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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

  متابعة االحتجاج 

اأكدت املرجعية الدينية 
العليا،اأم�س اجلمعة، 

على �سرورة االإ�سراع 
باإقرار قانون االنتخابات 
واإجراء انتخابات مبكرة، 

فيما حثت النخب 
الفكرية والكفاءات 

الوطنية لتنظيم 
ال�سفوف ودخول العمل 

ال�سيا�سي يف احلكومة 
اجلديدة املقبلة، والعمل 

على التخل�س من تبعات 
الف�ساد املرتاكم من 

احلكومات ال�سابقة.

وق����ال بي����ان املرجعي����ة  يف خطب����ة اأم�س 
اجلمعة الت����ي األقاها ممثله����ا عبد املهدي 
الكربائ����ي يف مدينة كرب����اء اإن "اأقرب 
الط����رق واأ�سلمه����ا للخ����روج م����ن الأزم����ة 
الراهنة وتفادي الذهاب اإىل املجهول اأو 
الفو�سى اأو القتت����ال الداخلي )...( هو 
الرج����وع اإىل ال�سعب باإج����راء انتخابات 
مبك����رة". واأ�س����اف اأن النتخابات يجب 
اأن تاأتي "بعد ت�سريع قانون من�سف لها، 
وت�سكي����ل مفو�سي����ة م�ستقل����ة لإجرائها، 
وو�س����ع اآلي����ة مراقب����ة فاعلة عل����ى جميع 
مراح����ل عمله����ا ت�سم����ح با�ستع����ادة الثقة 

بالعملي����ة وتن�س����ر "الحتج����اج"  ن�سخة 
م����ن بي����ان املرجعية ال����ذي ق����راأه ممثلها 
�س����اة  خ����ال  الكربائ����ي  عبدامله����دي 

اجلمعة يف كرباء، وجاء يف ن�سه:
ب�سم الله الرحمن الرحيم

ل ي����زال البل����د يعي�����س اأو�ساع����ًا �سعب����ة 
ومقلق����ة، حي����ث ت�ستم����ر فئ����ات خمتلف����ة 
يف  امل�سارك����ة  يف  املواطن����ن  م����ن 
ال�سلمي����ة  والعت�سام����ات  التظاه����رات 
املطالب����ة بالإ�س����اح، يف ح����ن يتعر�س 
بع�س الفاعلن فيه����ا لاغتيال واخلطف 
����ر العدي����د  والتهدي����د، ويف املقاب����ل تجُ
واملوؤ�س�س����ات  احلكومي����ة  الدوائ����ر  م����ن 
التعليمي����ة عل����ى غل����ق اأبوابها م����ن دون 
وتتعر�����س  ذل����ك،  اىل  تدع����و  �س����رورة 
للح����رق  املواطن����ن  بع�����س  ممتل����كات 
م����ن  الكث����رون  وي�ستك����ي  والتخري����ب، 
�سعف هيبة الدول����ة ومتّرد البع�س على 
القوان����ن وال�سواب����ط املنظم����ة للحي����اة 

العامة يف البلد با رادع اأو مانع.
وق����د اأ�سرن����ا يف خطب����ة �سابق����ة اىل اأن 

ال�سعب هو م�سدر ال�سلطات ومنه ت�ستمد 
�سرعيته����ا � كم����ا ين�����س علي����ه الد�ست����ور � 
وعل����ى ذلك ف����اإّن اأق����رب الط����رق واأ�سلمها 
للخ����روج م����ن الأزم����ة الراهن����ة وتفادي 
اأو  الفو�س����ى  اأو  املجه����ول  الذه����اب اىل 
القتت����ال الداخل����ي � ل �سم����ح الل����ه � ه����و 
الرج����وع اىل ال�سعب باإج����راء انتخابات 
مبك����رة، بعد ت�سريع قان����ون من�سف لها، 
وت�سكي����ل مفو�سي����ة م�ستقل����ة لإجرائها، 

وو�س����ع اآلي����ة مراقب����ة فاعلة عل����ى جميع 
مراح����ل عمله����ا ت�سم����ح با�ستع����ادة الثقة 

بالعملية النتخابية.
قان����ون  اإق����رار  تعرق����ل  املاح����ظ  ولك����ن 
النتخاب����ات اىل الي����وم وتفاقم اخلاف 
ب�س����اأن بع�����س م����واده الرئي�س����ة، وهن����ا 
نوؤكد مرة اأخرى عل����ى �سرورة الإ�سراع 
م����ع  من�سجم����ًا  يك����ون  واأن  اإق����راره  يف 
تطلعات الناخب����ن، يقّربهم من ممثليهم، 

ي�سم����ح  ول  اأ�سواته����م  حرم����ة  ويرع����ى 
قان����ون ل  اإق����رار  اإّن  عليه����ا.  باللتف����اف 
يك����ون به����ذه ال�سف����ة ل����ن ي�ساع����د عل����ى 
ت����اوز الأزم����ة احلالي����ة. واإذا مّت اإقرار 
قان����ون النتخابات على الوج����ه املقبول 
ياأتي ال����دور للنخب الفكري����ة والكفاءات 
الوطني����ة الراغب����ة يف العم����ل ال�سيا�سي 
لتنظ����م �سفوفها وتعد براجمها للنهو�س 
بالبل����د وح����ّل م�ساكله املتفاقم����ة يف اإطار 

خط����ط عملية مدرو�سة، لك����ي تكون على 
اإ�ستعداد لعر�سها على الناخبن يف اأوان 
النتخابات، ويتم التثقيف على التناف�س 
فيه����ا ل على اأ�سا�س النتماءات املناطقية 
اأو الع�سائرية اأو املذهبية للمر�سحن بل 
بالنظ����ر اىل م����ا يت�سف����ون به م����ن كفاءة 
وموؤه����ات وما لديه����م من برام����ج قابلة 
للتطبي����ق للعب����ور بالبل����د اىل م�ستقب����ل 
اأف�سل، على اأمل اأن يقوم جمل�س النواب 

الق����ادم واحلكوم����ة املنبثقة من����ه بالدور 
املطل����وب منهم����ا يف اإج����راء الإ�ساحات 
ال�سروري����ة للخا�س م����ن تبعات الف�ساد 
واملحا�س�سة وغياب العدالة الجتماعية 

يف املدة ال�سابقة.
وختام����ًا ناأمل اأن ل يتاأخر طويًا ت�سكيل 
احلكوم����ة اجلدي����دة، الت����ي ل بد م����ن اأن 
تك����ون حكوم����ة غ����ر جدلي����ة، ت�ستجيب 
ل�ستحقاق����ات املرحل����ة الراهنة، وتتمكن 
وتهدئ����ة  الدول����ة  هيب����ة  اإ�ستع����ادة  م����ن 
الأو�س����اع، واإجراء النتخاب����ات القادمة 
يف اأج����واء مطمئنة بعيدة عن التاأثرات 
اجلانبية للمال اأو ال�ساح غر القانوين 
وع����ن التدخ����ات اخلارجي����ة. والله ويّل 

التوفيق”
اأعل����ن م�س����وؤول  وعل����ى �سعي����د مت�س����ل 
يف املفو�سي����ة العلي����ا امل�ستقل����ة حلق����وق 
الإن�س����ان يف الع����راق اأم�����س اجلمعة  اأن 
اإجمايل �سحايا املظاهرات الحتجاجية 
يف الع����راق من����ذ انطاقه����ا يف الأول من 
�سه����ر ت�سرين اأول وحت����ى الآن بلغ 485 

قتيًا واأكرث من 27 األف جريح.
جمل�����س  ع�س����و  البيات����ي  عل����ي  وق����ال 
الأملاني����ة  الأنب����اء  لوكال����ة  املفو�سي����ة 
)د.ب.اأ ( اإن اجم����ايل �سحايا املظاهرات 
الحتجاجي����ة منذ  انطاقه����ا يف ت�سرين 
اأول  ولغاي����ة الآن بل����غ 485 قتيًا واأكرث 
م����ن 27 األ����ف م�س����اب و2807 معتقل����ن 
اإط����اق �س����راح غالبيته����م با�ستثن����اء  مت 

107معتقلن لزالوا رهن التحقيق.
م����ن  املختطف����ن  "ع����دد  اأن  واأ�س����اف 
املتظاهرين والنا�سطن بلغ 48 �سخ�سًا، 
قب����ل  م����ن  امل�ستلم����ة  ال�س����كاوى  ح�س����ب 
مفو�سي����ة حق����وق الإن�س����ان". وذك����ر اأن 
�سك����وت احلكوم����ة العراقية ع����ن ظاهرة 
قب����ل  م����ن  النا�سط����ن  وخط����ف  اغتي����ال 
ع�ساب����ات اجلرمية ل ميك����ن اأن يفهم اإل 
اإنه����ا معاقبة للمتظاهري����ن لأنهم ت�سببوا 

يف اإ�سقاطها".

