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انه���ا حجة م���ن بات على حاف���ة قناعٍة تتزع���زع باإمكانية 
اإنق���اذ �س���لطتهم ونفوذه���م وحتكمهم مبق���درات العراق 
و�سعبه كلم���ا تو�س���ع وت�ساعدا�ستمرار �سغ���ط ال�سارع 
ودم���اء ال�سه���داء وُم�س���اب اجلرح���ى واأح���زان ذويه���م 
بالفق���دان. وم���ع ذلك ف���ان املنازل���ة  "الدموي���ة" للطرف 
الثالث لن ترتاجع دون مواجهة �سلميٍة ج�سورة متعددة 
ال�ساليب، ترتقي فيها ال�ساح���ات وخميماتها من الزخم 
الحتجاج���ي املت�س���دي للعن���ف الدم���وي املف���رط، اىل 
التح���دي ال�سيا�س���ي باإطالق اأُط���ر وو�سائل ت���ُرّد كيدهم 
وتف�س���ح مناوراته���م للتخن���دق املخاتل ح���ول موجبات 
الد�ست���ور ال���ذي انتهكت���ه منذ حلظ���ة اإق���راره، وف�ّسرته 
كما ت�س���اء وما يتطلب���ه احلفاظ على �سلطته���ا وتكري�س 
�سيغته���ا الطائفية املحا�س�سي���ة التي لي�س يف الد�ستور 
م���ا ُيع���ر عنها. وبالم���كان ا�ستح���داث اكرث م���ن �سيغة 
واإط���ار متثيلي لتاأكيد ارادة �ساحات الثورة.  ومن بينها 
ايجاد متثي���ٍل معتمٍد منبثٍق من كل ال�ساحات ت�سارك يف 
تن�سيقي���ة مركزي���ة ت�سم ممثل���ن عن جمي���ع املحافظات 
املنتف�س���ة منتخب���ة ب�سيغ���ة تتفق عليه���ا كل �ساحة وفقًا 
لظروفها حتدد الهداف العام���ة الآنية املبا�سرة املتعلقة 
باقال���ة الرئا�س���ات الث���الث وانتخ���اب بدائل له���ا تنطبق 
عليه���ا نف����س ال�س���روط املطلوب���ة م���ن رئي�س ال���وزراء، 
تاأخ���ذ على عاتقه���ا �سياغة قانون لالنتخاب���ات خارج ما 
يطرح���ه الرمل���ان والرئا�س���ة وت�سمية املفو�سي���ة العليا 
مب�سارك���ة عملي���ة م���ن قب���ل المم املتح���دة الت���ي تن�سب 
خراء د�ستورين، وفقهاء قانون، ومعتمدون يف تدقيق 
ال�سياغ���ات القانوني���ة. وه���ذه ه���ي كما يج���ري التاأكيد 
عليها يف �ساحات العت�س���ام والتظاهرات الحتجاجية 
والت�سامني���ة. وميك���ن اعتبارها التمهي���د الآين لتحقيق 
املقدمات ال�سرورية لهداف املرحلة النتقالية وال�سروع 
بالتهيئ���ة لالنتخابات. ول ميكن له���ذه ال�سروط الكفيلة 
باإج���راء انتخابات نزيهة �سفاف���ة حرة ان تكتمل قبل حل 
امليلي�سي���ات وت�سليم �سالحها وعتادها اىل الدولة، ومنع 

تداوله من اي جهة او طرف �سيا�سي او �سواهم. 
واذا تع���ذر ت�سكي���ل وف���ٍد م���ن ال�ساح���ات "وُيف�سل" يف 
الب���دء، تاأجيل هذه اخلطوة واعتماد ح���واٍر غري مبا�سر 
عرممثلي���ة المم املتح���دة والحت���اد الأوروب���ي حلمل 
مطالبه���ا اىل رئي�س���ي الرمل���ان واجلمهوري���ة اذا م���امت 
انتخابهم���ا، ليتحول الثالوث الرئا�سي اجلديد اىل مركز 

للتفاعل مع املنتف�سن وال�ستجابة ملطالبهم.  
ان الرتق���اء مب�ست���وى متثي���ل التن�سيقيات، ق���د يتطلب 
اعالن "الهيئة الوطنية العليا للتغيري وال�سالح" معرا 
عنها ي�سم اىل جانب القيادات املمثلة ل�ساحات الحتجاج 
واملنظم���ات  والحت���ادات  الرئي�س���ة  النقاب���ات  ق���ادة 
واجلمعي���ات املهني���ة الفعال���ة و�سخ�سي���ات اجتماعي���ة 

وثقافية م�سهود لها بالنزاهة والكفاءة والوطنية.
لقد ب���ات ملح���ًا و�سروري���ًا ال�س���روع بت�سكي���ل "مكاتب 
و�ساح���ات  املحافظ���ات  يف  ال�سعب���ي"  الع���ام  الدع���اء 
النتفا�سة كقاعدة بياناٍت حقوقية ور�سدية لالنتهاكات 
واملالحقات والعتقالت والختطاف والعنف، والرتافع 
عنه���ا والدفاع عن ال�سحايا. كما ميكن ان تتوىل املكاتب 
املذك���ورة مظاه���ر الف�ساد واحل���الت امللمو�س���ة ورموز 

الف�ساد وتقدمي �سكاوى �سدهم امام الق�ساء.
ان مثل هذه املكاتب قد تتحول اىل احدى جتليات �ساحات 
الحتجاج وتقدمي امل�سورة القانونية لها وامل�ساهمة يف 
�سياغ���ة م�ساري���ع قوانينها وكل مايتعل���ق بتمثيلها امام 
الق�ساء واجلهات املعنية مبالحقة النتهاكات والف�ساد.  

الهيئة الوطنية العليا 
للتغيري والإ�صالح 

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

�سرعية الثورة تتمثل يف �ساحات التظاهر 
واالحتجاج واالعت�سام . و�سعاراتها التي �سارت 

على االأل�سنة والالفتات جت�سد اهدافها التي 
ترتدد كل يوم ويف كل م�سرية احتجاجية 

ووقفة ت�سامنية. مواقع التوا�سل االجتماعي 
حتمل هذه ال�سعارات املوقعة با�سم التن�سيقيات. 

لكن هذا الذي يعترب كافيًا يف اي نظاٍم 
دميقراطٍي متمدن، ي�سبح نافاًل من وجهة نظر 

االآباء املوؤ�س�سني للعملية ال�سيا�سية ووجهائها، 
متذرعني باأن االهداف ينبغي ان تقرتن بوفد 

متثيلي للمنتف�سني خمّوٍل بالتحاور .

  متابعة االحتجاج 

اأكدت مبعوثة االأمم املتحدة 
يف العراق، جينني هيني�س 

بال�سخارت، ام�س الثالثاء، اأن 
جمهولني يطلقون النار على 
املتظاهرين، م�سريًة اإىل اأن 

عمليات االعتقال واخلطف 
والتهديد م�ستمرة �سد املحتجني.

وقالت بال�سخارت يف اإفادتها 
ب�ساأن العراق اأمام جمل�س االأمن 
اإن "اإطالق النار احلي وعمليات 

االعتقال واخلطف والتهديد 
والتهريب ال تزال م�ستمرًة يف 

العراق".
واأ�سافت اأن "هناك جمهولني 

يطلقون النار على املحتجني"، 
مو�سحًة اأن "املظاهرات اأودت 

بحياة 400 �سخ�س واإ�سابة 19 األفًا 
اآخرين".

"ال�سب���اب  اأن  عل���ى  بال�سخ���ارت  و�س���ددت 
العراق���ي يق���ود الحتجاج���ات بعي���دًا ع���ن 
امل�سالح احلزبي���ة"، مو�سحًة اأنه "ل ميكن 

ترير اأعمال قتل املتظاهرين ال�سلمين".
عل���ي  الدين���ي  املرج���ع  اأن  اإىل  واأ�س���ارت 
ال�سي�ست���اين "عر عن قلقه م���ن عدم جدية 
الق���ادة احلالي���ن يف حتقي���ق اإ�سالحات"، 
لفت���ًة اإىل اأن���ه "عل���ى ال�سا�س���ة العراقي���ن 
تق���دمي حل���ول منا�سب���ة لالأزم���ة يف البالد، 
ولي����س  كب���رية  اإمكان���ات  لدي���ه  فالع���راق 
ق�سية خا�س���رة". وا�سافت بال�سخارت، ان 
لتك�سف  العراق  يف  ال�سيا�سي���ة  “اجلهات 
ع���ن ا�سوله���ا املالي���ة”، موؤك���دة ان “هناك 
وع���ود مبكافح���ة الف�س���اد ولك���ن ل يوج���د 
فع���ل منا�س���ب”. وا�س���ارت اىل ان “اغلبية 
وا�س���ح”،  ب�س���كل  �سلمي���ون  املتظاهري���ن 
م�س���ددة على “�سرورة احرتام املتظاهرين 
ال�سلمين”، كما اأك���دت، اأن "اغالق و�سائل 
اع���الم والنرتن���ت يوح���ي ب���اأن ال�سلطات 

العراقية تريد ان تخفي �سيئًا".
وطالب���ت بال�سخ���ارت، اجله���ات ال�سيا�سية 
ان  موؤك���دة  جدي���ة،  حل���ول  بو�س���ع 
“ال�سي�ست���اين اكد عدم جدي���ة ال�سيا�سين 
يف ال�س���الح، وق���د اأع���رب ع���ن قلق���ه وهو 

رئي����س  بال�سخ���ارت  وخاطب���ت  حم���ق”، 
جمل�س المن الدويل، حمذرة من ان م�سار 
الدميقراطية يف العراق يف خطر وعمليات 
العتقال والختط���اف م�ستمرة، وانه حان 

الوقت للتحرك.
وقال���ت ممثل���ة الأمم املتح���دة يف الع���راق 
اأي�س���ًا، اإن “الو�س���ع احل���ايل يف الع���راق 
�سدي���د  �سع���ور  وهن���اك  تراكم���ات  يحم���ل 
"ال�سب���اب  اأن  اىل  لفت���ة  بالإحب���اط”، 
العراق���ي يق���ود الحتجاج���ات بعي���دًا ع���ن 
امل�سال���ح احلزبي���ة وال�سلط���ات ا�ستخدمت 
ان  اك���دت  كلمته���ا  ويف  املفرط���ة".  الق���وة 
"الحتجاجات، مدفوعة يف البداية من قبل 
ال�سباب على وجه اخل�سو�س.  التعبري عن 
�سعورهم بالإحباط ب�سبب �سعف التوقعات 
وال�سيا�سي���ة.   والجتماعي���ة  القت�سادي���ة 
اإعطاء �سوت لآمالهم كبرية باأوقات اأف�سل.  
بعي���دا ع���ن الف�س���اد وامل�سال���ح احلزبي���ة.  
بعي���دا عن التدخ���ل الأجنب���ي." ، وا�سافت 
"خ���رج مئات الآلف م���ن العراقين – من 
جمي���ع مناح���ي احلي���اة – اإىل ال�س���وارع، 
بدافع ح���ب وطنهم، موؤكدي���ن على هويتهم 
العراقي���ة.  كل م���ا يطلبونه ه���و بلد يحقق 
اإمكاناته الكاملة ل�سال���ح جميع العراقين. 

