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املراأة العراقية ُتبلور الوعي الثقايف والوطني باأهمية دورها يف اإمكانية اأْن تقود الثورة للتغيري

متظاه��رون ُجّله��م م��ن ال�س��باب يتحدث��ون با�س��م ال�س��عب العراق��ي
يبيد اأن  ي���اأب���ى  ع���راق���ي  ����س���اب  ��ة  ق�����سّ ي���ك���ل..  ل���ن  ال�����س��ب��اُب 
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فر�ض  الإ���س��رارع��ل��ى  ب�سبب  تعقيدًا،  وازدادت  الأخ���رة  الأزم���ة  تفاقمت 
مر�سحني من نف�ض الطبق "اجلديل" الفا�سد املرفو�ض �سعبيًا، واملتعار�ض 

مع تو�سيف املرجعية العليا يف النجف، والإ�سكايل مع الكتل الأخرى.  
"البناء"  واتخذت الأزمة مع اعتذار رئي�ض اجلمهورية، عن تكليف مر�سح 
ا�ستفزازيًا،  منحًى،  ع��ددًا،  الأك��ر  الربملانية"  "الكتلة  كونها  على  املُخَتلف 
متحديًا، يفتقر اىل اآداب احلوار واللغة التي تعتمدها الأطراف املت�سارعة 
ومن  بدعواها  تت�سبث  اأن  البناء  كتلة  ح��ق  م��ن  اإن  اختالفاتهم.  ح��ل  يف 
تر�سحه، واإن كان غر مقبوٍل من القوى ال�سيا�سية والربملانية الأخرى. لكن 
الت�سبث وفقًا لل�سياقات الد�ستورية �سيء، واخلروج عنها باللجوء اىل لغة 
�سمنيًا  تعني  وهي  اأخرى  بو�سائل  والتلويح  والتخوين  والوعيد  التهديد 
انحدرت  الذي  امل�ستوى  على  ال�سوء  ي�سلط  ما  القوة،  با�ستخدام  التلويح 
اليه الأو�ساع، واملخاطر التي يتعر�ض لها املجتمع، واملاآل الذي ينتظر بقايا 

هذه الدولة والقاع الذي قد تنزلق اىل مهاويه املظلمة.
ومن بني ما يثره هذا املنحى ال�سلوكي يف املوقف من كتلة معروفة مب�سادر 
قوتها، واأ�سباب اقتدارها على فر�ض ما تريد، الت�ساوؤل حول مدى ما ت�سكله 
هيمنة اجلماعات املدججة بال�سالح خارج اطار الدولة من تهديد للمواطنني 
" العزل" اذا ما كانت تتعامل مبثل هذه الفظاظة مع من ُيفَت�ض اأنه حامي 
وحقوقهم  حرياتهم  على  ذلك  ميثله  ال��ذي  التهديد  ن�سيان  دون   ، الد�ستور 
وجت��اوز  الد�ستور  لتعطيل  واإمكانية  لأرواح��ه��م،  وحمايًة  وممتلكاتهم، 
واأهوائها  وم�ساحلها  وتوجهاتها  اأغرا�سها  خلدمة  ُتطّوع  مل  اإذا  القوانني 

احلزبية والفئوية ال�سيقة.
ويبدو اأن الد�ستور، مل يعد يقت�سر على كونه حّمال اأوجه بالن�سبة ملبانيه 
مل�سالح  وفقًا  فيه،  ُتطّبق  التي  الكيفية  اىل  تعداه  بل  فح�سب،  ومبادئه 
الطبقة ال�سيا�سية ال�سائدة واحزابها وكتلها ورعاياها، ومبا يخدم تكري�ض 
اإنه كتاٌب مقد�ّض يف  "الدولة" ودميومة بقائها يف ال�سلطة.  �سيطرتها على 
ال  ت�سلح  ل  متقاطعة  كلمات  وجمرد  فر�سه.  يريدون  ملا  ا�ستجابته  حدود 
حول  الأح���زاب  بني  والتجاذبات  الربملانية  النقا�سات  يف  الوقت  لتزجية 
فيه  كلما وج��دوا يف جانٍب  الربملان،  ن�ساب  غياب  ع��ددًا يف  الأك��ر  الكتلة 
بكرا�سي  وت�سبثهم  امتيازاتهم  وحماية  م�ساحلهم،  مع  تعار�سًا  او  تقاطعًا 

ال�سلطة ومراكز النفوذ والقرار!.
والتقاطع  نف�سها،  ال�سيعية  الأح��زاب  بني  اجلارية  التجاذبات  من  ويتبني 
البع�ض  قبل  من  ت�سبثًا  هنالك  اأن  والبناء،  �سائرون  كتلتي  بني  الوا�سح 
العت�سام،  �ساحات  حددتها  التي  املعاير  اىل  تفتقر  �سخ�سية  بت�سيح 
واملوا�سفات التي جاء التاأكيد عليها يف خطاب املرجعية العليا يف النجف. 
مع  التعامل  يف  النهج  هذا  على  التحفظ  اىل  الأخ��رى  �سيا�سية  قوى  وميل 
اأو  ت��داوٍل  دون  طرحهم  مت  الذين  املر�سحني  ورف�ض  د�ستوري،  ا�ستحقاٍق 
العراقي،  العام  ال��راأي  من  غا�سبة  �سلبية  فعل  ردود  ولد  مما  اإ�سعار،  حتى 
ومن الأطراف الأخرى املعار�سة. ومن الطبيعي اأن يكون من بني املتحفظني 
رئي�ض اجلمهورية، الذي تعر�ض اىل �سغوٍط من كل الأطراف وتعاهد على 
اأن يجد حاًل ل ي�سعل املزيد من فتائل الزمة، ويعقد الو�ساع ال�سيا�سية مما 

يعر�ض البالد اىل خماطر غر حم�سوبة.
نحو  ال��ن��زوع  ال��الئ��ق،  غر  من  ف��اإن  اجلمهورية،  رئي�ض  موقف  ك��ان  واأي���ًا 
الأ�ساليب  الال "�سيا�سية" التي تفوح منها رائحة الكراهية وال�ستائم املقذعة، 
موؤامرٍة  لتنفيذ  والتخطيط  الد�ستور،  وخ��رق  بالق�سم،  باحلنث  والتهام 

اأمركية – �سهيونيٍة – اإماراتية. ومطالبة جمل�ض النواب مبحاكمته.!
اإن مثل هذا الت�سعيد، يف نربة اخلطاب با�سم احلفاظ على حيا�ض الد�ستور 
الطبقة  اعتمدته  الذي  النهج  الأذهان،  اىل  ُيعيد  النتهاك،  "وعذريته" من 
املناق�سة  والرتكابات  حيثياته،  واح��تام  الد�ستور،  تطبيق  يف  املهيمنة 
دون  واحليلولة  بالدولة"،  "التنكيل  وه��و  فيه،  جانٍب  اأه��م  يف  للد�ستور 
اإعادة بنائها، ومتزيق ن�سيج املجتمع، والتفنن يف اإ�سعاف تقاليده وقيمه 
والكراهية  الف�ساد  بتحويل  ثقافته  وتخريب  تطوره،  وتعطيل  الإيجابية، 

ورف�ض الآخر اىل ثقافة جمتمعية.
يتظاهرون  ح��ني  ال�سدفة،  ق��ادة  على  يتندرون  العراقيني  الوطنيني  اإن 
حلكم  يومية،  �سحية  كانوا  الذين  وهم  عنه.  والدفاع  بالد�ستور  بالتم�سك 
اأيديهم  على  ولد  الذي  للد�ستور  وتطبيقاته  "الر�سيد"  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
بعملية قي�سرية، والتي متيزت بالتحايل عليه، والقفز على قوانينه امل�سّرعة، 
والتنظيمات  الف�سائل  على  م  ُيحرِّ ال��ذي  الأح���زاب  قانون  خا�ض  وب�سكل 
امل�سلحة ممار�سة الن�ساط ال�سيا�سي حتت اأي عنوان، والت�سح لالنتخابات 
�سار  قد  ال�سيعي  التحالف  اأن  ورغ��م  الربملانية.  التحالفات  يف  والدخول 
تكوينه،  اأ�سا�ض  كانت يف  التي  الأط��راف  مع  يتعاملون حتى  فانهم  ما�سيًا 
بتعاٍل وا�ستهانة وجتاوز يفتقر اىل ادنى احلدود من اآليات و�سياقات النظام 
يف  به  بالأخذ  ويطالبون  مبادئه،  اىل  الركون  يّدعون  ال��ذي  الدميقراطي 
ال�سعب، والتفاعل  اإرادة  اأما احتام  الأكرب.  الكتلة  بتمثيل  ادعائهم  اعتماد 
ن�سطائهم،  واغتيال  املتظاهرين  قتل  جرائم  مرتكبي  وك�سف  جتلياته،  مع 
ال�سعبي، وتربير مالحقتهم،  بتمثيلهم  ال�ستخفاف  التقليل حد  وحماولت 

والقت�سا�ض منهم باأب�سع الأ�ساليب والو�سائل.
ان احلركة الحتجاجية، اإذ منت وحتولت اىل انتفا�سة �سعبية، ارتقت وعيًا 
وب��ذاءة  والأخالقيات،  ال�سلوك  يف  انحداٍر  مقابل  يف  وتعبرًا  وممار�سة 
ال�سرورة  يوؤكد  ما  وهو  ال�سوقية  وامل��ف��ردات  الألفاظ  واختيار  اللغة  يف 
فقدانها  ع��ن  ي��وم  ك��ل  ت�سفر  ال��ت��ي  املتنفذة  لتجاوزالطبقة  املو�سوعية 
ال�سالحية، ون�سوج عوامل اإزاحة منظومتها املتاآكلة التي نخرها ال�سو�ض 
الدميقراطي،  النظام  وقواعد  الد�ستور،  خرق  يف  ومتاديها  الف�ساد،  وِعث 

واملبادئ التي حتكم عالقة ال�سلطة بال�سعب.

