقط���ة  ي�س���كل   2019 ع���ام  االأول 
مركزية يف ن�سال ال�سعب العراقي للتحرر 
م���ن حتك���م املنظومة ال�سيا�س���ية الفا�س���دة 
واملتخلف���ة، وبداية مرحلة انتقالية جديدة 
تق���ود الع���راق اإىل واقع مغاي���ر متامًا على 
جمهوري���ة  عليه���ا  قام���ت  الت���ي  االأ�س����ص 
برمي���ر الطائفية العن�س���رية ال���ال عراقية، 
وخ���الل االأ�س���هر الثالث���ة التي م�س���ت من 
عم���ر الثورة واأك���رث كان هن���اك الكثري من 
مواق���ف  يف  واجل���زر  وامل���د  التح���والت 
املنظومة احلاكمة ومعها منظومة ال�سلطة 
واأحزابها، وهناك اأي�سا الكثري من الن�سج 
والتط���ور واالرت���داد يف بع����ص املفا�س���ل 
يف م�س���رية الثورة، وهذا وحده ال ي�س���كل 
عيبًا وال انتقا�سًا من مكانتها على ال�سعيد 
الوطن���ي اأو االأث���ر الفاعل ال���ذي تركته يف 

حياة وواقع العراقين عمومًا.
فم���ن ال يعم���ل ال يخط���ئ وَمن مل ي�س���ر يف 
ال���درب ال ميكن���ه اأن يكت�س���ف الع���امل م���ن 
حول���ه ب�س���لبياته واإيجابياته، من درا�س���ة 
واق���ع الث���ورة الت�س���رينية جن���د اأن عملية 
�س���نع الث���ورة وتفجره���ا كان حتت ظرف 
مو�س���وعي �س���حيح وذاتي متنا�س���ب مع 
مق���دار القه���ر والظلم واالإحب���اط، فالثورة 
لي�س���ت خي���ارًا اأعتباطيًا وال ترفًا �سيا�س���يًا 
الث���ورة  فق���ط،  نخب���ة  قادت���ه  جمتمعي���ًا 
احلقيقي���ة هي الت���ي تولد يف ال�س���ارع وال 
والفن���ادق  واملوؤمت���رات  بالقاع���ات  تول���د 
الفخم���ة، والثائر احلقيقي ه���و من تفرزه 
اجلماه���ري ليك���ون عنوانًا له���ا ولي�ص عر 
األي���ات التنظي���م واالأيديولوجيا واالإتكيت 
الر�س���مي، فكلم���ا كان القائد قريب���ًا من لب 
�س���دقًا  االأك���رث  كان  وجوهره���ا  الث���ورة 
ومتثي���اًل للجماهري الثائرة، اأما اأ�س���حاب 
الكرو�ص والقرو�ص فال يعنيهم من الثورة 

اإال ح�سادها وكر�سيها املنتظر.
م���ن هن���ا يتب���ن اأهمي���ة اأختي���ار القي���ادة 
واأهمية الفرز ودرا�س���ة ما ميكن اأن ي�ساهم 
يف تعزيز امل�س���رية الثورية لغر�ص جتديد 
اأنطالقته���ا وبق���وة، لنفك���ر م���ن جدي���د يف 
امل�س���ارات الت���ي قطعناها والعقب���ات التي 
اأجتازتها الث���ورة بكل جن���اح والتحديات 
الت���ي واجهتها بكل قوة واأ�س���رار، ولنعيد 
احل�سابات يف كل ما جرى و�سيجري حتى 
ال يحدث اأفراق وال تخلف وال نكو�ص عن 
امل�س���رية وال نتوقف عندما حتقق ونكتفي 
بربع اأو ن�س���ف ه���دف، فطريق الثورة هو 
طريق حرية ال�س���عب وفر����ص اإرادته على 
م���ن كان ال�س���بب يف خروجن���ا م���ن حال���ة 
الت�س���ليم واأنتظار اأن حتدث املعجزة ممن 
هو عاج���ز اأن يتحرك اأو يتحول اأو يتغري، 
وطريق الث���ورة وحده هو م���ن ينقلنا اإىل 
م�ساف ال�س���عوب احلية ويعيد لل�سخ�سية 
اأ�س���التها  واجلمعي���ة  الفردي���ة  العراقي���ة 
وحقيقتها بعد كل هذا الراجع وال�سبابية 
والتغيي���ب والتغريب الت���ي عانته على يد 

