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وامللف���ت ان هوؤلء الق���ادة يت�سرفون وكاأنهم يف حال���ة �سبات عما يدور 
حوله���م، وما ينجم عن  الزل���زال الدموي الذي ع�سف باأحالمهم، واأ�سفر 
ع���ن تغيري قواعد اللعبة ال�سيا�سية التي كانوا ينفردون بها، ويديرونها 
كيفم���ا �س���اوؤوا، وكيفم���ا اقت�س���ت م�ساحله���م وهيمنتهم ونهبه���م للمال 

العام.
وم���ا يوؤكد هذه احلال���ة ال�سباتية لقادة ال�سدفة والف�س���اد، ال�سماء التي 
يتداولونه���ا، وحيثي���ات �س���رية وانتم���اء وما�سي كل منه���م، وهي دون 
ا�ستثن���اء لي�س���ت منّزهة بهذه الدرجة او تلك م���ن �سبهات النخراط   يف 
مواخري الف�س���اد والر�سوة والعبث باملال الع���ام وتعميق معاناة النا�س 
بحرمانهم من اب�سط اخلدم���ات واحلقوق واحلياة الكرمية. وقد يدخل 
ه���ذا الختيار اأو ذاك من املالكي او ه���ادي العامري اأو �سواهما يف باب 
الجته���اد وهذا من حقهم، ولك���ن ان يتخذ هذا الجتهاد طابع ال�ستفزاز 
وال�سح���ك على ذاك���رة العراقيني، فلي�س له ال اأن يرت���د عليهم ويع�سف 
به���م ولن ينتج عنه غري املزيد م���ن الت�سحيات والب�سالة والإ�سرار على 
التغي���ري كم���ا اأكدت علي���ه �سع���ارات �ساح���ات العت�س���ام وتن�سيقياتها. 
ويب���دو البع�س منهم ان مل يكن كلهم على دراية باأن مناوراتهم مك�سوفة 
للجمي���ع. وال كي���ف يتج���راأون عل���ى تق���دمي ا�سم���اء فاق���دة ال�سالحية 
وال�سرعي���ة لي�س لنهم من بني رموز املنظوم���ة احلاكمة والفاعلني فيها 
واملوؤَترين بكل اأمٍر ياأتيهم "ِبَليل"، بل انهم متدفئون يف معاطف اويل 
الم���ر والنه���ي، ومهمتم املر�سومة له���م �سلفًا هي اع���ادة انتاج ما ت�سرر 
من ر�سيدهم وبناء �سواتر حتميهم من عوا�سف ت�ستهدف نظام الف�ساد 

واملحا�س�سة.
انه���م ظلوا كما كانوا وُجِبلوا عليه، يت�سرفون با�ستعالء  دون اأن يكون 
يف ر�سيدهم ما يربرال�ستعالء والُغلو اإذ يتوهمون بانهم نعمة الله على 
ّرٍد من  العراقيني، مبا هم عليه من كفاءة ونزاهة وخربة يف احلكم، وَتَ
كل عي���ٍب �ساروا من���اذج وم�سمياٍت له، من ل�سو�سي���ة وف�ساٍد وتعدياٍت 
وجهل فا�سح. ولو مل يكونوا كل هذا واكرث، كيف ل يدركون اأن من بني 
العراقي���ني في�س من الكفاءات الوطنية املوؤهلة النزيهة، لهم القدرة على 
ادارة الدول���ة والرتق���اء بها اىل م�ساف ال�سع���وب والمم املتطورة. ان 
القي���ادات التي تتوه���م انها الأقدر على الختي���ار والأ�سلح لنقاذ البالد 
مم���ا �سارت عليه من انحداٍر ورثاثة و�سيم واإفقار يكفي ما يوؤكد جهلها 
مب���ا يدور حولها، تاهله���ا "للمخرجات" كما يحلو له���ا القول، الكفيلة 
باخل���روج من الزم���ة املتفاقمة وتنب اع���ادة انتاجها. وهي خمرجات 
حتتاج اىل اقتناعها ب���اأن نظامها املتهرئ فقد �سالحيته، واأن حوا�سنها 
مل تع���د قابلة لتقدمي بدائل على قامة العراقيني و�سويتهم الوطنية، وان 
ال�سبي���ل ال�سام���ن لتحقيق ذلك هو ال�سغ���اء لأ�سوات اأولي���اء ال�سهداء 
وال���دم امل�سفوك يف �ساحات الحتج���اج، والبحث بينهم ويف حميط من 
ي���رون فيهم "الكفاءة والنزاهة والوطني���ة" لدارة العراق مبا ُيكّفل لهم 

ا�سرتداد وطنهم املغت�سب واعادة بنائه. 
الع���راق اأم احل�س���ارات املمتدة يف عمق التاري���خ، وقد كان على الدوام، 
كما هو علي���ه الآن م�سدرًا للرثوات واخل���ريات، مثابًة لالإبداع واخللق 
وعبقري���ة امل���كان، ل يفي����س ان���اوؤه لأن���ه يظ���ل يت�س���ع بالعل���م واملعرفة 

والثقافة والإبداع والقيم الن�سانية.!

قيادات تدور حول نف�سها
وتتجاهل عنفوان �ساحات االحتجاج..

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

فيما ت�ستمر �ساحات التظاهر واالعت�سام برفع �سعار 
التغيير وتاأكيداتها على موا�سفات رئي�ش الوزراء 

المقبل، ورف�ش اي مر�سح تطرحه االحزاب والكتل من 
النخبة الحاكمة، تعقد االحزاب المذكورة اجتماعات 

ليلية في منزل احد قادتها للبحث في المر�سح المقبول 
من اطرافها، وكاأنها ال تزال �ساحبة القول الف�سل في 

تقرير م�سير البالد، وال وجود ل�ساحات االحتجاج التي 
انتقل مركز القرار الى �سبابها. 

 متابعة االحتجاج 

اعتربت منظمة هيومن رايت�ش 
ووت�ش اأم�ش االربعاء، ان التناق�ش 

بني ت�سريحات احلكومة ب�ساأن 
اوامر بعدم ا�ستخدام الر�سا�ش 

احلي، وا�ستمرار �سقوط قتلى 
يف �سفوف املتظاهرين يدل 
على عدم �سيطرة احلكومة 

على قواتها، داعية اىل اخ�ساع 
القادة الع�سكريني املتهمني 

بقتل املتظاهرين اإىل حماكمات 
مب�ساعدة خرباء دوليني اإذا لزم 

االأمر. ون�سرت “هيومن رايت�ش 
ووت�ش” تقريراً مف�ساًل عن اأحداث 

العنف امل�ستمرة �سد املتظاهرين 
يف العراق  تلقت )االحتجاج( 

ن�سخة منه ام�ش االربعاء: 

 "اإن ق���وات الأمن يف جمي���ع اأنحاء العراق 
ت�ستخ���دم الق���وة القاتل���ة �س���د املتظاهرين 
رغ���م الأوام���ر بالتوقف ع���ن ذل���ك. الأوامر 
بوقف ا�ستخدام الذخرية احلية �سدرت عن 
عادل عبد امله���دي، الذي ا�ستقال من من�سبه 
كرئي����س لل���وزراء يف 29 نوفمرب/ت�سري���ن 
ت�سري���ف  حال���ة  زال يف  م���ا  ولكن���ه  الأول 
الأعم���ال. ينبغ���ي للجهات املخت�س���ة اتخاذ 
تدابري عاجلة ملنع قوات الأمن من ا�ستخدام 

القوة املفرطة �سد املحتجني.
يف 1 دي�سمرب/كان���ون الأول، قب���ل الربملان 
ب�سب���ب  امله���دي  عب���د  ا�ستقال���ة  العراق���ي 
املظاهرات امل�ستم���رة. التناق�س بني اأقواله 
وا�ستمرار ارتفاع ع���دد القتلى، ل �سيما يف 
املدن اجلنوبية، يثري خماوف من اأن تكون 
احلكوم���ة غري ق���ادرة عل���ى ال�سيط���رة على 
الق���وات املنتِهكة، مبا فيه���ا اجلماعات التي 

هي ر�سميا حتت �سيطرة رئي�س الوزراء.
ق�س���م  مدي���رة  ويت�س���ن،  لي���ا  �س���ارة  قال���ت 
رايت����س  هيوم���ن  يف  الأو�س���ط  ال�س���رق 
ووت����س: "ينبغ���ي للحكوم���ة اإنه���اء القت���ل 
قدرته���ا  ع���دم  وتف�س���ري  القان���ون،  خ���ارج 
على ال�سيط���رة على قواته���ا. التناق�س بني 
ت�سريح���ات احلكوم���ة وما تقوم ب���ه قوات 
الأمن على الأر�س يوحي باأن القائد الأعلى 

للقوات العراقية ل ي�سيطر على قواته".
قال متحدث با�سم “مفو�سية الأمم املتحدة 
ال�سامية حلقوق الإن�سان” يف 29 نوفمرب/

ت�سرين الث���اين اإن 354 �سخ�سا على الأقل، 

 8،104 وُج���رح  قتل���وا  لتقديراته���ا،  وفق���ا 
اأكتوب���ر/  1 يف  الحتجاج���ات  ب���دء  من���ذ 

الفعل���ي  املجم���وع  اأن  اإل  الأول،  ت�سري���ن 
���ح اأن يك���ون اأعلى. يف بي���ان �سدر يف  ُيرجَّ
28 نوفمرب/ت�سري���ن الث���اين، اأدان الأم���ني 
الع���ام لالأمم املتح���دة اأنطوني���و غوتريي�س 
ا�ستخدام قوات الأم���ن الذخرية احلية �سد 

املتظاهرين.
�سملت عمليات القت���ل الأحدث ما ل يقل عن 
16 متظاه���را يف النج���ف يف 28 نوفمرب/

ت�سري���ن الث���اين، وثالثة اآخري���ن يف اليوم 
التايل. فتحت ق���وات الأمن النار غالبا على 
حمتج���ني اأم���ام مرقد �سيعي، مرق���د اآية الله 
حممد باقر احلكيم، وجمددا بعد اأن اأحرقوا 
القن�سلية الإيرانية يف النجف. قال �سحفي 
عراق���ي كان يف املرق���د ل���� هيوم���ن رايت����س 
ووت����س اإن 300 متظاه���ر احتج���وا يف 29 
نوفمرب/ت�سرين الثاين اأمام �سريح احلكيم 
ذل���ك الي���وم، واأطلق���ت الن���ار ق���واٌت حتمي 
ال�سريح، معظمها يف زي مدين كانت حتمي 
ال�سري���ح وبع�سها تركز على ال�سطح: "مل 
اأَر مثي���ال له على الإط���الق، والر�سا�س كان 

ي�سقط يف جميع التاهات".
اأك���د م�سع���ف كان متواج���دا هن���اك رواي���ة 
ال�سحفي، وقال اإنه عالج 25 متظاهرا على 
الأق���ل اأ�سيب���وا بالر�سا����س يف ال�ساق���ني، 
امل�ست�سف���ى  اإن  والعن���ق، وال�س���در. وق���ال 
ا�ستقبل 16 قتيال تلك الليلة، وثالثة اآخرين 

يف اليوم التايل.