ومع ذل���ك، فهم يدفعون ثمًنا ل ميكن تخيله 
حتى يتم �سم���اع اأ�سواتهم.  وبينما نحتفل 
بالقتل���ى وندف���ع احرتاماتن���ا، تظ���ل ُمُثلهم 

ومطالبهم حية اأكرث من اأي وقت م�سى". 
وقالت بال�سخارت انها زارت م�ست�سفى يف 
بغ���داد والتق���ت ب�سبي يبلغ م���ن العمر 16 
عاًم���ا، واأ�سيب بجروح بالغة من ال�سظايا.  
قال���ت والدت���ه: "ع���دم وج���ود اأي احتم���ال 
يجع���ل املراهقن لدين���ا يائ�س���ن.  يجعلهم 
يفكرون ويت�سرفون على الأقل اأكر مرتن 

يف ال�سن".
ابنها يبلغ من العمر 16 عاًما فقط.  لكن 16 

عاًما هو وقت طويل جًدا اإذا كان املرء ينتظر 
القادة ال�سيا�سين للوفاء بوعودهم.

وا�س���ارت ممثلة المن العام لالمم املتحدة 
يف بغ���داد اىل الواق���ع القا�س���ي م���ن خالل 
ا�ستخ���دام الن���ريان احلي���ة مل يت���م التخلي 
عنه، واأن الأجهزة غري الفتاكة – مثل قنابل 
الغ���از امل�سي���ل للدموع – ل ت���زال ت�ستخدم 
ب�س���كل غ���ري �سحيح مما ت�سب���ب يف وقوع 
اإ�ساب���ات مروعة اأو وف���اة، واأن العتقالت 
ت���زال  ل  القانوني���ة  غ���ري  والحتج���ازات 
حت���دث - كما  القي���ام بعملي���ات الختطاف 
والتهديد والرتهي���ب- .  الأحداث الأخرية 

يف النا�سرية والنجف هي مثال على ذلك.
���ا مالحظة: اإغالق  واك���دت ان من املهم اأي�سً
ومواق���ع  والإنرتن���ت  الإع���الم  و�سائ���ل 
التوا�سل الجتماع���ي ي�سيف اإىل الت�سور 
الع���ام ب���اأن ال�سلط���ات لديه���ا م���ا تخفي���ه.  
معاجلة خط���اب الكراهية ل تعني احلد من 

حرية التعبري اأو حظرها.
واكدت بال �سخارت انه لكن لكي ينجح هذا 
احلوار، ف���اإن �سروط املحتج���ن وا�سحة: 
اإنهاء �سف���ك الدماء واخلط���ف والعتقالت 
ا، يج���ب اأن ُيفهم اأنه  غ���ري القانونية. واأي�سً
بدون امل�ساءل���ة والعدالة الكاملن، �سيكون 
م���ن امل�ستحي���ل تقريًب���ا اإقن���اع النا����س باأن 
الزعم���اء ال�سيا�سين م�ستع���دون باإخال�س 

لالنخراط يف اإ�سالح جوهري. 
وخ���الل جل�سة جمل����س الأمن ذاته���ا، قالت 
املتح���دة  الأمم  ل���دى  الأمريكي���ة  املندوب���ة 
كيل���ي كرافت اإنه "عل���ى ال�سلطات العراقية 
م�سوؤولية حماي���ة املتظاهرين ويجب وقف 

التدخالت اخلارجية يف �سوؤون العراق".
وتابع���ت: "نطالب ق���ادة العراق بالنظر يف 
خارطة الطريق التي طرحتها بال�سخارت"، 
مبين���ًة اأن "هن���اك تكليف���ات اأممي���ة باإجراء 

حوار جمتمعي جامع يف العراق".

اأكدت اأن ال�سلطات تخفي �سيئًا �سد املتظاهرين..

 املبعوثة الأممية اإىل العراق: جمهولون يطلقون النار 
على املتظاهرين وعمليات العتقال واخلطف م�صتمرة

االح��ت��ج��اج��ات ك���ل  ح���ول���ه  ت�����دور  م���ا  ه���و  ه����ذا  ح���ي���اة.  ال  اأو  وح���ري���ة  ك���رمي���ة  ح���ي���اة    
ال����ع����راق����ي ي����ق����ود االح����ت����ج����اج����ات ب����ع����ي����داً ع�����ن امل�������س���ال���ح احل���زب���ي���ة ال�������س���ب���اب   

و�س���ف رئي�س الولي���ات املتح���دة المريكية دونال���د ترامب، 
الثالثاء، الحتجاج���ات يف العراق ب� "ال�سخمة"، فيما اأكد اأن 
ال�سلطات العراقية قطعت الإنرتنت ل�"منع ظهور �سور القتل". 
وقال ترامب خ���الل موؤمتر �سحفي، تابعته )الحتجاج( ام�س 
الثالث���اء اإن "احتجاج���ات العراق �سخم���ة والكثري من النا�س 
يقتل���ون"، م�سيفا: "اغلقوا النرتنت يف العراق حتى ل تظهر 

�س���ور القتل". ويف وقت �سابق، ق���ال م�ساعد وزير اخلارجية 
الأمريك���ي لل�س���رق الأو�س���ط ديفي���د �سينك���ر لل�سحافي���ن اإن 
"ا�ستخ���دام الق���وة املفرطة خ���الل عطلة نهاي���ة الأ�سبوع يف 
النا�سري���ة كان مروعا و�سنيع���ا". واأ�س���اف "ندعو احلكومة 
العراقي���ة اإىل التحقي���ق وحما�سبة اأولئك الذي���ن يحاولون ان 

يكمموا بوح�سية افواه املتظاهرين ال�سلمين".

ترامب يدين ال�صلطات العراقية: قطعوا الإنرتنت 
ملنع ظهور �صور قتل املتظاهرين
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 ح�سان عاكف 
 

ماذا بعد ا�ستقالة عبد املهدي.. ؟ 
اخلط���وة التالية بع���د ا�ستقالة عبد امله���دي التوجه لت�سكيل 
حكوم���ة م�سغ���رة ب�سالحي���ات اإ�سافي���ة، وبوج���وه نزيهة 
وم�سه���ود له���ا بالوطنية، ي�ساه���م ممثل���و املتظاهرين ومن 
يختارونهم من الوجوه الوطنية النزيهة يف عملية ت�سكيلها 
) ق�س���اة، اكادميي���ن، نا�سط���ن، نقابين... ال���خ(، ويجري 
اإ�س���راك الأمم املتحدة اأو اأية جهة اأممي���ة يتم التفاق عليها 

كطرف حمايد يف �سياغة هذا الت�سكيل.
تك���ون مهمة احلكومة اجلدي���دة متابعة مالحق���ة الفا�سدين 
وتقدميه���م للق�ساء، وتقدمي قتلة املتظاهري���ن اإىل الق�ساء، 
النتقالي���ة،  الأ�سه���ر  ف���رتة  يف  الدول���ة  �س���وؤون  واإدارة 
والتح�س���ري لنتخاب���ات برملاني���ة مبكرة، ل تتع���دى 6 - ٨ 
اأ�سه���ر، والتح�س���ري له���ذه النتخابات باإعادة اإق���رار قانون 
ع���ادل ومن�س���ف لالنتخاب���ات واإع���ادة ت�سكي���ل مفو�سي���ة 
الأح���زاب  قان���ون  وتعدي���ل  جدي���د،  بقان���ون  النتخاب���ات 

والتنظيمات ال�سيا�سية.
وكل ه���ذا ي�ستل���زم ا�ستم���رار اليقظ���ة ومتابع���ة ومراقب���ة 

املنتف�سن وا�ستمرار �سغط ال�سارع بالطرق ال�سلمية.

