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 اإذا كان���ت املرجعي���ة ق���د ح���ذرت يف م���ا ُي�س���به ال���راءة ممن 
يحمل���ون �سوره���ا وي�سلل���ون النا����س با�ستخ���دام عنوانها ، 
فم���ن هم الذين يتحدونها، ويقف���ون وراء هذا التحدي ال�سافر 
. ويتج���راأون على موا�سل���ة تنظيم " تظاه���رات" التخريب ، 
يف حماول���ة  يائ�س���ة " لك�سر " احلرك���ة الحتجاجية ال�سلمية 
املطالبة برحيل الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة واإ�سقاط منظومتها 
املحا�س�سية، حاملة اخل���راب والويالت التي اأ�سابت ال�سعب 
ط���وال �ست���ة ع�س���ر عامًا م���ن حكمها اجلائ���ر النّه���اب .  مل تعد 
خافية ، الأطراف التي تقف وراء ذلك وما �سبقته من انتهاكات 
احلكومي���ة  واملوؤ�س�س���ات  للممتل���كات  وا�سته���داف  وقن����س 
والأهلي���ة وحماول���ة ح���رق النج���ف وا�ستباح���ات النا�سري���ة 
. اإن���ه ل ميك���ن الإ اأن يك���ون الط���رف املت�س���رر م���ن انتفا�س���ة 
ال�سع���ب . وق���د اأ�سفر عن هويت���ه اأم�س الول م���ن خالل حملة 
�سكاكين���ه يهاجم���ون به���ا املتظاهرين ال�سلمي���ن . و�ساعد يف 
ت�سخي����س اجله���ات امل�سارك���ة يف تظاه���رة ال�سق���اوات وبّن 
اخللفية ال�سيا�سي���ة ملكوناتها ، اأحزابًا وحتالفات وميلي�سياٍت 
و�سخ�سيات باعتبارها امل�سوؤولة عما حِلق بالبالد والعراقين 
ط���وال ت�سلطهم عل���ى مقالي���د ال�سلط���ة ومراكز الق���رار النافذ 
الت���ي ُتكنهم م���ن اإ�ساعة الف�س���اد الإداري وامل���ايل يف الدولة 
املت�سدع���ة ونه���ب ثرواتها واغت�س���اب اإرادة �سعبه���ا املغلوب 
عل���ى اأمره . ولي�س هذا �سرُب يف الغيب ، فالبيانات ال�سادرة 
، والتعبئ���ة العلنية يف جرف ال�سخر ومدن اأخرى ونقلهم يف 
�سي���ارات النق���ل احلكومية ف�سحت هوياته���م ونواياهم ، وما 
جرى التفاق عليه يف الجتماعات الليلية ومبباركة اأ�سحاب 
الأم���ر والنهي من اجلهات العليا التي م���ا تزال ت�سك ب�سلطة 
الق���رار . بل اإن اجلهات املُنظم���ة مل تكن ُتريد لفعلتها اأن تكون 
�سري���ة ، لأن الغر�س املبا�سر منها هو ترويع �ساحات التظاهر 

والعت�سام واإ�سعارهم وكل من يطالب معهم بالتغيري
والإ�س���الح اأن " اقتداره���م " يف���وق اقتدار ال�سلط���ة وقواتها 
امل�سلح���ة واأجهزتها المنية .وهي كفيل���ة باإجها�س حماولت 
اإ�سق���اط �سلطتها وعمليته���ا ال�سيا�سية . وقد ب���ات وا�سحًا اأن 
اأي حدي���ث عن طر ف ثالث �سار حم����س حماولة للت�سرت على 
امل�سوؤول���ن ع���ن اإدارة الدول���ة ولو م���ن خل���ف ال�ستار وحتت 

تهديد تر�سانة اأ�سلحتهم ،
وبيدهم �سلطة الق���رار الفعلي يف احلكومة واأجهزتها الأمنية 
وقواته���ا امل�سلح���ة .وتتك�س���ف يوم���ًا بع���د اآخ���ر ، امل�سوؤولية 
املبا�س���رة للرئا�سات الث���الث عن ال�ستباح���ات التي ا�ستهدفت 
املتظاهرين ال�سلمين. ويف�سح الإدعاء باأنهم ل يعرفون هوية 
القنا�س���ن ، ول م���ن يق���ف وراء عملي���ات اخلط���ف والتعذيب 
وانتزاع التعه���دات ، والغتيالت والرتويع وعمليات احلرق 
والتخري���ب والإ�س���رار باملمتلكات العام���ة واخلا�سة . ورغم 
ذل���ك ظلت الرئا�س���ات املتخاذلة املغلوبة عل���ى اأمرها كما يبدو 
توا�سل ال�سم���ت اإزاء انتهاك الد�ستور والقوانن . مع اأن من 
�سالحيات رئي�س اجلمهورية " حامي الد�ستور " �سحب الثقة 
من رئي����س احلكومة اإذا ما جتاوز على الد�ستور ن�سًا وروحًا 
، �س���واًء بتحريك���ه للقوات امل�سلحة وتوجيهه���ا يف اأي �سراٍع 
�سيا�سي داخلي اأو ، ا�ستخدام الر�سا�س والذخرية احلّية �سد 
املظاه���رات للتعبري عن اإرادته���ا بالو�سائ���ل ال�سلمية . وكذلك 

الأمر مع رئي�س جمل�س النواب،
�س اأنه " ممثل ال�سعب " واملدافع عن حقوقه ، وامل�سوؤول  املُفرترَ
عن م�ساءلة ال�سلطة التنفيذية برئي�سها ووزرائها وكل م�سوؤول 
رفي���ع يف الدول���ة ع���ن خروقاته���م الد�ستوري���ة وانتهاكاته���م 
ل  للقوان���ن . وهو مل يكت���ِف بعدم القيام بواجبها هذا ، بل عطرَّ
ع���ن عمد و�سابق ق�سد وبالتواطوؤ م���ع زميليه مطالبة النواب 
يف ا�ستج���واب رئي����س جمل�س الوزراء . ق���د يقول البع�س اإن 
م���ن ح���ق كل مواطن ومواطن���ة التظاهر والتعب���ري عن وجهة 
نظ���ره ، لكن ه���ذا احلق م�س���روط بعدم امل�سا����س بحق الغري، 
وب�سم���ان عدم ا�ستخدام ه���ذا حقه  بنية العت���داء وتعري�س 
حي���اة الآخرين اإىل اخلطر . ويف البل���دان الدميقراطية تتخذ 
ال�سلط���ات تدابري احرتازية عدي���دة للحيلولة دون وقوع مثل 
ه���ذه احلالت ، وذلك بالف�سل ب���ن املظاهرتن خ�سية الت�سام 
فيم���ا بينهم���ا خ�سو�س���ًا اإذا كانا عل���ى خالٍف وتناف���ر، وتعمد 
اأحيان���ًا اىل اإبع���اد احدهما عن الآخ���ر يف موقعن منف�سلن . 
ولكن �سل���وك دولتنا املري�س���ة �سريريًا ، تك�س���ف عن طبيعتها 
املعادي���ة حلق���وق الإن�س���ان ، وغ���ري الآبه���ة بحماي���ة اأرواح 
املواطن���ن وممتلكاتهم وم�سادر اأرزاقه���م فتقوم هي بتنظيم 
مظاه���رات تخريبية ، وُتر�سل ع�ساب���ات ومرتزقة الند�سا�س 
ب���ن املتظاهرين و�ساحات العت�س���ام لالعتداء عليهم والعمل 
ال�س���ال لإجها����س انتفا�سته���م وك�س���ر �سوكته���ا ، واإظهارهم 
مبظه���ر املعتدي وا�ستفزاز الأجهزة الأمنية والقوات امل�سلحة 

وترير اإطالق الر�سا�س عليهم ..
وم���ن ح���ظ املعت�سم���ن يف �ساح���ة التحري���ر ، اأن �ساح���ب ما 
ننطيها اأخطاأ هذه املّرة بفعلته ، لأنها ف�سحته و�سلطت ال�سوء 

على عليه باعتباره واجهة من واجهات الطرف الثالث .

الطرف الثالث ي�ستبيح �ساحة 
التحرير حماكاًة لواقعة اجلمل 

امل�سرية .

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

 متابعة االحتجاج 

دعا املرجع الديني علي 
ال�سي�ستاين اإىل ت�سكيل 

حكومة عراقية جديدة 
خالل املدة الد�ستورية، 

بعيداً عن التدخالت 
اخلارجية، مو�سحًا اأنه 

لي�س طرفًا يف اأي حديث 
يدور ب�ساأن ت�سكيل 

احلكومة، وال دور له 
يف ذلك باأي �سكل من 

االأ�سكال.

ونقل ممثل املرجعية الدينية يف 
كربالء عبد املهدي الكربالئي عن 
ال�سي�ست���اين قول���ه اإن "احل���راك 
ال�سعبي اإذا اّت�س���ع مداه، و�سمل 
خمتل���ف الفئ���ات، يك���ون و�سيلة 
فاعل���ة لل�سغ���ط على م���ن بيدهم 
ال�سلطة، لإف�س���اح املجال لإجراء 
اإدارة  يف  حقيقي���ة  اإ�سالح���ات 
البل���د، ولك���ن ال�س���رط الأ�سا����س 
لذلك هو عدم اجنراره اإىل اأعمال 
العنف والفو�س���ى والتخريب"، 
م�س���ددًا عل���ى �سرورة ع���دم منح 
الذريعة ملن ل يريدون الإ�سالح، 
باأن ميانعوا من حتقيقه من هذه 

اجلهة.