بع���د �سق���وط ه���وؤلء القتل���ى ح���ث حمافظ 
النجف لوؤي اليا�س���ري احلكومة الحتادية 
عل���ى اإنه���اء “�سف���ك الدم���اء” يف النج���ف، 
ومعاقب���ة الق���وات امل�سوؤول���ة. وح���دد اأنه���ا 
م���ن  وح���دة  وه���ي  عا�س���وراء”،  “�سراي���ا 
الت���ي تخ�سع  ال�سعبي”،  “ق���وات احل�س���د 

ر�سميا ل�سلطة رئي�س الوزراء.
الث���اين،  نوفمرب/ت�سري���ن   28 يف  اأي�س���ا 
ال�سري���ع” التابع���ة  ال���رد  “ق���وات  اأطلق���ت 
ل���وزارة الداخلية النار عل���ى املحتجني غري 
امل�سلح���ني مبعظمه���م يف �ساع���ات ال�سباح 
الباك���ر يف اعت�س���ام النا�سري���ة، فقتلت 25 
�سخ�س���ا على الأقل واأ�ساب���ت 160 اآخرين، 
وفق���ا لتقرير �س���ادر عن مكت���ب حمافظ ذي 
ق���ار، و”قيادة العملي���ات امل�سرتكة” لقوات 
الأمن العراقية، و”منظمة العفو الدولية”. 
ق���ال متظاه���ر كان حا�س���را هن���اك اإن���ه ظل 
�سلمي���ا رفق���ة متظاهري���ن اآخري���ن، رغم اأن 
بع����س املتظاهري���ن ر�سق���وا ق���وات الأم���ن 
باحلجارة. قال اإنه راأى قوات “ال�سوات”، 
بالإ�ساف���ة اإىل اآخري���ن يرت���دون زي���ا اأ�سود 
دون �سع���ارات، اأطلقوا الن���ار وقتلوا اأربعة 
متظاهرين كان���وا بجانب���ه: "عندما اأطلقت 
ال�سرط���ة الن���ار علين���ا، �سع���رت كما ل���و اأن 

ال�سماء ُتطر ر�سا�سا".
يف ر�سال���ة اإىل هيوم���ن رايت�س ووت�س يف 
20 نوفمرب/ت�سرين الثاين ب�ساأن تقاريرها 
ع���ن عدد القتل���ى، ذكرت �سف���ارة العراق يف 
بريوت “جلنة عليا للتحقيق” اأ�س�سها عادل 

عب���د امله���دي للتحقي���ق يف النته���اكات �سد 
املتظاهري���ن م���ن 1 اإىل 8 اأكتوبر/ت�سري���ن 
الأول. اأو�ست اللجنة باإقالة كبار امل�سوؤولني 
الأمني���ني والتحقيق مع كبار امل�سوؤولني يف 
مقت���ل 149 حمتجا واإ�ساب���ة 5،494 خالل 
تلك الفرتة. مل تتطرق الر�سالة اإىل اأي مدى 

نفذت احلكومة تلك التو�سيات.
لك���ن يف مث���ال واحد ع���ن هذا الإج���راء ردا 
على مقت���ل كثريين حديثا، يف 28 نوفمرب/

ت�سري���ن الث���اين، �سح���ب عب���د امله���دي ع���ن 
الفري���ق الركن جميل ال�سمري �سفته رئي�س 
خلي���ة الأزمة يف حمافظ���ة ذي قار يف قوات 
الأم���ن العراقي���ة ب�سبب ارتفاع ع���دد القتلى 
ق���د  وكان  الي���وم.  ذل���ك  يف  النا�سري���ة  يف 
ع���ني ال�سمري قبل 16 �ساع���ة فقط. واأفادت 
و�سائ���ل الإع���الم املحلي���ة ي���وم 1 دي�سمرب/

كانون الأول اأن حمكمة يف حمافظة ذي قار 
اأ�س���درت مذكرة اعتقال ومن���ع ال�سفر بحق 

ال�سمري.
عل���ى ح���د عل���م هيوم���ن رايت����س ووت����س، 
ل�سب���اط  حماكمت���ان  الآن  حت���ى  اأُجري���ت 
الأمن. اأفادت و�سائ���ل الإعالم املحلية يف 1 
دي�سمرب/كانون الأول باأنه ُحكم على �سابط 
�سرطة بالإعدام بتهم���ة قتل املتظاهرين يف 
حمافظ���ة وا�سط، جنوب �س���رق بغداد، واأن 
�سابطا عراقيا اآخر ُحكم عليه بال�سجن �سبع 
�سن���وات. ُتعار�س هيوم���ن رايت�س ووت�س 
عقوب���ة الإع���دام يف جميع البل���دان وحتت 
اأي ظ���رف. وق���ال م�س���وؤول اأمن���ي عراق���ي 

يف 3 دي�سمرب/كان���ون الأول اإن ال�سلط���ات 
�سُتحاكم 43 �سابط �سرطة اآخرين.

جاء اأي�سا يف ر�سالة ال�سفارة يف بريوت اأن 
عبد امله���دي اأ�سدر تعليم���ات م�سددة حتظر 
ا�ستخ���دام الذخرية احلية �س���د املتظاهرين 
يف جمي���ع الظ���روف، واأم���ر جمي���ع ق���وات 
بن���زع  الحتجاج���ات  م���ن  بالق���رب  الأم���ن 
�سالحها، وطلب منهم “ال�سرب” يف التعامل 
م���ع املتظاهري���ن، و�سم���ان حمايتهم خالل 
املظاه���رات يف مناط���ق حم���ددة. واأعلن���ت 
الر�سالة ع���ن ت�سكيل وحدة جديدة “مهمتها 
التعام���ل املبا�سر م���ع املتظاهري���ن وحماية 
الفعالي���ات الجتماعي���ة الك���ربى”. يف 28 
نوفمرب/ت�سري���ن الث���اين، اأك���دت احلكومة 
اإن�س���اء “خلي���ة اأزم���ة” م�سرتك���ة ع�سكري���ة 
ومدنية. يتناق�س م�سم���ون الر�سالة ب�سكل 
ح���اد م���ع احلقائ���ق عل���ى اأر����س الواقع يف 
م���دن مث���ل النج���ف والنا�سري���ة، ف�سال عن 
غريه���ا مبا فيها الب�س���رة، واملثنى، وبع�س 
اأطلق���ت  حي���ث  بغ���داد،  يف  الحتجاج���ات 
خمتلف الق���وات الع�سكري���ة والأمنية النار 
عل���ى متظاهري���ن وقتلته���م. قال���ت هيوم���ن 
للحكوم���ة  ينبغ���ي  اإن���ه  ووت����س  رايت����س 
الحتادي���ة اأن تو�س���ح ل�س���كان الع���راق م���ا 
اذا كان���ت ق���وات الأم���ن قد تاهل���ت اأوامر 
رئي����س الوزراء، اأو اإذا كان قد اأ�سدر اأوامر 
خمتلف���ة، اأو اإذا اأ�سدر م�سوؤول���ون اآخرون 

اأوامر مت�ساربة.
عل���ى  احلي���ة  الذخ���رية  اإط���الق  كان  اإذا 
املتظاهري���ن يتناق�س مع �سيا�سة احلكومة، 
غ���ري  القت���ل  تدي���ن  اأن  للحكوم���ة  فينبغ���ي 
امل�س���روع للمتظاهرين، مبا يف ذلك عمليات 
القتل الأخرية يف النجف والنا�سرية، واأن 
حُتي���ل جمي���ع ق���وات الأم���ن املُتورط���ة اإىل 
الق�س���اء. واإذا اأ�س���در ق���ادٌة اأوام���ر للقوات 
باإطالق النار، ينبغي للحكومة اإحالتهم اإىل 

التحقيق واملحاكمة.
قال���ت هيوم���ن رايت����س ووت�س اإن���ه ينبغي 
وف���اة  حال���ة  كل  يف  التحقي���ق  لل�سلط���ات 
ارتكبته���ا ق���وات الأم���ن، مب�ساع���دة خرباء 
دوليني اإذا لزم الأم���ر. ينبغي اأن تكون مثل 
ه���ذه التحقيقات �سريعة، وعادلة، وم�ستقلة 
ع���ن الذي���ن يت���م التحقي���ق معه���م مب�ساركة 
اإىل  ُت���وؤدي  اأن  ينبغ���ي  القتل���ى.  عائ���الت 
مقا�س���اة اأي �سخ�س خرق القانون، مبا يف 

ذلك القادة.
قالت ويت�سن: "اختارت احلكومة اأن تختبئ 
خلف مزاع���م باأنها قد اأ�سدرت اأوامر بوقف 
القت���ل، لك���ن ذلك بب�ساطة ل يكف���ي. طاملا اأن 
ه���ذه احلكوم���ة يف ال�سلطة، فه���ي م�سوؤولة 

عندما تقتل قواُتها املتظاهرين".

طالبت ب�"حماكمة دولية"
هيومن رايت�س ووت�س: الميكن لرئي�س الوزراء "التن�سل" 

من م�سوؤولية قتل املتظاهرين!

 متابعة االحتجاج  

 "حممد ح�سني بحر العلوم ل ميثل العراق"
 ها�ستاغ تداول���ه نا�سطون عراقيون على تويرت 
بع���د ت�سريح���ات من���دوب الع���راق الدائ���م لدى 
الأمم املتح���دة يف جل�س���ة جمل����س الأم���ن الت���ي 
انعق���دت الثالث���اء وناق�ست التط���ورات الأخرية 
يف الع���راق. وتعر����س بح���ر العل���وم ل�سي���ل من 
النتقادات بعد الكلمة املثرية للجدل التي األقاها 
واأورد فيه���ا معلوم���ات "م�سلل���ة" ب�س���اأن اأعداد 
قتل���ى الحتجاج���ات يف الع���راق واجلهات التي 
تقف وراء عمليات القمع �سد املتظاهرين.. حيث 
كت���ب احد املدونني "لو قدم���ت الوعود للمجتمع 
ال���دويل لت�سحيح الخطاء ل���كان الوجه الدويل 
للعراق نا�سعًا فالعرتاف باخلطاأ وقطع الوعود 
بت�سويبه���ا �سف���ة حمم���ودة وحمرتم���ة دوليًا..
ال ان���ك اخ���رتت ان تك���ون مدل�س���ًا لتجع���ل م���ن 
املكان���ة الدولية للعراق م�سوه���ة ومنقو�سة انك 

ل ت�ستح���ق ان تكون ممثاًل للع���راق"، فيما كتب 
اآخ���ر "معقول���ة تك���ون بال�سخارت اأك���رث عراقية 
و�سدقًا من �سفري الع���راق يف الأمم املتحدة؟!". 
"حممد_ح�سني_بحر_العلوم_لميثلني" 
وكت���ب نا�سط على �سفحته يف تويرت: "لحظوا 
كي���ف ي�سف املتظاهرين وكيف يقلب حقيقة عدد 
ال�سه���داء واجلرح���ى ب���ني �سف���وف املتظاهرين 
ويقل���ب احلقائ���ق  وي�س���ف حكوم���ة ع���ادل عبد 
امله���دي حكوم���ة مالئك���ة مل تقت���ل اح���د.. ليعل���م 
العراقي���ون م���ن ميثله���م وينق���ل معاناته���م يف 
ق���ال يف  العل���وم  المم املتح���دة".  وكان بح���ر 
كلمت���ه اإن عدد ال�سحايا بل���غ 300 قتيل و1500 
جري���ح منذ ان���دلع الحتجاج���ات يف الأول من 
اأكتوب���ر، كم���ا اأك���د اأن ق���وات الأم���ن العراقية ل 
ت�سته���دف املتظاهري���ن "بل تقف موق���ف الدفاع 
اأمام هجم���ات اخلارجني عن القان���ون املند�سني 
ب���ني املتظاهرين". ودافع بح���ر العلوم اأي�سا يف 
كلمت���ه عن اإجراءات احلكوم���ة العراقية املتعلقة 

بقط���ع الإنرتن���ت بحج���ة ا�ستخدام���ه "للرتويج 
للعنف والكراهية وتعطيل احلياة العامة".

