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ويق���ول املواط���ن م�شطف���ى ح�ش���ن ، 
اث���ر  "انقط���اع خدم���ة االنرتن���ت  ان 
علينا ب�شكل كامل"، مطالبا "اجلهات 
ف���ورا الن  باع���ادة اخلدم���ة  املعني���ة 
قطعه���ا ال يوؤث���ر �شيئ���ا عل���ى ار����س 

الواقع". 
حمم���د  ح�ش���ام  املواط���ن  اك���د  فيم���ا 
ل���� ال�شومري���ة ني���وز، وال���ذي يعم���ل 
�شائق تك�ش���ي ويعتمد على االنرتنت 
يف عمل���ه، انه "م���ع كل ازمة ي�شهدها 
بقط���ع  احلكوم���ة  تق���وم  الع���راق 

االنرتنت من دون االكرتاث للخ�شائر 
الت���ي نتكبده���ا يوميا ب�شب���ب ذلك"، 
مت�شائ���ا "اىل مت���ى ن�شتمر على هذا 
الو�ش���ع ال���رديء وامل�شوؤول���ون غري 

مبالني لذلك؟".
كما ا�شار املواطن عمار العاين والذي 
ميتل���ك �شركة للتحوي���ات املالية اىل 
ان "اخل�شائ���ر الت���ي نتكبده���ا يوميا 
م���ن اج���راءات ه���ذه احلكوم���ة تقدر 
باملاي���ني"، مت�شائ���ا "ه���ل �شتق���وم 

احلكومة بتعوي�شنا؟؟".

ويقدر مراقبون حجم اخل�شائر التي 
تكّبدته���ا ال�شركات والبن���وك وقطاع 
االأعم���ال عمومًا يف الع���راق مبا بني 
40 و50 ملي���ون دوالر يوميًا، جراء 
عم���وم  يف  االإنرتن���ت  خدم���ة  قط���ع 
موؤهل���ة  اخل�شائ���ر  وه���ذه  الب���اد. 
قط���ع  ا�شتم���رار  حال���ة  يف  للزي���ادة 
االإنرتنت خال االأي���ام املقبلة ح�شب 
قي���ادات منظمات مال واأعمال.  وقال 
م�شوؤول ب���ارز ان "القط���اع اخلا�س 
انقط���اع  م���ن  ت�ش���ررًا  االأك���ر  ه���و 

االإنرتن���ت، وم���ن غري املعل���وم ما اإذا 
�شيج���ري تعوي�شه عن تلك اخل�شائر 
اأم ال؟"، مبين���ًا اأن "�شركات ال�شياحة 
والهاتف املحم���ول والتحويل املايل 
واال�شترياد والبنوك و�شوق االأ�شهم، 

اأبرز املت�شررين يف الباد".
وا�ش���اف اأن "عملي���ات حتويل مالية 
مبايني الدوالرات جتري يوميًا من 
خال امل�شارف وجميعها توقفت، ما 
يعن���ي تكبد ه���ذه امل�ش���ارف خ�شائر 
ج�شيمة، ف�شًا ع���ن قطاعات اأخرى، 

مث���ل خط���وط النق���ل اجل���وي الت���ي 
تعتمد على احلجز االإلكرتوين".

يف  املتح���دة  االأمم  ممثل���ة  وعلق���ت 
الع���راق جينني هين����س با�شخارت، 
ام�س االول الثاثاء، على قطع خدمة 
االإنرتنت وحج���ب و�شائل التوا�شل 
االجتماعي.. وقالت با�شخارت، يف 
بيان لاأمم املتحدة، اإن "االإغاق غري 
املعلن لاإنرتن���ت وو�شائل التوا�شل 
االجتماعي، يعد جت���اوزًا على حرية 

التعبري".

باع���رتاف اجلميع وبحماية الد�شتور فان من ح���ق املواطن العراقي التظاهر 
واب���داء ال���راأي واملطالب���ة ب���كل ما يخ����س حيات���ه وم�شتقبل���ه والوطن، ومن 
واج���ب القوات االمني���ة اأن توفر له االأمن الكايف لك���ي ي�شتطيع ممار�شة حقه 
الد�شت���وري. ان التظاه���ر ممار�شة دميقراطية تتمتع به���ا كل املجتمعات التي 
تعي����س يف كن���ف انظم���ة دميقراطية حت���رتم �شعوبه���ا وترعاه���ا وتوؤمن لها 

احلماية يف ممار�شة هذا احلق.
ال���ذي ج���رى يف االحتجاج���ات االخ���رية، باخت���اف وجه���ات النظ���ر، هو ان 
الق���وات االمني���ة ا�شتخدم���ت يف تفريقه���ا للمتظاهري���ن اطاق���ات الر�شا�س 
احل���ي باعرتاف �شهود عيان كانوا من �شمن اجلمه���ور املحتج، وراأيناها من 
خ���ال النقل املبت�شر واجلزئي للتظاه���رة، راأينا جرحى ودم باعيننا و�شمعنا 
ازي���ز الر�شا����س احل���ي باآذاننا، ومل نك���ن بحاجة ملتحدث ر�شم���ي لكي يكذب 
علين���ا ويقول ان م���ا ت�شاهدوه وم���ا ت�شمعوه حدث ب�شب���ب الفو�شى وتعدي 

املتظاهرين على القوات االمنية.   
نقول ان اختاق انواع العوار�س واحلجج ملنع املتظاهرين من ابداء راأيهم، 
ومن���ع و�شائ���ل االع���ام م���ن تغطية احل���دث  وحتطي���م الكام���ريات ال�شغرية 
وحم���اوالت من���ع الت�شوي���ر كان ا�شتف���زازا وخرق���ا حل���ق التظاه���ر وح���ق 
احل�ش���ول على املعلوم���ة التي ن�س عليه���ا امل�شرع العراق���ي، وهي نقطة غري 
خافي���ة بني الكتل املت�شدية لقي���ادة العملية ال�شيا�شي���ة يف الباد، ورغم ذلك 
قاب���ل املتظاهرون هذه اال�شتفزازات ب���روح ان�شباطية عالية، واظهروا وعيا 
عالي���ا مبنعهم الي حماولة لرف���ع �شعارات ا�شتفزازية مث���ل ا�شقاط النظام اأو 

احلكومة. 
ان اخلروق���ات الت���ي ح�شلت من جان���ب بع�س املتظاهري���ن مل تكن مب�شتوى 
ا�ش���دار االوامر با�شتخ���دام الر�شا�س احلي بوج���ه املتظاهرين، الذين كانت 

مطاليبهم م�شروعة وواقعية باعرتاف اجلميع. 
 ملاذا اطاق الر�شا�س والقنابل امل�شّيلة للدموع؟ 

عل���ى هذه احلكومة  ان جتيب ع���ن �شكل ونوع ولون اخلطر الذي ا�شت�شعرته 
اىل الدرج���ة التي دعاها فيها اىل ا�شتخدام العن���ف بهذه الدرجة، والذي ادى 
ب���دوره اىل رف���ع �شقف املطالب وح���دوث بع�س الفو�شى وزي���ادة مروعة يف 

عدد القتلى واجلرحى!!.
اما يف املحافظات فقد ا�شتخدم العنف املفرط وادى اىل �شهداء واحراق مبان 
واىل فو�شى تبادل فيه���ا اجلميع االتهامات ب�شاأن، امل�شبب وامل�شببني العمال 
العن���ف، لكن احلقيقة االأكيدة ان القوات االمنية يف بغداد ومعظم املحافظات 
ا�شتخدمت عنفا غري مربر اأدى و�شيوؤدي اىل زيادة االحتقان يف ال�شارع ويف 

القطيعة بني اجلمهور واحلكومات املحلية واالحتادية..
ان االعت���ذار للعراقيني جميعا وفتح حتقيق عن امل�شببني ومعاقبتهم ب�شفافية 
�شي�شاع���د رمب���ا على ان ن�شاهد �شورة اخرى لقواتن���ا االمنية يف التظاهرات 

املقبلة..!!

ن�ش���رت الفنان���ة العراقي���ة رحم���ة ريا����س من�ش���ورا ع���رب 
ح�شابه���ا الر�شم���ي عل���ى ان�شتغ���رام، عب���ارة ع���ن لقط���ات 
م�ش���ورة من تظاهرات �شاحة التحري���ر يف بغداد املكتظة 
بح�ش���ود املتظاهرين، وو�شعت عليه���ا اأغنيتها: نازل اآخذ 
حقي. وكتبت يف من�شور على ان�شتغرام، قد تت�شاءلون ما 
�شبب تظاهر العراقيني... وتابعت: العراقيون �شئموا من 
اال�شط���رار اإىل العي�س يف بلد ال م�شتقب���ل لهم فيه اأ�شا�ًشا 
ب�شبب االفتقار اإىل العمالة، والتنمية، واخلدمات العامة، 
والبن���ى التحتي���ة، والرعاية الطبية، ومعاي���ري التعليم... 
وذلك رغ���م امت���اك البلد ثروة نفطي���ة هائل���ة! واأ�شافت: 

الأول م���رة من���ذ �شنوات، جتم���ع العراقيون بغ����س النظر 
عن دينهم وعرقهم وعمرهم ونوعهم. كلهم جنًبا اإىل جنب 
يحلم���ون مب�شتقبل حيث مل يعد عليه���م اأن يكونوا غرباء 
يف وطنهم. وختمت بالقول: دعونا ن�شاعد العراقيني على 

البقاء متحدين وم�شاركة ق�شتهم لرفع الوعي بق�شيتهم.
االحداث:  وح���ي  م���ن  بها�شتاغ���ات  املن�ش���ور  #واأرفق���ت 
و   ، #نازل_اخذ_حق���ي  و   ، #العراق_ينتف����س 
م�شاه���دة  ن�شب���ة  املن�ش���ور  ه���ذا  ون���ال  #نريد_وط���ن. 
عالي���ة فاقت ال���� 29 األف، كم���ا وتفاع���ل متابعوها معه يف 

التعليقات.

