
ال�شائعات،  ت�شديق  ع��دم  اإىل  ودع��ت 
فيها  كنت  التي  ال�شدة  "وحق  م�ؤكدة: 
اأنا بخري و�شحة جيدة، ومتت معاملتي 

ب�شكل ف�ق املمتاز".
���ش��راح��ي من  اإط�����اق  "مت  وت��اب��ع��ت: 
جمه�لني ومند�شني مل يعرف�ا اأنف�شهم 
يل لكي ال اأف�شحهم يف �شاحة التحرير.. 
اأم�س عندكم وغدًا اأمامكم اإن �شاء الله" 
ويتابعها  ا�شمها  بح�شب �شفحة حتمل 

نح� 8 اآالف م�شتخدم.
 وقالت ماري حممد يف ات�شال مع قناة 
انفرادي،  ال�"العربية"، كنت يف �شجن 
االإ���ش��اءة،  اأو  للتعذيب  اأت��ع��ر���س  ومل 
مبينة اأن الهدف من اعتقالها كان للتاأكد 
من عدم تلقيها دعمًا من جهات اأجنبية.

اأن املعاملة يف ال�شجن كانت  واأ�شافت 
اأنها  م�ؤكدة  م�شتقرة،  و�شحتها  جيدة 

لن ت�شارك جمددًا يف املظاهرات.
نا�شط�ن  ت����داول  ���ش��اب��ق،  وق���ت  ويف 
ع���راق���ي����ن ع��ل��ى م����اق���ع ال��ت���ا���ش��ل 
النا�شطة  اخ��ت��ف��اء  خ���ر  االج��ت��م��اع��ي 
اإح��دى  وه��ي  حممد،  م��اري  العراقية، 
امل�شاركات يف االحتجاجات وا�شتهرت 

يطالب�ن  الذين  املعت�شمني،  مب�شاعدة 
ال��ظ��روف  وحت�شني  ال��ن��ظ��ام  ب��اإ���ش��ق��اط 

املعي�شية املرتدية.
النا�شطني  ع��دد  و�شل  اخ��رى  جهة  من 

ب��دء  م��ن��ذ   26 ن��ح���  اإىل  امل��خ��ت��ط��ف��ني 
نا�شطني  ثاثة  قتل  كما  االحتجاجات. 
وج�د  عن  ف�شًا  وبغداد،  الب�شرة  يف 
نح� 400 معتقل بني نا�شط ومتظاهر 

وم����دون يف ج��ن���ب وو���ش��ط ال��ب��اد، 
ومن  ع��راق��ي��ة،  اأمنية  م�شادر  بح�شب 
ال��ن��ا���ش��ط��ات امل��خ��ت��ط��ف��ات، �شبا  اأب����رز 

املهداوي، قبل اإطاق �شراحها الحقًا. 
وط��ال��ب ن��ا���ش��ط���ن  احل��ك���م��ة  ام�س  
املغيبني  م�شري  عن  بالك�شف  االأربعاء، 
م�جهني  املتظاهرين،  من  واملختطفني 
املحلية  احل��ق���ق��ي��ة  للمنظمات  دع����ة 
التحري  للم�شاركة يف عملية  والدولية 

عنهم.
ب�����ش��اح��ة  وزع  ب���ي���ان  يف  واأ����ش���اف����ا 
ال��ن��داء  "ن�جه  ب���غ���داد  يف  ال��ت��ح��ري��ر 
امل��ن��ظ��م��ات  وج��م��ي��ع  ال��ق�����ش��اء  ل�شلطة 
بالتحري  واملحلية  الدولية  احلق�قية 
وامل�شاهمة يف الك�شف عن م�شريهم"، 
حرية  اح��رتام  �شرورة  على  م�شددين 
التعبري والتظاهر والتجمع واالعت�شام 
باعتبارها حق�قا كفلها الد�شت�ر جلميع 

العراقيني.
حمات  اأن  اإىل  ال��ن��ا���ش��ط���ن  واأ����ش���ار 
يف  للمتظاهرين  اجل��م��اع��ي  االع��ت��ق��ال 
ال��ع��ا���ش��م��ة ب��غ��داد وب��ق��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات 
للد�شت�ر  خمالفا  واإجراء  جرمية  "تعد 

وجميع العه�د وامل�اثيق الدولية".
اأدن���اه  ن��ذك��ر  اإذ  "اإننا  ال��ب��ي��ان  وت��اب��ع 
اأن  نبني  )املختطفني(  منهم  مبجم�عة 
معل�ماتنا غري مكتملة عنهم، لذا ننتظر 
مطالبتنا  تعزيز  يف  ت�شهم  معل�مة  اأية 

بالك�شف عن م�شريهم".
ون�����ش��ر ال��ن��ا���ش��ط���ن اأ���ش��م��اء ع���دد من 
املتظاهرين الذين خطف�ا بعد خروجهم 
من �شاحات التظاهر وهم كل من اأحمد 
رائ����د نعمة،  ال��ك��ع��ب��ي، و���ش��اك��ر  ع��ط��ا 
وح��ي��در رح��م��ن ح��ي��در، وع��م��ار ب�شري 
و�شالح  ن��اظ��م،  مثنى  وحممد  زي���دان، 
م��ه��د ي���ن�����س، وع��ل��ي ع��ب��د ال��ع��ك��ي��ل��ي، 
كرمي  وع��ل��ي  ن��ا���ش��ر،  ع���اوي  وح�شني 
اجل�راين، ويا�شر عادل كامل، واإيهاب 
حامت حبيب، وكرار حامت، واأحمد باقر 

جا�شم، وعمر ف�ؤاد، واحمد بقلي.
بال�ق�ف  االتهام  املتظاهرون  وي�جه 
جلماعات  االخ��ت��ط��اف  عمليات  وراء 
تت�رط  اإذ  للحك�مة،  داع��م��ة  م�شلحة 
اأم��ن��ي��ة ه��ي االأخ����رى بعمليات  اأج��ه��زة 
اعتقال بدون مذكرات ق�شائية لنا�شطني 
عادة ما تطلق �شراحهم بعد اأيام لكنهم 

اأو  للتظاهرات  ال��ع���دة  ع��دم  ي��ق��ررون 
التفاعل معها.

وعلى الرغم من تكرار حاالت اخلطف ثم 
االإفراج عن نا�شطني يف االحتجاجات، 
ترف�س  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك���م��ة  اأن  اإال 
الك�شف عن اجلهات اخلاطفة، وتتجنب 
رئي�س  دع���ة  با�شتثناء  عنها  احلديث 
ال�����زراء ع���ادل عبد امل��ه��دي االأ���ش��ب���ع 
اأح��د  اختطفت  ال��ت��ي  للجهات  املا�شي 
االإف���راج  اإىل  الداخلية  وزارة  �شباط 
لدى  �شخرية  م�جة  اأثار  ما  وه�  عنه، 

العراقيني.
وب��ح�����ش��ب م��ت��ظ��اه��ري��ن م�����ش��ارك��ني يف 
اح��ت��ج��اج��ات ���ش��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر، ف���اإن 
للمتظاهرين  و�شلت  التي  املعل�مات 
ب��ع�����س ���ش��ب��اط وزارة  ب���ج���د  ت��ف��ي��د 
الداخلية، وعنا�شر  جلماعات  اند�ش�ا 
وقام�ا  املتظاهرين،  بني  مدين  بلبا�س 
ثم  التظاهرات  يف  النا�شطني  بت�ش�ير 
اعتقالهم اأو اختطافهم يف وقت الحق، 
ب�شكل  يتلق�ن  املتظاهرين  اأن  م�ؤكدين 
متكرر اأنباء عن اختفاء جديد لنا�شطني 

بالتظاهرات.