*****

اإن كنت ال تخجل �سّرح مبا ت�ساء..
عديد م���ن الرملاني���ن وامل�سوؤول���ن ال�سيا�سي���ن والناطقن 
الر�سمي���ن ممن ازعجهم وارعبهم زخ���م النتفا�سة اأكرث مما 
فاجاأهم ل يخجلون حن يذهبون ويل�سقون تهمة الال�سلمية 
والند�سا����س باملنتف�سن لتحميلهم م�سوؤولي���ة العدد الكبري 
م���ن ال�سهداء وال�سحايا الذين �سقطوا منذ الأول من ت�سرين  

وحتى اليوم.
وبباله���ة ل تخل���و من وقاحة تراهم يع���ودون اىل تظاهرات 
الع���وام املا�سي���ة، ب���دءًا م���ن ع���ام ٢٠11 ويكيل���ون املدي���ح 
ل�سلميته���ا وانتظامه���ا وعالق���ة متظاهريه���ا الإيجابي���ة م���ع 
العنا�سر الأمنية يف �ساح���ات الحتجاج، الأمر الذي �ساعد، 
م���ن وجهة نظره���م، على تقلي����س عدد �سحاياه���ا اىل حد ل 

يقارن بعدد ال�سحايا يف التظاهرات الراهنة...!.
ومطالب���ات  احتجاج���ات  يف  كذل���ك  الأم���ر  كان  اذا  طي���ب، 
ال�سن���وات ال�سابق���ة، وهو كذلك حق���ًا، فلم���اذا اأعطيتم الأذن 
ال�سم���اء واأدرمت ظهورك���م لتل���ك املطالب ال�سرعي���ة، وجلاأمت 
اىل الت�سوي���ف واملماطل���ة، وتعاملتم بغطر�س���ة وا�ستخفاف 
معه���ا ومع كل التحذيرات الت���ي قيلت لكم من كل احلري�سن 
على اأمن البالد وا�ستقرارها وحياة ابنائها من مغبة النتائج 
اخلط���رية لإهم���ال ال�ستجابة للمطال���ب ال�سرعية وموا�سلة 

التجاوز على حقوق املواطنن.
اإن ا�سرارك���م عل���ى ال�ستخف���اف باجلماهري وع���دم احرتام 
اإرادته���ا يف الحتجاج���ات ال�سابق���ة ه���و ما عم���ق الأزمة يف 
الب���الد وزاد من ال�سخ���ط اجلماهري ودفع���ه للتفجر بالزخم 
الكبري الراهن، واإن ع���دم ال�ستجابة ب�سكل جذري وحقيقي 
للمطالب الراهنة لبد اأن يقود اىل انفجارات قادمة �ستكون، 
ب���كل تاأكي���د، بزخ���م اأقوى واأ�س���د ويكون م���ن ال�سعب متامًا 

توقع نتائجها وتداعياتها.

�صذرات 

عد�سة: حممود روؤوف

  متابعة / االحتجاج 

اأ�س����درت منظمة  العفو الدولي����ة  تقريرًا 
وّث����ق عملي����ات الختط����اف الت����ي تعر�س 
لها �سبان وفتي����ات �ساركوا يف تظاهرات 
الأول  ت�سري����ن  من����ذ  التحري����ر  �ساح����ة 
املا�س����ي، فيما اأك����دت اأن البع�س  منهم ما 

زالوا مفقودين.
وقالت هيومن رايت�س ووت�س” اإن �سبعة 
اأ�سخا�����س على الأق����ل، بينهم �سبي عمره 
16 عام����ًا، ُفق����دوا من �ساح����ة التحرير اأو 
بالقرب منها منذ 7 اأكتوبر/ت�سرين الأول 
اأثناء م�ساركتهم يف املظاهرات امل�ستمرة 
يف العا�سمة العراقي����ة. وما يزال خم�سٌة 
مفقودين حتى 2 دي�سمر/كانون الأول. 
قالت عائالته����م اإنها زارت مراكز ال�سرطة 
واملقرات احلكومية طلبًا للمعلومات دون 
جدوى، واإن احلكومة مل تتخذ اإجراءات 
ملمو�سة ملعرف����ة مواق����ع اأقاربهم. ولي�س 
وا�سحا اإن كان����ت قوات الأمن احلكومية 
اأو اجلماع����ات امل�سلح����ة تق����وم بعملي����ات 
الختط����اف. يف حالتن اأخرين، اعتقلت 
لالحتجاج����ات  داعَم����ن  الأم����ن  ق����وات 

واحتجزتهما تع�سفًا.
بتاري����خ 5  ت�سرين الث����اين 2019، اأفادت 
امل�ساعدة  لتق����دمي  املتحدة  الأمم  “بعث����ة 
علمه����ا  ع����ن  )يونام����ي(  الع����راق”  اإىل 
ب�س����ت عمليات اختط����اف للمتظاهرين اأو 
املتطوعن الذي����ن ي�ساعدونهم يف بغداد. 
بداأت “املفو�سية العليا حلقوق الإن�سان” 
العراقية بتعداد ع����دد املخطوفن من قبل 
قوات الأم����ن والعنا�س����ر املجهولة خالل 
الحتجاجات بتاري����خ 1 اأكتوبر/ت�سرين 
 31 يف  التع����داد  اأوقف����ت  لكنه����ا  الأول، 
اأكتوبر/ت�سري����ن الأول. اإل اأنها قالت يف 
25 نوفمر/ت�سرين  “في�سبوك” بتاريخ 
الثاين اإن ال�سلطات اعتقلت 93 متظاهرًا 
يف بغداد ب����ن 21 و24 نوفمر/ت�سرين 
الثاين، اأُطل����ق �سراح 14 منهم، ولحظت 
التقاري����ر امل�ستم����رة ع����ن عملي����ات خطف 
النا�سط����ن وال�سحفي����ن واملحامن على 
اأي����دي “جمهول����ن”. قال����ت بتاري����خ 21 
نوفمر/ت�سري����ن الثاين اإن����ه يتعن على 
احلكومة التحقيق و�سمان اإطالق �سراح 
ع����ن  امل�سوؤول����ن  وتق����دمي  املحتجزي����ن، 

الأحداث اإىل العدالة.
ووت�����س  رايت�����س  هيوم����ن  ا�ستطاع����ت 
احل�س����ول على بع�����س املعلوم����ات حول 
�سبع����ة خمتطف����ن ومعتقَلن اثن����ن. لكن 
يف ت�س����ع ح����الت اأخ����رى، قال����ت عائالت 
اأو  املختَطف����ن  وحمام����و  واأ�سدق����اء 
بغ����داد  يف  املتظاهري����ن  اأو  املحتَجزي����ن 
وكربالء والنا�سرية اإنه����م كانوا خائفن 
تق����دمي  عواق����ب  م����ن  قلق����ن  اأو  للغاي����ة 

املحتَجز للتفا�سيل.
ع����ن  ووت�����س  رايت�����س  هيوم����ن  اأف����ادت 
 36( حمي����د  فرح����ان  �سب����ا  اختط����اف 
عام����ا( يف 2  ت�سرين الث����اين بينما كانت 
يف طريقه����ا اإىل املن����زل لتوف����ري الغ����ذاء 
وامل����اء وم����واد الإ�سعاف����ات الأولي����ة اإىل 
املتظاهري����ن يف �ساح����ة التحري����ر. قال����ت 
عائلة حمي����د اإنها بقيت مع�سوبة العينن 
طوال ف����رتة اختطافه����ا واأُطل����ق �سراحها 
بتاريخ 13 نوفمر/ت�سرين الثاين لكنها 
مل ت�ستط����ع تق����دمي تفا�سيل اأخ����رى. كما 
وثق����ت هيومن رايت�����س ووت�س اختطاف 
ميث����م احلل����و، اأح����د �س����كان بغ����داد، يف 7 
املوج����ة  خ����الل  الأول  اأكتوبر/ت�سري����ن 
الأوىل من املظاهرات. وقد اأُطلق �سراحه 
يف 24 اأكتوبر/ت�سرين الأول ومل يتمكن 

من تقدمي اأي تفا�سيل حول اختطافه.
ق����ال �سقي����ق عم����ر كاظ����م كاظ����ع ي����وم 26  
ت�سري����ن الث����اين اإن كاظ����ع كان يعي�س يف 
�ساحة التحري����ر منذ بدء املوج����ة الثانية 
25 ت�سري����ن الأول.  م����ن املظاه����رات يف 
ق����ال اإن كاظع عاد ملنزله يوم 20 نوفمر/

ت�سري����ن الث����اين لي�ستح����م. ثم غ����ادر ومل 
ت�ستطع العائلة اأن تت�سل به اأو تعرث عليه 
منذئذ. ق����ال �سقيقه اإن����ه يف 25 نوفمر/
ت�سرين الثاين، ا�ستغل هاتفه مرة اأخرى، 
ظهرت لديه فجاأة اأن ر�سائله لأخيه ُقرئت، 
لكنهم ات�سلوا عدة مرات دون رد. قال اإن 

�سقي����ق كاظع الأكر ق����دم طلبًا للبحث عن 
مفق����ود يف مركز �سرطة حملي يف بغداد، 
لكنه����م اأب����دوا اهتمامًا �سئي����اًل، وبح�سب 
م����ا يعرف����ه، مل يحقق����وا بالطل����ب. اأطل����ق 
نوفمر/ت�سري����ن   28 يف  كاظ����ع  �س����راح 
الثاين، وق����ال ل� هيوم����ن رايت�س ووت�س 
اإن ال�سرط����ة الحتادية كانت ق����د اعتقلته 
عن����د نقطة تفتي�����س وه����و يف طريقه اإىل 
نوفمر/ت�سري����ن   20 يف  املظاه����رات 
الثاين وعر�سته يف 21 نوفمر/ت�سرين 
الث����اين على قا�ٍس، قال ل����ه اأنه لي�س متهم 
باأي �س����يء. اأطلقت �سراح����ه ال�سرطة يف 

28 نوفمر/ت�سرين الثاين.
قال رجل يف بغ����داد بتاريخ 22 اأكتوبر/
اأخي����ه  اإىل  حت����دث  اإن����ه  الأول  ت�سري����ن 
عبا�����س يا�سن كاظم، الذي كان يف �ساحة 
التحري����ر، عر الهات����ف ي����وم 3 اأكتوبر/

ت�سري����ن الأول ال�ساع����ة 5 م�س����اء. عندما 
ح����اول الأخ الت�س����ال بكاظ����م ال�ساع����ة 8 
م�س����اء، كان الهاتف مغلق����ا. ذهب ال�سقيق 
وطل����ب  لل�سرط����ة،  مراك����ز  اأربع����ة  اإىل 
املعلومات دون نتيج����ة، مل تقدم ال�سرطة 
امل�ساع����دة للعث����ور علي����ه. ما ي����زال كاظم 

مفقودا.
ق����ال رجل اآخ����ر اإن قريب����ه، �سيف حم�سن 
عب����د احلمي����د، ج����اء اإىل بغ����داد بتاري����خ 
للتظاه����ر  الأول  اأكتوبر/ت�سري����ن   25
وكان ين����ام يف خيم����ة م����ع اأ�سدقائ����ه يف 

�ساح����ة التحرير. قال اإن����ه حتدث اإىل عبد 
احلمي����د ظه����ر ي����وم 28 اأكتوبر/ت�سري����ن 
الأول. اأخ����ره عبد احلمي����د اإنه كان على 
ج�س����ر اجلمهوري����ة، اخل����ط الأمام����ي من 
املظاه����رات، بعده����ا اأُغل����ق هاتف����ه. ق����ال 
اإنه ذه����ب اإىل مراك����ز ال�سرط����ة واملكاتب 
اأي  عل����ى  يح�س����ل  مل  لكن����ه  احلكومي����ة 
معلوم����ات، قالت ال�سرط����ة اإنها ل متلك ما 
يكف����ي من املعلومات ملتابع����ة الق�سية. ما 

يزال عبد احلميد مفقودًا .
قال����ت قريب����ة مل����اري حمم����د ح����رج، وهي 
امراأة من بغداد، يف 13 نوفمر/ت�سرين 
 29 بتاري����خ  ن�س����رت  ح����رج  اإن  الث����اين، 
اأكتوبر/ت�سري����ن الأول �سريط فيديو لها 
على في�سبوك تنتقد خالله رئي�س الوزراء 
وتدع����م املتظاهري����ن. قال����ت قريبته����ا اإن 
الفيديو انت�سر، فبداأ م�ستخدمو في�سبوك، 
الذي����ن ل تعرفه����م العائل����ة، باته����ام حرج 
بعالقاتها بال�سعودية ويهددونها بالقتل.

