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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

ُمَغرد ميلي�سياوي هدد يف تغريدة باحلرب على 
العراق اذا ما ُكِلَّف م�سطفي الكاظمي بت�سكيل 

الوزارة االنتقالية !
قبله  هدد اخوان م�سر بحرق القاهرة، اذا مل 

ُيعَتف بفوزهم يف االإنتخابات خالفًا للنتيجة !
وُيقال اأن العراق لي�س رهينة ال�سالح اخلارج على 

القانون، وي�ستمر البحث عن الطرف الثالث !

بغداد عاصمة وطن سيتعافى # لن_تكون_قندهار 

Fakhri Karim

@FakhriKarim
فخري كرمي

 متابعة الحتجاج 

واأردف����ت بال�سخ����ارت ب����اأن "م�سارك����ة الن�ساء 
الع����راق"،  يف  م�سبوق����ة  غ����ر  بالتظاه����رات 
م�سيفة اأن "على كل طرف �سيا�سي العمل على 

ا�ستعادة ثقة ال�سارع العراقي".
وتابع����ت بالقول، اإن "اإ�سالح النظام العراقي 
من الف�س����اد �س����روري لتحقيق حي����اة اأف�سل. 
وال ت����زال امل�سال����ح احلزبي����ة اخلا�س����ة تعيق 
جن����اح الع����راق". وب�س����اأن الو�س����ع االأمن����ي، 
قال����ت بال�سخارت، اإنه "ال ميكن جتاهل تهديد 
"داع�����س  اأن  مبين����ة  الع����راق"،  يف  االإره����اب 

يحاول الت�سعيد يف العراق".
)االحتجاج( تن�سر ن�س االإحاطة التي تقدمت 
به����ا ممثل����ة االأم����ن الع����ام ل����الأمم املتحدة يف 

العراق جينن بال�سخارت. 
ال�سيد الرئي�س، �سكرًا جزياًل،

ال�سي����دات وال�س����ادة اأع�س����اء جمل�����س االأم����ن 
املوقرون،

مل يغ����ادر الع����راق عناوي����ن االأخب����ار الرئي�سة 
خ����الل االأ�سهر املا�سية، حيث ال تزال االأحداث 
املحلي����ة واالإقليمي����ة والدولية تفر�����س نف�سها 

على اأو�سع نطاق يف البالد.
ويف الوق����ت ال����ذي نبح����ث فيه ه����ذه االأحداث 

اليوم، اأود اأن اأبداأ باالأمل:
 • اأمل �سعب بقي متحدًا يف الت�سميم من اأجل 

م�ستقبل اأكرث عداًل وازدهارًا.
اأن تكون  • اأم����ل دول����ة ذات �سي����ادة ترف�����س 
�ساح����ة لل�سراع����ات الت����ي لي�س����ت له����ا عالق����ة 

بها.
ب�سكل جيد  نف�سه  العراق  يجد  باأن  • واالأمل 
يف اأن�س����ب اللحظات من اأجل اإ�سالح �سيا�سي 
حقيق����ي ودائم منذ عقود. بي����د اأنه، ومن اأجل 
حتقي����ق ذلك، ينبغ����ي على الق����ادة ال�سيا�سين 
اأن يرق����وا اإىل م�ست����وى  ومكون����ات ال�سع����ب 
م�سوؤولياته����م: وا�سع����ن م�سلح����ة البلد فوق 

كل اعتبار من اأجل بناء القوة الداخلية.
ويف هذا ال�سدد، من املهم عدم متويه احلقائق 

القا�سية الراهنة.
ي�ستحق الكثر من العراقين ال�سجعان، الذين 
م����ا برحوا يدفعون ثمن����ًا ال ميكن ت�سوره من 
اأجل اال�ستم����اع اإليهم، اأن نعتف باالنتهاكات 

التي ال تطاق التي تعر�سوا لها.
اأعم����ال القت����ل وعملي����ات االختط����اف واأعمال 
والتهي����ب  التخوي����ف  واأعم����ال  العن����ف 
والتهدي����دات. اإن ه����ذه االنته����اكات الفظيع����ة 
حلق����وق االإن�سان ما زالت م�ستمرة وتتعار�س 
م����ع كل ما هو حمتم والئ����ق ولي�س لها مكان 
نظ����ام  اأي  الدميوقراط����ي،  النظ����ام  ظ����ل  يف 

دميوقراطي.
ونع����م وبالطبع، فنحن ن����درك حتديات العمل 
�سم����ن �سياق اأمن����ي متقلب وغام�����س بوجود 
العدي����د م����ن اجله����ات الفاعل����ة. بي����د اأين قلت 
مرارًا وتكرارًا: الدولة هي �ساحبة امل�سوؤولية 
النهائية، ب�سورة ال ميكن اإنكارها، عن �سالمة 

ال�سعب واأمنه.
ولذا فاإنه من املحتم و�سع حد لهذه التجاوزات. 
وباالإ�ساف����ة اإىل ذل����ك، م����ن ال�س����روري تقدمي 
اجلناة اىل الق�س����اء، حيث ينتهي االإفالت من 

العقاب حيث تبداأ امل�ساءلة.
وا�سمح����وا يل اأن اأوؤكد باأن العدالة وامل�ساءلة 
هي م����ن امل�سائل الت����ي تكت�س����ب اأهمية كبرة 
بالن�سب����ة لكث����ر م����ن العراقي����ن ال����ذي فقدوا 
اأحباءه����م اأو �ساهدوه����م ينزف����ون، ال ل�سب����ب 
�س����وى التعب����ر ع����ن اإحباطه����م اأم����ام االآف����اق 
وال�سيا�سي����ة  واالجتماعي����ة  االقت�سادي����ة 

املتدنية.
والب����د م����ن اأن تك����ون العدال����ة وامل�ساءل����ة من 
االأمور امللحة بالن�سبة للدولة العراقية. والبد 
من تعزيز �سيادة القانون، من اأجل تعزيز ثقة 

النا�س.
واالآن، ال�سيد الرئي�س،

كما قل����ت مرارًا وتك����رارًا: مل تظه����ر م�سكالت 
الع����راق ب����ن ليل����ة و�سحاه����ا، ول����ن حتل يف 

حلظة.
اإال اأن اأوق����ات االأزم����ات تخل����ق فر�س����ًا. واآمل 
ب�سدق اأن يدرك القادة ال�سيا�سيون العراقيون 
اأنهم يف هذه اللحظة اأم����ام مفتق طرق، فاإما 
اأن يظل����وا ب����ال ح����راك اأو ي�سخ����رون اأنف�سه����م 
خلدم����ة اأبن����اء وبنات بلده����م. ولكن عل����ّي اأن 

اأقول اإن الفر�سة تت�ساءل ب�سرعة.
وفيما يتعلق االآن مب�ساركة الن�ساء العراقيات 
غ����ر  اأم����ر  فه����و  يف االحتجاج����ات احلالي����ة، 
م�سبوق و�سفح����ة جديدة يف تاري����خ التعبئة 
ال�سعبي����ة الن�سائية يف الع����راق. وينبغي على 

القادة ال�سيا�سين تلبية هذا النداء.
وبالع����ودة اإىل ال�س����ارع: مم����ا ال �س����ك في����ه اأن 
ال�س����ورة االأمني����ة معق����دة وت�سع����ب اإدارتها. 
فق����د �سهدن����ا كيان����ات م�سلحة ات�س����م حتديدها 
وا�سح����ة.  غ����ر  والءات  وذات  بالغمو�����س 
وراأين����ا جماع����ات اأو اأف����راد ي�ستغل����ون غطاء 
املتظاهري����ن ال�سلمين و/اأو الق����وات االأمنية 
لتعكر االأمور وت�سلي����ل اجلمهور واالإ�سرار 
مب�سلحة البالد واإرب����اك امل�سهد والت�سبب يف 

اإ�سابات.
وكل ذلك جزء من واقع العراق ال�سعب.

وكما قال االأمن الع����ام غوتري�س: "اإن العدد 
الكب����ر م����ن اجلماع����ات امل�سلحة الت����ي تعمل 
خ����ارج نط����اق �سيطرة الدولة مين����ع البالد من 

العمل كدولة طبيعية".
ولك����ن يج����در بن����ا التذك����ر باأن����ه لي�����س اأم����رًا 
ميكن للق����ادة ال�سيا�سين االختب����اء خلفه. بل 
عل����ى العك�س، يجب عليهم حل ه����ذه الكيانات 
امل�سلح����ة اأو اإدماجه����ا ب�س����ورة ر�سمية حتت 
ال�سيط����رة الكامل����ة للدول����ة دون اأي تاأخ����ر. 
مبعنى اآخر: ه����ذا االأمر لي�س ع����ذرًا للتقاع�س 

ال�سيا�سي واحلكومي.
واالآن �سيدي الرئي�س،

بع����د 5 اأ�سه����ر م����ن االحتجاج����ات والعديد من 
القتل����ى واجلرحى، ينبغي اأن يك����ون وا�سحًا 
اأن املتظاهري����ن ال�سلمي����ن – مدعوم����ن م����ن 
االأغلبية ال�سامتة – لن يتخلوا عن تطلعاتهم. 
واالآن، ينبغي اأن يكون ذلك هو ال�ساغل االأول 
واالأخر للطبقة ال�سيا�سية – ولكن حتى االآن 

راأينا نتائج قليلة.
تتطل����ب  وا�سح����ة:  اأك����ون  اأن  يل  ا�سمح����وا 
تلبي����ة مطال����ب النا�س جه����دًا جماعي����ًا. واأوؤكد 
م����رة اأخرى اأن����ه ال ميك����ن الأي رئي�����س وزراء 
القي����ام بذل����ك وح����ده. ف����كل ط����رف �سيا�س����ي 

وقائ����د �سيا�سي م�س����وؤول م�سوؤولية كاملة عن 
ا�ستعادة ثقة اجلمهور احليوية يف حكومتهم 

وموؤ�س�ساتها.
ويف نهاي����ة �سهر ت�سرين الثاين املا�سي، اأعلن 
رئي�س الوزراء ا�ستقالته، التي اأقرها بعد ذلك 

الربملان والرئي�س.
جدي����د  وزراء  رئي�����س  ت�سمي����ة  ب����اءت  وق����د 
واملحاوالت الالحقة لت�سكي����ل حكومة جديدة 
بالف�س����ل يف نهاي����ة املط����اف نتيج����ة ال�سق����اق 
معق����د  و�س����ع  اإىل  ذل����ك  اأدى  وق����د  والريب����ة. 
مل يتمك����ن في����ه رئي�����س ال����وزراء املكل����ف م����ن 
احل�سول على التاأييد وا�سع النطاق والكايف 

لت�سكيل حكومته خالل 30 يومًا.
�سهدن����ا  االأخ����رة،  الثالث����ة  االأي����ام  وخ����الل 
ان�سح����اب رئي�����س ال����وزراء املكل����ف – ال����ذي 
وافق عليه الرئي�����س– واإعالن رئي�س حكومة 
باأن����ه  ال�ساب����ق واحل����ايل  االأعم����ال  ت�سري����ف 
�سيتاج����ع ع����ن معظ����م واجبات����ه م����ع مطالبة 
الربملان باإجراء انتخابات مبكرة يف 4 كانون 

االأول من عام 2020.
ود�ستوري����ًا، اأم����ام الرئي�����س 15 يوم����ًا اأخرى 
وتعر�����س  جدي����د،  وزراء  رئي�����س  لت�سي����ح 
حكومته وبرناجمه مرة اأخ����رى اأمام الربملان 
للح�س����ول عل����ى تاأييده. ويف الوق����ت الذي ما 
ت����زال امل�س����اورات ال�سيا�سية م�ستم����رة، يبقى 
ال�سوؤال هو ه����ل �ستتمكن االأحزاب ال�سيا�سية 
م����ن اإيجاد مر�س����ح توافقي جدي����د يف غ�سون 

هذه املدة املحددة.
وم����ن الوا�س����ح اأن ذل����ك يطي����ل من اأم����د حالة 
انع����دام اليقن ويت�سبب يف حتديات كبرة – 

مما يزيد من اإ�سعاف ثقة اجلمهور.
ال�سيد الرئي�س،

ب�سكل اأو باآخر: الطريق اأمامنا ما زال حمفوفًا 
بال�سعوبات.

