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�س����وت جمل�س الن����واب "حاوية" الطبقة ال�سيا�سية "املُنَحّل����ة" اأم�س االأول، على �سيغة 
مل يتوّث����ق احللبو�سي م����ن ت�سميتها، قرارًا اأو تو�سيًة، فرتكه����ا على عواهنها ليبت فيها 

رئي�س جمل�س الوزراء املنتهية واليته.
واجلل�س����ة كما �سماه����ا احللبو�سي يف مقطع فيدي����و ُم�َسّرب. ويف الغال����ب "هو اأو اأحد 
اأعوان����ه من �سّربه����ا"، كانت جل�س����ة �سيعية. غابت عنه����ا املكونات االأخ����رى، وب�سمنهم 
�سيع����ة ال�سيد ال�سي�ستاين. واجلل�سة  كانت "خمتلة الن�س����اب"، ا�ستنادًا ملعايري التقليد 
املتب����ع، والنظ����ام الداخل����ي للمجل�س، الل����ذان يوؤكدان عل����ى التوافق يف اإق����رار الق�سايا 
ال�سرتاتيجي����ة، ولي�س اعتماد االأغلبية ال�سيا�سية. وحتى من زاوية االأغلبية ال�سيا�سية، 
فاملفرو�����س اأن ياأخ����ذ املجل�����س باالعتبار"التن����وع" يف التمثيل "املكونات����ي". ومن هذا 
املنطلق اأي�سًا �سارعت االأحزاب الطائفية بعد �سعورها بالعزلة، اىل ت�سكيل ُكتلها، لت�سم 
اأنفارًا من كل مكون، مع تغيري اأ�سماء كتلها وقوائمها االنتخابية، من طابعها االإ�سالمي، 
اىل امل����دين اإمعان����ًا يف حتايله����ا على اجلمهور، وعل����ى الد�ستورالذي مين����ع الت�سكيالت 

املغلقة، الدينية والطائفية.
�س����اد اجلل�سة الهرج وال�س����راخ والتقاطعات، ليت����م يف اأجوائها امل�سحون����ة واملتوترة، 
الت�سويت على �سيغة مبهمة طرحها احللبو�سي، دون ان يدري هو يف الغالب، فحواها  
وكيفي����ة  اإقراره����ا. وعن����د الت�سويت، وكالع����ادة، مل ُتَعد االأ�س����وات، واأعل����ن اأنها اأُقرت 

باالإجماع، رغم اأن اأياٍد عديدة مل ترتفع.!
ويف �سابق����ة خط����رية، ت�سمن قرار الربمل����ان تفوي�س رئي�س جمل�س ال����وزراء امل�ستقيل 
باتخاذ ما يلزم من موقف وتدابري الإخراج القوات االأجنبية من العراق. فالوزارة التي 
يراأ�سه����ا ال�سيد عادل عبد املهدي ه����ي وزارة ت�سريف اعمال، ال �سالحية لها يف معاجلة 
ق�سي����ة خط����رية تتعلق باتفاقي����ة �سرتاتيجية، او حت����ى ترتيبات تفاهمي����ة مع الواليات 
املتح����دة والع�س����رات م����ن الدول امل�سارك����ة يف التحالف ال����دويل �سد داع�����س واالإرهاب 
التكف����ريي. كم����ا اأن املجل�����س نف�سه �سار فاق����د ال�سالحية، بعد اأن فر�س����ت عليه احلركة 
االحتجاجي����ة اإق����رار قان����وين االنتخاب����ات واملفو�سي����ة. وااللت����زام باإج����راء انتخابات 
مبك����رة، ال تتج����اوز ب�سع����ة اأ�سه����ر عل����ى ان ال تزي����د عل����ى �سنة واح����دة كما توؤك����د عليه 
�ساح����ات االنتفا�سة. وهذا يعني بو�س����وح اأن املنظومة ال�سيا�سية، بركنيها، الت�سريعي 
والتنفيذي، مل تعد حمل ثقة العراقيني، وي�سكالن معًا حاوية الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة 

التي اأو�سلت البالد اىل ما�سارت عليه من انحدار ورثاثة وانحطاط �سيا�سي. 
وق����د فات املجل�����س املختل، اأن االتفاقية ال�سرتاتيجية  تتطل����ب اإ�سعار الطرف االآخر من 
قب����ل احلكومة العراقية "حكومة كاملة ال�سالحية" عل����ى اأن يجري اإعالم االأمم املتحدة 
بذلك اي�سًا. وتبعًا لذلك تتحدد خطوات االن�سحاب للقوات االأجنبية كلها. على ان ي�سمل 

ذلك التواجد الع�سكري الرتكي والتوغل االإيراين يف العمق العراقي.
ورغ����م اإ�س����ارة املجل�س اىل اق����رتان االن�سحاب����ات االأجنبي����ة بالتالزم م����ع ت�سليم �سالح 
امليلي�سي����ات اىل الدولة، وُيفرت�س تبعًا لذل����ك حل التنظيمات امل�سلحة دون ا�ستثناء، اال 

ان االإ�سارة كانت غام�سة، بال ت�سميات حمددة، وال �سيغة تو�سية م�ستقلة.
واالأه����م من ذل����ك، اأن املجل�س فّو�س رئي�����س وزراء ت�سريف اعم����ال "بكامل �سالحيات 
جمل�����س الن����واب" وهو ما ال ُيعط����ى لرئي�س جمل�����س وزراء اال يف ظ����روٍف ا�ستثنائية. 

وميكن تف�سري ذلك كما لو اأنه ت�سويت على اإبطال ا�ستقالته، او تكليفه جمددًا .!
به����ذا اال�ستخف����اف بالد�ستور، تتعامل ال�سلط����ة الت�سريعية. وبهذه الكيفي����ة التي تفتقر 
الأولي����ات ال�سياق����ات القانوني����ة، تت�س����رف وكاأنه����ا يف غفلة ع����ن التزاماته����ا يف تطبيق 

الد�ستور، وجتاوزها الأحكامه ومبادئه، وقواعد تطبيقاته.
اإن العراقي����ني، يدرك����ون منذ البداي����ة، العواقب املرتتب����ة على االإخالل ب�سي����ادة بلدهم، 
ع����رب اتفاقي����ات لتواجد ق����وات ع�سكري����ة اأجنبية. ولكنه����م يدركون اأن ما جع����ل من هذا 
اخل����رق ممكنًا، اإبقاء البالد طوال �ستة ع�سر عامًا وب�سعة اأيام يف حالة ا�سطراٍب دائٍم، 
وعب����ٍث مبقومات بناء دولة قادرة على �سيانة حدوده����ا واأمنها الداخلي. بل ان الطبقة 
ال�سيا�سي����ة املتنف����ذة هي الت����ي كانت وراء االزمات الت����ي مل تنقط����ع، ويف اأ�سا�س اإعادة 
انتاجه����ا وتفاقمها على كل �سعيد. وعلى امت����داد حكوماتها املتعاقبة اجلائرة، فعلت كل 
م����ا م����ن �ساأنه احليلولة دون بناء الدولة على ما هي عليه من خراب، ومتكينها من تاأمني 
ال�سلم االأهلي، وتكري�س م�ساحلة جمتمعية، وو�سع اأ�س�س قاعدة اقت�سادية  من �ساأنها 
توظي����ف ثروات الب����الد ل�سالح تنمية م�ستدام����ة، واإنهاء طابعها الريع����ي، واال�ستجابة 
لتطلع����ات املواطنني يف حياة كرمي����ة. وما جرى على العك�س من ذلك، اإذ ُنهبت الرثوات 
وع����م الف�س����اد. واأقدم����ت الطبق����ة ال�سيا�سية على ع�سك����رة املجتمع، من خ����الل ت�سكيالت 
واأذرع م�سلحة خارج الدولة وعلى ال�سد من �سوابطها، لت�سبح قوة م�سلحة يف موازاة 

القوات امل�سلحة، بل رمبا اكرث منها قدرة وت�سليحًا وانت�سارًا.
لقد بني الربملان يف جل�سته املخ�س�سة الإخراج القوات االأجنبية من البالد اأنه يف �سلوكه 
وتوجهات����ه على تعار�ٍس وتقاط����ٍع بنّي مع جوهر مباين الد�ستور ومبادئه الذي تتباهى 
كذبًا باحرتامه، وتواجه احلركة االحتجاجية بالدعوة لاللتزام ب�سياقاته يف مطالباتها 
بالتغي����ري واالإ�س����الح. وتل����ح حت����ى االآن بتكلي����ف مر�سح عل����ى "مقا�����س" م�ساحلها يف 
احلف����اظ على هيمنتها على ال�سلط����ة ومقدرات العراق اجلريح املُبتلى بهم ومبفا�سدهم. 
وتتم�س����ك باعتماد بدعة الكتلة االأكرث عددًا يف ت�سمية املكلف بت�سكيل احلكومة، بعد اأن 

