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 كان وا�سحًا منذ عهد خمتار الع�سر، �ساحب" ما ننطيها" و"ويل 
ال���دم" اأن قيامة نظام املحا�س�سة الطائفي���ة والف�ساد والتعديات 
على املواطنني يف ظل النفالت غري امل�سبوق للمجاميع امل�سلحة 
خ���ارج اإط���ار دول���ة الرثاث���ة "الالدول���ة" اآٍت ولو بعد ح���ني. فما 
�س���هدته البالد من ا�س���تباحة كرامة العراقيني وا�ستالب اإرادتهم، 
وجتري���د وطنه���م من عنا�س���ر وجوده���ا والإمع���ان يف اإفقارهم 
ونهب ثرواتهم، ظلت تزداد بوتائر مت�س���ارعة، وتت�س���ع ويالتها 
لت�س���مل �س���رائح اجتماعي���ة وق���وًى كامن���ة بطيئ���ة ال�س���تجابة 
بطبيعته���ا للحراك ال�سيا�س���ي، حت���ى بات كل مواطن���ة ومواطن 
هدفًا لال�س���تالب، والإفقار واملهانة والتهمي�ش، لينتهي الأمر اىل 

اغت�ساب ما بقي من بقايا "الدولة الفا�سلة"، و�سياع الوطن..
ومل يك���ن ممكنًا �َس���وق البالد اىل هذا املنح���در، لول بنية النظام 
ال�سيا�س���ي ال���ذي اعتمدت���ه الدارة املدني���ة لالحت���الل، وتواف���ق 
القوى التي وجدت فر�س���تها املواتية مل�س���ادرة الرادة الوطنية 
التي كانت َتَتطلع اإىل تغيري دميقراطي بعد عقود من ال�س���طهاد 
وال�ستبداد والعبث برثوات البالد ومتزيق ن�سيجها الجتماعي 

وت�سديع وحدتها الوطنية.
وق���د امك���ن تكري�ش ه���ذا النهج يف اإع���ادة بناء الدول���ة املنهارة، 
عل���ى اأنقا����ش م���رياث عقوٍد م���ن تفكي���ك بني���ة الدول���ة الوطنية 
احلديث���ة، واف���راغ احلي���اة ال�سيا�س���ية م���ن كل مظاه���ر التمثيل 

الجتماعي"الطبقي" واأي جتٍل لها وتعبري عنها. 
اإن التمهي���د ال���ذي اعتمده احلاك���م املدين لالحت���الل بول برمير 
ب�"تلفيق" ما �س���مي جمل�س���ًا للحكم، كان يف اأ�س���ا�ش ما انحدرت 
اليه الب���الد من اقتتاٍل طائفي، وت�س���فياٍت عل���ى الهوية، ونزوٍع 

نحو تغليب الهويات الفرعية، وجتذيٍر لالنق�سام الطائفي. 
املظاهر اخلادعة لالأغلبية ال�س���امتة، اأوهمت الطبقة املتنفذة بان 
�س���لطتها يف "اأمان" ورياح التغي���ري لن تتمكن منها، واأنها قادرة 

على تخدير وعي العراقيني، بل
 "وقاعدتها ال�س���عبية" الت���ي اّدعت متثيلها "مذهبي���ًا"  بحريتها 
يف اأداء "�س���عائرها احل�سينية"  وما ت�سخه يف حميطها من بدٍع 
م�س���يئة لها، وتوظيف منا�سباتها يف الدعاية لقوائمها والتغطية 
عل���ى ف�س���ادها ونهبها وت�س���تيت وعيها الدين���ي واملذهبي، حتى 
ان بع����ش دعاته���ا املعممني اخلارجني عن نه���ج مرجعيتها العليا 
اأمعنوا يف اخلديعة حني خاطبوا جمهور منابرها، "اأن اأعداء اآل 
البيت يتاآمرون ل�سقاط �سلطتهم التي انتظروها األف واربعمائة 
�س���نة باتهام قيادتهم بالف�س���اد والنهب" ويهيب بجمهور املوالني 
لالإمام احل�س���ني ان يردوا كيد اأعداء ال�س���يعة، ويوؤكدوا مت�سكهم 
ودفاعهم عن قيادتهم حتى وان �س���رقوا ونهبوا. يكفي اننا منلك 

حرية طقو�سنا وم�سريتنا احل�سينية..!
وجاءت عا�س���فة الول من اكتوبر لته���ز قناعاتهم، وتنبههم، اىل 
"اأن دار ال�سيد مل تعد اآمنة" خالفًا ملا توهم نوري ال�سعيد. لكن 
الطغمة احلاكم���ة، مل تنتبه اىل اأن النهو�ش اجلماهريي احلامل 
لإرادة التغي���ري الذي انطلق من اجلنوب والو�س���ط وبغداد، من 

قيامتهم. قرب  عالمات  من  ال�سيعة" هو  "حوا�سن 
وله���ذا ا�س���تمرت الطبقة احلاكمة الت���ي نخرها الف�س���اد و"العث 
الخالقي" على غّيها وتكابرها واإمعانها يف املماطلة والت�سويف، 
ومتّنعها من الن�سات ل�سوت ال�سارع العراقي الذي وحده �سعار 
اأن تع�س���ف  "نري���د وطن" وال�س���تجابة ملطالبه بالنزياح قبل 
به���ا، كم���ا ل تدرك، حت���ى الآن ري���اح التغيري ال�س���عبي، بارادتها 
ال�س���لمية وعنفوان موا�س���لتها التظاهر والعت�س���ام مهما كانت 

الت�سحيات. 
انها على �س���الٍل عظيم اإذ تتوهم بان النتفا�س���ة، جمرد "�سحابة 
�سيف" �سرعان ما �ستنق�سع، واأن، باقتدارها ك�سر ارادة ال�سعب، 
واإخ�س���اعه باخلديعة واملناورة والت�س���ويف ومع�س���ول الكالم، 
واللج���وء اىل كل م���ا يف جعب���ة الأنظم���ة امل�س���تبدة م���ن ر�س���يد 

اأ�ساليب وو�سائل العنف والرتويع والت�سفيات اجل�سدية.
ومثل هذا ال�ستغراق بالأوهام، من �ساأنه تخدير وعيهم باملخاطر 
التي تتهددهم، ولن تنال من ثقة املنتف�س���ني بان ق�سيتهم عادلة، 
وهي ل حمالة �ستنت�س���ر مهما اأمعن حكام ال�س���دفة والرثاثة يف 

تو�سيع دائرة قمعهم وا�ستعالئهم على الرادة الوطنية.
العت�س���ام  �س���احات  ينتق���ل اخل���در واخلديع���ة اىل   ولك���ي ل 
والتحرير، من املُلح موا�سلة ن�سالهم ال�سلمي، وال�سلمي وحده، 
وجتن���ب الجنرار اىل من���اورات القيادات املتنف���ذة واحلذر من 
اأذرعها امل�سلحة التي ك�سفت عن وجهها ال�سافر باعتبارها ادوات 
حماية الف�س���اد والفا�سدين ، ول عالقة لها بالوطنية والدفاع عن 

حيا�ش الوطن.
لكن الهم من ذلك وبذات الو�س���ائل ال�سلمية، عليها ان تبحث عن 
�س���ياٍق د�س���توري ا�س���تثنائي يفكك ادوات َتكم الطبقة ال�سائدة 
بكتله���ا واحزابها ورموزها وميلي�س���ياتها، ويجع���ل من ميادين 
احلرية و�س���احات العت�س���ام، مركز ال�س���رعية الوحيد يف ر�سم 
خارط���ة التغي���ري، وتطبيقه���ا، لالنتق���ال اإىل املرحل���ة النتقالي���ة 
بكل م�س���تلزماتها، من �س���لطة ت�س���ريع ، ورئي�ش �سلطة تنفيذية ، 

ورئي�ش انتقايل . 

قيامة دولة الرثاثة 
وحاويات الف�ساد..!
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 متابعة / االحتجاج 

ت�س���اعدت حدة الأحداث يف �ساحة 
اإث���ر  بغ���داد،  بالعا�س���مة  الوثب���ة 
�س���دامات ب���ني حمتج���ني وق���وات 
حمافح���ة ال�س���غب، م���ع غي���اب تام 
للم�س���تلزمات الطبية.  وقال �سهود 
عي���ان اإن "قوات مكافحة ال�س���غب، 
الثالث���اء،  ام����ش   م�س���اء  فّرق���ت 
متظاهري �س���احة الوثب���ة بالقنابل 
الدخاني���ة، فيم���ا اأطل���ق امل�س���عفون 
املتواج���دون يف ال�س���احة ن���داءات 
ا�ستغاثة لتزويدهم باملواد الطبية، 

واإر�سال �سيارات الإ�سعاف".
علي���ه  اطلع���ت  فيدي���و  واأظه���ر 
الدخاني���ة  القناب���ل  )الحتج���اج(  
وهي تت�س���اقط و�س���ط ويف حميط 
�س���احة الوثبة، فيم���ا تفرقت جموع 
املتظاهري���ن وامل�س���عفني مطالب���ني 
بار�س���ال �س���يارات ا�س���عاف ومواد 
م���ن  امل�س���ابني  ل�س���عاف  طبي���ة 

املتظاهرين.
يف الوقت نف�سه ا�ستمرت يوم ام�ش 
الثالثاء ح�س���ود ال�س���بان من بغداد 
واملحافظ���ات بالتوافد نحو �س���احة 
التحرير، بعد دع���وات اإىل تظاهرة 
كربى ل�"ال�س���غط" على ال�س���لطات 
والتاأكي���د على املطالب الأ�سا�س���ية، 
م���ن  التحذي���رات  توا�س���لت  فيم���ا 
املنطق���ة  نح���و  العب���ور  حم���اولت 

اخل�سراء.
وقال مرا�س���ل الحتج���اج الذي اكد 
ح�سور ع�س���رات الآلف، اإن �ساحة 
التحري���ر �س���هدت  تظاه���رة باأعداد 
كب���رية، يف ظ���ل اأج���واء هادئة، مع 
ا�س���تمرار تواف���د املتظاهري���ن م���ن 