والالف���ت اأن ت�سريحات بح���ر العلوم جاءت بعد 
دقائق من كلمة ممثلة الأمني العام لالأمم املتحدة 

يف الع���راق، جين���ني هيني�س-بال�سخ���ارت التي 
حتدث���ت خاللها ع���ن مقت���ل 400 �سخ�س وجرح 
اأك���رث من 19 األ���ف اآخرين نتيج���ة عمليات القمع 

التي ترافقت مع الحتجاجات.

وقال���ت بال�سخ���ارت اإن "املظاه���رات يف العراق 
جنمت عن ف���رتة طويلة من الوعود التي قدمتها 

ال�سلطات العراقية من دون اأن تفي بها".
واأ�ساف���ت يف اإفادة اأمام جمل����س الأمن الدويل، 
اأن "احلكوم���ة جل���اأت اإىل العن���ف املف���رط �س���د 

املتظاهرين منذ اليوم الأول للمظاهرات".
واتهم املحل���ل واخلبري الأمني ه�س���ام الها�سمي 
�سف���ري الع���راق يف الأمم املتح���دة حمم���د بح���ر 
العلوم ب�"قلب احلقائق والتدلي�س" اأثناء الكلمة 

التي القاها يف جمل�س الأمن.
اإحاط���ة املبعوث���ة الأممية كانت اك���رث م�سداقية 
ت�سري���ن،  ملتظاه���ري  وان�ساف���ا  ومو�سوعي���ة 
بخالف اإحاطة حممد ح�س���ني بحر العلوم �سفري 
العراق ل���دى المم املتح���دة، فقد قل���ب احلقائق 
ودل�س العب���ارات... التظاهرات ال�سلمية ينبغي 
ان ل تقت�س���ر عل���ى ط���رد الفا�سدين ب���ل ل بد ان 

ت�سمل طرد املدل�سني، والتدلي�س اخو الكذب.
ودع���ا النائ���ب اأحم���د اجلبوري جمل����س النواب 

العل���وم تهي���دا  بح���ر  ا�ستدع���اء  اإىل  العراق���ي 
لإقالت���ه وحما�سبت���ه بتهمة "الت�سلي���ل وت�سويه 
�س���ورة ال�سع���ب العراق���ي".   م���ن جانبه���ا قالت 
وزارة اخلارجي���ة اإن البيان ال���ذي األقاه ال�سفري 
العراقي لدى الأمم املتحدة، حممد بحر العلوم، 
مت اإع���داده وف���ق ال�سياق���ات املتبع���ة، يف اإع���داد 
املخت�س���ة  الدائ���رة  ع���رب  الر�سمي���ة،  البيان���ات 

ومبوافقة الوزير عليها، لغة وم�سمونًا.
وقال���ت اخلارجية يف بي���ان تلق���ت )الحتجاج( 
ن�سخ���ة منه  ام����س الربع���اء اإن الكلم���ة ابتداأها 
���م عل���ى اأرواح ال�سحاي���ا من  ال�سف���ري، ب�"الرتُحّ
املُتظاِهرين والأجه���زة الأمنَيّة والدعاء بال�سفاء 
للُم�سابني.. وا�ستعر�ست الكلمة احلقَّ بالتظاهر 
املكفول د�ستورّيًا، واأ�سادت بالن�سج الذي يتمتع 
به املُتظاِهرون يف التعب���ري عن مطالبهم احلقة، 
وما قامت به احلكومة م���ن اإجراءات حلمايتهم، 
�س���وا له من  وت�سكي���ل جل���ان للتحقي���ق فيما تعرَّ

اعتداءات".

املتحدة االأمم  يف  العراق  �سفري  �سد  املتظاهرون  يرفعه  �سعار  ميثلنا"..  "ال 
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ُيحكى اإنَّ ُجحا نزَل لل�سوِق لبيِع حماِرِه ال�سيئ بدينار، فلقَيُه 
ل مقاِبَل  ل وَعَر����سَ عليِه اأن ي�ساِعَدُه يف بيِع���ِه ب�سعٍر اأف�سَ دلَّ
ُعموَل���ة، فواَف���ق، واأخ���َذ ي�سي���ُح يف ال�سوِق، ويع���دد ميزاِته 
ة وهدوء وطاَع���ة ! اأعَجَبت  ���ة وقوَّ الزِاِئَف���ة، ِمن جماٍل و�سحَّ
ل، و�ساأَلُه : ِبكم ترُيده  ُجحا هذِه الأو�ساف، واقرتَب من الدلَّ

؟ فاأجاَبُه : بع�سرين دينارًا، فا�سرتاُه وعاَد اإىل بيِتِه !!!!!
ة واأنا اأ�ستِمُع لكلمة �سفري العراق يف الأمم  رُت هذِه الق�سَّ تذكَّ
���ف احلكوَمة  املتح���دة حمم���د ح�سني بح���ر العلوم وه���و ي�سِ
دون  والتظاُه���رات، كم هي عظيمٌة حكومتنا ؟! وكم نحُن فا�سِ
وِب���ال �سمري ول حي���اء ول َوفاء ؟! لدين���ا حكوَمة حُتاِرب من 
اأج���ل رفاهيتنا، وتق���وم باإ�سالحاٍت عظيَم���ة لتحقيق العدالة 
دي���ن،  الفا�سِ النزيه���ة وحماَرَب���ِة  الجتماعي���ة والنتخاب���ات 
�سراِئ���ح  وكل  واملتقاعدي���ن  والعاطل���ني  ال�سب���اب  وترع���ى 
���ة  ���ة واملهنيَّ املجتم���ع، وتتعاَم���ل مبنته���ى احُل���ب والإن�سانيَّ
ة م���ع املتظاهرين !!! وهي تواِجه جماعات تقوُم  والد�ستوريَّ
)بقطع الطرق واحلرِق والنهِب وال�ستباك بالقوات الأمنيَّة، 
ُم�ستخِدَم���ًة قناب���ل امللت���وف والقناب���ل اليدوي���ة والأ�سلح���ة 
الناريَّة وال�سكاكني، ف�ساًل عن تعطيل املداِر�س واإيقاِف حركة 
املواِن���ئ( !! ومع ذل���ك )حتر�س على اإتاح���ة الفر�سة لل�سعب 
العراق���ي للتعبري عن نف�سه، ومطاِلبِه، ومب���ا ل يخل بالنظام 
الع���ام، وانته���اك املمتلكات العامة واخلا�سة، ول���ن تاأُل جهدًا 
يف �سبي���ل تلبية مطاِلب املتظاهري���ن امل�سروعة كافة، ل�سيما 
ِتلَك التي تدعو اإىل اإ�سالحات اقت�سادية و�سيا�سيَّة جوهريَّة 
لة، وتري حكومة  عرب �سل���وك الآليات الد�ستوريَّة ذات ال�سِ
ب���الدي – ومبتابع���ة م���ن اأعل���ى امل�ستوي���ات – التحقيق���ات 
الالزم���ة لت�سخي�س وك�سف اجلماعات اخلاِرَجة عن القانون، 
املند�س���ة مع املتظاهري���ن، الذين يقومون باأعم���اِل �سغٍب �سد 
���ة، ف�ساًل ع���ن اعتداءاتهم  املتظاهري���ن و�س���د الق���وات الأمنيَّ
عل���ى املمتلكات احلكومي���ة والبنك املرك���زي ودور ال�سحافة 
والن�سر، وحرق املحال واملخازن التجارية يف �سارع الر�سيد 
و�ساح���ة اخلالين، واأدى ذلك اإىل وقوع �سحايا و�سل عددها 
اإىل 300 �سهي���د واأك���رث م���ن 1500 جري���ح م���ن املتظاهري���ن 

والقوات الأمنية .... ( !!!!
���ة، واجلماع���ات  واأن���ا اأ�سَم���ُع كلماِت���ِه ع���ن احلكوَم���ة الإلهيَّ
���ة للعراقي���ني،  اخلاِرَج���ِة ع���ن القان���وِن، واحلي���اة الفردو�سيَّ
ُه يتحدَّث عن حم���اري الباِئ�س، وهممُت ب�سراِء ذلك  ن�سي���ُت اإنَّ
احِلم���اُر الراِئ���ع ! لكنن���ي مل اأُكن اأحِم���ُل ع�سرين دين���ارًا، فقد 
�َسَرَق ذلك احِلماُر كل ما عندي، ومل يُكن معي اإل ِدماُء اإخوتي 
و�سرخ���اُت اأحبَّتِهم، مل يُكن معي اإل فقري وحزين وكربيائي 

!!!!!!!!!
اآملني جدًا جدًا قولُُه : )حكوَمُة بالدي(، لي�ست بالَدَك اأبدًا، َبل 

بالدي، ولي�ست حكوَمُتُه اأبدًا، بل �ساِرَقُتُه ومدمرته !!!
ل حدَّ لنذاَلِة ال�ُسلَطة

حماُر ُجحا.. ونذاَلة ال�ُسلَطة!

عد�سة: حممود روؤوف

  متابعة: االحتجاج

ومتظاه���رو  ط���الب  اأعل���������ن 
الع���ودة  رف�سه���م  الديواني���ة، 
اإىل مقاع���د الدرا�س���ة، ردًا عل���ى 
دعوات مقابلة بهذا ال�ساأن، فيما 
رف���ع بع�س منهم �سعارات توؤكد 
والت�سامن  الإ�س���راب  موا�سلة 
العراق���ي  ال�سع���ب  ق�سي���ة  م���ع 

للخال�س من “الفا�سدين”.
وق���ال الطال���ب اجلامع���ي ن�سيم 
عدن���ان،  اإن “دع���وات الع���ودة 
حماول���ة  اإل  ماه���ي  للمدار����س 
لالتفاف على �سورتنا البي�ساء، 
اأطلقتها الأحزاب الفا�سلة والتي 
طردها ال�سعب ورف�س وجودها 
بج�س���د الدول���ة”، مو�سح���ا اأن 
الأحزاب لزالت م�ستمرة  “تلك 
والتظاه���ر  النا����س  بخ���داع 
عل���ى  واحلر����س  بال���رباءة 
م�ستقب���ل الأجي���ال بينم���ا كانت 

هي ال�سبب الأول ب�سياعه”.
من جهته حتدث الرتبوي ماجد 
الهيئ���ات  ع���ن م�سان���دة  حمم���د 
التدري�سي���ة للطلبة يف ثورتهم، 
اأي  وج���ود  “ع���دم  موؤك���دًا 
م�ستقب���ل اإذا ا�ستمر وجود بالء 

الأحزاب”.
“النتفا�س���ة  واأ�س���������������اف، اأن 
م�ستمرة ووقعه���ا قا�ٍس على كل 

فا�سد ولهذا ا�ست�سعرت الأحزاب 
باخلطر الذي يالحقها فاأوهمت 
نف�سها باأنها قادرة على مواجهة 
الث���وار بالإ�ساع���ات الكاذبة كما 
ح�س���ل يف اأح���داث النا�سري���ة، 
والي���وم تعي���د الك���رة بجيو�س 
الث���ورة  لتميي���ع  الكرتوني���ة 

بدعوات العودة للمدار�س”.
واأو�سح : “اإننا كاآباء ومعلمون 
نهتم مل�ستقب���ل اأولدنا وطلبتنا 
ولكن يجب علين���ا العمل خللق 
واق���ع ح�س���اري و�سلي���م له���م، 

ولي�س كماه���و عليه احلال الآن 
من مدار����س طيني���ة وكرفانات 

وبيئة غري �ساحلة للدرا�سة”.
ي�س���ار اىل اأن �سفح���ات حزبية 
تبن���ت حمل���ة لدع���وة الطالب���ة 
والتالمي���ذ للع���ودة اإىل مقاع���د 
الأح���د  م���ن  اعتب���ارًا  الدرا�س���ة 
املقب���ل، غ���ري اأنه���ا لق���ت رف�سًا 
كب���ريًا ووا�سعًا من رواد مواقع 
“خيانة  التوا�سل، عادي���ن ذلك 
لدماء ال�سحايا وت�سييعًا لها”.

