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ال�����س��ه��داء   ال����وط����ن وب����ك����اء ع���ل���ى  ه���ت���اف���ات يف ح����ب 
المتظاهرين   بين  اإعاقة  حالة   1000 من  اأكثر  يخّلف  االحتجاجات  قمع 
ي��ن��ت��ف�����ض م�سّغر"  "ع�������راق  ال����ت����ح����ري����ر...  ����س���اح���ة 
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انتفاضة ترشين 2019

اتخ���ذ جمل�س ال���وزراء، الثالثاء، جملة من القرارات خالل جل�ش���ته 
التي عقدها برئا�شة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي.

وذك���ر بيان �شدر عن املجل�س، تلقت "امل���دى" ن�شخة منه اليوم  اإنه 
“مت خالل اجلل�شة مناق�شة عدد من م�شاريع القوانني املهمة، حيث 
اأق���ر املجل�س م�ش���روع تعديل قانون انتخاب���ات جمال�س املحافظات 
املرق���م )12( ل�شنة 2018 والفقرة مبوعد اجراء االنتخابات لتكون 
كاالآتي: توؤجل انتخابات جمال�س املحافظات اىل موعد يحدد الحقا، 
كما متت املوافقة على م�ش���روع قانون املفو�شية العليا لالنتخابات 
واحالت���ه اىل جمل����س الن���واب ا�شتن���ادا اىل اح���كام املادتني )61/

البن���د اوالو 80/ البند ثاني���ا( من الد�شتور م���ع االأخذ باملالحظات 
التي ثبته���ا رئي�س هيئة امل�شت�شارين وال�ش���ادة الوزراء بخ�شو�س 

خيارات تكون املفو�شية كلها من الق�شاء".
واأ�ش���اف اأنه "متت املوافقة على م�ش���روع قانون انتخابات جمل�س 
الن���واب العراقي واحالته اىل جمل�س النواب مع االأخذ باملالحظات 
الت���ي واف���ق عليه���ا جمل����س ال���وزراء وثبته���ا ال�شي���د رئي����س هيئة 

امل�شت�شارين".
واأق���ر املجل�س – بح�ش���ب البي���ان – ا�شتيفاء اجر مقط���وع مقداره 
)100000( دين���ار، فق���ط مائ���ة الف دين���ار للدراج���ات النارية ذات 
العجلت���ني و)300000( دينار، فقط ثالثمائ���ة الف ديناٍر للدراجات 

النارية ذات ثالث عجالت "التك.. تك".

نكتة جديدة ملواجهة التظاهرات

 متابعة املدى 

بع����د نح����و 10 حم����اوالت �شق����ط خاللها 
ع�ش����رات امل�شاب����ني متك����ن املتظاهرون 
م����ن ا�شتع����ادة ال�شيط����رة عل����ى �شاح����ة 
اخل����الين ثالث اأك����ر �شاح����ات التظاهر 
يف العا�شم����ة العراقي����ة بغ����داد، يف ظل 
توا�ش����ل التظاه����رات يف م����دن جنوبي 
وو�شط الب����الد، وتنفيذ االأم����ن العراقي 
حمالت اعتق����ال جديدة، واغتيال نا�شط 

بارز.
جلن����ة  توا�ش����ل  ال����ذي  الوق����ت  ويف 
مكلف����ة م����ن وزارة الداخلي����ة التحقي����ق 
يف التفج����رات الت����ي طاول����ت �شاحتي 
التحري����ر واحلبوبي يف بغ����داد ومدينة 
النا�شري����ة جنوب����ي العراق ليل����ة ام�س 
االول اجلمع����ة، و�ش����ط موؤ�ش����رات عل����ى 
ا�شتبعاد االأمن لفر�شية العمل االإرهابي 
منهما، متك����ن م�شلح����ون جمهولون من 
يف  الب����ارز  العراق����ي  النا�ش����ط  اغتي����ال 
ح����ي  يف  ر�شت����م،  عدن����ان  التظاه����رات، 
احلري����ة ببغداد، لرتفع ع����دد النا�شطني 
واملدون����ني الذي����ن مت اغتياله����م منذ بدء 
التظاه����رات اإىل �شبع����ة، منهم اثنان يف 
الب�شرة واآخر يف كربالء ورابع يف ذي 

قار واالآخرين يف بغداد.
يف املقابل، ع����اد املتظاهرون جمددا اإىل 
�شاح����ة التحري����ر وحميطها رغ����م عملية 
التفجر ليل����ة اأم�س الت����ي خلفت قتيلني 
و19 جريحا، م����ع ا�شتعادتهم ال�شيطرة 
عل����ى �شاحة اخل����الين املحاذي����ة ل�شاحة 
التحري����ر و�ش����ط بغ����داد، بع����د ك����ر وفر 
بينهم وبني ق����وات االأمن التي ان�شحبت 
الغ����از  قناب����ل  اإط����الق  و�ش����ط  اأمامه����م 
الكثي����ف. وا�شتعاد املحتج����ون ال�شاحة 
بع����د يومني فقط من اقتحام قوات جهاز 
واإحاطته����ا  لل�شاح����ة  ال�شغ����ب  مكافح����ة 
باأ�ش����وار اإ�شمنتية وتفري����ق املتظاهرين 
منه����ا بوا�شطة قنابل الغ����از والر�شا�س 

احلي.

ليتجمع����وا  االأم����ن  عنا�ش����ر  وتراج����ع 
باجلان����ب الث����اين م����ن اجل�ش����ر، بينم����ا 
احت�شد مئات املتظاهرين مقابل احلاجز 

االأمني على اجل�شر.
من جهت����ه، اأك����د النا�ش����ط امل����دين، فوؤاد 
عل����ى  ال�شيط����رة  "اإع����ادة  اأن  عم����ران، 
�شاحة اخلالين ه����ي ر�شالة با�شتمرارنا 
بالتظاه����ر رغم التفج����رات يف �شاحات 
"التفج����رات  اأن  مبين����ا   االعت�ش����ام"، 
التي وقع����ت ب�شاح����ة التحرير ويف ذي 
ق����ار ج����ددت اإ�شرارن����ا عل����ى اال�شتمرار 

بالتظاه����رات، واأن الق����وات االأمنية بعد 
التفج����ر فتح����ت ال�شاح����ة اأم����ام حرك����ة 
ال�شر يف حت����د �شارخ لن����ا، االأمر الذي 
دفعنا للرد عليه����ا بالزحف نحو ال�شاحة 

وج�شر ال�شنك وا�شتعادتهما".
ويف الب�ش����رة وعل����ى وق����ع التظاهرات 
متظاه����رون  اأق����دم  الي����وم،  املتج����ددة 
غا�شب����ون عل����ى اإغالق منف����ذ ال�شالجمة 
احل����دودي مع اإي����ران، احتجاجا على ما 
و�شف����وه بالتدخل االإي����راين يف البالد، 
ومتت عملي����ة الغلق بع����د مواجهات مع 

اأجهزة االأمن الت����ي واجهت املتظاهرين 
بقناب����ل الغاز، كم����ا تظاهر املئ����ات اأمام 

بوابة حقل جمنون النفطي.
واته����م قائ����د �شرط����ة الب�ش����رة، الفري����ق 
الرك����ن ر�شيد فليح، "عنا�شر جمهولة مل 
ي�شمها باأنها تطلق الر�شا�س على قوات 
االأم����ن واملتظاهرين خلل����ق فتنة"، نافيا 
التهم����ة ع����ن ال�شرط����ة باأنها تطل����ق النار 

على املتظاهرين.
يف  التظاه����رات  ت�شتم����ر  االأثن����اء  يف 
بل����دة الغ����راف ومدين����ة النا�شري����ة يف 

حمافظة ذي ق����ار، على الرغم من ت�شديد 
ويطال����ب  فيه����ا،  االأمني����ة  االإج����راءات 

املتظاهرون باإقالة احلكومة.
ويف الديوانية والعمارة وال�شماوة بداأ 
متظاه����رون يوزع����ون من�ش����ورات على 
املحال التجارية وعن����د اأبواب املدار�س 

يدعون الإ�شراب عام يوم غد االأحد.
واأكد نا�شطون ت�شجيل اعتقاالت جديدة 
يف الرفاعي واحللة والكحالء والرميثة 
بني املتظاهرين نفذتها قوات اأمنية ليلة 

اأم�س االأول و�شباح ال�شبت.

