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 متابعة االحتجاج 

 �سهدت عدة مدن يف 
اجلنوب والو�سط ا�سافة 

اىل العا�سمة بغداد، 
تظاهرات وا�سعة منذ 

ع�سر ام�س االثنني، 
�ساركت  فيها نقابات 

واحتادات عمالية 
خمتلفة، وطالب جامعات 

ومدار�س، الذين دخلوا 
اأ�سبوعهم ال�ساد�س على 

التوايل يف االإ�سراب 
الذي عّم اأغلب املدار�س 

واجلامعات.

�ساح����ات  يف  التظاه����رات  وترتك����ز 
العت�سام وميادينه الرئي�سة، يف رّد على 
ما يبدو من قبل املتظاهرين على رهانات 
قوى واأحزاب �سيا�سية على تراجعها مع 
ب����دء مو�سم الأمط����ار وانخفا�ض درجات 
احل����رارة، حي����ث جتّم����ع الآلف يف تل����ك 
ال�ساحات بتظاه����رات ت�سمنت �سعارات 
ب�"رق����ع  م����ا و�سف����وه  ترف�����ض  خمتلف����ة 
الأح����زاب لقاربه����م املثق����وب"، وق����د ردد 

متظاهرو بغداد اأي�سًا �سعارات مماثلة.
 ويف �ساح����ة التحرير ا�سدر املعت�سمون 
بيانا بعنوان "معركة ال�سالح" ح�سلت 

الحتج����اج عل����ى ن�سخ����ة من����ه، طالب����وا 
في����ه باخل����روج ي����وم اخلمي�����ض الق����ادم 
بتظاهرة مليوني����ة يف كافة  املحافظات، 
لجها�ض م�س����روع الربمل����ان يف تر�سيح 
ال�سيا�سي����ة  الطبق����ة  م����ن  رئي�����ض وزراء 
احلالية، واكد البي����ان رف�ض املعت�سمني 
اي رئي�����ض  لل����وزراء ي�سم����ى بنية اكمال 
حقبة الف�س����اد احلالية، ومطالبة الربملان 
بع����دم متري����ر ت�سكيل حكوم����ة ل تخ�سع 
ل�س����روط �ساح����ات الحتج����اج، وهي ان 
يك����ون رئي�����ض ال����وزراء مدني����ا، يلت����زم 
بكافة ال�س����روط واملطالب الت����ي اعلنتها 

�ساح����ات العت�س����ام �سابق����ًا، وان يلت����زم 
الربمل����ان باإق����رار قان����ون انتخابات عادل 
كما دعت اليه �ساحات العت�سام م�سبقًا، 
وطال����ب املعت�سم����ون ب����ان تك����ون جل�سة 
الربمل����ان الت����ي �ستعق����د ي����وم اخلمي�����ض 
وتنق����ل  علني����ة   2019/12/19 الق����ادم 
بكاف����ة و�سائ����ل الع����الم بب����ث مبا�س����ر.. 
كما طالب البيان جمي����ع العراقيني بدعم 
الحتجاج����ات ال�سلمية وع����دم الحتكاك 
اي  ع����ن  والبتع����اد  المني����ة،  بالق����وات 
مظه����ر من مظاهر احل����رق او ال�سرب او 
الت�سعي����د غري ال�سلم����ي او العتداء على 

املمتل����كات العام����ة او اخلا�س����ة، ودعم����ا 
لالعت�سام����ات طال����ب البيان ب����ان يحمل 
بالحتج����اج  امل�سارك����ة  ين����وي  م����ن  كل 
العلم العراق����ي، وان يدعم الحتجاجات 
ب����ان ي�س����ع العل����م العراقي عل����ى مركبته 

اخلا�سة.
 و�سه����دت �ساح����ة الرتبي����ة يف كرب����الء، 
و�ساحت����ا  النج����ف،  يف  وال�سدري����ن 
البحري����ة وذات ال�س����واري يف الب�سرة، 
و�ساح����ة  النا�سري����ة،  يف  واحلبوب����ي 
ال�ساعة بالديواني����ة، ومناطق اأخرى يف 
بلدات عدة مبحافظ����ات وا�سط ومي�سان 

والقاد�سية واملثن����ى وذي قار، تظاهرات 
يف  تظاه����رات  م����ع  بالتزام����ن  وا�سع����ة، 

�ساحتي التحرير واخلالين ببغداد. 
 وق����ال النا�سط علي العبيدي اإن "الرهان 
عل����ى ال�ست����اء وال����ربد والأمط����ار مل يعد 
ال�سلط����ة"،  اأح����زاب  اأم����ام  الآن  متاح����ًا 
مبينًا، يف حدي����ث �سحفي اأن تن�سيقيات 
التظاه����رات يف بغ����داد وم����دن جنوب����ي 
العراق وو�سطه اتفقت على "عمل منظم 
ملواجهة خب����ث اأحزاب ال�سلطة وحماولة 
اإدخ����ال النا�����ض بدوام����ة الكتل����ة الأك����رب 
واحلكوم����ة اجلدي����دة ومر�سحه����ا، وكاأن 

هذه هي م�سكلة العراق"، وفقًا لقوله.
 واأ�ساف العبيدي اأن "عدم تلبية املطالب 
يعن����ي ا�ستمرار التظاه����رات، ولن يكون 
�سعبًا ذلك مع وجود 38 مليون عراقي"، 

وفقًا لقوله.
 ويف كربالء، اأقدم متظاهرون غا�سبون 
على اإغالق دوائ����ر تابعة لوزارة الرتبية 
املوظف����ني  واأبلغ����وا  املحافظ����ة،  يف 
با�ستم����رار الإ�سراب حتى يوم اخلمي�ض 
ال�سعبي����ة.  للتظاه����رات  تاأيي����دًا  املقب����ل، 
و�سه����دت حمافظ����ة النجف اإغ����الق دائرة 
�سح����ة املحافظ����ة، بعدم����ا و�س����ل اإليه����ا 

متظاهرون قبل ظهر ام�ض. .ومل يختلف 
احلال يف الديواني����ة اإذ اأغلق املحتجون 
ع����ددا م����ن الدوائ����ر احلكومي����ة. واأغل����ق 
متظاه����رو حمافظ����ة بابل مبن����ى جامعة 
باب����ل، وعلق����وا عليه����ا لفتة كت����ب عليها 
)مغلق����ة باأم����ر ال�سع����ب(.. ويف وا�س����ط 
وا�س����ل املحتج����ون اعت�ساماتهم وجرى 
كل ذلك و�سط انت�سار اأمني يف عموم تلك 
املحافظ����ات، بينما جتن����ب عنا�سر الأمن 
الت�س����ادم م����ع املتظاهري����ن بالر�سا�����ض 
احلّي، مكتف����ني باإطالق قناب����ل الغاز، ما 

�سّبب حالت اختناق يف �سفوفهم.
 م����ن جه����ة  اخ����رى اأك����دت منظم����ة العفو 
تقاع�����ض  اأن  الثن����ني  ام�����ض  الدولي����ة 
ال�سلط����ات عن اتخ����اذ اأي اإج����راء قد مهد 
ال�سبيل لهذه احلمل����ة ل�سحق املظاهرات 

يف العراق.
 وقال����ت املنظم����ة يف تغري����دة له����ا عل����ى 
من�س����ة التوا�س����ل الجتماع����ي "تويرت" 
اإن "حملة �سر�سة ومتنامية من امل�سايقة 
والرتهي����ب والختط����اف والقتل املتعمد 
للن�سط����اء واملتظاهرين �ُسن����ت يف بغداد 

وغريها من املدن العراقية".
 م�سيفة اأن "تقاع�ض ال�سلطات عن اتخاذ 
اأي اإج����راء ق����د مهد ال�سبي����ل لهذه احلملة 
وب����ث  الع����راق  يف  املظاه����رات  ل�سح����ق 

الرعب يف نفو�ض املحتجني". 
ال�سلط����ات  الدولي����ة  املنظم����ة   وطالب����ت 
مب�سوؤولياته����ا  بالنهو�����ض  العراقي����ة 
واتخاذ خط����وات فوري����ة وفعالة لو�سع 
حد حلملة فتاك����ة ومتنامية من امل�سايقة 
والرتهي����ب والختط����اف والقتل املتعمد 

للن�سطاء واملتظاهرين يف بغداد...
 وت�سهد اأغلب حمافظات و�سط وجنوبي 
الع����راق حالت خطف واغتيالت مروعة 
اآخره����ا  كان  واملتظاهري����ن  للنا�سط����ني 
اغتي����ال عائل����ة كامل����ة ام�����ض الثنني يف 
الب�س����رة مكون����ة م����ن 4 اأ�سخا�����ض اإث����ر 

اقتحام منزلهم.

منظمة العفو الدولية: تقاع�س ال�سلطات مهد ل�سحق املظاهرات يف العراق

تظاهرات حا�شدة يف التحرير و�شاحات االحتجاجات.. وحتذيرات من اغتيال نا�شطني

متابعة/ االحتجاج 

 بعد حف���الت اخلطف والتغيي���ب التي مل 
تقت�س���ر على امل�ساهري منه���م اأو الفاعلني 
امل���وت"  "دّراج���ة  ب���داأت  و�سطه���م،  يف 
حت�س���د اأرواح املحتج���ني، حي���ث اغتيل 
ال�ساعر علي جنم الالمي بعد خروجه من 

�ساحة التحرير اإىل بيت اأحد اأ�سدقائه.
 الالم���ي �ساع���ر وع�س���و حملي���ة احل���زب 
ال�سيوع���ي يف حمافظ���ة وا�سط، ويرابط 
يف �ساح���ة التحرير من���ذ انطالق اجلولة 
الثانية من الحتجاج���ات يف 25 ت�سرين 
الأول/اأكتوب���ر، حيث مل ي���رتك التحرير 
خاللها �سوى م���رة واحدة ليومني لزيارة 
عائلت���ه يف وا�س���ط، بح�س���ب اأح���د اأفراد 
يث���ري  م���ا  اأن  نا�سط���ون  ي���رى  العائل���ة.  
الغراب���ة يف اغتي���ال الالم���ي اأن���ه مل يكن 
الحتج���اج  يف  وموؤث���ًرا  فاع���اًل  ن�ساط���ه 
يت�س���درون  اآخري���ن  بن�سط���اء  مقارن���ة 
�سا�س���ات التلف���از واملت���داول يف مواق���ع 

التوا�سل الجتماعي.
 كان يتنق���ل بني خيم مع���دودة لأ�سدقائه، 
ويخ���رج بني ي���وم واآخر لتغي���ري مالب�سه 
اإبراهي���م  بح�س���ب  رفاق���ه،  من���ازل  يف 
�س���الح، والذي يق���ول اإنه "ه���ادئ طوال 
الف���رتة الت���ي ق�ساها معن���ا يف التحرير، 
كان يف�س���ل ال�ستم���اع اإىل اجلمي���ع فهو 
منده����ض من الثورة وخ���روج هذا اجليل 
نح���و �ساح���ة التحري���ر. كان يواظب على 
ال�سح���و مبك���ًرا لك���ي ل يف���وت حم���الت 
التنظي���ف ال�سباحية التي يقوم بها طلبة 
املدار�ض والف���رق التطوعية من ال�سباب، 
م�ستح�س���ًرا ذكريات �سباب���ه ون�ساله يف 
احل���زب ال�سيوع���ي يف مواجه���ة النظ���ام 
ال�ساب���ق".  اأ�س���اف �س���الح وه���و مم���ن 

رافق���وه ط���وال اأيام الحتج���اج اأنه "كان 
ي�س���ارع اإىل اخلط���وط الأمامي���ة عندم���ا 
لق���وات مكافح���ة  تق���دم  ي�سم���ع بوج���ود 
ال�سغب ي�سج���ع ويدعم ال�سب���اب، و�سعه 
ال�سح���ي يف الأي���ام الأخ���رية منع���ه م���ن 
ك���رة احلركة ب�سبب م�س���اكل �سحية يف 
ظه���ره"، لفًت���ا اإىل اأنه "خرج م���ن �ساحة 
التحري���ر قبل اغتيال���ه ب�ساع���ات واأبلغنا 
ملن���زل  ال�سع���ب  منطق���ة  اإىل  ذاه���ب  اأن���ه 
�سديقه لال�ستحم���ام والراحة".  تفاوتت 
املجامي���ع  تفر�سه���ا  الت���ي  العقوب���ات 
امل�سلح���ة عل���ى خ�سومه���ا، ب���ني اخلطف 
تل���ك  تك���ن  ومل  والغتي���ال،  والتغيي���ب 
العقوب���ات فو�سوية اأو م���ن دون تنظيم، 

حي���ث تعم���ل وفق اإط���ار �سرع���ي  وفقهي 
خا�ض بها، بح�سب "م. ك".