بدوره���ا توا�سل نقابة املعلمني 

املفت���وح  الطالب���ي  ال�س���راب 
والتظاه���ر ت�سامن���ًا مع مطالب 
ال�سعب حتى حتقيقها، يف حني 
دع���ت نقاب���ات فرعي���ة مل�سريات 
ع���ن  للتعب���ري  �سامت���ة  ح���زن 
احل���زن والأ�س���ى عل���ى الدم���اء 
حمافظ���ات  يف  �سقط���ت  الت���ي 
العراق م���ن ال�سب���اب العراقي، 
اإ�سافة اإىل تدي���د الدعوة اىل 
ال�سلمي���ة  الحتجاج���ات  دع���م 
عل���ى  واحلف���اظ  الع���راق  يف 

�سلميتها.

 زيد �سامل

خالل االأ�سابيع الما�سية، حجبت 
الحكومة العراقية، العراقيين، 

عن التوا�سل مع العالم، وعزلتهم 
في ظروف اأمنية �سعبة تخللت 

حظر جميع مواقع التوا�سل 
االجتماعي، في بادرة لتحجيم 

)ح�سبما  "التاأجيج" لالأحداث 
ورد على ل�سان الم�سوؤولين 

العراقيين(، اإال اأن ال�سغوط 
الدولية والمنظمات الحقوقية، 

ومنها االأمم المتحدة، اأثرت على 
الم�سوؤولين في البالد، انتهت 

باإجبارهم على اإرجاع خدمة 
االإنترنت. اليوم، يرى محتجون 

ونا�سطون اأن مواقع التوا�سل، 
وتحديداً "في�سبوك"، هو االأكثر 

ا�ستخدامًا في العراق، اأ�سقط 
الحكومة و�سيوؤثر في قرارات 

حكومية م�ستقبلية. 

اأيه���م  ال�سيا�س���ي  النا�س���ط  وق���ال 
ر�س���اد، ، اإن "قرار اإغالق املوؤ�س�سات 
الإعالمية، اأو حتى اإنذارها، خمالفة 
مل  املوؤ�س�س���ات  فه���ذه  د�ستوري���ة، 
تخال���ف تعليم���ات وقوان���ني هيئ���ة 
احلكومي���ة،  والت�س���الت  الإع���الم 
لك���ن ق���رارات الإغ���الق اأو التهدي���د 
بالإغالق �سدرت بقرارات �سخ�سية 
من خ���الل خلي���ة الأزم���ة يف بغداد، 
الإعالمي���ة  "املوؤ�س�س���ات  اأن  مبين���ًا 
املهني���ة �سكلت خط���رًا حقيقي���ًا على 
احلكوم���ة و�سخو�سه���ا، م���ن خالل 
نقله���ا احلقيقة كما ه���ي يف �ساحات 
الحتج���اج، وما جرى م���ن عمليات 
قت���ل وقمع بح���ق املتظاهرين، وهو 
م���ا جع���ل احلكوم���ة يف ح���رج اأمام 
املجتم���ع ال���دويل، خ�سو�س���ًا الأمم 

املتح���دة. فالإعالم اأو�سل اإىل العامل 
ما يجري يف العراق من قتل وقن�س 
وقمع ب�سكل ب�س���ع، ولهذا جاء قرار 
املهند�س بتهدي���د القنوات بالإغالق 
لإيق���اف تغطي���ة الحتج���اج ب�سكل 

مبا�سر ويومي".
واأ�س���اف اأن "حكوم���ة ع���ادل عبد 
امله���دي �ستبقى تدي���ر العراق ملدة 

45 يوم���ًا اإىل حني ت�سكي���ل حكومة 
جدي���دة، وهذا يعن���ي اأن املوؤ�س�سات 
طيل���ة  مه���ددة  �ستبق���ى  الإعالمي���ة 
ح���ال  يف  لك���ن  املقبل���ة،  الأ�سابي���ع 
ت�سكل���ت حكومة جدي���دة ذات طابع 
وطن���ي �سعب���ي، فالإع���الم �سيك���ون 
ل���ه دور يف ك�س���ف عملي���ات القت���ل 
والف�س���اد الت���ي ج���رت يف حكوم���ة 
عب���د امله���دي، وجمي���ع احلكوم���ات 
ال�سابق���ة"، مو�سح���ًا "املتظاه���رون 
حاليًا يطالبون برحيل هيئة الإعالم 
والت�س���الت، الت���ي اأ�سبح���ت اأداة 
بي���د ال�سلط���ة لقم���ع حري���ة التعبري 

احلري���ات،  عل���ى  والت�سيي���ق 
خ�سو�س���ًا اأن اأ�سخا����س تلك الهيئة 
�سيا�سي���ة  كت���ل  م���ن  بدع���م  ج���اوؤوا 
احلكوم���ة  عل���ى  مهيمن���ة  متنف���ذة 

العراقية منذ 2003".
اأم���ا ال�سحافية العراقي���ة رئم عادل، 
فقد راأت اأن "املتظاهرين يف العراق 
مل يحققوا كل ما يطمحون اإليه، اإذ ما 
يزال الطريق طوياًل، اإل اأنهم، وعرب 
"في�سبوك" واإ�سرارهم، تّكنوا من 
التغل���ب عل���ى القم���ع واإجب���ار عادل 
عبد املهدي عل���ى الرحيل"، م�سرية، 
يف ات�س���اٍل مع "العرب���ي اجلديد"، 

"التغطي���ة  اأن  اإىل 
الإعالمي���ة، وبالرغ���م م���ن الت�سييق 
احلكوم���ي ال���ذي رافقه���ا، اإل اأنها مل 
تك���ن بحج���م طم���وح املتظاهري���ن، 
ولكنه���ا حتملت على الرغ���م من ذلك 
العمال���ة  مث���ل  التهام���ات  ع�س���رات 
والتاأجي���ج للعنف، م���ع العلم اأنها مل 
تكن تنقل غري ما يجري يف �ساحات 
الحتج���اج عرب البث املبا�سر ولي�س 

اأكرث من ذلك".
م���ن جانبه، ب���نيَّ املخت����س بال�ساأن 
املحل���ي يف العراق عل���ي احلياين، 

اأن���ه "رغم امت���الك الع���راق مئات 
من املوؤ�س�س���ات الإعالمية املرئية 
وامل�سموعة واملقروءة، لكن ق�سمًا 
ب�سيط���ًا فق���ط كان موؤث���رًا يف ملف 
تناول مو�سوع التظاهرات، مع اأن 
اجلزء الأك���رب من تل���ك املوؤ�س�سات 
معروفة التوجه وامليول والتمويل، 
ف���ال ي�ساهده���ا ال�سع���ب العراق���ي، 
وهي لي�ست ذات قيمة، وجمهورها 
ع���ددًا  مع���روف وحم���دود. ولك���ن 
قلي���اًل م���ن القن���وات واملوؤ�س�س���ات 
الإعالمية غّطت اأحداث التظاهرات 
ب�سكل فعال، حتى �سعرت احلكومة 
بالقل���ق فقامت باإغالقه���ا ومار�ست 
بحقها كل اأ�سكال العنف والرتهيب 

مع العاملني فيها".
ولف���ت اإىل اأن "ق���رارات احلكوم���ة 
ب�ساأن قط���ع الإنرتنت يف الأ�سابيع 
املا�سية واإغالق القنوات الف�سائية، 
مل توؤثر على زخ���م التظاهرات، بل 
اأعداد املتظاهرين الراف�سني  زادت 

لت�سييق احلريات، ولكن رافق ذلك 
قم���ع وعن���ف حكوم���ي للمحتجني، 
وقد ا�ستغلته���ا ال�سلطات يف البالد 
من اأجل حماولة اإجبار املتظاهرين 
عل���ى الع���ودة اإىل املن���ازل، ولكنها 
ع���ودة  وم���ع  النهاي���ة،  يف  ف�سل���ت 
الإنرتن���ت فوج���ئ الع���امل باأع���داد 
�سحايا الحتجاج���ات ال�سلمي يف 
الب���الد"، موؤكدًا اأن "في�سبوك ميثل 
اليوم اخلطر الأكرب على احلكومة 
العراقي���ة وامل�سوؤول���ني يف البالد، 
وقد حاولت احلكومة ب�ستى الطرق 
اإيق���اف هذا اخلطر؛ مّرة عن طريق 
قط���ع الإنرتن���ت، ومّرة ع���ن طريق 
تقلي���ل �ساع���ات الإنرتن���ت، وم���رة 
عن طري���ق حظر مواق���ع التوا�سل 
الإنرتن���ت،  خدم���ة  اإ�سع���اف  اأو 
لك���ن جميعه���ا مل ُتفل���ح". وتابع اأن 
اأي  لإ�سقاط  اأداة  ب���ات  "في�سب���وك 
حكوم���ة يف العراق، كما اأنه حتّول 
اإىل جهاز مراقبة الطبقة ال�سيا�سية 
واملمار�س���ات  الف�س���اد  و�سفق���ات 

ال�سيا�سية اخلاطئة".
يف  خمتلف���ة  مناط���ق  وت�سه���د 
الع���راق تظاه���رات غ���ري م�سبوقة 
من���ذ ع���ام 2003، احتجاج���ًا عل���ى 
تردي الأو�س���اع وانت�سار الف�ساد، 
والتدخ���ل الإي���راين يف ال�سيا�س���ة 
واتخ���ذت  للع���راق.  الداخلي���ة 
خط���وات  العراقي���ة  احلكوم���ة 
لإغ���الق بع�س املواقع الإلكرتونية 
الإخباري���ة والجتماعي���ة، وقامت 
�سركة الت�سالت والربيد اململوكة 
مواق���ع  بع����س  بحج���ب  للدول���ة 
مطل���ع  الجتماع���ي،  التوا�س���ل 
اأكتوب���ر/ ت�سري���ن الأول املا�س���ي، 
مب���ا فيه���ا "في�سب���وك" و"تويرت" 
 " ب تي���و ي������و " و " يب �سك���ا " و
و"وات�س����������اب" و"ف�����������ايب�����������ر" 
و"اإن�ستغرام"، يف حماولة لتهدئة 
�سبب���ه  ال���ذي  الإعالم���ي  الزخ���م 
منه���م  �سق���ط  الذي���ن  املحتج���ون، 
قرابة 420 قتي���اًل، خالل ال�سهرين 
األ���ف   20 م���ن  واأك���رث  املا�سي���ني، 

م�ساب.

