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 مل ي�س���تطع احد اأن يبز وزير دعاية هتلر غوبلز. لكن حممد �سعيد 
ال�سح���اف جن���ح يف المتحان. وجع���ل العراقي���ن يتابعونه كلما 
اأط���ل عليه���م ليعر�س اآخر �س���ولت القائد ال�س���رورة "الول" يف 
�س���د العدوان المريكي الغا�س���م عل���ى العراق. وُيكت���ب له ولي�س 
لغريه ا�س���تحداث مف���ردة "العلوج" على الق���وات المريكية. واذا 
كان غوبل���ز �س���ناعة هتلري���ة نازي���ة. فاإن ال�س���حاف كان �س���ناعة 
بعثي���ة بامتياز. ورمب���ا ل يعرف جيل انتفا�س���ة اأكتوبر اأن البعث 
بتكوينه الفكري "القومي" هوالآخر مثل احلزب النازي، "الكتاب 
املقد�س" املُل���زم للتثقيف يف حزب البعث هو "حياتي" لهتلر. كان 
�سدام ح�سن �سخ�سيًا ماأ�سورًا به مثل مي�سيل عفلق وقادة البعث 
الآخري���ن من مدر�س���تهما. حتى ق���ال احد" املرتدي���ن" الناجن من 
مذبحت���ه انه ل�س���دة اعجابه مبذكرات هتلر يتو�س���د الكتاب ويعيد 

قراءته ومنه ا�ستمد كل معن وح�سيته وطغيانه وا�ستبداده.
 وال�سحاف باعتباره ابن البعث، ومعتنق مبادئ وقيم �سرية هتلر 
وماآثره، لي�س عليه عتب اأن يجد له مكانًا م�س���تقًا من تلك املدر�س���ة 
ع فيها واأ�ساف اىل قامو�سها م�سطلح "العلوج".  "العالمية". فبرَ
وما يثري احلرية لدى اجليل الذي تابع ال�سحاف وعلوجه، معرفة 
امل�س���در الذي ا�س���تمد منه ال�س���يد عبد الكرمي خلف الناطق املفّوه 
با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة درو�سه يف الدعاية ال�سيا�سية. 
لكن احلرية تتبدد ما اأن يرجع اىل تاريخ خلف البعثي، ويكت�سف 
انه من ذات مدر�س���ة ال�سحاف، �سوى ان اأكاذيبه خالفًا لل�سحاف، 
�س���اذجة ومثرية لل�س���خرية وال�س���تهجان. يف ح���ن كانت "علوج 
"  تثري ال�سحك و�س���ط خرائب احلرب وهي تقرتب من  ال�س���حاف
موقع اإطاللته العالمية يف بغداد كل يوم. كان ال�س���حاف ي�س���خر 
م���ن الق���وات المريكية وم���ن اإدعاءاته���ا بالقرتاب من العا�س���مة 
واقتحامه���ا. لكن خل���ف يذهب بعي���دًا يف الإيغال بدماء ال�س���بيبة 
العراقي���ة الزكية. ي�س���تمهم ت���ارة باعتبارهم "خمرب���ن"، ومرات 
عل���ى ع���دد اإطاللت���ه الت���ي ت�س���تحق الرث���اء وال�س���مئزاز، يخرج 
مفّندًا وقائع قتل املنتف�س���ن بالر�سا�س احلي، وتكذيب ما تورده 
احيانًا حتى ت�س���ريحات نيابية عراقية وم�س���وؤولن يف الحزاب 
احلاكمة ومفو�سية حقوق الن�سان حول عدد ال�سهداء وامل�سابن 
واملفقودي���ن يف دهاليز اجهزة القمع الر�س���مية والطرف املجهول 
"املعروف" لكل ذي ب�سرية. ومل يرتدد يف اأكرث من منا�سبة بنفي 
وج���ود قتل���ى او جرحى، وامن���ا العك�س من ذلك، اي���راده اتهامات 
باطلة �سد املتظاهرين بدعوى انهم من يحرق املباين واملوؤ�س�سات 

واملمتلكات العامة واخلا�سة ويقرتبون من البنك املركزي ..!
 بلغ���ت اأكاذيبه حد القول ان بع�س املتظاهرين يجرحون انف�س���هم 
ويذهبون اىل امل�ست�سفيات لإ�سافة ا�سمائهم اىل �سجل املتظاهرين 
امل�سابن!. ومن اأكاذيبه التي فاقت تلفيقات غوبلز، ما ذكره حول 
�س���ناعة متفجرات يف املطعم الرتكي واحتمال تفّجره والت�س���بب 
بتدمري املبنى على قاطنيه. وقد ُفهم من ت�س���ريحه ذاك بانه متهيد 
لعملية هجوم ميلي�س���ياوي. وقد حتقق ما مّهد له، ولكن يف كراج 
املعت�سمن يف ال�س���نك واخلالين التي راح �سحيتها ب�سالح زوار 
اللي���ل اجلبناء، الع�س���رات من القتلى وامل�س���ابن. واأكاذيب خلف 
���د ول حُت�س���ى، وق���د يوثقها الناطق با�س���م القوات امل�س���لحة  ل ُتعرَ
لين�س���رها بع���د ان ُي�س���ّرح كما ُطرد م���رة. واملحتمل ه���ذه املرة ان 
يو�س���ع يف قف����س الته���ام على �س���هادات زور اأدت اىل ا�س���تباحة 
ارواح املتظاهري���ن وفبك���ة اخب���ار واتهام���ات م�س���للة �س���دهم. 
وُيخ�سى اأن ي�سطو على مئات التغريدات التي اطلقها املتظاهرون 

وي�سمها اىل كتابه.
 مل يك���ن ممكن���ًا اأو منطقًي���ا، اأن يتوىل غري خلف مث���ل هذه املهمة. 
فالطبقة الفا�س���دة التي لوثت �س���رف الوطن العراقي، وا�ستباحت 
كرامة العراقين، ل تنتج �س���وى ما ُي�سبهها، وما ُيعب عن �سويتها 

واأخالقياتها وقيمها.
 مل يبق ما يقال عن الن�سخة املزورة الثانية من خلف.. خالد املحنا، 
فال�سيء بال�سيء ُيذكر، فهو يت�سّبه ول يدعي ما لغريه من ماآثر ..

 تفنن���ت الطبق���ة املهيمنة يف ان ل تبقي يف " ج���راب" البعث ما مل 
"  يف كل  ُت���دّوره م���ن ف�س���الته ونفايات القائ���د ال�س���رورة "الأول
اركان هذه الدولة الالدولة.. موطن فجور املتاأ�سلمن الذين عافهم 

الدين واملذهب؟.
 اإ�س���األوا قائد ال�سرورة "الثاين".. �س���احب �سولة الفر�سان، وما 

ننطيها .!
�س���احات العت�س���ام  املتظاه���رون واملعت�س���مون يف  يتفّك���ر  ال   
وميادين احلرية مبقا�س���اة خلف واملحنا ووزير ال�س���حة اجلديد 
ّذبرَ حكومته، هو الآخر يف اول ايام ا�ستيزاره، حن �سرح  الذي كرَ

�سهيدًا"؟.   ١١٠ يتجاوز  ل  التظاهرات  �سحايا  عدد  "اأن 
ان �س���هادة الزور على الق�س���ايا الب�س���يطة حكمها ال�س���جن، فكيف 
اذا كان���ت �س���هادة الزور تغطي على جرائم وجمازر حت�س���د مئات 

القتلى واآلف امل�سابن؟.
 رح���م الله خل���ف ابن امن الذي جاء ذك���ره يف كتاب الدكتور علي 
ال���وردي "ملح���ات اجتماعي���ة" فق���د كان جمرد دع���ٍي يوحي لغريه 
ب�س���جاعة زائفة، فهو بذلك ي�س���يء لذاته، ل لغريه. ولأنه ل  ي�سبه 
غري نف�س���ه، قد ميوت كمدًا اإذا ما جاءت �سريته مع تغريدات خلف 

وحمنا املعا�سرين!.

خلف واملحنا ُيعيدان تدوير 
ال�صحاف

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر 

غوبلز يبكي يف قربه ..!

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

اأخ���رى  وت�س���تثنى  اأ�س���ماء  ُتط���رح   
لرئا�س���ة احلكوم���ة، وت���بز مطال���ب 
بواب���ة  م���ن  يدخ���ل  ال���ذي  ال�س���ارع 
النتفا�س���ة ال�س���عبية ليك���ون لعب���ًا 
رئي�سّيًا يف اختيار رئي�س احلكومة، 
مثبتًا ذلك برف�سه تر�سيح النائب يف 
للمن�سب.  ال�سوداين  البملان حممد 
وعل���ى عك����س رغبة �س���ريحة واحدة 
من النخبة ال�سيا�س���ية فاإن املحتجن 
�سخ�س���ية  اختي���ار  عل���ى  م�س���رون 
نف���وذ  ع���ن  بعي���دة  نزيه���ة  م�س���تقلة 
الطبق���ة احلاكم���ة.  ويعت���ب حتديد 
الكتل���ة البملانية الأك���ب كما يحدث 
دائم���ًا يف الع���راق امل���اأزق الأكب، اإل 
اأن الأح���زاب، تقول م�س���ادر عراقية 
اإنها غري متفقة حتى الآن، مما يطرح 
فكرة تويل الرئي�س العراقي املن�سب 

نف�سه.
اأح���زاب  ع���دة  اأب���دت  املقاب���ل  يف   
تاأيدها ل�س���روط املتظاهرين كالتيار 
ال�س���دري، ليبقى احتم���الن ل ثالث 
لهم���ا: اإم���ا اختي���ار مر�س���ح يوؤي���ده 
ال�س���ارع واإم���ا فر�س �سخ�س���ية غري 
مقبول���ة، مم���ا يحتم���ل اأن يق���ود اإىل 
موج���ة مواجه���ات وين���ذر مبوج���ة 