ملحق يومي يوثق انتفا�سة العراقيين ي�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

العدد)4552( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - اخلمي�س )21( ت�شرين الثاين  2019

اخلام�س ي��وم��ه  دخ���ل  ال���ذي  ب��الإ���س��راب  م�����س��ارك��ة  الأك��ث�����ر  الطلبة 
اخترق ج�سده الر�سا�س وتوقف قلبه.. ق�سة متظاهر في بغداد "عاد بعد الموت"!
ال�سيا�س��ية  الخريط��ة  ر�س��م  باإع��ادة  يطال��ب  باب��ل  ف��ي  ال�س��عبي"  "الح��راك 
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لك���ن ه���ذا اال�شل����ب املف�ش����ح ال���ذي طامل���ا تلج���اأ الي���ه االنظم���ة غ���ري 
الدميقراطي���ة، يرافق���ه عندن���ا اللج�ء اىل ا�ش���د ا�شكال القم���ع، و"العنف 
املفرط" ح�ش���ب امل�شميات الدبل�ما�شية التم�يهية، با�شتخدام الر�شا�س 
احل���ي واأن�اع القنابل الغازّية وامل�شيلة للدم�ع املحرّمة دوليًا، املتازمة 
مع االغتياالت والت�شفيات اجل�شدية واالختطافات الغادرة واالعتقاالت 

الكيفية، دون ان يخل� ذلك من التهديد املبطن.
اإن هذا الذي تق�له القيادات ال�شيا�شية امل�شاركة يف احلكم ب�شاأن التمثيل 
و�شق���ف املطال���ب، لي�س مف�ش����ح الهدف م���ن ورائه فح�ش���ب، بل ي�حي 
باجلهالة ال�شيا�شية من جانب، وحماولة الرهان على عامل ال�قت الإ�شاعة 
ال�ه���ن يف طاق���ة اال�شتم���رار والت�شعي���د يف زخم التظاه���رات يف �شائر 
انحاء الب���اد، وال�شم�د يف �شاح���ات االعت�شام والثب���ات على االهداف 
ال�طني���ة العلي���ا لانتفا�شة ال�شعبية، والقدرة عل���ى ت��شيع دائرتها جلر 
او�شع االو�شاط ال�شعبية اىل �شف�فها، واقناع الق�ى الكامنة "ال�شامتة" 
يف املجتم���ع الت���ي مل تنظم بعد اىل �شف����ف املتظاهري���ن واملعت�شمني. 
ويظل رهان ق����ى النظام على امكانية اإث���ارة البلبلة، بل واالنق�شام بني 
�شف�فه���م، بني م�ؤيٍد الإعطاء فر�شة زمني���ة للحك�مة "كما ورد يف وثيقة 
دارة احلكي���م" ومعار�ٍس لها، مت�همني باأن مث���ل هذه اخلديعة ميكن ان 
تف���ت يف ع�شد من �شار الر�شا����س ال ينال من عزائمهم، واال�شت�شهاد يف 
�شبي���ل "ا�شتعادة ال�طن امل�شتل���ب" ال يثري يف نف��شهم الرتدد والرتاجع 

واال�شت�شام .
لق���د ردت �شاح���ات االعت�ش���ام على "وثيق���ة اخلديعة" م���ن دارة احلكيم، 
بال�شخري���ة الراف�شة، بالتاأكي���د على اهدافها املعلنة الت���ي ال رجعة عنها، 
والت���ي �ش���ارت بدرجة م���ن ال��ش����ح واالإجم���اع عليها، بحي���ث �شارت 
ترتدد على ل�شان كل عراقي وطني "يريد وطنًا"، وُحفَظت عر �شعاراتها 

واأهازيجها عن ظهر قلب من قبل طلبة االبتدائيات واالأمهات االمّيات .!
واذا مل يك���ن ذل���ك كله وا�شحًا مب���ا فيه الكفاية، فلي�س ام���ام قادة ال�شدفة 
اإال ار�ش���ال وف�د غري معلنة اىل �شاحات االعت�ش���ام الخذ �ش�ر الافتات 

التي �شتق�ل لهم: 
   هذه اهدافنا، و�شاحاتنا وفدنا املف��س ...!

ميادين التظاهر و�ساحات 
االعت�سام...

من بين محاولت الت�سويه والت�سويف الذي 
تعتمده الطغمة الحاكمة، اظهار الحراك 
ال�سعبي غير الم�سبوق في تاريخ العراق، 

التفاو�س  يمكن  وا�سح  تمثيل  "ف�سفا�سًا" بال 
او التفاهم معه ومعرفة مطاليبه واهدافه 

وبالتالي تحديد �سقف زمني لتحقيق ما يمكن 
من "مطاليبه" التي بات �سقفها "تعجيزيًا" 

ح�سب هادي العامري زعيم كتلة الفتح.

وفد املنتف�سني: 

 بغداد / متابعة املدى 

اأطلق �سراح النا�سطة العراقية، 
ماري حممد، ليل ام�س الأول 

الثالثاء، بعد 11 يومًا من اختطافها 
من قبل م�سلحني جمهولني.

وقالت ماري حممد يف اأول ت�سريح 
لها عرب ح�ساباتها يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي: "طلعت 
واحلمد هلل بف�سل اهلل ودعائكم".

واأ�سافت: "اعتقلت بغر�س 
التحقيق ومل اأتعر�س لأي اأذى اأو 

اإ�ساءة اأو م�سا�س واهلل على ما اأقوله 
�سهيد"، متابعًة: "ح�سبي اهلل على 

كل من اأ�ساء ل�سمعتي".

بعد اإطالق �سراحها.. النا�سطة ماري حممد تتحدث عن ظروف اختطافها: كنت يف �سجن 
انفرادي، ومل اأتعر�ض للتعذيب

 متابعة املدى 

�شم���ن فعالي���ات ال�شغط عل���ى احلك�مة 
والرمل���ان من قب���ل النا�شط���ني وكاإعان 
امل�شكل���ة  اللجن���ة  رف�شه���م  ع���ن  م�شب���ق 
لتعدي���ل الد�شت����ر ك����ن اأع�شائه���ا م���ن 
االأحزاب والكتل ذاتها التي كتبته يف عام 
2005، بداأ نا�شط�ن يف �شاحة التحرير 
ببغداد، منذ ي�م اجلمعة املا�شي، حراكًا 
لكتاب���ة م�ش����دة د�شت����ر عراق���ي جديد 
يتم طرح���ه يف �شاح���ات التظاهر، وذلك 
من خ���ال ن�شب خيمة كت���ب عليها "هنا 

�ش�ف يكتب الد�شت�ر العراقي".
كم���ا ُكتب���ت عل���ى اخليم���ة ذاته���ا دع����ة 
م�جه���ة اإىل االأ�شات���ذة واملخت�ش���ني يف 
ال�شيا�شي���ة  والعل����م  القان����ن  جم���ايل 
اإىل  واملثقف���ني  اخل���رة  واأ�شح���اب 
احل�ش�ر خليمة "جتمع كتابة الد�شت�ر 
العراقي" يف �شاح���ة التحرير للم�شاركة 
يف اجلل�شة الت���ي �شتبقى مفت�حة حتى 
اإكمال الد�شت�ر، ويف نهاية الدع�ة كتب 
الر�شيدة"،  املرجعي���ة  اإىل  منه  "ن�شخ���ة 
عل���ي  الدين���ي  املرج���ع  اإىل  اإ�ش���ارة  يف 
ال�شي�شت���اين ال���ذي اأعل���ن دعم���ه الكامل 

للمتظاهرين.
وقال اأحد امل�شارك���ني بنقا�شات اخليمة، 
عل���ى  حا�ش���ل  �شم���ري،  اأحم���د  ويدع���ى 
دكت����راه يف القان����ن الد�شت����ري،  اإّن 
"النقا�شات التي بداأت قبل 6 اأيام كانت 
جدية، و�شهدت ح�ش����رًا فاق املت�قع"، 
الفت���ًا اإىل اأّن اأ�شات���ذة وخراء وحمامني 
ومتخ�ش�ش���ني  علي���ا  درا�ش���ات  وطلب���ة 
�شارك����ا يف احل����ارات، الت���ي و�شفها 
ب�"البن���اءة"، والت���ي ميك���ن اأن ت�ؤ�ش����س 
بالفعل اإىل د�شت�ر عراقي جديد خال من 

التدخات اخلارجية.
واأّك���د على وج�د رف�س من قبل �شاحات 
االحتج���اج ملا �شم���ي بلجن���ة التعديات 
الرمل���ان،  �شكله���ا  الت���ي  الد�شت�ري���ة 
م��شح���ًا اأن بع�س اأع�ش���اء هذه اللجنة 
يحمل �شه���ادة االإعدادية، مت�شائًا "كيف 
ملث���ل هذا الع�ش� اأن يناق�س وي�شع م�اد 
د�شت�ري���ة ق���د حتك���م الع���راق ع�ش���رات 

ورمبا مئات ال�شنني؟".
اأم���ّا النا�شطة، عا عم���اد، احلا�شلة على 
�شه���ادات خ���رة متع���ددة يف درا�ش���ات 
الدميقراطية فقال���ت، اإن "نقا�شات خيمة 

تك����ن  ول���ن  تك���ن  مل  الد�شت����ر  كتاب���ة 
اجته���ادات �شخ�شية"، م�ش���رية اإىل قيام 
�شباب االحتجاج بجلب عدد مهم من كتب 
القان����ن الد�شت�ري والنظ���م ال�شيا�شية 

م���ن اأجل درا�ش���ة ما فيها م���ن ماحظات 
تتاءم م���ع ال�اقع العراقي ب�شكل معمق 

وتطبيق املمكن منها.
واأ�شاف���ت "كما مت���ت اال�شتعانة ببع�س 

الد�شاتري يف ال���دول ذات الدميقراطيات 
الرا�شخ���ة"، مبين���ة اأن "االكتفاء بتعديل 
لنقط���ة  الع����دة  يعن���ي   2005 د�شت����ر 
ال�شفر الأن الق����ى ذاتها التي كتبته هي 
الت���ي �شتق����م بتعديله وفق���ًا مل�شاحلها، 
باالإ�شاف���ة اإىل وج����د اعرتا�ش���ات م���ن 
قب���ل املتظاهري���ن ب�ش���اأن اأ�شم���اء جلن���ة 
�شكله���ا  الت���ي  الد�شت�ري���ة  التعدي���ات 
الرملان، والتي خل���ت من فقهاء القان�ن 
الد�شت�ري والعل�م ال�شيا�شية، ما دعانا 
للتفك���ري بتجاه���ل كل م���ا ي�ش���در منه���ا، 
واالعتماد فقط على ما يكتب يف �شاحات 