لق����د ذك����رت اآنفا احلاج����ة امللح����ة اإىل امل�ساءلة 
والعدالة. وهن����اك اأولوية اأخ����رى ق�سوى اأال 
وهي الف�ساد: رمب����ا هو اأكرب م�سدر لالختالل 
الوظيف����ي يف الع����راق، وب����كل اأ�س����ف، �سم����ة 

الراه����ن  ال�سيا�س����ي  االقت�س����اد  يف  اأ�سا�سي����ة 
ومتغلغل يف املعامالت اليومية.

ومن ال�سمات ذات ال�سلة باالقت�ساد ال�سيا�سي 
يف العراق اعتماده على املح�سوبية واملحاباة 
وقد نتج����ت عنه خدمة عام����ة مت�سخمة وغر 
فعالة تعم����ل كاأداة مل�سلحة �سيا�سية اأكرث منها 

خلدمة لل�سعب.
وق����د ي�سف اأح����د املتهكمن "ف�س����اد الرواتب" 
كاأحد اأف�سل �ستاتيجيات التعبئة االنتخابية 
حيث يفيد االإقبال املنخف�س- ب�سكل معاك�س- 
اأولئ����ك الذي����ن ي�سع����ون لتحقي����ق م�ساحله����م 

احلزبية ال�سيقة و/اأو املقاي�سات.
واالآن م����ن امله����م معاجل����ة املنظوم����ة بدقة كما 
هي: كمنظومة ولي�س فقط �سل�سلة من االأفراد 
اأو االأح����داث. كل ر�سوة اأو حماباة تعمل على 

تكري�س الهيكل احلايل.
لذا، ف����اإن االإ�سالح املنهج����ي ال�سامل �سرورة 
ولي�����س هن����اك من يفهم ه����ذا اأكرث م����ن الن�ساء 
والرج����ال العراقي����ن الذين ما زال����ت فر�سهم 
يف حي����اة مزده����رة ناق�س����ة ب�سب����ب منظومة 

تتجاهلهم.
ال�سيد الرئي�س،

الع����راق لي�����س بل����دًا فق����رًا، ب����اأي ح����ال م����ن 
االأح����وال، ولك����ن كم����ا قل����ت: تتاآم����ر امل�سالح 
اخلا�س����ة واحلزبي����ة على حتوي����ل املوارد من 

اال�ستثمارات احليوية الالزمة للم�سي قدمًا.
لقد مولت ثروة العراق النفطية الهائلة نظاما 
ريعيا خاما يقوم بتحويل االإيرادات ال�سخمة 

اإىل رواتب يف قطاعات غر منتجة.
)مث����ل  اخلارجي����ة  العوام����ل  تلق����ي  وبينم����ا 
التوت����رات االقليمية وتذبذب اأ�سع����ار النفط( 
بظاللها على االقت�س����اد الوطني هناك عوامل 
داخلية ميكن للعراق ال�سيطرة عليها مثل احلد 
من البروقراطية، وزيادة ت�سهيالت ممار�سة 
االأعم����ال التجاري����ة، وتعزيز �سي����ادة القانون 
واآلي����ات مكافح����ة الف�س����اد: وم����ن �س����اأن ه����ذه 
التداب����ر جميعه����ا اأن حتفز القط����اع اخلا�س 
املحلي وجتذب يف الوقت نف�سه اال�ستثمارات 

االأجنبية. وهذه خطوات �سرورية لبناء بيئة 
�سحي����ة مالئم����ة لنمو وا�س����ع وتوزي����ع عادل 

وخلق فر�س العمل.
ينبغ����ي عل����ى الع����راق بن����اء البني����ة التحتي����ة 
واإ�سالحه����ا وحتديثه����ا وتو�سي����ع  احليوي����ة 
قاع����دة املوارد للح����د من االعتم����اد على املواد 
الهيدروكربوني����ة. كم����ا تب�سر الزراع����ة كاأداة 
فالنه�س����ة  �س����ار،  خ����رب  – وه����و  لال�ستثم����ار 
الزراعي����ة يف الع����راق، وه����ي مه����د الزراع����ة، 
ل����ن حت�سن فقط م����ن فر�س العم����ل والتما�سك 
االجتماع����ي )وخا�س����ة يف املناط����ق الريفي����ة 
املحررة( ولكن �ستعزز االأمن الغذائي العراقي. 
ويف هذا ال�سي����اق، اأود اأن اأ�سلط ال�سوء على 
املرون����ة االإبداعية لل�سعب العراق����ي، الأننا اإذا 
نظرن����ا اإىل م����ا وراء االح�سائي����ات والهي����اكل 
القانونية، نالح����ظ – يف ال�سارع- الكثر من 
الن�س����اط التج����اري وميك����ن للم����رء اأن يتخيل 
م����ا ميك����ن اأن حتقق����ه روح االبت����كار وري����ادة 
االأعمال اإذا ما حتررت من قيود البروقراطية 

والر�سوة.
ال�سيد الرئي�س،

اإن اأح����د جوان����ب الف�ساد الهامة ه����و التدفقات 
تقت�س����ر  ال  فه����ي  امل�سروع����ة:  غ����ر  املالي����ة 
�سب����ب  اإي�س����اح  يف  امل�ساع����دة  جم����رد  عل����ى 
ا�ستم����رار العراقين يف انتظ����ار توفر الطرق 
العم����ل  وفر�����س  واملدار�����س  وامل�ست�سفي����ات 
القانوني����ة، بل اأنها ت�سه����م اأي�سًا يف املزيد من 
زعزع����ة اال�ستق����رار، م����ن خالل تهيئ����ة قنوات 

متويل اجلرمية املنظمة والتطرف العنيف.
وبالن�سبة للتطرف العنيف، ال ميكننا اأن ننكر 

التهديد املتوا�سل الذي ي�سكله االإرهاب.
على الرغم من هزمية تنظي����م داع�س ميدانيًا، 
اإال اأن����ه وا�س����ل – يف ال�سهري����ن املا�سي����ن – 
حماوالته لزيادة عملياته الع�سكرية يف �سمال 
�سرقي حمافظة دياىل و�سمال العا�سمة بغداد 

ويف مناطق غربي العراق.
ي�سم����ح  اأال  ينبغ����ي  اأن����ه  البي����ان  ع����ن  وغن����ي 
لتنظي����م داع�����س ب����اأن يعي����د تنظي����م �سفوف����ه 

وجتني����د املقاتل����ن. ويف الوق����ت الذي جتري 
في����ه مفاو�سات بناءة ب����ن احلكومة العراقية 
وحلفائها، عق����ب الت�سويت على قرار الربملان 
ب�ساأن تواجد القوات االأجنبية، يوا�سل حلفاء 
العراق تق����دمي امل�ساع����دة للحكوم����ة العراقية 

وموؤ�س�ساتها يف حماربة تنظيم داع�س.
وم����ن الوا�س����ح االآن اأن الدول����ة القوي����ة التي 
تنفرد باحلق احل�سري ال�ستخدام القوة تكون 
اأك����رث قدرة على مواجهة مث����ل هذه التهديدات 
االأمنية املتع����ددة. وبطبيعة احلال، فاإن االأداة 
الت����ي تت�س����م بنف�س الق����در من الق����وة ملجابهة 

التطرف العنيف هي االإن�ساف والعدل.
ال�سيد الرئي�س، وفيما يتعلق بتناول مو�سوع 
احلاج����ة اىل انتخاب����ات ح����رة ونزيه����ة وذات 
م�سداقية. ففي الوقت الذي يعترب فيه "اإعادة 
التهيئة االنتخابي����ة" اأولوية ق�سوى بالن�سبة 
الوا�س����ع واملمنه����ج  ف����اأن االإ�س����الح  للكث����ر- 
واخلروج مبفو�سية انتخابات قوية وم�ستقلة 

�ستربهن على اأنها عوامل حا�سمة.
مفو�سي����ة  �ستحت����اج  اأخ����رى،  وبعب����ارة 
االنتخاب����ات التي �سكلت حديث����ًا اإىل اأن تكون 
اأك����رث اإ�سرارًا على االلت����زام مببادئ ال�سفافية 
وامل�ساءل����ة واال�ستقاللي����ة واملهني����ة ذل����ك اأنها 
ت�سهم يف بناء القدرات املوؤ�س�ساتية للمفو�سية 

وتطلق اال�ستعدادات الفنية االنتخابية.
عالوًة على ذل����ك، ومن اأج����ل تر�سيخ اجلدول 
االنتخاب����ي، هن����اك حاج����ة اىل اإجن����از قانون 
االنتخاب����ات. ويتوج����ب على جمل�����س النواب 
العم����ل عل����ى اإجن����از م����واد عالق����ة وملحة يف 
حتدي����د  وباالأخ�����س  االنتخاب����ات،  قان����ون 
الدوائر االنتخابية وتوزيع املقاعد، على اأمل 
اأن يجع����ل ه����ذا االإج����راء الناخبن اأك����رث قربًا 
م����ن املر�سحن وجعل الن����واب املنتخبن اأكرث 

خ�سوعًا للم�ساءلة اأمام ناخبيهم.
ودع����وين اأنتق����ل هن����ا اإىل العالقة ب����ن بغداد 
واأربي����ل، وعلى الرغم من وج����ود اتفاق اأويل 
م�سجع بن حكومة اإقليم كرد�ستان واحلكومة 
االحتادي����ة ب�س����اأن النف����ط وتقا�س����م العوائ����د، 
فنحن مازلنا بانتظار عق����د اتفاق طويل االأمد 
وم�ست����دام ب�س����اأن ه����ذا املل����ف وكذل����ك ب�س����اأن 

التعاون االأمني و�سنجار.
ال�سيد الرئي�س،

اأعتق����د اأن����ه ميكنن����ا اأن نتف����ق جميع����ًا على اأن 
املناخ املحل����ي واالإقليمي املتقلب كان له تاأثر 
غر عادي عل����ى العراق يف االأ�سه����ر املا�سية. 
ولالإ�س����ارة اإىل م����ا ه����و وا�س����ح، ف����اإن العنف 
ب����ن الدول الذي �سهدن����اه والذي انعك�س على 
جمي����ع اأنح����اء الع����راق يف وق����ت �ساب����ق م����ن 
ه����ذا الع����ام كان مبثاب����ة تهدي����د وا�سح وكبر 
للب����الد. فق����د تغ����ّرت طريق����ة العم����ل وقواعد 
اال�ستب����اك واأ�سب����ح خط����ر ت�سّرف����ات مارق����ة 
م����ن جانب اجلماع����ات امل�سلحة غ����ر وا�سحة 
االرتب����اط م�س����در قل����ق دائ����م. باالإ�ساف����ة اإىل 
التهديد االأمني الفوري فاإن هذا االأمر ي�سرف 
باالنتب����اه ال�سيا�سي البالغ بعي����دًا عن االأمور 
املحلية العاجلة غر املكتملة. ولكن كما ذكرت 
م����ن قبل، يج����ب اأال تطغى التط����ورات االأمنية 