عنف اأكب من �سابقتها.
 بع���د العن���ف ال���ذي ُي�س���تخدم �س���ّد 
اأ�س���بح  الع���راق،  يف  املتظاهري���ن 
م���ن ال�س���عب اأن يقتن���ع املحتج���ون 
رئي����س  اختي���ار  عل���ى  ويوافق���وا 
للحكومة يخالف �سروطهم ومطالبهم 
الت���ي ُقتل املئ���ات من اأج���ل حتقيقها 
من���ذ انط���الق الحتجاج���ات مطل���ع 
املا�س���ي.   الأول  اأكتوبر/ت�س���رين 
من يراأ����س احلكومة بعد ع���ادل عبد 
املهدي الذي اأج���به املحتجون على 

ال�ستقالة مطلع كانون اأول اجلاري؟ 
ق املحتجن الذين  ال�سوؤال الذي يوؤرِّ
ع���وا بيان���ًا الثالث���اء طالب���وا فيه  وزَّ
�س���الح  بره���م  اجلمهوري���ة  رئي����س 
بت�س���مية رئي����س للحكومة ين�س���جم 
قب���ل  ج���اء  البي���ان  مطالبه���م.   م���ع 
ي���وم من عق���د البمل���ان جل�س���ة لهذا 
الغر����س يوم اخلمي����س املقبل، حدد 
فيه املتظاهرون موا�س���فات املر�سح 
ملن�س���ب رئي�س الوزراء الذي "يجب 
اأن يكون مدنّيًا م�س���تقاّلً ل ع�س���كرّيًا، 
ول ينتم���ي اإىل اأي ح���زب اأو تي���ار، 
اجلن�س���ية،  مزدوج���ي  غ���ري  وم���ن 
ويتعه���د بع���دم الرت�س���يح للحكوم���ة 
حتقي���ق  عل���ى  يعم���ل  واأن  املقبل���ة، 

مطال���ب املحتج���ن يف مدة اأق�س���اها 
�س���تة اأ�س���هر"، ومل يُك���ن وزي���رًا اأو 
بدرج���ة وزير اأو برملاين اأو حمافظ، 
واأن يكون نزيهًا و�س���جاعًا ومل ُيّتهم 
يف اأي ق�س���ية ف�ساد"، ح�سب البيان.  
ويرف����س املتظاهرون ب�س���كل قاطع 
ت�سمية اأي رئي�س وزراء يكمل حقبة 
الف�س���اد احلالية، اأو ل يحظى بقبول 
�سعبي، كما طالبوا "بالتزام البملان 
اإق���رار قان���ون انتخاب���ات ع���ادل كما 
دعت اإليه �ساحات العت�سام م�سبقًا، 
عل���ى اأن يعتم���د الت�س���ويت الفردي 
النتخابي���ة  والدوائ���ر   100%
املتعددة وال�س���غرية ح�س���ب الكثافة 
ال�س���كانية، واعتماد الفائز احلا�سل 

عل���ى اأكرث من %50 من الأ�س���وات 
ولي�س الأكرث عددًا".

رئي����س  �س���ّن  املتظاه���رون  وح���ّدد   
ال���وزراء اجلدي���د ب����"اأن ل يتج���اوز 
55 عام���ًا، واأن يكون قراره عراقّيًا 
م�ستقاّلً خال�سًا ول يخ�سع ل�سغوط 
للتدخ���الت  اأو  ال�سيا�س���ية  الكت���ل 
اخلارجي���ة"، حمذري���ن الأحزاب من 
اإدراج اأي فقرة ت�س���ّب يف م�ساحلهم 
ل مب�س���لحة ال�سعب، وحتديد موعد 
م���دة  خ���الل  املبك���رة  لالنتخاب���ات 

اأق�ساها �سهر واحد وحّل البملان.
 اىل ذلك دعت بعثة الأمم املتحدة يف 
الع���راق،  ام�س الأربعاء، اإىل ح�س���م 
ملف مر�سح رئا�س���ة احلكومة �سمن 

املهلة الد�ستورية، موؤكدة اأن الو�سع 
يف الع���راق "ل يحتمل حلوًل موؤقتة 

اأو تدابري ق�سرية".
 وج���اء يف البي���ان، مع انته���اء املهلة 
الد�ستورية لرت�سيح رئي�س الوزراء 
)الي���وم اخلمي����س(، حت���ثُّ  املكل���ف 
بعثة الأمم املتحدة مل�س���اعدة العراق 
)يونام���ي( الق���ادة ال�سيا�س���ين على 
الآراء  يف  تواف���ٍق  اإىل  ���ل  التو�سُّ
ب�س���اأن ت�سمية مر�س���ٍح يلّبي توقعات 

وتطلعات ال�سعب العراقي.
 وُت�سّدُد املمثلة اخلا�سة لالأمن العام 
ل���الأمم املتح���دة يف العراق ال�س���يدة 
عل���ى  هيني�س-بال�س���خارت  جين���ن 
الأهمي���ة امللّح���ة للظ���روف الراهن���ة 

قائل���ًة: "يف هذه املرحلة، فاإن الوقت 
، والو�س���ُع ي�ستدعي اتخاذ  جوهريٌّ
اإجراءاٍت حا�س���مة. ول ي�سُع للعراق 
حتم���ُل حل���ول اإ�س���عافيٍة موؤقت���ٍة اأو 
تتوا�س���ل  واإذ  ق�س���رية".   تداب���ريرَ 
ال���وزراء  رئي����س  ح���ول  املحادث���ات 
املكّل���ف، تواج���ه البالد منط���ًا جديدًا 
والقت���ل  الختط���اف  عملي���ات  م���ن 
امل�س���تهدف للمدافع���ن ع���ن حق���وق 
وقال���ت  واملتظاهري���ن.  الإن�س���ان 
املمثل���ة اخلا�س���ة ال�س���يدة هيني�س-
عات���ق  عل���ى  "تق���ع  بال�س���خارت: 
الدولة امل�س���وؤولية التامة يف حماية 
�س���عبها. ولي�س حل���الت الختطاف 
والعتقالت غري القانونية وحوادث 
القتل الب�سعة مكاٌن يف الدميقراطية، 
ويجب اأّل ُت�سبح "الو�سع الطبيعي 
اأن  يج���ب  الع���راق".  يف  اجلدي���د" 
يتحمل القادة ال�سيا�سيون العراقيون 
هذه امل�سوؤولية من خالل ال�ستجابة 
للمطالب امل�س���روعة لالإ�س���الح دون 

مزيد من التاأخري". 

 الأمم المتحدة حول اختيار رئي�س الحكومة: العراق 
ل يحتمل "حلوًل اإ�صعافية"!

املحتجون يطرحون �سفات رئي�ض احلكومة 

 متابعة االحتجاج  

واأقدمت جمع����ة، ذات ال�55 عامًا، 
على ق�ّس �س����عرها و�س����ط �س����احة 
التحرير مرك����ز العا�س����مة بغداد، 
النك�س����ار  حال����ة  ع����ن  للتعب����ري 
واحلزن ال�س����ديد جتاه ما ح�س����ل 
م����ن قت����ل وتروي����ع املحتج����ن من 

قبل جهات جمهولة، ت�س����مى داخل 
الع����راق ب�"الط����رف الثال����ث"، يف 
اإ�س����ارة اإىل اجلماع����ات املرتبط����ة 

باإيران.
�س����عر  ق�����سّ  عملي����ة  اأن  يذك����ر   
امل����راأة يف العراق ت����دل على حالة 
النك�سار الداخلي، كما هو تعبري 
عن حالة الياأ�س واحلزن ال�سديد، 

وه����ي ظاه����رة نابع����ة م����ن الثقافة 
القبلية عن العرب داخل العراق.

 وقال����ت جمع����ة، احلا�س����لة عل����ى 
الإع����الم،  يف  الدكت����وراه  �س����هادة 
اإن "املاأ�س����اة العراقي����ة يف الفرتة 
املا�سية واحلالية توؤكد اأن الفاعل 
ال�س����لطة ل يري����د ال�س����تقرار  يف 
احلقيق����ي له����ذه الب����الد املجروحة 

مت�س����ائلًة:  بعي����د"،  اأم����د  من����ذ 
الدم����ار  ه����ذا  يبق����ى  مت����ى  "اإىل 
الإن�س����اين يف العراق؟ ملاذا ل يتم 
ا�ستئ�سال ثقافة املوت والتخريب 

والنحدار؟".
الت����ي  "احلكوم����ات  وتابع����ت:   
اأعقبت التغيري بعد عام 2003 مل 
ال�س����ارع العراقي،  تلِبّ طموحات 
رغ����م اأنه����ا منبثق����ة ع����ب الآلي����ات 
الدميقراطي����ة، وه����ي النتخابات 
وال�س����تفتاء، وغريهم����ا"، مبين����ة 
اأن "تل����ك احلكومات اأوغلت كثريًا 
يف الف�س����اد، اأي الف�س����اد على كافة 
الأ�سعدة املالية والإدارية، وحتى 

الأخالقية".
 وتعليق����ًا عل����ى ح�س����ورها الفاعل 
الحتجاج����ي،  الو�س����ط  داخ����ل 
قال����ت جمع����ة: "اأ�س����ارك دومًا يف 
�س����لوكيات  تناك����ف  تظاه����رة  كل 
ال�س����لطة الفا�سدة، ل�س����يما اأن تلك 
م����ن  الكث����ري  اأخ����ذت  ال�س����لوكيات 
حياتنا كعراقين، اأخذت ال�سعادة 
وال�ستقرار والأمان، ونخ�سى اأن 
تاأخ����ذ امل�س����تقبل ال����ذي نقات����ل من 

اأجله".
 اإىل ذلك اأ�س����افت اأنها "متوا�س����لة 
م����ع كل احتج����اج �س����عبي ينال من 
احلكوم����ة القائمة على ال�س����فقات 
الطائفي����ة واحلزبية امل�س����بوهة"، 
يف  "م�س����اركتها  اإىل  م�س����رية 
الحتجاج الأول الذي خرج �س����د 
حكوم����ة نوري املالكي يف �س����باط 

."2011

 متابعة االحتجاج 

 اأعل���ن جمل�س الق�س���اء الأعلى بالع���راق، ام�س الأربعاء اإطالق �س���راح 
ال�س���عبي املناه�س للنخبة  2700 معتقل من امل�س���اركن يف احلراك 
ال�سيا�س���ية بالب���الد.  املجل����س الأعل���ى ق���ال، يف بي���ان، اإن "الهيئ���ات 
التحقيقي���ة املكلفة بنظر  ق�س���ايا التظاه���رات اأعلنت عن اإطالق �س���راح 

