
 متابعة االحتجاج 

يف  عراقي���ة  طبي���ة  م�ص���ادر  ك�صف���ت 
وزارة ال�صح���ة بالعا�صمة بغداد، يوم 
اخلمي����س، ع���ن ارتفاع ح�ص���يلة قتلى 
التظاه���رات العراقي���ة من���ذ انطالقتها 
اإىل 511 قتي���اًل، بينه���م م���ا ال يقل عن 
50 �صخ�صًا دون �ص���ن الع�صرين عامًا، 
ف�صاًل عن اإ�صابة وج���رح اأكرث من 21 
األف عراقي اآخري���ن، وتت�صدر بغداد، 
وكرب���الء،  والنج���ف،  والنا�صري���ة، 
والب�صرة، ومي�صان، قائمة اأكرث املدن 

العراقية يف عدد القتلى.
عملي���ات  ا�صتم���رار  م���ع  ذل���ك  ياأت���ي 
االغتيال التي تطاول نا�صطني عراقيني 
يف التظاه���رات، م���ع تاأكي���د ال�صرط���ة 
موا�صلته���ا ت�صجيل اختف���اء نا�صطني 
اآخري���ن يف بغداد وجنوب���ي البالد، اإذ 
اأُعلن ليلة االأربعاء، عن اغتيال النا�صط 
الب���ارز ع���الء اجلي���زاين، واختط���اف 
نا�ص���ط اآخر يدع���ى �صلمان خ���ر الله، 

وكالهما يف العا�صمة بغداد.
ومتظاه���رون  نا�صط���ون  ويته���م 
عراقي���ون ملي�صيات م�صلح���ة مرتبطة 

عملي���ات  وراء  بالوق���وف  باإي���ران، 
االغتيال واخلطف وقمع املتظاهرين، 
باأ�صاليب وط���رق عدة، وذلك بالتزامن 
مع تخفي�س الق���وات االأمنية العراقية 
وترة القمع ا�صتجابة ل�صغوط دولية 
واأممي���ة عل���ى احلكوم���ة، م���ن بينه���ا 
وقف ا�صتخدام قناب���ل الغاز اأوكرانية 
ال�صن���ع، الت���ي ت�صببت ب�صق���وط عدد 

كبر من القتلى.
ولالأ�صب���وع ال�صاد����س عل���ى التوايل، 
حتظ���ر احلكومة عل���ى وزارة ال�صحة 
االإع���الن ع���ن اإح�صائي���ة تتعل���ق بعدد 

ال�صحافي���ني  دخ���ول  اأو  القتل���ى 
واملنظم���ات احلقوقي���ة دوائ���ر الط���ب 
الع���ديل، غ���ر اأن م�ص���وؤواًل عراقيًا يف 
وزارة ال�صح���ة ببغداد، اأك���د اأن العدد 
امل���درج لديه���م م���ن قتل���ى التظاهرات 
ه���و 511 حت���ى االأربع���اء، م�صت���دركًا 
باأن هناك قتلى نقل���وا للمقابر من قبل 
ذويه���م ومل ي�صل���وا اإىل امل�صت�صفيات، 

خ�صو�صًا يف مدن جنوبي العراق.
واأك���د اأن م���ن ب���ني القتل���ى نح���و 50 
متظاه���را دون �ص���ن الع�صري���ن عام���ًا، 
ق�ص���وا خالل التظاه���رات، اإ�صافة اإىل 
7 فتيات حتى االآن يف بغداد، وواحدة 
يف الب�صرة بداية التظاهرات، م�صرًا 
اإىل اأن �صب���ب الوف���اة كان مثبت���ًا ب���ني 
اإطالق ن���ار حي على الراأ����س وال�صدر 
والظهر، وقنابل غ���از اأ�صابتهم ب�صكل 
مبا�ص���ر، وح���وادث طعن اأف�ص���ت اإىل 
يف  ج���رت  ده����س،  واأخ���رى  امل���وت 
الب�صرة مطلع اأكتوبر/ت�صرين االأول. 
واأك���د اأن عدد امل�صابني واجلرحى بلغ 
اأك���رث م���ن 21 األف عراقي، غ���ادر اأكرث 

من الثلثني منهم امل�صت�صفيات.
م���ن جهته���ا، اأعلن���ت االأمم املتح���دة، 
االأربع���اء، مقت���ل 424 �صخ�ص���ًا عل���ى 
االأق���ل واإ�صاب���ة 8758 اآخرين خالل 
ذل���ك  ج���اء  بالع���راق.  االحتجاج���ات 
حق���وق  مكت���ب  اأ�ص���دره  تقري���ر  يف 
االإن�ص���ان التابع لبعث���ة االأمم املتحدة 
مل�صاعدة الع���راق )يونام���ي( بعنوان 
التحديث  الع���راق:  يف  "املظاه���رات 
الث���اين"، عن الف���رة ب���ني 5 ت�صرين 

الثاين و9 كانون االأول 2019.
وق���ال التقري���ر، اإن���ه "من���ذ 1 اأكتوبر 
املظاه���رات  خ���الل  العن���ف  ت�صب���ب 
يف مقت���ل 423 �صخ�ص���ًا عل���ى االأقل، 
واإ�صابة ما ال يقل عن 8758 مبن فيهم 

اأفراد من قوات االأمن العراقية".
اجلرح���ى  ع���دد  "ي�صم���ل  واأ�ص���اف: 
املذكور من �صقطوا يف الهجمات التي 
�صّجلتها بعث���ة االأمم املتحدة مل�صاعدة 
الع���راق". وتاب���ع: "وال ي�صم���ل ه���ذا 
الع���دد اآالف املتظاهري���ن الذين تلقوا 
اأخ���رى؛ ال  اإ�صاب���ات  الع���الج ج���راء 
�صيم���ا الناجتة ع���ن ا�صتن�ص���اق الغاز 
امل�صيل للدم���وع، وت�ص���ر التقديرات 
اىل اأن ه���ذه االأع���داد ق���د و�صلت اإىل 
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حق���وق  "انته���اكات  اأن  اإىل  واأ�ص���ار 
االإن�ص���ان واالإ�ص���اءات م�صتم���رة مب���ا 
يف ذل���ك اال�صتخ���دام غ���ر امل�ص���روع 
وغ���ر املنا�صب للق���وة؛ �صوء املعاملة 
االإجرائي���ة  احلق���وق  وانته���اكات 

للمتظاهرين املعتقلني".
وق���ال النا�ص���ط حم�ص���ن الطب���اخ من 
حمافظ���ة املثن���ى، اإن املتظاهرين يف 
اأن  ق���رروا  اجلن���وب  م���دن  خمتل���ف 
يك���ون الي���وم اجلمع���ة، يوم���ًا لتاأكيد 
املطال���ب والتحذير من تالعب القوى 
ال�صيا�صي���ة ومراهنته���ا عل���ى عامَل���ي 

الوقت والعنف..
من جه���ة اخ���رى ال ت���زال  »ع�صابات 
و�ص���ط  ومت���رح  ت�ص���رح  الك���وامت« 
ح���د  و�ص���ع  ع���ن  ال�صلط���ات  عج���ز 

لتل���ك العملي���ات التي وزع���ت الرعب 
ب���ني �صف���وف املواطن���ني يف االأي���ام 
االأخ���رة. وبا�صتثناء بي���ان اأ�صدرته 
ال�صلطات االأمنية يف حمافظة كربالء 
عل���ى خلفية اغتي���ال النا�ص���ط املدين 
فاه���م اأب���و كل���ل الطائي توع���دت فيه 
االأجه���زة  تلت���زم  اجلن���اة،  مبالحق���ة 
االأمني���ة يف بغ���داد ال�صم���ت حيال ما 
عملي���ات  م���ن  العا�صم���ة  يف  يج���ري 
اغتي���ال واختط���اف للنا�صطني. وكان 
اأ�صقاء الطائي هددوا اجلهات االأمنية 
والقائم���ني على العتبت���ني احل�صينية 
والعبا�صي���ة يف كربالء بالرد يف حال 
مل يت���م الك�صف عن اجلن���اة خالل 48 

�صاعة.
حق���وق  مفو�صي���ة  ع�ص���و  وك�ص���ف 
االإن�ص���ان عل���ي البيات���ي ع���ن ازدي���اد 
النا�صط���ني  �ص���د  االغتي���ال  ح���االت 
يف االأي���ام االأخ���رة. وق���ال البيات���ي 
خ���الل  "م���ن  االأو�ص���ط«:  ل�»ال�ص���رق 
مراقبتنا ومتابعتن���ا، هناك زيادة يف 
عدد عملي���ات االغتيال التي ت�صتهدف 

النا�صطني بالذات".
مل  »االغتي���االت  اأن  اإىل  واأ�ص���ار 
الفتي���ات، وه���ذا  ت�صل���م منه���ا حت���ى 
موؤ�ص���ر خطر عل���ى ال�صع���ف االأمني 
واأجهزتها  للحكومة  واال�صتخباراتي 
وموؤ�ص�صاته���ا االأمنية التي تقع عليها 
م�صوؤولي���ة حماية املواطن���ني، �صواء 
من النا�صط���ني اأو غرهم. وهي كذلك 
مطالب���ة بالك�صف عنهم وتقدميهم اإىل 

الق�صاء لينالوا جزاءهم العادل«.
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ويف كل زاوي����ة مظه����ر للتكافل االجتماع����ي واالثرة التي 
تنت�ص����ر على اخل����وف والردد والفقر اي�ص����ًا. فالع�صرات 
من ال�صيدات وال�صابات وكبار ال�صن من خمتلف ال�صرائح 
االجتماعي����ة والثقافي����ة ينغم�ص����ون يف ان�صغ����ال اإن�صاين 
املنتف�ص����ني واملعت�صم����ني  م����ن حاج����ات  بتاأم����ني جان����ب 
واملت�صامن����ني وال����زوار الذي����ن يري����دون االحت����كاك مب����ا 
ي�صمع����وه ع����ن مظاه����ر اجل�ص����ارة والتكاف����ل والفرح يف 

العطاء.
 اإن ال�صاح����ة �ص����ارت ميدان����ا للمقارن����ة بني الطبق����ة التي 
جفف����ت احلياة م����ن مناب����ع عطاءاتها واأغرقته����ا باجلهالة 
والرثاث����ة واالنحدار، واجليل ال����ذي نف�س عنه اوحالهم، 
وقرر ان ال�صاعة حانت للتحول وك�صف امل�صتور واملنفتح 
عل����ى عامل جدي����د يتوه����ج يف جنباته كل ما ه����و ان�صاين 

وح�صاري يوؤ�صر للم�صتقبل.
 مل يج����د �صباب التحري����ر يف معاين االب����داع من حولهم، 
�ص����وى جانبًا من امل�صهد. فابتكروا ج����دارًا للجانب االآخر 
م����ن امل�صه����د.  ج����دار ُتن�ص����ر علي����ه �ص����ور لرم����وز الف�صاد 
وف�ص����الت منظومة افكارهم التي جتاوزها الزمن، الزمن 
الذي �صار ملك ال�صبيبة املنتف�صة وداللة قيامتهم. مل يكن 
اجل����دار من اإيحاء ف����رد او توجيه جماعة بعينها. انه مثل 
كل م����ا يف ال�صاحة من  اكت�ص����اف العقل واخللق اجلمعي. 
وق����د يكت�صف ا�صياد ال�صاحة من ال�صابات وال�صباب ان كل 
اجل����دران على امت����داد �صاحات احلري����ة يف البالد التكفي 
حاوي����ة ملن انتزع����وا منا وطن����ًا وبددوا م����ن حياتنا زمنًا 