بذ�ء�ت، تعك�س �أخالقيات حكام 
�ل�صدفة و�لرثاثة

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
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 بقلم متظاهر 

 متابعة االحتجاج

انط���الق  عل���ى  م���رت  يوم���ًا  ت�س���عون 
التظاهرات الحتجاجية، والأ�س���وات ل 
ت���زال تتع���اىل يف �س���احات وميادين بالد 

الرافدين لتحقيق مطالب احلراك.
واأف���اد نا�س���طون مدنيون بت�س���اعد حدة 
التظاهرات الحتجاجية جنوبي العراق، 
حيث وا�س���ل متظاهرون غا�س���بون قطع 
طرق رئي�سة وج�سور، بالإ�سافة اإىل وقف 
العمل يف حقول نفطية، بينما توافد عدد 
كبر من املتظاهرين اإىل �س���احة التحرير 

و�سط بغداد لدعم املحتجني هناك.
و�س���هدت �س���احة التحري���ر تواف���د اأعداد 
كبرة من املتظاهرين وم�س���اركة حا�سدة 
املدار����ض واجلامع���ات وامتن���ع  لط���الب 
كث���رون م���ن الذه���اب للعمل بع���د اإغالق 

موؤ�س�سات حكومية وتربوية.
واأطل���ق متظاهرون يف اجلنوب بالونات 
حتم���ل اأ�س���ماء �س���هداء احل���راك تخلي���دا 
لأرواحهم، كما جالت م�س���رات حا�س���دة 
وكرب���الء  وباب���ل  مي�س���ان  �س���وارع  يف 

واملثنى والكوت.
�س���عارات  املتظاه���رون  ردد  بغ���داد  ويف 
تندد بالطبقة ال�سيا�سية وترف�ض  الف�ساد 

والتدخالت اخلارجية.
ويقول نا�س���طون اإن هتافات املتظاهرين 
التي بدت متطابقة يف بغداد واملحافظات 
طالبت برحيل الطبقة احلاكمة وحما�سبة 
الفا�س���دين بالإ�س���افة اإىل حماكم���ة قتل���ة 

املتظاهرين.
ياأتي هذا فيما ف�سل الفرقاء حتى الآن يف 
حتديد مر�س���ح ملن�س���ب رئي����ض احلكومة 
يلق���ى قب���وًل ل���دى ال�س���ارع، بينم���ا ب���داأ 
احلديث عن اإمكانية اإعادة تر�سيح رئي�ض 
احلكوم���ة امل�س���تقيل ع���ادل عب���د امله���دي 

للمن�سب.
يف ذات ال�س���ياق، جت���دد اجل���دل ب�س���اأن 
ال���ذي  الت�س���ريعية،  قان���ون النتخاب���ات 
�س���وت علي���ه الربمل���ان الثنني املا�س���ي، 
فرغ���م ترحي���ب موؤيدين للقان���ون اجلديد 
كون���ه يتي���ح الت�س���يح الفردي، ويق�س���م 
عل���ى  انتخابي���ة  دوائ���ر  اإىل  املحافظ���ات 
م�ستوى الأق�سية )املدن(، اإل اأنه تعر�ض 
لالنتق���اد م���ن قبل �سيا�س���يني ونا�س���طني 

ب�سبب ما ورد فيه من ثغرات.

فق���د تعر����ض القانون لنتق���ادات متعددة 
رافقه���ا حراك يقوده ن���واب اأكراد لتعديل 
بع�ض فقراته ل �سيما تلك املتعلقة بتق�سيم 

الدوائر النتخابية.
وعل���ى الرغ���م م���ن ترحي���ب متظاهري���ن 
بالت�سويت على قانون النتخابات كونه 
ت�س���من الت�س���يح الف���ردي �س���من دوائر 
انتخابية على م�س���توى الأق�س���ية، اإل اأن 
نا�سطني اآخرين يرف�س���ون بع�ض فقرات 
القانون ويطالبون بتعديلها وفقا ملا يراه 

املتظاهرون يف �ساحات الحتجاج.
من جهة اخ���رى اأعلنت مفو�س���ية حقوق 
الإن�س���ان العراقي���ة الثن���ني، تعّر�ض 14 
نا�س���طًا لالغتي���ال واإ�س���ابة 19 اآخري���ن 
بجروح يف هجمات خمتلفة ا�ستهدفتهم، 
منذ بدء الحتجاجات املناه�سة للحكومة 
مطل���ع  احلاكم���ة،  ال�سيا�س���ية  والنخب���ة 

اأكتوبر/ت�سرين الأول املا�سي . 
قالت مفو�س���ية حقوق الإن�سان العراقية، 
وه���ي هيئ���ة ر�س���مية مرتبط���ة بالربملان، 

ام����ض الثن���ني، اإن 14 نا�س���طًا تعر�س���وا 
لالغتي���ال واأ�س���يب 19 اآخ���رون بجروح 
يف هجم���ات خمتلف���ة ا�س���تهدفتهم، من���ذ 
ب���دء الحتجاج���ات املناه�س���ة للحكوم���ة 
مطل���ع  احلاكم���ة،  ال�سيا�س���ية  والنخب���ة 

ت�سرين الأول املا�سي.
واأو�سح ع�سو املفو�سية فا�سل الغراوي 
يف بيان، اأن املفو�س���ية وّثقت اغتيال 14 
نا�سطًا واإ�سابة 19 اآخرين بجروح خالل 
�س���د  وا�س���تهداف  اغتي���ال  حماول���ة   33

نا�سطني ومتظاهرين واإعالميني.
عملي���ات  "اأغل���ب  اأن  الغ���راوي  وذك���ر 
الغتي���ال وقعت بعد عودة ال�س���حايا من 
�س���احة التظاه���ر، وتنّوع���ت با�س���تخدام 
النا�س���فة  والعب���وات  الناري���ة  الأ�س���لحة 

والقنابل اليدوية وال�سوتية".
واعترب اأن ذلك "موؤ�سر خطر على انتهاك 
حقوق املواطن يف احلياة والأمن وحرية 

الراأي والتعبر والتظاهر ال�سلمي".
والق���وات  احلكوم���ة  الغ���راوي  ودع���ا 
املتظاهري���ن  حماي���ة  ل�"تعزي���ز  الأمني���ة 
ومالحق���ة  حياته���م  عل���ى  واملحافظ���ة 
املجرمني امل�سوؤولني عن حوادث الغتيال 
وال�ستهداف وتقدميهم للعدالة والإعالن 

بكل �سفافية عن نتائج التحقيقات".
ويتعّر����ض النا�س���طون يف الحتجاجات 
املناه�س���ة للحكومة والنخبة ال�سيا�س���ية 
احلاكم���ة اإىل هجم���ات من�ّس���قة م���ن قبيل 
عملي���ات اغتيال واختط���اف وتعذيب يف 
اأماكن �س���رية منذ ان���دلع الحتجاجات. 
وارتفع���ت وت���رة تل���ك الهجم���ات خ���الل 

الأ�سابيع الأخرة.
مبالحق���ة  م���رارًا  احلكوم���ة  وتعّه���دت 
امل�س���وؤولني عن هذه العملي���ات، لكن دون 

نتائج ُتذكر حتى الآن.

حقوق االإن�سان: 33 حماولة اغتيال للنا�سطني منذ اندالع االحتجاجات

�النتخابات  وقانون  م�صتمرة..  �الحتجاجات  يومًا..    90
يثري �جلدل جمددً�

 متابعة االحتجاج 

وجهت املمثلة اخلا�س���ة لالأمني العام ل���الأمم املتحدة يف 
الع���راق، جين���ني هيني�ض بال�س���خارت، ر�س���الة لل�س���عب 
العراق���ي، اأبلغت���ه فيها عن اأمله���ا اأن يك���ون 2020 عامًا 
لل�سالم وال�سحة وال�سعادة للعراق، حتت عنوان "ُتهدي 
اأ�س���رة الأمم املتح���دة بكامله���ا اأطي���ب متّنياته���ا جلميع 

العراقيني لعام 2020".
وقالت بال�سخارت يف ر�س���التها التي ن�سرت على املوقع 
الر�سمي ملنظمة الأمم املتحدة يف العراق: "خالل الأ�سهر 
املا�سية، دفع الكثُر من العراقيني الثمن الأغلى من اأجل 
اإ�س���ماع �س���وتهم يف الدع���وة اإىل حتقي���ق التغي���ر يف 
العراق". اأ�س���افت بال�سخارت، "نتمنى اأن ترى الفتيات 
والفتيان والن�ساء والرجال يف العراق كافة اأن عزميتهم 

ال�سجاعة ُتثمر تقدمًا دائمًا".
وتابعت بال�سخارت،  "واإذ نوّجُه اأنظارنا اإىل امل�ستقبل، 
فاإنني اأن�سمُّ اإىل الأمني العام ال�سيد اأنطونيو غوتري�ض 
يف اإيجاد الأمل يف �س���باب العامل"، حيث قال: )وا�سلوا 
التعبرع���ن اآرائك���م، ول تتوقفوا ع���ن التفكر الطموح، 
ول تتوقفوا عن تو�س���يع الآفاق. ول تكفوا عن ممار�سة 

ال�سغوط الالزمة(، فالعامل بحاجة اإىل ذلك".
وذيلت بال�سخارت ر�سالتها قائلة: "اآمُل اأن يكون 2020 

عامًا لل�سالم وال�سحة وال�سعادة للعراق".
وبداأت بال�س���خارت عملها احل���ايل يف الأمم املتحدة يف 
اأغ�سط�ض 2018، حيث عينها الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتري�ض، ممثال خا�سا له يف العراق ورئي�ض 

بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق "يونامي".

 متابعة االحتجاج 

عر����ض املتظاهر �س���الح ال�س���املي، املعروف 
ب�"ابو عكاب" �س���يارته للبيع و�س���ط �س���احة 
احلبوبي دعمًا للمتظاهرين، فيما �سيعت ذي 
قار جثامني اثنني من ال�سحايا الذين ُوجدت 
جثثه���م متفحم���ة داخل مقر حلركة ع�س���ائب 
اأه���ل احلق. وكت���ب "اأبو ع���كاب" لفتة على 
�س���يارته قال فيها اإنه يعر�ض �س���يارته )نوع 
�س���ايبا( للبي���ع "دعم���ًا للمتظاهري���ن.. وهي 
كل م���ا ميلك"، فيما جتم���ع املتظاهرون حول 

امل�سهد غر املاألوف للقتاط ال�سور.

ومل يخ���رق اأج���واء الرتي���اح والإ�س���ادة مبا 
فعله اأبو عكاب، �سوى احلزن الذي خيم على 
�س���وارع املدينة بعد مرور ت�س���ييع اثنني من 
ال�س���بان الذين ُوجدت جثثهم متفحمة داخل 

مقر حلركة ع�سائب اهل احلق.
وقال م�سدر طبي ام�ض الثنني  اإن "م�سابني 
اثنني توفيا يف م�ست�سفى احل�سني التعليمي 
نتيجة تفاقم و�س���عهم ال�سحي بعد تعر�سهم 
لإط���الق ن���ار اأمام مكتب ع�س���ائب اأهل احلق 
يف تظاه���رات اجلمع���ة" م�س���يفًا، اأن "جثثًا 
مكت���ب  داخ���ل  عليه���ا  العث���ور  مت  متفحم���ة 
ع�سائب اأهل احلق مت التعرف على اأغلبها".

وم�ساء  ام�ض الول الحد  اأكدت دائرة �سحة 
ذي ق���ار، التع���رف عل���ى هوية بقي���ة اجلثث 

املتفحمة يف مقر ع�سائب اأهل احلق.
وقال مدير الدائرة عبد احل�سني اجلابري، اإن 
"دائرة الطبابة العدلية يف العا�س���مة بغداد 
اأر�س���لت كتاب���ًا اإىل ذي ق���ار بنتائ���ج تطاب���ق 
احلم����ض النووي )DNA( بني ال�س���حايا 

وذويهم، ومت ت�سليم اجلثث اإليهم".
م���ن جهت���ه ك�س���ف م�س���در طب���ي عن اأ�س���ماء 
ال�س���حايا وه���م كل من: علي ري�س���ان كطيف 
احل�س���يناوي، عقيل ح�س���ن عطية اخلفاجي، 

ومنتظر علي.