االإقليمية على االأولويات املحلية.
وال�س����وؤال هو ما اإذا كان العراق �سوف يزدهر 
كم����كان لل�س����الم والتفاه����م اأم �سيع����اين كونه 

�ساحًة للمعارك اخلارجية.
ال�سيد الرئي�س،

اأنتق����ل االآن اإىل م�ساأل����ة املفقودي����ن الكويتين 
ورعايا البل����دان االأخرى واملمتلكات الكويتية 

املفقودة مبا يف ذلك االأر�سيف الوطني.
لق����د جت����ّددت االآم����ال يف �سهر كان����ون الثاين، 
عندم����ا مت اكت�ساف بقايا ب�سري����ة جديدة ومت 
ا�ستخراجه����ا من مق����ربة ثالث����ة يف ال�سماوة. 
وعل����ى الرغم م����ن ال�سي����اق الت�سغيلي ال�سعب 
العراقي����ة  الدف����اع  وزارة  اأظه����رت   - للغاي����ة 
تركي����ًزا ي�ستح����ق الثناء على ه����ذا امللف الهام 
عندم����ا ق����ادت جه����ود التنقي����ب مب�ساع����دة من 

جلنة ال�سليب االأحمر الدولية.
ويح����دوين وطي����د االأم����ل يف اأن يثبت حتديد 
الب�سري����ة  البقاي����ا  له����ذه  الن����ووي  احلم�����س 
املكت�سف����ة حديًثا وكذلك تلك الت����ي ال تزال قيد 
الفح�س يف الكويت اأن����ه اإيجابي ويقّرب تلك 
البقايا م����ن عائالت واأقارب الذي����ن فقدوا منذ 

ما يقرب من ثالثن عاًما.
كما اأثَبَتت م�ساهمة اأع�ساء اللجنة الثالثية من 
خالل توفر وحتليل �سور االأقمار ال�سناعية 
وبدعم من معلومات ال�سه����ود، اأهميًة حا�سمًة 
يف حتدي����د مواق����ع ال�سم����اوة. واأوّد اأن اأدعو 
جمي����ع اأع�س����اء اللجن����ة اإىل موا�سل����ة دعمهم 
الثابت للجهود اجلارية ملواقع الدفن املحتملة 

االأخرى.
ال�سيد الرئي�س،

يف اخلتام كنت اأن����وي اإنهاء اإحاطتي بكلمات 
يحّفها االأمل ولكن ا�ستمرار اجلمود ال�سيا�سي 
واالن�سق����اق – الذي يقود اإىل مزيد من ال�سلل 
يف عملي����ة �سنع الق����رار، لالأ�سف ال يبعث على 
التف����اوؤل الف����وري. اإذ ال ي����زال البل����د و�سعب����ه 

ٌيدفعان اإىل املجهول.
املتك����رر  النم����ط  ف����اإن  ذل����ك،  اىل  باالإ�ساف����ة 
للجل�س����ات الربملاني����ة الت����ي ف�َسَلت يف حتقيق 
الن�س����اب القان����وين ه����و عك�����س م����ا حتتاج����ه 
البالد وبخا�س����ة خالل فتة االأزمة ال�سيا�سية 
احل����ادة. فالتفوي�س االأ�سا�س����ي ملمثل ال�سعب 
املنتخ����ب ه����و: اأن يك����ون حا�س����را واأن يت����م 
ح�ساب����ه ب����ن احلا�سرين م����ن الربملانين واأن 

ي�سّوت على القرارات.
وكم����ا قلت يف امل����رة املا�سية: ميك����ن من هذه 
االأزم����ة ال�سيا�سي����ة امل�ستم����رة اأن يظهر عراق 
اأك����رث عداًل واأقوى واأكرث ق����درة على املواجهة 
بطبيعته. ولكن مرة اأخرى ولكي يتحقق ذلك: 
�سيَتع����َن عل����ى الق����ادة ال�سيا�سي����ن الت�سرف 
ب�سرع����ة واأن ي�سعوا م�سلح����ة البالد فوق كل 

اعتبار.
كما يجب على العراقي����ن وميكنهم اأن يجدوا 
املجتم����ع  اأن  يدرك����وا  واأن  التن����وع  يف  ق����وة 
املتما�س����ك اأكرث ق����ّوًة واأكرب ثمن����ًا من جمموع 

اأجزائه.
اإن عملي����ة اإخم����اد احلرائ����ق - الواح����د تل����و 
االآخر- لي�ست �ستاتيجية الأنه يجب االنتقال 
م����ن اإدارة االأزم����ات امل�ستم����رة اإىل ال�سيا�سات 
الق����درة عل����ى  امل�ستدام����ة وامل�ستق����رة وبن����اء 
املواجه����ة م����ن خ����الل اإ�س����الح نظام����ي وا�سع 
وعميق. وكما هو معروف: يف نهاية املطاف، 
�سي����ادة الرئي�س، الق����وة يف الداخل هي �سرط 

اأ�سا�سي للقوة يف اخلارج.

اأكدت اأن اجلماعات امل�سلحة متنع ا�ستمرار احلياة يف العراق
بال�سخارت ملجل�س الأمن: املحتجون العراقيون لن يتخلوا عن تطلعاتهم
 ي��ن��ب��غ��ي الع���������راف ب���الن���ت���ه���اك���ات ال���ت���ي ي���ت���ع���ر����ض ل���ه���ا ال���ع���راق���ي���ون

قالت ممثلة الأمني العام لالأمم املتحدة يف العراق جينني بال�سخارت يوم ام�ض الثالثاء اإن املحتجني العراقيني لن يتخلوا عن تطلعاتهم التي يتظاهرون ب�ساأنها 
منذ ت�س��رين الأول/اأكتوبر املا�س��ي. واأ�سافت بال�س��خارت خالل اإحاطة ملجل�ض الأمن الدويل حول العراق، اإنه "يجب العراف بانتهاكات حقوق الإن�سان التي 
يتعر�ض لها العراقيون"، م�س��ددة باأنه "على الدولة حماية املتظاهرين، وحماكمة مرتكبي النتهاكات". واأ�س��ارت اإىل اأن "هناك جمموعات م�سلحة خارج نطاق 

الدولة العراقية متنعها من العمل ب�سورة طبيعية"، منوهة اإىل "وجوب حل املجموعات امل�سلحة غري ال�سرعية يف العراق".

 متابعة الحتجاج 

اكد متظاه���ر، ام�س، ان 3 �سخ�سيات ي�سعون 
لط���رح انف�سهم بانهم ممثل���ن عن املتظاهرين 
ام���ام رئي����س اجلمهوري���ة برهم �سال���ح، وان 
ه���وؤالء الثالثة يتلقون دعما م���ن نائبة �سابقة 

يف  االمركي���ة  اجلامع���ة  يف  وحما�س���را 
ال�سلمانية.

ان  "بلغن���ا  ل�)االحتج���اج(:  متظاه���ر  وق���ال 
مهن���د  القان���وين  وه���م  �سخ�سي���ات  ث���الث 
نعي���م، واال�ست���اذ اجلامعي كاظ���م ال�سهالين، 
وال�سيدالين ع���الء الركابي يلتق���ون برئي�س 

اجلمهورية ويطرح���ون انف�سهم كممثلن عن 
املتظاهري���ن، اإال ان ه���وؤالء ال ميثل���ون �سوى 
انف�سه���م"، م�سيفا "ال ميك���ن اختزال �ساحات 
االحتج���اج بث���الث �سخ�سيات تط���رح نف�سها 
ملواقع �سيا�سية رغبة باحل�سول على منا�سب 

كا�ستثمار حلركة االحتجاج".

الثالث���ة  ال�سخ�سي���ات  "ه���وؤالء  ان  واو�س���ح 
ب���داأوا بت�سكي���ل حرك���ة �سيا�سي���ة يف حماولة 
ال�ستثمار �ساحات االحتجاج بدعم من �سروق 
العبايج���ي النائبة التي ف�سل���ت يف احل�سول 
الربملاني���ة  ال���دورة  يف  نياب���ي  مقع���د  عل���ى 
احلالي���ة، واي�س���ا بدع���م م���ن عب���د الرحم���ن 

اجلب���وري الذي يعمل حما�س���را يف اجلامعة 
االمركية يف ال�سليمانية، وكان �سابقا ي�سغل 
موق���ع من���دوب �سن���دوق دع���م الدميقراطي���ة 

االمركي يف العراق".
وا�سار املتظاهر الذي رف�س الك�سف عن ا�سمه، 
اىل ان "ه���وؤالء الثالث���ة وعرابيه���م ي�سع���ون 

لفر�س هيمنتهم على �ساحات التظاهر ومترير 
م�ساريعه���م ال�سيا�سية من اأجل احل�سول على 
املواقع ال�سيا�سية له���م ولعرابيهم"، الفتا اىل 
ان "ه���ذه ال�سخ�سيات بداأت تفقد تاأييدها يف 
�ساح���ات التظاه���ر ب�سبب رغبته���ا يف حتقيق 

طموحات �سخ�سية". 

م�س��ادر ل�)الحتج��اج(: الركاب��ي وال�سه��الين ونعي��م ل ميثل��ون املتظاهري��ن
�ساحات الحتجاج قدمت معايري ومل تر�سح اأ�سماء 
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 عالء ح�سن

واخل����رباء  ال�سيا�سي����ن  املحلل����ن  ق����راءات  خ����ارج 
ال�ستاتيجي����ن املتعلق����ة بت�سخي�س اأ�سب����اب االأزمات 
وامل�ساكل االأمنية، هن����اك من ينظر اإىل الدول املدرجة 
�سمن ت�سنيف العامل الثالث من زاوية اأخرى فوجود 
مكب����ات النفايات يف �س����وارع العا�سمة ، يعني اأن تلك 
الدولة قذرة ، يعاين �سعبها م�ساكل �سحية ، االأمرا�س 
منت�س����رة ، وامل�ست�سفيات ميدان وا�سع لن�ساط القطط 
،ت�س����ارك الراقدي����ن يف الرده����ات طعامه����م ، يف ه����ذه 
ال����دول تكون ت�سريحات امل�سوؤول����ن اأكرث من اأفعالهم 
، نخبها ال�سيا�سية من�سغل����ة ب�سراع تو�سيع نفوذها ، 
وبرملانها ي�س����م جنوم الف�سائي����ات حلر�سهم ال�سديد 
على االإطاللة اليومية عرب �سا�سات ف�سائيات اأحزابهم 
املدعوم����ة م����ن امل����ال والرزق احل����الل ،وم����ن تربعات 
اأع�س����اء واأن�سار التنظيم ال�سيا�س����ي �ساحب القاعدة 
ال�سعبي����ة املليوني����ة ، بح�سب مزاعم زعم����اء وقيادين 
احتلوا امل�سهد العراقي وبجهودهم اجلبارة ، و�سلت 

البالد اإىل منزلق خطر .
هن����اك زاوي����ة اأخ����رى تنظر لل����دول فت�سبهه����ا بالن�ساء 
، الدول����ة امل�ستق����رة �سيا�سي����ًا واأمني����ًا ، اخلالي����ة م����ن 
االأزم����ات ، وقانونه����ا ي�س����ري عل����ى اجلمي����ع ومتتل����ك 
موؤ�س�س����ات ر�سينة ، تكون غني����ة وجذابة وذات قوام 
مم�س����وق ي�س����ر الناظري����ن ، متتل����ك �سداق����ات وا�سعة 
،و�سخرت ثرواتها بالعمران والبناء وحتقيق التنمية 
االقت�سادية والب�سري����ة فاأ�سبحت دواًل مانحة ، وعلى 
فر�سي����ة ت�سبي����ه ال����دول بالن�ساء ال توج����د يف املنطقة 
العربي����ة اإال با�ستثناءات قليلة جدًا دولة ينطبق عليها 
الو�س����ف ، فه����ي تعي�����س يف اأو�ساع مزري����ة ، ومتتلك 
الل�سان الطويل يف توجيه االتهامات ، وغالبًا ما تعلق 
اأ�سب����اب ف�سلها على �سماع����ة املوؤام����رات ال�سهيونية ، 

