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العدد)39( ال�سنة الوىل - اخلمي�س )12( كانون الأول  2019جريدة يومية توثق انتفا�سة العراقيين ت�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

العامل حول  لالحتجاج  رموزاً  اأ�سبحت  وجوه  خم�سة  �سمن  اليا�سري  �سفاء 
"لن اأعود اإال يف تابوت".. ا�ست�سهاد  النا�سط علي الالمي لدى عودته من �ساحة التحرير
االح��ت��ج��اج��ات ف��ي  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  مقتلهم  ���س��ّك��ل  ت�سرين"..  "انتفا�سة  رم���وز 
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م انتهاك �س���يادة اأية دولة م�س���تقلة  رِّ  املواثيق الممية املحَُقّرة، تحُ
والتدخل يف �س���وؤونها الداخلية واخ���راق حدودها، والعدوان 
ال�سيا�س���ي  والتق���دم  التط���ور  يف  خياراته���ا  وتدي���د  عليه���ا، 

والجتماعي واحلفاظ على ثرواتها وتنميتها.
 واذا كان ميث���اق المم املتح���دة يحُعن���ى بتنظي���م العالق���ات ب���ن 
ال���دول واحلف���اظ على ال�س���لم العامل���ي،  ف���اإن يف مواثيقها التي 
تعال���ج جوانب عدي���دة مما يتعلق مب�ساحله���ا و�سالمتها تندرج 
يف مواثي���ق ومعاه���دات عدي���دة. ومن بينها ما ين���درج يف باب 
حقوق الن�سان وحمايته م���ن النتهاكات اأيًا كان م�سدرها ويف 

اأي اإطاٍر و�سع.
ويف هذا الب���اب اخلا�س باحلقوق واحلري���ات، مّيزت املواثيق 
املحَُقّرة اأمميًا بن التدخل باأي �سكل كان، بو�سائل احلرب والعدوان 
الدبلوما�سي���ة  بالو�سائ���ل  الأمم���ي  والت�سام���ن  والخ���راق، 
وال�سيا�سي���ة الت���ي ل تتعار�س م���ع مفاهيم وحم���ددات ال�سيادة 
وال�ستق���الل الوطن���ي. ومل تغف���ل املبادئ املن�سو����س عليها يف 
ميثاق المم املتحدة عن احلالت ال�ستثنائية التي تتطلب تدخاًل 
بو�سائل الزجر املتدرج وما تنطوي عليه من عقوبات اقت�سادية 
وعزٍل �سيا�سي، و�س���وًل اىل ادراج  الدولة املعنية تت الف�سل 
ال�سابع من امليثاق الأممي، الذي ي�سمح بالتدخل الع�سكري عند 
ان���دلع احلروب الهلي���ة والإبادة اجلماعية لأع���راٍق ومكوناٍت 

و�سعوب. وتهديٍد لالأمن وال�سلم الإقليمي والعاملي.
 اإن من حق كل �سعب مطالبة الراأي العام بدعمه والت�سامن معه 
ح���ن يتعر�س لأ�سكال من العنف املف���رط والت�سفيات اجل�سدية 
والعتق���الت التع�سفي���ة وعمليات الغتي���ال والتهجري الق�سري 
و�س���وى ذلك مم���ا يكفله الد�ست���ور وال�سرائع الممي���ة. وي�سبح 
مث���ل ه���ذا الت�سامن جت�سي���دًا للقي���م الن�سانية ومب���ادئ حقوق 
الن�س���ان وحرياته وخيارات���ه يف التقدم، اذا م���ا ارتبط كل هذا 
الع�س���ف وال�ستب���داد مبمار�س���ة حق���ه يف التظاه���ر والعت�سام 

ومطالبته بال�سالح والتغيري والتداول ال�سلمي لل�سلطة.
 وما يح�سل يف العراق اليوم جتاوز كل حٍد يف القمع والنتهاك 
والت�سفي���ة والقتل املتعمد ل ل�سبٍب �س���وى ل�ستخدام احلق يف 
التظاه���ر ال�سلم���ي واملطالب���ة بتغي���ري منظومة النه���ب والف�ساد 
واغت�ساب احلريات العامة واخلا�سة واغت�ساب ارادة الوطن. 
وق���د اأثارت او�ساط الراأي العام وال���دول املتح�سرة، وا�ستفزت 
�سمريه���ا اجلرائ���م واملج���ازر الت���ي تنفذه���ا �س���د املتظاهري���ن 
ال�سلمي���ن ادواته���ا القمعي���ة وامليلي�سي���ات املنفلتة الت���ي ت�سكل 
الأذرعة امل�سلح���ة لحزاب الطبقة ال�سيا�سي���ة املهيمنة الفا�سدة. 
ورغ���م كل ه���ذا الروي���ع مل جت���ر املطالب���ة ب���� "التدخ���ل"، ب���ل 
بالت�سامن والتنديد  بكل ال�ساليب املمكنة �سد الطغمة احلاكمة 
وردعها ع���ن موا�سل���ة ا�ستهداف حي���اة املنتف�س���ن بالر�سا�س 

احلي واملجازر الدموية.
لك���ن وزارة اخلارجي���ة بع���د ان �سكت���ت عن التدخ���الت ال�سافرة 
والعب���ث العلن���ي ب�سي���ادة الع���راق وارادة العراقي���ن، راأت يف 
بي���اٍن ل�سف���راء اع�س���اء يف جمل����س المن م���ا يعت���ر تدخاًل يف 
ال�ساأن الداخلي، مع ان البيان عر عن رف�سه للقمع املفرط بحق 
املتظاهري���ن ال�سلمي���ن ومطالب���ة احلكومة العراقي���ة ب�سرورة 
حماية مواطنيها من ر�سا�سها وقمعها وقيام ميلي�سيات م�سلحة 
خارج���ة على القان���ون بارتكاب جمازر بحقه���م، دون ان تطالهم 
امل�ساءلة ويو�سع لهم حد. وظلت القيادة العامة للقوات امل�سلحة 
والناطقن با�سمها يعلنون انها "طرف ثالث" ل معرفة لهم به.!

 ن�سي���ت وزارة اخلارجي���ة م���ا يتوا�سل م���ن افت�سا����سٍ حلرمة 
احل���دود املفتوحة، والت�سريحات الوقح���ة التي ت�سل حد النيل 
م���ن وطني���ة العراقين، واته���ام  املتظاهرين بالعمال���ة والتاآمر، 
واأنه���م دخالء م���ن "�سيعة الإنكليز" وما يعلن���ه البع�س من قادة 
الع�ساب���ات امل�سلحة من انتماء وولٍء لغ���ري وطنهم و�سوى ذلك 
مم���ا يعتر انتهاكًا فظًا ل�سيادة البالد واعتداًء �سافرًا على كرامة 

ال�سعب العراقي املحُبتلى.
 ويب���دو ان وزارة اخلارجي���ة ن�سي���ت �سولت وزيره���ا ال�سابق 
يف اط���الق املواق���ف والت�سريح���ات ال�سائنة بح���ق دول �سقيقة 
والتحري����س عليها، كما فاتها اأن الرملان الرث اعلن احلداد على 
�سهداء يف بلد "عربي" رغم ما يف القتل والقمع الذين قامت بهما 
اجهزة ذاك البلد يعتر هو الآخر تعديًا وانتهاكًا حلرية وحقوق 
مواطني���ه. وتن�سى وزارة اخلارجية تل���ل ع�سرات امل�سوؤولن 
احلكومي���ن والرملانين من اي التزاٍم ادب���ي ودبلوما�سي ازاء 

دول عربية �سقيقة.
ان العراقين وهم يدفعون حياتهم ثمنًا ل�ستعادة وطنهم املنتهكة 
�سيادت���ه، وتقيق اهدافهم يف ت�سفي���ة ركائز الطبقة ال�سيا�سية 
الفا�س���دة ومنظومتها الطائفي���ة املحا�س�سية فاق���دة ال�سالحية 
ونافذة املفعول، �سي�سعرون بالفخر الوطني حن تتحول وزارة 
اخلارجية كما ال���وزارات والقيادات العراقي���ة اىل رافعة تدافع 

عن �سيادة وا�ستقالل العراق وامل�سالح الوطنية العليا.
 واىل ان يح���ن ذلك عل���ى وزارة اخلارجية ان تعود اىل �سمتها 
وتعي���د التفكري  مبفاهيم ال�سيادة وال�ستق���الل، وان تتجنب ان 

تنطق كفرًا.

وزارة اخلارجية اإذ تدافع عن 
حيا�ض وطن ُمنَتَهْك..!

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

�سيادة تنتظر برهانًا:

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة / االحتجاج 

الع���راق  يف  املتح���دة  المم  بعث���ة  قال���ت   
“ميل�سي���ات”  ان  الربع���اء،  “يونام���ي”، 
ا�ستهدف���ت واختطف���ت نا�سط���ن بارزين يف 

التظاهرات العراقية.
الثال���ث  تقريره���ا  يف  البعث���ة  واأك���دت   
ال���ذي  الع���راق،  يف  الحتجاج���ات  ع���ن 
تلق���ت الحتج���اج ن�سخ���ة من���ه ام����س انه���ا 
ب���اأن  تفي���د  موثوق���ة  معلوم���ات  تلق���ت 
مت  البارزي���ن  والنا�سط���ن  املتظاهري���ن 
الق���وات  قب���ل  م���ن  واعتقاله���م  ا�ستهدافه���م 
الأمني���ة واجلماع���ات الت���ي تو�س���ف باأنه���ا 

"ميلي�سيات".
ت�س���ري  املوثوق���ة  "املعلوم���ات  اأن  وبين���ت   
اأي�س���ًا اىل اأن القوات الأمني���ة األقت القب�س 

عل���ى اأ�سخا����س من منازلهم وم���ن مركباتهم 
اأثن���اء  النف���رادي  باحلب����س  واحتجزته���م 
لأ�سب���اب  اعتقاله���م  كان  ورمب���ا  التحقي���ق، 

تتعلق بالأمن الوطني".
 ولفتت اىل اأن اجلماعات التي و�سفت باأنها 
“ميلي�سيات” اختطفت ما ل يقل عن خم�سة 
م���ن النا�سط���ن واملتظاهري���ن البارزين يف 
بغ���داد واحتجزته���م يف احلب����س النفرادي 
يف مواق���ع احتجاز غ���ري ر�سمية لع���دة اأيام 

اأثناء ا�ستجوابهم.
 وق���د حددت بعث���ة المم املتحدة يف العراق 
يف بيانه���ا اهم املخالف���ات والنتهاكات التي 
حدثت يف العراق خالل ال�سهرين املا�سين، 
ومن اهم التقاط التي ا�سار لها التقرير هي:  
1-  النتائ���ج الأولي���ة ت�س���ري اىل ا�ستم���رار 
عدي���دة  وانته���اكات  جت���اوزات  ارت���كاب 

حلق���وق الن�سان مبا يف ذل���ك القوة املفرطة 
الإجرائي���ة  احلق���وق  انته���اك  وا�ستم���رار 

للمتظاهرين املعتقلن.
2- تلقين���ا مزاع���م موثوقة تتعل���ق بعمليات 
والحتج���از  والختط���اف  املتعم���د  القت���ل 
م�سلح���ن  رج���ال  اي���دي  عل���ى  التع�سف���ي 

جمهولن يقال انهم "جهة جمهولة ثالثة "
3- خ���الل ف���رة كتاب���ة التقري���ر انخرط���ت 
الغالبي���ة العظم���ى م���ن املتظاهري���ن ببغداد 
يف اأ�س���كال خمتلف���ة م���ن التعب���ري ال�سلم���ي 

والحتجاج يف �ساحة التحرير.
املحتج���ن  م���ن  �سغ���رية  جمموع���ات   -4
حاول���ت الو�س���ول اىل املنطق���ة الدولية عن 
طري���ق عبور ج�س���ور اجلمهوري���ة وال�سنك 
احلج���ارة  ور�س���ق  وال�سه���داء  والح���رار 

وقنابل املولوتوف على قوات الأمن.