قالت قريبته����ا اإنها حتدثت اإليها اآخر مرة 
وهي يف �ساحة التحرير ال�ساعة 5 م�ساء 
ي����وم 8 نوفمر/ت�سري����ن الث����اين، ولك����ن 
عندما ع����اودت الت�س����ال به����ا ال�ساعة 9، 
كان هاتفه����ا مغلق����ًا. قال����ت اإن وال����د حرج 
وعمها ذهبا اإىل مركَزي �سرطة يف بغداد، 
لكنهما مل يح�سال على اأي معلومات. طلبا 
م����ن ال�سرط����ة طل����ب بيانات ب����رج الهاتف 
اخللي����وي للم�ساع����دة يف معرف����ة م����كان 

وجودها وتقدمي بالغ عن مفقود، لكنهما 
يعتقدان اأن ال�سرط����ة مل حتقق يف الأمر. 
اأُطل����ق �سراح حرج بتاري����خ 12 نوفمر/
ت�سري����ن الث����اين، لكنها مل ُتدِل ل����� هيومن 

رايت�س ووت�س بتفا�سيل اختطافها.
قال����ت اأخ����ت م�سطفى من����ذر عل����ي، الذي 
كان ي�ساع����د يف �ساح����ة التحري����ر يومي����ا 
كم�سع����ف عن����د احلاج����ة، اإن����ه توق����ف عن 
ال����رد على مكاملاتها ال�ساعة 3 �سبيحة 15 
نوفمر/ت�سرين الثاين. قالت اإنها ذهبت 
اإىل �ساح����ة التحري����ر يف وق����ت لحق من 
�سب����اح ذلك اليوم ومل جتده، كما مل تعرث 
علي����ه يف مراك����ز ال�سرط����ة اأو اأي قوائ����م 
�سجن����اء راجعوه����ا. قالت اإنه����ا ل تعرف 
كيف تقدم بالغًا ع����ن مفقود واإن ال�سرطة 
مل ت�ساعده����ا. متك����ن عل����ي م����ن الت�سال 
نوفمر/ت�سري����ن   17 بتاري����خ  باأ�سرت����ه 
الث����اين، كما ق����ال والده، ال����ذي متكن من 
زيارت����ه ي����وم 20 نوفمر/ت�سرين الثاين 
قاع����دة  وه����ي  املثن����ى،  يف  معتق����ل  يف 
الآن  بغ����داد ت�س����م  ع�سكري����ة قدمي����ة يف 
مراك����ز احتج����از تابعة ملختل����ف الأجهزة 

الأمنية احلكومية.
منت�س����ف  يف  اأن����ه  وال����ده  عل����ي  اأخ����ر 
ليل����ة 14 ت�سري����ن الث����اين، �سحب����ه رج����ل 
يرتدي مالب�س مدني����ة من املظاهرة نحو 
جمموعة من العنا�سر الذين قب�سوا عليه 
واقت����ادوه اإىل مقر قي����ادة عمليات بغداد، 
و�سربوه. قال اإن����ه بتاريخ 16 نوفمر/
ت�سري����ن الث����اين، عر�س����ه العنا�س����ر على 
، اأخ����ره اأن����ه مل يت����م توجي����ه تهم  قا�����سٍ
اإلي����ه، لك����ن القا�س����ي مل ي�ستط����ع الإفراج 
عنه حت����ى “ت�ستقيل احلكوم����ة اأو تنتهي 
اأن  اأك����د  اإن����ه  الأب  ق����ال  املظاه����رات”. 
حمتج����ن اآخري����ن كان����وا حمتجزين يف 
املثن����ى. مل تتمكن هيومن رايت�س ووت�س 

من التحقق من روايته مبا�سرة.
قال اب����ن عم �سنان ع����ادل اإبراهيم يف 25 
نوفمر/ت�سري����ن الثاين اإن����ه حتدث يوم 
21 نوفمر/ت�سري����ن الثاين مع اإبراهيم، 
ال����ذي كان يف �ساح����ة التحري����ر. ات�س����ل 
باإبراهيم مرة اأخرى ال�ساعة 2 من �سباح 
ي����وم 22 نوفمر/ت�سري����ن الث����اين ليجد 
هاتف����ه مغلق����ًا. خ�سيت الأ�س����رة من �سرح 
اخلطوات الت����ي اتبعتها لتاأم����ن الإفراج 

عنه.
ق����ال والد ح�س����ن اأحمد ح����امت )16 عامًا( 
اإن ابنه ذه����ب اإىل �ساحة التحرير يف 28 
نوفمر/ت�سري����ن الث����اين، ومل ت�سل اإليه 
اأ�سرته اأو تعرث علي����ه منذئذ. ذهب والده 
اإىل ثالث����ة مراكز لل�سرطة لكنه مل يح�سل 
عل����ى اأي معلوم����ات ومل يعر�����س اأي منها 
عليه تقدمي طلب للبحث عن مفقود اأو اأي 

م�ساعدة اأخرى.

  متابعة / االحتجاج 

يخيم الهدوء عل���ى مدينة النا�سرية، 
مرك���ز حمافظ���ة ذي ق���ار، بع���د ثالثة 
اأي���ام من ت���رك املتظاهري���ن مواقعهم 
مبحي���ط قي���ادة ال�سرط���ة ورجوعهم 

للتظاهر يف �ساحة احلبوبي.
وق���ال �سه���ود عي���ان اأم����س الثالث���اء  
ال�سامي���ة  “احلرك���ة يف �سوب���ي  اإن 
واجلزي���رة ع���ادت لطبيعته���ا، اإل اأن 
العبور بينهما ل يخلو من ال�سعوبة، 
عن���د  ال�سدي���دة  الزحام���ات  ب�سب���ب 
وال���دوب  الكونكريت���ي  اجل�س���ر 

والبديل”.
قطع���وا  “املتظاهري���ن  اإن  واأ�س���اف 
ج�س���ر الزيت���ون كلي���ًا، فيم���ا قطعوا 
ج�سري الن�سر واحل�سارات جزئيًا، 
لل�سم���اح للح���الت املر�سي���ة الطارئة 

بالعبور فقط”.

م���ن تواج���د  “وبالرغ���م  اأن���ه  وب���ن 
�سرط���ة امل���رور قرب بقي���ة اجل�سور، 
اإل اأن حرك���ة ال�س���ري م���ا زالت بطيئة 
جدًا مقارنة بالأيام العتيادية؛ حيث 
ي�ستغ���رق عب���ور ال�سي���ارة قرابة ٣٠ 

دقيقة الآن، بينم���ا كان يف ال�سابق ل 
ي�ستغرق �سوى ثالث دقائق”.

اأزال  احلبوب���ي،  “يف  وتاب���ع 
ال�سحاي���ا  �س���ور  املتظاه���رون 
الذي���ن  �س���ور  وعلق���وا  القدمي���ة، 

�سقط���وا خ���الل احتجاج���ات يوم���ي 
اخلمي����س واجلمعة املا�سين، و�سط 
اأجواء حزين���ة وجمال�س عزاء ورفع 
�سور للفريق الرك���ن جميل ال�سمري 
وللمطالب���ة مبحاكمت���ه عل���ى خلفي���ة 

املجزرة التي �سهدتها املدينة”.
اإىل ذلك، قال مدير �سحة ذي قار عبد 
احل�سن اجلابري ل�”الحتجاج”، اإن 
“خم�سة م�سابن من الحتجاجات ما 
زال���وا يف العناية املرك���زة، ويتلقون 

العالج، نظرًا لإ�ساباتهم البليغة”.
واأ�س���اف اجلابري ان “ع���دد القتلى 
مل يرتف���ع من���ذ يوم ال�سب���ت املا�سي، 
حيث و�س���ل اإىل ٤٠ قتي���اًل وجتاوز 

عدد امل�سابن ٣٠٠ جريح”.

من���ذ  ال�سحاي���ا  وارتفع���ت ح�سيل���ة 
عم���وم  يف  التظاه���رات  انط���الق 
حمافظ���ة ذي قار اإىل ٩٣ قتياًل واأكرث 

من األفي م�ساب.
م���ن جهة اخرى عقدت قي���ادة �سرطة 

ذي قار، ، موؤمترًا اأمنيًا مو�سعًا، فيما 
اأ�س���درت توجيه���ات جدي���دة ب�س���اأن 

ا�ستتباب الأمن يف املحافظة. 
وذكر بيان لإع���الم �سرطة املحافظة، 
من���ه   "الحتج���اج"  ن�سخ���ة  تلق���ت 
اإن”قائ���د �سرط���ة املحافظ���ة  العميد 
خ���الل  وّج���ه  البراهيم���ي  ري�س���ان 
منت�سب���ي  تراأ�س���ه،  ال���ذي  املوؤمت���ر 
توجيه���ات،  بع���دة  ال�سرط���ة  قي���ادة 
الوقائي���ة  اخلط���ط  تنفي���ذ  اأهمه���ا 
للحفاظ عل���ى اأرواح اأبناء املحافظة 
من املتظاهرين، وحماي���ة املمتلكات 
العام���ة واخلا�سة و حتديث اخلطط 
لتاأم���ن مداخ���ل املحافظ���ة  المني���ة 
وحدوده���ا مع املحافظ���ات املجاورة 
وتاأم���ن الأحياء واملناط���ق ال�سكنية 
و التجاري���ة ليع���م الأمن والأمان يف 

ذي قار”.
وذكر البيان ، اأنه “ومن خالل املوؤمتر 
التط���ورات  اآخ���ر  عل���ى  الط���الع  مت 
الأمني���ة يف املحافظ���ة و الإجراءات 

واخلطط الأمنية التي نفذتها 

�����س����ب����اب م�����ا زال����������وا م����ف����ق����ودي����ن..