ح�سيلة جديدة ل�سحايا االحتجاجات 

املرجعية تدعو النتخابات بال �سالح ومطالبة النخب بت�سّلم احلكومة اجلديدة

 متابعة االحنجاج 

ن���ّدد اآلف املحتج���ن اأم�س اجلمع���ة، بخرق 
املهل���ة الد�ستوري���ة اخلا�س���ة بتكليف مر�سح 
لت�سكي���ل احلكومة اجلديد، كم���ا اأعربوا عن 

رف�سهم مر�سحي القوى ال�سيا�سية.
و�سهدت العا�سمة بغداد ومدن وبلدات اأخرى 
يف حمافظ���ات باب���ل، والنج���ف، وكرب���اء، 
ووا�س���ط، والديواني���ة، واملثن���ى ومي�س���ان، 
والب�س���رة احتجاج���ات حا�س���دة ا�ستجاب���ة 
لدع���وات حمتج���ن للخ���روج يف تظاه���رات 
نريد  لل�ساح���ة..  "راجع  "مليوني���ة" با�س���م 
وطن". ولوح املحتج���ون بالأعام العراقية 
تهاج���م  هتاف���ات  ورّددوا  لفت���ات  وحمل���وا 
بالرئي����س العراق���ي بره���م �سال���ح ل�"خرقه" 
املهل���ة الد�ستوري���ة اخلا�س���ة بتكليف مر�سح 

بت�سكيل احلكومة اجلديدة.
كما ع���ّر املحتجون عن رف�سه���م للمر�سحن 
الذي���ن تقدمت بهم الق���وى ال�سيا�سية ملن�سب 
�سوره���م  رف���ع  ع���ر  اجلمهوري���ة  رئي����س 
م�سحوب���ة باإ�سارة حمراء، م���ن بينهم وزير 
ووزي���ر  ال�سهي���ل  ق�س���ي  الع���ايل  التعلي���م 

الريا�سة ال�سابق عبد احل�سن عبطان.
التحري���ر  �ساح���ة  يف  الآلف  واحت�س���د 

و�س���ط  ب���ه  املحيط���ة  والأزق���ة  وال�س���وارع 
العام���ري،  �سلي���م  وق���ال  بغ���داد.  العا�سم���ة 
وه���و نا�س���ط يف احتجاج���ات بغ���داد، ، اإن 
امل�سوؤولي���ة  يتحم���ل  اجلمهوري���ة  "رئي����س 
ع���ن انق�س���اء املهل���ة الد�ستوري���ة. وعليه اأن 
يتحم���ل م�سوؤولياته ويطب���ق الد�ستور الذي 
تعه���د باللت���زام ب���ه". واأ�س���اف العام���ري، 

اإىل جان���ب  يهت���ف �س���د �سال���ح  ال���ذي كان 
ع�س���رات اآخري���ن، اأن "رئي����س اجلمهوري���ة 
علي���ه اأن ي�سغ���ي ل�س���وت ال�سع���ب ويخت���ار 
�سخ�سي���ة م�ستقلة بعيدًا ع���ن الأحزاب، واإل 
فاإن���ه �سيتحمل تبع���ات ما �سيج���ري لحقًا". 
ومع عدم ظه���ور بوادر انفراج لأزمة اختيار 
مر�س���ح جدي���د، يبدو اأن حكوم���ة عبد املهدي 

�ستوا�س���ل ت�سري���ف الأعم���ال اليومي���ة اإىل 
م���دى غر منظور دون غط���اء د�ستوري، يف 
حالة مماثلة �سهدتها الباد عام 2010. وقال 
حيدر النا�سري، النا�سط يف احتجاجات ذي 
ق���ار، ، اإن "ر�سوخ �سالح للق���وى ال�سيا�سية 
واأ�س���اف  الأزم���ة".  ت�سعي���د  اإىل  �سي���وؤدي 
النا�سري: "يجب على �سا�سة الباد الر�سوخ 

ملطالب املتظاهرين،... لن نرتاجع بعد كل ما 
جرى واملئ���ات الذي���ن ا�ست�سه���دوا. دماوؤهم 
اأمان���ة يف اأعناقن���ا". ومل يق���ّدم املتظاهرون 
العراقيون مر�سح���ًا لرئا�سة احلكومة املقبلة  
، غ���ر اأن مطالبه���م  ترتكز ب���اأن يكلف رئي�س 
اجلمهورية مر�سحا م�ستقًا نزيهًا ل يخ�سع 
للتبعية اخلارجي���ة لت�سكيل احلكومة املقبلة 

بغ�س النظر عن الأ�سماء.
وخرج���ت التظاه���رات اأم����س اجلمعة و�سط 
حمي���ط  يف  الأم���ن  لق���وات  كثي���ف  انت�س���ار 
�سدام���ات  اأي  ت�سجي���ل  دون  التجمع���ات 
يف  املتظاه���رون  ورف���ع  املحتج���ن.  م���ع 
القتل���ى  الديواني���ة �س���ور ع�س���رات  مدين���ة 
م���ن املحتج���ن، مطالب���ن بوق���ف م�سل�س���ل 
ا�سته���داف نا�سط���ي احلراك. وق���ال متظاهر 
يف الديواني���ة ع���رف ع���ن نف�سه با�س���م "اأبو 
جمال" لاأنا�سول، اإن احلكومة وقادة الأمن 
م�سوؤول���ون عن عملي���ات اغتي���ال النا�سطن 
واختطافهم باعتبارهم امل�سوؤولن عن حماية 
اأمن البلد. واأ�س���اف: "اإذا كانوا غر قادرين 
عل���ى حماي���ة النا����س، فلرحل���وا ويرتك���وا 
املهم���ة لأنا�س اآخري���ن"، ملمح���ًا اإىل تواطوؤ  
قوات الأمن م���ع امل�سلحن الذين ي�ستهدفون 

النا�سطن.

�ساحات االحتجاج تنّدد بخرق املهلة الد�ستورية وترف�ض مر�سحي االأحزاب 

 متابعة االحتجاج 

اغت���ال م�سلح���ون جمهولون، اأم����س اجلمع���ة، نا�سطًا مدني���ًا فاعًا يف 
الحتجاجات و�سط مدينة النا�سرية.

وقال���ت م�سدر اأمن���ي اأم�س اجلمع���ة ، اإن “م�سلحن ملثم���ن ي�ستقلون 
�سيارة نوع بيك اآب ني�سان ل حتمل لوحات ت�سجيل، اعرت�سوا �سيارة 
النا�س���ط امل���دين عل���ي الع�سم���ي يف تقاط���ع ال�سيباين واأج���روه على 

الرتّجل منها وقتلوه اأمام املاّرة”.
واأ�سافت امل�سادر، اإن “خراء الأدلة اجلنائية فر�سوا طوقًا حول حمل 
احلادث وفتحوا حتقيق���ًا ملعرفة ماب�ساته وب���داأوا مبراجعة كامرات 

املراقبة ملعرفة اجلناة”.
وتابع���ت امل�س���ادر، اإن “الع�سم���ي )موالي���د 1993( و�سقيقه �سام من 
النا�سط���ن امل�ساركن بتظاه���رات �ساحة احلبوبي من���ذ انطاقها، وقد 
ن�سب���وا اأح���د �س���رادق العت�سام من���ذ �سهر تقريب���ًا”. م���ن جانبه كتب 
�سقيق���ه �سام عر في�سبوك: “ه���ذا الكتلتو اأخوي ال�سغر مو اين بعد 

كم �سهر العر�س ماله”.