و�سرقة ثرواتها من الدول اال�ستعمارية .
يف �سنوات اندالع احلرب الباردة ،اأ�س�ست حركة عدم 
االنحي����از ، لتك����ون بعيدة عن �ساح����ة ال�سراع الدويل 
، وبرحي����ل الزعم����اء راف�سي االنحي����از والدخول يف 
حم����اور �سرقية وغربي����ة ، ا�سطرب����ت املعادلة ، برزت 
ق����وى اإقليمية ،ا�ستطاعت تو�سي����ع نفوذها يف املنطقة 
اأزم����ات  فخلف����ت  وكب����رة  �سغ����رة  كل  يف  ،تدخل����ت 

م�ستع�سية ونزاعات م�سلحة.  
الع����راق اأكرث دول املنطق����ة يعاين التدخ����ل اخلارجي 
على الرغم من ارتفاع االأ�سوات املطالبة باحلفاظ على 
عذرية ال�سيادة الوطني����ة ، احلكومات املتعاقبة ولدت 
برعاي����ة واإ�س����راف خارجي ، على ه����ذه القاعدة ت�سر 
العملي����ة ال�سيا�سي����ة ،وم����ن نتائجه����ا تراك����م النفايات 
ب�س����كل ين����ذر بكارثة تل����وح باالأفق.�ساح����ات التظاهر 
�سطبت على جميع االأح����زاب املعروفة بوالئها جلهات 

خارجية ، الإنقاذ البالد من نفايات ال�سيا�سين.

نفايات �سيا�سية

بالمكشوف 

 علي فائز
 

من���ذ الي���وم االأول على ب���دء االحتجاجات 
كان   ، االأول  ت�سري���ن  مطل���ع  الع���راق  يف 
هن���اك العدي���د من معار����س الكت���اب التي 
ينظمه���ا ال�سباب املحتج يف كل املحافظات 
اإن  عن���ه،  يقول���ون  م���ا  وه���و  املنتف�س���ة، 
ي�ساحب���ه  اأن  ب���ّد  ال  ال�سيا�س���ي  التغي���ر 
الف���رد  م�ست���وى  عل���ى  الفك���ري  التغي���ر 
واجلماعة، ومل يقت�سر االأمر على معار�س 
الكت���اب، ب���ل هناك الكث���ر م���ن الفعاليات 
املو�سيق���ى  كع���زف  االأخ���رى،  الثقافي���ة 
واإقامة االأم�سي���ات ال�سعرية، والر�سم على 

اجلدران والندوات احلوارية.
يف مدين���ة الديوانية الت���ي تبعد عن بغداد 
حوايل 180 كيلو متًا، كان لتلك الفعاليات 
ح�سوره���ا الدائم يف �ساحة ال�ساعة، وهي 
املكان املخ�س����س لالعت�سام والتظاهر، اإذ 
�سه���دت ال�ساح���ة م�ساء اجلمع���ة 28�سباط 
، مهرج���ان "اأن���ا ثائ���ر.. اأن���ا اق���راأ"، وهو 
املهرجان االأول من نوعه؛ حيث مت توزيع 
اأكرث من األف كت���اب جمانًا، و�سط ح�سور 
جماه���ري كب���ر �س���م االأدب���اء والكت���اب 

واالإعالمين، ف�ساًل عن ح�سور ال�سباب.
فيم���ا �سم املهرجان فعالي���ات ثقافية وفنية 
اأخ���رى متثلت بع���زف املو�سيق���ى، واإقامة 
اأم�سي���ة �سعري���ة، اإذ الق���ى جمموع���ة م���ن 
ال�سع���راء ق�سائ���ًدا من وح���ي احتجاجات 

ت�سرين االأول.
باالإ�سافة اإىل عر�س م�سرحي حمل عنوان 
)اأوالد ثن���وة( ن�سب���ة اإىل وال���دة املتظاهر 
يع���د  وال���ذي  ال�س���راي  �سف���اء  املقت���ول 
اأيقون���ة للتظاهرات العراقي���ة. "كل اأحرار 
الع���راق هم اأوالد ثنوة، تل���ك االأم العراقية 
االأ�سيل���ة"، هذا م���ا يقول���ه امل�سرحي اأمر 
الط���ريف   مبيًن���ا اأن "مهرج���ان )اأنا ثائر.. 
اأن���ا اقراأ( فت���ح لنا الباب لتق���دمي عرو�سنا 
امل�سرحية بكل حري���ة دون تقييد من اأحد، 
ف�س���اًل عن ذل���ك، فاإن ح�سورن���ا بن �سباب 
ت�سري���ن له طع���م خا����س ون�سع���ر بالفخر 
اأن نك���ون بينه���م ونق���دم لهم م���ا ن�ستطيع 

تقدميه". 

تاب���ع الط���ريف اأن "�ساح���ة االحتجاج هي 
املكان املنا�سب لعر�س اأعمال كهذه، ت�سلط 
ال�س���وء عل���ى الواق���ع العراق���ي، وتوج���ه 
ر�سالة حادة و�سريحة لكل فا�سد كان �سببًا 
فيما و�سلنا اإليه"، وحول م�سرحية "اأوالد 
ثنوة" يق���ول الطريف "اإنها جاءت حماكاة 
للواق���ع العراق���ي املاأ�ساوي ال���ذي نعي�سه 
لي�س م���ن بداي���ة التظاهرات فق���ط بل اإىل 
ما قبلها، وحاولنا االإجابة من خالل العمل 
امل�سرح���ي؛ مل���اذا اأ�سب���ح ال�س���راي رم���زًا 

واأيقونة لالحتجاجات؟". 
عل���ى الرغ���م م���ن االتهام���ات الت���ي يق���ول 
حمتج���ون اإن "اإع���الم ال�سلط���ة" ي�سوقه���ا 
�سده���م من قبي���ل حماربة العل���م واملعرفة 

وتعطيل املدار�س وعرقلة الواقع الثقايف، 
اإال اأنه���م يحاول���ون يثبت���ون عك����س ه���ذه 
االتهامات، وهو ما اأكده حممد رحمن، اأحد 
املنظم���ن ملهرجان "اأن���ا ثائر.. اأن���ا اأقراأ". 
يق���ول رحمن يف حدي���ث ل�"االحتجاج" اإن 
"ه���ذا املهرج���ان ج���اء امت���دادًا للفعاليات 
الت���ي ح�سل���ت يف �ساحة االحتج���اج مثل 
الر�س���م عل���ى اجل���دران واإقام���ة الن���دوات 
الفكري���ة ومعار�س الكت���اب الدائمة ف�ساًل 
التنظي���ف وحم���الت جم���ع  ع���ن حم���الت 

االأموال للعوائل املتعففة".
اأك���د رحم���ن اأن "ر�سالتنا �سلمي���ة ور�سالة 
وع���ي وتغير وبناء، ومهم���ا حاول اإعالم 
�سيطن���ة  يف  به���ا  يت�س���ل  وم���ا  ال�سلط���ة 

ب�ست���ى  ال�سب���اب  واته���ام  االحتجاج���ات 
الته���م، فاأنه���م �سيالقون ف�س���اًل ذريعًا؛ الأن 
الواق���ع يثب���ت خالف ذل���ك"، واأ�س���اف اأن 

"ال�سب���اب لديه���م القدرة عل���ى �سناعة ما 
يعجزون ع���ن �سناعت���ه، واأق�سد مروجي 
االإ�ساعات الت���ي ت�سته���دف املتظاهرين"، 

مت�سائ���اًل "ه���ل باإمكانه���م اإقام���ة ن�ساطات 
ثقافي���ة وفني���ة ترتق���ي بالواق���ع وتخ���دم 

الثقافة والعلم والفن؟". 
اأ�سار رحم���ن اإىل اأن "الفعالي���ات الثقافية 
الت���ي �سهدته���ا �ساحات االحتج���اج اثبتت 
للع���امل اأن الوعي قائًدا فعاًل، ولي�س جمرد 
كلم���ات، فال�سباب العراقي حم���ب للقراءة 
وحت�سي���ل املعرف���ة وي�ستح���ق اأن يعي�س 

ب�سعادة و�سالم". 
معت�س���م ح�سن، وه���و طال���ب جامعي من 
للمهرج���ان،  احلا�سري���ن  املتظاهري���ن 
و�س���ف مهرج���ان "اأن���ا ثائ���ر.. اأن���ا اأقراأ" 
ب�"الث���ورة الثقافية"، قائ���اًل "اإننا بحاجة 
اإىل مث���ل هكذا مهرجانات ت�سهم يف تنمية 
الوع���ي" موؤك���دًا  " اأن "التغير ال�سيا�سي 
ال ب���د اأن ي�ساحب���ه التغي���ر االجتماع���ي 
والفك���ري، وذل���ك يتم من خ���الل االهتمام 
واإقام���ة  والفني���ة،  الثقافي���ة  بالفعالي���ات 
احلوارات والن���دوات الفكرية، خ�سو�سًا 
يف �ساح���ات االحتجاج الت���ي ت�سم �سبابًا 
يطمح���ون للتغير ولديه���م احل�س العايل 

بامل�سوؤولية". 
"اأمتن���ى اأن تك���ون ه���ذه  اأ�س���اف ح�س���ن 
املهرجان���ات يف كل �ساح���ات االحتج���اج 
العراقي���ة  املحافظ���ات  ت�سهده���ا  الت���ي 
االأخ���رى فهذا �سيبعث بر�سال���ة اأن ثورتنا 
ث���ورة وعي وحمبة، �سد اجلهل والتخلف 

والقتل واالإرهاب". 

 متابعة الحتجاج 

�سهدت الحتجاجات  ال�سعبية 
في بغداد وبع�ض المحافظات 

التي تجددت  في الأيام 
الما�سية ، والتي عبر فيها 

المحتجون عن رف�سهم تكليف 
رئي�ض وزراء غير م�ستقل، 

اإ�سابة عدد من المتظاهرين 
في �ساحة الخالني ببغداد 
خالل عمليات كر وفر مع 

عنا�سر الأمن، فيما اختطف 
مجهولون نا�سطة في النجف.

وجتم���ع ع�س���رات املتظاهري���ن يف �ساحتي 
هتاف���ات  واأطلق���وا  واخل���الين،  التحري���ر 
ترف����س اأي مكلف جدي���د برئا�سة احلكومة 
اإن مل يكن م�ستق���اًل، كما هتفوا �سد عنا�سر 

ال�سغب التي تتعمد قمع املحتجن.
ف���اإن  اخلزاع���ي،  �سج���اد  للنا�س���ط  ووفق���ًا 
"عنا�س���ر االأمن هاجموا املحتجن بقنابل 
الغاز وبنادق ال�سيد يف �ساحة اخلالين، ما 
اأ�سفر عن اإ�سابة 4 منهم ببنادق ال�سيد، مت 
نقلهم اىل م�ست�سفى الكندي لتلقي العالج"، 
م�س���رًا اىل اأن "عملي���ات ك���ر وف���ر وقع���ت 
يف ال�ساح���ة، فيما عنا�س���ر االأمن اليزالون 

موجودين قربها".
حلق���وق  العلي���ا  املفو�سي���ة  ك�سف���ت  فيم���ا 
االإن�سان يف العراق، اأم�س الثالثاء، )3 اآذار 
2020(، م�س���ر النا�سطة املدنية املخطوفة 

رنا عبد احلليم ال�سميدعي.
وق���ال ع�س���و املفو�سية اأن����س العزاوي يف 
ت�سري���ح اعالم���ي  اإن "املفو�سي���ة وجه���ت 
مكتبه���ا يف حمافظة النج���ف مبتابعة االأمر 
والتحق���ق من���ه ب�س���كل كام���ل، م���ن خ���الل 

التن�سيق مع �سرطة املحافظة".