احلكومة حتدد الر�سوم 
املفرو�سة على "التكتك"

 املتظاهرون ي�ستعيدون �ساحة اخلالين.. 
و�سط اعتقاالت واغتيال نا�سط

 متابعة / املدى

اأعلنت مفو�سية حقوق االن�سان 
يف العراق، ام�ض ال�سبت، ح�سيلة 

الع�سوائية” التي  “االعتقاالت 
رافقت التظاهرات يف العا�سمة 

بغداد واملحافظات االخرى 
خالل اليومني املا�سيني.

وقالت املفو�سية يف بيان تلقت 
)املدى(  ن�سخة منه ام�ض ال�سبت 

االعتقاالت  ا�ستمرار  "ندين 
الع�سوائية دون التحري للكثري 

من املعتقلني حيث وثقت فرق 
الر�سد اعتقال )66( متظاهراً 

يف بغداد، اأطلق �سراح )7( منهم، 
و)20( متظاهراً يف الب�سرة 

ا�سرفت املفو�سية على اطالق 
�سراح )7( متظاهرين منهم على 

خلفية التظاهرات التي جرت 
يف منطقة املعقل يف حمافظة 

الب�سرة، واعتقال )37( متظاهر 
يف حمافظة ذي قار اطلق �سراح 

)21( منهم".

واك���دت "ا�شتمرار اال�شابات بني �شفوف 
املتظاهري���ن والقوات االأمنية حيث وثقت 
واإ�شاب���ة   )3( ا�شت�شه���اد  الر�ش���د  ف���رق 
الغ���ازات  اط���الق  ا�شتم���رار  م���ع   )140(
امل�شيل���ة للدم���وع وخ�شو�ش���ا يف منطقة 
اخل���الين ليوم���ي )15-14/ 11 /2019  
( غ���ادر اغلبه���م امل�شت�شفي���ات بع���د تلقيهم 
للعالج، االأم���ر الذي يوجب على احلكومة 
البحث عن اج���راءات بديلة حتفظ �شالمة 

املتظاهرين والقوات االأمنية". 
وا�شاف���ت ان "ا�شتم���رار ال�شدام���ات يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار ب���ني الق���وات االمني���ة 
واملتظاهري���ن ادى اىل اإ�شابة )17( منهم 
)15( متظاه���را و)2( م���ن القوات االمنية 
وقي���ام عدد من املتظاهري���ن بحرق م�شكن 
قائممق���ام ق�ش���اء الغ���راف وم�شك���ن اح���د 
اع�ش���اء جمل�س النواب يف ذي قار وحرق 

�شيارة عدد )2(".
للتحل���ي  االط���راف  "جمي���ع  وطالب���ت 
�شالم���ة  عل���ى  واحلف���اظ  بامل�شوؤولي���ة 
املواطنني واملمتل���كات العامة واخلا�شة، 
وت���ود ان تبني ان ا�شتخدام و�شائل عنفية 
من بع����س االأ�شخا�س ي�ش���يء اىل �شلمية 
املطالب���ني  املتظاهري���ن  واأن  املظاه���رات 
بحقوقه���م اال�شالحي���ة يرف�ش���ون هك���ذا 

ممار�شات".
وا�ش���ارت اىل اختطاف عدد من النا�شطني 
وثق���ت  حي���ث  التظاه���رات  خلفي���ة  عل���ى 
اط���الق �ش���راح النا�شط���ة �شب���ا املهداوي 

والنا�ش���ط عل���ي ها�ش���م بع���د اختطافهم���ا 
م���ن قبل جمهول���ني، وتعر����س مدير معهد 
التطوي���ر االمني العميد الدكت���ور “يا�شر 
عب���د اجلبار” الختطاف و�ش���ط بغداد من 
قبل جمهولني، وتطالب املفو�شية القوات 
االأمنية بتوفر احلماية الالزمة للنا�شطني 

واملتظاهري���ن واملواطنني كاف���ة والبحث 
والتحري عن اجلهات التي تقوم بعمليات 
اخلطف والق���اء القب�س عليه���م واحالتهم 

للق�شاء لينالوا جزاءهم العادل.
ولفت���ت املفو�شي���ة يف بيانه���ا اىل ع���ودة 
اال�شتباكات قرب فوج املهمات يف حمافظة 

ذي ق���ار واإطالق الن���ار والقناب���ل امل�شيلة 
للدم���وع  من قبل الق���وات االمنية لتفريق 
املتظاهري���ن، واعالن حظ���ر التجوال يف 

ق�شاء الغراف .
كما وثقت حرق مدر�شة ثانوية )الزوراء( 
للبن���ات من قب���ل عدد م���ن املتظاهرين  يف 

حمافظ���ة مي�ش���ان ب�شب���ب رف����س االإدارة 
رف����س  عل���ى  موؤك���دة  غلقه���ا،  التعليمي���ة 
ال�شلوكي���ات غ���ر امل�شوؤولة والت���ي توؤثر 
وت�شتوج���ب  التظاه���رات  �شلمي���ة  عل���ى 

امل�شاءلة القانونية.
يف  ال�شه���داء  �شق���وط  اىل  وا�ش���ارت 
ف���رق  وثق���ت  حي���ث  بغ���داد،  العا�شم���ة 
الر�شد ا�شت�شه���اد )3( من املتظاهرين من 
ق�ش���اء ال�شوي���رة والعزيزي���ة على خلفية 
ا�شابته���م يف �شاح���ة التحري���ر يف بغداد 
ي���وم 2019/11/12  وانفج���ار عبوت���ني 
�شوتيت���ني يف �شاح���ة التحرير والطران 
ي���وم 2019/11/15 ت�شبب���ت با�شت�شهاد 
اآخري���ن،    )19( وا�شاب���ة  متظاه���ر   )1(
وبه���ذا ال�ش���دد جت���دد املفو�شي���ة دعوتها 
لوق���ف اإراقة ال���دم العراقي واحلفاظ على 

ارواح املتظاهرين. 
كما وثقت املفو�شية ا�شتمرار  قيام عدد من 
املتظاهري���ن بغلق الط���رق ودوائر الدولة 
واملدار����س لل�شغ���ط باال�شتجابة ملطالبهم 
من قبل احلكومة، وهو ما يتعار�س وحق 
التنق���ل للمواطن���ني لذا تن�ش���ح املفو�شية 
املتظاهرين باحلفاظ على �شلمية التظاهر 

واأحقية املطالبة بحقوقهم امل�شروعة .
ب���ني  "التع���اون  اىل  بيانه���ا  يف  ولفت���ت 
يف  واملتظاهري���ن  االمني���ة  الق���وات 
حمافظات )بابل، النجف االأ�شرف، املثنى، 
وا�شط، الديوانية، مي�شان( والذي عك�س 
�شلمية التظاه���رات ودور القوات االمنية 

يف حماي���ة املتظاهري���ن وتطبي���ق معاير 
اال�شتباك االآمن والتواجد مع املتظاهرين 
ب���دون اأ�شلح���ة واإن�ش���اء مف���ارز م�شرتكة 

للتفتي�س".
ووثقت املفو�شية اي�ش���ًا ان�شحاب املفارز 
التابع���ة  االإ�شع���اف   و�شي���ارات  الطبي���ة 
لوزارة ال�شحة من �شاحة اخلالين ب�شبب 
كثاف���ة الغازات امل�شيل���ة للدموع، وتطالب 
ودع���م  بت�شهي���ل  احلكوم���ة  املفو�شي���ة 
وحماية  فرق االإنقاذ وامل�شعفني التطوعية 

ون�شر  فرق اأ�شعاف اأويل ثابتة.
ولفت���ت اىل "اأعت�شام عدد من املتظاهرين  
بتاري���خ  ق�ش���ر  ام  مين���اء  بواب���ة  اأم���ام 
2019/11/15   بع���د اعرتا�شه���م عل���ى 
قرع���ة التعي���ني الت���ي قام���ت به���ا �شرك���ة 
املوانئ العراقية، وتعمد احراق االطارات 
امام بوابة امليناء ومنع دخول ال�شهاريج 

للميناء".
كما وثقت املفو�شية "انفجار عبوة نا�شفة 
ق���رب �شاح���ة احلبوب���ي يف حمافظ���ة ذي 
اىل  ادت   ،2019/11/15 بتاري���خ  ق���ار 
اإ�شاب���ة )11( �شخ�ش���ا اإ�شاب���ات خط���رة 
يف النا�شري���ة والق���اء قنبل���ة مولوت���وف 
ت�شته���دف من���زل مواط���ن وح���رق من���زل 
ح�ش���ن  )ع���ادل  البل���دي  املجل����س  ع�ش���و 
الرماح���ي( يف ق�ش���اء الغ���راف، مطالب���ة 
الق���وات االمنية بتوف���ر احلماية الالزمة 
ل�شاحات التظاه���ر واالماكن القريبة منها 

بالتن�شيق مع املتظاهرين.