العا�سمة وخارجها.
واأ�س���اف، اأن املتظاهري���ن اأغلق���وا 

اأي  لتجن���ب  الرتك���ي  املطع���م 
احت���كاكات ق���د تقع ولك���ي ل تتكرر 
ماأ�ساة ال�س���نك، فيما ا�ستمر توزيع 
ال�س���بان  عل���ى  وال�س���راب  الطع���ام 
الوافدي���ن. كما ب���ني، اأن جمموعات 
من ال�س���بان ما ت���زال تطلق نداءات 
ت���ذر م���ن حم���اولت عبور ج�س���ر 
اجلمهورية نحو املنطقة اخل�سراء، 
اأرواح املتظاهرين.  للحف���اظ عل���ى 
التحري���ر  �س���احة  اأن  اإىل  واأ�س���ار 
�سدحت  بهتافات احل�سود املطالبة 
بقانون انتخابات "عادل" وامل�سي 
نحو انتخاب���ات مبكرة. وقد اغلقت 
ح�س���ود من املتظاهرين يف �س���احة 
التحرير، ام�ش، ج�س���ر اجلمهورية 
يف العا�سمة بغداد، ملنع اأي اندفاع 

نحو املنطقة اخل�سراء.
اأن  )الحتج���اج(   مرا�س���ل  واك���د 
ج�س���ر  اغلق���وا  املتظاهري���ن 
اجلمهوري���ة ب���دروع ب�س���رية ملن���ع 
الندفاع نح���و املنطقة اخل�س���راء، 
�س���احة  يف  التظاه���رات  وح�س���ر 
التحرير. ورفع متظاهرون لفتات 
ح���ذرت م���ن الدخ���ول اإىل املنطق���ة 
اخل�سراء، موؤكدين اأن دماء ال�سبان 
م���ن  ته���در  اأن  "غالي���ة" ول يج���ب 
اأج���ل الو�س���ول اإىل "منطقة ت�س���م 

الفا�سدين".
ام����ش  التحري���ر  �س���احة  و�س���هدت 
الثالثاء  تظاهرة "كربى" مب�ساركة 
متظاهري���ن من املحافظات، و�س���ط 
انت�س���ار اأمن���ي مكث���ف، يف �س���احة 

التحرير، ق���ال نا�س���طون، اإن هناك 
اإىل  الهادف���ة  الدع���وات  م���ن  قلق���ًا 
اخل�س���راء،  املنطق���ة  "اقتح���ام" 
كونها ل ت�سب يف م�سلحة احلركة 

الحتجاجية.
"تل���ك  اإن  نا�س���طون،  وي�س���يف 
الدعوات ل تزال جمهولة امل�س���در، 
وه���ي ته���دف ب�س���كل وا�س���ح، اإىل 
اإرب���اك الو�س���ع الأمن���ي يف بغداد، 
اأن ال�س���لمية  ونح���ن نراه���ن عل���ى 
وج���ه  يف  الأق���وى،  ال�س���الح  ه���ي 
احلكوم���ة احلالي���ة، وبالفع���ل، ق���د 
ا�ستقال رئي�ش الورزاء دون دخول 
اخل�س���راء، وم���ن املوؤكد، �س���تحقق 
دون  اأهدافه���ا  الحتجاج���ات  تل���ك 

اقتحامات اأو عنف".

ويف مواقع التوا�س���ل الجتماعي، 
م���ن  التحذي���رات  ح���دة  ت�س���اعدت 
"دخ���ول  لدع���وات  ال�س���تجابة 
ثقافي���ة  نخ���ب  م���ن  اخل�س���راء"، 
املعت�س���مني،  طالب���وا  اإذ  وفكري���ة، 
باإقامة تظاه���رات مليونية، واإبقاء 
متظاهري املحافظات يف �ساحاتهم 
بغ���داد،  اإىل  الق���دوم  العام���ة، دون 
م���ع  �س���دام حمتم���ل  م���ن  ت�س���بًا 
القوات الأمنية، اأو ف�سائل م�سلحة 
تابعة للح�س���د ال�س���عبي، كما ح�سل 

يف جمزرتي ال�سنك واخلالين.
وقد اأك���د متظاه���رون، الثبات على 
يف  �س���امدين  البق���اء  يف  موقفه���م 
متتث���ل  حت���ى  التظاه���ر  �س���احات 
ا�س���تقالة  يف  ملطالبه���م،  احلكوم���ة 

احلكومة واجراء انتخابات مبكرة 
مبراقبة دولية من الأمم املتحدة.

وقالت اإحدى املتظاهرات: "مل ي�سهد 
الع���راق حكمًا ع���ادًل من���ذ اأكرث من 
16 �س���نة، نطالب بتغيري الد�س���تور 
العراق���ي واإج���راء انتخابات نزيهة 
باإ�س���راف دويل م���ن منظم���ة الأمم 
املتح���دة، على احلكوم���ة اأن تخجل 
من نف�سها اأمام دماء �سباب العراق، 

عليهم اأن يرحلوا جميعًا".
الع���راق  "اأبن���اء  اأن   واأ�س���افت، 
حمروم���ون م���ن خريات���ه املنهوبة، 
و�س���بابه يتخرج���ون م���ن كلياته���م 
دون اأن تك���ون له���م فر�س���ة للعم���ل 
ب�س���هاداتهم، يف الوقت الذي تذهب 
الوظائف اجليدة لأبناء امل�سوؤولني 
واأقاربهم حتى لو مل ميتلك �س���هادة 

اإبتدائية". 
م���ن جانب���ه ع���رب متظاه���ر اآخر عن 
الفقر الذي عم اأو�ساع اأبناء العراق 
ب�س���بب الف�س���اد الذي ا�ست�سرى يف 
الب���الد باأن���ه ل ميتل���ك �س���يئًا، وهو 
يق�س���د �س���احة التظاه���رات قادم���ًا 
م���ن منزله البعيد م�س���يًا على قدميه 
وق���ال: "نطالب باإعدام امل�س���وؤولني 
الفا�س���دين بال�س���احات العام���ة يف 

العراق".
وتابع املتظاهر عينه، اأن "كل الدول 
قامت بحلب خ���ريات العراق، حتى 
وجد العراقي نف�س���ه �س���فر اليدين 

من ثروات وطنه".
وت�س���اءل املتظاهر "كي���ف يعقل اأن 
يخ���رج النا����ش للتظاه���ر ب�س���ليمة 
وب�سدور عارية، ليواَجهوا بالقتل، 
لدي 90 �سهيدا بالأ�سماء ممن اأقول 
عنهم عر�سان، نعم لقد �سيعناهم يف 
اأعرا�ش جماهريية"، واأكد على اأنهم 

�سيخرجون الفا�سدين من بالدهم.

مكافحة  "ال�سعب" تهاجم متظاهري �ساحة الوثبة بالقنابل الدخانية

دولي��ة مبراقب��ة  مبك��رة  انتخاب��ات  واإج��راء  الد�س��تور  بتغي��ر  يطالب��ون  التحري��ر  حمتج��و   

ح�سببود التحريببر ت�سببدح مبطالبهببا فبببي تظاهببرة كببرى

 متابعة االحتجاج 

ال�س���حة  وزارت���ا  اأ�س���درت 
الثالث���اء،  ام����ش  والداخلي���ة، 
تو�س���يحًا م�س���رتكًا ب�س���اأن ع���دد 
�س���حايا "حادث���ة ال�س���نك"، فيما 
بين���ت اأن معظمه���م م���ن املدنيني 
ف�س���اًل عن عن�س���ر اأمن وم�سور 

من هيئة احل�سد ال�سعبي.
للناطق���ني  تو�س���يح  يف  وج���اء 
با�سم وزراتي ال�سحة والداخلية 
يف بي���ان اأم�ش )10 كانون الول 
2019(، اإن "عدد ال�سهداء الذين 
�سقطوا م�ساء ال�ساد�ش من كانون 
حادث���ة  ج���ّراء  اجل���اري  الأول 
منطقة ال�س���نك ببغداد هو ت�سعة 
�س���هداء من املدني���ني املتواجدين 
يف املنطق���ة املذكورة مع �س���قوط 
�س���هيد واحد من الق���وات الأمنية 
وم�سور هيئة احل�سد ال�سعبي".

واأك���د البي���ان اأن "جمم���وع  م���ا 
وق���ع م���ن ال�س���هداء يف احلادث���ة 
املذك���ورة ه���و )11( اح���د ع�س���ر 
�س���هيدا فق���ط، وان م���ا ذك���ر م���ن 
ارق���ام مغاي���رة ب�س���اأن احلادث���ة 
و�س���ائل  يف  �س���واء  املذك���ورة 
التوا�س���ل  وو�س���ائل  الإع���الم 
الجتماعي وت�سريحات البع�ش 
هو غ���ري دقيق مطلق���ًا، اآملني من 

اجلمي���ع ان ي�س���تقوا املعلوم���ات 
من م�س���ادرها الر�س���مية املتمثلة 

بوزارة ال�سحة".
ويف وقت �س����ابق، قال امل�س����وؤول 
المني لكتائب حزب الله ابو علي 
الع�س����كري، ب�س����اأن حادثة ال�سنك 
اإن "ح�س����يلة �سحايا ال�ستباكات 
�س����هيدين  بلغ����ت  املخرب����ني  م����ع 
م����ن احل�س����د وثالث����ة �س����هداء من 
اأ�سحاب القبعات الزرق"، م�سريا 
امني����ة  ق����وات  "انت�س����ار  ان  اىل 

مل�س����ك �س����احة التظاهر ج����اء بناًء 
على اتفاق بني احل�س����د وعمليات 
بغداد والمن الوطني واأ�سحاب 
القبع����ات ال����زرق املتواجدين يف 
حميط �س����احة التظاهر". وكانت 
تقاري����ر طبي����ة قد اك����دت يف وقت 
�س����ابق ا�ست�س����هاد اك����رث م����ن 25 
�سخ�س����ا وجرح 110، يف الوقت 
الذي اعلن فيه الناطق با�سم القائد 
الع����ام للق����وات امل�س����لحة الل����واء 
عب����د الك����رمي خل����ف ان م����ا جرى 

هو نزاع ب����ني املتظاهري����ن، فيما 
اعلن����ت وزارة الداخلية بعد يوم 
من احلادث املا�ساوي انها �سوف 
تفت����ح تقيق����ا يف ح����ادث اإطالق 
ال����ذي ح�س����ل يف حمي����ط  الن����ار 
منطقة ال�سنك، وادى احلادث اىل 
موج����ة ا�س����تنكار دولي����ة اجربت 
احلكوم����ة على ا�س����دار ق����رارات 
حلماية املتظاهري����ن من هجمات 
اجلماع����ات  به����ا  تق����وم  حمتمل����ة 

امل�سلحة. 