5-  ق���وات الأم���ن العراقي���ة ملزمة باحلفاظ 
على النظام العام وحماية املباين احلكومية 
واملمتل���كات العامة، ولكن يجب اإبداء �سبط 
النف����س ومن���ع املواق���ف الت���ي يح���دث فيها 

ا�ستخدام القوة املفرطة.
للنف����س  �سبط���ا  اأب���دت  الأم���ن  ق���وات   -6
واتخ���ذت تداب���ري حلماي���ة املتظاهري���ن يف 
بع����س املناطق كج�س���ر اجلمهورية و�ساحة 

التحرير.
7- نح���ث عل���ى الحتج���اج ب�سلمي���ة وع���دم 
النخ���راط يف اأعم���ال عنف مث���ل حماولت 
البعث���ات  ذل���ك  يف  مب���ا  املب���اين  ح���رق 

الدبلوما�سية واملواقع الدينية والراثية.
8- الط���رف الثال���ث او الكيان���ات امل�سلح���ة 
او اخلارج���ون ع���ن القان���ون او املف�س���دون 
واختط���اف  املتعم���د  القت���ل  ع���ن  م�سوؤول���ة 

املتظاهري���ن ويجب على احلكومة تديدها 
دون تاأخري وحما�سبة مرتكبيها.

جه���د  اأي  الدول���ة  تدخ���ر  ل  ان  يج���ب   -9
حلماي���ة املتظاهري���ن ال�سلمين م���ن العنف 
ال���ذي متار�سه جه���ات م�سلح���ة تعمل خارج 
�سيطرته���ا وكذل���ك اجله���ات ذات الرتب���اط 

املبا�سر وغري املبا�سر مع الدولة.
10- اأعمال العن���ف التي تركها الع�سابات 
بدواف���ع  ع���ن ولءات خارجي���ة  والناجم���ة 
�سيا�سي���ة او ته���دف اىل ت�سفي���ة احل�سابات 

تخاطر بو�سع العراق على م�سار خطري.
القان���ون اجلنائ���ي  11-  نرح���ب بتطبي���ق 
يزع���م  الذي���ن  املتظاهري���ن  عل���ى  العراق���ي 
انه���م ارتكب���وا جرائ���م اأثن���اء امل�سارك���ة يف 
التظاه���رات وتوف���ري حماكم���ة عادل���ة له���م 

ولي�س على وفق قانون مكافحة الإرهاب.

تلقت معلومات موثوقة..

تقرير لـ)الأمم املتحدة( يك�شف تفا�شيل اختطاف لنا�شطني 
واحتجازهم يف مواقع غري ر�شمية

 متابعة االحتجاج 

ن�س���رت  لل���راأي  ا�ستط���الع  اأظه���ر   
“ايكونومي�س���ت”  جمل���ة  نتائج���ه 
الأخ���ري،  عدده���ا  يف  الريطاني���ة، 
اأن الع���رب بداأوا يفق���دون الثقة يف 

الأحزاب الدينية وزعمائها.
تقريره���ا  يف  املجل���ة،  وتنق���ل   
ع���ن  )الحتج���اج(  تابعت���ه  ال���ذي 
اأن  العراقي���ن،  املتظاهري���ن  اأح���د 
دين  اأي  ل�سالح  لي�ست  "النتفا�سة 
اأو طائف���ة، ول خلدم���ة الإ�س���الم اأو 
امل�سيحي���ة، اإنه���ا انتفا�س���ة ل�سالح 

ال�سعب، وح�سب".
 ويردد اأي�سًا �سدى تلك ال�سعارات 
يف لبن���ان. واأخذ النا�س، يف الدول 
العربي���ة، يتحولون �س���د الأحزاب 
ال�سيا�سي���ة الديني���ة ورج���ال الدين 
الذي���ن �ساعدوا عل���ى و�سولهم اإىل 

ال�سلطة.
 وانعك�س���ت تل���ك الجتاه���ات م���ن 
اأعده���ا  حديث���ة  بيان���ات  خ���الل 
البارومر العربي، مركز للدرا�سات 

ال�ستق�سائية يف الدول العربية.
 وظه���ر ع���ر املنطق���ة باأكمله���ا، اأن 
ن�سبة الذين يعرون عن ثقة كبرية 
يف الأح���زاب ال�سيا�سية، ومعظمها 

ذات �سبغ���ة ديني���ة، تراجع���ت منذ 
2011 م���ن 30% اإىل 15%، وظه���ر 
اأن ن�سب���ة العراقي���ن الذين يقولون 
اإنه���م ما عادوا يثق���ون يف الأحزاب 
اإىل   %51 م���ن  ارتفع���ت  الديني���ة، 

 .%78
 وت�سري املجل���ة اإىل اأن الراجع يف 
حج���م الثق���ة يف اأح���زاب اإ�سالمي���ة 
هائ���ل اأي�س���ًا، وهب���ط م���ن 35% يف 
2013، عندم���ا طرح ال�س���وؤال لأول 
مرة على نطاق وا�سع، اإىل 20% يف 

.2018
يف  ال�ستط���الع  اأج���ري  وق���د 
وتون����س،  وم�س���ر،  اجلزائ���ر، 

والأردن، والع���راق، وليبيا، وظهر 
اأن ن�سبة الذين يثقون يف الأحزاب 
الإ�سالمي���ة تراوح���ت ب���ن 20% و 
تتج���اوز  ومل  اجلزائ���ر،  يف   %48
ب���ن  وتراوح���ت  م�س���ر،  يف   %20
20% و35% يف تون����س، والن�سب���ة 

نف�سها تقريبًا يف الأردن.
اأما يف الع���راق فراوح���ت الن�سبة 
يف  وتراجع���ت  و%42،   %20 ب���ن 
ليبي���ا اإىل اأق���ل من ذل���ك بكثري، ومل 

تزد عن 10 اإىل %20. 
 وينطب���ق الأمر نف�س���ه تقريبًا على 
الذي���ن يعترون اأنف�سه���م متدينن. 
ولك���ن تباين���ت ن�س���ب م���ن يثق يف 

زعم���اء ديني���ن، ف���كان اأوجه���ا يف 
العراق، واأقلها يف ليبيا، وتون�س.

 وهك���ذا متت���د ال�سك���وك اإىل زعماء 
دينين. وقال حوايل 51% من الذين 
�سارك���وا يف ا�ستطالع 2013، اإنهم 
يثق���ون يف قادتهم م���ن رجال الدين 
بدرج���ة “كب���رية” اأو "متو�سطة".  
وعند طرح �س���وؤال م�سابه يف العام 
اإىل  الن�سب���ة  انخف�س���ت  املا�س���ي، 
40% فق���ط. كم���ا تراج���ع باط���راد 
ن�سب���ة من يعتقد من �س���كان املنطقة 
اأن���ه يج���ب اأن يك���ون لرج���ال الدين 
نفوذ على �سناعة القرار احلكومي. 
ولذلك ق���ال مايكل روبنز، خبري يف 
العربي”:  “البارومي���ر  موؤ�س�س���ة 
اأطراف دينية  اإىل  م���ا ينظر  "غالبًا 
يف الدولة باعتبارهم متعاونن مع 
النظ���ام، ما يجعل من غ���ري املرجح 

اأن ينالوا ثقة النا�س".
 كذل���ك، يك�سف ال�ستطالع اأن ن�سبة 
الع���رب الذين يعت���رون اأنهم “غري 
متدينن” ارتفع���ت اإىل 13% بينما 

مل تزد الن�سبة عن 8% يف 2013.
 وت�سم���ل تلك الن�سب���ة قرابة ن�سف 
ال�سب���اب التون�سي، وثل���ث ال�سباب 
الليبي، وربع ال�سب���اب اجلزائري، 

وخم�س ال�سباب امل�سري.

 ع���ر النائب ال�سابق عزت ال�سابن���در، ام�س  الربعاء، عن ا�ستيائه 
بع���د اإدراج ا�سمه �سمن لفتة رفعها املتظاهرون يف �ساحة التحرير 

تمل اأ�سماء املر�سحن املحتملن ل�سغل من�سب رئا�سة الوزراء.
 ويف تغري���دة له عل���ى من�سة التوا�س���ل الإجتماع���ي "توير" قال 
ال�سابن���در: �سم���ن لفتة �س���وٍر ل�سخ�سيات �سورتي م���ن بينها مع 
تعلي���ق مفاده انه���ا مرفو�سة �سلفًا من قبل )ابط���ال( املطعم الركي 
ح ول ت�سرفني زعامة  ّ ٍح و لن ار�سِ ّ َر�سِ حًا ول مبحُ علمًا اين ل�ستحُّ مر�َسّ
الق���رود مم���ن كتب هذه الالفت���ة او عّلقها او امرهم به���ا من مافيات 

ال�سراع على ال�سلطة والف�ساد والقتل .
 بع���د هذه التغريدة تداولت مواق���ع التوا�سل الجتماعي، ت�سجياًل 
من�سوب���ًا اإىل ال�سابن���در يهاج���م فيه املعت�سم���ن يف املطعم الركي 
وبع����س ال�سيا�سي���ن، ف�س���اًل ع���ن زعي���م التي���ار ال�س���دري مقتدى 

ال�سدر.
 وق���ال ال�سابندر، وفق الت�سجيل ال���ذي ا�ستمعت اليه )الحتجاج(، 
اإن "ال�سيا�سي���ن الذين يري���دون اأن يكتبوا املرحلة املقبلة، منحنن 

اأمام قطاع الطرق املوجودين يف املطعم الركي".
 واته���م ال�سابن���در، املعت�سم���ن يف “املطع���م الرك���ي” ب�"بتعاطي 
اأن  مبين���ًا  نه���ار”،  لي���ل  الزن���ا  وممار�س���ة  والكح���ول  املخ���درات 
“ال�سيا�سي���ن عل���ى الرغم من ذلك ل يجروؤون على رفع روؤو�سهم 

اأمامهم، لأنهم مذنبون".
 وق���ال ال�سابن���در، وفق الت�سجي���ل، اإن “ر�سائل وجه���ت اإىل املطعم 
الرك���ي من ط���رف �سيا�سين تق���ول )دخيلكم احنه وياك���م(”، فيما 
خاط���ب اأولئك ال�سيا�سين بالقول: "عي���ب عليكم وعلى عمائمكم يا 

�سفلة، وعلى �سواربكم وعلى تاريخكم يف حزب الدعوة".

