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رغم دعوات �إلغاء االحتجاجات الطالبية ..زخم االحتجاجات م�ستمر

متظاهرو �ساحة التحرير يهاجمون الأحزاب :ي�سعون �إىل حرف
التظاهرات عن �سلم ّيتها ونرف�ض دخول املنطقة اخل�ضراء

لنبذ العنف �ضد املتظاهرين..
الديوانية تطلق ماراثون
"احلرية" بن�سخته الأوىل

ال�شعب العراقي ،ف�إننا نعيد تذكري الطبقة
ال�سيا�س ��ية احلاكم ��ة الفا�س ��دة ،ب� ��أن �أي
�شخ�ص ��ية تقدمها الطبقة الفا�س ��دة لتويل
رئا�سة الوزراء وال تنطبق عليها ال�شروط
واملوا�ص ��فات الت ��ي كتبه ��ا �أبن ��اء العراق
الغيارى يف �سفر ال�ساحات الثائرة والتي
باتت معروفة للقا�صي والداين وال�صغري
والكب�ي�ر وامل�س� ��ؤول واملواط ��ن �س ��تكون
مرفو�ض ��ة م ��ن قب ��ل املنتف�ض�ي�ن ،ب ��ل و�إن
�إ�ص ��راركم عل ��ى ج� ��س نب�ض ال�ش ��ارع من
خ�ل�ال الدفع ب�شخ�ص ��يات مرتبطة ب�ش ��كل
�أو ب�آخ ��ر ب�أحزابك ��م ونظامك ��م الدم ��وي،
�أ�ص ��بح لعبة مك�ش ��وفة حتى لأ�ص ��غر �شبل

من �أ�شبال هذهِ الثورة".
وتابع" ،بعد �أن ف�شلت كل �أ�ساليب العنف
والإج ��رام بحق ال�ش ��عب الثائ ��ر يف �إنهاء
ثورت ��ه ،ب ��ات وا�ض ��ح ًا �أن طغ ��اة الع ��راق
ينته ��زون الفر� ��ص ويحيك ��ون امل�ؤامرات
لتربير قمع االنتفا�ضة والإجهاز عليها من
خالل الدفع باجتاه حرف م�س ��ار ال�سلمية
�إىل العنف والت�ص ��ادم ،وجتنب ًا لإعطائهم
الفر�ص ��ة والذريع ��ة للقت ��ل والإج ��رام،
ف�إنن ��ا ندع ��و �ش ��بابنا يف املحافظ ��ات كافة
�إىل توخ ��ي احل ��ذر واالنتب ��اه للدع ��وات
امل�ش ��بوهة وال�ش ��ائعات ،والبق ��اء يف
�س ��احات التظاه ��ر اخلا�ص ��ة به ��م كل يف

حمافظت ��ه ،وع ��دم االجن ��رار اىل خمطط
العنف ،وخ�صو�صا ما يُروج له من دخول
للمنطق ��ة الغ�ب�راء (اخل�ض ��راء) ي ��وم غد،
فهذه �س ��احات بغ ��داد وثواره ��ا تفتح لكم
قلوبها وحتت�ضنكم بكل ما �أوتيت من كرم
وحمبة وت�آخ و�سالم".
وح ��ذر البي ��ان“ ،الكت ��ل ال�سيا�س ��ية
وميلي�ش ��ياتها م ��ن �أ�س ��اليب التحاي ��ل
واخلداع ال�سيا�سي وااللتفاف على مطالب
و�أهداف الثورة ،وكلما �أوقدمت نار ًا للغدر
والقم ��ع �أطف�أه ��ا الل ��ه بعزمي ��ة ون�ض ��ال
وت�ض ��حيات وحكمة �أبطال امليدان ،وكلما
اختطفتم منا ثائر ًا برز لكم ثوار”.

جمل�س ر�ؤ�ساء الطوائف امل�سيحية فـي العراق يلغي االحتفاالت
ب�أعياد امليالد

قرر جمل�س ر�ؤ�س ��اء الطوائف امل�س ��يحية يف
العراق ،ام�س االثنني ،الغاء كافة االحتفاالت
ب�أعياد ر�أ�س ال�سنة امليالدية ،احرتام ًا "لدماء
ال�ش ��هداء واجلرح ��ى م ��ن املتظاهري ��ن وم ��ن
القوات الأمنية".
وقال ��ت الأمانة العامة للمجل� ��س يف بيان لها

انه "و�س ��ط كل م ��ا يجري يف بلدن ��ا احلبيب
العراق من �أحداث التي راح �ض ��حيتها الكثري
م ��ن ابن ��اء الوط ��ن الج ��ل غ ��د اف�ض ��ل جلميع
العراقيني".
و�أ�ض ��اف البي ��ان "ق ��رر جمل� ��س ر�ؤ�س ��اء
الطوائف امل�س ��يحية يف الع ��راق الغاء جميع

مظاه ��ر االحتف ��االت ب�أعي ��اد املي�ل�اد املجي ��د
ور�أ� ��س ال�س ��نة امليالدي ��ة واالقت�ص ��ار عل ��ى
اخلدمة الكن�سية فقط احرتام ًا لدماء ال�شهداء
واجلرح ��ى م ��ن املتظاهري ��ن وم ��ن الق ��وات
االمنية وت�ض ��امن ًا مع اح ��زان و�أوجاع واالم
العوائل املنكوبة".

تعليق االحتفال باليوم العاملي حلقوق الإن�سان

املفو�ضية تعلن احلداد على �أرواح "�شهداء" العراق

انطلق ع�ص ��ر ام�س االثنني ،ماراثون احلرية الذي نظمه �شباب من
متظاه ��ري الديواني ��ة .وقال اح ��د منظمي الفعالي ��ة �إن "املاراثون
انطلق يف مركز املدينة مرورا ب�ش ��وارع رئي�س ��ة لي�ص ��ل �إىل �ساحة
ال�س ��اعة والتي يجتمع فيها املتظاهرون واملعت�ص ��مون منذ ت�شرين
االول املا�ض ��ي" .و�أ�ضاف� ،أن "منظمي املاراثون اعلنوا انه مبثابة
دعوة ال�ستمرار التظاهر وا�ضفاء ال�صبغة ال�سلمية عليها واحتجاج
ب�صورة ح�ضارية على ما يتعر�ض له املحتجون من عمليات ت�صفية
وخطف وحماوالت ا�ستهداف وترويع املتظاهرين وتقليل عزميتهم
بهذا اجلانب".

 يكتبها متظاهر
جعلت االنتفا�ضة ال�شعبية بدءاً من انطالقة
التظاهرات االحتجاجية من اقالة رئي�س الوزراء
وحكومته هدف ًا مركزي ًا لها .مما و ّلد انطباع ًا
ب�أن التغيري وما يتبعه ويتالزم معه من �إ�صالح
رهن بتحقيقه .وكفيل ب�إزاحة الطبقة احلاكمة
عن �سلطة القرار وتعطيل �إمكانياتها يف اعادة
انتاج منظومتها املُكيفة ،وعرقلة عملية التغيري
املن�شود.

 متابعة االحتجاج
وا�صل طالب اجلامعات واملدار�س� ،أم�س
االثنني ،التظاهر �ض ��د الطبقة ال�سيا�س ��ية
احلاكمة م�ش ��ددين على مطالبهم ب�ضرورة
رحيل ال�سلطة وحماربة والف�ساد.
ونظم ط�ل�اب جامعات عراقي ��ة تظاهرات
احتجاجية ،لتت�س ��ع دائ ��رة االحتجاج بني
الطلب ��ة .واحت�ش ��د الآالف م ��ن املحتج�ي�ن
يف جامع ��ات عراقية عدة امتدت من بغداد
و�صو ًال �إىل املحافظات اجلنوبية.
ويف مقطع فيديو لالحتجاج ملتظاهرين
من جامعة القاد�س ��ية �أك ��دوا عدم تبعيتهم
لالح ��زاب و�أنه ��م �س ��يقاطعون ال ��دوام
الر�س ��مي تعبريا ع ��ن دعمهم وم�س ��اندتهم
للمتظاهرين.
وتظاه ��ر مئ ��ات الطلب ��ة يف مدار� ��س
العا�ص ��مة بغ ��داد والب�ص ��رة للمطالب ��ة
باحلي ��اة الكرمي ��ة ورددوا هتاف ��ات تدعو
لـ"�إ�سقاط النظام".
�إىل ذل ��ك �أغلق متظاه ��رون مديرية تربية
ق�ضاء �أبي اخل�صيب يف حمافظة الب�صرة
وو�ض ��عوا علي ��ه �ش ��عار "�أغل ��ق با�س ��م
ال�شعب".
من جهة اخرى �أ�ص ��در معت�ص ��مو �س ��احة
التحري ��ر ،ام� ��س االثن�ي�ن ،بيان� � ًا ب�ش� ��أن
تطورات الأح ��داث الراهن ��ة ،بعد جمزرة وبقي ��ة حمافظاتن ��ا ال�ص ��ابرة الثائ ��رة،
ال�س ��نك واخلالين ،فيما طالبوا متظاهري ُتلزمن ��ا بالوفاء لها ،وامل�ض ��ي على دربها،
املحافظ ��ات الأخ ��رى ،بع ��دم التوج ��ه �إىل والتعاهد على تبني املطال ��ب التي �أُريقت
بغ ��داد ،والإبقاء على �س ��احات تظاهرهم ،م ��ن �أجلها .وقلناها �س ��ابق ًا ونقولها اليوم
وذل ��ك بع ��د �أنب ��اء تداوله ��ا نا�ش ��طون ،العودة للحياة الطبيعية اال بعودة الوطن
ع ��ن رغب ��ة متظاه ��ري بع� ��ض املحافظات الذي �أراده ال�شهداء".
بالتوجه �إىل العا�صمة.
وا�ض ��اف" ،لق ��د �أجن ��ز ال�ش ��عب العراقي
وذك ��ر بيان �ص ��در عن املعت�ص ��مني ،تلقت بدم ��اء �أبنائه الزكي ��ة �أوىل خطواته نحو
(االحتج ��اج) ن�س ��خة من ��ه �إن “دم ��اء حتقي ��ق �أهداف ث ��ورة ت�ش ��رين العظيمة،
ال�ش ��هداء الطاهرة التي �سالت يف جمزرة و�أجرب �س ��فاح الع�صر على اال�ستقالة ،بعد
�س ��احة اخل�ل�اين وال�س ��نك ببغ ��داد الع ��ز مئ ��ات ال�ش ��هداء و�آالف امل�ص ��ابني ومثلهم
واملج ��د ،وقبله ��ا يف النا�ص ��رية الأبي ��ة م ��ن املعتقل�ي�ن واملفقودي ��ن ،وا�س ��تكما ًال
والنج ��ف الأ�ش ��رف وكرب�ل�اء احل�س�ي�ن ،مل�س�ي�رة احلرية اخلالدة التي بد�أها �أبناء