ح�سيلة  حول  خلف  مثل  وال�سحة" تغردان  "الداخلية 
�سحايا "جمزرة ال�سنك"

 متابعة االحتجاج 

اأب���دى ال�س���فري الياباين ال�س���ابق ل���دى بغداد فومي���و اي���وا، الثالثاء، 
ت�س���امنه م���ع املتظاهرين يف العراق، م�س���ريًا اىل وجود عدة تديات 

اأمام العراق ومنها اإيجاد فر�ش عمل لل�سباب.
وقال ايوا يف من�س���ور مبوقعه يف في�سبوك، تابعته )الحتجاج( ام�ش 
الثالث���اء ، "رجع���ت اإىل طوكيو، وكانت ور�س���ة العمل يف هريو�س���يما 

ناجحة جدًا، بداأناها بوقفة حداد ترحمًا ل�سحايا العراق".
واأ�س���اف "األقيت كلمة افتتاحية، حيث اأكدت على اأهمية روح املواطنة 
مبعن���ى الكلمة للتغلب على ما يواجهه الع���راق منذ مدة من التحديات، 
ومنه���ا اإيج���اد فر�ش عمل لل�س���باب وال�س���ابات بعد اأن تطرق���ت اإىل ما 
يحدث الآن يف العراق وخا�س���ة �سفك دماء ال�سعب الغالية التي نتجت 

عن العتداء".
يذك���ر اأن ال�س���فري الياباين ال�س���ابق اأقام الور�س���ة بالتع���اون مع معهد 
الأمم املتحدة للتدريب والبحث )UNITAR( وجامعة هريو�س���يما 

بح�سور 17 �سابًا من العراق.

حداد يف "هريو�سيما" على 
�سحايا االحتجاجات العراقية
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يوميات متظاهر يكتبها : �سعدون حم�سن �سمد 

 متابعة االحتجاج

"اأ�س����لحة ر�سا�سة ور�س����ا�ش حي وجثث 
ملق����اة يف كل م����كان. ما حدث يف اخلالين 
جم����زرة حقيقي����ة حدث����ت يف 30 دقيق����ة" 
به����ذا ت�س����ف اإح����دى امل�س����عفات تفا�س����يل 

ليلة دامية اأخرى بالعراق.
م����ا ح����دث.  ي����روي  �س����اهد عي����ان  حمم����د 
ويق����ول "ما ح����دث اأم����ر م����روع ، اأكرث من 
100 عن�سر يرتدون زيًا مدنيًا اقتحموا 

ال�ساحة".
�س����يارات  م����ن  وي�س����يف:" كان وا�س����حًا 
اأنه����م  ي�س����تقلونها  كان����وا  الت����ي  كو�س����رت 
ينتمون اإىل ملي�س����يات. ودخلوا اأمام املالأ 
وخرجوا من �سارع حممد القا�سم. واألقوا 
جث����ث النا�ش م����ن اأعل����ى املبان����ى، قبل اأن 

ين�سحبوا".
وتناقل رواد مواقع التوا�سل الجتماعي 
مقاطع م�س����ورة توثق ع����ودة املتظاهرين 
اإىل ج�س����ر ال�سنك و�س����احة اخلالين، رغم 

م�ساهد العنف واملالحقات. 
ويتح����دث مغ����ردون ع����ن مقت����ل امل�س����ور 
ال�س����حفي اأحمد املهنا اإثر تعر�س����ه للطعن 
اقتح����ام  رافق����ت  الت����ي  الفو�س����ى  خ����الل 

امل�سلحني املجهولني ل�ساحة اخلالين.
لل�س����حفي  �س����ورًا  املغ����ردون  وت����داول 
مطالبني احلكومة بو�سع حد للم�سايقات 
لل�س����حفيني  املوجه����ة  والتهدي����دات 

والنا�سطني امل�ساركني يف املظاهرات.
وتاأتي ه����ذه التط����ورات بعد �س����اعات من 
اختفاء امل�س����ور زيد حمم����د اخلفاجي من 
اأم����ام منزل����ه يف منطقة ح����ي القاهرة بعد 

عودته من �ساحة التحرير.
ويظهر ال�س����حفي ال�ساب وهو يرتجل من 
�س����يارة اأج����رة ويه����م بالدخ����ول اإىل منزل 
عندما ظهرت �س����يارة �س����وداء خ����رج منها 

�سخ�سان اقتاداه اإىل وجهة جمهولة.
وذكرت منظمة العف����و الدولية باأنها تلقت 
تقارير "مقلقة" عن اختطاف امل�سور. كما 
اأفادت اأ�س����رته باأن ال�س����لطات املحلية نفت 

علمها باحلادث اأو مبكان وجوده.
تلقينا تقارير مقلقة عن اختطاف امل�س����ور 
زي����د حمم����د اخلفاجي )22 عام����ا( والذي 
اخُتطف �سباح اجلمعة من اأمام منزله يف 
بغ����داد على يد جمهولني بلبا�ش مدين بعد 
عودته من الحتجاجات. واأفادت اأ�س����رته 
باأن ال�سلطات املحلية نفت علمها باحلادث 
اأو مبكان تواجده. نريد اإجابات وا�سحة، 

اأينزيد؟ 
اأطل����ق مدون����ون عل����ى في�س����بوك وتوي����رت 
احلرية_لزي����د_  " بعن����وان  و�س����ما 
"  دع����وا من خالل����ه اإىل الإفراج  اخلفاج����ي

عن ال�سحفي.

كما نظم ن�س����طاء حقوقيون م�سريات تندد 
مبا حدث لزيد وتطالب بالك�سف عن مكانه 

والإفراج عنه.
ويف ق�سة م�س����ابهة، وثقت كامريا مراقبة 
حلظ����ة اختط����اف املحام����ي عل����ي جا�س����ب 

الهليج����ي يف حمافظ����ة مي�س����ان، �س����رقي 
الع����راق، من قب����ل ملثمني كان����وا يركبون 

�سيارة �سوداء.
وعلي جا�سب الهليجي هو نا�سط �سيا�سي 
وحم����ام اختفى من����ذ 8 اأكتوبر/ ت�س����رين 

جمه����وًل،  م�س����ريه  ي����زال  وم����ا   . الأول 
بح�س����ب بي����ان نقابة املحام����ني العراقيني. 
ويتناقل ن�س����طاء �سورة لل�سيخ امل�سن يف 
وقفة ب�س����احة التحري����ر ببغ����داد للمطالبة 

بالإفراج عن ابنه.
وينا�سد الأب املنظمات احلقوقية بال�سغط 
عل����ى احلكومة العراقية لإنق����اذ ابنه الذي 

اختطف بعد يوم من مولد ابنه الثاين.
وي�س����يف اأبو علي "نح����ن يف حالة ياأ�ش، 
خالل ال�س����هرين املا�سيني ق�سدت اجلهات 
الأمني����ة يف املدين����ة، لكنه����م مياطلون يف 
اتخ����اذ التداب����ري الالزم����ة ويتعاملون مع 
املو�س����وع عل����ى اأن����ه �س����جار ب�س����يط". ، 
اأن اختف����اء ول����ده مرتب����ط  ويعتق����د الأب 

مب�ساركته يف املظاهرات.
جمي����د الزبي����دي نا�س����ط اآخ����ر م����ن مدينة 
مي�س����ان ا�س����طر للهروب من الع����راق بعد 
اأن تعر�����ش اإىل اإطالق ن����ار اأمام منزله اإثر 

م�ساركته يف املظاهرات .
ويق����ول: "جل ح����وادث الختط����اف بحق 
الن�س����طاء ت����دث اأم����ام املنازل. الو�س����ع 
مرعب يف املدينة وازداد �س����وءًا بعد حرق 

مقار الأحزاب وامللي�سيات".
ويتابع: "اأ�سحت مي�س����ان �سبه خالية من 
النا�سطني والفاعلني، فمعظمهم هربوا من 
التهديدات. اأنا غ����ادرت رفقة اأكرث من 12 

نا�سطًا توجهوا اإىل اأربيل وتركيا".
ويت�ساءل الزبيدي: "هل احلكومة عاجزة 
ع����ن الق�س����اء ع����ن ه����ذه احل����وادث اأم اأنها 

تتغا�سى عنها ب�سكل مق�سود؟"
اأينما وليت وجهك ترى �س����ورًا لنا�س����طني 
عل����ى  معلق����ة  ال�س����هرين  خ����الل  اختف����وا 
اجلدران يف �س����احة التحرير و�سط بغداد 

وباقي املدن العراقية.
وت����روي ه����ذه اجل����دران ق�س�س����ًا خمتلفة 
ل�سابات و�س����بان اختفوا ول يعلم ذووهم 
عنهم �س����يئًا. من بينهم الطبيبة والنا�سطة 
�س����با املهداوي الت����ي اأطلق �س����راحها بعد 

نحو اأ�سبوعني، من اختفائها.
وقال اأحد النا�سطني ملنظمة العفو الدولية 
اإن اأفراد ق����وات الأمن طلب����وا منه "اإخفاء 
وجه����ه" م����ن الآن ف�س����اعدًا اإذا كان يري����د 

جتنب ا�ستهدافه.
و طالب����ت املنظمة الق����وات الأمنية بتحمل 
حي����اة  عل����ى  احلف����اظ  يف  م�س����وؤوليتها 
من����اخ  و"تبدي����د  ال�س����لميني  املتظاهري����ن 
اخل����وف ال����ذي خلقت����ه عم����دًا" عل����ى ح����د 

تعبريها.