اأجبروه على الترّجل وقتلوه اأمام الماّرة.. 

اغتيال نا�سط و�سط النا�سرية    متابعة االحتجاج 

طالب����ت املفو�سي����ة العليا حلق����وق الإن�س����ان، وزارة 
الداخلية ب�سرورة توفر احلماية الازمة للنا�سطن 
واملتظاهري����ن من عملية الغتي����ال والختطاف التي 
حت����دث باملحافظ����ات الت����ي ت�سه����د احتجاج����ات منذ 

اأوائل �سهرت�سرين الأول  املا�سي.

وقال����ت املفو�سي����ة يف بيان تلقت الحتج����اج ن�سخة 
من����ه  اأم�����س  اجلمع����ة اإنه����ا �سارك����ت املفو�سي����ة يف 
الجتماع الذي عقدته جلنة حقوق الإن�سان النيابية 
م����ع وزي����ر الداخلية  يا�س����ن اليا�س����ري رئي�س خلية 
الأزم����ة الأمنية لبحث مل����ف التظاه����رات والأحداث 

التي رافقتها.
وحّم����ل رئي�����س املفو�سي����ة عقي����ل املو�س����وي خ����ال 

حماي����ة  م�سوؤولي����ة  الأمني����ة  الأجه����زة  الجتم����اع 
املتظاهري����ن ، م�س����ددًا على �س����رورة توفر احلماية 
الكامل����ة ل�ساح����ات التظاه����ر يف بغ����داد واملحافظات 
ومب����ا يكف����ل تاأم����ن �سام����ة املتظاهري����ن و�سم����ان 

حريتهم يف التعبر.
وطال����ب بو�سع حد جلرائ����م الغتيالت والختطاف 
املتكررة بحق املتظاهري����ن والنا�سطن والإعامين 

وماحقة اجلناة الذين نفذوا تلك اجلرائم وتقدميهم 
اإىل الق�ساء لينالوا جزاءهم العادل.

واأك����د املو�س����وي  عل����ى �س����رورة الك�سف ع����ن نتائج 
التحقيق����ات يف الأح����داث واجلرائ����م الت����ي رافق����ت 
التظاه����رات  من����ذ بدايتها والأح����داث التي جرت يف 
منطقت����ي ال�سنك والوثبة واإع����ان نتائج التحقيقات 

اأمام الراأي العام باأ�سرع وقت ممكن .

حقوق االإن�سان حتّذر من اختطاف النا�سطني واملتظاهرين  
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 عبا�س العلي

من���ذ اأنط���اق  انتفا�سة ت�سري���ن  الأول كان ال�سعار الأ�سا�س 
واملعتم���د منهج���ًا يوميًا له���ا )ال�سلمية املدني���ة وحتت �سقف 
الد�ست���ور والقان���ون((، لي����س �سعف���ًا منه���ا ول خ�سي���ة من 
اأح���د وهي متلك كاف���ة املقومات امل�سروعة لذل���ك بعد تربة 
فا�سلة وحمبطة طوال �ست���ة ع�سر عامًا من الف�ساد والتخبط 
وال���ا قرار، بقدر م���ا كانت متثل روؤية واقعي���ة لإميانها باأن 
الدميقراطي���ة وحدها هي الطريق الأف�س���ل والوحيد لإعادة 
الع���راق جلادة التح�س���ر ونيل احلق���وق الأ�سا�سية لل�سعب، 
وم���ن ه���ذا املنعط���ف التاريخ���ي �سجل���ت الث���ورة وباإ�سرار 
موقف���ًا م�سوؤوًل ونا�سج���ًا ملواجهة ال�سلط���ة واأحزابها ومن 
يق���ف خلفها باأ�ستخدام ذات الآليات التي تتبجح ال�سلطة بها 

يف فر�س نف�سها على الواقع العراقي.
ال�سلمي���ة باملفه���وم الدميقراط���ي اأن متار����س م���ا ه���و ح���ق 
ل���ك وبق���در م���ا عليك م���ن واجب���ات متقابل���ة اأّمنه���ا و�سّرعها 
العق���د الأجتماع���ي الذي تنتم���ي ل���ه، ودون اأن تنجر للعنف 
والتخري���ب والفو�س���ى الت���ي ل تنتج اإل م���ا ي�سابهها ورمبا 
اأكر واأ�سد �سررًا، ولو كان���ت ال�سلطة احلاكمة ومنظومتها 
ال�سيا�سي���ة توؤمن حقيقة اأن ما عليه���ا من واجب وم�سوؤولية 
د�ستورية وقانونية جلل�ست من���ذ اأول يوم ت�ستمع وتناق�س 
وحتاور ق���ادة الثورة، وتبن موقفه���ا وتريراتها ثم العمل 
عل���ى ح���ل الإ�سكاليات الت���ي اأعطت للثورة احل���ق باخلروج 
واإعان نف�سها، وبذلك فاإنه���ا قد عملت على حت�سن الو�سع 
ومتار�س مبداأ القيادة والإدارة من موقع امل�سوؤولية الوطنية 
والألت���زام الد�ستوري والقانوين الذي ت�ستظل به ومتار�س 

وجودها من خاله.
اأبدته���ا  الت���ي  اأن تك���ون ال�سلمي���ة  اإذن م���ن  ف���ا ن�ستغ���رب 
النتفا�س���ة  الت�سريني���ة واحل����س امل���دين الدميقراطي الذي 
�سارت عليه اأن يواجه بالعنف وال�سلبية املفرطة يف التعامل 
معه���ا، لي�س خوفًا على الدميقراطي���ة وهيبة الدولة و�سامة 
املوؤ�س�س���ات واملمتل���كات العام���ة واخلا�سة، ولك���ن ملا ت�سكل 
اأمتداداته���ا التاريخية عل���ى الو�سع العام حملي���ًا واإقليميًا، 
ل ميك���ن ب���اأي حال م���ن الأح���وال ترير اأو تف�س���ر ما جرى 
الأول  الأ�سب���وع  الث���ورة وخا�س���ة  م���ن  الأوىل  الأي���ام  يف 
منه���ا عل���ى اأنها تدابر م�سوؤول���ة اأو قانوني���ة، كانت النتائج 
ترت���د عك�سي���ًا عل���ى مرك���ز ال�سلطة وب�س���كل عمي���ق هدد من 
وجودها، بل واأط���اح مب�سداقيتها على اأنها دولة موؤ�س�سات 
دميقراطي���ة ح���ن منحت جهات وقوى حتم���ل ال�ساح با�سم 
الدول���ة اأو منا�سرة لل�سلط���ة اأن متار�س عنفها الا م�سوؤول، 
واأط���اح اأي�س���ًا ب�سدقيته���ا كحكوم���ة م�ستقلة تعم���ل وفق ما 
متلي���ه امل�سلحة الوطني���ة العليا، وهي تخ�س���ع بالكامل اإما 
لإيح���اءات خارجية اأو حتت قوة ال�سغط واللوبي الإقليمي 
املبا�س���ر، وهنا جنح���ت ال�سلمية يف اأن تعري ه���ذه ال�سلطة 
ومنظومتها ال�سيا�سية كاملة على اأنها خارج اأ�س�س ومفاهيم 

الدميقراطية الد�ستورية وم�سروعيتها.

 بين �سلمية االنتفا�سة 
وعنف الدولة 

عد�سة: حممود روؤوف

 حممد الزيدي

ما اأن تطلُّ من مكان 
مرتفع على باحة 

متثل  متوز" التي  "�ساحة 
واحدة من اأهم ال�سواهد 

احل�سارية يف مدينة 
الكوت حتى تقع عينيك 

على اثني ع�سر عموداً 
خر�سانيًا تنت�سب اأفقيًا 

داخل ال�ساحة، كلٌّ منها 
ميثل غزااًل منحنيًا 

ل�سرب املاء، اإنها ال�ساحة 
التي حتت�سن املطالبني 

بالتغيري.

ال�ساحة التي تتعامد عليها اأربعة 
�سوارع رئي�س���ة تتميز بالكثافة 
العالية حلرك���ة املركبات، وتقع 
يف منت�س���ف الطري���ق الراب���ط 
بن حمافظتي بغ���داد بذي قار، 
لكنها اليوم تكتظ باملتظاهرين.