واأو�سح اأن "املعلوم���ات الواردة من هناك 
ت�س���ر اإىل اإط���الق �سراحه���ا ليل���ة اأم����س"، 
مبين���ًا اأن "الغالبية العظمى من املختطفن، 
وبع���د اط���الق �سراحه���م، ال يعلن���ون هوية 

اجلهة التي خطفتهم".
"ا�ستخب���ارات  اأن  اىل  الع���زاوي  واأ�س���ار 
النجف اأكدت ع���دم ت�سجيل حالة اختطاف، 
وقالت اإن ما ن�سر هو جمرد ترويج من قبل 

مواقع �ساحات االعت�سام يف املحافظة".
املطل���ق  املختطف���ن،  اأغل���ب  اأن  ي�س���ار اىل 
اىل  بب���الغ  التق���دم  يرف�س���ون  �سراحه���م، 
ال�سلطات احلكومية، خ�سية انتقام اجلهات 

امل�سلحة منهم.
وكان  جمهول���ون يف حمافظ���ة النج���ف  قد 
اختطفوا اأم�س االأول النا�سطة بالتظاهرات 
ال�سعبي���ة رنا عب���د احلليم، الت���ي تعمل يف 
جم���ال االإع���الم، وق���ال م�س���وؤول اأمن���ي يف 
املحافظ���ة  "، اإن "عملي���ة االختط���اف متت 
بعد غروب ال�سم����س، وقد نفذها جمهولون 
ي�ستقل���ون عجلت���ن )عربت���ن( ويحمل���ون 
م�سد�س���ات، واقت���ادوا النا�سط���ة اىل جه���ة 
جمهول���ة"، مبين���ا اأن "ق���وات اأمنية عممت 
عملي���ات  وب���داأت  ال�سيارت���ن،  اأو�س���اف 

تفتي�س بحثًا عنها".
عرف���ت  املختطف���ة  اأن  نا�سط���ون  واأك���د 
بانتقاداتها لالحزاب ال�سيا�سية وخ�سو�سًا 
الديني���ة ، وقالت النا�سط���ة نور يف تغريدة 
له���ا "اختط���اف النا�سط���ة واالإعالمي���ة رنا 
عبد احلليم، هذا الي���وم من منطقة احلنانة 
م���ن اأمام حمل االأبرار، بع���د االعتداء عليها 
بال�سرب من قبل ملثمن ثم خطفها ب�سيارة 

نوع بيك اأب" .
وجت���ددت التظاه���رات ال�سعبي���ة يف بغداد 
والعدي���د م���ن امل���دن ، الت���ي اأك���دت رف�سها 
تكليف اأي �سخ�سية غ���ر م�ستقلة مبن�سب 
رئي����س احلكوم���ة. و�سه���دت حمافظ���ة ذي 

ق���ار تواف���د مئ���ات املتظاهري���ن اإىل �ساحة 
احلبوب���ي يف مدين���ة النا�سري���ة مرددي���ن 
هتاف���ات تنتقد اأح���زاب ال�سلط���ة، جمددين 
و�سعوه���ا  الت���ي  بال�س���روط  التزامه���م 
ل�سخ�سية رئي�س الوزراء، والتي من اأهمها 
اأن يك���ون م�ستقاًل وغ���ر مرتبط لالأجندات 

اخلارجية.
كما اأكد مئات املتظاهرين، يف مدينة احللة   
ا�ستمرار التظاه���رات املطالبة باإنهاء حقبة 
حكم االأحزاب، م�سددين على اأن التظاهرات 
�ست�ستم���ر حتى حتقيق املطالب والتي منها 
تر�سيح �سخ�سية م�ستقلة لرئا�سة الوزراء. 
و�سه���دت التظاهرات ان�سمام الع�سرات من 
الك���وادر التدري�سي���ة اإىل �ساحة االعت�سام، 

معربين عن دعمهم للتظاهرات ال�سلمية.
كم���ا خرج املئات من اأهايل حمافظة املثنى، 
بتظاهرة كب���رة يف مدينة ال�سماوة )مركز 
املحافظة( و�سط دع���وات وهتافات ترف�س 
االختط���اف  وجرائ���م  احلكوم���ي  القم���ع 
واالغتيال الت���ي تنفذها امللي�سيات، كما دعا 
املتظاهرون اإىل االلت���زام ب�سروط �ساحات 

التظاهر بتكليف رئي�س وزراء جديد.
املطالب���ات ذاته���ا اأطلقها اأي�س���ًا متظاهرون 
يف حمافظ���ات الب�سرة والنج���ف وكربالء 
�سه���دت  والت���ي  ومي�س���ان،  والقاد�سي���ة 
تظاه���رات مماثل���ة، و�س���ط انت�س���ار اأمن���ي 
عل���ى  للت�سيي���ق  وحم���اوالت  م�س���دد، 

االحتجاجات.

اإ�سابة متظاهرين في بغداد  

حقوق الإن�سان تك�سف م�سير النا�سطة المخطوفة رنا ال�سميدعي

العت�سام �ساحة  في  مجانًا  كتاب   1000 اقراأ"..  اأنا  ثائر..  "اأنا 
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عد�سة: حممود روؤوف

 عبا�ض العلي

لن نتوقف ولن نعود عن طريق الخال�س مهما دفعنا من ت�سحيات 
ج�سام على الطريق المر ولي�س اأخرها اأحمد عبد ال�سمد وال�سهيد 
�سفاء غالي �سهي����دي االإعالم وال�سحافة، هذا ق�سم ال�سباب وعهد 
الثائرين الذي ال ننكل عنه وال ن�ساوم فيه، وبداية لهزيمة الغرباء 
اأدوات القت����ل الجبان����ة المتمر�سة عل����ى الذل واله����وان ومحاربة 
االأك����رم من في الوجود، في كل ميادي����ن الحراك ال�سعبي وفي كل 
ال�ساحات جذوة الث����ورة متقدة و�ستحرق كل الفا�سدين اليوم اأو 
غدًا ال ينفع عند النزال معذرة وال ي�سفع تبرير، ال�سعب قال قولته 
ورفع����ت ال�سحف ع����ن كاتبيها وم�ست االأقدار حي����ث ت�ساء اإرادة 
ال�سهداء، فاأما الن�سر مكل����اًل بالغار واأما الحرية الحمراء ترفرف 
فوق �سماء بل����دي، ال يفهمون وال يعلمون اأن ال�سم�س اإذا اأ�سرقت 
�ستك�س����ف كل دناءته����م وذلهم وجبنهم وعاره����م االأبدي، وها هي 
تبا�سي����ر خي����وط الفج����ر تن�سج م����ن حرير راي����ة الع����راق الجديد 
وعليه����م اأن يبحثوا عن مالذ تقيهم من غ�سبة العراق ال�سيد، واإن 

كنت ال اأظن اأن هناك مالذًا يع�سمهم من هول ما يوعدون.
لي����س جدي���دًا وال مفاجئًا لن���ا اأن يتك���رر الم�سهد الماأ�س���اوي يوميًا 
وتح���ت اأنظ���ار ال�سلط���ة واأقول اأي�سا تح���ت حمايته���ا واإن اأنكرت، 
فمن���ذ اأن خ���رج العراقي���ون اأوال �س���د االأحتالل االأمريك���ي وبعدها 
�س���د الف�ساد والفا�سدين ومن ثم تحت عن���وان عدم تدخل االأخرين 
ف���ي �سوؤونن���ا �سق���ط المئ���ات ب���ل االأالف م���ن �سبابنا �سرع���ى كلمة 
الح���ق دون اأن تتمك���ن هذه ال�سلط���ة وتتجراأ لتقول م���ن القاتل، اأو 
تق���وم بواجبها االأ�سا�س وف���ي كل مرة ت�سجل �س���د مجهول معلوم 
لديه���ا اإن لم تكن هي القاتلة الماأجورة لغيرها، مرة بعنوان ت�سكيل 
لج���ان تحقيقية للك�سف عن مالب�سات الحادث ثم تطمر الق�سية اإلى 
اإ�سعار اأخر، ومرة تحت عنوان الطرف الثالث الذي يتح�سن خلف 
خطوط قواتها القمعية وبحمايتهم، ومرة تن�سى حتى اأن تعلن عن 
اأ�سطوانته���ا الم�سروخ���ة الأنها فهم���ت اأن كالمها ال يعن���ي �سيئًا وال 

يغير من قناعة ال�سعب اأنها هي التي تفتلهم بدم بارد.
لكن ال�س���وؤال المطروح على اأغبياء ال�سلط���ة وجزاريها وقواتها 
القمعي���ة المتوح�س���ة التي ال ذرة في �سميرها م���ن �سرف وغيرة 
عل���ى الوط���ن وخ���وف من الل���ه، هل نج���ح اأح���دا قبلكم ف���ي قتل 
�سع���ب باأكمل���ه الإ�س���كات �س���وت الحق؟، واأي���م الله ث���م واأيمه لو 
اأ�سطف���ت �سفوفكم �سف���ا بعد �سف واأطلقت���م كل ر�سا�س العالم 
عل���ى �س���دور الث���وار �سياأتي الوق���ت الذي ل���ن ترحمك���م الدماء 
الطاه���رة و�ستنظ���ف االأر�س التي كرمها الل���ه بتكريمه منكم كما 
ينظف البيت من قمامة القاذورات، فكونوا ما تكونوا واأب�سروا 
اأمركم جيدًا اإننا قادمون مهما علت م�ستويات العنف والجريمة، 
لنقت����س من كل باغ وطاغ �سم���ت اأو اأباح ت�ستر اأو اأجهر ف�سيان 
االأمر عندنا اأن المجرم مهما تفرعن �سيكون اأدنى من عقرب تحت 

اأحذية ال�سعب.