غابت عنه اب�صط مظاهر احلياة التي تليق بالب�صر. 
 مل يك����ن عفوًا اختيار اول �صور رم����وز املرحلة الفا�صدة، 
فاالإع����الن ع����ن خيارات القي����ادات التي ال تري����د االعراف 
بالهزمي����ة لبدائل رئي�س الوزراء امل�صتقيل، او من اأوحوا 
لغرهم لت�صويقهم ولو من باب الدعابة باعتبارهم من بني 
البدائل العدمية الفائ����دة.  رمبا كان اجلدار ي�صتنكف عن 
حمل �صور بع�صهم، لعمق العط����ب ال�صيا�صي واالأخالقي 
ال����ذي يحي����ط به����م ومي����رغ �صرته����م املتلون����ة وكبائر ما 

تنطوي عليه. 
 كان عل����ى �صباب التحرير ان يدققوا يف ال�صور والرموز 
املختارة جلدار الف�صيحة الذي ابتكروه. فلي�س كل فا�صد 
مرت�����س متمرٍغ يف اوحال الرذيل����ة ال�صيا�صية ي�صتحق ان 
يج����د مكانًا ل����ه اىل جانب رموز ال تتنازل ه����ي نف�صها عن 
�صويتها ودوره����ا وا�صتحقاقها املتميز ليجاورها غر من 
هو مبكانتها. على مبدعي التحرير وبناة م�صتقبل العراق 
ان ياأخذوا باالعتب����ار ان الفا�صد اي�صًا مهما فاحت رائحة 

ف�صاده  يحرم موقعه و�صرته ولن يتنازل عنهما..!
 اجل����دار وه����و ي�صتقبل الرم����وز يريد االحتف����اء بها دون 
ان ياأب����ه للتوقف كث����رًا عن����د املراك����ز واالأدوار. فمهاجع 
ال�صجن����اء العاديني ال تفرق ب����ني ف�صاد �صجني واآخر،  وما 
ه����و جدير باملتابعة مدى انك�ص����ار الواحد عن االآخر وهو 

ُي�صاق اىل غرفته االنفرادية اأو جوار غرفة االعدام.
 وال ينبغ����ي لق����ادة املرحل����ة القادمة ال����واّلدة التوقف عند 

ردود افعال �صيوف اجلدار. 
عليهم ا�صرجاع حكمة ال�صاعر املتنبي  وهو ين�صد:
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اأك���دت منظم���ة هيوم���ن رايت����س ووت�س يف 
بي���ان لها ن�ص���ر ام�س  اخلمي����س على وجوب 

وقف القتل يف العراق.
وذك���ر البي���ان ال�صادر ع���ن رايت����س ووت�س 

قول���ه: اإن���ه "م���ع دخ���ول االحتجاج���ات يف 
الع���راق �صهره���ا الثالث، تتزاي���د االعتقاالت 
وعملي���ات اختط���اف املتظاهري���ن وقتله���م"، 
م�صيفًا "لك���ن بدل حماي���ة املتظاهرين، وهم 
بغالبيته���م يحتج���ون �صلمي���ًا يف ال�ص���وارع، 
بع����س ق���وات االأم���ن ه���ي الت���ي تهاجمه���م 

وتقتلهم".
واأف���اد البيان باأنه "كان رئي�س الوزراء عادل 
عبد امله���دي، يف ر�صال���ة اإىل هيومن رايت�س 
ووت�س وقبيل اإعالن ا�صتقالته يف 29 ت�صرين 
الثاين، قد وعد باأن قوات االأمن �صتمتنع عن 
ا�صتخ���دام الذخرة احلية �ص���د املتظاهرين، 

لكن ا�صتمر قتل املتظاهرين واختطافهم".
وب���ني اأنه "من���ذ بداي���ة ه���ذه االحتجاجات، 
وثق���ت هيوم���ن رايت����س ووت�س اأي�ص���ا قيام 
رج���ال م�صلحني جمه���ويل الهوي���ة مبهاجمة 
املحتجني، مع وقوف قوات االأمن احلكومية 
على ما يبدو متفرج���ة"، م�صرًا اىل اأنه "يف 
االأ�صب���وع املا�ص���ي وح���ده، اختط���ف هوؤالء 
املجهولون اأحد املحتجني يف بغداد واأطلقوا 

النار على اآخر يف كربالء وقتلوه".
وير�ص���د البي���ان عملي���ة اختط���اف امل�ص���ور 
زي���د حممد عل���ي بقوله: اإن���ه "يف وقت مبكر 
ي���وم 6 دي�صمرب/كان���ون االأول، اخُتطف زيد 
حممد عبد علي )23 عاما(، وهو م�صور تابع 
االحتجاج���ات اليومي���ة يف مي���دان التحرير 
ببغ���داد، م���ن اأم���ام منزل���ه، وفق���ًا ل�صقيق���ه"، 
وي�صي���ف اأنه "تظهر لقط���ات كامرا املراقبة 

اخلا�صة بالعائلة منذ �صباح ذلك اليوم اأربعة 
رج���ال، اأحدهم يحمل م�صد�صا، يخرجون من 
�صي���ارة ومي�صكون بعلي وهو يف طريقه اإىل 

منزله".
وي�صتدرك البيان اأنه���م "�صربوه وو�صعوه 
يف ال�صي���ارة وذهبوا بعيدا، توجهت العائلة 
مبا�صرة اإىل ال�صرطة، لكن قال العنا�صر اإنهم 
بحاج���ة اإىل االنتظ���ار 24 �صاعة من احلادث 
فت���ح حتقي���ق ح���ول فقدان���ه، فتح���ت  قب���ل 
ال�صرط���ة حتقيق���ًا يف اليوم الت���ايل واأبلغت 
اأ�ص���رة عل���ي اأنه���م يراجعون لقط���ات كامرا 
املراقب���ة لكن بال تق���دمي اأي معلومات اأخرى 

حول حتقيقهم املفر�س".
وذك���ر البي���ان عملية اغتي���ال النا�ص���ط فاهم 
الطائي و�ص���ط كربالء باأنه "يف 8 دي�صمرب/
كان���ون االأول، اأطل���ق م�صل���ح يرك���ب دراجة 
ناري���ة الن���ار على املتظاه���ر يف كربالء فاهم 
الطائ���ي )53 عام���ا( وقتل���ه"، واأ�ص���اف اأنه 
الهجوم  لل�ص���ارع  املراقبة  كام���را  "اأظهرت 
بالكام���ل وتوقيت���ه"، وب���ني اأن���ه "راجع���ت 
هيومن رايت�س ووت�س املقطع وحتدثت اإىل 
�صدي���ق كان مع الطائي وق���ت الهجوم، قال: 

به بعد رغم وجوده  ال�صرطة مل تت�صل  "اإن 
يف مكان احلادث".

وتر�ص���د رايت�س ووت����س يف بيانه���ا عملية 
"كذل���ك،  باأن���ه  اآخري���ن  نا�صط���ني  اختط���اف 
ظهرت تقارير يف 11 دي�صمرب/كانون االأول 
عن فق���دان نا�صَطني اآخَري���ن، اأحدهما نا�صط 

بيئي معروف".
وطال���ب البي���ان احلكومة العراقي���ة بحماية 
املواطن���ني بقول���ه: اإن���ه "ينبغ���ي للحكوم���ة 
العراقي���ة الب���دء يف حماي���ة مواطنيها، عرب 
اإنه���اء اأعم���ال العن���ف غ���ر القانوني���ة التي 
ت�صنه���ا قواته���ا االأمني���ة �ص���د املتظاهري���ن، 
واتخاذ اإجراءات فعالة �صد اجلماعات التي 

تهاجمهم حاليا".
فيما اأ�ص���اف اأنه "يعني هذا اتخاذ اإجراءات 
عاجلة للعثور على اأي �صخ�س اختطفته هذه 
اجلماع���ات، واعتق���ال اأي �صخ����س م�صوؤول 
وحماكمت���ه،  اجلرائ���م  وباق���ي  القت���ل  ع���ن 
واإن مل يح���دث ذل���ك، �صي�صتم���ر ع���دد القتلى 
ال���وزراء  رئي����س  و�صيواج���ه  التزاي���د،  يف 
واحلكومة اجلديدة يف الع���راق مهمة �صاقة 

يف ا�صتعادة �صيادة القانون".

رايت�ش ووت�ش: يجب التحرك لوقف القتل في العراق
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ا�صتكمااًل مل�صل�صل العنف الذي يعي�صه 
�صاح����ات  يف  العراقي����ون  الن�صط����اء 
االحتجاج من خط����ف واغتيال اأكدت 
م�صادر اختظاف نا�صَطني من �صاحة 
التحري����ر يف بغ����داد اأم�����س االأربعاء 

11/ كانون االأول 2019.
و�صرح����ت م�ص����ادر خا�ص����ة، ب�ص����اأن 
اختط����اف النا�صًط����ني عم����ر العامري 
�صاح����ة  م����ن  املن�ص����وري  و�صلم����ان 

التحرير ببغداد.
وبح�ص����ب تل����ك امل�ص����ادر: النا�صطان 

خطف����ا بع����د خروجهم����ا م����ن �صاح����ة 
التحري����ر اأثن����اء ذهابهم����ا اإىل منطقة 
الكاظمي����ة و�ص����ط بغداد ل�ص����راء خيم 

للمعت�صمني.
واأك����دت م�ص����ادر اأخ����رى اأن، "اآخ����ر 
ات�صال بالنا�صًط����ني كان قبيل ظهرة 
يوم اأم�س االأربعاء2019-12-11".

م����ن  النا�صَط����ني  ذوو  يتمك����ن  ومل 
معرف����ة مكانهم����ا اأو م�صرهما، رغم 
يت����م  اأن  قب����ل  املتك����ررة  ات�صاالته����م 
اإغ����الق هاتفهم����ا متامًا، ع�ص����ر اليوم 

نف�صه.
العراقي����ون  النا�صط����ون  وماي����زال 

اخلط����ف  عملي����ات  يواجه����ون، 
احلكوم����ة  تعه����د  رغ����م  واالغتي����ال، 
بحمايتهم حي����ث كان رئي�س الوزراء 
ع����ادل عب����د املهدي ق����د وع����د بحماية 
االأخط����اء  وت�صحي����ح  املتظاهري����ن 
االأمنية قبل ا�صتقالته، ورغم ا�صتنكار 

بع�س الدول لتلك املمار�صات.
وج����اءت عملي����ة االختط����اف هذه يف 
نف�����س اليوم ال����ذي كان ق����د خرج فيه 
العراقي����ون للتندي����د بالعن����ف ال����ذي 
�صاح����ات  يف  املتظاه����رون  يواجه����ه 
االحتجاج يف العراق، كما توافق مع 

اليوم العاملي حلقوق االإن�صان.