�ساحة التحرير نهار يوم 
الثالثاء  من ال�ساعة 12:25 

اإىل ال�ساعة 2:00

التفتي�ش عند املداخل
يف ه���ذا التقري���ر تفا�س���يل دقيق���ة ع���ن 
الثغ���رات املوج���ودة يف مداخل �س���احة 
التحري���ر وهذه دع���وة ل�س���دها من قبل 
قوى الأمن لأن اأمن ال�س���احة م�سوؤولية 
قوى الأمن، خا�س���ة عندما تكون هناك 
اأحداث مريعة، كالتي حدثت عند �ساحة 
اخلالين ليل اجلمعة على ال�سبت. وعرب 
جتوايل اليوم ات�سح يل وجود تق�سري 
غ���ري مفه���وم بتحمل ه���ذه امل�س���وؤولية. 
خا�س���ة واإننا نتوقع و�س���ول وفود من 
املحافظات اأن تكون ال�س���احة م�ستهدفة 
من قب���ل املخرب���ني اأو "املند�س���ني".اأما 
بالن�س���بة جله���ود التفتي����ش التطوعية 
التي يقوم بها املحتجون، فال تعد كافية، 
لأنهم غري مدربني، وغري منظمني ب�سكل 

ي�سمح بتاأمني حميط ال�ساحة ومداخلها 
بوجه ع�سابات م�سلحة ومدربة.

1. و�س���لت مدخل ال�سعدون عند �ساحة 
الفردو�ش، يف ال�س���اعة 12:25، وكان 
هن���اك حاج���ز ي�س���مح مب���رور �س���يارة 
واح���دة وعن���ده �س���يارة �س���رطة، لك���ن 
ل توج���د عملي���ات تفتي����ش لل�س���يارات 
الداخل���ة، اأما املدخل عند فندق ع�س���تار 
باجت���اه ج�س���ر اجلمهوري���ة عل���ى اأب���ي 
لك���ن  م�س���ابه  حاج���ز  فهن���اك  نوؤا����ش، 
عنده مف���رزة تقوم بتفتي�ش ال�س���يارات 

الداخلة.
2. احلاجز عند �س���احة الن�سر ل ي�سمح 
مب���رور ال�س���يارات اأو عج���الت التكتك، 
وبعده هن���اك نقطتي تفتي�ش لل�س���ابلة، 
لكن، ودائم���ًا، تكون عملي���ات التفتي�ش 

التي تقوم بها قوى الأمن غري جادة.
٣. احل�سود طبييعة، و�سوًل اإىل �ساحة 
التحرير، مع انت�س���ار ملحوظ ملعتمري 
القبع���ات البي�ش والزرق، ومل ا�س���اهد 
زيادة يف العداد توازي ما كان متوقعًا 
الي���وم، ول وج���دت جتمع���ات خا�س���ة 

بالوافدين من املحافظات.
٤. الطري���ق باجت���اه �س���احة الط���ريان 
ب���ني حديقة الأم���ة والبتاوي���ن، مزدحم 
بعجالت التكتك التي تخرج من ال�ساحة 

اأو تعود اإليها، ويف بداية هذا ال�س���ارع 
عن���د رقب���ة النف���ق توجد نقط���ة تفتي�ش 
لق���وى الأمن وه���ي، كما يبدو، ت�س���مح 
مبرور العجالت وال�ساحنات ال�سغرية 

اخلا�س���ة بنقل الدعم اللوج�ستي فقط، 
لكن من دون تفتي�ش جاد، وقد �س���اهدت 
دخ���ول �س���احنتني، الأوىل تمل قناين 
غاز الطب���خ والأخرى تمل �س���ناديق 

يج���ِر  ومل  م���اء،  وقن���اين  خ�س���راوات 
تفتي����ش احلمولة للتاأك���د من خلوها من 

الأ�سلحة اأو ما �سابه.
5. يف املدخ���ل باجت���اه التحري���ر عل���ى 

اجلهة الأخرى من حديق���ة الأمة، هناك 
حاجز ل ي�س���مح مبرور ال�س���يارات ول 
عج���الت التكت���ك لكن���ه ي�س���مح مب���رور 
الدراج���ات الناري���ة، ولي����ش عن���ده اأي 
عملي���ة تفتي�ش، كم���ا اأنه يق���ع قبل منفذ 
النف���ق باجت���اه ال�س���احة، ولي����ش بعده 
اأي حاج���ز اأو نقط���ة تفتي�ش، مما يعني 
اأو  التكت���ك  عج���الت  دخ���ول  اإمكاني���ة 
ال�سيارات اأو ال�سابلة عرب النفق باجتاه 

ال�ساحة.
6. احلاج���ز الكونكريت���ي عن���د مدخ���ل 
التحري���ر م���ن جه���ة اخلالين ل ي�س���مح 
بعب���ور ال�س���يارات، ب���ل فق���ط عج���الت 
التكت���ك الت���ي يج���ري تفتي�س���ها عن���ده 
من قب���ل املحتج���ني. كما جت���ري عملية 

تفتي�ش لل�سابلة.
7. على ال�سارع الرابط بني مرقد ال�سيخ 
عبد الق���ادر الكيالين، هن���اك حاجز من 
الكونكريت ل ي�س���مح مبرور ال�سيارات 

لكن ل توجد نقطة تفتي�ش عنده.
٨. املدخل باجتاه �س���احة اخلالين على 
�س���ارع اجلمهورية هناك حاجز ي�س���مح 
مبرور العجالت لكن هناك نقطة خا�سة 
باملحتجني وجت���ري فيها عملية تفتي�ش 

لعجالت التكتك ولل�سابلة.
9. املدخ���ل باجت���اه ال�س���نك من �س���احة 

اخل���الين مفت���وح بالكام���ل لل�س���يارات 
وعج���الت التكت���ك، لكنه مغلق با�س���الك 
�س���ائكة عن���د رقب���ة اجل�س���ر. والع���داد 
طبيعي���ة عل���ى اجل�س���ر وعن���د ال�س���احة 

ولي�ست هناك زيادة ملحوظة.
�س���ارع  عل���ى  املوج���ود  احلاج���ز   .10
الر�س���يد ب���ني ج�س���ر ال�س���نك واملطع���م 
مل���رور  اإل  منف���ذ  في���ه  لي����ش  الرتك���ي 
عملي���ات  توج���د  ل  لك���ن  الأ�س���خا�ش 
تفتي����ش عن���ده، وعل���ى امتداد ال�س���ارع 
هن���اك انت�س���ار ملح���وظ ج���دًا ملعتمري 
القبعات الزرقاء والبي�ساء، وباملنا�سبة 
ه���ذا النت�س���ار ب���داأت مبالحظت���ه من���ذ 
م���ا يق���ارب ال�س���بوعني، ويف الغال���ب 
ه���م ينت�س���رون على �س���كل �سل�س���لة من 
الأفراد على جانبي ال�س���ارع، يف بع�ش 
الأحي���ان تك���ون مت�س���لة، لك���ن عموم���ًا 
يزداد النت�سار، كثافة، كلما اقرتبنا من 

املطعم الرتكي.
11. يف الع���ادة هناك نقطة تفتي�ش عند 
املدخل اإىل �س���احة التحري���ر من جانب 
ج�س���ر اجلمهوري���ة، لكن الي���وم مل اأجد 
هذه النقط���ة، لكن توج���د نقطة تفتي�ش 
لل�س���ابلة املتجهني اإىل �س���ارع الر�س���يد 
من ت���ت اجل�س���ر، ول ي�س���مح مبرور 

ال�سيارات، اإل للمعّرفة منها.

يف �ساحة اخلالين تكمُن روحنـا
هي بابٌل

والرافدان و�سومُر
هذا العراق جـَـنانـُـنا وجذورنا

وامل�سم�ُس الزاكي ال�سنا
واملقمُر

هي �ساحة ال�سهداء كم طاحْت بها
من اأجنٍم

كم األف بدٍر ُينحُر
يا �ساحة اخلالين كال لْن اأرى

اإيران
اإال حتت نعلك تـُـقرُب

يا �ساحة اخلالين يا اأر�َس الدما
بغداُد نريٌة 

واأنِت االأنوُر
يف �ساحة التحرير طاحْت اأنف�ٌس

كالورد
يف عطر الن�سائم ُينرث

عمُر الزهور �سبيبٌة تلج الوغى
�سلميٌة مت�سي

وال تتقهقُر
كالريح كالطوفان تفدي روَحها

من اأجل ناطحة العراق
وتنذُر

يا ظاملًا يا قاتاًل متجربًا

الله منك
ك اأكرُب ومن عرو�سِ

نادوا فداوؤك يا عراق نفو�ُسنا
ُجدنا بها

ودماوؤنا لك تـُـنذُر
قم يا عراق وهّدم الدنيا على

هاماِتهم ولي�سحقوا
ولُيدحروا

الن�سر م�سعلـُنا و�سم�سك نبعنا
ندحي الظالم ب�سوئه 

وننّوُر
علم بليل النا�سرية يقطُر

بدما كما النجف
املنيف النرّيُ

ال �سعب يف الدنيا ك�سعبك يف الفدى
هو اأّوُل الدنيا ملن يتاأخُر

قل للذين على ال�سماء ت�سّعروا
بغداد لن تلّوا يدًا

لن تقدروا
بغداد يا اأّم العوا�سِم نفخُر

يف اأن ثوبك
يف احلرائق اأحمُر

جودي بيوم الن�سر ما اأروُحنا
اإال غيوٌم 

بال�سواعق متطُر .