 التهجم وال�ستم املبا�سر على الويل الفقيه 
وعلي خامنئ���ي اأو اخلميني اأو اخلطوط 
الولئية املقد�س���ة ي�ستحق القتل، بح�سب 
"م. ك" والذي يقول مف�ساًل عدم الك�سف 
ع���ن ا�سمه لأ�سب���اب اأمني���ة، اإن "الف�سائل 
املوالية لإيران تعمل وفق فتوى متداولة 
ب���ني اأفرادها جتي���ز قتل كل م���ن ي�ستم اأو 
ينتق���د ب�س���كل لذع الويل اأو اأح���د قادتها 

الذين يعتربونهم املمثل ال�سرعي".
 وا�ست���دل "م.ك" وهو م���ن املطلعني على 
التبويب���ات الفقهي���ة للف�سائ���ل امل�سلحة، 
مبقتل الروائي عالء م�سذوب الذي انتقد 

"في�سب���وك" روح  ل���ه عل���ى  يف من�س���ور 
الل���ه اخلمين���ي، بالإ�ساف���ة اإىل اختطاف 
النا�سطني ال�سبعة يف 2017 الذين تهجم 

اأحدهم على قي�ض اخلزعلي.
 تتكد����ض ع�سرات املن�س���ورات يف �سفحة 
علي الالم���ي على "في�سبوك" التي تهاجم 
ال�سلط���ة والزعماء ال�سيا�سيني والدينني، 
بالإ�ساف���ة اإىل رثائه لنف�سه وتاأكيده على 

موا�سلة الحتجاج حتى املوت.
 يف ال�سياق قال ح�سن وايل، اأحد اأ�سدقاء 
الالمي اإنه "كان ينتقد ب�سجاعة و�سراحة 
ال�سلط���ة والأح���زاب الإ�سالمي���ة ويتهمها 
ببيع الع���راق واإ�ساعة خ���ريات  البالد"، 
لفًتا اإىل اأن "املواجهة املبا�سرة �سّببت له 

الكثري من ال�ستب���اكات يف حميط العمل 
ومعارف املنطقة". اإزاء ذلك، قال املتحدث 
با�س���م وزارة الداخلي���ة خال���د املحنا، اإن 
"الكثري من حالت القتل �سّجلت كاغتيال 
�سيا�سي اأو ح���وادث ممنهجة على خلفية 
الحتجاج���ات، لكنها يف حقيقتها حوادث 
قتل جنائي���ة"، لفًتا يف حديث تلفزيوين 
اإىل اأن "النا�س���ط عل���ي الالم���ي قت���ل على 

خلفية نزاع ع�سائري".
اأف���راد عائل���ة الالم���ي  اأح���د   فيم���ا عّل���ق 
عل���ى ت�سريح املحن���ا بالق���ول اإن "حادثة 
ع�سائري���ة حدث���ت قب���ل نح���و �سنتني بني 
اأخ عل���ي املوق���وف على اإثره���ا لغاية الآن 
و�سخ����ض يف حمافظ���ة مي�س���ان، ومت���ت 
اإ�ساب���ة اأخ علي الآخر بطلق ناري اأ�سيب 
على اإث���ره بال�سلل، فيما مت حل املو�سوع 
ع�سائرًيا وقانونًيا"، لفًتا اإىل اأن "طبيعة 
عل���ي الجتماعي���ة والفكري���ة جعلت���ه يف 
معزل عن اخلالفات الع�سائرية والتفاعل 
معه���ا. حتى عل���ى م�ست���وى العالقات مع 
الأقارب هو مقل وحذر". ، بينما ا�ستغرب 
م���ن ا�ستنها�ض هذه احلادثة غري املقبولة 
يف حماولة للتغطي���ة على عجز وتق�سري 
الأجه���زة الأمني���ة، م�ست���درًكا: "لو كانت 
رواي���ة الداخلي���ة �سحيح���ة، كان الأوىل 
اأن ينف���ذوا يف حم���ل �سكن عل���ي باأطراف 
حمافظ���ة وا�س���ط وه���و من جه���ة مي�سان 
ويربطه���م به���ا طري���ق خارج���ي �سلك���وه 
عندما �سربوا اأخ علي قبل نحو �سنتني"، 
مرجًحا اأن "وزارة الداخلية جمعت خالل 
اليومني املا�سي���ني معلومات عن علي من 
خ���الل الأجه���زة ال�ستخبارية يف املنطقة 
وا�ستخدموا هذه الق�سة ذريعة"، م�سرًيا 
اإىل اأن "الع�سائ���ر ل تقت���ل ب�س���الح كامت 

لل�سوت".

ال�شوت   كامت  عمليات  ترّبر  والداخلية  الن�شطاء  املوت" تغتال  "دّراجة 

 متابعة االحتجاج 

 اتهم���ت وكالة ت�سنيم اليرانية �سبه الر�سمية،ام����ض الثنني، الحتجاجات الطالبية 
يف الع���راق، فيم���ا اتهم���ت �سبكات �سعودي���ة واماراتي���ة بالوق���وف وراء “اإجراءات 
منظم���ة” تهدف اإىل حتفي���ز “ال�سخط العام” ون�سر “الفو�س���ى” يف البالد.  وقالت 
وكال���ة ت�سني���م، يف تقرير لها، تابعته  )الحتجاج( ام�ض الثنني اإنه "يف الوقت الذي 
يتناق�ض فيه عدد املتظاهرين ال�سلميني يف ال�سوارع العراقية يومًا بعد يوم، تتو�سع 
احل���ركات امل�ستهدف���ة لوقف عم���ل ال���وزارات والقطاعات اخلدمية، مم���ا �سيوؤدي يف 

النهاية اإىل تفاقم ال�سخط ال�سعبي واىل اأزمة وا�سعة النطاق".
 واأ�ساف���ت اأن “اإجراءات الإغالق الق�سري للمراك���ز التجارية والقت�سادية واملراكز 
اخلدمي���ة، واإغالق املدار�ض واجلامعات، وجّر الطالب اىل ال�سوارع، واإغالق الطرق 
ال�سرتاتيجي���ة التي توؤدي اإىل ال�سرايني القت�سادية، مثل ميناء اأم ق�سر يف جنوبي 
الع���راق، قد ازادت كثريًا يف الأيام الأخرية”، عادة اياها "اإجراءات منظمة وهادفة، 
ته���دف اإىل زيادة ال�سغوط القت�سادية ومنع ن�ساط���ات املراكز التجارية واخلدمات 

من اأجل حتفيز ال�سخط العام وتكثيف الحتجاجات ون�سر الفو�سى".
 ونوهت اىل اأن "ال�سبكات ال�سعودية والإماراتية تعمل على تاأجيج ال�سطرابات يف 
الع���راق وحتري�ض املتظاهرين واملت�سللني على تكثيف حتركاتهم، خا�سة يف املراكز 
القت�سادي���ة احل�سا�سة مثل ميناء اأم الق�س���ر باعتباره عنق القت�ساد العراقي، حيث 
توا�س���ل هذه ال�سبكات بث اأخبار غري �سحيحة به���دف ا�ستمرار تاأزمي الو�ساع يف 

العراق، خللق جو من القلق وال�سعور بانعدام الأمن بني املواطنني العراقيني".
 وتابع���ت الوكال���ة اليراني���ة "متث���ل املح���اولت الرامي���ة اإىل ت�سجي���ع الطالب على 
الإ�س���راب تطورًا اآخر مثريًا للقلق يف العراق، حيث قام الطالب من جامعات الكوفة 
وكرب���الء ومراكز التعليم اخلا�سة باإ�سراب يف ال�س���وارع، بالإ�سافة اىل ان الإغالق 
الق�س���ري للمراكز واملوؤ�س�سات التجارية والقت�سادي���ة واخلدمية يف العراق اأ�سبح 
ممار�س���ات �سائع���ة، م���ع تهديد ول�س���ق وتركيب لفت���ات تهديد على مراك���ز ومكاتب 

اخلدمة العامة".
 واأ�س���ارت اىل اأن "كلم���ة )باأم���ر ال�سع���ب( هي على وج���ه التحديد امل�سطل���ح امل�سلل 
امل�ستخ���دم م���ن قب���ل رعاة ه���ذه احل���ركات امل�سك���وك فيها للح���ث على الدع���اء باأنهم 
يغلق���ون مراكز اخلدمة من اأجل خدمة ال�سعب، م���ع منع خدمات الوكالت احلكومية 
واملوؤ�س�س���ات العام���ة ومنع املوظفني م���ن الذهاب اإىل اأماكن عمله���م وتهديدهم اإذا مل 
يفعل���وا ذل���ك ي�س���كل �سربة لالقت�س���اد العراقي، ال���ذي يعاين يف الواقع م���ن م�ساكل 

هيكلية ووا�سعة".