التحذي���ر  هن���ا  "نعي���د  وتاب���ع: 
يرتب�س���ون  الذي���ن  م���ن 
ل�ستغ���الل  وي�سع���ون  بالبل���د، 
الحتجاجات املطالبة بالإ�سالح 
لتحقيق اأه���داف معينة تنال من 
امل�سالح العلي���ا لل�سعب العراقي 

ول تن�سجم مع قيمه الأ�سيلة"، 
موؤكدًا اأن املرجعي���ة الدينية هي 
جلمي���ع العراقي���ن ب���ال اختالف 
وتوجهاته���م،  انتماءاته���م  ب���ن 
وتعم���ل عل���ى تاأم���ن م�ساحلهم 
العامة ما و�سعها ذلك، ول ينبغي 
اأن ي�ستخ���دم عنوانه���ا م���ن قب���ل 
اأي م���ن املجامي���ع امل�سارك���ة يف 
التظاهرات املطالب���ة بالإ�سالح، 

كي ل حت�سب على جمٍع من دون 
اآخر. وياأت���ي ذلك بعد يوم واحد 
عل���ى دخ���ول املئ���ات م���ن اأن�سار 
واجلماعات  ال�سيا�سية  الأحزاب 
امل�سلح���ة اإىل احتجاجات �ساحة 
التحري���ر، وتنفيذه���م اعتداءات 
بالطع���ن �س���د املتظاهري���ن، يف 
حن كان بع�س ه���وؤلء يحملون 
ال�سي�ست���اين و�سع���ارات  �س���ور 

موؤيدة للمرجعية.
و�س���ددت مرجعي���ة النج���ف على 
�س���رورة قي���ام الق���وات الأمنية 
ال�سلمين  املتظاهري���ن  بحماي���ة 
ع���ن  بالتعب���ري  له���م  وال�سم���اح 
املتظاهري���ن  مطالب���ة   ، اآرائه���م 

يف الوق���ت ذات���ه، بع���دم ال�سماح 
يتقم�س���وا  ب���اأن  للمخرب���ن 
عنوانهم، ويند�سوا يف �سفوفهم، 
ويقوم���وا بالعت���داء عل���ى قوى 
الأم���ن اأو على املمتل���كات العامة 
يف  ويت�سبب���وا  اخلا�س���ة،  اأو 
الإ�س���رار مب�سال���ح املواطن���ن. 
ب���دور  ال�سي�ست���اين  واأ�س���اد 
الع�سائر يف حماية ال�سلم الأهلي 
ومنع الفو�سى واخلراب، داعيًا 
اإىل �سل���وك  جمي���ع املت�سرري���ن 
املطالب���ة  القانوني���ة يف  ال�سب���ل 

بحقوقهم.
ورحب متظاهرو �ساحة التحرير 
بخطب���ة املرجعية الديني���ة التي 
جم���ددًا،  التظاه���رات  دعم���ت 
ط���رف  اأي  ا�ستخ���دام  ورف�س���ت 
ل�سمه���ا يف �ساح���ات التظاه���ر، 
وهو ما يقط���ع الطريق، بح�سب 
راأيهم، على امللي�سيات والعنا�سر 
املند�ّسة التي تريد ال�سطدام مع 
با�س���م  احلقيقي���ن  املتظاهري���ن 

املرجعية الدينية. 
يف غ�سون ذلك، و�سل الآلف من 
اجلنوبية  املحافظات  متظاهري 
اإىل �ساح���ة التحري���ر يف بغداد، 
للم�سارك���ة يف تظاه���رة وا�سع���ة 
ي���وم اأم����س  اجلمع���ة، للمطالبة 
يف  �سامل���ة  تغي���ريات  باإج���راء 
العملي���ة ال�سيا�سي���ة، م���ن بينه���ا 
اختي���ار حكومة م���ن امل�ستقلن، 
وحّل الرملان، واإجراء انتخابات 
برملانية مبك���رة، وحما�سبة قتلة 

املتظاهرين.

متابعة االحتجاج 

ع���ادت اأ�س���وات الر�سا����س احلي 
و�سيارات الإ�سع���اف لتدوي قريبًا 
من �ساح���ة التحرير، بع���د اأيام من 
م�سلح���ن  مهاجم���ة  اإث���ر  اله���دوء، 
جمهولن للمعت�سم���ن يف “مراآب 

ال�سنك”.
حدي���ث  يف  اأمن���ي  م�س���در  وق���ال 
"م�سلحن جمهولن  لالحتجاج اإن 
تقله���م �سيارات من ن���وع )بيك اآب( 
املعت�سمن  املتظاهري���ن  هاجم���وا 
يف مبن���ى مراآب ال�سنك، املطل على 

اجل�سر".
اإىل  اأدى  “الهج���وم  اأن  واأ�س���اف، 
اإ�سابات بن �سفوف املتظاهرين، 
حي���ث �سمع���ت �سي���ارات الإ�سعاف 

وهي تهرع اإىل مبنى املراآب”.
عليه���ا  اطلع���ت  �س���ور  واأظه���رت 
جمهول���ن  م�سلح���ن  الحتج���اج  
يرتجل���ون م���ن مركب���ة جمهولة ل 
حتمل لوحات ت�سجيل، قرب مراآب 
ال�سن���ك، واأخ���رى تظه���ر ا�ستع���ال 
الن���ريان يف الطواب���ق العلي���ا م���ن 

املبنى.
الفي�سب���وك   يف  �سفحت���ه  وعل���ى 
كت���ب العالم���ي �سع���دون حم�س���ن 
خفي���ف  ح���ي  :" ر�سا����س  �سم���د 

وثقي���ل وقنابل �سوتي���ة ومن عدة 
جه���ات جمهول���ة، مبحي���ط ال�سنك 
و�ساح���ة اخل���الين. و�سه���ود عيان 
يتهمون جه���ات م�سلحة حاولت اأن 
ث���ري الفتنة وتخ���رج الحتجاجات 

ع���ن �سلميته���ا. وكان عب���د الك���رمي  
خل���ف الناطق با�س���م القائ���د العام 
للق���وات امل�سلحة قد ق���ال  يف بيان 
مقت�س���ب، اإن “نزاعًا م�سلحًا اندلع 
داخل مراآب ال�سنك ت�سبب بن�سوب 

حري���ق”.، ون�س���ر نا�سط���ون على 
مواقع التوا�سل الجتماعي �سور 
ل�سي���ارات تابعة لبع����س الأحزاب 
هجم���ت  �سي���ارات   6 اإنه���ا  قال���وا 
عل���ى املنطق���ة الفا�سلة ب���ن �ساحة 

اخلالتني وال�سنك 
وا�س���اف �سهود عي���ان  اأنه "جراء 
اإط���الق الن���ار �سق���ط العدي���د م���ن 
معرف���ة  دون  واجلرح���ى  القتل���ى 
ح�سيل���ة ثابتة"، مبين���ًا اأن " ذوي 

يف  الزرق" املتواجدين  "القبعات 
�ساحة التحري���ر توجهوا للخالين 
املجامي���ع  ه���ذه  ل�س���د  وال�سن���ك 
املجهول���ة". وقال م�س���در جلريدة 
الي���وم  "ظه���ر  "الحتج���اج"  اإن���ه 
حاولت نف�س املجاميع التي طعنت 
املتظاهرين اأم�س من ال�سيطرة على 
�ساح���ة التحري���ر، لكنه���م ا�ستبكوا 
القبع���ات الزرق"اأن�سار  م���ع ذوي 
مقت���دى ال�س���در" ومت اإبعادهم من 
املنطق���ة". واأكدت رويرتز نقاًل عن 
م�س���ادر طبية مقت���ل 8 متظاهرين 
و�س���ط بغ���داد بر�سا����س م�سلحن 
جمهولن..واأ�س���ارت م�س���ادر غري 
ر�سمي���ة اإىل اأن احل�سيل���ة الأولية 
للمواجهات التي لتزال م�ستمرة ، 
فيما اكدت وكالة رويرتز ا�ست�سهاد 
الع�س���رات  6 متظاهري���ن وج���رح 
، فيم���ا اك���د م�س���در امن���ي اأن فرق 
الدف���اع املدين ان�سحبت من ال�سنك 

و�ساحة اخلالين  
 هذا وتعر�س ع���دد من الأ�سخا�س  
للطع���ن يف �ساح���ة التحرير �سباح 
اأم����س الأول اخلمي�س غداة دخول 
جمموعات حزبية اإليها يف م�سرية 
منظم���ة حماول���ة ال�سيط���رة عل���ى 
تدخ���ل  اأي  دون  التحري���ر  �ساح���ة 

للقوات الأمنية.