  متابعة: االحتجاج

اأعلن����ت مفو�سي����ة حق����وق الإن�س����ان يف العراق، 
ارتف����اع ح�سيل����ة �سحاي����ا الحتجاج����ات خالل 
ال�سهرين املا�سيني اإىل 460 قتياًل واأكرث من 17 

األف جريح
وبح�س����ب املفو�سي����ة، كان ال�سهري����ن املا�سي����ني 
ق����د �سه����دا مقتل ما ل يقل ع����ن 460 متظاهرًا يف 
خمتل����ف املحافظات الو�سط����ى واجلنوبية ومن 

�سمنها العا�سمة بغداد".
كما ت����اوزت اأعداد اجلرح����ى 17400 م�ساب، 
واأن اأك����رث م����ن 3 اآلف منه����م اأ�سيب����وا بعاه����ات 
دائمّي����ة نتيجة برت الأطراف اأو فقدان الب�سر اأو 

اإ�سابات اأخرى.
ورجح����ت املفو�سية، ا�ستمرار التظاهرات، واأن 
"ا�ستقالة احلكومة وحدها لن تكفي لمت�سا�س 
غ�س����ب املتظاهري����ن". م�س����رية اإىل اأن "ال�سي����د 
عقي����ل املو�سوي رئي�س املفو�سي����ة ك�سف اأنه مت 
ن�س����ر اأكرث من 400 من موظفي مفو�سية حقوق 
الإن�س����ان العراقي����ة يف �ساح����ات التظاهر �سواء 
بالعا�سمة بغ����داد اأو باملحافظات الأخرى �سمن 

فرق لر�سد النتهاكات امل�سجلة."
التق����ت  "املفو�سي����ة  اإن  املو�س����وي  وق����ال 
باملتظاهري����ن املوقوف����ني يف ال�سج����ون ومراكز 
ال�سمان����ات  تهيئ����ة  يف  وجنح����ت  الحتج����از، 
القانوني����ة للمتهمني ومنها اإج����راء الزيارات من 
قب����ل ذويه����م، لفت����ًا اإىل اأن املفو�سي����ة توا�س����ل 
املتظاهري����ن  �س����راح جمي����ع  لإط����الق  جهوده����ا 
املوقوف����ني مم����ن مل يتورط����وا باعت����داءات على 

الأمالك العامة واخلا�سة".
كم����ا اأو�س����ح ب����اأن املفو�سي����ة "اتفقت م����ع نقابة 

ع����ن  للدف����اع  توكي����ل حمام����ني  عل����ى  املحام����ني 
املتظاهري����ن املوقوفني، وقد مت تنظيم ما يقارب 
100 وكال����ة"، معت����ربًا "اأن غي����اب املركزي����ة يف 
اإ�سدار الأوامر وقلة العنا�سر املدربة على قواعد 
التعامل الآمن اأثناء الحتجاجات ال�سعبية، اأدى 

اإىل �سقوط وا�سابة العديد من ال�سحايا."
الأول  ت�سري����ن  مطل����ع  من����ذ  الع����راق،  وي�سه����د 
املا�سي، احتجاجات �سعبية يف العا�سمة بغداد 

وحمافظات اأخرى.

وواف����ق الربمل����ان، الأحد املا�سي، عل����ى ا�ستقالة 
عب����د امله����دي، بع����د يوم م����ن تقدميه����ا، وذلك يف 
جل�سة ا�ستثنائية، لتتحول حكومته اإىل حكومة 
ت�سري����ف اأعم����ال، حلني ت�سكيل اأخ����رى جديدة. 
حيث جاءت ال�ستقالة حت����ت وطاأة احتجاجات 
�سعبية مناه�سة للطبقة احلاكمة، متوا�سلة منذ 
مطل����ع اأكتوبر/ت�سري����ن الأول املا�س����ي. ويدعو 
املحتجون اىل رحيل النخب����ة ال�سيا�سية املتهمة 

بالف�ساد وهدر اأموال الدولة

مواقع التوا�سل االجتماعي اأو�سلت اإىل العامل ما يجري من انتهاكات

كيف اأ�سقط الـ  "في�سبوك" حكومة عبد المهدي ؟ 

ارتفاع ح�سيلة �سحايا االحتجاجات اإىل 460 �سهيدًاطالب الديوانية يرّدون على حمالت “ك�سر االإ�سراب 
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عد�سة: حممود روؤوف

يقول لكم الزعماء الُبلهاء ،
عودوا اإىل منازلكم ،

يا لبوؤ�سهم ، اإنهم ل يعرفون اأنكم بال منازل اأ�ساًل ،
ل يعرفون اأنكم ُتقيمون يف اأكواخ بنيتموها يف مناطق خارج 

حدود البلديات ،
�سيدمتوها يف مناطق انتزعتموها من م�ساحة الوطن الذي 

�سرقوه خل�سًة وجهارًا ،
�سرقوه مب�سميات �ستى ، وبذرائع �ستى .

***
يقول لكم الزعماء الُبلهاء

عودوا اإىل منازلكم ،
يا لبوؤ�سهم ، اإنهم ل يعرفون اأن منزلكم الوحيد

هو " �ساحة التحرير " .
هي املنزل الذي �ستظلون فيه ،

اإىل اأن ت�ستعيدوا املنزل الأكرب ،
املنزل الوا�سع ، مبياهه ال�سافية ، الهادرة

التي لّوثتها اأيديهم القذرة ،
ب�سمائه الزرقاء التي �سّودها �سخام اأفعالهم ال�سنيعة الأ�سود .

***
يقول لكم الزعماء الُبلهاء ،

عودوا اإىل مدار�سكم ،
يا لتع�سهم ، اإنهم يعرفون ول يعرفون ،

اأن مدار�سكم اخلربة مل تعْد �ساحلة لتعليم الب�سر ،
ومل تعودوا ت�سمعون يف جنباتها �سوت املعرفة ، واحلكمة ،

والإيثار واملحبة ، واحرتام الآخر ، وحب الوطن ،
ومل جتدوا يف مقرراتها الدرا�سية النور الذي ُي�سيء الغرف 

املظلمة يف عقولكم ،
ومل تعرثوا فيها على اأ�سرار املعرفة يف ال�سوء ال�سحيح ،

ال�سوء الوحيد الذي ت�سّدقوا به عليكم

  ما�س القي�سي

قار  ذي  القادم،  ال�سهيد  "اأنا 
تنزف دماًء، فال طاب لنا 

العي�س واإخوتنا ي�ست�سهدون 
دون ذنب"، عبارة موجعة 

كتبها الثائر والنا�سط المدني 
والمتطوع في الح�سد ال�سعبي 

)م�سطفى العبودي( كق�سة 
حدث يومي على ح�سابه 

ال�سخ�سي في موقع التوا�سل 
االجتماعي )في�س بوك( 
قبيل ا�ست�سهاده، مت�سامنًا 

كعادته مع اإخوته الثوار الذين 
�سقطوا �سهداء في اأحداث 

مجزرة النا�سرية بتاريخ 27 
ت�سرين الثاني المن�سرم.

م�سطف���ى عبد احل�سني العب���ودي �ساب من 
موالي���د ،1994 م���ن حمافظ���ة النا�سرية، 
در�س حتى مرحلة الإعدادية و مار�س العمل 
احل���ر يف متجر لبيع الهواتف اخلليوية، و 
قد عمل من���ذ �سنوات كنا�س���ط يف منظمات 
املجتمع املدين، منه���ا امل�ساركة يف حمالت 
التربعات لإغاثة واإعالة النازحني يف فرتة 
احت���الل )داع����س( لبع�س مناط���ق العراق، 
كما كان اأحد منت�سبي هيئة احل�سد ال�سعبي 
مل���دة عامني، وبه���ذا ال�سدد حدثن���ا �سديقه 
النا�س���ط املدين حيدر فلّي���ح قائاًل:" التحق 
م�سطفى باحل�س���د ال�سعبي لأهداف وطنية 
اإن�ساني���ة، فق���د �س���ارك يف مع���ارك حتري���ر 
امل���دن املحتل���ة حين���ذاك و�ساه���م اأي�سًا يف 
اإعانة النازحني وعوائل ال�سهداء، اإبان تلك 
الأحداث ومع ذلك مل يح�سل على اأي فائدة 
مادي���ة كتعوي����س حاله ح���ال كل املنت�سبني 

ال�سرفاء" وعن ف���رتة التحاقه بالتظاهرات 
يف انتفا�س���ة ت�سري���ن قال حي���در:"  �سارك 
اأي���ام  م�سطف���ى يف التظاه���رات من���ذ اأول 
اندلعها يف مدينة النا�سرية، بالتزامن مع 
حركة الحتجاج هنا يف بغداد" موؤكدًا على 
اأنه اإن�سان ذو مواقف وطنية ور�سيد حافل 
بالفعاليات وامل�س���اركات الن�سانية على مر 

�سنوات قبل بدء احلراك الثوري الأخري.
يدرك م�سطف���ى متامًا ماهي واجباته جتاه 
وطنه وي�سعى يف العمل عليها ويف املقابل 
ي�سع���ر باأنه فاقد حلقوقه امل�سروعة، فاندفع 
للت�سامن مع انتفا�سة ت�سرين وبهذا ال�ساأن 
عق���ب حي���در قائ���اًل:"  كان م�سطف���ى يت�سم 
ب���روح وطنية عالية وي�سع���ر بعمق انتمائه 
لوطنه، لذل���ك كانت النتفا�س���ة بالن�سبة له 
فر�سة للتعبري عن حب���ه لهويته العراقية". 
وع���ن م���دى تفاعل���ه ودوره يف التظاهرات 
اأ�س���اف حي���در بقول���ه:" كان حم���ط اأنظار 
اجلمي���ع واملح���ور ال�سا����س يف تنظيم اأي 
فعالية اأو ن�ساط نقوم به، ميثل قوة اجلذب 
لن���ا للتوج���ه والتفاع���ل" م�س���ريًا اىل كونه 
م�س���ارك يف انتفا�س���ة مدين���ة ذي ق���ار منذ 
مطلع اأكتوبر حتى توقفت، ثم عاد معها يف 
25 ت�سرين الأول اإذ كان متظاهرًا وم�سعفًا 

للجرح���ى ونا�سط���ًا يف  تنظي���م مرا�سي���م 
التعزية لرفاقه ال�سهداء يف اآن واحد.

وفيم���ا يخ����س اأح���داث املج���زرة الأليمة 
التي ح�سلت يف مدينة النا�سرية بتاريخ 
بحياة  اأودت  والتي  الث���اين  ت�سرين   27
الكثريين وعلى اإثرها ا�ست�سهد م�سطفى، 
يق���ول حي���در:" يف ي���وم 23 حتدي���دًا مت 
اختطاف اأح���د الن�سط���اء املدنيني، وعلى 
اإث���ره قمنا بالتوج���ه اىل مديرية ال�سرطة 
للمطالبة به �سلميًا، وكان م�سطفى رحمه 
الله معنا، بينم���ا تعر�سنا لهجوم من قبل 

الق���وات الأمني���ة اأ�سف���ر عن �سق���وط �سبعة 
�سه���داء حينها، مما دفعنا للمطالبة مبعاقبة 
املدير امل�سوؤول يف مديرية ال�سرطة واملدعو 
)ابو وليد( حتى متت اإقالته نتيجة ال�سغط 
املتوا�س���ل م���ن طرفنا، وقد م���ر ب�سعة اأيام 
حت���ى مت اح�س���ار )جميل ال�سم���ري( املتهم 
بجرائ���م �سابق���ة و الذي رف�س ذل���ك مبدئيًا 
ولك���ن ُاجرب من قب���ل رئي�س ال���وزراء )ابن 
النا�سرية!( لتن�سيب���ه رئي�سا خللية الأزمة 
ب���كل ت�سكيالته���ا ورئي����س اللجن���ة الأمنية 
للمحافظة يف يوم 27 ت�سرين. الأمر الذي 

اأدى اىل تطبيق الأحكام العرفية علينا".
ال�ساب���ع والع�سري���ن م���ن ت�سري���ن الث���اين 