ا�ستمرار انقطاع االنرتنت "غري املعلن" و�سط 
انتقادات وخ�سائر باملاليني

ال للر�سا�ص والقنابل... 
نعم للتظاهر ال�سلمي

رحمة ريا�ص: لهذا ال�سبب يتظاهر العراقيون

ماتزال خدمة االنرتنت مقطوعة لليوم الثالث على التوايل، يف وقت مل ت�س��در اجلهات الر�س��مية اي تو�سيح ب�ساأنها. 
وقطعت خدمة االنرتنت ب�سكل مفاجئ ومن دون �سابق انذار يف عموم مناطق العراق با�ستثناء اقليم كرد�ستان. وادى 
هذا االجراء الذي تكرر يف العراق مع كل ازمة ي�سهدها، انتقادات املواطنني الذين اعتمدوا ب�سكل �سبه كامل على هذه 

اخلدمة يف حياتهم اليومية.

اإىل جانب نقابة املعلمني، 
حتّولت نقابة املحامني اإىل اأكرث 

التجمعات املهنية ن�ساطًا يف دعم 
التظاهرات امل�ستمرة منذ مطلع 

ت�سرين االأول املا�سي، حيث 
اأعلن حمامون عرب نقابتهم اأو 

ب�سكل منفرد، تقدمي اخلدمات 
القانونية ل�سحايا التظاهرات 

وذويهم، ف�ساًل عن اخلدمات 
اال�ست�سارية التي يقدمها 

حمامون مل�ساعدة املتظاهرين يف 
�سياغة مطالبهم.

اأع�ش���اء نقاب���ة املحامني ك�ش���روا يف وقت 
مبك���ر حاج���ز من���ع التجمه���ر يف �شاح���ة 
التحري���ر، ح���ني نزل���وا اإىل ال�شاح���ة يف 
االأول  ت�شري���ن  م���ن  والع�شري���ن  الثال���ث 
املا�ش���ي، قب���ل يوم���ني م���ن تظاه���رة )25 

ت�شرين االأول 2019(.
وبع���د انط���اق التظاه���رات، تب���دو خيمة 
اعت�ش���ام نقاب���ة املحامني، كاإح���دى اأن�شط 

اخليمات يف دعم م�شار االحتجاجات.

 فيم���ا اأك���د حمام���ون اأنه���م م�شتمرون يف 
مهم���ة اأ�شا�شية، وهي ماحق���ة املتورطني 

بقتل املتظاهرين عرب ال�شبل القانونية.
املحامي ح�ش���ني ال�شعدون، ج���دد دعوات 

اجلرح���ى  اأو  ال�شحاي���ا  ل���ذوي  النقاب���ة 
مبراجع���ة خيمة املحام���ني، للم�شاعدة يف 
رفع دعاوى قانونية للمطالبة بالك�شف عن 
املتورطني بعمليات القمع غري القانونية.

خيمة اعت�سام املحامني.. دفاع وتظاهر ومالحقة »القتلة«

خيبة امل حقيقية للعراقني واملراقبني من ا�ستخدام 
القوات االمنية للر�سا�ص والقنابل امل�سّيلة للدموع يف 

تفريق االحتجاجات التي اندلعت جمددا يوم 25 ت�سرين 
االول، بعد ان ا�سرت احلكومة على تفريق تظاهرات 

االول من ت�سرين االول با�ستخدام الر�سا�ص �سد 
املتظاهرين ال�سباب والذي ادى اىل مقتل ما يقارب ال�150 

متظاهرا وجرح االآالف! 
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 د. ح�سني الهنداوي 

واأب���رز النق���اط الت���ي ين����س امل�ش���روع اخلا����س 
بقان���ون انتخاب جمل�س الن���واب ل�شنة 2019، ما 

يلي: 
- االنتخاب حٌق لكل عراقي، توافرت فيه ال�شروط 
املن�شو����س عليها يف هذا القانون، بغية  ممار�شة 
ه���ذا احلق، من دون متاي���ز يف اجلن�س اأو العرق 
اأو  الدي���ن  اأو  الل���ون  اأو  االأ�ش���ل  اأو  القومي���ة  اأو 
املذه���ب اأو املعتقد، اأو متايز يف الراأي اأو الو�شع 
االقت�ش���ادي اأو احلال���ة االجتماعية. وميار�س كل 
ناخب حقه يف الت�شويت لانتخاب ب�شورة حرة 
و�شرية ومبا�شرة و�شخ�شية، ويحظر الت�شويت 

باالإنابة.
وت�شرتط امل���ادة-5- يف الناخب اأن يكون: اأواًل- 
عراق���ي اجلن�شية، وكامل االأهلية القانونية، واأمّت 
الثامنة ع�شرة �شنة من عمره يف ال�شنة التي جتري 
فيه���ا االنتخاب���ات، وم�شجًا يف �شج���ل الناخبني 
وفق���ًا الأحكام هذا القان���ون واالأنظمة والتعليمات 

واالإجراءات التي ت�شدرها املفو�شية.
- ويج���ري االق���رتاع يف ي���وم واح���د يف عم���وم 
دد االق���رتاع ل�شاعات  االأرا�ش���ي العراقي���ة. وال ميمُ
اإ�شافي���ة بع���د انتهاء وقته املح���دد يف اليوم الذي 
يج���ري فيه االق���رتاع مهم���ا كان ال�شب���ب. ويحدد 
رئي����س اجلمهوري���ة موعد االنتخاب���ات مبر�شوم 
جمه���وري، بع���د التن�شي���ق م���ع جمل�س ال���وزراء 
واملفو�شية، ويمُعلن عن موعدها بو�شائل االإعام، 
قب���ل ال�ش���روع باالق���رتاع مب���دة ال تقل ع���ن )90( 

ت�شعني يومًا.
وع���ن ح���ق الرت�شيح تن����س املادة-8 م���ن الف�شل 
الثال���ث، عل���ى اأن يمُ�ش���رتط يف املر�ش���ح لع�شوي���ة 
املجل�س اأن تتوافر فيه، ال�شروط الواجب توفرها 
يف الناخ���ب املن�شو����س عليها يف امل���ادة )5( من 
ه���ذا القان���ون، اإ�شافة اىل اأن ال يق���ل عمر املر�شح 
ع���ن )30( ثاث���ني �شنة عن���د الرت�شي���ح، واأن يمُعد 
���ْن ح�شل يف االأقل على ال�شه���ادة اجلامعية اأو  َ مممِ
م���ا يعادله���ا. واأن ال يكون م�شم���واًل بقانون هيئة 
امل�شاءل���ة والعدالة. وغري حمك���وم بجرمية خملة 
بال�ش���رف بحكم ق�شائي بات. وان ال يكون منتميًا 
اإىل اأفراد القوات امل�شلحة، اأو املوؤ�ش�شات االأمنية  
كاالأم���ن الوطن���ي، اأو جه���از مكافح���ة االإرهاب اأو 
قوات البي�شمركة اأو احل�شد ال�شعبي عند تر�شحه، 
وم���ن يرغب بالرت�شح من اأفراد ه���ذه املوؤ�ش�شات، 
مل���زم بتق���دمي ا�شتقالت���ه قب���ل موع���د االنتخابات 
مب���دة ال تقل عن ثاثة اأ�شه���ر، وال يحق له العودة 
اإىل الوظيف���ة بعد ذلك، �ش���واء فاز باالنتخابات اأم 

مل يفز.
كم���ا تن����س اأي�ش���ًا عل���ى اأن ال يك���ون املر�ش���ح من 
العامل���ني يف املفو�شية وب�شمنهم اأع�شاء جمل�س 
املفو�ش���ني ال�شابقني وامل���دراء العام���ني واملدراء 
ال�شابق���ني اإال بع���د انتهاء عملهم مب���دة ال تقل عن 

اأربع �شنوات كاملة. 

واجلدي���د يف هذا امل�ش���روع الذي ي���وزع الدوائر 
االنتخابي���ة عل���ى اأ�شا����س دائ���رة انتخابي���ة ل���كل 
حمافظة، تقلي�س جمل�س النواب اىل مائة و�شتني 

)160( مقعدًا، منها:
- مائة وع�شرون )120( مقعدًا للمحافظات، وفقًا 
حلدودها االإدارية احلالي���ة، وبح�شب ما دمُون يف 

اجلدول رقم 1 املرفق بهذا القانون. 
- ثاث���ون )30( مقعدًا بو�شفه���ا  )كوتا( للن�شاء، 

وفقًا للجدول رقم 2 املرفق بهذا القانون.
- ع�ش���ر مقاع���د )10( بو�شفها  )كوت���ا( للمكونات 
على اأ�شا�س العراق دائرة انتخابية واحدة، وكما 

ياأتي:-
اأ- املكون امل�شيحي )5( خم�شة مقاعد.

ب- املكون االإيزيدي )2( مقعدًا واحدًا.
ج- املكون ال�شابئي  املندائي )1( مقعدًا واحدًا.

د- املكون ال�شبكي )1( مقعدًا واحدًا.