المرجعية: على القوات الأمنية ف�سح المجال اأمام 
المتظاهرين  للتعبير عن راأيهم 

نريان ت�ستعل يف “مراآب ال�سنك” وعبدالكرمي خلف يتحدث عن “نزاع م�سلح”  

 ر�سا�س حي وهتاف للعراق.. م�ساهد من العنف �سد املتظاهرين قرب ج�سر ال�سنك

�سيارات  لجهات م�سلحة  تفتح النار على المتظاهرين 
واإ�سابات بالجملة  

ال�سي�ستاين يوّجه ر�سالة لل�سيا�سيني: ل�سنا طرفًا يف اختيار رئي�س الوزراء  ونرف�س التدخالت اخلارجية 

 متابعة االحتجاج 

اأعل���ن ع�س���و جمل����س املفو�سية العلي���ا امل�ستقل���ة حلق���وق الإن�سان يف 
العراق عل���ي البياتي اأم�س اجلمع���ة، اإن اإجمايل ح�سيل���ة ال�سحايا يف 
املظاه���رات الحتجاجي���ة التي ي�سهدها العراق من���ذ انطالقها يف الأول 
من �سهر ت�سرين الأول وحتى اليوم بلغت 460 قتياًل واأكرث من 20 األف 

م�ساب
واأ�ساف اأن “عدد املعتقلن بلغ 2650 معتقاًل، اأطلق �سراح اأغلبهم، غري 

اأن ما يقارب 160 اآخرين ما زالوا رهن العتقال”.
واأو�س���ح البياتي “لدينا �سكاوى ع���ن مفقودين وخمتطفن بحدود 23 

�سخ�سًا اأحيلوا جميعًا لالدعاء العام للتحقيق”.
وتاب���ع اأن م�سعف���ن اثنن ُقتال، فيم���ا يبلغ عدد امل�ساب���ن من امل�سعفن 

.15
وب�س���اأن وقوع ح���الت طعن بال�سكاكن طالت ع���ددًا من املتظاهرين قال 
اإن “مو�س���وع الطعن با�ستهداف املتظاهرين م���ا زال غري موؤكد ر�سميًا 
بالن�سب���ة ملفو�سي���ة حق���وق الإن�سان رغ���م وجود معلوم���ات قوية حول 

ذلك”.
وت�سه���د البالد تظاهرات منذ بداي���ة �سهر ت�سرين الأول املا�سي، مطالبة 
باإج���راء اإ�سالح���ات د�ستوري���ة ووزاري���ة وتوف���ري فر�س عم���ل واإلغاء 
املحا�س�سة، فيما اتهمت احلكومة بقمعها، ما ت�سبب يف ا�ستقالة رئي�س 

الوزراء عادل عبد املهدي وكامل اأع�ساء كابينته.

�سكاوى م�سجلة عن اختطاف 23 �سخ�سًا

ح�سيلة �سادمة ل�سحايا التظاهرات 
منذ انطالقتها: 460 قتياًل و20 

األف جريح مع 2650 معتقاًل
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 نهى ال�سراف
 

بينم����ا كان����ت دم����اء �سب����اب النا�سري����ة ت�سيل بغ����زارة، كتبت 
�سديقت����ي ن����داء ل����الأم الثكل����ى يف اجلان����ب الآخر م����ن العامل 
الرحمن  راأ�سه����ا واتلوا �سورة  اليمنى على  اأكّفكم  “�سع����وا 

ب�سوت خفي�س، �ستهداأ وتنام”.
كان هذا نداء ق�سريًا و�سعته على �سفحتها يف في�سبوك، على 
خلفي����ة الأحداث املوؤ�سفة وبع����د اأن تعالت اأ�س����وات الأمهات 
املفجوعات يف ليل مدينة النا�سرية العراقية قبل اأيام، حيث 
ذه����ب ع�س����رات ال�سبان املحتج����ن �سحية ن����ريان احلكومة. 
و�س����ل نواح الأمهات اإىل اأق�سى مدى ميكن اأن ت�سله �سرخة 

لقلب اأم مفجوعة بفقدان الأحبة، بل اأعز الأحبة.
مثلها، فجع����ت �سديقتي هذه قبل اأكرث من عقد برحيل ولدها 
ال�س����اب يف واحدة من املحن العراقية الكثرية، وهي مل تن�س 
بع����د كل ه����ذه ال�سن����وات كيف تعام����ل الأقربون م����ع حمنتها 
وكي����ف ربتت عليها يد �سديقة حنون����ة، فم�سحت على راأ�سها 
واأهدته����ا كلم����ات م����ن �س����ورة الرحم����ن، حتى ه����داأت روحها 
املكلوم����ة وا�ست�سلمت للنوم ومل يزل حزنه����ا طريًا. وها هي 
الآن تن�س����ت من مغرتبها يف اأق�سى اأقا�سي العامل ل�سوت اأم 
يف النا�سرية اجلريحة، ال�سوت ذاته الذي خرج من �سدرها 
ه����ي قبل �سنوات، لتّمد يدها احلاني����ة وتربت على راأ�س الأم 

البعيدة وكاأنها ترد اجلميل.
 يح����دث هذا فقط مع اأمه����ات عراقيات و�سعتهن �سدفة مقيتة 
يف طري����ق ل�سو�����س الأرواح، ل�سو�����س ب�سحن����ات خميف����ة 
وقل����وب من حج����ارة ل تعرف معن����ى الرحم����ة ول تفقه بلغة 

الإن�سانية.
ل اأعرف ك����م مّرة تلت �سديقتي �سورته����ا املف�سلة من القراآن 
ع����ر ال�سن����وات منذ تفت����ق جرحها للم����رة الأوىل، ومن الذي 
يرب����ت على �سفحة قلبها باملوا�س����اة كلما خفقت روحها با�سم 

ولدها الفقيد، ول اأعرف اإذا ما بطل مفعول الكلمات اأم ل؟
ه����ذا هو ق����در الأمه����ات الالتي يرح����ل اأبناوؤهن، الق����در الذي 
مينحه����ن حياة تتكئ على حافة جرح ن�سف مفتوح، كلما لح 
لهن ن����واح لأم م�ستجدة على درب الفقد، اأف�سح اجلرح ثانية 

عن نف�سه وتوا�سل نزفه ال�سامت.
قبل ثالثة عقود فقدت زوجة عمي ابنها البكر يف حرب الثماين 
�سن����وات، فاأحاطتها الن�س����وة من قريبات وج����ارات باأيديهن 

احلانية وربنت على وجعها مرارًا لكنها مل ت�ستجب.
داأب����ت والدتي على زيارتها كلما �سنح����ت الفر�سة لذلك، ويف 
كل م����ّرة كانت ت�س����اب بخيبة اأم����ل كبرية وه����ي تق�س علينا 
خر الأم التي كانت توا�سل ذبولها مثل زهرة فارقها ال�سوء 

بينما تت�ساقط اأوراق حياتها تباعًا ب�سرعة مده�سة.
عا�ست )اأم ماهر( اأربعن يومًا مبباركة خليط ال�ساي بال�سكر 
ال����ذي كان����ت ن�س����وة احلي يقدمن����ه له����ا بجرع����ات قليلة مثل 
ال����دواء، ث����م رحلت قب����ل اأن يكم����ل ولدها يوم����ه الأربعن يف 

منزله الأبدي.
ب����ن الأم�����س واليوم تتوق����ف دورة الزمن عند عق����ارب الفقد 
ويب����ّدل احل����زن اأرديته مرارًا، لكننا ل نلم����ح �سوى ال�سواد.. 

يحيط باأر�س ال�سواد. يحدث هذا يف العراق.

يحدث يف العراق

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 

ويف مقابلة مع قن����اة حملية من بيت 
الع����زاء للقتيلة زه����راء عل����ي �سلمان 
عل����ي  والده����ا  يق����ول  عام����ًا(،   19(
الق�ساب، اإنه����ا اختطفت قرب بيتهم، 
ودام اختطافه����ا 8-10 �ساع����ات قبل 
اأن يلقى بجثتها وتلفظ اآخر نف�س لها 

يف امل�ست�سفى.
وي�سي����ف باأ�س����ى عميق "اأن����ا اأحتمل 
اآخذه����ا  كن����ت  اأن����ا  �سريب����ة مقتله����ا، 
مع����ي للمظاه����رات. وكنا فق����ط ندعم 

املتظاهرين ل اأكرث ول اأقل".
ورج����ح عل����ي �سلم����ان ب����اأن ابنت����ه قد 
ُقتل����ت ب�سب����ب دعمه����ا لالحتجاج����ات 
يف الب����الد، موؤك����دًا اأنه ل ه����و ول اأي 

اأح����د اآخ����ر م����ن اأف����راد اأ�سرت����ه لديهم 
انتم����اء �سيا�س����ي.  وقال �سلم����ان ، اإن 
ُقتلت ب�سبب دعمها لإخوتها  “ابنتي 
املتظاهرين”، مردف����ا بالقول اإنه “ل 
هو ول اأي اأح����د من اأفراد اأ�سرته مبا 
فيه����م ابنت����ه القتيلة تلق����وا تهديدات 
م�سبقًا”. واأ�ساف “كنت اأوفر الدعم 
املادي واللوج�ستي للمتظاهرين من 
م����ايل اخلا�����س حيث كن����ت يف اأغلب 
الأحي����ان ا�سطحب زهراء اىل �ساحة 
التحرير ونق����وم بتوزيع امل�ساعدات 

على املتظاهرين”.
واأردف �سلمان بالقول ان “زهراء يف 
اأغل����ب الأحي����ان كانت تنف����ق من املال 
ال����ذي اأمنحه اإياها عل����ى املتظاهرين 
وم�ساع����دة املحتاج����ن م����ن زمالئه����ا 

وزميالته����ا ف�سف����ة امل�ساع����دة وح����ب 
اخل����ري كانت �سفة تتحل����ى بها ابنتي 