الرعب  لحظات  يروون  متظاهرون  وقتل"..  وخطف  "طعن 
في ليلة الخالني 

في �ساحة الخالني تكمن روحنا
 خلدون جاويد
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عد�سة: حممود روؤوف

 زهر اجلزائري

م�س����هد الغتي����ال يف كرب����الء ملت�س����ق بذهن����ي منذ 
يوم����ني. اأ�س����تعيده اأمام����ي واأم�س����غه عل����ى مهل يف 
ذهن����ي قطعة قطع����ة قب����ل اأن اأمتثله. م����وزع خيايل 
بني القتي����ل والقات����ل. اأرى حذر القتي����ل وهو ينزل 
م����ن الدراجة النارية وي�س����ع قدمه عل����ى اأر�ش غري 
اآمنة ، خطوات ح�سا�س����ة حتى ي�س����ل البيت ويغلق 
الب����اب خلف����ه ويتنف�����ش الأم����ان وهو يلقي ج�س����ده 
على ال�س����وفا ، قب����ل ذلك يتلفت القتي����ل وهو يعرف 
اأن����ه على هذه اخلط����وات القليلة قبل دخ����ول البيت 
يكم����ن القات����ل مرت�س����دًا خطوات����ه وحلظة �س����هوه. 
هاهو ينظ����ر للقاتل ويرى الفَوه����ة املوجهة نحوه. 
ما دام اختار هذه املهمة فقد و�س����ع هذه الر�سا�س����ة 
يف ح�س����ابه. الر�سا�س����ة قبل اأن تطلق موجودة يف 
موؤخرة راأ�س����ه بني الحتمال والتحقق. يعرفها قبل 
اأن ت�سل، لذلك اأ�ستدار اإليها وراأى وجه قاتله. قاتل 
ل يعرفه ومل ي�س����األ عما فعل ال�سحية لي�ستحق هذه 
النهاية. ليحمل له �س����غينة تكفي لكي ي�سك اأ�سنانه 
وهو ي�س����غط الزن����اد. مهمته املدفوع����ة الثمن متلي 
علي����ه اأن ي�س����حب الزن����اد ويتاأكد من اإ�س����ابة الهدف 
يف املقت����ل. ترن����ح القتي����ل، لكنه رك�ش نح����و البيت 
قبل اأن يباغته القاتل الثاين بالطلقة القاتلة. القاتل 
ينف����ذ ول يع����رف اله����دف. هناك من يع����رف ما وراء 
الر�سا�س����ة. ففي امل�س����هد ر�س����الة تتعدى القتيل اإىل 
اآخري����ن مل يقتلوا بعد: قد تكون الر�سا�س����ة القادمة 
يف باب بيتك! يف �س����احة التحرير قالت يل نا�س����طة 
�س����ابة ”يف �س����احة التحري����ر وداخل هذه ال�س����بات 
الكونكريتي����ة، اأ�س����عر بانن����ي اآمنة جدًا ب����ني هوؤلء 
-اأ�س����ارت للح�س����د حوله����ا. كلهم ابت�س����موا�. مبجرد 
اأن اأغادر ال�س����بات الكونكريتية التي تف�سل منطقة 
الحتج����اج و�س����احة التحري����ر امت����دادًا اإىل �س����احة 
الن�سر، ا�سعر بالقلق واخلوف من ترب�ش الآخرين 
ب����ي، وحماول����ة اختط����ايف اأو قتل����ي“. احل�س����د يف 
ال�ساحة مينح الإح�سا�ش بالأمان: اأنا واحد من كل. 
ا�س����تمد ممن حويل بديهة تطمئنن����ي. ل ميكنهم اأن 
يقتلوا احل�سد. غري اأنهم �سيزيدوا الغ�سب فيقربوا 

الن�سر

ال�ساحة واالغتيال 

متابعة االحتجاج 

مل ي�س���تطع ال�س���اب حمم���د اب���ن النا�س���ط القتيل 
يف كرب���الء فاهم الطائي حب����ش حزنه ودموعه، 
حيث ظهر يف مقطع فيديو انت�سر على تويرت من 

ت�سييع اأبيه وهو ي�سرخ ويبكي.
يف التفا�سيل، اأو�سح فيديو انت�سر على تويرت، 
ال�ساب حممد وهو مي�سي يف ت�سييع جثمان اأبيه 
ودموع���ه مت���الأ عيناه، ي�س���رخ ويق���ول باللهجة 
العراقية: "اأبي مات �سبع ، مات �سجاع، مل يخف 
م���ن الأح���زاب الفا�س���دة، حتى لو قتل���وه وقتلوا 
100 األ���ف من���ا م���ا نرج���ع والل���ه ما نرج���ع وما 

نخاف، دمه ما يروح هدر والله".
ثم اأ�ساف يف مقطع اآخر: "اأبي راح فدوة الوطن 

فدوة العراق".
كما توعد ابن القتيل احلكومة املحلية باأنه اإذا مل 
ت�س���لم قتلة الطائي للمتظاهرين خالل 24 �ساعة 

�سيقوم عليها كل �سبان املدينة.
من جهة اخرى علق �سقيق النا�سط فاهم الطائي، 
على حادثة اغتيال �س���قيقه يف كربالء، م�ستغربًا 
ت�س���لل “القتل���ة” اإىل املنطق���ة يف ظ���ل الأطواق 
الأمنية املتعددة، فيما اأك���د اأن كامريات متطورة 

تعود للعتبة احل�سينية قد ر�سدت اجلناة.
وق���ال فخ���ر الطائ���ي يف ت�س���ريح متلف���ز تابع���ه 
)10 كان���ون الأول 2019(، اإن  “نا����ش” الي���وم 
�س���قيقه “ينتق���د الفا�س���دين ب���دون جمامل���ة عرب 
مقالته، و�س���فحته ال�سخ�س���ية على في�سبوك”، 
مبينًا اأن “فاهم كان يريد وطنًا وا�ست�سهد على يد 
مرتزقة ونتيجة اإهمال اأجهزة الأمن العراقية”.

واأ�س���اف فخر الطائي اأن “النا�س���ط الراحل كان 
من النوع الكتوم، وكان ل يعباأ بالتهديدات التي 
ت���رده”، موؤك���دًا اأن “م���ن قتله ه���م جمموعة من 
املرتزق���ة هدفهم امل���ال، اأما هو فقد ا�ست�س���هد من 

اأجل الوطن”.
واأبدى الطائي ا�س����تغرابه، م����ن “الكيفية التي 
ت�س����لل القتلة اإىل املنطقة يف ظل وجود اأطواق 
اأمنية”، م�س����ريًا اإىل اأن “املنطقة التي وقع فيها 
احلادث ت�س����م كامريات مراقب����ة متطورة تعود 

اإىل العتبة احل�سينية”.
وطال����ب الطائ����ي، اأجه����زة الأم����ن ب����� “فح�����ش 
اأ�س����رطة املراقبة لكت�س����اف اجلناة”، مو�سحًا 
اأن “�س����قيقه كان ينتقد الفا�سدين بدون جماملة 
عل����ى  ال�سخ�س����ية  و�س����فحته  مقالت����ه،  ع����رب 
في�س����بوك”، عادًا “مقتل �س����قيقه ر�س����الة، لكنها 

ر�س����الة فا�س����لة”، فيم����ا خت����م بالق����ول : “نح����ن 
م�ستمرون”.

اإيهاب الوزين"، رئي�ش  اآخر  قال  "م����ن جانب 
تن�س����يقية كرب����الء للتظاه����رات احلالي����ة،  ان����ه 
ُكِت����ب ل����ه عم����ر جديد بع����د احلادث����ة، حيث ظهر 

الوزين يف الفيديو اأمام الطائي القتيل. 
وقال الوزين : "ع�س����نا يف ذاك اليوم تفا�س����يل 
ما نعي�سه كل يوم منذ بدء الحتجاجات، ذهبنا 
اإىل املدين����ة القدمية و�س����ط كرب����الء اأنا وفاهم، 
فهو يعمل يف فندق و�سط املدينة القدمية يدعى 
�س����احة  اأن خرجنا من  بعد  الأن�س����ار"،  "فندق 

التظاه����ر، حيث طلبنا من �س����ديقنا الثالث قائد 
الدراجة اإي�سالنا فامل�س����افة بني �ساحة التظاهر 

والفندق ل تتجاوز ال�600 مرت.
واأكم����ل ال����وزين منوه����ًا اإىل اأن املدينة القدمية 
اأمني����ة،  ق����وات  وفي����ه  مراق����ب  فامل����كان  اآمن����ة، 
ويقب����ع ت����ت التفتي�����ش امل�س����ّدد، حي����ث مين����ع 
دخول ال�س����الح، فل����م يكن باحل�س����بان اأبدًا اأنهم 

�سي�ستهدفون يف املدينة القدمية لكربالء.
كما تابع الوزين: "نحن تعر�سنا للتهديد مرارًا 
قبل احلادثة، وكنا نعلم اأننا �سنقتل، اإل اأننا يف 
ذل����ك الي����وم وطيلة الطري����ق امل����وؤدي للفندق مل 

ننتبه لوجود دراجة نارية ت�س����ري خلفنا، عندما 
و�سلنا نزل فاهم من الدراجة، وبينما كنا نلقى 
كلم����ات ال����وداع، �س����قط الطائ����ي اأر�س����ًا بعد اأن 
اأطلق ملثمان النار عليه من اأ�سلحتهما، دون اأن 
ن�س����مع اأي �س����وت يذكر، ما يعني ا�ستخدامهما 
لكامت ال�س����وت، هربنا م�س����رعني بعد اأن اأدركنا 

ما ح�سل".
وعن حلظة هروبه، روى الوزين اأن امل�سلحني 
كانا م�س����رين على ت�س����فية الطائي، ومل يدركا 
من معه، ف�س����ائق دراجته اأ�س����رع باخلروج من 

املكان فتاأخر عنه القاتالن.
يف ال�س����ياق ن����ّوه ال����وزين اإىل اأن فاهم الطائي 
كان مواظب����ًا يوميًا يف �س����احة التظاهر، ويبث 
فيديوه����ات مبا�س����رة منها، ويخطب بال�س����باب 

اأي�س����ًا، كان يحلم بالعي�����ش الكرمي بوطن حر ل 
يتبع اأي دولة ويحكمه عراقيون فقط.

واأ�س����اف اأنه����م معروفون كن�س����طاء عند القوى 
الأمنية، واأ�س����ماوؤهم معروفة اأي�سًا، واأن هناك 
جهات مت�سررة ب�سكل كبري من التظاهرات هي 

من تريد اإ�سكات �سوتهم.
يذك����ر اأن ملثم����ني اثنني على دراج����ة نارية كان 
اأطلقا الر�س����ا�ش عل����ى النا�س����ط العراقي فاهم 

الطائي الأحد، يف كربالء واأردياه قتياًل.
الطائ����ي البالغ من العمر 53 عامًا، كان ي�س����ارك 
منذ الأ�سابيع الأوىل يف الحتجاجات املطالبة 
بتغيري الطبقة ال�سيا�س����ية الت����ي تتكر احلكم 
يف الع����راق من����ذ 16 عام����ًا ويتهمه����ا ال�س����ارع 

بالف�ساد واملح�سوبية والتبعية لإيران.