املتلّون عزت ال�شابندر 
يهاجم املتظاهرين 

وي�شفهم بـ"القرود"

فقط" ال�سعب  اأجل  من  "االحتجاجات 

اإيكونومي�شت الربيطانية: العراقيون يفقدون الثقة يف الأحزاب الدينية

ال�سهيد علي الطائي الذي مت اغتياله اأم�س يوزع جريدة االحتجاج



العدد)39( ال�سنة الوىل - اخلمي�س )12( كانون الأول  2019

http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com

 زهري اجلزائري

العق����ل اجلمع����ي انت�س����ر ي����وم 10-12-2019 يف �ساحة 
التحري����ر. املنطقة اخل�سراء عل����ى م�سافة قريبة ت�ستفز 
الع����ن ، وهي تدعو احل�س����د )اأنا هنا لأحك����م (. الأر�س 
يف �ساح����ة اخل����الين ما تزال تنز دمًا. م����ع ذلك ا�ستفزت 
ال�سلطة احل�سد املفج����وع مبقابلتها ل�سفراء الدول التي 
ج����اءت لتحذر م����ن عواقب القتل والغتي����ال. )هذا �ساأن 
عراق����ي( ق����ال وزي����ر اخلارجي����ة لل�سفراء.)نح����ن نذبح 
�سعبن����ا(. وهذا �س����اأن داخل����ي، بيننا وب����ن �سعبنا. مع 
كل ه����ذه ال�ستف����زازات انت�س����رت )ال�سلمي����ة( عل����ى من 
يريدون النج����اة من خالل اخليار الأخري، وهو تويل 
الحتج����اج حلرب اأهلي����ة. حملة التخوي����ف من )رك�سة 
طويري����ج ( باجت����اه املنطق����ة اخل�س����راء وم����ن انفج����ار 
الفو�س����ى املكبوت����ة  و�سرق����ة البن����وك م����رت كم����ا غيمة 

�سوداء فوق �ساحة التحرير.
وهم يدخلون الأ�سب����وع التا�سع يقول املعت�سمون اإنهم 
لن يغادروا ال�ساحة )حتى تتحقق املطالب(. خالل هذه 
الف����رة الق�س����رية حَول����وا ال�ساحة املفتوح����ة اىل دولة 
م�سغرة : جهاز اأمني يفت�س الداخلن ويراقب املند�سن، 
جهاز للدفاع عن حدود هذه الدولة امل�سغرة و�سواترها 
الإ�سمنتي����ة، جه����از تطوع����ي �س����اب لل�سح����ة ومعاجل����ة 
اجلرح����ى وامل�ساب����ن، جه����از بل����دي لنظاف����ة ال�ساحة، 
اأجه����زة لتح�س����ري الطع����ام وتوزيعه عل����ى املعت�سمن، 
واأجهزة للثقاقة لتزين نفق ال�ساحة باللوحات وعر�س 
م�سرحي����ات وحما�سرات وتوفري كتب للق����ّراء. والأهم 
جه����از نقل عل����ى �سكل اأ�سطول من �سي����ارات ) التك تك(. 
م����ع ذلك خل����ق املعت�سمون وعي����ًا جديدًا غ����رّي حياتهم . 
ب����ة املعت�سم����ة روؤى خل����ف تقول " اأن����ا هنا اأرى  املحا�سِ
العراق ال����ذي اأحلم به، عراقًا مليئًا بالت�سامن والتكافل 
والتاآخ����ي واحلر�����س عل����ى املمتل����كات العام����ة، اأ�سع����ر 
اأن ه����ذا الف�س����اء ه����و الأمل ال����ذي تتوقف علي����ه حياتنا 
القادمة”.م����ا ينق�س هذه الدولة امل�سغ����رة قيادة قادرة 
على توحي����د املطالب والتفاو�س وفر�س ال�سروط على 
ال�سط����ة القادمة لتحقيقه����ا. مع ذلك تق����ق يف ال�ساحة 
ح����دث كبري، ففيه����ا تتح����ول ال�سلط����ة اىل القاعدة..هي 
الت����ي تقرر جدول عمل احلكومة والرملان.. وهي التي 
اأْمل����ت ا�ستقالة احلكومة ، وه����ي التي تّدد �سكل عراق 

اآخر، عراق مابعد ثورة ت�سرين.

انت�شار العقل في ال�شاحة 

عد�سة: حممود روؤوف

  متابعة االحتجاج 

ترف���ع اآي���ات يده���ا اليمن���ى و�س���ط �ساح���ة 
التحري���ر يف بغ���داد، والدم���وع تنهم���ر من 
عين���ن تختبئ���ان خل���ف نظارت���ن طبيتن 
د خلف  مرتاحت���ن على وجه طف���ويل، وتردِّ
�س���وت ي�سدح من بعي���د: "�سالٌم عليك على 
رافَديك عراق القيم، فاأنت مزاٌر وحٌب وداٌر 

لكل الأمم".
اآي���ات، 23 عام���ًا، الت���ي تق���رب م���ن اإنهاء 
جامع���ات  باإح���دى  الط���ب  يف  تخ�س�سه���ا 
العا�سمة، وجه من وجوه �ساحة التحرير.

لي�س���ت وحده���ا امل�سارك���ة يف ر�س���م لوحة 
غ���ري م�سبوق���ة يف التاري���خ احلدي���ث لبالد 
الرافدين حيث يحمل اآخرون معها اأحالمهم 
يف �سبيل وطن اأف�سل، ومنهم ح�سن �سائق 
"الت���وك ت���وك"، وعلي النا�س���ط احلقوقي 
املوث���ق لالنته���اكات، وخريي���ة اخلم�سينية 

احلا�سرة لتطهو للمحتجن.
يف اأم�سي���ة من ت�سرين الث���اين ، دعا �سوت 
املعت�سم���ن اإىل رف���ع روؤو�سه���م فخ���رًا مبا 
يقومون به، مذكرًا اإياهم باأنه "عندما يتكلم 

العراق، الكل ي�سكت".
�سم���ت كث���ريون يف تل���ك الليل���ة بخ�س���وع 
و�س���ط الدم���وع وال�سم���وع اإحي���اء لذكرى 
�سحاي���ا ق�س���وا من���ذ ب���دء الحتجاج���ات، 

جتاوز عددهم حتى اليوم 450 �سخ�سًا.
وم���ع ب���زوغ �س���وء النه���ار، ت���رك اآي���ات 
ال�ساحة دون اأن تبتعد عنها. وتاول اإنقاذ 

اآخرين من مالقاة امل�سري نف�سه.
ويعت���ر �س���ارع الر�سيد معقله���ا، وهو اأحد 
اأبرز الأحياء الراثية يف بغداد وقد تول 
اإىل �ساح���ة ح���رب يف ظ���ل املواجه���ات بن 

القوات الأمنية واملحتجن.
تعم���ل مع اأطب���اء ومتطوعن عل���ى اإ�سعاف 
امل�سابن يف املواجهات مع القوات الأمنية، 
جراء تعر�سهم لوابل من الر�سا�س وقنابل 

الغ���از امل�سي���ل للدموع الت���ي تطلق نحوهم 
مبا�سرة، وت�سيبهم يف الراأ�س وال�سدر.

تق���ف اآي���ات بثوبها الطب���ي الأبي����س الذي 
كتبت علي���ه فئة دمه���ا "اأو �سلبي"، وا�سعة 
عل���ى وجهه���ا قناع���ًا واقي���ًا، وعل���ى راأ�سها 
خوذة �س���وداء، وحول عنقها �سماعة طبية، 
غري بعيدة من دخان اأ�س���ود يت�ساعد جراء 
حرق الإطارات املطاطية. تقول "هذا مكان 
خط���اأ، لكن نحن يج���ب اأن نكون يف املقدمة 
لن�ساعده���م. ل يجب اأن نركهم، ل يجب اأن 

يح�سل لهم �سيء".
وت�سي���ف وه���ي ت���اول التق���اط اأنفا�سه���ا 
"الو�س���ع خط���ر، مت���اأزم، ل نعرف يف اأي 
حلظ���ة ي�سربوننا، ل نع���رف يف اأي حلظة 

منوت".
مل ي�سل���م الأطب���اء وامل�سعفون م���ن دورات 
العن���ف التي تط���اول التظاه���رات، وو�سل 
اإىل ح���د اعتق���ال ع���دد منهم، بح�س���ب اآيات 
الت���ي ت�سيف: "نح���ن الأطب���اء م�ستهدفون 
من كل النواح���ي، التهديدات و�سلتنا حتى 
البي���ت. التهديدات و�سلت اىل والدي )...( 
لك���ن يجب اأن ن�ساعد" اجلرحى الذين "يتم 
نقلهم بالت���وك توك لأن �سي���ارات ال�سعاف 
م���ا  دائم���ا  يتق���دم،  ل  والإ�سع���اف  قليل���ة، 
يك���ون اإىل اخللف، والت���وك توك يكون يف 

املقدمة".
يف �ساحة التحرير، على خطوط التما�س 
عن���د مداخ���ل اجل�س���ور املقطوع���ة، عل���ى 
�سف���اف دجل���ة، يف �س���ارع الر�سي���د، يف 

الأزقة... يبدو ال�"توك توك" متاأهبًا.
يح�س���ر ح�سن ب�"ت���وك توك���ه" الأحمر، 
م�سرع���ا لنق���ل متظاه���ر م�س���اب. ي�سع���ه 
زم���الوؤه يف املقع���د اخللف���ي، وينطلق به 
ابن الثامنة ع�سرة �سريعًا وبخط متعرج، 

مطلقا العنان لبوق عجلته.
وجهته املفرزة الطبية حيث يحُحَمل ال�ساب 
ويو�س���ح  الع���الج.  لتلق���ي  الداخ���ل  اإىل 

لأهلي  �سيئًا  اأقدم  اأن  اأبادر،  اأن  "اأحبب���ت 
واأ�سدقائ���ي واأ�ساعده���م )...( عمل���ي هو 

نقل جرحى وم�سابن".
ارت���دى  ال���ذي  ال�س���اب  ن���رة  وتم���ل 
قبع���ة زهري���ة وقمي�س���ًا اأ�سود كت���ب عليه 
بالإنكليزي���ة "نيف���ر لوك ب���اك" )"ل تنظر 
اأب���دًا اإىل الوراء"( ت�سمي���م معاناة ولدت 
من رحم عائلته الفقرية والكبرية )ثمانية 
اأف���راد(، والت���ي دفع���ت اب���ن الزعفراني���ة 
)جنوب �سرقي بغداد( للعمل على ال�"توك 

توك" منذ نحو عامن.
ويو�سح "يا دوب )بالكاد( يوميتي 20 اأو 
15 األف )دينار، اأي بن 13 و16 دولرا(، 
ول م�ساعدة يل اأو اأي راتب من الدولة".

نال "التوك ت���وك" مكانة كان���ت مفقودة. 