ال���ت���ح���ري���ر يف  ����س���وت���ي���ة  ع������ب������وات 

املفو�سييية تعليين ح�سيليية "االعتقيياالت الع�سوائييية" خييالل يوميين
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عد�سة: حممود روؤوف

 ترجمة حامد اأحمد

اجتاحت بغداد وبقية حمافظات 
اجلنوب موجات من احتجاجات 

عنيفة يردد فيها متظاهرون 
�سعارات تدعو ال�سقاط موؤ�س�سة 
�سيا�سية يتهموها باأنها مل تقدم 

�سيء نافع لهم منذ ا�ستالمها 
لل�سلطة قبل 16 عامًا .

وم���ا يغذي حال���ة الثوران هذه ه���و الغ�شب حول 
اقت�ش���اد بل���د غن���ي باأم���وال النف���ط ف�ش���ل بتوفر 
فر�س عم���ل اأو حت�شني اأح���وال معي�شة �شباب من 
الذين ي�شكلون غالبي���ة املحتجني الذين نزلوا اىل 
ال�ش���وارع . يقولون انهم �شئموا من ف�شاد حكومة 

ال تبايل وخدمات دون امل�شتوى املطلوب.
320 �شخ�ش���ًا عل���ى االق���ل لق���ي حتفه م���ع تعر�س 
اآالف اآخري���ن جلروح منذ اندالع االحتجاجات يف 

1 ت�شرين االول .
ه���دى ، نا�شط���ة م���ن مدين���ة الب�شرة الت���ي ت�شكل 
ح�ش���ة االأ�ش���د م���ن االنت���اج النفطي يف الع���راق ، 
تقول " البطالة والفقر منت�شران يف املدينة ولكننا 
يوميا نرى لهب نران اآبار النفط ، اأين تذهب هذه 

املاليني من الدوالرات ؟ "
اإن���ه �ش���وؤال جيد . ي�ش���كل النفط ما يق���ارب من 85 
اىل %90 م���ن عوائ���د الدول���ة . م���ن املتوقع  اإن 
ت�ش���ل ميزانية البل���د الفدرالية له���ذا العام اىل 79 
ملي���ار دوالر من عوائ���د نفط م�شتن���دة على معدل 
ت�شدي���ر يبلغ 3.88 ملي���ون برميل باليوم وب�شعر 
تقريب���ي يبل���غ 56 دوالر للرمي���ل . وا�شتنادا اىل 
البنك الدويل فان اقت�شاد العراق حت�شن يف العام 
2019 ب�شب���ب زيادة بانتاج النف���ط ، ومن املتوقع 
اأن ينم���و مع���دل الن���اجت املحلي االجم���ايل بن�شبة 

. العام  نهاية  بحلول   4.6%
خراء وم�شوؤولون ذكروا لوكالة ، ا�شو�شييتدبر�س 
، اإن عام���ة ال�شع���ب العراق���ي نادرًا م���ا مل�شوا ثمار 

هذه الرثوة ب�شبب �شوء ادارة مالية وف�شاد وعدم 
كف���اءة حكومية ب�شب���ب البروقراطية . وا�شتنادا 
لتخمينات البنك ال���دويل فان ن�شبة البطالة الكلية 
%22 من  بلغ���ت بح���دود %11 يف ح���ني يعي�س 
ال�ش���كان يف حال���ة فقر . وهناك ن�شب���ة �شادمة هو 
اأن ثلث �شب���اب العراق يعي�شون ب���دون وظيفة اأو 

فر�شة عمل .
عل���ي املول���وي ، رئي�س مركز البي���ان لالبحاث يف 
بغ���داد ، يقول " اأح���دى امل�ش���اكل الرئي�شية هو اأن 
ثروة النف���ط تنفق على القطاع الع���ام وخ�شو�شًا 

على رواتب املوظفني ."
نظ���ام املحا�ش�شة الطائفية الت���ي ينتهجها العراق 
يف توزي���ع منا�ش���ب ال�شلط���ة يع���زز ب�ش���كل كبر 
�شيطرة النخب ال�شيا�شية عل���ى موؤ�ش�شات الدولة 

ا�شتن���ادًا عل���ى تن���ازالت واتفاق���ات غ���ر ر�شمي���ة 
مهم�ش���ني بذلك دور الرمل���ان وتغييب دور ال�شعب 

العراقي يف هذه املهمة .
على اأر����س الواقع لعب���ت ه���ذه الديناميكية دورًا 
ع���ر نظ���ام الكوت���ا ، اأو املحا�ش�ش���ة ، حي���ث يت���م 
خالله���ا توزيع امل���وارد بني زعماء كت���ل �شيا�شية ، 
يتنازع كل واحد منه���م لتو�شيع �شبكة املح�شوبية 
وبن���اء قاع���دة موؤيدي���ن ل���ه . ولتحقيق ذل���ك يقوم 
ق���ادة بتنفيذ حمل���ة دعائية لهم من خ���الل الت�شدق 

بوظائف حكومية لك�شب والء االخرين .
ه���ذا التكتيك عمل على انتف���اخ القطاع العام الذي 
يقوم ب���دوره بتجفي���ف ميزانية الع���راق املعتمدة 
عل���ى النف���ط ، حيث اليبق���ى �ش���يء لال�شتثمار يف 
م�شاريع بنى حتتية مهم���ة واحتياجات اجتماعية 

�شرورية .
وقال املولوي " هذا هو النهج املعتمد . املح�شوبية 
مبني���ة ب�شكل ا�شا�شي على تخ�شي�س وظائف بداًل 
م���ن اأي �ش���يء اآخر . اإنه الطري���ق الرئي�س لتوزيع 
امل���وارد ، وه���و م���ن خ���الل القط���اع الع���ام ." يف 
ميزاني���ة ع���ام 2019 �شكلت تخ�شي�ش���ات القطاع 

. الدولة  نفقات  من  العام ما يقارب من 40% 
وا�شتن���ادًا اىل بح���ث املول���وي فاإنه عق���ب �شقوط 
نظام �ش���دام ح�شني خالل الغزو االمركي للعراق 
ع���ام 2003 بدا القطاع العام بالنمو ب�شكل موازي 
لتنمي���ة ال�شناع���ة النفطي���ة للبل���د . وم���ع تقاط���ر 
�ش���ركات النفط العاملي���ة الكرى لتنمي���ة وتطوير 
موؤ�ش�ش���ات  موظف���ي  ع���دد  ازداد  النف���ط  حق���ول 
احلكومة خ���الل فرتة 16 عام اأكرث بثالث اأ�شعاف 

عددهم قبل عام 2003 .
ا�شتخدمه���ا  اآخ���رى  و�شيل���ة  ه���ي  من���ح وظائ���ف 
�شيا�شي���ون عراقي���ون لقم���ع احتجاج���ات وقع���ت 
�شابقًا . و�شمن حزم���ه االأ�شالحية االأخرة اأدخل 
فيها رئي�س ال���وزراء عادل عبد املهدي اآالف فر�س 
العم���ل واملنح املالية . وقال خراء اإن هذا التوجه 

مل يحقق �شيئًا �شوى اإدامة امل�شكلة .
تخ�ش�س امليزانية الوطنية مبالغ متزايدة كل عام 
لت�شدي���د اأجور ب�شائ���ع وخدمات ت���رتاوح ما بني 
م�شاري���ع خدمة عامة اىل نفق���ات اأدنى مثل �شيانه 
بناي���ة حكومي���ة على �شبي���ل املثال . ولك���ن الكثر 
ي�شكو من عدم وجود تقدم ملمو�س على االأر�س .

