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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

اعت�سم مئات الطالب، اليوم 
االأحد، يف مناطق خمتلفة 

من بغداد واملحافظات 
العراقية اأمام املدار�س 

واجلامعات و�ساحات 
االعت�سام حتديًا لقرار 
ا�ستئناف الدوام واإنهاء 
االإ�سراب منذ انطالق 

احلراك ال�سعبي املناه�س 
للطبقة ال�سيا�سية احلاكمة. 

وامتالأت �ساحات التظاهر 
من بغداد اإىل الب�سرة، 

غداة يوم �سهد احتجاجات 
طالبية وا�سعة مناه�سة 
للحكومة وتاأييداً ملطالب 

املتظاهرين. وتظاهر مئات 
االأ�سخا�س اأي�سًا اأمام وزارتي 

الرتبية والتعليم العايل، 
احتجاجًا على قرارها 

با�ستئناف الدوام يف املدار�س 
واجلامعات.

ويف بغداد اعل���ن الطلبة عن بدء اعت�سام 
اأمام وزارة التعلي���م العايل، �سمن حركة 
ت�سعيد لالحتجاجات بداأت منذ اجلمعة.

واأظهرت �سور اطلعت عليها )االحتجاج( 
ام�س االحد ح�س���ودًا م���ن طلبة اجلامعات 
يتظاه���رون اأم���ام وزارة التعلي���م العايل 

والبحث العلمي، و�سط العا�سمة.
كما بداأ املتظاهرون الذين حملوا نعو�س���ًا 
اإىل  ترم���ز  العراقي���ة،  االأع���الم  تغطيه���ا 

�س���حايا االحتجاجات الذين �سقطوا على 
مدى االأ�سهر الثالثة املا�سية، بن�سب خيم 

لالعت�سام.
وتاأتي هذه التظاهرات يف �سياق ت�سعيد 
احتجاجي بداأ منذ اجلمعة، هدفه انعا�س 
املطال���ب الت���ي يرفعه���ا املتظاه���رون منذ 
مطلع ت�سرين االأول، بعد انحراف االأنظار 
االأح���داث  ع���ن االحتجاج���ات يف �س���وء 
االأخرية وت�س���اعد التوتر ب���ني الواليات 

املتحدة االأمريكية واإيران.
من جهة اخرى عادت ال�س���دامات والقمع 
االأمن���ي يف �س���احات التظاه���ر م���ن جديد 
بالتزام���ن م���ع اإع���ادة الرتوي���ج م���ن قبل 
بع�س الكتل الإعادة تكليف رئي�س حكومة 
ت�س���ريف االأعمال عادل عبد املهدي. ومع 
ال���ذي  ال�س���عبي  ت�س���اعد ح���دة الغ�س���ب 
ا�س���تعاد زخم���ه بع���د 100 يوم عل���ى بدء 
التظاه���رات، رف���ع املتظاهرون �س���عارات 

ترف�س التجديد لعبد املهدي.
ومع ف�سل حماوالت اإجها�س التظاهرات 
ومت�س���ك املتظاهرين باملطالب امل�سروعة، 
جل���اأت القوات االأمنية جمددًا اإىل العنف، 
كورق���ة �س���غط عل���ى املتظاهري���ن، فف���ي 
تظاهرات ليلية حا�س���دة �سهدتها حمافظة 
كرب���الء، والت���ي توجه فيه���ا املتظاهرون 
املحلي���ة  احلكوم���ة  اإدارة  مبن���ى  نح���و 
و�س���ط �س���عارات ترف�س حماوالت اإعادة 

الرتوي���ج لعب���د امله���دي، و�س���عي بع����س 
اجله���ات لالإبق���اء عل���ى حكومت���ه، واج���ه 
عنا�س���ر االأمن املتظاهري���ن بقنابل الغاز 
يف حماولة لتفريقهم، ما ت�سبب بت�سجيل 
يف  اختن���اق  وح���االت  اإ�س���ابات  ع���دة 

�سفوفهم.
ووفق���ا ل�س���هود عي���ان يف املحافظ���ة، فاإن 
�س���اعات  من���ذ  �س���هدت  التظاه���ر  �س���احة 
ال�س���باح االأوىل، الي���وم االأحد، انت�س���ارًا 

اأمنيًا م�س���ددًا، وتطويقًا لل�س���احة من قبل 
اأع���داد كب���رية م���ن عنا�س���ر االأم���ن الذين 
اأغلق���وا عددا م���ن الطرق لعرقلة و�س���ول 

املتظاهرين اإىل ال�ساحة.
ودفع العنف االأمني وحماوالت الت�سييق 
ذي  حمافظ���ة  يف  باملتظاهري���ن  عليه���م، 
ق���ار اإىل قط���ع اجل�س���ر الرئي����س يف بلدة 
االإ�س���الح، بعد تظاهرات غا�سبة رف�ست 
حم���اوالت اإع���ادة عب���د امله���دي، واأ�س���رم 

املحتجون النار يف اإطارات فوق اجل�سر، 
ورددوا �س���عارات تن���دد بف�س���ل احلكومة 
مبهامها، وعدم ك�سفها اجلهات التي تقتل 

وتخطف املتظاهرين والنا�سطني.
الي���وم،  �س���باح  وحت���ى  االأم����س  ومن���ذ 
وكرب���الء  الب�س���رة  حمافظ���ات  �س���هدت 
ووا�س���ط انت�س���ارا اأمنيا م�س���ددا، وقطعا 
للعدي���د م���ن الط���رق، خوف���ا من ت�س���عيد 
يف زخم التظاهرات الراف�س���ة ملمار�سات 
واالعتق���ال  العن���ف  والأعم���ال  االأم���ن 
عملي���ات  وا�س���تمرار  املتظاهري���ن،  �س���د 

االغتيال.
ورغم تلك االإجراءات، يتوافد الع�س���رات 
باجتاه �س���احات االحتجاج، والتي ت�سهد 

ا�ستمرارا لالعت�سامات.
يف �سياق مت�سل، �س���هدت حمافظة بابل، 
تظاهرات ليلي���ة وا�س���عة، تخللتها اأعمال 
عن���ف وحم���اوالت تفري���ق للمتظاهري���ن 
بقناب���ل الغ���از، بينم���ا اأق���دم املتظاهرون 
على قطع ج�س���ور املدينة الرئي�سة، و�سط 

انت�سار اأمني م�سدد.
كما �س���هدت حمافظ���ات وا�س���ط واملثنى، 
ون���دد  مماثل���ة،  واإج���راءات  تظاه���رات 
املتظاه���رون باإج���راءات عنا�س���ر االأمن، 

وحماوالتها قمع املتظاهرين.
ويف �ساحة التحرير و�سط بغداد، �سهدت 
ال�س���احة رفع اأعالم عراقي���ة كبرية داخل 
ال�س���احة، والفت���ات كبرية كت���ب عليها "ال 

عودة للقمع االأمني �سد املتظاهرين".
وق���ال النا�س���ط املدين، جواد ال�س���عدون، 
اإن "�س���احات التظاه���ر ترف�س حماوالت 
دم���اء  امل�س���روعة،  املطال���ب  ت�س���ويف 
�سهدائنا ال ميكن التخلي عنها، واإن ثاأرنا 
لل�س���هداء هو اإبعاد االأحزاب الفا�سدة عن 

�سدة احلكم".
و�س���دد ال�س���عدون، على اأن "حكومة عبد 
املهدي تطلخت اأيديها بدماء املتظاهرين، 
والي���وم تع���ود عنا�س���ر اأمنه���ا ملمار�س���ة 
التظاه���ر  �س���احات  يف  جم���ددا  العن���ف 
الوثب���ة،  و�س���احة  وكرب���الء  بالب�س���رة 
الأج���ل  تظاهراتن���ا  اإ�س���عاف  وحت���اول 
اإعادة عبد املهدي". وا�س���اف "باقون يف 
�س���احات التظاهر، ولن نتنازل عن حقوق 
ال�س���عب، ول���ن نقب���ل اإال برئي����س وزراء 

م�ستقل ونزيه".

