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 بغداد/ املدى

وهتف املتظاهرون ب�سع����ارات مناه�سة 
للتدخ����ل اخلارجي يف ال�س����اأن العراقي، 
راف�سني حتول العراق اإىل �ساحة �سراع 

اأمريكي – اإيراين.
ون�س����ب االآالف خيامًا اإ�سافية يف �ساحة 

التحرير ببغداد ومدن عراقية.
وت�سه����د البالد من����ذ ت�سرين االأول 2019 
احتجاج����ات �سعبية غ����ر م�سبوقة تدعو 
وحمارب����ة  ال�سيا�سي����ة  الطبق����ة  لرحي����ل 
الف�س����اد وحت�س����ني االأو�س����اع املعي�سي����ة 
ب����دء  من����ذ  �سق����ط  وق����د  للمواطن����ني، 
االحتجاج����ات اأكرث من 500 قتيل واأكرث 

من 26 األف جريح. 
مدين����ة  �ساح����ة احلبوب����ي يف  و�سه����دت 
النا�سرية، احتجاج����ات للتنديد بالطبقة 
ال�سيا�سي����ة احلالية. ورف����ع املتظاهرون 
االإيراني����ة  بالتدخ����الت  تن����ّدد  الفت����ات، 
واالأمركي����ة، مطالبني با�ستقاللية القرار 

العراقي يف حتديد م�سره. 
واأعلنت �سرطة ذي قار، تكثيف االنت�سار 
االأمن����ي يف �ساح����ة احلبوب����ي و�س����رب 
ثالث����ة اأط����واق اأمني����ة م�س����ّددة يف اأنحاء 
املحافظة، لتاأم����ني �ساحات التظاهر التي 

هاجمها جمهولون قبل يومني. 
كم����ا �سه����دت مدين����ة النج����ف، تظاهرات 
حا�س����دة رفعت �سع����ارات تطالب باإجناز 
مطال����ب االحتجاج����ات، وترف�ض حتّول 

البالد اإىل "م�سرح حرب للغرباء".
اأحم����د  املرجعي����ة  ممث����ل  ق����ال  ذل����ك  اىل 
ال�س����ايف خالل خطب����ة اجلمع����ة: "اإّن ما 
وق����ع يف االأيام االخ����رة م����ن اعتداءات 
خط����رة وانته����اكات متك����ررة لل�سي����ادة 
العراقي����ة م����ع �سع����ف ظاه����ر لل�سلط����ات 
املعني����ة يف حماي����ة البلد واأهل����ه من تلك 
االعت����داءات واالنته����اكات ه����و جزء من 

تداعيات االأزمة الراهنة".
وا�ساف "املطلوب من اجلميع اأن يفكروا 
ملي����ًا فيما ميكن اأن ت����وؤول اإليه االأو�ساع 
اإذا مل يتم و�سع ح����د لها ب�سبب االإ�سرار 
عل����ى بع�ض املواق����ف ورف�����ض التزحزح 
عنه����ا، اّن م����ن املتوقع اأن ي����وؤّدي ذلك اىل 
جوانبه����ا  خمتل����ف  يف  امل�س����اكل  تفاق����م 

واالقت�سادي����ة  وال�سيا�سي����ة  االأمني����ة 
واالجتماعية".

واأو�س����ح: "كف����ى ال�سع����ب ما عان����اه من 
ح����روب وحم����ن و�سدائ����د عل����ى خمتلف 
ال�سع����د طوال عق����ود من الزم����ن يف ظل 
االأنظم����ة ال�سابقة وحتى النظام الراهن، 
فلرتت����ق االأط����راف املعني����ة اىل م�ستوى 
امل�سوؤولي����ة الوطنية وال ي�سيعوا فر�سة 
التو�س����ل اىل روؤية جامع����ة مل�ستقبل هذا 
ال�سع����ب يحظ����ى فيه مب����ا حلم ب����ه االآباء 
ومل يتحق����ق لالأبن����اء اىل هذا اليوم وهو 
اأن يك����ون الع����راق �سي����د نف�س����ه يحكم����ه 
للغرب����اء يف قرارات����ه،  اأبن����اوؤه وال دور 

ي�ستن����د احلك����م في����ه اىل اإرادة ال�سع����ب 
ويكون حكمًا ر�سيدًا يعمل خلدمة جميع 
انتماءاته����م  اخت����الف  عل����ى  املواطن����ني 
القومي����ة والديني����ة، ويوفر له����م العي�ض 
الك����رمي واحلياة ال�سعيدة يف عّز واأمان، 
وه����ل هذا كث����ر على ه����ذا البل����د العزيز 
م����ع ما ميتلكه من عقول ن����رة واإمكانات 

هائلة؟!".
بالتزام����ن مع اخلطب����ة كان����ت الديوانية 
واحلل����ة  وكرب����الء  ومي�س����ان  ووا�س����ط 
تطال����ب برحيل الطبق����ة ال�سيا�سية خالل 

التظاهرات التي �سهدتها.
وبخالف الهدوء التي �سهدتها املحافظات 

كانت التظاهرات يف الب�سرة قد ات�سمت 
بالعنف �سد املحتجني.

واأك����دت م�س����در مطل����ع اأن ق����وة ال�سدمة 
الب�س����رة  �سرط����ة  اأف����واج  اإىل  التابع����ة 
املتظاهري����ن  م����ن  الع�س����رات  اعتقل����ت 

وال�سحفيني على حد �سواء.
يف  ال�سدم����ة  "ق����وة  اإن  امل�س����در  وق����ال 
طري����ق  اعرت�س����ت  الب�س����رة  حمافظ����ة 
واعتقل����ت  باله����راوات  املتظاهري����ن 

الع�سرات منهم".
واأ�س����اف اأن "م����ن بني املعتقل����ني م�سور 
وكالة رويرتز حممد الفرطو�سي، وفوؤاد 
احللفي م�سور قناة الغدير، واأحمد رائد 

م�س����ور قن����اة ال�سرقي����ة، وماأمون حممد 
وه����و م�س����ور ح����ر يعم����ل لع����دة وكاالت 

اإخبارية".
وبني امل�س����در اأن "الفرطو�سي واحللفي 
ورائد قد مت االإف����راج عنهم، لكن ما يزال 

ماأمون حممد رهن االعتقال".
واأو�س����ح امل�سدر اأن����ه ووفقًا ل�سابط يف 
قوة ال�سدم����ة "انهم يف�س����ون تظاهرات 
تابع����ة  م����ن جه����ات  الب�س����رة حلمايته����ا 
مهاجم����ة  حت����اول  االأح����زاب  لبع�����ض 
التظاه����رات باالأ�سلح����ة ح�سب معلومات 
م�سبق����ة ح�سل����ت عليها �سرط����ة الب�سرة، 
فكانت ه����ذه االعتق����االت مبثاب����ة حماية 

للتظاهرات من التعر�ض مل�سلحني".
واأظهر مقطع فيديو اإطالق نار كثيف على 
املتظاهري����ن لتفريقهم. ويف وقت متاأخر 
من يوم اأم�ض اغتال جمهولون االإعالمي 
اأحم����د عبدال�سمد وامل�س����ور �سفاء غايل 
بع����د انته����اءه م����ن تغطي����ة التظاه����رات 

واأعمال العنف التي رافقتها.
وكان����ت   مواق����ع التوا�س����ل االجتماع����ي 
قد �سجت  بع����دد من الها�ستاكات املوؤيدة 
للث����ورة )احتجاج����ات اأكتوب����ر( واأخرى 

راف�سة لوجود الطبقة ال�سيا�سية.
ه����ذه  م����ن  العدي����د  نا�سط����ون   واأطل����ق 
الها�ست����اكات منه����ا: )# مليونية- والئي 

للع����راق فق����ط، # مليوني����ة- راج����ع اأخذ 
حق����ي، #جه����ز خوذتك، #اإك����رام ال�سهيد 
قافل����ني حم����د يح����ب   # اإكم����ال ثورت����ه، 
العراق بكدنا، وغره����ا(، ولكن ها�ستاك 
)#مليونية الع����راق 2020/1/10( كان 

من اأكرثها انت�سارًا 
ويق����ول النا�سط املدين �سي����اء غامن، اإن 
االأحداث االأخرة ب����ني الواليات املتحدة 
واإيران ق����د اأربكت توقع����ات وطموحات 
الكثر م����ن العراقيني" خ�سي����ة اأن تكون 

عتبة لت�سويف مطالب �سباب الثورة".
لك����ن �سي����اء يعتق����د اأن حت����ركات العنف 
�سد الث����ورة ومهاجم����ة �سبابها، ال تلعب 
دورًا مهم����ًا يف الق�س����اء عليه����ا، وما هي 
اإال �سغوط متوقعة، ومما ال �سك يف اأنها 
�ستزيد من اإ�سرار ال�سباب امل�ساملني على 
اال�ستم����رار، "بب�ساطة، الأن هذا العنف ال 
ي�س����ب اإاّل يف م�سال����ح دولي����ة وخارجية 
العراق����ي  ال�سب����اب  مبعان����اة  ولي�س����ت 

ومطالبهم التي مل تتحقق لغاية االآن".
وق����د اأظه����ر الكثر من املواطن����ني  تاأييدًا 
للم�سارك����ة مبليوني����ة اجلمع����ة القادم����ة، 
اإن  عام����ًا(،   ٤1( مظف����ر  هي����ام  وتق����ول 
البع�����ض قد ت�سور تراجع����ًا من املوؤيدين 
طرح����ت  عندم����ا  الث����ورة  ال�ستم����رار 
احتم����االت ان����دالع ح����رب يف االأرا�س����ي 

العراقية بني الواليات املتحدة واإيران.
ه����ي  باالأ�سا�����ض  االنتفا�س����ة   "ولك����ن   
للمطالبة بحقوقن����ا امل�سروعة م�ساركتي 
العراقيني- مبليونية  م����ن  – كما غري 
اجلمع����ة القادم����ة ه����ي لرف�����ض خمتل����ف 
يح����اول  الت����ي  احل����رب  �سيناريوه����ات 
البع�ض التكهن بها وتخويفنا"، على حد 

قولها. 
وال تعتقد هيام اأن العراقيني فقدوا االأمل 
بالتغي����ر . وتقول "بل اإن ما يحدث االآن 
جعلن����ا نتاأك����د اأّن الث����ورة موؤث����رة ج����دًا 
وا�ستمراره����ا ي�سرب اأه����داف وم�سالح 
االأح����زاب احلاكم����ة الراف�س����ة حلقوقن����ا 

امل�سروعة".
وي����رى البع�����ض اأن االأح����زاب ال�سيا�سية 
احلاكم����ة تريد من خالل ت�سعيد االأزمات 
واالأحداث االأخرة تقييد ااالحتجاجات  

بالو�سع االأمني غر امل�ستقر يف البالد.