لن تتوقف الثورة
 متابعة الحتجاج

  
تنّوعت امل�سارك����ة الن�سوّية بالتظاهرات 
بتق����دمي خمتل����ف اخلدم����ات اىل جان����ب 
املطالب����ة بحقوقهن امل�سروع����ة، فقد برز 
ع����دد كب����ر م����ن املتطوع����ات يف �ساح����ة 
التحري����ر، فمنهن من �ساع����د يف اإ�سعاف 
اجلرحى وت�سمي����د امل�سابن، واأخريات 
قم����ن بتح�س����ر الطع����ام للمتظاهري����ن، 
والبع�س االآخر اأ�سهمن بتنظيف ال�سارع 
وجم����ع القمام����ة، وهن����اك م����ن اجته����دن 
ب�سب����غ االأر�سفة وغرها م����ن الفعاليات 
الت����ي الق����ت تقدي����رًا واحتامًا م����ن قبل 

املجتمع.
خ����الل جولتنا يف �ساح����ة التحرير راأينا 
فتي����ات بعمر الزهور اأم����ام خيمة ن�سبت 
عل����ى اأح����د االأر�سفة يحمل����ن اال�سعافات 
بقناب����ل  للم�ساب����ن  لتقدميه����ا  االأولي����ة 
الغ����از م�سي����ل الدم����وع، وك����ن حا�سرات 
ب�سكل يومي لياًل ونهارًا منهن الطالبات 
يف املرحل����ة ال�ساد�س����ة يف كلي����ة الط����ب 
- جامع����ة النهري����ن يرتدي����ن ال�سدري����ة 
البي�س����اء متطوع����ات يحمل����ن االأدوي����ة، 
لغ�س����ل  امللح����ي  املتع����ادل  واملحل����ول 
العيون، والقطرات، ومعقمات اجلروح، 
املتظاهري����ن  ب����ن  يتجول����ن  واأخري����ات 
لتوزي����ع الكمامات حلمايته����م من روائح 
الغ����ازات املنبثقة م����ن القنابل، فقد اأكدت 
الدكت����ورة )�س����وؤدد باب����ان( عل����ى توفر 
امل����واد الطبية من خالل جم����ع التربعات 
من الطلبة واال�سات����ذة ملعاجلة اجلرحى 
وت�سميدهم بعناية فائقة قلما جندها يف 
امل�ست�سفي����ات. واأو�سحت هن����اك تنظيم 
الت����وك  اأو  االإ�سع����اف  �سي����ارة  بدخ����ول 
توك الإنق����اذ امل�سابن ب�س����كل �سريع بن 

احل�سود الب�سرية الكبرة .
بينما �ساركت الطالبة �سهى فا�سل حمنة  
كلي����ة التمري�����س براأيها قائل����ة: وجودي 
هن����ا م����ن اأج����ل م�ستقب����ل �سبابن����ا، فق����د 
تع����ب جيلنا نف�سي����ًا، ولك����ن ال باأ�س طاملا 
اإ�سرارنا جاء من اأجل التغير �سيتحقق 
حلمنا اإن �ساء الله، م�سيفة وجود املراأة 
يف املظاه����رات مثل فارقًا مهم����ًا واأعطى 

دافع����ًا لالإخ����وة املحتج����ن، فق����د �ساركت 
الطبي����ة  امل�ساع����دات  بتق����دمي  متطوع����ة 
�سع����رت  لكنن����ي  واال�سعاف����ات االولي����ة، 
باحل����زن كث����رًا عندما ا�سيب����ت زميلتي 
بالغ����از امل�سي����ل للدموع خ����الل وجودها 
بالق����رب م����ن ج�س����ر اجلمهوري����ة ونقلت 

على اإثرها للم�ست�سفى.
فيم����ا �سع����رت زميلته����ا )�سح����ى �سام����ي 
العبي����دي(: بالف����رح م����ن وج����ود مئ����ات 
الن�س����اء ب����ن املتظاهري����ن م����ن خمتل����ف 
االأعمار والطبق����ات الثقافية، �سواء ممن 
�ساركن بالتربعات اأو دعمن املتظاهرين 
االجتماع����ي،  التوا�س����ل  مواق����ع  عل����ى 
وقد جعل����ت الرجل يدرك اأّنه����ا موجودة 
حي����ث مل يع����د هن����اك ف����رق ب����ن متظاهر 
ومتظاه����رة، م�سيف����ة لق����د اأ�سهم����ت م����ع 

زميالتي باالعمال اخلدمية ب�سكل يومي 
لنبّن للعامل اأّننا �سعب متح�سر.

خيم����ة  ن�س����ن  مدني����ات  نا�سط����ات 
للم�ساع����دات االأولي����ة مب�سارك����ة عدد من 
املنظم����ات تربع����ن ب����اإدارة ه����ذه اخليمة 
وتوفر قناين املياه، وامل����واد الغذائية، 
واالأغطية، وجتهيز عل����ب البيب�سي كوال 
ال�ستخدامه����ا الأي ط����ارئ يتعر�����س الي����ه 
للدم����وع  امل�سي����ل  كالغ����از  املتظاه����رون 
واإ�سعافه����م ب�س����كل �سري����ع حل����ن نقله����م 
اىل امل�ست�سفى، تقول النا�سطة الن�سوية 
)رج����اء عب����د احلكي����م( رئي�س����ة منظم����ة 
الرحمة حلقوق االإن�سان: جاءتنا تربعات 
كث����رة بعد ن�سرها يف مواق����ع التوا�سل 
االجتماع����ي وا�ستجاب����ت لن����ا العديد من 
املوؤ�س�س����ات، واالأ�سخا�����س املي�س����ورون 

لتوفر كل م����ا نحتاجه، وبعدها حتولت 
اخليم����ة اإىل ع����دد م����ن اخلي����م خ�س�ست 
لراح����ة املتظاهري����ن، واأو�سح����ت عزمنا 
عل����ى �سراء ثالثة مكائ����ن لغ�سيل مالب�س 
اأوالدن����ا  عل����ى  حلر�سن����ا  املتظاهري����ن 
ماكن����ة  توف����ر  ع����ن  ف�س����اًل  املحتج����ن، 
خياط����ة تعم����ل عليه����ا اإح����دى ال�سي����دات 
خلياطة وترقيع املالب�س املمّزقة لل�سباب 

جراء حتركهم امل�ستمر وحما�سهم 
م����ن جهته����ا اأك����دت النا�سط����ة )انت�س����ار 
مب����ارك( اأن اأغل����ب الن�س����اء يعمل����ن دون 
توقف دعما لهم، اإذ �سكلن ع�سب احلراك 
ب�س����كل حقيق����ي، فالن�س����اء العراقيات مل 
ي�سارك����ن يف الثورات فق����ط واإمنا �سرن 
قيادي����ات واأ�سبحن رم����زًا لهذه الثورات 
ال�سعبي����ة، وت�س����ف خ����روج الن�س����اء يف 

هذه املواقف ميثل حتديًا كبرًا.
وقف����ت بن املتظاهري����ن املهند�سة )و�سن 
عبد العال( حاملة الفتة كتبت عليها )اأريد 
حقي( تق����ول: مل اأجد فر�سة للتعين منذ 
الياأ�����س  اأ�سابن����ي  فق����د  �سن����وات  اأرب����ع 
وفقدت االأمل يف حتقيق طموحي وبناء 
م�ستقبلي، وعندما ن�سرت �سورتي واأنا 
اأرف����ع الالفت����ة وردتن����ي ر�سائ����ل كث����رة 
يف  بامل�سارك����ة  يطال����ن  زميالت����ي  م����ن 
التظاه����رات، لكنهن متخّوف����ات، وكانت 
اأ�سئلته����ن: ه����ل ن�ستطي����ع التعب����ر ع����ن 
اآرائن����ا للمطالب����ة بحقوقنا؟ واأك����دت باأّن 
الن�س����اء لديه����ن ق�سي����ة كب����رة، والروح 
املعنوي����ة كان����ت عالية جدًا وه����ذا مبعث 
فرح كبر له����ن، فقد عززت املراأة موقعها 

من خالل تقدمي الدعم املادي 

 ذي قار / ح�سني العامل 
 

داأب المتظاهرون في �ساحات التظاهر 
بالمحافظات العراقية المنتف�سة 

للتذكير بالموا�سفات وال�سروط التي 
حددوها لقبول المر�سح لمن�سب رئي�ض 

الوزراء المتمثلة بال�ستقاللية والنزاهة 
والكفاءة واأن ل يكون من مزدوجي 

الجن�سية ، وقد وظفوا تلك الموا�سفات 
في العديد من �سعاراتهم وهتافاتهم 

واأهازيجهم  التي رددوها عقب اإعالن 
رئي�ض مجل�ض الوزراء عادل عبد المهدي 

عزمه تقديم ا�ستقالته الى مجل�ض النواب 
العراقي في اأواخر ت�سرين الثاني 2019. 

اإذ ردد متظاهرو ال�سطرة  يف الن�سف الثاين من 
كانون االأول 2019 :

نريد اإلنه قائد مو مثل هذي النفايات 
نريد اإلنه قائد مو مثل ذيول ال�سفارات 

مرنيد قائد جعفري ، تاليها يطلع �سر�سري 
قائد �سريف ومو مهم عدنه الديانات 

مرنيد اإللي يذل للغرب ويبيع االوطان 
مرنيد اللي يجوع ال�سعب وي�سبع اإيران 

تبت يدا كل تبعي ، ثورتنه ب�س بيها الوعي 
ما تقبل بذيل اإللي يحن كلبه عالطهران.  

فيما وردد متظاهرو حمافظة ذي قار يوم اجلمعة 

باأب���رز  للتذك���ر   )  2020 الث���اين  كان���ون   17  (
موا�سفات ومعاير اختيار رئي�س الوزراء :
ري�س مو من االحزاب ، يحدد يوم االنتخاب 
ال يورطني بن اإيران وبن امريكا امل�سوؤومة

يف ح���ن ردد متظاه���رو الفه���ود امل�سارك���ن يف 
تظاه���رات �ساح���ة احلبوب���ي ي���وم اجلمع���ة ) 21 
�سب���اط 2020 ( للتعب���ر عن رف�سه���م املحا�س�سة 
احلزبي���ة يف اختي���ار رئي����س ال���وزراء وكابينته 

الوزارية :
�سم���ا ظنوا ك�ست من اأول تعود ، ذي قار ال�سرارة 

اإلبيها الفهود
ت���ك  ال كابين���ة تع���رب ال وزارات ، ح�ست���ي وح�سّ

اإتق�سموها هيهات
واعي ال�سعب �سار ال�ج�ان مكرود

ح�س���ة زيد هاي وذي�چ لعبيد ، ما تعرب علينه ومو 
مكاريد

م���ا عدت عليكم بال�سالم���ات ، باأولها بعدنه وعدنه 
ثورات

من كاعه احلكم يحتاج جتديد
يف ح���ن هت���ف متظاه���رو ال�سطرة ي���وم االثنن 
2020 ( لتجدي���د رف�سه���م مر�س���ح  17 �سب���اط   (

االحزاب الفا�سدة ملن�سب رئي�س الوزراء:
واهم اليتوقع بذوله �سريف 

انت �سامع اإبفا�سد اإيحطله نظيف 
همه املر�سحينه ، وفر�سوا الكابينه 

ال تدور عالث�ك�ل مي اخلفيف 
*

بعد ما مت�سي علينه وعودهم 
الزم اإيعرفون وين احدودهم 

وال�سعب دك ثايه ، رايه تتبع رايه 
ذوله ثّوار و�سهيد يقودهم

وهت���ف متظاهرو قلعة �سك���ر يف �ساحة احلبوبي 
بالنا�سرية يوم ال�سبت ) 15 �سباط 2020 ( حيث 
تتواف���د جمامي���ع م���ن املتظاهري���ن يف االق�سي���ة 
النواحي عل���ى �ساحة التظاهرات يف مركز مدينة 

النا�سرية لدعم االعت�سام يف �ساحة احلبوبي :
ما يبقه الواقع موجود ، يتغر الزم 

واليتخيل يبقه احلال هذه اأكرب واهم 
الزم ينزال الباطل ، يتن�سب حاكم عادل 

مو عادل هذه املوجود الزم يتغر 
الله الله اكرب 

وكذلك هتف متظاهرو النا�سرية يوم الثالثاء ) 4 
�سباط 2020 (:

ال جتيني وحتجي با�سم الوطنيه 
اأنه واعي وذين ما مي�سن عليه 

ال جتيني ومتديل ايدك ، انه طالع ما اريدك 
ال متثل يالب��ك�ت دور ال�سحية 

هذا ياهو الطابخ الطبخه اإمبزاجه
ور�سحلنه اإملا يحل رجل الدجاجه

من زمان ويانه خرب
واملجرب ال يجرب

ما نريده وال�سعب زاد احتجاحه
وردد متظاهرو ناحية البطحاء الذين تظاهروا يف 
�ساحة احلبوبي يوم اجلمعة ) 21 �سباط 2020 ( 
للتعبر ع���ن رف�سهم تكليف مر�سح حم�سوب على 