حملوا نعو�سًا تغطيها االأعالم

 مظاهرات طالبية حا�صدة واعت�صام اأمام وزارة التعليم العايل 
 ق��م��ع اأم���ن���ي مب�������وازاة ت�����س��ع��ي��د ال���ت���ظ���اه���رات ورف�������س ت�����س��وي��ف امل��ط��ال��ب 

 ترجمة حامد اأحمد

 يف الع���راق اتهم���ت جماميع م�س���لحة 
بانه���م  املتظاهري���ن  الي���ران  موالي���ة 
منحازي���ن المريكا. وق�س���م م���ن افراد 
م���ع  ا�س���طدموا  امل�س���لحة  املجامي���ع 
جماميع احتجاج يف بغداد وحمافظات 
اخرى يف حماولة لرتهيبهم وتقلي�س 

حجمهم.
 وعرب منطقة ال�س���رق االو�سط ب�سكل 
عام ت�سبب تهديد احلرب بني الواليات 
املتح���دة واي���ران اىل �س���حب االنتباه 
بعيدا عن احتجاجات �س���عبية ت�سببت 

با�ستقالة رئي�س وزراء.

�س���جاد جي���اد، املدي���ر االداري ملرك���ز 
البي���ان لالبح���اث، قال "م���ن املوؤكد ان 
احلكوم���ة �س���عرت براح���ة قليلة كون 
ه���ذا احلدث قلل من ت�س���ليط ال�س���وء 
انظ���ار  الن  املحتج���ني  مطال���ب  عل���ى 
اجلمي���ع كانت تتج���ه نح���و احتمالية 

ن�سوب حرب متوقعة ."
ولكن مع انتهاء خماوف ن�سوب حرب 
بني الوالي���ات املتحدة واي���ران عادت 
االحتجاجات لزخمه���ا مرة اخرى يف 
الع���راق م���ع توجه االنتب���اه لها. ويف 
ب���داأ االآالف يتدفق���ون  ي���وم اجلمع���ة 
ل�س���احة التحري���ر لتاأكي���د اال�س���تمرار 
�سيا�س���ي  با�س���الح  مطالبه���م  عل���ى 

وتغيري نظام احلكم .

االحتج���اج  جمامي���ع  اح���دى  ورددت 
هتافات بالقول "االحزاب ال�سيا�س���ية 

كالقمامة. ال نريدهم يف بالدنا ."
من���ذ ان���دالع االحتجاج���ات ال�س���عبية 
يف ت�س���رين االول قتل اك���ر من 500 
احلكوم���ي  القم���ع  ب�س���بب  متظاه���ر 

�سدهم .
وكونه���م متلهف���ني لت�س���ليط االهتمام 
على مطالبهم العامة بتحقيق ا�س���الح 
�سيا�س���ي يف البل���د، ف���ان املتظاهرين 
العراقيني رف�س���وا اتهام���ات حكومية 
بانهم منحازين اليران اأو امريكا التي 
�س���وت الربمل���ان الخ���راج قواته���ا من 

البالد بعد �سنها غارات جوية .
ب�س���ار حازم، نا�س���ط م���ن املتظاهرين 

يف بغ���داد، ق���ال "ان���ا اف�س���ل ل���و ان 
الربملانيني ي�سوتون على طرد انف�سهم 
من العراق، هذا �سيكون اف�سل بكثري 

بالن�سبة للعراقيني."
اآخ���رون  متظاه���رون  ردد  ح���ني  يف 
جتمعوا يف �س���احة التحرير �سعارات 

معادية المريكا وايران بالقول "اللعنة 
على امريكا وايران ".

حمتجون �س���د احلكومة يف حمافظة 

" كال  باب���ل رددوا �س���عارات بالق���ول 
اأمري���كا، كال اأيران. ال�س���نة وال�س���يعة 

اخوان ."
 ويف الب�سرة اي�س���ا غ�ست ال�سوارع 
وه���م  باملتظاهري���ن  فيه���ا  الرئي�س���ة 
ال���ربوم  اأم  �س���احة  يف  يتجمع���ون 
مطالب���ني بتلبية حقوقهم اال�سا�س���ية. 
ووردت تقارير عن مواجهتهم من قبل 
م�س���لحني قاموا مبالحق���ة متظاهرين 
يف االزق���ة واعتق���ال ع���دة ا�س���خا�س 

منهم .
�س���اهد عيان رف�س الك�س���ف عن ا�سمه 
قال " قوات م�س���عورة قام���ت باعتقال 
م���ا يق���ارب م���ن 40 حمتج���ا، ث���م غري 
املتظاهرون ال�سلميون اجتاههم نحو 
مقر ال�سرطة مطالبني امل�سوؤولني هناك 

باطالق �سراح من مت اعتقاله ."
 " �س���عار  رددوا  الب�س���رة  متظاه���رو 
بال���روح بال���دم نفدي���ك يا ع���راق" يف 
النا�س���رية  مت�س���اهرو  كان  ح���ني 
ي���رددون �س���عار "ال اأم���ريكا وال اأيران 

ثورتنا ثورة �سبابية ."

 عن  وول �سرتيت جورنال

وول �صرتيت جورنال:- متظاهرون "ل نريد الأحزاب ال�صيا�صية يف بالدنا"
تفاقم العداء بني وا�س��نطن وطهران جعل االمر اكث�ر �س��عوبة للحركات 
املنادية بالدميقراطية والدعوة ملزيد من احلريات ال�سيا�س��ية يف العراق 
وعر منطقة ال�س��رق االو�سط، ولكن الرغبة بالتغيري لي�ست بعيدة عن 
ال�س��طح . االحتجاج��ات املعادية للحكوم��ة التي هزت العراق منذ ا�س��هر 
ق��د تراجع االنتب��اه واالهتمام بها بعد الغارات االمريكية التي ت�س��ببت 

مبقتل قياديني ع�سكريني يف ايران والعراق .
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عد�سة: حممود روؤوف

 علي املرهج

يكمن خال�س العراق والعراقيني من كما�سة ما هم 
فيه باأن ُت�س���دق ال�س���لطة واأحزابها وامليلي�س���يات 
التابع���ة لها باأن ال منا�س لهم وال خال�س من نهاية 
حتمية وماأ�س���اوية �س���وى بتخليهم عن اأن يكونوا 

تابعني جلهة ما دون غريها.
واأول اخلط���وات الناجع���ة تكم���ن يف فت���ح ملفات 

الف�ساد وحما�سبة كبار ُف�ساد االأحزاب.
لكن هل ُنحا�سب اجلعفري اأو عالوي اأو املالكي اأو 
ُمقتدى ال�س���در اأو عمار احلكيم اأو غريهم من كبار 
الق���ادة؟!، اأظنه اأمر �س���عب املنال يف ح���ال العراق 

اليوم؟!.
اإذن، م���ا احل���ل؟ اعتق���د اأن احلل يكمن يف ت�س���وية 
اقن���اع  عل���ى  والعم���ل  املا�س���ية  الف�س���اد  ملف���ات 
ه���وؤالء القادة على الت�س���حية ببع�س مكت�س���باتهم 
ال�سخ�سية واملالية، بل وببع�س االأ�سخا�س الذين 

اأمعنوا يف الف�ساد من اأحزابهم اأو تياراتهم.
وال اأظن اأن رئي�س وزراء حكومة ت�سريف االأعمال 
القادم ق���ادر اأن ُيحقق ُكل ما يحل���م به املتظاهرون 
يف اأن يك���ون حازم���ًا وق���ادرًا عل���ى ح�س���م ملف���ات 
ف�ساد اأحزاب ال�س���لطة، ولكنه يقدر على التفاو�س 
معهم على ال�س���كوت على ملفات ف�سادهم يف مقابل 
ر�س���وخهم وا�ستجابتهم الأن يكون ُحرًا يف اختيار 
)كابينت���ه الوزاري���ة( على اأن ياأخذ �س���مانات منهم 
وم���ن موؤيديه���م يف ع���دم التدخ���ل يف اإدارة مل���ف 
اإدارة  يفو�س���وه  واأن  واالإداري،  امل���ايل  الدول���ة 

الدولة وحرية اختيار الوزير واملُدير.
وال جن���اح موؤك���د لرئي����س وزراء قادم ي���روم فتح 
ملفات ف�س���اد على كبار قادة اأحزاب ال�س���لطة اإن مل 
ُيع���ِط لقادتها �س���مانات بعدم حما�س���بة الكبار، بل 
والتفاو�س معهم على الت�سحية ب�سغار الفا�سدين 
يف اأحزابه���م ممن تبن���وا )ال�سم�س���رة( على قاعدة 
)طيحل���ي واأطيحلك( )و�سم�س���ملي واأ�سم�س���لك( 
وهي قاع���دة �س���احلة اإن وجدنا فيها ح���اًل لتحييد 