قبل الحتجاجات، كانت هذه العربة حمط 
نظ���رة دوني���ة حياله���ا وحي���ال �سائقيها، 
وغالبيته���م من الأحي���اء املعدمة. لكن منذ 
الأول م���ن اأكتوب���ر، تغريت ه���ذه النظرة 
"لأنن���ا �سرنا عائل���ة واحدة. التوك توك 
هو م���ن ياأخذ امل�س���اب اأو اجلري���ح )...( 
وم���ن يو�س���ل الأكل والدع���م اىل النا����س 

املتقدمة على اجل�سر"، بح�سب ح�سن.
يوؤ�س���ر ح�س���ن اىل الواجه���ة الزجاجي���ة 
املت�س���ررة ل�"الت���وك ت���وك"، ويق���ول اإنه 
اأوقف م���ن قبل الق���وات الأمنية وتعر�س 

ل�سرب مل ت�سلم منه عربته اأي�سًا.
���دت وج���دت اأنا�س���ًا  "عندم���ا عحُ ويتاب���ع: 
�سقطوا اأر�سًا ويعانون من الختناق. كل 
هذا مِلَ؟ من اأجل حقوقنا وهذا ما اأتينا من 

اأجله".
يخ���رج علي املقدام من نقط���ة جتمع قرب 
�ساحة التحرير متجه���ًا اإىل الر�سيد. على 
ظه���ره حقيب���ة، عل���ى راأ�سه خ���وذة، حول 
عنقه كوفية، ويف ي���ده "�سالحه": هاتف 
نقال يوثق من خالله "كل حالت النتهاك 

التي ت�سل".
ويخف���ي النا�سط احلقوقي اب���ن احلادية 
والع�سرين عامًا، والطالب يف اأحد معاهد 
التعلي���م ، خل���ف حليت���ه البني���ة اخلفيف���ة 
وعينيه اخل�سراويتن، عزمًا على ت�سجيل 
كل ما يدور من حوله، بغر�س اإر�ساله اىل 
املنظم���ات احلقوقي���ة لك�سف م���ا يتعر�س 
ل���ه املتظاه���رون، ل�سيم���ا يف ظ���ل القطع 
بالإنرن���ت  الت�س���ال  خلدم���ات  املتك���رر 

ومواقع التوا�سل الجتماعي.
ويق���ول: "رغم التهدي���دات، رغ���م القمع، 
رغم التخويف، رغم الرهيب، موجودون 
انته���اك  كل  بلحظ���ة،  حلظ���ة  كل  لنوث���ق 
حلقوق الن�سان، كل طلقة ر�سا�س تطلق 

)...( كل النتهاكات".
يتق���دم عل���ي يف اأزقة الر�سي���د التي مالأت 
النفاي���ات جانبيه���ا، وترك���ت يف اأر�سه���ا 
عرب���ات خ�سبية للباعة اجلوالن. يتحدث 
عوائ���ق  خل���ف  يحتم���ون  حمتج���ن  اإىل 
اإ�سمنتي���ة وحديدي���ة، باأقنعته���م واأع���الم 
عراقية تغطي وجوهه���م واأكتافهم. يرفع 

هاتفه وي�سّور.
لكن علي، كغريه من اأبناء جيله، متظاهر 
اأوًل واأخ���ريًا، ين�س���م اإىل اآخرين بهتاف 

عراق". يا  نفديك  بالدم  "بالروح 
احلاج���ة  ابن���ا  املحتج���ن،  ب���ن  م���ن 
اخلم�سينية خريية، التي انتقلت من مكان 
اإقامتها يف بل���دة ال�سويرة جنوب �سرقي 

بغداد، لتكون يف �ساحة التحرير.
وت�س���األ اأم حيدر بحرق���ة قلب: "نحن بلد 
مثق���ف، بل���د واٍع، بل���د �سبع���ان لي����س يف 
حاجة، نحن اأهل النفط، ل�سنا بلدًا �سعيفًا 
)...( نري���د بلدًا مثل بل���دان العامل. األ�سنا 

عراقين؟ ل حق لنا بالعراق؟".
وان�سرفت خريية بحنان الأم اإىل ت�سري 
الطع���ام للم�ساركن. تداع���ب العجن كما 
تهده���د طفاًل يف مهده. ت�سعه يف التنور، 
وتقدم���ه رغيفًا كام���اًل، اأو تقطع���ه قبل اأن 
تغم���ره مبرق تغ���رق فيه قطع���ًا من اللحم 

والدجاج.
ع���ن  غريب���ًا  لي����س  "اجلماع���ي"  الطه���و 
دائ���م  الغذائ���ي  فالتكاف���ل  العراقي���ن. 
احل�سور يف املنا�سبات الدينية وجمال�س 
الع���زاء ل�سعب عرف احل�س���ار واحلروب 

واملعاناة.
يف �ساحة التحرير، يح�سر هذا التعا�سد 

اأي�س���ا حول اأم حي���در التي ب���داأت الطهو 
مببادرة فردي���ة ومن جيبها اخلا�س، قبل 
اأن يتجمع حوله���ا متطوعون ومترعون 
يف "اأر����س تفي����س عط���اء"، كم���ا تق���ول 

ق�سيدة الغريري.
يف بالد تنف�ست ال�سع���ر والثقافة والأدب 
عل���ى م���دى ح�س���ارة لآلف الأع���وام، ل 
يغيب عن العراقين قول حممود دروي�س 

وقاتل". احللم  نا�سية  على  "قف 
م���ن  الأول  من���ذ  الع���راق  يومي���ات  ويف 
اأكتوب���ر 2019، قتال من نوع اآخر ل�سعب 
خ���ر على م���ر تاريخ���ه، �سل�سل���ة غزوات 

واجتياحات.
اآي���ات، ح�س���ن، عل���ي، وخريي���ة... عّينة 
م�سّغ���رة لأنا����س بات���ت يومياته���م تدور 
ح���ول البح���ث عن غ���ٍد اأف�سل. ه���م اأربعة 
م���ن ع�س���رات الآلف يف بغ���داد، الك���وت، 
النا�سرية، الديواني���ة، كربالء، الب�سرة، 
وغريها، ا�ستثم���روا ن�ساطهم اليومي يف 
�سبي���ل ن�سج حل���م جماعي لبل���د يبلغ عدد 

�سكانه 40 مليون ن�سمة.
يف ختام يوم طويل، يركن ح�سن ال�"توك 
ت���وك" عل���ى �سفة دجل���ة، يتاأم���ل من جهة 
ج�س���ر اجلمهورية والعوائ���ق الإ�سمنتية 
وعربات قوات مكافحة ال�سغب املتح�سنة 
علي���ه، وم���ن الأخ���رى خي���م املعت�سم���ن 

والأعالم العراقية.
وبينم���ا تلقي ال�سم����س باأ�سعته���ا مودعة 
يتطل���ع  م���ن الحتجاج���ات،  اآخ���ر  يوم���ًا 
ال�س���اب الأ�سم���ر �س���وب النه���ر، ويق���ول 
"اأحل���م اأن ي�سب���ح عندي وطن، اأحلم اأن 

اأعي�س حرًا".
وي�سيف "اأحلم ب���اأن تنتهي هذه احلرب. 
كلها دم ب���دم، متى نعي�س مرتاحن؟ )...( 
نري���د اأن نعي����س باأم���ن واأم���ان"، قبل اأن 
ي�سي���ف بنرة م���ن الأمل "ه���ذه الأحالم، 

ولو اأنها ب�سيطة، لكنني اأمتناها".

متابعة االحتجاج 

�سه���د ع���ام 2019 العديد م���ن الحتجاجات 
والنتفا�سات ال�سعبية حول العامل.

وخ���رج الآلف من اجلماه���ري الغا�سبة اإىل 
ال�سوارع، يف هونغ كونغ وت�سيلي واإيران 
وبوليفي���ا  وكتالوني���ا  والع���راق  ولبن���ان 

والإكوادور وكولومبيا.
اختلف���ت املطال���ب والو�سائ���ل والأه���داف، 
وت�سابه���ت الدواف���ع م���ا بن غي���اب العدالة 
واإنع���دام امل�ساواة واخللفي���ات ال�سيا�سية. 
لكن ه���ذه الحتجاجات رغم تباعدها لآلف 
الكيلوم���رات، كانت م�س���در اإلهام متبادل، 
لتحقي���ق  اأف���كارًا  املتظاه���رون  وت�س���ارك 

اأهدافهم.
رم���وز  اإىل  املتظاهري���ن  بع����س  وت���ول 
احتجاجية واإن مل يكونوا قادة الحتجاج، 

واكت�سب بع�سهم �سهرة عاملية.
وم���ا  الحتجاجي���ة،  الوج���وه  اأب���رز  فم���ا 

خلفياتهم؟
موق���ع البي بي �سي �سلط ال�سوء على اأبرز 
وج���وه ح���ركات الحتجاج يف الع���امل لعام 

2019  وكان اأبرزها :

كارا�سكو دانييال   / • ت�سيلي 
رفت ب� "ل ميمو"  دانيي���ال كارا�سكو، التي عحُ
اأو "ذا ميم���ي"، كان���ت فنان���ة ونا�سطة تبلغ 
من العم���ر 36 عامًا عند ب���دء م�ساركتها يف 

احتجاجات ت�سيلي.
رث على  اعتقلته���ا ال�سرطة يف ت�سيل���ي، ثم عحُ
ج�سدها معلقًا عل���ى اأ�سوار اإحدى احلدائق 

يف 20 اأكتوبر/ت�سرين الأول املا�سي.
وذكرت تقارير عدة اأنها تعر�ست لالغت�ساب 
والتعذي���ب حتى امل���وت، وق�سد معذوبوها 
ترهيب وتخويف غريها من الن�ساء الالتي 

�ساركن يف املظاهرات.

ال�سراي �سفاء   / • العراق 
 �سف���اء ال�س���راي مهند����س، يبلغ م���ن العمر 
26 عام���ًا ،  كان �ساع���رًا ونا�سط���ًا، ا�ستخدم 
مواق���ع التوا�سل الجتماع���ي لرفع الوعي 

باحلق���وق ال�سيا�سية واملدني���ة يف العراق. 
ال�سب���اب.  ب���ن  البطال���ة  اأزم���ة  ع���ن  ودّون 
و�سارك يف مظاه���رات مناه�سة للف�ساد يف 

اأعوام 2011، و2013، و2015.
ويف ت�سري���ن الأول املا�س���ي، اأ�سيب �سفاء 
ال�س���راي يف راأ�سه باأحد ف���وارغ قنبلة غاز 
م�سي���ل للدم���وع، و�سرع���ان م���ا ت���ويف اإثر 

الإ�سابة.

متطوع م�سعف  كونغ:  • هونغ 
 ال�س���ورة ر�سمته���ا الفنانة وان���غ ليمينغ، 
املعروفة با�سم "ريبي���ل بير"، واأ�سبحت 

رمزًا لالحتجاجات يف هونغ كونغ
يف  بالع���ن"  "الع���ن  مقول���ة  جت�س���دت 
مظاهرات هون���غ كونغ، بع���د ال�ستباكات 
ب���ن  املا�س���ي  اآب   11 يف  وقع���ت  الت���ي 

ال�سرط���ة واملحتجن، واأحُ�سيب���ت فيها عن 
واح���دة لم���راأة �ساب���ة كان���ت ال�سرط���ة قد 

اأطلقت الر�سا�س املطاطي جتاه وجهها.
�سعفة متطوعة.  ويحُعتقد اأن امل�سابة كانت محُ
واأحُ�سيبت يف عينها بعد اخراق الر�سا�س 

للنظارات الواقية التي كانت ترتديها.
وانت�سرت مقاطع الفيدي���و للم�سابة وهي 
راق���دة عل���ى الأر����س،و الدم���اء تتدفق من 

عينها اليمنى.
و�سرعان ما اأ�سبح وجهها واإ�سابتها رمزا 
ملا ي�سفه املتظاهرون مبنهج دموي متزايد 
تتبع���ه ال�سلط���ات يف هون���غ كون���غ لقم���ع 

املحتجن.