�سلطات م�سخت وجودها بوجوده.
م���ن اأوائل ما ميك���ن اأن تهدف اإلي���ه عملية 
جتدي���د اخل���روج يف العا�س���ر م���ن كانون 
الث���اين �س���عار )اأن ال تن�س���وا اأب���دا دم���اء 
ال�سهداء الذين تركوا فيكم ر�سالة الفداء(، 
و)اأن ال تن�س���وا اأمانة الع���راق يف اأعناقكم 
كث���وار ال تهزمهم �س���عارات ووع���ود لي�ص 
له���ا م���ن احلقيق���ة اإال ما هو مكت���وب بحر 
الت�س���ويف واملماطلة(، علينا تنبيه �س���باب 
الث���ورة يف ه���ذه املنا�س���بة اأن نق���ول له���م 
)كونوا اأهال لها وال ت�سلموا الراية اأبدا ملن 
�س���يبيعكم ويبيع وي�س���ري بالوطن الأجل 
م�س���احله ال�سخ�س���ية واإن اأدعى خالف ما 
ي�س���مره لكم(، واج���ب التحذي���ر والتنبيه 
واجب ملن يق���راأ ويتفح����ص ويراقب بدقة 
م�سارات االأمور بجدية وم�سوؤولية واأقول 
)اأحذركم �س���باب العراق من اأن تكونوا يف 
قوائ���م ف���الن وال من اأن�س���ار ع���الن كونوا 
قائم���ة العراق ونا�س���ريه.... �سين�س���ركم 

الوطن.

ما�س القي�سي

)"الوطن امي"(، هكذا ولد، حمودي 
اأبو التك تك، يف بيئة اأ�س���رية �سليمة 
حا�س���نة للحب والعط���اء واملجد يف 
اأ�س���مى درجاته، ل���ريى يف عراقه اأمًا 
تربيه وت�س���قيه م���ن عطائها، لريد لها 
اجلمي���ل م���ن روحه وعم���ره الذي مل 

يت�سَن له اإدراك ماهية احلياة بعد.
حمم���د ناظم ال�س���اعدي، م���ن مواليد 
عام 2003، من اأهايل مدينة ال�س���در 
يف بغ���داد، طال���ب يف معه���د العل���وم 
لعرب���ة  �س���ائقًا  يعم���ل  االإ�س���المية، 
التكت���ك، وعامل بن���اء، مراهق بالكاد 
حتى يبلغ مطلع عمر ال�سباب، اأ�سنته 
متاعب احلي���اة وهو يبحث بن اأزقة 
دروبه���ا جاهدًا يف اإيجاد ما ي�س���عف 
وال���ده املري����ص، ف�س���حى مبجهوده 
من اأجل جرحى التحرير، كما ي�سفه 
علي الالمي )متظاهر وم�سعف(، من 
كان يجاوره يف خيمة املفرزة الطبية 
يف نفق التحرير، اإذ يقول:"  �سديقنا 
حممد كان من املقرين بالن�س���بة يل، 
اأ�س���عر وكاأنه قطعة من���ي، كان يعمل 
�سائق تك تك، وقد جمع مبلغًا من مال 
يبل���غ 100 األف دينار من اأجل اإجراء 
عملي���ة لوالده املري�ص، لكنه �س���رفه 
عل���ى وقود البنزي���ن لعربته من اأجل 
نقل وا�سعاف جرحى التظاهرات يف 

بداياتها".

حم���ودي اأب���و التك تك، كم���ا يطلق 
عليه رفاقه يف اخليمة وهم يعلقون 
�س���ورته م���ع حكايت���ه الت���ي تلفت 
انتباه كل من مّر من نفق التحرير، 
فت���ى مق���دام ي�س���بق االآخري���ن يف 
من���اورات التظاه���ر واحل���راك كما 
م�س���يفًا:"حمودي  عل���ي  يق���ول 
مل يك���ن ين���وي م���ن امل�س���اركة يف 
تظاهراتن���ا اإال اأن  يعي����ص بحري���ة 
و�س���الم، وق���د كان �س���جاعًا لدرجة 

اإننا كن���ا نعود حن يت���اأزم احلدث 
الن���اري  والطل���ق  الرم���ي  نتيج���ة 
باجتاهنا، بينما هو يبقى �س���امدًا 
يف �س���بيل نق���ل اجلرحى من طرف 
وال�س���نك  اجلمه���وري  ج�س���ور 

واالأحرار و�ساحة الوثبة". 
ترك حممد التظاه���رات لفرة اأيام  
الأج���ل اأداء اختب���ارات املعهد الذي 
يدر����ص في���ه، بع���د االإ�س���ابة التي 
الع���ودة  ع���ن  اأ�س���ابته ومل تثني���ه 