وق���ال املولوي انه يف بع�س احل���االت فان النقود 
بب�شاط���ة ال يت���م انفاقه���ا ب�شبب �شع���ف التخطيط 
واالدارة . م�ش���رًا اىل اأن ميزاني���ة الع���ام املا�شي 
انتهت بفائ�س يبلغ بحدود 21 مليار دوالر " لي�س 
ب�شبب لدين���ا اأموال كثرة بل ب�شبب عدم معرفتنا 

كيف ننفقها ب�شكل �شحيح ."
وقال م�شوؤول عراقي رف����س الك�شف عن ا�شمه اإن 
االموال املخ�ش�ش���ة من قبل احلكومة اأو منظمات 
عاملي���ة  مل�شاري���ع خدم���ات غالبًا ما يت���م انفاقها من 
قب���ل م�ش���وؤويل وزارات . واأ�ش���اف بقوله " يقوم 
امل�شوؤول���ني بجمع كل امليزانية املخ�ش�شة لالنفاق 
ث���م غالبًا م���ا ينفقون ج���زءًا منها على اأم���ور تافهة 
ث���م يدعون بان املبلغ غ���ر كايف للم�شروع . اأو اأن 
املبالغ ا�شتخدمت ل�شد ديون مرتاكمة من ال�شنوات 
البروقراطي���ة  الط���رق  اآالف  هن���اك   . ال�شابق���ة 

يتمكنون من خاللها اختال�س االموال ."
حل���د هذا الوقت م���ا يزال قادة عراقي���ون راف�شني 
اإ�ش���الح النظام وال���ذي ي�شفه خ���راء بانه يتعذر 
بق���اوؤه ب�شب���ب م���وارد حم���دودة واأ�ش���واق النفط 

املتقّلبة يف اأ�شعارها .
وكان���ت خط���وات تق�شفي���ة جدية ق���د اتخذت عقب 
االأزم���ة املالي���ة لع���ام 2015 والتي اأدخلته���ا اإدارة 
رئي�س الوزراء ال�شابق حيدر العبادي . ولكن بعد 
ان ا�شتع���ادت ا�شعار النفط عافيتها عملت �شغوط 
�شيا�شية عل���ى اإزالة اإجراءات التق�شف يف االنفاق 

.
و�شهدت حكومة عبد املهدي زيادة باالنفاق بن�شبة 

. املا�شية  بال�شنوات  مقارنة   25%
 عن ا�شو�شييتدبر�س

ال يوجد مكان اأكثر ترحيبًا 
بالمتظاهرين العراقيين، 

من �ساحة التحرير واالأزقة 
والمباني المجاورة لها في 

بغداد، فمنذ ع�سرين يوًما 
تعي�ض المنطقة مهرجانًا 

مفتوحًا، لتوزيع جرع 
الوطنية وال�سالم ولعن 
الطائفية والعن�سرية.

اأح���د متظاه���ري  �شع���دي،  يوؤك���د حمم���د 
ال�شاح���ة، اأنه���ا ت�ش���ج بالب���كاء والق�شائد 
والن���رث والغن���اء والتع���ارف، والتق���ارب 
ب���ني خمتلف العراقي���ني يف جيل قد يكون 
ن���واة لتاأ�شي�س عراق ق���وي و�شيد، والوؤه 

للعراق ال لغره.
وي�شي���ف �شع���دي: "من���ذ 16 عاًم���ا كانت 
هناك تغذية طائفية وكراهية و�شحن بكل 

ما ه���و �شلب���ي على ي���د االأح���زاب، نتمنى 
اأن تبق���ى �شاحة التحري���ر هكذا، الأنها مثل 
قط���رة عط���ر تنت�ش���ر ب�ش���كل تدريجي يف 

العراق كله".
الت���ي  ال�شبابي���ة  املجامي���ع  يف  وت���روى 
تتك���ون كل ليلة ع���ادة الن���كات والق�ش�س 
اخليالية والتاريخية، بع�شها عن �شكوى 
واأمل وحزن وبع�شها غناء وفرح ورق�س، 

واأخرى تاأبني ل�شحايا �شقطوا يف ال�شاحة 
اأو غرها م���ن �شاحات الع���راق املتظاهر، 

وفًقا لكرمية اأحمد )32 عامًا(.
وتقول اأحمد "هذه ثاين مرة اآتي فيها اإىل 
هن���ا مع وال���دي، املكان �شح���ي وهو اأكرث 
اأمنًا من اأي مكان اآخر، وفيه ال�شبان االأكرث 

حبًا للعراق، ولوال حبهم ما خرجوا". 
ويعتر ق�شاء اللي���ل بالغناء وال�شعر، يف 

اأروق���ة مبنى املطع���م الرتكي ال���ذي اأطلق 
علي���ه املتظاهرون ا�شم "جبل اأحد"، عامل 
ج���ذب مهم ملن ي�ش���ل اإىل �شاحة التحرير، 
ل���رى ق�ش���ة �شم���ود املتظاهري���ن وكيف 

يق�شون ليلهم.
عام���ًا(   19( هي���كل  م�شطف���ى  ويق���ول 
لالإ�شابة مرت���ني، وعلى الرغم  "تعر�ش���ت 
م���ن التحديات الت���ي نواجهه���ا يف �شاحة 

االأول  احلاج���ز  ���ا  وخ�شو�شً التحري���ر، 
)�شات���ر ال�ش���د(، اإال اأّن الليل هن���ا له نكهة 
خا�شة، حيث نن�شى االأمل من خالل الغناء 

عن حب الوطن".
وي�شي���ف هي���كل: "ظهرت هن���ا يف �شاحة 
التحري���ر مواهب عراقية كب���رة، كالر�شم 
وال�شع���ر والغناء، حت���ى بادرنا كمجاميع 
للعم���ل �شم���ن االخت�شا�ش���ات، فالر�ش���ام 
يزي���ن اجل���دران باللوحات الت���ي حتاكي 
االأهازي���ج  يكت���ب  وال�شاع���ر  ق�شيتن���ا، 
للمتظاهري���ن والعازفني واملطربني، هكذا 

نق�شي الليل يف �شاحة التحرير".
ويقول يحيى حيدر )24 عامًا( ل� "العربي 
اجلديد": "نحن اأ�شحاب ق�شية، وق�شيتنا 

الوطن، فعل���ى الرغم من االأمل واالإ�شابات 
واالأعداد الكبرة من ال�شهداء الذين نزفهم 
كل ي���وم قربانًا للوط���ن، لكّن ليلنا خمتلف 
حيث نت�شام���ر بالغناء وال�شع���ر اجلميل، 
ونردد اأغنية )موطني( قبل النوم، وعليها 
نغفو اآمل���ني اأن يطلع ال�شب���اح على وطن 

نبتغيه".
كم���ا يو�شح حي���در ا�شماعي���ل )23 عامًا( 
"بع���د الغاز امل�شيل للدم���وع والدخانيات 
وال�شوتي���ات )جمموع���ة م���ن املقذوف���ات 
التي تطلقه���ا قوات مكافح���ة ال�شغب على 
املتظاهري���ن(، نق�ش���ي ليلن���ا بالغن���اء عن 
حب الوطن، ونغفو على كالم طيب وعمل 
م�ش���رتك، حت���ى �ش���ارت �شاح���ة التحرير 

وكل حميطها من���ارة يق�شده���ا الكثرون 
مم���ن مل يواكبوا م�شرتنا الأي �شبب كان، 
فقط لي�شاهدوا ق�ش�س االإبداع وال�شمود 

والتحدي".
ويوؤكد حممد �شبي���ح )22 عامًا( اأنه اأحد 
املتظاهرين الذين اأق�شموا اأال يعودوا اإىل 
البيت حت���ى "ياأخذوا حقه���م"، واأ�شاف: 
"امل���وت ب�ش���رف خ���ر م���ن امل���وت ذلي���اًل، 
وعلى الرغم من التعب اليومي اإال اأّن ليلنا 
خمتلف، ليلنا كليايل بغداد القدمية، �شعر 
وغن���اء ور�ش���م، وميكن م�شاه���دة ذلك يف 
التغير ال���ذي اأحدثناه يف نف���ق التحرير 
وج���دران املطع���م الرتك���ي، باالإ�شافة اإىل 

عمليات التنظيف امل�شتمرة لياًل ونهارًا".