االحتجاج".
وح���ث نا�شط����ن على م�اق���ع الت�ا�شل 
االجتماعي املخت�ش���ني اإىل امل�شاركة يف 
نقا�شات خيمة كتابة الد�شت�ر يف �شاحة 

التحرير.
وقالت النا�شطة عايدة نادر على �شفحتها 

يف "في�شب����ك"، "الرج���اء اأخ���ذ الدع�ة 
عل���ى حمم���ل اجل���د"، م�جه���ة الدع����ة 

للمخت�شني لا�شتفادة من خراتهم.
وكان املتظاه���رون قد اأ�شدروا اال�شب�ع 

املا�شي ، جريدة من 4 �شفحات.
�شم���ت ال�شحيف���ة مق���اال افتتاحي���ا بقلم 
التكت���ك"، وخارطة طريق، وعددا  "اأب� 
م���ن املق���االت، كما حمل���ت ا�ش���م "تكتك" 
وهي املركب���ة ذات العجات الثاث التي 

ا�شتهرت بدورها يف التظاهرات.
ُكتب يف اجلريدة مقال افتتاحي بعن�ان 
"امل�شتحي���ل لي�س عراقيًا"، دار احلديث 
فيه عن �ش�ء االأو�شاع بالباد، واإ�شرار 
اىل  الع����دة  ع���دم  عل���ى  املتظاهري���ن 
منازلهم. وقد ط���رح املتظاهرون خارطة 
طري���ق للخروج من االأزم���ة، لكنهم قال�ا 
اإنه���م ل���ن يتبن�ها حتى يقتن���ع بها اأبناء 

ال�شعب العراقي.

ا�ستعانوا بذوي الخت�سا�س ون�سروا خارطة طريق 

اأ�ساتذة وحمامون يكتبون م�سودة د�ستور بخيمة املتظاهرين

 يكتبها: متظاهر 
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 علي عبد الرحيم �سالح
 
  رغ����م م�جات العنف واالعت����داءات املادية واللفظية امل�شتمرة التي 
يتعر�����س له����ا امل�اطن العراق����ي عند املطالب����ة بحق�ق����ه يف ال�شارع 
ومراجعات����ه مل�ؤ�ش�ش����ات الدول����ة ودوائره����ا احلك�مي����ة والتعليمية 
واالأمني����ة، فاإننا جند اأن البع�س ممن عانى ه����ذا العنف اأو �شاهده، 
اأ�شبح�����ا يتعاطف�����ن م����ع �شل�كي����ات التعذيب جلاديه����م، وذهب�ا 
نح����� اإيجاد مررات عقلية، والبحث عن اأ�شباب يقنع�ا بها اأنف�شهم 
ب����اأن ه����ذه ال�شل�كي����ات �شرعي����ة، و�شروري����ة لبقاء النظ����ام وحفظه 
ودمي�مته، وكاأمنا امل�اطن يق�م بتزويد النظام بال�ق�د )االأ�شباب( 
م����ن اأج����ل ا�شتمرار قمع����ه، والدفاع عن����ه. تظهر هذه امل����ررات على 
�شكل معتقدات واأفكار ي�ؤمن بها امل�اطن العراقي، ويكبل بها عقله، 
ويكب����ح انفعاالت����ه، واندفاعاته خ�ف����ًا من انفج����ار خراته املكب�ت 
داخلي����ًا، وا�شتيق����اظ م�شاعر احلرية التي �شجنه����ا يف عقله الباطن. 
ومن امل�ؤمل اإن هذه املعتقدات ال تظهر بني امل�اطن والنظام فح�شب، 
واإمن����ا متتد يف جمي����ع مرافق احلياة ، اإذ يعتق����د امل�ش�ؤول اأن الق�ة 
عن�ش����ر اأ�شا�س يف �شبط االآم����ن، واعتقاد املدي����ر اأن التعنيف يحفز 
م�ظفي����ه على عدم ارتكاب االأخط����اء، واإميان االأ�شت����اذ باأن اخل�ف 
ي�شبط طلبته، واعتقاد رب االأ�شرة باأن ال�شرب يعدل �شل�ك اأبنائه، 

ووهم رجل الدين باأن ال�شلطة االإلهية حتتم عليه جلد املذنبني!!
يحمل االأفراد الذين ي�شرع�ن �شل�كيات عنف النظام �شد امل�اطنني 
�شم����ات وخ�شائ�����س �شخ�شي����ة م�شرتك����ة، اإذ يفتق����د ه�����ؤالء االأفراد 
ملظاه����ر الدميقراطية والكرام����ة والرغبة يف التح����رر، فهم ينزع�ن 
نح����� فكرة الهيمنة، وينتقدون فكرة حرية امل�اطنة، ومييل�ن نح� 
احلفاظ على النظام مبا ه� عليه من م�شاوئ وبط�س وظلم. وميكن 
الق�����ل اإن ه�ؤالء املخدوعني باأ�ش�له����م الثقافية ال�شلط�ية ي�ؤمن�ن 
باملا�شي، وت�شيطر عليهم االأ�شاطري واخلرافات، ويظهرون درجات 
مرتفعة على �شمة الع�شابي����ة، والعدائية، وفقدان الثقة االجتماعية 
املتبادل����ة، وي�شع����رون باخل�����ف والقل����ق عندما ي�اجه�����ن مظاهر 
جدي����دة م����ن التم����دن واحلداث����ة واالنفت����اح . كذلك تب����ني الدرا�شات 
اإىل   )Lexington& Volkan،1997; Bar-Tal et.al،2009(
اأن الذي����ن ي�شرع�ن عن����ف ال�شلطة ال ي�ؤمن�����ن بامل�شاواة بني جميع 
االإثني����ات ، ويظه����رون حتي����زًا جت����اه جن�شه����م، ويدعم�����ن نظامهم 

االأب�ي، والرتاتب االجتماعي بني الطبقات االقت�شادية.
يق�����ل ع����امل النف�����س االجتماع����ي "ج��شت" اأنن����ا منلك مي����ًا نف�شيًا 
واجتماعيًا لترير ودعم النظم ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية 
احلالي����ة، اإذ نحن يف كثري من االآحيان نحتاج اىل حماية هذه النظم 
الأنه����ا ت�شاعدنا يف ال�شيطرة على البيئة، وتخفي�س م�شاعر اخل�ف 
والقل����ق من عدم وج�����د نظام حاك����م، وتط�ير االإح�شا�����س بال�اقع 
امل�ش����رتك مع االآخرين، وبه����ذا يندفع النا�س اإىل الدف����اع عن النظام 
وم�شاندت����ه وترير اأفعاله حتى ل� كانت ظاملة وقا�شية جتاه اأبنائه. 
ورغ����م م�شداقي����ة ه����ذه النظري����ة اإال اأن الباحثني وج����دوا اأن ترير 
النظ����ام ال ي�شتم����ر لفرتة ط�يل����ة من الزمن، وال�شيم����ا عندما ي�شاب 
النظام بتده�ر خطري يف وظائفه و�شرعيته، وهذا ما يجعل النا�س 
عاجزين عن اإيجاد م����ررات مقنعة لبقائه، مما يدفعهم نح� البحث 
عن نظام جديد يلبي حاجاتهم وا�شتقرارهم وطم�حاتهم، ومن هنا 
تظه����ر عملي����ة التغيري االجتماع����ي وال�شيا�شي، والبح����ث عن بدائل 

اأخرى.