ر�صالة من بال�صخارت �إىل 
�ملحتجني: و��صلو� �ل�صغط.. 

�لعامل بحاجة لذلك

قال اإنها "كل ما ميلك"
للمتظاهرين..   للبيع دعمًا  �صيارته  "�أبو عكاب" يعر�س 
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يف �س���وء ت�سارع الأحداث يف الأيام الأخرة، ميكن مالحظة اأن ثمة 
تعبئ���ة مُتار����ُض لدفع احلراك الحتجاج���ي ليجد �س���الته )اأي رئي�ض 
ال���وزراء اجلدي���د( اإم���ا يف الع�س���كريتاريا املهنية اأو يف ال�س���عبوية 

اللفظية.
فاملوؤ�س���رات املتاحة تدل اأن ال�س���لطة يف �سوء ا�س���تنفاذها خلياراتها 
–غر املقبولة �سعبيًا- يف تر�سيح اأ�سماء من داخلها لرئا�سة الوزراء، 
فاإنه���ا تتج���ه اإىل تقدمي تن���ازل اأو "مك�س���ب" �س���كلي للمحتجني عرب 
تر�س���يح جرنال )م���ن داخل املنظومة الأمني���ة( ل يتمرد على وظيفته 
التخادمية معها، اإذ ي�س���من لها الحتف���اظ ببنية النظام كاملة، اإل اأنه 
�س���يحقق اإر�س���اًء نف�س���يًا موؤقتًا للجمهور، ريثما تعيد )اأي ال�س���لطة( 

هيكلة �سفوفها ا�ستعدادًا لنتخابات مبكرة.
ه���ذا اخليار الع�س���كريتاري يف بل���دان ما قبل الدميقراطي���ة، ما يزال 
ميث���ل "حاًل" يف خمي���ال مالي���ني النا����ض املقهورين ممن ُي�س���قطون 
"يكتنز" القوة  "الفرادة" و"ال�ستثنائية" و"اخلال�سية" على رجل 
واحل�س���م والطهري���ة م���ا دام قادمًا من موؤ�س�س���ة ترتب���ط يف اأذهانهم 
بالبطولة والوطنية، بغ�ض النظر عن منظومات الف�س���اد امل�ستوطنة 
يف كل املوؤ�س�س���ات. اإنها �س���يكولوجيا "املنقذ" ال���ذي "يحيي" الآمال 
املقموعة، و"ينت�س���ر" لل�س���عب فقط، و"ميتلك" مفاتيح اخلال�ض من 

املظامل.
م���ن جه���ة اأخرى، ويف �س���وء ع���دم ق���درة احل���راك الحتجاجي على 
اإن�س���اج قي���ادات باحلد الأدنى تق���وم مبهمة التعبئة ال�سيا�س���ية لدعم 
مر�س���حني لرئا�سة الوزراء يت�سمون بالعقالنية ال�سيا�سية واملقبولية 
ال�س���عبية، ب���داأت اأ�س���هم ال�س���عبوية ال�سيا�س���ية اللفظية بال�س���عود، 
اإذ اأخ���ذت متالأ فراغًا �سيا�س���يًا بات يت�س���ع كل يوم. ومل تقت�س���ر هذه 
التوجه���ات املوؤي���دة لل�س���عبوية عل���ى فئ���ات م���ن املحتجني ال�س���باب 
فح�سب، بل �س���مل الأمر اأي�س���ًا فئات من املدونني واملثقفني و�سرائح 

اجتماعية عديدة.
هذه ال�سعبوية باتت خيارًا �سيا�سيًا وا�سع النت�سار عامليًا يف الع�سر 
التامبوي احلايل، ازدهرت �سعبيته ب�سبب قدرته على �سدم اإدراكات 
اجلمهور )ذي الإحباطات املتاكمة( باألفاظ اأو مواقف تدغدغ اأحالم 
اليقظ���ة لديه باإمكانية اختزال ماآ�س���يه ومعاجلتها عن طريق و�س���ائل 
"عنتي���ة" غر تقليدية، غالبًا ما ترك���ز على الغرائبية والفذلكة ما 
دامت احلل���ول العقالنية تبدو روتينية اأو عقيمة. اإنها �س���يكولوجيا 
الإبهار – والنبهار- اللفظي جلمهور يريد اأن ي�س���دق اأي ق�س���ة غر 

ماألوفة من �سخ�ض غر ماألوف "ينقذه" من اأزمته العميقة املاألوفة.
اإىل جانب هذين اخليارين املطروحني اليوم، ما تزال اأو�س���اط مهمة 
من املحتجني ال�س���باب تنادي بخيار التطور الدميقراطي القائم على 
مفاعل���ة الحتجاج الثوري ال�س���لمي ال�س���بور بالعقالنية ال�سيا�س���ية 
املوؤ�س�س���اتية، بعي���دًا عن "اخلال�س���ية" الع�س���كريتارية اأو "الإبهار" 

ال�سعبوي.
وب���ني ه���ذا اخليار وذاك التوجه وه���ذه الروؤية، يحت���دم النقا�ض بني 
الفرق���اء، وهو نقا�ض يقع يف �س���لب التفاع���الت الفكرية غر املكتملة 
للحراك الحتجاجي، و�س���يتك تاأثراته املوؤكدة يف حتديد توجهاته 
القادم���ة. فاللحظة الآني���ة متثل ذروة الحتدام ال�س���يكولوجي داخل 
احل���راك ب���ني منط���ني م���ن دواف���ع التغي���ر: ب���ني اخلي���ار التحرري 
امل�س���تقبلي ال�س���بور واخليار الإ�س���باعي املوؤقت املتعج���ل. اأما اأواُن 

ح�سم هذا الحتدام فلعله مل ياأِت بعد.!

محنة �لحر�ك �لت�صريني 
مع �لع�صكريتاريا و�ل�صعبوية..!

عد�سة: حممود روؤوف

 عالء املفرجي

 كان للمراأة ح�سور ا�ستثنائي في الثورة، 
من خالل م�ساركتها الفاعلة فيها، 

والتي تجّلت في مختلف الن�ساطات التي 
مار�ستها في ذلك.. وبعد اأكثر من �سهرين 
على عمر هذا الحراك نجد من ال�سرورة 

اأن ي�ستمّر ح�سور المراأة في الم�سهد 
االجتماعي وال�سيا�سي بعد الحراك؛ 

و�سعت )احتجاج( اأمام عدد من مثقفاتنا 
�سوؤااًل حول كيف ُيمكن تحويل ال�سعور 

الحالي، الذي يطبعه الكثير من الحما�س، 
اإلى دينامية متوا�سلة في بناء المجتمع 

العراقي هذه الم�ساركة الن�سوية القوية 
اإلى اأداة قوية للتغيير؟ .. فكانت االإجابة 

عليه:

الكاتبة والنا�سطة اأفراح �سوقي: دور 
الن�ساء الم�سهود  

ح�سور املراأة العراقية يف احلراك ال�سعبي للعراقيني  
يف ثورة ت�س���رين العظيمة �سكل عالمة فارقة لنا نحن  
العراقي���ات اأوًل  وكذل���ك ل���كل املراقب���ني واملتابع���ني 
لل�س���اأن العراقي يف كل دول  العامل، اإذ �ساهدنا �سورًا 
ملن ن�سهدها من قبل برغم كل دور الن�ساء امل�سهود  يف 
املراحل التاأريخية ال�سابقة للوطن، دورها اليوم كان 
م�س���حوبًا بتح���دي كل الظروف ال�س���عبة والتهيب 
الذي مار�سته ال�سلطة احلاكمة وهي ت�سقط من عزمها 
بالتهيب والإ�ساعات واخلطف والقتل والعتداءات 
وتعمد اإحلاق ال�س���رر  بكل من ي�ستكن بهذا احلراك 
الذي �سعى له ال�س���عب من اأجل التغير وبناء احلياة 

على م�ستوى يليق بالإن�سانية .
وحول كيفية اإدامة ذلك احلراك كقوة دافعة متوا�سلة 
لبناء املجتمع العراقي تتبناه املراأة ذاتها فهو مرهون 
باأم���ور عدة من بينها ال�س���عي خللق م�س���تويات وعي 
اأن  وامكاني���ة  امل���راأة  دور  باأهمي���ة  ثق���ايف ووطن���ي 
تق���ود ث���ورة للتغي���ر والتذك���ر بحقوقه���ا القانونية 
والجتماعي���ة واأن يكون �س���وتها م�س���اركًا يف عملية 
التغي���ر ب���ال خ�س���ية م���ن اتهامات م�س���بقة  تفر�س���ها 
الع���ادات والتقالي���د الجتماعي���ة  الت���ي تقو����ض م���ن 
دور ومكانة املراأة وت�س���جنه يف اإط���ار البيت وتربية 
الأولد وطاع���ة ال���زوج واخلنوع ل���ه اأحيانًا.. وكذلك 

بع����ض اجله���ات الت���ي تتلب�ض ث���وب الدي���ن وحتاول 
اأن تقو����ض م���ن دور املراأة يف ن�س���ر الوعي والتطور 
واحل�ض الوطني البناء.. الق�سية ق�سية وعي تقوده 
قيادات جديدة �سابة ، فقد اآن الأوان للتغير حتى يف 

ا�ساليب التغير والتوجيه .

ال�سحفية والمترجمة عدوية 
الهاللي: م�ساركة حقيقية في التغيير

م���ن ال�س���روري بالطبع ا�س���تمرار الروح احلما�س���ية 
وال�س���عور بامل�ساركة احلقيقية يف التغير لدى املراآة 
ملا بعد احلراك ال�س���عبي لأن توحد ال�س���وت العراقي 
و�س���موه عل���ى الن���وع واجلن����ض والدي���ن والطائف���ة 
والقومي���ة منح املراأة ثقة اأكرب بنف�س���ها وقدرتها على 
الوق���وف م���ع اأخيه���ا الرج���ل يف الظ���روف ال�س���عبة 
واتخ���اذ الق���رارات لتغير وجه البلد ف�س���ال عن منح 
الرج���ل اإمكانية النظر اإىل املراأة كاأداة فاعلة وحيوية 
امل���راأة  التغير...كان���ت   اإح���داث  يف  امل�س���اركة  يف 
العراقي���ة بحاجة اىل هذا النقالب يف الوعي الفكري 
والثق���ايف لتخ���رج ع���ن اإط���ار مطالبه���ا ال�سخ�س���ية 
يف  التفك���ر  اإىل  والعزل���ة  بالتهمي����ض  واإح�سا�س���ها 

الق�سايا العامة وامل�ساركة فيها

الت�سكيلية كفاح مجيد: تمنح الثورة 
دينامكيتها

اإنها م�سوؤولية املثقفني.. كل مثقف ميلك ف�ساء ثقايف 
وبيئ���ة ينت�س���ب له���ا... علي���ه م�س���وؤولية ان يفعل كل 
العن�سر الب�س���ري املحيط به اإن اأراد اأن مينح الثورة 

ديناميكية غر منقطعة.. حتياتي.