تاري���خ دم���وي لأه���ايل مدين���ة النا�سري���ة 
املفجوع���ة اإذ �سه���دت ليلت���ه تل���ك املج���زرة 
يف �ساح���ة احلبوب���ي، ويعقب علي���ه حيدر 
م�ستاأنفًا بقوله:" ليلة يوم 27 دخلت علينا 
،ونح���ن معت�سم���ون داخ���ل خيمن���ا،  ق���وة  
ملّثم���ة من ق���وات التدخ���ل ال�سري���ع بزيهم 
الع�سك���ري الر�سمي، بوج���ه ح�سن يعربون 
ع���ن ح�س���ن نواياه���م جتاهن���ا اإذ �ساركونا 
اأن�سطتن���ا واأك���دوا على موقفه���م اليجابي 
وانه���م �سيقوم���ون بحمايتن���ا، الأم���ر الذي 
جعلن���ا نوؤم���ن له���م حت���ى و�سل بن���ا احلال 
لإر�سال مفرزة طبية ت�ساندهم عند احلاجة، 
وق���د ان�سحبوا يف ح���دود ال�ساع���ة الثانية 
ع�س���ر لي���اًل ح���ني كان عددنا ما يق���ارب 70 

�سخ�س���ًا". موؤكدًا عل���ى اأن ال�ساحة غالبًا ما 
تكون خالية عند ع���دم وجود حالة طوارئ 
ت�ستدع���ي ح�س���ور اأعداد م���ن املتظاهرين. 
ويتاب���ع حيدر قائال:" على حني غرة ونحن 
نائمون يف ليل���ة 28 تدخل ال�ساحة �سيارة 
م���ن نوع همر و تق���وم بر�س ال���كاز ال�سائل 
ب���ني خيمنا، بهدف اإحراقه���ا بوجودنا، مما 
رفع حالة التاأه���ب لدينا وقمنا بطلب الدعم 
من بقي���ة املتظاهرين ع���رب الهواتف، حتى 
و�س���ل الع���دد حلدود الأل���ف تقريب���ًا. الأمر 
الذي �ساعدن���ا يف منعهم م���ن القيام بحرق 
خيمن���ا واأدى اىل تراجعه���م والب���دء برمي 

الر�سا�س �سوبنا".
وق����د كان م�سطف����ى اأثن����اء تل����ك الأحداث 
يف منزل����ه، ل ي�ستطي����ع الو�سول ل�ساحة 
احلبوب����ي نتيجة قط����ع الط����رق املوؤدية، 
لدع����م  اجلماه����ري  بتح�سي����د  ق����ام  بينم����ا 
املعت�سمني هن����اك، و عقب حيدر بقوله:" 
�سق����ط يف البداية �سبعة �سه����داء منا وقد 
بالر�سا�����س  رمين����ا  ا�ستم����ر 
حتى �سباح ي����وم 29 اإذ ا�سفر 
ع����ن �سقوط 17 �سهي����دًا وبقي 
ذل����ك  ويف  تزاي����د،  يف  الع����دد 
الوق����ت التح����ق بن����ا م�سطفى 
واأقاربه وبا�سر بنقل ال�سهداء 
واجلرح����ى حتى ا�سيب بطلق 
ت�سّب����ب  راأ�س����ه  يف  ر�سا�����س 
بنزي����ف الدم م����ن عين����ه ثم مت 
نقل����ه للم�سفى حي����ث تويف يف 

اليوم التايل". 
ويختتم حي����در حديثه متاأ�سفًا 
بقوله" فاجعة مدينتي ا�سفرت 
حقيقي����ة  ماأ�س����اة  وق����وع  ع����ن 
ل  اجلرح����ى  ع����دد  و�س����ل  اذ 
جري����ح400،  وي�سق����ط منهم 
كل يوم �سهداء جدد" حالة من 
احل����زن والأمل امل�سنى خيم����ت على اأزقة 
واأحياء حمافظة مل ترد من حراكها �سوى 

ا�سرتداد حقها يف العي�س بكرامة.
م�سطف����ى العب����ودي ثائ����ر عظي����م انتقاه 
رب����ه �سهي����دًا كما متنى كغريه م����ن الثوار 
الأح����رار، نع����م ق����د رح����ل لكن بق����ي رمزًا 
والت�سام����ن  الوطن����ي  احلما�����س  ل����روح 
الن�س����اين م����ع اأبن����اء وطنه اأم����اًل بعراق 
جدي����د ح����ر م�سامل اأم����ن ومزده����ر، �سارك 
اأول  فت����ح  �سبي����ل  يف  بروح����ه  م�سحي����ًا 
ب����اب نحو طريق بناء الوط����ن وقد حّملنا 
نحن م����ن بقينا م�سوؤولي����ة ال�سمود حتى 

النهاية.   

)حكاية �سهيد(

بينما كان ي�سعف �سهيداً، ارتقى �سهيداً هو االآخر 

البطل الثائر م�صطفى العبودي وحكاية فاجعة النا�صرية
اإىل اأبطال " �صاحات االحتجاج 
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مبفرده���ن،  الفتي���ات  م���ن  الآلف  مت���ر 
وجماعات، ومع زمالئه���ن يف الدرا�سة، 
والعمل، عرب طري���ق مل يكن بح�سبانهن 
يوم���ًا �سيمرن منه دون حتر�س لفظي اأو 
جن�س���ي ، حتى وقت �ساب���ق قبل انطالق 

املظاهرات ال�سعبية يف العراق.
وتقط���ع الفتيات، بعد امل���رور من منطقة 
ف�سوة عرب ال�سعبي���ة، املليئة باأ�سحاب 
الدراجات النارية وحم���الت ت�سليحها، 
الطري���ق �س���ريا عل���ى الأق���دام يف �سوق 
ال�سل���ع  اأن���واع  خمتل���ف  لبي���ع  �سعب���ي 
باأ�سع���ار رخي�سة اأغلبه���ا "حاجة" قطعة 
باأل���ف دين���ار عراق���ي، حتى اجل���وارب، 
واملالب����س الأجنبي���ة امل�ستعمل���ة، الت���ي 
ت�ستقطب الفقراء، نحو �ساحة التحرير، 
و�س���ط العا�سم���ة بغ���داد، حي���ث يتجمع 
الآلف م���ن املتظاهري���ن فيه���ا من���ذ 25  

ت�سرين الأول املا�سي.
ت�سل���ك �سم���ر 22 عام���ًا... ذات الطريق 
دون  التحري���ر،  �ساح���ة  نح���و  يومي���ًا 
خ���وف م���ن اأي م�سايق���ات وحتر�س عن 
مالب�سه���ا اأو مالم���ح وجهه���ا، وانحن���اء 
خ�سره���ا، وهي ترت���دي بنطلون جينز، 
وبل���وزة ق�س���رية، حتم���ل بقلبه���ا القوة 

يف م�ساركته���ا باملتظاه���رات واملطال���ب 
التي اأطاحت برئي����س احلكومة، وفرحًا 
بتغلبها مع جميع املتظاهرات وبدعم من 
املتظاهري���ن، على ظاهرة التحر�س التي 

كانت اأحد اأبرز م�ساكل املجتمع.
وتقول �سمر: من كانت ت�ستطيع الذهاب 
اإىل "الب���اب ال�سرقي" "حيث تقع �ساحة 
التحري���ر بالقرب من���ه، يف قلب بغداد"، 
باأ�سواق���ه ال�سعبي���ة الت���ي ل يرتادها اإل 
الرج���ال، ول ي�سم���ح للفتي���ات بامل���رور 
�سابق���ا جتنب���ًا لأي حتر����س لفظ���ي، اأو 
جن�س���ي، حت���ى لو كان���ت الفت���اة ترتدي 

العباءة".
الفت���اة الت���ي ت�سعفني، والت���ي حتميني 
بكمامة من الختناق، وت�سع يل م�سروب 
البيب�سي، اأو املياه املمزوجة باخلمرية، 
اأو حمل���ول ال�سائ���ل املغ���ذي، يف عين���ي 
وفم���ي، لإنقاذي م���ن اأثار الغ���از امل�سيل 
للدم���وع، والتي تعطين���ي قطعة خبز اأو 
كع���ك، اأو طبق من اأكل���ة "الدوملة"، كيف 
اأحتر����س بها؟ م���ن امل�ستحي���ل اأن يتجراأ 
اأحد عل���ى التحر�س باأي فت���اة... هذا ما 
قال���ه ال�س���اب اأحمد ك���رمي، ملرا�سلتنا يف 

�ساحة التحرير.
م���ن جهته اأخربنا �سائق عجلة "تك تك"، 
ح�سني 19 �سنة، وهو من �سكان "مدينة 

ال�س���در" اأح���د اأب���رز املناط���ق ال�سعبي���ة 
نق���ل  يف  م�س���ارك  بغ���داد،  يف  الك���ربى 
املتظاهري���ن واجلرحى، اأنه �ساعد ثالثة 
فتيات طالبات جئن اإىل �ساحة التحرير، 
لأول مرة، ول يعرفن الأماكن فيها حتى، 
ليق���م باأخذه���ن يف جول���ة بالت���ك الت���ك، 
والتقاط �س���ور لهن قرب ن�سب احلرية، 

واملطعم الرتكي.

ويقول ح�س���ني، الفتيات يف املتظاهرات 
ه���ن اأخواتن���ا واأمهاتن���ا، وكل ال�سب���اب 
يف �ساح���ة التحري���ر يخاف���ون عليه���ن، 
عن���د  حت���ى  الطري���ق  له���ن  ويوؤمن���ون 
ال�سعود يف داخ���ل مبنى املطعم الرتكي 
ويف�سحون الطريق اأمامهن، واإىل اليوم 
مل يقم اأي اأحد من املتظاهرين بالتحر�س 
بفت���اة واح���دة عل���ى الأقل من���ذ انطالق 

الثورة، واإىل الآن.
وي�ساند ال�سب���اب، والفتيات بع�سهم يف 
تنظيف ال�س���وارع التي كانت مهملة منذ 
�سن���وات طويل���ة، والر�سم عل���ى جدران 
نفق التحرير، وحديقة الأمة، واجلدران 
اخلارجي���ة ملبنى املطعم الرتكي، وداخل 
�س���رادق العت�س���ام لطلب���ة اجلامع���ات، 
العم���ل،  ع���ن  والعاطل���ني  واملعاه���د، 

واملف���ارز  امل�سغ���رة،  وامل�ست�سفي���ات 
الطبية، لإجناح الثورة، وال�سمود حتى 

حتقيق املطالب جميعها.
اللوات���ي،  املدر�س���ة  طالب���ات  وحت���ى 
خ�س�ست له���ن وزارة الداخلية يف وقت 
�سابق من مطلع العام اجلاري، دوريات 
اأم���ن  ت�س���م ن�س���اء �سرطي���ات، ورج���ال 
حلمايتهن م���ن التحر�س، اأ�سبحن حتت 

حماي���ة ال�سب���اب الذين منه���م من حتمل 
ال�س���رب امل���ربح على ي���د ق���وات الأمن، 
من���ع  يف  املدار����س،  مدي���رات  وبع����س 
الطالبات م���ن التظاه���ر، والتوجه نحو 

�ساحة التحرير.
وتق����ول املتظاهرة حنني اأمري 24 �سنة، 
"حت����ى بع����د الثورة ال�سعبي����ة هذه، لن 
تك����ن هن����اك ح����الت حتر�����س بالفتيات، 
لأنن����ا جميع����ا اإلتقين����ا هن����ا يف �ساح����ة 
التحري����ر، وتعاون����ا كلن����ا يف م�سان����دة 
بع�سنا البع�����س، ولو ح����دث اأن تقابلنا 
يف اأماك����ن عام����ة �سنتب����ادل التحي����ات ل 
اأن يتحر�س����وا بنا..ذلك لن يحدث مطلقًا 
وعلى م����دار ذهابي اإىل �ساحة التحرير، 
للتحر�����س،  نهائ����ي  ب�س����كل  اأتعر�����س  مل 
نذه����ب  وكذل����ك �سديقات����ي ومع����اريف، 

وناأتي دون خوف".
بغ���داد،  يف  املتظاه���رون  ويوا�س���ل 
وحمافظات و�سط وجنوبي العراق، مع 
ان�سمام املعت�سمني، يف املدن ال�سمالية، 
والغربي���ة، احتجاجاته���م لل�سهر الثالث 
على الت���وايل حتت املطر، وموجة الربد 
التي حلت موؤخرًا، ورغم ا�ستقالة رئي�س 
احلكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي، مطالبني 
بحل الربملان، وحماكمة املتورطني بقتل 

املتظاهرين، واإجراء انتخابات مبكرة.