كروز ديالن  • كولومبيا: 
قحُتل دي���الن ك���روز، وهو طال���ب كولومبي 
يبل���غ م���ن العم���ر 18 عام���ًا، يف نوفم���ر/
ت�سري���ن الث���اين املا�س���ي، بع���د اأن اأطلقت 
�سرط���ة مكافح���ة ال�سغ���ب قذيف���ة جتاه���ه، 
قب���ل اأي���ام قليلة م���ن تخرجه م���ن املدر�سة 

الثانوية.
اإدارة  اأراد درا�س���ة  اإن���ه  اأ�سدق���اوؤه  وق���ال 

الأعمال، لكنه كان بحاجة ملنحة.
وان�س���م اإىل الحتجاج���ات يف العا�سم���ة 
بوغوت���ا ليع���ر عن امل�ساع���ب التي تول 
دون ح�س���ول الطلب���ة اأمثال���ه عل���ى تعليم 

جامعي.
م���ن الغ�س���ب يف  واأ�سع���ل موت���ه موج���ة 
البالد، وخرج املتظاهرون يف احتجاجات 
من���ّددة مبا قالوا اإن���ه رد فعل مبالغ فيه من 

قبل ال�سرطة.

فخر اأبو  عالء  •  لبنان: 
كان ع���الء اأب���و فخ���ر، وعم���ره 38 عام���ًا، 
م�س���وؤول حملي���ا يف العا�سم���ة اللبناني���ة 
ب���ريوت، وع�س���وًا يف احل���زب التقدم���ي 

ال�سراكي.
علي���ه يف  الن���ار  لبن���اين  واأطل���ق جن���دي 
نوفمر/ت�سرين الثاين املا�سي، بعد �سهر 
م���ن ب���دء الحتجاج���ات، اأثن���اء م�ساركت���ه 
يف اإح���دى امل�س���ريات ال�سلمي���ة املناه�سة 

للحكومة والف�ساد.
وكان اأب���و فخر ث���اين متظاه���ر ميوت يف 
ه���ي  موت���ه  طريق���ة  لك���ن  الحتجاج���ات، 
الت���ي اأججت الكثري م���ن الغ�سب، اإذ اأطلق 
اجلي�س الذخرية احلية لتفريق املحتجن. 
وانت�سرت مقاطع الفيديو التي تحُظهر حلظة 
اإط���الق النار عليه، واأطلق عليه املحتجون 

لقب "ال�سهيد الأول للثورة".

�شفاء اليا�شري �شمن خم�شة وجوه اأ�شبحت رموزًا لالحتجاج حول العالم

ــوت الــعــراق ــش ــ� ــع يــتــكــلــم ب ــي ــم ــر: اجل ــري ــح ــت ــة ال ــاح ــش ــدات مـــن � ــاه ــش ــ� م
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�سق���ط  ما يقارب ال� 500 �سهي���د  منذ بداية موجة 
الحتجاجات م�ستهل �سهر ت�سرين الأول  املا�سي. 
من بن هوؤلء، �سكل مقتل جمموعة من املحتجن 
والنا�سط���ن حمطة فارقة يف م�س���ار التظاهرات، 
لدرجة �ساروا رموزًا لأكر حركة احتجاجية منذ 

�سقوط نظام �سدام ح�سن.

�سفاء ال�سراي
قب���ل مقتله، ع���رف ال�ساب املول���ود يف بغداد �سنة 
1993 بن�ساط���ه الوا�سع يف خمتل���ف التظاهرات 
التي كانت ت�سهدها العا�سمة العراقية. كان يحظي 
ب�سعبية وا�سعة على مواقع التوا�سل الجتماعي 

اأي�سا، حيث يتابع قرابة 15 األف �سخ�س.
اأ�سي���ب �سفاء يف �ساح���ة التحرير يف بغداد، يوم 
29 اأكتوب���ر املا�س���ي، بقنبل���ة غازي���ة يف راأ�س���ه. 
نقل عل���ى اإثرها اإىل امل�ست�سفى لكن���ه تويف متاأثر 

بجراحه.

عمر �سعدون
ل يتعدى عمر ال�ساب عمر �سعدون، من النا�سرية، 
18 عامًا. قتل اإثر اإ�سابته بالر�سا�س احلي خالل 
احتجاج���ات مدين���ة النا�سري���ة، مرك���ز حمافظ���ة 
ِت���ل خ���الل ه���ذه  ذي ق���ار، ي���وم 28 نوفم���ر. وقحُ

الحتجاجات اأكرث من 30 �سهيدًا.
ببي���ت لل�ساعر مظف���ر النواب، نع���ى عمر �سعدون 
زميل���ه املتظاهر �سفاء ال�سراي الذي قحُتل يف وقت 

�سابق يف تظاهرات بغداد.
قبل مقتله، زار عمر بغداد والتقط �سورة مع ر�سم 
يخل���د ذكرى �سفاء ال�سراي يف نفق ال�سعدون يف 

�ساحة التحرير.

اأحمد المهنا
قتل امل�س���ور ال�سحفي يف مديري���ة اإعالم احل�سد 
ال�سعبي اأحم���د املهنا، اجلمعة املا�سية، يف �ساحة 
اخلالين و�سط بغ���داد والتي تعر�ست لهجوم من 
قب���ل م�سلح���ن جمهول���ن ينتم���ون اإىل ملي�سيات 

م�سلحة.
يف البداي���ة، ت�سارب���ت الأنب���اء ح���ول مالب�س���ات 
مقتل املهنا. وقالت مديرية اإعالم احل�سد ال�سعبي 
اإنه قتل اإث���ر تعر�سه "لطعنات بال�سكاكن من قبل 
جماعة مند�سة حمرف���ة"، يف اإ�سارة اإىل عنا�سر 

من املتظاهرين.
اإن  قال���ت  طبي���ة  وتقاري���ر  اأخ���رى  اأنب���اء  لك���ن 
املهن���ا قت���ل بر�سا�س���ة يف الظه���ر اأثن���اء اقتح���ام 
امل�سلح���ن املجهولن لل�ساحة واإط���الق النار على 

املتظاهرين.

وعم���ل اأحم���د املهن���ا م���ع اإع���الم مديري���ة احل�سد 
ال�سعب���ي ل�سن���وات، وغط���ى احلرب عل���ى تنظيم 

داع�س. ونعاه احل�سد ال�سعبي بعد مقتله.

فاهم الطائي
اغتيل النا�سط املدين العراق���ي فاهم الطائي، 53 
عام���ًا، بر�سا�س جمهولن يف وق���ت متاأخر الأحد 

املا�سي، يف مدينة كرب���الء، بينما كان يف طريق 
الع���ودة اإىل منزل���ه م���ن التظاه���رات املناه�س���ة 
للحكوم���ة واملطالب���ة بتغي���ري الطبق���ة ال�سيا�سية 

التي تتكر احلكم يف العراق منذ 16 عامًا.
مب�سد����س كامت لل�س���وت، �سق���ط النا�س���ط فاه���م 

الطائي �سريعًا قرب منزله يف كربالء.
وبع���د �ساع���ات م���ن اغتي���ال الطائ���ي، انطلق���ت 
تظاه���رات غا�سبة بالتزامن م���ع ت�سييع جثمانه، 
وحّم���ل املحتج���ون احلكومة والأجه���زة الأمنية 

م�سوؤولية تعر�سه لالغتيال.
ونقل���ت كام���ريا مثبت���ة حلظ���ات اغتيال���ه، حيث 
اق���رب من���ه �سخ�س���ان عل���ى م���ن دراج���ة نارية 
واأطل���ق اأحدهم���ا الن���ار عليه م���ن م�سد����س كامت 

لل�سوت.

زهراء علي �سلمان
قتل���ت ال�ساب���ة العراقية زه���راء عل���ي �سلمان بعد 
تعر�سه���ا للتعذيب على اأي���دي خمتطفيها. لحقًا، 
األق���ي بها قرب منزل عائلته���ا يف بغداد. نقلت اإىل 

امل�ست�سفى لكنها توفيت بعد �ساعات قليلة.

له من �سرب  م���ا تعر�ست  اأن  اأكد  الأطباء  "اأح���د 
ب���اأدوات معدني���ة اأدى لتك�سري عظامه���ا، دام نحو 

7 �ساعات، بالإ�سافة لل�سعقات الكهربائية" 
�سمعه النا����س معاتبًا نف�سه نادمًا يف جنازة ابنته 
يف الطري���ق بن بغداد واملق���رة يف النجف، لأنه 
مل ي�ستج���ب لتهدديد امل�سلح���ن الذين حذروه من 
ال�ستم���رار يف م�ساع���دة املتظاهري���ن، ولك���ن من 
كان يت�س���ّور هذا ال�سيناريو ، زه���راء من مواليد 
�سن���ة 2000، وه���ي طالبة يف كلي���ة اللغة العربية 
يف اجلامعة العراقي���ة. وكانت تدعم، مع عائلتها، 
مب�ساع���دات  التحري���ر  �ساح���ة  يف  املتظاهري���ن 

غذائية.
وزهراء هي البن���ة الكرى لأبويها، ولديها اأخت 
واأخ اأ�سغر منها. وكان���ت تعي�س مع والديها، كما 

اأنها من اأقلية الكرد الفيلين التي ت�سكن بغداد.

اأمجد الدهمات
قت���ل م�سلحون جمهول���ون يف ال�سابع من ت�سرين 
الث���اين النا�سط املدين اأجمد الدهامات، الذي يعد 
اأح���د اأبرز قادة التظاه���رات ال�سعبية يف حمافظة 

مي�سان.
قب���ل مقتله بيوم���ن، دعا اأجمد عل���ى �سفحته يف 
في�سب���وك للحفاظ على �سلمية التظاهرات. وكتب 
اأن م�سان���دة املطال���ب امل�سروع���ة ل تعن���ي تعطيل 

الدوائر اخلدمية.
ومتت عملي���ة الغتيال ب�سالح كامت لل�سوت قرب 
منزله قرب منزل اأجمد، الذي كان عائدًا من �ساحة 

العت�سام يف مركز املحافظة.