حني ُت�سرعن الدولة 
العنف �سد املتظاهرين 

عد�سة: حممود روؤوف

  متابعة: املدى 

دخ���ل االإ�ش���راب الع���ام  ، ي�م���ه  اخلام�س 
اخلمي�س  و�ش���ط م�شاركة �شعبية وا�شعة، 
خ�ش��ش���ًا م���ن فئ���ة الطلبة، فيم���ا الحقت 
يف  املحتج���ني  ال�شغ���ب،  مكافح���ة  ق����ات 
بغ���داد و�ش�ارع كرب���اء، واعتقل���ت عددًا 
منه���م، م�شددًة على خي���ار قمع التظاهرات 

بالق�ة.
وق���ال نا�شط����ن باحتجاج���ات بغ���داد، اإّن 
االأربعاء،  "ق����ات عراقي���ة داهمت، فج���ر 
ج�ش���ر  ف����ق  املتمركزي���ن  املتظاهري���ن 
االأحرار الذي يربط �شارع الر�شيد مبنطقة 
الع���اوي التي ي�جد فيها مق���ر احلك�مة، 
وحاول���ت تفريقه���م م���ن خ���ال ا�شتخ���دام 
الر�شا����س احل���ي، وقناب���ل الغ���از امل�شيل 
للدم����ع، م�ؤكدين اأّن "املحتجني ا�شطروا 
لان�شحاب باجتاه �شاح���ة حافظ القا�شي 
و�ش���ارع الر�شي���د بع���د ح�ش����ل اإ�شاب���ات 
ب���ني �شف�فه���م، قب���ل اأن يع����دا اإىل بداية 
اجل�شر )االأحرار( م���ع حل�ل ال�شباح بعد 

ا�شتباكهم مع ق�ات االأمن".
ويف كرب���اء، جن�بًا، �شّنت ق�ات مكافحة 
ال�شغ���ب، لي���ل الثاثاء – االأربع���اء، حملة 
ملاحقة املعت�شمني و�شط املدينة، بح�شب 
م�ش���ادر حملي���ة قال���ت، اإّن ه���ذه الق����ات 
انت�شرت بكثافة يف حيي البلدية والنقيب 
التي ت�شهد مترك���زًا للمتظاهرين، وف�شت 
اأي جتمع يف املنطقتني. واأ�شارت امل�شادر 
اإىل م�شارك���ة �شي���ارات م���ن دون ل�ح���ات 
الذي���ن  املحتج���ني  مط���اردة  يف  ت�شجي���ل 
مت اعتق���ال ع���دد منه���م، مبين���ًة اأّن ق����ات 
مكافحة ال�شغ���ب �شددت من خال مكرات 
ال�ش�ت على اأنها لن ت�شمح باالعت�شامات 
يف كرب���اء بع���د الي����م، واأنه���ا �شتعتق���ل 
باإغ���اق  يق�م����ن  الذي���ن  االأ�شخا����س 

امل�ؤ�ش�شات احلك�مية.
وق���ال املتحدث با�شم القائ���د العام للق�ات 
اإّن االأم���ن  امل�شلح���ة عب���د الك���رمي خل���ف، 
املدار�س  اإغاق  "�شيعتقل املحر�شني على 
لقان����ن  وفق���ًا  احلك�مي���ة،  وامل�ؤ�ش�ش���ات 
مكافح���ة االإره���اب"، مبين���ًا اأّن "ال�شلطات 
العراقية �شتق�م ب��شع ق�ات اأمام اأب�اب 

املدار�س ملنع اإغاقها".
ودخ���ل االإ�ش���راب عن ال���دوام يف العراق، 
ي�م���ه الراب���ع، مب�شاركة وا�شع���ة من قبل 
امل�ظف���ني وطلب���ة املدار����س واجلامعات، 
يف حمافظ���ات بغ���داد والب�ش���رة وذي قار 
واملثنى ومي�شان والنجف وبابل ووا�شط 

والدي�انية وكرباء.
وبدت غالبية مدار�س وكليات وم�ؤ�ش�شات 

حمافظة الب�شرة مغلق���ة، با�شتثناء بع�س 
الدوائ���ر اخلدمي���ة وال�شحي���ة، كما جتمع 
مئ���ات املحتجني اأمام مديري���ة الرتبية يف 

املحافظة من اأجل منع تعطيل الدوام فيها، 
ومنع امل�ظفني من الدخ�ل اإليها.

كما جّدد متظاه���رون قطع طريق ب�شر 20 

النفطي يف الب�شرة، ومنع�ا امل�ظفني من 
ال��ش�ل اإليه، وقطع����ا طريقًا م�ؤديًا اإىل 
منطق���ة الرميل���ة النفطي���ة، مل�حني بقطع 

ط���رق جمي���ع امل�اق���ع النفطي���ة اإذا مل تت���م 
اال�شتجابة ال�شريعة ملطالبهم.

اإىل ذل���ك، انتق���د النائ���ب العراق���ي  عدن���ان 
الزريف، خ���ال مقابل���ة متلف���زة، حماوالت 
الت���ي  الث����رة"  "تق���زمي  اجله���ات  بع����س 
ت�شهده���ا الب���اد، م�ؤك���دًا اأّن "ه���ذه الث�رة 

مدع�مة من ال�شعب".
وراأت اأّن مهل���ة ال����45 ي�م���ًا الت���ي منحته���ا 
الكت���ل ال�شيا�شية لرئي�س ال�زراء عادل عبد 
املهدي، لا�شتجابة ملطالب املتظاهرين "لن 
تع��س دماء قتلى االحتجاجات التي �شالت 
يف �شاح���ات التظاهر"، م�شيفًا اأّن "ال�شارع 
حق���ه  وممار�ش���ة  احلك�م���ة،  اإقال���ة  يري���د 
الطبيعي يف انتخابات مبف��شية جديدة".

واأ�ش���ار اإىل اأّن "احلك�م���ة كان���ت قا�شي���ة 
وقاتل���ة ل�شعبه���ا"، منتق���دًا احلدي���ث ع���ن 
احتم���ال ح���دوث ف��شى يف ح���ال ا�شتقال 
عب���د املهدي م���ن من�شبه، معت���رًا اأّن "من 
يروج لهذا االأمر يريد ا�شتخدام الق�ة �شد 

املتظاهرين".

الطلبة االأكرث م�ساركة باالإ�سراب الذي دخل يومه اخلام�ض

 ذي قار / ح�سني العامل

وقنابل  احلي  والر�شا�س  القنا�س  مرحلة  بعد 
النا�شفة  العب�ات  عادت  للدم�ع  امل�شيلة  الغاز 
وال�ش�تية لتك�ن اأحد ال��شائل الدم�ية يف قمع 
خال  من  وذلك   ، قار  ذي  يف  املدنيني  النا�شطني 
بالعب�ات  جتمعاتهم  واأماكن  منازلهم  ا�شتهداف 
منازل   5 تعر�شت  حيث   ، وال�ش�تية  النا�شفة 
باملتظاهرين  الثقافية اخلا�شة  للفعاليات  وخيمة 
تفجريات   3 بينها  من   ، اأيام   3 خال  للتفجري 
الثاثاء   / االثنني  ليلة  ونا�شفة  �ش�تية  بعب�ات 
ا�شتهدفت احداها النا�شط املدين و�شاهم الذهبي 

�شهر الفنان املعروف ح�شني نعمة.
اإن  للمدى  اخلياط  حممد  املدين  النا�شط  وقال 
عند  انفجرت  االنفجار  �شديدة  �ش�تية  عب�ة   "
ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف من ليل االثنني / 
الثاثاء اأمام منزل النا�شط يف جمال التظاهرات 
ال�شناعي  االإ�شكان  منطقة  يف  الذهبي  و�شام 
الذهبي   " اأن  اىل  م�شريًا  النا�شرية"،  جن�بي 
احل�شني  م�شت�شفى  اىل  االنفجار  اإثر  على  نقل 

التعليمي لتلقي العاج ".
واأ�شار اخلياط اىل اأن " االنفجار ت�شبب باأ�شرار 
ال�شديد"،  الع�شف  اثر  من  ال�شحية  منزل  يف 
تعر�س  واأن  �شبق  "الذهبي  اأن  اىل  من�هًا 
ذي  يف  االإرهاب  مكافحة  مديرية  يف  لاعتقال 
يف  م�شاركته  ب�شبب  املن�شرم  ال�شهر  نهاية  قار 

التظاهرات ال�شلمية واأُفرج عنه الحقًا.
تفجريين  الثاثاء   / االثنني  ليلة  و�شهدت  هذا 

اآخرين بعب�ات حملية ال�شنع ا�شتهدفت اإحداها 
حي  يف  التظاهرات  جمال  يف  نا�شط  منزل  
وا�شفر  النا�شرية  مدينة  �ش�احي  اأحد  الفداء 
اأحد االنفجارين عن اإ�شابة طفل وامراأة بح�شب 

م�شادر دائرة �شحة ذي قار.
وقال النا�شط االعامي جا�شم الكناين للمدى ان 
" عب�تني نا�شفتني انفجرتا يف منزلني يقعان يف 
�شارع واحد بحي الفداء بالنا�شرية"،  مبينا ان 
" احد االنفجارين كان ي�شتهدف منزل نا�شط يف 
اعام  منازله  ف�ق  يرفع  كان  الذي  التظاهرات 
باأالحزاب  تندد  �شاخرة  و�ش�ر  والفتات  عراقية 

الفا�شدة".
وكانت مدينة النا�شرية قد �شهدت ليل اجلمعة ) 
15 ت�شرين الثاين 2019 ( املن�شرمة 3 انفجارات 
اإحداها  ا�شتهدفت  م�ل�ت�ف  وقنابل  بعب�ات 
مكتبة املتظاهرين يف �شاحة احلب�بي بالنا�شرية 
11 �شخ�شًا بجروح  اإ�شابة  واأ�شفر االنفجار عن 
 ،  ) التايل  الي�م  اأحدهم حرجة ) ت�يف يف  حالة 
فيما ا�شتهدف جمه�ل�ن منزل النا�شط املدين يف 
 ) ربيع  اأب�   ( النا�شري  التظاهرات حممد  جمال 
بقنابل امل�ل�ت�ف واإحراق منزله يف حي الفداء 
اأحد  منزل  الثالث  التفجري  ا�شتهدف  حني  يف   ،
النا�شرية  و�شط  ال�شيف  منطقة  يف  امل�اطنني 