للتظاهر، وبهذا يعقب علي قائاًل:" 
اأ�س���يب حم���ودي قب���ل اأ�س���بوعن 
م���ن ي���وم وفات���ه بطلق ن���اري، من 
نقل���ه  اأثن���اء  ال�س���غب  ق���وات  قب���ل 
للجرح���ى، كان���ت االإ�س���ابة بليغ���ة 
لكنه جن���ا منها باأعجوبة، ثم تركنا 
لفرة اأيام من اأجل اأداء امتحاناته 
يف املعه���د وع���اد م���ّرة اأخ���رى بكل 
عزمي���ة واإ�س���رار" م�س���ريًا اىل اأن 
ه���ذه االإ�س���ابة اأث���رت يف �س���حته 

اجل�س���دية، اإذ يقول" لكن االإ�سابة 
الت���ي تلقاه���ا يف ظه���ره اأث���رت يف 
عمل���ه يف البن���اء فق���د ت�س���ببت يف 
�سقوطه من على ارتفاع )ال�سكلة(، 
العم���ل املجه���د الذي كان ميار�س���ه 
هذه الف���رة لتعوي�ص املبلغ املايل 

من اأجل عملية والده".
 ت�س���بب �س���قوط حممد اأثناء عمله 
بتاري���خ 12/19 اىل نزي���ف ح���اد، 
بقول���ه:"  عل���ى  ي�س���تاأنف  وبه���ذا 

ح���اد يف  لنزي���ف  تعر����ص حمم���د 
الدماغ اإثر ال�س���قوط، وتوفى على 
الف���ور". موؤك���دًا عل���ى اأن �س���ديقه 
كان االأك���رث ب�س���الة ب���ن رفاق���ه اإذ 
قال:" حمودي كان اأ�سجع واأ�سرف 
املتظاهري���ن يف ال�س���احة، م���ن كل 
من يبحث عن م�س���لحة وغاية على 
ح�ساب دماء ال�س���هداء، كان ينادي 
دوما )" لن اأعود حتى ن�س���رد حق 

دماء ال�سهداء"(.
م�س���اعر خمتلطة بن توتر وخوف 
و�س���عادة وح���زن، كان���ت تع���ري 
حممد ال�س���غري �س���نًا، الكبري عقاًل 
وروحًا، يف يوم���ه االأخري، خمرًا 
اأ�سرته التي كانت توؤمن به وبجيل 
يكمل م�س���رية االآباء يف ا�س���رداد 
يف  اأرى  )"اإين  وكرامت���ه  الوط���ن 
منام���ي النا����ص ال���ذي �س���قطوا يف 
املظاه���رات، واأرى م���ن انقذتهم"( 
مو�س���يًا رفاق���ه )" ال تع���ودوا م���ن 
تث���اأروا  التظاه���ر حت���ى  �س���احات 

ل�سهدائنا(. 
رحل���ت باك���را اأيها الث���ور املجنح، 
بذكري���ات  ت�س���ج  عربت���ك  ت���اركًا 
�س���ور من انقذته���م، ودموع رفاقك 
الذين علقوا و�س���ام �سجاعتك على 
�س���دورهم، قاطع���ن عه���دًا ب���ان ال 
يرحوا مكانهم حتى ينت�سروا لك 
وللوط���ن، فلرقد يف �س���الم واأنت 

اآمن مطمئن.

تلقى زيارة َمن اأنقذهم في اآخر �صاعاته، ثم رحل دون اأن ينقذه اأحد

 متابعة: االحتجاج 

م���ن جديد ي�س���بح الذهاب اىل �س���احة التحرير  
بالن�سبة لل�س���باب  واجبًا يوميًا ي�ستهدف اإدامة 
حي���اة االحتج���اج هن���اك حلن حتقي���ق املطالب 

امل�سروعة.
وو�س���ل االأمر ببع�ص ال�سباب اإىل ترك اأعمالهم 
ومنازله���م والبق���اء يف �س���احة التحرير لتقدمي 
اأن  للمحتج���ن. ورغ���م  ال�س���رورية  اخلدم���ات 
ه���ذه الفئ���ة م���ن ال�س���باب »دائم���ة الوج���ود« ال 
يقت�س���ر وجوده���ا على �س���احة التحرير ولها ما 
مياثلها يف �ساحات االعت�سام االأخرى يف بقية 
املحافظات، اإال اأن �ساحة التحرير، باتت االأبرز 
واالأك���رث رمزية من بن تلك ال�س���احات، نظرًا ملا 
متثله بغداد من ثقل ثقايف و�س���كاين و�سيا�سي 