د. نادية هناوي: م�سهد الثورة لن 
يكتمل من دونها

ُعرفت املراأة العراقية عرب تاريخها الطويل ب�س���جاعة 
طبعها ومبدئية فعله���ا الجتماعي الذي جعلها متتلك 
ق���درات وّثاب���ة ل تقبل بال�س���طهاد والتع�س���ف. واإذا 
اأردنا اأن ن�سف هذا الفعل الجتماعي ف�سن�ستعر من 
ماك����ض فيرب راأي���ه باأنه توجيه الفاعلي���ة الفردية تبعًا 
لل�سلوك املا�سي اأو احلا�سر اأو امل�ستقبلي املتوقع من 
الآخرين. وهكذا هو ح�سور املراأة وهي ت�سارك بهمة 
عالية يف امل�س���هد الحتجاجي ال�سلمي الذي يعم مدن 
العراق اليوم. هذا امل�س���هد الذي ل ميكن له اأن يكتمل 

من دونها.
واملراأة يف فعلها الجتماعي هذا اإمنا ت�ستمد عزميتها 

م���ن الأرث الجتماعي والتاريخي وال�سيا�س���ي الذي 
كان لها فيه ح�س���ور جلي يف كل املنا�سبات امل�سرية 
لل�سعب العراقي، ويتوكد هذا الأمر ب�سكل ل جدال فيه 
يف النتفا�سة الت�سرينية وما يرافقها من احتجاجات 
وتظاه���رات واعت�س���امات، فيها للمراأة ن�س���يب كبر 
وه���ي تنخ���رط نا�س���طة مدنية وم�س���عفة ورب���ة بيت 
داعم���ة وم�س���اهمة يف  واإعالمي���ة  وعامل���ة ومثقف���ة 
اإدامة الزخم، باذلة يف �س���بيل التغير ما با�ستطاعتها 
بذله، حاملة الالفتات وهاتفة بال�س���عارات و�س���ادحة 
بالأهازي���ج والأ�س���عار، م�س���اطرة الرج���ل ومتماهية 
م���ع وعيه و�س���لوكه من اأجل �س���نع حياة اأف�س���ل بكل 
اجلام���دة  الأمن���اط  مزحزح���ة  واأ�س���كالها،  �س���ورها 
الجتماعية وال�سيا�س���ية والثقافية، حمّولة اإياها اإىل 

اأن�ساق حياتية مرنة.
ول ينف�س���ل اأداء املراأة لهذا ال���دور عن الأرث الزيني 
اخلال���د وم���ا فيه م���ن �س���ور ن���ادرة تكتن���ز بالبطولة 
والت�سحية وال�سرب، تتمثل بها وهي تواجه امل�ساعب 
واملح���ن ب���اإرادة ل تقه���ر و�س���كيمة ل ت���رد، م�س���اركة 
الرجل وحدة امل�س���ر. مما ت�سهد عليه �سوح الن�سال 
وميادي���ن الث���ورة بدءًا م���ن ثورة الع�س���رين ومرورًا 

بالثورات والنتفا�سات التي �سهدها العراق.

�لمر�أة �لعر�قية ُتبلور �لوعي �لثقافي و�لوطني باأهمية 
دورها في �إمكانية �أْن تقود �لثورة للتغيير

 ترجمة حامد اأحمد

احتجاجات بقيت م�ستمرة لأ�سهريف بغداد وبقية 
حمافظات جنوبية اأخرى ، اجربت رئي�ض وزراء 
البالد عادل عبد املهدي على ال�ستقالة ولكن الكتل 
ال�سيا�س���ية ما تزال غر قادرة حلد الآن من اإيجاد 
بديل يحظى بر�س���ا املحتجني الداعني لالإ�س���الح 
الذين يقول���ون اإنهم باقون حل���ني حتقيق مطالب 

ال�سعب .
 اإطارات حمروقة اأ�س���اءت �س���وارع الب�سرة لياًل 
احتجاجًا من قبل متظاهرين على ت�س���مية مر�سح 
اآخر جديد لرئا�سة الوزراء  وهو حمافظ الب�سرة 

ا�سعد العيداين التابع لكتلة �سيا�سية .
حممد ، حمتج من الب�س���رة ، ق���ال " ما الذي قدمه 
اأ�سعد العيداين ليكون رئي�سًا للوزراء ، هل حارب 
الف�س���اد ، ه���ل اأرج���ع اخلدمات ؟ ، لي����ض هناك اأي 
خدم���ات . واق���ول ل���ه مهما فعلت لن حت�س���ل على 

من�سب رئا�سة الوزراء ."
وكان���ت رئا�س���ة اجلمهوري���ة قد رف�س���ت املوافقة 
على املر�سح اجلديد لرئا�س���ة الوزراء بقولها اإنها 
ت�س���عى حلقن الدماء ملا قد ي�س���ببه هذا الت�س���يح 

اإراقة مزيد من الدماء .
اإحدى املحفزات الرئي�س���ة لالنتفا�س���ة ال�سيا�سية 
ه���ذه التي ب���داأت يف ت�س���رين الأول ه���و ما حدث 
�س���ابقًا من احتجاج���ات يف الب�س���رة وحمافظات 

جنوبي���ة اأخرى وكذلك العا�س���مة بغداد �س���د قلة 
اخلدم���ات وانت�س���ار البطالة والف�س���اد احلكومي 
م���ع تعبر املحتجني عن رف�س���هم للنفوذ اليراين 

يف البلد .

الحتجاجات ، التي لي�ض لها من يقودها واملتميزة 
با�س���تقالليتها ع���ن اأي ط���رف �سيا�س���ي اأو طائفي 
، تكب���دت م���ا يزي���د عل���ى 490 قتياًل وج���رح اآلف 
اآخرين جراء اإج���راءات حكومية قمعية ملطالبتهم 

بتغير جذري للعملية ال�سيا�سية  وتن�سيب حكام 
غر مرتبطني باأحزاب �سيا�سية .

وقال متظاهر اآخر من بغداد " ل نريد رئي�ض وزراء 
من هذه الأحزاب ال�سيا�س���ية ، نحن نريد ا�س���قاط 

هذا النظام ال�سيا�سي  وتغير الد�ستور."
عبا����ض كاظم ، خب���ر بال�س���اأن العراق���ي ورئي�ض 
املبادرة العراقية لالبحاث يف املجل�ض الطل�س���ي 
، ق���ال اإن هن���اك كث���رًا م���ن املر�س���حني وجميعهم 
قادم���ون م���ن نف����ض اجُل���ب املرفو����ض م���ن قب���ل 
فق���ط  يرف�س���ون  ل  املحتج���ني  ان   . املحتج���ني 
احلكوم���ة اأو ح���زب اأو كتل���ة ولكنه���م يحتج���ون 
�س���د الطبقة ال�سيا�س���ية باأكملها التي هيمنت على 
زمام اأمور البلد من���ذ عام 2003 وحلد الآن . اإنها 
م�س���اكل تراكمت يف العراق عل���ى مدى 15 اأو 16 
عام���ًا م���ن الف�س���ل احلكومي ، واإن ال�س���عب �س���ئم 
من كل �سخ�ض �س���ارك بالعملية ال�سيا�سية يف اأي 
من�سب ، ولهذا فاإنهم يطالبون بوجوه جديدة من 
الذين مل ي�س���غلوا اأي من�س���ب عل���ى مدى اخلم�ض 
ع�سرة �سنة املا�س���ية ومن النا�ض الذين مل تتطلخ 
اأيديه���م بدم���اء عراقي���ني اأو مال ح���رام او طعنوا 

بكرامة ال�سعب العراقي .
املحتجون ميثلون غالبية ال�س���كان العراقي الذين 
تعداد  هم جلهم من ال�س���باب ، حيث اإن %60 من 
البلد من �س���باب دون الثالثني م���ن العمر تتاوح 
بح���دود 25 او 24 �س���نة وحتى اأ�س���غر م���ن ذلك ، 

اإنهم يعون ما يريدون .
ويق���ول الباح���ث ، كاظ���م ، اإنهم يطلق���ون عبارة ، 
فيت���و ، عل���ى ال�س���لطة احلاكم���ة . الأح���زاب تقدم 
ا�س���ماء ملر�س���حني وو�س���ائل اإعالم تروج ل�سماء 

ولكن الجاب���ة تاأتي بالرف�ض من هوؤلء ال�س���باب 
بقوله���م ل نري���د ه���ذا ال�س���خ�ض . اإن املحتج���ني 
يتحدثون بل�س���ان حال ال�س���عب العراقي الراف�ض 

جلميع الأحزاب ال�سيا�سية .
ومي�س���ي الباح���ث بقول���ه " اإن ه���وؤلء املحتجني 
والنا�س���طني ه���م من يعربون عن مطالب ال�س���عب 
والدلي���ل عل���ى ذلك اإن���ه مل ترد اأي اعتا�س���ات اأو 
اأ�س���وات �س���دهم من اأغلبية ال�سعب البالغ عددهم 
40 ملي���ون ن�س���مة ، ولهذا ف���اإن هناك اأم���اًل من اأن 
القادم���ة �ست�س���تعد لنتخاب���ات عام���ة  احلكوم���ة 
لتعرف بال�س���بط اأين يقف ال�س���عب العراقي الآن 

".
وكان بيان ل�س���باب انتفا�سة ت�سرين اأكد اأنه لي�ض 
هناك مر�سح ل ترت�سيه النتفا�سة ، وجاء فيه اأن 
كتل الف�س���اد واملحا�س�س���ة تري���د اأن تبقى وتعيد 
انت���اج نف�س���ها وه���ي ا�س���تخدمت كل م���ا متلك من 
و�س���ائل ال�س���غط ليكون املكلف برئا�س���ة الوزراء 

�سمن حدود املحا�س�سة الطائفية .
�سي�س���تمرون  اإنه���م  املحتج���ون  ال�س���باب  وق���ال 
مرابطني يف مكان اعت�س���امهم يف �ساحة التحرير 
حلني حتقي���ق مطالبهم التي ن���ادوا بها منذ مطلع 
�س���هر ت�س���رين الأول باإزال���ة نظ���ام املحا�س�س���ة 

الفا�سد الذي حكم البالد طوال 16 عامًا .

عن موقع PBS  االمريكي

متظاهرون ُجّلهم من �ل�صباب يتحدثون با�صم �ل�صعب �لعر�قي
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موجز اأنباء المدن الثائرة 

 علي الكرملي

اأَطلَّ نهار االأول من ت�سرين االأول/ 
اأكتوبر، ونزل )ال�سباب( اإىل ميدان 
التحرير يف قلب بغداد؛ للم�ساركة 

يف تظاهرات مت التح�سيد اإليها قبل 
ذلك النهار باأيام، كاَن هو منهم، 

ذهَب �ساأنه �ساأن اأبناء جلدته.
بداأَت اجلموع تزداد �سيئًا ف�سيئًا، 

حتى حان موعد اآذان الع�سر 
ح�سب توقيت العا�سمة بغداد، مع 
�سيحات اجلوامع املُنادية لل�سالة، 
تدفق املحتجون كال�سيل اجلارف 

نحو اخل�سراء، عابرين ج�سر 
اجلمهورية. 