)2700( موقوف من املتظاهرين لغاية اليوم 18 كانون الأول".
 كما اأ�س���ار البيان اإىل اأنه "ل ي���زال هناك 107 موقوفن جاٍر التحقيق 
معه���م ب�س���اأن جرائم من�س���وبة له���م  وفق القان���ون".  وكان���ت احلكومة 
العراقي���ة تعهدت م���رارًا باإطالق �س���راح املتظاهري���ن املعتقلن من ِقبل 

اأجهزتها الأمنية اإذا مل يثبت ارتكابهم اأي جرم.
 من جهة اأخرى، تويف متظاهران ام�س الأربعاء، متاأثرين باإ�سابتهما، 
يف حمافظت���ي الب�س���رة وذي ق���ار، جنوب���ي البالد، ح�س���ب م�س���درين 
طبي���ن.  م�س���در طبي يعم���ل بدائرة �س���حة الب�س���رة قال، طالب���ًا عدم 
ذك���ر ا�س���مه لعتب���ارات اأمني���ة، اإن "متظاه���رًا ت���ويف متاأث���رًا بجراحه 
الت���ي اأ�س���يب به���ا اإث���ر مواجه���ات مع ق���وات الأم���ن مبحيط مين���اء اأم 
ق�س���ر يف الب�س���رة نهاي���ة ال�س���هر املا�س���ي".  فيم���ا اأف���اد م�س���در طبي 
اآخر يف م�ست�س���فى احل�س���ن التعليمي، يف ذي قار، ب���اأن "اأحد جرحى 
الحتجاجات التي �س���هدتها مدينة النا�سرية عند ج�سر الزيتون، تويف 
يف �س���اعة متاأخرة من ليلة اأم�س متاأثرًا بجروح���ه".  الغالبية العظمى 
من ال�س���حايا من املحتجن �سقطوا، وفق املتظاهرين وتقارير حقوقية 
دولي���ة، يف مواجهات مع قوات الأمن وم�س���لحن تابعن لحزاب، لكن 
هذه الحزاب تنفي اأي دور لها يف قتل املحتجن.  من جهة اخرى قالت 
املفو�س���ية العليا امل�ستقلة حلقوق الإن�س���ان يف العراق، اإن عدد القتلى 
ارتفع منذ بدء الحتجاجات يف اأوائل اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي، 
اإىل 475 قتياًل على الأقل، فيما اأ�س���فرت ال�س���تباكات بن قوات الأمن 

واملتظاهرين عن اإ�سابة نحو 27 األف �سخ�س.

�صهداء جدد.. والق�صاء 
يعلن اإطالق �صراح 2700 

من الن�صطاء 

اأكادميية تق�ّس �صعرها.. �صد "ثقافة املوت والتخريب"
احتجاج��ًا على عمليات املوت امل�س��تمرة التي تطال الكثري 
من نا�س��طي االحتجاج العراقي القائم منذ ت�س��رين االأول 
حاولت النا�س��طة املدنية �س��ذى جمعة، لف��ت اأنظار الراأي 

العام بق�ّض �سعرها. 
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 زهري اجلزائري

يتحمل رئي�سا اجلمهورية والبملان 
د�س���توريًا  ال�سا�س���ية  امل�س���وؤولية 
جدي���د  وزراء  رئي����س  تكلي���ف  يف 
بع���د ا�س���تقالة عب���د امله���دي، ومن���ذ 
تق���دمي ا�س���تقالته حاول امل�س���وؤولن 
الأ�سا�س���يان ك�س���ب املزيد من الوقت 

ومل يقوما بعملهما لغاية اليوم.
ويف نف����س الوقت فاأنهم���ا يتحمالن 
م�س���وؤولية الدم الغايل الذي ي�س���يل 
يوميًا ب�س���فتهما يحميان الد�س���تور 
وم�س���وؤولن عن ال�سلطة الت�سريعية 

التي ت�ستطيع اإيقاف هدر الدم.
هذي���ن  اىل  �س���ابقًا  نتعر����سّ  مل 
ح���اًل  ننتظ���ر  كونن���ا  املن�س���بن 
د�س���توريًا ) ت�س���كيل حكوم���ة موؤقتة 
مبهمات حمددة ا�س���تثنائية ومنحها 
�س���لطات ت�س���ريعية( مته���د لج���راء 
انتخابات مبكرة، بعد ت�سريع قانون 
انتخاب���ات من�س���ف وع���ادل وكذل���ك 
قان���وين املفو�س���ية والأح���زاب م���ن 
قبله���ا ح�س���رًا، ك���ون البمل���ان الذي 
ي�س���م كتل الف�س���اد عاجز عن الإتيان 

بقانون يريده ال�سعب املنتف�س.
ثب���وت �س���مودهم  بع���د  �س���بابنا  اإن 
البط���ويل، �سي�س���عدون من اأ�س���كال 
الحتجاج ال�س���لمي ول تراجع حتى 
يتب���ن له���م الن�س���ر، ل���ذا ندع���و اىل 
الن���زول لل�س���وارع عام���ة ولي�س يف 
مراك���ز العت�س���ام، حامل���ن اأع���الم 
العراق فق���ط ونقطع ال�س���ك باليقن 
لنقول ب�سوت واحد.. *الآن ولي�س 

غدًا.*
والآن نق���ول ل مفر من الإ�س���راع يف 
تنفيذ مطالب النتفا�س���ة امل�س���روعة 

والعادلة
*اىل ال�سوارع*

�سباب انتفا�سة ت�سرين

*الآن ولي�س غدًا*

عد�سة: حممود روؤوف

 م�سطفى �سعدون  

األق���ت ق���وات الأم���ن القناب���ل امل�س���يلة للدموع يف 
بداية الحتجاجات ال�س���لمية لتفريق املتظاهرين 
ومل يكن تاأثريها قاتاًل، اإذ كانت تت�س���بب باختناق 
املحتج���ن على اأق�س���ى تقدير، لكن الو�س���ع تغري 
اإذ  املظاه���رات،  ا�س���تمرار  م���ن  اأ�س���بوعن  عق���ب 
تغ���ريت طريق���ة اإط���الق القناب���ل و�س���ارت ترمى 
ب�سكل مبا�س���ر باجتاه املتظاهرين من اأجل قتلهم، 
كم���ا ي���روي املتظاه���ران عبا�س الكوخ���ي، وعالء 
عل���ي. ُقتل حيدر عالوي العام���ري )١7 عامًا(، يف 
الثام���ن والع�س���رين من ت�س���رين الول املا�س���ي، 
ب�س���بب "مقذوف دخ���اين يف الراأ�س" كما جاء يف 

�سهادة وفاته.
حي���در الذي ي�س���نف طفل بح�س���ب اتفاقية حقوق 
الطف���ل الدولية ال�س���ادرة عام ١989، اأ�س���ر على 
امل�س���اركة يف الحتجاجات بالعا�س���مة، كما يقول 
والده عالوي م�سيفًا: "قال يل عيب علّي اأن اأبقى 

يف املنزل وال�سباب يتظاهرون".
وداأب حيدر على م�س���اعدة اأ�سدقائه يف التخل�س 
م���ن اآث���ار الغاز امل�س���يل للدموع على طرف ج�س���ر 
اجلمهورية يف �س���احة التحرير و�س���ط بغداد، اإذ 
كان ُيح�سر اخلمرية وعبوات امل�سروبات واملياه 
له���م، وبينم���ا كان يقوم مبهمته املعت���ادة ُقتل، يف 
الوق���ت ال���ذي مل يك���ن يف�س���ل بين���ه وب���ن قوات 
مكافحة ال�س���غب �س���وى ١٠٠ مرت، وعندها األقيت 
قنبلة غاز �س���وب راأ�سه فاخرتقته، بح�سب ما نقل 

�سديق حليدر روى الواقعة لوالده.
ويع���د الطفل حي���در واحدًا من ب���ن 46٠ حمتجًا 
ُقتل���وا منذ ب���دء املظاه���رات وحتى ال�س���اد�س من 
دي�س���مب/كانون الأول اجلاري، فيما بلغ اإجمايل 
ع���دد امل�س���ابن وفق���ًا ملفو�س���ية حقوق الإن�س���ان 
العراقي���ة ع�س���رون األف���ًا، م���ن بينهم ١6 �س���حية، 
الراأ����س  لإ�س���ابات يف  تعر�س���هم  ب�س���بب  قتل���وا 
وال�س���در بقناب���ل الغاز امل�س���يل للدم���وع، وفق ما 
وثقه تقري���ر بعثة الأمم املتحدة مل�س���اعدة العراق 
 5 يف  وال�س���ادر  التظاه���رات  ع���ن  )اليونام���ي( 
نوفمب/ت�س���رين الثاين، اإ�سافة اإىل �سور ح�سل 
عليه���ا "العرب���ي اجلديد" م���ن م�ست�س���فى اجلملة 

الع�سبية احلكومي يف بغداد.
تعد امل�س���افات الت���ي اأطلقت منها القنابل امل�س���يلة 

للدموع دلياًل على ق�س���د املوت، فالأ�سل اأن تطلق 
تل���ك النوعي���ة من القنابل من عل���ى ُبعد 25٠ مرتًا 
عل���ى الأقل، وكذل���ك اإىل الأعل���ى )يف اجلو( حتى 
ل ت�س���يب اأحدًا ب�س���كل مبا�س���ر، وتكون قد بردت 
عندما ت�س���قط اأر�س���ًا، وفق اإفادة عميد متقاعد من 
اجلي����س العراقي رف�س ذكر ا�س���مه )للحفاظ على 

�سالمته واأمنه ال�سخ�سي( .
ويعك�س ا�س���تمرار قوات الأم���ن العراقية يف قتل 
املتظاهرين هدف تخويفهم واإرهابهم اإىل اأق�س���ى 
درج���ة، كم���ا يك�س���ف عن�س���ر يف الق���وات الأمنية 
العراقي���ة موؤك���دًا اأن اأع���دادًا كب���رية م���ن عنا�س���ر 

الأمن التي كانت تطلق القنابل مل تكن مدربة على 
ا�س���تخدامها م�س���بقًا ومل يك���ن هن���اك اأي تعليمات 
مو�س���حا:  وتاب���ع  ا�س���تخدامها،  طريق���ة  ب�س���اأن 
"وقتها مل تكن القيادة اأ�س���درت تعليمات ب�س���اأن 

اإيقاف ا�ستهداف املتظاهرين بالقنابل".
وقعت اأكرثعمليات قتل املتظاهرين قرب ج�س���ري 
اإذ كان  ال�س���نك واجلمهوري���ة و�س���ط العا�س���مة، 
املتظاهرون حتت اجل�سرين بينما متركزت قوات 
مكافحة ال�س���غب يف الأعل���ى، كما يروي الكوخي، 
موؤك���دًا اأنه "بعد اخلام�س والع�س���رين من اأكتوبر 
ب���داأت القوات باإطالق قنابل علينا مل نتعامل معها 

�س���ابقًا، كانت ت�س���ل احلركة، ونكاد منوت مبجرد 
ا�ستن�ساق دخانها".