جمل�س النواب ..حاوية الطبقة
ال�سيا�سية الفا�سدة و�أداة انتاج
هيمنتها

قررت مفو�ضية حقوق الإن�سان يف العراق،ام�س
االثنني ،تعليق االحتفال باليوم العاملي ،حلقوق
االن�س ��ان ،وال ��ذي يوافق  10من كان ��ون الأول،
وذلك ح ��داد ًا على �أرواح �ض ��حايا االحتجاجات
ال�شعبية.
وقال ��ت املفو�ض ��ية يف بيان تلق ��ت (االحتجاج)
ن�س ��خة من ��ه �إن ��ه "بالنظ ��ر للظ ��روف احلرج ��ة
الت ��ي مير به ��ا �ش ��عبنا العراقي خالل ال�ش ��هرين
املن�ص ��رمني وا�س ��تمرار التظاه ��رات ال�ش ��عبية
ال�س ��لمية والتي ت�شهدها العا�ص ��مة بغداد وعدد
من املحافظات وما رافقها من تطورات واحداث
م�ؤ�س ��فة ت�س ��ببت با�ست�ش ��هاد و�إ�ص ��ابة عدد من
املتظاهري ��ن ال�س ��لميني والق ��وات االمني ��ة وما
تبعتها من انتهاكات ج�سيمة للحقوق واحلريات املفو�ض ��ية العلي ��ا حلق ��وق االن�س ��ان يف العراق كانون الأول) وتو�شيح �شعار املفو�ضية باللون
الد�ستورية".
وباالجم ��اع تعليق كافة مظاهر االحتفال باليوم اال�سود حداد ًا على �أرواح �شهداء التظاهرات يف
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "ق ��رر جمل� ��س املفو�ض�ي�ن يف العاملي حلقوق االن�س ��ان والذي يوافق ( ١٠من العراق".

وم ��ع �أن اجب ��ار احلكوم ��ة برئي�س ��ها وكابينته على اال�س ��تقالة
ُيع ��د انت�ص ��ار ًا لالنتفا�ض ��ة وخط ��وة هامة عل ��ى طريق حتقيق
اهدافه ��ا يف التغيري واال�ص�ل�اح والتطور ،فقد فات املنتف�ضني،
�أو ب ��دا ذلك من فو�ض ��ى تداخل ال�ش ��عارات� ،أن النظام الطائفي
املتف�س ��خ املطل ��وب �إزاحت ��ه يعتم ��د باال�س ��ا�س يف انت ��اج �أذرع
هيمنته على ال�س ��لطة الت�ش ��ريعية التي "ت�ص ��وت" على ت�سمية
رئي�س اجلمهورية ،وعلى رئي�س ال�سلطة التنفيذية وحكومته،
وعلى رئي�س ال�س ��لطة الق�ضائية ومفا�ص ��لها الرئي�سة .وهي اذ
"ت�صوت" وال تنتخب ،فامنا تعك�س حقيقة �أن االختيار والقرار
يف التكلي ��ف يبقى ح�ص ��ر ًا بيد الكتل ال�سيا�س ��ية وارادة الكتلة
الربملانية االك�ب�ر !.ويف �إطار هذه الدائرة املغلقة ،ي�ستع�ص ��ي
اختيار رئي�س جديد ملجل�س الوزراء بال�ش ��روط واملعايري التي
حددته ��ا واك ��دت عليها االنتفا�ض ��ة ،دون توافق وقب ��ول الكتلة
الربملانية االكرب ،وفق ما ن�ص عليه الد�س ��تور وف�سرته املحكمة
ــ"ي�ص ��وت"عليه
االحتادي ��ة العليا .وه ��ي �إذ تخت ��اره ،حتوله ل ّ
الربملان اخلا�ضع كلي ًا لنفوذ الطبقة ال�سيا�سية املتنفذة و�سيطرة
�أحزابها و�أذرعها امل�سلحة ،وبدون توافقها تتعذر املوافقة على
�رار او قان ��ون �أو ت�ش ��ريع .لك ��ن الد�س ��تور مين ��ح رئي�س
اي ق � ٍ
اجلمهوري ��ة يف احل ��االت اال�س ��تثنائية وعن ��د ا�س ��تقالة رئي�س
جمل�س الوزراء حق اختيار مر�شح بديل ،دون اخل�ضوع الرادة
الكتل ال�سيا�سية والكتلة الربملانية االكرب ،وطرح مر�شحه على
جمل� ��س النواب للت�ص ��ويت علي ��ه .وبامكانه الت�ش ��اور مع قادة
الكتل حول اي ا�س ��م مط ��روح ،لكنه ملزم على اال�س ��تماع لر�أي
ال�ش ��ارع ال�سيا�س ��ي املتمثل اليوم ب�س ��احات احلرية والتحرير
�فات ومعايري يف املر�ش ��ح
�روط وموا�ص � ٍ
وما ي�ؤكد عليه من �ش � ٍ
املقبول لرئا�س ��ة احلكومة .وي�س ��تطيع رئي� ��س جمل�س النواب
موقع ونفو ٍذ نحو التفاعل مع طلب املاليني
�أن يدف ��ع مبا له م ��ن ٍ
م ��ن املنتف�ض�ي�ن ال�س ��لميني والداعمني له ��م وما ي�ؤك ��دون عليه
م ��ن معايري و�ش ��روط للتعجيل بانتخاب رئي� ��س وزراء جديد،
ورف�ض ��هم القاط ��ع ملا تق ��رره القيادات اال�س�ل�امية املهيمنة على
�س ��لطة القرار وفق ًا للتحا�ص ���ص الطائفي .لك ��ن ما يجري حتى
الآن ،ه ��و انفراد الكتل ال�سيا�س ��ية ،او بالأحرى بع�ض قياداتها
املحكومة ب�إمالءات متعار�ض ��ة ومتقاطعة م ��ع االرادة الوطنية
العراقي ��ة ،يف موا�ص ��لة اغت�ص ��اب قرار ت�س ��مية رئي�س جمل�س
الوزراء دون ان تعطي �أذا ًنا �ص ��اغية لأ�ص ��وت املتظاهرين وما
يري ��دون .ويف مثل هذه الظ ��روف الدامية امله ��ددة باملزيد من
الأخطار يظل رئي�س اجلمهورية نائي ًا بنف�س ��ه عن ا�ستخدام ما
مينحه الد�س ��تور من �ص�ل�احية ،كما فعل حتى الآن .مكتفي ًا مع
زميل ��ه رئي�س جمل�س الن ��واب بدور املتفرج ال�س ��لبي تخونهما
�رار يقطع الطري ��ق على حم ��اوالت قادة
ج ��ر�أة االق ��دام على ق � ٍ
املرحل ��ة املنتهية ال�ص�ل�احية لفر� ��ض بدائل مرفو�ض ��ة كلي ًا من
قبل العراقيني ،يف ظرف ا�س ��تثنائي ع�ص ��يب ت�سفك فيه الدماء
الطاه ��رة ،ويتعر�ض فيه الوط ��ن ملخاطر االنزالق اىل مزيد من
العنف وا�ستهداف املتظاهرين ال�سلميني ،وما قد ينجم عنه من
احتماالت االنزالق اىل منحدر االقتتال واملواجهات بال�س�ل�اح.
خا�صة وان امليلي�ش ��يات والع�صابات املنظمة مدججة بال�سالح
منفلت ��ة بعل ��م وتغطي ��ة جه ��ات حكومي ��ة نافذة .وم ��ا جرى يف
�س ��احة التحرير ثم يف اخلالين وال�س ��نك �ش ��اهد مروع على ما
ميك ��ن ان ت� ��ؤول الي ��ه االمور اذا م ��ا ظل املتنف ��ذون يف الطبقة
احلاكم ��ة عل ��ى غيهم وع ��دم امتثاله ��م الرادة ال�ش ��عب املنتف�ض
امل�صمم على التغيري والإطاحة ب�سلطتهم الطائفية املحا�ص�صية
الفا�سدة� .أن هذا امل�شهد ال�سيا�سي امل�ضطرب واملتوعد ،يتطلب
البحث عن خمارج من اال�ستع�ص ��اءات التي تفر�ض ��ها القيادات
املتنف ��ذة العاج ��زة عن ا�س ��تيعاب طبيعة االنعطاف ��ة التاريخية
التي فر�ض ��تها الهبّة ال�ش ��عبية العا�ص ��فة امل�ص� � ّرة على التغيري
اجل ��ذري البنيوي يف هيكل العملية ال�سيا�س ��ية املتهرئة والتي
تف�س ��خت عرب �ستة ع�ش ��ر عام ًا من الف�س ��اد والتخريب والنهب.
ه ��ل �أن االوان للبح ��ث يف ح ��ل حاوية الطبقة ال�سيا�س ��ية التي
توا�ص ��ل دور الوكيل اخلانع املعرب عن م�ص ��الح وارادة الطبقة
ال�سيا�سية؟ .
وهل ميكن اللجوء اىل هذا اخليار قبل فر�ض رئي�سني جديدين
مبوا�ص ��فات ومعايري �ساحات االحتجاج ،ومتكينهما من ادارة
املرحلة االنتقالية وما ت�ستلزمه من �شروط؟ .
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�شذرات احتجاجية
 قي�س ح�سن
نظري ��ة امل�ؤام ��رة م�ض ��حكة ،لكنها قاتل ��ة ،فلي�س كل ما ن�س ��خر
منه ون�س ��تهزئ به هو تافه ،فقد يكمن ال�ش ��ر فيه ،هذه املجزرة
التي نعي�ش ��ها منذ �ش ��هرين هي نت ��اج الإميان الأعم ��ى من قبل
قادة الدولة بنظرية امل�ؤامرة يف ن�س ��خة هي الأ�س ��خف ،يعتقد
الق ��ادة �أن الذين خرجوا يوم  ١ت�ش ��رين ه ��م �أدوات بيد �أمريكا
وال�س ��عودية والإمارات ورمبا دول �أخرى " با�س ��تثناء �إيران"
و�أنه ��م مغ ��رر به ��م وال يعرف ��ون كي ��ف حيك ��ت عليه ��م خي ��وط
امل�ؤام ��رة .وم ��ا دواء امل�ؤام ��رة؟ القتل بالقن� ��ص!!! وكلما م ّرت
الأيام زادت م�ساحة احلديث عن م�ؤامرة وزادت عمليات القتل
و�ص ��و ًال �إىل جمزرة النا�ص ��رية والنجف الت ��ي ميكن �أن تطيح
تداعياتها لي�س ب�سلطة منخورة ك�سلطة اليوم ،بل حتى ب�سلطة
قوية .مالذي تفعله اجلماهري حني تكون عر�ضة للقتل اليومي؟
راهن القاتل على اخلوف وراهن املتظاهر على �شجاعته.
كلفتن ��ا نظرية امل�ؤام ��رة الكثري من الدم ��اء والأموال واجلهود
من ��ذ �أن ت�ص ��دى امل�ؤمن ��ون به ��ا لل�س ��لطة .املالك ��ي والعب ��ادي
وع�ل�اوي بل اجلميع هم مر�ض ��ى امل�ؤامرة ل�س ��بب ب�س ��يط لأن
حياتهم وحراكهم و�شغلهم ال�شاغل هو الت�آمر.
من يحكم يف امل�ستقبل يجب �أن يفح�ص قواه العقلية عن طريق
فهمه لنظرية امل�ؤامرة ولي�س املطلوب نفيها بالكامل فال�سيا�سة
ال تخل ��و منه ��ا ،لكن علي ��ه �أن يجيب عن �س� ��ؤال .ه ��ل ميكن �أن
يخ ��رج مئ ��ات الآالف لكونهم خمدوعني من دول ��ة �أجنبية؟ هل
ميك ��ن �أن يخرج �ش ��عب ،مرهق ،ومنتهك ،ملع ��ون جد جده يف
تظاهرة تطالب باالن�صاف واحلقوق؟
*****
�أك�ث�ر م ��ا يث�ي�ر الده�ش ��ة واال�س ��تغراب ه ��و �أن احلكوم ��ات ما
بع ��د  ٢٠٠٣جميعه ��ا عندم ��ا تتح ��دث عن ف�ش ��لها فه ��ي تتحدث
عن �أ�س ��باب الف�ش ��ل فقط  ،تق ��ول مثال ،الإرهاب ،اخل�ص ��ومات
ال�سيا�س ��ية ،التدخ�ل�ات اخلارجي ��ة� ،إرث النظ ��ام ال�س ��ابق هي
�س ��بب الف�شل ،و�أي �ش ��خ�ص لديه �ضمري ووعي يتفق معها ،بل
رمبا حتى اخل�ص ��وم مقتنعون يف �س ��رهم بالأ�سباب ..ح�سنا.
عندما تخرج النا�س يف احتجاجات ومطالب �شرعية لي�س فقط
احتجاج ��ات الي ��وم وما رافقه ��ا من حوادث م�ؤملة ب ��ل كل التي
�س ��بقتها .ماذا تتحدث احلكومة عنها ،تتحدث فقط عن النتائج
املدم ��رة والكارثية لها ،ملاذا تتحدثون عن �أ�س ��بابكم وال تخرج
النا�س من �أجل " �أ�سبابها "؟ ملاذا هذا االزدواج الأعمى؟ �أما كال
الطرفني يتحدثان عن الأ�سباب و�أما كالهما عن النتائج.
هل �أ�سباب ف�ش ��لكم مقبولة و�أ�س ��باب خروج النا�س مرفو�ضة؟
�أتريدون �صمت القبور �أم ماذا؟
*****
ع�ساكرنا هربوا من املو�صل و�سقطت بيد املجرمني الغرباء.
وهربوا من �ساحات االحتجاج يف بغداد لكن �شجاعة العراقيني
منعت �س ��قوطها بيد �أبناء بلدي من القنا�ص ��ة .هل ي�س ��تحقون
فع�ل ً�ا �أن نق ��ول عنهم �أبناء بلدن ��ا؟ هل االنتم ��اء للعراق هو يف
حمل الوثيقة الورقي ��ة؟ �أم هو يف حبنا له؟ هل يحبون العراق
فع ًال؟ و هل ي�س ��تحق ع�ساكرنا بكل عناونيهم كل هذه الإهانات
التي حلقت بهم من قادتهم؟
كل قط ��رة دم هُ ��درت ظلم� � ًا وعدوان� � ًا منذ  ١ت�ش ��رين حتى الآن
�س ��يكتبها التاريخ بلغة العار والأ�س ��ف .ويتحمل كل م�س� ��ؤول
يف ال�سلطة م�س�ؤوليتها ويجلله العار �أبد الآبدين.