 عالء املفرجي

تخف���ت  ومل  احل���ر،  ال�س���وت  يخف���ت  مل 
املبادرات، اأغلبها �سخ�س���ي اأو عرب جماميع 
ثقافي���ة �س���غرية، م���ن مقارع���ة واق���ع م���ر 
ومت�س���ارع يف تعقيداته واأ�س���ئلته الكبرية. 
فق���د وج���د املثق���ف نف�س���ه بغتة، خ�سو�س���ًا 
النزي���ه منه���م، خ���ارج حفل دع���اة الطوائف 
اأ�س���حاب  واأعرا����ش  خطابه���ا،  ومروج���ي 
امل�س���اريع الوهمية واملزيفة الذين تعج بهم 
احلياة العامة. �س���حيح اإن اإنطالق �س���رارة 
ه���ذا ال���ربكان اله���ادر وال�س���جاع ج���اء على 
اأكتاف حامليه من �س���باب املناطق املهم�س���ة 
وامل�س���روقة علن���ًا من قب���ل دعاة الف�س���ائل، 
فه���م وحدهم واجهوا وب�س���دورهم العارية 
منظوم���ة حك���م متتل���ك يف خزانته���ا امل���ال 
خل���ف  وتتخن���دق  وال�س���لطة،  وال�س���الح 
عناوين كاذبة وم�ستعارة من التاريخ وهذا 
م���ن جه���ة. واأخ���رى، وهن���ا تكم���ن املفارقة 
البليغ���ة، انها، اأي الإنتفا�س���ة، مل ت�س���تاأذن 
من اأحد �ساعة توقيت انطالقتها، اأو ت�ستلف 
من روؤي���ة نخبة ثقافي���ة اأو كت���اب اأو مثقف 
م���ا ليك���ون حم���ركًا ليت�س���در واجهته���ا، بل 
ج���اءت وفق موا�س���فات �س���رخات مكتومة 
وملكاب���دات طويل���ة فجرتها وع���ود متهافتة 
وخمزية مل من �سماع تكرارها الفارغ جيل 

له عامله اخلا�ش.
الحتجاج كان لها وقفة مع بع�ش مثقفينا:

محمود عواد: الثقافُة فعاًل اإن�سانيًا 
م���ساداً

اأكرث ُما ي�س���في طابَع احليوي���ِة ع��لى ثقافٍة 
م���ا ، ه���و اأن تعت���م���َد احل�س�����وَر املرحليَّ ، 
ل اأن تن���زوَي يف جمل���داِت احلقِب وجتهَل 
ع�س���َرها ، ذلك لأنَّ الثقافَة هي الزمُن بعينه 
، ف�س���امُن حيويته���ا يق���رتُن بالوق���وِف يف 
دائ�������رِة الأزم���اِت الكوني���ِة ، ه���ذا وحَدُه ما 

يج����ي���ُز للعام���ِل يف احلق��������وِل الإن�س���انيِة 
البقاَء حيًا ، وكي ي�س���اعَف ح�س���وَره عليه 
اأن ينا�س���َل لل�خال�ِش من وه���ِم كلمِة مثقٍف 
، لك����وِن  واأن يكتفَي بت�س���ميِة نا�س���ٍط ثقايفٍّ
كلمِة مثق���ف تنطلُق من خطاٍب اإيديولوجيٍّ 
مّي���ٍت ، بخ���الِف م���ا نعي�ُس���ُه من زم���ٍن عابٍر 
اأخ���رى  و�س���عوِد   ، جام���دٍة  لإيديولوجي���ا 
�س���ائلٍة ، واليديولوجي���ا ال�س���ائلة هي الال 
ايديولوجيا بح�س���ب باومان فالب�سُر اليوم 
كرّي���اُت دٍم ف������ي ج�س���ِد ال���ّزواِل ، واجلميُع 
يتدح���رُج يف ف�س���اٍء اقت�س���اديٍّ مت�����وح�ٍش 
، ول جن���اة م���ن ذل���ك اإّل مبواجه���ِة الكارثِة 
���ها ، وتل���ك ه���ي  م���ن داخ���ِل الكارث���ِة نف�سِ
مهم���ُة الفعِل الثق���ايفِّ ال�س���ائِل ، اأي اعتماُد 
الالح�س����ِم النظ���ريِّ يف ر�س���ِدنا للواق���ِع ، 
هن���ا تكوُن الثقافُة فعاًل اإن�س���انيًا م���س���ادًا ، 
وهي بذلك تعمُل على ممار�س���ِة عمليِة الهدِم 
الآين للخطاب���اِت ، وه���ذا ما اأفرزته �س���وُح 
الحتج���اِج العراقيِّ ، فقد َعِمَلت على تفتيِت 
�س���خرِة النُّخب���ِة ، واملراهن���ِة عل���ى املخياِل 
اأ�س���بَح  به���ذا   ، في���ه  والالمفك���ر  ال�س���عبيِّ 

الن�ساُط الثقايفِّ هو اخلطاَب الإيديولوجيَّ 
ال�س���ائَل للمرحلِة ، ولي����َش املثقَف باملفهوم 
املتعارف عليه ، كذلك برَع املخياُل ال�س���عبيُّ 
يف اإطالِق �س���راِح الرمِز الدينيِّ كاحل�س���ني 
مث���اًل ، وتري���ِره من قف����شِ الأُ�س���طورِة ، 
وه���ذا ماعج���زِت النخبُة عن تقيِق ن�س���بٍة 
�س���ئيلٍة من���ه ، ل���ذا  اأن���ا بو�س���في نا�س���طًا 
ثقافّي���ًا اأق���ول اإنَّ ال�س���عَب العراق���يَّ بثورتِه 
العظيم���ِة اأعاَد النظ���َر باملع�س���كِر الثقايفِّ ، 
واأك���د على مقدرِت���ِه يف احل�س���وِر العاملّي ، 
م���ن خالل اأن�س���نِتِه لوح�ِش الع�س���ِر واأعني 
التكنولوجي���ا ، جاع���اًل منه���ا �س���وقًا عاملي���ًا 

لت�سويِق ثورِتِه للعامِل بثقٍة واإ�سرار

اأحمد �سياء: دور المثقف االنبطاحي
التقيد التهكم���ي التعميمي لثلة من املثقفني 
اأوه���ام  م���ن  فاع���اًل  اإمنوذج���ًا  ي�س���احبه 
ال�س���لطة، فاللقطة الأ�س���ا�ش ت�س���نع يوميًا 
بعيدًا عن اأي تنظري ثقايف، الأمر اّلذي بني 
اأن الواقع داخل احل���رك التزم بوثيقة الدم 
متجهًا لع�س���ر ما بعد الأيديولوجيا، وهذه 

الطريقة ه���ي الأوىل من نوعها خ�سو�س���ًا 
يف ع���راق م���ا بع���د 2003، فالتنظي���م يولد 
ب�س���كل اآين خ���ارج اأي حذلق���ة طوباوي���ة، 
وتظ���ل احلقيق���ة موخلة بكثرٍي م���ن الأفعال 
الكوين. ن�س���هد اليوم �سعود الهام�ش الذي 
يح���رك املثقف وي�س���هم يف تكوي���ن روؤيته، 
باخت�س���ار، فاعلي���ة الإدارات لها اإحداثيات 
هامة. بالوقت الذي ن�سهد حراكات متنوعة 
له���ا اغرا����ش الإ�س���الح الزائ���ف، ل ينف���ك 
املتظاهرون من تاأ�سي�ش جبهة م�سادة وهو 
الفعل ال�س���لمي الأكرث جماًل وحرية. حيث 
يخف���ق الآخر وينجح املتفره���د. الغرا�ش 
الأه���م للمثقف دائم���ًا حيازته على ت�س���دي 
امل�س���هد فمثاًل املظاهرات التي �س���بقت هذه 
الث���ورة كانت ت���دار باأياٍد ثقافي���ة مما عجل 
موتها امل�س���روط ببيعه���ا و / اأو البقاء فيها 
خارج خانة اجلماهري. الأخطاء املمكنة يف 
الرحل���ة الثورية هذه ت�س���ارك العراق اإذ اإن 
اجلوع م�س���در دميومة هذه الثورة. فدور 
املثق���ف خج���ول اأزاء ال���دم، والك���م الهائ���ل 
م���ن ال�س���هداء واجلرح���ى، حي���ث ين���اط له 

حاليًا تاأكيد فاعليات واأن�س���طة موؤ�س�ساتية 
من قب���ل املثقفني عينهم . وهن���ا ل اأود ليان 
احلالت ال�س���لبية املثقف لك���ن، الهلع وراء 
الأموال ديدن هذه الطبق���ة واأعني البع�ش 
. فت�س���ريحات املثقف���ني اأنه���م مع ال�س���لطة 
لي�س���ت بالأمر اجلدي���د، فتعودن���ا اأن يكون 
ه���ذا الكائن امله���زوم متعاونًا م���ع اأجندات 
الدم، ولتاريخ لي�ش بالبعيد جند ا�سطفاف 
املثق���ف م���ع النظ���ام ال�س���دامي الفا�س���ي ، 
وهنا �س���نطرح �س���وؤاًل هل اأن �س���لطة راأ�ش 
امل���ال هي م���ن تدف���ع املثق���ف اإىل الجنرار 
وراء ال�س���لطة، اأم اأن املثقف بطبيعته يحب 
اأن يك���ون واجه���ة اإعالمي���ة له���ذه ال���ذوات 

القمعية؟ 

د.جواد الزيدي: م�ساركة المثقف 
كانت جادة وحقيقية

م�س���اركة املثق���ف كانت ج���ادة وحقيقية من 
خ���الل ال�س���تمرار يف البح���ث ع���ن حلظ���ة 
م���ع  الدائ���م  والتواج���د  للتعب���ري  جدي���دة 
يف  املعن���وي  الدع���م  وتق���دمي  املحتج���ني 
الن�س���ح والتوجي���ه وتق���دمي روؤى تف�س���ر 
وت�سرح م�س���تقبل هذا احلراك واخلطوات 
الواجب اتخاذها من اأجل تقيق ال�سالح 
العام �س���ارك فيها مفكرون واأدباء وفنانون 
واإعالمي���ون وخل���ق راأي ع���ام لتبن���ي تل���ك 
الثقافي���ة  الإدارة  ع���ن  ف�س���اًل   ، املطال���ب 
الناجح���ة الت���ي ق���ام به���ا البع�ش لي�س���ال 
�س���وت املحتجني للعامل من خالل �س���حيفة 
معربة غ���ن طبيعة هذا الفع���ل الحتجاجي 
واإن�س���اء اإذاع���ة حملية خا�س���ة به���ذا الفعل 
، مم���ا حق���ق اإع���ادة الثقة باملثق���ف العراقي 
وفاعليته الجتماعية املطلوبة . وهنا ميكن 
تلم����ش ذلك م���ن خالل احت�س���ان اجلماهري 
يف �ساحات العت�سام للمثقف بتخ�س�ساته 
املختلفة واللجوء اإليه اأحيانًا للم�ساعدة يف 

يف تقييم طبيعة هذا احلراك .