طهران "غا�شبة" من 
احتجاجات الطلبة يف العراق 
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 توفيق التميمي

من���ذ اأن انطلق لهيب مظاهرات ظهرية يوم الثالثاء الأول من اكتوبر 
)ت�سرين اأول( و�سط �ساحة التحرير يف منطقة الباب ال�سرقي اأعلنت 
ع���ن نف�سه���ا واعربت ع���ن هويتها باأنه���ا مظاهرات ال�سب���اب العراقي 
احل���امل باحلرية املفق���ودة والرفاهي���ة امل�سلوبة من اأجف���ان اأحالمهم 
الغ�سة ومن بني اأ�سلعهم البارزة ...مظاهرات املقهورين ..مظاهرات 
اأبناء مدن ال�سفيح التي اأزيلت دون رحمة بدون توفري املاأوى واملالذ 
..مظاه���رات ابن���اء ابي ذر الغف���اري الذين ا�ستجاب���وا ل�سرخته بعد 
ق���رون: ها نحن نخ���رج �ساهرين اأ�سواتنا و�سدورن���ا العارية بوجه 
النا�ض واملوت معًا بعد اأن مل جند قوت بيوتنا ال�سفيحية . لأول مرة 
يجمع العراقيون نخبًا ومثقفني وحزبيني على اأن هذه الحتجاجات 
ه���ي احتجاج���ات حقيقية غري زائف���ة او موؤدجلة لأنه���ا افتقدت لأباء 
حزبيني نفعيني �سلطوي���ني ولأنها خلت من رايات الأحزاب ال�سفراء 
واخل�س���راء ...ولأن �سعاراته���ا املبحوح���ة بالأمل فق���دت مرجعياتها 
الديني���ة واحلزبي���ة بكل عناوينه���ا الطائفية والقومي���ة ...مظاهرات 
مل يرتف���ع فيها اإل �سوت ال�سب���اب املبحوح بالوجع والأنني واملطالب 
احلقة يف الكرامة واأدنى �سروط احلياة الكرمية اإ�سوة ب�سباب الدول 
املجاورة التي تقل عنا ثروة يف املال والب�سر ... مظاهرات ا�ستمدت 
�سرعيتها من مرجعية القهر اليومي والتهمي�ض والق�ساء الذي تراكم 
مع تراكم اأخطاء الدولة وبنيانها اله�ض طيلة ال�سنوات املا�سية،ولذا 
مل حتت���اج يف اندلعها اىل اأوامر حزبي���ة من داخل اأو خارج احلدود 
لك���ي ت�ستعل نريان غ�سبها من و�سط بغ���داد اىل اأق�سى جنوب القهر 
العراقي يف العمارة والنا�سرية ...جغرافية ال�سباب ال�سيعي الذي مل 
يجِن من ممثلي���ه وقادته ال�سيعة اإل احلرمان واملزيد من الل�سو�سية 
وال�ستهت���ار ب���اإدارة ال�سلطة ونهب ثروات الدول���ة بت�سريعات باطلة 

وامتيازات خرافية و�سرقات ل�سو�سية فاحت روائحها النتنة ..
اإنه���ا مظاه���رات فقدان ال�س���رب واملطاولة عليه ..اإنه���ا اعالن الغ�سب 
املوؤج���ل ل�سن���وات طويل���ة .. ه���ذه املظاه���رات راهن���ت عل���ى اأن كل 
حماولت ل�سو����ض احلكم وايديولوجياتهم وم���ن ورائها ف�سلت يف 
تروي����ض غ�سب ال�سباب الثائر وتاأجي���ل احتجاجاته ال�ساخطة ..فلم 
جت���د اأيام البطالة القاتل���ة ول حماولت ماك���رة يف توريد احل�سي�ض 
لبناءن���ا و�سبابن���ا ،فهاه���م يرتق���ون اىل مواطنني من درج���ة الثوار 
..ويكن�س���ون اأوهام الق���وى ال�سيا�سية املهيمنة الت���ي حترك ال�سارع 
بريبوتاته���ا ..اجلماهري التي انطلقت من لوع���ات �سراخات اأمهاتهم 
باجلوع والأمل ابن���اء البوؤ�ض �سحايا �سرقة ال�سعب من قبل ل�سو�ض 
احلكم .. لذا فهذه املظاهرات مرباأة من كل دن�ض الأحزاب وانتهازيتها 
ومرباأة من مهيمن���ات املرجعيات الدينية وعناوينه���ا املذهبية ..اإنها 
ابتكرت عنوانها و�سعاره���ا اخلا�ض بوجعها واأحالمها )اأريد وطنًا (

و)نازل اأخذ حقي(...

اإلى ال�شباب الذين ا�شهروا بدل ال�شيوف 
ال�شدور العارية والعيون الحالمة

عد�سة: حممود روؤوف

عمر مرام من عمر النظام ال�سيا�سي 
ال���ذي تعار�س���ه مع �سب���اب العراق 
منذ الأول من اأكتوبر يف ال�سوارع 
الفت���اة  ه���ذه  اأن  اإل  اأي 16 عام���ًا. 
اجلريئ���ة ت�س���ن ثورته���ا اخلا�س���ة 

اأي�سا من خالل فن الو�سم.
داخ���ل اإح���دى اخلي���م املنت�سرة يف 
بغ���داد،  و�س���ط  التحري���ر،  �ساح���ة 
حترك هذه ال�سابة قلم���ًا ميكانيكيًا 
بعناي���ة لت���دق و�سم���ًا عل���ى الكتف 

الأي�سر لأحد الأ�سدقاء.
التحري���ر،  ن�س���ب  الر�س���م  ميث���ل 
املنحوت���ة ال�سخم���ة املنت�سب���ة يف 
ال�ساح���ة الت���ي حتمل ال�س���م نف�سه 
يف و�سط العا�سمة العراقية والتي 
ت���روي طري���ق الع���راق اإىل النظام 
الرئي����ض  حموره���ا  اجلمه���وري، 
�سخ�ض ميّد ذراعيه لتحطيم حاجز 

من احلديد.
تق���ول م���رام، بعدم���ا اأكمل���ت ر�سم 
ن�سخ���ة م�سغرة �س���وداء على كتف 
�سديقه���ا، متحدثة لوكال���ة فران�ض 

بر�ض “اأحب ك�سر احلواجز”.
وتتابع هذه ال�سابة �ساحبة ال�سعر 
الق�سري “النا����ض ل تتقبل ب�سهولة 
الو�س���م”،  ب���دق  فت���اة  تق���وم  اأن 
اللوات���ي  “البن���ات  اإىل  م�س���رية 
يقم���ن بر�س���م الو�س���م يعمل���ن عادة 
يف ال�سالون���ات وللبن���ات” فق���ط. 
وت�سي���ف “لكن���ي ق���ررت اخلروج 
ع���ن املاأل���وف قلي���اًل، لأن التغي���ري 
الت���ي  م���رام  وب���داأت  �س���روري”. 
تدر����ض الفن���ون الت�سكيلي���ة حاليًا 
العم���ل ب���دق الو�س���وم قب���ل ثمانية 
اأ�سهر، به���دف احل�سول على مورد 
م���ادي. ودق���ت م���رام امل�ساركة يف 
الحتجاج���ات املطلبية الداعية اإىل 
حمارب���ة الف�ساد ومعاجل���ة البطالة 
يف بالده���ا، والت���ي انطلقت مطلع 
اأكتوبر، على ذراعها الأي�سر تاريخ 

“25 اأكتوبر”، وهو موعد انطالق 
املوج���ة الثاني���ة م���ن الحتجاجات 
وراح  الع���راق.  يف  املتوا�سل���ة 
اأ�سدقاء م���رام ي�سطفون للح�سول 

على و�سم تذكاري تدقه جمانًا.
من جانبها، تقول هذه الفتاة “ثمة 
اأ�سخا�ض قرروا التربع مبواد طبية 
اأو مالب�ض، واأنا قررت التربع بهذا 

ال�سيء”.
ودق���ت ه���ذه الفنانة، م���ا ل يقل عن 
15 و�سمًا على �سلة بالحتجاجات، 
بينه���ا 25 اأكتوبر ون�سب التحرير 
الت���ي ي�ستخدمه���ا  الغ���از  وكمام���ة 
املتظاه���رون ب�س���كل وا�س���ع اتق���اء 
الت���ي  للدم���وع  امل�سيل���ة  القناب���ل 
تطلقه���ا الق���وات الأمني���ة. وي�سكل 
ال�سب���اب نحو 60 باملئ���ة من �سكان 

الع���راق البال���غ عدده���م 40 مليون 
ن�سم���ة. ويقت�سر زبائ���ن مرام على 
ه���ذه الفئ���ة اأي�س���ًا . وتاأت���ي ه���ذه 
ال�ساب���ة عن���د العا�س���رة م���ن �سباح 
كل يوم حاملة عدتها لدق الو�سوم، 
اإىل �ساح���ة التحرير ومعه���ا قائمة 
تطبي���ق  ع���رب  ت�سله���ا  مواعي���د 
اإن�ستغرام الذي يتابعها عربه اأكر 

من 80 األف �سخ�ض.
عام���ًا(   18( ها�س���م  ه���وؤلء،  ب���ني 
الذي رفع قمي�س���ه الأ�سفر ليك�سف 
لوكال���ة فران�ض بر�ض عن اأول و�سم 
على ج�سمه، وهو ر�سم لقناع طبي 
�سغ���ري على خ�سره الأمين، ح�سل 
علي���ه قب���ل اأ�سب���وع واح���د فق���ط. 
“اأ�سبح���ت  ال�س���اب  ه���ذا  ويق���ول 
لدينا ذكريات كثرية، واأعجبني اأن 

اأحم���ل و�سمًا منها”، يف اإ�سارة اإىل 
القناع. ويتابع “ل ميكنني و�سعه 
ل  اأهل���ي  لأن  )مث���اًل(،  ي���دي  عل���ى 
يقبل���ون فو�سعته هنا”. رغم �سغر 
�سن���ه، يتم�سك ه�س���ام املتواجد منذ 
ع���دة اأ�سابيع يف �ساح���ة التحرير، 
باأف���كاره الثورية وبالحتجاجات. 
احلالي���ة  الحتجاج���ات  وتبق���ى 
يف الع���راق غ���ري م�سبوق���ة ب�سبب 
عل���ى  وقدرته���ا  العف���وي  طابعه���ا 
ال�سمود على الرغم من القمع الذي 
تواجه به. وقتل نحو 460 �سخ�سًا 
يف  بج���روح،  األف���ًا   20 واأ�سي���ب 
عموم الع���راق جّراء قمع ال�سلطات 
للمتظاهري���ن. وكت���ب متظاه���رون 
اأ�سخا����ض  اأ�سم���اء  ج���دران  عل���ى 
قتل���وا خ���الل الحتجاج���ات، كم���ا 

ي�سيئون يوميًا �سموعًا وي�سعون 
زه���ورًا تخليدًا لذكراه���م، يف هذه 
ال�ساح���ة التي متثل املعقل الرئي�ض 
للتظاهرات. واأح���دث زبائن مرام، 
�س���اب يف التا�سع���ة ع�س���رة، ع���رف 
عن نف�سه با�سم “كرا�ض”، دق على 
كتف���ه و�سم ن�سب التحرير. ويقول 
“و�سعته كذكرى لأ�سدقائي الذين 

ا�ست�سهدوا وخطفوا”.
اأم���ا م�ستاق طالب )23 عامًا(، الذي 
ينحدر من مدين���ة الب�سرة الواقعة 
يف اأق�سى جنوبي العراق، فتغطي 

ذراعيه �ستة و�سوم.
اأح���دث و�س���م و�سعه ه���ذا ال�ساب، 
يحم���ل  الأمي���ن،  كتف���ه  عل���ى  كان 
�سورة مركبة جتمع تاريخ انطالق 
النتفا�سة وخارطة للعراق ون�سب 

التحري���ر، تن�س���اب كله���ا اإىل يدين 
متحدتني كالقب�سة.

ويقول طالب اإن “هذا الو�سم ميثل 
ث���ورة 25 اأكتوب���ر، الت���ي األغت لنا 
اأم���رًا مهم���ًا مل نتج���اوزه من���ذ 16 
عام���ًا، ه���و الطائفي���ة”، يف اإ�سارة 
�سرب���ت  الت���ي  ال�سراع���ات  اإىل 
العراق بعد غزوه بقيادة الوليات 

املتحدة العام 2003.
من ب���ني املتظاهرين الذي���ن ي�سكل 
�ساح���ة  يف  غالبيته���م  ال�سيع���ة 
التحري���ر و�س���ط العا�سم���ة بغداد، 
حمتج���ون اأت���وا م���ن مناط���ق ذات 
غالبية �سني���ة واآخرون م�سيحيون 
وهم ي�سكلون اأقلية يف العراق، كما 
و�سعت خيمة كبرية حتمل �سورة 

لل�سيد امل�سيح.