�أ�سرع لينقذ كبري �سن من التعنيف  ..فدفع ثمن ذلك من عمره

عمر ال�سعدون  ..حكاية بطولة �أدمت قلوبنا
 ما�س القي�سي

"و�أخيراً فقد الأمل ،و�ضع لحياته
حداً ليبقى حي ًا" هكذا ختم
(عمر ال�سعدون) �سيرة حياته
على �صفحته ال�شخ�صية (في�س
بوك) بتاريخ  25ت�شرين الثاني،
بعبارة لمع�شوقه مظفر النواب،
ال�شخ�صية التي طالما �أثرت به
و�ألهمته ،مرفقا اياها ب�صورة له
وهو يقف امام ايقونة الثورة
�صفاء ال�سراي لي�صبح ايقونة
اخرى ،ودّ عنا عمر بكلمات
وك�أنها نبوءة برحيله تارك ًا
أياد
الموت على الأر�ض ،بفعل � ٍ
غادرة ،وم�ستقبل لحياة خالدة
عند الباري عز وجل وفي قلوب
�أحبته و رفاقه ومن �سيوا�صل
الدرب الذي خطه من بعده.

�س ��راج م�ض ��يء يف مقتب ��ل عم ��ر توهج ��ه،
اقتب�س من �ش ��م�س احلي ��اة ما ينري به كونه
ال�ص ��غري م ��ن حول ��ه ،ف ��كان قب�س� � ًا لرفاقه.
�ص ��ورة ُن ِ�س � َ�جت يف خي ��ايل و�أن ��ا اح ��دث
�ص ��ديق �ش ��هيدنا عمر ،وهو ال�ش ��اعر �أزهر
كرمي ال�ش ��اهد على ق�ص ��ته� ،إذ يقول ":عمر
من مواليد  ،1998من حمافظة النا�ص ��رية،
طالب مرحلة ثانية يف كلية الإعالم� ،أ�صبح
�ص ��ديق ًا يل من ��ذ �أن كان مراهق� � ًا يف مرحلة
املتو�سطة بعمر � ،15إن�سان ي�شكل بالن�سبة
لنا نحن رفاقه عالمة فارقة فقد كان مرح ًا و
حمب ًا للحياة ،ولأ�صدقائه والآخرين ،مت�أثر ًا
ب ��كل ما يق ��ال يف جمال�س املقاه ��ي الثقافية
واالدبية ،ومل تفارق وجهه االبت�سامة حتى
على مدار �أيام االنتفا�ضة".
�شخ�صية فريدة منفتحة على احلياة ،تقطف
م ��ن �ش ��تى الب�س ��اتني زهرات لتتبل ��ور على
هيئ ��ة كيان خا� ��ص يدعى عمر ،وي�س ��ت�أنف
�أزه ��ر به ��ذا اخل�ص ��و�ص قائ�ل�ا ":عمّوري،

(كما اعتاد �أن ي�سميه) ،كان يت�أثر ب�أ�صدقائه
ويح ��ب �أن يتقم� ��ص �شخ�ص ��ية الآخر الذي
يهوى من خالل عباراته ،ملب�سه ،انفعاالته،
وعط ��ره حت ��ى تكون ��ت لديه تل ��ك الرتكيبة
املتكاملة بداخ ��ل كل �إن�س ��ان فكانت مرحلة
الن�ض ��ج لديه" .م�ش�ي�ر ًا اىل �أن هذه املرحلة
ه ��ي الت ��ي ح ��ددت م�س ��ار طريق ��ه الالح ��ق
من ح ��ب ل ��روح العم ��ل اجلماع ��ي املرتبط
بالأ�صدقاء واالنتماء لوطنه.
�ش ��ارك عمر ال�س ��عدون يف التظاهرات منذ
بداياته ��ا يف مطلع اكتوبر املا�ض ��ي ملتحق ًا
بباق ��ي رفاق ��ه يف مدين ��ة النا�ص ��رية وبهذا
ال�ص ��دد ي�ض ��يف �أزه ��ر قائ�ل ً�ا� ":أن ��ا وعمر
وباقي الرفاق ،حي ��ث كنت هناك بجوارهم
قب ��ل �أن التحق بتظاهرات �س ��احة التحرير
هن ��ا يف بغ ��داد� ،إذ كنت بالن�س ��بة له ��م �أخ ًا
كب�ي�ر ًا لوج ��ود ف ��ارق يف ال�س ��ن ،ه ��ذا م ��ا
حملني م�س�ؤولية احلر�ص املتوا�صل عليهم
�أثن ��اء تواجده ��م وخ�ل�ال حتركاتهم .عمر
يف تل ��ك االوق ��ات مل يفارقنا بتات� � ًا" م�ؤكد ًا
عل ��ى تواج ��ده الدائ ��م يف ف�ت�رة تظاهرات
�س ��احة احلبوبي كمعت�ص ��م ومتظاهر �شهد
�أح ��داث النا�ص ��رية الدامية من ��ذ الثاين من
اكتوبر بالتزامن مع عمليات القن�ص وطلق
الر�صا�ص احلي.
مل يك ��ن عم ��ر ثائ ��ر ًا فح�س ��ب ب ��ل كان كتلة
مت�أجج ��ة م ��ن الطاق ��ة احلما�س ��ية الت ��ي