منذ الطفولة”.
وق����ال اأي�س����ًا “كان هن����اك م����ن يقوم 
بت�سويرنا يف �ساح����ة التحرير وكنا 
نتجن����ب ذل����ك ونحاول جه����د الإمكان 
األ يت����م ت�سويرنا كّن����ا ن�سعر بالريبة 
م����ن ذل����ك فهن����اك م����ن ي�س����رون على 
الت�سوير داخل ال�ساحة”، م�ستدركًا 
الق����ول “ل اأته����م اأية جه����ة يف عملية 
ت�سفي����ة ابنت����ي ول امتل����ك اأي ع����داء 

�سخ�سي مع اأحد”.
وتاب����ع وال����د ال�ساب����ة زه����راء “نحن 
كرد فيلي����ون عراقيون ومعروف عنا 
اإننا انا�س م�سامل����ون يف املجتمع ول 
نكن ال�سغينة لأحد، ول نعادي اأحدًا 

فنحن كنا وما زلنا مظلومن”.
م����ن جهتهم اأبل����غ اأقرب����اء ال�سابة بان 
عل����ى  للتعذي����ب  تعر�س����ت  الأخ����رية 
�سعقه����ا  مت  حي����ث  خاطفيه����ا  اأي����دي 
بالكهرباء وتلقت عدة طعنات ب�سكن 
يف  ك�س����ر  اىل  اإ�ساف����ة  ج�سده����ا  يف 
فكه����ا واجلمجمة وق����د فارقت احلياة 
متاأث����رة بجراحه����ا بع����د اأن مت رميها 

اأمام منزلها يف بغداد.
م�سدر خا�س "، اأكد الرواية املتداولة 
يف مواق����ع التوا�سل ح����ول التعذيب 
الذي تعر�ست له قبل موتها، قائاًل اإن 
"اأح����د الأطباء اأكدوا اأن ما تعر�ست 
له م����ن �سرب ب����اأدوات معدني����ة اأدى 
لتك�سري عظامها، دام نحو 7 �ساعات، 

بالإ�سافة لل�سعقات الكهربائية".

وي�سي����ف امل�س����در ال����ذي ف�س����ل عدم 
الك�سف ع����ن ا�سمه، اأن زهراء ُوجدت 
ملق����اة على اأح����د الأر�سفة يف منطقة 
"دفن����ت  م�س����ريًا  ال�س����در،  مبدين����ة 
ويداه����ا ملت�سقت����ان، اإذ لط����ول م����دة 
تقييده����ا وموته����ا عل����ى ه����ذا احل����ال 

بقيت يداها كما هما".
ويذك����ر اأن زهراء هي البنة الكرى، 
لديه����ا اأخ����ت واأخ اأ�سغ����ر منها، كانت 
تعي�����س معه����م ووالديه����ا، كم����ا اأنه����م 
من اأقلية الك����رد الفيلين التي ت�سكن 
بغداد. ويعاين الفيليون من مو�سوع 
ديني  كمكون  به����م  العرتاف  "ع����دم 
اأو قوم����ي، فالك����رد يح�سبونه����م على 
العرب ال�سيعة والع����رب يح�سبونهم 
على الكرد، م����ا يجعلهم يدفعون ثمن 
الع����رب  ب����ن  اأو خ����الف  اأي م�سكل����ة 

والكرد اأو ال�سيعة وال�سّنة".
وو�س����ف ع�س����رات العراقي����ن ه����ذه 
والعم����ل  ب�"الب�سع����ة"  اجلرمي����ة 
كتب  م����ا  نف�س����ه  "الإرهاب����ي" وه����و 
يف لفت����ة العزاء. من جهته����ا، اأدانت 
اللجن����ة املنظم����ة لتظاه����رات "ثورة 

ب�"اغتي����ال"  و�سفت����ه  م����ا  ت�سري����ن" 
الطالب����ة ال�سابة زه����راء علي �سلمان، 
وقالت يف بيان لها متداول يف مواقع 
طائفي����ة  "ميلي�سي����ات  اإن  التوا�س����ل 
اختطف����ت زه����راء وقام����ت بتعذيبه����ا 
بوح�سية بالكهرب����اء والآلت احلادة 
)...( ومل يك����ن له����ا ذن����ب �س����وى انها 
كان����ت تري����د وطن����ا خاليًا م����ن اإيران 
وبعي����دًا ع����ن املحا�س�س����ة الطائفية، 
ل�سع����ب  احلقيق����ي  الوج����ه  يعك�����س 
ع�س����رات  وكان  العظي����م".  الع����راق 
التوا�س����ل،  مواق����ع  يف  الن�سط����اء 
نقل����وا خر اختط����اف ومقتل زهراء، 
والتعذيب الذي تعر�ست له، واأعرب 
العدي����د عن غ�سبه����م اإزاء ما و�سفوه 
بال�ستهان����ة بالدماء ووجهوا اأ�سابع 
الته����ام نحو جه����ات م�سلحة بعينها، 
فيم����ا اأك����د البع�����س الآخ����ر اأن ه����ذه 
اجلرائ����م الت����ي تبتغ����ي يف الأ�سا�س 
بث اخل����وف واإحباط املظاهرات، لن 
تزيده����م اإل اإ�س����رارًا عل����ى موا�سلة 
الحتج����اج حت����ى حتقي����ق مطالبه����م 

كاملة.

   متابعة االحتجاج 

هاجم���ت منظم���ة العف���و الدولي���ة، هيوم���ن رايت����س 
ووت�س،اأم�س اجلمعة، عمليات “التخويف ال�سر�سة”، 

التي ُتار�س �سد املحتجن يف العراق.
توي���رت،  مبوق���ع  له���ا  تغري���دة  يف  املنظم���ة  وقال���ت 
وتابعته���ا الحتجاج اأم�س اجلمع���ة  اإنه “ومنذ الأول 
من ت�سرين الأول، يتعر����س النا�سطون وال�سحفيون 

واملتظاه���رون حلمل���ة تخويف �سر�س���ة، يف ظل ف�سل 
ال�سلط���ات العراقي���ة و�سع حد لالعتق���الت التع�سفية 
وعملي���ات الختط���اف احلا�سل���ة، يف موؤ�س���ر خط���ري 

بغ�س ب�سرها عن تلك النتهاكات”.
و�سه���دت �ساح���ة التحري���ر واملناط���ق القريب���ة، اأم�س  
الأول اخلمي�س، دخول م�سريات ملجاميع بعد دعوات 
اإىل تظاهرة ل�”طرد املخربن”، فيما تزامنت امل�سرية 

مع حالت طعن تعر�س لها متظاهرون.

 متابعة / االحتجاج

اأم����س  جمهول���ون،  اختط���ف 
اجلمع���ة، النا�س���ط وامل�سور زيد 
اخلفاجي، بع���د عودته اإىل منزله 

يف منطقة حي القاهرة.
وقال �سهود عيان ونا�سطون  اأم�س 
اجلمع���ة  اإن “اخلفاج���ي عاد اإىل 
منزل���ه فجر اأم����س اجلمعة، قادمًا 
من �ساحة التحري���ر، لكنه فوجئ 
بوجود �سي���ارة �سبورجت �سوداء 
اللون، بانتظ���اره، لي�ستقل منها، 
اأ�سخا����س جمهول���ون، ويقتادوا 
جمهول���ة”.  جه���ة  اإىل  النا�س���ط 
“اخلفاج���ي، كان  اأن  واأ�ساف���وا، 
يف  املتظاهري���ن،  اأوائ���ل  م���ن 
�ساح���ة التحري���ر، الذي���ن وّثق���وا 
تعاط���ي  طريق���ة  بكامرياته���م 
الحتجاج���ات،  م���ع  ال�سلط���ات 
احل���راك  عل���ى  ال�س���وء  و�سل���ط 
الفعالي���ات  وخمتل���ف  الدائ���م 
والن�ساط���ات”. و�سادت حالة من 
القل���ق والغ�سب، ال�سعبي، وعلى 

الجتماع���ي،  التوا�س���ل  مواق���ع 
و�س���ط  احلادث���ة،  تل���ك  ب�س���اأن 
املخت�س���ة  لل�سلط���ات  مطالب���ات 

ب�س���رورة الإ�س���راع بالك�سف عن 
م�سري اخلفاج���ي، وعدم التهاون 
مع اخلاطف���ن. ويف حوار �سابق 

معه قال زيد اإنه ميار�س الت�سوير 
منذ ثالث �سن���وات ، وهو يحاول 
من خ���الل ال�سور الت���ي يلتقطها 
ت�سجي���ل  التحري���ر  �ساح���ة  يف 
يف    ": الحتجاج���ات  يومي���ات 
بع�س اللقطات نعم اأتخيل اللقطة 
واأعد له���ا فكرة ث���م اأ�سورها، اأما 
يف ت�سوي���ر حي���اة النا�س اأ�سور 
بعفوية يف هذه اللحظات ويجب 
اأن اأك���ون م�ستع���دًا ليق���اف هذه 

اللحظة من الزمن." .
 وكان زي���د قد تخ�س����س من قبل 
يف ت�سوي���ر الإعالنات حيث قدم  
الكثري م���ن الأعمال الت���ي ن�سرت 