يف العراق.
يف  الفاعل���ة  واجله���ات  النا�س���طن  اأن  ويب���دو 
االحتجاج���ات، وبعد قرار ن�س���ب اخليم والبدء 
االأول   ت�س���رين     25 من���ذ  مفت���وح  باعت�س���ام 
املا�سي، كانوا وما زالوا مدركن الأهمية تقدمي 
اخلدمات ال�س���رورية للمحتجن بهدف االإبقاء 
على زخم املظاهرات واالعت�س���امات متوا�ساًل، 
لذل���ك ميك���ن مل���ن يتج���ول يف �س���احة التحري���ر 
مالحظ���ة اأن معظ���م اخلدم���ات وخا�س���ة فيم���ا 
يتعل���ق بجانب املاأكوالت وامل�س���روبات متوفرة 
عل���ى م���دار الي���وم، ولع���ل ذل���ك مّث���ل نوع���ًا من 
االإغراء لبع�ص الفئات الفقرية، دفعهم للمواظبة 

على احل�سور ب�سكل يومي ودون انقطاع.
وميكن ملن يتحول يف ال�س���احة م�ساهدة اأنواع 
احلرفين واملتطوعن والك�سبة الذين يقومون 
بتق���دمي اخلدم���ات املختلفة على امت���داد اليوم، 
يف م�س���هد رمب���ا ال ميك���ن العث���ور علي���ه يف اأي 

احتجاجات ومظاهرات مماثلة خارج العراق.
ويف اأكرث من مكان يف �س���احة التحرير، ن�سبت 
اخليام اخلا�سة باخلبز، و�سارت اأ�سبه باأفران 
متنقل���ة تعمل �س���اعات طويلة يف ظ���روف عمل 
لي�س���ت �س���هلة، خا�س���ة مع م���ا يتطل���ب ذلك من 
تنانري للخبز مع خبازين مهرة، كميات الطحن 
الكث���رية الت���ي يتوجب اأن ت�س���ل كل ي���وم، اإىل 

جانب اأ�سطوانات الغاز التي ي�سعب حملها.
�س���األت اأح���د اخلبازي���ن: مل���اذا تخب���ز؟ فاأج���اب 
اأع���رف،  باأريحي���ة وب�س���اطة: »يف احلقيق���ة ال 
لكن���ي اأ�س���عر اأن هذا واجبي وه���و اأقل ما ميكن 
اأن اأقدمه يف �س���بيل بالدي، ث���م اإنني اأبحث عن 

االأج���ر والث���واب، فاأن���ا اأمار�ص ه���ذا العمل يف 
موا�س���م الزي���ارات الديني���ة دائم���ًا«. وي�س���يف 
اخلباز: "اأنا ورفاقي نوا�س���ل عملنا منذ ع�سرة 
اأيام ونحن �س���عداء بذلك، كل رغيف نقدمه رمبا 

ي�سهم يف جناح الثورة اأو املظاهرات" .
خباز اآخر ي�س���حك ويقول: "نريد وطنًا، والذي 

يري���د وطن���ًا علي���ه اأن يطع���م اأبن���اءه ليحقق���وا 
حلمهم" .

وع���ن اجلهات الت���ي تق���ول بتجهيزيه���م يوميًا 
بامل���واد واالأدوات الالزم���ة الإدام���ة عملهم يقول 
اخلب���ازون: اإنه���م طي���ف وا�س���ع م���ن املترعن 
واملح�س���نن ومن يتمنون جناح املظاهرات يف 

حتقيق اأهدافها.
ذات الكلم���ات والعبارات ن�س���معها من ال�س���باب 
ال���ذي ترعوا حلالقة املتظاهرين، وهم اأي�س���ًا، 
يتوزع���ون يف اأكرث من مكان ب�س���احة التحرير، 
اإذ ر�س���دت االحتجاج  اأحدهم يف نفق التحرير، 
ور�س���دت اآخرين يف املنطق���ة القريبة من بناية 

احلديق���ة  يف  اآخ���ر  وثم���ة  الرك���ي«،  »املطع���م 
اخللفي���ة جلدارية الفنان جواد �س���ليم املعروفة 