 متابعة / االحتجاج

و�س����ط ال�س����راخ والبكاء ي�ستقب����ل "م.ر" 
يوميًا ع�سرات املوتى يف اأحد املغت�سالت 
لت����وارى جثثه����م ملثواها الأخ����ري مبقربة 
وادي ال�س����الم يف حمافظ����ة النجف قادمة 
من بغ����داد وحمافظ����ات و�س����ط وجنوبي 
الع����راق، بان�سيابي����ة و�سياق����ات متعارف 
عليه����ا يج����ري عمل����ه اليومي، حي����ث يتم 
ا�ستقبال اجلنائز وفح�����ض �سهادة الوفاة 
ال�سادرة من اجله����ات ال�سحية والأمنية، 
فيم����ا يلف����ت اإىل اأن "الع�سرات من اجلثث 
و�سل����ت كم����وت طبيع����ي بدلل����ة الوثائق 
الر�سمي����ة، لكن امل�ساهدة العينية تدل على 
وج����ود عامل خارجي، ر�سا�ض، اأو ته�سم 

يف الراأ�ض، �سربات وا�سحة".
م����ن  واح����د  يف  اإداري  وه����و  ر"  "م. 
اأك����ر مغت�س����الت املوتى �سه����رة، لتقدميه 
حدي����ث  يف  ق����ال  جمان����ًا،  اخلدم����ة 
ل�"الحتج����اج"، اإن "جمي����ع هذه احلالت 
وخ����الل  الحتجاج����ات،  ل�سحاي����ا  ه����ي 
الأي����ام الأوىل ا�ستغربنا واأخرنا اأكر من 
جن����ازة ل�ساعات بع����د التاأك����د والتوا�سل 
م����ع اجلهات املعنية، لكنه����م اأكدوا �سدور 
"اإدارة  اأن  اإىل  لفت����ًا  بذل����ك"،  توجي����ه 
املغت�س����ل لي�����ض من م�سوؤوليته����ا اأو �سمن 
�سالحياتها التحقق من اأ�سباب الوفاة اأو 
تفا�سيل جنائي����ة ومهمتها تتعلق بتدوين 
املعلومات ال�سخ�سي����ة للمتويف وت�سهيل 
دفنه". تاب����ع "م.ر" اأن "معظم املوتى من 
طبق����ة الفق����راء والب�سطاء الذي����ن ل تدرك 
واإمكاني����ة  القانوني����ة  الأبع����اد  عوائله����م 
املطالبة بحقوق اأبناءهم، لذا جتدهم غري 
مهتمني ملا تكتبه اجلهات ال�سحية ك�سبب 
وف����اة، فيما يحاول����ون التعام����ل مع هول 

امل�سيبة التي اأ�سابتهم".

والروت����ني  الإداري����ة  املعام����الت  ك�سائ����ر 
يف التعام����ل مت����ر �سهادة الوف����اة ب�سل�سلة 
اإجراءات، حي����ث تفر�ض القوانني النافذة 
رقاب����ة �سدي����دة عل����ى اإخراجه����ا، خا�س����ة 
يف الق�ساي����ا اجلنائي����ة وم����وت ال�سب����اب 
املفاج����ئ، ويتحم����ل الطبي����ب امل�سوؤولي����ة 
الأك����رب يف توقيعه����ا كونه ه����و من يجري 
امل�ساهدة العينية وهي اخلطوة الأخرية، 

بح�سب م�سدر طبي.
ت�ستم����ر وزارة ال�سح����ة مبن����ع ال�سحافة 
واملنظم����ات الإن�ساني����ة م����ن الإح�سائيات 
الحتجاج����ات  �سحاي����ا  ع����ن  الدقيق����ة 
فيم����ا حت����اول تقلي�����ض الع����دد اإىل اأدن����ى 
امل�ستويات، حيث اأكد وزير ال�سحة جعفر 

ع����الوي، اأن ع����دد القتلى ب����ني املتظاهرين 
�سخ�س����ًا   111 بل����غ  الأمني����ة  والق����وات 
من����ذ بداي����ة ال�سه����ر املا�س����ي، فيم����ا ت�سري 
الإن�س����ان  اإح�سائي����ات منظم����ات حق����وق 
يف الع����راق منذ ب����دء الحتجاجات مطلع 
م����ن  اأك����ر  �سق����وط  اإىل  الأول،  ت�سري����ن 
500 قتيل و16 األ����ف جريح. امل�سوؤولون 
ميار�س����ون اخل����داع والت�سلي����ل لالأه����ايل 
يف اإ�س����دار �سهادة الوفاة عند كتابة �سبب 
الوف����اة، بح�سب "ع.م"، والت����ي تقول اإن 
واأثر  قيم����ة  يجهلون  الأه����ايل  "ع�س����رات 
تثبيت �سبب الوفاة احلقيقية على �سهادة 
الوف����اة، بالإ�ساف����ة اإىل كونه����م يحاولون 
اإمت����ام الإج����راءات باأ�س����رع وق����ت لت�سيع 

اجلنازة ومن ثم التوجه اإىل املقربة".
اأ�ساف����ت "ع.م"، وه����ي طبيب����ة �سيدلنية 
وم�سعف����ة من����ذ اجلول����ة الأوىل يف مطلع 
"ع�س����رات  اأن  الأول/اأكتوب����ر،  ت�سري����ن 
ال�سحايا مات����وا نتيجة الإ�سابة املبا�سرة 
بالراأ�ض اأو ال�س����در بالر�سا�ض احلي، اأو 
قناب����ل الغ����از امل�سي����ل للدم����وع، بالإ�سافة 
اإىل الر�سا�����ض املّطاط����ي، فيم����ا كتبت يف 
�سهادات الوف����اة توقف القلب املفاجئ، اأو 

اجللطة الدماغية".
وع����ن موقف الأه����ايل من حتري����ف �سبب 
الوفاة احلقيقي لأبنائهم تقول "ع.م"، اإن 
"بع�سهم يحاول العرتا�ض وال�سوؤال عن 
اإخفاء ال�سبب احلقيق����ي، خا�سة للحالت 
الوا�سح����ة والت����ي ل حتت����اج اإىل �سوؤال، 
فيم����ا يق����ول امل�سوؤول����ون له����م اإن "كتاب����ة 
نوع الإ�سابة ومكانها يحتاج اإىل ت�سريح 
اجل�سم بالكام����ل، وهذا يجعلهم يتنازلون 
ع����ن النقا�����ض اأو متابع����ة الأم����ر، لوج����ود 
مرويات �سعبية تتحدث عن عدم حما�سبة 
املالئك����ة لالإن�س����ان الذي ُي�س����ّرح ج�سمه". 
ت�س����در �سهادة الوف����اة اأوًل من امل�ست�سفى 
ال����ذي حت����دث في����ه الوف����اة، وفيه����ا يدّون 
الطبيب �سبب الوف����اة وهنا يتم التالعب، 
ولك����ن بن�سبة قليلة، ومن ثم حتول اجلثة 
اإىل ثالج����ة املوتى التي يت����م اإكمال بع�ض 
الإج����راءات الروتيني����ة منه����ا، والتحويل 
اإىل الطب العديل، بح�سب "ع.م"، والتي 
تق����ول اإن "الط����ب الع����ديل ه����و �ساح����ب 
ال�سالحي����ة املطلقة يف تغيري ما يكتبه من 
�سبب الوف����اة، اأو التحويل على الت�سريح 
اأو تاأخ����ري اجلث����ة، وه����ذا اأك����ر م����ا يقلق 
عوائ����ل ال�سحاي����ا ويجعله����م ل يهتم����ون 

ل�سيء �سواه".
ل تعلم "ع.م" اجلهة التي تتابع مو�سوع 
حتري����ف اأ�سباب الوفاة بهذا ال�سكل، وهل 

هن����اك توجيه �سف����وي اأو بكت����اب ر�سمي، 
لكنه����ا توؤك����د اأن اإجراًء خط����ريًا كهذا، وله 
ت�سرف����ًا  كان  ح����ال  يف  قانوني����ة  تِبع����ات 
�سخ�سي����ًا اأو مزاجي����ًا، وهن����اك الكثري من 
احلالت التي �سبط فيها تالعب وتعر�ض 
املوظفون امل�سوؤول����ون عنها اإىل عقوبات 
قا�سي����ة، فيما تروري ع����ن اإحدى احلالت 
التي عا�سيتها بالق����ول اإنه "نقلت ب�سيارة 
اإ�سعاف �سديقي ال����ذي اأ�سيب بقنبلة غاز 
م�سي����ل للدموع يف راأ�س����ه، وبعد و�سوله 
اإىل م�ست�سفى اجلملة الع�سبية مل ن�ستطع 
اإنق����اذه، مبين����ة "توف����ى بع����د اأن اخرتقت 
القنبل����ة راأ�س����ه، وكان����ت هن����اك حماولت 
للتالع����ب ب�سه����ادة الوف����اة، لك����ن معرفتي 
بالتفا�سي����ل ووق����ويف بوجهه����م جعله����م 

يكتبون ال�سبب احلقيقي".
اإزاء ذل����ك، يوؤكد القانوين هاين املو�سوي 
عل����ى اأن "�سبب الوفاة ه����و حجر الزاوية 
اأم����ام  ال�سخ�س����ي  باحل����ق  املطالب����ة  يف 
الق�س����اء، ف�س����اًل ع����ن كونه����ا متث����ل اأدل����ة 
دامغة عل����ى القمع والقتل ال����ذي يتعر�ض 
ل����ه املحتج����ون، خا�س����ة ح����الت الإ�سابة 
بالراأ�����ض وال�سدر، لذل����ك تعتمد ال�سلطات 
ه����ذا الإجراء ملواجهة التطّورات فيما بعد 
يف حال����ة حدث����ت متابع����ة من الأه����ايل اأو 

�سكل فريق دفاع تطوعي".
اأ�ساف املو�س����وي اأن "الطع����ن بعد الدفن 
ب�سهادة الوفاة يخ�سع ل�سل�سلة اإجراءات 
معقدة، فتقدمي طعن اإىل الق�ساء ي�ستوجب 
حفر الق����رب واإجراء معاينة للجثة من قبل 
جلنة طبية، وهذا اأمر �سبه م�ستحيل وفقًا 
لطبيع����ة املجتمع العراقي"، لفت����ًا اإىل اأن 
"اإخف����اء �سبب الوف����اة احلقيقي واإحالته 
لعام����ل طبيع����ي يح����ّرم ذوي املت����ويف من 
توجيه����ات  اأ�س����درت  ح����ال  احلق����وق يف 

بتعوي�ض �سحايا الحتجاجات".

تزوير �شهادات وفاة �شحايا االحتجاجات.. ال�شلطة ت�شتعين بـ"المالئكة"!