متوز كانت املكان الذي اختاره 
اأبناء املدينة ع���ام 2007 حينما 
احتج���وا على ت���ردي الأو�ساع 
الأمني���ة واخلدمية، وهي اليوم 
م���ن الأماك���ن الت���ي حتّولت اإىل 
اأيقونة لرمزية احلراك ال�سعبي 
وحركة الحتجاجات املتوا�سلة 
يف حمافظات و�س���ط وجنوبي 

العراق.
ال�ساحة اأجن���زت عام 1963 مع 
جمموعة م���ن املراكز املهمة مثل 
قاع���ة الإدارة املحلي���ة واملكتب���ة 
يف  وذل���ك  وغرهم���ا  املركزي���ة 
اأن���ور  الك���وت  مت�س���رف  عه���د 
ثام���ر، وت�سغل حي���زًا على �سكل 
دائرة ن�سف قطرها )75( مرتًا، 
وتت�سرب املياه من و�سطها عر 

ناف���ورة دائرية ال�سكل، وتغطي 
خمتلف اأجزائها لتكّون ما ميثل 
نبع���ًا، وه���و م���ا يرم���ز للث���ورة 

حينها.
ال�سرتاتيج���ي  ال�ساح���ة  م���كان 
وال���ورود  الأ�سج���ار  ومظاه���ر 
ب�س���كل  داخله���ا  املزروع���ة 
توزي���ع  وجمالي���ة  دائ���ري، 
اأ�سف���ى  الكهربائي���ة،  ال�س���اءة 

فيم���ا  جمالي���ة،  مل�س���ة  عليه���ا 
والقوى  املحتج���ون  “يتناف�س 
تاري���خ حرك���ة  الأمني���ة ط���وال 
يف  الك���وت  يف  الحتجاج���ات 
ال�سيطرة عليه���ا يف عمليات كر 

وفر متوا�سلة.
املتظاهرون ينظرون اىل املكان 
عل���ى اأن���ه ال�ساهد عل���ى �سمود 
اأبناء املدينة مبختلف تنوعاتهم 

مواجه���ة  يف  و�سجاعته���م 
احلكومات الت���ي ل تعر اأهمية 
“�سيبقى ه���ذا املكان  ل�سعوبه���ا 
يجمعن���ا مهم���ا كان���ت الظروف 
والحوال، حتى يتغر و�سعنا 
نح���و الف�سل” يق���ول املتظاهر 

علي املتويل.
يقدم اأهايل واقارب املتظاهرون 
ونا�سط���ون مدني���ون وغره���م 

خدم���ات عدة يف امل���كان ل�سيما 
اخلدم���ات الطبي���ة الت���ي تطوع 
به���ا  للقي���ام  اأطب���اء وم�سعف���ن 
دون مقاب���ل، كم���ا اأن قرب مكان 
دي���وان  م���ن مبن���ى  الحتج���اج 
ورئا�س���ة  وا�س���ط  حمافظ���ة 
اإمكاني���ة  دون  ح���ال  املجل����س 
دي���وان  مبن���ى  اىل  الو�س���ول 

املحافظة.

ووفقًا مل���ا يقوله املهند�س حمزة 
ال���زركاين مع���اون مدي���ر بلدية 
الك���وت ف���اأن كلفة تنفي���ذ �ساحة 
متوز ونافورتها التي ا�ستمدت 
ا�سمها من احلركة التي انطلقت 
اآن���ذاك �سد احلك���م امللكي بلغت 
حوايل اأربعة ع�سر دينارا فقط، 
اإذ داأب �س���كان املناط���ق القريبة 
م���ن ال�ساحة عل���ى اجللو�س يف 
حدائقها وال�ستمتاع مبناظرها 
والتمتع ب�سرب فنجان قهوة من 
املقاهي التي تنت�سر على مقربة 

منها”.
الي���وم تبدو امل�ساه���د يف �ساحة 
متوز خمتلف���ة اإذ ترتفع العام 
يف اأي���دي املتظاهري���ن وتعل���و 
الهتاف���ات عن���د حمي���ط ال�ساحة 
الف�س���اد وتطال���ب بتغير  �س���د 
النتخاب���ات  وقان���ون  النظ���ام 
وغره���ا  العراق���ي  والد�ست���ور 
م���ن املطال���ب التي ي�س���رتك بها 
امل���دن  جمي���ع  م���ن  املحتج���ون 

العراقية.

 متابعة االحتجاج

ال�سف الذي انتقل من خيمة تاأخذ 
ط���رف �ساح���ة التحري���ر اإىل اأ�سفل 
ال�ساح���ة حي���ث النفق املغل���ق منذ 
عم���د  للع���راق،  الأمرك���ي  الغ���زو 
املتظاه���رون اإىل تنظيفه واإنارته، 
وب���داأ اأم����س الثاث���اء، مث���ل خلية 
نحل، فما اإن تدخل جمموعة �سبان 
من املتظاهرين اإل وتخرج اأخرى، 
واأغلب الدرو����س يف تعّلم القراءة 

والكتابة.
ويق���ول عم���ار خال���د، وه���و اأح���د 
املتظاهري���ن واملعلمن يف ال�سف، 
مل  املتظاهري���ن  م���ن  "الكث���ر  اإّن 
ي�سعفه���م حظهم يف تعل���م القراءة 
والكتاب���ة، ب�سب���ب الحت���ال وم���ا 
بج���وع  ي�سع���رون  وه���م  رافق���ه، 
للتعل���م، وق���د وف���رت له���م �ساح���ة 

التحرير فر�سة اإ�سباعه".
وي�سيف خالد ل�"العربي اجلديد"، 
اأن "دورات التعلي���م ه���ذه مب���ادرة 
منه���م، ويف الوق���ت نف�سه حماولة 
ل  ج���دد  اأ�سخا����س  اإىل  للتع���رف 
وط���ن  ق�سي���ة  اإل  معه���م  تربط���ك 

منهوب".
ويقول النا�سط حممد كرمي "نحن 
بالدرا�س���ة  واملهتم���ن  املعلم���ن 
ب�س���ورة  وبالتعلي���م  الأكادميي���ة 
عام���ة، ركزن���ا اأوًل عل���ى مو�سوع 
حم���و الأّمي���ة للفئ���ة الت���ي مل تت���ح 
له���ا الفر�س���ة للدرا�س���ة لأي �سب���ب 
كان، لياأخ���ذوا حقه���م يف التعليم. 
اأم���ا الفئ���ة الأخ���رى، فه���م الطاب 
الأكادميي���ون، وخ�سو�س���ًا طاب 
املرحلة املنتهية، ال�ساد�س اإعدادي، 
ملا لها م���ن اأهمية يف حتديد م�سر 

الطالب".

واأ�س���اف: "بداأت الفك���رة من يوم 
25 ت�سري���ن الث���اين، وبع���د اأي���ام 
با�سرنا العمل من خال حما�سرات 
يف اخلي���ام قب���ل اأن ننظ���ف النفق 
ون�ستغل هذا املح���ل ك�سّف خا�س 
للتعلي���م، والط���اب امل�سربون عن 

الدوام �سار ح�سورهم م�ستمرًا يف 
مدر�سة التحرير م���ن خال جدول 
درا�س���ي ومنه���ج ثاب���ت، واعتمدنا 
عل���ى اإمكاناتن���ا الذاتي���ة من خال 
دع���م املتظاهري���ن. مل يك���ن هدفن���ا 
اأن ميتن���ع الطال���ب ع���ن الدرا�سة، 

ب���ل ق�سيتنا كانت م�سلحة الوطن، 
وحر�سنا على م�ستقبل الطاب".