اأطراف ال�سراع الكبار بق�سد بناء الدولة.
ففي لعبة )الدومينو( حينما يخ�س���ر القوي، يتمرد 
و )ُيخربط اللعب���ة، ويقول الفات مات، خلي نبدي 

من جديد( ! .
واأظ���ن اأنن���ا يف الع���راق نحت���اج الي���وم يف )لُعبة 
اللعب���ة  وانفل����س  برب���ط(  )ُخرب���ط  ل  ال�سيا�س���ة( 
القدمي���ة، وال ُنحا�س���ب الالعبني عل���ى القدمي، الأن 
اجلمي���ع خا�س���رون )وحت���ى اأبو الكه���وة ما قب�س 

ح�ساب اجلايات، وتاه عليه احل�ساب(!.
ه�س���ه ت�س���ور اأن )اأبو الكهوة( لي�س ه���و العراق، 
واإن كان هو االأحق يف قب�س احل�س���اب، ولكن ظن 
خريًا وال ت�س���األ عن ال�سبب باأن من يّدعون امتالك 

)املقهى( اإمنا هم نوعان:
نوع يدع���ي اأن املقهى بحكم امل���وروث )العقائدي( 
ه���ي مقه���اه ولك���ن �س���حبه ال زال���وا يظن���ون اأنهم 
يقب�س���وا ثمن م�س���روبات من يدعون اأنهم اأن�س���وا 
بجلو�سهم يف هذا املقهى وترمنوا برتانيم فار�سية 
واأغان من موروث )كوكو�س( اأو مو�سيقى وطرب 

�سويف من تركة )اخليام(.
اأم���ا الذي���ن يدق���ون )الكه���وة( بطع���م ال يرت�س���يه 
)�س���احب املقه���ى( ولكنه طع���م ُيقبل علي���ه من األف 
طعم القه���وة بالبندق والن�س���كافيه والكبت�س���ينو، 
فذل���ك طعم ي�س���تهيه من يرق�س عل���ى اأنغام )مايكل 
جاك�س���ون( و اأغاين )مادونا( ويهيم ع�سقًا ومتثاًل 

ب )األف�س بر�سلي(.
ال هذا وال ذاك ينفع يف �س���م ن�س���يم دجلة والفرات، 
وال اأ�سح للنف�س من �سماع داخل ح�سن وح�سريي 
اأبو عزيز وناظم الغزايل وعفيفة ا�سكندر و�سليمة 
مراد ومائدة نزهت ون�س���يم ع���ودة، وعد واآنه اأعد 
ون�س���وف عل���ى كول���ة اأن���وار عبدالوه���اب �س���تجد 
الع���راق عراق في���ه حلم وفيه هوية ال �س���به لها وال 

�سبيه..
واأع���ود لل�سيا�س���ة الأقول اأن م���ن اأف�س���دوا اإمنا هم 

عراقيون يف االأ�سل ال عراقيني يف الوعي..
ول���ك اأن حتكم به���ذا احُلكم على كل �سا�س���ة العراق 
الذي���ن مل يعوا ومل ي�س���توعبوا ب���اأن العراق هوية 

مغايرة.
ُن�س���ب احُلرية وجواد �سليم وفائق ح�سن و�سعدي 
احلل���ي واملنكوب وووو...ول���ك اأن تعد وال ينتهي 

العد لتعرف اأن العراق هوية ُمغايرة.
)خ�س���م احلج���ي عم���ي( اخت���اروا رئي����س وزراء 
هويته عراقية يع���رف معناها ومبناها واتركوا له 
الباقي، فله اأن ُيعاقب وله اأن ُي�سامح اإن كان عراقيًا 
�س���رب من ماء الفراتني، فال ُب���ّد اأن ينجح ولو بعد 

حني.

خال�ص العراق

 متابعة االحتجاج

االأب���رز  العالم���ة  التحري���ر،  �س���احة  يف 
لالحتجاجات  ميكن للزائ���ر للمكان اأن يالحظ 
عوائ���ل عراقي���ة مع مركب���ات حمّمل���ة بالطعام 
الذي توّزعه على املحتّجني يف ال�س���احة. فاتن 
عب���د اجلب���ار وزوجه���ا واأوالده���ا م���ن هوؤالء 
الذين يحر�س���ون عل���ى اإعداد وجب���ات غذائية 
وتوزيعه���ا هنا. تق���ول ل "االإحتج���اج": "هذا 
واجب وطني، فاملحتجّون يف �ساحة التحرير 
اإخوتنا واأبناوؤنا واأهلنا وهم بدورهم اأ�سّروا 
على عدم اخلروج من �ساحة التظاهر من اأجلنا 

جميعًا".
اأم ح�سام  وعائلتها عّينة من الذين يحر�سون 
�س����احة  للنا�س����طني يف  ال�س����ماح  ع����دم  عل����ى 
التظاه����ر ب����اأن يجوع����وا حت����ى ل����و بق����وا يف 
ال�ساحة اأيامًا، وبالتايل ت�سهل مالحظة وفرة 
الطعام هنا. يف املقابل، ثّمة عراقيون اآخرون 
يحر�سون على اأال يجوع عوائل املتظاهرين 
الذي����ن ترك����وا اأعماله����م وحياته����م اليومي����ة 
وتفّرغ����وا لالحتج����اج. يخرب زي����د عبا�س يف 
ال�س����ياق، وه����و واحد م����ن املتظاهرين الذين 
ق����ّرروا البق����اء يف �س����احة التحري����ر من����ذ 25 
ت�س����رين االأول املا�س����ي، اأّنه ت����رك عمله الذي 
تعتا�س من����ه عائلته، اأي زوجت����ه وابنه الذي 
يتابع تعليم����ه يف املرحلة االبتدائية. ويقول 
عبا�����س ال����ذي يعم����ل عام����اًل باأج����ور يومية ، 
، اإّن "زوجت����ي ات�س����لت ب����ي بع����د يوَمني من 
�س����احة  يف  االحتجاج����ات  يف  م�س����اركتي 
التحرير، لتخربين ب����اأّن جرياننا طلبوا منها 
عدم حت�س����ري الطع����ام وتكّفلوا هم باإح�س����ار 
الغذاء لها ولطفلنا. كذلك، فاإّن بع�سهم زّودها 
مببلغ من املال لتتمّكن من تاأمني احتياجاتها، 
فيما طماأنها اجلميع اأّنهم �سوف يتكفلون بكل 
طلباته����ا وطلب����ات ال�س����غري ما دم����ت متفّرغًا 

لالحتجاجات". ويوؤكد عبا�س اأّنه لي�س حالة 
معزولة، "فكثريون هنا مثلي يتكّفل جريانهم 

اأو اأقاربهم باحتياجات عوائلهم".
انخ����راط  جميعه����م،  العراقي����ون،  ويثّم����ن 
ال�س����ّبان يف االحتجاج����ات م����ن اأج����ل حتقيق 

مطالب ال�س����عب وهي احل�سول على حقوقه، 
من خالل توفري اخلدمات االأ�سا�س����ية وفر�س 
العم����ل. بالن�س����بة اإليه����م، لن يتحق����ق ذلك اإال 
بتغيري الطبقة ال�سيا�س����ية احلاكم����ة برّمتها، 
وفق����ًا لل�س����عارات الت����ي يرفعونه����ا. والأّن يف 

ذلك اأهمّي����ة كربى، يحر�����س النا�س على دعم 
املحتّجني واملقيمني يف �س����احات التظاهر من 

خالل تقدمي امل�ساندة اإىل عوائلهم.
حممود الربيعي  واحد من هوؤالء، وهو ميلك 
حماّلً كبريًا لبيع املواد الغذائية يف اأحد اأحياء 

جانب الكرخ من بغداد، فيخ�س�س كميات من 
اللح����وم واالأرّز والبقوليات وال�س����كر ومواد 
اأخ����رى لت�س����ع عوائل ت�س����كن بج����وار منزله. 
يقول الهيتي  اإّن "اأرباب هذه االأ�سر اأو معيليها 
يتظاهرون يف �ساحة التحرير، بالتايل اأق�سم 
باأّنني �سوف اأ�ستمر يف رفد عوائلهم بالغذاء 
م����ا دام����وا يتفّرغ����ون لالحتجاج". ي�س����يف: 
"وعند انتهاء التظاهرات وعودة هوؤالء اإىل 
عوائلهم، فاإّن االأخرية �س����وف تبقى متمايزة 
عن �سواها و�سوف حُتظى مبعاملة خا�سة". 
ويوؤك����د الهيتي: "ل�س����ت الوحيد الذي اأحتّمل 
مثل ه����ذه امل�س����وؤولية، فكث����ريون يفعلون ما 
اأفعل����ه واأك����ر. واأعرف جّت����ارًا ومي�س����ورين 
تكّفلوا باحتياجات مثل هذه العوائل. هوؤالء 
ال�س����ّبان يتظاهرون من اأجلن����ا جميعًا ولي�س 