مــرام تــدق اأو�شــام الحريــة فــي �شاحــة التحريــر ببغــداد
�س��باب يخت��ارون الو�س��وم و�س��يلة جريئ��ة لتوثي��ق االحتجاج��ات على اأج�س��ادهم

 متابعة االحتجاج 

لبي���ت الإع���الم العراق���ي،  ق���ال تقري���ر 
ا�ستخدم���وا  الع���راق  متظاه���ري  اإن 
من�سات التوا�سل وتطبيقات الرتا�سل 
بطريق���ة احرتافي���ة خ���الل التظاهرات 

الحتجاجية التي ت�سهدها بالدهم.
الراب���ع  تقري���ره  يف  املرك���ز  واأ�س���اف 
والأربعني، ال�سبت، اأن مواقع التوا�سل 
الجتماعي تفّوقت على و�سائل الإعالم 
التقليدي���ة يف الكثري م���ن اجلوانب، بل 
واأ�سبح���ت م�سدرًا ل غنى عنه لو�سائل 
الإعالم التقليدية يف تغطياتها اليومية 
للتظاهرات. وتعر�ست و�سائل الإعالم  
يف الع���راق اإىل تهدي���دات مبا�سرة عرب 
جهات م�سلحة اأغلقت قنوات تلفزيونية 
�سحافي���ون  تعّر����ض  فيم���ا  رئي�س���ة، 
قب���ل  م���ن  تهدي���دات  اإىل  واإعالمي���ون 
جمهولني ب�سبب تغطيتهم التظاهرات، 
وفيم���ا ا�سط���ر بع����ض ال�سحافيني اإىل 
وقف عملهم، ا�سطر اآخرون اإىل مغادرة 
بغ���داد نح���و اإقلي���م كرد�ست���ان وخارج 
الب���الد. وترافق���ت هذه الإج���راءات مع 
ق���رار احلكوم���ة العراقية حظ���ر خدمة 
الإنرتن���ت لأي���ام، تلت���ه عودته���ا ولك���ن 
بخدمة �سيئة مع حظر مواقع التوا�سل 
الجتماع���ي، ودفع ذل���ك العراقيني اإىل 
ا�ستخدام برامج لفك احلظر عن مواقع 
التوا�س���ل، ليتح���ول موقع���ا في�سب���وك 
وتويرت اإىل اأهم م�س���در اإخباري حول 
التظاه���رات لو�سائ���ل الإع���الم املحلي���ة 
م�س���در  وكذل���ك  والعاملي���ة،  والعربي���ة 
بحق���وق  املعني���ة  الدولي���ة  للمنظم���ات 

والتعب���ري.  ال���راأي  وحري���ة  الإن�س���ان 
وق���د لوحظ، وف���ق تقرير بي���ت الإعالم 
العراق���ي، اأن اأغل���ب املحت���وى اخلربي 
بالأخب���ار  املتعل���ق  الإع���الم  لو�سائ���ل 
العاجل���ة ، الذي تبثه قن���وات ووكالت 
واإذاع���ات، م�س���دره مواق���ع  اإخباري���ة 

التوا�سل الجتماعي.
وق���د �سّج���ل “بي���ت الإع���الم العراقي” 
غياب التغطيات املهنية من قبل و�سائل 
اإع���الم، وانق�سامه���ا اإىل فريقني، الأول 
جتاهل التغطي���ات ب�سكل كام���ل واأنتج 
تغطيات مناه�سة لها، اأو قام بتغطيتها 
ب�سكل خجول وحمدود، والثاين �ساهم 
يف تغطية التظاهرات ب�سكل وا�سع عرب 
الربامج احلوارية التي تدفع املتحدثني 
اأمام لوغو القنوات اإىل الإ�سادة بالقناة 

لأغرا�ض دعائية اأكر منها مهنية.
اإن  العراق���ي  الإع���الم  بي���ت  وق���ال 
التظاهرات ك�سفت عن الثغرات العميقة 
التي تواج���ه و�سائل الإع���الم العراقية 
بع���د عام 2003 من اجلهوية واحلزبية 
التي تبّنت تغطي���ات ل تتنا�سب وحجم 
احل���دث، كم���ا ك�سف���ت الأحداث ع���ن اأن 
الدميقراطي���ة  نح���و  الب���الد  خط���وات 
وامل�ساعي لتاأ�سي�ض مبادئ حرية الراأي 
ال�سحاف���ة  حري���ة  وحماي���ة  والتعب���ري 
وال�سحافي���ني معر�س���ة لالنك�س���ار يف 
اإىل  بو�س���وح  ي�س���ري  م���ا  حلظ���ة،  اأي 
غي���اب التاأ�سي�ض ال�سلي���م والثابت لهذه 
املفاهيم. من جانبهم، اأجمع �سحافيون 
عراقي���ون عل���ى اأن العم���ل ال�سح���ايف 
يف الب���الد مي���ر باأ�سع���ب اأوقات���ه من���ذ 

�سنوات.

في�شبوك وتويرت يتحوالن اإىل اأهم 
م�شدر اإخباري حول التظاهرات  
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 لوؤي خزعل جرب

���ة، ومل ننفتُح بعد على ما يجري يف  لأنن���ا لِزلنا ُنفكر بالطراِئق التقليديَّ
العاملمَ والعلوم، ن�ستغِرُب، بل ون�ستهِجن، حركات احتجاجيَّة بال قيادات، 
ة  ل ُيلِهب بخطاباِتِه الناريَّ فاحلركات – بح�سب ت�سورنا – لبد لها من بمَطمَ
م�ساِع���ر املُتظاهرين، ولذلك عندما ن�ساِهد ح���ركات بال قيادات نكوُن بني 
ل  ���ة اأو اأن نعتقد بعبثيَّة تل���ك احلركات، والأوَّ اأن ُنفت����ض عن قيادات خفيَّ

يخِدم التف�سريات التاآمريَّة، بينما الثاين يخِدم املواِقف النهزاميَّة .
بدءًا من ال�ستينيات، اأخذت تظهر يف العاملمَ حركات من منط فريد، ُعِرفت 
 ،New Social Movement ة اجلدي���دة��� باحل���ركات الجتماعيَّ
���ت من املفاهيم الرئي�سة والرا�سخة يف العلوم الجتماعيَّة، وقد  واأ�سبمَحمَ
ة، هذِه احل���ركات موجٌة حديثة،  اأ�س���رُت لذل���ك يف درا�سات ومقالت ِع���دَّ
ن�ساأت ب�سبب التغري العميق يف البنى الجتماعيَّة والثقافيَّة والت�ساليَّة، 
ٌك �سعبي عفوي تعددي، ل ت�ستند اإىل روؤية اأيديولوجية  تق���وُم على حترُّ
عتيق���ة ول تعتمد قيادة بطولية كارزمية، ب���ل توّلد هي املفاهيم، وتكون 

هي – بجمعيتها – القيادة .
وعنواُن املن�سور هو اقتبا�ٌض ِمن عنوان كتاٍب �سهري : "الثورة بال قيادات 
: كيفمَ �سُيب���اِدُر النا�ض العاديون اإىل تويل ال�سلطة وتغيري ال�سيا�سة يف 
الق���رن الواح���د والع�سري���ن " The Leaderless Revolution لع���امِل 
ال�سيا�س���ة والقت�س���اد الربيط���اين كارن رو����ض Carne Ross، �س���در 
ل جتك���ر، و�سدر بالعربيَّة �سنة )2017(  �سنة )2012(، وترجمه فا�سِ
ة اأمن���اط هذِه الث���ورات، ويحلل جت���اِرب دوليَّة  . وفي���ِه يب���ني با�ستفا�سمَ
���ات الفاعلة يف  ���ة، ويح���دد الآليات والغاي���ات والديناميَّ و�س���رق اأو�سطيَّ
ة  تكوي���ن ودميومة تلك احلركات، والنجاحات املمكن���ة والعميقة الناجِتمَ
ة  ���ة يف الثورة الت�سرينيَّة، اإنَّ قوَّ عنه���ا . ومما وردمَ فيِه، وله اأهميَّة خا�سَّ
تل���ك الثورات تنبثق من خ�ساِئ�ض ثالث رئي�س���ة : الإن�سانيَّة ال�سموليَّة، 
���ة  ���ة . فتل���ك الث���ورات تطاِل���ب بتغي���ريات جذريَّ ���ة، والنموذجيَّ وال�سلميَّ
�ساِملمَ���ة ذات طابع اإن�ساين، تنطِلق من عمق عذاب���ات النا�ِض ومعاناِتهم، 
ه���ا تعتم���د الالُعن���ف يف مواجهة ال�سلط���ات اجلاِئ���رة التي متتلك  كم���ا اأنَّ
���ة يف الواِقع الثوري، اإذ  ���الح، ويف النهايمَة تقدم مناِذج مثاليَّ امل���ال وال�سِ
جُت�سد القيم التي تن���ادي بها يف ال�ساحات الحتجاجيَّة، ومن خالِل ذلك 
ت�ستطيع اأن جتتِذب خمتلف الفئ���ات الجتماعيَّة، وت�سع ال�ُسلطات اأمام 

حتديات حقيقيَّة .
نالِحُظ اإنَّ ه���ذِه اخل�سائ�ض توافرت ب�سكل كبري يف الثورة الت�سرينية، 
كم���ا نالحظ اأنَّ تركيز ال�سلطات كان على �سرب هذِه اخل�ساِئ�ض، ابتداًء 
بالت�سكي���ك باإن�سانيتها، وعفويتها، والقول بالواقعيَّة وا�ستحالة حتقيق 
لمَة جر احلرك���ة اإىل الت�ساُدم، والتخلي عن  مطالبه���ا ال�سمولية، ثم حماومَ
ال�سلميَّة، بطرائق كثرية، واأخ���ريًا، الطعن بف�سائليَّة واأخالقيَّة ومثاليَّة 

احلركة، عرب الرتكيز على اأحداٍث تثِلم النموذجيَّة .
علين���ا اأن نبداأ يف التفكري خاِرج ال�سندوق املُغلمَق ال�سيق، فالعاملمَ ي�سهد 

ة !! تغريات بنيويَّ
���ة، و�سلميتهم،  وعل���ى الثائري���ن اأن يحافظ���وا على �سموليته���م الإن�سانيَّ

ومثاليتهم !!!!

الثورة بال قيادات ....!

ن�سرت �سحيفة "التاميز" 
الربيطانية تقريرا 

ملرا�سلها يف ال�سرق االأو�سط 
ريت�سارد �سبن�سر، يقول 

فيه اإنه عندما بداأ رجال 
ملثمون يف �ساحنات بيك 
اآب يتدفقون اإىل مع�سكر 
االحتجاج يف بغداد، بعد 

حلول الظالم، وقاموا بفتح 
ر�سا�سات الكال�سنكوف ب�سكل 

ع�سوائي، فاإنه قتل ما ال 
يقل عن ع�سرين �سخ�سًا.

وي�سري التقرير، اإىل اأن اجلماعات امل�سلحة 
الت���ي يعتق���د اأنه���ا موؤلف���ة م���ن جمموعات 
موالي���ة لإي���ران ماأم���ورة بدع���م احلكومة 
العراقي���ة، قام���ت باحتج���از اأع���داد كبرية 
م���ن الرهائن ل�ساع���ات يف موقف �سيارات 

مكون من عدة طوابق.
ويك�سف �سبن�سر عن اأنه مت �سرب ال�سباب 
وطعنهم وجرحهم بال�سكاكني، ويف بع�ض 
احلالت قتلوا بدم بارد، فيما قال الناجون 
العقوب���ة  ه���ذه  اإن  "التامي���ز"  ل�سحيف���ة 
العنيف���ة ب�سبب ا�ستمراره���م يف معار�سة 

احلكومة.
ويفيد الكاتب ب���اأن �سهرين من املظاهرات 
�س���د احلكوم���ة ق���ادا اإىل توق���ف احلي���اة 
يف م���دن الع���راق اجلنوبي���ة، وك�سف���ا عن 
التعاي����ض داخ���ل الئت���الف احلاك���م، م���ن 
اأحزاب �سيا�سية وقوات اأمنية وملي�سيات 
مرخ�سة وفروعها التي تعمل فرق اإعدام.