ب�"ن�سب احلرية" .
احلالق ال���ذي يقوم يف عمله بنفق التحرير قال  
بلهجة �س���عبية: " اأريدهم يطلعون حلوين، الأن 
العراق جدير مبا يقومون به " . وي�سيف: "لن 
اأموت من اجلوع اإن خ�س�ست �ساعتن اأو ثالثا 
لتقدمي اخلدم���ة لهوؤالء ال�س���باب االأبطال الذين 
يتظاه���رون يف �س���بيل م�س���تقبل البالد، اأ�س���عر 
بالفخر حقًا واأنا اأ�ساهم م�ساهمة متوا�سعة يف 

حتقيق هذا الهدف" .
اأم���ا النف���ق الذي يع���ر من �س���ارع ال�س���عدون، 
ومير حتت �س���احة التحرير و�سواًل اإىل �ساحة 
اخل���الين، فقد حت���ّول ب���ن ليلة و�س���حاها اإىل 
اأجم���ل الط���رق يف العا�س���مة بغ���داد، بع���د قيام 
املتظاهري���ن بتنظيفه يوميًا و�س���بغ اأر�س���فته، 
م���ن  كب���رية  جمموع���ة  دور  ذل���ك  بع���د  لياأت���ي 
الر�س���امن واخلطاطن وم�س���ممي اجلرافيك، 
ليمل���وؤوا جدرانه باأنواع اخلط���وط واللوحات 
التي تتناول خمتلف املو�س���وعات. حيث ميكن 
م�س���اهدة اللوح���ات الت���ي تدي���ن العن���ف ال���ذي 
متار�س���ه ال�س���لطات �س���د املتظاهري���ن ومتج���د 
كذل���ك  و�س���حاياها،  واالحتجاج���ات  بالث���ورة 
ثم���ة لوحات تدي���ن طريقة التغطي���ة التي قامت 
بها القنوات الر�س���مية للمظاهرات، وكتب على 
االأر����ص ر�س���م يدي���ن اإي���ران ودعمه���ا لالأحزاب 
الفا�س���دة يف العراق. وميكن القول ب�س���كل عام 
ب���اأن النف���ق )مقط���وع اأم���ام حركة ال�س���يارات( 
حت���ول اإىل ور�س���ة عم���ل فنية وجال���ريي كبري 
يق�س���ده الفنان���ون م���ن جمي���ع مناط���ق بغ���داد 
االحتجاج���ات  يومي���ات  بتوثي���ق  للم�س���اهمة 

ورموزها واأهدافها.
ومن بن الر�س���امن العاملن يف نفق التحرير، 
ر�سام معاق ي�سري على عكازتن، ر�سم بورتريها 
لرجل معاق ي�س���بهه كان حمط اإعجاب واحتفاء 
املارة يف النفق. وان�سجامًا مع اأجواء االحتفال 
وال�س���حك الت���ي رافق���ت وقوفه���م بالق���رب منه 
والنظ���ر اإىل اأعمال���ه، ب���ادره اأح���د احلا�س���رين 
�ساحكًا: »اأ�ستاذ اأنت ر�سمت نف�سك على اجلدار 
وهذا ن���وع من اأنواع الف�س���اد االإداري! فانفجر 
اجلميع �س���احكن. لكنه رد بابت�س���امة خجولة 
قائ���ال: "ال... اإمن���ا اأردت اأن اأع���ر عن �س���ريحة 
وا�سعة من االأ�سخا�ص املعاقن املهملن يف هذه 

البالد" .

حالقون وطباخون في �صاحة التحرير: لن تتوقف االحتجاجات
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عامر موؤيد 

الكات���ب وال�س���حفي قي����ص ح�س���ن 
يق���ول يف حديث���ه ل�)االحتجاج( ان 
ال���ذي يوا�س���ل حركت���ه  "ال�س���باب 
تعر����ص  الوا�س���عة  االحتجاجي���ة 
الت�س���هري  اأ�س���اليب  م���ن  للكث���ري 
والت�سقيط من قبل اأحزاب ال�سلطة 
املتخفي���ة  االإعالمي���ة  واذرعه���ا 

بعناوين عديدة"0
وبن ان ال�س���باب ردوا وخ�سو�سا 
عل���ى  منه���م  واملثق���ف  الواع���ي 
تل���ك احلمل���ة "م���ن خ���الل العدي���د 
والفني���ة،  الثقافي���ة  االأن�س���طة  م���ن 
كعرو����ص م�س���رحية، و�س���ينمائية  
وندوات ثقافية، واالكرث ح�س���ورا 
ه���و عر�ص الكتب ال���ذي حتول اإىل 