يف  االمني���ة  االأجه���زة  �شرع���ت 
الديواني���ة بحمل���ة تفتي����س ليلي���ة 
مكثف���ة �شمل���ت �شاح���ة االعت�ش���ام 
وحميطه���ا يف اإج���راءات و�شفتها 
باالحرتازية بعد تفجرات وقعت 

يف بغداد والنا�شرية.
�شرط���ة  با�ش���م  متح���دث  وق���ال 
اأم����س  حدي���ث   يف  الديواني���ة 
�شرط���ة  م���ن  مف���ارز  اإن  ال�شب���ت  
باج���راءات  قام���ت  املحافظ���ة 
احرتازية لتفتي�س �شاحة التظاهر 
ال���كالب  الديواني���ة بوا�شط���ة  يف 
البولي�شي���ة )K9(، اإ�شاف���ة لن�شر 
مف���ارز اإ�شافية لتفتي�س املواطنني 
عند مداخ���ل ال�شاحة ومنع دخول 
العجالت اىل م�شافات قريبة منها، 
ملنع تكرار ماح�ش���ل يف العا�شمة 
بغ���داد والنا�شرية م���ن تفجرات 

ا�شتهدف املعت�شمني ”
و�شهدت �شاحة التحرير يف بغداد 
ق���ار  ذي  يف  احلبوب���ي  و�شاح���ة 
املعت�شمني  ا�شتهدف���ت  تفج���رات 

هناك.
فري���ق  متك���ن  اأخ���رى  جه���ة  م���ن 
جث���ة    انت�ش���ال  م���ن  الغوا�ش���ني 
منت�شب من الفرقة )19(  املتواجدة 

يف الديوانية والتي ت�شارك
للمتظاهري���ن  احلماي���ة  بتاأم���ني 
بع���د العث���ور عل���ى جثت���ه يف نهر 
ناحي���ة  اىل  الوا�ش���ل  الديواني���ة 
ملمار�ش���ة  نزول���ه  اإث���ر  ال�شدي���ر 

ال�شباحة وغرقه هناك.
وكان���ت الفرق���ة 19 و�شلت الإ�شناد 
الق���وات االأمنية يف الديوانية بعد 
اأحداث 25 اأكتوب���ر املا�شي والتي 
اأ�شفرت عن �شقوط قتلى وم�شابني 
اإ�شافة  بني �شف���وف املتظاهري���ن 
اإىل اإحراق مبنى جمل�س املحافظة 

وعدد من مقرات االأحزاب.

الديوانية توؤّمن �ساحات متظاهرو العراق يت�ساءلون : اأين ذهبت اأموال النفط ؟
التظاهر بعد تفجريي 

التحرير واحلبوبي

هييييتييييافييييات فييييي حييييب الييييوطيييين وبييييكيييياء عيييليييى الييي�يييسيييهيييداء  
ل����ي����ل �����س����اح����ة ال���ت���ح���ري���ر
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عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة المدى  

ب�شب���ب العنف املفرط �ش���د املتظاهرين يف بغداد 
ومدن الع���راق االأخرى  والذي خلف مئات القتلى 
واالآالف اجلرح���ى .. ن�ش���رت م�ش���ادر طبي���ة اإن 
ح���االت االإ�شابة ت�شب���ب باعاقة اأك���رث  من 1000 
متظاه���ر  منه���ا ح���االت اإعاق���ة مزمن���ة �شتالزمهم 

طوال حياتهم.
وق���ال م�ش���وؤول يف وزارة ال�شح���ة العراقي���ة اإن 
ال���وزارة خالل فرتة  الت���ي �شجلتها  "االإ�شاب���ات 
التظاه���رات متباينة، وهي ت�ش���م حاالت اختناق 
مبا�ش���رة  واإ�شاب���ات  ده����س،  وح���االت  بالغ���از، 
بالر�شا����س احل���ي"، مبين���ًا ل���� موق���ع "العرب���ي 
اجلديد"، اأن "اأكرث م���ن 1000 من تلك االإ�شابات 
اأدرج���ت �شمن االإعاق���ات املزمن���ة، واأغلبها كانت 
وبع�شه���ا  الغ���از،  بقناب���ل  مبا�ش���رة  اإ�شاب���ات 
بالر�شا����س ال���ذي اأ�ش���اب اأط���راف املتظاهرين، 
وخا�ش���ة اأقدامهم. بع�س االإ�شاب���ات كانت قريبة 
من النخ���اع ال�شوكي، وت�شببت بح���االت اإعاقة ال 

ميكن عالجها".
واأ�ش���ار امل�شوؤول الذي طلب اإخفاء هويته، اإىل اأن 
امل�شت�شفيات،  "الكثر من احلاالت ال تزال داخل 
وبع�شها يحت���اج اإىل عمليات جراحية، بينما نقل 
بع�س االأه���ايل ذويهم امل�شاب���ني اإىل م�شت�شفيات 
خا�ش���ة لعالجه���م كونه���ا اأف�شل م���ن امل�شت�شفيات 

احلكومية".
احلكوم���ة  امل�شاب���ون  املتظاه���رون  ويحّم���ل 
امل�شوؤولي���ة كاملة، ويوؤك���دون اأن اإ�شاباتهم كانت 
بغر����س منعهم من املطالب���ة بحقوقهم امل�شروعة، 
ق�شائي���ة  دع���اوى  اأقام���وا  اأنه���م  بع�شه���م  واأك���د 
�ش���د جه���ات حكومي���ة يعترونه���ا امل�شوؤول���ة عن 

اإ�شاباتهم.

وقال املتظاهر امل�شاب، فرا�س البياتي،: "اأ�شبت 
خ���الل تظاهرة يف �شاحة التحري���ر بر�شا�شة يف 
الركب���ة يف �شاق���ي االأمي���ن، وت�شبب���ت الر�شا�شة 
يف ته�شي���م ركبتي، واأرقد يف امل�شت�شفى منذ اأكرث 
م���ن اأ�شبوع���ني، واأجري���ت عمليت���ني جراحيتني، 
واالأطب���اء اأبلغ���وين اأنن���ي �شاأق�شي بقي���ة عمري 

معوقًا، ولن اأ�شتطيع ثني �شاقي جمددًا".
واأ�ش���ار البياتي اإىل اأن "احلكومة �شلبت حقوقنا، 
وعندما طالبنا بها واجهتنا بالر�شا�س، وت�شببت 
لن���ا باإعاق���ة دائمة. احلكوم���ة تتعام���ل معنا بهذه 

االإجراءات القمعية كاأننا ل�شنا عراقيني".
وكان���ت املدى قد ن�ش���رت قبل اأيام تقري���رًا عن اأن 
هن���اك تعتيمًا كبرًا يف الوزارة على عدد ال�شهداء 

وامل�شابني والطريقة التي مت قتلهم فيها".
وكانت مفو�شية حقوق االن�شان، حملت يف وقت 
�شاب���ق وزارة ال�شح���ة م�شوؤولي���ة ع���دم تزويدها 
باع���داد اجلرحى والقتلى، معت���رة ذلك "ت�شلياًل 
لل���راأي العام" ويتنافى مع "مب���داأ ال�شفافية وحق 

احل�شول على املعلومة".
وكان���ت وزارة الداخلي���ة ق���د ك�شف���ت ع���ن جلن���ة 
حتقيقي���ة برئا�ش���ة وزي���ر ال�شحة جعف���ر عالوي 
ملعرفة اأنواع قنابل م�شيل الدموع امل�شتخدمة يف 

املظاهرات.
وقال الناطق با�شم الداخلية خالد املحنا قبل اأيام 
اإن "وزارة ال�شحة هي اجلهة الوحيدة التي تعلن 

االأرقام احلقيقية لل�شحايا".
وع���ادة م���ا ي�شتك���ي املتظاه���رون من اآث���ار غريبة 
ت�شيبه���م بعد تعر�شهم للغ���ازات امل�شيلة للدموع، 

منها حاالت اأ�شبه بال�شرع.
ويق���ول اأحد االطب���اء  اإن اال�شاب���ات املختلفة يف 
التظاه���رات ق���د خلفت اآالف  االإعاق���ات  يف عموم 
الع���راق بح�شب اأرق���ام متداولة ب�ش���كل �شري يف 

وزارة ال�شحة".

قمع االحتجاجات يخّلف اأكثر من 1000 حالة اإعاقة بين المتظاهرين  

تلفت نظرك واأنت تتجول في 
�ساحة التحرير �سور وم�ساهد 

�سادقة وموؤثرة ت�ستحق التدوين 
فجماليتها تجعلها تعي�ض في 

الذاكرة. اأم �سلوان )70 �سنة( 
و جارتها اأم علي )50 �سنة( 

المت�سحتان بالعلم العراقي تقفان 
اأمام غ�ساالت، اإحداها ا�سترتها اأم 

�سلوان بالتق�سيط ولم ت�سدد كامل 
اأق�ساطها بعد، واأخرى اأح�سرتها اأم 

علي من بيتها، وذلك بهدف غ�سل 
مالب�ض المعت�سمين في �ساحة 

التحرير الذين يتعذر عليهم 
العودة اإلى منازلهم. اأم �سلوان 

تتحدث عن ذاكرة متخمة بالفقر 
والفقدان فهي االأرملة التي اأهتمت 

باأبنائها وعملت من اأجل رعايتهم 
وعلى الرغم من كل ذلك لم 

تختبىء من ظلم الحياة بل بقيت 
ت�ستقبلها باأمل، وحطام الحياة من 

حولها جعلها تكون اأقوى.