”ما اأن �س���عدنا اجل�س���ر عازم���ني العبور 
نحو �س���فة الك���رخ حيث اخل�س���راء، حتى 
ان�س���َحبت القوات الأمنية دون مواجهتنا، 
اأن  للو�س���ول. وم���ا  لن���ا املج���ال  فا�س���حة 
اقتبن���ا من نهاية اجل�س���ر، حت���ى تفاجاأنا 
نحون���ا  اندفع���ت  اأخ���رى  ق���وات  بظه���ور 

بالر�سا�ض احلي والغاز امل�سيل“.
”تغر امل�س���ار، �س���رنا نتاك����ض رجوعًا 
اإىل �س���فة اجل�س���ر الت���ي كن���ا عندها حيث 
الر�س���افة، لكنن���ا لقين���ا �س���عوبات جّم���ة 
حت���ى ا�س���تطعنا الرج���وع. الغ���از كثي���ف، 
ونح���ن  نرك����ض  الروؤي���ة،  ع���ن  حجبن���ا 
نختنق، ول نرى �س���يئًا. هذا ي�سقط وذاك 

يقوم“. 
رغم تراجعهم، مل تكف القوات الأمنية عن 
رمي الر�س���ا�ض ول عن الغاز امل�س���يل، بل 
ومل تقف عند حاجز اجل�سر، اندفَعت نحو 
املحتج���ني اإىل �س���احة التحري���ر، حماولة 

تفريقهم ب�ستى الطرق واأفظعها. 
بينم���ا كان يح���اول الختب���اء منه���م، مل���ح 
املطعم التكي قبالته، اندفع ب�سرعة الربق 
نح���وه ، لكن الر�س���ا�ض يالحق���ه وكل من 
تبعه نحو املطعم، و�سط كل هذا التهيب، 
�سلَك الدرج تلو الآخر قا�سدًا اأعلى املطعم، 
���َت العَل���م العراقي الذي  و�س���ل مبتغاه، ثبَّ

كان يحت�سنه اأعلى البناية. 
يق���ول: ”بع���د اأن ثّب���تُّ العَلم، قم���ُت بَنكِت 
ج�َسدي، رمبا اأكون ُم�سابًا ومَل اأعي ذلك“، 

م���ن فرط الر�س���ا�ض املرمي حول���ه من كل 
�س���وب، نزَل املطعم قا�س���دًا حديقة الأّمة، 
حيث ن�س���ب جواد �س���ليم. عاد الر�س���ا�ض 
يعلو �س���ماء التحرير م���ن جديد، اختباأ يف 
نفق �س���غر اأ�س���فل اأحد املحالت التجارية 

قرب التحرير. 
نف���ق ل يتج���اوز اأربع���ة اأمت���ار، مك���ث فيه 
قرابة ن�سف �ساعة حتى توقف الر�سا�ض. 
خرج ُم�س���رعًا نحو ال�سعدون، وقف هناك 
يتابع امل�س���هد وبجواره رجُل خم�س���يني، 
وهما ي�ساهدان القمع الذي ميار�سه الأمن، 

اأ�سابتهما قنبلتان م�سيلتان.
الأوىل اأ�س���ابت قدمه خفيف���ًا، اأما الأخرى 
فوقع���ت بكل حرارتها على يد اخلم�س���يني 
ال���ذي مع���ه، ح���اول حتري���ك ي���ده، لكنه���ا 
انخلَع���ت فورًا، فقده���ا، وبقي بيد واحدة، 
هّب به م�س���رعًا نحو م�ست�سفى الراهبات. 
زال  ما  ون�س���ف،  �س���هرين  وبعد  ”الي���وم 
يحتج رغم فقده ليده، اأ�ساهده كل يوم يف 

التحرير“.
هك���ذا انته���ى الي���وم الأول، ج���اء النه���ار 
الث���اين، العنف ذاته دومن���ا حد اأو توقف، 
لك���ن ه���ذه امل���ّرة حا�س���رتهم ق���وات الأمن 
ب���ني اأف���رع البتاوي���ن القريب���ة م���ن ميدان 
احلري���ة. يف تل���ك البقعة ثالث���ة اأفرع فقط 
متاحة للناأي بجلده من املوت املحتم، لكنه 
تفاجئ ب�سيطرة الأمن على الفرعني الأول 

والثالث. 
يت�س���ارعون ه���و و /9/ اآخرين قا�س���دين 
الف���رع ال���ذي يتو�ّس���ط الفرَع���ني الآخَرين 
للخال�ض. يقول: ”ما اأثارين واأبكاين يف 
تلك اللحظة، اأن اأحدهم اأ�س���ابته ر�سا�سة 
يف ي���ده التي كان يحم���ل فيها علم الوطن، 
�س���رعان ما َحّوَل العل���م نحو يده الأخرى، 
لل�س���قوط  ب���ه، مل يتك���ه  رفَع���ُه ورك����ض 

اأر�سًا“. 
الأمر الآخر الذي اأبكاه بحرقة، اأنه من بني 
الأ�سخا�ض الت�س���عة الذين يرك�سون معه، 
طف���ٌل يبلغ من العم���ر /10/ اأعوام، ”َعّمي 
والله اإحنا عراقيني“، بتلك اجلملة ي�سرخ 
باأعل���ى �س���وته ويرك�ض معن���ا. ”ما الذي 
يجع���ل من هذا الطفل اأن يرّدد تلك اجلملة، 
وكيف غرز مفهوم الوط���ن لديه وهو بهذا 

العمر؟“.
وجدنا  نرك����ض  ونح���ن  الف���رع،  ”دَخلن���ا 
اأنف�س���نا قبال���ة نهاي���ة طريق ينفت���ح ميينًا 
وي�س���ارًا، كالهم���ا يوؤدي���ان نح���و الفرعني 
الذين حتت �س���يطرة ق���وات الأم���ن، قالوا 

انَته���ى اأمرنا، اإىل هنا وانته���ت مغامرتنا، 
لكّنني ملحت ف�سحة اأمل“.

لهم  قل���ُت  للق���اذورات.  حاوي���ات  ”ملح���ت 
خال�س���نا فيهن، تَخفَّينا كل /3/ اأ�سخا�ض 
ف���وق  الأك���وام  كل  جَمعن���ا  حاوي���ة.  يف 
اأج�س���ادنا، بحيث ل يتبني لهم �س���يئًا مّنا“ 
يقول مقداد، وُيكم���ل، ”يف هذه اللحظات 
امل���كان  قذف���وا بالقناب���ل امل�س���يلة، فا����ض 

بالغاز“. 
”اختنق���ت ول اأ�س���تطيع التنف�ض، مبجرد 
التنف����ض �س���يجدوننا، ه���م عل���ى بع���د اأقل 
من ثالث���ة اأمت���ار منا“. م���اذا فعل���ت؟ ”لَك 

���ل اأنن���ي َم���َددُت ي���دي اإىل عم���ق  اأن تتخيَّ
الق���اذورات، م�س���كُتها واأدخلُته���ا يف اأنفي 

لأجل التنف�ض“ َلُكم اأن ت�سَتوِعبوا ذلك. 
َعّدت على خر، وخرج���وا من احلاويات، 
لك���ن مه���اًل، املغام���رة مل تنت���ِه ب���كل تل���ك 
ال�سهولة، عاَد الأمن من جديد، ”هذه املّرة 
ا�ست�س���َلمنا نهائي���ًا، وبداأن���ا نت�س���اهد على 
اأنف�سنا، بينما نتجهز لو�سولهم ونهايتنا، 
فج���اأًة بب���اب ينفت���ح، »تعال���وا ب�س���رعة«، 

اأدَخلتنا ن�سَوٌة ثالث اإىل بيتهن“.
البي���ت ه���و للدع���ارة، بكيُت وبكي���ت. ”ما 
ب���ك تبك���ي، نح���ن معك���م ل �س���دكم“ قالت 

اأبك���ي منك���ن،  ”ل  اإحداُه���ن، وَرَدْدت:  يل 
اأبك���ي لأن من يقتلن���ا ويالحقن���ا هو رجل 
م، ومن يحمين���ا ُهَو اأنت“، ما  الدي���ن املَُعمَّ
ه���ذا بحقك اأيه���ا ال���رب، يتنّهد ُم���رددًا تلك 

العبارة.
انته���ى الي���وم الث���اين، وج���اَء الثال���ث من 
اأكتوب���ر، ”ذهبن���ا ه���ذه امل���ّرة عرب �س���ارع 
الن�سال؛ لقطع الطرق املوؤدية اإىل التحرير 
من جانب ال�س���عدون واأب���و نّوا�ض“، لكن 
املفاج���اأة اأو املغام���رة ه���ذه امل���ّرة جاءتهم 
قبل الو�سول اإىل التحرير، بالتحديد عند 
وزارتي التبي���ة والتعليم، هناك واجههم 

الأمن.
”انهال���وا علين���ا بواب���ل من الر�س���ا�ض، 
اأزق���ة  نح���و  فاري���ن  نرك����ض  ونح���ن 
البتاوي���ن، �س���َقَط كهٌل يرافقنا بر�سا�س���ة 
اأنهت حيات���ه“، وُهنا تَعلََّق���ت فيه اللحظة 
الت���ي تاأب���ى اأن تفارقه كما يق���ول، ”اندفَع 
نح���وه وَل���داه يبكي���ان وي�س���رخان وهما 

يحت�سناه، و�سقَط اأحدهما جريحًا“. 
اللحظ���ة التي تاأبى اأن تفارقه ُهنا بالذات، 
يق���ول مق���داد، ”ب���َدَل اأن نحر مب�س���رنا 
ونهرب من الر�س���ا�ض، َت�س���ابقنا جميعنا 
ي�س���ارع  من���ا  كل  وابَني���ه،  الأب  نح���و 
للو�س���ول اإليه���م قبل الآخ���ر دون اأن يهتم 

مل�سره اأو للر�سا�ض املن�سب نحوه. ُهنا 
عرفُت معنى الوطن“.