وتذك���ر ال�سحيف���ة اأنه كانت هن���اك تقارير 
من���ذ بداية التظاه���رات يف ت�سرين الأول، 
تفيد ب���اأن رج���ال ملي�سيات ملثم���ني قاموا 

كم���ا  املتظاهري���ن،  عل���ى  الن���ار  باإط���الق 
ق���ام اجلي����ض وال�سرط���ة بفتح الن���ار �سد 
املتظاهري���ن اأي�سًا، وقتل���وا عددًا منهم يف 
ع���دد متفرق م���ن امل���ّرات يف اأنح���اء البلد، 
م�س���رية اإىل اأنه قتل يف املجموع ما ل يقل 
ع���ن 450 �سخ�سًا، يف الوق���ت الذي يقول 
في���ه املتظاه���رون اإن الع���دد اأك���رب من ذلك 

بكثري.
وينوه التقرير اإىل اأن العديد من النا�سطني 
مت اختطافهم، اأحيانًا ملدة اأ�سابيع، فيما ما 
يزال هن���اك الكث���ري مغيبني، لفت���ًا اإىل اأن 
ع���ددًا منهم قتلوا، ويف اإحدى احلالت من 
م�سل���ح على دراج���ة نارية خ���ارج بيته يف 

كربالء.
ويق���ول �سبن�سر اإن كثريًا م���ن املتظاهرين 
وال�سيا�سي���ني ي���رتددون يف حتديد هوية 
اجلماع���ات امل�سلحة املتورط���ة، ويكتفون 

بالق���ول: "ط���رف ثال���ث"، اإل اأن معظمه���م 
يفرت�س���ون اأن ملي�سيا ع�سائب اأهل احلق 
وغريه���ا م���ن امليلي�سي���ات املدعوم���ة م���ن 
اإي���ران متورطة يف ذل���ك. وتفيد ال�سحيفة 
احلكوم���ة  يعار�س���ون  املتظاهري���ن  ب���اأن 
اخلدم���ات  توف���ري  يف  ف�سله���ا  ب�سب���ب 
الأ�سا�سية وف�سادها املوثق، لكن احلكومة 
اأي�سًا متيل اإىل اإيران يف اأكرب تناف�ض على 
النف���وذ يف ال�س���رق الأو�س���ط ب���ني طهران 
ووا�سنط���ن والريا�ض، م�سرية اإىل اأنه يف 
الوق���ت الذي ت�ستم���ر فيه املظاه���رات فاإن 
اإيران اأر�سلت اأوامر �سبه �سريحة لرئي�ض 

الوزراء باأن يقف بحزم.
وي�ست���درك التقري���ر ب���اأن العن���ف املوج���ه 
عل���ى ج�س���ر ال�سنك يب���دو اأنه اأخ���ذ الأمور 
اإىل م�ستوى جدي���د، وعندما دخل عدد من 
�ساحن���ات البي���ك اآب البي�س���اء والبا�سات 

اإىل �ساح���ة التحري���ر، كان رج���ال ملي�سي���ا 
اآخرين قد ت�سلل���وا اإىل مع�سكر الحتجاج 
يقاتل���ون  وب���دوؤوا  ال�سي���ارات،  وموق���ف 

املحتجني احلقيقيني.
املتح���دة  الأمم  اأن  اإىل  التقري���ر  وين���وه 
اأ�س���ارت اإىل اأن اجلماع���ات امل�سلحة عملت 
دون تدخ���ل من نق���اط اجلي����ض وال�سرطة 
القريب���ة، فيم���ا ق���ال ال�سه���ود اإن �ساحنات 
البي���ك اآب والبا�س���ات ج���اءت م���ن �ساحة 
اخل���الين وج�س���ر ال�سن���ك والأف���راد عليها 
يطلقون النار، ومروا خالل ثالثة حواجز 

ر�سمية دون اأن يوقفوا.
ويق���ول �سبن�س���ر، اإن احلكوم���ة العراقي���ة 
حاول���ت اأن ت�سور الأمر على اأنه "ا�ستباك 
اإىل  م�س���رية  متناف�س���ة"،  جماع���ات  ب���ني 
وجود اأع�ساء التيار ال�سدري يف امليدان، 
و"هذا يب���دو اأن���ه يلمح اإىل الن���زلق اإىل 

حرب اأهلية". من جهة اأخرى، اأكد اخلبري 
الأمني وال�سرتاتيج���ي، ه�سام الها�سمي، 
ال�سب���ت، انه بح�سب م�س���ادر ر�سمية، قتل 
نح���و 473 واأ�سيب 22 األ���ف متظاهر منذ 
انطالق التظاه���رات يف العراق منذ مطلع 

ت�سرين الأول املا�سي.
وقال الها�سمي يف تغريدة له على "تويرت"، 
اإنه "بح�سب م�سادر ر�سمية؛ من 1 ت�سرين 
الأول ولغاية 12 كانون الأول 2019؛ قتل 
نح���و 473 متظاهرا، فيما ج���رح نحو 22 

األفًا منهم نحو 3900 معاق".
واأ�س���اف "م���ن بني القتل���ى 25 �سخ�سًا مت 
اغتياله���م م���ن قبل جه���ات متنف���ذة، ونحو 
ق�سائي���ًا،  �سراح���ه  اأطل���ق  معتق���اًل   2700
ونحو 3000 حمتجزًا اأطلق �سراحه امنيًا 
دون امل���رور بالق�ساء، ونحو 12 خمطوفًا 

غري معلوم امل�سري"

التاميز الربيطانية تك�شف تفا�شيل �شحايا التظاهرات واجلهات املتوّرطة

ر�سل جواد � مهند�سة 
على ال�سعي���د ال�سخ�سي، كن���ت اأحلم باليوم 
ال���ذي اأرى في���ه وجه���ًا مدني���ًا ملدينت���ي التي 
تكالبت عليها احل���روب والأزمات والأعراف 

الع�سائرية وامليلي�سيات الطائفية.
كن���ا نفتق���د روؤي���ة فت���اة جامعي���ة ت�س���ري يف 
ال�س���ارع اأو حتى تلب�ض ما حت���ب. فمجتمعنا 
ُي�سعف الفتاة ج���دًا ويحد كثريًا من حريتها، 
ولك���ن بع���د اأن خرجت اإىل �ساح���ة العت�سام 
مل اأمتالك نف�سي واأن���ا اأرى �ساباتنا مبختلف 
الخت�سا�س���ات والت�سكي���الت وه���ن ي�س���رن 
يف الطريق برفقة زمالئه���ن وينادين بتغيري 
النظام ب�سوت عاٍل ويهتفن باحلرية واملدنية 
الت���ي مل نره���ا يوم���ًا، لكن���ي �سه���دت معناها 
يف املظاه���رة عندم���ا راأي���ت الطبيي���ة بزيه���ا 
واملهند�س���ة والأ�ستاذة واملعلم���ة وهن ميالأن 
امل���كان بهتافاتهن �سد كل من يريد اأن ي�سعف 
اأ�سواته���ن.  لق���د بتن���ا نعم���ل برتتي���ب ع���ال 
وعف���وي وبدون توجيه كخلي���ة نحل واحدة 
ومت�سل���ة ومنظم���ة. كان �سع���ورًا غريبًا جدًا 
ويوم���ا انتظرت���ه طوي���اًل ومل اأتوق���ع حدوثه 
به���ذه ال�سرع���ة، اأن اأرى الفتي���ات يت�سابق���ن 
باخلدم���ة وامل�سارك���ة يف �ساح���ات التظاه���ر 

وهن بقمة الوعي والثقافة.
كان للم���راأة دور فع���ال ج���دًا يف اإدام���ة زخ���م 
املظاه���رات يف هذه املحافظ���ة، حيث ت�سكلت 
ف���رق ن�سائية خا�س���ة للتربع بال���دم جلرحى 
بحم���الت  اأخ���رى  ف���رق  وقام���ت  املظاه���رة 
ت���ربع ل�س���راء الغ���ذاء والدواء وم���ا يحتاجه 
املعت�سمون. وثمة م�ساركات فردية بفعاليات 
ت�سم���ل الر�س���م والفن���ون الت�سكيلي���ة واإقامة 
معار�ض للكت���ب يف �ساحة العت�سام .وكذلك 
كان للم���راأة دور اإعالم���ي وتوثيق���ي يف نقل 
�سورة الحتج���اج يف املحافظة عرب عدد من 
يف  والنا�سط���ات  وامل�س���ورات  الإعالمي���ات 

�سفحات التوا�سل الجتماعي.
وكان لل���دور الطالب���ي، الن�س���وي عل���ى وجه 
اخل�سو����ض، اأهمية كب���رية، اإذ لأول مرة يف 
املحافظة تنطل���ق م�سريات طالبي���ة باإرادتها 
وب���دون توجي���ه م���ن جه���ة معين���ة وبال���زي 
الطالبي الأبي�ض ال���ذي اأ�ساء وجه املحافظة 

ذات الطابع الع�سائري واحلزبي.
كم���ا ت�سكل���ت مف���ارز طبي���ة ن�سوي���ة لتق���دمي 
العالج���ات يف �ساحات العت�س���ام وب�سورة 
م�ستم���رة. ف�س���اًل عن ف���رق خا�س���ة لتنظيف 
�ساحات العت�س���ام تتكون من طالبات الكلية 

واملدار�ض والفرق الك�سفية الن�سوية.
ومل تبخ���ل الأمه���ات املي�ساني���ات املعروف���ات 
بكرمه���ن باإع���داد وجب���ات الطع���ام ب�س���ورة 
م�ستم���رة لل�سباب الثائر. لق���د اأ�سبحت املراأة 

اأق���وى عام���ل ل�ستمرار الحتج���اج وتطوره 
وجناح���ه يف مي�س���ان، لأنه���ا اأثبت���ت اأن هذه 

الثورة لي�ست اإل ثورة جمال ووعي.

موظفة  � حميد  " ميام 
يف ال�ساح���ة كان اجلو اأ�سب���ه بعر�ض. فقناين 
"البيب�س���ي"  الغازي���ة  وامل�سروب���ات  امل���اء 
جمان���ًا.  ت���وزع  اأ�سنافه���ا  ب���كل  والأطعم���ة 
وت���رى اأ�سح���اب عرب���ات التكت���ك مبالب�سهم 
الب�سيط���ة ج���دًا واملت�سخ���ة م���ن مبيتهم هناك 
ومن "البيب�سي" الذي ي�سبونه على اأنف�سهم 
لتخفي���ف اأثر الغاز امل�سي���ل للدموع، يقودون 
عرباته���م ب�سرع���ة اإىل بداي���ة اجل�س���ر كلم���ا 
انطلق���ت قنبل���ة م�سيل���ة للدم���وع ويحمل���ون 
امل�ساب ويتوجهون به اإىل م�ست�سفى الكندي 

اأو م�ست�سف���ى اجلملة الع�سبي���ة اأو اإىل اأقرب 
مفرزة اإ�سعاف اإذا كانت اإ�سابته ب�سيطة."