ت�ص ��ر على موا�ص ��لة التظاهر بكل �ص ��مود
وعنفوان� ،إذ ع ّقب بهذا ال�ش�أن �أزهر بقوله":
كنا ع ��ادة ما نقوم ب�إقامة جل�س ��ات حوارية
فيم ��ا يخ�ص �ض ��رورة ع ��دم الرتاج ��ع مهما
ح�صل ،خا�صة بعدما مت مهاجمتنا بالقن�ص
والر�ص ��ا�ص ،و�إن غرين ��ا م ��ن املتظاهرين
لي�س ��وا �أف�ض ��ل حال منا ،كلنا �سائرون على
ذات ال ��درب يف نهاية املطاف ،وهذا ماكنت
�أمل�سه يف �شخ�ص ��ية عمر من خالل �إ�صراره
عل ��ى ال�ص ��مود" منوه� � ًا اىل كون �ص ��ديقه
ال�ش ��هيد من النوعية النادرة فلن جند مثيله
ب�ي�ن الألف� ،س ��وى �ش ��خ�ص واحد م�س ��تعد
للت�ضحية بحياته مقابل ق�ضية هادفة.
توق ��ف عمر عن التظاهر �أثناء فرتة انقطاع
التظاه ��رات ب�س ��بب �أداء الطق� ��س الدين ��ي
(الزي ��ارة االربعيني ��ة) ث ��م وا�ص ��ل تفاعل ��ه
م ��ع احل ��راك ،عن ��د عودت ��ه يف  25اكتوبر
وي�ضيف بخ�صو�ص ذلك �أزهر قائ ًال ":عمر
مل يغادرنا طيلة فرتة التظاهر كان معت�صم ًا
وفع ��ا ًال ب�ش ��كل يوم ��ي� ،س ��وى �س ��اعات
معدودة ح�ي�ن يلبي نداء والدت ��ه لزيارتها،
بينم ��ا لبى ن ��داء الوطن من خ�ل�ال مثابرته
على االعت�ص ��ام واحلراك اليومي وهتافاته
الوطنية ،التي ال متت للطائفية ب�أي �ص ��لة"
مما ي�ؤكد �أزهر على ان �صديقه منوذج حي
من من ��اذج الثوار ال�ش ��باب ،الذين �س ��بقت

عقوله ��م �أعماره ��م احلقيقي ��ة .مل يختل ��ف
عمر عن رفاقه يف �ش ��يء � ،إذ �أن هناك ثقافة
عامة انت�ش ��رت يف عم ��وم �س ��احة التظاهر
يف النا�ص ��رية يعرب عن ذل ��ك �أزهر بقوله":
كانت ظاهرة عامة ال مثيل لها ومل ن�ش ��هدها
�سابقا ،من ت� ٍأخ وحمبة و�إ�صرار وهذا اجلو
االجتماعي الإن�س ��اين الذي كان قبلة جذب
بالن�سبة لعمر"
�أما عن �أحداث الليلة امل�أ�س ��اوية بتاريخ 27
نوفمرب وما �ش ��هدته م ��ن فاجعة �أليمة بحق
�أهلنا يف النا�صرية ،والتي نال عمر ن�صيبه
منها فكلفت ��ه حياته ،يق ��ول �أزهر ":يف ذلك
الي ��وم مت قط ��ع اجل�س ��ور يف املدينة وهي
الزيت ��ون والن�ص ��ر واحل�ض ��ارات ،من قبل
ال�ش ��باب املتظاه ��ر مم ��ا �أدى اىل تدخل من
قب ��ل ق ��وات ترت ��دي اللبا�س الع�س ��كري مع
علمنا ب�أهدافهم التبعية " �س � ّ�طر عمر بق�صة
ا�ست�ش ��هاده حكاي ��ة بطولي ��ة م ��ن حكاي ��ات
الرواي ��ات ،ا�س ��توحيت ذل ��ك م ��ن و�ص ��ف
�أزه ��ر للحادث ��ة بقول ��ه ":احل ��دث املرتب ��ط
با�ست�ش ��هاده يكاد �أن يكون غريب� � ًا وفريد ًا،
فال ميكن ان يقوم بهذا الدور �إال رجل �شجاع
ميل ��ك طاقة �إن�س ��انية عالي ��ة ،يف وقتها كان
توجه القوات �صوبنا بقطع اجل�سر باجتاه
اجلزي ��رة ،حيث يقط ��ع نهر الف ��رات مدينة
النا�ص ��رية اىل جهتي ال�ش ��امية واجلزيرة،

هناك حي ��ث احتدم املوق ��ف بزحف القوات
بج ��وار م�ش ��فى اجلمه ��وري املتخ�ص ���ص
بالأطف ��ال واخل ��دج �إذ رم ��وا قاب ��ل دخانية
داخله ،مما �أ�س ��فر عن مقتل طفلني" م�ؤكد ًا
على �أن احلر�س اخلا�ص بامل�ش ��فى والكادر
الطب ��ي املتواج ��د �آن ��ذاك قام ��وا بت�ش ��كيل
حاجز ب�ش ��ري على بعد م�س ��افة ع ��ن القوة
املهاجمة دون مواجهة مبا�شرة ،بينما �أخذ
املتظاهرون على عاتقهم م�س� ��ؤولية حماية
امل�ش ��فى ب�ص ��دورهم العاري ��ة �ض ��د القوات
التي و�ص ��لت اىل تقاطع البهو قرب مدر�سة
اجلمهورية.
ق ��وات ا�س ��تخدمت الطل ��ق احل ��ي املبا�ش ��ر
�ض ��د متظاهرين عزل ال يت�سلحون �إال بعلم
وهت ��اف وطني ،كم ��ا و�ص ��فه �أزه ��ر معقب ًا
بقوله ":ا�س ��تخدموا �أ�س ��لحة غري م�شروعة
�إال يف احل ��روب ،ويف خ�ض ��م الرم ��ي
وال�ضرب املتوا�ص ��ل قرب حديقة غازي من
جه ��ة اجلزيرة ،اجته اليه ��م رجل كبري يف
ال�س ��ن ،يف حدود ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا
من ي ��وم  ،28للتح ��دث معهم به ��دف تهدئة
املوق ��ف لكنه ��م قام ��وا بتعذيبه وا�ص ��ابوه
ر�صا�ص ��ة يف قدم ��ه �أدت اىل �س ��قوطه ،مما
دفع عمر الذي مل يتحمل هذا املوقف حينها
لي�س ��اند الرجل ،فتحرك مل�س ��افة مرت تقريبا
وبلحظتها ا�ص ��يب بالر�ص ��ا�ص املبا�شر يف
عنقه ف�سقط �شهيد ًا على الفور".
بعي ��ون مل يخ ��ف بريق ملع ��ان الأ�س ��ى فيها
من ��ذ �أن بد�أنا احلديث عن عمر ال�س ��عدون،
يختت ��م �أزه ��ر مت�أمل ��ا بقوله" :ن�س ��مة بريئة
رحل ��ت ج�س ��د ًا و بقيت روح� � ًا ،جتمعنا بها
الذكري ��ات وال�ص ��ور واجلل�س ��ات ،حقيق ��ة
قد �أ�ص ��بت بحالة من اله�س ��ترييا ا�س ��تمرت
لثالث �أيام حال �س ��ماعي خلرب ا�ست�شهاده،
مل �أع ��ي م ��ا ح ��دث �إال بع ��د �أن ا�س ��تيقظت
من ال�ص ��دمة ،و وج ��دت نف�س ��ي �أبكي على
�ص ��ديقي ،و�أعيد قراءة حمادثاتنا ،ا�ستعيد
كلمات ��ه وابت�س ��امته تل ��ك الت ��ي ت�ت�رك �أثر ًا
ايجابي ��ا لدى كل �ش ��خ�ص التقى بعمر ،هذا
هو( ُعمَرنا) .
مل يرتك �أزهر ف�سحة لأختم بها هذا التقرير
�أو التحقي ��ق كما يُعرف �ص ��حفي ًا ،بالأحرى
مل يُتح يل فر�ص ��ة �أالم�س فيها �إح�س ��ا�س كل
من �س ��يقر�أ هذه احلكاية املوجعة فقد احتل
احلدي ��ث حي ��ز ًا كب�ي�ر ًا يف عم ��ق ال�ش ��عور
الإن�س ��اين ل ��دي ،لدرج ��ة مل �أجد بع ��ده �أي
عب ��ارة تلي ��ق بثائرن ��ا (عمر) الذي �س ��يبقى
�أثره بقلوبنا �شريان يغذي حراكنا الوطني
عمر ًا ب�أكمله!.

ليلة ترهيب النا�شطني وحملة ا�ستهداف من�سقي التظاهرات ..

بيان غا�ضب من ن�شطاء متظاهرين :ذيول امليلي�شيات يحاولون ترهيبنا ..وال�سلطات تتفرج!
 متابعة :االحتجاج

ت�صاعدت وترية احلملة التي ت�ستهدف
النا�ش ��طني امل�ش ��اركني يف التظاه ��رات
ال�ش ��عبية بالعراق ،حيث �ش ��هدت الليلة
املا�ض ��ية ،اغتي ��ال نا�ش ��ط يف كرب�ل�اء،
وحماولة اغتي ��ال �آخري ��ن �أحدهما يف
كربالء والثاين يف مي�س ��ان� ،إىل جانب
اختط ��اف نا�ش ��طة يف الب�ص ��رة ،يف
م�ؤ�شر على ا�ستخدام الرتهيب للق�ضاء
على االحتجاجات امل�ستمرة منذ ت�شرين
الأول املا�ضي ،بح�سب مراقبني.
وبح�س ��ب مقط ��ع فيديو ح�ص ��لت عليه
�شبكة رووداو الإعالمية ،قام م�سلحون
ملثم ��ون باغتيال النا�ش ��ط املدين فاهم
الطائي ،الأمر الذي �أكدته قيادة �شرطة
كربالء.
وق ��ام امل�س ��لحون مبالحق ��ة الطائ ��ي
حتى نف ��ذوا عملية اغتيال ��ه �أمام فندق
الأن�ص ��ار يف منطقة البارودي ب�أ�سلحة
كامتة لل�صوت.
ويف �أعقاب ذلك ،ا�س ��تهدف م�س ��لحون
النا�ش ��ط �إيه ��اب ج ��واد ال ��وزين
بالر�ص ��ا�ص �أثناء حماولت ��ه الهرب يف

�شارع قبلة احل�س�ي�ن بعد اغتيال زميله
فاه ��م الطائ ��ي و�س ��ط كربالء ،قب ��ل �أن
ينجو ب�أعجوبة.
ويف مي�س ��ان ،حاول م�س ��لحون اغتيال
النا�شط با�سم الزبيدي بوا�سطة دراجة
ناري ��ة يف منطق ��ة مغرب ��ة م ��ا �أدى �إىل
�إ�صابته بجروح.
نا�شطو الب�ص ��رة مل يكونوا مبن�أى عن
هذه العمليات ،حيث اختطفت النا�شطة
ه ��دى مبنطق ��ة القرنة بع ��د عودتها من
�ساحات االعت�صام.
و�ص ��باح �أم� ��س الأول الأحد ،انفجرت
عب ��وة ال�ص ��قة مو�ض ��وعة يف عجل ��ة
ع�ضو تن�س ��يقية كربالء للحراك املدين
امل�س ��تقل ،مهند الكعبي �أثناء توقفه يف
منطقة �سيف �سعد مبدينة كربالء ،و�أدى
الهجوم �إىل �إ�ص ��ابة الكعب ��ي بجروح،
كما احرتقت �سيارته بالكامل.
ويف وق ��ت �س ��ابق� ،أك ��د املر�ص ��د
العراق ��ي حلق ��وق الإن�س ��ان يف بي ��ان
ح ��دوث "عملي ��ات ترهي ��ب وتروي ��ع
لل�صحفيني والن�شطاء ب�سبب تغطياتهم عن حقوق الإن�سان".
وعملي ��ات االختط ��اف ه ��ذه ،وقال ��ت
لالحتجاج ��ات" ،مبين� � ًا �أن ذلك "يوجه كم ��ا ن� �دّدت منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة ،يف بيان �إن "النا�ش ��طني وال�ص ��حفيني
ر�س ��الة خطرية لل�ص ��حفيني واملدافعني اجلمعة املا�ضي ،باالعتقاالت التع�سفية واملتظاهرين يف جمي ��ع �أنحاء العراق