المن�سوري والعامري.. اآخر �سحايا اختطاف الن�سطاء في احتجاجات العراق

ال �سوت يعلو فوق »كامت ال�سوت«
وطعن وده�س  ور�سا�س  غاز  قنابل  ت�سرين:  بتظاهرات  قتياًل   511

بري�ضة الفنان الكبري خ�ضري احلمريي

تتحول �س��احة التحرير م��ع مرور االيام 
الى م�ساحة  مفتوحة لالإبداع واالبتكار. 
فالجداري��ات زين��ت الفراغ��ات الميت��ة 
داخ��ل ال�س��احة وحوله��ا وف��ي مداخ��ل 
نف��ق التحري��ر وعمقه��ا وامتداداتها في 
االتجاهي��ن. وق��د �س��لطت كل جدارية 
ال�س��وء على طاقة ابداع خذلتها رثاثة 
م�س��يء  ه��و  م��ا  ل��كل  المع��ادي  النظ��ام 
وجميل ومبهج.  والأول مرة �س��ار متاحًا 
للنا�س دون ا�س��تثناء لمن ل��ه ولع بالفن 
والت�سكيل، او لم يت�سن له تكوين ذائقته 

بهذا اللون الخالق للقيم والجمال.
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عد�سة: حممود روؤوف

م�ساهدات من �ساحة التحرير يكتبها �سعدون حم�سن �سمد

ج�سر االأحرار و�ساحتا حافظ 
القا�سي والوثبة نهار اخلمي�س 

اإىل   1:15 ال�ساعة  من   2019-12-12
ال�ساعة 2:30.

١.  الو�صع ب����ني احلاجزين اللذين كانا يف�صالن 
ق����وات مكافحة ال�صغ����ب واملتظاهري����ن طبيعي، 
لك����ن هناك انقا�����س ونفايات كث����رة على امتداد 
ر�صيف����ي ال�ص����ارع، املح����ال مفتوح����ة وعملي����ات 
التب�ص����ع طبيعي����ة م����ع اأن الو�ص����ول اإىل املنطقة 
يت����م بع����د عب����ور احلاج����ز املوج����ود عن����د متثال 
عب����د الك����رمي قا�ص����م. هن����اك �صرط����ة موجودون 
ب����ني احلاجزين وكذلك بع�����س ال�صباب اح�صبهم 
متظاهرين والتعامل بينهم ه����ادئ و�صل�س. كما 
ملح����ت م�صعف����ا يقوم بتق����دمي امل�صاع����دة ل�صرطي 
يع����اين م����ن م�صكل����ة يف قدمه. هناك مم����ر �صيق 
وواطئ يف احلاجز امل����وؤدي اإىل اجل�صر مروك 

ملرور ال�صابلة، وقد واجهت �صعوبة يف عبوره، 
وخلفه مل يكن هناك جتمع كبر للمحتجني.

٢.  يف حمي����ط ج�ص����ر االح����رار الو�ص����ع طبيعي 
اي�ص����ًا، املح����ال التجاري����ة اغلبه����ا مفتوحة حتى 
تلك الواقعة على جانب����ي اجل�صر، وكذلك بع�س 
املح����ال يف حمي����ط حاف����ظ القا�ص����ي، اأم����ا ف����وق 
اجل�صر فالتجمعات قليلة، واملحتجون هادئون.

٣.  الو�ص����ع يف �صاح����ة الوثب����ة مل يك����ن طبيعيًا 
متامًا وق����ت دخويل اإليها، فق����د كان هناك جتمع 
باالأ�ص����الك  قط����ع  وهن����اك  املحتج����ني،  لبع�����س 
ال�صائك����ة موجود عن����د مدخل ال�صاح����ة من جهة 

�صوق ال�صورجة.
٤.  كن����ت ا�صع����ى اإىل معرف����ة تفا�صي����ل م����ا حدث 
�صباح الي����وم يف ال�صاحة، وقد وجدت جتمعات 
ة ملواطنني ي�صعون ملعرف����ة ما حدث ويف كل  ع����َدّ
جتمع هناك متظاه����ر، اأو اأكرث، ي�صرد االحداث، 

وقد ا�صتمعت اإىل ثالث �صهادات.
٥ . اتفق����ت الروايات الثالث على خروج �صخ�س 

م�صل����ح عل����ى املتظاهري����ن �صب����اح الي����وم وقتل 
بدوره����م  املتظاهري����ن  واأن  منه����م،  جمموع����ة 
الحق����وه، ث����م ا�صرك����ت معه����م ق����وات مكافح����ة 
ال�صغ����ب باملالحقة واأن عملي����ات اطالق ر�صا�س 

حدثت وقتها.
٦.  اختلف����ت الرواي����ات ح����ول ع����دد القتل����ى م����ن 
املتظاهري����ن فهناك من ق����ال بانه����م ١٢ واآخرون 
اك����دوا اأنه����م ٧، كم����ا ا�ص����ار اأحد ال�صه����ود اىل ان 
املتظاهري����ن كان����وا نيام����ًا حلظ����ة اط����الق النار 
عليه����م، واأن عملي����ات اط����الق الن����ار م����ن نف�����س 

ال�صخ�س حدثت مرتني �صباح اليوم.
٧.  هن����اك تع����دد يف الروايات الت����ي تتحدث عن 
الداف����ع وراء اطالق النار، فهناك من يتحدث عن 
�صجار حدث م�ص����اء ام�س ويعتربه ال�صبب وراء 
احلادث����ة. وهن����اك من يوؤك����د اأن عملي����ات اطالق 
الن����ار مبيتة وقد تك����ررت اكرث من ي����وم. كما اأن 
هن����اك اختالف����ًا حول تعاط����ي ال�صخ�����س امل�صلح 

للمخدرات اأو تعامله بها.

متابعة االحتجاج 

تناول موقع "ميدل اإي�صت اآي" الربيطاين 
يف  لالحتجاج���ات  امل�صاحب���ة  االأج���واء 
الع���راق، وال �صيم���ا يف �صاح���ة التحري���ر 
ببغ���داد، وت�صاءل عما اإذا كانت االنتفا�صة 

ال�صعبية ترقى اإىل م�صتوى الثورة.
وا�صته���ل الكاتب فنار ح���داد -وهو باحث 
بجامع���ة  االأو�ص���ط  ال�ص���رق  معه���د  يف 
اأك���رب  اإىل  بالتط���رق  �صنغاف���ورة- مقال���ه 
م�ص���رح لتل���ك االحتجاج���ات، وه���و مبنى 
املطعم الرك���ي املطل على �صاحة التحرير 
يف و�ص���ط بغداد الذي يتخ���ذه املحتجون 

مقرا لهم.
وكت���ب ح���داد اأن املطع���م الرك���ي؛ املبنى 
املك���ون م���ن اأربعة ع�ص���ر طابق���ًا والقريب 
م���ن مرك���ز احتجاج���ات املتظاهري���ن يف 
�صاحة التحرير، اأ�صبح عالمة فارقة. متت 
ال�صيطرة عل���ى املبنى من قبل املتظاهرين 
منذ منت�صف �صه���ر ت�صرين االأول ليتحول 
حلرك���ة  اأيقون���ة  اىل  احل���ني  ذل���ك  من���ذ 
االحتجاج���ات العراقي���ة غ���ر امل�صبوق���ة. 
تو�صح���ه باالأع���الم العراقي���ة وال�صعارات 
الوطنية جعل منه م�صهدًا حمببا للت�صوير 
وي�صه���ل عل���ى الناظ���ر متيي���زه، الت�صابيه 
الت���ي و�صعت يف �صاح���ة التحرير لتخليد 
ال�صه���داء، كم���ا اأن واجهت���ه حتول���ت اإىل 
اأ�صكاٍل فنية وميداليات وحلي وديكورات 

منزلية.
هل هي ثورة؟

هناك الكثر من النقا�ص���ات على �صفحات 
العراقيني يف مواقع التوا�صل االجتماعي 
وبني املتظاهرين اأنف�صهم حول ما اإذا كان 
م���ن املمك���ن ت�صمية م���ا يح���دث يف الوقت 
احلايل ب�"الثورة". وكم���ا هو متوقع فاإن 
ه���ذه النقا�ص���ات تعك����س غالب���ًا االنق�ص���ام 
واملتحم�ص���ني  املتعاطف���ني  اأولئ���ك  ب���ني 
لالحتجاج���ات م���ن جه���ة، واأولئ���ك الذين 
ينتق���دون  اأو  دعمه���م  يف  يتحفظ���ون 
االحتجاج���ات ب�ص���كل �صري���ح م���ن جه���ة 

اأخرى.
بعد زيارت���ي ل�صاحة التحري���ر عدة مرات 
يف االأ�صبوع���ني املا�صي���ني، هن���اك �ص���يء 
واح���د ال جمال لل�صك في���ه: فحتى لو ف�صل 
احلراك احلايل يف حتقيق ثورة �صيا�صية، 
وحتى اإذا مل يكن ثورة اأ�صاًل، فهو بال �صك 
حركة ثورية قد حقق���ت بالفعل ثورة على 

ال�صعيد الثقايف .
وبعك�س امل�صهد الدائر يف �صاحة اخلاّلين 
وج�صر ال�صنك املجاورين للتحرير واللذين 
���دام،  ت�ص���ود فيهم���ا لغ���ة املواجه���ة وال�صِّ
ف���اإن اجل���و ال�صائ���د يف �صاح���ة التحري���ر 
كرنف���ايل بالدرج���ة االأوىل، حي���ث يظه���ر 
للعي���ان انفج���اٌر تعب���ري عل���ى امل�صتوى 
الثقايف وال�صيا�صي والفكري واالإبداعي. 

التناق�س ب���ني مناخ االحتفاالت االإيجابي 
وب���ني الظ���روف الدموي���ة اجل�صيمة التي 

ولد من خاللها قد يكون �صارخا.
و�ص���ط تل���ك الغاب���ة م���ن اخلي���ام ترتف���ع 
اأ�ص���وات كل �ص���يء، من الهي���ب هوب اإىل 
الق�صائ���د، ولي�س انته���اًء مبرا�صيم العزاء 
�صاح���ة  تب���دو  وهل���ة  اأول  يف  ال�صيعي���ة. 
التحري���ر وكاأنها �صاحة احتف���االت، ولكن 
هناك م���ن يذّك���ر باالأ�صب���اب القا�صية التي 
ال�ص���ارع  اإىل  للن���زول  العراقي���ني  دع���ت 
وبالثم���ن ال���ذي دفعوه، وال���ذي يظهر يف 
في�س من ال�ص���ور واجلداريات والن�صب 
التذكارية وال�صل���وات اجلماعية وغرها 
م���ن ُط���رق اال�صت���ذكار وه���ي ته���دى اإىل 
ال�صب���اب الذين فق���دوا حياته���م على مدى 

ال�صهرين املا�صيني من احلراك ال�صعبي.
الظاه���ر  التعب���ر  اأ�صل���وب  الزده���ار  اإن 
للعي���ان هنا اأهمي���ة كبرة تتج���اوز قيمته 
الفنية اجلدي���رة باالعتبار، فه���و اأكرث من 
جم���رد عر����س م�ص���ٍل اأو منا�صب���ة اللتقاط 
ال�صيلفي���ات، اإذ اأن االإنتاج الثقايف ل�صاحة 
التحرير وجهود القواعد ال�صعبية القائمة 
على م���دار ال�صاعة والتي تهدف اإىل اإدامة 
التواجد يف ال�صاحة، يعك�س مالمح ثقافة 
�صيا�صي���ة نا�صئ���ة ومنف�صل���ة متام���ًا ع���ن 
حقبتي البعث وال�صنوات االأوىل بعد عام 