الب�سرة على �سفيح �ساخن: اعتقاالت تالحق املحتجني وجمهولون يغتالون اإعالميني

ال�سي�ستاين: يجب اأن يكون العراق �سّيد نف�سه يحكمه اأبناوؤه ال "غرباء"
دع�����وات امل��ل��ي��ون��ي��ة ت��ن��ج��ح ف�����ي ب���غ���داد وامل��ح��اف��ظ��ات 

متابعة االحتجاج 

اأك���د متظاهرون م���ن �ساح���ة التحرير اأنه���م اليتبنون 
اأي �سع���ارات بال�س���د م���ن املرجعية، م�سري���ن اأن من 
يق���وم بالرتوي���ج له���ا يه���دف اإىل ت�سقي���ط واإجها�ض 
التظاه���رات. وق���ال متظاهر يف �ساح���ة التحرير اإن " 
املتظاهري���ن اليتبنون اأي �سع���ار بال�سد من املرجعية 
ي���روج ملث���ل ه���ذه  " م���ن  اأن  اإىل  الديني���ة"، م�س���رًا 
ال�سعارات ه���م جمموعات تابعة لالأحزاب التي متتلك 

ملي�سيات م�سلحة".
ت�سقي���ط  اإىل  ته���دف  الالفت���ات  "ه���ذه  اأن  واأ�س���اف 
التظاه���رات واإجها�سها ، واإ�سع���ال احلقد والكراهية 
ب���ني اأبن���اء البل���د الواح���د"، وتاب���ع "اأنه���م ي���ررون 
الأنف�سه���م به���ذه الالفت���ات وموج���ات الت�سقي���ط التي 

ت�سبق اأي تظاهرة لقتلنا".
وقال متظاهر اإن "اأالعيبهم باتت مك�سوفة ووا�سحة، 
التنطل���ي حتى عل���ى اأتباعهم، لكنهم يقنع���ون اأنف�سهم 

بها لت�سفيتنا والق�ساء عل���ى تظاهراتنا بحجة الدعم 
االأمريكي، واجلوكر وما اإىل ذلك".

واأكد عبا�ض علوان وه���و متظاهر يف �ساحة التحرير 
اأن " التح�س���رات قائم���ة على قدم و�س���اق للمليونية 
التي دعت التن�سيقيات اإليها يوم غد اجلمعة "، م�سيفًا 
اأن " جلان التفتي����ض جاهزة وجلان التنظيف واإعداد 

ال�سعارات، كل �سيء مت التح�سر له".
وتوقع علوان اأن "تقوم بع�ض اجلهات برفع �سعارات 
اليرت�سونها يف التحرير من جهات حزبية حتمل ثقاًل 
يف املجتم���ع، لكننا نرف����ض اأي �سعار يث���ر الكراهية 

�سد اأبناء البلد الواحد".
 ه���ذا وح���ّذر �سالح حممد العراق���ي الرجل املقرب من 
مقتدى ال�سدر اليوم اخلمي����ض من رفع �سعار"مرنيد 
املرجعي���ة يف  �س���د  نري���د وط���ن" واأخ���رى  ح�س���ار 
"بداي���ة  اأنه���ا �ستك���ون  تظاه���رات اجلمع���ة، مه���ددًا  
النهاي���ة" لتل���ك الث���ورة التي ب���داأ وعيه���ا ينحرف عن 

جادة ال�سواب.

متظاهرون من التحرير: اأحزاب تروج  
لأكاذيب  بهدف اإجها�ض مليونية اجلمعة

منذ �سباح يوم اأم�س كانت �ساحات االحتجاج يف بغداد وحمافظات الو�سط واجلنوب مكتظة مبتظاهرين تفاعلوا مع دعوات اأطلقها نا�سطون على 
اخلروقات  عكرتها  التي  التظاهر  �ساحات  اىل  الزخم  اأعادت  املحتجون  عودة  االحتجاج.  النطالق  ال�100  اليوم  يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
االأمريكية واالإيرانية على ال�سيادة. اأي�سًا �ساند املرجع اية اهلل العظمى على ال�سي�ستاين املتظاهرين وحّمل احلكومة م�سوؤولية اخلروق املتكررة، 

فيما قال اإن العراق يجب ان يكون �سيد نف�سه وال دور للغرباء يف قراراته. 

 متابعة االحتجاج 

اغت���ال م�سلح���ون جمهولون،اأم�ض 
اجلمعة، ال�سحفي اأحمد عبدال�سمد 
يف حمافظة الب�س���رة خالل تغطية 

التظاهرات هناك.
وقبل �ساعات فق���ط من مقتله، ن�سر 
الزميل عبدال�سمد، مقطعًا م�سورًا 
من و�س���ط مدينة الب�س���رة، حتدث 
خالله عن حملة اعتقاالت ع�سوائية 
واعتداءات طالت املتظاهرين، على 
ي���د ق���وات ال�سدم���ة وق���وات اأمنية 

اأخرى.
مل  “مل���اذا  عبدال�سم���د،  وت�س���اءل 
اأح���د،  قت���ل  اأو  اأح���د  اعتق���ال  يت���م 

خ���الل التظاه���رات املوؤي���دة الإيران 
ال�سف���ارة  عن���د  والتظاه���رات 
“ذل���ك  اأن  موؤك���دًا  االأمركي���ة؟”، 

يك�سف من هو الطرف الثالث”.
وقال املغ���دور، اإن “كل �سخ�ض حر 
يرفع الهتافات الت���ي يريدها �سواء 
كانت �سد اإي���ران اأو اأمركا”، فيما 

هاجم من و�سفهم ب� “الذيول”.
اأن  الب�س���رة،  ال�سحف���ي  واأك���د 
و�سن�ستمر  وطن،  ق�سية  “ق�سيتنا 
يف مطال���ب اختي���ار رئي����ض وزراء 
مبك���رة،  وانتخاب���ات  م�ستق���ل 
وحما�سب���ة وحماكم���ة الفا�سدين”، 
“التظاه���رات   : بالق���ول  م�س���ددًا 

قادمة”.

وق���ال م�سدر اأمن���ي ، اإن “م�سلحني 
جمهولني ي�ستقل���ون �سيارة رباعية 
الدف���ع، هاجم���وا ال�سحف���ي اأحم���د 
دجل���ة  قن���اة  مرا�س���ل  عبدال�سم���د، 
خالل تغطي���ة التظاهرات امل�ستمرة 

و�سط مدينة الب�سرة”.
واأ�س���اف امل�س���در، اأن “امل�سلح���ني 
اأطلق���وا عدة ر�سا�س���ات من م�سافة 
قريب���ة نح���و ال�سحف���ي ال���ذي كان 
ي�ستق���ل �سي���ارة ق���رب مق���ر قي���ادة 
ال�سرط���ة، مم���ا اأ�سفر ع���ن مقتله يف 

احلال”.
واأظه���ر مقط���ع م�س���ور ال�سحف���ي 
املغ���دور، بعد قتل���ه، حي���ث اأ�سيب 

بعدة ر�سا�سات، 

اآخر كلماته: هل عرفتم َمن هو الطرف الثالث االآن؟

م�صلحون يغتالون ال�صحفي اأحمد عبد ال�صمد خالل تغطية 
الحتجاجات ف�ي الب�صرة 
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دون اأن اأخو�ض يف حتليل فقهي هو لي�ض اخت�سا�سي، �ساأحاول هنا 
اأن اأق���راأ ثيمة اأ�سا�سية وردت يف خطبة ال�سيد ال�سي�ستاين اليوم، من 
منظوٍر يرى يف الدين بنية ثقافية/ اجتماعية/ �سيا�سية، قابلة للفهم 

العلمي املحايد.
ففي هذه اخلطبة قدم املرجع االأعلى لل�سيعة يف العامل اأو�سح موقف 
له حل���د االآن ب�ساأن العالقة "امللتب�سة" بني الدين والوطن لدى الكثر 

من اأتباعه.
فلطامل���ا ت�س���اءل عام���ة النا�ض وحت���ى امل�ستغل���ون يف الفق���ه الديني: 
))اأيهم���ا ل���ه االأ�سبقي���ة يف االإتب���اع اأو االنتم���اء: املذه���ب الدين���ي اأم 
ال�سع���ور الوطن���ي؟((، م���ع افرتا����ض اأهمي���ة كال االأمرين ل���دى الفرد 

املتدين ووجوب اتباعهما.
بتقدي���ري، اإن خطبة اليوم ترتقي اإىل م�ست���وى "فتوى" بهذا ال�ساأن 
االأ�سا�س���ي يف ه���ذه اللحظ���ة العراقي���ة الفارق���ة. فلطامل���ا دار النقا�ض 
واجل���دال ح���ول والئي���ة املوؤم���ن امل�سل���م: اأه���ي لدول���ة ديني���ة عابرة 
لالأوط���ان واحلدود، فيه���ا احلكم لله يقوده���ا اخلليف���ة اأو االإمام، اأي 
جت���ري خ�سخ�سة االأوطان ل�سالح اأيديولوجيا دينية واحدة؟ اأم هي 
رتم فيها كل االأدي���ان، وال�سلطة فيها لل�سعب يقودها  لدول���ة وطنية حتحُ
الد�ست���ور وحك���م القان���ون، اأي يجري تاأمي���م الوط���ن واإك�سابه �سفة 