ه�-  الكرد الفيلية )1( مقعدًا واحدًا.
وين����س امل�ش���روع عل���ى ان املقاع���د املخ�ش�ش���ة 
م���ن الكوتا للم�شيحي���ني واالإيزيدي���ني وال�شابئة 
املندائي���ة وال�شبك والكرد الفيلية تعد على اأ�شا�س 

دائرة انتخابية واحدة اأي لكل العراق.
اأم���ا الرت�شي���ح فيك���ون وف���ق القائم���ة املفتوح���ة، 
ويج���وز الرت�شيح الف���ردي، عل���ى اأن ال يزيد عدد 
املر�شحني يف القائمة عن ع���دد املقاعد املخ�ش�شة 

للدائرة االنتخابية.
ويحق للناخب الت�شويت لقائمة واحدة اأو ملر�شح 

واحدة وال يجوز الت�شويت الأكر من ذلك. 
وفيم���ا ال تقل ن�شبة متثيل الن�شاء يف املجل�س عن 
)25%( خم����س وع�شرين من املائ���ة، توزع املقاعد 

على الكيانات املتناف�شة على النحو االتي:
الدائ���رة  يف   املقاع���د  م���ن   %75 ���وزع  تمُ اأواًل- 
االنتخابي���ة، وفق اآلية  يمُعاد فيه���ا ترتيب ت�شل�شل 
املر�شح���ني جميعه���م يف  القوائ���م  كله���ا، تاأ�شي�شًا 
عل���ى عدد االأ�ش���وات التي ح�شل عليه���ا كل منهم، 
اأعل���ى  عل���ى  ح�ش���ل  َم���ْن  االأول  الفائ���ز  ويك���ون 
االأ�ش���وات يف جميع القوائ���م يف املحافظة �شمن 
الدائ���رة االنتخابية الواحدة  ب�ش���رف النظر عن 

القائمة، وهذا ينطبق على بقية املر�شحني.
ثاني���ًا- توزع ال���� 25% م���ن املقاع���د املتبقية، على 
القوائم من املجموع الكلي لا�شوات التي ح�شلت 
عليها كل  قائم���ة، يف الدائرة االنتخابية الواحدة 
وفق���ا لنظ���ام ) �شان���ت ليك���و 1 – 3 – 5 – 7 – 9 
-  ال���خ (، وذلك باعادة ترتي���ب ت�شل�شل مر�شحيها 
ا�شتنادا على عدد االأ�شوات التي ح�شل عليها كا 
منهم، ويكون الفائ���ز االأول من يح�شل على اأعلى 

االأ�شوات، وهكذا بالن�شبة لبقية املر�شحني.
ثالث���ًا: كوت���ا الن�ش���اء: تك���ون الفائ���زة االأوىل َمْن 
�شلت على اأعلى االأ�شوات بني املر�شحات �شمن  حمُ
الدائرة االنتخابية الواح���دة وب�شرف النظر عن 
القائمة، وهكذا لبقية املر�شحات الفائزات وح�شب 

عدد االأ�شوات التي ح�شل عليها كل منهن.
وه���ذه التق�شيم���ات تو�شحها اجل���داول املقرتحة 

التالية:

ملحق جدول رقم 1: جدول مقاعد المحافظات

عدد املقاعداملحافظةت
26بغداد1
10نينوى2
9الب�شرة3
8ذي قار4
7بابل5
 8ال�شليمانية6
  7االأنبار7
  7اأربيل8
 4دياىل9

 4كركوك10
 4�شاح الدين11
النجف 12

اال�شرف
4

 4وا�شط13
4القاد�شية14
4كرباء املقد�شة15
3دهوك16
4مي�شان17
3املثنى18

120املجموع

ملحق جدول رقم 2: جدول كوتا مقاعد الن�ساء

عدد املقاعداملحافظةت
6بغداد1
3نينوى2

3الب�شرة3
2ذي قار4
2بابل5
ال�شليمانية 6

)وحلبجة(
2

1االأنبار7
1اأربيل8
1دياىل9

1كركوك10
1�شاح الدين11
النجف 12

اال�شرف
1

1وا�شط13
1القاد�شية14
كرباء 15

املقد�شة
1

1دهوك16
1مي�شان17
1املثنى18

30املجموع

ملحق جدول رقم 3: المجموع الكلي للمقاعد:

 عدد املقاعداملحافظةت
32     )26 + 6 بغداد1

للن�شاء(
13     )10 + 3 نينوى2

للن�شاء(
12      )9 + 3 الب�شرة3

للن�شاء(
10      )8 + 2 ذي قار4

للن�شاء(
9       )7 + 2 للن�شاء(بابل5
10      )8+ 2 ال�شليمانية6

للن�شاء(
8        )7 + 1 االأنبار7

للن�شاء(
8       )7 + 1 للن�شاء(اأربيل8
 5       )4 + 1 دياىل9

للن�شاء(
 5       )4 + 1 كركوك10

للن�شاء(
�شاح 11

الدين
 1 + 4(       5 

للن�شاء(
النجف 12

اال�شرف
5       )4 + 1 للن�شاء(

5       )4 + 1 للن�شاء(وا�شط13
5       )4 + 1 للن�شاء(القاد�شية14
كرباء 15

املقد�شة
5       )4 + 1 للن�شاء(

4       )3 + 1 للن�شاء(دهوك16
5       )4 + 1 للن�شاء(مي�شان17
4       )3 + 1 للن�شاء(املثنى18

)120+30 املجموع
للن�شاء+10 

للمكونات( 160

اأم���ا م�ش���ودة م�ش���روع قان���ون املفو�شي���ة العلي���ا 
 2019 ل�ش��ن���ة  اجلدي���د  لانتخاب���ات  امل�شتقل���ة 

فتقرتح ما يلي:
امل�شتقل���ة  العلي���ا  املفو�شي���ة  قان���ون  اإلغ���اء   -
وكاف���ة   2007 ل�شن���ة   )11( رق���م  لانتخاب���ات 
تعديات���ه وجميع االأنظم���ة والتعليمات ال�شادرة 
مبوجبه، م���ن تاريخ نفاذ هذا القانون الذي ينظم 
كاف���ة اعمال املفو�شية العليا امل�شتقلة لانتخابات 

يف العراق.

- املفو�شية العليا امل�شتقلة لانتخابات هيئة مهنية 
حكومي���ة م�شتقلة وحماي���دة تتمت���ع بال�شخ�شية 
املعنوية وه���ي اإذ تخ�شع لرقاب���ة جمل�س النواب 
م�شتقل���ة يف كاف���ة اجراءاتها وقراراته���ا عنه كليًا 
م���ا عدا اجلان���ب الرقاب���ي  ومتلك وحده���ا �شلطة 
و�ش���ع االأ�ش�س والقواعد املعتمدة يف االنتخابات 
واال�شتفت���اءات االحتادي���ة واالإقليمية املحلية يف 
جمي���ع اأنح���اء العراق ل�شم���ان تنفيذه���ا ب�شورة 
عادلة ونزيهة، وكذلك االأ�شراف على جميع اأنواع 
االنتخابات واال�شتفت���اءات االحتادية واالإقليمية 
ويف املحافظ���ات غري املنتظم���ة يف اإقليم. وكذلك 
القي���ام باالإع���ان وتنظي���م وتنفي���ذ كاف���ة اأن���واع 
االنتخاب���ات واال�شتفت���اءات االحتادي���ة واملحلية 
يف املحافظات غ���ري املنتظمة باإقليم وامل�شار اليها 
يف الد�شتور يف جمي���ع اأنحاء العراق، فيما تقوم 
هيئة االأقاليم لانتخابات بالتن�شيق والتعاون مع 
املكت���ب الوطني مبهام االإدارة والنظم االنتخابية 
االإقليمية واملحلية اخلا�شة باالإقليم حتت اأ�شراف 

املفو�شية الع��ليا امل�شتقلة لانتخابات .
وتتاألف املفو�شية من جمل�س املفو�شني  واالإدارة 
، حي���ث يتاأل���ف جمل����س املفو�ش���ني  االنتخابي���ة 
م���ن ت�شع���ة اأع�ش���اء اثن���ان منه���م عل���ى االأقل من 
القانوني���ني عل���ى اأن يكون���وا جميع���ًا م���ن ذوي 
االخت�شا����س واخل���ربة وامل�شه���ود له���م بالكفاءة 
والنزاه���ة واال�شتقالي���ة ال�شيا�شي���ة م���ع مراعاة 
متثي���ل الن�شاء. وي�شرتط م�ش���روع القانون فيمن 
ير�ش���ح ملجل�س املفو�شني ان يك���ون عراقيًا مقيمًا 
يف الع���راق اإقامة دائمي���ة، وحا�شًا على ال�شهادة 
اجلامعية االأولية على االأقل، وان ال يقل عمره عن 
خم�شة وثاث���ني عامًا، وح�شن ال�شرية وال�شلوك، 
وم���ن ذوي الكف���اءة واخل���ربة يف جم���ال العم���ل 
االإداري، وم�شتق���ًا من الناحي���ة ال�شيا�شية، واأن 
ال يكون م�شمواًل بقانون امل�شاءلة والعدالة اأو من 
اأث���رى على ح�ش���اب املال الع���ام اأو ارتكب جرمية 
بح���ق ال�شع���ب اأو من منت�شبي االأجه���زة القمعية، 
كما ان ال يكون حمكومًا بجرمية خملة بال�شرف.