احزاب ال�سلطة ملن�سب رئي�س الوزراء :  
ي���ا اح���زاب ال�سلط���ة ا�س���تدون ، طلعتوه���ا م���ن 

املاعون 
با�سم ال�سعب مرفو�سن والفا�سد يطلع

ورفع املتظاهرون يف �ساحة احلبوبي بالنا�سرية 
يوم ال�سبت ) 1 �سباط 2020 ( الفتات حتمل �سور 
الح���د مر�سح���ي االحزاب مو�سوم���ة بعالمة ) × ( 
وكتب���وا عليه���ا ) كال لتدوير النفاي���ات ، مرفو�س 
باأم���ر النا�سرية ( كم���ا رددوا ) ق���رار ال�سعب هذا 
والزم تهاب���ه ، مر�سحك���م نرف�سه ونرف�س اجلابة 

 . )
وردد متظاه���رو �ساحة ال�سدري���ن يف النجف يف 

د�سته ثورية يوم االحد )16 �سباط 2020(:
والله والله ما نتاجع 

لو ظلت االحزاب يبق احلال نف�سه 
الننزعه من اليمنه بالي�سره نلب�سه 
دم ال�سهيد يريد حقه �سلون نن�سه 

�سوت الثوره باقي ميظل ب�س عراقي 
والله والله ما نتاجع

يف ح���ن رددت ح�س���ود املتظاهري���ن خلف احدى 
املتظاه���رات يف �ساحة التحرير ي���وم االحد ) 16 
�سب���اط 2020 ( هتاف���ات حت���دد موا�سفات احلكم 

ر�سيد يف ظل دولة املدنية:
كايف اتاجر بينا ، كايف 

ما ن�سكت ملينه ، كايف
ال هجرة وتهجر  ، كايف

اإنريد التعمر ، كايف
نتظاهر �سلمية ، كايف

الدولتنه املدنية ، كايف
وردد متظاهرو احللة مطلع �سهر �سباط 2020 :

  ال جتربين ال جترب احزابك اإرف�سناها 
ان�سى  ترجع حتكمني ، بحالمك امتناها 
دولتنا نريد انردها ونرد �سحكتها وياها

ترجع توكف ذي قاري واحلله عد ميناها.
فيم���ا رفع متظاه���رو الب�سرة الفت���ة كبرة حتمل 
�س���ورة اح���د مر�سح���ي االح���زاب وكت���ب عليها ) 
والعبا����س مرفو����س ( كما هتف���وا ) ال احزاب وال 
بطي���خ احن���ه نادين���ه ، والرك���ب موجتن���ه يريد 

نفك�سله عينه( .
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 علي وجيه

ال توؤخ���ذ االأ�سي���اء عن���وة، نح���ن ف���ي 2020، ول�سنا في 
الق���رون الو�سط���ى، وال ُبّد من قواع���د ا�ستباك وا�سحة: 
تمن���ُح كّل ط���رف خ�سو�سيت���ه م���ن جه���ة، وتف���رزه عن 
المقاب���ل وحدوده، وحي���ن ُتخرق ه���ذه القواعد، عنوًة، 
فاأمام الجميع نحو 6600 عام تاأريخ الب�سرية، ليعرفوا 
االأطراف ال�سلبة، التي ال ُتجيد العمل على الم�ستركات، 

ما نهايتها، اللحظية والزمنّية الممتدة على حّد �سواء.
ولع���ّل اأب�سع م���ا تتعّر�س له جه���ٌة ما، هو فق���دان الزخم 
ال�سعبّي، اأو التعاطف، وهذا ما حّذرُت منه �سخ�سيًا عددًا 
م���ن قي���ادات ع�سائب اأه���ل الحق، عن خط���ورة تخويف 
االآخر، وتجّلى ه���ذا االأمر بحادثة االعتداء الب�سعة التي 
طالت عنا�س���ر الع�سائ���ب، وا�ست�سهد جّراءه���ا القيادي 
و�س���ام العلياوي و�سقيقه، لم يحظ ال�سهيدان بالتعاطف 
اإاّل م���ن االأط���راف المقّرب���ة م���ن الع�سائ���ب، وح�س���دت 
الع�سائ���ب اآنذاك ثمارًا مّرة ه���ي نتيجة التوتر الم�ستمر 
بينه���ا وبي���ن المدنيي���ن االآخري���ن طيلة عق���د، ف�ساًل عن 

العالقة ال�سائكة مع التيار ال�سدري.
وف���ي حي���ن تب���دو ع�سائ���ب اأه���ل الحق، ف���ي زاوي���ٍة ال 
يتعاطف معها اأحد من غير اإطارها، تتبُع هذه الخطوات 
الخاطئ���ة جهٌة اأخرى، ب�سكٍل اأ�س���رع، وهي كتائب حزب 

الله، اإحدى "ف�سائل المقاومة" المتواجدة في العراق.
وال اأعل���م، كي���ف للف�سائل الت���ي توؤكد دومًا عل���ى اأنها ال 
تتدخ���ل بال�سيا�سة، واأن هناك ت�سكيالت �سيا�سية اأخرى 
لها، امتنعت عن ت�سكيلها جهتان "كتائب حزب الله، حركة 
النجب���اء"، اأن تتدخل بطريقٍة غي���ر �سيا�سية، خ�سو�سًا 
حي���ن تكون نب���رة التهدي���د وا�سح���ة، من قبله���م، تجاه 
اأطراف عديدة، بداأت بتهديد رئي�س الجمهورية د.برهم 
�سال���ح، في زيارت���ه لموؤتم���ر دافو�س وحّذرت���ه من لقاء 
الرئي�س ترمب، و�س���واًل لتهديد المقاولي���ن المتعاملين 
م���ع قوات التحال���ف، ولي�س انتهاًء باتهام���ات ع�سوائية 

طالت رئي�س جهاز المخابرات م�سطفى الكاظمي.
ال تتواج���د في الع���راق كتائب حزب الل���ه فح�سب، هناك 
جه���اٌت عدي���دة تختل���ف من حي���ث وجهات نظره���ا، لكن 
خ���رق قواع���د اال�ستباك به���ذه الطريق���ة، ال ُي�سع���ف اإاّل 
الوع���اء الذي ي�سم الجميع ومن �سمنها الكتائب، وهي: 
الدولة. وبالتالي حين يكون هناك اعتداء اأو هجمة �سد 
الكتائ���ب اأو غيرها، لن تكون هناك دولة للدفاع عنها، اأو 
لتبيان اأهّميتها، ولعل هذا ال�سبب الرئي�س الإجراء عملية 
اغتيال �سليماني والمهند�س في بغداد، ال في �سوريا وال 

في لبنان وال في غيرها من بلدان المنطقة! 
الدولة هي الدواء المر الذي يجب الركون اإليه، بلٌد ُيهدد 
فيه رئي�س جمهورية، وُيتهم فيه رئي�س جهاز مخابرات، 
دون دلي���ل، ه���و بلد ب���ال دول���ة، �سيم�سي اإل���ى كثير من 
ال�سرب���ات الجوي���ة االأمريكي���ة، وال�سرب���ات االأر�سي���ة 
الف�سائلّي���ة، وعلين���ا اأن نن�سى حل���م اأن نعي�س في �سالٍم 

ولو جزئّي!
الكتائ���ب المقرب���ة م���ن قائم���ة الفت���ح، ال اأعل���م م���ا الذي 
يمنعه���ا من التعام���ل �سيا�سيًا مع مل���ف اغتيال �سليماني 
والمهند�س، عل���ى فر�س �سحته. لم���اذا ال تقدم الكتائب 
اأدلته���ا على الت���ورط هذا الى ن���واب الفتح ك���ي ياأخذوا 
الث���اأر! عل���ى فر����س اأن بل���دًا بحج���م وتط���ور الواليات 
المتحدة �سيحتاجون جهازًا عراقيًا محليا، فقط لتحديد 
م���كان عملي���ة! لكن التدخل به���ذا ال�سكل �سيك���ون مدعاًة 
للتدخ���ل االأمريك���ي، واالإيراني، وحت���ى ال�سومالي في 

ال�سوؤوون الداخلية! 
هن���اك �سيا�س���ة، وهن���اك ح���روب، واالأم���ران ال ي�سبهان 
بع�سهم���ا، واإن كان االأمر ي�سير بالن�سبة للكتائب بمجّرد 
ال�ستراتيجية  ف���اإن خ�سارته���ا  "تغري���دة" عل���ى تويتر، 
عل���ى المدى البعي���د �ستك���ون كبيرة، وه���ي تعمل بجهد 
جهي���د الى التعام���ل معه���ا بو�سفها جهًة تخلخ���ل ال�سلم 
المجتمع���ي، ال اأن تحاف���ظ علي���ه بو�سفه���ا جهة "تحمي 

االأر�س والعر�س" كما تقّدم نف�سها.
اإن الحام���ي االأكب���ر الأي جه���ة، ه���ي الدول���ة وال�سع���ب، 
ف���اإن كان���ت الكتائب و�سقيقاته���ا ُتمعن باالإ�س���اءة لرموز 
الدولة، واالمتناع عن تقديم اأّي دليل لتورط هذه الجهة 
اأو تل���ك، كم���ا ت���م تقديم ت�سجي���الت "الفالح���ي" ومالأت 
اأج���واء االإعالم، وتكّثف الر�سائل العدوانية �سد ال�سعب 
والمتظاهري���ن ف���ي االإعالم، فال ينزعج���ن اأحد من محو 
كل تاري���خ الكتائب في االأذهان، وم���ن �سمنها اال�ستراك 
بمعركة التحري���ر، اإدارة ال�سورة االإعالمية وال�سيا�سية 
تحت���اج اإلى جهات تبحث عن م�ستركات، ال عن تهديدات 

واتهامات ُتطلق في االإعالم ثم ال ُيقدم اأّي دليل عليها! 

متابعة الحتجاج  

يقول " الحاج �سعيد" ، وهو عراقي، 
اأي  اإن  للعط���ور،  �سرك���ة  و�ساح���ب 
عراقي، �ساحب غي���رة، في اأي بقعة 
���ر في ب���ذل ما  م���ن العال���م، ل���ن يق�سّ

ي�ستطيع، لدعم انتفا�سة ال�سعب.
وي�ست���درك… لم يكن غريبًا من تطاأ 
قدم���اه ار����س الع���راق، فال���كل اأهل، 
و�سيفه���م واحد منه���م… هكذا هو 
طبع اأهل بالد الرافدين، الذين عادوا 
اإلى اأ�سوله���م بانتفا�ستهم الجبارة، 
وكان���ت اأول���ى معال���م ذل���ك "الج���ود 

بالنف�س" وهو غاية الجود.
ويقاطعه اأحد موظفي �سركته قائال: 
تباحثن���ا، الح���اج واأن���ا، ع���ن كيفي���ة 
تقدي���م دع���م لالنتفا�س���ة، حت���ى ل���و 
كان متوا�سع���ًا، وكان ال���راأي االأول 
اإر�سال �سحنات م���ن المواد الغذائية 
والمالب����س، ولكن بحك���م معاي�ستي 
للو�س���ع العراق���ي، اقترح���ت �سرف 
النظ���ر ع���ن ه���ذه الفكرة. اع���رف اأن 
معظ���م العوائ���ل مم���ن له���م اأبناء في 
يك���ن،  ل���م  اأو  االعت�س���ام،  �ساح���ات 
ه���ذه  ومث���ل  بالواج���ب،  يقوم���ون 
الم���واد الغذائي���ة والعيني���ة، يق���وم 
ال�سباب وال�سب���ان بتجميعها من كل 
المناط���ق، واإي�ساله���ا اإل���ى ال�سقور 

المنتف�سين.
اأدوية التك تك العاجلة

وي�سي���ف �سال���م: اإن االأدوي���ة مهمة، 
وح�س���ب علم���ي، اأن ل���دى معت�سمي 

�ساحة التحرير قائمة طويلة باأ�سماء 
ف���ي مختل���ف  االأطب���اء المتطوعي���ن 
االخت�سا�سات، م���ع اأرقام هواتفهم، 
طل���ب  اأي  لتلبي���ة  م�ستع���دون  وه���م 
ف���ورًا، ومجان���ًا، كم���ا لديه���م قائم���ة 

ال�سيدلي���ات ومذاخ���ر االأدوية التي 
تزودهم بما يحتاجون ب�سكل عاجل، 
واإي�سالها ببريد "التك تك" ال�سريع.