ال�سيادة على نف�سه مبا فيها ال�سيادة على االأديان؟
ج���اء يف ن�ض خطبة اليوم: ))...اأن يك���ون العراق �سيد نف�سه يحكمه 
اأبن���اوؤه وال دور للغرب���اء يف قرارات���ه، ي�ستن���د احلكم في���ه اإىل اإرادة 
ال�سع���ب ويك���ون حكم���ًا ر�سي���دًا يعمل خلدم���ة جمي���ع املواطنني على 

اختالف انتماءاتهم القومية والدينية...( .
وه���ذا يعن���ي اأن ال�سيد ال�سي�ست���اين يريد اأن يدي���ن اأي خلط عقائدي 
�سببه الدي���ن ال�سيا�سي، باأن يف�سل بو�سوح ت���ام، بني عاملية االإميان 
)بو�سفه دالة ديني���ة اجتماعية ال دينية �سيا�سية( وبني حملية الوالء 
الوطن���ي )بو�سف���ه دال���ة �سيا�سي���ة ل�سي���ادة ال�سعب عل���ى نف�سه(. فال 
تناق����ض بني االإثن���ني، اإذ يحق للمتدي���ن )ال�سيعي اأو غ���ره( اأن يرى 
يف دين���ه قيمة اأخالقية واجتماعي���ة ونف�سية عابرة لالأوطان، دون اأن 
يفق���د اإح�سا�سه املحلي باأولوية الهوية الوطنية اجلامعة – �سيا�سيًا- 
لهوي���ات فرعية اأخ���رى من بينها الدينية اأو املذهبي���ة اأو القومية، يف 

اإطار حكم ر�سيد نابع من �سيادة ال�سعب ال من �سيادة الغرباء.
وهو با�ستخدام���ه مفردة "الغرباء" اإمنا يق�سد "تخ�سي�ض" ال�سيادة 
لل�سع���ب )الوطن(، اإىل حد و�سفه لكل دوٍر غر نابع من اإرادة ال�سعب 
يف اتخ���اذ قراراته لي����ض دورًا خارجيًا اأو اأجنبي���ًا فح�سب، بل غريبًا 
عن���ه اأي�س���ًا اأي لي�ض من جن�س���ه اأو هويته، حتى ل���و كان هذا الغريب 
يتبع الدين اأو املذهب نف�سه. ويف هذا اإ�سارة �سمنية ال تخطئها العني 
لن���زع �سرعية اجلماعات الدينية امل�سلح���ة خارج اإطار الدولة، وعّدها 
خارق���ة لل�سيادة ما دامت تعم���ل على فر�ض قرارات الغرباء ال قرارات 

�سادرة عن اإرادة ال�سعب.
اإن "اأولوي���ة االأوطان على االأدي���ان"، دون التفريط باأهمية اأي منهما، 
لعله���ا تعّد م���ن بني الفت���اوى االأكرث اأهمي���ة وجذرية )�س���واء �سدرت 
م���ن ال�سي�ستاين اأو غ���ره( يف اإطار الفكر ال�سيعي اإذا م���ا اأراد اإعادة 
مو�سعة نف�سه ب�سكٍل واقع���ي ومنتج و�سط تيارات الفكر االجتماعي 

الباحثة عن اأن�سنة عالقة الفرد بال�سماء.

ال�صي�صتاني... واأولوية الدين 
اأم الوطن..؟!

عد�سة: حممود روؤوف

 ذي قار/ح�سني العامل 

تظاهر ع�سرات االآالف 
من اأهايل حمافظة ذي 

قار يوم اأم�س اجلمعة )10 
كانون الثاين 2020( يف 

�ساحة احلبوبي مبركز 
مدينة النا�سرية ، وذلك 
�سمن تظاهرات مليونية 
دعت لها التن�سيقيات يف 
عموم العراق للمطالبة 

بح�سم ملف ت�سكيل 
احلكومة االنتقالية التي 

متهد لالنتخابات املبكرة ، 
و�سهدت �ساحة التظاهرات 

م�ساركة وا�سعة من 
متظاهري اأق�سية ال�سطرة 

والغراف والرفاعي و�سوق 
ال�سيوخ واجلباي�س ، 

ف�ساًل عن متظاهرين من 
مركز مدينة النا�سرية 

و�سواحيها.

وردد متظاهرو املحافظة يف ميدان 
احلبوب���ي الذي تعر�ض قبل ب�سعة 
اأي���ام لهج���وم غ���ادر م���ن جمموعة 
م�سلحني يتبع���ون لف�سائل م�سلحة 
، العديد م���ن االأهازي���ج والهتافات 
باحلبوب���ي  ن���داوم   ( بينه���ا  م���ن 
 ( و    ) عاالأح���زاب  غ�سب���ًا  ن���داوم 
ه���ذه ال�سع���ب باالعت�س���ام ، ماك���و 
وط���ن ، ماك���و دوام ( و ) ال�س���وت 
�سوتك يا وط���ن ما يعله �سوت ( و 
) بال���روح بالدم نفديك يا عراق ( و 
) ه���ذه �سعب توه ن���زل ، چ�ذاب من 
گ����ال اإعت���زل (. وذل���ك للتعبر عن 
ا�س���رار املتظاهرين عل���ى موا�سلة 
التظاه���رات ومت�سكه���م مبطالبه���م 
با�ستع���ادة  املتمثل���ة  امل�سروع���ة 
الوطن من براثن الطبقة ال�سيا�سية 

الفا�سدة.  
فيما ردوا على من اتهم املتظاهرين 
بهتافه���م  لالأمري���كان  بالعمال���ة 
امل���دوي ) ذي���ل لوگ����ي ، انع���ل ابو 
اي���ران ال اب���و امري���كا ( ، يف ح���ني 

فن���دوا االتهام���ات التي ادع���ت باأن 
املرجعي���ة  ت�سته���دف  التظاه���رات 
الديني���ة بهت���اف ) ت���اج ت���اج عل���ى 
الرا����ض �سي���د عل���ي ال�سي�ست���اين ( 
وبهتافهم هذا حر����ض املتظاهرون 
عل���ى تفوي���ت الفر�سة عل���ى اأتباع 
اأح���زاب ال�سلطة الذين  �سنوا حملة 
التوا�س���ل  مواق���ع  عل���ى  وا�سع���ة 
للت�سكي���ك  ته���دف  االجتماع���ي 
بالنواي���ا الوطني���ة للمتظاهري���ن ، 
وذل���ك قبي���ل انط���الق التظاهرات ، 
حي���ث ن�سروا مل�سق���ات و�سعارات 
املتظاهري���ن  ان  يزعم���ون  مزيف���ة 
�سرفعونها يف تظاهرتهم املليونية 

التي تنطلق  يوم اجلمعة . 
الت���ي  للجه���ات  ق���وي  حت���ٍد  ويف 
�سوك���ة  ك�س���ر  وحت���اول  حاول���ت 
التظاه���رات هت���ف املتظاه���رون ) 
الي���وم ال�ساح���ة تخ���وف مرتو�سه 
ذياب���ه ( وذل���ك للتعب���ر ع���ن حجم 
امل�سارك���ة يف التظاهرات و�سجاعة 
فيه���ا وهوم���ا  امل�سارك���ني  وج���راأة 

يخيف اأعداء ال�سعب ، كما هتفوا ) 
ال�گ����ال ادخل للملعب خله يالگينه 
امل���وت  اإمل���ا هماه���ا  ال�گذل���ه   ( ( و 
تريد الي���وم م�گ�ابل ( اأي ان �سباب 
التظاهرات م�ستعدون ملواجهة من 
هاجموا خي���م املعت�سمني وغدروا 
به���م يف ليل���ة الثالث���اء ) 7 كان���ون 
الث���اين 2020 ( ، حي���ث اأ�سي���ب 8 
الغ���ادر  الهج���وم   يف  متظاهري���ن 
عل���ى ميدان احلبوب���ي ، كما رددوا 
) �سمالك ترم���ي وت�سرد وانه باليه 
�سالح ( وذلك يف اإ�سارة اىل هروب 
امل�سلح���ني بعد ان تواف���دت ح�سود 
املتظاهرين عل���ى �ساحة االعت�سام 
 ( رددوا  كم���ا   ، الهج���وم  ليل���ة  يف 
يح�س���ني ا�سهد ما ذلين���ه ( ليوؤكدوا 
بذلك مت�سكهم مبواقفهم ومطالبهم 
الوطني���ة وعدم التخل���ي عنها مهما 

كانت الظروف.
وفائه���م  املتظاه���رون  وج���ّدد 
 ( بالهت���اف  ال�سه���داء  لت�سحي���ات 
تظ���ل  ح���ره   ، ين���ادي  ال�سهي���د  دم 

ب���الدي ( ، كم���ا اأك���دوا ا�ستعدادهم 
�سبي���ل  يف  باأرواحه���م  للت�سحي���ة 
ه���اي  ه���اي   ( بالهت���اف  الوط���ن 
النا�سري���ة ، من���وت ع�س���ره منوت 
مي���ه ( و ) غ���ايل وم���ا ننطيه ترابك 
ي���ا اب���و اخل���ر تراب���ك ( . يف حني 
ع���روا ع���ن فخره���م بامل�ساركة يف 
التظاه���رات بالهت���اف ) امل���ا يطل���ع 
يتظاه���ر ما حم�سوب م���ن الثوار ( 
وبه���ذا الهت���اف يح���ث املتظاهرون 
اأقرانهم من ال�سب���اب على امل�ساركة 
يف التظاه���ر من اأج���ل الوطن ، كما 
هتف���وا  ) ذي قار ول���دچ عياله ( و ) 
من�سورين والنا�سر الله ( ، لتاكيد 
الطري���ق  موا�سل���ة  عل���ى  عزمه���م 
وثقتهم بالن�سر وحتقيق االهداف 
التي ين�سده���ا املتظاهرين وعموم 