وين�س امل�ش���روع اأي�شًا عل���ى اأن ينتخب املجل�س 
يف جل�شت���ه االأوىل م���ن ب���ني اأع�شائ���ه وباأغلبي���ة 
خم�ش���ة م���ن اأع�شائ���ه عل���ى االأق���ل رئي�ش���ًا ونائبًا 
ومقررًا ومديرًا تنفيذيًا ال يتمتع بحق الت�شويت، 
واأن تك���ون والية رئي�س املجل����س ونائبه واملدير 
التنفي���ذي �شن���ة واح���دة قابل���ة للتجدي���د باأغلبية 
خم�ش���ة م���ن اأع�شائ���ه عل���ى االأق���ل. واإن رئي����س 
املجل����س ه���و املمث���ل القان���وين للمفو�شي���ة ول���ه 

مبوجب ذلك متثيلها اأمام الغري .
وميار����س رئي�س جمل�س املفو�ش���ني اأو من ينوب 
عنه �شاحيات حمددة وهي اإدارة اأعمال املجل�س 

التنظيمي���ة واالإدارية، واإعداد ج���دول اجتماعات 
املجل�س وعقدها وتروؤ�شها مبا يف ذلك اأي اجتماع 
يطلب���ه اأربعة من اأع�شاء املجل�س على االأقل، واأي 

مهمات اأخرى يكلفها به املجل�س.
الت���ي ميار�شه���ا املجل����س اىل  اأم���ا ال�شاحي���ات 
جانب امل�شادق���ة على هيكلي���ة االإدارة االنتخابية 
والتعيينات يف الوظائف العليا، ور�شم ال�شيا�شة 
املالي���ة للمفو�شي���ة وو�شع االأنظم���ة والتعليمات 
التي حتف���ظ للعملي���ة االنتخابي���ة نزاهتها، فهي: 
بالتع���اون  الناخب���ني  �شج���ل  وحتدي���ث  اإن�ش���اء 
والتن�شي���ق م���ع مكات���ب االأقالي���م واملحافظ���ات، 
وتنظي���م �شج���ل الكيان���ات ال�شيا�شي���ة وامل�شادقة 
عليها لغر�س خو�س االنتخابات ، وتنظيم �شجل 
قوائ���م املر�شحني لانتخاب���ات وامل�شادقة عليها ، 
واعتم���اد مراقب���ي االنتخاب���ات ووكاء الكيانات 
ال�شيا�شي���ة واالإعامي���ني ، والب���ت يف ال�ش���كاوى 
والطع���ون االنتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة 
للطع���ن اأمام هيئ���ة ق�شائي���ة متييزي���ة خمت�شة ، 
وامل�شادق���ة على اإجراءات الع���د والفرز  ثم اإعان 
النتائ���ج النهائي���ة لانتخاب���ات اأو اال�شتفتاء بعد 
امل�شادق���ة عليه���ا من اجله���ات الق�شائية املخت�شة 
با�شتثناء نتائ���ج انتخابات جمل����س النواب التي 

ت�شادق عليها املحكمة االحتادية العليا .
 تتوىل االإدارة االنتخابية م�شوؤولية تنفيذ االأنظمة 
والقرارات ال�شادرة من جمل�س املفو�شني واإدارة 
كافة الن�شاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي 
واالإجرائي عل���ى ال�شعيدين الوطني واالإقليمي . 
وما مل ين�س قانون املفو�شية العليا على عك�س ذلك 
ميلك املجل����س ال�شلطة احل�شري���ة حلل النزاعات 
الناجم���ة عن اإع���داد وتنفي���ذ االنتخاب���ات وطنية 
اإقليمي���ة اأو عل���ى م�شتوى املحافظ���ات ويجوز له 
اأن يفو����س ال�شاحي���ة ل���اإدارة االنتخابي���ة حلل 

املنازعات حلظة وقوعها .
م���ن جانبها تق���وم حمكمة التميي���ز بت�شكيل هيئة 
ت�شم���ى الهيئة الق�شائي���ة لانتخاب���ات تتاألف من 
ثاث���ة ق�ش���اة غ���ري متفرغ���ني للنظ���ر يف الطعون 
املحالة اإليها من جمل����س املفو�شني اأو املقدمة من 
قب���ل املت�شرري���ن من ق���رارات املجل����س مبا�ش���رة 
ا�شتئن���اف  يج���وز  .وال  الق�شائي���ة  الهيئ���ة  اىل 
الهيئ���ة  اأم���ام  اإال  النهائي���ة  املجل����س  ق���رارات 
الق�شائي���ة لانتخاب���ات . وعلى الهيئ���ة الق�شائية 
لانتخاب���ات الف�شل يف اال�شتئن���اف خال مدة ال 
تتجاوز الع�ش���رة اأيام من تاريخ اإحالة الطعن من 
قب���ل جمل����س املفو�شني . كم���ا اأن ق���رارات الهيئة 
الق�شائي���ة لانتخابات نهائي���ة وغري قابلة للطعن 

باأي �شكل من االأ�شكال .
وين����س م�ش���روع القان���ون عل���ى اأن يت���م اختيار 

جمل�س مفو�شني جديد للمفو�شية العليا امل�شتقلة 
لانتخاب���ات خ���ال م���دة ال تتج���اوز 30 ي���وم من 
تاري���خ امل�شادقة على هذا القان���ون. وهذه املهمة 
تتواله���ا االمم املتح���دة ع���رب اال�ش���راف املبا�ش���ر 

على: 
–  فتح باب الرت�شيح لع�شوية جمل�س املفو�شني 

اجلديد.
–    ت�شكي���ل جلن���ة خرباء مكونة من )15-10( 
خب���ريًا عراقيًا م���ن خمتل���ف انحاء الع���راق ومن 
اجلن�شني، تتوف���ر فيهم اخلربة والكفاءة واملهنية 
والنزاه���ة واال�شتقالية احلزبي���ة لدرا�شة ملفات 
املتقدم���ني للع�شوي���ة جمل����س املفو�ش���ني اجلديد 
عل���ى اأن تكم���ل عمله���ا خ���ال خم�ش���ة ع�ش���ر يومًا 
م���ن تاري���خ ت�شكيله���ا، يليه���ا اإج���راء مقابات مع 
اأف�ش���ل ثمانني مر�شح���ًا متقدم���ًا لع�شوية جمل�س 
املفو�شني اجلديد لغر����س اختيار اأف�شل ع�شرين 
مر�شح���ًا منهم على اأن يكونوا م���ن خمتلف اأنحاء 

العراق ومن اجلن�شني.
– ثم تقوم االأمم املتحدة مبهمة عر�س املر�شحني 
الت�شريعي���ة  ال�شلط���ة  عل���ى  االف�ش���ل  الع�شري���ن 
الر�شمي���ة العراقي���ة الأ�شتح�ش���ال م�شادقتها على 
اختي���ار �شبع���ة )9( اأع�ش���اء اأ�شلي���ني يف جمل�س 
املفو�ش���ني اجلدي���د للمفو�شي���ة العلي���ا امل�شتقل���ة 
لانتخاب���ات على اأن يكون بينه���م اثنان من اإقليم 

كرد�شتان و�شيدتان.
وللمفو�شية اال�شتعانة التقنية بخرباء دوليني يف 
جمال االنتخابات من منظمة االأمم املتحدة ح�شرًا 
يف مراح���ل اأعداد وحت�شري واإج���راء االنتخابات 
واال�شتفت���اءات وان تك���ون له���ا ميزاني���ة �شنوية 
م�شتقل���ة يت���م اإعداده���ا وفق���ًا لاأ�ش����س والقواعد 
املتعارف عليها تقرتح م���ن قبل جمل�س املفو�شني 
بالت�شاور م���ع وزارة املالية ي�شادق عليها جمل�س 
النواب وتدرج �شمن املوازنة العامة للدولة .كما 
اأن عل���ى جمل�س املفو�شني ن�ش���ر قراراته باللغتني 
العربي���ة الكردية خال 24 �شاعة وبالطريقة التي 
يحددها على اأن ال تتعار�س مع مواد هذا القانون. 
وبينم���ا يتكفل جمل����س املفو�شني باإع���داد تقارير 
ف�شلي���ة وتقدميه���ا اىل جمل����س الن���واب املنتخب 
، يج���ب اأن يراع���ى يف ت�شكي���ل املفو�شي���ة العليا 
لانتخاب���ات ما يحقق التوازن يف متثيل مكونات 

ال�شعب العراقي وف������قًا لاأنظمة والتعليمات .
وتن�س االأ�شباب املوجبة على اأن غر�س امل�شروع 
هو اجناز عمليات انتخابية مهنية وعادلة ونزيهة 
والإع���ادة الثق���ة واال�شتق���رار اىل عم���ل املفو�شية 
العليا امل�شتقلة لانتخاب���ات واحلفاظ على كفاءة 
العامل���ني فيه���ا وحتقيق الت���وازن يف موؤ�ش�شاتها 

مبا يتنا�شب مع دورها.

م�سروعا قانونني مقرتحني الإنقاذ العملية االنتخابية من املحا�س�سة
اأع��د الخبي��ر الدول��ي ف��ي االنتخاب��ات الدكت��ور ح�س��ين الهن��داوي 
م�س��روعي قانوني��ن جديدي��ن ق��د يتطلبها مع��ا قرار عراق��ي طارئ 
باإج��راء انتخاب��ات نيابي��ة مبك��رة اأحدهم��ا م�س��ودة قان��ون جدي��د 
النتخاب��ات مجل�ص ن��واب عراقي بتمثي��ل اأكثر عدال��ة ونزاهة يقوم 
عل��ى تقلي�ص عدد مقاعد مجل�ص الن��واب الى 160 مقعداً بداًل من 328 
حاليًا والمفتوحة لالرتفاع ح�س��ب اإرادة القوى ال�سيا�س��ية المهيمنة، 
فيما يحافظ على كوتا الن�س��اء المن�س��و�ص عليها في الد�ستور وهي ما 
ال يقل عن 25 % للن�س��اء، بهدف دعم تحقيق توزيع عادل لالأ�س��وات 
ي�س��من فر�ص الفوز الم�س��روع للقوائم الم�س��تقلة واالأف��راد، كما يقر 
الم�س��روع تمثي��اًل على الم�س��توى الوطني لالأقلي��ات، ويقل�ص هيمنة 
المال ال�سيا�س��ي وفر�ص التزوير والتالع��ب والتدخالت الالقانونية، 

ويحذف انتخابات العراقيين في الخارج.
اأما الم�سروع االآخر الموازي فيخ�ص اإن�ساء مفو�سية انتخابات انتقالية 
مهنية وم�ستقلة فعاًل ومح�سنة ب�سكل اأف�سل �سد التدخالت الداخلية 
والخارجية و�سد المحا�س�سة بكل اأ�سكالها والتالعب والتزوير، ويوؤكد 
اإمكانية اأن تت�سكل خالل �سهر وتجري االنتخابات المبكرة خالل مئة 