جتاوزتها بالتوافق على حكومة عادل عبد املهدي. 
اإن اإخ����راج القوات االأجنبية وتطهري الوطن من رج�����س االأذناب هو مطلب وطني، على 
قاعدة "الكل بره". لكن مثل هذا القرار يجب ان يقرتن مبقا�ساة كل من ابرم  اأي اتفاٍق 
علني او �سري، وهو ما فعلته احلكومات الطائفية املتعاقبة ويف مقدمتها حكومة نوري 
املالك����ي، الذي وقف امام الكونغر�س بح�سور جورج بو�س لي�سيد عاليًا بدور الواليات 
املتح����دة يف "حترير" الع����راق، وانقاذه م����ن الدكتاتورية وم�ساعدت����ه يف اإقامة النظام 
الدميقراط����ي، والدف����اع عن����ه يف مواجه����ة االإرهاب. ولي�����س �سعبًا لف�سح دع����اة اإخراج 
الق����وات االأمريكي����ة من الب����الد، اذ يكفي تقليب �سفح����ات املا�سي امل�سب����وه يف )غوغل( 
لت�سليط ال�سوء على اأولئك الذين يعلو �سراخهم يف الربملان وهم يهتفون "اأمريكا بره 
ب����ره" الإيهام اأبناء �سعبن����ا، بان ت�سويتهم على التو�سية االإعالمي����ة الك�سيحة، �سيغطي 
على كونهم االآباء املوؤ�س�سون لثلم ال�سيادة الوطنية، والتبعية لالأجنبي، وقتل املدافعني 
عن وطنهم وعن �سيادته وا�ستقالله، والدعاة احلقيقيني لتطهريه من القواعد الع�سكرية 

واالتفاقيات االأمنية. ومن امليلي�سيات املنفلتة بال رادع يف خدمة االأجنبي. 
من تابع وقائع اجلل�سة ال�ساخرة للربملان مل ي�سمع بو�سوح هتاف اأع�ساء الربملان، هل 
كان "اأمري����كا ب����ره بره، ايران جوه ج����وه"، ام كان جمرد هتاف ت�سق����ط اأمريكا، تعي�س 

ايران؟ !
ويف احلالتني هل نحن امام مفهوم جديد لل�سيادة واال�ستقالل؟.؛

ث����م ه����ل ن�سي الهّتافون، اأن اك����رث من ع�سرين الف م�ساب وجري����ح والف �سهيد، �سحوا 
باأعز ما لديهم وهم يطالبون برحيلهم وحماكمة قياداتهم الفا�سدة؟ ..

ال�سي����ادة اأيها ال�سادة تعن����ي يف كل اللغات والقوامي�س "ال وجود الأجنبي، ال تبعية الي 
كان، ال ميلي�سات حتت اأي �سعار".

نعم لبناء دولة مدنية وطنية دميقراطية حرة �سيدة، املواطنة قاعدتها ...
والأننا نريد هذا: فالربملان ال ميثلنا..!

هذا هو منطق د�ستورهم: 
الربملان ال ميثلني ....!

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج  

يف بداي���ة االحتجاج���ات ومن���ذ االي���ام 
االوىل ل�سه���ر ت�سري���ن االول عام 2019 
اأطلقت املطرب���ة العراقية رحمة ريا�س، 
اأغنية "ن���ازل اآخذ حقي" دعم���ًا لل�سباب 
الف�س���اد  �س���د  تظاهرات���ه  يف  العراق���ي 
العام���ة،  اخلدم���ات  وغي���اب  والبطال���ة 

وغريها من املطالب.
واأرفق���ت ريا����س اأغنيتها باإه���داء "اإىل 
ال�سب���اب الذين وّحدهم حب الوطن رغم 
اخت���الف مطالبهم. خرج���وا مبظاهرات 
الف�س���اد  م���ن  لالإ�س���الح  تدع���و  �سلمي���ة 
واخلدمات املرتدي���ة وم�ستوى التعليم، 
خرجوا دون اأن تقودهم جهة �سيا�سية.. 

رافعني االأعالم العراقية فقط".
وعربت كلمات االأغنية عن حق العراقيني 
بالتظاه���ر و�سرعيته م���ن اأجل حت�سيل 
حقوقه���م، والتم���رد عل���ى القوانني التي 
اأ�سدره���ا اأ�سخا����س "غ���ري م�سوؤول���ني" 

باالأ�سا�س.
دعمه���ا  ع���ن  تع���رب  ريا����س  وكان���ت 
مبواق���ع  ح�ساباته���ا  يف  للمتظاهري���ن 
)في�سب���وك،  فيه���ا  التوا�س���ل ويتابعه���ا 

تويرت، يوتيوب، اإن�ستغرام( نحو ثالثة 
ماليني �سخ�س.

وقبله���ا كان املغن���ي ح�س���ام الر�س���ام قد 
اأطلق  اأغنية "العراق النا"، تطغى عليها 
النربة احلزينة واخلائب���ة ب�سبب ردود 

الفعل العنيفة على التظاهرات.
واح���د  "الوط���ن حمت���اج  كلماته���ا  م���ن 

يرف���ع الرا�س.. يلم بي���ده ال�سمل ويفّرح 
النا�س". كم���ا وجهت املطرب���ة العراقية 
املغربية، جنمة برنام���ج �ستار اأكادميي 
)مو�سمه الراب���ع(، �سذى ح�ّسون، دعوة 
للجي����س العراقي، بدت مبهمة على نحو 
ما، حيث اعت���ربت التظاهرات نوعًا من 
"ال�سراعات ال�سيا�سية"، قائلة "اجلي�س 

وال�سرط���ة واالأمن يف خدم���ة ال�سعب.. 
ه���ذا ابن بل���دك دورك حتمي���ه.. هذا من 
دمك ووطن���ه وطن���ك دورك حتافظ على 
اأمن���ه و ا�ستقراره.. يج���ب اأن نناأى عن 
ال�سراع���ات ال�سيا�سي���ة واملحافظة على 

اأبناء �سعبنا" .
ون�سرت نف����س التغري���دة يف في�سبوك، 

اأول اأي���ام التظاه���رات يف بغداد، مرفقة 
اإياه���ا ب�س���ورة له���ا وهي ترت���دي الزي 

الع�سكري.
كما ن�سرت ح�ّسون، من�سورين، اأحدهما 
لق���اء قن���اة "ال�سرقي���ة" ببائع���ة املناديل 

الورقية دنيا.
وتوي���رت  في�سب���وك  يف  ويتابعه���ا 
مالي���ني  خم�س���ة  قراب���ة  واإن�ستغ���رام، 

�سخ�س.
ويف ذات ال�سي���اق، كان موق���ف الفن���ان 
فوي����س" بن�سخت���ه  "ذا  برنام���ج  جن���م 
العربية، �سيمور جالل، وا�سحًا يف دعم 

املتظاهرين.
واأعرب عن ذلك يف من�سورات عديدة يف 
ح�ساباته مبواق���ع التوا�سل )في�سبوك، 
توي���رت، اإن�ستغرام( ويتابع���ه فيها نحو 

مليون ون�سف املليون �سخ�س.
ال ت���دع اي �سخ�سي���ة ان ترك���ب املوج���ة 
ه���و  فال�سع���ب  من���ك  الث���ورة  وت�س���رق 
الوحي���د ال���ذي يعي����س الظل���م وي���ذوق 
اأخ���رى   �سخ�سي���ة  اي  ولي����س  امل���رارة 
اأنقذوا_�سب���اب العراق  انقذوا العراق  
انق���ذوا اهل_الع���راق  انق���ذوا ال�سعب 

العراقي.

 متابعة االحتجاج  

والتح���ق الع�س���رات �سب���اح ام����س اإىل 
الرتك���ي  واملطع���م  التحري���ر  �ساح���ة 
لين�سم���وا اإىل املرابط���ني هن���اك و�س���ط 

هتافات نريد وطن وكال للفا�سدين.
ويف املثن���ى قط���ع الع�سرات م���ن اأهايل 
منطق���ة التاأمي���م يف ال�سم���اوة الطري���ق 
املحافظ���ة  �سم���ايل  اإىل  امل���وؤدي  الع���ام 
احتجاج���ا على �س���وء اخلدم���ات و�سط 
جتمع���ات طالبي���ة يف �ساح���ة اعت�س���ام 
وجت���دد  ال�سم���اوة  و�س���ط  االحتف���االت 
املطالبات خلريج���ي االإدارة واالقت�ساد 

يف املثنى للمطالبة بفر�س العمل.
وت�سه���د حمافظ���ة الديواني���ة ا�ستم���رار 

التظاه���رات مع ع���ودة طلب���ة االبتدائية 
لل���دوام فق���ط بع���د اأن �سم���ح املحتجون 

بذلك.
اأم���ا يف النج���ف  فالتظاه���رات ال�سلمية 
واالإ�س���راب ع���ن ال���دوام يف اجلامعات 
واغل���ب مدار�س املحافظ���ة م�ستمر على 
الرغ���م م���ن ان�سيابية ال�س���ري يف الطرق 

املوؤدية والداخلية للمحافظة.
التظاه���رات  ت���زال  ال  النا�سري���ة  ويف 
احلاكم���ة  االأح���زاب  �س���د  م�ستم���رة 
واملتنف���ذة يف الب���الد و�س���ط �سيح���ات 
مطالب���ة برئي����س وزراء م�ستق���ل ميث���ل 
�ساحات التظاهرات وال ميثل االحزاب، 
فيما ت�سه���د املحافظة ه���دوءا ن�سبيا يف 
ال�سب���اح بع���د اأح���داث التوت���ر �سبيحة 

اأم����س االأول بعد اعتداء عنا�سر م�سلحة 
على املتظاهرين بال�سالح.