وتقول م�س���عفة يف اإحدى الفرق الطبية )رف�س���ت 
اأعل���ى  اإن الق���وات املوج���ودة يف  ذك���ر ا�س���مها(، 
اجل�س���رين كانت تلق���ي القنابل �س���وب املحتجن 
وامل�س���عفن، بينما يتهكم���ون عليهم وي�س���خرون 
منهم، كما كانت زوارق ال�سرطة النهرية ُت�ساعدهم 
يف الو�س���ول اإىل املتظاهري���ن ع���ب النه���ر لإلقاء 

القنابل ثم يعودون".
اإ�س���افة اإىل ما قاله الكوخي، يقول �س���هود العيان 
الذي���ن وّث���ق مع���د التحقي���ق اإفاداتهم يف �س���احة 
التحرير، اإن قوات مكافحة ال�سغب كانت ت�ستخدم 
ع���دة اأنواع من القنابل، وكلها كانت تطلق ب�س���كل 
وتوؤك���د  املتظاهري���ن،  باجت���اه  ومبا�س���ر  اأفق���ي 
امل�س���عفة نور�س اجلابري ا�ستنادًا اإىل ما �ساهدته 
اأن القنابل امل�ستخدمة �سد املحتجن ثالثة اأنواع، 
الأوىل �س���وتية، وكانت �س���ظاياها وقت النفجار 
ت�س���يب املتظاهري���ن القريب���ن منه���ا، بالإ�س���افة 
اإىل القناب���ل امل�س���يلة للدم���وع، اأما الن���وع الثالث 
فيحت���وي عل���ى غازات توؤدي اإىل ت�س���نج اجل�س���د 
بالكام���ل. واألقيت على املتظاهري���ن قنابل منتهية 
ال�س���الحية منذ اأع���وام 2٠١3، 2٠١4، 2٠١5، ما 
جعلها اأكرث �ُسمّية واأكرث �سعوبة يف العالج، كون 
املادة الفعالة �سامة، وفقًا للم�سعفة اإينا�س مو�سى، 
والتي تو�س���ح ل� "العربي اجلديد" اأن الإ�س���ابات 
الت���ي راأته���ا ا�س���تهدفت الراأ�س وال�س���در والبطن 
والأقدام، وبع�س القنابل ت�س���ببت بتهّتك اأع�ساء 
اجل�سد، قائلة: "اأم�س���كت مبعدة متظاهر وطحاٍل 
لآخر، وراأيت كلياٍت عديدة متمزقة، و كان اآخر ما 
راأيت ُمخ �س���فاء ال�س���راي )نا�سط عراقي ولد عام 

١993 وقتل بقنبلة غاز( خارج ج�سده".
م���ا اأفاد ب���ه املتظاه���رون مع���د التحقي���ق، توؤكده 
العراقي���ة  الإن�س���ان  حق���وق  مفو�س���ية  ع�س���و 
الدكت���ورة اأن�س الع���زاوي، قائل���ة: "القنابل التي 
ا�س���تخدمت �س���د املحتج���ن حتتوي عل���ى غازات 
ت�س���ل احلركة، ولي�ست من �سمن القنابل امل�سنفة 
لف�س التظاهرات ال�س���لمية، كما اأن بع�س���ها ميكن 
اعتباره �س���من الأ�سلحة املحرم ا�س���تخدامها �سد 

املدنين دوليًا ب�سبب تركيبها ووزن العبوة".
ومل يقت�سر القتل على قنابل الغاز امل�سيل للدموع، 
اإذ ج���رى ا�س���تخدام الذخ���رية احلي���ة اأي�س���ًا يف 

العا�سمة وحمافظات اأخرى يف اجلنوب، وفق ما 
وثقته منظمة هيومان رايت�س ووت�س يف تقريرها 
ال�سادر يف 8 ت�سرين الثاين 2٠١9 بعنوان "قنابل 
الغاز امل�سيل للدموع تقتل املتظاهرين"، وبالرغم 
من �سدور اأوامر بوقف ا�ستخدام الذخرية احلية 
من رئي�س الوزراء امل�ستقيل عادل عبد املهدي، فاإن 
قوات الأمن وا�سلت ا�ستخدام القوة املفرطة �سد 
املحتجن، وفق تقرير املنظمة احلقوقية ال�س���ادر 
يف 4 كان���ون الأول بعن���وان "خماوف حول ُقدرة 

القيادة على ال�سيطرة".
تعر�س املتظاهرون لال�ستهداف بقنابل غاز م�سيل 
 ،M7١3 وقنابل دخان ،M65للدموع من نوع ١
ح�س���ل عليه���ا الع���راق م���ن منظم���ة ال�س���ناعات 
الدفاعية الإيرانية، اإ�س���افة اإىل قنابل دخانية من 
�س���ركة اأر�س���نال البلغاري���ة، وقنابل م���ن عيار 4٠ 
مم، م���ن ن���وع LV CS، الت���ي م���ن املحتم���ل اأن 
تكون من ت�س���نيع �س���ركة Arsenal البلغارية، 
وكذل���ك قنابل M99s ال�س���ربية، التي �س���نعتها 
�س���ركة Balkan Novotech، وفق���ًا ملا جاء 
يف تقري���ر منظم���ة العفو الدولية ال�س���ادر يف 3١  

ت�سرين الأول من عام 2٠١9.
وتهاج���م بع����س تل���ك القناب���ل اجله���از الع�س���بي 
وت�س���بب �س���لاًل مل���دة ن�س���ف �س���اعة اأو اأك���رث، كما 
يو�سح طبيب يف وزارة ال�سحة العراقية ا�سرتط 
ع���دم الك�س���ف عن هويت���ه للحديث قائ���ال "تتكون 
الغ���ازات امل�س���يلة للدم���وع م���ن جزيئ���ات �س���لبة 
متناهية ال�سغر، تتحول عند اإطالقها يف اجلو اإىل 
غازات، وتت�س���بب باإ�س���ابة م�ستن�سقيها باأعرا�س 
خمتلف���ة، ترتاوح ما بن دموع العينن وال�س���عال 
لالإ�س���ابة  اأحيان���ا  وت���وؤدي  الرئت���ن،  واح���رتاق 
بح���روق اأو بالعم���ى املوؤق���ت، وتق���ود يف حالت 
نادرة اإىل تقيوؤ متوا�س���ل يف�سي اإىل املوت"، لكن 
م�س���طفى جبار )١9 عام���ًا( مل يتعر�س لالأعرا�س 
ال�س���ابقة، واإمنا اخرتق "مقذوف دخاين راأ�سه"، 
وت�سبب له بك�س���ور ومتزقات ونزيف ما اأدى اإىل 
موته بح�سب ما ذكر يف �سهادة وفاته، بعدما األقت 
قوات مكافحة ال�س���غب القنبلة باجتاهه مبا�س���رة 
ل���دى وجوده عند ط���رف ج�س���ر اجلمهورية الذي 
يرب���ط بن �س���احة التحري���ر واملنطقة اخل�س���راء 
احلكومي���ة، يف التا�س���ع والع�س���رين من ت�س���رين 

الأول املا�سي، ".

اإرهاب المتظاهرين...عنف متعمد لواأد انتفا�سة ت�سرين 

القنابل التي اأطلقت على المتظاهرين تت�صبب باإ�صابة م�صتن�صقيها باأعرا�س خطيرة

موجز اأنباء المدن الثائرة 

• الديوانية 
متظاهرو الديوانية يخاطبون 

االأطراف ال�سيا�سية: لن ناأبه لقمعكم 
ونحن نختار رئي�ض الوزراء

الديوانية،اأم����س  حمافظ���ة  متظاه���رو  وّج���ه 
الربعاء، ر�سالة اىل الكتل ال�سيا�سية التي ت�سعى 
جاه���دة لإيجاد خليفة لرئي�س الوزراء امل�س���تقيل 
عادل عبداملهدي، مفادها اأن ال�سعب هو من يختار 
رئي�س الوزراء املقبل، ولي�ست الكتل ال�سيا�سية.

الديواني���ة  “ابن���اء  اإن  اإي���اد  املتظاه���ر  وق���ال 
يوا�سلون تظاهرهم واعت�سامهم ولن يرتاجعوا 
مهما تعددت احليل التي ميار�سها ال�سا�سة، ورغم 
التهدي���دات وحم���اولت القم���ع والرتوي���ع الآتي 

متار�س �سدهم”.
واأ�ساف اأن “على البملان الت�سويت على قانون 
النتخابات ت�س���ويتًا فرديًا بن�س���بة ١٠٠% وحل 
البملان احلايل والذه���اب اىل انتخابات مبكرة، 
ونذّك���ر الكت���ل ال�سيا�س���ية، ب���اأن ال�س���عب هو من 

يختار رئي�س الوزراء ولي�س اأنتم”.
من جان���ب اآخر، طال���ب املتظاهر ق�س���ي العمري 
ب�”الرتقاء بامل�س���توى اخلدمي ال���ذي ينبغي اأن 
تقدم���ه احلكوم���ة لل�س���عب والرتق���اء مب�س���توى 
التعلي���م والهتم���ام باجلان���ب ال�س���حي، وخالل 
فرتة �ستة اأ�سهر، لإثبات ح�سن نيتها وم�سداقيتها 

بهذا الجتاه”.
اىل ذل���ك، يوا�س���ل متطوعون تقدمي فحو�س���ات 
طبية جمانية للمتواجدين يف �س���احة العت�سام، 
اإ�سافة اىل تقدمي الن�سائح والر�سادات ال�سحية 

لزيادة الوعي ال�سحي للمواطنن.
فيم���ا يق���ّدم �س���بان اآخ���رون خدماته���م التطوعية 
من خ���الل اإقام���ة املهرجانات الثقافي���ة وعرو�س 
م�س���رحية حتاك���ي الواق���ع العراق���ي اإ�س���افة اىل 
عرو����س لنماذج من منتجات ال�س���ناعة العراقية 
وتق���دمي دع���وات الدعم له���ا، وذلك لإع���ادة اإحياء 

علي���ه  والعتم���اد  املحل���ي  ال�س���ناعي  القط���اع 
وتطويره ليكون مناف�سًا للمنتج امل�ستورد.