ح�سن���ًا.. نح���ن �سركة عط���ور، وفي 
حاالت التعب، والعرق المت�سبب من 

اأج�ساده���م وهم يت�سدون للر�سا�س 
والم�سيل���ة  الدخاني���ة  والقناب���ل 
للدم���وع، يك���ون العط���ر �سروري���ًا، 
ولي�س حاج���ة كمالية. يق���ول الحاج 
�سعيد ف���ي هذه الحالة �سيكون عملنا 

لل�سركة  "حرام���ًا"، الأنه يمثل دعاية 
اأنن���ا ال نق���دم تبرع���ًا  وللمنت���ج، اأي 
تطوعي���ًا بال مقابل، وهذا غير جائز. 
وتو�سل الحاج �سعيد واأ�سامة �سالم 
اإلى ح���ل معق���ول، وه���و االتفاق مع 

الجهة الم�سنع���ة على تجهيز كميات 
كبي���رة، م���ن اأج���ود العط���ور، غي���ر 
المعروف���ة اأو المتداولة بين النا�س، 
وبعبوات جميلة ومتنوعة، ورائحة 
ه���ي االأف�س���ل، عل���ى اأن يك���ون ا�سم 
المنت���ج "االأحرار" وعالمته المميزة 
ال���ذي يتو�س���ط  الحري���ة"،  "ن�س���ب 
�ساح���ة  ف���ي  االعت�سام���ات  مرك���ز 

التحرير، و�سط بغداد.
ال "اأجندة"

هك���ذا  عظيم���ة"..  تجرب���ة  "ه���ذه 
�ساح���ة  ف���ي  المتظاه���رة  و�سف���ت 
التحري���ر رغ���د محم���ود  م�ساركته���ا 
"�ساركت  في االحتجاجات، وتقول: 
ه���ذه الم���رة الأن التظاه���رة خال�س���ة 
للعراق لي����س فيها رموز �سيا�سية اأو 

دينية اأو اأي اأجندة".
ولم تتوقع رغد اأن تجد حملة اأطلقتها 
عل���ى مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي 
لتنظيف �ساح���ة التحري���ر والمطعم 
الترك���ي كل تلك اال�ستجابة ال�سريعة 

التي حظيت بها.
وبهذا ال�سدد تقول: "اأطلقت الحملة 
على مواقع التوا�سل لتنظيف �ساحة 
التحري���ر ، و�س���ارك اأغل���ب ال�سب���اب 

وال�سابات فيها دون اأي تردد".
وتكم���ل بمالمح مطمئن���ة: "ال�سباب 
في �ساح���ة التحرير يفك���رون ب�سكل 
واع���ي ويدرك���ون اأن التغيي���ر يب���داأ 
حي���ن نت�س���ارك مع���ا رج���ال ون�س���اء 
عل���ى حقوقن���ا ونطال���ب  للح�س���ول 

بالتغير �سوية".

 عامر موؤيد 

ال���ى االن يوا�سل ال�سب���اب المنتف�س فعالياته 
المختلفة ف���ي اروق���ة �ساحة التحري���ر للتاأكيد 

على �سلمية االحتجاج واال�ستمرار بها.
اول ام����س كان هناك بازار ف���ي نفق ال�سعدون 
و�سارك به الكثير م���ن الباعة وغ�ست المنطقة 
بالم�سترين ال�سيما وان االغرا�س المعرو�سة 

رخي�سة الثمن.
ومن �سمن المعرو�سات ف���ي البازار ا�سبحت 
االأعم���ال اليدوي���ة المرتبط���ة بعب���ارات ح���ب 
الوط���ن م���ن اال�سياء االكثر مبيع���ا في �ساحات 

االحتجاج.
نف���ق  ف���ي  �س���واء  منت�س���رة  كثي���رة  ط���اوالت 
مث���ل  تبي���ع  التحري���ر  �ساح���ة  او  ال�سع���دون 
ه���ذه االأعم���ال وهن���اك اإقب���ال �سدي���د عليها من 

المتظاهرين.
ويفت���ح البازار في االيام التي يتم الدعوة فيها 
ال���ى تظاهرة كبي���رة ب�ساح���ة التحرير ويكون 

وقت االفتتاح من ال�سباح وحتى الم�ساء.
 اقتناء عبارات انتفا�سة الثوار او الميداليات 
التي تك���ون على �سكل مج�س���م �ساحة التحرير 
او التكت���ك او المعط���م الترك���ي، �س���ارت م���ن 

ا�سا�سيات الزائرين اأو المعت�سمين.
وبعيدا عن الدعوات لالحتجاجات فان في يوم 
الجمع���ة تغ�س منطق���ة نفق �س���ارع ال�سعدون 

بالزائرين لغر�س �سراء المقتنيات الجديدة.
�سلم���ان عل���ي اح���د ا�سح���اب الط���اوالت التي 
تبي���ع مختلف االغرا����س يوؤك���د ل�)االحتجاج( 
ان غالبي���ة القادمين ل�سراء االأغرا�س يف�سلون 
كتابة عب���ارات وطنية عليها مثل نريد وطن او 

نازل اآخذ حقي وغيرها.
وبي���ن ان هذا ال�سوق ين�سط ف���ي يوم الجمعة 
ال�سيم���ا مع ق���دوم عوائل كثيرة ت���زور مناطق 
التظاه���ر واالعت�س���ام فيف�سلون �س���راء �سيء 

تذكاري.

وا�سار الى ان "منطقة نفق ال�سعدون ا�سبحت 
بالفعل منطث���ة ن�ساط تجاري ف���ي ايام العطل 
والطاوالت تكون ممتدة في منت�سف النفق"0

كثيرون قرروا ت�سنيع مج�سم المطعم التركي 
والتكت���ك واأي�سا �ساحة التحري���ر فتعتبر هذه 

اال�سياء االكثر مبيعا في هذا ال�سوق.
�سي���زر ال���وردي- �ساح���ب مح���ل لبي���ع القطع 
التذكاري���ة يق���ول ف���ي �سفحت���ه عل���ى مواق���ع 
التوا�سل االجتماعي "في�س بوك" ان "البازار 

مهم في دعم الم�ساريع ال�سبابية". 
للتوا�س���ل  ه���و  االآخ���ر  اله���دف  ان  وا�س���اف 
اغل���ب  وان  ال�سيم���ا  الزبائ���ن  م���ع  الحقيق���ي 
البائعي���ن يك���ون التروي���ج الخا����س به���م عبر 

�سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي. 
وبين ان البازار او ال�سوق المفتوح هو ر�سالة 
عل���ى �سلمي���ة االحتجاج���ات وان ا�ستمراري���ة 

التطاهرات موجودة لحين تحقيق المطالب. 
البع����س طالب ب�سور ل�سه���داء االنتفا�سة مثل 
�سف���اء ال�سراي لغر�س ارتدائه���ا مع المالب�س 
كجزء من رد الدي���ن لهم وكذلك تم بيع قم�سان 

عليها �سور ال�سهداء.
الملف���ت لالنتباه ه���و الرغبة الكبي���رة من قبل 
االأطفال ل�سراء هذه المقتنيات حيث ان ذهنهم 
متعل���ق بالتكت���ك والمطع���م الترك���ي و�ساح���ة 
انتفا�س���ة  م���ن  القريب���ة  وال���دالالت  التحري���ر 

ت�سرين.

جمهورية الخال
أسبريسو التحرير �ساحة  يف  الأحرار" يفوح  "عطر 

بازار لدعم الم�ساريع ال�سبابية في �ساحة التحرير 

يق���ف المتظاه���ر محمد حازم، في موق���ع بين �ساحت���ي التحرير والخالني 
ببغ���داد، وخلفه اآثار الدخ���ان والحرائق، بعد ان�سحاب ق���وات ال�سغب من 
الم���كان ال���ذي ي�سهد ا�ستب���اكات كّر وف���ّر ب�سكل �سب���ه يومي، وه���و يوؤ�سر 
باأ�ساب���ع يديه عالم���ة الن�سر، فيما يب���دو مظهره بال�سكل المق���اوم لقنابل 
الغ���از والدخان، حيث تغطي اأنفه قطعة قما�س خا�سة، تتدلى على �سدره، 
يق���ول اإنها تقي اإلى ح���د كبير من االختناق، وتعلوه���ا نظارات مغلقة على 
العيني���ن، تمّكنه من عب���ور غيوم الدخان، وهو يق���وم بواجبه، مع زمالئه 
م���ن المتظاهري���ن والمعت�سمي���ن، ف���ي حماية �ساح���ة التحري���ر، واإرجاع 

المهاجمين من جهة �سارع الجمهورية.
وي�سي���ف حازم اأن من اأهم التحديات التي واجهته مع زمالئه، اإنهاء ف�ساد 
"ادفع لكي تتظاهر!"، حيث حاول العديد من المديرين والم�سوؤولين في 
دوائ���ر الدولة، ابت���زاز المتظاهري���ن والمعت�سمين، من خ���الل اأخذ ن�سبة 
م���ن رواتبهم مقاب���ل عدم ت�سجيل غيابه���م عن الدوام، وهذا م���ا تعر�س له 
�سخ�سي���ًا، اإذ كان حدي���ث العهد بالوظيف���ة التي ح�سل عليه���ا بم�سقة، بعد 
بطال���ة دامت �سنوات، ومن الع�سي���ر على اأي عراقي ب�سيط فقدان وظيفته، 
اإال اأنه في تلك اللحظات الحا�سمة، قرر اتباع نهج "اأيقونة االنتفا�سة �سفاء 
ال�س���راي"، الذي ح�سل على وظيفة تدري�س في اإح���دى الجامعات االأهلية 
قبل اأ�سبوع من مقتله، ومعانات���ه الطويلة، وا�ستغاله ناقل حاجيات حّمال 
ف���ي �سوق ال�سورجة، فقرر خو�س المواجهة "كيف يمكن لمن يتظاهر �سد 
الف�س���اد، اأن ي�سج���ع الف�ساد!؟"، م���ا دفعه اإلى دع���وة كل الموظفين معه اإلى 
االإ�س���راب والتظاهر، وبهذا لن ت�ستطي���ع اأي موؤ�س�سة ف�سل كل موظفيها. 
وي�سي���ر اإلى اأنه طرح هذه الظاهرة في �ساحة التحرير، التي عممت تبليغًا 
لكل الم�سوؤولين، باأن من يمنع اأو ي�سهم في ابتزاز المتظاهرين، �سي�سجل 
ا�سم���ه ف���ي �سج���ل الفا�سدي���ن، لتت���م محا�سبت���ه ف���ي الم�ستقب���ل، باعتباره 
مناه�س���ًا لالنتفا�سة الجماهيري���ة، وبهذا تم الق�ساء عل���ى ف�ساد المبتزين 

والم�ساومين، فيما رفع المحتجون �سعار "ال دوام بال وطن".

محمد حازم.. اأيقونة مكافحة 
الف�ساد في العراق