يوم اإذا قررت ال�سلطة الت�سريعية العراقية المعنية ذلك.
في ما يلي تقدم �س��حيفة )المدى( اأبرز جوانب م�س��روعي القانونين 
اللذين قدمهما الهنداوي وهو اأول رئي�ص لمفو�س��ية االنتخابات التي 
اأن�ساأتها االأمم المتحدة في عام 2004، وم�ست�سار دولي اأقدم لدى االأمم 
المتحدة �سارك في بعثات انتخابية دولية عديدة في هايتي وتون�ص 

والجزائر و�ساحل العاج ولبنان والبحرين. 
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  اإعداد / املدى 

يف خمتلف فرتات حياته �شهد املفكر والفيل�شوف  
االمريكي نعوم ت�شوم�شك���ي و�شارك بفاعلية يف 
العدي���د من احلركات االجتماعي���ة بدءًا من حركة 
احلق���وق املدني���ة يف �شتيني���ات الق���رن املا�شي، 
واحلرك���ة املناوئة حلرب فيتن���ام يف �شبعينياته، 
مرورًا بالن�شاالت العديدة �شد التدخل الع�شكري 
يف ال���دول االأخ���رى خ���ال الثمانيني���ات، وكذلك 
يف« املنت���دى االجتماع���ي العامل���ي« ال���ذي بداأ يف 
الت�شعينيات. لكن ت�شوم�شكي مع تقدمه يف ال�شن 
)ح���وايل الثمانني( مل يع���د قادرًا عل���ى امل�شاهمة 
يف تل���ك االأن�شطة بنف����س احليوية والزخم الذين 
كان عليهم���ا عندما كان اأ�شغ���ر �شنًا، مما ا�شطره 
لتكييف منط م�شاركته يف تلك احلركات حيث بات 
يركز اأكر على التحري�س من خال املحا�شرات، 
والن���دوات، والكتب، ومنها كتاب���ه الذي نعر�شه 
هن���ا، »احتل���وا«، وه���و اإ�شه���ام ن�ش���ط يف حرك���ة 
االحتج���اج العاملية، ي�شم م�ش���اركات ت�شوم�شكي 
يف حرك���ة »احتلوا«، منها ن����س حما�شرة األقاها 
يف اإحدى فعاليات »احتلوا بو�شطن« يف ت�شرين 
االأول  2011، ومقابل���ة اأجراه���ا مع اأحد الطاب 
املحتج���ني يف كانون الث���اين  2012 حول معنى 
»احتل���وا«، وكذل���ك حمادث���ة جماعي���ة اأجراها مع 
مئ���ات النا�شطني يف حركة »احتلوا« خال ال�شهر 
نف�ش���ه، وخطاب الحق ح���ول »احت���ال ال�شيا�شة 

مرييان���د،  جامع���ة  يف  االأمريكي���ة«  اخلارجي���ة 
واحتف���اء ق�ش���ري ب�شديق���ه وزميل���ه يف ح���ركات 

ين«. التهييج »هوارد زمِ
احل���ركات  يف  �ش���ارك  ال���ذي  وت�شوم�شك���ي 
االجتماعية على اختاف اأنواعها، متفائل بحركة 
»احتل���وا«، كم���ا اأنه �شدي���د الواقعية فيم���ا يتعلق 
بالتحدي���ات الت���ي تواجهه���ا، لكن���ه ال ين���ي يذّكر 
ق���ّراءه ومتابع���ي ن�شاط���ه ب���اأن جمي���ع احلركات 
االجتماعية ق���ادرة على الو�شول اإىل ما هو اأبعد 
مم���ا يعتقد اأفرادها، واأن الب���دء باخلطوة االأوىل 
يطلق الطاقات الكامن���ة يف تلك احلركات، والتي 
رمبا مل تك���ن تتخيل يوما اأنه���ا متلكها. ويناق�س 
ت�شوم�شك���ي مو�شوعات غاي���ة يف االأهمية مثل: 
نف���وذ امل���ال وتاأث���ريه عل���ى �شيا�ش���ات الوالي���ات 
املتح���دة، والثق���ل ال�شخ���م ل�«املجم���ع الع�شكري 
ال�شناع���ي«. وج�شع موؤ�ش�ش���ات امل�شاربة املالية 
العاملي���ة، ويرى اأن تلك الق���وى الثاث على وجه 
اخل�شو����س لي�شت من نوعي���ة القوى التي ميكن 
تفكيكه���ا ب�شهول���ة من خال اجلماه���ري املتجمعة 
يف امليادي���ن وال�شاح���ات العام���ة، واإمن���ا تتطلب 
جه���ودًا جبارة اأخرى ت�شطلع بها قوى جمتمعية 
ذات م�شلح���ة. ورغ���م ذل���ك يوؤك���د ت�شوم�شكي اأن 
االأعم���ال واالأن�شطة غري العنيف���ة، وغري املمولة، 
وغ���ري احلزبية التي انبثقت من متنزه« زاكوتي« 
ال�شه���ري يف مانهات���ن حيث ن�ش���ب اأع�شاء حركة 
»احتلوا وول �شرتيت« خيامهم لقربه من ال�شارع 

ال���ذي يعد معق���ل موؤ�ش�ش���ات امل���ال واالأعمال يف 
العا�شم���ة، ق���د جنح���ت يف تغ���ري لغ���ة اخلط���اب 
الع���ام املتعل���ق بالام�ش���اواة االقت�شادية. ويرى 
ت�شوم�شكي اأن ه���ذه الام�شاواة االقت�شادية هي 
نتاج 30 عامًا من احلرب الطبقية التي ا�شتنزفت 
ق���وى الطبق���ة الو�شط���ى، وت�ش���كل االآن �شغط���ًا 
رهيبًا عل���ى الفق���راء يف الواليات املتح���دة، واأن 

ال�شيا�ش���ات والتوجه���ات النيوليربالي���ة القائمة 
عل���ى اخل�شخ�شة، وفتح احل���دود اأمام التجارة، 
اأركان  م���ن  رك���ن  كل  اإىل  احل���رب  ه���ذه  حمل���ت 
املعمورة. ويقول اإن ال���دور الذي قامت به حركة 
»احتلوا« يف اأتون تل���ك احلرب كان بالغ االأهمية 
وق���د متثل يف �ش���د الهجمات املتاحق���ة التي قام 
به���ا الاعبون الكبار للنيوليربالية، والتعامل مع 

تداعيات هذه احلرب الطبقي���ة، ومعاجلة اآثارها 
الفادحة.

وم���ا يجعل من كتاب ت�شوم�شك���ي كتابًا �شيقًا هو 
ثراء املعلومات الت���ي يقدمها، وتنوع اهتماماته، 
وم���ا يتمتع به من خ���ربة �شيا�شية وا�شعة تن�شح 
به���ا اأ�شطر الكت���اب. وهو ال ي�شتم���د االأمثلة التي 
يقدمه���ا للتدلي���ل على �شواب وجه���ات نظره، من 

الداخ���ل االأمريك���ي فح�ش���ب، واإمن���ا م���ن اأماك���ن 
ومواق���ع يف خمتل���ف اأنح���اء الك���رة االأر�شي���ة. 
فعندم���ا يتحدث عل���ى ظاهرة االإع���ام املجتمعي 
مث���ا، فاإنه ي�شف منظرًا من ح���ي برازيلي فقري، 
ق���ام في���ه اإعامي���ون حمرتف���ون باإح�ش���ار عربة 
يف  واأوقفوه���ا  والتلفزي���وين  االإذاع���ي  للنق���ل 
ميدان عمومي، لعر�س »ا�شكت�شات« وم�شرحيات 
مكتوبة من قبل بع����س اأبناء املجتمع املحلي، ثم 
قاموا بجولة على االأقدام يف اأرجاء احلي ملقابلة 
م. وبعد  النا����س ومعرفة ردود اأفعاله���م على ما قدمُ
اأن قدم هذا املثال يت�شاءل ت�شوم�شكي عما اإذا كان 
من املمك���ن تطبيق �ش���يء مثل ه���ذا يف الواليات 

املتحدة؟
م���ن كتاب���ه املمت���ع يق���ول  ويف اجل���زء االأخ���ري 
احتل���وا«  حرك���ة«  اأجن���دة  اإن  »ت�شوم�شك���ي« 
وبرناجمه���ا ل���ن تر�شى مب���ا هو اأقل م���ن حتقيق 
جتدي���د كام���ل للمجتم���ع االأمريك���ي، وا�شتع���ادة 
دور اأم���ريكا يف الع���امل. وه���و يتح���دث يف ه���ذا 
اجل���زء لي�س فقط عن االأفكار الراديكالية لن�شطاء 
احلرك���ة، واإمنا عن ن�شاطاتهم كذل���ك فيقول: »اإن 
ج���زءًا مم���ا يح���دث ه���و اأن جمتمعات ح���رة مثل 
جمتمع���ات -احتل���وا- بات���ت ق���ادرة عل���ى العمل 
م���ن اأجل طريقة جديدة للحي���اة، وعلى ن�شر هذه 
الطريق���ة عل���ى اأو�شع نطاق ممك���ن، وهي طريقة 
ال تق���وم على تعظيم قيمة اال�شته���اك واإمنا على 

تعظيم القيم احلياتية«.