• ذي قار ..
ارتفاع وتيرة االعت�سامات و�سرادق 
جديدة تنت�سر ب�سوارع النا�سرية 

ارتفع���ت وت���رية العت�س���امات يف حمافظ���ة ذي 
م�س���احة  تو�س���عت  فيم���ا  الربع���اء،  قار،اأم����س 
ال�س���رادق واخلي���م يف مرك���ز املحافظ���ة لزي���ادة 

اأعدادها.
واأفاد �س���هود عيان  باأن م�س���احة العت�سامات قد 
تو�س���عت يف النا�س���رية نظرًا لإقبال املتظاهرين 

يف اأوق���ات خمتلفة اىل �س���احات التظاهر لتقدمي 
مطالبه���م، املتمثل���ة ب�”رحيل ال�س���لطة احلالية”، 
تر�س���يح  ع���ن  بعي���دًا  وزراء  رئي����س  واختي���ار 

الأحزاب احلاكمة.
وبن، اأن عدد ال�سرادق يف �ساحات العت�سام يف 

مدينة النا�سرية بلغ ١8٠ خيمة لغاية الآن.

• الب�صرة 
متظاهرون يقطعون الطرق 

الموؤدية لحقل الرميلة في الب�سرة 
ل�"حين تلبية المطالب "

قطع املئات من املتظاهرين يف حمافظة الب�سرة، 

جنوب���ي العراق،اأم�س الربعاء، الط���رق املوؤدية 
حلقل الرميلة ال�سمايل.

قطع���وا  “املتظاهري���ن  اإن  عي���ان  �س���هود  وق���ال 
الطري���ق املوؤدي���ة اىل حقل الرميلة ال�س���مايل من 
بوابت���ي اأرط���اوي و 2٠ باجت���اه احلق���ل وموقع 
وا�س���رابهم  اعت�س���امهم  ليعلن���وا   ،BP �س���ركة 
املفت���وح وقطع الطرق ملن���ع دخول املركبات حتى 
حتقي���ق مطالبه���م، املتمثلة بتخ�س���ي�س وظائف 
للعاطل���ن والباحث���ن ع���ن العم���ل لأبن���اء منطقة 

الرميلة التابعة اإداريًا لق�ساء الزبري”.
وتابع���ت اأن “املتظاهري���ن اأبدوا امتعا�س���هم من 
عدم �س���مولهم بالتعين �س���من الألفي درجة التي 
اأعلنه���ا حماف���ظ  الب�س���رة، وتوع���دوا بتحوي���ل 

التظاهرة اإىل اعت�سام مفتوح يف حال مل تتحقق 
مطالبهم”.

ويف تط���ور اآخ���ر ك�س���ف م�س���در اأمن���ي،  اأم����س 
الربع���اء، ع���ن قي���ام الق���وات الأمني���ة باعتق���ال 

متظاهرين يف حمافظة الب�سرة.

وقال امل�سدر ، اإن “القوات المنية قامت بتفريق 
املتظاهري���ن م���ن اأم���ام بواب���ة حق���ل الرميلة يف 

حمافظة الب�سرة”.
واأو�س���ح امل�س���در اأن “الق���وات الأمني���ة قام���ت 

باعتقال ١١ متظاهرًا هناك”. 
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حكاية متظاهر 

 �سعدون حم�سن �سمد 

رغم اأن املتظاهر ي�ستعمل و�سائل ال�سغط، املتاحة اأمامه، بغر�س 
اإر�س���اخ الكتل ال�سيا�س���ية لإرادت���ه الإ�س���الحية، اإل اأن هناك من 
ي���رتك مماطالت الكتل وت�س���ويفاتها وين�س���غل بتحم���ل املتظاهر 

النتائج املرتتبة على عدم ر�سوخ الكتل؟
عندما ُي�س���ِرب الطالب عن الدوام اجلامعي فيتعر�س م�س���تقبلهم 
اأماك���ن جتاري���ة  اإىل اخلط���ر. وعندم���ا يتجم���ع املحتج���ون يف 
فيت�س���بب جتمعهم بخ�سائر اقت�س���ادية للتجار وغريهم، وعندما 
يوؤدي غلق ال�س���وارع اإىل زحامات يف ال�س���ري، وووو اإىل اآخره، 
ف���اإن املتظاهر ي�س���تعمل و�س���ائل ال�س���غط هذه لكي يح�س���ل على 
م�ساندة الطالب والتاجر و�سائق ال�سيارة يف ال�سغط على �سانع 
الق���رار واإر�س���اخه لالإ�س���الح، فكيف ي���رتك بع�س هوؤلء �س���انع 
القرار ال���ذي مياطل حماية لف�س���اده، وي�س���غطون على املتظاهر 

الذي يتظاهر لأجل م�ساحلهم؟
تخيل���وا اأن حار�س���ًا ي�س���اهد ب���اأّم عينيه جمموعة من الل�س���و�س 
يرتب�سون بالبناية التي يحر�سها، فريف�س فتح اأبوابها، وعندما 
يتجمع اأهل البناية، ورغم اأنهم ي�س���اهدون جمموعة الل�س���و�س 
يرتب�سون، اإل اأنهم ي�س���غطون على احلار�س لفتح الأبواب دون 

اأن يفعلوا �سيئًا بخ�سو�س الل�سو�س؟
*****

كتبُت �سنة 2015، واأعيدها الآن:
مل يتعر�س رجل دين اإىل خذلن �س���عبي و�سيا�س���ي واإقليمي كما 

تعر�س ال�سيد ال�سي�ستاين..
واإن اأي متابعة خلطبه منذ انطالق التظاهرات واإىل الآن، �سيجد 
باأنه دعى اإىل امل�س���اركة بالتظاهرات داعم���ًا للمتظاهرين، موؤمنًا 
ب�س���لميتهم، واثقًا بقدرتهم عل���ى مواجهة الف�س���اد، ويحاول بكل 
قوة اأن ي�س���تعمل نف���وذه ليمنع عنهم تاأث���ري التدخالت اخلارجية 

مبختلف اأ�سكالها وعناوينها.
يقف مع ماأ�س�س���ة الدولة ومع ح�س���ر ال�س���الح بيده���ا فقط، ومع 
ولءها للوطن ولي�س للمكون اأو الدين، ويدعم القانون ويحر�س 

على تطبيقه بعدالة.
ومع اأن اآراءه بهذا اخل�سو�س وا�سحة ويكررها با�ستمرار، لكن 
يتم جتاهلها م���ن قبل الأعم الأغلب ممن يّدعون اأتباعه ويرفعون 

�سورته وي�ستثمرون رمزيته..
*****

ال�س���تقالة ل تعني ال�س���تقالل، ونحن بحاج���ة اإىل رئي�س وزراء 
يتمت���ع باإرادة م�س���تقلة، وله قدرة على اتخاذ القرار امل�س���تقل عن 
�سلطة وهيمنة واإمالءات الأحزاب وال�سفارات �سرقيها وغربيها.
نح���ن بحاج���ة اإىل ا�س���تقالل ي�س���به م���ا كان علي���ه وزير ال�س���حة 
ال�س���ابق ع���الء الدين العل���وان، عندما رف����س اأن تتحكمرَ منظومة 

الف�ساد باإرادته، ورمى ا�ستقالته بوجهها..
باملنا�سبة، هذا املن�سور ل ي�ستهدف ال�سيد حممد �سياع ال�سوادين 
ول يدعو اإىل ال�سيد عالء الدين، لكنه ب�سدد التمييز بن ال�ستقالة 
وال�ستقالل، والتاأكيد على اأن ورقة ال�ستقالة ل تكفي للدللة على 

اأن الإرادة ا�ستقّلت.

كلمات من �صاحة التحرير 

 ما�ض القي�سي

املعّقد، جمموعة ق�س�سية 
نالت ن�سيبها لتربز يف بازار 

اإقامه جمموعة من طالب 
اجلامعات دعمًا للمنتج 

الوطني، من خالل تقدمي 
اأعمال فنية مبختلف اأمناطها 
يف نفق التحرير، حيث �سارك 
كاتبها )علي عطوف( ب�سفته 

متظاهراً اأواًل منذ بدايات 
انتفا�سة ت�سرين يف �ساحة 
التحرير، وطالب ثانيًا من 

طالب اجلامعة التكنلوجية 
التي ا�سرفت على تنظيم 

البازار، وكاتب اأخرياً يقدم 
منتوجه االدبي باأيدي 

عراقية وطنية.   

"اأركان الإن�سان خم�سة: ال�سوق وال�سدق 
واحلي���اء والوف���اء، واجلف���اء!" اقتبا�س 
م���ن املعّق���د، الذي يقدم  و�س���يلة اإ�س���الح 
اجتماعي���ة  تتن���اول م�س���كالت اإن�س���انية 
تواجه كل اإن�س���ان �سادق ونقي امل�ساعر، 
ُظل���م بع���رف، اأو ع�س���رية، اأو مذه���ب، اأو 
�سيا�س���ة. كتاب مكون من خم�س���ة اأجزاء 
كم���ا ي�س���فه موؤلفه علي عط���وف بقوله:" 
�سل�س���لة من خم�س األوان، خم�س ف�سول 
م���ن الأمل، وه���ي احل���الت الجتماعي���ة 
ال�س���وداوية الت���ي حول���ت بط���ل الرواية 
من اإن�س���ان �سوي اجتماعي متفائل حمب 
للحي���اة حام���اًل نظرة وردي���ة اىل معّقد"، 
خم����س حالت اأو�س���لت الإن�س���ان ليكون 
  " انطوائيا منعزًل وال�س���بب كم���ا يقول :
املعّقد نادى �س���مريه واحلي���اة والنا�س، 
كل م���ن وم���ا هو م�س���وؤول عن م���ا اآل اليه 
و�س���عه فلم يجد ا�س���تجابة" وي�سرد علي 
بع�س من اأحداث حكاية املعّقد، مارًا على 
اأح���د اأجزائ���ه قائاًل: "عندم���ا فقدت مرمي 
عذريته���ا، عن���وان اأحد اأج���زاء جمموعة 
املعّق���د، فكما هو مع���روف اأن مرمي امراأة 
�س���احلة مل ترتك���ب اأي خط���اأ، بالن�س���بة 
للكات���ب مرمي تفقد عذريته���ا حن اأدركت 
مفهوم احلرية م���ن خالل العري، و الثقة 
بالنف�س من خالل الوقاحة وقلة الأدب".