ال�سعب العراقي.
يف  التظاه���رات  مي���دان  وكان 
�ساح���ة احلبوب���ي بالنا�سري���ة ق���د 
تعر����ض اىل هج���وم م�سل���ح �سن���ه 
جمهول���ون عن���د ال�ساع���ة العا�سرة 

من لي���ل الثالث���اء )7 كانون الثاين 
2020( م���ن جهة ج�سر احل�سارات 
واإط���الق  الن���ار  بفت���ح  وقام���وا 
الر�سا�ض احل���ي بكثافة على مدى 
ن�س���ف �ساعة م���ا اأدى اىل اإ�سابة 8 
متظاهرين بجروح خمتلفة وحرق 
6 خي���ام، فيم���ا اته���م نا�سطون يف 
جمال التظاه���رات اأحزاب ال�سلطة 
وف�سائ���ل م�سلحة بتدب���ر الهجوم 
م���رور موك���ب  من���ع  عل���ى خلفي���ة 
ت�سيي���ع رم���زي لقائد ق���وة القد�ض 
االي���راين قا�س���م �سليم���اين ونائب 
ال�سعب���ي  احل�س���د  هيئ���ة  رئي����ض 
�ساح���ة  يف  املهند����ض  مه���دي  اب���و 

التظاهرات و�سط النا�سرية.
وبل���غ اإجم���ايل �سحاي���ا تظاهرات 
االأول  ت�سري���ن   1  ( م���ن  ق���ار  ذي 
الث���اين  كان���ون   10 لغاي���ة   2019
2020 ( ، ) 10٤ ( �سه���داء واأك���رث 
 500 ونح���و  جريح���ًا   2650 م���ن 
متظاه���ر معتق���ل ف�ساًل ع���ن ت�سرر 
68 موؤ�س�سة ومن���زل وعجلة، فيما 

ت�سر بيان���ات املوؤ�س�سات ال�سحية 
اىل اأن م���ن بني ال�سحاي���ا اأكرث من 
38 �سهي���دًا و 750 جريح���ًا واأكرث 
من 250 معتقاًل خالل �سهر ت�سرين 
االأول 2019. وكان���ت العدي���د م���ن 
املحافظ���ات العراقي���ة وم���ن بينه���ا 
حمافظ���ة ذي قار قد �سهدت انطالق 
ي���وم  يف  املطلبي���ة  التظاه���رات 
الثالث���اء االأول م���ن ت�سري���ن االأول 
اأي���ام  ل�سبع���ة  وا�ستم���رت   2019
توقف���ت بعدها لغر����ض اأداء زيارة 
اأربعيني���ة االإم���ام احل�س���ني ) ع ( ، 
لتع���اود بعده���ا يف ي���وم اجلمعة ) 
25 ت�سري���ن االأول 2019 ( ، وق���د 
بلغ اإجمايل �سحايا التظاهرات يف 
عموم العراق من االأول من ت�سرين 
االأول 2019 وحت���ى العا�س���ر م���ن 
كان���ون الث���اين 2020  ، اأكرث من ) 
500 ( �سهيد و نحو 23 األف جريح 
واأكرث من 3 اآالف معتقل وخمتطف 
ومغي���ب فيما بلغ ع���دد املغيبني 68 

خمتطفًا ومغيبًا

 متابعة االحتجاج 

واأ�ساف البيان “يب���دو اأن املعادين 
للتظاه���رات االإ�سالحية واخلائفني 
ف�ساده���م  لك�س���ف  دعواته���ا  م���ن 
يحاولون ب�ستى الط���رق ت�سقيطها، 
بوع���ي  حتم���ًا  �سيف�سل���ون  لك���ن 

املتظاهرين”.
وتاب���ع “كم���ا البد م���ن االإ�س���ارة اأن 
االإ�سالحي���ة  التظاه���رات  انط���الق 
لي�ض له اأي عالقة بالعامل اخلارجي، 
و�سيا�سة املحاور، وهدفها االأ�سا�ض 
االإ�س���الح الع���ام واملتظاهرون االآن 
يطالب���ون باكمال مطالبه���م بتكليف 

رئي����ض للوزارة يعم���ل على حتقيق 
االنتخاب���ات املبكرة كما ه���ي اإرادة 

ال�سعب واملرجعية الدينية”.
واأ�س���در معت�سمو �ساح���ة التحرير 
و�س���ط العا�سمة بغ���داد، اخلمي�ض، 
بيان���ًا ب�س���اأن التح�سي���د لتظاه���رات 
ي���وم غد اجلمع���ة، موؤكدي���ن اأنهم مل 
يرفعوا اأي �سعارات تخالف املطالب 

االأ�سا�سية حلركة االحتجاج.
وج���اء يف بي���ان املعت�سم���ني ال���ذي 
تلق���ت االحتجاج    ن�سخ���ة منه،  اأنه 
تظاهراتنا  من  اله���دف  ذكر  “جندد 
واعت�سامنا، وهو االإ�سالح ال�سامل 
اأح���زاب  قب���ل  م���ن  مل���ا مت تخريب���ه 
من���ه  ج���زء  حتق���ق  وق���د  الف�س���اد، 

بف�س���ل الل���ه، وت�سحي���ات ال�سهداء 
الوطن���ي،  ودعمك���م  واجلرح���ى، 
ونحن ننتظر حتقي���ق هدفنا االأكر 

وهو االنتخابات املبكرة”.
“بع����ض  اأن  البي���ان  واأ�س���اف 
املحلي���ة  االإعالمي���ة  املوؤ�س�س���ات 
والدولي���ة،  واالإقليمي���ة  والعربي���ة 
الت���ي تنقل اأخبار التظاهرات، تقوم 
بالرتكي���ز عل���ى �سع���ارات واغف���ال 
�سعارات اأخرى، تخدم بذلك �سيا�سة 
حكومات البلد الذي تعمل فيه، وهذا 
م���ا تقوم به بع����ض القنوات املحلية 
احلزبي���ة يف الرتكي���ز عل���ى بع����ض 
الن�ساط���ات واإغفال اأخ���رى لت�سويه 
�س���ورة التظاهرات، وعل���ى اأ�سا�ض 

ذل���ك ن�سرتع���ي انتباهك���م  اأن ه���ذا 
الفع���ل يتك���رر اليوم بتعا�س���د اأكرث 
من قب���ل و�سائ���ل االإع���الم الداخلي 
واخلارجي واملختلفة يف توجهاتها 
توحدوا يف ت�سوي���ه هدف تظاهرة 

يوم غد”.
وتابع “هذه التظاهرة هدفها اإعادة 
الرتكيز على مطالبنا املحورية وهي 
اال�س���راع بتكلي���ف �سخ�سية رئي�ض 
وف���ق  الوزراء)املوؤق���ت(  جمل����ض 
م���ا ذكرن���اه يف ر�سالتن���ا االأخ���رة، 
والتهيئة لالنتخابات املبكرة، واإبعاد 
ال�ساحة عن جتاذب���ات ال�سيا�سيني، 
وع���ن �سيا�س���ة املحاور الت���ي تعمق 
العراقي���ني”.  ب���ني  الفرق���ة  وتزي���د 

الهت���اف  م���ن  “التحذي���ر  اأن  وب���نّي 
اأو رف���ع اأي �سع���ار يخال���ف مطالبنا 
يف النقط���ة ال�سابق���ة، الأن هناك من 
يح���اول اأن يند����ض ليخرب ويحرف 
مطالبن���ا احلقة، وال يخفى على اأحد 

اأن اجليو����ض االلكرتوني���ة قد بداأت 
م�سبقًا بحملة ت�سويه من خالل ن�سر 
اأخبار وبو�س���رتات هزيلة، واإ�ساعة 
�ستك���ون  اجلمع���ة  تظاه���رات  اأن 
لط���رف عل���ى ح�س���اب ط���رف اآخ���ر، 

لذلك و�سحنا اأننا �سنكون )عراقيني 
فقط( وال هوية اأخ���رى فوقها، واإذا 
-ال �سام���ح الله- ح�س���ل خرق معني 
فه���و ال ميثلنا ونتراأ من���ه اأمام الله 

والعراق”.

معت�صمو النجف: حراكنا مدعوم من المرجعية.. الخائفون الفا�صلون يحاولون ت�صقيطه!

املليوني��ة  التظاه��رة  ف���ي  النا�ص��رية  هتاف��ات 

حذر معت�س��مون يف حمافظة النجف،اأم�س االول اخلمي�س، من جهات ن�س��طت خالل اليومني االأخريين على من�س��ات 
التوا�سل، هدفها ت�سويه �سورة املتظاهرين، وتقوم برفع �سعارات ومطالب ال متت حلركة االحتجاج ب�سلة. وذكر بيان 
ملعت�س��مني يف املحافظة تلقت “االحتجاج” ن�س��خة منه، )9 كانون الثاين2020(، اأن��ه “ظهرت خالل اليومني االأخريين 
من�س��ورات على مواقع التوا�س��ل االجتماعي ت�س��تهدف التظاهرات ال�س��عبية االإ�س��الحية من خالل تن�س��يب دعاوى 

ومطالب هي باأ�سلها المتت باأية �سلة ملطالب ال�سعب املدعومة من املرجعية الدينية يف النجف”.

وال  نف�سه..  �سيد  العراق  يكون  "اأن 
دور للغرباء في قراراته. " 

تظاهرة 10 كانون
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عد�سة: حممود روؤوف

 د. علي املرهج
 

الثورات احلقيقية هي التي 
عتقدات ال�سعب  تتجّدد بها محُ

االأ�سا�سية..ح�سبما يقول 
)غو�ستاف لوبون يف كتابه االآراء 

واملعتقدات( .
الثورة حاجة وا�سطرار ملواجهة 

مع �سلطة ظاملة وفا�سدة، والثورة 
هي نداء ا�ستغاثة امل�ست�سعفني 

وفعل وال قول لرف�ض تهمي�ض 
املحُ�ست�سعفني..