بيع لها"0
ح�س���ن ال���ذي يتواجد ب�س���كل �س���به 
يومي كمتظاهر يف �ساحة التحرير 
اي�س���ا يذك���ر ان "ه���ذه الفعالي���ات 
اأعط���ت احلرك���ة طابعا اآخ���ر مغاير 
املعروف���ة  االحتجاج���ات  ل�س���ورة 
وبات���ت ت�س���كل له���ا �س���ورة اأخرى 
الواعي���ة  ل�س���ورة احلرك���ة  اأق���رب 
القريبة من ال�سارع ولي�ص جمموعة 
م���ن االأمي���ن اجلهلة كم���ا متنت اأن 
تنت�س���ر هذه ال�س���ورة ل���دى العامل 

اأحزاب ال�سلطة"0
ينت���ج  وم���ا  الثقافي���ة  احل���ركات 

عنه���ا م���ن وع���ي احتجاج���ي ل���دى 
الق���ارئ ال�س���يما م���ع وج���ود كت���ب 
تلخ����ص تاريخ احل���ركات الثورية 

على م���ر ال�س���نن، مهم���ة يف انتاج 
جيل ي�س���تطيع جل���ب احلقوق عر 

التظاهر.

بي���ع الكت���ب وكذل���ك افتت���اح خي���م 
للقراءة مل يكن بعيدا عن م�س���اهمة 
دور الن�س���ر املحلية �س���واء بالترع 

او التواجد يف خيم القراء.
عل���ي الطوكي �س���احب مكتبة ودار 
ن�سر درابن الكتب يقول يف حديثه 

ل�)االحتجاج( ان "انت�سار الكتب يف 
�ساحة االحتجاج يعد حالة ايجابية 
وهدف الكتاب هو خلق الوعي لدى 
املتظاه���ر ومعرفة املواطن بحقوقه 
وتثقيف املواطن عل���ى اأخذ حقوقه 

ب�سكل �سلمي وح�ساري"0 
يخل���ق  ال���ذي  الوع���ي  ان  وب���ن 
للمحتج مهم جدا ال�سيما ان "�سالح 
املحتجن يف كل الع���امل هو الكلمة 
لذل���ك الكتاب �س���الح من ن���وع اآخر 
بوج���ه اجله���ل والتخل���ف و�س���لب 

احلقوق"0
الن�س���ر يف  دور  م�س���اهمة  وح���ول 
رف���د اخلي���م هن���اك بالكت���ب يذك���ر 
الطوكي ان "لدور الن�س���ر دورا يف 
دعم االحتجاجات من خالل الترع 
بالكتب لبع�ص اخليم لن�سر الثقافة 
والوع���ي ف�س���ال ع���ن  توف���ري ج���و 
منا�س���ب للمعت�س���م واملتظاه���ر من 

خالل الكتاب"0
األهم���ت  املب���ادرة  ه���ذه  وبالتاأكي���د 
الكثري م���ن املعت�س���من للعمل على 
ا�س���تغالل  ع���ر  الذات���ي  التثقي���ف 

اأوقات الفراغ والقراءة.
ورمب���ا من ا�س���هر اخليم ه���ي التي 
�س���يدت حت���ت ن�س���ب جواد �س���ليم 
لغر����ص  اأمامه���ا  الكت���ب  وتن�س���ر 
القراءة فق���ط، فباالإم���كان مالحظة 
الع�س���رات وهم يفر�س���ون االر�ص 

للقراءة.

  م�سطفى �سعدون

يتمنى بع�س العراقيني 
امل�ساركني يف االحتجاجات 
التي ت�سهدها البالد حاليًا، 

تكرار امل�سهد امل�سري عندما 
ان�سم عدد من الفنانني 

املعروفني اإىل املعت�سمني 
يف ميدان التحرير. ولكن 

احلالة يف العراق خمتلفة، 
فعلى االأقل ال تركز ال�سحافة 

العاملية على ما يدور يف 
ميادين العراق.

حت�سن حال الفّن العراقي 
قلياًل مقارنًة بال�سنوات 

االأخرية التي �سهدت اقتتااًل 
طائفيًا. ومل يبَق فنانوه 

معزولني عن املجتمع الوا�سع، 
بل نزلوا اإىل �ساحة التحرير 
التي تعد اأيقونة احتجاجات 

العراق. ب�سفتهم مواطنني 
�ساركوا يف تظاهرات اأيام 

اجلمعة.