.2003
بعي���دًا عن دوافع مناه�ص���ة النظام والتي 
ميك���ن  ال  فاإن���ه  وا�ص���ح،  ب�ص���كل  تظه���ر 
اخت���زال االحتجاجات يف اجتاه واحد اأو 
اأيديولوجية معين���ة. واإذا اأردت اأن تتاأكد 
م���ن تل���ك النقط���ة، ف�صتج���د باأن���ك وبينما 
حتّدق اإىل جدارية متث���ل خنجرًا اأمريكيا 
ي�صتنزف العراق، وعبارة ت�صرح باأنه "ال 
مكان الأمريكا يف العراق"، ف�صت�صمع اأي�صا 
م���ن مكان ما ت�صجياًل مكررا ل�صوت يهتف 
"العراق حتت االحتالل االيراين". متثل 
�صاح���ة التحرير مقطع���ًا عر�صي���ًا ملختلف 
التوجه���ات ال�صيا�صية واملعتقدات الدينية 

والفئات العمرية.
يظهر ب�صكل وا�صح اأن غالبية املتظاهرين 
يف �صاحة التحرير ه���م من ال�صباب الذين 
ي�صكن���ون االأحي���اء الفق���رة مث���ل مدين���ة 
ال�ص���در، وهذا بحد ذات���ه يعك�س التكوين 
الدميوغ���رايف للعا�صم���ة بغ���داد: اأغلبي���ة 
�صاب���ة، واأغلبية فقرة. كذل���ك فاإن اخليام 
التي تتوزع على منطقة االحتجاج تعك�س 
تن���وع املجتم���ع العراق���ي، فف���ي كل ي���وٍم 
ُتع���د �صاح���ة التحري���ر مرتع���ا للن�صاط���ات 
واملواك���ب  واملو�صيقي���ة  االجتماعي���ة 
الع�صائري���ة والطقو�س الديني���ة. اإن ثقافة 
الت�صام���ن والتعا�ص���د واجله���ود الذاتي���ة 
التي يعكف النا�س على اإدامتها هي اإجناز 

كبر بحد ذاته.
لق���د �صاهم���ت البن���ى التحتي���ة للمواك���ب 

واملوؤ�ص�ص���ات الديني���ة واخلري���ة -الت���ي 
ال�صيعي���ة  ال�صعائ���ر  م���ع  ع���ادة  تن�ص���ط 
وزي���ارة  عا�ص���وراء  اأي���ام  يف  اجلماعي���ة 
االأربع���ني – يف توفر اخلدم���ات والدعم 
تعبئ���ة  ال�صتم���رار  ال���كايف  اللوج�صت���ي 
النا����س يف االأماك���ن العام���ة اإىل اأجل غر 
م�صمى به���دف فر�س التغي���ر االإ�صالحي 
يف النظ���ام، اإذ ان ه���ذا الن���وع م���ن الدعم 
واخلدمات يفوق طاقة النا�صطني املدنيني 

اأو املتواجدين فعليا يف �صاحة التحرير.
ن�صبت ال�ص���ركات والتجار عددًا كبرًا من 
�صناديق التربعات يف جميع انحاء بغداد، 
بينم���ا يق���وم النا����س مبختل���ف اأعماله���م 
بالتربع قدر ا�صتطاعتهم للمتظاهرين، من 
البطانيات اىل الغذاء ولي�س انتهاًء باملال. 
حت���ى اأن بع�س رجال االأعم���ال واالثرياء 
قاموا بت�صخر االأموال من اأجل ا�صتمرار 
الدع���م اللوج�صت���ي يف �صاح���ة التحري���ر. 
حتى بع�س ممار�صي الف�صاد واالثرياء من 
التجار ورج���ال االعمال اأب���دوا ت�صامنهم 
مع املتظاهرين نتيج���ة ا�صتيائهم من ثمن 

الف�صاد والر�صوة على م�صاحلهم.
لقد ج���اءت االحتجاجات احلالية يف وقت 
كان ينظر فيه اإىل ال�صيا�صة العراقية باأنها 
ق���د جتاوزت مرحل���ة ال�ص���راع والتناف�س 
الطائف���ي. لك���ن يف نف�س الوق���ت االبتعاد 
عن اخلط���اب الطائفي ال يعني بال�صرورة 
اأن الهوي���ة الطائفي���ة قد اختف���ت، ف�صاحة 
التحري���ر ال تخل���و م���ن رمزي���ات الهوي���ة 
ال�صيعي���ة: م���ن �ص���ور املرجع االأعل���ى اآية 
الل���ه العظمى عل���ي ال�صي�صتاين اىل �صور 
اأئم���ة ال�صيع���ة واإىل نف����س تل���ك االأع���الم 

وال�صع���ارات الت���ي اأدين���ت يف وق���ت م���ا 
باعتبارها "رايات طائفية"، وبالطبع فاإن 
مفت���اح التغير هنا ه���و االختالف الكبر 
يف ال�صي���اق. اإن الالفتة الت���ي كانت تقول 
"يا ح�صني" اأو ت�صم �صورًا لالأئمة والتي 
كانت ت�صتخ���دم فيما م�ص���ى كاأداة لفر�س 
الهوية يف خ�صم �صراع طائفي، اأ�صبحت 
الي���وم طل�صم���ا يف م�صم���ون تكاتف عابر 
للطائفية يقف �صدًا لنظام �صيا�صي حمتقٍر 

على �صعيد وا�صع .
متث���ل التعبئ���ة ال�صيعية الي���وم التغرات 
ال�صيا�صي���ة  الهوي���ة  وحت���والت  اجليلي���ة 
ال�صيعية خالل مراح���ل ثالث. ففي 2003 
لتحقي���ق  ملح���ة  �ص���رورة  هن���اك  كان���ت 
احلل���م القدمي الذي لبث عق���ودًا من الزمن 
واملتمث���ل "بحك���م ال�صيع���ة"، وب���داًل م���ن 
تق���دمي خمط���ط تف�صيل���ي، فاإن���ه مل يق���دم 
اأك���رث م���ن مرتك���زي ال�صيا�ص���ة ال�صيعية: 
ا�صتحق���اق   – واال�صتحق���اق  املظلومي���ة 
"االغلبي���ة املهم�صة" لل�صلط���ة ال�صيا�صية. 
كيف تت���م ممار�صة احلك���م ال�صيعي؟ وَمن 
ِمن ال�صيعة يحكم؟ والأي غر�س؟ كانت تلك 
اأ�صئلة نادرًا ما تطرح ومل يجب عنها اأبدا. 

كان حتقيق احللم هو كل ما يهم.
ومبج���رد حتقي���ق احلل���م، كان���ت املرحلة 
ع���ن  للدف���اع  باحلاج���ة  تتمث���ل  الثاني���ة 
املكا�ص���ب الت���ي مت احل�ص���ول عليه���ا بع���د 
 2014 ع���ام  2003. ولي����س ببعي���د  ع���ام 
عندم���ا كان���ت القي���ادات ال�صيعي���ة ترع���ب 
جماهره���ا ب�صب���ح ع���ودة البعثي���ني على 
ظهر املوؤامرات الداخلية واخلارجية التي 
ت�صته���دف احلكم ال�صيعي. بقي هذا احللم 

رغم حتقيقه ه�ّص���ا ومهددا وا�صتمر �صدى 
الكثر من العقد الطائفية من فرة اأواخر 
البعث وال�صنني االوىل بعد التغير يردد 
عن���د الراأي العام ال�صيعي. وعلى كل حال، 
فمن���ذ احلرب �صد تنظي���م داع�س حتديدًا، 
اأ�صب���ح مفهوم "احلك���م ال�صيعي" – الذي 
حت���ول من حلم يجب حتقيق���ه اإىل مك�صب 
حمفوف باملخاطر يجب الدفاع عنه – اإىل 
حقيق���ة واقعة مل تقدم الكث���ر خارج اإطار 
�صيا�صة الهوية املت�صائل اأ�صاًل يف ال�صنني 
االخرة. وباالإ�صافة اىل التغر يف البيئة 
االأمنية املحلية واالإقليمية، وعملية اإعادة 
ت���وازن القوى ب���ني الق���وى املرتكزة على 
الطائفي���ة، كان���ت امل�صكل���ة اجليلي���ة تنمو 

رويدًا.
بالن�صب���ة للجي���ل ال�صيع���ي ال�ص���اب ال���ذي 
يتواج���د الي���وم يف �صاح���ات االحتج���اج، 
ال�صيع���ي" حلم���ا  "احلك���م  ي���رى  ال  فه���و 
يج���ب حتقيق���ه وال مك�صب���ًا مه���ددًا يج���ب 
الدف���اع عنه، بل هو الواق���ع الوحيد الذي 
يعرف���وه. فبعك����س اجلي���ل االأك���رب �صن���ًا، 
للواق���ع  الي���وم  ال�صب���اب  جي���ل  ينظ���ر  ال 
ال�صيا�صي واالجتماع���ي من منظور حقبة 
حزب البعث اأو منظ���ور االقتتال الطائفي 
بع���د ٢٠٠٣، ب���ل من خالل واق���ع اجتماعي 
واقت�صادي مرير يتعاي�س معه العراقيون 

كل اليوم .
وباالإ�صاف���ة اىل البع���د الثق���ايف املذك���ور 
اأعاله، حققت حركة االحتجاجات احلالية 
بع�صًا من املكا�صب ال�صيا�صية، فقد جنحوا 
يف اإجب���ار ال�صلط���ات الديني���ة يف النجف 
بال�صغط على احلكومة لتقدمي ا�صتقالتها، 

عل���ى  ال�صيا�صي���ة  الطبق���ة  اأج���ربوا  كم���ا 
مناق�ص���ة كيفية اإ�صالح النظام االنتخابي. 
و�صواء عرفت الطبقة ال�صيا�صية اأم ال، فاإن 
حرك���ة االحتجاجات هذه اأحدثت �صغوطًا 
�صيا�صي���ة غر م�صبوقة �صتمن���ع من عودة 
النظ���ام املعت���اد. ومع ذل���ك، ف���اإن اأي تنبوؤ 
بتغ���ر ث���وري �صيك���ون يف غ���ر حمل���ه. 
واحلقيق���ة هن���ا اأن االأم���ور مادام���ت على 
حالها فاإن املوقف القائ���م �صي�صتمر بنف�س 

الطريقة.
عل���ى الرغ���م م���ن اأن �صاح���ات االحتج���اج 
مث���رة لالإعج���اب ب�صكل ال ميك���ن اإنكاره، 
اإال اأنه ما زال اأمامه���ا الكثر لت�صكيل كتلة 
موؤث���رة، فاالأرق���ام ت���راوح ب���ني ال�صعود 
والهبوط، وم���ا يحدث يف �صاحة التحرير 
م���ا زال مل يوؤثر بعد عل���ى احلياة اليومية 
يف باق���ي مناط���ق بغ���داد. وباملث���ل، ف���اإن 
حركة االحتجاجات مل تقم بعد ب�صّل حركة 
اخلدمات العامة والعمل احلكومي. كذلك 
عل���ى ال�صعي���د العاملي، مازال���ت احلكومة 
العراقي���ة حتتف���ظ بر�صيده���ا م���ن الدع���م 
ال�صعي���د  وعل���ى  وال���دويل.  االإقليم���ي 
املحلي، ما زلنا مل ن�صهد اأي ان�صقاقات يف 
املوؤ�ص�ص���ات االأمني���ة وال�صيا�صية. ال�صيء 
االأه���م رمبا، هو اأن حركة االحتجاجات مل 
توؤثر بع���د ب�صكل وا�صح على قطاع النفط 