الثورة ت�سحية واإيثار و�سراع 
من اأجل حتقيق )العدالة 

االجتماعية( وامل�ساوة يف 
املواطنة.

الثورة فعل اإن�ساين من اأجل 
اإن�ساف بني الب�سر وتغليب 
م�سلحته على باقي م�سالح 

املدعني و�ساًل بال�سماء.
الثورة خروج على طاعة حاكم 

م�ستبد فا�سد اأ�سر، ورف�ض 
ل�سيا�سته و�سيا�سة التابعني له 

املحُمجدين الأفعاله املهينة ملجتمعه.
الثورة تغير وعمل جاد 

وت�سحية، فالثورة اأقوال ال 
اأفعال.

وللثورة احلمراء باب يف كل يد 
. م�سرجة يدقحُ

الثورة - يف الغالب - تقت�سي 
الت�سحية بالنف�ض، فال م�ستقبل 

�ست�سلم، وكما  ملجتمع خانع محُ
يقول بونابرت: ) الثورة هي 

فكرة وجدت على اأ�سنة احلراب( .
الثورة �سببها املرتفون ووقودها 

املحُ�ست�سعفون الذين ال يقبلون 
الذل والهوان.

تقت�سي الثورة التحدي للظاملني، 
ورمبا التحدي يقت�سي الت�سحية 

بالنف�ض على قاعدة )اإما الن�سر 
واإما املوت( .

نف، اإمنا  اإن ثورة من دون عحُ
هي )ع�سيان مدين( وتظاهرات 

�سلمية عليك ان تعدها تنظيمًا 
وت�سكياًل واإعادة �سياغة لعالقتك 

مع ال�سلطة.
ال قوانني ثابتة للثورة، ولن 

ي�ستطيع الثوار التكهن مب�سرها، 
كما ال ت�ستطيع ال�سلطة معرفة 

ماآالتها.
وكل تظاهرات واعت�سامات 

كن الق�ساء عليها، ولكن  وثورة ميحُ
حتت رماد خبوتها جمر رمبا 

ي�ستعر بال حني وال تقدير لتوهج 
اجلمر، فال قدرة ملحلل �سيا�سي 

اأو خبر �سرتاتيجي مبا �ستوؤول 
اإليها نهايتها، كما هو حال �ساحب 

القرار ياأمل ويعمل على اإطفاء 
جذوتها، ولكنه - رمبا - �ستحرقه 
�ستتقد نار جمرتها لتحرق نظامه.

في الث���ورة
 رحمة حجة

 

حملت اإحدى المتظاهرات 
العراقيات، وترتدي عباءة 

�سوداء و�سااًل اأ�سود، ورقة 
كتبت عليها "وجود الن�ساء 

ت  ثورة فكرية"، كاأنها لخ�سّ
كل ما يمكن قوله اإزاء المنع 

اأو ال�سخرية اأو التقليل من 
�ساأن الن�ساء، اللواتي قررن 
الخروج لميادين التظاهر 

اإلى جانب الرجال.
وفي هذه اللحظة 

و�سفها  "التاريخية" كما 
عديد العراقيين في البالد، 

يبدو كاأن الزمن انتقل 
لمرحلة جديدة، تقدم فيها 

المراأة نف�سها كما تريد، 
لتوؤكد اأنها �سريكة للرجل 
في كل �سيء وبكل الطرق 

الممكنة.

واأثن���اء مطالع���ة �س���ور العراقيات في 
االحتجاجات، مطالب���ات بوطن اأف�سل 
التقاري���ر  ن�سي���ان  اأح���اول  للجمي���ع، 
الت���ي  الفيدي���و  ومقاط���ع  والق�س����ض 
ن�سرت في مواقع التوا�سل االجتماعي 
وبث���ت عل���ى الف�سائي���ات  ونقل���ت لن���ا 
تفا�سي���ل الحي���اة اليومي���ة لعراقي���ات 
والع���ادات  القواني���ن  عليه���ن  دا�س���ت 
والتقاليد واأعراف الع�سائر والتيارات 

الدينية المت�سددة، واأي�سًا االإرهاب.
اأن  فق���ط،  دقائ���ق  لخم����ض  اأح���اول 
المقبل���ة، دون زواج  المرحل���ة  اأتاأم���ل 
القا�س���رات، ودون �سفق���ات "المتعة" 
التي تقوم به���ا بع�ض العائالت لبناتها 

فعله���ا  اإل���ى  ت�سط���ر  اأو  ال�سغي���رات 
بع����ض الن�ساء لتاأمي���ن عي�ض اأطفالهن، 
ودون حرم���ان االأخري���ات من التجربة 
الجامعي���ة، اأو اختي���ار المجال المهني 

الذي ي�سغفها.
هل يمكن اأال نرى في الم�ستقبل �ستائم 
بح���ق  قت���ل  وتنم���رًا وجرائ���م  بذيئ���ة 

الن�ساء، فقط ب�سبب مالب�سهن؟
اأ�ستجمع �سور وفيديوهات التظاهرات 
في عقل���ي، واأبح���ث فيها ع���ن الن�ساء، 
الأرى اأكثر مم���ا اأردت. ل�سن منف�سالت 
وحي���دات بل جنب���ًا اإلى جن���ب، فرادى 
ومجموع���ات، م���ع الرج���ال، وينك�س���ر 
الم�ساع���دة  بتقدي���م  الجلي���د،  بينه���م 

بع�سهمن لبع�ض، بمج���رد ابت�سامة اأو 
عب���ارة "عا�ست اإي���دك" وربم���ا بنظرة 

واحدة اأمام عد�سة الكاميرا.
ف���ي مق���ال يجم���ع ق�سائ���د ل�ساع���رات 
عراقي���ات �ساّبات، كت���ب ال�ساعر كاظم 
خنج���ر "اأن تول���د ام���راأة ف���ي مجتم���ع 
مغلق كالمجتمع العراق���ي، القائم على 
الحرام والح���الل وال�سرف وغيرها... 
فه���ذه كارثة، اأم���ا اأن تمار����ض الكتابة، 
اأّن���ك  يعن���ي  ه���ذا  ال�سع���ر  وتحدي���دًا 
تتح���ّدى الكارثة"، يلهمني هذا العتبار 
التظاه���رات وكل تعبير تختاره المراأة 

لنف�سها، باأنه اأي�سًا تحٍد للكارثة.
عل���ى  "�سم���وًا  اأدع���وه  اأن  ويمكنن���ي 

الكارثة"، نراه في �سحكة هذه ال�سابة 
والطاقة التي تنبع���ث من وجهها و�سد 
ذراعيها اللتين تحمالن العلم العراقي، 

هذه البهجة بعينها.
حت���ى العمل ال���ذي يعتب���ره الكثيرون 
الم���راأة  "اأدوار  م���ن  "بديهي���ًا" وه���و 
النمطي���ة" مثل تح�سير الطعام وعالج 
الجرح���ى، راأيت���ه ف���ي الع���راق تحديًا 
و�سراك���ة، حيث قامت ب���ه الن�ساء وقام 
الذي���ن تعاون���وا  اأي�س���ًا،  الرج���ال  ب���ه 
�سرائ���ه  اأو  الطع���ام  تح�سي���ر  ف���ي 
للمتظاهري���ن، وتوزيع الخب���ز والماء 

وال�سطائر والع�سير.
وعل���ى ق���در م���ا  فيدي���و مقت���ل �سف���اء 

ال�س���راي، على قدر م���ا بحثت عن �سعر 
مظف���ر الن���واب �ساح���ب اأ�سه���ر عبارة 
�سعرية ع���ن الع���راق "اأن يرجع اللحن 
عراقي���ًا.. واإن كان حزين"، حيث يعّج 
ح�س���اب ال�سراي في تويت���ر باأ�سعاره. 
الأ�س���ل اإل���ى ه���ذا المقطع م���ن ق�سيدة 

ليلية" "وترّيات 
قد اأع�سق األف امراأة ذات اللحظة

لكّني اأع�سق وجه امراأة واحدة
في تلك اللحظة

امراأًة تحملحُ خبزًا ودموعًا من بلدي
ال�س���وت  المقط���ع  ه���ذا  ف���ي  يرتف���ع 
الذك���وري عن���د العا�س���ق، م�سابه���ًا لما 
نقراأه في ق�سيدة ال�ساعر ال�سوري نزار 

قباني "الر�سم بالكلم���ات"، فعليًا لي�ض 
ه���ذا مق�سدي االأ�سا�ض، ب���ل جمالية اأن 
تتح���ّول هذه الثنائية لث���ورة، اأن تثور 
الن�ساء من داخل بيوتهن، ثم يتخطين 
العتب���ات، ويقابلن غيره���ن من الن�ساء 
من اأمهات وج���ّدات و�سابات وطفالت، 
وتقتدي الواح���دة باالأخرى، ويت�سّدر 

وجه العطاء في مختلف الم�ساهد.
بهذه الطريق���ة تجهز االأغطي���ة الإخماد 
دخان قناب���ل الغاز الدخاني���ة الم�سيلة 
االأم���ن  ق���وات  تقذفه���ا  الت���ي  للدم���وع 
عل���ى م���دار ال�ساعة من���ذ الي���وم االأول 
المتظاهري���ن  تج���اه  للتظاه���رات 
#الع���راق_ بغ���داد  ف���ي  ال�سلميي���ن 
_ ن���ي لمد ا _ ن لع�سيا ا # ينتف�ض

العراقي
، قال���ت اإحدى الن�س���اء  "نحن جزء من 
ال�سع���ب العراق���ي، وال يوج���د �سع���ب 
ف���ي العال���م ي�سم���ح با�ستم���رار الف�ساد 
والبطالة والفقر وترّدي الخدمات دون 
القي���ام بث���ورة اأو االنتفا�ض.." وتقرر 