يف جمالت عربية وحملية 
ومع ب���دء الحتجاجات ال�سعبية، 
مطل���ع ت�سري���ن الأول/ اأكتوب���ر، 
النا�سط���ن  م���ن  ع���دد  تعر����س 
وال�سحفين اإىل الختطاف على 
يد جمهولن، فيما تقول احلكومة 
العراقية، اإنها ت�سعى للك�سف عن 

م�سريهم.
تعر�س���ت  املا�س���ي،  وال�سه���ر 

اإىل  حمم���د  م���اري  النا�سط���ة، 
يف  كان���ت  عندم���ا  الختط���اف، 
طريقه���ا اإىل منزله���ا. وق���ال وليد 
 12( النا�سط���ة  �سقي���ق  حمم���د،  
اإن   ،)2019 الث���اين  ت�سري���ن 
“ماري اختفت ال�ساعة اخلام�سة 
ع�س���رًا م���ن ي���وم اجلمع���ة اأثناء 
التحري���ر”.  �ساح���ة  اإىل  ذهابه���ا 
الت�س���ال  “حاولن���ا  واأ�س���اف، 
ج���دوى”،  دون  لك���ن  بهواتفه���ا 
مبينًا اأن “ماري تعمل موظفة يف 
مرك���ز جتمي���ل ببغ���داد”. وكانت 
اأول  امله���داوي  �سب���ا  امل�سعف���ة 
نا�سط���ة تختفي عندم���ا اختطفت 
على ي���د م�سلح���ن جمهولن بعد 

عودتها من �ساحة التحرير.
ودع���ت منظم���ة العف���و الدولي���ة، 
ال�سلط���ات  املا�س���ي،  اجلمع���ة 
العراقي���ة اإىل الك�س���ف عن م�سري 
امله���داوي، معت���رة اأن اختطافها 
ياأت���ي يف اإط���ار حمل���ة لإ�س���كات 
حري���ة التعب���ري يف الع���راق. وقد  

مت الإفراج عن املهداوي لحقًا.

والدها يوؤكد اأن ابنته ُقتلت ب�سبب دعمها لالحتجاجات

علي؟ زهراء  ال�سابة  قتل  فـي  وطن" تت�سبب  اأريد  "عبارة 

امل�سّور  اختطاف  النا�سطني..  ال�ّسود" تالحق  ""ال�سيارات 
زيد اخلفاجي يف بغداد!

�سمعه النا�س معاتبًا نف�سه نادمًا في جنازة ابنته في الطريق بين بغداد والمقبرة في النجف، 
الأنه لم ي�س��تجب لتهديد الم�سلحين الذين حذروه من اال�س��تمرار في م�ساعدة المتظاهرين، 
ولكن من كان يت�س��ّور هذا ال�س��يناريو الذي ظّن��ه العراقيون في هذه اللحظ��ات التاريخية من 

وحدتهم وثورتهم �سي�سبح "ن�سيًا من�سيًا"؟

العفو الدولية: النا�سطون يتعر�سون اأثناء عودته من �ساحة التحرير
حلملة �سر�سة و�سلطات بغداد ف�سلت 

بوقف الختطاف
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يوميات متظاهر يكتبها �سعدون مح�سن �سمد 

 كرم نعمة

لي�س���ت عالقة العراقين بالغن���اء غام�سة فح�س���ب، اإنها اأعمق من 
الغمو����س نف�س���ه، فتلك العالق���ة ع�سية عل���ى التف�س���ري، وتكتفي 
كل التحلي���الت مبا يعرف���ه العراقيون اأنف�سهم ع���ن عالقة وجدهم 
بالغن���اء، فهم يغنون عندم���ا يحزنون ويغنون عندم���ا ي�سعدون، 
ولذل���ك تاأثري مري���ح يف اأعماق النف�س ي�سعب فهم���ه، فالبكاء غري 
ال�سح���ك! حت���ى علم���اء جامع���ة مان�س�س���رت ي���رون اأن الغن���اء مع 
املذياع مثاًل يذهب وقعه مبا�سرة اإىل اجلزء امل�سوؤول عن ت�سجيل 
املتع���ة يف الدم���اغ ما يعطي اإ�سارات تتح���ول اإىل اإح�سا�س فوري 
بال�سعادة. لكن مثل هذا التف�سري ل يرتبط مبتعة البكاء مع الغناء 
الت���ي ميار�سه���ا العراقي���ون من���ذ اأن غنى ذل���ك ال�سوم���ري لبنته 

القتيلة!
ل�س���وء ح���ظ العراقين حتول الغن���اء منذ اأن اختطف���ت البالد من 
قبل امليلي�سيات الطائفي���ة و�سقطت يف جلة اخلرافة الدينية، اإىل 
م���راٍث طائفية وفق���د نكهته، �سارت للغناء وظيف���ة واحدة وافتقد 
موا�سفات���ه التاريخية. هذا ل يعن���ي اأن العراقين خالل اأكرث من 
عق���د من احتالل بالده���م مل يطلقوا اأ�سواتهم بالغن���اء، لكنه نوع 
من الغن���اء الرث هو اأ�سب���ه بنتاج مكائن التخل���ف. و�ساع الغناء 
العراق���ي ب���ن ما �س���اع باأي���دي اخلاطف���ن ذوي العمائ���م ال�سود 

والبي�س.
بالأم�س تهكم اأحدهم ممن ما زال يرى اأن وجود اإيران يف العراق 
حل حلكم الطائفة على ح�ساب الوطنية، على املتظاهرين، وا�سفًا 
انتفا�س���ة ال�سب���اب باأنه���ا جمرد حف���الت غناء ورق����س يف �ساحة 
التحري���ر. فجاء ال���رد البارع من اأح���د �سجعان انتفا�س���ة العراق 
مت�سائ���اًل “وم���ن ق���ال لك نح���ن نثور م���ن اأج���ل اإقام���ة جمهورية 

اإ�سالمية”.
كان الغن���اء واح���دًا م���ن اأروع احلل���ول على مر التاري���خ، واليوم 
هو اأح���د �سبل التعبري يف الحتجاجات املت�ساعدة. العراقيون ل 
يكتفون بالغناء املتهكم على ال�سيا�سين ورجال الدين الفا�سدين، 
ب���ل ي�ستعي���دون غناءه���م احلقيق���ي يف اأحل���ان وطني���ة يف غاي���ة 
التعب���ري، وهذا يف�سر لنا طريقة اإعادة اأحلان باهرة يف تعبرييتها 
الوطنية قدمت اإبان �سنوات احلرب مع اإيران مع ن�سو�س جديدة 

منا�سبة لها.
ب���ل اإن اأكرث من مغن عراق���ي من اأجيال �سابقة كان يعي�س �سنوات 
اخليب���ة وال�سم���ت، ا�ستع���اد حيويته الفني���ة وبدا يغن���ي للعراق 

واملنتف�سن.
ب���داأ امل�سهد باهرًا يف حج���م النتفا�سة ومعرًا ع���ن وجه العراق 
احلقيق���ي يف نوعي���ة الغن���اء ال���ذي ل يقب���ل املراث���ي الطائفي���ة 

باعتبارها غناء.
تاأمل���وا ردود الفعل املتهكمة على ما ق���ام به جنم املراثي الطائفية 
الأول يف الع���راق وهو يحاول التق���رب من �سباب النتفا�سة عر 
ن�س عائ���م حوله اإىل بكائية كعادته، لرتون م���ا معنى اأن ينتف�س 

العراقيون من اأجل الفرح وا�ستعادة وجه البالد املخطوف.

ينتف�سون ويغنون
يوميات �ساحة التحرير 

 براء ال�سمري

م���ّر قب���ل اأيام قليل���ة الي���وم  العاملي 
اخلا�س���ة  الحتياج���ات  ل���ذوي 
يف ظ���ل موج���ة احتجاج���ات غ���ري 
م�سبوق���ة اأطاح���ت باحلكومة  ، ول 
ت���زال مظاهر الحتج���اج متوا�سلة 
للمطالبة بتغي���ري الطبقة ال�سيا�سية 
احلالي���ة، ول يغيب عنها املعّوقون، 
التحري���ر  �ساح���ة  يف  خ�سو�س���ًا 

ببغداد، حيث يطالبون باإن�سافهم.
وطن���ي  موؤ�س���ر  اأح���دث  واأظه���ر 
املرك���زي  اجله���از  اأج���راه  لالإعاق���ة 
لالإح�ساء التابع ل���وزارة التخطيط 
املعّوق���ن  ع���دد  اأن   ،2016 ع���ام 
العراقين جت���اوز مليوين �سخ�س، 
اإن م�سوؤول���ن بال���وزارة قال���وا   اإل 
اإن "العدد جت���اوز هذا الرقم ب�سبب 
وجود اإ�سابات وحالت برت وقعت 
عل���ى خلفي���ة املع���ارك �س���د تنظي���م 
داع����س الإرهاب���ي الت���ي انتهت يف 

."2017
وقال �سامي عل���وان )39 �سنة( اإنه 
فق���د اإحدى �ساقيه يف تفجري �سيارة 
مفخخة ببغداد عام 2015، ما اأدى 
اإىل ا�ستغناء ال�سركة التي كان يعمل 
فيها عن���ه، واأنه ا�سط���ر للتنقل بن 
اأك���رث من عمل يتنا�س���ب مع قدراته، 
موؤكدًا   اأنه ا�ستقر اأخريًا بالعمل مع 
قريبه الذي ميتلك مطعمًا يف بغداد، 
تنظي���م  مهم���ة  اإلي���ه  اأوكل  وال���ذي 
وقوف ال�سيارات اأمام املطعم مقابل 
اأج���ر �سهري ق���دره 200 األف دينار 