يف ذات ال�سي���اق، قط���ع الع�س���رات م���ن 
املتظاهري���ن و�س���ط النا�سري���ة تقاط���ع 
النا�سري���ة،  و�س���ط  الرئي����س  البه���و 

باالإطارات.
وق���ال م�س���در حمل���ي، اإن املتظاهري���ن 
وي�ستع���دون  االإط���ارات  بجم���ع  قام���وا 

الإ�سرام النار فيها و�سط ال�سارع.
وت�سه���د حمافظ���ة ذي ق���ار، تظاه���رات 
غا�سب���ة من���ذ االأول من ت�سري���ن االأول/
اأكتوبر العام املا�سي، اأحرق املحتجون 
مق���رات جمي���ع االأح���زاب يف املحافظ���ة 

وقدموا العديد من ال�سهداء املحتجني.
م���ن جه���ة اخرى وج���ه ع�س���و مفو�سية 

الغ���راوي،  فا�س���ل  االن�س���ان  حق���وق 
الثالثاء، ر�سال���ة اإىل احلكومة العراقية 
ووزارة اخلارجي���ة، دعا فيها اإىل حماية 

ال�سعب العراقي.
وقال الغ���راوي يف بيان مقت�سب، تلقت 
)االحتج���اج(  ن�سخة منه، ام�س الثالثاء 
اإن "املفو�سي���ة دع���ت احلكومة العراقية 
دورهم���ا  ملمار�س���ة  اخلارجي���ة  ووزارة 
الكامل يف اتخاذ االإج���راءات القانونية 
الدولي���ة، ب�س���اأن احل���د م���ن االنتهاكات 
ال�سريح���ة للحق يف احلي���اة وال�سيادة 

الوطنية".
وتاب���ع، اأن "املفو�سي���ة حث���ت االأطراف 
الع���راق  �سي���ادة  اح���رتام  عل���ى  كاف���ة، 
و�سم���ان  العراق���ي  ال�سع���ب  وحماي���ة 

ع���دم ازهاق املزيد م���ن االرواح الربيئة 
جع���ل  وع���دم  كان  م�سم���ى  اي  وحت���ت 
االرا�س���ي العراقية منطلق���ًا الأي اعتداٍء 

على دول اخرى".
ويف �سي���اق مت�سل متكنت ف���رق الدفاع 
امل���دين، ام�س الثالثاء، من اإخماد حريق 
اندل���ع يف بناي���ة املطع���م الرتك���ي ق���رب 

�ساحة التحرير و�سط العا�سمة بغداد.
واأك���د مرا�سل )االحتج���اج(  اأن "الدفاع 
امل���دين �سيطر على احلري���ق الذي ن�سب 
جراء احرتاق اأغطية تابعة للمتظاهرين 

واأغرا�س اأخرى".
اقت�س���رت  "اخل�سائ���ر  اأن  واأ�س���اف 
على بع����س االأث���اث فق���ط دون ت�سجيل 

اإ�سابات".

التظاهرات عراقيون  فنانون  دعم  هكذا  ثورتك"..  ب�سرقة  ت�سمح  "ال 

مفو�سية حقوق االإن�سان توجه ر�سالة للحكومة تخ�س "اإزهاق االأرواح"

 لليوم الـ 74 على التوايل.. توا�سل االحتجاجات 
�سد تعنت ال�سلطات 

يوا�سل املحتجون 
ولليوم ال� 74 التظاهرات 

ال�سلمية املناه�سة 
�سد الطبقة ال�سيا�سية 

احلاكمة والتي ي�سددون 
فيها على مطالبهم 

ب�سرورة رحيل ال�سلطة 
وحماربة والف�ساد 

وحما�سبة امل�سوؤولني 
عنه. ياأتي ذلك ويف 

حني ينظم طالب 
اجلامعات واملدار�س 

تظاهرات احتجاجية 
واإ�سراب عن الدوام، قام 

اآخرون بقطع الطرق 
الرئي�سة لتت�سع دائرة 

االحتجاج.
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 فار�س كمال نظمي 

ُيراد به���ذه ال�سطور حتليل االنعكا�س���ات النف�سية –ولي�س 
ال�سيا�سي���ة اأو القانوني���ة- حلدث���ني وقع���ا موؤخ���رًا، عل���ى 
احل���راك االحتجاج���ي الث���وري امل�ستمر منذ بداي���ة ت�سرين 
االأول املا�سي، الإنهاء الف�ساد ال�سيا�سي وا�ستعادة الوطنية 

العراقية واالنتقال اإىل دولة املواطنة.
احلدث االأول كان جرمية االغتيال ال�سيا�سي التي مار�ستها 
االإدارة االأمريكي���ة )ترام���ب( �س���د رم���وز ع�سكري���ة عراقية 
واإيرانية قبل اأربعة اأيام قرب مطار بغداد الدويل. واحلدث 
الث���اين كان ق���رار الربمل���ان العراقي اأول اأم����س بالطلب من 

احلكومة اإنهاء وجود القوات االأجنبية يف العراق.
ف���كال احلدث���ني �سع���ى –�سمني���ًا اأو ق�سدي���ًا- اإىل ما ميكن 
ت�سميته ب�"االغتيال النف�سي" للزخم االحتجاجي يف حلظة 
كان يب���دو فيها اأنه على و�سك حتقيق ج���زء مهم من مطالبه 
بالتغي���ري ال�سيا�سي، بعد اأن جرى ت�سريع قانونني جديدين 
التحفظ���ات  )ب���كل  االنتخابي���ة  وللمفو�سي���ة  لالنتخاب���ات 
عليهما(، مع ا�ستمرار ال�سغط الفاعل لت�سمية رئي�س وزراء 

انتقايل يحظى مبقبولية �سعبية.
فجرمي���ة االغتي���ال ال�سيا�س���ي الرتامبوي الت���ي جرت على 
اأر����س عراقية وباأي���دي اأمريكية، اأفرز مناخ���ًا نف�سيًا داعمًا 
لق���وى الث���ورة امل�س���ادة، اإذ هرع���ت ال�ستثم���ار اأو تفعي���ل 
االرتباطات الوهمية يف اأذه���ان النا�س بني حادث االغتيال 
ال�سادم ه���ذا وبني غايات احلرك���ة االحتجاجية، كما لو اأن 
احلادث هو "دليل" على اأمركة االحتجاجات اأو ارتباطاتها 
"التاآمرية". هذا اال�ستثمار/ االبتزاز ال�سيا�سي التخويني 
ممتزج���ًا ب�سغ���وط الرتهي���ب والرتويع، خلق ل���دى بع�س 
املحتجني م�ساعر دفاعية باأنهم باتوا "متهمني" اأو "اآثمني" 
بعد اأن كانت ال�سلطة هي املتهمة بجرائم االغتيال ال�سيا�سي 
ملئ���ات املحتج���ني والنا�سط���ني، اإىل جان���ب دغدغ���ة م�ساعر 

احتمائية بالطائفة بدياًل عن الوطن.
ه���ذا االنقالب الدراماتيكي يف اأدوار ال�سحية واجلالد )اأي 
اإرغ���ام ال�سحي���ة على ممار�س���ة م�ساعر الذن���ب فيما يتطهر 
اجل���اّلد م���ن كل ذنوبه املرتاكم���ة بني ليل���ة و�سحاها(، اإمنا 
ي�سّكل حلظة �سيكولوجية اآنية متار�س اغتيااًل نف�سيًا موؤقتًا 
�سد املحتج يجعله اأكرث اغرتابًا واإحباطًا من ذي قبل، دون 
اأن يعن���ي اأن هذه اللحظة ال�سيكولوجية قادرة على مقاومة 
الزمن االجتماعي املحّفز لكل عوامل ال�سخط والثورة التي 

ما تزال ماثلة وع�سية على الرتاجع. 
اأما جل�سة جمل�س الن���واب، ب�سياقها التهريجي وال�سعبوي 
املفتق���ر اإىل اأدن���ى ح���دود احلكم���ة ال�سيا�سي���ة اأو الدراي���ة 
القانوني���ة اأو الب�س���رية االإدراكي���ة بالعواق���ب املاأ�ساوي���ة، 
فتمث���ل حماول���ًة الغتيال نف�س���ي اآخر للح���راك االحتجاجي 
اأو التف���اف �سمني عليه يتزامن مع الفع���ل الرتامبوي. فما 
ح�س���ل يف اجلل�سة ه���و حماول���ة االنتقال نف�سي���ًا باحلدث 
ال�سيا�س���ي من منطقت���ه االأ�سا�سية املتمثل���ة باإ�سالح النظام 
ال�سيا�س���ي ومكافح���ة الف�س���اد ومعاجل���ة اأو�س���اع مالي���ني 
املحروم���ني وتعزي���ز �سلط���ة الدول���ة عل���ى ق���وى م���ا دون 
الدول���ة، اإىل منطق���ة ثانوي���ة تتعلق بزج م�س���ري البالد يف 
حمرق���ة ال�سراع االأمريكي- االإيراين ع���رب املقامرة باتخاذ 
خطوات -هي م�سروعة بحد ذاتها ب�سكل جمرد-، لكنها تعّد 
كارثي���ة عند اأخذها �سمن ال�سياق ال�سيا�سي واالأمني املعقد 
واخلط���ري – املحل���ي واالإقليم���ي والدويل- ال���ذي يواجهه 

العراق اليوم.
فاحلراك االحتجاج���ي �سار خمرّيًا بني اال�ستمرار مبطالبه 
وخطاب���ه الرادي���كايل، وهذا يعن���ي تخوينه تلقائي���ًا لكونه 
"غ���ري مك���رتث" بق�سية "ال�سي���ادة" الت���ي تبناها الربملان 
�سعبوي���ًا بو�سفها الق�سي���ة "االأهم" الي���وم، وبني الرتاجع 
والعودة اإىل البيوت اأو يف اأح�سن االأحوال تخفي�س �سقف 
املطالب لكي ال ُيته���م بالعمالة وقلة الوطنية. وبذلك يجري 
اغتي���ال العنف���وان االحتجاج���ي، واإغراق���ه مب�ساع���ر ال�سك 

والذنب وقلة احليلة.
)االأمريك���ي(  الكوزموبولت���ي  ب�سقيه���ا  امل�س���ادة  الث���ورة 
واملحلي )االإ�سالموي(، �ست�ستم���ر -�سمنيًا اأو ق�سديًا- يف 
ممار�س���ة ن�ساطها امل�س���اد مل�س���ارات االحتق���ان االجتماعي 
ال�سيا�س���ي املتعاظ���م. واإذا ما جنحت بن�سب���ة معينة اأو يف 
حلظات معينة يف خنق الغ�سب االأخالقي للنا�س وحتويله 
اإىل ياأ����س، بحكم ا�ستثمارها ال�سيكولوج���ي لالأحداث، فاإن 
الرتاكم���ات النف�سي���ة الأ�سب���اب االحتج���اج الث���وري �سم���ن 
دينامياته���ا ال�سيا�سي���ة واالقت�سادية والثقافي���ة املت�سعبة، 
تبقى قادرة دومًا على اإعادة اإنتاج ال�سراع ب�سيغ مفاجئة ال 
ميك���ن ح�سابها �سلفًا من اأي طرف، بافرتا�س اأن "املفاجاأة" 
)مثلم���ا ه���و داف���ع االأم���ل( ه���ي نتيج���ة مو�سوعي���ة لق���دح 

الرتاكمات وحتويلها اإىل تطور نوعي تاريخي جديد.