بع�سهن اإمداد المتظاهرين بالطعام.
اإل���ى ذل���ك، كتب���ت النا�سط���ة العراقي���ة 
اأن  "في�سب���وك"،  عب���ر  كري���م  اإينا����ض 
الماألوف والمعت���اد هو حدوث تحّر�ض 
ف���ي التجمع���ات المختلط���ة، خ�سو�سًا 
بغ���داد، لكن���ه ل���م يح�س���ل ف���ي �ساح���ة 
ل�ساح���ة  "ذهب���ت  م�سيف���ة  التحري���ر، 
التحري���ر م���رات ع���دة، ل���م اأر اأو اأ�سمع 
بحال���ة تحّر����ض، عل���ى العك����ض، راأيتحُ 
ف���ي �سلوك ال�سب���اب وعيونه���م حر�سًا 
وغيرة، وبمجرد اأن ت�سلنا قنابل الغاز 
المدم���ع، يرك�سون نحون���ا للم�ساعدة 

بتقديم البيب�سي والخميرة".
وت�سي���ف "حت���ى �سحكته���م بوجهن���ا 
احت���رام  مليان���ة  تح�سه���ا  �سحك���ة 
وتقدي���ر، بالن�سبة الي ح�سيتها �سحكة 
فخ���ر وف���رح بين���ا الن���ه وياه���م احن���ا 
ودن�سانده���م". ربم���ا تل���ك ال�سح���كات 
تعي�سه���ا  الت���ي  والحرّي���ة  والب�ساط���ة 
بع�ض الن�ساء داخ���ل م�ساحات تهددها 
الني���ران ه���ي الب�س���ارة، ربم���ا يتبعه���ا 
انت�س���ار للحقوق والمظلومين واأي�سًا 
تفاهم اأكبر بين الذكور واالإناث، لبناء 

مجتمع اأكثر اأمنًا واحتواًء للجميع.

يف �صاحات الحتجاج  اأكرث من "امراأة حتمل خبزًا ودموعًا"!

 متابعة االحتجاج 

اأعل���ن مقربون م���ن النا�سط امل���دين حممد 
فا�س���ل العبودي اإط���الق �سراحه بعد ثالثة 
اأيام من اختطافه يف العا�سمة بغداد.وقال 
اأح���د اأ�سدقاء العب���ودي ل�"االحتجاج"، اإن 
"النا�سط حممد فا�سل، اأحُطلق �سراحه فجر 
الي���وم، بعد 3 اأيام م���ن اختطافه"، فيما مل 

يك�سف عن اجلهة التي قامت باختطافه. 
اإط���الق  بع���د  للنا�س���ط  �س���ورة  واأظه���رت 
�سراح���ه، وعل���ى ثيابه كما يب���دو بقع دم مل 
يت�س���ن ل�"االحتجاج" التاأك���د منها ومعرفة 

اأ�سبابه���ا.  كان الع�سرات م���ن املتظاهرين، 
نّظم���وا يف 9 كان���ون الثاين/يناي���ر وقفة 
و�س���ط  كهرمان���ة  �ساح���ة  يف  احتجاجي���ة 
م�س���ر  ع���ن  بالك�س���ف  للمطالب���ة  بغ���داد، 

النا�سط املدين حممد فا�سل العبودي.
اختف���ى  الثاين/يناي���ر  كان���ون   7 ويف 
العبودي بع���د مغادرته من �ساحة التحرير 
ال�س���در.  مدين���ة  يف  بيت���ه  اإىل  عائ���دًا 
مطل���ع  يف  االحتجاج���ات  بداي���ة  ومن���ذ 
ت�سري���ن االأول/اأكتوب���ر، اختط���ف العديد 
م���ن النا�سط���ني م���ن قب���ل ق���وات م�سلح���ة 
ب����"كامت  ن�سط���اء  قت���ل  كم���ا  "جمهول���ة"، 

ال�س���وت" يف مناطق خمتلف���ة من العراق. 
ويف �سي���اق قري���ب، اأطل���ق نا�سط���ون على 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي، دعوة اإىل 
تنظي���م تظاهرة مليوني���ة يف يوم اجلمعة 
�ساح���ة  يف  الثاين/يناي���ر  كان���ون   10
التحري���ر، و�ساح���ات االحتج���اج االأخ���رى 
اإن  نا�سط���ون  ق���ال  فيم���ا  املحافظ���ات،  يف 
التظاه���رة �ستت�سمن باالإ�سافة اإىل التاأكيد 
على املطال���ب ال�سيا�سية الكرى، �ستطالب 
مبحا�سب���ة من قتل املتظاهري���ن، واملطالبة 
باالإف���راج ع���ن املعتقل���ني واملخطوفني منذ 

مطلع ت�سرين االأول/اأكتوبر ولغاية االآن.

  متابعة االحتجاجات 

مدين����ة  يف  احلبوب����ي  �ساح����ة  �سه����دت 
النا�سري����ة، مرك����ز حمافظة ذي ق����ار، اأم�ض 
للتندي����د  �سعبي����ة،  احتجاج����ات  اجلمع����ة، 

بالطبقة ال�سيا�سية احلالية.
ورفع املتظاهرون الفتات، تندد بالتدخالت 
االإيراني����ة واالمركية يف العراق، مطالبني 
العراق����ي يف حتدي����د  الق����رار  با�ستقاللي����ة 
م�س����ره. وق����د رف����ع  املتظاه����رون �سع����ار 
ل�"مليونية  تن�سم  قار  ذي  للغرباء"..  "كال 
اجلمع����ة"   وكان الهدوء  قد عاد اإىل �ساحة 
احلبوبي و�س����ط النا�سرية، بعد اأن �سهدت 
اعت����داءات  املا�سي����ة  االأي����ام  يف  ال�ساح����ة 
م�سلحة  مل تكن هي االأوىل �سد املعت�سمني 

يف ال�ساحة.
ي����روي ح�س����ني الغراب����ي، وه����و نا�سط من 

ذي ق����ار، "م����ا ح�سل ي����وم اأم�����ض كان قيام 
دف����ع  �سي����ارة  ت�ستق����ل  م�سلح����ة  جمموع����ة 
رباع����ي، قادم����ة م����ن تقاطع �سي����د دخيل يف 
النا�سري����ة، باإطالق الر�سا�����ض احلي على 
املعت�سم����ني. بعد ذلك نزلوا م����ن ال�سيارات 
واأحرق����وا بع�����ض اخلي����م املال�سق����ة جل�سر 
احل�س����ارات ثم ان�سحب����وا". اأ�سفر الهجوم 
وفق����ًا ملرا�سلنا ع����ن اإ�سابة �ست����ة اأ�سخا�ض 
بالر�سا�����ض احل����ي، و�سخ�س����ني بج����روح 

جراء التدافع اأثناء الرمي.
التوا�س����ل  مواق����ع  عل����ى  املدون����ني  لك����ن 
امل�ساب����ني  بع�����ض  اأن  ذك����روا  االجتماع����ي 

فارقوا احلياة متاأثرين باإ�ساباتهم.

ان�سحاب" "ال 
وجلاأ ال�سباب املعت�سمون و�سط املدينة بعد 
احلادثة وعر مواقع التوا�سل االجتماعي 

اإىل توجيه دع����وات الأه����ايل النا�سرية من 
اأجل االلتحاق باالعت�سام، بح�سب الغرابي 
ال����ذي يقول "بعدها فع����ال التحق املئات من 
وزادت  احلبوب����ي  �ساح����ة  يف  ال�سب����اب 
االأع����داد، ب����ل وجت����اوزت االأرق����ام املعتادة 
املتواج����دة ع����ادة يف �ساح����ة احلبوب����ي". 
وفق����ًا للنا�س����ط الغرابي، ال����ذي يعت�سم يف 
احلبوب����ي اأي�سا، ف����اإن املعت�سم����ني "قاموا 
بقط����ع كل اجل�س����ور والط����رق الرئي�سة يف 
مرك����ز حمافظ����ة ذي ق����ار، ك����رد فع����ل عل����ى 
الهج����وم، وحمل����وا االأجه����زة االأمني����ة قائد 
ال�سرط����ة م�سوؤولية ما جرى ويجري، الأنها 
كان����ت عل����ى علم مب����ا �سيح�سل قب����ل وقوع 
احل����ادث"، م�سيف����ًا "احلرك����ة االحتجاجية 
تط����ّورت يف النا�سري����ة ونح����ن م�ستمرون 
باالعت�س����ام حت����ى حتقي����ق املطال����ب الت����ي 

خرجنا بتظاهرات من اأجلها".

توفري االأمن مدنيًا
احلبوب����ي،  �ساح����ة  يف  حالي����ًا  ويتواج����د 
�ساح����ة التظاهر املركزي����ة يف ذي قار، اأكرث 
م����ن ثالثة اآالف �ساب، وه����و املعدل اليومي 

الطبيعي للمعت�سمني  يف ال�ساحة.
يعت�سم الق�سم االأكر منهم داخل اخليم التي 
ن�سب����ت يف ال�ساحة، والت����ي جتاوز عددها 
200 خيم����ة، حيث يعت�سم م����ا بني 15 اإىل 
20 �سخ�س����ًا يف كل خيمة. ويتكفل ال�سباب 
املعت�سمون بتاأمني مداخل وخمارج �ساحة 
احلبوبي، وتفتي�����ض الداخلني واخلارجني 
منه����ا. يق����ول النا�س����ط الغراب����ي، "الو�سع 
االأمن����ي يف النا�سرية مثل كل يوم ال يوجد 
انت�سار وا�س����ح لقوات االأم����ن، وال تفر�ض 
تلك القوات �سيطرتها على املحافظة ب�سكل 
كامل".وي�سيف "قي����ادة ال�سرطة تدخالتها 

مفقودة واإذا وجدت تكون غر اإيجابية".