عراقي )170 دولرا اأمريكيا( .
ت���رك عمل���ه  اأن���ه  واأو�س���ح عل���وان 
موؤخ���رًا لي�س���ارك بالتظاه���رات يف 
�ساح���ة التحرير. "ذهب���ت بحثًا عن 
حقوقي وحقوق كل املعّوقن الذين 
يتعر�س���ون لتجاه���ل ت���ام م���ن قبل 
ال�سلطات. تعرفت خالل التظاهرات 
عل���ى ع���دد م���ن ذوي الحتياج���ات 
اخلا�س���ة، ون�سبنا خيمة يف �ساحة 
التحري���ر، ولن نغادر م���ا مل تتحقق 

جميع مطالب املتظاهرين".
فق���د ج���واد ال�س���وداين )59 �سنة( 
قنبل���ة  انفج���ار  بع���د  يدي���ه  اإح���دى 

خ���الل احل���رب العراقي���ة الإيرانية، 
ويوؤك���د   اأن "الإعاقة مل تنعني من 
ا�سطح���اب ولدي كاظ���م وكرار اإىل 
�ساح���ة التحري���ر، ونعم���ل على بيع 
ال�س���اي، والقيام ببع����س اخلدمات 
الالزم���ة للمتظاهري���ن. التظاهرات 
ه���ي اأم���ل العراقي���ن للتخل����س من 
الطغم���ة الفا�س���دة، واإنه���اء النف���وذ 
الإي���راين. اإنه���ا بارق���ة اأم���ل نح���و 

م�ستقبل اأمن لأولدي واأحفادي".
ونقل���ت و�سائ���ل اإعالم ع���ن م�سادر 
مبفو�سية حقوق الإن�سان العراقية 
قوله���ا اإن ف���رق املفو�سي���ة �سجل���ت 

تعر����س 3 اآلف متظاه���ر حل���الت 
الر�سا����س  اإط���الق  نتيج���ة  اإعاق���ة 
امل�سي���ل  الغ���از  وقناب���ل  احل���ي 
للدموع، وتداولت مواقع التوا�سل 
الجتماع���ي �سورا ل�سباب و�سابات 
اخلا�س���ة  الحتياج���ات  ذوي  م���ن 
يف  املتظاهري���ن  �سف���وف  �سم���ن 

بغداد وحمافظات اجلنوب.
ويف وقت �ساب���ق، قال وكيل وزارة 
العم���ل وال�سوؤون الجتماعية، فالح 
العامري، اإن املعّوقن ي�سكلون نحو 
العراق،  �س���كان  من  املائ���ة  يف   10
م�س���ريًا اإىل اأن خطة ال���وزارة لعام 

2019 ت�سمنت برامج لتفعيل دور 
ذوي الحتياجات اخلا�سة، وتبني 

�سيا�سة واقعية لالهتمام بهم.
الرمل���ان  �س���ّوت   ،2013 وع���ام 
العراق���ي عل���ى قان���ون رعاي���ة ذوي 
الحتياج���ات اخلا�س���ة الذي يهدف 
ب���ن  التميي���ز  عل���ى  الق�س���اء  اإىل 
الأ�سخا����س املعّوق���ن وبقي���ة اأفراد 
م�ستلزم���ات  وتهيئ���ة  املجتم���ع، 
دجمه���م يف املجتمع، واإيجاد فر�س 
عم���ل ل���ذوي الحتياج���ات اخلا�سة 
يف دوائ���ر الدول���ة والقط���اع الع���ام 

واخلا�س.

التحري���ر  �ساح���ة  يف  الأع���داد   .1
غف���رية ج���دًا، ،التجمع���ات ح���ول 
املب���ارات  تنق���ل  الت���ي  ال�سا�س���ات 
مالحظ���ة  يل  يت�س���ن  ومل  هائل���ة، 

مقرتبات ال�ساحة.
2. على ج�سر ال�سنك الو�سع هادئ 
والأع���داد قليل���ة وهن���اك ع�س���رات 
ال�سب���اب يتجمعون حول �سا�ستن 
ف���وق  مو�سوعت���ن  �سغريت���ن 

بع�سهما ويتابعون املباراة.
اأي�س���ًا  الأح���رار  ج�س���ر  عل���ى   .3
الو�س���ع طبيع���ي والع���داد قليلة، 
ملتابع���ة  �سا�س���ة  هن���اك  ولي�س���ت 
املب���اراة، رمب���ا لأن ه���ذا الرتف ل 
ين�سجم مع الو�سع هناك، ال�سباب 
على احلاج���ز ميار�سون فعالياتهم 
الهازي���ج  يطلق���ون  الطبيعي���ة، 

ويرق�س���ون، لك���ن تاأث���ري املب���اراة 
عل���ى اأعدادهم وا�س���ح فهم قليلون 

يف اجل�سر ومبحيط ال�ساحة.
الو�س���ع  الوثب���ة  �ساح���ة  يف   .4
خمتل���ف، فالتجم���ع اأك���رث مما هو 
علي���ه يف ج�سر الأح���رار، كما انهم 
يقطعون الطريق باجتاه اخلالين 
باأ�سالك �سائكة وبقايا قطع حديد، 
ول ي�سمحون اإل مبرور ال�سيارات 
اخلا�س���ة بالحتج���اج اأو التابع���ة 
لأهايل املنطقة. كما اأنهم يقطعون 
الطري���ق باجتاه �س���وق ال�سورجة 
بالإط���ارات املحرتقة الت���ي ت�سكل 
حاج���زًا عل���ى اجلان���ب الأي�سر من 
ال�سارع ذهابًا، اأما اجلانب الأمين 
فيقطعونه بقطع احلديد وحاويات 
النفايات، وقد ملحت من بعيد خطًا 

اإط���ارت  م���ن  املنبع���ث  الن���ار  م���ن 
م�ستعلة عند جامع اخللفاء.

احلرية لالأحرار
كلها  "الدول���ة عدك���م واملوؤ�س�سات 
تراقب���ون  وتك���درون  باإمرتك���م، 
واأدل���ة،  وثائ���ق  واجمع���وا 
اعتق���ال  مذك���رة  وت�ست�س���درون 
تعتقل���ون  وجت���ون  اأ�سولي���ة 
املواطن ب�س���كل حمرتم وقانوين، 
عل���ى الأقل احرتام���ًا لأهله وحقهم 
ب���ان يعرف���ون وين اي���روح ابنهم، 
ه�س���ه �سنو ذن���ب الأم والأب حتى 
وك���دام  الفج���ر  ابنه���م  ينخط���ف 
عيونه���م ويدخل���ون برع���ب اأكي���د 
ياأخ���ذ م���ن �سحته���م ما يع���ادل كم 
�سن���ة. لي����س م�سري���ن عل���ى نه���ج 

الع�سابات"؟

 عامر موؤيد

املعت�سم���ون  يثب���ت  ي���وم  بع���د  يوم���ًا 
التحري���ر  �ساح���ة  يف  واملتظاه���رون 
واملناط���ق املحيط���ة به���ا اأن ان�سحابه���م 
والع���ودة اىل املنازل اأمر م�ستحيل ما مل 
يتم تنفيذ كافة املطالب. فبعد النتهاء من 
الر�س���وم على اجلدران اخلرب���ة واإعادة 
تاأهي���ل بع�س املراف���ق العامة جاء الدور 
هذه امل���ّرة على القي���ام باأعمال م�سرحية 
يومي���ة ف�س���اًل ع���ن حف���الت مو�سيقي���ة 

ملواهب �سابة.
الريا�س���ة مل تغ���ب ع���ن ب���ال املحتج���ن 
فا�س�س���وا ملعبًا لكرة الق���دم قرب املطعم 
الرتك���ي وبالفع���ل اأقيم���ت دورة كروي���ة 
واإعالمي���ون  ريا�سي���ون  فيه���ا  �س���ارك 
وفنانون. املنطق���ة الرابطة بن ج�سري 
اجلمهوري���ة وال�سنك على �ساحل �ساطئ 
دجل���ة، ا�ستثمرها املحتج���ون اأول اأم�س 
للك���رة الطائ���رة  اأ�س�س���وا ملعب���ًا  حي���ث 
ال�ساطئي���ة و�سارك يف املب���اراة ال�سباب 
والبن���ات. يق���ول رام���ي اخلفاج���ي اأحد 
امل�سارك���ن يف املب���اراة اأثناء حديثه اىل  
الحتج���اج اإن "ممار�س���ة الريا�سة مهمة 
والكث���ري من املتظاهري���ن اأو املعت�سمن 
ترك���وا الريا�س���ات الت���ي اعت���ادوا على 
لعبه���ا"0 واأ�س���اف اإن "�ساح���ة التحرير 
اأع���ادت لنا الريا�سات الت���ي كنا نفتقدها 
ف���رتى مالع���ب لك���رة القدم وكذل���ك لعب 
الطائرة وال�سباقات، فالتحرير اأ�سبحت 
اأن  اىل  واأ�س���ار  �س���يء"0  ل���كل  ميدان���ًا 
�ساطئ دجلة فرحوا  عل���ى  "املتواجدين 
حلظ���ة تاأ�سي����س ملع���ب الك���رة الطائرة 
حت���ى اإنهم قرروا تاأ�سي�س فرقًا عدة على 

اأمل اإقامة بطولة يف هذا املكان"0
وب���ن اأن "هذا امللعب كذل���ك جاهز للعب 
ك���رة الق���دم ال�ساطئية حي���ث مت تنظيفه 
من الأو�س���اخ وتاأ�سي�س���ه بطريقة ميكن 
ا�ستثماره���ا بامل�ستقب���ل من قب���ل الأندية 
املختلف���ة"0 مثل ه���ذه الن�ساطات تر�سخ 
فك���رة واحدة وه���ي ا�ستحال���ة ترك هذه 
الث���ورة دون قطف الثم���ار ب�سكل كامل. 