حماولة االغتيال النف�سي 
لالحتجاجات: بني ترامب 

والربملان العراقي..

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 

ت�سدر ها�ستاك باللغتين 
العربية واالإنكليزية 

)#البرلمان_العراقي_ال_
يمثلني( مواقع التوا�سل 

االجتماعي في العراق على 
خلفية اإ�سداره قراراً باإنهاء 

الوجود االأجنبي في العراق.
واأطلق ن�سطاء الها�ستاك 

معبرين عن رف�سهم لقرارات 
البرلمان من اأجل تجنيب 
العراق العقوبات الدولية 

وعودة الح�سار، معبرين اأّن 
اإلغاء االتفاقية اال�ستراتيجية 

مع الواليات المتحدة هي 
)مكا�سب �سيا�سية لالأحزاب 

ال�سيا�سية في البالد( .

ي�سوتون ع اخراج القوات االمريكية بدون 
النظ���ر اىل العواق���ب ، ولو هم���ه ميهتمون 
الن كل واح���د منهم م���زدوج احلن�سية ومن 
ت�ست���د يروح لدولت���ه الثانية ! #الربملان_
العراقي_ال_ميثلني#حل_الربملان_

مطلب_�سعبي
وكان جمل����س الن���واب العراقي ق���د �سّوت 
عل���ى ق���رار نياب���ي م���ن 5 اإج���راءات يل���زم 
احلكومة باإلغاء طلب امل�ساعدة من التحالف 
الدويل ملحاربة تنظيم داع�س، الذي تقوده 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، بح�س���ب ما 

اأوردته وكالة االأنباء العراقية.
وقالت وكالة االأنب���اء العراقية اإنه فيما قرر 
الربملان رفع جل�سته اإىل ال�سبت املقبل، فاإنه 
اأ�سدر قرارا يت�سمن اإلزام احلكومة باإلغاء 
طل���ب امل�ساع���دة املق���دم منه���ا اإىل التحالف 
"وذل���ك  داع����س  تنظي���م  ملحارب���ة  ال���دويل 
النتهاء العملي���ات الع�سكرية واحلربية يف 

العراق وحتقيق الن�سر والتحرير".
يف املقاب���ل، يق���ول اأي���اد �س���ادق اإن "ق���رار 

الربملان االأخري لي�س مفاجئًا، كونه ال ميثل 
اإال واحدة من اأزمات كثرية افتعلها الربملان 
يف البالد، على راأ�سها انعدام االأمن واالأمان 
وانت�س���ار الف�س���اد امل���ايل واالإداري ونق�س 

اخلدمات بالرغم من كل الوعود".
ويت�ساءل "ماذا قدم الربملان طيلة ال�سنوات 
املا�سي���ة لكي اأر�سى باأن ميثلني من جديد، 
ه���ل اكتفى باالن�سغ���ال بامتيازاته ورواتبه 
الفق���ري  ال�سع���ب  ح�س���اب  عل���ى  واإفادات���ه 
واملح���روم، اأم عال���ج الق�ساي���ا املخيف���ة من 
�سرقات وف�ساد وغري ذلك الكثري؟". ويجيب 
نف�سه "اأب���دًا، مل يقدم اأي �س���يء غري اخللل 
االأمني وال�سيا�سي والقانوين، والكثري من 

الويالت وامل�سائب لل�سعب".
وي�س���ري اإياد، الذي يعم���ل يف حمل جنارة، 
اإىل اأن "الربمل���ان العراق���ي ال يجي���د اإدارة 
�سوؤون البالد واحلفاظ على �سعبه، لذا فهو 

ال ميثلني"، على حد قوله.
و�سم���ل "ن����س الق���رار الطل���ب م���ن وزي���ر 
اخلارجي���ة التوجه وبنحو عاجل اإىل االأمم 
املتح���دة وجمل����س االأم���ن ال���دويل وتقدمي 
ال�سكوى �س���د الواليات املتحدة االأمريكية، 

وخروق���ات  انته���اكات  ارتكابه���ا  ب�سب���ب 
خطرية ل�سيادة واأمن العراق"، وفقًا لوكالة 

االأنباء العراقية.
اأم���ا البن���د الراب���ع من ن����س ق���رار الربملان 
بالتحقي���ق  احلكوم���ة  فطال���ب  العراق���ي، 
واإعالم  االأمريكي  الق�س���ف  مالب�سات  "يف 
جمل����س النواب بالنتائج خ���الل �سبعة اأيام 
م���ن تاريخ القرار"، ال���ذي يعترب �ساريًا من 

تاريخ الت�سويت عليه.
ورب���ط م�سطف���ى حم�س���ن )٣٧ عام���ًا( قرار 
االتفاقي���ة  اإلغ���اء  يف  العراق���ي  الربمل���ان 
ال�سرتاتيجية م���ع الواليات املتحدة باإيران 
الت���ي �ست�سم���ن بق���اء االأح���زاب ال�سيا�سية 

املوالية لها يف ال�سيطرة على البالد.
، وقال "ال���ذي يدعو لل�سخرية من حالنا اأن 
الذي���ن يتحكمون مب�سري البالد ال ميتلكون 
اأية خربة يف ال�سيا�س���ة، لذا جتد القرارات 

ال�سادرة ال تخدم �سوى م�سلحة اإيران".
وي�سري م�سطفى، وهو �سائق �سيارة اأجرة، 
ب�سخري���ة اإىل اأن ه���ذا الق���رار كم���ا غ���ريه 
"اإي���راين ج���دًا" وحي���اة ال�سع���ب العراقي 
واأحالمه وطموحاته غ���ري مهمة، الأن االأهم 

ه���ي �سلط���ة اإي���ران واأحزابه���ا ال�سيا�سي���ة 
وا�ستمرارهما"، على حد قوله.

واأب���دى امل�ست�سار القان���وين وليد الربيعي 
اعرتا�س���ه عل���ى ق���رار الربمل���ان االأخري يف 
اإلغ���اء االتفاقيات وامل�ساع���دات االأمنية من 
التحالف الدويل، بقيادة الواليات املتحدة، 
ال���ذي يقاتل داع����س، قائاًل "اإن ه���ذا القرار 
�سيع���زز م���ن دور االإرهابي���ني وامل�سلح���ني 
وكذلك "داع����س"، و�سيدفع بالعراق ليكون 
�ساحة حرب كبرية يتجمع فيها كل اإرهابيي 

العامل".
وي�سيف يف حديثه اأّن الكل يعلمون اأن هذا 
القرار، كان من خيارات اإيران يف الرد على 
ا�ستهداف قا�سم �سليماين قائد فيلق القد�س 
يف احلر����س الثوري االإيراين، واأبو مهدي 
املهند�س نائب رئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي 
يف غ���ارة اأمريكية جوي���ة على مطار بغداد، 
ولي�س من خيارات الع���راق يف الرد بحجة 

�سيادة العراق".
ويتاب���ع "الأن ال�سي���ادة العراقي���ة انتهك���ت 
قب���ل ه���ذه احلادث���ة ومل  امل���ّرات  ع�س���رات 
يتح���رك الربمل���ان العراقي جتاهه���ا ب�سيء 

يذكر"، على حد قوله.
وي�س���ري اإىل اأن���ه ال بد من اإع���ادة النظر يف 
ق���رار الربمل���ان الأن هن���اك اتفاقي���ات اأمني���ة 
م���ع  الع�سك���ري  اجل���وي  بالدع���م  تتعل���ق 
اأوكار  الوالي���ات املتح���دة وحلفائه���ا �س���د 
داع����س ومالحق���ة امل�سلح���ني االأجان���ب يف 
الب���الد، "و�س���رورة االبتع���اد ع���ن اإ�س���دار 
قرارات اآنية وغري مدرو�سة، الأنها �ستجلب 

اخلراب والدمار للبالد".
بيان املتظاهرين

م���ن جهة اأخ���رى، اأ�سدر املتظاه���رون بيانًا 
باالأم����س يف  ح���دث  م���ا  اأّن  في���ه  اعت���ربوا 
جل�سة الربمل���ان من اأفعال ال متت للم�سلحة 
الوطني���ة ب�سل���ة، حت���اول زج الع���راق يف 
�س���راع دويل ال �س���اأن له ب���ه، وبعث �سورة 
�سلبي���ة عن���ه عل���ى اأن���ه دول���ة منح���ازة كليًا 
ل�سال���ح حمور �س���د حمور اآخ���ر، وهو اأمر 
نرف�س���ه رف�س���ًا تام���ًا ونع���ّده عدوان���ًا على 
وطنن���ا من قب���ل �سلطة غا�سم���ة كان االأوىل 
به���ا اأن تدافع عن م�ساحل���ه ال م�سالح دول 
اأخرى وتنب���ذ االنتم���اءات الفرعية ل�سالح 

االنتماء للوطن.