مثقفون: ال�سعَب العراقيَّ بثورتِه العظيمِة اأعاَد النظَر 
بالمع�سكِر الثقافيِّ ، واأكد على مقدرِتِه في الح�سوِر

�سقيقه : كاميرات العتبة الح�سينية ر�سدت القتلة.. وعلى ال�سرطة مراجعتها

ابن ال�سهيد فاهم  الطائي:  قتلوه ولو قتلوا 100 األف منا ما نرجع
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 مظفر النواب 
هذوله احنه
�سرجنه الدم

عله ا�سهيل ال�سِكر..
ي�سعود

خلًينه زهر النجوم..
من جدم احلوافر �سود

تتجادح عيون اخليل
وعيون الزمل بارود

وياخذنه الر�سن لل�سم�ش
من زود الفرح ونزود

ي�سعود احنا عيب انهاب يا بريغ 
ال�سرجًيه

هذي ي�سامغ الثوار تربج نار حربٌية
حزمنه افالك دم ي�سعود

يتالله الف�سك بيها
لو ن�َسنه عرج ثوار

كومو ..نكوم، نفنيها
ن�ساكيها ابخناجرنه
اتتالعبلك لعب بيها

واتهل املناجل بي�ش
كل الدنيا ت�سويها

يبببببا�بببببسبببببعبببببود 

 عامر موؤيد 

بوجود  انت�سرت  التي  الخ��ب��ار  بعد   
البع�ش  قبل  من  اخل�سراء  لعبور  نية 
املعت�سمني  جميع  م��ن  ال��رف�����ش  ج��اء 

واملنتف�سني يف �ساحة التحرير.
غ�ست  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع   
باملطالبات العامة باأهمية الإبقاء على 
�سلمية الحتجاجات وتقيق املطالب 

من �ساحة التحرير.
 ك��ل ه���ذا ال��ت��ح��رك مل ي��ك��ن ب��ع��ي��دا عن 
املثقفني  وك��ذل��ك  الفاعلني  النا�سطني 
ها�ستاك  ن�سروا  ال��ذي��ن  والع��الم��ي��ني 
���س��رورة  اىل  اإ���س��ارة  يف  "�سلمية" 

البقاء يف �ساحة التحرير.
�ساحة  معت�سمي  م���ن  ���س��در  ب��ي��ان   
التحرير حيث ا�سرتك يف كتابة البيان 
�ساحة  يف  امل���وج���ودة  اخل��ي��م  م��ع��ظ��م 

التحرير واملناطق القريبة منها.
ال�سهداء  "دماء  اأن  البيان  وت�سمن   
ال���ط���اه���رة ال���ت���ي ���س��ال��ت يف جم���زرة 
العز  ببغداد  وال�سنك  اخل��الين  �ساحة 
الأبية  النا�سرية  يف  وقبلها  واملجد، 
احل�سني،  وكربالء  الأ�سرف  والنجف 
الثائرة،  ال�سابرة  حمافظاتنا  وبقية 
ُت��ل��زم��ن��ا ب��ال��وف��اء ل��ه��ا، وامل�����س��ي على 
املطالب  تبني  على  والتعاهد  درب��ه��ا، 
ال��ت��ي اأُري���ق���ت م���ن اأج��ل��ه��ا. وق��ل��ن��اه��ا 
للحياة  لع��ودة  اليوم  ونقولها  �سابقًا 
الطبيعية ال بعودة الوطن الذي اأراده 

ال�سهداء"0
العراقي  ال�سعب  اأجن��ز  "لقد  وت��اب��ع   

بدماء اأبنائه الزكية اأوىل خطواته نحو 
تقيق اأهداف ثورة ت�سرين العظيمة، 
ال�ستقالة،  على  الع�سر  �سفاح  واأجرب 
امل�سابني  واآلف  ال�سهداء  مئات  بعد 
وامل��ف��ق��ودي��ن،  املعتقلني  م��ن  ومثلهم 
اخلالدة  احل��ري��ة  مل�سرية  وا�ستكماًل 
العراقي،  ال�سعب  اأب��ن��اء  ب��داأه��ا  التي 
ال�سيا�سية  الطبقة  تذكري  نعيد  فاإننا 
�سخ�سية  اأي  ب��اأن  الفا�سدة،  احلاكمة 

رئا�سة  لتويل  الفا�سدة  الطبقة  تقدمها 
ال�سروط  عليها  تنطبق  ول  ال���وزراء 
وامل���وا����س���ف���ات ال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا اأب���ن���اء 
ال�ساحات  �سفر  يف  الغيارى  ال��ع��راق 
للقا�سي  معروفة  باتت  والتي  الثائرة 
والداين وال�سغري والكبري وامل�سوؤول 
قبل  من  مرفو�سة  �ستكون  وامل��واط��ن 
على  اإ���س��رارك��م  واإن  ب��ل  املنتف�سني، 
الدفع  خ��الل  من  ال�سارع  نب�ش  ج�ش 

باآخر  اأو  ب�سكل  مرتبطة  ب�سخ�سيات 
اأ�سبح  الدموي،  ونظامكم  باأحزابكم 
من  �سبل  لأ�سغر  حتى  مك�سوفة  لعبة 

اأ�سبال هذِه الثورة".
اأ�ساليب  ك��ل  ف�سلت  اأن  "وبعد  وذك��ر 
ال��ع��ن��ف و الإج�������رام ب��ح��ق ال�����س��ع��ب 
وا�سحًا  بات  ثورته،  اإنهاء  يف  الثائر 
الفر�ش  ينتهزون  ال��ع��راق  ط��غ��اة  اأن 
وي��ح��ي��ك��ون امل����وؤام����رات ل��ت��ربي��ر قمع 

خالل  من  عليها  والإج��ه��از  النتفا�سة 
الدفع باجتاه حرف م�سار ال�سلمية اإىل 
لإعطائهم  وجتنبًا  والت�سادم،  العنف 
والإج���رام،  للقتل  والذريعة  الفر�سة 
فاإننا ندعو �سبابنا يف املحافظات كافة 
للدعوات  والنتباه  احلذر  توخي  اإىل 
يف  وال��ب��ق��اء  وال�سائعات،  امل�سبوهة 
بهم كل يف  التظاهر اخلا�سة  �ساحات 
حمافظته، وعدم الجنرار اىل خمطط 

من  ل��ه  ُي���روج  م��ا  وخ�سو�سا  العنف، 
دخول للمنطقة الغرباء )اخل�سراء(".

�ساحة  يف  وزع  ال����ذي  ال��ب��ي��ان  ه���ذا   
التحرير مل يكن خمتلفا عن راأي غالبية 
املعت�سمني الذين اقرتح بع�سهم اقامة 
اجلمهورية  ج�سر  على  ب�سري  �سد 

وال�سنك ملنع عبور املخربني.
مايعرف  اأو  ال��رتك��ي  املطعم  من�سة   
اأم�ش  اأول  ليلة  ن��داًء  اأطلق  اأحد  بجبل 

وجاء فيه: 
يف   اأح����د  ج��ب��ل  م��ن�����س��ة  م���ن  " ن����داء 
يا  اكتوبر،  ابناء  يا  التحرير..  �ساحة 

�سبابنا املنا�سل . 
 ل م�سلحة للثوار يف دخول اخل�سراء 
عدم  يرجى  ميثلنا،  ل  ذلك  يفعل  ومن 
اإىل  تدعو  التي  لالأ�سوات  ال�ستماع 
العنف.  باقون يف �ساحاتنا وا�سرابنا 
وت�����س��ع��ي��دن��ا ال�����س��ل��م��ي ح��ت��ى ع���ودة 

الوطن. 
ال��ت��ي  ب�سلميتنا  ن��واج��ه��ه  وق��م��ع��ه��م 
حليف  وال��ن�����س��ر  غ���ريه���ا،  ����س���الح  ل 

العراقيني"0
 هذه النداءات التي �سدحت يف �ساحة 
يوم  اإيجابيا  التحرير عك�ست بظاللها 
ال��ورد  املتظاهرون  وزع  حيث  ام�ش 

على ابناء املحافظات القادمني.
ي���ك���ت���ِف امل���ح���ت���ج���ون ع��ن��د   ك���ذل���ك مل 
ه���ذا احل���د ب��ل ق��ام��وا ب��ت��اأم��ني ج�سر 
غلقه  خ��الل  م��ن  وال�سنك  اجلمهورية 
اجل�سر  بداية  من  ال�سائكة  بالأ�سالك 
قيام  من  وخوفا  املحتجني  تدفق  ملنع 

البع�ش بالعبور.

�سعار "ال�سلمية" يطغى على االحتجاج العراقي

اخل�سراء   اإىل  نعر  لن  اأحد":  وجبل  التحرير  "معت�سمو 

 ما�ش القي�سي

بائع �س���اي ل ميلك �س���وى ب�س���طة �سغرية يف 
منطق���ة العروب���ة ا�ست�س���هد ي���وم اخلمي����ش ٣ 

اأكتوبر
 ك�س���ك يحت���ل موقعه �س���امدا كل ي���وم لريوي 
عط����ش امل���ارة وه���م يف طريقه���م للخو�ش يف 
م�س���اغل حياته���م اليومي���ة، بكوب )ا�س���تكان( 
م���ن ال�س���اي، طق�ش مقد�ش ل���دى كل عراقي قد 
يقف ليحت�س���ي بع�س���ا منه، وه���و يالطف ذاك 
البائع الب�س���يط الدمث �س���احب الروح املرحة 
الودودة، الذي يجد يف هذا العمل املتوا�س���ع 
منب���ع قوته وا�س���تمرار حياته معي���ال به افراد 
ا�س���رته، ولك���ن كيف لوطن جتثم على �س���دره 
خملفات احلروب والنزاعات ان يرتكه و�ساأنه 

لي�سرتزق بكامل حريته؟!  
لعلها ترحل كما  ان احب اجزائي،  "�ساأحاول 
رح���ل كل �س���يء احببته" عبارة حني ن�س���معها 
تلمح يف افق خميلتنا �س���ورة مقولبة جاهزة 
ل�س���خ�ش م���ن الطبق���ة الربجوازي���ة الثقافية، 
الت���ي يتغن���ى ا�س���حابها لي���ال نه���ارا باأق���وال 
وعب���ارات ابطال ق�س����ش كتبه���م، لكنها كتبت 
كر�س���الة وداعية ملهزلة احلياة من قبل ان�س���ان 
ب�سيط يف ايامه الخرية، روح راأت يف جموع 
املثقفني من حولها بعدا اآخر تتوق له وتود لو 