مقول���ة  الري���ح"،  تهّزه���ا  �س���جرة  كل   "
لعريان ال�س���يد خل���ف ي�ست�س���هد بها علي 
وه���و ي�س���رد يل تفا�س���يل حكايت���ه م���ع 
كتاب���ه ويعق���ب قائاًل:" لي����س هناك كاتب 
مل ته���ّزه الري���ح، واأن���ا كذل���ك ق���د هزتني 

ريح خدمتني يف ن�س���ج حم���اور )املعّقد( 
بعنوان ي�س���ب يف ت�س���اوؤل فحواه )ايها 
املعقد هل بجفائن���ا قد اآذيناك؟!(". وفيما 
اإذا كان���ت حي���اة عل���ي الجتماعي���ة  له���ا 
انعكا�س���ات على تفا�س���يل اأحداث الق�سة  

يجيب بقوله:" الواق���ع الجتماعي الذي 
يحي���ط بعلي ل ميكن اأن يربط باأ�س���لوب 
حياة املعقد واإن كان هناك بع�س ال�س���به 
نوعًا ما، فان م���ا يبنى داخلي بالتاأكيد له 
اأث���ر يف كتابات���ي" نافي���ًا اأن  يكون هناك 

�س���لة لن�س الكتاب مع �سخ�س���يته، اإذ اأن 
بط���ل الق�س���ة يرتبط بعالق���ة عاطفية مع 
اأنث���ى متزوجة  والتي ه���ي كانت حبيبته 
يف ال�سابق، بينما هذا ال�سلوك مرفو�س 
اجتماعي���ًا وعرفيًا  يف واقع علي وغريه. 
و�س���وؤال يراودنا، يا ترى هل تعد نهايات 
تنب���وؤات  ه���ي  والرواي���ات  الق�س����س 
لنهاي���ة حي���اة كاتبه���ا، ق���د تك���ون حتمية 
بنظره و يب�س���رها هو بعيني���ه؟!، وبهذا 
اخل�س���و�س يعق���ب علي قائ���اًل:" نهايتي 
راأيتها بالأح���داث واأنا اكتب، فقد وجدت 

ذاتي".
كان���ت ه���ذه مبثابة نب���ذة خمت�س���رة عن 
جمموعة )املعّقد( جتنبًا لإحراق ف�س���ول 
اأحداثه���ا. وع���ن الف���رتة الزمني���ة الت���ي 
ا�س���غرقها علي عطوف يف ن�س���ج حماور 
وف�سول الق�سة وكتابتها ي�ستاأنف قائاًل: 
" اأحد اأجزاء  الق�سة وهو الأخري، حتت 
يف  تفا�س���يله  ط���راأت  النهاي���ة،  عن���وان 
خميلتي  فكتبته منذ �س���ت �س���نوات حن 
كن���ت �س���غريًا ل اأدرك ذات���ي بع���د، ولكن 
�س���دقًا اأق���ول لق���د اأكملت عمل���ي بالكامل 
برم�س���ة ع���ن بتعبري جمازي، وي�س���رين  
اإين قدمت بالإ�سافة ملكتبة جامعيون يف 
املطعم الرتكي،  توقيع عقد لن�سر وطباعة 
اأول كتاب ي�سدر يل يف التحرير" منوهًا 

اىل اإن���ه اأراد دع���م التظاه���رات، فاأتاح له 
القدر فر�س���ة اأكب بو�سفه:" لرمبا خلقنا 
الل���ه لنثور بقلم" وبخ�س���و�س من األهمه 
ليكتب وي�س���رع يف كتابته يختتم قائاًل:" 
�سفاء ال�س���راي هو ملهمي، كلما �ساهدت 

�سورته ا�سمعه يقول يل اأكتب!".
م���ن اجلدي���ر بالذك���ر اإن الكات���ب ال�س���اب 
الطم���وح علي، ال���ذي مل يتجاوز احلادي 
والع�س���رين من العم���ر، والطال���ب بكلية 
الهند�س���ة قد اأُ�س���يب بحالة اختناق اأثناء 
تظاه���ره، ونق���ل لأحد امل�ست�س���فيات على 
اإثرها، ولكنه اأ�سر على املوا�سلة يف دعم 
النتفا�س���ة، وهذا حال كل �س���اب عراقي 
غي���ور مفعم بح���ب النتماء لوطن �س���قاه 

من رافديه.
 "الكلم���ة الطيبة �س���دقة"، اأيًا كان قائلها، 
مل ي�س���رح بها عبثًا، بل كان لها مردودها 
اليجاب���ي املوؤثر عل���ى اأر�س بناء الواقع 
الإن�س���اين،  التاري���خ  ع���ب  الجتماع���ي 
احلافل بالنزاعات وال�سراعات الب�سرية، 
به���دف احلف���اظ عل���ى البق���اء والوج���ود 
اإن �س���ح التعب���ري. الر�سا�س���ة ق���د تقت���ل 
اإن�س���انًا، بينم���ا الكلمة ال�س���يئة ق���د تهدم 
جمتم���ع باأكمل���ه، وهنا تكمن ث���ورة القلم 
الذي يخط كلمات متّوجة بقيم احل�سارة 
لتبنى جمتمعات �سالحها العلم واملعرفة. 

 فا�سل الن�سمي

ويف بغداد، اأعلنت م�س���ادر اأمنية عن قيام 
جماع���ة جمهول���ة باغتي���ال نا�س���ط م���دين 
بال�س���كاكن. وقالت امل�س���ادر اإن »م�سلحن 
جمهولن اقتحموا حمل املواطن )حممود( 
املعروف ب�)اأبو مرمي(، يف منطقة العامرية، 
غ���رب بغ���داد، وقتلوه طعن���ًا بال�س���كاكن، 
وع���رث عل���ى جثت���ه داخ���ل خم���زن حمل���ه 
اخلا����س ببيع املالب�س«. واأ�س���ارت اإىل اأن 
"ال�سحية يتمتع ب�سمعة طيبة يف املنطقة، 
ولي����س ل���ه اأي عداء مع اأح���د، ومن املرجح 
اغتيال���ه ب�س���بب م�س���اركته يف املظاهرات، 

وتقدميه امل�ساعدات للمتظاهرين" .
واأعلن نا�سطون يف �ساحة التحرير ببغداد 
عن اإطالق �س���راح النا�سطن عمر العامري 
و�سالم املن�سوري، بعد مرور اأ�سبوع على 

اعتقالهما. لكن النا�س���طن مل يذكروا �سبب 
العتقال اأو اجلهة التي قامت به.

ويف الب�سرة، اأعلنت م�سادر طبية، اأم�س، 
وفاة متظاهر يف امل�ست�س���فى التعليمي اإثر 
اإ�س���ابته يف املظاه���رات قب���ل نحو �س���هر. 
وقالت امل�س���ادر اإن »املتظاهر حممد غ�سان 
متاأث���رًا  التعليم���ي  امل�ست�س���فى  يف  ت���ويف 
باإ�س���ابته يف مظاهرات ناحية اأم ق�سر يف 
الب�س���رة«. وقال النا�س���ط ها�س���م الب�سري 
باأن "حممد غ�سان هو العا�سر الذي يتوفى 
من ب���ن جرحى جم���زرة اأم ق�س���ر ال�س���هر 

املا�سي" .
ويف حن توافد الآلف اإىل �ساحة التظاهر 
و�س���ط الب�س���رة، ق���ام متظاه���رون بقط���ع 
يف  نفطي���ة  حق���ول  اإىل  املوؤدي���ة  الط���رق 
املحافظة، بهدف ال�س���غط على احلكومتن 
ال�سيا�س���ية  املحلي���ة والحتادي���ة والكت���ل 

لتنفيذ مطالبهم. واأف���ادت الأنباء من هناك 
ب���اأن »متظاهرين غا�س���بن قطع���وا الطرق 
والرميل���ة  جمن���ون  حق���ول  اإىل  املوؤدي���ة 
ق���ام  اأن  و�س���بق  واأرط���اوي«.  ال�س���مايل 
متظاهرو الب�سرة بقطع الطرق املوؤدية اإىل 
احلقول النفطي���ة وميناء اأم ق�س���ر. كذلك، 
نظ���م مئ���ات املتظاهرين الب�س���رين اأم�س، 
م�س���رية �س���لمية طالبوا خاللها ال�س���لطات 
بالك�سف عن قتلة النا�سطن واملتظاهرين.