بقنابل امل�ل�ت�ف. 
هذا واتهم نا�شط�ن يف جمال التظاهرات املطلبية 
يف ذي قار االأحزاب املت�رطة بالف�شاد وما ي�شمى 
ت�شتهف  التي  االنفجارات  بتدبري  الثالث  الطرف 
واأتباع  امللي�شيات  اىل  اإ�شارة  يف  املتظاهرين  

التظاهرات  بقمع  املت�رطة  املتنفذة  االحزاب 
وقال النا�شط املدين حممد يا�شر اخلياط للمدى 
واإدامة  املطلبية  التظاهرات  زخم  ت�شاعد   " اإن 
اأربك  �شهر ون�شف  فيها على مدى  املطاولة  روح 
هي  لهذا   ، والفا�شدة  املتنفذة  االأحزاب  ح�شابات 
تفعيل  خال  من  انيابها  عن  تك�شر  اأن  حاولت 
اأذرعها الع�شكرية وع�شاباتها االإجرامية الرهاب 
التي  التفجريات   " اأن  مبينًا    ،" املتظاهرين 
بها م�اطن عادي وان  ان يق�م  ح�شلت ال ميكن 
�شاحبة  هي  التظاهرات  من  املرع�بة  االحزاب 

من  احلد  لغر�س  املتظاهرين  برتهيب  امل�شلحة 
ت�شاعد زخم التظاهرات".

واأ�شار اخلياط اىل اأن " اي تغيري �شيا�شي ميكن 
بالنتيجة  �شي�ؤدي  التظاهرات  نتيجة  يح�شل  اأن 
اىل �شل حركة االأحزاب املتنفذة وحتجيم دورها 
ف�شًا عن تقدمي اتباعها املت�رطني بالف�شاد ونهب 
املال العام وجرائم القتل اىل املحاكم املخت�شة"،  
من�هًا اىل اأن " اأعمال التفجريات واإن كانت تقلق 
املتظاهرين وت�شكل خطرًا على حياتهم لكنها اأبدًا 
انفجار  التظاهرات فعقب كل  ت�ؤثر على زخم  لن 

التظاهر  �شاحات  ت�شهد  للمتظاهرين  وقمع 
م�شاركة اأو�شع من قبل امل�اطنني ".

وعن دور الق�ات االأمنية يف احلد من ا�شتهداف 
ال  االمنية  " الق�ات  اإن  اخلياط  قال  املتظاهرين 
خمرتقة  ك�نها  �شحيحة  ب�ش�رة  بدورها  تق�م 
ال  قياداتها  معظم  واإن  ال�شيا�شية  االأحزاب  من 
والئها  وح�شم  االأحزاب  مبباركة  اإال  تعيينها  يتم 
  ،" املتنفذة  لاأحزاب  والعقائدي  ال�شيا�شي  
تقا�شمت  ال�شيا�شية  االأحزاب  اأي   " اأن  واأ�شاف 
بينها  فيما  االمنية  االأجهزة  قيادات  منا�شب 
مب�جب �شفقات املحا�ش�شة ولهذا نحن ال نع�ل 
الذي  االأحزاب  ن�شاط  من  احلد  يف  كثريًا  عليها 

ي�شتهدف املتظاهرين".
ومن جانبه قال قائد �شرطة ذي قار الل�اء حممد 
التفجريات  ح�ش�ل  " عقب  اإنه  للمدى  القري�شي 
ت�جهنا اىل م�قع احلادث وكان اأحد التفجريين 
قنبلة  االآخر  كان  فيما  �ش�تية  عب�ة  عن  عبارة 
اأخرى ومل يتم ت�شجيل اأية خ�شائر كبرية وحاليًا 
اجلهات  من  بالتحقيق  اخلا�س  التقرير  ننتظر 
املعنية"، الفتًا اىل اأن " ح�ادث التفجري هي قيد 
ف�شل   ، املت�رطني  من  عدد  اعتقال  ومت  التحقيق 

عدم  ذكر اأعدادهم".
حماية  يف  االمنية  الق�ات  م�ش�ؤولية  وعن 
املتظاهرين من �شط�ة االأحزاب قال القري�شي اإن 
بحماية  االأمنية  الق�ات  وجهت  ال�شرطة  " قيادة 
يح�شل  حادث  كل  يف  والتحقيق  املتظاهرين 
قيادة  حر�س  م�ؤكدًا   ،" فيه  املت�رطني  وماحقة 
ن�شر  مت  حيث  املتظاهرين  حماية  على  ال�شرطة 

التظاهرات  ميادين  يف  حلمايتهم  اأمنية  اأط�اق 
اأن  ميكن  خرق  اأي  لتفادي  تفتي�س  ومفارز 

يح�شل.
 وكان تفجري عب�ة نا�شفة حملية ال�شنع ا�شتهدف 
مكتبة املتظاهرين يف �شاحة احلب�بي بالنا�شرية 
اأ�شفر   )  2019 الثاين  ت�شرين   15  ( ليلة اجلمعة 
عن اإ�شابة 11 جريحًا حالة اأحدهم حرجة ) ت�يف 
فيما بعد ( ، فيما اتهم نا�شط�ن يف التظاهرات " 
اإ�شارة اىل  " بتدبري االنفجار يف  الطرف الثالث 
املت�رطة  املتنفذة  االأحزاب  واتباع  امللي�شيات 

بقمع التظاهرات
 1 من  قار  ذي  تظاهرات  �شحايا  اجمايل  وبلغ 
  )  2019 الثاين  ت�شرين   18 اىل   االأول  ت�شرين 
وما  جريحًا   1250 من   واأكرث  �شهيدًا   )  44  (  ،
اأكرث من  بينهم  600 متظاهر معتقل،   يزيد على 
36 �شهيدًا و 750 جريحًا واكرث من 250 معتقًا 

خال �شهر ت�شرين االأول 2019.
وكانت العديد من املحافظات العراقية ومن بينها 
التظاهرات  انطاق  �شهدت  قد  قار  ذي  حمافظة 
املطلبية يف ي�م الثاثاء االأول من ت�شرين االأول 
بعدها  ت�قفت  اأيام  ل�شبعة  وا�شتمرت   2019
لغر�س اأداء زيارة اأربعينية االإمام احل�شني ) ع ( ، 
لتعاود بعدها يف ي�م اجلمعة ) 25 ت�شرين االأول 
التظاهرات  �شحايا  اإجمايل  بلغ  وقد   ،  )  2019
االأول  ت�شرين  من  االأول  من  العراق  عم�م  يف 
 ) 350  ( ، 2019 وحتى منت�شف ت�شرين الثاين 
�شهيدًا و 16 األف جريح واأكرث من 3 اآالف معتقل 

وخمتطف ومغيب .

بعد مرحلة القنا�ض والر�سا�ض الحي وقنابل الغاز، العبوات النا�سفة ت�ستهدف منازل المتظاهرين في ذي قار
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�سلط تقرير فرن�سي، اأم�س  
الأربعاء، ال�سوء على المعاقين 

الذين خلفتهم عمليات القمع 
�سد المتظاهرين، فيما نقلت 

ق�سة �ساب اخترق الر�سا�س 
ج�سده، وكاد اأن يقتله، ليفقد 

�ساقه نتيجة ك�سر في العمود 
الفقري.

وفيما يلي ن�س التقرير 
الذي ن�سرته وكالة ال�سحافة 

الفرن�سية “فران�س بر�س”،  
وتابعته المدى 

خ���رج حم���زة يف االأول م���ن ت�شري���ن االأول/
اأكت�ب���ر اإىل �ش����ارع بغ���داد للمطال���ة بحياة 
كرمية، لكن���ه عاد بفج�ة يف ظهره وك�شر يف 

عم�ده الفقري، و�شاق م�شل�لة.
ويق����ل ال�ش���اب البال���غ م���ن العم���ر 16 عامًا 
ب�ش�ت بال���كاد ميكن �شماع���ه “هذه ت�شحية 
م���ن اأجل الع���راق. ول���� اأ�شتطي���ع اأن اأم�شي، 

اأع�د االآن اإىل التظاهرات”.
واأ�شفرت عملي���ة قمع االحتجاجات املناه�شة 
للحك�م���ة الت���ي انطلق���ت يف بغ���داد وم���دن 
جن�بي���ة ع���دة يف االأول من ت�شري���ن االأول/
اأكت�بر ع���ن اإ�شابة ثاث���ة اآالف �شخ�س على 
االأق���ل باإعاق���ات دائم���ة، بح�ش���ب اإح�شاءات 
منظم���ة “جتم���ع املع�قني يف الع���راق” غري 

احلك�مية.
وي�شي���ف ذلك عبئًا على كاهل بلد ت�شري االأمم 
املتح���دة اإىل اأن���ه بني ال���دول الت���ي فيها اأكر 