من اأجل م�سلحتهم فح�سب".
ال يقت�س���ر االأم���ر عل���ى ذل���ك، فثّم���ة �س���ائقو 
�س���يارات اأجرة ك���ر باتوا ال يتقا�س���ون اأّي 
اأب���دال لق���اء تو�س���يل ال�س���ّبان اىل �س���احات 
االحتجاج، ال �سّيما �ساحة التحرير. بالن�سبة 
اإىل ه���وؤالء، فاإّن���ه من العي���ب ا�س���تيفاء اأجر 
منهم ال بل هو اإهانة لوطنّية ال�سائق، فهوؤالء 
يدافع���ون ع���ن حّقه. م���ن جهة اأخ���رى، يقول 
قا�س���م ال�ساعدي من �س���كنة مدينة ال�سدر ،  ، 
اإّن "معظم املواطني���ني  يحّثون على التكافل 
االجتماع���ي وم�س���اعدة العوائ���ل املحتاج���ة 
الت���ي يتف���ّرغ اأبناوؤها لالحتجاج. وي�س���يف 
اأّن "�س���بابنا الي���وم يخو�س���ون معرك���ة اإمّنا 
فيه���ا  �س���الحهم  معرك���ة  ه���ي  اآخ���ر،  ب�س���كل 
ال�س���مود والكلمة. اأّما نحن، فيتوّجب علينا 
دعمهم من خالل م�س���اندة عوائلهم". وكّل ما 
�س���لف لي�س اإال حماوالت ياأتي بها مواطنون 
عراقيون لدع���م مواطنني اآخرين اأخذوا على 
عاتقهم تبّني مطالبهم واإي�س���ال �سوتهم اإىل 

املعنيني.

 زيد �سامل

خ���الل االأ�س���هر الثالث���ة املا�س���ية الت���ي ت�س���هد 
احتجاجات متوا�س���لة �س���د النظام ال�سيا�سي 
وق���ع  الع���راق،  يف  واالأح���زاب  احلاك���م 
ال�س���حافيون حتت تهدي���ٍد اأدى اإىل مطاردتهم 
وا�س���طر بع�س���هم اإىل اللجوء اإىل اأماكن اأكر 
اأمنًا من بغداد وحمافظات الو�سط واجلنوب، 
والهج���رة موؤقت���ًا اإىل اإقليم كرد�س���تان وتركيا 
واالأردن، وم���ن مل يخرت الهروب وقع �س���حية 

االغتياالت التي ينّفذها امل�سلحون. 
ظّلت و�س���ائل االإع���الم يف الع���راق والعاملون 
فيها من مرا�س���لني وحمرري���ن ومقدمي برامج 
واجلماع���ات  للملي�س���يات  هدف���ًا  وغريه���م 

اأعقب���ت  الت���ي  ال�س���نوات  طيل���ة  االإرهابي���ة 
االحت���الل االأمريكي ع���ام 2003، لكن اجلرائم 
التي تطاول �س���حافيني ترتفع تارة وترتاجع 
اأخرى، اإال اأنها حتدث عادة من دون اأي اهتمام 
حكوم���ي، ال�س���يما اأن التحقيق���ات الت���ي تعلن 
عنها ال�س���لطات االأمنية يف البالد ال ت�س���ل اإىل 

اأي نتيجة وال حتا�سب اأحدًا.
اجلمع���ة  م�س���اء  الب�س���رة،  مدين���ة  و�س���هدت 
املا�س���ية  مقتل املرا�س���ل ال�س���حايف اأحمد عبد 
ال�س���مد، بع���د تلّقيه اأكر من ثالث ر�سا�س���ات 
ا�س���تقرت يف ج�س���ده، وامل�س���ور �س���فاء غايل 
بثالث ر�سا�س���ات اأخ���رى، فيما ف���رَّ القتلة كما 
كل م���رة اإىل موقعهم ال���ذي ال يعرفه اأحد. لكن 
اأ�س���ابع االته���ام ت�س���ري اإىل اأنه���م ينتمون اإىل 

ف�س���يل م�س���لح مرتب���ط باإي���ران �س���بق تورطه 
بجرائ���م مماثل���ة يف الب�س���رة وم���دن جنوبي 
العراق والعا�سمة بغداد، وهي اجلهات نف�سها 
الت���ي متار�س التخويف وعملي���ات االختطاف 
لنا�س���طني عراقي���ني وحمتج���ني، ب�س���بب رفع 
يف  وتدخالته���ا  الإي���ران  مناه�س���ة  �س���عارات 

البالد.
وتب���دو حادث���ة اغتيال عبد ال�س���مد �س���بيهة 
باغتي���ال الروائي عالء م�س���ذوب والنا�س���ط 
فاه���م الطائ���ي، اإذ متت بوا�س���طة م�س���لحني 
جمهول���ني على دراجة ناري���ة، وهو ما اأكدته 
م�س���ادر من الب�س���رة مبينة اأّن "عبد ال�سمد 
كان قد تلقى ع�سرات التهديدات خالل االأ�سهر 
الثالثة املا�س���ية ب�س���بب تغطيته للتظاهرات 

يف املدين���ة، ودعم���ه االإعالمي له���ا، اإال اأنه مل 
يتعامل مع التهديدات بجدية".

وبع���د االغتي���ال، دان���ت "املفو�س���ية العلي���ا 
حلق���وق االإن�س���ان يف الع���راق"، يف بي���ان، 
"كاف���ة اأ�س���كال العنف واالغتي���ال واخلطف 
والنا�س���طني  املتظاهري���ن  تط���اول  الت���ي 
وال�س���حافيني. وطالب���ت نقابة ال�س���حافيني 
العراقيني، ال�س���لطات االأمنية، بالك�س���ف عن 

اجلناة ومالحقتهم وتقدميهم اإىل العدالة.
ال�س���لطات  اأن  عراقي���ون  مراقب���ون  وي���رى 
االأمني���ة والف�س���ائل امل�س���لحة متار����س قمعًا 
غري حمدود جتاه حرية االإعالم وال�س���حافة 
يف الب���الد، خ�سو�س���ًا اأن احلكومة كانت قد 
ق���ررت، عل���ى خلفي���ة ان���دالع التظاهرات يف 
البالد يف ت�س���رين االأول املا�سي، اإغالق عدد 
من القنوات الف�سائية، و�سنت حملة وا�سعة 
للت�س���ييق على احلريات وحماوالت التعتيم 
االإعالمي، وكذلك حجبت االإنرتنت الأكر من 
20 يوم���ًا، ُع���زل فيها العراقي���ون عن العامل. 
وت�سّمن القرار العراقي اإغالق ثماين قنوات 
ف�س���ائية وحملي���ة، وتوجيه اإن���ذارات حادة 
اللهج���ة اإىل حمط���ات اأخ���رى، فيم���ا اعتق���ل 

ع�سرات ال�سحافيني ثم اأفرج عنهم.
م���ن جهة ثاني���ة، ب���نيَّ رئي�س "جلن���ة حقوق 
اأر�س���د  العراق���ي،  الربمل���ان  يف  االإن�س���ان" 
ال�س���احلي، اأن "ال�س���لطات االأمنية ال جتيب 
على اأ�سئلة العراقيني وجلان حقوق االإن�سان 
واملنظم���ات املدني���ة يف الب���الد، ب�س���اأن قت���ل 
بفت���ح  وتكتف���ي  والنا�س���طني،  االإعالمي���ني 
حتقيقات �س���رعان ما ت�سبح من التاريخ، من 
دون القب�س على اأو حما�س���بة اأي متورط"، 
اأن  "االحتج���اج"  م���ع  ات�س���اٍل  يف  موؤك���دًا 
اأن تهتم مبلف االغتياالت  "احلكوم���ة عليها 
ومعاقب���ة امل�س���وؤولني عنه���ا، كم���ا حما�س���بة 
ال�س���باط والعنا�س���ر االأمنية املتهاونة جتاه 
ه���ذه اجلرائ���م. وم���ن دون ه���ذه املعاجل���ات 
فاإن االحتجاجات �س���تكون غا�سبة اأكر، الأن 
القتل يف�سل اأمام العراقيني يف اإرجاعهم اإىل 