واأع���رب ثائ���ر لعيبي ع���ن اإعجابه 
مبب���ادرة "مدر�س���ة التحرير" التي 
َعد اأحد امل�ساهمن فيها، واأو�سح   يجُ
اأّن "مدر�س���ة التحري���ر ه���ي عملية 
اندم���اج ب���ن الطال���ب واملدر����س، 
وب�سراح���ة وج���دت فيه���ا وطن���ي 
وبيتي، بع���د اأن رفعت مع اإخوتي 
املتظاهري���ن �سع���ار اأن ل عودة اإل 

بعد اأخذ حقوقنا كاملة".
اأح���د  وه���و  عل���ي،  حمم���د  وق���ال 
املدر�س���ة  ه���ذه  م���ن  امل�ستفيدي���ن 
"ترك���ت  اجلدي���د":  ل�"العرب���ي 
الدرا�سة من اخلام����س البتدائي، 
التظاه���رات  يف  �سارك���ت  وح���ن 
وجدت �سالتي يف التعليم املجاين 
ومن خ���ال املتظاهري���ن اأنف�سهم، 

وهذه فر�سة مل اأكن اأحلم بها".
وي�ساطره يف الراأي الطالب را�سي 
حمي���د، قائًا  "لق���د وجدت �سالتي 
يف ه���ذه املدر�سة. فبعد نزولنا اإىل 
�ساحة التحرير مطالبن بحقوقنا، 
يف  واأن���ا  ال���دوام  ع���ن  اأ�سرب���ت 
ال�ساد�س الإع���دادي الفرع الأدبي، 
والآن اأتلق���ى تعليم���ي م���ن خ���ال 

مدر�سة التحرير".

المتظاهري��ن م��ن  وط��الب  معلم��ون  ُيدي��ره  بغ��داد  ف��ي  جدي��د  درا�س��ي  �س��ف 

من �ساحات االحتجاج

�ساحة متوز يف الكوت، حتت�سن اآمال ال�سباب بالتغيري

ل حمل جتاري يف نفق  بعد خيمة الب�سرة ملحو االأمّية، ومدر�سة املتظاهرين للدرو�س املجانية يف النا�سرية، حتوَّ
اأ�سفل �ساحة التحرير و�سط العا�سمة العراقية بغداد، اإىل �سف درا�سي اأقامه املتظاهرون بو�سائل ب�سيطة لتعليم 
ال�س��بان الراغبني يف تعلم القراءة والكتابة اأو تلقي درو�س خ�سو�س��ية جمانية يف اللغة االإنكليزية والريا�سيات 

واللغة العربية والفيزياء الكيمياء.
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عد�سة: حممود روؤوف

 ترجمة / �سنار ح�سن

اأج���ر ال�سب���ان املحتج���ون الع���امل عل���ى 
�سم���اع �سوتهم بع���د ت�سحي���ات ج�سمية 
حي���ث قت���ل واأ�سي���ب اأك���رث م���ن 22 األف 
�سخ����س، اأحدهم �سف���اء ال�سراي، والذي 
احتف���ت به �سحيف���ة "نيوي���ورك تاميز" 
عر ن�س���ر مقال���ة للكاتب العراق���ي �سنان 
اأنط���وان بعن���وان "�ساأزور ق���رك عندما 
اأعود"، ت���روي جوانب من ق�سة ال�سراي 

جاء فيه : 
م���ا زال العراقي���ون من���ذ مطل���ع ت�سري���ن 
الأول  يحتج���ون على النظ���ام ال�سيا�سي 
في���ه اخلل���ل والف�س���اد،  ال���ذي ا�ستفح���ل 

وال���ذي ن�سبت���ه الولي���ات املتح���دة بعد 
احتال عام 2003، وعلى عك�س موجات 
الحتجاجات ال�سابقة التي بداأت يف عام 
2011، كانت هذه التظاهرات عفوية ومل 

ينظمها اأي حزب.
ال�سع���ار الأك���رث �سيوع���ًا وحما�س���ة  كان 
خ���ال التظاه���رات ه���و "نري���د وطن���ًا"، 
وه���ذا م���ا يعك����س الغ�س���ب والغ���رتاب 
ال���ذي ي�سعر بِه العراقي���ون تاه الطبقة 
ال�سيا�سي���ة املرهون���ة للتاأث���ر اخلارجي 
)اإي���ران والوليات املتحدة( والغافلة عن 

مطالب �سعبها.
اأدى القم���ع الوح�س���ي وقت���ل املتظاهرين 
اإىل تاأجيج غ�سب العراقين، مما زاد من 

حدة التظاه���رات والإ�سرابات يف جميع 
اأنح���اء الع���راق. كم���ا اأدى اإىل "ردكل���ة" 
لغة ومطال���ب املتظاهرين الذي���ن طالبوا 

باإ�ساح النظام باأكمله بدًل من تميله.
اإن ا�ستقال���ة رئي����س ال���وزراء ع���ادل عبد 
امله���دي يف 29 ت�سري���ن الثاين/نوفم���ر 
مل تفع���ل �سيئ���ًا لتهدئ���ة املتظاهري���ن، مع 

ا�ستمرار قمع ال�سلطات.
خ���ال  متظاه���ر   500 م���ن  اأك���رث  ت���ل  قجُ
ه���ذه التظاه���رات. حاول���ت اأن اكت�س���ف 
اأ�سماءه���م واألق���ي نظرة عل���ى وجوههم، 
امل���وت  املوا�سل���ة،  اأ�ستطي���ع  ل  لكنن���ي 
يقب����س على اأرواحه���م يف حلظة وي�سلم 
اأج�ساده���م لظ���ام الق���ر، لكن���ه ي�س���يء 

اأ�سماءهم ووجوهه���م وق�س�س حياتهم، 
مما يجعله���م ماألوفن اأك���رث بالن�سبة لنا، 
نح���ن الذين نرتب���ط بالع���راق، �سواء كنا 

نعي�س هناك اأو يف بلد بعيد.
كن���ت اأع���رف �سف���اء ال�س���راي، ال�ساع���ر 
عام���ًا،   26 العم���ر  م���ن  البال���غ  والفن���ان 
كت���ب يل منذ ت�س���ع �سنوات ع���ر و�سائل 
التوا�سل الجتماعي عن اإحدى رواياتي، 

ووا�سلنا الرتا�سل.
اأحببت ذكاءه وروح الدعابة ومن�سوراته 
الثاقبة عن احلياة وال�سيا�سة يف العراق. 
كان �سف���اء �سابًا عاطفيًا وقارئ���ًا لل�سعر، 
الطبق���ة  م���ن  عائل���ة  يف  وترع���رع  ن�س���اأ 
العامل���ة يف بغ���داد، تويف وال���ده عندما 

كان �سغ���رًا. لق���د كان يعم���ل لثاثة اأيام 
يف الأ�سب���وع كعام���ل بناء وحّم���ال اأثناء 
درا�ست���ه يف اجلامع���ة التكنولوجي���ة يف 

بغداد، لتغطية نفقاته واإعانة اأ�سرته.
يف ع���ام 2011، اجتاح���ت الب���اد موجة 
م���ن التظاهرات �س���د الف�س���اد والطائفية 
يف النظام العراق���ي، ان�سم �سفاء، الذي 
كان يف الثامن���ة ع�س���رة من عمره يف ذلك 
الوق���ت اإىل املتظاهري���ن الباحث���ن ع���ن 
التغي���ر، لق���د كان يف طليع���ة كل موج���ة 
من الحتجاجات يف ال�سنوات التي تلت 
ذلك. وعل���ى الرغم من تعر�س���ه لاعتقال 
والت�سيي���ق ع���دة م���ّرات اإل اأنه ع���اد اإىل 
ال�س���ارع للتظاه���ر يف كل م���رة. كنت قلقًا 
علي���ه يف كل مرة تندلع فيه���ا التظاهرات 

للتاأكد من اأنه بخر.
"�سنبق���ى هنا يف التحري���ر"، كان يكتب 
يف اإ�س���ارة اإىل �ساحة التحرير يف و�سط 
بغ���داد، لق���د كت���ب يل ذات م���رة مت�سائًا 
ال���ذي  امل���وت  اأقاب���ل  اأن  ميك���ن  "مت���ى 
ينتظرين يف وطن���ي" . لقد اأحب العراق 
وكان يذه���ب اإىل النوم لي���ًا ويفكر فيما 