معدالت االإعاقة يف العامل.
اجلاري���ة  االحتجاج���ات  م�ج���ة  وتعت���ر 
يف الع���راق �ش���د ف�ش���اد الطبق���ة ال�شيا�شي���ة 
االأكر واالأك���رث دم�ية يف الب���اد منذ عق�د، 

وت�شتخدم فيه���ا قنابل الغ���از امل�شيل للدم�ع 
والقناب���ل  واملطاط���ي  احل���ي  والر�شا����س 

ال�ش�تية.
ووجهت منظمات حق�قي���ة انتقادات للق�ات 
االأمنية العراقية الإطاقها قنابل الغاز امل�شيل 
للدم����ع من م�شافة قريبة، ما اأدى اإىل وفيات 
واإ�شاب���ات “مروعة”، اإذ تخرتق تلك القنابل 

اجلماجم وال�شدور.
يف الرابع من ت�شرين الثاين/ن�فمر، اأ�شيب 
نح���� 20 متظاهرًا بينهم حم���زة، بالر�شا�س 

احلي يف بغداد.
اخرتق���ت الر�شا�شة معدة حم���زة، وخرجت 
م���ن ظهره خملفة فج�ة كب���رية، فيما اأ�شابت 

ر�شا�شتان اأخريان �شاقيه.
ويق����ل وال���ده اأب� ليث اإن حم���زة و�شل اإىل 
م�شت�شفى قريب وكان دمه �شال بغزارة وقلبه 

يكاد يت�قف.
وي���روي ال�الد ال���ذي و�ش���ل اإىل امل�شت�شفى 
م���ن  االأمني���ة  الق����ات  ب���ه  ات�شل���ت  بعدم���ا 

هات���ف حم���زة، اأن االأطب���اء ا�شتخدم�ا جهاز 
دم  واأرب���ع وح���دات  الكهربائي���ة  ال�شدم���ات 
واأدخل����ا حمزة اإىل غرف���ة العمليات. ويق�ل 
ل�كال���ة فران����س بر����س “كان ميت���ًا. االأطب���اء 

اأعادوه اإىل احلياة”.
وك�شف���ت االأ�شعة املقطعي���ة والتقارير الطبية 
التي اأظهرتها عائلة حمزة، عن ك�ش�ر متعددة 
يف اأ�شفل العم�د الفقري، ما اأدى اإىل حدوث 

�شلل يف ال�شاق اليمنى.
وي�ش���ري ال�ال���د اإىل اأن حم���زة ع���اد االآن اإىل 
املن���زل حيث يعي����س على جرع���ات ثابتة من 
املخدر وم�شكنات االأمل، و”يف بع�س االأحيان 

ي�شرخ من االأمل ليًا”.
وللعراق تاريخ ط�يل من النزاعات الدامية، 
 1980 عام���ي  ب���ني  اإي���ران  م���ع  ح���رب  م���ن 
و1988، مرورًا بالغ���زو االأمريكي للباد يف 
2003 الإطاحة نظ���ام �شدام ح�شني، ومعارك 
طائفي���ة، و�ش����اًل اإىل املع���ارك �ش���د تنظي���م 

الدولة االإ�شامية.

كان لكل ن���زاع �شحاياه، وب���ني ال�شحايا يف 
كل م���رة “اجلرح���ى” وه���م االآالف من الذين 

اأ�شيب�ا باإعاقة دائمة.
يف  املع�ق���ني  ل�”جتم���ع  تع���داد  وبح�ش���ب 
الع���راق”، يبلغ عدد املع�ق���ني يف الباد اأكرث 
من ثاثة مايني �شخ�س، وه� ما يتقارب مع 
اإح�شاءات اأخ���رى ملنظمات دولية وحق�قية. 
وت�شري وزارة التخطيط العراقية اإىل وج�د 
اأك���رث من ملي�ين مع����ق يف 13 حمافظة من 

اأ�شل 18.
ويق����ل رئي����س التجم���ع م�ف���ق اخلفاج���ي 
لفران�س بر�س “هن���اك تزايد م�شتمر حلاالت 
الع����ق )…( نخ���رج م���ن اأزم���ة وندخل يف 

اأخرى”.
ويف ظ���ل غي���اب االأرق���ام الر�شمي���ة، ي�ش���ري 
اخلفاج���ي اإىل اأن فريقه ي�شطر اإىل االت�شال 
العائ���ات  م���ع  والت�ا�ش���ل  بامل�شت�شفي���ات 
يف بغ���داد وامل���دن اجلن�بي���ة، لتحدي���د ع���دد 
االأ�شخا����س الذي���ن تعر�ش����ا لت�ش�ه���ات اأو 

عمليات برت يف ال�شهر املا�شي.
ويعتر اأن رق���م ثاثة اآالف �شخ�س، لي�س اإال 
اإح�ش���اء تقديريًا، اإذ اإن الرق���م قد يك�ن اأعلى 

بكثري.
لنم�ت” – – “ولدنا 

وعلى الرغم م���ن اأن العراق طرف يف اتفاقية 
ذوي  االأ�شخا����س  حلق����ق  املتح���دة  االأمم 
االإعاق���ة، ف���اإن املع�ق���ني يعان����ن م���ن �شعف 
اخلدمات ال�شحية، ونق�س يف فر�س العمل، 

وتهمي�س اجتماعي.
لذلك، نظم����ا م�شرياتهم اخلا�ش���ة يف بغداد 
كجزء من حركة االحتجاج الكرى، مطالبني 

بتح�شني الرعاية احلك�مية لهم.
ويق�ل اخلفاجي “البنى التحتية يف العراق 
غ���ري مي�ش���رة اأ�ش���ًا لاأ�شخا����س املع�ق���ني. 

نحتاج اأكرث من حر على ورق”.
وقتل اأكرث من 330 �شخ�شًا، واأ�شيب 15 األفًا 
على االأقل بجروح، منذ بدء االحتجاجات يف 
االأول من ت�شري���ن االأول/اأكت�بر، مع اإحجام 
كثريين ع���ن الذه���اب اإىل امل�شت�شفيات خ�فًا 

من االعتقاالت.
واأدى ذل���ك اإىل الته���اب بع����س االإ�شابات، ما 
اأرغم يف بع����س احلاالت املمر�شني واالأطباء 
على برت اأع�شاء من اجل�شم، بح�شب ما تق�ل 
فرح، وهي طالبة طب تبلغ من العمر 19 عامًا 
وتعمل ب�ش���كل تط�عي يف �شاح���ة التحرير، 

املركز الرئي�س للتظاهرات يف و�شط بغداد.
ويتذك���ر علي عم�شة، وه���� يجل�س يف عيادة 
عاجية ميداني���ة يف �شاحة التحرير وتغطي 
خده االأمين �شمادة، ليل���ة الرابع والع�شرين 
م���ن ت�شري���ن االأول ، م�ش���ريًا اىل اأن���ه يف تلك 
الليل���ة، �شم���ع طلق���ات ناري���ة عل���ى ج�شر يف 
يف���رون  املحتج���ني  مئ���ات  و�شاه���د  بغ���داد، 

مذع�رين.
ويق����ل عم�ش���ة )30 عامًا(، وه���� اأب الأربعة 
اأطف���ال وعاطل عن العم���ل، اإنه بعد ذلك، �شعر 
بدوار ووقع اأر�شا بعد انفجار قنبلة �ش�تية 
اىل جانب���ه. وا�شتع���اد وعي���ه يف م�شت�شف���ى 
قري���ب بعد �شاع���ة واح���دة، لكن���ه مل ي�شتطع 
�ش�ى فتح عينه الي�شرى، بعدما فقد االأخرى 

ب�شظية.
ويق����ل لفران�س بر�س “اإنه���م يحاول�ن ردع 
املتظاهرين، ولك���ن النا�س يزدادون حما�شًة. 
ال�شع���ب العراقي حتّمل كل �شيء. نحن ولدنا 

لنم�ت”
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اأ�ش���در احل���راك ال�شعب���ي يف حمافظه بابل 
بيان���ًا طال���ب في���ه اإلغ���اء النظ���ام ال�شيا�شي، 
ودم���ج وزارة الدف���اع والداخلي���ة واحل�ش���د 
اإم���رة  حت���ت   تك����ن  اأن  عل���ى  ال�شعب���ي 
املرج���ع الدين���ي ال�شي�شت���اين، داعي���ًا جميع 
املتظاهري���ن يف العراق بتحم���ل امل�ش�ؤولية 
بقيادة مناطقهم بالتعاون مع قيادات �شرطة 

املحافظات.
احل���راك  م�ش����ؤول  الدليم���ي  حي���در  وق���ال 
ال�شعبي يف حمافظه بابل يف م�ؤمتر �شحفي 
ح�شرته  املدى  اإنه" با�شم ث�ار 25 اأكت�بر 

نتل�ا عليكم هذا البيان، وهذا ن�شه:
ال�شلطات. م�شدر  ال�شعب   -  1

نظ���ام  ال�شيا�ش���ي  النظ���ام  اإلغ���اء   -  2
املحا�ش�شة والطائفية يف جميع العراق.