االعتق ��االت وعملي ��ات االختط ��اف،
مبا ير�س ��ل ر�س ��الة ت�س ��امح جتاه هذه
االنتهاكات".
وه ��ذا �أح ��دث حلق ��ة يف �سل�س ��لة
ا�ستهداف النا�شطني بعمليات اغتيال
وخط ��ف ،الت ��ي ب ��د�أت من ��ذ انط�ل�اق
املظاه ��رات ،حي ��ث ُقت ��ل النا�ش ��ط
ور�س ��ام الكاريكات�ي�ر ح�س�ي�ن ع ��ادل
وزوجت ��ه �س ��ارة عل ��ى ي ��د م�س ��لحني
اقتحموا منزلهما يف مدينة الب�ص ��رة،
كم ��ا تعر� ��ض النا�ش ��طون ميثم احللو
و�ش ��جاع اخلفاج ��ي و�ص ��با املهداوي
لالختط ��اف قب ��ل �إط�ل�اق �س ��راحهما
الحق� � ًا� ،إىل جان ��ب اغتي ��ال النا�ش ��ط
�أجمد الدهامات يف مي�س ��ان و�ص ��فاء
ال�س ��راي يف بغ ��داد ،واختط ��اف
امل�ص ��ور زي ��د اخلفاج ��ي بالعا�ص ��مة
العراقية وغريهم الكثري.
ويف رد على حملة االغتياالت ا�ستنكر
نا�ش ��طون �أم� ��س االثن�ي�ن ،عملي ��ات
االغتي ��ال واالختط ��اف الت ��ي طال ��ت
يتعر�ض ��ون حلمل ��ة تخوي ��ف ال هوادة نا�ش ��طني مدني�ي�ن ،متهم�ي�ن “ذي ��ول
فيه ��ا من ��ذ �ش ��هرين" ،م�ؤك ��د ًة "ف�ش ��ل الف�س ��اد واملحا�ص�ص ��ة وامللي�ش ��يات”
ال�س ��لطات العراقية يف و�ضع حد لهذه برتهيب وتخويف الن�شطاء.

وذك ��ر البي ��ان ال�ص ��ادر م ��ن جمموعة
�أطلق ��ت عل ��ى نف�س ��ها ا�س ��م “�ش ��باب
انتفا�ض ��ة ت�ش ��رين” ،تلقت االحتجاج
ن�س ��خة من ��ه ،ام�س االثن�ي�ن “اثبتت
اجلماهري املنتف�ض ��ة انه ال تراجع وال
ع ��ودة اال بتحقيق املطال ��ب ،حتى مع
حماوالت ذيول الف�س ��اد واملحا�ص�صة
وملي�ش ��ياتهم املعروف ��ة ترهي ��ب
وتخويف الن�شطاء ،واغتيال وتغييب
عدد منهم”.
وع� � ّد البي ��ان “كل ه ��ذه املح ��اوالت
الفا�ش ��لة يائ�س ��ة ،ولن ت�ض ��عف �إرادة
املنتف�ضني العالية”.
و�أو�ضح �أن “عمليات اغتيال الن�شطاء
ومنهم فاهم الطائ ��ي� ،إيهاب الوزين،
وحمم ��د الكعبي و�آخرين ،ف�ض�ل ً�ا عن
عملي ��ات االختط ��اف واالعتق ��ال غري
القانوني ��ة ،ل ��ن ت�ؤث ��ر يف تقليل زخم
االحتجاجات”.
وحذر البيان “ال�س ��لطات الأمنية من
ا�س ��تمرار التف ��رج وعليه ��م التدخ ��ل
حلماية املنتف�ضني واعتقال املجرمني
وحما�س ��بتهم” ،م�ؤك ��د ًا “�ست�س ��تمر
االنتفا�ضة لتحقيق التغيري ال�شامل”.
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قا�س في ت�سجيل مواقف كل مثقف
المثقفون :حكم التاريخ ٍ
تجاه ما يتعر�ض له العراقيون

ك�أن هذا املقال ُكتب بالأم�س  ..الراحل عدنان
ح�سني ي�سلط ال�ضوء على ما تفعله اجلماعات
امل�سلحة من عنف �ضد املحتجني يف �ساحة
التحرير

من �أين طلعَ ُم ّلثمو �ساحة
التحرير؟

 عالء املفرجي

 عدنان ح�سني
في الحراك ال�شعبي الأخير تفاعل
المثقف بدراية العارف مع طبيعة
الحراك ،
المحركات لهذا النوع من ِ
�أ�سبابها ومبتغياتها  ،ومن ثم تو�صيف
وكتب
أ�شار
َ
الحلول الناجعة  ،وهكذا � َ
و�ساهم ميداني ًا لأنه فرد من المجتمع
َ
ولي�س فرداً في المجتمع � ،إلاّ �أن هذا
التفاعل لم يكن في الحد المطلق  ،كون
التباين في مواقف المثقفين مازال
يحدُّ من تكوين الر�ؤية الواحدة نتيجة
لت�شعب المنابع الثقافية والفكرية
وقوة �سطوة ال�سيا�سي
وال�سيا�سية ّ
الطاغية التي ترى الفهم للتحوالت
االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
واالقت�صادية بمنظار �آيديولوجي
واحد بعيداً عن المتغيرات العالمية .
االحتجاج ر�صدت اراء عدد من
المثقفين:

خالد خ�ضير :انح�سار الو�سائل
الن�ضالية (العتيقة)
التاريخ مواقف ،واملثقفون يف طليعة �أ�صحاب املواقف
من امل�ش ��كالت الوطنية واالجتماعية� ،س ��واء انخرطوا
يف احلراك االجتماعي كما يو�صي كرام�شي ،او التزموا
عدم االنخراط يف احلراك االجتماعي ،ح�سب (جوليان
بان ��دا) يف كتابه ال�ش ��هري (�س ��قوط االكلريو�س) ،وكال
اخليارين ،ي�س ��عى لإب ��داء الر�أي يف خمتلف ال�ش� ��ؤون
الإجتماع ّي ��ة ،و�إن ن�أى بنف�س ��ه عن امل�ش ��اركة يف حراك
جمتمعه� ،أو �إنتاج حلول وتطبيقها.
�أتذكر ،بداية تظاهرات م�ص ��ر� ،سجلت �صحيفة (�أخبار
الأدب)َ ،
بع�ض املواقف املتخاذلة املن�شورة لبع�ض ك ّتاب
م�صر بداية االحتجاجات امل�صرية التي �أطاحت ،بعدها
مبب ��ارك ،و�س ��جلت ال�ص ��حيفة التح ��والت التدريجي ��ة
خلطاب ه� ��ؤالء ،من معار�ض ��ة االحتجاجات ال�ش ��عبية
ب�ص ��راحة ،اىل احليادي ��ة ،والتوفيقي ��ة ،ث ��م التايي ��د
(الثوروي) املف�ض ��وح ،وامل�ض ��حك/املبكي مع� � ًا عندما
ظه ��رت ب ��وادر جن ��اح االحتجاج ��ات ،وها نح ��ن نرى
بع�ض (امل�ش ��تغلني بال�ش ��ان الثقايف) ،وهم ي�س ��اوقون
خطاباته ��م م ��ع املنا�س ��يب الثوري ��ة لل�ش ��ارع العراقي،
فبعد �أن كانوا ين�شرون مواقف م�ضادة للتظاهرات ،ثم
تلب�س ��وا خطاب الن�صح بال�س ��لمية وغريها مما ت�ؤاخذ

علي ��ه التظاه ��رات من وجه ��ة نظره ��م ،و�أخ�ي�ر ًا بد�أت
تنفرج �أ�سارير من�ش ��وراتهم ،وقد يتحولون �أخري�أ اىل
الأدعاء ب�أنهم قادة لالحتجاجات!.
�إن حك ��م التاري ��خ قا�س يف ت�س ��جيل مواق ��ف كل مثقف
جت ��اه ما يتعر� ��ض له العراقي ��ون من �إب ��ادة ،وترويع،
وهم يطالب ��ون بحقوقه ��م ،ويطالب ��ون بانهاء الف�س ��اد
الذي اعرتف به �أربابه ،وقادة كتله� ،أنف�سهم.
�إن التظاه ��رات ،الت ��ي ه ��ي �أق ��وى و�س ��ائل االحتجاج
االجتماع ��ي ال�س ��لمي ،ال ميك ��ن �أن ي� ��ؤدي فعله ��ا
اجلماهريي الآن دون تغطيتها �إعالميا ،ومتابعتها عرب
و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماعي ،التي هي �أقوى و�سيلة
�إع�ل�ام جماهريية رغم كل م�س ��اوئها من ناحية �ض ��عف
ال�ص ��دقية� ،إال �إنه ��ا متت ��از ب�س ��رعتها الفائق ��ة يف نق ��ل
املعلومة والر�أي ،وهي ال حتتاج و�سائل �إنتاج معقدة؛
فيكف ��ي لإنتاجها موبايل مبوا�ص ��فات عادي ��ة ،و�إن �أهم
نق ��اط قوته ��ا �إنه ��ا حممية دولي� � ًا فال تتمك ��ن الدول من
ح�ض ��رها دون عواقب ،وخ�س ��ائر اقت�ص ��ادية ج�سيمة،
ودون احتجاج دويل �ضدها..
عبدالكريم يحيى الزيباري  :قلوبهم
مع ثوار ت�شرين
�أم ��ام حكوم� � ٍة عاج ��زة قلق ��ة خائف ��ة ،فق ��دت توازنه ��ا
واحرتامه ��ا و�ش ��رعيتها الدولية ،م ��ا زال موقف بع�ض
الأدب ��اء والإعالمي�ي�ن عدم االكرتاث ،وبع�ض ��هم تنقلوا