مبجرد الإعالن عن تاأ�سي�س ن�ساط حمدد 
لت�ساه���د �س���وى الإقب���ال الكثي���ف عليه 
وامل�سارك���ة كذل���ك بغي���ة اإن�س���اج الفكرة 
ليقت�س���ر  الريا�س���ة  لع���ب  وجناحه���ا. 
عل���ى الرج���ال فق���ط ب���ل الن�س���اء ج���زء 
اأ�سا�س يف ممار�س���ة الريا�سة وم�ساركة 
زمالءهن يف هذه الألع���اب  روؤى اإحدى 

املتواج���دات يف �ساح���ة التحري���ر من���ذ 
الأيام الأوىل من الحتجاجات تقول يف 
حديثه���ا ل "املدى" اأين امل�سكلة اإذا قررن 

لعب الريا�سة"0 
واأ�ساف���ت روؤى اإنه���ا "حت���ب لعب���ة كرة 
بذل���ك  زمالءه���ا  م���ع  و�سارك���ت  الق���دم 
م���ّرات عدي���دة خا�س���ة واإن الع���دد يق���ل 

زخم���ه يف الأوق���ات امل�سائي���ة"0 وب���ن 
اأن "متظاه���رات ع���دة كذل���ك ق���ررن لعب 
الريا�س���ة حتى اإننا �سكلن���ا فريقًا ن�سويًا 
للع���ب الريا�سة ب�س���كل �سبه يومي حيث 
اأن ه���ذا الأم���ر يقلل من رتاب���ة الوقت"0 
واأ�س���ارت اىل اأن "افتت���اح ملع���ب ك���رة 
الطائرة ال�ساطئي���ة ن�ساط جديد ي�ساف 

بداي���ة  من���ذ  املتظاه���رون  ب���ه  ق���ام  مل���ا 
الحتجاج وحتى يومنا هذا وتاأكيد على 

ال�ستمرار"0
والر�س���م  الريا�س���ة  "لع���ب  اأن  وبين���ت 
والغن���اء م���ا ه���ي اإل تاأكيد عل���ى �سلمية 
الحتج���اج واللتزام بذل���ك رغم �سقوط 

ال�سهداء ب�سكل كبري واجلرحى كذلك "

ملعب للكرة ال�ساطئية في �ساحة الحتجاج و�سط بغداد 

اأ�سحاب الحتياجات الخا�سة  في �ساحات التظاهر  

�ساحة التحرير م�ساء اليوم اخلمي�س 2019-12-5،
 من ال�ساعة 6:00 اإىل ال�ساعة 8:00.
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لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عماد عبد اللطيف �سامل

ي�سقط رئي�س الوزراء ال�سابق.
ي�سقط رئي�س الوزراء املُ�ستقيل.

ي�سقط رئي�س الوزراء القاِدم ..
ْ يتمُّ اإنتخابُه من �ساحات الإعت�سام(. )ما ملرَ

�ساح���ات  ���ْل  ثِّ مُيرَ اأّن���ُه  يّدع���ي  م���ْن  ُكلُّ  ي�سُق���ط 
الإعت�سام.

�ْس مع "النظ���ام" ، نيابًة  ي�سق���ُط ُكلُّ م���ن يتفاورَ
عن املُتظاِهرين.

ِم���ْع مع "احلكوم���ة"، دونرَ  ���ْن يجترَ ي�سق���ُط ُكلُّ مرَ
موافقة املُتظاهرين.

ْر ، من غري املُتظاهرين. ي�سقُط ُكلُّ من يتظاهرَ
ر  ْ يتظاهرَ ْر اأ�س���اًل ، وملرَ ي�سق���ُط ُكلُّ م���ن ل يتظاهرَ

حّتى الآن.
���ْر  كِّ ���برَ "املوج���ة" ، وم���ن ُيفرَ ي�سق���ُط كلُّ م���ن ركرَ

بركوبها ، ومن ل يركبها ..على حدٍّ �سواء.
ت .. ررَ درَ ت�سُقط جميع القوانن التي �سرَ

قان���ون املفو�سّي���ة ، قان���ون التقاع���د ، وقانون 
اإلغاء الإمتيازات ..

ُدْر بعد .. و ت�سقط جميع القوانن التي مل ت�سْ
قان���ون الإنتخاب���ات )يف الرمل���ان( ، و قان���ون 
اإىل  ���ْل  ُير�سرَ املوازن���ة العام���ة للدولة)ال���ذي مل 

الرملاِن ( .
ّر�س  ّل���ْم ، و ُمدرَ ي�سُق���ط ُكّل ُمدي���ر مدر�س���ة ، و ُمعرَ
، واأُ�ست���اذ ، وعمي���د ُكلّي���ة ، ورئي����س جامع���ة ، 
يدع���و التالميذرَ والطلب���ة اإىل العودة اإىل مقاعد 
الدرا�سة)�سباحًا .. من ال�ساعة التا�سعة ، واإىل 
ال�ساع���ة الواحدِة بعد الُظْه���ر( .. مع ا�ستعدادِه 
لتق���دمي ُكّل الدعم ال���الزم لهم ، عندم���ا ُيريدونرَ 
الذه���ابرَ اإىل �ساحاِت التظاُهِر والإعت�سام )بعد 

ال�ساعة الواحدِة بعد الُظْهر(.
وحّت���ى ِجن���ن بال�سخارت الت���ي ُنهّل���ُل لها الآن 
���ْت" يف ي���وٍم ما ، وع���ادْت ل�  ، كان���ت ق���د "�سقرَطرَ
"تعي�س" الآن .. وقد ُتعاِوُد "�سقوطها" يف اأّيِة 

حلظة.

ــــط  ــــق ــــس ــــ� ي

  متابعة االحتجاج 
 

متنقلن على منت �ساحنة مزودة بنظام 
�سوتي قوي، مير هوؤلء ببطء و�سلمية 
املناه�س���ن  املتظاهري���ن  خي���ام  ب���ن 

للحكومة، ملوحن بالأعالم العراقية.
يف حلظ���ة ما، يتوقف���ون اأم���ام م�ساحة 
و�سع���ت فيها �سم���وع واأمتعة �سخ�سية 
ل�سحاي���ا عملي���ات القم���ع، م���ن اأحذي���ة 

ومالب�س وخوذات خفيفة.
م���ن  وا�سح���ًا  غ�سب���ًا  اأو  فع���ل  رد  ل 
املتظاهري���ن احلا�سري���ن عل���ى مقرب���ة 

منهم.

وب���دا اأن اأ�سعد ال�ساع���دي، وهو عراقي 
مقي���م يف اأملاني���ا يغطي راأ�س���ه بكوفية، 

يحاول اأن يتجاهل وجود هوؤلء.
ويق���ول : "نح���ن جميع���ًا نري���د حي���اة 
طبيعي���ة هنا، كما هي احل���ال يف اأملانيا 

اأو فرن�سا".
لكن م���ن بن املتظاهري���ن يف التحرير، 
ي�سكك كثريون يف نوايا ودوافع هوؤلء 
املوؤيدي���ن للح�س���د ال�سعبي ال���ذي ي�سم 
ف�سائ���ل موالي���ة لإي���ران وباتت حتمل 
�سف���ة ر�سمي���ة بعدما �سارت ج���زءًا من 

القوات العراقية.
ي�س���ري تيم، وه���و �س���اب ثالثيني كان 

يرتدي �سرتة واقية من الر�سا�س خيط 
عليه���ا علم عراقي �سغ���ري ومتواجد يف 

�ساحة التحرير منذ بداية الحتجاجات 
مطل���ع ت�سري���ن الأول/اأكتوبر املا�سي، 

اإىل اأن���ه مقتن���ع باأنهم "ج���اءوا اإىل هنا 
لإنهاء الحتجاج".

وي�سي���ف "�س���رى م���ا ال���ذي �سيحدث 
غدًا" اجلمعة".