3 - دمج وزارة الدفاع والداخلية واحل�شد 
ال�شعب���ي ب���دون قياداته���م الرئي�ش���ة حت���ت 
اإم���رة قائد الث����رة ال�شيد عل���ي ال�شي�شتاين 

اأو من يخ�له.
الذي���ن  اإن  الع���امل:  دول  جمي���ع  اإىل   -  4
ال  العراقي���ة  ال�شف���ارات  داخ���ل  م�ج�دي���ن 

ميثل�ن العراق .
اأن تقف  ال���دول االإن�شانية  5 - نطال���ب من 
مع الع���راق اجلديد اخلايل م���ن املحا�ش�شة 

والطائفية.

البدء بتحمل  العراق  اإىل جمي���ع ث�ار   -  6
امل�ش�ؤولية بقيادة مناطقهم.

7 - ن�جه نداًء للطبقة الفا�شدة عليكم ترك 
الع���راق الأن ث����اره لي�ش����ا دم�ي����ن لكنهم 

اأكرث اإن�شانية.
8 - عل���ى رئي����س جمل����س الق�ش���اء االإعلى 
فائ���ق زي���دان اأن يحم���ل عل���م الث����رة عل���م 
الع���راق على اأكتافه ويتل���� الق�شم القان�ين 

اأمام الث�ار.
املنق�ل���ة  االأم����ال  جمي���ع  حج���ز   -  9
وغ���ري املنق�ل���ة  جلمي���ع الطبق���ة الفا�ش���دة 

وحما�شبتهم.
10 - نحي���ط الع���امل علم���ًا، نح���ن ال نك���ن 
الع���داء الأي دولة فقط نري���د العي�س بكرامة 
عاق���ات  نبن���ي  و�ش����ف  واأم���ان،  و�ش���رف 

اأخ�ية مع دول اجل�ار.
11 - بن���اء حي متكام���ل يف بغداد جلميع 
�شه���داء ث����رة 25 اأكت�ب���ر وي�شم���ى احلي 
يف  ح���ي  اأرق���ى  يك����ن  و�ش����ف  با�شمه���م 
ال�شرق االأو�شط وه���ذا قليل مقابل ماقدم�ه 

من ت�شحية.
الث����رة واملعتقل���ني  12 - جمي���ع جرح���ى 
وح�ش���ب  الدائ���م  امل���اك  عل���ى  ي�ظف����ن 

اخت�شا�شاتهم ومنذ بدء الث�رة.
املنطق���ة  يف  اإخ�انن���ا  م���ن  نطال���ب   -  13
ت�شجي���ل  الع���راق  �شم���ايل  ويف  الغربي���ة 
م�قفه���م م���ن الث����رة الأن ه���ذه الث����رة هي 

تاأري����خ الع����راق، نذكرك����م حت����ى التف�تك����م 
امل�شارك����ة باأ�ش����رف ث�����رة بعد ث�����رة االإمام 

احل�شني عليه ال�شام على مر الع�ش�ر.
14 - جمي����ع مدراء �شرطة املحافظات يف 
العراق يت�شلم�ن من�شب املحافظ مب�شاعدة 
20 �شخ�ش����ًا من ث�����ار 25 اأكت�بر ويق�م 
املحافظ وم�شاعدوه بتغيري جميع املاكات 
الت����ي جاءت م����ن املحا�ش�ش����ة اأو االأحزاب ، 
وي�شتند بذلك اإىل ال�شمعة الطيبة والنزاهة 

وحب العراق.
مق����رات جمال�����س  وفت����ح  ا�شتخ����دام   -  15
مبع����دل  اأكت�ب����ر   25 لث�����ار  املحافظ����ات 
ير�ش����ح م����ن كل ق�شاء 25 �شخ�ش����ًا وينبثق 
م����ن ه����ذا املجل�س جمل�����س الع����راق الكبري ، 
وباالأع����داد 15 �شخ�ش����ًا لبغ����داد والب�ش����رة 
اأ�شخا�س،   10 وامل��ش����ل  اأ�شخا�����س،   10
ويت����م   ، اأ�شخا�����س   5 املحافظ����ات  وباق����ي 
تن�شي����ب 500 منت�ش����ب من ق�����ات ال�شرطة 
لغر�����س  اأكت�ب����ر   25 ث�����ار  جمل�����س  اإىل 
الط�����ارئ، وكذل����ك ن��شي ب�شلمي����ة انتقال 
وكذل����ك  املحافظ����ات  جمي����ع  يف  ال�شلط����ة 

بحق�ق االإن�شان.
وي�شهد العراق، منذ مطلع اأكت�بر/ ت�شرين 
يف  �شعبي����ة  احتجاج����ات  املا�ش����ي،  االأول 
العا�شمة بغ����داد وحمافظات اأخرى، تطالب 
برحي����ل حك�م����ة ع����ادل عب����د امله����دي الت����ي 

تت�ىل ال�شلطة منذ اأكرث من عام.

ال�سيا�سية    الخريطة  ر�سم  باإعادة  يطالب  بابل  ال�سعبي" في  "الحراك 

قمع الحتجاجات يخّلف اآلف املعاقني!

اخترق ج�سده الر�سا�ض وتوقف قلبه.. ق�سة متظاهر في 
بغداد "عاد بعد الموت"!

دّق�ا على اأب�ابها

و اخِرج�ا الذئاب من اأوجارها

ال ذل بعد الي�م

اآن االأوان كي نعقم اله�اء من اأو�شاخهم

و من حلى تدن�شت بكل ما يف االأر�س من اأدران

رّدوا اىل نح�رها

عبادة االأوثان

البحر من ورائكم

و كل جرذان اخلنا اأمامكم

ال وقت للمهادنة

ال وقت لل�راء

ال وقت للح�ار

دّق�ا على اأب�ابها

دق�ا على جدرانها

ن�شف الطريق ميتة انتحار

فه�شم�ا قاعهم

و األب�ش�هم حلة احتقار

املجد لل�شهيد يف العلى

و للعميل العار

علـى اأبـــواب الخ�سـراء
 فالح ها�سم
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يوميات �ساحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عامر موؤيد 

ا�سبحت ل�ساحة التحرير 
خ�سو�سية مميزة يف 

قلوب الكثري من ابناء 
العراق، فال�سورة يف هذا 

املكان اثناء الحتجاج 
ا�سبه بفخر يبقى 

معك طيلة حياتك، 
والبع�س قرر كذلك ان 

تكون �سورة زفافه يف 
هذه ال�ساحة.  اعرا�س 
عدة اقيمت يف �ساحة 
التحرير، احدها بني 

م�سعفني تعرفا على 
بع�سهما خالل فرتة 

التظاهرات، فيما ياأتي 
اآخرون من مناطق بعيدة 

بغية التقاط �سورة 
لهم يف ال�ساحة ببدلة 

م�شاعر احل���زن والفرح تختل���ط، ال�شيما العر�س.
مل���ن فق���د �شخ�ش���ا عزي���زا عل���ى قلب���ه يف 
التظاه���رات ولك���ن ه���ذا مل مينعه���م م���ن 

م�شارك���ة االفراح ممن ياأت���ي قرب ن�شب 
احلرية لاحتفال بزفافه. 

خيم���ة  يف  جال�ش���ا  اجلمي���ع  كان  بينم���ا 

واملناق�ش���ات  ال�ش���راي،  �شف���اء  ال�شهي���د 
خمتلف���ة ح�ل م���ا �شت����ؤول الي���ه االم�ر 
الحق���ا، ج���اء خر ب���ان رجا م���ع زوجته 

ي�دان التقاط �ش�رة الزفاف يف اخليمة 
وخلفهما �ش�رة ال�شهيد. 

وتق�ل زمن عل���ي يف ت�شريح ل�"املدى"، 

يري���د  زوج  هن���اك  ب���ان  اخب���اري  "مت 
الت�اج���د يف خيم���ة �شف���اء ال�ش���راي مع 
زوجته يف ليلة زفافهم���ا اللتقاط �ش�رة 

واجلميع رحب بهذه الفكرة". 
وا�شاف���ت بالق����ل ان "اقرب���اء ال�شهي���د 
اخلط����ة  به���ذه  فرح����ا  وا�شدق���اءه 
كذل���ك  و�شاهم����ا  للزوج���ني  وبارك����ا 
برتتيب اخليمة م���ن اجل التقاط �ش�رة 

جميلة للعرو�شني اجلديدين". 
وا�ش���ارت عل���ي اىل ان "جمي���ع م���ن يف 
اخليم���ة زف العرو�ش���ني ولك���ن بعده���ا 
حت�ل���ت م�شاع���ر الفرح اىل ح���زن عميق 
�شف���اء  ال�شهي���د  وعائل���ة  ا�شدق���اء  الن 
ال�ش���راي كان�ا مين����ن النف����س بروؤيته 
للدم�ع  امل�شيلة  القنبل���ة  "عري�ش���ا" لكن 
اخذته بعي���دا عن هذه احلي���اة واحامه 

التي ر�شمها لعراق اجمل". 
ه���ذه لي�ش���ت احلال���ة االوىل، ف�شبق وان 
اعلن �شاب خط�بته من حبيبته وقدم لها 
خامت اخلط�ب���ة من اعلى املطعم الرتكي 
و�شط فرح املعت�شمني يف هذا املكان منذ 

الي�م االول للتظاهرات. 
االحتجاج على قتل املتظاهرين وخنقهم 
بالغاز امل�شيل للدم�ع مل يغب عن م�شاهد 
�ش�ر الزف���اف حتى للذي���ن مل ياأت�ا اىل 
�شاحة التحرير، ف�ش����ر كثرية انت�شرت 
لعرو�شني وهم���ا يرتدي���ان "الكمامة" او 
القن���اع ال���ذي يقلل م���ن ا�شتن�ش���اق الغاز 

امل�ؤذي. 