يلقبه����ا �شب����اب التحرير ب����� "اأم اجلميع"، وكيف 
ال تك����ون اأمه����م وه����ي ت�شاركهم اأح����داث يومهم، 
ينقل����ون لها اأخبار َمن ا�شت�شه����د من الثوار وَمن 
اأُ�شيب، تبتهل بالدع����اء اإن �شمعت اإطالق نار اأو 
ا�شت����دت �شرب����ات القنابل، وتهت����ف معهم عندما 

ت�شدح االأغاين الوطنية يف �شاحة التحرير.
حدثتن����ا ع����ن برناجمه����ا اليوم����ي، فقال����ت "اأبداأ 
العمل من����ذ ال�شاع����ة ال�شاد�شة �شباح����ًا واأ�شتمر 
حت����ى منت�ش����ف اللي����ل ويف بع�����س االأحي����ان". 
وعندما تكمل غ�شل املالب�س تقوم باإعداد اخلبز. 
ياأتي اإليها �شب����اب التحرير باأكيا�س من املالب�س 
ت�شتقبله����ا بروح االأم الت����ي ال تتذمر من اأبنائها، 
الكل يرى فيه����ا االأم الغائبة عن اأنظارهم. ولدى 
�شوؤالها عما اإذا كانت تخيفها القنابل، جتيب من 

دون تردد "اأرواحنا لي�شت اأعز من اأرواحهم".
واأثبت الكت����اب ح�شوره يف �شاح����ة التحرير اإذ 
يق����دم  للمحتجني ، كتب����ًا للمطالع����ة. وقال با�شم 
ال�ش����راي )41 �شن����ة( ، اإن االإقب����ال وا�ش����ع عل����ى 
الكت����ب من قب����ل املتظاهرين "وه����ذا ميثل اأقوى 
واأ�ش����اف  باملخرب����ني".  و�شفه����م  َم����ن  عل����ى  رد 
"اإنن����ا قادرون على جعل �شاحة التحرير عراقًا 
م�شغ����رًا، اإذ باإمكانن����ا اأن نق����دم دورات تقوي����ة 
لط����الب االإعدادية وباإمكاننا ا�شت�شافة االأ�شاتذة 
اجلامعي����ني الإعط����اء حما�شراته����م للط����الب يف 
�ش����رادق �شاح����ة التحري����ر". كم����ا اأك����د اأن االأيام 
للتثقي����ف يف  ن����دوات  انعق����اد  �شت�شه����د  املقبل����ة 
حديقة االأمة وال�شرادق����ات املنت�شرة يف "�شاحة 
التحري����ر" للتثقي����ف ح����ول مطال����ب املتظاهرين 
وم����واد الد�شت����ور والدع����وات اإىل تعديل����ه كم����ا 
القانوني����ة  االإج����راءات  �شيت����م احلدي����ث ح����ول 
بخ�شو�س قطع االإنرتنت وا�شتخدام الر�شا�س 

احلي والقنابل املحرمة دوليًا.
مع تزايد املطالب بتغير �شكل النظام ال�شيا�شي، 
بتنفي���ذ  واالإع���الم"  ال�شبك���ة  "موؤ�ش�ش���ة  قام���ت 
ا�شتبيان للوقوف على اآراء املتظاهرين ومطالبهم 
حول النظام ال�شيا�شي الذي يعتقدون اأنه االأمثل 
للع���راق. و�شّمت ورق���ة اال�شتبيان فقرات تخ�س 
���ل، م���ا اإذا كان برملانيًا  ن���وع نظ���ام احلك���م املف�شّ
اأو رئا�شي���ًا، وفق���رات اأخ���رى تخ����س اآلية تنظيم 
االأح���زاب فيم���ا ينبغي عليه���ا تنظي���م قانونها اأو 
اإلغ���اوؤه. وفقرات اأخرى تخ����س املفو�شية العليا 

امل�شتقلة لالنتخابات، وما اإذا كانت الرغبة هي اأن 
يرتاأ�س املفو�شي���ة ق�شاة اأو قانونيون م�شتقلون 
اأوممثلو اأحزاب. واأو�شح يعقوب العبدالله )53 
�شنة( رئي�س موؤ�ش�شة ال�شبكة واالإعالم، اأن نتائج 
هذا اال�شتبيان �شتخ�شع للتحليل واإيجاد النقاط 
اإي�شاله���ا اإىل اجله���ات  االأك���رث تطابق���ًا لغر����س 

االأممية و�شناع القرار.
و�شم���ل االعت�ش���ام والوقف���ات االحتجاجي���ة كل 
�شرائ���ح املجتمع، فخيمة مهند�ش���ي العراق التي 
رفع���ت �شع���ار "نريد وطن���ًا بال فقر ب���ال ف�شاد بال 
حم�شوبية ب���ال مظلومية"، �شم���ت جمموعة من 
املهند�شني العامل���ني يف الدولة واآخرين عاطلني 
م���ن العم���ل، واملتقاعدي���ن. وق���ال املهند�س عالء 
الطح���ان اإن "اعت�شامن���ا م�شتم���ر احتجاجًا على 
االأداء احلكومي الفا�شل ملدة 16 �شنة، وقاد البلد 
اإىل اله���الك". واأ�ش���اف الطح���ان اأن "اال�شتمرار 
يف االحتج���اج ب�ش���كل �شلمي هو اأف�ش���ل و�شيلة 
لل�شغط على احلكومة م���ن اأجل حتقيق املطالب 

يف العي�س الكرمي".
اأما زي���د بدر وهو طالب درا�ش���ات عليا، حري�س 
عل���ى الوج���ود من���ذ ي���وم 1 ت�شري���ن االأول، يف 
�شاح���ة التحري���ر، اعتر اأن "ه���ذه الثورة خلقت 
التالح���م الوطن���ي وهي نتيج���ة طبيعي���ة لف�شاد 
النظام الرملاين يف العراق الذي مل يلِب مطالب 
ال�شعب، فالرمل���ان عبارة عن جمموعة اأ�شخا�س 
ي�شتلمون امتيازات ملنافعهم ال�شخ�شية فح�شب". 
"احلكوم���ة مل تق���دم اإجن���ازات،  واأك���د ب���در اأن 
فاالإ�شالح���ات ال بد اأن ت�ش���م �شمانات لتطبيقها، 
بينما االإ�شالحات التي قدمتها احلكومة احلالية 
واحلكومات ال�شابقة، عبارة عن �شعارات رنانة، 

مل ُترتجم على اأر�س الواقع".
وكان����ت للعامل����ني يف حق����ل الرتبي����ة والتعلي����م 
اإن  قال����ت م�شرف����ة تربوي����ة  اإذ  اأي�ش����ًا،  اآراوؤه����م 
بالطالب  تكت����ظ  العا�شم����ة  ع����دة يف  "مدار�����س 
وكثري����ن منهم  يفرت�شون االأر�س يف ال�شفوف 
اإىل  الرتبوي����ة  امل�شرف����ة  وتطرق����ت  املدر�شي����ة. 
�ش����وء تخطي����ط طال  �شببه����ا  الت����ي  "الفو�ش����ى 
اأم����ده ل�شنوات"، داعي����ًة "اجلمي����ع اإىل م�شاندة 
املعت�شم����ني من خالل الوجود ب�شكل م�شتمر يف 
�شاحة التحرير التي اأ�شبحت متثل كل الطوائف 

العراقية".

ييينييتييفيي�ييض م�سّغر"  "عيييييييراق  الييييتييييحييييرييييير...  �يييسييياحييية 
م�����������ب�����������ادرات �����س����ع����ب����ي����ة وم�����ه�����ن�����ي�����ة ون�������������س������اط������ات ث����ق����اف����ي����ة
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م�ساهدات من �ساحة اخلالين..