 متابعة االحتجاج 

اأمه���ل متظاه���رو الع���راق، رئي�س 
�سال���ح،  بره���م  اجلمهوري���ة 
ثالث���ة اأيام فق���ط الختي���ار رئي�س 

للحكوم���ة، تنطب���ق علي���ه �سروط 
�ساحات التظاهر، معلنني رف�سهم 
قرار الربملان الذي األزم احلكومة 

باإخراج القوات االأجنبية.
مهل���ة املتظاهرين هذه، جاءت يف 

ظل اأزمة �سيا�سية ميّر بها العراق، 
تتمثل بقرارات م�ستعجلة اتخذها 
الربملان، األزمت احلكومة باإخراج 
القوات االأجنبية، والدفع باجتاه 
قرارات اأخرى، ال تراعي م�سلحة 

رّدًا  متث���ل  م���ا  بق���در  الع���راق، 
غا�سب���ًا على ح���ادث اغتي���ال قائد 
قا�سم  القد�س" االإي���راين  "فيل���ق 
�سليم���اين، ونائب قائ���د "احل�سد 
ال�سعب���ي" اأب���و مه���دي املهند�س، 
ب�سربة جوي���ة اأمريكي���ة ببغداد، 

فجر اجلمعة.
ويف ر�سالة و�سفوها ب�"االأخرية"، 
اأك���د املتظاهرون، اأن���ه "وبعد 98 
يومًا من ب���دء التظاهرات، والتي 
كلفتنا اأكرث من 600 �سهيد، واأكرث 
م���ن 21 األف جريح ، منهم 5 اآالف 
مع���وق، واأك���رث م���ن 60 خمتطفًا 
ومفقودًا، ومئات املعتقلني، نوجه 
اإىل رئي����س اجلمهوري���ة ر�سالتنا 
ب����"اأن  اإياه  االأخ���رية"، مطالب���ني 
يك���ون خم���ريًا بتكلي���ف �سخ�سية 
رئي����س وزراء موؤقت خالل االأيام 
القليل���ة املقبل���ة، واأن يتنا�سب مع 
موا�سفاتن���ا، ومقب���واًل يف اأغل���ب 

�ساحات التظاهر".
�سخ�سية  "اأي  اأن  على  "و�سددوا 
ف���ور  عليه���ا  باملن�س���ب،  ُتكّل���ف 
تكليفه���ا اأن تقوم باإجن���از مهامنا 
�سابق���ًا،  اأعلناه���ا  الت���ي  الع�س���ر 
االأزم���ة  احت���واء  عل���ى  والعم���ل 

احلالية، وع���دم ال�سماح بالتعدي 
عل���ى �سيادتنا، الت���ي ال نر�سى اأن 
ين���ال منها كائنًا م���ن كان، وحتت 
اأن  اإىل  م�سريي���ن  ذريع���ة"،  اأي 
"م���ا يح�سل االآن �سببه حكومات 
واملحا�س�س���ة  الف�س���اد  اأح���زاب 
واخلراب، الت���ي عملت على �سلب 
البل���د كل ما ميتل���ك واأّدت بنا اىل 

ما نحن عليه االآن".
واأك���دوا اأنه "ح���ال تكليف رئي�س 
جديد لل���وزراء، �سنعلن مبادراتنا 
احلكوم���ة  الإعط���اء  اجلدي���دة 
الفر�سة الكاملة الإجن���از ما عليها 
من مه���ام، والتهيئ���ة لالنتخابات 
املبكرة، و�سنبقى نراقب ما تعمله، 

ون�سخ�س اخلطوات املقبلة".
ويوؤك���د نا�سط���ون، اأّن الر�سال���ة 
م���ن  الع���راق  الإنق���اذ  ج���اءت 
وغ���ري  "املت�سرع���ة  الق���رارات 
املدرو�سة" التي يتخذها الربملان 
وحكومة ت�سريف االأعمال. وقال 
النا�س���ط املدين، ناظ���م الكعبي، 
اأم����س الثالثاء،  ل�"االأحتج���اج"، 
"ه���ذه مهلتن���ا االأخ���رية، بعدها 
كب���ري  ت�سعي���د  هن���اك  �سيك���ون 
بالتظاهرات ال�سعبية. و�ساحات 

التظاه���ر ال ميكن له���ا اأن تتفرج 
على ت�سرفات الربملان وحكومة 
ت�سري���ف االأعم���ال، والتي تتخذ 

قراراتها ب�سغوط اإيرانية".
رئي�����س  "عل����ى  اأن  واأك����د 
ه����ذه  ينه����ي  اأن  اجلمهوري����ة 
االأزم����ة خ����الل املهل����ة املح����ددة، 
واأن ينقذ الع����راق من القرارات 
وال�سيا�س����ات الهوج����اء، والتي 
ت�س����ع الب����الد يف اإط����ار اأزم����ات 
خط����رية للغاي����ة"، م�س����ريًا اإىل 
اأن "مهلتن����ا حا�سمة وغري قابلة 
للتجديد.. يجب اإنقاذ العراق".
يف  احل����راك  ه����ذا  وج����اء 
ليل����ة  بع����د  التظاه����ر،  �ساح����ات 
م����ن التظاه����رات الوا�سعة التي 
�سهدتها �ساحة التحرير ببغداد، 
منها  اجلنوبي����ة،  واملحافظ����ات 
وكرب����الء  ووا�س����ط  ق����ار  ذي 
واملثن����ى والب�س����رة، الت����ي دعا 
ح�س����م  اإىل  املتظاه����رون  فيه����ا 
اختيار رئي�����س للحكومة، واإىل 
اإنهاء النف����وذ االإيراين امل�سيطر 
الق����رارات العراقي����ة، واأال  على 
الع����راق �ساح����ة للحرب  يك����ون 

بالنيابة.

قرار البرلمان االأخير يثير ردود فعل العراقيين

المعت�سمون يطلقون ها�ستاك "البرلمان العراقي ال يمثلني"

متظاهرو العراق: 3 اأيام الختيار رئي�س للوزراء
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عد�سة: حممود روؤوف

 �سعدون حم�سن �سمد

اأقراأ يوميًا، ما بني 3 اإىل 6 تقارير 
بني مرجح للعقوبات وبني 

م�ستبعد لها، كان اآخرها تقرير 
د. مظهر حممد �سالح، الذي قلل 

كثرياً من احتمالها، اأو اأ�سرارها..

ومن وجهة نظري فاإن ما يجب االتفاق 
عليه، هو:

1.  اأن عملي����ة املط����ار كان����ت جت����اوزًا 
اأمريكيًا على العراق.

 2. على اأ�سا�س التجاوز، فاإن الت�سويت 
عل����ى اإخراج الق����وات االمريكي����ة، ومع 
غ�س النظر عن اختالف املواقف حوله، 
ه����و موقف �سرع����ي جاء ع����رب ت�سويت 
اأع�ساء الربملان. ولذلك يجب احرتامه. 
واإذا ترتب����ت علي����ه اآثار �سلبي����ة فعندها 
ميكن حتمي����ل من �سّوت علي����ه، تبعات 
ه����ذه االآث����ار ع����رب االنتخاب����ات. وذل����ك 
الأن ج����ل م����ا نريده ه����و اح����رتام العمل 
املوؤ�س�ساتي، واأن جتري اأفعال العراق، 
اأو ردود اأفعال����ه، عرب موؤ�س�سات الدولة 

وباحرتام قوانينها.
 3. باال�ستن����اد اإىل م����ا تق����دم، يجب اأن 
ال جت����ري اأي عملي����ات ع�سكري����ة بح����ق 
الق����وات االمريكي����ة، بانتظ����ار اأن تعرّب 
وا�سنط����ن ع����ن موقفه����ا جت����اه خ����روج 
اأن  �ساأن����ه  م����ن  الت�سعي����د  قواته����ا. الأن 
يعطيها الذريعة لتفر�س علينا عقوبات 
حتمله����ا،  عل����ى  الق����درة  لدين����ا  لي�س����ت 
وال نظامن����ا ال�سيا�س����ي موؤه����ل لعب����ور 

تداعياتها.

اأكو عقوبات، لو ماكو؟

 متابعة االحتجاج 

اأكرث من اأ�سبوعني مّرا على اعتقال 
حمافظ���ة  يف  االأمني���ة  ال�سلط���ات 
مي�س���ان، املمث���ل ال�س���اب املع���روف 

با�سم "حمودي الب�سو�س".
مبقاطع���ه  "الب�سو����س"  وا�سته���ر 
امل�س���ّورة عل���ى مواق���ع التوا�س���ل 
االجتماع���ي، التي ي�سخ���ر فيها من 
بع����س الظواه���ر االجتماعية، فيما 
يجيد لهجة اأه���ايل جنوبي العراق 
وي�ستخدمها كو�سيل���ة تعبريية يف 

م�ساهد متثيلية ي�سورها بنف�سه.
وكان املمث���ل ال�س���اب ق���د داف���ع عن 
العم���ارة،  مدينت���ه  يف  املحتج���ني 
ودع���ا حمتجي بغ���داد واملحافظات 
االأخرى اإىل موا�سلة االحتجاجات 
حت���ى ط���رد االأح���زاب الت���ي مت�سك 
اآخ���ر  بح�س���ب  وذل���ك   - بال�سلط���ة 

مقاطعه امل�سورة قبل اعتقاله.
وقالت م�سادر حملي���ة يف مي�سان، 
"الفن���ان  اإّن  �سحف���ي،  حدي���ث  يف 
ق���وة  قب���ل  م���ن  اعتق���ل  حم���ودي 
م���ن  عنا�سره���ا  غالبي���ة  م�سلح���ة 

امللثم���ني، اإال اأنه���م كان���وا يقودون 
�سي���ارات ال�سرطة املحلي���ة"، مبينة 
اأّن "االأ�سب���اب م���ن وراء االعتق���ال 

جمهولة".
يعم���ل  "حم���ودي  اأّن  اإىل  ولفت���ت 
باالأ�س���ل يف مديري���ة ال�سرط���ة يف 
لكن���ه  املحافظ���ة، ب�سف���ة �سرط���ي، 
ميار�س فنه خ���ارج اأوقات دوامه"، 
مو�سح���ة اأّن "غالبي���ة التف�س���ريات 
توؤك���د اأن اعتق���ال الب�سو����س ج���اء 
عل���ى خلفي���ة دعم���ه االحتجاج���ات 

ال�سعبية".