قبل اي���ام وب�ا�شطة التكتك، ح�شلت زفة 
عر����س اخرى ولكن ه���ذه املرة ل�شخ�شني 
ت�اج���دا يف ف���رق اال�شعاف���ات الف�ري���ة 
االول  الي����م  من���ذ  الطبي���ة  واملف���ارز 

لاحتجاجات. 
ويق����ل مرت�ش���ى حمم���د وه���� �شدي���ق 
ان  ل�"امل���دى"،  ت�شري���ح  يف  لل���زوج 
ارادا ان يك�ن حفل زفافهما  "الزوج���ني 
خمتلفا وقريبا من ال�شارع العراقي حيث 

متت الزفة ب�ا�شطة التكتك". 
وا�ش���اف حمم���د بالق����ل، ان "العرو�س 
ارتدت الكمامة فيما كان ن�شيب العري�س 
لب����س القن���اع املقل���ل م���ن الغ���از امل�شي���ل 
للدم�ع"، م�شريا اىل ان "التكتك اخذهما 
يف ج�لة ح����ل �شاحة التحرير وبالقرب 

من خيم االعت�شام". 
وقريب���ا م���ن االحتج���اج فقد اأف���اد م�شدر 
ام����س  النج���ف،  حمافظ���ة  يف  اأمن���ي 
االربعاء، باأن حمكمة النجف اأفرجت عن 
جمي���ع املعتقلني م���ن املتظاهري���ن بكفالة 

مادية.
وقال امل�ش���در يف ت�شريح���ات �شحفية ، 
اإن "حمكم���ة النج���ف اأفرجت ع���ن جميع 
مت  الذي���ن  املتظاهري���ن  م���ن  املعتقل���ني 
اعتقاله���م خ���ال االحتجاج���ات االأخرية 

التي �شهدتها املحافظة، بكفالة مادية".
واأ�ش���اف امل�ش���در، اأن "املعتقل���ني الذين 
مت االإف���راج عنهم بلغ عددهم اأكرث من 20 

معتقًا".

 ما�س القي�سي 

كل �شجرة مثم���رة كانت ي�ما ما بذرة 
�شغ���رية، ك���رت وترعرع���ت على يد 
من قدم له���ا ال�شقاي���ة واالعتناء، ول� 
ال ذل���ك مل���ا كان مبقدوره���ا ان تعي����س 
وتتنف�س وتثمر لن���ا من خرياتها وما 
كان له���ا اي دور يذك���ر ب���ني جم����ع 
اال�شجار، التي ت�شكل ل�حة الطبيعة، 
وما متنحه من مناخ لطيف للبيئة من 
ح�لن���ا. ان  حج���ر اال�شا����س يف بناء 
كل جمتم���ع ه���م االطفال، ب���ذور ال بد 
م���ن �شقايته���ا مبي���اه احل���ب والعطاء 
والرعاي���ة الازم���ة ك���ي تنم���� و تهب 
اوطانها حياة اكث�ر ا�شتقرارًا ورخاء. 
اع���ان  م���ن  الثاث���ني  الذك���رى  يف 
الطف���ل،   الدولي���ة حلق����ق  االتفاقي���ة 
والت���ي ت�شادف ي�م ام����س االربعاء، 
اقام���ت رابطة امل���راأة العراقية ن�شاطا 
فني���ا ل���كل طف���ل عراق���ي مت�اج���د يف 
�شاحة التحرير، ح�ش���ر برفقة ا�شرته 
او مدر�شت���ه، وبه���ذا ال�ش���دد حدثتنا 
�شهيلة االع�شم  )نا�شطة مدنية ونائبة 
اذ  العراقي���ة(  امل���راأة  رابط���ة  رئي����س 
قالت: "اقمن���ا �شب�زي�م لاأطفال هنا 
يف �شاح���ة التحري���ر ليع���روا عن ما 
يف داخله���م م���ن خ���ال الر�ش���م، فيما 
يخ����س ال��شع الراه���ن يف العراق"، 
م�ؤك���دة عل���ى ان الطف���ل ه���� االك���رث 
�ش���ررا يف املجتم���ع م���ن ب���ني بقي���ة 
الفئ���ات العمري���ة ح���ني يع���اين وطنه 
من ال�يات بق�لها: "الطفل العراقي 
مت�شرر باالأخ�س يف الفرتة االخرية، 
لك�نه مهم�س من كل الن�احي العلمية 

وال�شحية والرتب�ية". وعن االطفال 
امل�شارك���ني يف ه���ذا املهرج���ان الفن���ي 
ال�طن���ي تق����ل االع�ش���م: "اطفال من 
كافة فئات وطبقات املجتمع العراقي، 
مم���ن وجدناه���م هن���ا برفق���ة ا�شرهم 
او مدار�شه���م او حتى مم���ن ح�شروا 
مبفرده���م  اىل ال�شاح���ة، قد ا�شتثمرنا 
ت�اجده���م، اذ تعت���ر فر�ش���ة للتعبري 
عن م���ا يج�ل بخ�اطره���م وافكارهم  
من خال ما ير�شم�ن". وعن االدراك 
املعريف لهم ومدى معرفتهم مبا يجري 
ا�شافت: "قد الحظنا ان كل ر�ش�مات 
االطف���ال الي�م تعر ع���ن ال�طن، فهم 
ير�شم����ن االعام واخلرائ���ط  ب�شكل 

عف�ي ب���ريء ين�شجم م���ع افكارهم"، 
ه���ذه  يف  االطف���ال  ان  اىل  م�ش���رية 
االي���ام ا�شبح����ا اكرث وعي���ا وادراكا 
فه���م يعرون عن حبه���م ل�طنهم وهم 
)نري���د  عب���ارة  وي���رددون  ير�شم����ن 
وط���ن(. اطف���ال �شغ���ار لك���ن بعق����ل 
كبرية وفهم عمي���ق ملجريات االحداث 
م���ن ح�له���م، ولكنه���م يفتق���رون الأقل 
احلق����ق االن�شاني���ة ال�اجب ت�فرها 
يف اي جمتم���ع يعن���ى باأطفاله،  وعن 
ه���ذا ال�ش���اأن تق����ل االع�ش���م: "الطفل 
حتظ���ى  ملدر�ش���ة  يحت���اج  العراق���ي 
ب���كل �شب���ل الراح���ة لتتي���ح ل���ه فر�شة 
التعل���م، ويحت���اج حلديقة يتن���زه بها 
وم�ؤ�ش�شات �شحية تعتني به، وهناك 
الكثري م���ن املتطلبات التي ت�شاهم يف 
بنائ���ه نف�شيا وج�شديا لكننا ال جندها 

مت�فرة يف وطننا.
ر�شال���ة ت�جهه���ا رابط���ة امل���راأة  وكل 
املعني���ة  امل���دين  املجتم���ع  هيئ���ات 
بالطف�لة اىل احلك�مة العراقية على 
ل�شان نائب���ة رئي�س الرابط���ة االع�شم 
حيث تعر عن م�قفها قائلة: "ثاث�ن 
�شن���ة م�ش���ت عل���ى االتفاقي���ة الدولية 
حلق����ق الطفل، لكن مل يتم تطبيق اي 
بند من بن�دها حتى االآن  بحق الطفل 
العراقي"، وت�ؤكد على �شرورة ت�جيه 
ن���داء ومطالب���ات م���ن قب���ل املنظمات 
املدني���ة ملحا�شبة امل�ش�ؤول���ني بق�لها: 
املدنية  املنظم���ات  ننا�ش���د كل  "نح���ن 
املعني���ة بحق����ق االن�ش���ان والطف���ل، 
لتق����م مبحا�شبة اجلهات التي وقعت 
عل���ى ه���ذه االتفاقي���ة، دون ان تطبق 

البن�د التي ن�شت عليها". 

�ساحــة التحريــر "ا�ستــوديــــو" للعر�ســان اجلديد 

حب الوطن بعيون �سغاره يج�سده مهرجان الأطفال العراق 
من قلب �ساحة التحرير  تزرع انتفا�سة ... حت�سد وطن

بو�سرت دعمًا لالحتجاجات 
من ت�سميم الفنان 

�سياء العزاوي 