 عالء املفرجي

علي ح�سني عبيد
روائي

املثقفون العراقيون كان���ت وما تزال لهم وقفتهم 
امل�شاندة حلقوق املواطن، وطاملا اأعلنوا موقفهم 
اأو  ف���ردي  ب�ش���كل  لل�شلط���ة وذهب���وا  املعار����س 
جماع���ي عرب االحتادات والنقابات مثل )االحتاد 
الع���ام لاأدب���اء والكت���اب العراقي���ني( اإىل اإدان���ة 
املراوغة والت�شويف واملماطلة يف تنفيذ مطالب 
اجلماه���ري الوا�شح���ة، وهي مطال���ب تدخل يف 
اإط���ار احلق���وق املكفول���ة يف الد�شت���ور العراقي 
ويف املواثي���ق الدولية احلقوقي���ة املختلفة، نعم 
هنالك تلّكوؤ اأو تغا�ٍس عند بع�س املثقفني، وهذه 
مواق���ف فردي���ة تنتج عن ا�شطف���اف البع�س اإىل 
جان���ب بع����س االأح���زاب واحل���ركات ال�شيا�شية 
الداخلي���ة يف هيكلي���ة ال�شلط���ة واحلكوم���ة على 

وجه التحديد.
فنان���ون،  )اأدب���اء،  الع���ام  الثق���ايف  امل�شه���د  اأم���ا 
م�شه���د  فه���و  وغريه���م،  �شحفي���ون(  مفك���رون، 
م�ش���ّرف ويق���ف اإىل جان���ب ال�شع���ب يف حقوق���ه 
ومطالباته التي ب���داأت )يف املظاهرات الراهنة( 
خدمية، ومعاجلة البطالة، والفقر، لكنها �شرعان 
ما ارتفع���ت اإىل �شق���ف املطال���ب ال�شيا�شية التي 
ت�شمن���ت تغيريًا �شام���ًا للموؤ�ش�شات وال�شلطات 
الت�شريعي���ة  ال�شلطت���ني  عل���ى  تت���وزع  الت���ي 
والتنفيذي���ة خ�شو�ش���ًا، وهي اأه���داف ومطالب 
تعن���ي اإزال���ة الطبق���ة ال�شيا�شي���ة الفا�ش���دة التي 
ف�شل���ت على مدى عقد ون�شف م���ن ال�شنوات يف 
معاجلة م�ش���كات النا�س، واأ�شهم���ت يف ت�شكيل 
منظوم���ة ف�ش���اد اإداري وم���ايل خط���ري اأدى اإىل 
اإهدار مئات مليارات الدوالرات عرب اإدارة فا�شلة 
ل���روات الباد التي هيمن���ت عليها كتل واأحزاب 

�شيا�شية فا�شلة.
ال�ش���وؤال االأهم يف هذا املجال، ه���ل قام املثقفون 
بدورهم ال�شحيح يف م�شان���دة احلراك ال�شعبي 
احلكوم���ة  عل���ى  االحتجاج���ات  زخ���م  واإدام���ة 
والطبق���ة ال�شيا�شية الفا�شل���ة؟، اجلواب اإجماال، 
نع���م جن���ح املثقف���ون يف اتخ���اذ وتق���دمي موقف 
جيد، �شواء ع���رب احتاداتهم ونقاباتهم اجلامعة، 
اأو ع���رب مواقفهم الفردية، يدخ���ل يف هذا االإطار 
الن�شاط عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي، حيث 
ن�شط معظ���م املثقفني يف بلورة موقف عام يوؤّكد 
ب���اأن �شريحة املثقفني قامت ب���دور جيد، وهي ما 
ت���زال ما�شية يف هذا االجت���اه، لكن علينا اأن نقّر 
اأي�شًا باأن هنالك ثغرات هنا اأو هناك خ�شو�شًا ما 
يتعلق باملثقفني املرتبطني باجلهات التي ال توؤيد 
املظاه���رات، اأو على االأقل تطالب من ينت�شب لها 

باتخاذ موقف احلياد، واحلياد اليوم من احلراك 
ال�شعب���ي ال يختل���ف ع���ن التخندق �ش���د م�شالح 
الع���راق و�شعب���ه، م���ا يدع���و اجلمي���ع اإىل اإعان 
موق���ف وا�شح من دون ت���ردد ي�شاند ال�شعب يف 
وقفته امل�شرفة التي ت�شع���ى الإزاحة طبقة فا�شدة 

جثمت على �شدر العراق �شنوات طويلة.

�سالح عبا�ص
ناقد ت�شكيلي

من���ذ اإنط���اق التظاه���رات ال�شبابي���ة يف بغ���داد 
تزحزح���ت  الع���راق،  وجنوب���ي  و�ش���ط  وم���دن 
معادلة الفه���م عن م�شتقبل الب���اد، ووّلدت روؤية 
ا�شت�شرافي���ة جدي���دة، م�شبعة باأالم���ل والرجاء، 
بع���د اأك���ر من عق���د ون�ش���ف، م���ن االنته���اكات، 
وم�ش���ادرة اال�شتحقاق���ات، وا�شتغف���ال املجتمع 
واإ�شتغاله ب���ل واإهانته من خال و�شع اخلطط 
التعلي���م  اأ�ش����س  لتقوي����س  الرامي���ة  الق�شدي���ة 
وتدمري كل البنى ال�شناعية والزراعية، واإ�شاعة 
ثقاف���ة الف�ش���اد االإداري واملايل لتك���ون بديًا عن 
الثقافة الوطنية احلرة، حت���ى اإ�شتحالت احلياة 
العراقية نهبًا م�شتباح���ًا ل�شيا�شي ال�شدفة الذين 
جثم���وا على �ش���دور العراقيني منذ ع���ام 2003 

وحلد االن.
اإن احلوافز التي تدفع ال�شباب العراقي املتوثب،  
للتظاه���ر ال�شلمي كثرية، ولكنها حمقة ومنطقية 

وم�شوغ���ة بفه���م معم���ق ملعاين الطم���وح واالمل 
يف ني���ل اال�شتحقاق���ات م���ن الب���اد الغافية على 
ال���روات، ولاأ�شف فاإن االفاق���ني وجتار الدم مل 

يرتكوا فر�شة اأمامهم لتحرير طاقاتهم يف جماالت 
العم���ل واحلياة، ومبجرد نظرة �شريعة، �شنتاأكد 
ب���اأن جي���ل مابع���د 2003 مل يق���ع حت���ت �شغوط 
اأو العقائدي���ة املتداخل���ة  االيديلوجي���ا الفكري���ة 
�شمن حياة العراقيني ك�شياقات معتادة، بل وجد 
نف�شه يف عزلة وانقطاع وانك�شار با�شباب العوز 
امل���ادي واحلاجة لتاأمني الغ���د، الطموح، وعندما 
نفت�س يف م�شبب���ات االأفعال وردودها، املتباينة، 
�شنكت�ش���ف حتم���ا ه���ول اخل�شائ���ر الفادحة، من 
ج���راء �شيا�ش���ة االإق�ش���اء والتهمي����س والتغييب 
واالأهم���ال املق�ش���ود له���م، وعل���ى ه���ذا االأ�شا�س 
نراهم بروؤيته���م ال�شلمية يعر�شون �شدردورهم 
وروؤو�شهم لر�شا����س القنا�س وبقية االجراءات 

القمعية االخرى.
يب���دو اأن تظاه���رات ال�شب���اب االحتجاجية تاأخذ 
مدياته���ا االأبعد من خال وح���دة الراأي واأ�شلوب 
التح���دي املفعم���ة باجل���راأة وال�شجاع���ة املكفولة 
بح���ب الباد، والطموح نحو ر�شم خارطة طريق 
جديدة م���ن �شاإنه���ا االرتقاء مب�شتوي���ات احلياة 
العام���ة ومب���ا يواك���ب التطلع���ات احل�شارية يف 

العامل.
ينبغ����ي عل����ى املثقف����ني واالأدب����اء والفنانني ومن 

خمتل����ف االأجيال واالجتاه����ات امل�شاركة الفاعلة 
يف ه����ذا املع����رتك الذي يعن����ي مع����رتكا للوجود 
االإرادة  بق����وة  املن�ش����ودة  االآم����ال  وحتقي����ق 
والتح����دي، ولق����د مت����ادى امل�شتب����دون يف غيهم 
وعاث����وا يف الب����اد ف�ش����ادًا وجعل����وا م����ن م����دن 
لاأزب����ال وخرب����وا كل  كب����رية  الع����راق مكب����ات 
املعاين اجلمالي����ة الكامنة يف ال����روح العراقية، 
وعلى ه����ذا االأ�شا�س فاإن الوقفة امل�شرفة مع هذه 
التظاه����رات يعن����ي امل�شاركة الوطني����ة املخل�شة 
من اأج����ل م�شتقبل الب����اد واالم����ل املن�شود نحو 

تاأ�شي�س وطن حر ينعم اأبنائه بالعي�س الكرمي.
يج����ب عل����ى جمي����ع العامل����ني يف حق����ول االآداب 
والفن����ون يف داخ����ل العراق وخارج����ه امل�شاركة 
بالق����در املتاح لي�س ت�شامنا ولك����ن من اأجل اأخذ 
الدور املنا�ش����ب يف عملية التغي����ري اجلذري يف 

احلياة ال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية.