بينم���ا كان وم���ن معه يح���اولن اإنق���اذ اأو 
الطري���ق  منت�س���ف  م���ن  العائل���ة  �س���حب 
ومن نران الأمن، اأ�س���ابته ر�سا�س���ة يف 
كف قدم���ه الي�س���رى، اختق���ت باطن كفه 
وخرجت منها، �س���قَط اأر�سًا. ”متّددنا مع 
الر�سيف، كي ل ت�س���يبنا الطلَقات، خلفنا 
بقليل �س���بات كونكريتي���ة، زحفنا نحوها 

وظهرنا على الأر�ض“.
بال�سارع ونحن  اأن جلدنا يحتك  ”ت�سّور 
نزحف و�س���وًل اإىل ال�س���بات؛ لأن جمرد 
التنف����ض اأو رف���ع بطن���ك عندم���ا تتنف����ض 
ق���د تلوحك ر�سا�س���ة ما. و�س���لنا وعربنا 
ال�س���بات  خل���ف  متّددن���ا  باملعج���زات، 
والر�س���ا�ض يقع على جانب ال�س���بات من 

خلفنا“. 
م���ا اأن لح���ت فر�س���ة للهروب، ان�س���حب، 
و�س���ّجع الذي بجواره، لكنه ترّدد، اأ�س���رع 
ه���و وو�س���ل اإىل بداي���ة الزق���اق الداخ���ل 
نحو البتاوين، زميله حينما راآه ت�س���جع، 
لكنه ما اأن رك�ض اأ�س���ابته طلقتان اأردفتاه 
قتي���اًل. ”م���ات �سخ�س���ني واأ�س���يب اآخ���ر 

ُقبالتي اإّبان دقائق معدودة“.
مل ينت���ه الأم���ر، لحقتهم ق���وات الأمن اإىل 

اأزقة املنطقة العتيقة، لكنه ما عاد ي�ستطيع 
امل�س���ي، قدمه ل ت�س���عه، حاول زمالوؤه اأن 
يحملوه، لكنه رف�ض ذلك، ل يريد اأن يكون 
حماًل ثقياًل عليهم، واأن يكون هو ال�سحية 

اأف�سل من اأن ي�سقطوا معه جميعًا. 
”ملحن���ا عرَبة )�س���ّتوَتة( ُمتهالكة متوكة 
وين  و�س���ط الزقاق، و�سعوين فيها، وَغطُّ
وا  باأكيا����ض ال�س���منت املندثرة فيه���ا، وَفرُّ
لوا قربي، حتى اأحدهم  باأنف�س���هم“. ”و�سَ
وه���و يرك����ض باجت���اه املحتج���ني م�س���ك 
)ال�س���توتة( بيديه ووقف عنده���ا يتنّف�ض 

قلياًل قبل اأن يرحل“. 
َع���ّدت بخ���ر، اإن َبِقَي���ت بقاي���ا خرطبعًا. 
نقلوه اإىل م�س���فى ال�سيخ بن زايد، ومّتت 
عمليت���ه ب� /9/ دقائق فقط، ومن دون بنج 
حتى، قلب���ه يتَقّطع األف م���ّرة ومّرة طوال 
تل���ك الدقائق م���ن كمّي���ة الأمَل. ”ُهنا اآمنُت 
ب���اأن الأبوين يُح�ّس���ان بابنهما اإن اأ�س���ابه 

مكروه“.
”ع���الوي بوي���ة بي���ك �س���ي؟ رَددُت علي���ه 
واأن���ا بال���كاد اأ�س���تحمل اآلم���ي، وطماأنته 
ب���اأين بخ���ر، لكن���ه بق���ى ي�س���ك“، خ���رج 
م���ن امل�س���فى، وع���اَد اإىل اأهل���ه يف باب���ل، 
واأج���رى عملية جراحي���ة تنظيفية لقدمه، 
كان ذل���ك يف منت�س���ف اأكتوب���ر، اأي قب���ل 
الحتجاجات الثانية )2٥/ ت�سرين الأول( 

بع�سرة اأيام. 
ُطِل���َب منه ع���دم التح���رك عل���ى قدميه ملدة 
�س���هر، لكنه م���ا اأن انطلق���ت الدفعة الثانية 
من الحتجاجات حت���ى التحَق بالتحرير، 
ذه���ب نحوه���ا بالع���كاز دون عل���م اأهل���ه، 
ومك���ث فيه���ا من���ذ ذاك. قدمه تاأث���رت مرة 
اأخ���رى، نتيجة عدم التزامه، وبحاجة اإىل 

عملية ثالثة. 
علي مقداد، ال�س���اب الع�س���ريني، وخريج 
اإع���الم بغداد، وال�س���اعُر البابل���ي، ل زالت 
تعيق���ه قدم���ه، لكن���ه اإىل الآن مل ياأبه، ومل 
يرج���ع اإىل بيته، بل ن�س���ب م���ع جمموعة 
م���ن الرفاق خيَمًة حتت و�س���م ”طلبة كلية 
املعت�س���مني  فيه���ا  يخدم���ون  الإع���الم“، 

واملحتجني. 
���ته بالق���ول: ”لن  ذلك ال�س���اعر يختتم ق�سّ
اأُب���ارح مكاين حتى ن�س���تخل�ض وطننا من 
الل�س���و�ض، فنح���ن اجلي���ل ال���ذي حتّدث 
عنا اجلواهري حينما قال »�س���ينه�ض من 
�س���ميم الياأ�ض، جيٌل َعنيُد الَباأ�ض«، ونحن 
ال�س���باب الذي ل���ن يكّل هّمه حتى ي�س���تقل 

بلده منهم، ولن يبيد كما لن نبيد“.

• �لديو�نية 
اأغ�سان  والطيب” على  ثنوة  “ابن 

�سجرة الميالد  

اأطلق طلبة جامعة القاد�سية ا�سم “ال�سهداء” على 
�س���جرة امليالد، التي ن�س���بت يف �ساحة العت�سام 
و�س���ط مدين���ة الديواني���ة، بع���د تزيينه���ا ب�س���ور 

�سحايا الحتجاجات.
حدي���ث  يف  اله���اليل  عل���ي  الطال���ب  وق���ال 
“طلب���ة  اإن  الثن���ني،  اأم����ض،  ل�”الحتج���اج” 
جامعة القاد�س���ية يوا�س���لون ح�س���ورهم اليومي 
وان�سمامهم ل�سفوف املحتجني، رافعني �سعارات 
ثورية تطالب بتغير حقيقي ي�س���ب يف م�س���لحة 

البالد”.

واأ�س���اف اإن “الطلب���ة ح�س���روا الي���وم حامل���ني 
معه���م �س���جرة عي���د امليالد مزينة ب�س���ور �س���هداء 
التظاه���رات، الذين �س���قطوا خ���الل الحتجاجات 
يف بغداد واملحافظات الأخرى، بدًل من امل�سابيح 
واأدوات الزين���ة التي ع���ادة ما حتملها ال�س���جرة، 
فيم���ا اطلقوا عليه���ا �س���جرة ال�س���هداء اإكرامًا لهم 

ولأرواحهم”.
وبني اأن “ال�س���جرة حملت �سور ال�سهيدين �سفاء 
ال�س���راي )ابن ثَن���وة( وثائر الطيب، اإ�س���افة اإىل 

ع�سرات ال�سور ل�سهداء ثورة ت�سرين”.
ي�س���ار اإىل اأن الطلبة يتوافدون ب�س���كل يومي اىل 
�ساحة التظاهر برفقة اأ�س���اتذتهم، حاملني لفتات 
العزاء التي توؤبن “�سهداء العراق”، يف م�سرات 
حداد واحتجاج، موؤكدين ا�ستمرارهم بالإ�سراب 

الطالبي حلني حتقيق كافة املطالب.

• ذي قار 
المتظاهرو ن ي�سعدون 

احتجاجاتهم.. ويقطعون طرقًا 
وج�سوراً رئي�سة  

قط���ع متظاهرون غا�س���بون، اأم����ض الثنني، عدة 
طرق رئي�س���ة يف مدينة النا�سرية، مركز حمافظة 
ذي قار، يف ا�س���تمرار لت�س���عيد الحتجاجات ردًا 
عل���ى تر�س���يح �سخ�س���يات “مرفو�س���ة �س���عبية” 

لرئا�سة احلكومة.
اإن  الثن���ني   اأم����ض  الحتج���اج  مرا�س���ل   وق���ال 
املتظاهرين قطعوا ج�س���ري الن�سر واحل�سارات 

اإعالن���ًا  املحتق���ة،  بالط���ارات  البه���و  وتقاط���ع 
ل�س���تمرار الإ�س���راب ورف����ض مر�س���حي الكت���ل 

ال�سيا�سية لرئا�سة الوزراء.
اىل ذل���ك، ا�س���توؤنف العمل جمددًا يف حقل �س���بة 
النفط���ي مبحافظ���ة ذي ق���ار، بعد توق���ف دام يوم 

كامل اإثر تطويقه من قبل حمتجني غا�سبني.
اجلنوبي���ة  املحافظ���ات  يف  املتظاه���رون  وعم���د 
منذ �س���هر ت�سرين الأول املا�س���ي اىل قطع الطرق 
املوؤدية اىل احلقول واملواق���ع النفطية واملوانئ، 

�سمن ت�سعيد الحتجاجات.
وكان املتحدث با�سم وزارة النفط العراقية عا�سم 
جه���اد، قد اأعل���ن الحد املا�س���ي )29 كانون الأول 
2019(، ان ال���وزارة اأوقفت عملي���ات النتاج يف 
حقل النا�سرية ب�سكل موؤقت، لعدم متكن موظفي 

احلقل من الو�سول اىل اأماكن عملهم ب�سبب قطع 
الطري���ق من قبل املتظاهري���ن املطالبني بالتعيني، 
عل���ى  توؤث���ر  اليق���اف مل  اأن عملي���ة  اىل  م�س���رًا 
عمليات النتاج والت�س���دير التي �سيتم تعوي�سها 
من �سركة نفط الب�سرة ل�سيما مايتعلق يف �سقف 

الإنتاج املحدد من “اوبك”.
واأ�س���ار جه���اد اىل اأن انت���اج احلقل ي���تاوح بني 
)80 85-( األف برميل باليوم ويتم تطوير احلقل 
باجله���د الوطني من قبل م���الكات القطاع النفطي 

يف �سركة نفط ذي قار واجلهات ال�ساندة لها.
يذكر اأن �س���ركة نفط ذي قار ت�س���م حقول الغراف 
النا�س���رية وحق���ل  برمي���ل وحق���ل  األ���ف   )100(

ال�سبة.

• �لكوفة 
المئات من الطالب يتظاهرون في 
محيط الجامعة  تاأكيداً لمطالبهم

نظم املئات من طالب اجلامعات العراقية مظاهرة 
يف مدينة النجف، والت���ي كانت واحدة من املدن 

التي ت�سهد حركة احتجاج يف العراق.
وجتم���ع الط���الب يف حمي���ط جامع���ة الكوفة يف 
النج���ف بجنوب���ي الع���راق، كم���ا طال���ب الطالب 
املحتج���ون بحل الربمل���ان، وعربوا عن رف�س���هم 
لالأ�سماء املر�سحة ل�سغل من�سب رئي�ض الوزراء.

الطالب مل يح�س���روا حما�س���راتهم وقال���وا اإنهم 
على ا�ستعداد لالحتجاج ما دام الأمر يتطلب تلبية 
مطالبه���م : "خرجنا نح���ن طالب جامع���ة الكوفة 
لالحتج���اج لأج���ل مطالبن���ا، وه���ي ح���ل الربملان 
واإج���راء انتخابات مبك���رة، والداف���ع الأكرب لكل 

ذلك هو دماء ال�س���هداء، الذين بداأوا هذه امل�سرة 
والتي �س���نكملها نحن، اإن �س���اء الله ، حتى ن�سل 

اإىل احلل النهائي الذي تريده الأمة كلها".