يخ�س���ى الفنان العراقي عل���ى حياته مثله 
مث���ل اأي مواط���ن. لذل���ك مل ي���زج اأغل���ب 
الفنانن باأنف�سهم يف اأّية م�سائل �سيا�سية 
بعد عام 2003، ومل يكونوا جزءًا من اأي 
جتمع يوؤي���د اأو يعار�ص ال�س���لطة. لكنهم 
يف االحتجاج���ات التي ي�س���هدها العراق 
االآن لعب���وا دورًا حمف���زًا عل���ى املطالب���ة 

باحلقوق.

الوطن يعي�س فينا
ي�س���ارك املو�س���يقار العراقي ن�سري �سّمه 
يف االحتجاج���ات، رغ���م اأن���ه مقيم خارج 
الع���راق. وقال: "قيمة الوطن لي�س���ت يف 
اأن نعي����ص فيه فقط بل يف اأن يعي�ص فينا 
اأينم���ا نكون. مل اأترك الع���راق يومًا. منذ 
وقف اإطالق الن���ار بعد حرب 1991 واأنا 
اأعم���ل على ع���الج اأطف���ال الع���راق خارج 
الع���راق. اأم���ا حملتن���ا لرعاي���ة النازحن 
فه���ذا واجبنا جتاه �س���عب ال ي�س���تحق ما 
ح�س���ل له، وال بد من العمل على تخفيف 
"االحتجاج���ات  واأ�س���اف:  معانات���ه". 
خرجت �س���د الف�ساد و�سوء اخلدمات يف 
كل املج���االت، و�س���د ع���دم توف���ري فر�ص 
عمل لل�س���باب وت���رّدي م�س���توى التعليم 
وتف�ّس���ي الر�س���وة والف�س���اد. لذا كان من 
و�س���ط  املتظاهري���ن  م�س���اركة  ال�س���رف 
�س���احة التحرير يف قلب بغداد". وتابع: 
"اأوؤك���د اأن كل مثقف���ي الع���راق ومبدعيه 
م���ع املتظاهرين، الأن ال�س���عب قرر تغيري 
اجتاه البو�س���لة نحو الطريق ال�س���حيح 

وكلنا �سنكون قلبًا واحدًا معه".

العودة اإىل العراق لالحتجاج
فنان���ون ُك���رث ج���اوؤوا من خ���ارج العراق 
للم�س���اركة يف االحتجاج���ات وهم يرون 
فيها بداي���ة اخلال�ص من طبقة �سيا�س���ية 
بن���اه  وحطم���ت  البل���د،  اأم���وال  �س���رقت 
التحتية، واأدت �سيا�س���اتها اإىل االإ�س���رار 
ب���ه، وت���رّدي اقت�س���اده، وجتري���ده م���ن 
حتكمه���ا  حقيقي���ة  كدول���ة  اأ�سا�س���ياته 
املوؤ�س�س���ات والقوانن. ن���زل اإىل امليدان 
م�س���رحيون وت�س���كيليون ومو�س���يقيون 
واأدب���اء و�س���عراء وُكتاب، اأ�س���ماء كثرية 
له���ا وزنه���ا يف ال�س���ارع العراق���ي، وله���ا 

االفرا�س���ي  العامل���ن  يف  جمهوره���ا 
يف  ح�س���ورها  ومن���ح  والواقع���ي... 
االحتجاجات زخمًا للمتظاهرين يف وجه 

ال�ُسطة واأمام و�سائل االإعالم.

اإىل  جمرم" نزل  "اأخطر 
امليدان

املمث���ل العراق���ي كاظ���م القري�س���ي ال���ذي 
يف  جم���رم  اأخط���ر  دور  ب���اأداء  ا�س���تهر 
تاريخ الع���راق احلديث )اأب���و طر(، قال 
اإن "الفن���ان العراق���ي ه���و مواط���ن مث���ل 
االآخري���ن وما يعي�س���ه الع���راق االآن لي�ص 

بعي���دًا عنا وعن عائالتنا، واالإ�س���الحات 
التي نطالب بها يف �ساحة التحرير اإذا ما 
حتققت ف�ستم�ّص املجتمع العراقي ب�سكل 

عام ولي�ص فئة دون اأخرى".
واأ�س���اف: "التظاه���ر حال���ة �س���حية يف 
املجتمع���ات الت���ي ترغب حتقي���ق العدالة 
موؤ�س�س���ات  عم���ل  وتق���ومي  االجتماعي���ة 
الدول���ة واإبعاد الفا�س���دين عنه���ا واإيجاد 
حلول للم�س���اكل التي تعي�س���ها البالد منذ 
�سنوات، وهذا كل ما نريده ول�سنا �سوى 
اأنا�ص يعي�س���ون يف بلد ويريدون التمتع 

مبا توفره باقي البلدان ملواطنيها".