ب�صبب االحتجاجات.. العراق اأول بلد عربي يتخل�ش  من ظاهرة "التحر�ش"
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كل ح���دث كب���ري مي���ر بالع���راق، يتناوله النا����س، حمللني 
وغ���ري حملل���ني، خمت�سني وغ���ري خمت�س���ني، وكل واحد 
ي�سوف���ه ح�س���ب ن�سب���ة التف���اوؤل اأو الت�س���اوؤم التي حتتل 

تفكريه.
هاي الن�سبة، الت�ساوؤم او التفاوؤل، �سبب مهم جدا لتكوين 
الراأي العام، ولأننا �سعب عاطفي بامتياز، فاأننا منيل ملن 
يحرك م�ساعرنا، لهذا ن�سوف ن�سبة الت�ساوؤم مرتفعة جدا 
ملجرد ان اأحد املت�سائمني الكبار كان قد �ساغ راأيه بطريقة 

)مال مت�سائم ابو م�سلحة(.
وتدن���ا متفائل���ني اذا م���ا ا�ستب�سر اأح���د املتفائلني الكبار 
باحل���دث وتوق���ع بطريق���ة ) متفائ���ل ابو م�سلح���ة( وان 

الدنيا �ستكون ربيع واجلو بديع.
قليلون هم الواقعيون، اللي عدهم ن�سبة الفاأللة وال�ساأممة 
بالدم مت�ساوي���ة، وي�سوفون اأن ا�ستقالة عادل عبد املهدي 
ه���ي انت�س���ار اعتب���اري حم����س، وان الق���ادم قاب���ل ل���كل 
الحتم���الت، ومهما كانت التوقعات، والحتمالت، فاأنها 

�ستم�سي.. وت�سري �سوالف.. وكلكم عيوين
****

ببداي���ة الثمانيني���ات، ميك���ن بالواح���د وثمان���ني ، طلعت 
م�سل�سل���ة عراقي���ة ا�سمه���ا وين���ك ياج�س���ر، بطول���ة جواد 
ال�سكرج���ي وغزوة اخلالدي و�سعاد عب���د الله ولفيف من 

ممثلي وممثالت تلفزيون اجلمهورية العراقية .
الق�س���ة تتناول حي �سعبي فقري، اهله ينتظرون يو�سلهم 
الك����س حت���ى يعو�سوهم تعوي�س زي���ن، ويبنون ج�سر، 
مثل ماج���رت العادة يف تل���ك الفرتة التي �سه���دت عمرانا 

ملحوظا اوقفته احلرب مع ايران .
امل�سل�سل عالن�س وكطعوه، ما كملوه، لن كانت به جراأة 
يف ط���رح م�س���اكل اجتماعي���ة مل يعت���د امل�ساه���د العراقي 
ان يراه���ا يف م�سل�س���ل عراق���ي.. كطع���وه وم���ا افتهمن���ا 
�سن���و النهاي���ة، اجاه���م اجل�س���ر ل���و ل.. ك�س���وا بيوته���م 
وعو�سوه���م.. لو ك�س���وا بيوتهم وم���ا عو�سوهم.. لو ل 

ك�سوا بيوتهم ول عو�سوهم؟؟؟
نهاية بها عدة احتمالت وفر�سيات ..

م�سل�سلن���ا مع ع�ساب���ة الل�سو�س واخلون���ة مابي هواية 
احتمالت.. لو يك�سونا لو نك�سهم.. وكلكم عيوين

****
حّمد قادها

ثورة �سبابية
اعظ���م هتاف يعرب عن تظاه���رات ت�سرين، فهذا النوع من 

الهتافات هو ماتفتقده تظاهراتنا.
الهتاف هو لغة التظاهرة، وتظاهراتنا ت�ستحق لغة راقية 

تليق بها .
)حم���د قاده���ا.. ث���ورة �سبابية( به���ا نلطم عل���ى اأفواه من 
يتهمه���ا باأنه���ا موؤام���رة خارجي���ة، ون�سح���ب الب�ساط من 

حتت اقدام كل طامع بركوب موجتها .
حمد قادها ثورة �سبابية.. وكلكم عيوين

ـــم عـــيـــونـــي ـــك ـــل ك

 عامر موؤيد 

لل�سه���داء دور كب���ري يف ا�ستم���رار 
الحتجاج���ات ال�سعبي���ة اىل يومنا 
ه���ذا، حي���ث اعط���وا الزخ���م الكبري 
مبحا�سب���ة  واملطالب���ة  باحل�س���ور 
مئ���ات  اوقع���وا  الذي���ن  اجلن���اة 

ال�سهداء. 
اعم���ال فنية ع���دة، خل���دت ال�سهداء 
وبالخ�س يف مناطق الحتجاجات 
من خالل الر�سوم على اجلدران او 
حتى بالعم���ال امل�سرحي���ة، وكذلك 

يف مواقع التوا�سل الجتماعي. 
نف���ق  يف  ر�سم���ت  كب���رية  لوح���ة 
�ساحة ال�سعدون عل���ى �سكل ا�سماء 
ال�سهداء، حيث تت كتابة ا�سمائهم 
جميعا، ومل ينِه الذي ر�سمها اللوحة 
لن ال�سهداء م�ستم���رون بال�سقوط 
يف خمتل���ف املحافظ���ات العراقية.  
د.عل���ي كطافة – ر�سام هذه اللوحة 
يق���ول اثناء حديث���ه ل�)الحتجاج(، 
ان���ه "�ساهد قلة العم���ال التي تخلد 
ا�سماء جميع ال�سه���داء لذلك ارتاأى 

ر�سم هذه اللوحة الفنية". 
وا�ساف ان "اللوحة اخلا�سة به لن 
تكتمل ال بانتهاء الثورة وجناحها 
ي�سقط���ون  �سه���داء  هن���اك  لن 
با�ستم���رار يف خمتل���ف املحافظات 
م���ن  النته���اء  لميك���ن  وبالت���ايل 

اللوحة يف هذا الوقت". 
م���ن  "الكث���ري  ان  اىل  وا�س���ار 
الر�سوم���ات عك�س���ت واق���ع احل���ال 

بالتاأكي���د لك���ن جمي���ع ال�سه���داء مل 
يخل���دوا بعم���ل، فق���ررت بعمل فني 
كتاب���ة ا�سمائه���م ب�سكل كام���ل، فهذا 
الم���ر يحت���م عل���ى الزائ���ر ملنطق���ة 
معرف���ة  املتظاه���ر  او  الحتج���اج 

جميع ا�سماء املحتجني". 
"عمل���ي باللوح���ة حم���زن  وزاد ان 
بالتعدي���ل عليه���ا عن���د  اق���وم  لين 
�سق���وط �سهي���د جديد فاق���وم بخط 
ا�سم���ه على اجلدار، وبالتاأكيد فاننا 
لن�سع���ى اىل وق���وع ال�سه���داء لن 

هذه الدماء عراقية". 
وتابع ان "هن���اك مقرتحات لتخليد 
ال�سه���داء بع���د انته���اء الث���ورة من 
�سهي���د  كل  يخ����س  عم���ل  خ���الل 
ويو�س���ع يف املنطق���ة ال�سكني���ة له 
املو�س���وع بحاج���ة اىل  ه���ذا  لك���ن 

اموال كثرية".
وذك���ر ان "التخطي���ط ج���ار من قبل 
بع�س الفنان���ني والنحاتني لجناز 
مثل هذا العمل لكن احلديث �سيكون 
اك���رب بع���د انته���اء الث���ورة فتخليد 

ال�سه���داء حق علين���ا وعلى اجلميع 
كذل���ك". لرا ا�سماعي���ل -متظاهرة 
التقين���ا معه���ا ق���رب اللوح���ة حيث 
كان���ت تت�س���ور معه���ا وذك���رت يف 
اح���د  ان  ل�)الحتج���اج(  حديثه���ا 
اه���م اأ�سب���اب ا�ستم���رار ثورتنا هم 
ال�سهداء"0 وبين���ت "ا�سعر بالفخر 
حينما التقط �سورة بجانب ا�سماء 
ال�سه���داء الذي���ن ن���ذروا ا�سماءه���م 
ف���داء للع���راق وكان���وا يف �سفوف 
"كل  ان  وزادت  الوىل"0  ال�س���د 

زمالئي لهم نف�س الرغبة يف التقاط 
الت���ي  الأعم���ال  بجان���ب  ال�س���ورة 
تخل���د ال�سه���داء، وحت���ى يف مواقع 
التوا�س���ل الجتماع���ي فانن���ا نرى 
الأعمال املمي���زة اخلا�سة بال�سهداء 

منت�سرة ب�سورة اكرب"0
الر�سوم يف �ساحة الحتجاج تزداد 
ب�سكل يوم���ي وو�سل���ت اىل �سارع 
املحيط���ة  ال�س���وارع  ويف  الر�سي���د 
ب�ساح���ة التحرير، وذكرت "هيومن 
رايت����س ووت����س" اإن ق���وات الأمن 

يف جمي���ع اأنحاء الع���راق ت�ستخدم 
القوة القاتل���ة �سد املتظاهرين رغم 
الأوامر بالتوق���ف عن ذلك. الأوامر 
بوق���ف ا�ستخ���دام الذخ���رية احلية 
�س���درت عن عادل عبد املهدي، الذي 
ا�ستقال من من�سبه كرئي�س للوزراء 
الأول  نوفمرب/ت�سري���ن   29 يف 
ولكن���ه م���ا زال يف حال���ة ت�سري���ف 
الأعمال. ينبغ���ي للجهات املخت�سة 
اتخ���اذ تداب���ري عاجل���ة ملن���ع قوات 
الأم���ن من ا�ستخ���دام القوة املفرطة 

�سد املحتجني.
يف 1 دي�سمرب/كان���ون الأول، قب���ل 
عب���د  ا�ستقال���ة  العراق���ي  الربمل���ان 
املهدي ب�سبب املظاهرات امل�ستمرة. 
التناق����س ب���ني اأقوال���ه و ا�ستمرار 
ارتف���اع ع���دد القتل���ى، ل �سيم���ا يف 
املدن اجلنوبي���ة، يثري خماوف من 
اأن تكون احلكوم���ة غري قادرة على 
ال�سيطرة على القوات املنتِهكة، مبا 
فيه���ا اجلماع���ات التي ه���ي ر�سميا 

حتت �سيطرة رئي�س الوزراء.
قالت �سارة ليا ويت�سن، مديرة ق�سم 
ال�سرق الأو�سط يف هيومن رايت�س 
ووت����س: "ينبغ���ي للحكوم���ة اإنهاء 
القتل خارج القانون، وتف�سري عدم 
قدرتها عل���ى ال�سيطرة على قواتها. 
التناق�س بني ت�سريحات احلكومة 
وم���ا تق���وم ب���ه ق���وات الأم���ن عل���ى 
الأر����س يوح���ي باأن القائ���د الأعلى 
للق���وات العراقي���ة ل ي�سيط���ر عل���ى 

قواته".