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 مظفر النواب 

حمّزينه احلنطه حدر ْخ�شورها
ودلعينه �شدورنه املنثورها

جور يلمنجل عله خ�شور الذهب
يّلي كل بذره

چنت ناطورها
هّبت ليالينه من عزها

م�شچ
وال�شنابل

ط�شت الها بذورها
وعّمرينه الليل �شالوفة ع�شك

عك�س مالفنجان يدور
اندورها

ولوطفت جمراتنه
عيون الزمل

حت�شن الدّله
وتويّف انذورها
وياما عز ا�شرار

خّباها الكلب
ِح�شن ال�شواليف

ف�س م�شتورها
ِحّنه �شّرحنه مبذارينه

كذلتچ يا�شم�س
حّنه مذرانه

يجيب اجنوم
ويودي عر�س

والليايل تعي�س
ذّلينه الليايل

تعي�س
�شابكنه الرياح البلعاليل

وطوكينه انحورها
وَبّكر احلا�شود وي طرة الفجر

وّيه تاله
تهز فرح ع�شفورها

َله حاجب �شِ
ال الفخاتي ُملكته

بطوكها
وال جنمه طّفت نورها

وتفر�س الن�شمه �شحكته لل�شم�س
مفر�س الطفله

ب�شليله ايدورها
تبت�شم اله

ويلوي ر�شنه من الهوه
الدنيه �شحكتها وحالة �شهورها

ره يتنف�س اكذيلة مهرته �شِ
وطيب بّريه

ابدويه اعطورها
وحني ياخذ من عرو�شه ُخبزته

يلكه چفها اعله اخلبز
و�شرورها

وارهفتله املهره تت�شنط
احل�شبات النِف�س

تطرب النجواه وبودها
ِنَف�شها ينحب�س

وهّو واملهره تّعنو من زغرهم لل�شم�س
تكابلت ِعينه زملها وحورها

واأفزع اخل�شخا�س نوم اطيورها
واجفلت ُكره من ع�س الع�شك

ك�شت الليايل
و�شكت ناعورها

وال�شنابل حني يچتلها العط�س
تك�شر ظهور

اعله مي اجذورها
جور يلمنجل

عله خ�شور الذهب
يلي كل بذره

چنت ناطورها !

ال�سنابل حن تثور 

 يكتبها �سعدون حم�سن �سمد 

لذلك انتقلت اىل اجلانب االآخر باجتاه 
اجل�ش���ر وراعن���ي اجلهد الكب���ر الذي 
يبذلون���ه مب�شاعدة م���ن بع�س االهايل 
اخلر�شاني���ة  القط���ع  بع����س  الزال���ة 
وتنظي���ف امل���كان. علي���ه مل يك���ن هناك 
بد من التقاط �شورة من بعيد ال تظهر 

مالحمهم قدر االمكان.
 �شعدت ج�شر ال�شنك من ال�شلم اجلانبي 
ال���ذي و�شعني مبنت�ش���ف امل�شافة بني 
حاج���ز اويل واط���ئ وب���ني حاج���ز من 
قط���ع الكونكريت التي يبل���غ ارتفاعها 
الثالث���ة امت���ار، ويف الطري���ق اليها مت 
تفتي�ش���ي م���ن قب���ل املحتج���ني ب�ش���كل 
دقي���ق وعن���د احلاج���ز ال���ذي ا�شقطت 
منه قطعتان وجدت ال�شباب ي�شحبون 
�شال�شل وحب���اال من معدن ال�شتيل اىل 
القرب من القط���ع الواقعة. جتاوزتهم 
باجتاه احلاجز االخ���ر وقبله وجدت 
نقط���ة تفتي����س ثانية وخلفه���ا فاجاأين 
رج���ل �شبعين���ي يتو�ش���ط طفل���ني وما 
يقارب الثالثة م���ن ال�شباب وي�شاركهم 
لعب���ة الدعبل، فا�شتاذنته���م بالت�شوير 
و�شجل���ت لهم م�شه���دي فيدي���و. وعند 
ق���د  ال�شب���اب  ان  وج���دت  خروج���ي 
اكملوا رب���ط ال�شال�شل واحلبال بقطع 
اخلر�شان���ة ومدوها بعي���دا وا�شرتكوا 
فيم���ا ي�شب���ه لعبة ج���ر احلب���ل ل�شحبها 
م���ن املدخ���ل، وكان عدده���م ال يتجاوز 
وا�شح���ا  كان  لك���ن  �شاب���ا،  ال�شت���ني 
انه���م يحتاج���ون اىل ا�شع���اف عددهم 

لزحزحة قطعة واحدة.
 عندما نزلت من اجل�شر كانت �شيارتان 
للدف���اع امل���دين موجودت���ان عن���د باب 
امل�ش���رف ال�شناعي، فتبني ان احلريق 
�شفح���ات  تناولت���ه  ال���ذي  االخ���ر 
التوا�ش���ل �شب���اح الي���وم مل يك���ن يف 
املحالت املطلة على ال�ش���ارع مبا�شرة، 
بل يف فرع يقع مبوازاتها من اخللف، 
وهن���اك وج���دت بع�س رج���ال االطفاء 
يجل�ش���ون واالنه���اك ب���اد عليه���م ويف 
مدخ���ل الف���رع باجت���اه احلري���ق يقف 

احدهم برتبة نقيب ينظر باجتاه حمل 
مل يزل الدخان يخ���رج منه، مل ا�شتطع 
التق���دم باجتاه الدخ���ان فاخذت طريقا 
حول املكان حيث الحظت جمموعة من 
ا�شح���اب املح���ال التجاري���ة منهمكون 
او  ب�شاعته���م  عل���ى  باالطمئن���ان  ام���ا 

باخراجها ونقلها ملكان اآخر.
 هن���ا ال بد م���ن التط���رق ملالحظة اجلت 
تدوينه���ا طوي���ال خوف���ا م���ن ان يق���ع 
عل���ى  الت�شجي���ع  �شي���اق  يف  تدوينه���ا 
ان  وه���ي  قانوني���ة،  ال  ممار�ش���ات 
�شارعي الر�شي���د وال�شعدون جتاريان 
وعل���ى جانبيهما تقع حم���الت جتارية 
خ���الل  ا�شم���ع  ومل  بالب�شائ���ع  مليئ���ة 
اي���ام االحتج���اج باي عملي���ة �شرقة او 
حماول���ة ك�ش���ر واحدة، ه���ذا ف�شال عن 
املوؤ�ش�ش���ات املهم���ة املنت�شرة يف املكان 
وحت���ت املتن���اول كامل�ش���رف العراقي 
للتجارة وامل�شرف ال�شناعي وم�شرف 

الرافدين فرع ال�شعدون.
 و�شلت املحال املحرتقة وكان معظمها 
عب���ارة عن حم���الت مبنية م���ن احلديد 
امل�شّبك وتق���ع امام العمارات التجارية 
ولي�شت من �شمنها، ما يجعلها عر�شة 
للنران من فوق ومن جميع اجلوانب. 
ويف امل���كان كان���ت عملي���ات التنظيف 
وانقاذ م���ا ميكن انقاذه جارية، وعمال 

اجراء باد عليهم التعب ال�شديد.
 دخل���ت اآخر عم���ارة تعر�ش���ت للحريق 
من بابه���ا اخللف���ي يف حماولة للبحث 
عما ي�شتحق املالحظة لكن عند الطابق 
االول تذك���رت ان فيه���ا ام���الك خا�ش���ة 
رمب���ا مل ي�ش���ل ا�شحابها بعد وهي يف 
حال جتعله���ا غر اآمنة االم���ر الذي قد 

يجعل دخولها جمانبا للقانون.
الحظ���ت  ال�ش���ارع  اىل  ع���دت   عندم���ا 
حاوي���ة  ي�شحب���ون  �شب���اب  جمموع���ة 
نفاي���ات وقط���ع خمتلف���ة االط���وال من 

احلدي���د ويتجه���ون به���ا نح���و ج�ش���ر 
ال�شنك.  بني احلاجزين املوجودين عند 
منف���ذ ال�شع���دون عل���ى �شاحة اخلالين 

كانت عملية التنظيف �شبه مكتملة.
 جل�ش���ت و�ش���ط �شاح���ة اخل���الين امام 
املج�ش���م ال���ذي وجدت���ه �شامل���ا وقد مت 
انق���اذه م���ن احلريق ال���ذي تعر�س له، 
الأ�شج���ل بع����س املالحظ���ات التي طال 
الكم���ال  كافي���ا  كان  لوق���ت  ت�شجيله���ا 
احلاج���ز ال���ذي عم���ل علي���ه املحتجون 
لقط���ع الطريق امام ال�شي���ارات وابقاء 
فتحتني لتفتي�س ال�شابلة الذاهبني اىل 
اجل�ش���ر. الكمال اجلول���ة كان ال بد من 
املرور عر �ش���ارع الت�شجيل العقاري، 
اي منف���ذ اخل���الين م���ن جه���ة �شاح���ة 
الط���ران، حي���ث كان امل�شه���د �شاج���ا 
باالحداث م�ش���اء ام�س. وعندما وقفت 
عن���د نهاية الزقاق ال���ذي كان يطل منه 
ال�شب���اب مل�شاغب���ة ق���وات ال�شرط���ة مل 