ميكن اأن يفعله لتغيره.
قابلت �سفاء لأول مرة يف �سباط/فراير 
يف معر�س بغداد للكتاب. جاء اإىل توقيع 
كتاب���ي وكان �ساح���رًا و�ساحب كاريزما. 
التقين���ا مرة اأخ���رى لتن���اول الإفطار يف 
اآخ���ر ي���وم يل يف بغ���داد. ح�س���ل �سف���اء 
عل���وم  البكالوريو����س يف  �سه���ادة  عل���ى 
الكمبيوت���ر، ولكن مثل مئ���ات الآلف من 
ال�سب���اب العراقين، مل يتمكن من العثور 

على عمل يف هذا املجال.
اأخرين على الإفطار اإنه بداأ العمل موؤخرًا 
كعر�سحاجل���ي، اأو يف ال�ستن�س���اخ. كان 
ي�س���ع كر�سيه وطاولت���ه كل �سباح خارج 

قاعة املحكمة يف بغداد.
 �ساألت���ه هل كانت هناك اأي ق�س�س مثرة 
�سادفت���ك؟ قال وهو يبت�س���م: "اإنها جمرد 

حمكمة مرور، كانت الر�سائل التي ا�سطر 
اإىل كتابته���ا �سدي���دة التعقي���د، معظمه���ا 

حول احلوادث اأو نقل امللكية".
خال التظاه���رات يف �سيف عام 2018، 
التوا�س���ل  ع���ر و�سائ���ل  تلق���ى ر�سائ���ل 
الجتماع���ي م���ن اأح���د اأف���راد امليلي�سيات 
يح���ذره لابتعاد ع���ن التظاه���رات، لكنه 
كان يتجاهله���م يف البداي���ة وبعد ب�سعة 
اأيام، احتجزه رجال اأمن مباب�س مدنية 
وقام���وا بتعذيب���ه لنت���زاع معلومات عن 

متظاهرين اآخرين.
 ق���ال اإن ذك���رى والدت���ه "ثن���وه" وقوتها 
�ساعدته عل���ى حتمل الأمل والبقاء �سامدًا 
يف حلظات ال�سعف. لق���د كان قريبًا جدًا 
من ثنوة، التي توفي���ت ب�سبب ال�سرطان 
معاناته���ا  ع���ن  وكت���ب   ،2017 ع���ام  يف 
وقدرته���ا عل���ى التحم���ل وقد اأطل���ق على 

نف�سه ا�سم "ابن ثنوة".
كان حتوي���ل الرتكيز بعي���دًا عن الأب اإىل 
الأم هو فعل مقاومة �سعرية �سد الأعراف 
الجتماعي���ة. كان �سف���اء م�ستق���ًا ب�سدة 
وينتق���د النخب���ة املثقف���ة وال�سخ�سي���ات 
املتظاهري���ن،  خان���ت  الت���ي  الإعامي���ة 
وا�ستغل���ت التظاه���رات ال�سابقة وعقدت 

ال�سفقات مع الأحزاب ال�سيا�سية.
لق���د كان �ساع���رًا طموح���ًا، وفنان���ًا ترع 
بامل���ال اإىل دار لاأيت���ام. كان قلب���ه حديقة 
للجمي���ع لقد كنت اأفكر يف بع�س الأ�سعار 
الت���ي كتبه���ا: "ح���زن النا�س ه���و حزين، 
اأعياده���م ملك���ي، دعوا حيات���ي تنفث يف 
�سحاريهم. هذه الزه���ور يف روحي هي 

حدائق النا�س".
ت�سري���ن  يف  التظاه���رات  ب���داأت  عندم���ا 
الأول  كان �سفاء يف مقدمة املتظاهرين. 
كان يح���ث املتظاهري���ن عل���ى اأن يظل���وا 
م�ساملن لك���ن ل اأن ي�ست�سلم���وا اأبدًا. يف 
28 ت�سري���ن الأول/اأكتوبر بعثت بر�سالة 
اإىل �سفاء: "�سمعت اأنك م�ساب ا�سمح يل 

اأن اأعرف اأنك بخر".
لكن مل يكن هناك اأي جواب. لقد اخرتقت 
اإح���دى عب���وات الغ���از امل�سي���ل للدم���وع، 
التي اأطلقتها قوات مكافحة ال�سغب عمدًا 
وب�س���كل مبا�سر عل���ى املتظاهرين، راأ�سه 
بينم���ا كان يتظاه���ر ب�س���ام يف �ساح���ة 
التحري���ر،  لقد تويف بع���د ب�سع �ساعات. 
بكي���ت عندما راأيت لقطات لت�سييعه حول 
ال�ساحة وزم���اوؤه املتظاهرون يحيطون 

به وهم يودعون البطل.
من���ذ ب�س���ع �سن���وات، كتبت ق�سي���دة عن 
اأولئ���ك الذي���ن ميوتون من اأج���ل احلرية 
والعدال���ة. مل اأكن اأعتقد اأنني كنت اأكتبها 
قبل الأوان ل�سديقي. قبل ب�سعة اأ�سابيع 
راأي���ت �سورة حمامة بي�س���اء واقفة على 
تابوت اأحد الذين قتلوا على يد ال�سلطات 
بالق���رب م���ن التحرير. ت�ساءل���ت هل هذا 
اأنت يا �سفاء؟ �ساأزور قرك عندما اأذهب 
اإىل الع���راق، لكنني اأعل���م اأنك ل�ست هناك 
فق���ط، وجه���ك عل���ى العديد م���ن اجلدران 
والافت���ات والقم�سان وروحك موجودة 
يف كل م���كان ل يزال اإخوان���ك واأخواتك 
اأبن���اء ثن���وة يقاتل���ون م���ن اأج���ل العراق 

اجلديد الذي كنت حتلم به وحتبه.

و�سفته بجيفارا العراق.. وو�سعت عالمة ال�سالم على لحيته 

نيويورك تاميز حتتفي ب� �سهيد انتفا�سة ت�سرين االأول �سفاء ال�سراي 
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وذك���ر تقري���ر لوكال���ة الأنا�س���ول، تابعت���ه 
الجتج���اج اأم����س اجلمعة   اأن���ه “يف �ساحة 
التحري���ر و�س���ط العا�سم���ة بغ���داد، والت���ي 
حتول���ت اإىل رم���ز لاحتجاج���ات املناوئ���ة 
ال�سيا�سي���ة احلاكم���ة،  والطبق���ة  للحكوم���ة 
ويع���ج  باحلي���اة  ينب����س  امل���كان  ي���زال  ل 

باملتظاهرين رغم برودة الطق�س”.
واأ�س���اف: “تنخف�س درج���ات احلرارة يف 
�ساع���ات امل�ساء ببغداد لت�س���ل اإىل 4 مئوية 
ليت�سلل معه الرد اإىل معقل املحتجن الذين 
يقول���ون اإنهم لن يرح���وا مكانهم حتت اأي 

ظرف كان اإىل حن حتقيق مطالبهم”.
وق���ال خالد ال�سيد، وه���و معت�سم يف �ساحة 
التحري���ر من���ذ اأكرث من �سه���ر، اإن “الأجواء 
تكون باردة نوعًا ما يف �ساعات امل�ساء حتى 

بزوغ الفجر”.
واأ�س���اف “هذا ل يعني �سيئ���ًا بالن�سبة لهم، 
م�س���ددًا بالقول، “اإذا مل تنجح ثورة اأكتوبر 
يف حتقيق مطالبها، فهذا يعني باأننا حفرنا 
قبورن���ا باأيدينا. �سياحق���ون كل واحد منا 

حلن ت�سفية كل النا�سطن”.
واأكد ال�سيد على عزم املتظاهرين ال�ستمرار 
يف العت�سام ب�ساحة التحرير حلن حتقيق 
ال�سيا�سي���ة  “الطغم���ة  ورحي���ل  مطالبه���م 

الفا�سدة”.
ويراب���ط املئ���ات من املتظاهري���ن يف �ساحة 
التحري���ر لي���ًا ونه���ارًا وين�س���م اإليهم اآلف 

اآخ���رون يف �ساع���ات بع���د الظه���رة قبل اأن 
يغادروه���ا جم���ددًا اإىل منازله���م م���ع حلول 

الليل.