ح�سين عادل و�سارة طالب
يف بداية �سهر ت�سرين الثاين  اأي�سا، قتل النا�سط 
ع���ادل  ح�س���ن  العراق���ي  الكاريكات���ري  ور�س���ام 
وزوجت���ه �سارة طالب على ي���د م�سلحن اقتحموا 

منزلهما يف مدينة الب�سرة.
النا�سط���ن  اغتي���ال  مت  التظاه���رات  بداي���ة  م���ع 
ح�س���ن عادل امل���دين وزوجته �س���ارة يف الب�سرة 
م���ن قب���ل امليلي�سي���ات، وقب���ل اأي���ام مت اختط���اف 
ب���اأن  ر�سال���ة  �سبا_املهداوي،وه���ذه  النا�سط���ة 
م�س���ري النا�سطن هو القتل اأو الختطاف من قبل 
امليلي�سيات دون تدخل حكومي حلماية املواطنن 

اأو الك�سف عن املجرمن!
وقبل مقتلهما تعر�س الزوجان ال�سابان لتهديدات 
التظاه���رات  يف  م�ساركتهم���ا  ب�سب���ب  عدي���دة، 
املتك���ررة طيلة الأعوام املا�سي���ة، فانتقال اأكرث من 
م���رة للعي�س يف تركي���ا واإيران ويف م���دن اأخرى 

داخل العراق. 
عادا اإىل العراق قبل فرة، و�ساركا يف التظاهرات 
الأخرية قبل اأن يتم اغتيالهما يف منزلهما على يد 

جمهولن.
وكان اآخ���ر ال�سحاي���ا النا�سط عل���ي الالمي الذي 
قت���ل اأم����س الأول الثالث���اء بعد عودت���ه من �ساحة 
التحري���ر اىل منزل �سقيقه يف ح���ي ال�سعب حيث 

اطلقت عليه ر�سا�سا�سات من م�سد�س كامت .
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عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 

ت���داول نا�سط���ون عل���ى مواق���ع التوا�س���ل 
الجتماع���ي نباأ مقتل النا�سط العراقي علي 
الالمي )49 عام���ًا( بر�سا�س جمهولن ليل 
الثالث���اء الأربع���اء، لدى عودته م���ن �ساحة 
التحري���ر اإىل منطقة ال�سع���ب �سمال �سرقي 

العا�سمة بغداد.
وقال �سهود عيان اإن قوة اأمنية طوقت مكان 

احلادث وفتحت تقيقًا ملعرفة مالب�ساته.
رث عل���ى جثة الالمي، وه���و اأب خلم�سة  وعحُ
اأطف���ال، يف حي ال�سعب، حي���ث كان ي�سكن 
يف منزل �سقيقته لب�سعة اأيام للم�ساركة يف 
تظاه���رات �ساحة التحري���ر، بح�سب ما قال 

�سديقه تي�سري العتابي  
وقال العتاب���ي اإن الالمي، وه���و من مدينة  
عن���د  التحري���ر  �ساح���ة  "غ���ادر   : وا�س���ط 
الواح���دة بع���د الظه���ر متوجه���ا اإىل من���زل 
�سقيقت���ه لكن���ه اختفى ثم عرثن���ا على جثته 
عن���د العا�س���رة م�ساء مقت���ول بر�سا�س يف 
الراأ����س اأطلق من اخللف، ملق���اة يف �سارع 

يف منطقة ال�سعب".
وق���ال م�س���در يف ال�سرط���ة اإن املهاجم���ن 
ا�ستخدم���وا م�سد�سات كامت���ة لل�سوت، يف 
م���ا اأ�س���ار الط���ب ال�سرع���ي اإىل اأن الالم���ي 
اأ�سي���ب بثالث ر�سا�سات. وبع���ث اأ�سدقاء 
الالم���ي ر�سائ���ل تعزي���ة ع���ر ح�ساب���ه على 
في�سبوك:وكتب �سديق ل���ه: "اغتالته قوى 
الظ���الم... ذنب���ه الوحي���د اأن���ه اأراد وطن���ًا 
النا�س���ط  وحقوق���ًا". وتظه���ر يف ح�س���اب 
عل���ى في�سبوك م�ساركات���ه مع املحتجن يف 

ال�ساحات:
وكان الالم���ي ق���د كت���ب يف اآخ���ر من�س���ور 
قب���ل وفات���ه اأن���ه لن يع���ود اإىل بيت���ه اإل يف 
"تابوت": عاي�سن عي�ست الالجئن باخليم 

وال�سوارع والأر�سفة
واإذا نري���د ن�سبح يراد نه���ار حتى يو�سلنه 
"ال�س���ره" ، اأما املرافق ال�سحية فبعدك ما 
�س���اد الباب يندك عليك ، ت���ري وين تغ�سل 

مالب�سك

وغريها من املنغ�س���ات اليومية التي تبدو 
للوهل���ة الأوىل ب�سيطة لكنها مبرور الزون 
واحلاج���ة امل�ستم���رة له���ا ت�سب���ح معان���اة 

حقيقية
كل ه���ذا ويجيك واحد يري���د يركب املوجة؟ 
، ق�سمًا ببغداد ما نرجع للبيوت ال بتابوت 
واأعل���ن يف من�س���ور �ساب���ق رف�س���ه دخول 
املنطق���ة اخل�س���راء وكت���ب "ل للقت���ل نع���م 

لل�سلمية".،   
ورثى  الكات���ب والإعالمي �سعدون حم�سن 
�سم���د  ، النا�سط ال�سهيد علي الالمي وكتب 

يف �سفحته على الفي�سبوك 
اأنت���م تتحالفون �سد ال�سع���ب وتغدرون به  
: " اأدري �سن���و �سغل وزي���ر الداخلية؟ ب�س 

يح�سب عدد املغدورين بالكوامت؟
ال�سكوت ع����ن هذا العدد م����ن جرائم الغتيال 
الوظيفي����ة  للم�سوؤولي����ة  خيان����ة  مبثاب����ة 
والأخالقي����ة اأي�س����ًا، كي����ف ميك����ن للم�س����وؤول 
ع����ن حماية النا�����س اأن ل ينتف�س وهو يراهم 
يحُقتل����ون اأتباع����ًا ت����ت م�سوؤوليت����ه؟! ،ال�سيد 
رئي�س الوزراء، ال�سادة القادة اأ�سحاب الرتب 
العالي����ة والمتي����ازات الفخم����ة، يف اجلي�����س 

واملخاب����رات،  الوطن����ي  والأم����ن  وال�سرط����ة 
وال�ستخب����ارات ووووالخ، اأين غريتكم على 

مواطنيكم؟ اأين �سجاعتكم؟ اأين كرامتكم؟
ال�سي����د رئي�����س اجلمهوري����ة، ال�سي����د رئي�����س 
ال�سلط����ة الق�سائي����ة، ال�سي����د رئي�����س مكت����ب 
عملي����ات  م����ن  اأنت����م  اأي����ن  الع����ام،  الدع����اء 

الغتيال؟!
ال�سي����د رئي�س الرملان، كم تريد اأن ي�سل عدد 
القتل����ى بالك����وامت وغريها من اأج����ل اأن تقرر 

ا�ستجواب قادة املنظومة الأمنية؟
وق����د ن�س����ر �سمد �س����ورة لل�سهي����د الالمي مع 
تعلي����ق  ال�س����ورة لعل����ي الالم����ي، ال����ذي مت 
اغتيال����ه ام�����س ، و  دللول_ي����ا جمل�����س_

النواب دللول..
 ، الع����راق  م����دن   املتظاه����رون يف  ويواج����ه 
ت�سعي����دًا جدي����دًا يف عملي����ات القم����ع الت����ي 
�سجل����ت خ����الل ال�ساع����ات املا�سي����ة، عمليات 
اختط����اف واغتي����ال طاول����ت النا�سط����ن، يف 
حماولة على ما يب����دو لرهيب امل�ساركن يف 
التظاهرات ودفعهم اإىل الراجع عن �ساحات 
باجلن����وب  املن�سوب����ة  العت�س����ام  وميادي����ن 

وبغداد منذ نحو 10 اأ�سابيع.

ويق����ول نا�سط����ون يف بغ����داد، اإن جماع����ات 
م�سلح����ة  �سع����دت عملي����ات قت����ل النا�سط����ن، 
ورف�����س  للتظاه����رات  الدع����وة  ع����ن  لثنيه����م 
�سلط����ة الأح����زاب وامللي�سي����ات، حي����ث ارتفع 
عدد النا�سطن الذين قتلوا خالل الأ�سبوعن 
كرب����الء ومي�س����ان والب�س����رة  املا�سي����ن يف 
وبغ����داد اإىل 7، ع����دا ع����ن اختط����اف نحو 20 
م����ن حم����اولت  3 جن����وا  واإ�ساب����ة  اآخري����ن 
اغتي����ال يف كرب����الء والعم����ارة والديواني����ة 

جنوبي العراق.
وقد اأعلن اأم�����س  عن اختطاف ثالثة نا�سطن 
ج����دد هم اأمري الأ�سدي واأحمد الدليمي وعلي 
كاظم م����ن قب����ل م�سلحن جمهول����ن ول يعلم 
م�سريه����م حت����ى الآن و�س����ط منا�س����دات م����ن 
ذويه����م للخاطفن، وانتقادات وا�سعة لوزارة 
الداخلي����ة العراقية لتحولها اإىل جهة اإح�ساء 
�سحاي����ا واي�ساله����م للم�ست�سفي����ات وترتيب 
رواي����ات تبعد الته����م عن امللي�سي����ات ون�سبها 
الثال����ث،  كالط����رف  معلوم����ة،  غ����ري  جله����ات 
اأن  دون  املنفلت����ة  والع�ساب����ات  واملند�س����ن 
ت�سميها اأو حتى تو�سح هويتها، واإجراءاتها 

حيال حماية املواطنن.
����رث على نا�س����ط فجر اأم�����س الأربعاء، بعد  وعحُ
اأن اختط����ف قب����ل يومن، وهو يعم����ل م�سعفًا 
يف بغ����داد، وق����د تلق����ى ج�سده ع����دة طعنات. 
وبح�سب م�سادر طبي����ة فاإن النا�سط امل�سعف 
حمم����د غ�س����ان على قي����د احلياة ونق����ل بحالة 

حرجة ويخ�سع حاليًا للعناية املركزة.

ووفق����ًا لع�س����و يف تن�سيقي����ات التظاه����رات 
ببغ����داد، ف����اإن عددًا م����ن النا�سط����ن يف بغداد 
تلق����وا  والنا�سري����ة  والب�س����رة  والنج����ف 
تهدي����دات عل����ى هواتفه����م اأو ح�ساباتهم على 
"في�سب����وك"،  موق����ع التوا�س����ل الجتماع����ي 
م�سيفًا يف حدي����ث ل�"العربي اجلديد"، طالبًا 
عدم ذك����ر ا�سمه اأن "هناك عنا�س����ر ملي�سيات 
داخ����ل ال�ساح����ات تراق����ب النا�سط����ن، واأيهم 
اأك����رث تاأث����ريًا اأو التفاف����ًا م����ن النا�����س علي����ه 
ت�سع����ه �سم����ن دائ����رة ا�ستهدافه����ا للتخل�����س 
من����ه، حي����ث الهدف ه����و �س����رب ال�سخ�سيات 
املوؤث����رة بالتظاهرات لإخاف����ة الآخرين، رغم 
اأن التظاه����رات العراقي����ة ككل اجلمي����ع فيه����ا 
قيادي والكل موؤثرون و�سوت الواحد داخل 

�ساحات التظاهرات ل يقدر بثمن".
وك�س����ف النا�س����ط ع����ن اأن ارت����داء الكمام����ات 
"بات����ت  الغ����از  قناب����ل  اإط����الق  ب����دون  حت����ى 
و�سيل����ة للتخف����ي اأي�س����ًا حت����ى تغط����ي اأغلب 
مالم����ح الوج����ه"، موؤك����دًا اأن بع�����س ال�سب����ان 
الذي����ن مت اختطافه����م قبل اأي����ام كان من خالل 
�سيارة "مني با�����س" كانت تركن قرب �ساحة 
التحري����ر عل����ى اأنه����ا �سي����ارة نقل ع����ام، وبعد 
ا�ستقالل النا�سطن لها اختفوا وحتى الآن ل 

يعلم مكانهم".
وطال����ب الأمم املتح����دة بالتاأك����د م����ن تل����ك 
�ساح����ة  يف  التواج����د  ع����ر  املعلوم����ات 
التحرير ولي�س بال�ستماع اإىل قادة الكتل 

ال�سيا�سية داخل املنطقة اخل�سراء.