يف البلد والذي هو �صريان حياة النظام.
فما مل يتو�صع نطاق االحتجاجات وتاأثره 
الت�صعي���د  اأو  الع���ام  االإ�ص���راب  لي�صم���ل 
ال�صري���ع اأو ا�صط���راب قط���اع النف���ط فاإن 
الو�صع احلايل �صي�صتمر على ما هو عليه 
يف امل�صتقبل املنظور. بالطبع، ال ميكن ان 
ن�صتبعد دوامات العنف املفاجئة اأو تو�صع 
نطاق االحتجاج، باالأخ�س ونحن نالحظ 
اللج���وء للعن���ف الفتاك ب�ص���كل متهور من 
قب���ل الق���وات االأمني���ة التابع���ة للحكوم���ة 
والق���وات امل�صلحة االأخرى املتحالفة معها 

والذين ي�صكالن معا "الدولة".
م���ع ذل���ك، حت���ى ل���و بقي���ت االأم���ور عل���ى 
حاله���ا، الي���زال هن���اك مت�صع لالأم���ل. اأحد 
االحتماالت هو اأن تتحول �صاحة التحرير 
اىل م���كان �صبه دائم لالحتج���اج والتعبر 
ال�صيا�ص���ي. ويف مث���ل ه���ذا ال�صيناري���و، 
�صوف ت�صبح التحرير ومواقع االحتجاج 
عل���ى  م�صتم���ر  �صغ���ط  م�ص���در  االأخ���رى 
يف  بدوره���ا  �صتبق���ى  والت���ي  احلكوم���ة 
�ص���راع تناق�ص���ات م�صتمر ب���ني حماوالت 
للق�ص���اء على املظاه���رات وبني حماوالت 
الإر�صاء املحتج���ني ومواكبة الراأي العام. 
ميكن لهذا النوع من �صراع ال�صد واجلذب 
بني ال�صارع والطبقة ال�صيا�صية، اأن يكون 
مثم���رًا تدريجيًا على امل���دى الطويل، ذلك 
ق���د جُت���رَب عل���ى  ال�صيا�صي���ة  الطبق���ة  الأن 
التنازل التدريجي ع���ن املزيد من قب�صتها 
وال�صيا�صي���ة  القانوني���ة  االأدوات  عل���ى 

واالقت�صادي���ة. ولكي تزي���د االحتجاجات 
حدوده���ا  اىل  ال�صيا�صي���ة  مكا�صبه���ا  م���ن 
الق�ص���وى، من املهم ان يت���م انتاج كيانات 
و�صخو����س �صيا�صية قادرة عل���ى التحول 
م���ن م�صدر �صغط على الطبق���ة ال�صيا�صية 

اىل مناف�س لهم يف العمل ال�صيا�صي.
قد يك���ون التفاو�س بداًل من القلع م�صدرا 
حمتم���اًل الإح���داث التغي���ر يف امل�صتقبل، 
ف���اإذا انبث���ق نظ���ام جديد ف�ص���وف يحتفظ 
حتم���ًا بعنا�ص���ر م���ن النظ���ام ال���ذي قبله، 
وعملية حتدي���د ماهية هذه العنا�صر التي 
ميك���ن القبول باحلف���اظ عليه���ا يف عملية 
انتق���ال افرا�صي لل�صلط���ة، يتطلب قيادة 
داخلية فعال���ة ت�صتطيع اإدارة ال�صراع من 

دون رف�س كلي ملا هو موجود .
احل���ايل  النظ���ام  �ص���ار  عام���ا،   16 بع���د 
مر�صخًا ب�صكل عمي���ق عن طريق م�صالح 
هائل���ة – عراقي���ة وغر عراقي���ة. تت�صابك 
ال�صرائ���ح  خمتل���ف  م���ع  امل�صال���ح  ه���ذه 
املح�صوبي���ة  عالق���ات  ع���رب  املجتمعي���ة 
والتخ���ادم. وبب�صاطة �صديدة، فاإن الطبقة 
ال�صيا�صي���ة ومن يق���ف وراءها لن ي�صلموا 
مفاتي���ح ال�صلط���ة ب�صهول���ة ول���ن يحزموا 

حقائبهم ويغادروا العراق .
اإن التح���دي الذي ال يرك جم���ااًل خلروج 
اآمن اأو يت�صمن التفاو�س على اإدراج اأمور 
جدي���دة، �صي���وؤدي اىل مزيد م���ن املقاومة 
م���ن الن���وع ال���ذي �صهدن���اه يف ال�صهري���ن 
اأ�ص���واأ من���ه. وعل���ى نف����س  اأو  املا�صي���ني 
الوترة، ال ميكن الأية قوة كانت اأن ُتطفئ 
�صعلة االحتجاج، اإذ اأن هذه االحتجاجات 
ق���د قام���ت بت�صكيل وعي وثقاف���ة �صيا�صية 
جدي���دة. يتع���ني عل���ى الطبق���ة ال�صيا�صية 
ه���ذه  لبق���اء  الداعم���ة  العاملي���ة  والق���وى 
احلكوم���ة اأن تدرك اأن ه���ذه االحتجاجات 
حتت���اج اإىل اأن يت���م ا�صتيعابه���ا وامل�ص���ي 

معها قدمًا.
اإن ه���ذا التعنت الذي ال رابح فيه واملتمثل 
بال�ص���راع الدائر ب���ني ال�صلط���ة وال�صارع 
يج���ب اأن يف�ص���ح املج���ال يف النهاي���ة اإم���ا 
حلٍل و�صط ح���ذر اأو اىل دوامة من العنف 
ميك���ن اأن تخرج عن ال�صيطرة ب�صرعة. اإن 
الطريق الذي �صيتحدد من خالله م�صتقبل 
الع���راق هو مره���ون يف الغالب بيد طيف 
مف���كك م���ن الطبق���ة ال�صيا�صي���ة العراقي���ة 
وداعميها االأجانب. هذا التفكك – وبدون 
قول �صيء ع���ن الدماء الت���ي �صفكت خالل 
ال�صهرين املا�صيني، ال يرك جمااًل للتفاوؤل 

يف املدى القريب.
ذل���ك  بن���وا  الذي���ن  النا����س  ي�صتح���ق 
امل�صه���د وال���روح املوجودي���ن يف �صاح���ة 
التحري���ر ومواقع االحتج���اج االأخرى بل 

والعراقيون ب�صكل عام، واقعا اأف�صل.

عن /ميدل اإي�ضت اآي 

ميدل اإي�ست اآي: هكذا ولد من �ساحة التحرير عراق جديد
ق�����������سٌ و�����س����ع����ٌر ورم��������زي��������اٌت وط����ن����ي����ة و������س�����ع�����ارات ت�����ن�����دد ب���ال���ط���ائ���ف���ي���ة

ي�ستحق النا�س الذين بنوا ذلك الم�سهد في �ساحة التحرير ومواقع االحتجاج االأخرى والعراقيون جميعا ، واقعا اأف�سل
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عد�سة: حممود روؤوف

 ح�سان عاكف

 رف����س تر�صيح القوائم واال�صرار على الر�صيح الفردي 
%، واملطالبة بنظ���ام الدوائر املتعددة على  بن�صب���ة 100 
م�صت���وى االق�صية بدل اعتبار املحافظ���ة دائرة انتخابية 
واح���دة، ناهي���ك ع���ن اعتب���ار الع���راق دائ���رة انتخابي���ة 
اخل���ارج،  يف  العراقي���ني  ت�صوي���ت  والغ���اء  واح���دة، 
�صيق���ود اىل انتخاب برملان متخ���م باع�صاء منفردين غر 
من�صجمني يحتل ا�صحاب اجلاه واملال والنفوذ الوظيفي 
والع�صائ���ري والدين���ي يف االق�صي���ة دورا ا�صا�صي���ا فيه. 
مثل هذا الربمل���ان �صيكون �صعيفا امام ال�صلطة التنفيذية 
و�صيقف مرتبكا اأمام اتخاذ مواقف وقرارات حا�صمة يف 

ق�صايا ا�صا�صية �صراتيجية تهم البلد.
ينظر اىل هذا النظام االنتخاب���ي باعتباره عدوا للمراأة، 
اإذ مل ت�صتطع املراأة يف ظله التناف�س حتى يف اكرث الدول 
دميقراطية، ع���دا انه �صيكون ع���دوا للتنظيمات الوطنية 
املدني���ة والدميقراطي���ة واملديني���ة، خ�صو�ص���ا ال�صغرة 
منها، و�صتهدر ا�صواتها حتى وان كانت بع�صرات االآالف 
يف اط���ار املحافظ���ة الواح���دة، ومبئ���ات االآالف يف اطار 

املحافظات جمتمعة.
كما ان اال�صرار على هذا النظام يف ظل اأو�صاع تفتقر اىل 
العديد م���ن امل�صتلزمات الفني���ة واللوج�صتية ال�صرورية 
لتطبيق���ه، وبحاج���ة اىل ح���ل عق���د اداري���ة تتعل���ق بعدد 
االق�صي���ة وتبعيتها وع���دد �صكانها، �صيق���ود اىل ارباكات 

واخطاء توؤثر على �صر عمليات الت�صويت وعدالتها.
من خ���الل متابعة مواق���ف القوى واالح���زاب ال�صيا�صية 
ونقا�صاته���ا الربملاني���ة يالحظ ان التي���ار ال�صدري )كتلة 
�صائرون الربملانية(، هو الطرف ال�صيا�صي االكرث حما�صا 
واندفاع���ا نح���و تفتي���ت الدوائ���ر وجعلها عل���ى م�صتوى 
ورف����س   ،100% الف���ردي  الر�صي���ح  وم���ع  الق�ص���اء، 
الر�صي���ح للقوائ���م، ومع اإلغ���اء ت�صوي���ت العراقيني يف 
اخل���ارج، وهذا ال يرتبط فقط مب�صع���ى التيار لالن�صجام 
م���ع مطالب االنتفا�صة لركوب موجته���ا، وامنا كما اراه، 
لك���ون التيار ال�ص���دري ي�صعر ان���ه هو الق���وة ال�صيا�صية 
االق���در م���ن غره���ا عل���ى تعبئ���ة وتنظي���م امكانات���ه يف 
االق�صية والنواحي مقارنة باالحزاب االخرى، وبالتايل 
ف���ان حظوظ���ه يف احل�ص���ول عل���ى اعلى عدد م���ن املقاعد 
الربملانية، مقارن���ة مبا �صيح�صل عليه االآخرون، �صتكون 
�صبه م�صمونه، مما ي�صهل عليه ان يكون الكتلة الربملانية 

االكرب يف الربملان القادم دون مناف�صني حقيقيني.