يف ذل���ك الوق���ت  �سدرت توجيه���ات حكومية 
مبعاقب���ة املتخلف���ني ع���ن ال���دوام يف الدوائر 
احلكومي���ة فاأج���ربت على الذه���اب اإىل عملي 
�سباحًا. كان موقع عملي يف وزارة التخطيط 
القريب���ة م���ن ج�س���ر اجلمهوري���ة، دخلت اإىل 
ال���وزارة و�سجلت ح�س���وري وخرجت م�سيًا 

على الأقدام اإىل التحرير.
التحقت بالأ�سدق���اء وبا�سرنا حملة لتنظيف 
ال�ساحة من القمامة، واإعداد الأطعمة وقناين 
املي���اه لتوزيعه���ا. توجهت بعده���ا اإىل خيمة 
ال�سرتاح���ة، فوج���دت هن���اك متظاه���رًا م���ن 
موالي���د 2001 م�سابا بي���ده، كان ا�سمه علي 
م���ن منطقة )...( وعاطل عن العمل ول يحمل 

اأي �سهادة ويرف�ض التوجه اإىل املنزل للراحة 
اأو الع���ودة اإىل امل�ست�سف���ى يق���ول "ما اأعوف 

التحرير، اأريد اأموت هنا".
لق���د اأُ�سِع���ف عل���ي يف م�ست�سف���ى الكندي بعد 
اإ�سابته بقنبل���ة م�سيلة للدم���وع مزقت جزءًا 
م���ن ي���ده التي بدت حمرتق���ة واأ�س���وّد لونها. 
دون  م���ن  اجل���رح  بتنظي���ف  الأطب���اء  وق���ام 
خياطت���ه، وو�سفوا له جمموع���ة من الأدوية 
غ���ري املتوف���رة يف امل�ست�سف���ى ل�سرائه���ا م���ن 

ال�سيدليات اخلارجية.
لق���د عاد علي اإىل ال�ساحة ومل يكن يحمل معه 
املبل���غ ال���كايف ل�سراء ه���ذه الأدوي���ة. وبداأت 
حرارت���ه ترتف���ع ويهذي لكن���ه كان يرف�ض اأن 

ننقله اإىل امل�ست�سفى مرة اأخرى.
ويف خيم���ة الطباب���ة املوج���ودة يف �ساح���ة 

اأو  اللتهاب���ات  اأدوي���ة  تتوف���ر  ل  التحري���ر 
امل�سكن���ات الت���ي و�سفها له الأطب���اء. فاأخذت 
الو�سفة وتطوع اأحد �سواق التكتك لإي�سايل 
اإىل م�ست�سف���ى ال�سي���خ زاي���د، لكنن���ي مل اأجد 
الأدوية املطلوبة، فذهبت اإىل �سيدلية خا�سة 

خارج امل�ست�سفى.
كان �سع���ر ال���دواء اأكرب م���ن مبلغ النق���ود التي 
اأحمله���ا لك���ن ال�سيدلية اأعطتن���ي اإياه ورجعت 
م�سي���ًا من تقاطع الأندل����ض اإىل �ساحة التحرير 
لأن���ه مل يتبق ل���دي اأي نقود ل�ستئج���ار �سيارة 
اأج���رة. عندما و�سل���ت التحري���ر كان علي فاقد 
الوع���ي وه���ذا ما �ساعدن���ا عل���ى اأن ننقله بدون 
لأن  بالتكت���ك،  الكرام���ة  م�ست�سف���ى  اإىل  علم���ه 
�سي���ارات الإ�سعاف ل تتوج���ه اإل اإىل م�ست�سفى 
الكن���دي اأو اجلمل���ة الع�سبي���ة القريب���ني م���ن 
ال�ساحة. اأم���ا بالن�سبة مل�ساركة املراأة يف �ساحة 
التحرير فهي يف ت�ساعد م�ستمر، على الرغم من 
اأن اأغلب ال�ساب���ات يح�سرن بدون علم اأهاليهن 

الذين قد مينعونهن حر�سًا على �سالمتهن.

ميام �سامي � ر�سامة وم�سممة
انتظ���رت طوي���اًل ك���ي اأزور �ساح���ة التحرير 
ب�سب���ب ظ���رف �سح���ي ط���ارئ، حت���ى زرته���ا 
الث���اين  نوفمرب/ت�سري���ن  م���ن  الأول  الي���وم 
م���ع زوجي وابنة عمي. كن���ت قبلها اأتابع مع 
العائل���ة الأخبار حلظة بلحظ���ة على القنوات 
ع���ن  ف�س���اًل  واملعار�س���ة  املوالي���ة  العراقي���ة 
القن���وات العربية، وكنا نعي���ب على القنوات 
الغربي���ة جتاهلها ملا يجري بالع���راق مقارنة 

مبظاهرات لبنان التي تزامنت معه.
عل���ى م���دى ع�س���رة اأي���ام، كان املتظاه���رون 
يف �ساح���ة التحري���ر يواجهون وه���م عاريو 
ال�سدور وابل اإطالقات الغاز امل�سيل للدموع 
الت���ي تطلقها قوات مكافحة ال�سغب، والقاتلة 

اأحيانًا اإذا اأ�سابت ال�سخ�ض مبا�سرة.

وقد ط���ور املتظاهرون تكتي���كًا ملواجهتها مع 
جمموعة من ال�سباب املتخ�س�سني بالتقاطها 
م���ن  اإىل  برميه���ا  اجلم���وع  ع���ن  واإبعاده���ا 
ي�سمونه���م كتيبة اإخم���اد "الدخانية" يف نفق 

التحرير حيث يغطونها بالبطانيات املبللة.
مل اأ�سه���د يف زيارتي ال�سباحية للتحرير مثل 
ه���ذا الفعل البط���ويل، اإذ مل تق�س���ف ال�ساحة 
الت���ي  الط���الب  تظاه���رات  اأثن���اء  بالغ���ازات 
�سادف���ت ه���ذا الي���وم اأي�س���ًا، لكنن���ي �سهدت 
التي خطت  التكتك  "املدرع���ات" من عرب���ات 
عليه���ا اإىل جان���ب ال�سعارات عب���ارة "�سيارة 
اأ�سع���اف".كان �سب���اب التكت���ك ومعظمهم من 
املراهق���ني ق���د عر�س���وا علينا النق���ل املجاين 
ط���وال الطري���ق اإىل ال�ساح���ة وداخله���ا، لقد 
اأ�سبح���ت ال�ساحة مدينة م�سغرة مق�سمة اإىل 
�سارع اإبو نوؤا�ض حيث خيام املبيت والطعام 
وم���راآب ال�سي���ارات التي تنق���ل للمتظاهرين 

املفرو�سات والأغذية والتجهيزات الطبية.
علي���ه  يط���ل  ال���ذي  النف���ق  ذل���ك  بع���د  ياأت���ي 
املتظاهري���ن من فوق، وقد ب���ات الآن يف حلة 
جدي���دة وازدان بر�س���وم "الغرافيت���ي" التي 
نفذه���ا املحتجون لرموز "الثورة"، مثل كلمة 
حب التي خطت باخل���ط امل�سماري اأو ر�سوم 
ت�سور �س���واق التكت���ك مع كلمات مث���ل "اأبو 
الغ���رية" العراقي���ة، ث���م برج املطع���م الرتكي 
ال���ذي ب���ات قلع���ة ملواجه���ة الق�س���ف بقناب���ل 
الغ���از امل�سيل للدموع وا�ستق���ر به املحتجون 
لتاأمني املتظاهري���ن وحمايتهم من القنا�سني 
الذين قتلوا الكثري م���ن ال�سباب يف املظاهرة 
ال�سابق���ة. عندم���ا و�سل���ت م���ع اجلم���وع اإىل 
ال�ساح���ة، �ساه���دت يف طريقي �ساب���ة ترتدي 
معطف���ًا اأبي����ض وبيده���ا حفن���ة م���ن النق���ود 
وتقوم بجمع التربع���ات ل�سد بع�ض نواق�ض 

اإ�سعافات امل�سابني.
BBC / عن
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من���ذ ي���وم ال�ساب���ع والع�سري���ن م���ن 
متواج���د  العراق���ي  وف���وؤاد  اكتوب���ر 
وحا�سر يف اروقة التحرير، �ساحتها 
املتظاهري���ن  ب���ني  متج���ول  ونفقه���ا، 
ليحمل عنهم ثقل النفايات، فوؤاد الذي 
ا�سر على من���ح نف�سه لقب )العراقي( 
دون ذك���ر ا�س���م كني���ة او ا�س���م عائلة،  
ي�سفه قائال: "لن اذكر ا�سمي الكامل، 
ان���ا با�سم العراق قد اتيت وما غادرت 
ه���ذا امل���كان ال اربع���ة اي���ام لأ�سباب 
�سحي���ة". وعندم���ا �ساألت���ه ع���ن مكان 
راحته حني حت���ل ليلة يوم من العناء 
"يف اي  ف���وؤاد:  املتوا�س���ل اخ���ربين 
م���كان ل يه���م، اين ما و�سع���ت راأ�سي 
�ساأغف���و". وكاأن ال�س���ارع ه���و منزله، 
وطنه الذي يهتم به ثم ياأوي لأي ركن 

من اركانه.
 اكمل فوؤاد درا�سته العدادية وتوقف 
لي�س���رتزق م���ن العم���ال احل���رة هنا 
وهن���اك، وبه���ذا ال�س���اأن يق���ول: "اي 
ان�س���ان يطرق باب���ي يف خدمة البيها 
مقاب���ل اجر، لكني توقف���ت عن العمل 
التظاه���رات".  يف  �سارك���ت  ان  من���ذ 
وعن �سب���ب قدومه وتواج���ده الدائم 

"عل���ّي  يق���ول:  التحري���ر  �ساح���ة  يف 
هن���ا  النا����ض  ه���وؤلء  ف���ان  امل�سارك���ة 
لي�س���وا اف�س���ل من���ي، لياأخ���ذوا حقي 
ال�سائع وانا مظل���وم". وفيما يخ�ض 
حقوقه التي يطالب بها ي�سيف قائال: 
التي  ال�سب���اب  م���ن  الكث���ري  "هن���اك 
تدفعن���ي للتظاه���ر، م���ن اب�سطها هي 
قوانني امل���رور الفا�سدة، هل يعقل ان 

تت���م مطالبة والدي كب���ري ال�سن الذي 
يعم���ل �سائ���ق اج���رة، وال���ذي جتاوز 
بتحوي���ر  يق���وم  ان  ال�ست���ني،  عم���ر 
العرب���ة )طبق���ا لقان���ون التحوير من 
بانزي���ن اىل غ���از( مب���ا يقاب���ل يكلفه 
600 ال���ف، ن�سيف له���ا تكلفة حتوير 
 700 يق���ارب  م���ا  ال�سنوي���ة،  اج���ازة 
الف، لت�سبح باملجمل اكر من مليون 

دينار عراقي، كم تبقى من عمر والدي 
ليعمل يف �سبيل حت�سيل هذا املبلغ؟! 
وان مل يقم بتبديل اجازته �سيتعر�ض 
حتم���ا لإهانة م���ن قبل �سرط���ي مرور 
بعمر احفاده!". منوها اىل انه يعي�ض 
يف بل���د حتكمه دولة ل حترتم حقوق 
املواط���ن كب���ريا او �سغ���ريا ويعق���ب 
قائ���ال: "يريدون من���ي احرتام قانون 