ل�ست �أخ�سى على �سالمتي
�أبدً� ...

و يد �بنتي
وهي تلّوح يل عند �لباب مغادرً�

مل تقل ) ر�فقتك �ل�سالمة!(
فقد كانت نظر�تها �ساخ�سة نحو �ل�سم�س

حيث �أدركت خطاي �ملغزى .
مل تقل ر�فقتك �ل�سالمة

رغم �إنها تعرف
�أن �لر�سا�س

مل يعد طائ�سًا هذه �لأيام
و�إن كل �سيء بثمن
�إل �ملوت يف وطني

باملجان!
ل�ست �أخ�سى على �سالمتي

�أبدً�
وما �لذي تعنيه �ل�سالمة؟

وهذ� �لوطن مكبٌل من �حللم �ىل �حللم.

رموز "انتفا�شة ت�شرين ".. �شّكل مقتلهم عالمة فارقة في الحتجاجات

اإىل ابنتي 
ال�ساعر ال�سهيد علي الالمي وكاأنه يعلم 

بموته،، بالتاأكيد يعلم ال ل�سيء فقط الأنه 
عراقي اأ�سيل �سجاع ال يخ�سى الجبناء 

القتلة بل حتى الموت

تابوت".. ا�شت�شهاد  النا�شط علي الالمي  في  اإل  اأعود  "لن 
لدى عودته من �شاحة التحرير

عمر �سعدون

ح�سين عادل و�سارة طالب

فاهم �لطائي�أمجد �لدهمات�أحمد �لمهنا
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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد 

 ل �س���يء يوق���ف معت�سم���ي �ساح���ة 
التحري���ر من متابعة ن�ساطهم اليومي 
يف �ساح���ة التحرير وم���ا يحيطها من 
مناط���ق العت�س���ام، حت���ى ا�سبح���ت 
منطقة �ساملة بكل ما يحتاجه الن�سان 
�سواء من اخلدمات او الرفيه كذلك. 
 وبالتزامن مع الر�سوم على اجلدران 
يف �س���ارع الر�سي���د وكذل���ك حم���الت 
م���ن  لل�س���وارع  اليومي���ة  التنظي���ف 
قب���ل املتطوع���ن الذي���ن غالبيتهم من 

العن�سر الن�سوي. 
 الي���وم مت العالن ع���ن افتتاح �ساطئ 
التحري���ر يف املنطق���ة الرابط���ة ب���ن 
ج�س���ري ال�سن���ك واجلمهوري���ة حيث 
مت جتهي���زه بال�سم�سي���ات ف�س���ال عن 

تنظيف ال�ساحل من الو�ساخ. 
 يقول علي امري – احد امل�ساهمن يف 
ه���ذه الفكرة بت�سري���ح ل�)الحتجاج( 
يف  �ساحل  وج���ود  ع���دم  "ن�ستغ���رب 
العا�سم���ة بغ���داد رغم وج���ود �سارع 
اب���ي نوؤا����س ال���ذي يع���د م���ن اجم���ل 
�س���وارع ال�س���رق الو�س���ط واجلميع 

يتغنى به وبجماله". 
والف�س���اد  "الهم���ال  ان  وا�س���اف   
احلكوم���ي �سب���ب رئي����س يف غ����س 
النظر عن ال�سياء اجلميلة يف بغداد 
وبقية املحافظات ونحن كمتظاهرين 
اع���ادة  علين���ا  واج���ب  ومعت�سم���ن 

اجلمال املفقود ملحافظات بالدنا". 
 وب���ن ان "الفك���رة ج���اءت من خالل 
املعت�سم���ن يف املنطق���ة الرابطة بن 
ج�س���ري ال�سن���ك واجلمهورية، حيث 
بالم���كان  كب���رية  م�ساح���ة  �ساهدن���ا 
ا�س�ستثمارها وعمل �ساحل للمحتجن 

يق�سون فيه وقت الراحة". 

 وا�سار ام���ري اىل ان "ال�ساحل افتتح 
رغ���م ب���رودة اجل���و بع����س ال�س���يء 
لك���ن يف اوق���ات الظه���رية لباأ�س يف 
ال�سباح���ة قلي���ال كذل���ك لع���ب بع����س 

الريا�سات ككرة الطائرة وكرة القدم 
ال�ساطئية". 

العوائ���ل  م���ن  "الكث���ري  ان  وب���ن 
العراقية جاءت اىل ال�ساحل واعربت 

عن الفرح بهذا المر، والطفال لعبوا 
خا�س���ة م���ع توفرينا لبع����س اللعاب 
اخلا�س���ة به���م وفرحه���م حي���ال ه���ذه 

اخلطوة". 

"�ساح���ل  ي�سم���ى  كم���ا  او  ال�ساط���ئ   
التحرير" مل يخل م���ن الن�ساء الالتي 
ا�سبحن احدى ايقون���ات الثورة ول 
يبتع���دن عن اي ن�س���اط يخ�س �ساحة 

او  الطباب���ة  يف  �س���واء  الحتج���اج 
الطبخ او الر�سم والتنظيف. 

يف  متواج���دات  �ساهدناه���ن  ن�س���اء   
�ساحل التحرير، يق�سن بع�س الوقت 
للراحة ومن ثم العودة اما لالحتجاج 
او ت�س���ري الطع���ام للمعت�سمن كما 

يجري هذا المر يف كل يوم. 
 زين���ب عل���ي – نا�سط���ة ومتواج���دة 
الي���ام  من���ذ  العت�س���ام  �ساح���ة  يف 
الوىل لالحتج���اج تقول يف ت�سريح 
ل�)الحتجاج(، ان "مث���ل هذه الفكار 
ه���ي دلل���ة عل���ى الحتج���اج ال�سلمي 
وان اقام���ة الن�سطة املختلفة وب�سكل 
يوم���ي ي�سهم يف البق���اء على الزخم 

وكذلك ادامته". 
�ساح���ل  ان�س���اء  "فك���رة  ان  وبين���ت   
التحرير فيه اكرث من ر�سالة اولها ان 
احلكومات املتعاقب���ة اهملت اجلانب 
الرفيهي يف مناطق العا�سمة ا�سافة 
اىل باقي املحافظات الخرى، والمر 
املهم الآخر هو تاأ�سي�س مناطق راحة 
ال�سغ���ط  وان  ل�سيم���ا  للمحتج���ن 
الطويل���ة  الي���ام  بع���د  عليه���م  كب���ري 
التي ق�سوها يف �ساح���ات العت�سام 
وا�ست�سه���اد  للخط���ر  وتعر�سه���م 
ا�سدقائه���م".   خطوة ان�ساء ال�ساحل 
مل تذه���ب ببعي���د ع���ن الف���كار الت���ي 
�سبقته���ا مث���ل ملع���ب ك���رة الطائ���رة 
والر�س���وم يف النفق وتاأهيل جدارية 
فائق ح�سن وهذا ما تذهب اليه زينب 
عل���ي يف حديثها الت���ي ا�ستكملته باأن 
"الفكار لدى املحتجن تتولد ب�سكل 
يوم���ي وتنف���ذ �سريعا والعم���ل يبقى 
عل���ى ن�سط���اء ال�سو�سي���ال ميدي���ا يف 
تروي���ج ذل���ك ليت�سن���ى للبعيدي���ن عن 
�ساحات الحتجاج معرفة ما يقوم به 

املتظاهرون من اعمال جبارة". 

افتتــاح "�شــاحل التحريــر" بــني اجلمهورية وال�شــنك
 لوؤي خزعل جرب

���م الكث���ريون اأنَّ الدميقراطية ه���ي النتخابات فقط،   يتوهَّ
���ة الجتماعيَّة ت���رى اأنَّ النتخابات هي  فالعل���وم ال�سيا�سيَّ
���ة، فالدميقراطيَّة  اأح���د اأ�سَغ���ر واأب�َسط مع���امِل الدميقراطيَّ

تعني :
وحكوَم���ٌة  قدي���ر،  برمل���اٌن  ���ة:  قويَّ ���ة  موؤ�س�ساتيَّ • �سلط���ة 
�ستقل، وموؤ�س�س���ات مهنيَّة، واأحزاب  م�سوؤول���ة، وق�س���اٌء محُ
َك، ال�سعيف، التاِب���ع، واحلكومة  ر�سين���ة. فالرملان املحُف���كَّ
املنتهَك���ة، غ���ريحُ امل�سيطرة عل���ى املوؤ�س�س���ات وامليلي�سيات، 
���ع  والعاج���زة ع���ن تقي���ق اخلدم���ات، والق�س���اءحُ اخلا�سِ
للقوى املتنفذة، واملوؤ�س�سات امل�سخ�سنة الرثَّة، والأحزاب 

ال�سكليَّة، تعني الالدميقراطيَّة .
يف  للمواطن���ن  وا�سع���ة  م�سارك���ة  فاِع���ل:  جمتم���ٌع   •
ال�سيا�س���ة، وجماع���ات مت�ساوي���ة ب���ال متاي���زات وطبقيات 
اإثني���ة وديني���ة وحزبي���ة، ون�ساط���ات �سعبي���ة حممي���ة ِمن 
املمار�س���ات التع�سفية لل�سلطة، والتزام متبادل بالتعاقدات 
بن الدولة واملجتمع. فم�ساركة املجتمع ال�سيقة، و�سعف 
تاأثريِه يف القرارات وال�سياقات، والمتيازات القت�سادية 
والتخوي���ن  والقم���ع  والتهدي���د  الفئوي���ة،  وال�سيا�سي���ة 
ل لالأن�سطة ال�سعبية، وعدم التزام ال�سلطة مبا تعدحُ  املتوا�سِ

به، يعني الالدميقراطية .
• عدالة اجتماعيَّة: توفر احلريات واحلقوق القت�سادية 
ظ���روف  يف  النا����س  فعي����س  والثقافي���ة.  والجتماعي���ة 
وفق���دان  والبطال���ة  واحلرم���ان  الفق���ر  يعان���ون  جائ���رة، 
اخلدم���ات وتهدي���د احلياة والكرام���ة واحلرية، م���ع اإثراٍء 
فاِح�س وهيمنة متوا�سلة لفئة حمدودة مرتبطٍة بال�سلطة، 
متاِر����س النه���ب ل���رثواِت البل���ِد وم���وارده، وت�سيِطر على 
اقت�س���اِده و�سيا�ست���ه، وذات قوات م�سلح���ة خا�سة، يعني 

الالدميقراطية .
ة ونزيهة.  ���ة: انتخاب���ات عاِدَلة وح���رَّ • انتخاب���ات حقيقيَّ
فالنتخاب���ات القاِئمة على احتكار الق���وى املتنفذة للف�ساء 
الع���ام، بقوة ال�سلطة واملال وال�س���الح، وبقوانن وهيئات 
م�سمم���ة ومكر�سة لإداِمِة بقاِء تلك القوى، وتزييف الوعي 
وارتهاِن���ِه ب�سعارات دينية وع�سائرية ومغريات �سخ�سية، 
وحرمان اجلماعات ال�سغ���رية وال�سخ�سيات امل�ستقلَّة ِمن 

القدرة على املناف�سة الفعليَّة، تعني الالدميقراطية .