يف  املعت���ادة  املظاه���رات  وتوا�س���لت 
حمافظات الديوانية والقاد�س���ية ومي�سان 
والنا�س���رية. ويف حمافظ���ة كرب���الء، اأمر 
قائد ال�س���رطة العميد �س���باح �س���هيل الذي 
ت�س���لم مهام عمله قبل يومن، بفر�س حظر 
للتج���وال عل���ى الدراجات الناري���ة. وقالت 
قيادة �س���رطة املحافظة يف بي���ان اأم�س، اإن 
قائدها »وجه ب�س���رورة اإلق���اء القب�س على 

والأ�س���خا�س  للعدال���ة  املطلوب���ن  جمي���ع 
امل�س���بوهن، ومتابع���ة ومالحق���ة امللثمن 
اللذين يحاولون اإثارة ال�س���غب، وال�سرب 
بي���د م���ن حدي���د لكل م���ن ت�س���ول له نف�س���ه 
العب���ث باأمن املدين���ة«. واأ�س���اف اأن "قائد 
ال�س���رطة اأم���ر بفر�س حظر للتج���وال على 
جمي���ع الدراجات النارية يبداأ من ال�س���اعة 
اخلام�سة ع�س���رًا وحتى ال�ساعة اخلام�سة 
فج���رًا بدءًا م���ن اليوم وحتى اإ�س���عار اآخر، 
الو�س���ع  عل���ى  التام���ة  ال�س���يطرة  به���دف 
الأمن���ي واحلف���اظ عل���ى اأرواح وممتلكات 

املواطنن" .
و�س���هدت حمافظ���ة كرب���الء يف الأ�س���بوع 
الأخ���ري ح���الت ا�س���تهداف واغتي���ال م���ن 
قب���ل جهات جمهولة طالت نا�س���طن. وقال 
ال�س���حايف ميثم اجلناحي باأن »املظاهرات 
م�ستمرة مع هدوء ن�سبي يخيم على املدينة 

بعد قيام جمهولن )م�س���اء الثنن( بحرق 
خميم���ات املواك���ب مقابل مبن���ى املحافظة 
و�س���ط املدينة وه���ي خم�س�س���ة للزائرين 
يف املوا�س���م الدينية«. ويوؤكد اجلناحي اأن 
"جماعات احلراك تتهم جماعات مناه�سة 
للمظاهرات بالوقوف وراء عمليات احلرق 
الت���ي طال���ت املخيم بهدف ت�س���ويه �س���معة 
الع���داء  م�س���اعر  وحتري����س  املتظاهري���ن 

�سدهم" .
وعن اأ�سباب حظر التجوال على الدراجات 
الناري���ة، الذي اتخذه قائد ال�س���رطة، رجح 
"تك���ون عملي���ات الغتي���ال  اأن  اجلناح���ي 
التي نفذت بوا�س���طة الدرجات النارية �سد 
نا�س���طن اأحد م�س���ببات القرار، اإىل جانب 
حماول���ة ال�س���رطة تطوي���ق حرك���ة بع����س 
النا�س���طن الذي���ن يتنقل���ون فيها ب�س���هولة 

عب الطرق واملمرات املقطوعة " .

التظاهرات والعت�صامات تتوا�صل رغم الغتيالت والظروف اجلوية

متوالية ق�ص�صية بعنوان )املعّقد( لكاتبها الثائر علي عطوف، احتلت موقعها يف بازار التحرير

القتل  ح��االت  يف  املتمثلة  امل�سايقات  رغم  املطلبية،  واحتجاجاتها  مظاهراتها  احل��راك  جماعات  وا�سلت 
واالختطاف التي تتعر�ض لها من ال�سلطات وجهات جمهولة يعتقد على نطاق وا�سع اأنها ف�سائل م�سلحة موالية 

الإيران، ورغم الظروف اجلوية ال�سعبة املتمثلة يف االنخفا�ض احلاد يف درجات احلرارة وهطول االأمطار.
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 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ذي قار / حيدر اليعقوبي

يبداأ علي كاظم 
بربد قلمه الر�سا�ض 

والتخطيط على 
مقرتبات ج�سر الن�سر 

و�سط النا�سرية اأبعاد 
لوحته التي �سرتى 

النور بعد �ساعات 
وت�سبح من اأ�سهر 

اللوحات التي ر�سمت 
خالل التظاهرات يف 

العراق.

"هناك من ل ي�س���تحق م�س���ك الفر�س���اة 
املوهوب���ن  ال�س���باب  يزاح���م  للر�س���م 
انتهازي���ون"  اإنه���م  فر�س���هم..  وياأخ���ذ 
يق���ول كاظم وقد ب���داأت ق�س���مات وجهه 
بالمتعا����س وبان���ت خط���وط جتاعي���د 

جبهته املعبة عن عدم الر�سا.
الث���اين  ال���ذي مل يتع���د ربيع���ه   كاظ���م 
املنا�س���بة  فر�س���ته  وج���د  والع�س���رين 
حقق���ه  ال���ذي  الف���وز  مالم���ح  لر�س���م 
املنتخب العراق���ي على نظريه الإيراين 
اآ�س���يا  لكاأ����س  املوؤهل���ة  الت�س���فيات  يف 
ومونديال 2022 من خالل ر�سم لوحة 
لالعب �سفاء هادي وهو يرتدي الكمامة 
"اإن���ه جزء م���ن رد اجلميل لتعاطفه مع 

املتظاهرين".
الر�س���امن  اأغل���ب  اإن  كاظ���م  يق���ول   
العم���ل  ع���ن  عاطل���ون  ه���م  املتطوع���ن 
�س���احة  يف  يتظاه���ر  كان  "بع�س���نا 
احلبوب���ي. عندما ت�س���ّوه وج���ه املدينة 
باحلرائق �سعرنا مب�سوؤوليتنا جتاهها.. 
نبداأ باإزالة ال�سواد من ال�سباح ون�ستمر 
الهوات���ف يف  م�س���ابيح  عل���ى  بالعم���ل 

امل�ساء" يتحدث بحما�س.
 يبتع���د كاظم ع���ن لوحته قلياًل وا�س���عًا 

قلمه الر�سا�س بن اأذنه وفروة �سعره.. 
ينظ���ر بتمع���ن للخط���وط التي ر�س���مها 
ويقارنها باأبعاد ال�س���ورة الأ�سلية على 
هاتف���ه املحم���ول.. وعل���ى ُبع���د ع�س���رة 
اأمتار من ميينه ي�سع كرار اأحمد مل�ساته 
الأخرية على لوحته.. يجل�س القرف�ساء 
وي�سع فر�س���اته يف ن�سف قارورة مياه 
بالأ�س���باغ، ويخل���ع  معدني���ة ممل���وءة 

قّفازه الأمين.. يتاأفف: "انتهيت".
 "�ساأبداأ بالتغيري من لوحتي هذه" يقول 
اأحم���د ال���ذي اأ�س���بح موؤهاًل للم�س���اركة 
بالنتخاب���ات العراقي���ة قب���ل اأي���ام وفًقا 
للد�س���تور ال���ذي يطال���ب بتعديل���ه م���ع 
اإبقاء ال�سن الأدنى حلق النتخاب ب�سن 

الثامنة ع�سر.
 يجل����س اأحم���د على الر�س���يف الأ�س���ود 
ومي���د �س���اقيه ويخل���ع قف���ازه الأي�س���ر 
وي�س���ع كفيه على ركبتيه: "لقد اأتعبني 
اجلدار، مل اأ�س���تطع اإزالة اللون الأ�سود 
امللت�سق به من دخان الإطارات امل�ستعلة 
ب�س���هولة، غ�س���لته عدة مرات قبل طالئه 

بالطبقة الأ�سا�سية البي�ساء".
 ي�س���توحي اأحم���د لوحت���ه م���ن م�س���هد 
م���وؤمل لرجل كه���ل يتعر�س لل�س���رب من 

قبل ق���وات مكافح���ة ال�س���غب يف بغداد 
���ا لكنه يبقى م�س���ّرًا على  وي�س���قط اأر�سً
رف���ع عل���م الع���راق بي���ده متجاه���اًل اأمله 
املقطع  اأُ�س���اهد  واأنا  "اق�س���عر ج�س���دي 
ر كان يت���اأملَّ لكنه اأب���ى اأن تلم�س  امل�س���وَّ

الأر�س ذلك العلم" قالها بوجه معّب.
 ياأم���ل اأحمد باإكم���ال درا�س���ته الثانوية 
والدخ���ول لكلي���ة الفن���ون اجلميل���ة يف 
مدين���ة مليئة بلوحات اجلم���ال "اأمتنى 

اأن ل ُيح���رق اإطار بالقرب من لوحتي".  
انتهى كاظم من و�س���ع اللون الأخ�س���ر 
عل���ى قمي����س الالع���ب يف لوحت���ه، كان 
ميزج الأ�سباغ ويتفح�س لونها اجلديد 
يف لوح خ�س���بي مو�سوع على الأر�س، 
وعلى اجلانب الآخر من اجل�س���ر ير�سم 
�س���رار حيدر لوحت���ه الرابع���ة بطريقة 
فيه���ا  ُي�س���تخدم  الت���ي  “اجلرافي���ك” 

اللونان الأبي�س والأ�سود فقط.

 "ل تهت���م" ُيجي���ب حيدر ال�س���باغ الذي 
يف  احلدي���دي  ال�س���ياج  بط���الء  يق���وم 
اأعلى اجل�سر وهو يعتذر ل�سقوط ب�سع 
قط���رات م���ن ال�س���بغ الأخ�س���ر �س���هًوا 
عل���ى لوحته، ُي�س���عل �س���يجارته ويكمل 
"لق���د ت�س���وهت اللوح���ة لك���ن ل باأ�س، 
�ساأُ�س���لحها نحن ن�س���رتك به���دف واحد 

وهو الإ�سالح".
 يتحدث حيدر ال�س���اب الع�س���ريني وهو 
يرت���دي معطف طب���ي عن تق�س���يم وقته 
كم�س���اعد  امل�ست�س���فى  يف  دوام���ه  ب���ن 
الر�س���م  يف  م�س���اركته  وب���ن  خمت���ب 
على اجل���دران: "اأعود للمن���زل لأرتدي 
مالب�س العمل واأحمل فر�ساتي واألواين 
واأتوجه جل�س���ر الن�س���ر، ر�س���التي هي 
احلب وال�سالم ولذلك ا�ستبدلُت القنبلة 
الدخاني���ة بباق���ة ورد يف لوحت���ي هذه، 
واأ�س���ار له���ا باإ�س���بعه، توقف���ت �س���يارة 
راأ�س���ه  ال�س���ائق  واأخ���رج  “تك�س���ي” 
الل���ه  "كواه���م  وقاطع���ه:  الناف���ذة  م���ن 

ال�سباب".
 يعود حيدر حلديثه عن لوحاته: "بع�س 
اللوح���ات من بن���ات اأف���كاري والبع�س 
الآخر اأ�ستعن بها من اللوحات املنت�سرة 