�زب �إىل �آخر ،وم ��ن قناةٍ ف�ض ��ائية �إىل (قلوبهم معك و�س ��يوفهم عليك) ،القلوب مع احلق ،لكن
كالق ��رود م ��ن ح � ٍ
َ
َ
�أخ ��رى ومن جريدة �إىل �أخرى ،براغماتيني ي�ص ��عدون الع ََجزة ي�ؤثرون امل�صلحة ويخاف املخاطر .
�س ��يارة الذي يدفع �أكرث ،والثوار ال يدفعون �ش ��يئ ًا وال
يَعِ دونَ ب�ش ��يء ،بالتايل �س ��يظ ُّل يجعجع ويدين �شباب �صادق الجمل :المثقف هو اال�ستثناء
التحرير ،لأ َّنهم يلوثون بدمائهم الزكيَّة �سرية ومالب�س مل يك ��ن املثقف العراقي بعيد ًا عن الهم العراقي فقد قدم
الفا�س ��دين ا ُ
خل�ض ��ر .رمبا يحت ��اج ه� ��ؤالء �إىل التاريخ الكث�ي�ر من الأفكار وال ��ر�ؤى حول ما يحدث بل وقد قر�أ
ليفهم ��وا ما يج ��ري يف بغ ��داد ،وعالقت ��ه بتغيريات ما امل�شهد قبل حدوثه وا�س ��تقر�أ امل�ستقبل وتنب�أ مبا حدث
بع ��د  ،2003والربي ��ع العرب ��ي وم�آالت ��ه الت ��ي انته ��ت من خالل الروايات والق�ص ��ائد والق�ص وقدم ال�ش ��هداء
ب�إ�ش ��اعة موج ��ة ثورية يف روح ال�ش ��باب ال ��ذي يعاين حي ��ال ذلك وكلنا نذك ��ر اغتيال الدكت ��ور عالء املجذوب
توحدت �أوروبا �ضد ب�س ��بب ذل ��ك وكذل ��ك ال�ش ��اعر رحي ��م املالك ��ي و�آخرين
الفقر واحلرمان .لأكرث من عقدين َّ
الثورة الفرن�سية للحيلولة دون تكرارها ،وبعد هزمية رحمهم الله ،ولن ين�س ال�ش ��عب العراقي ذلك فقد كانوا
نابلي ��ون  ،1815فهم ��ت �أملاني ��ا وبريطاني ��ا �أنَّ مَ�س ��ار ومازالوا �شمعة �أنارت الدرب الوطني ال�شريف .املثقف
التاري ��خ ق ��د تغ�ي�ر و�أنْ ال َم َنا�ص م ��ن �إ�ص�ل�اح النظام العراقي مر�آة للأجيال ت�س�ي�ر خل ��ف �إبداعاته وكما قال
دول �أخرى مل �س ��ارتر �أن يكون للمثقف يف جمتمعه موقف املعار�ض
ال�سيا�س ��ي ،واندلع ��ت موجة ثوري ��ة يف ٍ
تفهم� :إ�سبانيا والربتغال ورو�سيا و�إيطاليا � 1820ضد الذي ي�س ��اهم يف ك�شف الزيف واخلداع لأنه �أي املثقف
النظام امللكي الد�س ��توري ،وثارت اليونان � 1821ضد هو اال�س ��تثناء بني النا�س يكت�شف ما خفي عنهم ب�سبب
احلكم العثماين ،وا�ستمرت الأجواء الثورية �ضد نظام �إدراك ��ه ووعي ��ه م ��ن خ�ل�ال جت ��ارب الأمم ك ��ي تك ��ون
النبالء .1845 1830-
ال�ص ��ورة وا�ض ��حة ك�ش ��م�س الظهرية ملن يف عينه رمد
يكاد ي َّتفِق املثقفون يف ميل قلوبهم �إىل �ش ��باب ت�شرين ،ويذكر لنا التاريخ مواقف كثرية حول ذلك رمبا �أكرثها
الذين و�ص َلوا درج ًة من الب� ِؤ�س ،ال يبالون باملوت معها ،ن�ص ��وع ًا موق ��ف ال�ش ��اعر الكبري دعب ��ل اخلزاعي وهو
لكنَّ عقول املنتفعني منهم مليئة بالوَ�ساو�س وال�شكوك :يحمل �ص ��ليبه على كتفه مطارد ًا من قبل ال�سلطة ونحن
م ��اذا �س ��يحدث لنا �إذا ح ��دث التغيري؟ ماذا �س ��تفعل بنا اليوم وبني ظهرانينا ال�شاعر الكبري مظفر النواب �أطال
اخل�ض ��راء �إذا وقفن ��ا مع الثوار وف�ش ��لت الثورة؟ كذلك الله يف عمره وال�شواهد كثرية كالكاتب املرحوم غائب
كان النا� ��س مع الإمام احل�س�ي�ن ،كما و�ص ��فهم الفرزدق طعمة فرمان واجلواهري الكبري والقائمة تطول...

ّ
كل عن ��ف يف ح � ّ�ق متظاهري ��ن �أو معت�ص ��مني �س ��لميني ،حت ��ى لو
�رر ًا وال يتعينّ التهاون مع
ق ّلت درجته وتد ّنى م�س ��تواه ،لي�س م�ب َّ
مرتكبي ��ه ،فالعن ��ف ال ّ
يحل م�ش ��كلة ،ب ��ل يفاقمها ،و�أجه ��زة الأمن
واجبها الأ�سا�س حفظ الأمن والنظام وتطويق امل�شاكل وح ّلها.
�رر ،ب�أيّ درج ��ة �أو م�س ��توى ،العنف
وحت ��ى ل ��و كان هن ��اك ما ي�ب ِ ّ
ال ��ذي ا�س ��تخدمته القوات الأمنية ّ
لف�ض اعت�ص ��ام �أهايل �ض ��حايا
التفج�ي�رات الإرهابية الأخرية يف بغداد واملت�ض ��امنني معهم يف
�س ��احة التحري ��ر بالعا�ص ��مة �أول م ��ن �أم� ��س ،ف�إنه ال ميك ��ن الب ّتة
ت�س ��ويغ ا�ش�ت�راك مل ّثم�ي�ن يف عملي ��ة ف� �ّ�ض االعت�ص ��ام ومالحقة
املعت�صمني  ...هذا مما ميكن �أن يكون بداية لتطور خطري للغاية
يف العمل الأمنيُ ،يخ�شى �أن تكون عواقبه غري حميدة على �صعيد
العالقة بني النا�س والأجهزة الأمنية ،والنا�س والدولة بر ّمتها.
ه ��ل كان املل ّثم ��ون عنا�ص ��ر تابعني للأجه ��زة الأمني ��ة �أو يعملون
ل�صاحلها �أو ب�إمرتها؟ � ..إذا كان الأمر كذلك ما الداعي له؟ ملاذا تعينّ
�أن تختف ��ي العنا�ص ��ر الأمنية خلف اللثام الأ�س ��ود؟  ..حتى نظام
اخت�ص ��ت الأنظمة الفا�شية واملنظمات
�ص ��دام مل يفعلها  ..وعامل ّي ًا
ّ
النازية بهذا التقليد امل�ش�ي�ن ملطاردة املنا�ضلني الثوريني ،وراهن ًا
ف� ��إن اللث ��ام الأ�س ��ود ه ��و من العالم ��ات املمي ��زة لعنا�ص ��ر تنظيم
داع�ش الإرهابي ،وبخا�صة الذ ّباحني واملح ّرقني بالنار ،فهل ُيراد
لعنا�صر �أجهزتنا الأمنية �أن تدخل يف هذا الت�صنيف؟!
و�إذا مل يك ��ن مل ّثم ��و �س ��احة التحري ��ر م ��ن العنا�ص ��ر الأمني ��ة
احلكومية ،فالب ّد �أنهم من ت�ش ��كيالت م�س� � ّلحة غري قانونية ،ويف
هذه احلال كيف �س ��محت عنا�ص ��ر الدولة الأمني ��ة له�ؤالء املل ّثمني
ب�أن ي�أخذوا القانون ب�أيديهم ويت�ص ّرفوا على هواهم يف �ش�أن هو
من اخت�صا�ص الأجهزة الأمنية ح�صر ًا؟
�س ��وا ًء كان ملثمو �س ��احة التحرير عنا�ص ��ر �أمنية حكومية �أو من
ت�شكيالت غري قانونية ،ف�إن ال�سماح لهم باال�شرتاك يف عملية ّ
ف�ض
�سي�شجع
االعت�ص ��امات ومطاردة املعت�صمني و�إ�س ��اءة معاملتهم،
ّ
ع�صابات اجلرمية ّ
املنظمة و�س ��واها على العمل بالطريقة نف�سها
� ..س ��يكون �سه ًال على عنا�ص ��ر هذه الع�ص ��ابات من الآن ف�صاعداً
ارت ��داء اللُ ُث ��م ال�س ��ود وارت ��كاب جرائم القتل وال�س ��طو امل�س� � ّلح
واالختط ��اف ،و�س ��وى ذلك من اجلرائ ��م التي �أ�ش ��ار �إليها رئي�س
الوزراء حي ��در العبادي غري م ّرة يف الف�ت�رة الأخرية وعدّها مما
يدخ ��ل يف خانة �أعم ��ال الطعن يف الظهر له وحلكومته وت�ص ��فية
احل�سابات ال�سيا�سية .كيف �ست�ستطيع الأجهزة الأمنية وقتئذ �أن
ت�ضبط الأمن والنظام وتو ّفر للنا�س الطم�أنينة؟
نتمنى على َمنْ يعنيهم الأمر ّ
حل لغز مل ّثمي �ساحة التحرير ،وعلى
ُ
وجه عنفه ��ا �إليهم
الأجه ��زة الأمني ��ة الت�ب�ر�ؤ منهم ،بل عليه ��ا �أن ت ّ
بو�ص ��فهم عنا�ص ��ر خارجة على القانون ،ولي� ��س �إىل املتظاهرين
واملعت�ص ��مني املحروقة قلوبهم على �أح ّبتهم الذين ف�شلت الأجهزة
الأمنية يف وقف م�سيل دمائهم.
ن�شرت عام 2017