اإطالق �صراح النا�صط حممد فا�صل العبودي

��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ّدي احل���ب���وب���ي... ���ص��اح��ة الع��ت�����ص��ام امل�����ص��مِّ
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 ما�س القي�سي

ثائ���ر  �سي���ت  وي���ذاع  ينت�س���ر  ب���داأ 
خ���الل  م���ن  �سري���ع  ب�س���كل  البط���ل 
اأفعال���ه االإن�ساني���ة الكب���رة، ويقول 
ك���رار يف ه���ذا ال�س���دد:” اأطلق ثائر 
حمل���ة بعنوان )م���االت الله( للفقراء 
واملحتاجني، وقد اأحب هذه االأعمال 
ب�سكل غريب والفت، اإذ كان يد العون 
لكل فقر مّر يف طريقه، كان يواظب 
يف موا�سلة جهوده احلثيثة ليل مع 
النهار، م���ا ي�سعره باحلب والراحة، 
مل يع���رف اأب���دًا االره���اق واملتاع���ب 

طول تلك ال�سنني". 
االنتفا�س���ات  كل  يف  ثائ���ر  �س���ارك 
ال�سعبي���ة املناه�سة للظلم والطغيان 
والف�ساد يف مدينته الديوانية، حتى 
اأخره���ا ثورة ت�سري���ن منذ اخلام�ض 
والع�سرين، اإذ كان ل���ه الدور الفعال 
كنا�سط مدين ومتظاه���ر واإعالمي، 
ل���ه االأث���ر الكب���ر يف تاأجي���ج روح 
احلما�ض وال�سمود لدى رفاقه، ويف 
الدعم اللوج�ستي م���ن خالل اإي�سال 
امل�ساع���دات ل�ساح���ات التحري���ر يف 
النا�سري���ة،  بغ���داد واحلبوب���ي يف 
ويعق���ب ب�س���اأن ذل���ك ك���رار قائ���اًل:" 
ثائ���رًا وغ���ادر  ول���د  ثائ���ر �سديقن���ا 
احلياة ثائ���رًا مكافحًا، حتى يف يوم 
ا�ست�سهاده كان متجه���ًا ل�سراء عالج 
مر�ض ال�سرط���ان، مناه�ض وراف�ض 
ل���كل اأ�س���كال الطغي���ان واال�ستب���داد 
الديواني���ة  مدينت���ه  يف  واحلرم���ان 
التي تعر����ض فيها لبع�ض امل�ساءالت 
القانوني���ة الباطل���ة م���ن قب���ل بع�ض 
الذي���ن يرتاأ�س���ون �سوؤون  ال�سا�س���ة 

املدينة".
وعن واقع���ة حماولة اغتي���ال ب�سعة 

افتعله���ا  ثائ���ر،  الطي���ب  ا�ستهدف���ت 
م���ن ال يريد لهذه الث���ورة اأن ت�ستمر 
اأبطاله���ا،  �س���وت  كت���م  خ���الل  م���ن 
والت���ي ت�سببت يف اإ�سابت���ه البالغة 
وا�ست�سهاده فيما بعد، يقول كرار:" 
يف حدود ال�ساعة الرابعة والن�سف 
كان ثائ���ر خارجًا من املن���زل، متجهًا 
ل�سراء عالج ملر�سى ال�سرطان  برفقة 
زميله من بغداد علي املدين، اإذ كانت  
ال�سيارة التي اأحُ�ستهدفت لعلي  بينما 
ثائ���ر ه���و َم���ن يقوده���ا ،ث���م ح�سل 
االنفج���ار اإثر عب���وة ال�سقة و�سعت 
اأ�سفل ال�سيارة، مقاب���ل املعهد الفني 
يف ح���ي االإ�س���كان، بق���ي ثائر ينزف 
يك���رتث  اأن  دون  دقيق���ة   35 مل���دة 
اأح���د من النا����ض املتواج���دة،  كانوا 
يتفرج���ون و يتلقط���ون ل���ه ال�سور، 
وه���و مدم���ى  بجراح���ه و يوؤ�سر لهم  
مناديًا )"احمل���وين"( دون جدوى، 
وبع���د و�سوله للم�ست�سفى اأجروا له 
عمليات ك���رى، ثم دخ���ل بعدها يف 
غيبوبة كاملة حتى اليوم الثالث، اإذ 
ا�ستيق���ظ و نطق با�سم اأخي الوحيد 
مالك، توجه اإليه مالك و �ساأله حينها 
ثائ���ر ع���ن حال اأم���ه واأخوت���ه، وهنا 
و�سع���ه  اىل  وع���اد  ال���كالم  انقط���ع 
املتده���ور وبق���ي ي�س���ارع امل���وت 9 
اأي���ام حتى ارتقى �سهيدًا يف يوم 25 
كان���ون االأول،  وق���د ا�سموه االأطباء 
ال���ذي ا�سرفوا عل���ى حالت���ه )املقاتل 
ال�سج���اع( لتحمل���ه كل هذه اجلروح 

واالإ�سابات".
يتجلى االأثر الطي���ب لثائرنا الطيب 
وا�سح���ًا اإب���ان رحيل���ه، اإذ رحل من 
هنا، وظهرت الوجوه الكادحة التي 
كان���ت تعي����ض م���ن عطائه م���ن هنا، 
تنع���ي وتتباكى وت�ستك���ي حرمانها 

به���ذا  ك���رار  بع���ده، وي�سي���ف  م���ن 
اخل�سو����ض معقب���ًا بقول���ه:" ح���ني 
ا�ست�سه���د ثائ���ر توافد اإلين���ا  النا�ض 
من الفق���راء ممن كان ثائ���ر ميد لهم 
ي���د الع���ون، يبك���ون وي�ستك���ون مل 
نك���ن نعرفهم،  كم���ا اأن اأحد املواقف 
الت���ي ال ميكن اأن تغي���ب عن ذاكرتنا 
ق���د ح���دث  يف م�س���رف ال���دم، حني 
ن�سرنا مناداة باأن ثائر يحتاج للدم، 
تبك���ي  مترع���ة،  ح�س���ودًا  الحظن���ا 
وتهتف )" ثوير خايل نريدك"(، من 
بينهم �سخ�ض من ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة، ي�س���رخ )"افرغ���وا دمي 
لثائر"(". ذهب ثائر تاركًا حمبوبته 
الت���ي قطعت على نف�سها عهدًا بان ال 
ت�س���ر يف درب احلي���اة م���ع �سواه، 
واأبًا يو�س���ي رفاق ابنه ال�سهيد بان 
انت�س���ار �سلمي���ة الث���ورة ه���و الثاأر 

لثائر ولي�ض الدم.
ثائ���ر، من قال يف اأح���د تغريداته )" 
مل نخل���ق للبق���اء، فا�سن���ع لروح���ك 
اأثرًا طيبًا يبق���ى من بعدك"(، يحمل 
يف دم���ه، روحه، وكيان���ه كل معاين 
ا�سم���ه املرتبط بالثورة، م���ن اأحُر�سل 
اىل ه���ذه احلي���اة ثائرًا من���ذ والدته 
ومل  يته���اون  مل  رحيل���ه،  وحت���ى 
تك�س���ره تل���ك االإ�ساب���ة، قات���ل حتى 
يل���وح  اآخ���ر رم���ق و�سوه���د وه���و 
باإ�سب���ع دون االآخ���ر، ال���ذي برت اإثر 
التفج���ر الدم���وي، بعالم���ة الن�سر 
ح���ني ا�ستيق���ظ يف امل���رة االأخ���رة 
م���ن غيبوبت���ه، معلن���ًا مل���ن يرتق���ب 
اخ�ساعه انه الي���زال ثائرًا و�سامدًا 
بوجه طغيانه���م، غادرنا تاركًا االأثر 
الطي���ب، وه���و ب���دوره يرتق���ب م���ا 
�سيحل بوطنه الغ���ايل على قلبه من 

بعده.

اأب��رز �ص��ت عب��ارات حمزن��ة وموؤث��رة قيل��ت يف مواق��ف خمتلف��ة يف تظاه��رات ت�ص��رين

 علي ح�سني ثائر هو بكل ما حتمله الكلمة من معنى، قد عا�ض ورحل ثائرًا

حالة ال�سذاجة والالوطنية  فى التعامل مع متظاهري 
ت�سري���ن بلغت ح���دًا غر م�سبوق ف���ى تاريخ عمليات 
غ�سي���ل الدم���اغ  ف���ى الع���امل، حي���ث ي�سل���ك �سانع���و 
ومروج���و ه���ذا الن���وع م���ن االأكاذي���ب واحلكاي���ات 
الوهمي���ة  ع���ن  املتظاهري���ن  وق�س����ض اجلوك���ر ، 
واأم���ركا الت���ي �سرفت املليارات عل���ى التظاهرات  ، 
وكاأنه���م يخاطبون �سعبًا م���ن االغبياء ، ي�ستخدمون 

معه اأ�ساليب  التخويف والتخوين .
 موج���ة جديدة من ال�سعور بقوة الثقافة " الداع�سية 
اأوغلت يف اخلراب وجعلت  اأحزاب  تقودها  " التي 
م���ن الف�سائي���ات واجه���ة علني���ة ل�ستم كل م���ا يتعلق 
بالتظاهرات، واأ�سرت على اأن تطارد  الدولة املدنية  
بتهمة الف�سق والفجور  واخلروج عن االأدب واللياقة 
اأح���زاب  ال���ذي متار����ض  الوق���ت  االجتماعي���ة.. يف 
ال�سلط���ة كل الفج���ور ال�سيا�س���ي .، يحدثن���ا املفك���ر 
االأمرك���ي نع���وم ت�سوم�سك���ي يف  كتاب���ه " احتل���وا 
ال�سرتاتيجيات  م���ن  "  وه���و ي�ستعر����ض جمموعة 
التي تتبعه���ا اأنظمة الف�سل للتحك���م يف الب�سر، ومن 
بينه���ا �سرتاتيجي���ة تقوم عل���ى ت�سجي���ع النا�ض على 
ا�ستح�س���ان ال���رداءة، بحيث يجد اأنه م���ن " الرائع " 
اأن يع���م اجله���ل واالنتهازي���ة واملح�سوبي���ة، الأن كل 
ذلك يف نظر احلكوم���ات الفا�سلة مرغوب ومقبول.. 
وله���ذا يتم اإ�سيب���دال ق�سائد اجلواه���ري بتخريفات 