منازلهم". 
من جانبه، اأ�س���ار املرا�سل ال�سحايف، حميي 

ال�سيا�س���ية  "اجله���ات  اأن  اإىل  االأن�س���اري، 
التي متتلك اأذرعًا م�س���لحة، وت�س���ررت بفعل 
االأول  املته���م  ه���ي  ونتائجه���ا،  التظاه���رات 
لل�س���حافيني  ا�س���تهداف  م���ن  يح���دث  فيم���ا 
يق���ف  قلم���ًا  ميتل���ك  م���ن  وكل  والنا�س���طني، 
مع مطال���ب ال�س���عب املحتج ي�س���نفه النظام 
ال�سيا�س���ي عدوا. ولعل املن�س���ات احلكومية 
وال  كان���وا  الر�س���ميني  متحدثيه���ا  وحت���ى 
يزال���ون مثااًل ملا تتناوله اأقالمهم واأل�س���نتهم 
من حتري����س واتهام لهذه الفئة"، مو�س���حًا 
ل� "االحتج���اج" اأن "احلكوم���ة العراقية هي 
اخلا�س���ر االأكرب من ثورة ال�س���ارع، وبالتايل 
ف���اإن ال�س���حافة متثل عن�س���رًا مهم���ًا يف دعم 
ا�س���تمرارية زخ���م االحتج���اج، وه���ذا ي�س���ر 
مب�س���الح احلكوم���ات املحلي���ة اأو املركزي���ة، 

لذلك تتغا�سى عن التحقيق يف اجلرائم". 
ويف ال�س���ياق نف�س���ه، لفت املحرر ال�سحايف 
"اأغل���ب  اأن  اإىل  نبي���ل،  اأحم���د  العراق���ي، 
ال�س���حافيني، اإن مل يكونوا جميعهم، هم من 
النا�س���طني البارزين يف التظاه���رات، وكان 
له���م دور كب���ري يف نق���ل االأح���داث واإي�س���ال 
االأخب���ار اإىل الراأي الع���ام واملجتمع الدويل 
من عمليات قتل وقم���ع للمحتجني، وبالتايل 
�س���رورة  ت���رى  امل�س���لحة  اجلماع���ات  ف���اإن 
ت�س���فية ه���وؤالء، م���ع العل���م اأن التظاه���رات 
ت�س���هد زخمًا كبريًا وغ�س���بًا اإ�س���افيًا بعد كل 
عملي���ة اغتي���ال"، م�س���يفًا ل�"االحتج���اج" اأن 
"احلكوم���ة ال توف���ر احلماي���ة الأي اأح���د، ال 
لل�س���حافيني وال لغريه���م، يف ظ���ل انت�س���ار 
ال�س���الح بي���د امللي�س���يات التي ت�س���يطر على 
املل���ف االأمني يف اأغلب املحافظات، وتتحرك 

بهويات و�سيارات تابعة للدولة". 
وت�سهد مناطق خمتلفة يف العراق تظاهرات 
غري م�سبوقة منذ عام 2003، احتجاجًا على 
تردي االأو�ساع وانت�س���ار الف�ساد، والتدخل 
االإي���راين يف ال�سيا�س���ة الداخلي���ة للع���راق. 
وقد اأ�س���فر عنف القوات االأمنية وامللي�سيات 
يف قم���ع املحتج���ني ع���ن �س���قوط قرابة 600 
قتي���ل وجرح اأكر من 25 األف مواطن، جراء 

اإطالق الر�سا�س احلي على املتظاهرين.

القاتل املجهول" يعرفه الكّل ، لكن ل اأحد يحا�صبه 

عوائل ومواطنون ي�ساندون المحتجين

الوطني ل��ل��ت��الح��م  من���وذج  ال��ت��ح��ري��ر  ���ص��اح��ة 
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الثورة عندما تكون حقًا.

 زهري كرمي 

يف الت�س����دي لفك����رة الث����ورة، يكتب جان 
جاك رو�سو عن طرفني يف عالقة اجتماعية 
هما احلكومة وال�س����عب، بينهما ماي�سميه 
العقد، يقول: ن�ساأْت �سلطٌة حتكم وحمكوم 
يطي����ع، بينهم����ا عقد اجتماع����ي يفر�س اأن 
يق����وم كل منهما بواجبه، ف����اإذا اأخلَّ طرٌف 
بواجب����ه ح����َق لالآخر ف����ك العق����د بالثورة. 
ويالح����ظ باأن مف����ردة مطيع، حتم����ل بعدًا 
�س����لبيا ل����وال وج����ود العق����د، فاللطاعة هنا 
له����ا عالق����ة ب�س����فحة الواجب����ات ولي�����س 
بال�س����كوت عن اخللل، وعلى ال�س����لطة هنا 
الت�سرف مبوجب تلك االتفاقات التي وّقَع 
عليه����ا الطرف����ان ليلتزم ال�س����عب بالطاعة. 
يتحدث ع����ن الواجب����ات، واجب ال�س����عب 
وه����و من����ح التفوي�س لل�س����لطة وااللتزام 
باحرتامه، بينما واجب ال�سلطة هو تنفيذ 
العق����د. ت�س����دى  وحماي����ة االتفاق����ات يف 
اأي�س����ًا يف هذه ال�سذرة املكثقة عن اخللل. 
ومن الوا�س����ح اإن اخلل����ل يجيء دائمًا من 
ال�س����لطة باعتباره����ا مالك����ة للق����وة املادية 
واحلا�س����لة على التفوي�س بالت�سرف من 
ال�س����عب واحلامية لبنود العقد. يتكلم عن 
الثورة يف النهاي����ة باعتبارها حقًا ولي�س 
مزاجًا فو�سويًا، الأن العالقة بني الطرفني 
مبنية على اأ�سا�س توافقات مثبتة يف عقد، 
واأن جتاوز ال�سلطة على عنا�سر التوافق 
مينح ال�سعب احلق بالثورة، والتي تعني 
اإ�س����تبدال ال�س����ريك االجتماع����ي، واإع����ادة 

العقد اىل �سورته قبل العبث به
م�س����لحة  ينا�س����ب  مب����ا  بن����وده  وتغي����ري 
ال�س����لطة، الطرف الذي اأح����دث اخللل يف 

العالقة.

 متابعة االحتجاج 

يعقد الربمل����ان العرب����ي، ي����وم االأربعاء 
املقبل، جل�س����ة يف العا�س����مة امل�س����رية 
القاهرة، ملناق�س����ة عدد من املو�سوعات 

بينها امللف العراقي.
وبح�سب بيان للمكتب االإعالمي للربملان 
العربي، اطلعت علي����ه  االحتجاج اأم�س 
االح����د ، ف����اإن “رئي�س الربمل����ان العربي 
م�سعل بن فهم ال�سلمي �سيرتاأ�س جل�سة 
الربملان الثانية من دور االنعقاد الرابع، 
بح�سور رئي�س جمل�س النواب يف ليبيا 
عقيلة �س����الح والتي �س����تلقي كلمة اأمام 
الربمل����ان العربي عن اآخر التطورات يف 

ال�ساأن الليبي”.
واأ�ساف اأنه “من املقرر اأي�سًا اأن تناق�س 
اجلل�س����ة تطورات االأو�س����اع امل�ستجدة 
يف الع����راق يف ظل تزاي����د اأعداد القتلى 
واجلرحى من املتظاهرين ال�سلميني”.