• بغد�د 
كتاب من االإدعاء العام يطالب 

بنتائج التحقيقات في حوادث قتل 
المتظاهرين

طالب الإدع���اء العام العراقي، الهيئات التحقيقية 
باإجن���از التحقيقات يف ح���وادث قتل املتظاهرين 

يف بغداد واملحافظات.
واأ�س���درت رئا�س���ة الإدعاء الع���ام التابعة ملجل�ض 
الق�س���اء العلى كتابًا وجهت فيه رئا�سات حماكم 
ال�س���تئناف الحتادي���ة كاف���ة لإعالمه���ا بنتيج���ة 
الجراءات القانونية املتخذة بخ�سو�ض حوادث 
مقت���ل وا�س���ابة املتظاهري���ن والق���وات الأمني���ة 

والعتداء على و�سائل الإعالم.
وذك���ر بيان �س���ادر ع���ن املركز الإعالم���ي ملجل�ض 
الق�س���اء العل���ى تلق���ت "الحتجاج" ن�س���خة منه 
اأم����ض الثنني   اأن “رئا�س���ة الدعاء العام اوعزت 
اىل الهيئات التحقيقية الق�سائية امل�سكلة ب�سرعة 
اجن���از التحقيق بهذا ال�س���دد خ���الل التظاهرات 

التي �سملت عدد من املحافظات”.
واأ�س���اف البيان اأن “توجيه الإدعاء العام �س���در 
بن���اًء عل���ى الإمر الق�س���ائي ال�س���ادر م���ن جمل�ض 
الق�ساء الأعلى اخلا�ض بت�سكيل هيئات حتقيقية 
ق�س���ائية يف كل حمافظ���ة م���ن املحافظ���ات الت���ي 
الأول  ت�س���رين  من���ذ  التظاه���رات  فيه���ا  وقع���ت 

املا�سي”.

ة �صاب عر�قي ياأبى �أن يبيد �ل�صباُب لن يكل.. ق�صّ
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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ما�س القي�سي

�س���لوان عدنان،  متظاه���ر عراقي من مدينة 
النا�سرية، ولد يف بغداد عام 1992، عا�ض 
فيها حت���ى هاجر والده اىل خ���ارج العراق 
ع���ام 1996، فانتقل ليقي���م يف مدينته حتى 
ع���اد مرة اخ���رى اىل بغ���داد بع���د احتاللها 
كلي���ة  يف  ال�س���حافة  ق�س���م  در����ض   ،2003
العالم،  وقد عمل  يف جماله ك�س���حفي يف 
�س���حيفتي احلقيقة والد�س���تور يف بغداد، 
كم���ا ُاتيح���ت ل���ه فر�س���ة العم���ل يف �س���بكة 
العالم العراقي دون ال�سماح له  باملبا�سرة 
فيه���ا، ويخربنا ع���ن ذلك بقول���ه: "لقد وقع 
مدير �س���بكة العالم عل���ى عقد عملي لديهم، 
ولكن علمت بعدها بانه رف�ض من قبل ق�سم 

املالية اخلا�ض بال�سبكة".
 يهوى �س���لوان الدب وخا�س���ة فن ال�س���عر 
اك���رب  ويع���د  ميار�س���ه  ال���ذي  ال�س���عبي 
اهتمامات���ه، ولدي���ه العدي���د م���ن الكتاب���ات 
واملقاط���ع ال�س���عرية الت���ي يلقيه���ا يف ع���دة 
منا�س���بات وحماف���ل ثقافية، من ن�سو�س���ه 
ال�سعرية التي نعى بها �سديقه ثائر الطيب، 
الذي ارتقى �س���هيدا قبل ايام اثر يف حادث 
اغتيال اليم: "�س���فت بوليت���ك دمعة وحزن 
ي�س���رب ظالم اللي���ل، ونا�ض ب���كل مت بيها 
حزن منك، اآخ �سكد دمع منهم ح�سن كربك، 
واآخ چ���م نهد �س���ب و�س���هك عطرك، �س���فت 
با�س���مك ن�س���يد وكاع وعيون وحچي، اعل 
كد كل�س���ي انوخ���ذ منك، �س���فت طولك حزن 

م�سلوب، مي ذيچ احلچت ع�سكك".
عا�س���ر �س���لوان نكب���ة حزين���ة تعد م�س���در 
اله���ام واب���داع يف م�س���رة حيات���ه، وحني 
�ساألته عنها اخربين بنظرة تلتم�ض ال�سمت 
قائ���ال: "وفاة اخي"، كذلك ا�ست�س���هاد رفاقه 
الواحد تلو الآخر، منهم �ساحب البت�سامة 
العراقية امل�سرقة )عمر ال�سعدون( الذي قال 
فيه: "بيب���ان ع املك���ربة ومفتاحهن طولك، 

وعيونك بال دمع ب�ض ذبلت اعلموك، نحرك 
غ�س���ن ب���ي ورد، م���ن طاح من���ه الن���ده، فز 
ال�س���وة بلون���ك، يزغر عاملكربة، �سب�س���اع 
من خ�س���رت، ح�س���دو كبل يومك، هزيتني 
اله���وه، حت���ى  ب���ال وع���ي، وات�س���ابك وي 
اعرف �سلونك، خمنوك من الدمع، وارك�ض 
واجي�ض اجلرح، ا�س���تمه بهدومك، عموري 

يل من وكت ميت كبل يومك".
�س���ارك �س���لوان يف تظاهرات ثورة ت�سرين 
منذ اندلعها، بتاريخ 1/ 10 وبهذا ال�س���دد 
يقول: "كنت مع رفاقي  يف �ساحة التحرير 
من���ذ اول ي���وم، ح���ني ا�س���بنا بطل���ق ح���ي 
توجهن���ا اىل �س���احة الط���ران ثم ال�س���ارع 

املج���اور ل���وزارة التعليم العايل، و�س���ول 
اىل �س���احة الندل�ض، بعده���ا انتقلنا ملدينة 
ال�سدر و�ساحة احلمزة حتى و�سلنا اخرا 
مل���ول املن�س���ور والزعفراني���ة"، منوها اىل 
ان تنقالته���م بني عدة مناطق كانت ب�س���بب 
املبا�س���ر  احل���ي  بالر�س���ا�ض  مواجهته���م 
والع�سوائي، وحما�سرتهم من قبل القوات 
المنية بو�سع احلواجز الكونكريتية التي 
تقطع �سارع ال�سعدون و�ساحة الطران عن 

�ساحة التحرير.
اعت�سم �سلوان يف �ساحة التحرير منذ يوم 
24 /10 برفقة والده ورفاقه يف احد اخليم 
وقال بهذا ال�ساأن معقبا: "يف ذلك اليوم كان 

هناك ح�س���ور حافل للعوائل البغدادية يف 
ال�س���احة"، وق���د رافق���ه يف تظاه���ره ع���دة 
ال�س���راي،  �س���فاء  ال�س���هيد  منه���م،   رف���اق 
ويعق���ب قائ���ال: "مل اف���ارق �س���فاء من���ذ ان 
بداأن���ا بالتظاه���ر حت���ى ي���وم ا�ست�س���هاده، 
وكن���ت اح���د امل�س���اركني يف ن�س���ب اخليمة 
ال�سا�س���ي  العم���ل  ا�س���مه".  حتم���ل  الت���ي 
والدعم اللوج�س���تي الذي اخذ �سلوان على 
عاتقه م�س���وؤولية تقدميه، ه���و تلبية حاجة 
املتظاهري���ن م���ن الطع���ام عل���ى م���دار ايام 
النتفا�س���ة، وي�س���يف عن ذلك قائال: "منذ 
اول يوم �س���اركت في���ه وحت���ى يومنا هذا، 
وانا اقوم  بطهي الطعام يف قدر كبر لأقوم 

بتوزيعه لحقا على املرابطني واملعت�سمني 
عند ج�س���ري اجلمهورية وال�س���نك و�ساحة 
اخل���الين واملطعم التكي، م���ا يقارب اكر 

من الف وجبة غداء نقدمها يوميا".
�س���اهم �س���لوان يف حم���الت ن�س���ر التوعية 
اذ  الث���ورة  �س���لمية  عل���ى  به���دف احلف���اظ 
ي�س���تاأنف حديث���ه، قائ���ال: "ان���ا وال�س���باب 
الثائ���ر واملعت�س���م يف خيمتن���ا، التي بنيت 
له���ا،   رم���زا  عم���ر  وا�س���بح  �س���فاء  با�س���م 
ننتمي ل���كل الطبقات الجتماعي���ة املختلفة 
م���ن ادب���اء و�س���عراء ومهني���ني، اجتمعن���ا 
على ح���ب الوطن والت�س���حية يف �س���بيله، 
�س���اهمنا ب�س���كل كبر يف ب���ث روح الوعي 
ل���دى املتظاهري���ن فقد جنبن���ا الكثرين من 
الندفاع والتهور، بالتوجه مثال اىل منطقة 
اخل�سراء وغرها من المور مما ي�سب يف 

م�سلحة �سلمية تظاهرنا".
ع���رّب �س���لوان عن امتنان���ه وفخ���ره بالثمار 
الت���ي جنتها ثورة ت�س���رين، بقول���ه: "نحن 
الي���وم ق���د عربن���ا مرحلة الق���وة، فق���د كان 
البل���د مبني���ا على قوتني احل���وزة والدولة، 
تف���وق  بجبه���ة  ا�س���به  ثورتن���ا  ا�س���بحت 
م���ا  وكل  م�س���موع،  �س���وت  له���ا  قوتهم���ا، 
ح�س���ل من تغيرات كان ب�س���بب حراكنا"، 
موؤك���دا عل���ى ان ال�س���غط ال���ذي تتعر����ض 
الي���ه ال�س���لطة احلاكم���ة م���ن قب���ل منظمات 
املجتم���ع ال���دويل، كان نتيجة ل�س���مودهم. 
وع���ن تنظي���م التظاه���رات يقول �س���لوان: 
"التنظي���م يف ثورتن���ا ن�س���بي فنح���ن هنا 
ن�س���كل ما يقارب 300 خيم���ة يف التحرير، 
قد ا�س���درنا قبل فتة بيان رقم �س���فر الذي 
كان نت���اج جل�س���ة اجتمع فيه���ا ممثلون عن 
230 خيمة، من خالل الت�س���ويت املبا�س���ر، 
ما ير�س���خ دميقراطيتنا واحتامنا لبع�سنا 
البع�ض"، م�سرا اىل ان التنظيم عامل مهم 
جدا يف جتنب اي نوع من الخفاقات التي 

قد تكون ح�سلت �سابقا.

حكاية متظاهر 

�صلو�ن عدنان، حكاية متظاهر يطعم ثائري ت�صرين 
يوميًا من عرق جبينه!