بعد ث���ورات الربيع العربي مع اإ�س���فاء 
بع�س التعدي���الت، وبعد اأحداث العنف 
التي �س���هدتها مدينة النا�س���رية ُر�سمت 
�س���ورة غري مقبولة عن املدينة �س���ورة 

عنف واإرهاب، نحن هنا لتغيريها".
م���ن  ووالدته���ا  الزي���دي  من���ار  تن���زل   
“كي����س  منهم���ا  كل  وبي���د  ال�س���يارة 
نايل���ون”.. تتوجه اأم منار التي ترتدي 
العب���اءة الإ�س���المية للر�س���امن وتوزع 
عليه���م احلل���وى وقن���اين املي���اه، فيم���ا 
ت�س���ري من���ار جت���اه ج���دار ب�س���تان يف 
اجله���ة املقابلة للوح���ات حيدر وتتبادل 
التحايا مع اأ�س���دقائها الر�سامن الذين 

تعرفت عليهم عب "الن�ستغرام".
 "احلمد لله.. مل ياأخذ اأحًدا م�ساحتي"، 
تق���ول منار وهي ُتخ���رج اأدواتها وتبداأ 
بالر�سم على م�ساحة �سغرية من اجلدار 
تبْت عليها يف وقت �سابق "حمجوز". كرَ
 ت�س���ف من���ار الر�س���م عل���ى اجل���دران 
ب�”الر�س���ائل ال�س���امتة” وتقول "ل�سنا 
���ا،  ثورين فح�س���ب ب���ل موهوبن اأي�سً
امل�س���كالت الت���ي يعاين منه���ا العراق مل 
تقت���ل الإب���داع فينا، �س���نمالأ النا�س���رية 
بالألوان حتى يعرف العامل باأننا اأحياء 

ونن�سر ال�سالم".
عل���ى  للر�س���م  احلكومي���ة  املوافق���ات   
اجل���دران تتطل���ب ع���دة اأ�س���ابيع، وهي 
اإذا طلبه���ا  م���ا جُتاب���ه بالرف����س  ع���ادًة 
كاظم  يق���ول  العمر.  “�س���اب” مبقتب���ل 
"�ساأُريهم ما فعله ال�سباب بهذه اجلدران 
التالفة، لكنني اأخ�س���ى من ت�س���ّوه وجه 

املدينة بر�سومات ل معنى لها".
ما يزال القلم الر�س���ا�س مو�سوع خلف 
اأذن كاظ���م.. ُيخ���رج هاتف���ه لإلقاء نظرة 
مقارن���ة اأخرية مع ال�س���ورة الأ�س���لية، 
امللطخ���ة  اأ�س���ابعه  ت�س���اعده  بال���كاد 
بالألوان على حتريك ال�سا�سة اللوحية، 
يبتعد قلي���اًل اإىل الوراء عاق���دًا حاجبيه 
وينظر للوحته ويتحدث ب�سوت خافت 
مع نف�سه اأو مع اللوحة التي و�سع فيها 

الروح، ثم يبت�سم.
�س���لَّما  حام���اًل  اللوح���ة  م���ن  يق���رتب   
حديدي���ا ليت�س���لَّقه وي�س���ع عل���ى لوحته 
طبق���ة خفيف���ة م���ن م���ادة “الوارني�س” 
العازل للرطوبة.. يتحدث متفاخًرا بن 
زمالئه الر�س���امن الذين اأبدوا اإعجابهم 

باللوحة: "ب�سريف اآين فنان عظيم".

قريبا.. حدائق تزين �ساطئ التحرير

�صباب النا�صرية يزيلون ال�صواد والركام عن وجه املدينة  

العوائل البغدادية حتتج بطريقة خا�صة قرب �صواطئ دجلة
 عامر موؤيد 

�س���احل  باقام���ة  املتظاه���رون  يكت���ف  مل 
التحري���ر فقط بل عمدوا اىل �س���راء كافة 
الحتياج���ات الت���ي جتع���ل من���ه �س���اطئا 
يرتاده النا�س يف الوق���ت الذي يرغبون 
به.  وعن���د دخولك اىل املنطق���ة الرابطة 
بن ج�سري ال�س���نك واجلمهورية �ستجد 
قطع���ة خارجي���ة مكت���وب عليه���ا �س���اطئ 
اىل  لتدل���ك  الحم���ر  بالل���ون  التحري���ر 
امل���كان املخ�س����س لال�س���رتاحة امام نهر 
دجل���ة.  يف الب���دء مت افتت���اح ال�س���احل 
ب�س���ورة ب�س���يطة نوعا ما، ولك���ن اليوم 
ن�ساهد ا�س���رار املتظاهرين على جتميل 
ال�س���اطئ ب�س���كل مميز حتى يبق���ى قائما 
مل���ا بع���د الث���ورة. ال�س���احل الي���وم متت 
زراع���ة احلدائ���ق القريب���ة من���ه بالثي���ل 
الطبيع���ي حت���ى يوؤ�س����س ملدين���ة كامل���ة 
يطلق عليها بعد حن "�س���اطئ التحرير" 
ول�س���ري يف ا�س���تثمارها لتك���ن متاح���ة 

للعوائ���ل يف ال�س���نوات املقبل���ة ويرتبط 
ان�س���اوؤها بث���ورة ت�س���رين. عل���ي رحيم 
احد امل�ساهمن يف �ساطئ التحرير يقول 
يف ت�س���ريح ل�"احتج���اج"، ان "اله���دف 
للرغب���ة  يع���ود  تطوي���ره  م���ن  الرئي����س 
الكبرية لدينا نحن املتظاهرين يف جعله 

احدى ايقونات الحتجاج". 
واأ�س���ار اىل ان "احلكوم���ات املتعاقبة مل 
ت�س���تطع العمل بال�س���اطئ الذي ليحتاج 
جله���د جب���ار لجن���ازه لكن الي���وم نثبت 
للجمي���ع بان ال�س���باب العراقي قادر على 
تاأهيل املرافق احليوية القريبة من �ساحة 
التحري���ر".  وبن ان "الرغبة كبرية لدى 
جمي���ع الزائري���ن ل�س���اطئ التحري���ر من 
الت���بع بالغرا����س او اللع���اب  خ���الل 
املائية وحتى ال�سم�سيات لزيادة م�ساحة 
كامل���ة".   ب�س���ورة  وتهيئت���ه  ال�س���احل 
وح���ول التاأهي���ل الخري الذي ط���راأ على 
ال�ساطئ يوؤكد رحيم ان "املنطقة القريبة 
م���ن �س���اطئ التحرير مكونة م���ن الرتاب 

والبع����س يرغ���ب يف اجللو����س لف���رتة 
طويلة ق���رب ال�س���احة ولأن الع���دد كبري 
فال ن�س���تطيع تاأمن املفرو�سات لهم لذلك 

قررن���ا ان�س���اء حدائق".  واك���د رحيم ان 
"املبا�سرة متت بزرع احلدائق و�ستكون 
جاه���زة خالل الي���ام القليلة املقبلة حتى 

يت�س���نى اجللو�س للعوائل لفرتة طويلة 
يف �س���اطئ التحرير بقدرما ي�س���اوؤون".  
لتاأ�س���ي�س ه���ذا ال�س���اطئ اهمي���ة كبرية، 

ليكون احد ا�س���اليب الحتجاج ال�س���لمي 
وكذل���ك دلل���ة عل���ى ال���روح املدني���ة يف 
العا�س���مة بغداد والتي يح���اول البع�س 

ان ت�س���محل او تختف���ي لك���ن املحتجن 
بفعاليتهم امل�ستمرة يثبتون العك�س. 

البقاء والتطوير على اأ�س���ا�س ما ابتكر، 

له �س���اأن كبري م�ستقبال، ف�ساطئ التحرير 
ل���و مت ا�س���تثماره بالفع���ل يف امل�س���تقبل 
فدللته �س���تعود على ثوار ت�سرين الذين 
زرع���وا الن���واة الوىل هناك وم���ن امام 

املنطقة اخل�سراء. 
تذكر �س���جى احدى اللواتي ي�سرن على 
الذهاب يوميا اىل ال�ساطئ، "ذهابي هو 
لتاأكيد ان احتجاجي �سلمي وا�ستمراري 
باملطالب���ة بحقوق���ي كاف���ة والت���ي خرج 
م���ن اجلها ال�س���عب".  وت�س���يف �س���جى 
"ال�س���احل الن تق���ام قرب���ه حف���الت  ان 
مو�سيقية لعازفن وعازفات �سباب ف�سال 
ع���ن التع���ارف ب���ن الفنانن وا�س���حاب 
املواهب لتاأ�س���ي�س فرق يف امل�س���تقبل".  
ومل تخف �س���جى الهمية لهذا ال�س���اطئ 
من جانب اآخ���ر، حيث توؤكد ان "البع�س 
بداأ يفكر يف فتح اك�س���اك لبيع احللويات 
وان  ل�س���يما  وامل�س���اريب  الطع���ام  او 
القب���ال �س���ديد عل���ى �س���اطئ التحري���ر 

ويزداد يوما بعد يوم". 

 عواد نا�سر 

يغتال، اْغتْل، اغتياًل، فهو مغتال، 
واملفعول مغتال

لُظرَ غرَ ِمنرَ ورَ ِاْغترَالرَ الُغالرَُم : �سرَ
خ�سرَ قترَله على غفلة منه،  اغتال ال�سَّ
ويكرث ا�ستعماله يف القتل لأ�سباب 

ه بالقتل، �سيا�سّية اغتال خ�سومرَ
ه وهي  ه: جامع اأمَّ ُجُل ولدرَ اْغترَالرَ الرَّ

تر�سعه
الرَُه: اأرَخذه من حيُث ل يدري، فاأرَهلكه. اْغترَ

)ح�سب القامو�س املحيط= املحايد( 
اأما خمت�سر ال�سرح اأعاله، يف قامو�سي 

غري املحيط= غري املحايد:
قتلوه غدرًا فهو �سجاع.

اغتالوه لأنهم مل يتيحوا له فر�سة 
الدفاع عن نف�سه.

لأنهم جبناء قتلوه غيلة.
قتلوه غيلة ليتفادوا خطره.

املغتال )�سيغة املفعول( �سحية مرتن:
�سحية ب�سالته و�سحية جنب املغتال 

)�سيغة الفاعل(.
عن. نون
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