“الربمل����ان  اأن  اإىل  البي����ان،  واأ�س����ار 

القوان����ني  م����ن  ع����ددًا  اأي�س����ا  �سي�س����در 
العربي����ة املوح����دة والوثائ����ق والروؤى 
الت����ي �س����تناق�س يف  الربملاني����ة املهم����ة 
جل����ان الربملان العربي وترفع للجل�س����ة 
العام����ة لالعتم����اد، وعلى راأ�س����ها وثيقة 
االأم����ن املائ����ي العرب����ي، وثيق����ة تطوير 
التعلي����م يف الع����امل العرب����ي، والقانون 
العرب����ي املوحد حلف����ظ االآث����ار العربية 
وحمايته����ا وقان����ون النق����ل يف الع����امل 

العربي”.
العرب���ي  الربمل���ان  جل�س���ة  و�ست�س���بق 
الدائم���ة،  االأرب���ع  اللج���ان  اجتماع���ات 
�س���تناق�س  حي���ث  الثالث���اء،  غ���د  بع���د 
جلنة ال�س���وؤون اخلارجية وال�سيا�سية 
واالأم���ن القومي عددًا من املو�س���وعات 
املطروحة على ج���دول اأعمالها واأهمها 
يف  واالأمني���ة  ال�سيا�س���ية  التط���ورات 
ال���دول العربي���ة، خا�س���ة ف���ى �س���وريا 
واليمن ولبنان، وم�سروع وثيقة االأمن 

املائي العربي

احتجاجات العراق تت�صدر اأعمال اجتماع عاجل للربملان العربي

  متابعة االحتجاج 

ن�سر نا�سطون م�ساهد من داخل خيم امل�سعفني 
يف كربالء تبنّي �س���قوط �سحايا يف حملة قمع 

جديدة �سد املتظاهرين.
واأظه���ر فيدي���و �س���ّوره متظاه���رون بكامريا 
هواتفهم النقالة، �سابًا ت�سيل الدماء من راأ�سه 
فيما يحاول زمالوؤه اإ�سعافه، ومل تتوفر حتى 

االآن معلومات حول حالة ال�ساب، فيما ترددت 
اأنب���اء يف �س���احة الرتبية و�س���ط كرب���الء عن 

�سقوط جرحى وقتلى.
كم���ا نفذ جمهول���ون عملية اغتيال ل�س���اب اآخر 
يف اأح���د اأحي���اء املدينة قبل �س���اعات، دون اأن 
ي�سدر تعليق من ال�س���لطة املحلية اأو اجلهات 

االأمنية.
من جانبها ردت قيادة �سرطة كربالء على اأنباء 
اأنت�س���رت على مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي 
وبع����س القن���وات االإخباري���ة مفاده���ا وجود 
ح���ادث قت���ل ملتظاه���ري كرب���الء اأم����س االأول 
بي���ان  يف  ال�س���رطة  قي���ادة  واأك���دت  ال�س���بت 

ت�سلمت االحتجاج ن�سخة منه ان "ما ن�سر هي 
اأخب���ار غري دقيق���ة، واإن ما ح�س���ل هو اطالق 
نار من قبل اأ�س���خا�س مدنيني جمهولني داخل 
املتظاهري���ن يف �س���احة الرتبية مم���ا اأدى اىل 
اإ�سابة ثالثة اأ�س���خا�س اأحدهم اإ�سابته بليغة 
بالراأ����س والزال���ت التحقيقات جاري���ة ملعرفة 

مالب�سات احلادث".
واالأجه���زة  ال�س���رطة  "قي���ادة  ان  واأو�س���حت 
االأمني���ة كافة ه���ي مكلفة بحماي���ة املتظاهرين 
والنا�س���طني واأهايل املدين���ة والزائرين، واأن 
االأم���ن واالأم���ان ال يكتمل اإال بتع���اون اجلميع 
وت�س���افر اجلهود". فيما وجه رئي�س الوزراء 

العراقي امل�س���تقيل، ع���ادل عبد امله���دي، اأم�س 
االأح���د، بت�س���كيل جلن���ة حتقي���ق با�س���تهداف 

املتظاهرين يف حمافظة كربالء.
وق���ال الناط���ق با�س���م القائ���د الع���ام للق���وات 
امل�س���لحة الل���واء عب���د الك���رمي ، اإن "جمموعة 
اإجرامي���ة قام���ت با�س���تهداف املتظاهري���ن يف 
كرب���الء مم���ا ت�س���بب باإ�س���ابة 3 متظاهري���ن 

بجروح".
واأ�س���اف اأن "القائ���د الع���ام للقوات امل�س���لحة 
م���ن وزارة  بت�س���كيل جلن���ة حتقيقي���ة  وج���ه 
الداخلية الإلقاء القب�س على اجلناة وتقدميهم 

للعدالة".

من كربالء: ليلة 
قمع جديدة..

م��ص�اه�د "ق�ا�ص�ي��ة"

 و�سام املو�سوي 

�س���فاء كامل �س���اب م���ن الرميثة هو 
وعدد من ال�سبان معه ن�سبوا خيمة 
اإعت�س���ام الرميث���ة من���ذ بداي���ة  يف 
االإعت�سام هذه اخليمة لي�ست خيمة 
فق���ط ب���ل تاأ�س�س���ت لتك���ون مكتب���ة 
للقراءة ل���كل من يع�س���قون القراءة 
 ، العظيم���ة  االإعت�س���ام  اأج���واء  يف 
�س���فاء كانت لديه دراجة ت�سمى يف 
لهجتنا ) زنبور( كانت هي و�س���يلته 
الوحيدة التي ت�س���اعده بنقل الكتب 

من املتربعني اىل املكتبة اخليمة
الت���ي اطلق���وا عليه���ا ا�س���م )خيم���ة 
حقيق���ي  �س���باب  �س���فاء   ) اأكتوب���ر 
يح���ب الع���راق كما اأ�س���دقائه الذين 
�ساعدوه ومنهم موؤمل ابن �سديقي 
�سعد الطيار هذا الرجل الثمني الذي 
يرت���دي العمامة م���ن اأجل ال�س���دق 
واالإعت���دال ، واأي�س���ًا هن���اك �س���اب 
ثالث مع �س���فاء وموؤم���ل وهو مهند 
ال�س���يف ال���ذي ال يق���ل جه���دًا عنهما 
، �س���فاء طال���ب يدر����س يف جامع���ة 
ي���داوم  مل  ل���الآن  وه���و  القاد�س���ية 

وم�ساند لثورتنا الأنه عراقي حقيقي 
، لك���ن املزع���ج يف االأم���ر اأن �س���فاء 
اأ�س���اع دراجته قبل اأ�س���بوعني لكن 
ال�س���يء الذي يدعو للتكاتف الثمني 
من اأج���ل حقيقة وهدف االإعت�س���ام 
العظي���م ، باالأم�س عندما دخلت اىل 
�ساحة االإعت�سام م�ساًء اأتاين �سفاء 
وق���ال يل اأ�س���تاذ و�س���ام تع���ال لدي 
مفاجئة ل���ك ...فذهبت معه اىل باب 
خيمة اأكتوبر املكتبة فقال انظر اىل 

هذه الدراجة هل هي جميلة ؟
قل���ت ل���ه بلهجتن���ا ) تخب���ل ( فق���ال 

)كل�س عظيمة وعجبتني ( .
ق���ال مل ت�س���األني م���ن اأي���ن اأتت هذه 

الدراجة ؟
قل���ت ل���ه بلهجتن���ا اأنت مو �س���اعت 

دراجتك قال نعم �ساعت
فقلت له اذن من اأين لك هذه ؟

فق���ال وهو يبت�س���م بكامل �س���عوره 
اجلميل وقتها

ه���ذه الدراج���ة بعد اأن ن�س���رت خرب 
�سياع دراجتي

ق���ام البع�س من ال�س���باب يف بع�س 
حمافظات العراق دون علمي طبعًا

ل�س���راء ه���ذه  بجم���ع مبل���غ بينه���م 
الدراجة يل !!!

والي���وم عن���د الغ���روب جلبوها يل 
اىل باب خيمتي !

فنظ���رت له مذهواًل على هذه الروح 
الت���ي يحمله���ا ال�س���باب العراقيون 

االأ�سالء جتاه بع�سهم !
هذه الروح التي �ست�سحق كل غبي 
موؤدلج وعميل على ح�ساب وطنيته
هذه ال���روح التي خرج���ت من اأجل 
اأن تفي����س حًب���ا من اأجل م�س���تقبل 
م�س���رق رغ���م اأن���ف ه���ذه احلكومة 

القاتلة .
يع���رف  ك���ي  ه���ذه احلادث���ة  ان�س���ر 

البع�س اأن املتظاهرين
ال يقودهم �س���وى حر�سهم الوطني 
وبهمة ه���ذا التكات���ف العظيم الذي 

بينهم ،
مرح���ى للعراقي���ني ال�س���باب ول���كل 

االأعمار من الثائرين �سد الظلم
منذ ثمانني يومًا ،

مبثل �س���فاء واأ�س���دقائه نواجه كل 
ال���ذي  ب�س���لميتنا و�س���ربنا  الظل���م 

�سيتعلم منه كل العامل .