حكايات يرويها متظاهرون عن عمليات خطف وترهيب ل�صباب �صاحة التحرير

ف���ي ال��ن��ا���ص��ري��ة ..ق���ط���ع ل��ل��ج�����ص��ور.. وم��ط��ال��ب��ات ب��م��ح��اك��م��ة ال�����ص��م��ري
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عد�سة: حممود روؤوف

 �سعدون حم�سن �سمد 
 
م���ا لحظته اأم����س والي���وم اأن ا�ستقال���ة رئي�س ال���وزراء ل تاأثري 
له���ا عل���ى اجل���زء الأك���رث تاأثريًا م���ن ال�س���ارع املحت���ج، وال�سبب، 
ال���ذي ا�س���رت له م���رارًا، اأن هناك � وبح�س���ب مالحظاتي اخلا�سة 
باحتجاج���ات بغداد � فئتن من املحتج���ن، الوىل هي الفئة التي 
يزي���د متو�س���ط اأعمارها عن ال�)35(، وهي الفئ���ة تتواجد بحدود 
�ساحة التحرير ومقرتباتها وتتبع الطرق املاألوفة يف الحتجاج. 
والثانية هي التي يقل متو�س���ط اأعمارها عن ال�)25(، وهي الفئة 
التي اأ�سعلت فتيل الثورة وعملت على ا�ستدامتها، وهي ل متار�س 
الط���رق املاألوفة يف الحتجاج. ومنذ اأول اأي���ام ا�ستتباب الو�سع 
يف �ساح���ة التحرير وابتعاد القنابل امل�سيل���ة للدموع عنها، بقيت 
الفئة الوىل مرابطة بنف�س مكانها، اأما الثانية فغادرته اىل جرف 
النهر على جانب���ي ج�سر اجلمهورية، ثم باجتاه ج�سر ال�سنك، ثم 
الأحرار، ثم على مقرتبات �ساحة اخلالين واأخريًا ها هي مرابطة 
عن���د ج�سر الح���رار، وباملنا�سبة اأن���ا ل اأحتدث عن اأع���داد قليلة، 
بل ع���ن اآلف املحتجن، وقد قدرتهم يف اأح���د تقاريري باكرث من 
خم�س���ة اآلف حمتج على امتداد جرف النهر من اجلمهورية حتى 

ال�سنك.
م���ن وجه���ة نظري هذه الفئة ل ت�سعى اإىل قط���ع اجل�سور بقدر ما 
اإنه���ا ت�سعى اإىل ا�ستفزاز احلكومة ع���ر اإدامة التوتر بينها وبن 
مكافحة ال�سغب. وامل�سكلة اأننا جميعًا، من نخبة ومهتمن ومعنين 
وب�سممن���ا احلكوم���ة وال�سا�س���ة، نتب���ادل الر�سائ���ل والنتقادات 
ووجهات النظر بيننا عر و�سائل التوا�سل الجتماعي وغريها، 
يف دائ���رة مغلقة علينا. اأما هذه الفئة فه���ي غري معنية بتوا�سلنا 

مع بع�س، ولذلك نحن يف واد وهم يف اآخر.
نه���ار اأم����س كن���ت، وبن���اء عل���ى مالحظات���ي ال�سابق���ة، اأتوقع اأن 
ت�ستم���ر فعالياتهم كما ه���ي، وفعاًل، ما اأن حل امل�ساء حتى اأ�سعلوا 
الإط���ارات واأخذوا يتوافدون على منطقة الحتكاك، وما لحظته 
اليوم ح���ول ج�سر اجلمهوري���ة اأنهم م�سغول���ون برتميم خيامهم 
وموا�س���ع مبيته���م لتكون ق���ادرة عل���ى ال�سمود طوي���اًل، اأما عند 
ج�سر الحرار فكانوا م�سغولن باإدامة حواجز ال�سد وغريها من 

الأمور اللوج�ستية.
ويف حال بقي���ت احلكومة واجلهات امل�سوؤول���ة تتعامل بعنجهية 
م���ع هذه الفئة ول تتنازل ومتد خط���وط التوا�سل معها وحتاول 
ان تفهم م�ساكلها وحاجاته���ا واأهدافها، فاإننا �سنبقى ندور بحلقة 
مفرغ���ة م���ن التعقدي���ات، واأن���ا متاأكد ب���اأن اأجهزة الدول���ة الأمنية 
م�سغولة فق���ط بالك�سف عن خيوط املوؤام���رة املوجودة يف عقول 
م�سوؤوليه���ا، ولي�س���وا معني���ن بفه���م ه���ذه الفئ���ة ول مبحاول���ة 

التوا�سل معها.

لماذا مايزالون غا�صبين؟

  متابعة / االحتجاج 

اأكدت اأملانيا اإدانتها لكل اأ�سكال العنف يف العراق 
واإىل احرتام احلق يف الحتجاج ال�سلمي وحرية 

التعبري وال�سحافة.
وذكر بيان �سادر عن ال�سفارة الأملانية يف بغداد 
يف  املظاهرات  بداية  منذ  اأملانيا  اأدانت   " اأنه 
الأطراف  جميع  ودعت  العنف  اأ�سكال  كل  العراق 
اإىل احرتام احلق يف الحتجاج ال�سلمي وحرية 
التعبري وحرية ال�سحافة"، موؤكدة على "وجوب 
الإن�سان  حقوق  جمال  يف  النا�سطن  حماية 

وال�سحفين".
يف  اأكدت  الأملانية  " ال�سفارة  اأن  البيان  واأ�ساف 
هذه  على  اأخرى  مرة  الثالثاء  اأم�س   يوم  بغداد 
املبادئ و ذلك خالل اجتماع نظمته بال�سراكة مع 
الإن�سان  حقوق  ن�سطاء  مع  الفرن�سية  ال�سفارة 

ومتظاهرين من ميدان التحرير".
املتحدة،  الوليات  اأدانت  اآخر  جانب  من 
�سد  للقوة  وال�سنيع”  “املروع  ال�ستخدام 
املتظاهرين يف مدينة النا�سرية جنوبي العراق، 

فيما طالبت بالتحقيق يف النتهاكات التي وقعت 
بحق املحتجن.

لل�سرق  الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ساعد  وقال 
تابعته  ت�سريح   يف  �سينكر،  ديفيد  الأو�سط، 
"الحتجاج" اأم�س الثالثاء ، اإن “ا�ستخدام القوة 
املفرطة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع يف النا�سرية 

كان مروعًا و�سنيعًا”.
التحقيق  اإىل  العراقية  “ندعو احلكومة  واأ�ساف 
يكمموا  ان  يحاولون  الذين  اأولئك  وحما�سبة 

بوح�سية اأفواه املتظاهرين ال�سلمين”.
وكانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على 
مركز  اأمام  جتمعوا  ثم  ج�سرًا  اأغلقوا  متظاهرين 
مما  باجلنوب،  النا�سرية  مدينة  يف  لل�سرطة 
وقالت  �سخ�سًا،   29 عن  يقل  ل  ما  بحياة  اأودى 
ع�سرات  اإن  طبية  واأخرى  بال�سرطة  م�سادر 

اآخرين اأ�سيبوا.
من  الأول  منذ  �سخ�سًا    430 من  اأكرث  وُقتل  
ت�سرين الأول ، عندما خرج الآلف اإىل ال�سوارع 
من  واجلنوب  بغداد  يف  حا�سدة  احتجاجات  يف 

العراق.

  متابعة / االحتجاج 

قالت �سحيفة الغارديان اإن “القمع 
الذي مار�ست���ه ال�سلط���ات العراقية 
ا�ستي���اًء  ول���د  املحتج���ن،  �س���د 
مت�ساعدًا يف عم���وم و�سط العراق 
ب���ن  اله���وة  وتعمق���ت  وجنوب���ه 
ال�سيا�سي���ة  والطبق���ة  املتظاهري���ن 
احلاكم���ة”، م�سرية اإىل اأن “النظام 
ال�سيا�س���ي ال���ذي اأر�ست���ه الوليات 
املتحدة بعد اإ�سقاطها ل�سدام ح�سن 

قبل 16 عامًا، بات على املحك”.
ونقل���ت ال�سحيف���ة الريطاني���ة يف 
تقري���ر تابعت���ه الحتج���اج  اأم�س ، 
ع���ن الطبيب���ة ب�سم���ة الكاظم���ي يف 
بغداد اإنه “عندما غادر الأمريكيون 
ع���ام 2011، اعتقدنا اأنه على الأقل 
البن���ى..  بع����س  وراءه���م  ترك���وا 

لكنها �سرعان ما ب���داأت ت�سرق اأكرث 
قب���ل اأن يتنب���ه اإليه���ا اأح���د. وجرت 
يع���د  مل  اأن���ه  وب���دا  النتخاب���ات، 
مهم���ًا اإذا كن���ت �سيعي���ًا اأو �سنيًا اأو 
م�سيحي���ًا. وب���دت الأم���ور جي���دة. 
ث���م ب���داأت بالتحل���ل، لأن كل طائفة 
عم���دت اإىل ال�سرق���ة. لك���ن اإجن���از 
الحتجاج���ات حت���ى الآن، ه���و اأن 
الهوي���ة الوطنية هي الت���ي تقودها 

ل الطائفة”.
ولفت التقرير اإىل اأنه “منذ 2003 
ف���اإن احلكومة يف الع���راق كان يتم 
اختياره���ا على نح���ٍو طائف���ي، كما 
الدول���ة  موؤ�س�س���ات  ا�ستخ���دام  مت 
ال���وزراء  قب���ل  م���ن  كاإقطاعي���ات 
الذي���ن يدينون بال���ولء ملجموعات 
�سيا�سي���ة متجاوزي���ن يف كثري من 

الأحيان الولء للدولة”.