الدميقراطيَّة لي�َشت 
عارات ! انتخابات ول �شِ

 ترجمة حامد اأحمد

 طلب���ة ما يزال���ون يقوم���ون باأعم���ال تنظيف 
باعماله���ا  منهمك���ة  طبي���ة  وف���رق  لل�س���وارع 
الروتيني���ة اليومية يف عالج جرحى التظاهر 
يقم���ن  ال�س���ن  يف  كب���ار  ن�س���وة  وج���ود  م���ع 
بخدمة توفري طعام جم���اين اأو غ�سل مالب�س 
متظاهري���ن، ولك���ن وراء ه���ذه امل�سهد املحب 
للب�سري���ة يف �ساحة التحري���ر هناك من لديهم 

م�سالح اخرى يحاولون التوغل بينهم .
وجوهه���م  يغط���ون  م���ا  غالب���ا  حمتج���ون،   
بكمام���ات او اغطي���ة راأ�س ليخف���وا هوياتهم، 
تدث���وا ملوق���ع م���دل اي�س���ت اأي الريط���اين 
بهم����س عما �ساه���دوه ومل�س���وه من قي���ام َمن 
و�سفوه���م مبجرم���ن يف اخ���راق �سف���وف 

انتفا�ستهم ال�سعبية .
 حمم���د، متظاهر يق���ف بجانب م�سن���د للكتب 
يف �ساح���ة التحرير، يقول "يتواجد هنا كثري 
م���ن النا����س اجليدين الطيب���ن، ولكن مع ذلك 
جتد هن���اك ال�سكري او متعاطي املخدرات. كل 
�سخ�س يفع���ل ما يريده. الم���ر نف�سه ينطبق 

م���ع قن���اين املولوت���وف الت���ي ت�ستخ���دم م���ن 
بع����س ال�سخا�س خ���الل التظاه���رات، وهذا 
�س���يء خطاأ خ�سو�سا ونحن نري���د رفع العلم 
العراقي فقط ."  حممد اتهم مثريي �سغب بن 

�سفوف املتظاهرين م�ستغلن �سلمية التظاهر 
منذ اكرث من �سهرين لأهداف خا�سة بهم .

 وا�س���اف حمم���د قائ���ال "خ���الل اللي���ل، ياأتي 
بع����س ال�سخا����س وه���م  يحمل���ون �سكاكن 

وا�سلح���ة خفيف���ة، مبحاول���ة منه���م لتخري���ب 
التظاه���ر ال�سلمي من الداخ���ل. ل نعرف ماذا 
نفع���ل ول يوج���د اح���د هن���ا لرياق���ب م���ا ه���و 

�سحيح وما هو خطاأ ."
 وكطريق���ة احرازي���ة للحف���اظ عل���ى امني���ة 
مف���ارز  هن���اك  وج���دت  التظاه���ر  و�سلمي���ة 
للتفتي�س يديره���ا حمتجون. يف حديقة المة 
عن���د �ساحة التحري���ر هناك ام���راة وقد غطت 
وجهها بغط���اء راأ����س تقوم بتفتي����س حقائب 
الن�س���اء عن���د مدخل احلديقة الت���ي تظم خيما 
متث���ل جماميع مدنية خمتلف���ة .  نا�سط مدين 
طل���ب عدم ذكر ا�سمه ق���ال ان جماميع م�سلحة 
تابع���ة لح���زاب يف ال�سلطة تخ���رق �سفوف 
املتظاهرين ال�سلمين ال�سلين هي من يلقى 
عليها اللوم يف اثارة جو م�سطرب يف �ساحة 

التحرير .
عب���ارة "الح���زاب" غالبا ما تاأت���ي على �سفاه 
املتظاهري���ن الذي���ن يطالبون بتغي���ري النظام 
ال�سيا�سي احلاكم وي�سفوهم بانهم من او�سل 
العراق لهذه املرحلة ب�سبب ف�سادهم وال�سعي 

وراء منافعهم اخلا�سة دون ال�سعب .

 وقال احد املتظاهرين "اذا كتب لالحتجاجات 
�ستنه���ار،  الح���زاب  م�سال���ح  ف���ان  النج���اح 
وله���ذا ال�سب���ب فانه���م يحاول���ون ان يف�سدوا 

التظاهرات باي و�سيلة ممكنة ."
 املفو�سي���ة العراقي���ة العليا حلق���وق الن�سان 
ع���ن  تقاري���ر  تتلق���ى  ت���زال  م���ا  انه���ا  قال���ت 
اختطافات لنا�سط���ن و�سحفين يف �ساحات 
التظاهر من قب���ل ا�سخا�س جمهولن. وكانت 
املفو�سي���ة قد حثت املحتج���ن وب�سكل متكرر 
على ع���دم ا�ستخدام ا�سلح���ة ودعت احلكومة 
والق���وات المني���ة اىل ع���دم ا�ستخ���دام القوة 
املفرط���ة ون���ادت باإطالق �س���راح املعتقلن من 

املتظاهرين وتاأييد حرية ال�سحافة .
 حرية ال�سحاف���ة تعر�ست لت�سييق ومالحقة 
منذ ان���دلع الحتجاجات �س���د احلكومة، يف 
اواخر �سه���ر ت�سري���ن الول مت اغالق مكاتب 
عدة قنوات ف�سائية حملية واقليمية مع تلقي 

اآخرين تهديدات .

 عن موقع  مدل اي�ست اآي 
الربيطاين

مدل اي�شت اآي: متظاهرون يف بغداد قلقون من غرباء بني �شفوفهم

 متابعة االحتجاج  

 ت�ستم���ر جماه���ري حمافظة الديواني���ة بتظاهراته���ا، ومب�ساركة وا�سعة 
لطلب���ة كليات ومدار����س املحافظة، واغالق الدوائ���ر احلكومية اأبوابها، 
معلنة ا�ستمرار ال�س���راب املفتوح حتى ال�ستجابة ملطالب املتظاهرين، 

فيما ي�ستمر املحتجون ب�”تقييد” حركة املحافظ زهري ال�سعالن.
 وذكر �سهود عيان جلريدة )الحتجاج(  اأن ح�سودًا طالبية وجماهريية 
خرج���ت رافعة الع���الم العراقية وم���رددة هتاف���ات تن���ادي ب�”الثورة” 
ورف����س الف�ساد والظل���م، موؤكدين يف الوقت ذاته عل���ى اأهمية ا�ستمرار 

الثورة حلن تلبية كل املطالب.
 واأ�ساف ان املتظاهرين ا�ستنكروا عمليات القتل واخلطف وال�ستهداف 
املنظم الذي يطال النا�سطن ومتظاهري بغداد واملحافظات، عادين ذلك 

حماولت “لإ�سكات �سوت احلق” الراف�سة للفا�سدين.
 م���ن جه���ة اخ���رى، ا�ستمر حمتج���و الديواني���ة باغالق مبن���ى احلكومة 
املحلي���ة، ومنع املحافظ زهري ال�سعالن من دخوله، فيما تتم مالحقته من 
قب���ل نا�سطن يف الأماكن التي يتوجه لزيارته���ا، كما ح�سل ام�س الول 
الثالثاء، ح���ن متت حما�سرته باأحد م�ساريع امل���اء وطرده من التواجد 
هن���اك، المر الذي جعل���ه يغادر املكان وت���رك احدى ال�سي���ارات التابعة 
لح���د معاونيه، لتقوم ال�سرطة ب�سحبها والتحف���ظ عليها حلن ت�سليمها 
جله���ة عائديتها.  ويف وقت �سابق، اج���ر متظاهرو الديوانية، املحافظ 
زهري ال�سعالن على اإدارة مهامه من داخل احد املع�سكرات يف املحافظة، 
بع���د ان اأغلق���وا اآخر البوابات الت���ي كان ي�ستخدمها للدخ���ول اإىل مبنى 
املحافظ���ة.  وقال م�سدر امني اإن "متظاهرين يف الديوانية قاموا بطرد 
املحاف���ظ زهري ال�سع���الن ومنعوه من دخ���ول مبنى املحافظ���ة باغالقهم 

البوابة الأخرية القريبة من منزل ال�سعالن".
واأ�س���اف اأن "ال�سع���الن ميار�س مهام���ه كمحاف���ظ الآن يف موقع الفرقة 

الثامنة بالديوانية، يف املع�سكر القدمي".

متابعة / االحتجاج

 اأغل���ق املتظاهرون ام�س  ج�سري احل�س���ارات والن�سر 
و�سط مدينة النا�سرية مركز حمافظة ذي قار.

 واأفاد م�سدر مطلع باأن "ج�سر الزيتون قد تقرر غلقه من 
قب���ل قائد �سرط���ة ذي قار ل�"40" يومًا ح���دادًا على اأروح 

ال�سهداء الذين �سقطوا بالقرب منه".
 م�سيف���ًا اأن "ج�سري احل�س���ارات والن�سر و�سط مدينة 
النا�سري���ة  قد مت غلقهما بالكامل من قبل متظاهرين، مع 
بداي���ة الدوام الر�سمي ام�س الأربعاء تت �سعار "ماكو 

وطن ماكو دوام".
 وبن امل�س���در اأن "ج�سري ) الدوب، واحلديد( مفتوحة  

للح���الت الطارئ���ة لكنه���ا ل تتحمل زخم �س���كان املدينة، 
فج�س���را احل�سارات والن�سر قد �سلَّ قطعهما احلركة يف 
املدينة".  هذا وتحُدار حمافظة ذي قار من قبل متظاهريها، 
فل���م يب���ق اأي من عنا�س���ر ال�سلط���ة فيه���ا، واملتظاهرون 
يراقبون الأو�س���اع الأمنية مكان الق���وات العراقية، اأما 

الإدارة الأمنية والإدارية فهي بيد الع�سائر.

 حي���ث م���ا تزال تداعي���ات مقت���ل واإ�ساب���ة الع�سرات من 
املتظاهرين يف ذي قار، ال�سهر املن�سرم متوا�سلة، حيث 
تت���وىل الع�سائر اأداء مهام احلكوم���ة املحلية وال�سلطات 
الأمني���ة يف اأغل���ب املناط���ق، مطالب���ًة بالق�سا����س م���ن 
قتل���ة اأبنائه���ا، واإعدامه���م يف �ساح���ة احلبوب���ي و�س���ط 

النا�سرية.

الديوانية: اإ�شراب م�شتمر 
بـ"جدية".. واملحتجون 

يالحقون املحافظ ب�شكل دائم

بعد الزيتون.. متظاهرون يغلقون ج�شري الن�شر واحل�شارات و�شط النا�شرية