  علي العبودي

�سهدت �ساحة االحتجاج يف 
حمافظة النجف )�ساحة 

ال�سدرين(، ، "موؤمتر اخلطاب 
املوحد لتظاهرات النجف"، الذي 

عقده املنتدى االجتماعي يف 
املحافظة مب�ساركة فرق �سبابية 

تطوعية ومنظمات مدنية.
املوؤمتر الذي ا�ستمر يومني، 
والذي �سهد ح�سوراً حا�سداً 

من املتظاهرين واملثقفني 
واالأكادمييني واالإعالميني، ت�سمن 

تنظيم طاوالت نقا�سية ركزت 
على حماور عدة تتعلق مبطالب 

املحتجني، واأهداف انتفا�سة 
ت�سرين.

وناق�س���ت الط���اوالت االأ�سباب الت���ي اأدت اإىل 
تفج���ري احل���راك االحتجاج���ي يف النج���ف، 
وقدم���ت اإجابات عن جملة م���ن االأ�سئلة حول 
م���ن  املحافظ���ة،  الفاعل���ة يف ح���راك  الق���وى 
واأح���زاب  وتن�سيقي���ات  ونقاب���ات  منظم���ات 
و�سخ�سيات، ومدى تعاون خمتلف االأطراف 
يف احل���راك، اإىل جان���ب االأ�س���كال املختلف���ة 
للحرك���ة االحتجاجي���ة، وما يتعل���ق باملطالب 
التي رفعها حمتجو النجف، ومدى مطابقتها 
اأو اختالفها مع املطال���ب التي رفعها حمتجو 
بغداد واملحافظات، ف�ساًل عن اأ�سكال التنظيم 
والتعاون الت���ي اتبعها املحتج���ون يف اإدارة 
االعت�سام، وطبيعة تعامل احلكومة املحلية، 

مدنية اأم ع�سكرية، مع االحتجاجات.
كذلك تناولت النقا�س���ات ت�سورات املحتجني 
يف �س���اأن اأهم ما حققته احلركة االحتجاجية، 
وروؤاه���م ح���ول اأ�ساليب االحتج���اج ال�سلمي 

واملقاومة الالعنفية.
وتواف���د الكثريون م���ن ال�سب���اب املعت�سمني 

يف ال�ساحة، على الط���اوالت النقا�سية، وكان 
للعن�س���ر الن�س���وي دور ب���ارز يف النقا�س���ات 

ودعم فقرات املوؤمتر.
ال�سي���دة �سن���اء حميد، اإح���دى امل�ساهمات يف 
املوؤمتر، قالت ل���� "االحتج���اج" اإن م�ساركتها 
تاأت���ي دعم���ًا لالنتفا�سة و�سبابه���ا، ومن اأجل 
تو�سي���ح بع����س الق�ساي���ا املتعلق���ة باحلركة 

االحتجاجية.
فيم���ا اأ�س���ار املتظاه���ر ال�س���اب يا�س���ر تويج، 
اإىل اأهمي���ة املوؤمتر وجل�سات���ه النقا�سية التي 
تتي���ح للجمي���ع حري���ة التعب���ري واالإجابة عن 
الت�س���اوؤالت ب���كل حرية م���ن دون �سغوطات، 
موؤكدًا موا�سلة احلركة االحتجاجية والنهج 

ال�سلمي يف التعبري عن املطالب امل�سروعة.
م���ن جانبه���ا اأو�سحت رئي�س���ة "موؤ�س�سة الق 
الندى"، اإخال�س جربي���ن، اأن املوؤمتر �ساهم 
يف التعريف باأهداف الث���ورة وتو�سيح اأهم 

مطالبها، مبين���ة اأن املطالب لي�ست تعجيزية، 
ما يتوجب على احلكومة تنفيذها عاجاًل.

املتظاه���ر ح�سن���ني العمي���دي، ذكر م���ن جهته 
اأن الط���اوالت النقا�سية التي �سهدها املوؤمتر، 
د�سنت اأ�سلوبًا جديدًا، ال�سيما اأنها نظمت يف 

�ساحة التظاهر، م�سيف���ا اأن م�ساركة ال�سباب 
يف املوؤمت���ر عك�س���ت اجلان���ب احل�ساري يف 

مدينة النجف.
واأقي���م يف �سي���اق املوؤمت���ر معر����س ت�سكيلي 
للفن���ان حيدر عرب، عر�س في���ه لوحات تعرب 

االحتجاجي���ة  احلرك���ة  ع���ن  م�سامينه���ا  يف 
ومطالبها.

وقال عرب يف لقاء مع "االحتجاج"، اأن اأعماله 
ج�سدت �سورة لف�سح الف�ساد احلكومي.

كذل���ك �ساهم���ت جماميع �سبابي���ة يف معر�س 
للر�س���م احل���ر، وكان���ت �سم���ن تل���ك املجاميع 
اأو�سح���ت  الت���ي  هن���دو،  ا�ست���ربق  االآن�س���ة 
يف  الفتي���ات  م�سارك���ة  اأن  "االحتج���اج"  ل���� 
فعاليات املوؤمتر، �سكلت حتديًا كبريًا للجهات 
احلكومي���ة الت���ي كان���ت ترف����س م�س���اركات 

الفتيات يف املحافل الفنية والثقافية.
كم���ا عر�ست خ���الل املوؤمتر منتج���ات حملية 
ال�سن���ع، واأعم���ال يدوية، يف �سي���اق حمالت 

دعم املنتج الوطني.
ويف خت���ام املوؤمت���ر قدم���ت "رابط���ة عي���ون 
الفن" الثقافية، عر�سًا م�سرحيًا يدين الف�ساد 

احلكومي.

محتجو النجف يطالبون بتوحيد خطاب �ساحات االحتجاج 

اأ�سبوعان على اعتقاله وحمودي الب�سو�س 
 اأحمد حداد اليزال خمتفيًا 

يف التحري���ر ق�س�س كث���رية واأ�سف���ل اجل�سر 
ال�سن���ك هن���اك معر����س  امل���وؤدي اىل منطق���ة 
فوتوغ���رايف يت�ساب���ق في���ه ال�سب���اب والبنات 
واأغلبهم من طلبة الفنون اجلميلة ومتعاونني 
معه���م لر�س���م �سور متث���ل ح���ال االحتجاجات 
وواقع ما يج���ري وحمالت التنظيف م�ستمرة 
في���ه  تنت�س���ر  م���كان  كل  منتظ���م يف  وب�س���كل 
التظاه���رات، وتقول اآية طالبة االعدادية التي 
ت�س���رتك مع عدد من طلبة الفنون اجلميلة اإنها 
"تر�س���م لوحة فنية جت�س���د العراق ومت�سحة 
بالعل���م العراق���ي ومعه���ا اأرواح تت�ساع���د اىل 
ال�سماء، معناه���ا اإننا نقدم دماءن���ا واأرواحنا 
وكل م���ا منل���ك من اأج���ل الوط���ن"، مبين���ة اأن  
لي�س���ت �سعبة  املتظاهري���ن  ه���وؤالء  "حق���وق 
اأو م�ستحيل���ة فهناك االآالف مم���ن خرجوا هم 
خريج���ون وحملة �سهادات عليا.. اأال يحق لهم 

اأن يتم االإفادة منهم يف بلدهم؟".
حني تتجول يف �ساحة التحرير وما يجاورها 
جت���د العدي���د م���ن الق�س�س، فهن���اك من جل�س 
ليق���راأ كتاب���ا ليثب���ت اأن االحتجاج���ات لي�ست 
متخلف���ة اأو همجية، وهناك م���ن يغني للوطن 
ويطل���ق ال�سع���ارات احلما�سي���ة، وعل���ى جهة 
اأخ���رى هناك من يقي���م ماأمتًا عل���ى اأرواح من 
�سقط���وا يف االحتجاج���ات  وهن���اك م���ن يقراأ 

القراآن وي�سعل ال�سموع، .
وعلى ج�سر اجلمهورية ببغداد حكاية اأخرى، 
اإذ يتجمع خط الدفاع االأول من �سباب يرددون 
هتافات حما�سية واأغ���ان ت�سد من اأزرهم وهم 
يقفون على م�سافة قريبة م���ن القوات االأمنية 
الت���ي تتخذ حاج���زًا مواجهًا له���م على اجل�سر 

ال���ذي انت�س���ف ب���ني الطرف���ني، وعل���ى اأنغام 
"ياعراق ترجع �سي اأكيد بحيلك" ي�سع بع�س 
ال�سب���اب �سريط���ًا لتنظي���م تواج���د املحتج���ني 
للدخ���ول  "اخلط���رة"  املنطق���ة  ه���ذه  داخ���ل 
واخلروج منها، كما ينام بع�س امل�سابني على 
كت���ل و�سوات���ر ملتحف���ني ببع����س البطانيات، 
فيما يحمل املتواجدون هناك اأعالما عراقية. 