ويلج���اأ املتظاهرون املعت�سم���ون اإىل كل ما 
يتي�سر لهم لتدفئة اأج�سادهم من برد ال�ستاء 
م���ن خي���م �سغ���رة اأو اإ�سع���ال الن���ران يف 

احلطب اأو املدافئ الكهربائية واأخرى تعمل 
على الوقود.

ويف اأ�سفل ن�سب احلري���ة للنحات العراقي 
ال�سه���ر ج���واد �سلي���م، ن�س���ب املتظاهرون 
�سجرة عيد مياد غ���ر اعتيادية اإىل جانبها 
لل�سي���د  وجم�س���م  الع���ذراء  مل���رمي  �س���ورة 

امل�سيح.
ومل تعل���ق عل���ى ال�سج���رة زينته���ا املعتادة، 
بل �س���ور ع�سرات املتظاهري���ن الذين قتلوا 
منذ ب���دء الحتجاج���ات ال�سعبي���ة قبل اأكرث 
من �سهري���ن، يف م�سهد ي�سف���ي احلزن على 

املكان.
وق���ال حمي���د اجلاب���ري، بع���د اأن انتهى من 
قراءة �س���ورة الفاحت���ة عل���ى اأرواح القتلى 
اأمام �سجرة عي���د املياد، اإن النا�س لن تعود 

اأدراجها بعد اإراقة كل هذه الدماء.
واأردف بالق���ول، “انظ���ر اإىل �س���ور هوؤلء 
ال�سب���ان اليافع���ن. يج���ب اأن ين���ال قتلتجُه���م 
جزاءهم. ل���ن نغادر ه���ذا امل���كان و�سن�سمد 
اإىل  قتلتجُه���م  نق���دم  اأو  به���م  نلتح���ق  اأن  اإىل 

الق�ساء”.
وب�ساأن اأزمة اختيار رئي�س جديد للحكومة، 
ق���ال اجلاب���ري، اإن املتظاهري���ن يطالب���ون 
ب�سخ����س م�ستق���ل متام���ًا ولي����س م�ستقيل، 
يخ�س���ع  ول  للوط���ن  وانتم���اوؤه  ونزي���ه 

للخارج.

ال��رد! ا���س��ت��داد  م��ع  ال��ذوب��ان  على  ع�سّية  ال��ت��ظ��اه��رات  االأ���س��ب��اب..  ل��ه��ذه 

اأعود" ع��ن��دم��ا  ق��ب��رك  "�ساأزور  ب��ع��ن��وان  م��ق��ااًل  يكتب  اأن���ط���وان  ���س��ن��ان  ال���روائ���ي   

راهن ال�سيا�سيون 
العراقيون، كثرياً على 
ف�سل ال�ستاء، لتذويب 
االحتجاجات ال�سعبية، 
مع نزول االأمطار والثلوج، 
وهو ما اأطلق حتديًا 
بني الطبقة ال�سيا�سية 
واملعت�سمني يف ال�ساحات 
العامة، ب�ساأن بقائهم، فيما 
ارتبطت اأجوبة املحتجني 
حول اأ�سباب هذا ال�سمود، 
مبا هو اأعمق من "حتقيق 
املطالب"؛ بل باأ�سباب اأخرى 
تتعلق ب�"الدم".

بات �سفاء ال�سراي اأو كما كان يحب اأن يكنى "ابن ثنوة"، اأحد اأهم رموز االحتجاجات العراقية التي انطلقت يف ت�سرين االأول/اأكتوبر، 
وت�ستمر مع اإ�سرار على حتقيق اأهدافها املتمثلة بنظام �سيا�سي ر�سيد ي�ستطيع انت�سال البالد من واقعها املزري. ق�سة كفاح �سفاء على 

مدى �سنوات لتغيري واقع البالد عرب �ساحات االحتجاج، ون�ساله لتوفري لقمة عي�سه وعالج والدته "ثنوة" التي اأنهكها ال�سرطان قبل 
موتها، والتي ختمها م�سحيًا بروحه ليثبت اأن "ال اأحد يحب العراق بقدره"، كما كان يوؤكد دائمًا، خلدته بني �سبان "انتفا�سة ت�سرين" 

فباتوا جميعًا "اأوالد ثنوة" ونقلوا ق�سته اإىل العامل عرب الفن وال�سعر واالإ�سرار على �سلمية احلراك االحتجاجي.
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اأفاد م�س���در اأمني يف قيادة �سرطة ذي قار، 
بتعر�س نا�سطن اثنن، اإىل حماولة اغتيال 
يف ق�ساء الغراف �سمايل املحافظة، موؤكدًا 

اأنهما اأ�سيبا يف "الأطراف ال�سفلية". 
جمهول���ن  "م�سلح���ن  اإن  امل�س���در  ق���ال 
ي�ستقلون �سيارة نوع كر�ستا �سالون فتحوا 
النار على ال�سيارة التي ي�ستقلها النا�سطان 
عبا����س الغ���زي، و�س���اح اجلحي�س���ي يف 
�ساعات متاأخ���رة من م�ساء اأم�س اخلمي�س، 
يف طري���ق اآل �سهان ق���رب الطمر ال�سحي 

بق�ساء الغراف، مما اأدى اإىل اإ�سابتهما يف 
الأطراف ال�سفلية". 

اأ�س���اف امل�س���در اأن "النا�سط���ن نق���ا اإىل 
امل�ست�سف���ى لتلق���ي العناي���ة الازم���ة، فيما 
ملعرف���ة  حتقيق���ًا  ال�سرط���ة  قي���ادة  فتح���ت 

ماب�سات احلادث". 
وت�سه���د الب���اد من���ذ اأ�سه���ر اأعم���ال اغتيال 
وخط���ف واختفاء ق�س���ري طال���ت نا�سطن 
مدني���ن، و�سحافين موؤيدي���ن وم�ساركن 
يف الحتجاج���ات التي انطلق���ت منذ مطلع 

ت�سرين الأول/اأكتوبر.
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

هوؤالء االأوالد

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ما�س القي�سي

بوؤرة نفايات واأو�ساخ 
مرتاكمة لبناء مهجور 

منذ �سنوات تلت احلرب 
االأمريكية االأخرية، اأخذ 
بع�س من ال�سباب املنا�سل 

على عاتقه م�سوؤولية حتويله 
اىل م�سهد خمتلف ي�ستقطب 
الزائرين، با�سم بوابة جبل 

اأحد وبهدف جعله مزاراً 
ومتحفًا من خالل تزيينه 
بلوحات جدارية وا�سماء 

ذهبية الأ�ساطري ملعت يف اأفق 
�سماء الوطن على مدار اأيام 

االنتفا�سة.

الع���ون  ي���د  م���ّد  و  �ساه���م  م���ن  كل  "ن�سك���ر 
معنوي���ًا ومادي���ًا من خال امل�سارك���ة باأعمال 
التنظي���ف والدعم الأمن���ي والأن�سطة الفنية 
من �سب���غ ور�سم لوح���ات جدارية وغرها" 
ب���داأ حديث���ه بالتطرق لإيجابي���ات كل َمن مّر 
وت���رك ب�سم���ة يف املطع���م الرتك���ي وخا�سة 
طابقه الأول منذ البدء باأعمال اإعادة تاأهيله، 
ويعق���ب )من امتن���ع عن ذكر ا�سم���ه( قائًا:" 
حن جلاأنا اىل هنا كن���ا عدة اأ�سخا�س فقط، 
وقررن���ا اأن نبداأ مبحاول���ة ترميمه وتنظيفه 
ق���در الإم���كان،  وحتويل���ه اىل م���كان لئ���ق 
فكان���ت النطاق���ة بجم���ع النفاي���ات مبدئيًا 
باأكيا�س قمامة ورميها من النوافذ املفتوحة 
للمبن���ى ث���م التخل����س منه���ا لحقًا، ث���م قمنا 
بالتوجه ل�سبغ اجلدران وال�سقف والأعمدة 
املتوزع���ة فجعلن���ا منها اأ�سب���ه بقوائم حتمل 

العل���م العراقي، وقد كان���ت ال�سور املنت�سرة 
يف الإع���ام الفرتا�س���ي ت�سه���د يف بدايات 