وجهة نظر حول قانون االنتخابات

  الب�سرة / منت�سر االأمني

الت���ي  االحتجاج���ات  باق���ي  غ���رار  عل���ى 
�صب���اب  ي�ص���ارك  الع���راق،  م���دن  ت�صهده���ا 
مدين���ة الب�ص���رة الغنية بالنف���ط والفقرة 
احل���ال يف االحتجاج���ات ب�ص���كل وا�ص���ع، 
اإذ قت���ل وا�صي���ب الع�صرات منه���م، ولكنهم 
م�صمم���ون عل���ى ع���دم الراجع ب���اأي ثمن 
ويحافظون على �صلمية التظاهرات بقوة.
االحتجاج���ات،  انط���الق  م���ن  اي���ام  بع���د 
وعملي���ات الك���ر والف���ر ب���ني ق���وات االمن 
واملتظاهرين، جنح ال�صباب املحتجون يف 
ن�صب ثالثني خيمة كبرة ايذانا باعت�صام 
عام ام���ام مبن���ى احلكوم���ة املحلي���ة الذي 
حتي���ط بها قوات االمن، ه���ذه اخليم ت�صم 
االطعمة واملاء واال�صعافات للجرحى، كما 
انه���ا حتول���ت اىل مركز تن�صي���ق لفعاليات 
التظاه���رات ومنع ال�صب���اب الغا�صبني من 

التخريب.
م���ع مرور ال�صاع���ات واالي���ام وعند حلول 
الظ���الم تب���داأ اع���داد اخليم تتزاي���د ح�صب 
املجموع���ات امل�صارك���ة يف االحتجاج���ات، 
تل���ك اخلي���م،  ا�صم���اء عل���ى  اإذ مت اط���الق 
بينه���ا "خيم���ة وط���ن" و "خيم���ة �صه���داء 

التظاهرات"، و "خيمة فناين الب�صرة".
اىل  ي���وم  كل  تتواف���د   كامل���ة  عائ���الت 
من���ذ  االوىل  للم���رة  االعت�ص���ام  �صاح���ات 
كان���ت  بعدم���ا  االحتجاج���ات،  انط���الق 
تخ�ص���ى امل�صارك���ة، ميكن متيي���ز العائالت 
م���ن جمموع���ات �صغ���رة م���ن االب واالم 
العراقي���ة،  االع���الم  يحمل���ون  واالبن���اء، 
ويقدمون امل�صاع���دات للمعت�صمني وكذلك 

امل�صاركة يف الفعاليات التي يقومون بها.
امام ه���ذه اخليم مك���ربات ال�ص���وت، اول 
ما ب���داأ املتظاه���رون ب�صماعه ه���و الن�صيد 
الوطني "موطن���ي"، عندما بداأت مكربات 

ال�ص���وت باإطالق �صوت ه���ذا الن�صيد، ردد 
متظاه���رون الن�صيد اي�ص���ا، بع�صهم ردده 
بنحيب و�صياح حزي���ن، الفتيات ال�صابات 
يبك���ني والدم���وع تنه���ار بغ���زارة كمن فقد 

عزيزا.
يف احدى امل���رات ج���اءت جمموعة كبرة 
من ال�صباب وال�صابات مل تتجاوز اعمارهم 
منت�صف الع�صرينيات يرتدون خوذ العمل 
حامل���ني �صموع، املجموع���ة منظمة ب�صكل 
مرا�صف مرت من �صاحة االعت�صام ب�صكل 
مهي���ب، فوجئ اجلميع مب���ا ي�صاهدوه من 
منظ���ر ا�صتثنائي، قبع���ات العمل هي متثل 
مطلبهم فقط يف احل�صول على وظيفة، اما 
ال�صموع فهي ا�صتذكار ل�صهداء التظاهرات 

واطلقوا عليها م�صرة ال�صموع.
تق���وم  ال�صاح���ة  م���ن  اخ���رى  زاوي���ة  يف 

مئ���ات  باإ�صع���ال  ال�صب���اب  م���ن  جمموع���ة 
ال�صموع عل���ى االر�س وتردي���د مو�صحات 
حزينة ت�صتذك���ر ا�صدقاءهم الذين �صقطوا 
كب���ر  وح���زن  ب���كاء  التظاه���رات،  خ���الل 
وانا�صي���د حلب الوط���ن، دفعت حتى قوات 
االم���ن القريبة منه���م للم�صاركة يف ا�صعال 

ال�صموع وا�صتذكار ال�صحايا.
تنوعت الفعاليات يف �صاحات التظاهرات 
يف الب�صرة، اخ���ذت جمموعة من ال�صباب 
يطلق���ون عل���ى انف�صه���م "�صب���اب الب�صرة 
امل���دين" على عاتقها تنظيم فعاليات فريدة 
الل���ه"،  "ر�صائ���ل اىل  م���ن نوعه���ا، وه���ي 
ويق���ول حيدر جني���ب اح���د امل�صاركني يف 
تنظيمه���ا ان "فك���رة الفعالي���ة ه���ي توزيع 
ق�صا�صات ورقية �صغرة على املتظاهرين 
واملعت�صم���ني يف ال�صاح���ة ليكتب���وا فيه���ا 

ر�صائ���ل اىل الله حول م�صاكلهم ومعاناتهم 
او امنياته���م، وم���ن ثم نق���وم بل�صقها على 

بالونات هوائية ونطلقها يف الهواء".
وي�صيف جنيب "بعدما عجزنا عن خماطبة 
الب�صرية عن همومنا توجهنا بر�صائلنا اىل 

الله لي�صمع �صكوانا وي�صتجيب لنا".
فعالي���ة اخ���رى حتم���ل طاب���ع الكوميدية، 
حمل���ت ا�ص���م )اأك���رب فا�ص���د( وه���ي عبارة 
عن انتخاب���ات و�صط �صاح���ة االعت�صام اإذ 
يطلب من املعت�صم���ني كتابة ا�صم م�صوؤول 
�صيا�صي يف احلكومة العراقية يعتقد بانه 
االكرث ف�صادًا بعد ع���ام 2003، ليتم بعدها 
ف���رز اال�صوات امام اجلمهور واعالن ا�صم 

الفا�صد االكرب.
يق���ول حممد ف���اروق اح���د القائم���ني على 
ه���ذه الفعالية "اردنا ان نو�صل ر�صالة اىل 

الطبقة ال�صيا�صية الفا�صدة بانهم ا�صبحوا 
وا�ص���اف  ال�صع���ب"،  ل���دى  مك�صوف���ني 
ان "الفعالي���ة �صه���دت اقب���اال وا�صع���ا م���ن 
اجلمه���ور ومل�صن���ا وعيا كب���را يف اختيار 

اال�صماء".
يوا�صل ال�صباب يف الب�صرة احتجاجاتهم 
ون�صاطاته���م املتنوع���ة، لك���ن اعينه���م على 
بغ���داد عن���د �صاح���ة التحري���ر اك���رب جتمع 
لالحتجاجات يف الب���الد، ي�صمعون اخبار 
ي�صمع���ون  وكذل���ك  واجلرح���ى،  القتل���ى 
يف  املحتج���ون  جن���ح  كي���ف  ق�ص����س 
ال�صيطرة عل���ى ال�صاحة ومنع قوات االمن 
م���ن عب���ور اجل�ص���ر ال���ذي يربطه���ا به���ذه 
ال�صاح���ة، وانت�صاره���م ف���وق مبن���ى كبر 

ُيعرف باملطعم الركي.
وله���ذا ب���داأ املتظاه���رون تاألي���ف مق���والت 

باللغة ال�صعبية العراقي���ة دعما لتظاهرات 
بغداد، يتم ترديدها ب�صكل وا�صع، بينها ما 
يعني "كوين قوية يا بغداد وام�صي قدما، 

نحن معك".
الت���ي  االخ���رى  ال�صائع���ة  املق���والت  اح���د 
يرددها �صب���اب الب�صرة تاأكي���دا ل�صلميتهم 
ورف�صه���م العن���ف، ومن���ع الغا�صبني منهم 
من تنفيذ اعم���ال تخريب، تقول "انت ابن 

الب�صرة، ال�صلمية تليق بك".
حمم���د اح�ص���ان �صاب م���ن اه���ايل الب�صرة 
عم���ره ع�ص���رون عاما لديه �صال���ون حالقة 
يعتا�س عليه، ولكنه ان�صم اىل التظاهرات 
و�صارك على طريقته من خالل تقدمي خدمة 
احلالقة لل�صباب جمانا، ويقول حممد "مع 
�صماعي انطالق اعت�صام مفتوح قرب مبنى 
املحافظة قررت نق���ل احد كرا�صي احلالقة 

اخلا�ص���ة مبحل���ي اىل �صاح���ة االعت�ص���ام 
لتقدمي خدمة جمانية للمحتجني، ال يوجد 
ل���دي �ص���يء اقدمه له���وؤالء االبط���ال �صوى 
املهن���ة التي اعرفها وه���ي احلالقة واعترب 

ذلك واجبا وطنيا".
عند �صباح كل يوم يتجمع عدد من الن�صاء 
الكب���رات يف ال�ص���ن لعم���ل فط���ور �صاخن 
مك���ون من خبز حمل���ي ي�صم���ى "ال�صياح" 
ال�ص���اي  م���ع  املعت�صم���ني  اىل  لتقدمي���ه 

الب�صراوي الذي يتميز بنكهته العطرة.
وعلى مدار اليوم ع�صرات العجالت املدنية 
تدخ���ل �صاحة االعت�ص���ام حمملة باالأطعمة 
واملياه واالفر�صة وامل�صتلزمات ال�صرورية 
التي يحتاجها املعت�صمون وتخرج حمملة 
بال�صكر والثن���اء والتقدير و�صط ابت�صامة 

تعتلي وجوههم.

 عامر موؤيد

ا�صتنك����ر املحتج����ون يف العا�صم����ة بغداد 
م����ا ح�ص����ل بع����د التمثي����ل باإح����دى اجلثث 
ج����راء  الوثب����ة  �صاح����ة  ق����رب  وتعليقه����ا 

ا�صتهدافه املتظاهرين. 
املتظاه����رون اك����دوا ان ه����ذا الفعل اليليق 
�صاح����ة  يف  املرف����وع  ال�صع����ار  وان  به����م 
التحري����ر ه����و ال�صلمي����ة ورغ����م ال�صه����داء 
واجلرح����ى الكثرين اال ان املتظاهرين مل 

ينجروا للعنف.
امت����الأت  االجتماع����ي  التوا�ص����ل  مواق����ع 
مطالب����ة  االعت����داء  ه����ذا  يرف�����س  مب����ا 
مبحا�صب����ة املت�صببني الن����ه يوؤثر على �صر 

االحتجاجات.
متظاه����رو �صاح����ة التحري����ر ويف بيانه����م 
الذي القي يف من�صة جبل احد ذكر "نحن 
خرجنا �صلميني م����ن اجل االإ�صالح وحقن 
الدم����اء وو�ص����ع املجرم����ني بي����د الق�صاء، 
خرجنا م����ن اجل اعادة ل����كل �صيء و�صعه 
الطبيع����ي، خرجن����ا م����ن اج����ل اأن نعي�����س 
ب�صلم و�صالم، خرجنا ونحن رافعني �صعار 
ال�صلمي����ة، راهن����ا عليها كث����رًا و�صرناهن 
و�صتك����ون ه����ي �صعارن����ا الدائ����م، ما حدث 
الي����وم يف �صاح����ة الوثب����ة جرمي����ة يدينها 
املتظاهرون وتدينه����ا االن�صانية واالأديان 

ويعاقب عليها القانون.
وا�صاف "وف����ق �صهود عيان م����ن املدنيني 
والق����وات االأمني����ة ق����ام اأح����د اال�صخا�����س 
م����ن �صكن����ة منطق����ة �صاح����ة الوثب����ة وه����و 
حتت تاأث����ر املخدرات باإط����الق النار على 
املتظاهري����ن ال�صلميني وقتل ع����ددا منهم، 
دون اأي تدخ����ل م����ن الق����وات االأمنية، وما 
دف����ع البع�س اىل مهاجمة منزله وحدث ما 

حدث، امام رف�س تام من قبل املتظاهرين 
ال�صلميني جلميع االأفعال هذه".