ري�سان اخلزعلي
�شاعر

كم����ا هو معروف ، اإنَّ املثقف الميلك عّدة ال�شاح 
، لكن����ه يتمرت�����س بوعيٍّ عالٍ  ق����ادرٍ  على الك�شف 
واالإكت�ش����اف بطريق����ةٍ  تتف����وق عل����ى املام�شات 
ال�شطحي����ة لاأح����داث والتح����والت التي حت�شل 
يف جمتمع����ه . وم����ن هن����ا يك����ون دوره حد�شيًا ، 
ق����ًا لغ����ريه ، اإن����ه ال�شوء  حتليلي����ًا ، واثق����ًا و�شابمِ

واملج�س يف الوقت ذاته .
املثق����ف  تفاع����ل  االأخ����ري  ال�شعب����ي  احل����راك  يف 
بدراية العارف م����ع طبيعة املحركات لهذا النوع 
م����ن احل����راك ، اأ�شبابه����ا ومبتغياته����ا ، وم����ن ثم 
تو�شيف احللول الناجع����ة ، وهكذا اأ�شاَر وكتَب 
و�شاه����َم ميداني����ًا الأنه ف����رد من املجتم����ع ولي�س 
ف����ردًا يف املجتمع ، اإاّل اأن هذا التفاعل مل يكن يف 
احل����د املطلق ، كون التباي����ن يف مواقف املثقفني 
مازال يحدُّ م����ن تكوين الروؤي����ة الواحدة نتيجة 
لت�شعب املناب����ع الثقافية والفكري����ة وال�شيا�شية 
وقّوة �شطوة ال�شيا�شي الطاغية التي ترى الفهم 
للتح����والت االجتماعي����ة وال�شيا�شي����ة والثقافية 
واالقت�شادية مبنظ����ار اآيديولوجي واحد بعيدًا 

عن املتغريات العاملية .
اأم����ا  وع����ي املثقف اإبداعي����ًا مع مراع����اة ماتقّدم ، 
ف����اإنَّ االرجحي����ة وا�شح����ة يف م�شان����دة احلراك 
املتنوع����ة  االأدبي����ة  امل�شارك����ة  ، حي����ث  ال�شعب����ي 
الداعمة : املقاالت ، الدرا�شات ، ال�شعر ، االأغنية 
، املحا�ش����رات ،   اللوح����ة ، اللق����اءات املرئي����ة ،  
تفعي����ل و�شائ����ل التوا�ش����ل االجتماع����ي وغريها 

الكثري.
اإنَّ املثقف����ني كتحديد اإح�شائ����ي ميثلون القّلة يف 
املجتم����ع ، ورغم هذه القّلة ، اإاّل انهم النوع الذي 
منح احلراك ال�شعبي معن����اه الفكري واجلمايل 

...

م���ث���ق���ف���ون ف����ي ����س���اح���ة االح���ت���ج���اج

نعوم ت�سوم�سكي  وحديث عن اأهمية االحتجاجات:

االعت�سامات  باتت قادرة على العمل من اأجل طريقة جديدة للحياة
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 احمد حداد 

ال يقطع �سوت التظاهرات 
يف �ساحة التحرير، و�سط 

العا�سمة بغداد، �سوى �سوت 
عجالت ال�"تك تك" التي 

تقتحم جموع املارة يف 
ال�ساحة وكذلك يف النفق 

املوؤدي اىل ج�سر ال�سنك وهي 
ت�سدر اأ�سواتا حتذيرية 
)هورنات( ا�ستعارتها من 

�سيارات االإ�سعاف وال�سرطة 
لتنبيه اجلموع ب�سرورة 

ف�سح املجال لالنتقال بينهم، 
حتى تكاد تكون الو�سيلة 

الوحيدة املخول لها ان تتجول 
داخل هذه املناطق، واملرحب 

بها يف كل امكنة االحتجاجات 
حتى اطلقت با�سمها ال�سعارات 
واالغاين تخليدا لدورها يف ما 

يجري.

ي�شتوقفن���ا حممد �شاحب م���ن مواليد عام 
)1988( وه���و �شاح���ب عجل���ة )ت���ك تك( 
يف �شاح���ة التحرير، وه���و ينقل �شخ�شني 
يف عجلت���ه ال�شغ���رية م���ن م���كان اىل اآخر 
توف���ري  اأعلن���ت  النف���ط  وزارة  "اإن  قائ���ا 
م���ادة البنزي���ن الأ�شح���اب عج���ات )الت���ك 
ت���ك(، جمان���ا من حمط���ة تعبئ���ة الكياين، 
ولكن���ه كام كاذب.. فقد ذهبت االآن وماأت 
خ���زان وقود التك تك )�شت���ة لرتات بنزين( 
مببل���غ ثاثة اآالف دينار وان���ا اعمل جمانا 
يف ه���ذه ال�شاحة"، مبينا "انه���م يتهموننا 
م���ن جه���ات  بعثي���ون ومدعوم���ون  بانن���ا 
خارجية وانا من مدينة ال�شدر، فهل هوؤالء 
املتواجدون مم���ن اأعمارهم دون الع�شرين 

عام���ا بعثي���ون ولديهم اجن���دة خارجية ام 
انهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم؟".

ويعك�س �شائق التك تك جانبا من الوعي يف 
كام���ه قائا اإن "من �شم���ن املطالب توزيع 
ح�شة من اأموال ال�شع���ب على ال�شعب، فا 
توجد دولة يف الع���امل ت�شتطيع ان توظف 
جمي���ع ال�شع���ب واخلريج���ني، ولك���ن نريد 
منهم فقط توزيع هذه احل�شة على ال�شعب 
الأنه���ا من خ���ريات بلدنا وثروات���ه ولي�شت 
هدية من احد". وخال جتوالنا يف �شاحة 
التحري���ر التي تعج بعج���ات التك تك التي 
اأ�شبح���ت "ايقون���ة" ه���ذه االحتجاج���ات، 
التقينا ب�شائق )تك تك( اآخر يدعى اإبراهيم 
"اإ�شع���اف"  عجلت���ه  واجه���ة  عل���ى  كت���ب 

و�شاألن���اه عن كيفية توفري االأموال ال�شرته 
وه���و متواجد يف ال�شاحة فق���ال " اإن عمله 
يف ال�شاح���ة يك���ون ا�شب���ه بالوجب���ات م���ع 
زمائه فه���و يذهب ل�شاع���ات معينة ليعمل 
وي�ش���رتزق ليكفي لقمة عي����س ا�شرته ومن 
ثم يعود مرة اأخرى لل�شاحة من اجل العمل 
جمان���ًا"، مبين���ا انن���ا "قراأن���ا يف �شفحات 
في����س ب���وك اننا نت�شل���م مبال���غ منها 100 
دوالر يومي���ا ع���ن وجودن���ا يف ال�شاح���ة، 
وكذل���ك نت�شل���م مبلغ )50 ال���ف دينار( عن 
كل جريح ننقله اىل امل�شت�شفيات وهو كام 
هدف���ه ت�شوي���ه غايتن���ا فنح���ن ال ن�شتجدي 
م���ن اح���د وامنا نعم���ل مل�شلح���ة بلدنا فقط 
وخلدم���ة اإخوانن���ا املتظاهري���ن وم�شاعدة 

اخوتنا يف االإ�شعاف واملفارز الطبية".
وا�شف���ل  كث���رية  ق�ش����س  التحري���ر  يف 
اجل�ش���ر امل���وؤدي اىل منطق���ة ال�شن���ك هناك 
معر�س فوتوغ���رايف يت�شابق فيه ال�شباب 
والبنات واغلبهم من طلبة الفنون اجلميلة 
ومتعاون���ني معهم لر�شم �ش���ور متثل حال 
االحتجاج���ات وواقع ما يج���ري وحمات 
التنظي���ف م�شتمرة وب�ش���كل منتظم يف كل 
مكان تنت�ش���ر فيه التظاه���رات، وتقول اآية 
طالب���ة االعدادية التي ت�ش���رتك مع عدد من 
طلب���ة الفن���ون اجلميلة انه���ا "تر�شم لوحة 
بالعل���م  ومت�شح���ة  الع���راق  جت�ش���د  فني���ة 
اىل  تت�شاع���د  اأرواح  ومعه���ا  العراق���ي 
ال�شماء، معناها اننا نقدم دماءنا وارواحنا 

وكل ما منل���ك من اجل الوط���ن"، مبينة ان  
لي�شت �شعبة  املتظاهرين  ه���وؤالء  "حقوق 
او م�شتحيلة فهناك االآالف ممن خرجوا هم 
خريجون وحملة �شه���ادات عليا.. اال يحق 

لهم ان يتم االإفادة منهم يف بلدهم؟".
التحري���ر وم���ا  ح���ني تتج���ول يف �شاح���ة 
الق�ش����س،  م���ن  العدي���د  جت���د  يجاوره���ا 
فهن���اك م���ن جل����س ليق���راأ كتاب���ا ليثبت ان 
االحتجاج���ات لي�ش���ت متخلف���ة او همجية، 
وهناك من يغني للوطن ويطلق ال�شعارات 
احلما�شي���ة، وعل���ى جه���ة اأخ���رى هناك من 
يقيم ماأمت���ا على اأرواح م���ن �شقطوا داخل 
ال�شاح���ة وهناك م���ن يقراأ الق���راآن وي�شعل 
ال�شم���وع، فيم���ا يعل���و الهت���اف م���ن ف���وق 

البناي���ة املعروف���ة باملطع���م الرتك���ي )جبل 
اح���د( �شع���ار "ابط���ال.. ابط���ال.. ذويل ال� 
عاجل�ش���ر" يف حماولة ل�ش���د ازر املحتجني 
الذي���ن يقفون على ج�ش���ر اجلمهورية وهم 
مبواجهة القوات االأمنية ملنعهم من حماولة 
تطويقه���م. وعلى ج�شر اجلمهورية ببغداد 
حكاية اأخرى، اإذ يتجمع خط الدفاع االأول 
من �شباب يرددون هتافات حما�شية واغان 
ت�شد م���ن ازرهم وه���م يقفون عل���ى م�شافة 
قريبة من القوات االأمنية التي تتخذ حاجزا 
مواجها لهم على اجل�شر الذي انت�شف بني 
الطرف���ني، وعل���ى انغ���ام "ياع���راق ترج���ع 
�ش���ي اكي���د بحيلك" ي�ش���ع بع����س ال�شباب 
�شريط���ا لتنظي���م تواج���د املحتج���ني داخل 

هذه املنطقة "اخلطرة" للدخول واخلروج 
منه���ا، كما ين���ام بع�س امل�شاب���ني على كتل 
و�شواتر ملتحفني ببع�س البطانيات، فيما 