ولفت نظرنا تواجد اأح���د االأ�سخا�س املعاقني 
وال���ذي يحم���ل ا�سم "عم���اد  ال���ذي �ساألناه عن 
�سب���ب تواج���ده يف هذا املكان ال���ذي ميكن اأن 
تندلع فيه املواجهات باأية حلظة، فاأجاب ب�"اإن 

التغي���ري يجب اأن يح�سل وال نخ���اف منهم... 
يجب اأن يتغ���ري احلال وال اأخاف من وجودي 
هن���ا، فل�ست اأهم من الذي���ن ذهبوا �سحايا من 
اأجل الوطن، و�ساأبقى هنا حتى نغري بيدنا كل 

�سيء".
ج�س���ر  حت���ت  دجل���ة  نه���ر  ج���رف  عل���ى  اأم���ا 
اجلمهوري���ة ال���ذي ال يق���ل اأهمية ع���ن اجل�سر 
لالحتج���اج   يق���ول  املحتج���ني  اأح���د  نف�س���ه 
يتج���اوز  ال  ال���ذي  ه���ذا  بعمرن���ا  "اأ�سبحن���ا 
الع�سري���ن مهند�سي احتجاج���ات "، فيما يهزاأ 
جمموع���ة م���ن ال�سباب مب���ا يج���ري يف غرف 

ال�سا�س���ة والربمل���ان  وي�سخرون م���ن  احلملة 
الت���ي جت���ري �سده���م و يقول اأحم���د وهو يف 
اخلام�س���ة والع�سري���ن م���ن عمره  "ه���ذا جيل 
البوبج���ي باقون هنا حت���ى النهاية ولن نربح 
اأماكننا... تعرفنا على نا�س جدد هنا و�سنبقى 
فكل �سيء متوفر هنا ، مبينًا اأن "حربًا نف�سية 
ت�س���ن �سدهم م���ن اأجل منع ال�سب���اب اأن ياأتوا 
اىل التظاه���رات، فنحن نري���د وطن".. وترّدد 
ه���ذه املجموع���ة التي تع���د منوذج���ّا عن حال 
املوجودي���ن حت���ت ج�س���ر اجلمهوري���ة اغاين 

وهتافات وينهوها ب�سحكات عالية.

ق�س�س التحرير بني متحف الفنون وفوتوغراف النفق 
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

كثريون يعلمون بان احل�سور 
االحتجاجي يف �ساحة التحرير 

مل يعد مثل ال�سابق، لكنه 
بقي فاعال وقويا من خالل 

املعت�سمني مبناطق عدة من 
ال�ساحة. املعت�سمون يعولون 

على عودة العدد ال�سخم 
الذي كان يتواجد يوميا يف 

وقت الع�سر واملغرب وي�سكل 
رقما مليونيا. دعوات خرجت 

باأهمية التكاتف من جديد 
واخلروج يف �ساحات االحتجاج 

مبختلف املحافظات العراقية 
الي�سال ر�سالة بان ال�سعب باق 

يف احتجاجه ودرء اخلطر 
عن العراق ب�سبب اخلالفات 

االأمريكية- االيرانية.

املتظاهرون دعوا اىل تظاهرات حا�سدة 
يف يوم العا�سر من ال�سهر احلايل والذي 
ي�س���ادف ي���وم اجلمع���ة املقب���ل ورفعوا 

�سعار "الوطن رادنه". 
هذا ال�سعار وكذلك الدعوة بذات التاريخ 
تبنتها العديد من املحافظات وقررت كذلك 

التواجد بقوة يف �ساحات االحتجاج. 
 ح���ارث الهيت���ي �سحفي وحمت���ج واكب 
التظاه���رات منذ االي���ام االوىل يقول يف 
حديث���ه ل�)االحتج���اج( ان كل الدع���وات 
تن���ادي مبوع���د جدي���د لتظاه���رة  الت���ي 
مليوني���ة يف 2020/1/10 ه���ي دعوات 

الحياء التظاهرات م���ن جديد اأو بعبارة 
اأدق الإعادته���ا اىل امل���ن بع���د اأن حتولت 
بفعل التطورات االأخرية اىل الهام�س"0

وا�س���اف "نحن االآن يف اأحوج الظروف 
الع���ادة تذك���ري العامل مبطلبن���ا الرئي�س، 
نريد وطن، ونعني منذ اليوم االأول لهذا 
املطل���ب اأن يكون ه���ذا الوطن ذو �سيادة، 
ال ينتهك���ه كل م���ن ل���ه م�سلح���ة بت�سفية 

اخل�سوم على ار�سنا"0
وتاب���ع الهيت���ي "�سننطل���ق يف موعدن���ا 
اجلدي���د للتذكري باأننا ل���ن نقبل باأن ندفع 
ثم���ن ت�سفي���ات دولي���ة بع���د اأن انهكتن���ا 

احلروب والعقوب���ات، نريد وطن نعي�س 
في���ه ب�سالم وال نريد �سيئ���ًا غري ذلك ولذا 
اجلمهوري���ة  رئي����س  لنذك���ر  �سننطل���ق 
ب�س���رورة اال�س���راع بتق���دمي �سخ�سي���ة 
لرئا�س���ة ال���وزراء ح�س���ب املعاي���ري التي 
حددته���ا �ساح���ات التظاه���ر واالعت�سام 

منذ ثالثة اأ�سهر"0
بع����س املحتج���ني واملعت�سم���ني وزعوا 
بيان���ا فيه نقاط عدة طالب���وا من اجلهات 
ذات العالق���ة بتنفيذها وباالخ�س رئي�س 
اجلمهورية م���ن خالل تكلي���ف �سخ�سية 
خ���الل  موؤق���ت  وزراء  جمل����س  رئي����س 

االأي���ام القليلة القادم���ة، واأن يتنا�سب مع 
موا�سفاتنا.

بتكلي���ف  يق���وم  ب���اأن  كذل���ك  وطالب���وا 
اأح���د اال�سم���اء الت���ي لديه���ا مقبولية يف 
�س���وح االعت�س���ام، ومت اعالنه���ا  اغل���ب 
التوا�س���ل،  وو�سائ���ل  ال�ساح���ات  يف 
عل���ى اأن تبق���ى متوافقة م���ع موا�سفاتنا 

املطروحة.
املتظاهرون اك���دوا ان اأي �سخ�سية فور 
تكليف���ه علي���ه اجناز مهامن���ا الع�سر التي 
اأعلناه���ا �سابق���ا،  والعم���ل عل���ى احتواء 
االأزم���ة القائم���ة حالي���ا، وع���دم ال�سم���اح 

بالتعدي على �سيادتنا، تلك ال�سيادة التي 
لن نر�س���ى نحن العراقيون اأن ينال منها 

كائنا من كان، والأي ذريعة كانت.
الدع���وات والبو�س���رتات الت���ي انت�سرت 
ع���ودة  باأهمي���ة  الفي�سب���وك  ف�س���اء  يف 
كب���رية  ا�ستجاب���ة  الق���ت  االحتجاج���ات 
من اجلماه���ري ال�سيما مم���ن خرجوا يف 

االحتجاجات منذ بدايتها.
اجلميع يراهن على ان اهم احللول ياأتي 
من �ساح���ة االحتجاج والبق���اء فيها رغم 
طول امل���دة الزمني���ة �سي���وؤدي اىل قطف 

الثمار التي خرج من اأجلها ال�سعب.

حتت �سعار: "رادنه الوطن"

متظاهرون يدعون اإىل مليونية يف اجلمعة املقبلة 

ذي قار / ح�سني العامل

لطلب���ة  الوا�سع���ة  امل�سارك���ة  عك�س���ت 
االعدادي���ات واملعاه���د واجلامعات يف 
تظاهرات ت�سرين العراقية مدى تنامي 
اهتم���ام �سريحت���ي الطلب���ة وال�سب���اب 
بالق�ساي���ا الوطني���ة واملطلبي���ة، وه���و 
م���ا ع���ده الكثري م���ن املتابع���ني �سحوة 
�سبابي���ة ا�ستنه�س���ت ال���روح الثوري���ة 
الكامن���ة يف نفو����س الطلب���ة وال�سباب 
كث���ريا  مهتم���ني  غ���ري  كان���وا  الذي���ن 
بالفعاليات االحتجاجي���ة التي �سهدتها 
فف���ي  عام���ا،   16 م���دى  عل���ى  الب���الد 
ه���ذه التظاه���رات الت���ي �سارك���ت فيها 
خمتل���ف ال�سرائ���ح االجتماعية حر�س 
الطلب���ة عل���ى اب���راز الهوي���ة الوطني���ة 
يف هتافاته���م واهازيجه���م و�سعاراتهم 
الثوري���ة متجاهل���ني يف الوق���ت نف�سه 
كل الطروح���ات الطائفي���ة وال�سوفينية 
الت���ي ج���رى تكري�سها �سابق���ا الأغرا�س 

وم�سالح حزبية �سيقة.
وردد املتظاه���رون م���ن طلب���ة حمافظة 
ذي ق���ار يف االي���ام االوىل م���ن انطالق 
التظاه���رات )هالث���ورة �سحوة طالب، 
ال �سيا�س���ة وال اح���زاب( و)احنا طالب 
الث���ورة، اح���زاب ب���ره ب���ره( و)ا�سمع 

�ستگول الطالب ، كال كال لالحزاب(.