- تعزيز نقاط التفتي�س -
يف غ�س���ون ذل���ك، يوؤكد تي���م اأن نقاط 
املتظاه���رون  اأقامه���ا  الت���ي  التفتي����س 
يف حمي���ط �ساح���ة التحري���ر للتدقي���ق 
م�س���اء  تعزيزه���ا  �سيت���م  بالوافدي���ن، 
وخ���الل اللي���ل لتجن���ب ودخ���ول رجال 
م���ع  مواجه���ة  اإىل  ي�سع���ون  م�سلح���ن 

املتظاهرين.
ويبدو اأن اأن�سار احل�سد ال�سعبي كانوا 
غ���ري م�سلحن، لكن العدي���د منهم كانوا 

يحملون الع�سي ويلوحون بها.
ولك���ن ه���ل �سيفك���رون يف ال�ساعات اأو 
الأي���ام القليل���ة املقبلة باملج���يء لتفكيك 
هذا املع�سكر ال�سخم ال���ذي �سار واقعًا 

يف �ساحة التحرير؟
من���ذ �سهري���ن، �س���ارت ه���ذه ال�ساح���ة 
القل���ب الناب�س لالحتجاجات يف بغداد 
ال���ذي يحتل���ه لي���اًل ونه���ارًا الآلف م���ن 
العراقين، ومعظمهم من ال�سباب الذين 
يع���رون ع���ن �سخطهم م���ن ال�سيا�سين 
الذين يتهمونهم بالف�ساد، وباأنهم �سبب 
اخلدم���ات  وانع���دام  والفق���ر  البطال���ة 
وتدخ���ل الق���وى الأجنبي���ة يف بالدهم، 

وبالأخ�س اإيران املجاورة.
مئ���ات  منظم���ة،  هن���اك  احلي���اة  تب���دو 
اخليام، وباعة متجولون. واملحتجون 
ينام���ون ويغنون وياأكل���ون، ويداوون 

املر�سى واجلرحى اأي�سًا.

 متابعة االحتجاج 

يج�ّسد املخرج علي 
ع�سام م�ساهد يومية من 

االحتجاجات امل�ستمرة 
يف العراق من خالل 

عمل م�سرحي ُيقّدم يف 
�ساحة التحرير الرمزية 
يف بغداد. ويقول ع�سام 

)30 عامًا(، الذي جاء من 
مدينة الب�سرة للم�ساركة 

يف االحتجاجات القائمة 
ب�ساحة التحرير، اإن 

يف  اأي�سًا  “الثورة” تتج�سد 
امل�سرح وال�سينما والقراءة 

والر�سم.

واأم���ام جمهور غ���ارق بدموع���ه، اأعاد 
ع�س���ام وفري���ق م���ن املمثل���ن تثي���ل 
الغ���از  وقناب���ل  ن���ار  اإط���الق  حادث���ة 
املتظاهري���ن  عل���ى  للدم���وع  امل�سي���ل 
وحلظات الرع���ب التي عا�سها ال�سبان 
املنتف�س���ون ونقل���وا العن���ف مبا�سرة 
ع���ر و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماعي، 
قب���ل اأن ي�سقط���وا جميع���ًا اأر�س���ًا يف 
امل�سه���د الأخ���ري ال���ذي يحي���ي ذك���رى 

ال�سحايا.
اأمام احل�سد املتجّمع، يروي كل ممثل 
بدوره ق�سة “�سهيد”، قبل اأن يتوّجه 
باأ�سئل���ة اإىل املتفرج���ن اأو يقرتب من 
اأحده���م لي�س���ع يف ي���ده علم���ًا عراقيًا 

عليه ورقة تعرف عن ال�سحية.
“�سهي���د  الأع���الم  اأح���د  عل���ى  وكت���ب 

كرب���الء”، وعلى اآخر “�سهيد بغداد”، 
و”�سهيد النا�سرية” على ثالث.

واأ�س���اف ع�سام، وا�سع���ًا على وجهه 
ماكياج���ًا عل���ى �س���كل دم���اء ومرتدي���ًا 
مالب����س ممزق���ة مغط���اة بالفح���م، اأن 
كل �س���يء تغ���رّي اليوم م���ع “الثورة” 
املتوا�سلة منذ �سهرين يف البالد رغم 
�سقوط ما يقارب 430 قتياًل، وحوايل 

20 األف جريح.
الت���ي  التحري���ر،  �ساح���ة  م���ن  واأك���د 
تع���د الي���وم القل���ب الناب����س ل�”ثورة 
اأكتوب���ر” يف العراق، اأن “الفن يلعب 
دوره الأ�سا�س���ي، وه���و ال���ذي يحمل 

�سوت العراق”.
اأح���د  وه���و  حبي���ب،  م�سل���م  واأف���اد 
اإن���ه  املخرج���ن ال�سب���اب يف بغ���داد، 

بعيدًا عن املوؤ�س�سات الر�سمية الرتيبة 
الت���ي  تل���ك  اأو  لالأح���زاب  واملوالي���ة 
تار����س رقاب���ة ذاتية يف وج���ه بروز 

رجال الدين خالل ال�سنوات الأخرية، 
فاإن خيام الفنانن يف �ساحة التحرير 

تعتر “وزارة ثقافة م�سّغرة”.

وم���ع حل���ول الظ���الم، يق���وم حبي���ب 
بعر����س  اآخري���ن  مب�سارك���ة  يومي���ًا 
اأف���الم وثائقي���ة ق�س���رية واأخرى من 
اإنتاج عراق���ي داخل البالد وخارجها. 
ويوؤكد اأنه �سيعر����س قريبًا ““اأفالمًا 
وم�س���ر  اأوكراني���ا  يف  الث���ورة  ع���ن 

و�سوريا”.
حتت خيم���ة “�سينما الث���ورة” وعلى 
بال�سب���اب  امت���الأت  الت���ي  الكرا�س���ي 
وكبار ال�سن من رجال ون�ساء، يختلط 
املتظاه���رون باملتفرج���ن. ومي���ر بن 
الفينة والأخرى رجال ال�سرطة لإلقاء 

نظرة.
ويلق���ي، يف م���كان اآخ���ر م���ن �ساح���ة 
التحرير، �سعراء اأبيات من ق�سائدهم، 
وتنّظ���م نقا�سات �سيا�سي���ة وفل�سفية، 

ويعي���د مو�سيقي���ون ور�سام���ون ب���ّث 
احلياة يف امل���كان. تنت�سر الثقافة يف 
كل زاوي���ة م���ن ال�سارع. وق���د و�سلت 
اإىل طواب���ق “املطع���م الرتكي”، وهو 
مبنى �سخم مهج���ور منذ عام 2000، 
ب���رج  ليك���ون  املتظاه���رون  احتّل���ه 

مراقبتهم اأمام حتركات ال�سرطة.
ويف ما كان �سابقًا موقفًا لل�سيارات يف 
هذا املطع���م، افتتح���ت مكتبة �سغرية 
م�سرع���ة اأم���ام الق���راء لي���اًل ونه���ارًا، 

وكانت اليوم مناوبة م�سطفى.
وا�سط���ر م�سطفى )20 عام���ًا( املولع 
بالرواي���ات اإىل ترك املدر�سة مل�ساعدة 
اأ�سرته على اإعال���ة نف�سها. وهو يعمل 
الي���وم يف اإح���دى املطاب���ع ويح�س���ل 
على بع����س النق���ود الإ�سافي���ة اأي�سًا 
م���ن خ���الل بي���ع زجاج���ات املي���اه يف 
الزدحام���ات املروري���ة حت���ت �سم�س 

حارقة خالل �سيف بغداد.
وقال م�سطف���ى، اإن الكتب هي طريقه 
ملوا�سلة تعليمه. ولهذا، على ال�سباب 
اأن يق���راأوا با�ستم���رار يف ه���ذا البل���د 
الذي ي�س���ّكل فيه ال�سب���اب ما دون 25 
عام���ا، 60 باملئ���ة م���ن ال�س���كان، غ���ري 
اأن الطبق���ة ال�سيا�سي���ة الكهلة ترف�س 

منحهم الفر�سة.
وتابع، اإن املكتبة ال�سغرية التي ت�سم 
رواي���ات اأمريكي���ة مرتجم���ة، م���رورًا 
اإىل  وو�س���وًل  �سيا�سي���ة،  مبق���الت 
الاله���وت “ه���ي ثقافة”، معت���رًا ذلك 
“دلياًل على اأننا منلك الوعي الكايف، 
واأننا نفهم ما يحدث من حولنا، واأننا 

نحاول النجاح يف ما نفعله”.
وهذا عل���ى عك�س ما ي�سفهم به الأكر 
دج���ي”،  الب���اب  “جي���ل  باأنه���م  �سن���ًا 
وه���و ا�سم لعبة قتالي���ة على الإنرتنت 
انت�س���رت يف الع���راق، وا�ستخدم عدد 
م���ن املتظاهري���ن املالب����س اخلا�س���ة 
به���ا يف الحتجاجات. لك���ن م�سطفى 
يوؤك���د، “نعم نحن جي���ل الباب دجي، 

لكننا اأي�سًا جيل مثقف

فنانون يحّولون �ساحة التحرير يف بغداد اإىل م�سرح مفتوح

الناب�ــض" للمتظاهريــن؟ "القلــب  التحريــر  �ســاحة  اختــراق  جهــات تحــاول 

فاجاأ و�س��ولهم اجلميع، فال اأحد كان ينتظرهم. هكذا 
كان��ت احل��ال يف �س��احة التحري��ر يف بغ��داد، النقط��ة 
املركزي��ة للتظاه��رات املناه�س��ة لل�س��لطة يف العراق، 
بعدما احتلها االآالف من موؤيدي قوات احل�س��د ال�سعبي 

اخلمي�س، يف ا�ستعرا�س قوة مثري للقلق.
يف فرتة ما بعد الظهر، كان الهدوء يخيم على ال�ساحة، 
مل تقع اأي حادثة بني املع�سكرين، رغم وجود الع�سرات 

من هوؤالء الرجال الذين و�سلوا باكراً.