تنغم�ش يف اعماقه.
 اجمد مال���ك البديري، م���ن مواليد 1992، من 
�سكنة منطقة ال�س���كان يف حمافظة القاد�سية،  
يعمل كا�س���با يف ك�س���ك خا�ش لبيع ال�ساي يف 
�س���احة العروب���ة، ل ميل���ك �س���وى ه���ذا العمل 
لإعال���ة عائلت���ه، تعر����ش اجم���د قبل اي���ام من 
ان���دلع الحتجاج���ات اىل تع���د م���ن قب���ل قوة 

ت�س���تهدف رفع التجاوزات، وكاأن طرق وازقة 
امل���دن �س���الكة منظمة معبدة، ومل تتبق �س���وى 
تل���ك الك�س���اك لإزالته���ا،  ل يكرتث���ون حلج���م 
املاأ�س���اة التي �س���تخلفها  ت�س���رفاتهم، اذ قاموا 
بهدم الك�س���ك الذي يعني لأجمد وا�سرته حياة 

باأكملها.
 مل يكن �س���ديقا لأجمد لك���ن جمعه معه موقف 
ان�س���اين جمي���ل وطري���ف يف احد املنا�س���بات 
الثقافية، التي قد ل متت لل�سهيد ب�سلة، موقف 
ل ميك���ن ان يف���ارق خميلت���ه "ل�س���ت �س���ديق 
اجم���د منذ فرتة طويل���ة لكني �س���اهدته عندما 
اقم���ت معر�س���ا للكت���اب يف ح���ي العروبة منذ 
�س���هرين، �س���اهدته يرف���رف مثل م���الك حامال 
بيده )قوري( ال�س���اي ويعرب ال�س���وارع وكاأنه 
يف نزه���ة يومي���ة، اىل الن اتذكر اول لقاء يل 

معه حني �س���افحني، كان هناك و�سم على يده، 
�س���األته عنه فاأجابني بانه لهتل���ر، فاأخربته انه 
رم���ز للنازية وعل���ى اثرها مازحت���ه بقويل )ل 
ميك���ن ان تهاج���ر اىل اوروبا بهذا الو�س���م ان 

كانت لديك نية الهرب من هنا(".
" اطمئ���ن، ان���ا �س���وف اعي����ش هن���ا وام���وت 
هن���ا، وانا بائع لل�س���اي!" رد فكاه���ي بارد يف 
مظه���ره، موج���ع ح���ارق يف جوه���ره، ل�س���اب 
يف مطل���ع عم���ره ل���ه احل���ق يف العي����ش مثل���ه 
مث���ل باق���ي اقرانه يف وطن���ه ولكنه م�س���لوب 
احل���ق والكرامة، ال ارادة احلياة مل ت�س���تطع 
�س���وائب الزمن ان ت�س���لبه اياها، عقب �سديقه 
حمم���د قائ���ال: "بع���د م���رور اي���ام م���ن اقامتي 
للمعر�ش انده�س���ت كثريا عندما جاءين اجمد 
يف ذلك امل�س���اء مع �س���ديقه ليقدمني له وكاأين 

اآخر فيل�س���وف يف هذا الع�س���ر، طالبا مني ان 
اتدث له عن نيت�س���ة وموت الل���ه"، ويختتم 
متاأ�س���فا بقول���ه: "نع���م قد م���ات الل���ه وماتت 
املرجعي���ة ول يوج���د حي  منهم بعد �س���ديقي 
ليذهب���وا اىل اجلحي���م"، معلق���ة م���ن معلقات 
الديوانية على جدران قلوب اهلها كما ي�س���فه 

حممد.
 �س���ارك اجم���د يف النتفا�س���ة بج���وار اخوته 
املتظاهرين يف الديوانية من بدء الحتجاجات 
مطلع اكتوبر املا�س���ي ول�سوء حظه الدنيوي، 
انه كان اول ال�س���حايا البرياء الذين �سقطوا 
�س���هداء ويقول حمم���د يف هذا ال�س���دد: "كان 
اكتوب���ر   ٣ ي���وم  يف  للتظاه���ر  مهي���اأ  اجم���د 
وتديدا يف ال�سوق املوؤدية ل�ساحة العروبة، 
يف ه���ذه الثن���اء اقتح���م رج���ال الم���ن او م���ا 
ي�سمون بقوات مكافحة ال�سغب املكان، وبداأوا 
باط���الق الر�س���ا�ش احل���ي عل���ى املتواجدين، 
�سقط احدهم �سهيدا حينها و�سعر اجمد تباعا، 
ان كل مبادئ���ه ق���د نزفت من تاريخ وح�س���ارة 
واع���راف، كلها �س���ارت يف عروقه لتخرج على 
هيئة �س���رخات �سد الظلم"، �س���رخات بوجه 
من ل ميلك �س���يئا من ال�س���رف ويعق���ب قائال: 
"كان يود اجمد ان يدخل يف جوف �س���ديقه 
ليحيا من جديد لكن ايادي الغدر طالته قبل ان 
يكمل ق�س���مه، قد قتل وكاأنه جمرد حدث �سائك 

و�سط اعالم كاذب فقط لأنه عراقي"!.
 املج���د يتبل���ور يف ا�س���مك يا اجم���د، فانت من 
ته���ب ملجدنا حي���اة حني يقال بانك )ا�س���م على 
م�س���مى(، فكيف ان كنت �سانع جمد وطن على 
و�س���ك النهو�ش بكربيائه املعتاد بف�سل عزتك 
�س���موك وجم���دك، ان���ت وكل من �س���اركك هذا 

احلراك الوطني امل�سرف.

رحل عن اأر�سنا... ليقدم ال�ساي متجواًل بني املالئكة!

اأجمد مالك البديري.. وحكاية فرا�سة حلقت يف ال�سماء

 متابعة االحتجاج 

طالب متظاه����رون يف الديوانية، 
اأم�ش الثالث����اء، مبحاكمة املحافظ 
�س����رطة  وقائ����د  ال�س����عالن  زه����ري 
ارت����كاب  بته����م  ال�س����ابق  املدين����ة 
املتظاهري����ن  بح����ق  "جم����ازر" 
ال�س����لميني. وقال املتظاهر �سامي 
عبد الر�س����ا ، اإن "املحافظ احلايل 
زهري ال�سعالن جاء ب�سفقة من قبل 
جمل�ش املحافظة املنحل وبطريقة 
غ����ري �س����رعية وه����و غ����ري موؤه����ل 
للمن�س����ب، وت�سبب اأي�س����ًا باإراقة 
دماء �س����بابنا بال�س����رتاك مع قائد 
ال�سرطة ال�سابق فرقد العي�ساوي، 
وهذه الأ�س����باب تدعون����ا للمطالبة 
جزاءه����م  لينال����وا  مبحاكمته����م 

الع����ادل".  واأ�س����اف اأن "املحافظ 
بتوجيه����ات  يعم����ل  كان  ال�س����ابق 
حزبي����ة وغ����ري كفوء، وقد ت�س����بب 
باإهدار امل����ال الع����ام، واليوم تعاد 
الكرة من جديد بوجود ال�س����عالن 
رغم عدم وجود جمل�ش للمحافظة، 
ال����ذي يعد من اأ�س����باب عرقلة عمل 

احلكومة املحلية".  
وكان الق�س����اء، ق����د اأ�س����در اأوامر 
اعتق����ال بح����ق املحاف����ظ ال�س����ابق 
�س����امي احل�س����ناوي، نفذها بحقه 
القاد�س����ية،  تقيق����ات  مكت����ب 
بتهم����ة اإهدار امل����ال العام اإ�س����افة 
اإىل �س����دور حك����م ق�س����ائي بحجز 
اأم����وال رئي�����ش جمل�����ش املحافظة 
املنح����ل جب����ري اجلبوري، ف�س����اًل 
عن مذك����رات قب�ش بحق����ه وبحق 

اأم����ني �س����ر املجل�����ش.  م����ن جانبه 
ق����ال املتظاه����ر ح�س����ن الع����وادي 
الديواني����ة  يف  "املتظاهري����ن  اإن 
يطالبون بالق�سا�ش من املحافظ 
ال�س����ابق  املجل�����ش  واأع�س����اء 
املنح����ل، كم����ا ل نن�س����ى الن����واب 
الذي����ن مل جنده����م يتقرب����ون من 
معان����اة املواطن ب�س����بب الف�س����اد 
و�سراعات ال�س����يطرة على دوائر 
الع����وادي،  وهاج����م  الدول����ة".   
امل�س����ني  ب�"ال�س����مت  و�س����فه  م����ا 
لن����واب الديواني����ة يف الربمل����ان، 
ث����اين  ت�س����جل  حمافظ����ة  جت����اه 
اأعلى م�س����توى م����ن الفقر ونق�ش 
اخلدم����ات عل����ى م�س����توى البالد، 
ف�س����اًل عن غيابهم خ����الل الأحداث 
الت����ي �س����هدتها املحافظ����ة وما نتج 
عنها من �س����قوط عدد من ال�سهداء 
املتظاهري����ن  ب����ني  واجلرح����ى 
م����ن  اإياه����م  ال�س����لميني"، حم����ذرًا 
"حماول����ة الع����ودة اإىل املحافظ����ة 
بالوع����ود  اجلماه����ري  ل�س����تغفال 
اأو  ال�س����بي�ش  وفر�����ش  الكاذب����ة، 
التعيين����ات،  معام����الت  ا�س����تالم 
وغريها مما يفعلونه عند كل فرتة 
انتخابية".  ويطالب املتظاهرون 
املحاف����ظ  باإقال����ة  الديواني����ة  يف 
زه����ري ال�س����عالن، يف ظ����ل وج����ود 
ع�س����رات الدعاوى الق�س����ائية �سد 
�س����باط يف �س����رطة املحافظة بتهم 

قتل متظاهرين.

احتجاجات الديوانية.. مطالبات مبحاكمة 
املحافظ وم�سوؤول كبري بتهم ارتكاب "جمازر"