في الرميثة .. �صاب ين�صب خيمة لالحتجاج  

 متابعة االحتجاج 

حمافظ���ة  يف  الطلب���ة  م���ن  املئ���ات  تواف���د 
الديوانية،اأم�س االأحد، اإىل �س���احة ال�س���اعة 
و�س���ط مدينة موؤكدين ا�س���تمرار اال�س���راب 
الطالبي، ورف�س دعوات العودة اإىل مقاعد 

الدرا�سة من دون حتقيق املطالب ال�سعبية.
وذك���ر مرا�س���ل  االحتج���اج اأم����س االحد  اإن 
الديواني���ة،  ملتظاه���ري  ان�س���موا  الطلب���ة 
رافعني �س���عارات راف�س���ة للف�س���اد ومطالبة 

باحلقوق.
واأفاد م�س���در اأمني م���ن حمافظة الديوانية،   
ب���اأن ممثلي خي���م االعت�س���ام والتظاهر يف 
املحافظة قرروا ا�ستمرار اال�سراب واإغالق 

الدوائر احلكومية.
وق���ال امل�س���در   اإن “ممثل���ي خي���م التظاهر 
واالعت�س���ام يف الديوانية، قرروا ا�ستمرار 
اال�س���راب، واإغالق الدوائ���ر احلكومية يف 

املحافظة، عدا ال�سحية واخلدمية”.
يف  متظاه���رون  اأعل���ن  اآخ���ر،  جان���ب  م���ن 
الديوانية عن ت�سكيل “فوج مكافحة الف�ساد” 
هدفه ا�س���ناد املطالب ال�س���عبية وت�س���خي�س 
الدوائ���ر احلكومية املتهمة بق�س���ايا ف�س���اد، 
واإبالغ اجلهات الرقابية ملحا�سبتهم، واتخاذ 

بح�س���ب  بحقه���م،  القانوني���ة  االإج���راءات 
متظاهرين. وت�سهد حمافظة الديوانية، منذ 
ال� 25 م���ن ت�س���رين االأول 2019، تظاهرات 
واحتجاج���ات تزامنًا مع تلك امل�س���تمرة يف 
العا�س���مة بغداد وبقية املحافظات الو�سطى 
واجلنوبية، وتخلله���ا قطع الطرق، واإغالق 

الدوائر احلكومية.

امت���دادًا  االأخ���رية،  التظاه���رات  وتعت���رب 
لالحتجاج���ات الت���ي انطلقت مطلع ت�س���رين 
املئ���ات،  ا�ست�س���هاد  اىل  اأدت  والت���ي  االأول 
واإ�سابة االآالف بني �سفوف القوات االأمنية 
واملتظاهري���ن، يف املحافظات التي �س���هدت 

التظاهرات. 
ي�سار اإىل اأن �ساحة ال�ساعة و�سط الديوانية، 

اأعلنت ا�س���تمرار التظاه���ر واإغالق الدوائر، 
ع���دا اخلدمي���ة منها، وا�س���تمرار االإ�س���راب 
م���ن قب���ل املوظفني وطلب���ة اجلامع���ات، يف 
حني ا�س���تاأنفت املدار����س االبتدائية دوامها 
االعتي���ادي بع���د اتف���اق عقد ب���ني املحتجني 
من جه���ة، ومديرية تربية املحافظة من جهة 

اأخرى.

جولة احتجاجية طالبية جديدة في الديوانية و"فوج لمكافحة الف�صاد"

 متابعة االحتجاج 

اأ�س���يب الع�س���رات من املحتج���ني يف حمافظة 
وا�س���ط ، اأم����س االأح���د ، بقنابل الغاز امل�س���يل 
للدم���وع خ���الل تظاهرة غا�س���بة ق���رب جامعة 

وا�سط و�سط الكوت.
وذك���ر م�س���در حمل���ي ، اأن “بع����س اجله���ات 
حاولت فر�س ال���دوام على الطلبة يف الكليات 
واجلامع���ات يف حمافظة وا�س���ط، واجبارهم 
عل���ى الع���ودة اىل مقاع���د الدرا�س���ة ب���اأي ثمن 
ممكن، بهدف اإف�سال اال�سراب يف املحافظة”. 
عل���ى  ردوا  “املتظاهري���ن  اأن  امل�س���در  وب���ني 

هذه املح���اوالت، التي اتهم���وا اأحزابًا متنفذة 
بالوق���وف خلفه���ا، عرب غل���ق الط���رق ورف�س 
اإجب���ار الطلبة عل���ى الدوام، واأكدوا ا�س���تمرار 
اال�س���راب حل���ني حتقي���ق مطال���ب املحتج���ني 
برحي���ل الطبق���ة ال�سيا�س���ية احلالي���ة، ورف�س 
اأي مر�س���ح منهم لتويل رئا�سة احلكومة، خلفًا 

للم�ستقيل عادل عبداملهدي”.
واأ�سار امل�س���در، اإىل اأن “القوات االأمنية ردت 
على املتظاهري���ن باإطالق قنابل الغاز امل�س���يل 

للدموع ما اأ�سفر عن اإ�سابة الع�سرات”.
وق���د اأف���ادت م�س���ادر اأمني���ة بارتفاع ح�س���يلة 
امل�س���ادمات قرب مبنى جامعة وا�س���ط اإىل 59 

م�سابًا، بينهم 48 عن�سرًا يف ال�سرطة.
وم�س���اء اأول اأم����س ال�س���بت، وبينم���ا و�س���ل 
عدد كب���ري من املحتج���ني اإىل �س���احة التظاهر 
و�س���ط كربالء، اأفاد نا�س���طون مدنيون بتجدد 

اال�ستباكات بينهم وبني القوات االأمنية.
كم���ا اأك���دت املعلوم���ات �س���قوط قتي���ل وع���دد 
م���ن اجلرح���ى، بع���د اأن ا�س���تخدمت الق���وات 
احلكومية القنابل امل�سيلة للدموع والر�سا�س 

احلي.
واأفاد النا�س���طون اأن املحتجني قطعوا طرقات 

رئي�سة وج�سورًا.
م���ن جهته���ا اأعلن���ت املفو�س���ية العلي���ا حلقوق 

م�س���ابًا   52 �س���قوط  االأح���د،  االإن�س���ان،اأم�س 
ب�س���دامات بني متظاهرين وق���وات اأمن يف 
حمافظت���ي وا�س���ط وكرب���الء. وذك���ر بي���ان 
للمفو�سية تلقت االحتجاج  ن�سخة منه  اأم�س 
االحد ، “ناأ�س���ف لت�س���اعد االحتجاجات يف 
حمافظتي وا�سط وكربالء و�سقوط اإ�سابات 
بني املتظاهرين والقوات االأمنية”.واأ�ساف 
البي���ان، اأن “املفو�س���ية وثق���ت �س���قوط 4٦ 
م�س���ابًا قرب جامعة وا�سط  و٦م�سابني يف 
�ساحة زيد/ حمافظة كربالء من املتظاهرين 
والق���وات االأمني���ة ب�س���بب الت�س���ادمات بني 

اجلانبني”.

�سدامات وعنف �سد املتظاهرين اإثر احتجاجات غا�سبة قرب جامعة وا�سط  

حقوق الإن�صان: اإ�صابة 52 �صخ�صًا ب�صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن 
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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

عامر موؤيد

تتوا�سل مظاهر االحتجاج ال�سلمي يف خمتلف 
املحافظ����ات العراقية بفعالي����ات عدة بني احلني 
واالآخر لتعطي ر�س����الة ب�س����لمية ما خرج الجله 
املحتج����ون. معظم املحافظ����ات املحتجة نظمت 
ماراثون �س����ارك فيه ال�سباب والبنات واالأطفال 

ف�سال عن بطوالت ريا�سية متنوعة.
م�س����ريات الدراج����ات الهوائي����ة هي اي�س����ا من 
اأ�سكال االحتجاج ال�س����لمي ال�سيما وان �سائقي 
الدراجات رفعوا �سعارات عدة دلت على مطالب 
املتظاهرين. يف �ساحة التحرير نظم الع�سرات 
م�س����رية بالدراج����ات الهوائي����ة طافت ال�س����احة 
واأي�س����ا املناطق القريب����ة منها والت����ي يتواجد 

فيها املعت�سمون. 
ه����ذه املب����ادرة الت����ي رف����ع خالله����ا امل�س����اركون 
�س����عارات "نري����د وطن، �س����لمية، الوع����ي قائد" 
الذي����ن متن����وا  املعت�س����مني  ا�ستح�س����ان  الق����ت 