 متابعة االحتجاج

يف مي���دان التحري���ر ببغداد مت رفع لفتة بني ع�س���ية و�س���حاها اإىل 
جانب �سور للمر�سحني بوجوههم املتقاطعة باللون الأحمر، تعبرًا 
من املحتجني عن رف�سهم لت�سيحهم اىل رئا�سة الوزراء يف العراق، 
كت���ب عليها، "�س���كرا لك برهم على تاأييدك ملطالب ال�س���عب ورف�س���ك 

ملر�سحي الأحزاب الفا�سدة، نحن معكم".
وق���ام املحتجون بفت���ح بازار قال���وا عنه اإن���ه لدعم املنت���ج الوطني، 

وعر�سوا خالله اأعمالهم اليدوية ال�سنع.
وهذا هو البازار الرابع الذي يقام يف هذه ال�ساحة، اأغلب امل�ساركني 
يف الب���ازار ه���م م���ن الطالب، تق���ول الطالب���ة مالك: "ه���ذه هي املرة 
الرابع���ة التي يقام فيها البازار ومثل كل مرة تذهب كل الأرباح التي 
نحققه���ا منها اإىل املتظاهرين. هدف الب���ازار هو دعم املنتج الوطني 
ودع���م ال�س���باب ومواهبه���م الت���ي كان���ت مدفونة ب�س���بب الب�س���ائع 

امل�ستوردة، كل ما ت�ستطيع روؤيته هو من �سنع واختيار ال�سباب".
اأم���ا زينة فتق���ول : اإن "امل�س���اركني هم طالب جامعي���ون، مثل طالب 
الفنون اأو الر�س���امني الذين ي�س���تخدمون الكتب واملنتجات الوطنية 

لدعم املنتج الوطني".
وتعد �س���احة التحري���ر يف بغداد مركز الحتجاج���ات، حيث حاولت 
نق���ل �س���ورة متكاملة ع���ن حياة املحتج���ني فيه���ا، وطموحاتهم التي 

يعربون عنها، وطرائق تنظيمهم ملجريات الأمور يف هذا املكان.
وتنت�س���ر اخلي���ام و�س���ط ال�س���احة ويف الأزق���ة املج���اورة، وتق���دم 
الع�س���رات من امل�ست�س���فيات امليداني���ة الإ�س���عافات الأولية للجرحى 
واملر�س���ى، ويت���م توزي���ع الأدوي���ة املجاني���ة والوجب���ات ال�س���اخنة 
واملالب����ض والبطاني���ات، وينظ���ف املتطوع���ون كل رك���ن م���ن اأركان 

العت�سام.

�ل�صوق �لر�بع للمنتوجات 
�لمحلية في �صاحة �لتحرير

 �سعدي ال�سبع 

ابن ثنوة 
عالقة �س���فاء ال�س���راي بوالدته كان���ت عالقة غر 
اعتيادي���ة بامتي���از حتى ان���ه كان يح���ب ان يلقب 
ب�"ابن ثنوة" وهو ا�س���مها "ثنوة ح�سن فرحان"، 
لق���ب رافقه حتى نهاية حيات���ه، كان تاأثر "ثنوة" 
علي���ه كبرًا وطاغي���ًا يف حياته حني كان ي�س���ارك 
�س���وره معه���ا عل���ى �س���فحته يف في�س���بوك، ويف 
احد املرات كتب على �س���ورة جتمعهما انها ورغم 
مر�سها ال�س���عب وعدم قدرتها على فعل اي �سيء 
كان���ت تطلب منه م�س���اعدتها من اج���ل ان تعمل له 
الفط���ور، وهذا التاأثر يعرفه اأ�س���دقاءه املقربون 
وكل م���ن كان يتابعه ح���ني كان يردد بق�س���مه عند 

م�ساركته يف اأي تظاهرة "ق�سمًا بروح ثنوة".
عا����ض �س���فاء يف امل متوا�س���ل من���ذ ع���دة اأعوام 
ب�س���بب مر�س���ها، حي���ث اأ�س���يبت ب�4 �س���رطانات 
خمتلف���ة يف الدم���اغ والعظ���ام والث���دي والغ���دة 
الدرقي���ة، وظل���ت لف���تة م�س���ابة ب�س���لل ن�س���في 
وفق���دت الذاك���رة والإح�س���ا�ض، حت���ى توفيت يف 
دي�سمرب 2017، ورغم اأن والدته كانت حبه الأول 
والأخر، اإل اأنه كتب يف ر�س���الة لأحد اأ�س���دقائه، 
ن�سرها بعد وفاته، عندما �ساأله عن حبه الأول قال 
"ثنوة"، لكنه عاد وقال اإنه يحب العراق اأكر من 
ثن���وة والدته، بعد وفاتها كان دائم ال�س���تياق لها 

وعرب ع���ن ذلك يف م���رات عديدة ب�س���ور وكلمات 
كتبها قب���ل ان يغادر بلقبه الذي اأ�س���بح يعرف به 

بني �سفوف املتظاهرين وال�سدقاء واملعزين.

املتظاهر ال�سحفي 
مل يكت���ف �س���فاء بدروه يف ن�س���ر �س���ور ومقاطع 
الفيدي���و عن الحتجاجات ال�س���عبية التي �س���ارك 
بها منذ العام 2011 على �سفحته يف في�سبوك بل 
اخ���ذ دورًا جديدًا خالل تظاهرات ت�س���رين الأول، 
بعد ان عملت احلكومة على قطع خدمة النتنيت 
ع���ن املواطن���ني خ���الل الي���ام الوىل للتظاهرات 
ومنع تواجد القنوات الف�س���ائية والت�سييق على 
عمله���ا يف �س���احة التحرير ببغداد، تطوع �س���فاء 
مثل عادته مبهنة جديدة حيث اأ�سبح هنا املرا�سل 
املتظاه���ر الذي اأخذ على عاتقه تو�س���يل اأ�س���رطة 
الكام���رات اىل مكاتب القنوات الف�س���ائية ومنها 
قناة NRT املحلية، حيث كان ي�س���عى من خالل 
ه���ذا الدور اىل ف�س���ح انته���اكات الق���وات الأمنية 
وعمليات القن�ض التي جرت �س���د املتظاهرين يف 
الأ�س���بوع الأول من التظاهرات يف ظل غياب عدد 
كبر من و�س���ائل العالم الرئي�سة عن تغطية تلك 
الأحداث، ويقول بهاء كامل �سديق �سفاء عن هذا 
الدور "كان ل�س���فاء دور مهم يف نقل ما يحدث يف 
ال�ساحة يف الأيام الوىل من التظاهرات حيث كان 
يتنقل بدراجة نارية من �س���ارع ل�سارع ومن زقاق 

لزقاق حتى يو�س���ل ا�س���رطة الكام���را اىل احدى 
القنوات الف�س���ائية م���ن اجل بث تل���ك اللقطات"، 
وي�س���يف "كان مبثاب���ة املتظاه���ر املرا�س���ل الذي 

يتظاهر تارة وير�سل ال�سرطة تارة اخرى".

يومه االأخري
يف ع�س���ر يوم 29 من �سهر ت�س���رين الأول وحني 
ب���داأت الحتجاجات ت�س���هد زخمًا كب���رًا من اأبناء 
مدن العا�سمة العراقية بغداد، كان �سفاء ال�سراي 
يقف �س���اخمًا اأمام قوات مكافحة ال�س���غب املقابلة 
يف ج�س���ر اجلمهورية، �ساخرًا منهم وهم يطلقون 
قنابله���م الدخانية وال�س���وتية ب�س���كل ع�س���وائي 
جت���اه املتظاهرين العزل، جراأة ال�س���راي يف ذلك 
اليوم مل تكن تختلف عن جراأته يف مواقف عديدة 
يف حيات���ه اإذ كان دائم ال�س���تباك م���ع الإعالميني 
م���ن  �س���بابية  مواق���ف  لديه���م  الذي���ن  والكت���اب 
الحتجاجات وكان يطالبهم مبوقف اأكر و�سوحا 
و�س���جاعة جتاه اأحوال البالد و�سيا�سات ال�سلطة 
احلاكمة، مل يتوقع �س���فاء او حتى ا�س���دقاءه باأن 
ذلك اليوم �سيكون الأخر له يف مع�سوقته "�ساحة 
التحرير" حيث كان عنا�سر قوات مكافحة ال�سغب 
دقيقني جدًا باإ�س���ابته، اأ�سيب �سفاء ال�سراي ليل 
ي���وم 29 اأكتوبر بقنبلة دخانية اختقت جمجمته 
وا�س���تقرت مبنت�سف الراأ�ض يف �س���احة التحرير 
ببغداد، وحدثت �سجة كبرة يف مواقع التوا�سل 

الجتماع���ي يف تلك الليلة اإذ اأن املتظاهر الثائر مل 
ي�س���ف من اإ�س���ابته يف يده بعد، نقله املتظاهرون 
اإىل م�ست�س���فى اجلملة الع�سبية، حيث مت اإخراج 
ال�سظايا من راأ�سه، واإيقاف النزيف، ومت نقله اإىل 
العناية املركزة، وتقول �س���ديقته الطبيبة اينا�ض 
عن تلك اللحظات "كنا يف الأ�سعاف متوجهني اىل 
امل�ست�سفى حني �سمعت باأن �سخ�سا قد دخلت قنبلة 
م�س���يلة للدموع يف راأ�س���ه، وحني و�سلت وجدت 
العديد من اأ�سدقائي.. هنا �سعرت باخلوف جدًا، 
توجه���ت اىل العناية املركزة، م�س���كت بيده وقلت 
له ل تخ���ف رغم انه كان فاق���دًا للوعي، ذهبت اىل 
اخي���ه الكب���ر وقلت ل���ه باأن �س���فاء �س���يموت فرد 
عل���َي "فدوة". فارق �س���فاء احلياة عند منت�س���ف 
الليل متاأثرًا بجراحه، وجيء بجثمانه اىل �ساحة 
التحرير بح�سب و�سيته لأ�سدقائه باأن ي�سيع يف 
ال�س���احة حتت ن�سب جواد �س���ليم ويدفن بجوار 
والدته، طافت �سيارة ت�س���يعه يف ال�ساحة وكانت 
حفلة للدموع واحلزن فالثائر الذي مل يتخلف عن 
اي احتجاج �س���عبي يف هذه ال�ساحة يودعها الن 
حمم���وًل على الأكت���اف وملفوفًا بالعل���م العراقي، 
اجتهت ال�س���يارة نحو طريق �سارع ال�سعدون اىل 
النجف الأ�سرف حيث مكانه الأخر اإل اأن �سوره 
ق���د مالأت ال�س���احات و�س���عاره "حمد به���ذا العامل 
يحب العراق بكدي" �س���ار اأيقون���ة الحتجاجات 

العراقية اجلديدة.

ح��ك��اي��ة �ل�����ص��ه��ي��د �ل�����ذي �أ����ص���ب���ح �أي���ق���ون���ة �الح��ت��ج��اج��ات 