وكانت اإحدى النتائج هي ا�ست�سراء 
الف�س���اد واملح�سوبي���ة يف القط���اع 
الع���ام، ال���ذي نهب ث���روة البالد من 
النف���ط وترك الكثري م���ن العراقين 
ب���ال فر����س عم���ل. وكان���ت �سرق���ة 
املح���ركات  اإح���دى  الدول���ة  عوائ���د 
الأ�سا�سي���ة الت���ي دفع���ت باحلرك���ة 
الحتجاجي���ة اإىل ال�س���ارع يقودها 
�سب���ان حمروم���ون، لين�س���م اإليه���م 
اأنا�س من قطاعات اأخرى، حتى بلغ 
عدد املتظاهري���ن يف يوم من الأيام 
200 األف يف بغ���داد ومدن اأخرى، 

وفقا للتقرير.
وتنق���ل ال�سحيفة ع���ن الروف�سور 
يف العالق���ات الدولي���ة يف مدر�س���ة 
لندن لالقت�ساد توبي دودج الباحث 
يف ال�س���وؤون العراقي���ة، الق���ول اإن 
2003 ال���ذي غر�س الف�ساد  “نظام 

والطائفي���ة  العراقي���ة،  الدول���ة  يف 
والإك���راه عل���ى ح���د �سواء، ق���د بداأ 
بالتف���كك- وتاليًا انت�س���ر العنف”. 
واأو�سح اأن “نظامًا قا�سيًا وجاهزًا 
ق���د مت فر�سه على امليدان ال�سيا�سي 
من طريق ميثاق نخبوي”، م�سريًا 
ال�سابق���ن  “ال�سيا�سي���ن  اأن  اإىل 
بحم���الت  قام���وا  الذي���ن  املنفي���ن 
لإ�سق���اط �س���دام ح�س���ن، ن�سب���وا 
الولي���ات  بوا�سط���ة  ال�سلط���ة  يف 
“الأ�س����س  اأن  واعت���ر  املتح���دة”. 
الإيديولوجي���ة للنظ���ام – القائم���ة 
على تق�سي���م املجتم���ع العراقي اإىل 
جمموع���ات طائفية – قد مت رف�سه. 
تقا�س���م  ف���اإن  نف�س���ه  الوق���ت  ويف 
املغ���امن ب���ن النخب احلاكم���ة بات 
اأك���رث و�سوحًا وعالنية مما زاد يف 

نزع ال�سرعية عن النظام”.

وي���رى اأن “العراقي���ن كف���وا ع���ن 
النظر اإىل ه���ذه النخب على اأ�سا�س 
ينظ���رون  واأخ���ذوا  قي���ادات  اأنه���ا 
اإليه���ا على اأنهم جت���ار. لذا كان على 
النخب احلاكمة اأن تعتمد على نحٍو 
متزاي���د على دعم عن���ف امليلي�سيات 
كي حتميه���م من جو التعبئة �سدها 
وللبقاء يف ال�سلطة. اإننا نرى اليوم 

كل ذلك ي�سل اإىل ذروته”.
وي�سري التقرير اإىل اأن الع�سائر يف 
حمافظ���ة ذي قار طالب���ت مبحاكمة 
ع���ن  وامل�سوؤول���ن  الأم���ن  ق���وات 
عملي���ات القت���ل الت���ي تعر����س له���ا 
املحتج���ون يف النا�سري���ة، م�سريا 
اإىل اأن هذا املوقف ي�سيف م�ستوى 
جديدًا من التعقيدات يف املواجهة، 
التي تب���دو اأنها الأكرث خطورة منذ 

اإ�سقاط �سدام.

 ما�س القي�سي

اجلماه���ريي  ال�سعب���ي  احل���راك 
ال�سلم���ي يف اأي ث���ورة م���ن ثورات 
الع���امل ع���ر التاريخ  اأثب���ت اأنه، مل 
يقطف ثم���اره ومل يح�س���د نتائجه 
انتفا�ست���ه  اأن  ل���ول  الإيجابي���ة،  
ح�سارية – فكرية - ثقافية، تنه�س 
باملجتم���ع وت�س���ري به ع���ر ج�سور 
املعرف���ة والعل���م والأدب الإن�س���اين 

اىل بر الأمان وال�سالم الدائم. 
مللن���ا طع���م ال���دم، عب���ارة ب���داأ بها 
حديث���ه معنا الطال���ب املتخرج علي 
تاأ�سي����س  فك���رة  �ساح���ب  عط���وف 
مكتبة طالبية تتواجد يف منت�سف 
الطاب���ق الث���اين م���ن بن���اء املطع���م 
الرتكي ال�سه���ري، التي افتتحت يف 
غ�س���ون الأي���ام القليل���ة املا�سي���ة، 
ويعرف عن نف�سه قائال:" اأنا عراقي 
ول���ن اأع���رف نف�س���ي ب���اأي طريق���ة 
اأخ���رى، اأ�س�ست مع رفاقي من طلبة 
مراح���ل واأق�س���ام جامعي���ة خمتلفة 
فكرة ه���ذه املكتبة". ن�س���اط ثقايف 
بجه���ود �سبابي���ة مفعم���ة باحليوية 
وّظف���ت طاقاته���ا ل�سب���ب وحيد هو 
حماولة النهو�س والعودة بالوطن 
احل�ساري بعد فرتة ركود، بقوله:" 
نح���ن �سب���اب اجلي���ل احلدي���ث ق���د 
اعتدن���ا على ال�س���اءة و الإهانة يف 
ف���رتة حياتن���ا الت���ي ع�سناه���ا على 
اأر�س وطننا ب���كل اأ�سف، قد تربينا 
على التمرد واملطالب���ة بحقوقنا اإن 

�ُسلبت".
زاوية حتت�سن رفوف تزينها كتب 
متنوع���ة، و يتو�سطها جدار خا�س 
لتعليق الأمنيات والهواج�س التي 
ي�سع���ر به���ا كل زائ���ر م���ن الث���وار 
وغريه���م، خالل مرروه���م باملطعم 
الرتك���ي لفت���ًا انتب���اه م���ن يرتق���ي 
�سالملهن  اإذ ي�سيف علي بهذا ال�سدد 
قائاًل:" نحن من خالل فكرتنا نريد 

اأن نر�س���خ �س���ورة ح�ساري���ة ع���ن 
الع���راق للع���امل، ف���اإن وطنن���ا ه���و 
مبثاب���ة منزلنا ال���ذي نري���د بناوؤه 
بجهودن���ا نحن ل غري، اإذ قمنا يوم 
الفتتاح بعر����س �سينمائي ملقاطع 
م���ن الث���ورة باإ�سق���اط �سوئي على 
اجل���دار، كم���ا اأقمن���ا بوفي���ة فطور 
مفت���وح للمتظاهرين، برفقة اأعمال 
الر�س���م والنح���ت م���ن قب���ل بع����س 
الفنان���ن بجوارن���ا هن���ا " م�س���ريًا 
ك���ون خ���روج املتظاهري���ن مل  اىل 
يك���ن به���دف الفو�س���ى والتخريب 
كم���ا يح���اول البع����س ترويج هذه 

الإ�ساعات عنهم.
ورفاق���ه  عل���ي  م�س���روع  �سم���ي 
ب)مكتب���ة اجلامع���ة( للتعب���ري عن 
م�سارك���ة الط���الب يف الت�سامن مع 

ث���ورة ت�سري���ن اإذ يق���ول :" اطلقنا 
ت�سمي���ة مكتب���ة اجلامع���ة لأنها تنم 
وتدل على ط���الب اجلامع���ة، اإذ اأن 
املرحل���ة اجلامعي���ة ب���كل درجاته���ا 
هي ا�سم���ى مرحلة ي�سله���ا الطالب 
يف املجتم���ع، وهي ف���رتة اكادميية 
باخت���الف  اجلمي���ع  حتت�س���ن  
اجلن�س واللون والع���رق والطبقة 
الجتماعية" موؤكدًا على اأن احلياة 
اجلامعي���ة تكر����س قي���م الح���رتام 
املتبادل لدى جميع الطلبة مبختلف 

انتماءاتهم.
امل�س���روع  انط���الق  بداي���ة  وع���ن 
والدع���م امل���ادي املرتب���ط ب���ه يقول 
عل���ي:" م�سروعن���ا مل يح�س���ل عل 
ب���ل مت متويل���ه ب�س���كل  ت���رع  اأي 
فردي من قبلنا نح���ن الطالب، فاأنا 

مث���اًل كاتب مبت���دئ �ساركت بكتبي 
اخلا�س���ة، بالإ�ساف���ة لدع���م رفاقي 
الذي���ن �سارك���وين، م���ن طلب���ة طب 
والقان���ون  والتمري����س  الأ�سن���ان 
والإعالم، هدفنا يكمن يف تو�سيل 
فك���رة ع���ن رغبتن���ا نح���ن ال�سب���اب 
العراق���ي بالأخ����س  يف اأن نعي�س 
حياة حقيقية " حياة يعمها ال�سالم 
والأمان وال�ستقرار كباقي �سعوب 

العامل املتح�سر.
 ثائ���ر ب���كل م���ا حتمل���ه الكلم���ة من 
ب�سمت���ه  ي���رتك  اأن  اأراد  معن���ى 
اخلا�سة هنا وهناك، خدمة لوطنه 
ح�س���ب قول���ه:" اأن���ا يف الأ�سا����س 
متظاهر هن���ا وقد اأ�سبت باإ�سابات 
طفيف���ة نتيجة طلق مطاطي وقنبلة 
عن���د ج�س���ر اجلمهوري���ة  دخاني���ة 