حكاية متظاهرة

�أم عمار تدعم االحتجاجات بطريقتها اخلا�صة
 متابعة االحتجاج
رائح ��ة خب ��ز "ال�س ��ياح" �أو "ال ��ركاك"
ح�س ��ب اللهج ��ة العراقي ��ة ،املنبعث ��ة من
مقالة "طاوة" م�س ��تديرة حمدبة كبرية،
من طراز خا�ص ،و�ص ��لت حت ��ى الطابق
الأخ�ي�ر م ��ن املطع ��م الرتك ��ي "جب ��ل
�أح ��د حالي� � ًا" حي ��ث يالزم ��ه املئ ��ات من
املتظاهرين.
�س ��كبت �أم عمار امر�أة بدت هادئة بثوبها
و"�ش ��يلتها" وهو حجاب قطن ��ي ترتديه
كب�ي�رات ال�س ��ن ،ال�س ��يما يف املناط ��ق
ال�ش ��عبية" ،براحة يدها ،عجينة �س ��ائلة
نا�ص ��عة البيا� ��ض ،مكونة من م�س ��حوق
ال ��رز املمزوج بامل ��اء ،على مق�ل�اة عبارة
ع ��ن قر�ص مع ��دين حمدب ،ل�ص ��نع خبز
"ال�س ��ياح" بالق ��رب من املف ��ارز الطبية
التي ت ��داوي املتظاهري ��ن اجلرحى ،يف
�ساحة التحرير.
وقال ��ت �أم عم ��ار� ، ،إنها ت�أت ��ي يومي ًا منذ
طل ��وع ال�ش ��م�س� ،إىل �س ��احة التحري ��ر،
لعمل طبق "املخلمة" ال�شعبية مبكوناتها

"الطماطم ،والب�ص ��ل ،املفرومان ناعم ًا،
والبي�ض" ،وهي من �أبرز الأكالت الأكرث
�إ�شباع ًا ورغبة لدى العراقيني �صباح ًا.
و�أخربتنا �أم عم ��ار البالغة من العمر 50
عام� � ًا� ،أنها م�ش ��اركة يف دعم املتظاهرين
ب�أكل ��ة "املخلم ��ة" ،وبع ��د انته ��اء وق ��ت
الإفط ��ار �ص ��باح ًا ،تق ��وم بعم ��ل خب ��ز

"ال�س ��ياح" امل�ص ��نوع م ��ن دقي ��ق ال ��رز
للمتظاهري ��ن ،وم ��ن جيبه ��ا اخلا� ��ص،
وبجهد ذاتي ف ��ذ ،وبحركة يد ماهرة عن
خربة طويلة.
وحر�ص ��ت �أم عم ��ار ،التي ب ��دت عيونها
ناع�س ��ة وتعبة ،على ارت ��داء كمامة بلون
�أزرق ف ��احت م�ش ��ابه لل�س ��ماء ،جتنب ًا لأي

قنبل ��ة غ ��از م�س ��يل للدم ��وع ،يف عمله ��ا
وعلى مقربة منه ��ا �أدواتها للطبخ :وعاء
لعج�ي�ن ال ��رز ال�س ��ائل ،واملق�ل�اة ،ودل ��و
م ��ن امل ��اء ،فيم ��ا جتم ��ع �أم ��ام العديد من
املتظاهرين بانتظار خبزة �س ��اخنة ت�سد
جوع بطونهم ،وتدفئهم مع �أيام ال�ش ��تاء
التي حلت مت�أخرة يف دي�سمرب اجلاري.

وت�أتي �أم عمار ،من مدينة ال�ص ��در ،ذات
الغالبية ال�ش ��عبية ،يف �ش ��رقي العا�صمة
بغداد ،يومي ًا �إىل �س ��احة التحرير ،لدعم
املتظاهرين على طريقتها اخلا�صة ،دون
تغيب ،منذ مطلع �أكتوبر املا�ضي ،وحتى
اليوم.
وملا ن�ض ��جت خبزة "ال�س ��ياح" بحجمها

امل�ض ��اعف للخب ��ز الع ��ادي امل�ص ��نوع
م ��ن دقي ��ق احلنط ��ة ،والقمح ،تقا�س ��مها
ال�ش ��باب املتظاه ��رون ،ومنحوين جزءا
منه ��ا ،طعمها �أ�ش ��به بال ��رز املحم�ص يف
قاع القدر ،امل�س ��مى "حكاك ��ة" ،برائحتها
امل�ش ��بعة ببخ ��ار ،ودخان قطع اخل�ش ��ب
املحرتق حتت املقالة املحدبة.
ويكفي العجني ال�س ��ائل ،لل�سياح ،الذين
�ص ��نعته �أم عم ��ار� ،إ�ش ��باع املئ ��ات م ��ن
املتظاهرين ،بكميته الكبرية يف الوعاء،
�إذ �أن حفن ��ة واح ��دة من ��ه حتمله ��ا يده ��ا
تكفي ل�ص ��نع خبزة لذيذة ،وحاملا تن�ضج
واحدة تبا�شر ب�سكب الأخرى حلني نفاذ
الكمية التي جلبتها معها.
ويعترب خبز ال�س ��ياح �ش ��ائع ًا يف مناطق
املناطق ال�شعبية ،ومتتاز ن�ساء اجلنوب
العراق ��ي ب�ص ��ناعته ،وه ��و م ��ن الأكالت
القدمية� ،إذ يُطهى يف الكثري من الأحيان
م ��ع البي� ��ض الط ��ازج ،ليك ��ون وجب ��ة
متكاملة تغني متناولها عن اجلوع حتى
انتهاء النهار.
ويف منطق ��ة الب ��اب ال�ش ��رقي ،قب ��ل

الو�ص ��ول �إىل �س ��احة التحري ��ر ،حي ��ث
ن�صب احلرية ال�شامخ قبالة مبنى املطعم
الرتكي� ،صادفنا امر�أتني تقومان ب�صنع
اخلب ��ز ،يف "تن ��ور" فرن خا� ��ص ،جمان ًا
للمتظاهرين ،ول�س ��رادق الع ��زاء املقامة
على �أرواح ال�ضحايا الذين قتلوا بالقرب
م ��ن ج�س ��ور اجلمه ��وري ،والأح ��رار،
�إث ��ر قناب ��ل الغ ��از املخرتق ��ة للجماج ��م،
والر�صا�ص احلي ،واملطاطي.
وكل ام ��ر�أة ،وفت ��اة ،تدع ��م وت�ش ��ارك
يف املظاه ��رات ال�ش ��عبية الوا�س ��عة يف
�س ��احة التحري ��ر ،وحمافظات الو�س ��ط،
واجلن ��وب ،عل ��ى طرقه ��ن اخلا�ص ��ة،
م ��ن رف ��ع اليافط ��ات املطالب ��ة باحلقوق،
والر�سم ،وتوزيع امل�ساعدات من �أغطية،
ومالب�س ،وطعام ،ومي ��اه ،للمتظاهرين
املالزم�ي�ن حت ��ى ال�ص ��باح يف مواق ��ع
االحتج ��اج ،وحمالت تنظي ��ف ،وتربعن
حت ��ى مب�ص ��وغاتهن الذهبي ��ة ،لإجن ��اح
الث ��ورة الت ��ي يقودها ال�ش ��عب لأول مرة
يف تاريخ العراق ،دون تدخل �سيا�س ��ي،
�أو حزبي� ،أو مذهبي ،وقومي.
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يوميات �ساحة التحرير

َق ْد � ْ
أعد ُتم لنا وطنا

ت�شييع مهيب للطائي ومطالبات بالإفراج عن اخلفاجي

ح���م�ل�ات ال��ت�����ض��ام��ن م���ع امل��ح��ت��ج�ين م�����س��ت��م��رة..
ما زالت حمالت الت�ضامن
تزداد يف �شتى الأماكن
�سواء مع ال�شهداء او
املخطوفني وحتى
امل�ستمرين يف �سوح
االحتجاج .اجلامعات
العراقية املختلفة بطالبها
و�أ�ساتذتها ينظمون ب�شكل
�شبه يومي م�سريات او
وقفات تندد مبا يح�صل
للمحتجني .كذلك
فان ا�صدقاء املخطوف
زيد اخلفاجي اىل الآن
يطالبون بالإفراج عنه،
واطلقوا اكثـر من حملة
حيال ذلك ا�ضافة اىل
التقاط �صور تدل على
االختطاف.

 عامر م�ؤيد
كلية الفنون التطبيقي ��ة نظمت وقفة حداد
على �أرواح �ض ��حايا التظاهرات يف العراق
مب�ش ��اركة وبتواجد عمادة الكلية و�أ�ساتذة
وتدري�سيي وطلبة الكلية اليوم.
ت�ض ��منت الوقف ��ة ق ��راءة �س ��ورة الفاحت ��ة
والوقوف دقيقة �ص ��مت و�إ�ش ��عال ال�شموع
عل ��ى �أرواح �إخوانن ��ا و�أخواتن ��ا و�أبنائنا
�شهداء التظاهرات يف املحافظات العراقية

� إبراهيم البهرزي

كافة .
و�ألقت �ش ��يماء زكي املكلف ��ة بعمادة الكلية
كلم ��ة بهذه املنا�س ��بة �أعرب ��ت فيها عن عمق
املوا�س ��اة والأمل ال ��ذي يعت�ص ��ر قلوبنا مبا
يرتج ��م عم ��ق املحب ��ة والفخ ��ر ل ��كل قطرة
دماء �سالت من اجل عراق ح�ضاري مزدهر
معزية ذوي ال�ضحايا.
و�أك ��د الأ�س ��تاذ امل�س ��اعد الدكت ��ور �ص ��فاء
ح�سن ح�سني املعاون الإداري على �ضرورة
وحدة التما�سك بني جميع مكونات ال�شعب

"حلني تلبية كل املطالب"..

طلبة الديوانية م�ستمرون باال�ضراب
وال عودة ملقاعد الدرا�سة

يوا�ص ��ل طلب ��ة الكلي ��ات واملدار� ��س يف الديوانية �إ�ض ��رابهم املفتوح
والتظاه ��ر ،معلنني عدم العودة ملقاعد الدرا�س ��ة ،ت�ض ��امن ًا مع مطالب
املتظاهرين املعت�صمني .وقال احد املتظاهرين لـ(االحتجاج) "خرجت
ح�ش ��ود الطلب ��ة واال�س ��اتذة رافعة االع�ل�ام العراقية مرددي ��ن هتافات
راف�ض ��ة للف�س ��اد والظلم ،م�ؤكدين يف الوقت ذاته على �أهمية ا�ستمرار
التظاه ��رات حل�ي�ن تلبي ��ة كل املطال ��ب الت ��ي �أعلنها العراقي ��ون خالل
احتجاجاته ��م التي انطلقت مطلع ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي" .و�أ�ض ��اف
"تتوا�صل الفعاليات الثقافية والفنية امل�ساندة للتظاهرات ال�شعبية،
�إ�ض ��افة �إىل انت�ش ��ار املواكب اخلدمية التي يتبناها االهايل والنقابات
املهنية ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اقامة ن ��دوات تعريفية باملواد الد�س ��تورية و�أهمية
االطالع عليها لبناء عراق جديد خال من الف�ساد".