امل���رور وهم يقطعون �س���ري اجل�سور 
ويعطلون حياة النا�ض بتلك ال�سبات 

الكونكريتية". 
 ويوا�س���ل فوؤاد �س���رده و�سكواه عن 
بقول���ه:  العراق���ي  املواط���ن  معان���اة 
يعقل  ه���ل  اآخ���ر خلروجن���ا،  "�سب���ب 
ك�س���ور  م�ست�سف���ى  هن���اك  يك���ون  ان 
ع���ام ي�ستقبل مئ���ات املر�س���ى ولي�ض 

�سون���ار  ك�س���ف  جه���از  �س���وى  لدي���ه 
وحيد؟! واملواطن���ون يقفون �ساعات 
لنتظ���ار دوره���م وه���م يعان���ون اآلم 
م���ن ا�ساباته���م، لك���ن املوظ���ف اي�سا 
لي����ض ل���ه يف الي���د حيل���ة فه���و يطيع 
اوام���ر املوؤ�س�س���ة الت���ي يعم���ل بها". 
ويخت���م حديثه با�ستن���كار قائال: "كل 
ه���ذا وت�ساألني ملاذا خرج���ت؟!! هناك 
ا�سباب كث���رية و�ساأكتفي بهذا القدر" 
موؤكدا على موا�سلة التظاهر ب�سلمية 
وح�س���ارة، وان ثورتهم تقف �سد اي 

عمل تخريبي غري قانوين.
 مواط���ن يفتقر لكل مقوم���ات العي�ض 
ينع���م  بل���د  يف  عق���ود  من���ذ  الك���رمي 
باخل���ريات والروات، الت���ي يتكالب 
يف �سبيل احل�سول عليها وا�ستغاللها 
اجل���ار قب���ل الع���دو، يح���ق ل���ه ح�سب 
الر�سي���ة  وال�سرائ���ع  القوان���ني  كل 
دون  بحق���ه  يطال���ب  ان  وال�سماوي���ة 
ان ُيته���م زورا بان���ه ين�س���ر حال���ة من 
الفو�س���ى ويحر�ض عل���ى الرهاب!، 
كيف ل���ه ان يك���ون فو�سويا وهو من 
يحم���ل ع���ن كاهلن���ا فو�س���ى نفاي���ات 

�سوارع الوطن؟!.
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

�شهيد �شاحة التحرير 

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

 خماطر عدة تواجه 
متظاهري �ساحة التحرير 
وبقية املحافظات االأخرى 

من ا�ستهداف بكوامت 
ال�سوت او االختطاف 

وحتى التعر�س للر�سا�س 
احلي والقنابل امل�سيلة 

للدموع كما يحدث قرب 
ج�سر االحرار واي�سا 

�ساحة الوثبة. 
 كل ما يتعر�س له 

املتظاهرون مل يبعدهم 
عن الهدف الرئي�س 
الذي يبتغوه يف نيل 

حقوق ال�سعب من خالل 
اال�ستمرار باحتجاجهم 

اىل اآخر رمق. 

 الفعالي����ات املدني����ة م�ستم����رة على 
كافة ال�سعدة واملتطوعون و�سلوا 
لكنه����ا  بعي����دة  ملناط����ق  باعماره����م 
�سمن حميط املحتجني املتواجدين 

منذ اوائل ال�سهر املا�سي. 
بالن�ساط����ات  املخت�س����ة  اخلي����م   
املختلفة اي�سا دوؤوبة على ا�ستمرار 
ن�ساطها وبتقدمي مواد نوعية بغية 
ادام����ة زخ����م الحتج����اج والتاأكي����د 
عل����ى الطريقة ال�سلمي����ة يف انتزاع 

احلقوق. 
 يف �ساح����ة قربها حديق����ة التحرير 
يف حمافظ����ة بابل، ق����رر املحتجون 
اعادة تاأهيلها مبا ي�سهم يف تواجد 

العوائل فيها.
 ويق����ول احم����د اح����د امل�ساركني يف 
احلملة ل�)الحتج����اج(، ان "الهدف 
من احلم����الت امل�ستمرة هو التاأكيد 
عل����ى طابعن����ا ال�سلم����ي ا�سافة اىل 
تاأهي����ل اخل����راب ال����ذي ت�سبب����ت به 

احلكومات امل�ستمرة". 
 وب����ني ان "جم����ال املحافظ����ة لي�ض 
بالم����ر ال�سع����ب فق����ط ه����و بحاجة 
اىل عناي����ة كبرية فم����ا قمنا به لي�ض 
اإعجازا بل ه����و م�ساركة وم�ساعدة 
ومتطوع����ات  متطوع����ني  م����ن 

خمتلفات". 
 وا�س����ار اىل ان "احلمل����ة ل����ن تقف 
عند ه����ذا احلد بل نح����ن م�سممون 
على تاأهي����ل كل ال�سوح القريبة من 
�ساحة التحري����ر وحميطها لي�سال 

ر�سالة عما قام به ثائرو ت�سرين".
 ويف بغ����داد.. الفعالي����ات الثقافية 
اي�سا م�ستمرة ول�سيما يف خيمتي 
�سينم����ا الث����ورة وم�س����رح التحرير 
حي����ث مل يتكا�س����ل القائم����ون عل����ى 

اخليمتني بالعمل.
 ي����وم ام�����ض وا�ستم����رارًا لفعاليات 
خيمة �سينما الثورة بداأ املنهاج يف 
ال�ساد�س����ة والن�سف م�ساًء  ال�ساعة 

وعر�ست اربعة افالم وهي :
 1- اآدم ل� حيدر �سمري 

2 -  غارة ل� ح�سني الدلفي 
3 -  الع����زف ب����ني الرم����اد ل����� �سفانة 

ن�سر الله 
4 -  عرك جني ل� حيدر ح�سني

 واأك����د القائم����ون عل����ى اخليمة يف 
دعوته����م ان ال�سينما �ست�ستمر طاملا 

هن����اك عراق����ي يف التحري����ر يري����د 
وطنه، طاملا هناك عراقي نازل ياخذ 

حقه �سيجد اخليمة بانتظاره.
ف����ان م�س����رح الث����ورة   يف املقاب����ل 
ال�ساع����ة  الثالث����اء  ام�����ض  احتف����ل 
رائع����ني،  بنموذج����ني  ع�س����را   4
هم����ا الكات����ب عل����ي الزي����دي ورائد 

حم�سن. 
ف����از  الزي����دي  النب����ي  عب����د  عل����ي    
بجائ����زة اف�س����ل ن�����ض يف مهرجان 

قرطاج الدويل 
واملمث����ل رائ����د حم�س����ن ح����از عل����ى 
جائ����زة اف�س����ل ممث����ل يف مهرجان 

قرطاج الدويل.
 فيم����ا كان برنام����ج امل�س����رح لي����وم 
ام�����ض  يت�سم����ن عر�س����ا م�سرحي����ا 
"طقو�ض التحرير" تاأليف واخراج 
الفن����ان خمل����د را�سم تق����دمي الفنان 
حممد ها�س����م ومب�ساركة �سفا جنم 
واخال�ض �س����دام واملو�سيقي عمر 

رعد.
 وكذل����ك  ن����دوة نقا�سية م����ع الفنان 
حممد ها�سم ح����ول امل�سرحية وبداأ 

الربنامج ال�ساعة الرابعة ع�سرًا. 
عل����ى  توؤك����د  املعطي����ات  ه����ذه  كل   
ني����ة املحتج����ني بع����دم الن�سح����اب 
حلني حتقيق املطال����ب ب�سكل كامل 
رفع����ه  مم����ا  بن����د  اي  اإغف����ال  دون 

املتظاهرون.
 وياأتي على راأ�ض املطالب اخلا�سة 
مبعت�سم����ي ال�ساحة هو الت�سويت 
ع����ادل  انتخاب����ات  قان����ون  عل����ى 
واختي����ار رئي�����ض وزراء وف����ق م����ا 
اعلن عن����ه املحتج����ون يف بياناتهم 

مرارا وتكرارا.
موج����ة  بع����د  املخ����اوف  ورغ����م   
الغتي����الت ال ان الآلف م�سممني 
عل����ى البقاء يف �ساح����ات العت�سام 
متحدي����ن  املحافظ����ات،  مبختل����ف 

اخلطر.

رغم حملة االغتياالت .. 

 ما�س القي�سي

 �سلمية اي حراك �سعبي كلمة 
نرددها كثريا قد نفهم جزءا من 

ماهيتها دون االآخر، وقد نطبق 
ما نفهمه وندركه على ار�س واقع 

نعي�سه بتفا�سيله املت�سعبة ويومياته 
املليئة بزخم احلياة ورتابتها. ما يتم 

ادراكه من تلك ال�سلمية ياأتي على 
قدر م�ستوى وعي اي ان�سان ب�سيط 

اجتماعيا غني فكريا مبقومات 
ا�سلوب احلياة احل�ساري املتمدن، 

مع التحفظ على ا�ستخدام م�سطلح 
)ب�سيط( الذي جتربنا واقعية 

تعابري املجتمع، مبا يتداوله بني 
تكتالت افراده على تبنيه كمفردة 

حتمية، لكنها ال تعني ب�سلب فحواها 
�سيئا �سوى االن�سان مبكنونه من بني 

مفردات قامو�س القيم! 

يتجول حامال حقيبة ظهر ومكن�شة جلمع النفايات.. حتت راية "عراقي اأنا"

االحتجاج �شاحات  قرب  اخلربة  االأماكن  بتاأهيل  اال�شتمرار 

 موفق حممد 

اأبعدمَ كلمَّ هذا ل نقّطع اأ�سابعنا ندمًا
بني قلب املالومة 

ووليدها يف جبهات القتال 
واأعني العراق كّله 

�سورة يو�سف 
وطفٌل يلثغ

و�سم�ض متوز.. ونذور.. ومراقد
و�سموٌع

دهدى 
بها املوج.. وقو�ض كمان ونواح

وحمام 
فعرب كل هذه ال�سيطرات 

وبالّلحظِة التي تئُزّ بها الر�سا�سة يف قلبه 
تكون املالومة اأقرب اإليه من حبل الوريد 

فت�سمع النف�ضمَ الأخريمَ لوليدها ل�سعًا عرب ناي الأمومة 
ومن يدريك ما ناي الأمومة 

ته ل�سق �سلعه ليقوى  اإنه �سلعها الذي ر�سّ
زته ب�سواد قلبها كي تقرمَّ  وطرمَّ

ه الر�سا�ض  وابيمَّ�سْت عيناها ثم ثقبمَّ
فا�ستوى بني �سفتّي الريح واأ�سابعها 

وقال وداعًا �ساأبداأُ من جديد 
فمن الذي ي�سُل ال�سهيدمَ �سوى ال�سهيد 

ومن ذا الذي ي�سلي وميوُت من ظماأٍ اىل وطن ويبعُث 
من جديد 

و�سبل�سك يا بني بابن النايحة 
والقبور تلطم على �سدور موتاها 

من يومها مل ترتك الريح جذرًا 
ومل تلتم�ض عذرًا 

فا�ستعل البلُد حروبًا توّلعت يف فّت قلوب الأمهات 
فال اأحد ميوت حتف اأنفِه

ومل يعد عزرائيل ي�ستّلها كما ت�ستُلّ ال�سعرة من العجني 
فلقد جاوؤوك بالقارعات ف�ساقت املقابر والبيوت 

بالعباءات ال�سوْد