 وتابع����وا "نح����ن ال نحا�ص����ب نحن نطالب 
االأمني����ة  )الق����وات  املعني����ة  املوؤ�ص�ص����ات 
والق�ص����اء( ملحا�صبة ال�ص����راق واملجرمني، 
�ص����ورة  بت�صوي����ه  ن�صم����ح  اأن  ميك����ن  وال 

ثورتن����ا البي�صاء، لذا نعل����ن براءتنا نحن 
املتظاهري����ن ال�صلمي����ني مم����ا ح����دث اليوم 
�صباح����ا يف �صاحة الوثبة، ونعلن براءتنا 
اي�صا م����ن اأي �صلوك خارج نطاق ال�صلمية 
الت����ي بداأن����ا به����ا و�صنحاف����ظ عليه����ا اإىل 

حتقيق اآخر مطالبنا احلقة".

املدونون والنا�صطون كتبوا اآراء عدة على 
من�صة الفي�صبوك رف�صوا فيه وا�صتنكروا 
هذه احلالة وطالب����وا باالإبقاء على �صلمية 

االحتجاجات.
املخرج مهدي طالب كتب على �صفحته يف 
الفي�صب����وك "الفعل الذي ح����دث يف �صاحة 

الوثب����ة م����دان جمل����ة وتف�صي����ال وال ميت 
للتظاهر ال�صلمي ب�صلة"٠

يج����ر  ان  يح����اول  م����ن  هن����اك  ان  وب����ني 
التظاه����رات ال�صلمي����ة للعنف وه����و الذي 
لديه جواب عل����ى هذا ال�صوؤال وخ�صو�صًا 
وزراء  رئي�����س  تن�صي����ب  التوقي����ت  به����ذا 
واإ�ص����دار قان����ون انتخاب����ي جدي����د وقب����ل 
يوم من خطبة املرجعية العليا يف النجف 

االأ�صرف"٠
م����ن جانبه ذك����ر الكات����ب وال�صحفي قي�س 
ح�ص����ن ان "م����ا ج����رى يف �صاح����ة الوثب����ة 
الي����وم من تعلي����ق جلثة �صخ�����س يقال انه 
ا�صتهدف املحتجني م����دان ومرفو�س بكل 
املقايي�����س، ه����و فع����ل وح�ص����ي ال يرت�صيه 
ب�ص����ر اال القتل����ة. ال يواجه املعت����دي بهذه 

الطريقة الوح�صية". 
وتاب����ع "فقد �صب����ق للمتظاهري����ن اأن األقوا 
املجموع����ة  م����ن  �صخ�����س  عل����ى  القب�����س 
امليلي�صاوي����ة التي اقتحمت ال�صنك وفتكت 
بال�صب����اب، لكنه����ا مل تقتل����ه اأو تعلق جثته 
وان كل م����ن �صاهم يف هذه اجلرمية يجب 

اأن يقدم للمحاكمة وينال جزاءه"٠ 
وخت����م حديثه قائ����ال "م����ن كان يبحث عن 
�صلط����ة القان����ون فال يج����ب علي����ه اأن يفعل 

فعل الوحو�س"٠
فيما ن�صر ال�صاعر فار�س حرام "تظاهرات 
الوط����ن اجلدي����د بريئ����ة م����ن ه����ذا الفع����ل 
الهمجّي ونتهم  في����ه من ي�صتفيد دائمًا من 
جرجرة االأو�صاع للعنف والتخريب وهم 

اأحزاب ال�صلطة"٠
وا�ص����اف ان "الوط����ن الذي نري����د ال عنف 
في����ه وال قت����ل وال متثي����ل.. وكل قات����ل فيه 
م�صره العقوبة القانونّية واأولهم من قام 

بالفعل امل�صني اليوم يف الوثبة"٠

ا�ستنكار كبير بعد حادثة التمثيل باإحدى الجثث

متظاهرو التحرير يرف�سون "القتل":  ال ميكن ت�سويه 
"ثورتنا" البي�ساء!

 اعت�سامات الب�سرة .. م�سرية �سموع، ور�سائل عن االحتجاج ال�سلمي
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يوميات �ساحة التحرير

 علي ح�سني

املعت�صم���ون ف���ى �صاح���ة التحري���ر و�صاح���ات 
االحتجاج  لي�صوا ه���م القتلة، كما قال "ببغاء" 
القي���ادة العام���ة للق���وات امل�صلحة عب���د الكرمي 
الت�صريح���ات  بع����س  ج���اء يف  وكم���ا  خل���ف، 

ال�صادرة عن االحزاب امل�صاركة يف احلكم.
لقد بل���غ ال�ص���راخ والعويل حدا غ���ر م�صبوق 
ف���ى التعامل مع واقعة �صاح���ة الوثبة التي هي 
مرفو�صة ومدانة ولي�س هناك ما يربرمثل هذا 
امل�صه���د ال�صني���ع، لك���ن ان ي�صتعر����س اجلميع 
ع�صالته���م "ال�صلمية" وي�صب���وا  كل اهتمامهم 
عل���ى ردود االأفع���ال املتفاوت���ة عل���ى احل���ادث 
دون اأدنى حماول���ة للتعرف على ن�صج روايات 
وق�ص����س ع���ن هذه احلادث���ة التي اري���د لها ان 

ت�صوه بيا�س االحتجاجات و�صفاء لونها.
مل يتوقف اأحد منهم عن حالة التلعثم واالرتباك 
والتخبط التى هيمنت عل���ى اخلطاب الر�صمي 
ب�صاأن مقتل اكرث م���ن 500 متظاهر، ومل يهتم 
اأح���د بك�ص���ف غمو����س م���ا ج���رى يف اخلالين 
وال�صن���ك، وهل فعال كم���ا ذكرال�صادة الناطقون 
انها معركة بني جماميع خارجة على القانون؟  
تنم���و الكراهية وتزده���ر يف الظلم���ة، واليوم 
الظلم���ة هي ال�صمت الذي اأ�صبحت فيه م�صاهد 
قت���ل املتظاهرين بكوامت ال�ص���وت، وا�صتخدام 
ال�صكاكني يف جتميل اأج�صاد الب�صر اأمرا عاديا، 
و"كليب���ات" الدماء التي تتف���ن جهات يراد لها 
ان تظ���ل جمهول���ة يف بثه���ا الث���ارة الرعب يف 

�صفوف املتظاهرين.
ال نزال نتحدث ع���ن املوؤامرة االمركية، ونكاد 
نن�صغل كل يوم يف مغامرات التحليل ال�صيا�صي 
فق���دت  برام���ج  يف  الف�صائي���ات  يف  ونتقاف���ز 
�صالحيتها لال�صتخدام االآدمي، من اأو�صلنا اإىل 
م�صه���د قتل �صباب ابري���اء يف ذي قار والب�صرة 
ومي�صان وكربالء والنجف؟، ومن قبله م�صاهد 
مط���اردة املتظاهري���ن يف احياء بغ���داد؟.. ملاذا 
نن�ص���ى ان خطابات احزابنا املوؤمنة  تعلمنا كل 
يوم ان ال�صيء اأم�ص���ى واأنفع من طعنة جنالء 

يف اأج�صاد من ال يوؤمنون باأفكارنا؟
م���ن كان ي�ص���ر عل���ى ح���رق خي���م املعت�صم���ني 
وخطفه���م؟.. هل تدرون ان يف كل ق�صايا القتل  
الأن  املت�صبب���ون،  ُيحا�ص���ب  مل  واالختط���اف.. 
التقاري���ر الر�صمي���ة، تنكر كل ما يق���ال عن هذا 

املو�صوع وت�صتم من يتحدث عنه؟! 
الرغب���ة االأوىل التي يبديه���ا �صا�صتنا، هي انهم 
يخو�ص���ون حروبه���م الطائفي���ة يف كل اجتاه. 
ويف كل م���رة نراه���م ي�صّفق���ون باالإجماع لكل 
قرار يزيد الفرقة ويبث الكراهية يف النفو�س، 
ك���م هو امر مثر لالأ�ص���ى اأن ي�صر البع�س على 
ان اماكن االحتجاجات حتولت اىل بوؤر للرذيلة 
والعهر كما �ص���رح املوؤمن عزت ال�صابندر الذي 
ان�صغل���ت الدول���ة واحزابه���ا ومعه���ا الق�ص���اء 
ب�صالمت���ه النه تاأخر يوم���ني يف االمارات، ومل 
تن�صغ���ل كل ه���ذه االجهزة واالح���زاب مب�صر 
ال�ص���اب املختطف زي���د اخلفاجي الذي جرميته 

الوحيدة انه كان يوثق االحتجاجات!!
من���ذ انط���الق تظاه���رات ت�صري���ن واحلكوم���ة 
ومعه���ا اح���زاب ال�صلط���ة تريد ان توؤك���د للعامل  
باأن الذي �صرق البالد وخربها وا�صاع الطائفية 
واملحا�ص�صة وباع املنا�صب اإمنا هو العراقيون 
املعت�صمون �صدها يف �صاحات االحتجاج، واأن 
حترير �صاح���ة التحرير بات مقدما على حترير 
الع���راق م���ن الف�ص���اد واالنتهازي���ة، واأن فر�س 
الهيمن���ة الكامل���ة عل���ى العراقيني ل���ه االأ�صبقية 
عل���ى تاأمني م�صتقبل ال�صع���ب واخلروج به اىل 

بر االمان.
اإن االأبواق التى ت�صيط���ن �صباب االحتجاجات  
يف �صاح���ات الع���راق ه���ي ذاته���ا الت���ى قدم���ت 
العراق عل���ى طبق من ف�ص���ة اىل دول اجلوار، 
وه���ي ذاتها التي  ت�صعى بكل جهد الإ�صقاط بالد 
الرافدي���ن م���ن الذاك���رة وتثبي���ت "االرجنتني"  

مكانها.