يحمل املتواجدون هناك اعاما عراقية. 
االأ�شخا����س  اح���د  تواج���د  نظرن���ا  ولف���ت 
املعاق���ني والذي يحم���ل ا�شم "عل���ي" الذي 
�شاألن���اه عن �شب���ب تواجده يف ه���ذا املكان 
الذي ميك���ن ان تندلع في���ه املواجهات باأية 
حلظ���ة، فاأج���اب ب����"اإن التغي���ري يج���ب ان 
يح�ش���ل وال نخاف منهم... يجب ان يتغري 
احل���ال وال اأخاف من وج���ودي هنا، فل�شت 
اه���م م���ن الذي���ن ذهب���وا �شحايا م���ن اجل 
الوط���ن، و�شاأبقى هنا حت���ى نغري بيدنا كل 

�شيء".
ام���ا عل���ى ج���رف نه���ر دجل���ة حت���ت ج�ش���ر 
اجلمهوري���ة الذي ال يقل اأهمية عن اجل�شر 
نف�شه واملطعم الرتكي فهناك ق�ش�س اأخرى، 
اإذ يفرت����س البع�س حت���ت دعامات اجل�شر 
ال�شغ���رية،  بال�شنادي���ق  الغ���ذاء  وينق���ل 
واآخ���رون ينقل���ون كم���ا لعب���ة )البوبجي( 
املعروف���ة املياه والغذاء اىل اقرانهم بطرق 
غريبة ال يعرفها اال هم ومنها عبور اجل�شر 
من ا�شفل���ه لنقل هذه امل���واد، فيما من يقف 
على جرف النهر يحفرون اخلنادق ملواجهة 
القناب���ل امل�شيل���ة للدم���وع ويق���ول احدهم 
يتجاوز  ال  ال���ذي  هذا  بعمرن���ا  "ا�شبحن���ا 
الع�شري���ن مهند�ش���و خن���ادق"، فيم���ا يهزاأ 
جمموعة من ال�شب���اب الذين حفروا خندقا 
يقودهم �شخ�س ا�شمه "حممد" بالعمليات 
االأمنية التي جتري �شدهم قائا "هذا جيل 
البوبج���ي باق���ون هنا حت���ى النهاي���ة ولن 
نربح اماكننا... تعرفنا على نا�س جدد هنا 
و�شنبق���ى فكل �شيء متوف���ر هنا وا�شبحنا 
)ن�ش���وج( حينما ال يوجد يوم ال تطلق فيه 
القناب���ل امل�شيل���ة ونحم���ل معنا ع���ددا منها 
حت���ى ن�شمه���ا لن�شعر باالنتعا����س حينما ال 
تطلقه���ا الق���وات االأمنية علين���ا"، مبينا ان 
منع  اجل  من  ت�شن �شدهم  نف�شي���ة  "حربا 
ال�شب���اب ان ياأتوا اىل التظاه���رات، فنحن 
نري���د وطن".. وتردد ه���ذه املجموعة التي 
تع���د منوذج���ا ع���ن ح���ال املوجودين حتت 
ج�شر اجلمهورية اغان وهتافات وينهوها 

ب�شحكات عالية.

يوميات �ساحة التحرير

ق�س�ص حملة )نريد وطن(.. بين )تك تك( التحرير وفوتوغراف النفق
معاق على ج�سر اجلمهورية: لن نخاف.. وعلى اجلرف "جيل البوبجي": �سنعنا امل�ستحيل

مشاهدات من ساحة التحرير

بغداد / متابعة املدى 

يف معظ���م �شاح���ات امل���دن العراقي���ة، ن�شاه���د �شبانا 
ي�ش���ورون لقطات مث���رية لانتفا�شة، فيم���ا اأخرون 
يحملون اجهزة الابت���وب لي�شجلوا حلظات مثرية 
مما يجري، ويحاولون اي�شال �شوت املحتجني اىل 

العامل. 
وكعادته���ا يف كل مرة ومن���ذ اليوم االول من ت�شرين 
قرقو�شي���ة  وبق���رارات  احلكوم���ة  حاول���ت  االول، 
م�شحك���ة ان توق���ف زخ���م االحتجاج���ات م���ن خال 
قط���ع االنرتني���ت وحج���ب خدم���ة مواق���ع التوا�شل 
االجتماعي، وهو االم���ر الذي ادانته منظمات دولية 
حي���ث اك���دت االمم املتح���دة ان االنرتني���ت ح���ق من 

حقوق االن�شان.  
والنه���ا حكوم���ة خفيفة الظل فهي تفاج���ئ العراقيني 
يف كل م���رة باع���ان قط���ع االنرتني���ت وكان اآخره���ا 
يوم ام����س االول الثاث���اء حيث فوج���ئ العراقيون 
بانقط���اع �شبكة االنرتنيت يف ال�شاع���ة الثانية ع�شر 
ليا، ثم عاد �شب���اح ام�س االربعاء، ليعود القطع يف 

اللي���ل اي�شا وي�شتمر حتى حلظة كتابة هذا التقرير، 
حي���ث اكدت �شركات الهات���ف النقال انها تلقت اوامر 
بحج���ب خدم���ة االنرتنيت �شادرة م���ن مكتب رئي�س 
الوزراء وهو االمر الذي �شخر منه ا�شحاب التكاتك 
الذي���ن قال���وا يف ت�شريحات للمدى انه���م ال ميلكون 
�شفح���ات ملواقع التوا�شل االجتماعي.. وان احلياة 
ال�شعب���ة الت���ي كان���وا يعي�شونها والبح���ث عن لقمة 
اخلب���ز مل ي�شمح لهم مبثل ه���ذا الرتفيه.. وقال علي 
حميد �شائق تك تك كتب عليه »الثورة م�شتمرة حتى 
كن����س اجلميع« ان �شوته���م و�ش���ل اىل العامل، ولن 
تنف���ع حم���اوالت احلكوم���ة بالت�شييق عل���ى اجهزة 
االعام والف�شائيات وقطع االنرتنيت، فيما �شخرت 
النا�شطة ملياء علي من قرار قطع احلكومة لانرتنيت 
وقالت للمدى: »الغريب ان رئي�س الوزراء عادل عبد 
املهدي ين�ش���ر قراراته وخطاباته عن طريق �شفحته 
يف الفي�شب���وك، ومين���ع على العراقي���ني ان ين�شروا 
اآراءهم.. الي�شت هذه قم���ة الدميقراطية؟« وا�شافت 
ملياء ان معظم مكاتب امل�شوؤولني مزودة باالنرتنيت 
ومواقع التوا�ش���ل االجتماعي تعمل ب�شكل طبيعي، 

وهذا يوؤكد ان احلكومة تعامل ال�شعب باعتباره من 
طبقة دنيا، ال ي�شتحق احلرية.. �شباب اآخرون اكدوا 
انهم ا�شتطاعوا ان يخرتقوا املنع من خال من خال 
ا�شتخدام تطبيقات »يف بي اإن«. وقاموا بن�شر �شور 
واأ�شرط���ة الفيدي���و اخلا�ش���ة باملحتجني م���ن �شاحة 
التحري���ر نف�شه���ا يف بغ���داد ويف معظ���م �شاح���ات 
املحافظ���ات املحتج���ة، حي���ث يطال���ب املتظاه���رون 
املنا�ش���ب  فيه���ا  تت���وزع  الت���ي  باإ�شق���اط احلكوم���ة 

احلكومية.
يقول احمد ح�شن: كنت اأن�شر كل ما اأ�شاهده من قلب 
احلدث، لكي يعرف النا�س ما يجري يف بادي ب�شكل 
مبا�شر. ويوؤكد اأنه حري�س على توثيق االأحداث يف 
الوق���ت احلقيقي، كون احلكومة تعم���ل على ت�شويه 
اأخب���ار االحتجاجات، كما يفعل رئي����س الوزراء يف 
خطاباته التي يوؤك���د فيها على ان هناك موؤامرة �شد 
الب���اد، وي�شيف ح�ش���ن: من اأجل تفني���د املعلومات 

بن�شر اخبار تك�شف زيف  الرواية احلكومية.
 رائ���د نا�ش���ر، وه���و يعم���ل يف وح���دة طبي���ة داخل 
�شاح���ة التحري���ر، ق���ال اإن م�شوؤولي���ة ال�شب���اب يف 

متهم���ا  احلقيق���ة،  ن�ش���ر  ه���ي  االحتج���اج  �شاح���ات 
احلكوم���ة واجهزته���ا القمعي���ة  بال�شع���ي اإىل من���ع 
و�شائل االإعام املحلي���ة من نقل ما يجري يف �شاحة 
التحرير. ويوؤكد اأنه اأحيانًا ين�شر باللغة االإنكليزية، 
حت���ى يعرف العامل ماذا يج���ري يف العراق. ال�شباب 
املتواجدون يف �شاح���ات االحتجاجات ي�شتخدمون 
مواقع التوا�شل االجتماعي لنقل املعلومات واي�شا  
لتوجي���ه دع���وات مل�شاع���دة املحتج���ني، حي���ث ين�شر 
الكث���ري م���ن ال�شباب مطالب���ات  بتاأم���ني اأقنعة واقية 
من الغ���ازات اأو اغطية او طعام او يوجهون ر�شائل 
اله���دف منها التاأكي���د على ان االحتجاج���ات �شلمية، 
ويف كثري م���ن االحيان تلق���ى نداءاته���م ا�شتجابات 
كب���رية من املواطنني الذين يتواف���دون على �شاحات 
االحتجاج���ات ومعهم كل ما يحتاج���ه املتظاهر.. بل 
ان �شاح���ات االحتج���اج وباالخ�س �شاح���ة التحرير 
امت���اأت بخيام الطع���ام واماكن للمبي���ت تتوفر فيها 
كل االحتياج���ات اليومي���ة.. يق���ول �شاح���ب ت���ك تك 
مكتوب عليه »جمانا دعم���ا للمتظاهرين«: بهذه التك 

تك �شنهزم حكومة اخل�شراء ومعها الربملان.

اأ�سحاب التك تك ي�سخرون من حملة احلكومة �سد الفي�سبوك ويوؤكدون اأن �سوتهم  �سي�سل اإىل العامل 
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