يف ي���وم ٢5 اكتوب���ر، اإذ غب���ت عن 
الوع���ي و  ا�ستيقظ���ت لأجد نف�سي 
م�ستلقيًا يف اأح���د امل�ست�سفيات، ثم 
تعافيت ولل���ه احلمد وعقدت العزم 
على اأن اأ�سارك يف كل ن�ساط تطاله 
يدي م���ع اإخوت���ي الث���وار" ويعر 
ع���ن اأ�سفه مت�سائ���اًل بقوله:" ما هو 
فرقي حينها، عن من غاب عن وعيه 
كحالت���ي ولك���ن مل ي�ستيق���ظ؟!، ما 
ه���و فرقي مثاًل عن �سف���اء؟!" الذي 
يع���ده عل���ي رم���زًا ملكتبت���ه ح�س���ب 
قول���ه معقب���ًا:" اين اقّب���ل �سورته 
الت���ي اأ�سعه���ا ب���ن الكتب قب���ل اأن 
اأب���داأ بالعم���ل كل يوم، حت���ى اأنني 
اعتره �سديق���ًا م�ساركًا يف املكتبة 
وموجود بيننا، اإذ اأن اأحد املواقف 
الطريف���ة التي ح�سلت معي . . فقد 

�ساألن���ي اأحدهم حن غادرت املكتبة 
ومل يك���ن اأحد هن���اك مت�سائال ) من 
ي�س���رف عل���ى املكتب���ة الآن؟( كانت 
اإجابتي )�سفاء!("، �سفاء ال�سراي 
الثائ���ر الذي ن���ال قد�سي���ة ال�سهادة 
يف بداي���ة الثورة وبات رمزًا لبقية 
الثائري���ن، ب�سورت���ه الت���ي تزي���ن 
كل الزواي���ا واجل���دران يف �ساح���ة 

التحرير واملطعم الرتكي.
وعن ال���روح التعاوني���ة التي تكاد 
اأن تك���ون حالة متع���ارف عليها يف 
ه���ذه الثورة يقول علي:" نحن هنا 
ن�سان���د بع�سنا البع����س بكل حمبة 
وتفاٍن، اإذ اأن مكتبتي لن تكتمل لول 
مد ي���د العون من قبل جن���ار اأ�س�س 
لنا الرف���وف، و كهربائي اأنار عتمة 
امل���كان، اجلميع هنا يقدم اخلدمات 

ح�سب اخت�سا�سه وقدراته". 
 ويع���ر عن م���دى امتنان���ه وفخره 
مب�سروع مكتب���ة اجلامعة بقوله:" 
�سدق���ًا اأن���ا م�ستع���د اأن اأن���ام ليلتي 
دون ع�س���اء يف �سبيل توفري الكتب 
القّيمة لزوار املكتبة، لتنال اإعجاب 
الق���راء والنق���اد على ح���د �سواء". 
ثم يختت���م حديثه قائ���اًل :" ثورتنا 
�سلمي���ة توعوي���ة هادف���ة  لذل���ك لن 
ليل���ة  يف  نتائجه���ا  عل���ى  نح�س���ل 
اأن اأي ث���ورة  اإذ نعل���م  و�سحاه���ا، 
اإ�سالحية تك���ون تراكمية،  فكري���ة 
مبرور الوقت حت�سد ثمارها".      

�س���ورة ح�ساري���ة ي���ود عل���ي وكل 
من يعت�س���م يف املطعم الرتكي من 
اأن ير�سخه���ا يف  الث���وار الأح���رار 
اأذه���ان الب�سري���ة على م���ر الأجيال 
ال�سب���اب  اإن  وه���ي  األ  القادم���ة،  
الثائ���ر يف انتفا�سة ت�سرين ي�سّطر 
اأك���ر املالح���م البطولي���ة من خالل 
الأخ���وي،  والتاآ�س���ر  الت�سام���ن 
و�سيبق���ى �سامدًا مهما ح�سل حتى 
نيل الن�س���ر يف �سبيل رفعة الوطن 

وا�سرتداد هويته. 

مكتبة طالبية مفعمة بروح احلياة تتو�صط الطابق الثاين من جبل اأُحد 

األمانيا تدين العنف في العراق وتدعو 
اإلى حرية التعبير وال�صحافة

الغارديان  : كيف 
تحّول ال�صا�صة 
العراقيون في 
اأنظار النا�س من 
قادة اإلى تجار؟
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 طالب عبد العزيز    

ل ميك���ن النظر اىل الث���ورة العراقية اليوم من باب جموع املتظاهرين 
واملعت�سم���ن يف �ساح���ة التحرير و�ساحات املدن الخ���رى فقط، نعم، 
اإنه���م �سعلته���ا الوىل، و�سووؤه���ا امل�س���ع، ول���ن نبلغ مبا نكت���ب دمعة 
واح���دة، �سالت بفع���ل الغاز امل�سيل للدم���وع، مثلما لن نبل���غ بكتاباتنا 
معنى قطرة الدم التي نزفت من جرح �سهيد فيها، وهذه حقيقة كرى، 
ل ميل���ك احلج���ة من يزايد عليه���ا، اإل اأنَّ نظ���رًة  ملا ُكت���َب وُدّوَن وُر�سَم 

وتزامن مع فعل البطال هوؤلء، ل ميكن اإل اأن تكون من�سفًة.
 يف كل ح���راك ث���وري لل�سب���اب ن�سهد تظاف���رًا م�ساندًا له م���ن قطاعات 
وا�سع���ة، يف امل���دن والري���اف وال�سواح���ي النائي���ة، بل وم���ن الذين 
يعي�س���ون خارج البالد اي�سَا. نع���م، ال�سباب حمرك الثورات الول يف 
الع���امل، لكنَّ امل�ساركة تات���ي من اجلميع، وما نعي�سه يف املدن العراقية 
خ���ري دلي���ل على ذلك، وقد فعل اأولدي يف ال�ساح���ات ما يليق بال�سباب 

الواعي احلر.
  هناك م���ن يعيب على بع�س املثقفن عدم تواجدهم يف ال�ساحات، مع 
اأن الكث���ري منهم وقف وهتف وتعر�س ملا تعر����س له املتظاهر ال�ساب، 
وهن���اك من اآثر امل�سارك���ة بوجوده الفعلي، لكن دومن���ا التقاط �سورة 
ل���ه، ولدين���ا الكثري من المثلة، ولي����س بقليل عدد الذي���ن �ساركوا عر 
كتاباته���م. لكنن���ا، هن���ا ب�س���دد تن���اول الفعل اجلم���ايل للث���ورة، اإذ اأنَّ  
املواجه���ة تلخ�س���ت بخ�س���م وطني متخل���ف، ل يعني املع���اين النبيلة 
للحياة، ولي����س يف قامو�س حزبه وم�سروع���ه ال�سيا�سي مفردات مثل 
احل���ب والغ���زل والغنية وال�سينم���ا واملو�سيقى واللوح���ة الت�سكيلية 
ومدر�س���ة البالي���ه والن���ادي الجتماعي.. ال���خ، لذا، وم���ن وجهة نظر 
موؤمن���ة بعظم���ة قي���م اجلم���ال اأق���ول: �سيك���ون لفع���ل الف���ن والثقاف���ة 

والتح�سر الثر البليغ يف مواجهته.
   يف �سن���ة 2005 كن���ت جال�س���ًا و�سديق���ي �سرم���د الطائ���ي يف قاعة 
لل�سع���ر بالب�س���رة، يجل����س يف �سفه���ا الول جمموع���ة م���ن املعمم���ن 
بال�سود والبي�س، الذين �سارعوا باخلروج من القاعة ما اأن �سدحت 
املو�سيق���ى، لكْن، وحن م���ّروا قربي، حيث كنت اأجل����س، �سحُت بهم: 

)�سنهزمكم باملو�سيقى( العبارة التي ظل يرددها الطائي كلما التقينا.
   قب���ل يوم���ن، ع���اب اأحُد ال�سب���اب املتحم����س للتغيري م���ا ن�سرته على 
�سفحتي، حي���ث كتبت ما معناه: بانَّ الفنانة الي�سا تقف مع متظاهري 
لبن���ان والع���راق، وما كن���ُت ب�سدد جمال �س���در و�سيقان الي�س���ا، ابدًا، 
اإمنا ان���ا احبُّ اأغانيها و�سوته���ا، ومعها احت�س�س اجلم���ال، وامكانية 
ا�ستم���رار احلياة، التي اطمح لها مثلم���ا يطمح لها معي ال�سباب. حياة 
خالية من اح���زاب ال�سالم ال�سيا�سي، ومن الت�س���دد والكراهية، حياة 
ُتعن���ى برت�سيخ قي���م اجلمال، وحترتم الن�سان لذات���ه، ولإن�سانيته، ل 

حلزبه وقوميته وطائفته.
  من���ذ اأيام���ي الوىل، كن���ت موؤمن���ا بان الث���ورات والتغي���ري ل تتجزاأ، 
ه���ي واح���دة، اإذ ل ميك���ن ال�ستهانة بالقطع���ة املو�سيقي���ة، التي ُتغنى 
خال�س���ة للجمال، وبالرواية التي تغّذي فينا روح المل، وعر العالقة 
احلميمي���ة اي�سًا، بل و�ساأذهب اىل انَّ كاأ�س النبيذ جوار الزجاجة، مع 
حّبات الف�ستق على من�سدتي اخلا�سة ر�سائل �سرورية، اأبعث بها اىل 
هوؤلء، الذي يقت�سون من حياتنا، وال�سور هذه هي معنى من معاين 
التح���دي لرجل جتاوز ال�ستن بخم�س، يريد اأن ير�سم حلمًا عراقيًا مع 
اآلف العراق���ن، احلاملن بغٍد اأجمل، غد ل مكان فيه للكراهية والت�سدد 

والق�ساء.