ا�ش���دق ان ه���ذا املكان ه���و نف�شه الذي 
يختنق���ون  �شاع���ات  قب���ل  في���ه  كان���وا 
ويتقي���وؤون ويتلق���ون اال�شعاف���ات ثم 
ي�شحكون وي�شتمون ويعودون حلفل 

اال�شتفزاز.
ه���ذا  يف  كث���رة  جت���ارب  يل   كان���ت 
الزق���اق، خا�ش���ة وانه مين���ح االطاللة 
املتقدمة عل���ى اخلالين من جهة �شارع 
العق���اري. كم���ا ان���ه ي���وؤدي اىل �شارع 
ال�شع���دون قريب���ا م���ن �شرك���ة التاأمني 
حي���ث غمام���ة الغاز ال تنق�ش���ع طويال. 
م���ا يعني ان���ه ميثل مم���را ق�شرا بني 
اآخ���ر  املوقع���ني االك���رث �شجيج���ا يف 
ا�شب���وع. لك���ن كان هن���اك �شب���ب اآخر 
ميي���ز املكان عن���دي. هو ان في���ه زقاقا 
�شاح���ة  اىل  ي���وؤدي  ن�شبي���ا  ق�ش���را 
اخل���الين مبا�شرة. اي ان���ه يوؤدي اىل 
مم���ر يقع بني �شارع العق���اري و�شارع 
ال�شعدون. ومنه كانت ال�شرطة تباغت 

املحتجني او يباغتها منه حاملو قناين 
املولوتوف. وكم حاولت ان ا�شتجمع 
�شجاعت���ي واج���رب املرور ع���ره لكن 
مل امتك���ن يوم���ا م���ن فعله���ا وال�شب���ب 
ان اجلمي���ع يحذر من���ه، فهو فخ ميكن 
ان تدخل���ه ال�شرط���ة م���ن جانب���ني ف���ال 
يكون ام���ام املحتجزين فيه اي فر�شة 
للهرب، ويب���دو ان كثرا م���ن ال�شباب 
وقعوا فيه. اليوم وقفت فيه و�شورته 
بكامرا املوبايل وان���ا ا�شحك ب�شري 
الن ال�شور اظهرت زقاقا طبيعيا لي�س 
في���ه م���ا يلف���ت النظر �ش���وى جمموعة 
بيوت وبنايات �شكنية وزوايا تتجمع 

فيها تالل النفايات.
 اثن���اء توجهي اىل ال�شعدون للمغادرة 
قط���ع طريقي رتل من عج���الت التكتك 
االحتف���ايل  امل�شه���د  ي�شب���ه  مي���ر مب���ا 
عر ه���ذا الزقاق الطوي���ل الرابط بني 
ال�شعدون و�شارع الت�شجيل العقاري.

اإجيييراءات جديييييدة ون�سيييياط "الفييييت" للمتطوعيين 
ف�س��لت الدخول من �س��ارع الر�س��يد من عند املطع��م الرتكي ومن هناك اىل ج�س��ر ال�س��نك، وعند االقرتاب منه وج��دت ان حاجز 
االملنيوم وبقايا احلديد الذي يقيمه املحتجون على م�س��افة امتار من كل حاجز كونكريتي، قد متت ازالته واكث�ر من ع�س��ر عجالت 
تكت��ك مركون��ة مبواجهة احلاجز الكونكريتي الذي يقف فوقه جمموعة من ال�س��باب م�س��غولون بتبادل املالحظ��ات واالوامر فيما 

بينهم، وملا حاولت ت�سويرهم من قريب ن�سحني احد الواقفني مبحاذاتي ان ال افعل فهم يرف�سون. 

متابعة املدى 

ق����ال نا�شط����ون ام�����س ال�شب����ت اإن م�شلح����ني 
جمهول����ني اغتال����وا النا�شط امل����دين والداعم 
للتظاه����رات عدنان ر�شت����م يف منطقة احلرية 

بالعا�شمة بغداد.
وجاء يف بيان على ح�شاب النا�شط الر�شمي: 
"اأم�ش����ى اأبي �شهي����دا للوطن الذي كان يحلم 

به".
وجاء يف من�شور اآخر كتبه ابنه: "قتلوا اأبي 
وتركوا املجرمني الذين فتكوا بدماء ال�شهداء 
اأب����ي  قتل����وا  الدواع�����س.  �ش����د  واملجاهدي����ن 
الب�شي����ط و�شافح����وا الدواع�����س واملجرمني. 
�شتبق����ى روح اأبي تالحقكم ي����ا جبناء يا اأذالء 

ياغادرين".
وج����اء اغتي����ال ر�شت����م يف اإط����ار �شل�شل����ة من 

ان����دالع  من����ذ  الع����راق  �شهده����ا  االغتي����االت 
االحتجاج����ات يف االأول م����ن ت�شري����ن االأول 

املا�شي.
ال�شاب����ع  يف  جمهول����ون  م�شلح����ون  وقت����ل 
م����ن ال�شه����ر اجل����اري النا�ش����ط امل����دين اأجمد 
ق����ادة  اأب����رز  اأح����د  يع����د  ال����ذي  الدهام����ات، 
التظاه����رات ال�شعبي����ة يف حمافظ����ة مي�ش����ان 

جنوبي العراق.
ويف بداي����ة ال�شه����ر املا�ش����ي، ُقت����ل النا�ش����ط 
ور�ش����ام الكاريكات����ر العراق����ي ح�ش����ني عادل 
وزوجت����ه �ش����ارة على ي����د م�شلح����ني اقتحموا 

منزلهما يف مدينة الب�شرة جنوبي العراق.
النا�شط����ة  م�شلح����ون جمهول����ون  واختط����ف 
العراقي����ة �شب����ا امله����داوي يف مدين����ة البياع 
مبرك����ز ق�ش����اء الك����رخ، قب����ل اأن يت����م اإط����الق 

�شراحها قبل اأيام قليلة.

من جانب اآخر اأ�شدرت جلنة حقوق االن�شان 
النيابية، ال�شبت، بيانا ب�شاأن اغتيال النا�شط 
عدنان ر�شتم، فيما طالبت من�شقي التظاهرات 
باحلف����اظ على املح����ال التجاري����ة وممتلكات 

املواطنني يف �شاحات التظاهر.
وقال����ت اللجن����ة يف بي����ان تلق����ت ال�شومري����ة 
نيوز ن�شخ����ة منه، "ننب����ه احلكومة بخطورة 
ونك����رر  النا�شط����ني،  وخط����ف  امراغتي����ال 
خماوفن����ا ب�شاأن خط����ف واغتي����ال النا�شطني 

واملدونني واملنظمات املدنية".
ودع����ت اللجنة، االجهزة االمني����ة اىل "ك�شف 
مالب�ش����ات اغتي����ال النا�ش����ط عدن����ان ر�شت����م، 
املدني����ني  حي����اة  عل����ى  املحافظ����ة  و�ش����رورة 
وف����ق القوان����ني الدولي����ة"، مطالب����ة، من�شقي 
التظاهرات ب�"احلف����اظ على املحال التجارية 

وممتلكات املواطنني يف �شاحات التظاهر".

يحيى ال�سماوي

ي�ا اأ�ش�ح�اَب ال�ف�خ�ام�ِة وال�م�ع�ال�ي 
وال��ش�ع�ادة :

م����ن  ت�ط�ل�ب����وا  اأن  ق�ب����ل 
ال�م�ت�ظ�اه�ري�ن خ�ل�َع ال�ك�ّم�ام�ات

م�ي�ل�ي��ش�ي�ات�ك����م  م����ن  اأُط�ل�ب����وا 
ي�خ�ل�ع����وا  اأن  وم�رت�زق�ِت�ك����م 

ِل��ث�ام�ه��م اأواًل ..
م��ش�ت�ع����دون  ال�م�ت�ظ�اه����رون 

ل�م�غ�ادرِة �ش�اح�ِة ال�ت�ح�ري�ر ..
ول�ك�ْن :

ب�ع����د اأن ت�غ����ادروا اأن�ت����م ق��ش����َر 
ال�خ�الف�ة !

ومييييي�ييسييييية
الدواع�ض" و�سافحوا  اأبي  "قتلوا 

م�سلحون جمهولون يغتالون النا�سط عدنان ر�ستم يف بغداد