الكفي�سي.
وعل���ى �سوء ذل���ك ميكن التعامل م���ع عمليات النه�ض 
اليومي���ة ف���ى �سمع���ة �سب���اب التظاه���رات ، بطريق���ة 
اأق���رب اإىل اعتباره���م كائن���ات م�ستباح���ة، يف اإط���ار 
امل�س���روع ال���ذي تتبن���اه اأح���زاب ال�سلط���ة  لت�سوي���ه 
التظاه���رات وت�سوير املعت�سم���ني وكاأنهم جمموعة 
م���ن القتلة وال�سراق ..فنج���د ف�سائياتهم وجيو�سهم 
االلكرتوني���ة تتح���دث عن خمازن اأ�سلح���ة  وق�س�ض 
اإباحي���ة ، واأم���وال ملياري���ة  لينهال���وا عل���ى اأولئ���ك 
ال�سب���اب الطاحمني اىل وطن م�ستق���ر ،  بكل عبوات 

القبح والتخوين 
اإن االأب���واق التى تحُ�سيطن هوؤالء ال�سباب يف �ساحات 
والك���وت   ق���ار  وذي  والنج���ف  والنا�سري���ة  بغ���داد 
والديواني���ة  ومي�س���ان وال�سم���اوة ه���ي ذاته���ا التي 
حاول���ت اأن تحُ�سيط���ن تظاه���رات  25 �سب���اط 2011، 
وتتذك���رون " االإ�سالحي���ة " حنان الفت���الوي عندما 
ظهرت ليل 25 �سباط عام 2011 وهي ت�سرخ وتولول 
من على تلفزيون العراقية  وت�سف املتظاهرين بانهم 
جمموعة من  البعثيني؛ ومن ال�سراق واإنهم  ا�سرتوا 

مق�سات لك�سر اأبواب املحالت ..   
اأيه���ا ال�س���ادة اإن  املتظاه���ر الذي خ���رج  اأم�ض يهتف 
للع���راق  الذي يري���ده ويتمناه ويحب���ه اأكرث وطنية  
من كل َمْن تعامل مع الوطن باعتباره اأحد املقاطعات 

اخلا�سة به  فا�ستحوذ على ثرواته.

 متابعة االحتجاج 

كثرية هي العبارات التي 
قيلت يف االأحداث واملواقف 
املوؤثرة واملوؤملة التي �سهدتها 

ميادين التظاهرات يف 
انتفا�سة اأو ثورة ت�سرين 

العراقية ، لكن يبقى ما 
قالته االأمهات املفجوعات 

واآباء واأ�سدقاء ال�سهداء 
هو االأكث�ر تاأثرياً وايالمًا 
ور�سوخا بذاكرة املجتمع، 

ومن اأبرز هذه العبارات :

1- "ال جتاوبون هاي اأّمه"
وهذه العبارة قيلت عندما ات�سلت اأم اأحد 
�سه���داء تظاهرات ت�سري���ن لتهاتف ولدها 

وهي ال تعل���م اإنه ا�ست�سه���د اأثناء الهجوم 
على التظاهرات ونقل جثمانه اىل م�سرحة 
الط���ب الع���ديل بالنا�سري���ة ، فعندم���ا رن 
هات���ف ولدها خ�سي جميع من كانوا حول 
اجلثم���ان وجلهم من غر اأقارب���ه من الرد 
على التلف���ون ، وقال اأحده���م بعد اأن نظر 
يف �سا�س���ة الهاتف " ال جتاوبون هاي اأّمه 
" وه���و بذلك اأراد اأن يتجنب �سدمة االأم 

بخر وفاة ولدها.
2- " م��ا بيه��ا جم��ال يعي�س هذا 

ابني الوحيد "
اأم���ا ه���ذه العب���ارة فق���د قالته���ا اأم فجعت 
بولده���ا الوحي���د وه���ي تتو�س���ل الطبيب 
امل�سرف على اإ�سع���اف ولدها الذي اأ�سيب 
اإ�ساب���ة قاتل���ة يف واح���د م���ن الهجومات 
التي �سنته���ا القوات االمني���ة والقنا�سني 

على املتظاهرين . 
 3 - "بلك��ت يكعد اأخاف زعالن 

علّيه"
فيم���ا قالت هذه العب���ارة اأٌم ثكلت بفجيعة 
ا�ست�سهاد ولدها عن���د قمع القوات االأمنية 
للتظاه���رات ، وهي بهذا القول كانت تاأمل 
اأن ينه����ض ولدها م���ن فرا�ض املوت ويبّدد 
م���ا ي�ساورها من خ���وف وقل���ق ، اإذ كانت 

ت���رر تاأخ���ر ولدها ع���ن موع���د ا�ستيقاظه 
يرغ���ب  وال  عليه���ا  زع���الن  الأن���ه  املعت���اد 

باحلديث معها.  

4- "النا�س��رية تنادي حمتاجه 
توابيت"

تن���ادي  "النا�سري���ة  عب���ارة  قيل���ت  فيم���ا 

حمتاج���ه توابي���ت" عندم���ا ارتف���ت اأعداد 
�سه���داء التظاه���رات يف هج���وم الفري���ق 
جمي���ل ال�سمري وقواته عل���ى املتظاهرين 

عند ج�س���ر الزيت���ون فجر ي���وم اخلمي�ض 
28 ت�سرين الثاين 2019 وما بعدها حيث 
ا�ستنفذت م�سرحة طبابة الطب العديل يف 
م�ست�سف���ى احل�سني التعليم���ي واجلوامع 
القريب���ة جميع التوابي���ت املتوفرة لديها ، 
وبات ع���دد من ال�سهداء م���ن دون توابيت 
مم���ا اأطل���ق النا����ض ن���داء عاج���اًل لتوفر 
املزي���د م���ن التوابي���ت ، كم���ا قيل���ت ه���ذه 
العبارة لتبيان حجم ال�سحايا يف الهجوم 
الدم���وي الذي اأ�سفر عن م���ا يقرب من 50 
�سهي���دًا ونح���و 500 جريح خ���الل يومني 
فقط.   ومن العب���ارات االأخرى التي ظلت 

را�سخة يف االأذهان هي:
5 -  "حمد يحب العراق بكدي"

فه���ذه العب���ارة كث���رًا م���ا يكتبه���ا �سب���اب 
لبلده���م  بحبه���م  للتفاخ���ر  التظاه���رات 
وق���د �س���اع ا�ستخدامه���ا ب�س���ورة وا�سعة 
يف مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي ، وق���د 
اأ�سبح���ت اأك���رث تاأث���رًا بعدم���ا ا�ست�سه���د 
ع���دد غر قلي���ل م���ن املتظاهري���ن ال�سباب 
الذي���ن كان���وا يكتبونه���ا عل���ى �سفحاتهم 
اأو الذي���ن كانوا يرددونها ب���ني اأ�سدقائهم 

ومعارفهم.
 6- "اإ�س��رب ج�ك�اره ما اأحا�سبك 

بعد "
اأم���ا هذه العبارة فقد قاله���ا اأب البنه الذي 
اثبت �سجاعته ورجولت���ه خالل م�ساركته 
بالتظاه���رات حي���ث كان االأب يف ال�سابق  
يحا�سب ابنه ومينعه من التدخني بذريعة 
اإن���ه ال زال �سغ���ر ال�س���ن وال يج���وز ل���ه 
التدخني اأم���ام والده. فيم���ا هناك مواقف 
اأخ���رى موؤثرة م���ن بينها تعر����ض موظفة 
كان���ت تق���وم بتدوين ا�سم���اء ال�سهداء يف 
امل�ست�سف���ى لل�سدم���ة عندم���ا ق���راأت ا�س���م 
�سقيقها �سم���ن قائمة ا�سماء ال�سهداء التي 
ت���روم تدوينها . فيما فوج���ئ �سخ�ض قام 
بن�سر �سورة ل�سهي���د جمهول الهوية على 
�سفحت���ه يف الفي����ض ب���وك ك���ي يتع���رف 
علي���ه اأحد اأ�سدقائه ، لك���ن املفاجاأة جاءت 
بتعلي���ق والد ال�سهي���د نف�سه على ال�سورة 

حيث كتب ) هذا ولدي !(
قم���ع  �سحاي���ا  اإجم���ايل  اأن  اىل  ي�س���ار 
التظاه���رات يف عم���وم الع���راق بل���غ منذ 
انطالقه���ا يف ) االأول م���ن ت�سري���ن االأول 
2019 ( وحتى ) الثامن من كانون الثاين 
2020 ( نح���و 500 �سهي���د واأك���رث من 22 
األ���ف جري���ح واأك���رث م���ن 3 اآالف معتق���ل 

ونحو 70 نا�سطًا مدنيًا خمتطفًا ومغيبًا.

ثائر كرمي رياح البحاثي )ثائر الطيب(، من مواليد حمافظة الديوانية 
9/ 11/ 1980، اأع��زب، اأكم��ل درا�س��ته ودخ��ل كلي��ة االإع��الم يف اجلامعة 
االإ�س��المية حتى و�س��ل املرحل��ة الثالثة، عم��ل يف ع��دة اأماكن خمتلفة 
�س��من اإط��ار العم��ل احل��ر،  متن��ى اأن يعم��ل يف وزارة النف��ط ويرتب��ط 
مبحبوبته التي تاأخر عنها لظروف خارجة عن اإرادته يف وطن منكوب،  

يهوى ثائر فن ال�س��عر ال�سعبي ويعد �س��عراء العراق زمالوؤه، يع�سق الفن 
بكل تفا�سيله، �سديد التاأثر باملواقف االإن�سانية وخا�سة الوطنية منها، 
ويحدثنا عنه �س��ديقه ال�س��اعر كرار املحنة، اإذ يقول:" كان ثائر يبكي 
كثرياً عند م�ساهدته الأي م�سهد اإن�س��اين وطني، وكان �ساحب ابت�سامة 

مميزة مع اجلميع، م�سهور لدى جميع من يعرفه بكلمة /ها خايل/ ".