في معنى الثورة والثائرين

 عامر موؤيد 

يب����دو ان ل�س����يء �سيق����ف بوج����ه املتظاهري����ن 
امل�ستمر اعت�سامهم يف �ساحة التحرير والطرق 

القريبة منها منذ مايقارب ال�سهر.
�سقوط مئات ال�سهداء واآلف اجلرحى مل يقلل 
من عزمي����ة املحتجن وكذلك ا�ستقالة احلكومة 
جعله����م يبق����ون يف �س����وح الحتجاجات حلن 
حتقي����ق كاف����ة املطال����ب امل�سروع����ة. الكثريون 
راهنوا على قدوم برد ال�ستاء و�سقوط الأمطار 
لإنهاء الحتجاجات لكن هذا المر مل يتم حيث 
ب����داأ ال�ستاء واأول ام�س �سقطت الأمطار فزادت 
الأعداد. التحدي ال����ذي قام به املتظاهرون هو 
لب�س القما�سل املطري����ة والتقاط ال�سور حتت 
املطر ون�سر هذه ال�سور على مواقع التوا�سل 
الجتماع����ي م����ع تعليق����ات فيه����ا م����ن التح����دي 

الكث����ري. عل����ي قي�����س- متظاه����ر ومعت�سم منذ 
اليام الوىل يق����ول يف ت�سريح ل�)الحتجاج( 
اإن "الكث����ري راهن على انتهاء الحتجاجات مع 
قدوم ف�سل ال�ست����اء"٠ وا�ساف ان "اول ام�س 
وقبله����ا كان����ت هناك امط����ار غزي����رة ورغم ذلك 
ف����ان الأع����داد زادت يف �ساح����ة التحري����ر وجل 
املتظاهري����ن بق����وا حت����ت الأمط����ار"٠ وبن ان 
"بع�س املتظاهرين ا�سرتوا القما�سل املطرية 
فيم����ا ج����اءت  التحري����ر  وج����اوؤوا اىل �ساح����ة 
ترع����ات كث����رية من قب����ل مي�س����وري احلال"٠ 
ال�س����ور الت����ي انت�س����رت يف مواق����ع التوا�سل 
الجتماع����ي حمل����ت تعليقات �ساخ����رة منها لن 
نرتاج����ع، نحن واملط����ر  ج����ريان وغريها. زيد 
ر�س����ا - متظاه����ر اي�سا يتحدث ع����ن ال�سخرية 
الت����ي وجه����ت للق����وى ال�سيا�سي����ة بع����د ارتداء 
القما�س����ل املطري����ة قائ����ال "يف كل ام����ل ي�سلهم 

بانهاء الحتجاج نحن ننت�سر"٠ 
وا�س����اف ان "ال�س����ور الت����ي مت التقاطه����ا يف 
�ساحة التحرير كانت م�سحكة وحتمل �سخرية 
عالي����ة وهي دللة على عدم اهتمامنا بالظروف 

املناخية التي ح�سلت"٠ 
"البق����اء يف ال�ساح����ة ه����و ا�ستم����رار  وزاد ان 
لحتجاجن����ا حل����ن حتقي����ق املطال����ب الت����ي ل 

تقت�سر على ا�ستقالة احلكومة فقط"٠

ورغ����م ا�ستقال����ة احلكوم����ة والهدن����ة املفرت�س 
تطبيقها بن القوات الأمنية واملتظاهرين ال ان 
العتداءات موجودة يف حمافظة النجف مثال 
. املفو�سي����ة العليا امل�ستقل����ة لالنتخابات دانت 
العت����داء على الك����وادر الطبي����ة  يف م�ست�سفى 
وبقي����ة  ال�س����رف  النج����ف  مبدين����ة  ال�س����در 
املحافظ����ات اجلنوبي����ة الت����ي ت�سه����د تظاهرات 
�سلمي����ة.   وذكرت املفو�سية انه����ا  تبدي ا�سفها 

له����ذه ال�سلوكي����ات املنتهك����ة حلق����وق الن�سان، 
فانها تدع����و اجلهات املعنية والق����وات المنية  
اىل توفري احلماية الالزمة للموؤ�س�سات الطبية 
واخلدمية التي تقدم خدماتها  لل�سعب وخا�سة 
الك����وادر ال�سحية مل����ا لها م����ن دور يف معاجلة 
 . الب����الد  يف  واملر�س����ى  امل�ساب����ن  وا�سع����اف 
وتطال����ب املفو�سي����ة العلي����ا حلق����وق الن�س����ان 
احلكومة ببذل املزيد من اجلهود من اأجل اإلقاء 
القب�����س على اجلن����اة لينالوا جزاءه����م العادل 
وفق القانون واحلفاظ على اأمن و�سالمة املدن 
واملحافظ����ات العراقية من عب����ث العابثن ومن 
يري����د حرف التظاهرات ال�سلمي����ة عن اهدافها، 
وواجبه����ا  م�سوؤوليته����ا  احلكوم����ة  وحتم����ل 
الن�س����اين جتاه ال�سعب العراق����ي ومنع تكرار 
مثل هذه اجلرائم والعتداءات على املواطنن 

البرياء.

املتظاهرون ي�صتقبلون الأمطار بال�صخرية: باقون حلني 
حتقيق املطالب 

 متابعة / االحتجاج

اأبك���ى عر�س م�سرح���ي قدمه طالب 
معظمه���م جامعي���ون، املتظاهري���ن 
مدين���ة  يف  للحكوم���ة  املناه�س���ن 

الب�سرة بجنوبي العراق.
واأع���اد العر�س، ال���ذي قدمه طالب 
غالبيتهم يدر�سون الفنون اجلميلة، 
يف اأح���د مواقع الحتجاج، جت�سيد 
الحتجاجات الت���ي تع�سف بالبالد 

منذ �سهرين.
واملمثل���ون  املتظاه���رون  وردد 
الهتافات، وبكوا وهم ي�سرتجعون 
املحطات الرئي�سة والأحداث الهامة 
يف عمر الحتجاجات، من الوقوف 
يف وج���ه ق���وات الأم���ن والختناق 
اإىل  للدم���وع،  امل�سي���ل  بالغ���از 
املالب����س والأع���الم املخ�سبة بدماء 

ال�سحايا.
الفرتو�س���ي:  �س���الم  املمث���ل  وق���ال 
"ح���اول ال�سب���اب ام����س الثالث���اء، 
احلقيقي���ة  ال�س���ورة  جت�سي���د 

لي�س���ت  اإنه���ا  لالحتجاج���ات، 
م�سرحي���ة، ج�س���د املمثل���ون جميع 
ا�ست�سه���دوا.  الذي���ن  املتظاهري���ن 
راأينا من خ���الل و�سائ���ل التوا�سل 
ال�سب���اب  م���ن  الكث���ري  الجتماع���ي 

ُيقتل���ون. ير�سق���ون بقناب���ل الغ���از 
امل�سي���ل للدم���وع، ُج�س���دت كل هذه 

الأعمال العنيفة يف امل�ساهد".
العام���ري:  حمم���د  املمث���ل  وق���ال 
ع���ن  احتجاجاتن���ا  "تختل���ف 

ال���دول  يف  الأخ���رى  املظاه���رات 
وتعك����س  والعربي���ة،  الأوروبي���ة 
الوع���ي ال�سيا�س���ي واليديولوجي 
لل�سب���اب، قدم ه���ذا العمل لوحة من 
لوحات الحتجاجات يف العراق". 

يف حن ق���ال جا�س���م اإبراهيم )70 
عاًما(، الذي مل ي�سارك ب�سبب عمره 
�س���وى يف املظاهرات التي ُي�ستبعد 
اأن ت�سهد اأعمال عنف، اإّن امل�سرحية 
�ساعدت���ه على اأن ي���رى "كيف ُيقمع 
ال�سب���اب"، وق���ال: "عندم���ا اأ�سارك 
وفج���اأة  �سلمي���ة  احتجاج���ات  يف 
حت���دث مث���ل ه���ذه احلال���ة )تندل���ع 
اأبل���غ  لأين  اأن�سح���ب  ا�ستب���اكات(، 
م���ن العم���ر 70 عاًم���ا، ول ميكنني 
التحم���ل، وبالتايل ل ميكنني روؤية 
م���ا يج���ري، لكن���ي تعرف���ت على ما 
يج���ري من خ���الل ه���ذه امل�سرحية، 
ُيقم���ع  كي���ف  اأرى  اأن  واأ�ستطي���ع 

�سبابنا وكيف ا�ست�سهد بع�سهم".
وقتل���ت الق���وات العراقي���ة حوايل 
م���ن  معظمه���م  متظاه���ر،   400
ال�سباب العزل، من���ذ اندلع �سرارة 
الحتجاج���ات املناه�س���ة للحكومة 
اأكتوبر/ت�سري���ن  م���ن  الأول  يف 
الأول، كما ُقتل اأك���رث من 10 اأفراد 

من قوات الأمن يف ال�سدامات.

موقع احتجاج يف الب�صرة يتحول اإىل م�صرح

 ي�ستعد املتظاهرون يف كربالء لإطالق ماراثون، يوم 
حقن  اإىل  ي��ه��دف  احتجاجي  ك��ح��راك  املقبل،  ال�سبت 

الدماء واإيقاف ا�ستهداف املتظاهرين.
ح�سن  للماراثون  التح�سريية  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
يوا�سلون  ك��رب��الء  يف  "املتظاهرين  اإن  امل��و���س��وي، 

التح�سريات لإطالق ماراثون )٢5 ت�سرين(".
عن  التعبري  هو  امل��اراث��ون  من  "الهدف  اأن  واأ���س��اف، 
منها،  الإيجابي  اجلانب  واإب���راز  التظاهرات  �سلمية 

قد  ا�ستهداف  اأي  واإي��ق��اف  الدماء  حقن  اإىل  وال��دع��وة 
ال�سبابي  ال�سلمين، واإبراز احلراك  املتظاهرين  يطال 

الذي اأبهر العامل ب�سلميته ووعيه".
واأو�سح املو�سوي، ان "امل�ساركة يف املاراثون من حق 
اجلميع �سرط ارتداء املالب�س الريا�سية"، م�سريًا اإىل 
املقبل )7 كانون  ال�سبت  "املاراثون �سينطلق، يوم  اأن 
الأول ٢٠1٩(، من نفق العبا�س اإىل فلكة الرتبية مرورًا 

ب�سارع املجمعات".

كربالء ت�صتعد 
ل� "ماراثون 

احتجاجي".. 
و�صرط واحد 

للم�صاركة