معر�س فني يف �ساحة التحرير اأبطاله ال�سهداء

 بغداد / ا.ف.ب 

تتح����دى اأم �س����الح ب�سجاع����ة التقالي����د ال�سائ����دة يف الع����راق 
بامل�سارك����ة يوميًا يف الحتجاجات القائمة يف جنوبي البالد، 
عل����ى غرار ع�سرات الآلف الذين يتظاهرون منذ نحو �سهرين 
رغ����م القمع ال����ذي اأ�سفر عن مقت����ل املئات، مع����ربة عن رف�سها 
لطبقة حاكمة "مل تقدم اأي خدمة" لل�سعب. وتقطع هذه الأرملة 
)57 عام����ا(، الطريق ذهابًا وايابًا �سريا على القدام للتظاهر 
اىل جانب ابنائها ال�سبعة، جميعهم عاطلون عن العمل و�سط 
مدينة الديواني����ة، ذات الغالبية ال�سيعية يف جنوبي العراق. 
وتقول هذه ال�سيدة التي تردي عباءة تقليدية �سوداء، لوكالة 
فران�س بر�س "اآتي يوميا من منزيل الذي يبعد حوايل اأربعة 
كيلوم����رتات عن �ساح����ة التظاهر �سريا عل����ى القدام كوين ل 
اأمل����ك يف اأغلب الأحيان مال يكفي لأجرة التاك�سي، للم�ساركة 
يف التظاه����رات والوقوف م����ع ابنائي املتظاهري����ن لتح�سني 
"اأع����ود يف  اأو�ساعه����م املعي�سي����ة والقت�سادي����ة". وتابع����ت 
اأوقات متاأخ����رة اأغلب الأحيان �سريا عل����ى القدام اىل منزيل 

يف حي ع�سوائي باأطراف املدينة".
ول توف����ر ال�سلط����ات حالي����ا، اأي �س����يء لها، ما دف����ع اأم �سالح 
اإىل بن����اء من����زل ب�سي����ط لت�سكن م����ع اأبنائها يف اأح����د الأحياء 
الع�سوائي����ة التي تتن�سر يف مدن متع����ددة ويعي�س فيها اليوم 
ح����وايل ثالث����ة مالي����ني عراق����ي. وحتدث����ت اأم �س����الح بحزن 
عمي����ق ع����ن رحيل زوجها، قائل����ة "تعر�س زوج����ي اإىل مر�س 

ومل ن�ستط����ع اأن نعاجل����ه )...( كونن����ا ل منل����ك امل����ال الكايف، 
واخلدم����ات الطبية يف امل�ست�سفي����ات احلكومية رديئة، تويف 

ب�سبب املر�����س والفقر الذي فتك به". وانطلقت الحتجاجات 
منذ الأول من ت�سرين الأول/اأكتوبر، يف بغداد ومدن جنوبية 
للمطالب����ة ب�"اإ�سقاط النظام" وتغيري الطبق����ة ال�سيا�سية التي 
حتك����م الب����الد منذ 16 عام����ا، ويتهمه����ا املتظاه����رون بالف�ساد 
والف�س����ل يف اإدارة الب����الد. يتطل����ب الأم����ر الي����وم يف العراق، 
�سنوات للح�سول على وظيفة يف املوؤ�س�سات احلكومية، فيما 
ل ي����زال القطاع اخلا�س �سعيفًا رغ����م وعود التنمية وحتقيق 
الرخاء التي قدم����ت للعراقيني عند اإطاحة نظام �سدام ح�سني 

عام 2003.
يحل����م املتظاه����ر مهن����د فا�سل )30 عام����ًا(، من����ذ ح�سوله قبل 
ب�س����ع �سنوات عل����ى �سه����ادة املاج�ستري يف الرتبي����ة البدنية، 
باحل�سول عل����ى وظفية حكومية. يقول ه����ذا ال�ساب "در�ست 
وتخرج����ت من����ذ اأك����رث م����ن ع�سري����ن عام����ا )...( ومل اأح�س����ل 
عل����ى فر�س����ة عمل باخت�سا�س����ي". وي�س����ري اإىل ح�سوله على 
"عق����د كمحا�س����ر جامعي، اأتقا�سى ع����ن كل حما�سرة اأربعة 
اآلف دين����ار عراقي )قرابة ثالث����ة دولرات(، اأي نحو اأربعني 
دولرًا �سهري����ا". لك����ن ذلك ل يكف����ي لتلبية متطلب����ات احلياة، 
لذل����ك ي�سط����ر "بع�����س الأحي����ان للعم����ل �سائ����ق تك�س����ي. لكن 
الظ����روف الجتماعي����ة والتقالي����د بات����ت تط����اردين، ففك����رت 
ذات م����رة فيم����ا اإذا ا�ستاأجرين اأحد طلبت����ي يف اجلامعة كيف 
�سيكون موقفي؟". ويتابع "فتحت حماًل )متجرًا( �سغريًا من 
منزيل لبي����ع احللوى عل����ى الأطفال وبع�س امل����واد الغذائية، 
ول يتج����اوز دخلي اليوم����ي اخلم�سة اآلف دين����ار عراقي )4 

دولرات(، وتزوج����ت حديث����ا واأ�سك����ن م����ع عائلت����ي يف بيت 
�سغ����ري". وي�سي����ف "اأتكفل بدخلي ودخ����ل عائلتي. هل يعقل 
اأن يك����ون دخ����ل عائلة من خم�س����ة اأف����راد 150 دولرًا �سهريًا 
يف اأغن����ى بلد يف العامل ولديه ثالث احتياطي نفطي عامليًا؟".

ومن����ذ الع����ام 2003، حق����ق النف����ط، امل����ورد الوحي����د للعملة 
الأجنبي����ة والذي يوفر 90 يف املئة م����ن ميزانية البالد، اأكرث 
م����ن 830 مليار دولر، فيما تبخر جراء الف�ساد خالل املرحلة 

نف�سها حواىل 450 مليار دولر.
وقب����ل انطالق موجة الحتجاجات، اتخذت ال�سلطات املحلية 
يف حمافظ����ات جنوبي����ة ع����دة، جمموع����ة تدابري بينه����ا اإزالة 
جممع����ات �سكني����ة ع�سوائي����ة دون تق����دمي بديل، م����ا اأدى اىل 
اإ�سع����ال �سرارة تظاهرات مناه�س����ة لل�سلطات. ويف اأحد هذه 
املجمع����ات، وتقع يف حمافظة وا�سط  ق����ام �ساب بحرق نف�سه 
بع����د م�سادرة عربة جوال����ة كانت تثل م�س����در رزقه الوحيد 
يف بل����د ميث����ل العاطلون ع����ن العمل واحدا من ب����ني كل اأربعة 
�سب����ان، وتث����ل ن�سب����ة ال�سب����اب م����ا دون ال�25 عام����ًا 60 يف 
املئة م����ن ال�سكان. ب����دوره، يقول الطبي����ب ح�سني ماين )45 
عام����ًا( يف �ساحة التحرير الرمزية يف و�س����ط بغداد اإنه "منذ 
الع����ام 2003، مل يفعلوا غري زي����ادة البطالة، دمروا الزراعة 
وال�سناعة وتخلفت املدار�س وامل�ست�سفيات، زرعوا الطائفية 
و�سرق����وا نفطنا". ويرى متظاهر �س����اب اأن الطبقة ال�سيا�سية 
لن ترحل اإل "عندما ي�سقط النظام )ال�سيا�سي(، وتكون هناك 

فر�س عمل ومياه وكهرباء".

�سيا�سيــة اإلـــى  تتحــول  اأن  قبــل  اقت�ساديــة  كانــت  املحتجــن  دوافــع 

ق���ام الفنان �سادق ال�سعدي بنحت عملة عراقية خلد من خاللها 
ال�"ت���ك تك" والذي يعد ايقونة التظاه���رات يف �ساحة التحرير 
و�سط بغداد. وقال ال�سعدي  "الفكرة بداأت من خالل في�سبوك، 
فهن���اك جمموعة ا�سمه���ا مل�سة عراقية، طالب م���ن خاللها الفنان 
عامر اجلازع، الفنانني ان ينتف�سوا باأعمالهم من ر�سم واعمال 
يدوي���ة لدعم املتظاهرين". واأو�س���ح بالقول، "قبل �سنة، بداأت 
مب�س���روع نحت عمالت تث���ل احلقب التي حكم���ت العراق يف 
معر����س �سخ�س���ي مل ي���ر الن���ور حت���ى الن، ب�سب���ب احلكومة 
العراقي���ة بحج���ة عدم توف���ري التخ�سي�س امل���ايل، وبقيت لدي 
اخ���ر عملة فارغة وكان الختي���ار على دارجه التكتك ومالها من 
دور يف انق���اذ حي���اة وا�سع���اف املتظاهري���ن". واأ�ساف "قمت 
باختيار تاري���خ 25 وهو اليوم الذي برز فيه دور املتظاهرين 
وال�سهر اكتوبر لكي تاأخ���ذ التظاهرات �سداها العاملي". وبني 
اأن "العم���ل �سممته عندما كن���ت بالدوحة ممثاًل عن العراق يف 
معر����س ف���ن ال�سكراب وعن���د عودتي اىل الع���راق يوم 11/3 
نفذت���ه خ���الل يومني، وه���ذا اقل م���ا نقدم���ه لإخوانن���ا ب�ساحة 

ال�سرف لنيل املطالب امل�سروعة".

فنان عراقي ينحت عملة 
معدنية ُتخلد النتفا�سة 

ت�سرين
 متابعة/ االحتجاج 

و�سط اإجراءات اأمني���ة م�سددة نظم مئات من طلبة 
جامع���ة كركوك وقف���ات احتجاجية به���دف اإي�سال 
ر�سالة ت�سامن مع املحافظات الو�سطى واجلنوبية 
م���ن الع���راق . وقال �سي���ف الله يون����س وهو طالب 
جامعي اإن "مدينة كركوك كما تعلمون مدينة تتمع 
بطابع خا�س، اإذ مل حتدث فيها مظاهرات اأو اأعمال 

�سغب، لكن ارتاأى طلبتها وطبقتها املثقفة والواعية 
اأن ين�سم���وا هذه الوقفة كي يو�سل���وا ر�سالة اأنهم 

مع اإخوانهم يف املحافظات الأخرى".
واأ�س���اف طالب اآخر يدع���ى اأحمد حمم���ود "ن�سكر 
ال�سع���ب العراقي وطالب كركوك عل���ى هذه الوقفة 
الت�سامني���ة م���ع ال�سه���داء، وننا�س���د الأمم املتحدة 
والوكالت الإعالمية والعامل اأجمع للتدخل ووقف 

اإراقة الدماء يف جنوبي العراق".

وحتدث���ت طالبة ع���ن اأ�سب���اب الحتج���اج "نحن ل 
نريد النفط، ل نريد اأي �سيء، نريد ان نعي�س فقط، 
كل م���ا نريده ه���و ال�سالم وال�ستق���رار، نطلب هذه 

احلياة فقط".
وه���ذا وان�سم���ت جامع���ات النب���ار واملو�سل اإىل 
التظاه���رات بعدما كانت مقت�س���رة على حمافظات 
الو�سط واجلنوب فق���ط، لت�سكل �سغطًا كبريًا على 

احلكومة.

بعد املو�سل والرمادي.. كركوك تن�سم اإىل احتجاجات العراق