فيما رفعت ح�سود الطلبة يف تظاهرات 
ي���وم االثنني ) 28 ت�سرين االول 2019 
( الت���ي احت�سدت يف �ساح���ة احلبوبي 
و�س���ط النا�سرية العديد من ال�سعارات 
الثورية من قبيل )طالبية طالبية، هاي 
الثورة طالبية( و)هاي الثورة طالبية، 
ال مند����س وال بعثية( و)فوك �سوتك يا 
وطن ما يعله �س���وت( و)بالروح بالدم 
نفدي���ك يا ع���راق( و)نريد وط���ن، نازل 
اآخ���ذ حق���ي( و)ماك���و وط���ن – ماك���و 
دوام( و )ي���ا ذي���ل ارحل ه���ذا عراقي(.  
وذلك للتعبري عن حر�سهم على حتقيق 
مطلبه���م اال�سا�س���ي املتمث���ل با�ستعادة 
الع���راق من الهيمنة االقليمية والدولية 

وانقاذه من �سطوة االحزاب الفا�سدة.
كما رددوا )نعم نع���م لالإ�سالح، كال كال 
للف�ساد( و)نعم نعم للحرية( و)ال�سعب 
يري���د ا�سق���اط النظ���ام( و)ه���اي ه���اي 
النا�سرية، امن���وت ع�سره امنوت ميه، 
ال�سع���ب قافل عالق�سي���ة( و)ال تطور ال 

بناء ب�س خيانة وعمالء(.
يف حني جدد املتظاهرون واملتظاهرات 
م���ن طلب���ة اجلامع���ة ترديد هت���اف )دم 
ال�سهي���د ينادي حرة تظ���ل بالدي( وهذ 
الهتاف م���ن الهتافات الت���ي داأب جميع 
املتظاهري���ن يف امل���دن العراقي���ة عل���ى 
ترديده���ا طيلة تظاه���رات ت�سرين التي 

ا�ست�سهد فيه���ا 500 متظاهر حتى االآن 
م���ن بينهم 104 �سهداء من حمافظة ذي 

قار.
وم���ن هتافاتهم التهكمي���ة التي �سخرت 
م���ن �سيا�س���ة رئي����س جمل�س ال���وزراء 

ع���ادل عبد املهدي ردد متظاهرو ذي قار 
م���ن الطلبة )ا�سمع يا عادل زويه، جيبه 
قنا�سك عليه، هاي هاي النا�سرية، تبقه 
حره وابي���ه( و)هاي ه���اي النا�سرية، 
اطلع ي���ا عادل زويه، كوم دورلك نويه( 

و)ي���ا ع���ادل �سيل ايدك ه���ذه ال�سعب ما 
يري���دك( و)يا اب���و العد�س �سي���ل ايدك 
هذه ال�سعب ما يريدك( و)اخذ عد�ساتك 
وطلع يا ابو العد����س( و)�سم عد�ساتك 
الأهل ايران الي���وم ان�سب مفطح( ويف 

الهتافات الثالث���ة االخرية �سخرية ُمرة 
من )مكرم���ة( عادل عبد املهدي يف �سهر 
رم�س���ان واملتمثل���ة باإ�ساف���ة اأق���ل م���ن 
ن�سف كيلو عد�س على مفردات احل�سة 

التموينية.
كما ردد طلبة عل���وم احلا�سبات يف 22 
كان���ون االول  2019 )ي���ا ع���راق اب�سر 
لو هدينه، والظامل نف�ك�سلك عينه(، يف 
حني ردد طلبة كلي���ة الطب )نحن املبيد 
االبي�س �سد الف�ساد( ، يف ا�سارة لدور 
ذوي الياقات البي�س���اء يف التظاهرات 

املناه�سة ل�سا�سة الف�ساد.
ورف���ع الطلبة يف م�سرية حا�سدة لطلبة 
جامعات ذي قار انطلقت يوم اخلمي�س 
�سع���ار   )  2019 االول  كان���ون   19  (
)الثورة التي وقودها الدماء ال تخمدها 
الك���وامت( و)م���ا نرتاجع لو م���و كامت( 
وذل���ك للتعب���ري عن حت���دي املتظاهرين 
للملي�سي���ات واتب���اع االح���زاب الذي���ن 
يقومون با�ستهداف نا�سطي لتظاهرات 

مب�سد�سات كامت ال�سوت.
كم���ا ردد املتظاه���رون م���ن الطلب���ة يف 
تظاه���رات مطلع كان���ون الثاين 2020 
)ال ته���ددين بر�سا�س���ك م���ا ام���وت هذا 
�سوت���ي و�سوت طالب الع���راق( وذلك 
يف حتدي للتهديدات التي تتعر�س لها 
التظاهرات من قب���ل املجاميع امل�سلحة 

ال�سغ���ب  مكافح���ة  �سرط���ة  وعنا�س���ر 
التابع���ني  الدم���ج  �سرط���ة  وعنا�س���ر 

لالحزاب.
فيما ردد طالب وطالبات كلية ال�سيدلة 
جامعة ذي قار هتافا بعد م�سي �سهرين 
عل���ى انط���الق التظاه���رات )م���ا تعبنا، 
م���ا تعبنا، �ستني يوم وم���ا تعبنا( وذلك 
للتعب���ري ع���ن موا�سل���ة التظاهرات من 

دون كلل او ملل.
 يف ح���ني رفعت الطالب���ات اجلامعيات 
قاع���ات  )ترك���ت  فيه���ا  كت���ب  الفت���ات 
الدرا�سة اكراما الرواح ال�سهداء( وذلك 
للرد على من يطالبون بك�سر اال�سراب 

العام وعودة الطلبة ملقاعد الدرا�سة.
فيما ردد الطلبة مع ح�سود املتظاهرين 
يف �ساح���ة احلبوبي ي���وم ال�سبت ) 14 
كان���ون االول 2019 (، )�سل���ون تري���د 
اداوم، ودم اخوان���ك عالزيت���ون( وذلك 
ردا عل���ى الدع���وات الت���ي تطالب بفتح 
ج�سر الزيتون الذي اغلقه املتظاهرون 
عق���ب ا�ست�سهاد اكرث م���ن 50 متظاهرا 
وا�ساب���ة نح���و 500 اآخ���رون عل���ى يد 
يف  ال�سم���ري  جمي���ل  الفري���ق  ق���وات 
االي���ام االخرية من �سهر ت�سرين الثاين 
2019 ، كم���ا ع���ربوا بذل���ك الهتاف عن 
رف�سه���م للدعوات التي حتث على ك�سر 

اال�سراب العام والعودة للمدار�س.

قـــار ذي  ـــرات  ـــاه ـــظ ت فـــــــي  الــــطــــالب  ـــــج  ـــــازي واأه ـــافـــات  هـــت

قب���ل ا�سابي���ع كت���ب امل�س���ور ، ح�ّس���وين االأ�س���دي، عل���ى �سفحت���ه يف 
"في�سب���وك" احل���وار ال���ذي دار بينه وبني اأف���راد عائلته قبل خروجه 

لتظاهرات 25 ت�سرين االأول.
واأب���دت العائلة من اأمه واأبي���ه وزوجته، قلقًا كبريًا عليه، لكنه �سعر باأن 

واجبه كم�سور يقت�سي منه الذهاب لنقل احلقيقة.
يق���ول االأ�س���دي اإنه قرر الذه���اب ل�ساحة التحري���ر يف التظاهرات التي 
بداأت يوم 24 ت�سرين االأول/ اأكتوبر، الأن "بلده اأغلى �سيء يف حياته" 
واأراد م���ن خالل �س���وره اإي�سال ر�سال���ة "حقيقية من الع���راق من دون 

فربكة اأو رتو�س".
واالأ�س���دي )28 عام���ًا( م���ن �س���كان بغ���داد، ب���داأ الت�سوير ع���ام 2009، 

ويعي�س مع عائلته املكونة من ٧ اأفراد.
وح�س���ب م�ساهدات االأ�سدي، ال���ذي يذهب للتظاهر يومي���ًا بني ال�ساعة 
٧:00 �سباح���ًا وال����12:00 منت�س���ف اللي���ل، موع���د عودت���ه للبيت فاإن 
"التظاه���رات خل���ت من العنف يف بدايتها، لك���ن الع�سكر املتواجدين 
يف �ساح���ة التحري���ر غ���ري من�سبط���ني، وقام���وا ب�س���رب املتظاهري���ن 
بق���وة واعتقلوه���م كما األق���وا باجتاههم قنابل �سوتي���ة واأخرى م�سيلة 

للدموع".
كيف حتم���ي نف�سك؟ يقول االأ�س���دي "ال اأ�ستطيع ذل���ك، فم�سدر ووجهة 
القناب���ل امل�سيلة للدموع اأو ال�سوتية، جمهول، ال اأحد يعرف من التايل 

الذي �ست�سله القنبلة.. الله احلامي".
وتعّر�س لل�سرب على ج�سر اجلمهوري���ة، اأثناء ت�سويره للمتظاهرين 
يف اخلط���وط االأمامي���ة، كم���ا خ�س���ر كامريت���ه ب�سب���ب ان���دالق الك���وال 

)البيب�سي( عليها اأثناء ت�سويره يف مبنى املطعم الرتكي.
وم���ن خالل معاي�سته للتط���ورات يف �ساحة التحري���ر، راأى االأ�سدي اأن 
العالقة ب���ني املتظاهرين هناك مبنية على املحبة واالأخوة، م�سيفًا "كل 
واح���د ي�سند الث���اين من ال�سب���اب والعائ���الت والكوادر ال�سحي���ة. اإذا 

اأ�سيب اأحدهم يرك�س نحوه األف �سخ�س للم�ساعدة".

م�سور عراقي يروي حكايته 
مع تظاهرات ت�سرين 