�سلمّية حتى الرمق االأخير 

العمود الثامن 

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 بغداد / عالء املفرجي 

اأقام����ت موؤ�ص�ص����ة امل����دى لالع����الم والثقاف����ة 
والفنون جل�ص����ة ثقافية يف �صاحة التحرير، 
بني �صف����وف املتظاهري����ن وت�صمنت توقيع 
كتابني: "�صب����اب االمكنة" و"وراء الرئي�س 
اله����ارب"  لزه����ر اجلزائري، و"م����ن نافذة 
احلي����اة" للفنان����ة الرائدة فوزي����ة ال�صندي. 
ح�صره����ا جمه����ور كب����ر م����ن املتظاهري����ن 

واالدباء واملثقفني.. 
املفرج����ي  ع����الء  ق����دم  اجلل�ص����ة  بداي����ة  يف 
املح����رر الثق����ايف يف جريدة امل����دى املوؤلفني 
حي����ث ق����ال: �صم����ن الن�صاط����ات الت����ي داأبت 
املدى على اإقامته����ا يف �صاحة التحرير، بعد 
�صل�صل����ة من الن�صاط����ات لعل ابرزه����ا مكتبة 
�صاحة التحرير التي مت افتتاحها يف املطعم 
الرك����ي والت����ي يوؤمه����ا الكث����ر م����ن �صباب 
املظاه����رات، وكذل����ك اإ�ص����دار ملح����ق يومي 
با�ص����م )االحتجاج( يوزع عل����ى املتظاهرين 
�صب����اح كل ي����وم؛ وجل�صة الي����وم خم�ص�صة 

لتوقي����ع كتاب����ني للفنان����ة فوزي����ة ال�صن����دي، 
واالدي����ب زهر اجلزائري، وهما )من نافذة 
احلياة( ال�ص����ادر عن دار �صط����ور و)�صباب 

االمكنة( ال�صادر عن دار املدى.
واأ�صاف: الفنانة ال�صندي ممثلة عراقية من 
موالي����د 1946. ه����ي ثاين فت����اة تتخرج من 
معهد الفنون اجلميلة )بغداد( ق�صم )الفنون 
امل�صرحية( ع����ام 1964 واأول طالبة تتخرج 
يف اأكادميي����ة )الفن����ون اجلميل����ة( وحت�صل 
على البكالوريو�س واأول طالبة حت�صل على 
املاج�صتر يف فن االإخراج امل�صرحي. خالل 
م�صرتها الفنية والتي تبلغ 40 عامًا �صاركت 
يف 59 عماًل م�صرحي����ًا وتلفزيونيًا. من اأهم 
اأعماله����ا م�صل�ص����ل )مدينة القواع����د( والذي 
كان يركز على تعلي����م اللغة العربية بطريقة 
درامية وطريف����ة مب�صطة، وكذل����ك امل�صل�صل 

التعليمي )اأين مكاين من االعراب(.
كم����ا �صاركت يف 90 حلقة من برنامج لغوي 
تن����اول )األفي����ة اب����ن مال����ك(، باالإ�صاف����ة اإىل 
تاأليفه����ا م�صل�صالت اإذاعي����ة كثرة منها )ليل 

طويل يف انتظار الفجر(، )ال�صفعة(، )اإليك 
واإليك فقط(، )بي����ت االأفاعي(. مثلت واألفت 
ودًر�صت يف جامعات عربية اي�صا ك�)جامعة 
الرم����وك( يف االأردن الت����ي خرج����ت فيه����ا 

ثمانية اأجيال.
اأم����ا االدي����ب زه����ر اجلزائ����ري: فق����د عا�س 
طفولت����ه يف مدين����ة النجف م����ع اأب علماين 
باأخوال����ه  وتاأث����ر  ديني����ة،  بثقاف����ة  حمتف����ظ 
يف  منخرط����ني  كان����وا  الذي����ن  ال�صيوعي����ني 
ن�ص����اط ي�ص����اري ق����وي يف املدين����ة. در�����س 
اللغ����ات بجامع����ة  االأمل����اين يف كلي����ة  االأدب 
بغداد، ودر�����س اللغة االإجنليزية يف جامعة 
كام����ربدج باجنل����را. م����ع �صع����ود الثورات 
الطالبي����ة اأواخ����ر ال�صتيني����ات، ان�ص����م اإىل 
يف  مقاره����ا  وزار  الفل�صطيني����ة  املقاوم����ة 
دم�صق وب����روت وعّمان ب�صفت����ه �صحافًيا. 
م����ع تف����كك حركة املقاوم����ة ع����ام 1970، عاد 
من ب����روت اإىل بغداد وجّدد �صلته باحلزب 
ال�صيوعي العراقي، وعمل يف جملة )االذاعة 
والتلفزيون(. عمل بع�س الوقت يف �صحف 

�صيوعي����ة، قب����ل اأن تب����داأ اغتي����االت ال�صباب 
الي�صاري����ني يف نهاي����ة ال�صبعينيات. حينها، 
اكت�صف اأن����ه ممنوع من ال�صفر، فا�صطر اإىل 
االختباء حت����ى ا�صتطاع مغادرة العراق عام 
1979. رح����ل اإىل لبن����ان وعم����ل يف اإع����الم 
املقاومة الفل�صطينية م����ن جديد اإىل اأن جاء 
االجتي����اح االإ�صرائيل����ي، وا�صط����ر اإىل ترك 
ب����روت باجت����اه ال�صام. رح����ل اإىل لندن يف 
ع����ام 1990. �صارك يف العديد يف االأم�صيات 

والندوات بالعراق.
“املغ����ارة وال�صه����ل”،  ول����ه م����ن املوؤلف����ات: 
1974،  “حافة القيامة”، 1998،  “اخلائف 
واملخي����ف”، 2003،  “حرب العاجز: �صرة 
عائد، �صرة بلد”، 2009،  “اأوراق جبلية”، 
، 2011،  “امل�صتب����د: �صناعة قائد – �صناعة 

�صعب”، 2006.
ث����م حتدثت ال�صي����دة فوزية ال�صن����دي قائلة: 
�صعيدة جدا ان اوقع كتابي يف اأجمل �صاحة 
يف الع����امل، وم����ع �صب����اب هم ابنائ����ي واللي 
يق����ودون ه����ذه التظاه����رات من����ذ اك����رث من 
�صهرين، و�صعيدة اكرث ان يقتني هذا الكتاب 

ه����وؤالء الفتية.. وا�صاف����ت: الكتاب يت�صمن 
جمموع����ة م����ن ال�صيناريوهات الت����ي كتبتها 
خ����الل م�صرتي حاول����ت ان اوثقه����ا لتكون 

بني يدي دار�صي امل�صرح والتلفزيون.
وق����ال االديب زه����ر اجلزائ����ري:  الكتابان 
الل����ذان االول منهم����ا �صب����اب االمكن����ة الذي 
تناول����ت في����ه جمموع����ة م����ن االمكن����ة الت����ي 
�صمنه����ا  وم����ن  طفولت����ي  من����ذ  عاي�صته����ا 
�صاح����ة التحري����ر ولكن قب����ل ان ت�صتعل فيها 
انتفا�صتكم، واملتاب �صرتي ال�صخ�صية يف 
ه����ذه االمكن����ة، واي�صا �صرة امل����كان نف�صه؛ 
وق����د ب����داأت به����ذا الكت����اب يف لن����دن ولكني 
عندم����ا عدت اىل العراق وجدت تغرا كبرا 

يف هذه االمكنة.
اأما الكتاب الث����اين فهو رواية حتمل عنوان 
)وراء الرئي�����س اله����ارب( وه����ي ر�صد اليام 
اختب����اء الدكتاتور حتى الق����اء القب�س عليه 

يف جحره.
بعدها قام الكاتبان بتوقيع كتبهما للح�صور 
حيث �صهدت اإقب����اال كبرا من قبل احل�صور 

وخا�صة ال�صبيبة املتظاهرة.

  في �ساحة االحتجاج 

ال�سندي واجلزائري يرويان حكايتهما مع الوطن والتظاهرات 

 متابعة االحتجاج 

و�صل 11 متظاهرًا كانوا قد اختطفوا قبل 
اأربعة اأيام يف مي���دان التحرير ببغداد اإىل 

مدينة كربالء بعد اإطالق �صراحهم. 
يف وقت متاأخر من ي���وم اجلمعة املا�صي، 
واأحرق���وا  جمهول���ون  م�صلح���ون  اقتح���م 
املبن���ى متع���دد الطواب���ق املع���روف با�صم 
املحتج���ون  كان  حي���ث  ال�صن���ك،  م���راآب 
هن���اك  يخيم���ون  للحكوم���ة  املناه�ص���ون 

الأ�صابيع.

وقال���ت م�صادر طبية اإن م���ا ال يقل عن 20 
متظاهرًا واأربعة �صب���اط �صرطة قتلوا يف 
امل�صاجرة، بينم���ا مت اختطاف حوايل 80 

متظاهرًا.
قال يو�صف احلربي، النا�صط الذي كان يف 
املبنى عندما تعر����س للهجوم: "لقد مالأوا 
حافلتني م�صتاأجرتني باأ�صخا�س من مدينة 

كربالء".
عام���ر، وهو متظاه���ر يبلغ م���ن العمر 26 
عامًا، قال اإن���ه كان على مقربة عندما بداأت 
اأع���رة نارية تردد من املبنى، لذلك ات�صل 

باالأ�صدق���اء الذي���ن يعرفهم مم���ن كانوا يف 
الداخل.

وتق���ول قوات االأمن اإنه مل يتم احتجاز اأي 
م���ن املتظاهرين، يف حني اأكدت اجلماعات 
امل�صلح���ة الت���ي األق���ى املتظاه���رون باللوم 
عليه���ا يف عملي���ات القت���ل ي���وم اجلمع���ة 
املا�ص���ي  اأنه���ا مل يك���ن له���ا دور يف اأعمال 

العنف.
وكان �صج���اد البالغ من العمر 19 عامًا من 
بني املختطفني باحلافل���ة، مل ت�صمع عائلته 
�صيئ���ًا من���ه حت���ى ع���اد اإىل الظه���ور خارج 

منزله �صباح يوم الثالثاء، بعد اأن احتجزه 
رجال ملثمون ملدة ثالثة اأيام.

وق���ال والده رحي���م "لقد ق���ادوه ملدة ثالثة 
اأرب���اع �صاع���ة ث���م �صلموه���م اإىل جمموعة 

اأخرى".
و�ص���ف �صجاد امل���كان ال���ذي احُتجزوا فيه 
- على اأح���د روافد نهر دجلة على امل�صارف 
ال�صمالي���ة ال�صرقية لبغ���داد - ويتوافق مع 
املكان الذي يق���ول خمتطفون اآخرون اإنهم 

احُتجزوا فيه.
يق���ول امل���دون العراق���ي �صج���اع اخلفاجي 

"اإن���ه مكان يط���ل على دياىل" بعد اأن ُنقل 
اإىل نف����س املكان على خلفي���ة اختطافه من 

منزله يف ت�صرين االأول.
 72 مل���دة  اإىل االنتظ���ار  وا�صط���ر �صج���اد 
�صاع���ة حتى اأطلق �صراح���ه مع حوايل 30 
حمتج���ًا اآخري���ن يف منت�ص���ف اللي���ل على 

طريق خارج بغداد.
ووفقًا مل�ص���ادر اأمنية، ع���رثت قوات االأمن 
العراقية فيما بعد على 35 �صابًا على االأقل 
اأخ���ذوا م���ن ال�صن���ك على ط���ول �صف���ة نهر 

دجلة، وُع�صبت اأعينهم وقيدت اأيديهم.

جماعات م�سلحة نقلت ع�سرات ال�سباب اإىل جهة جمهولة

مختطفون من ال�سنك يعودون اإلى اأهاليهم: احتجزنا رجال ملثمون لمدة ثالثة اأيام