النتفا�سة".
كان الهدف ومازال من تمهر ال�سباب الثائر 
وحت�سي���د طاقاتهم هن���اك يف املطعم الرتكي 
ه���و للم�ساهم���ة يف تكري����س قي���م احل�سارة 
وتر�سيخ مبداأ �سلمية التظاهر وبهذا ال�سدد 
ي�سيف بقول���ه:" نا�سدنا الكثر من اأ�سحاب 
العم���ل الإن�ساين الهادف، منه���م من لبى يف 
ب���ادئ الأمر، ومنهم مل يك���ن ح�سوره �سوى 
بداف���ع ال�سه���رة اإذ يق���وم بالتق���اط ال�س���ور 
اأو  ال�سخ�سي���ة  ح�سابات���ه  عل���ى  لين�سره���ا 
العام���ة، ليق���ول اأنا كن���ت هن���اك وفعلت كذا 

وكذا، بينما هو مل يقدم اأي �سيء يذكر!". 
فيم���ا يخ����س تخليد ا�سم���اء ال�سه���داء الذين 
ارتق���وا يف �سبي���ل حرية الوط���ن، وتر�سيخ 

هويت���ه العراقية الأ�سيلة ق���ال:" كان هدفنا 
م���ن الأ�سا�س منذ البداية ح���ن اأكملنا اأعمال 
التنظي���ف و�سب���غ اجلدران، ه���و ال�ستعانة 

ببع����س الفنان���ن الت�سكيلي���ن، مم���ن مروا 
هن���ا ليقوم���وا بر�سم وجوه ال�سه���داء �سمن 
اإطارات ))frames قمنا بتن�سيقها لتحمل 

بداخله���ا لوح���ة )بورتريه( با�س���م كل �سهيد 
تخلي���دًا ل���كل من �سح���ى بنف�سه م���ن اأجلنا، 
مع التخطيط مبد ب�س���اط اأحمر وعمل قاطع 
م�ساح���ة تف�سل املقط���ع اخلا����س ب�سورهم 
عن باق���ي حميط الطابق ب�سل�س���ال، لي�سبح 
اأ�سب���ه مبزار ي�ستقطب احل�سور ممن يرغب 
بق���راءة الق���راآن اأو اإ�سعال ال�سم���وع لتخليد 

ذكراهم".
مل يكتمل عمل م�سروع ر�سم ال�سهداء لأ�سباب 
ه عنه���ا �سابق���ًا، و ي�ستاأنف به���ذا ال�ساأن  ن���وِّ
متاأ�سف���ًا بقوله:" كنا حقيق���ة نتاأمل وننتظر 
لب���ى نداوؤن���ا لتكتم���ل الفكرة،  لأ�سابي���ع اأن يجُ
الت���ي ل ت�سب اإل يف م�سلحة الوطن، وبنية 
�سادق���ة ت���اه ثوارن���ا و�سهدائن���ا، لك���ن مع 
الأ�س���ف ال�سدي���د بع���د اأن يئ�سن���ا، قررن���ا اأن 
نكت���ب ا�سم���اء ال�سهداء بالل���ون الذهبي بعد 
طل���ي اجلدار بالل���ون الأ�س���ود، والآن العمل 
قي���د التنفي���ذ ولكن هن���اك اأي�س���ًا تق�سر من 
قبل البع�س، فنحن قد توقف عملنا لظروف 
خا�س���ة تعود لكل �سخ�س ب���داأ بامل�سروع ثم 
ت���رك العمل به ومل يعد يك���رتث" موؤكدًا على 
منا�سدته وحماولة اإي�سال �سوته لياأتي من 
يدعم يف �سبيل اإكمال كل م�سروع توقف دون 
ج���دوى، اإذ يق���ول:" نح���ن حل���د الآن ننتظر 
من يكم���ل م�س���روع خ���ط ا�سم���اء ال�سهداء" 
م�سرًا اىل اأن بع�س الفنانن ممن ي�ستهدف 
ال�سه���رة ال�سخ�سية، يف�سلون ر�سم اأفكارهم 
اخلا�سة بدًل من ر�سم �سور ال�سهداء، الذين 
يفرت����س ه���م اأ�سح���اب الأولوية ب���اأي عمل 

داعم للثورة!.
تظاه���رات ت�سته���دف ال�سلمي���ة، تفتق���ر مل���ن 
يق���دم خدم���ات التنظيم والدع���م اللوج�ستي 
وامل���ادي واملعن���وي، لي�ستم���ر ه���ذا احلراك 
ال�سعب���ي يف جمتمع ما زال يع���اين نوعًا ما 
م���ن الت�سرذم والت�ستت، على عدة م�ستويات 
لك���ون  التنوي���ه  م���ع  اجتماعي���ة،  وطبق���ات 
الفئ���ات النخبوية اأ�سحاب اخلرات، تعتر 
خ���ارج نط���اق الواق���ع الجتماع���ي وتعي�س 
يف اأبراجه���ا العاجي���ة بعي���دًا كل البع���د عن 

متطلبات جماهر ثورة ت�سرين.

اإ�سابة نا�سطني يف "االأطراف ال�سفلية" بعد حماولة اغتيالهما يف ذي قار 

العتبة العبا�سية تعلن ن�سب حمطة لتحلية 
املياه دعمًا ملتظاهري �ساحة التحرير

ا�سماء �سهداء انتفا�سة ت�سرين تزّين جدران املطعم الرتكي 

 ميثم را�سي 

هوؤلء الأولد ماتوا جيدًا..
ماتوا بكل قوتهم

و�سي�ستمرون هكذا.. موتى لاأبد
حت���ى عندم���ا تاأتي القيام���ة: ل���ن ينه�سوا من 

قبورهم
عندما يجُنفخ يف البوق..

و�ستحت���ار املائك���ة بهم ويجرب���ون معهم كل 
الطرق ليعودوا للحياة مرة اأخرى ولكنهم لن 

يفعلوا
�سيبقى هوؤلء الأولد موتى لاأبد..

اإل اإذا..
زف لهم ببوق القيامة: الن�سيد الوطني. عجُ

 متابعة االحتجاج  

نظ���م ع���دد م���ن املتطوع���ن والنا�سط���ن يف �ساحات 
اعت�س���ام الديوانية، معر�سًا لدع���م القطاع ال�سناعي 
العراق���ي، فيم���ا األق���ى املعر����س ال�سوء عل���ى العديد 
م���ن املنتج���ات الوطنية. وع���ّد متظاه���رون املعر�س 
خط���وة عملية ل�سال���ح املنت���ج الوطن���ي وا�ستمرارًا 

للحمل���ة التي �سهدته���ا مواقع التوا�س���ل الجتماعي 
الداعم���ة لل�سناعة العراقي���ة. و�سهد املعر����س اقباًل 
كب���رًا م���ن قب���ل املتواجدي���ن و�ساركت في���ه م�سانع 
حكومي���ة واأهلية واأفراد قدموا في���ه منتجات غذائية 
واإطارات ال�سيارات وغرها ومبوا�سفات عالية جدًا 
تناف�س ال�سل���ع امل�ستوردة، بح�سب اأ�سحاب امل�سانع 

ومروجي املنتجات.

من �ساحة اعت�سامات الديوانية..

األبان وحلويات واإطارات.. منتجات عراقية 
 متابعة االحتجاج  تثري اإعجاب املتظاهرين  

اأعلن���ت العتب���ة العبا�سي���ة، اأم����س اجلمعة   
ن�س���ب حمطة لتحلية املياه دعمًا ملتظاهري 
�ساح���ة التحري���ر. وقال���ت العتب���ة يف بيان 
تلق���ت  الحتجاج اإنه “م���ن اأجل اإدامة زخم 
التظاه���رات وحتقي���ق الإ�س���اح، نن�س���ب 

حمط���ة متكامل���ة لتحلي���ة املي���اه يف �ساحة 
التحرير، ف�سًا عن توفر �سيارة حو�سية 
كبرة تقوم بتوزيع املياه ال�ساحلة لل�سرب 
على جميع املواكب الداعمة للمتظاهرين”. 
واأ�س���اف البي���ان اأن “العتبة ن�سبت مفرزة 
طبي���ة كب���رة )م�ست�سف���ى متنق���ل(، داخ���ل 

�ساحة التظاهر”.