العراق ��ي والوق ��وف بوج ��ه التحدي ��ات
اخلارجي ��ة والت ��ي ت�س ��تهدف وح ��دة
العراق".
ه ��ذه الوقفة من احدى اجلامعات مل تذهب
بعي ��دا عم ��ا ق ��ام ب ��ه نا�ش ��طون يف �س ��احة
التحري ��ر بالتق ��اط �ص ��ور وه ��م مغم�ض ��ي
العينني .حيدر عرب نا�ش ��ط وم�ش ��ارك يف
احلمل ��ة يق ��ول يف ت�ص ��ريح لـ"امل ��دى" ان
"ه ��ذه احلمل ��ة فكرتها اال�س ��ا�س تكمن يف
الإفراج عن امل�صور زيد اخلفاجي".

وا�ض ��اف ان "فك ��رة غلق العينني ب�ش ��ريط
ا�س ��ود هي داللة عل ��ى ان اجلميع خمطوف
لك ��ن بانتظ ��ار ادوارن ��ا وم ��ا يح ��دده
اخلاطفون".
وا�ش ��ار اىل ان "اخلفاج ��ي ه ��و م�ص ��ور
ومتظاه ��ر �س ��لمي مل ي� ��ؤذ اي �ش ��خ�ص وال
نع ��رف الفكرة من اختطاف ��ه فاجلميع هدفه
املطالبة بحقوق ال�شعب".
وتابع ان "احلمالت �ست�ستمر حلني الإفراج
عن اخلفاج ��ي وجميع املخطوفني الآخرين

الذين النعرف م�صريهم اىل الآن".
يف كرب�ل�اء التي �ش ��هدت ليلة عا�ص ��فة بعد
اغتي ��ال النا�ش ��ط فاه ��م الطائ ��ي يف منطقة
يفرت�ض انها حم�ص ��نة امنيا� ،أهايل كربالء
خرج ��وا بت�ش ��ييع مهي ��ب للراح ��ل ال ��ذي
انت�ش ��رت فيدي ��وات ع ��ن اغتياله بوا�س ��طة
امل�سد�س الكامت لل�صوت.
من �ض ��من الهتافات التي كانت مع الت�شييع
هو اال�س ��تمرار يف املطالبة بحقوق ال�شعب
وبقاء االحتجاجات حلني حتقيق املطالب

�أعيدوا لنا وطن ًا
مل ي ُكن َم َّر ًة وطنا
( َق ْد هَ ِرمنا) ونحن نداول بني العهود
مطاحمنا
فتعود لنا محِ َ نا
�أيّها الناه�ضون ل َّأول َم َّرة
يف البالد التي َغ َّيب احلاكمون عنها
امل�س َّرة
�أعيدوا لنا
ما �أ�ضاعته تلك الوجوه املَ َع َّر ْة
نحن ال ن�ستحق البالد اخلراب
نحن �أهل ال�شرائع
�أهل الكتاب
�أعيدونا لنا وجهَنا
�ألف عهد يع ّفره بالرتاب
وغري ُت ُكم هي َقطر ْة
َغ َ�س َلت عنه ما فا�ض من ُذ ّلنا
�أيّها الناه�ضون غيث ًا بهذا ال َيباب
قد �أعدتمُ لنا وطن ًا
مل َي ُكن قب َل ُكم وطنا

بعد ر�سالة وجهها �إىل "امل�سلحني"

ر�صا�صات من م�سافة قريبة تنهي حياة النا�شط فاهم الطائي
 متابعة االحتجاج

وثقت م�شاهد م�صورة،
حلظة الهجوم امل�سلح الذي
ا�ستهدف النا�شط فاهم
الطائي يف كربالء.
و�أظهر مقطع فيديو ،يوم (8
كانون الأول  ،)2019الطائي
وهو يرتجل من دراجة
نارية يف �أحد ال�شوارع
الفرعية فيما كانت دراجة
�أخرى ي�ستقلها �شخ�صان
تتابعه.

وق ��ت �س ��ابق ،باغتيال النا�ش ��ط امل ��دين فاهم
الطائي على يد م�سلحني جمهولني.
وق ��ال امل�ص ��در ام� ��س االثنني �إن "م�س ��لحني
ومبج ��رد �أن ترجل الطائ ��ي توقفت الدراجة جمهول�ي�ن اغتال ��وا النا�ش ��ط امل ��دين فاه ��م
الناري ��ة بالق ��رب من ��ه و�أطل ��ق م�س ��لح ع ��دة الطائ ��ي ،باطالق النار عليه من م�س ��د�س كامت
ر�صا�صات من �سالح كامت جتاهه.
يف حي الباردوي مبدينة كربالء".
كما �أظهر الفيديو الطائي وهو ي�سقط �أر�ض ًا ،و�أ�ش ��ار امل�ص ��در اىل "نق ��ل الطائ ��ي اىل
قبل �أن يهرب من ر�صا�صات امل�سلح املتوا�صلة .م�ست�ش ��فى احل�س�ي�ن يف مدينة كرب�ل�اء ،لكنه
و�أف ��اد م�ص ��در �أمني يف حمافظ ��ة كربالء ،يف فارق احلياة هناك".

و�أ�ش ��ار امل�ص ��در الأمن ��ي �إىل �أن منطق ��ة
الب ��ارودي الت ��ي قتل فيها النا�ش ��ط حم�ص ��نة
�أمني ًا لقربها من �أ�ضرحة مقد�سة؛ حيث تتوىل
نق ��اط تفتي�ش �أمنية تدقي ��ق هويات الداخلني
�إىل هذه املنطقة على مدار ال�ساعة.
يذك ��ر �أن فاه ��م الطائ ��ي ه ��و �أحد النا�ش ��طني
ال�ص ��دريني يف كرب�ل�اء ،وتعر� ��ض للتهدي ��د
�أك�ث�ر من م ��رة ،من قبل ف�ص ��ائل م�س ��لحة يف
املدينة ،بح�س ��ب مقربني من ��ه .وكان الطائي
ق ��د كت ��ب يف �آخ ��ر من�ش ��ور ل ��ه يف مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ر�س ��الة وجهه ��ا �إىل

مرتكبي الهجمات �ض ��د النا�ش ��طني ق ��ال فيها:
"�أنت جتر�أت ونف ��ذت عمليتني ،تفجري بيت
ال�ش ��اعر حممد و�س ��يارة مهند الكعبي ..اقول
لك ..حتى اجلهة الديني ��ة التي تقف خلفك لن
تنفع ��ك" .وقال م�ص ��در �أمني �آخ ��ر يف قيادة
�ش ��رطة كربالء طلب عدم الإ�ش ��ارة ال�سمه� ،إن
"م�س ��لحني جمهولني فتحوا نريان �أ�سلحتهم
باجت ��اه رئي�س تن�س ��يقية احتجاجات كربالء
�إيه ��اب جواد عندما كان ي�س�ي�ر و�س ��ط مدينة
كربالء" .و�أو�ضح �أن "جواد ا�ستطاع النجاة
م ��ن الهج ��وم امل�س ��لح ،بينم ��ا الذ املهاجم ��ون
بالفرار" .ويف حمافظة مي�س ��ان� ،أبلغ م�صدر
�أمني ب�ش ��رطة مدين ��ة العمارة �أن "م�س ��لحني
جمهول�ي�ن حاول ��وا اغتي ��ال النا�ش ��ط امل ��دين
با�س ��م الزبيدي و�س ��ط مدينة العمارة" مركز
املحافظ ��ة .و�أو�ض ��ح امل�ص ��در � ّأن "الزبيدي،
وهو نا�ش ��ط يف احتجاجات مي�سان ،تعر�ض
لإطالق نار من قبل م�س ��لحني جمهولني ،لكنه
جن ��ا من الهجوم" .وت�أتي هذه احلوادث بعد
�ساعات من �إ�ص ��ابة الأ�ستاذ اجلامعي وع�ضو
تن�سيقية كربالء للحراك املدين مهند الكعبي،
بانفج ��ار عب ��وة نا�س ��فة ثبته ��ا جمهول ��ون
ب�س ��يارته يف مدين ��ة كرب�ل�اء .ووقع ��ت
احلوادث و�س ��ط دعوات من نا�شطني لتنظيم

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

م�س�ي�رة ب ��دء ًا من يوم غد لل�س�ي�ر م ��ن كربالء
�ص ��وب بغ ��داد يف �إط ��ار دع ��م االحتجاج ��ات
املناه�ض ��ة للحكوم ��ة والأح ��زاب احلاكم ��ة.
وعرب عراقيون عن الغ�ض ��ب الغتيال الطائي،
م�ش ��ددين عل ��ى ا�س ��تمرار االحتجاج ��ات
حت ��ى �إ�س ��قاط الف�س ��اد .وقال ح�س ��اب حممد
الزب ��ار�" :سننت�ص ��ر ي ��ا #فاهم_الطائي لن
ن�ست�س ��لم �إىل �آخر نف�س فين ��ا� ،إما نحن �أو ُهم
#كلنا_فاهم_الطائ ��ي" .وغ� � ّرد �إبراهي ��م
ال�س ��امرائي" :ي ��وم �أم� ��س النا�ش ��ط ال�ش ��هيد
فاه ��م الطائي يرتحم على ال�ش ��هداء ..واليوم
هو ا�ست�ش ��هد على �أي ��دي املجرم�ي�ن .الرحمة
واخللود لروحك" .وكتب ح�س�ي�ن ال�سالمي:
"كلنا_فاهم_الطائ ��ي .ابن مدينتي قتلوك
غ ��در ًا لأنه ��م جبن ��اء ول ��ن يذهب دم ��ك ودماء
ال�ش ��هداء ه ��درا ..الرحم ��ة واخللود ل�ش ��هداء
العراق والثورة" .وتتكرر حوادث ا�ستهداف
النا�ش ��طني يف االحتجاج ��ات ،كان �آخره ��ا
قت ��ل امل�ص ��ور ال�ص ��حايف �أحم ��د املهن ��ا طعن ًا
ب�آل ��ة ح ��ادة ،واختطاف امل�ص ��ور زي ��د حممد
اخلفاج ��ي ،اجلمع ��ة ،يف بغ ��داد .وتعه ��دت
احلكوم ��ة م ��رار ًا مبالحق ��ة من يقف ��ون وراء
عمليات قت ��ل واختطاف النا�ش ��طني ،من دون
نتائج تذكر حتى الآن.