واأّكد القري�س���ي اأن "دور الفنان العراقي 
اأن  ه���ام، خا�س���ة  التظاه���رات  ه���ذه  يف 
والفن���ان  املثق���ف  اأن  يعلم���ون  اجلمي���ع 
حمّركان قوّيان يف اأّية عملية اإ�س���الحية 
ويج���ب اأن يقوم���ا بدورهما احلقيقي يف 
توعي���ة النا����ص وتثقيفه���م عل���ى املطالبة 

بحقوقهم".

جتمع الفنانني
خم�س���ة  العراقي���ون  الفنان���ون  ي�س���ري 
كيلومرات كل يوم جمعة و�س���ط حرارة 
�سديدة بغية الو�سول اإىل مكان التظاهر. 

واح���دة  جمموع���ة  �س���كل  عل���ى  ياأت���ون 
اأنا�س���يد واأهازي���ج ابتكروها.  ويرددون 
وحتّدث املخرج امل�سرحي ال�ساب حترير 
االأ�س���دي الذي عر����ص م�س���رحية "ب�ص" 
يف م���كان التظاهرات ع���ن اأهمية تثقيف 
النا�ص على التظاه���ر، وعن الدعوة التي 
وجهها الإقامة عمل م�سرحي ح�سد �سدى 
كب���ريًا يف بغ���داد. وق���ال اإنه بعد ن�س���ره 
اإعالنًا على في�سبوك عن عر�ص م�سرحية 
اإىل  ال�س���باب  من  الكثري  ح�س���ر  "ب�ص"، 
�س���احة التحرير، واملفارقة اأن اأكرثهم مل 
ميتلك جتربة يف امل�س���رح وبع�س���هم لهم 

جتربة ب�سيطة.
اللحظ���ة  تل���ك  يف  "�س���عرت  واأ�س���اف: 
باأهمية م�س���اركة الفن���ان يف التظاهرات، 
فوجوده يعطي زخمًا وثقة اأكر وي�سجع 
على اال�س���تمرار. لذا على الفنان اأن يوؤثر 
ب�سكل اإيجابي ويدعم التغيري بح�سوره 
ه���ذه  زرع  الفني���ة، وعلي���ه  وم�س���اركاته 
الثقاف���ة والت�س���جيع عليه���ا ودعمه���ا يف 
�س���احة التحري���ر وو�س���ائل االإعالم ويف 

مواقع التوا�سل االجتماعي كذلك".
رمب���ا �س���يدخل الفن���ان العراق���ي الي���وم 
مرحل���ة جدي���دة غري الت���ي كان عليها قبل 
باأوام���ر  ُمقّي���دًا  كان  ع���ام 2003 عندم���ا 
ال�س���لطة ومعر�س���ًا للرهي���ب واالعتقال 
يف اأّي���ة حلظة. اليوم �س���يجد نف�س���ه رغم 
الع���راق ج���زءًا  ال���ذي يعي�س���ه  اخل���راب 
م���ن جمتم���ع عان���ى احل���روب واالإرهاب 
والدمار على مدى �سنوات، واالآن يطالب 

بالتغيري.

انت�سار �سوق الكتب يف �ساحة التحرير

ــــــرى لــال�ــصــتــعــارة  ــة واأخ ــي ــاع ــم ــم لـــلـــقـــراءة اجل ــي خ

ــة يف تـــظـــاهـــرات تــ�ــصــريــن ــل ــاع ــة ف ــارك ــص ــ� ـــون.. م ـــي ـــعـــراق ــون ال ــان ــن ــف ال

فعالي��ات ثقافي��ة ومدنية عدة برزت يف �س��احة التحري��ر واملحافظات املنتف�س��ة بوجه ال�س��لطات التي غيبت كل 
حقوق املواطن على مر 16 �سنة. مثل هذه الفعاليات هي اي�سا للتاأكيد على االحتجاج ال�سلمي والغاية الرئي�سة منه 
وهي زيادة الوعي بني �س��فوف املجتمع. عند التواجد يف �س��احة التحرير فانك �ست�س��اهد خيم خم�س�س��ة للقراءة 

اجلماعية واأخرى ال�ستعارة الكتب فيما هناك ر�سيف لبيع الكتب يف نفق �سارع ال�سعدون.