امل�ساركة لكنهم الميتلكون الدراجات الهوائية.
يق����ول ابراهيم حمم����د احد امل�س����اركني يف هذه 
امل�س����ابقة يف حديثه ل�)االحتجاج( ان "املظاهر 
ال�سلمية املختلفة التي تنظم يف �ساحة التحرير 
ب����ني احل����ني واالخر م����ن ال�س����رورة امل�س����اركة 

فيها"0
وا�س����اف حممد ان هذه املبادرات تنقل ر�س����الة 
واعي����ة باأهمي����ة االحتج����اج وكذل����ك توؤكد على 
�س����لميته وعدم اللجوء اىل اأ�سلوب العنف رغم 
ما ح�س����ل من قمع بح����ق املحتجني يف خمتلف 

املحافظات العراقية"0
وا�س����ار اىل ان املعت�سمني يف �س����احة التحرير 
كانت م�س����اعر الفرح وا�س����حة عليهم عند روؤية 
تط����وف  وه����ي  الهوائي����ة  الدراج����ات  م�س����رية 

ب�ساحة التحرير0 
 الفعالي����ات املدني����ة االأخ����رى متواجدة ب�س����كل 
يوم����ي يف �س����احة التحرير فحم����الت التنظيف 
م�س����تمرة  الطلب����ة  الغال����ب  يف  يقوده����ا  الت����ي 

يوميا.
اي�س����ا فان نفق �سارع ال�س����عدون ا�سبح بازارا 
ثابتا تباع فيه مقتنيات �سممت من اجل الثورة 
كمج�س����م �س����احة التحري����ر او املطع����م الرتك����ي 

وغريها .
اخلي����م  يف  منت�س����رة  االأخ����رى  ه����ي  املكتب����ات 
املختلف����ة وهن����اك ق����راءة جماعية بني �س����فوف 

املعت�سمني حتدث بني احلني واالخر.
زياد رائد -معت�سم يف �ساحة التحرير يقول يف 
حديثه ل�)االحتجاج( ان "هذه املظاهر ال�سلمية 
تزيد من زخم املحتجني وتواجدهم يف �س����احة 

التحرير"0 
وا�س����اف ان "ال�س����احة بحاجة ما�س����ة اىل مثل 
ه����ذه الفعالي����ات التي من �س����اأنها زي����ادة الوعي 

ال�سعبي باأهمية االحتجاج ال�سلمي"0
وا�س����ار اىل ان "اجلميع م�س����مم على البقاء يف 
الثورة حل����ني حتقيق املطالب ب�س����كل كامل من 

قبل اجلهات املعنية".

 ما�س القي�سي

ي�سف  كما  عابر" هو  "حلم 
نف�سه، "�ساعي الريد 

الذي ال يحمل ر�سائل اىل 
احد"، حمل اجمل ر�سالة 
اىل الوطن، حني اخرتنا 

�سطور حكايته ان الروح 
التي خلقت ثائرة مل تولد 

عبثا بل كانت متوجة 
باأعظم الق�س�س التي 

تطرق م�سامعنا وتلوح يف 
افق ب�سريتنا، لعلنا ن�سحو 

يوما من غفلتنا لنعي 
حقيقة اجماد االر�س ومن 

ي�سعى يف بقائها.  

احم���د كرمي كاظم احللف���ي، من مواليد 
1994/12/1، م���ن اه���ايل حي طارق 
الواق���ع يف مدين���ة ال�س���در يف بغداد، 
اكم���ل درا�س���ته الثانوية وح�س���ل على 
�س���هادة البكالوريا بفرعه���ا العلمي، ثم 
توقف ب�سبب ظروف مادية خارجة عن 
ارادت���ه، ما منعه من االلتح���اق بالكلية 
الع�س���كرية التي طاملا متنى االن�س���مام 
اليه���ا، لي�س لدي���ه عمل خا����س به، فقد 
كان يرتدد على حمل اخيه، لبيع االآي�س 

كرمي ب�سكل يومي لي�سانده. 
يهوى احمد فن ال�سعر ال�سعبي القريب 
م���ن النا����س وميار�س���ه ب�س���غف، مث���ل 
)"الليل���ة خمتلف���ة النوايا"( املنت�س���رة 
ب���ني حمبي���ه عل���ى مواق���ع التوا�س���ل 
وغريه���ا، ويقدم احم���د دوما على عمل 
اخلري، وبهذا ال�س���دد يحكي لنا بع�سا 
من تفا�س���يل حيات���ه، اخ���وه املتظاهر 
عل���ي ك���رمي قائ���ال: "كان احم���د يح���ب 
تقدمي امل�س���اعدة للغري من خالل اعطاء 
الدرو����س املجاني���ة لط���الب البكالوريا 
ع���رب و�س���ائل التوا�س���ل االجتماع���ي، 

لكل طالب �ساد�س اعدادي ال يتمكن من 
دف���ع تكالي���ف الدرو�س اخل�سو�س���ية، 
ل���روح اخ���ي  ذل���ك ثواب���ا  يع���د احم���د 
الكب���ري م�س���طفى ال���ذي ا�ست�س���هد يف 
فرتة االح���داث الطائفي���ة واختي فرح 
الت���ي راح���ت �س���حية انفج���ار يف احد 
احم���د يف  �س���ارك  الت�س���وق".  مراك���ز 
االحتج���اج ال�س���عبي ال���ذي انطلق منذ 
مطلع ت�س���رين االأول/اأكتوبر املن�سرم 
وكان من اأوائ���ل الذين اثبتوا مواقفهم 
البطولي���ة بج���دارة،  وم���ن الن�س���طاء 
املدنيني الداعمني للثورة والداعني لها، 
وعن هذا يعقب علي ك���رمي قائال: "لقد 
جتمعنا يف �س���احة التحرير ثم توجهنا 
اىل مدينة ال�سدر بعد ان حو�سرنا من 
قبل القنا�سني، يف هذه االثناء ت�سوب 
اخي احم���د يف يوم 10/1 نتيجة طلق 
مطاط���ي ا�س���ابه يف ظه���ره، جن���ا منه 
ورف����س ان يرتاج���ع رغ���م حماوالتن���ا 
ان���ا ورفاقه باإقناعه، كان يقول لنا )"اإن 
تراجعنا انا وانت وغرينا مل يتبق باب 
للث���ورة ن�س���تطيع الدخ���ول منه، يجب 
علينا جميعا ان نعطي دماًء الن ثورتنا 
هي ثورة دماء"(، فقد ا�ستمر بالتظاهر 
رغ���م ا�س���ابته ورف�س���ه باأخ���ذ الع���الج 
ال���الزم"، ث���ورة خرجت الأج���ل مطالب 
م�سروعة ودماء ال�سهداء ا�سعلت فتيلها 

ف���ال تراج���ع كم���ا يقول عل���ي م�س���تاأنفا 
حديثه: "نحن قدمنا �س���هداًء ولن نعود 
ملنازلنا حتى ن�س���رتد حقوقنا وحق كل 
دم طاهر �س���ال على ه���ذه االر�س دفاعا 

عن وطنه".
توقفت ف���رتة االحتجاج لفرتة ع�س���رة 
اي���ام كهدن���ة اثن���اء ممار�س���ة طقو����س 
الزي���ارة االربعيني���ة الت���ي كان احم���د 
احد امل�س���اركني يف  اقام���ة مواكبها يف 
كرب���الء، وبه���ذا ال�س���اأن ي�س���يف عل���ي 
بقول���ه: "كان احم���د مع���ي يف املوك���ب 
احل�سيني اذ كنا نعلق �سور �سهداء من 
رفاقن���ا الذين �س���قطوا يف حرب داع�س 
واح���داث اخ���رى متفرقة، وق���د قال يل 
حينه���ا وه���و يح�س���ر لن���ا االفط���ار)" 
�س���تعلقون  ال�س���ور  تل���ك  اىل  انظ���ر 
يل �س���ورة اك���رب منه���ا و�س���اأكون اول 
�س���هيد ي�س���قط يف يوم 25، وهذه اآخر 
خملم���ة �س���تاأكلونها من ي���دي"(، عدنا 
ال���ذي  وا�س���تيقظنا يف الي���وم الت���ايل 

ي�س���ادف 25 و�س���األني ان كنت جاهزا 
للذه���اب مع���ه، فاأجبته ب���ان لي�س هناك 
ما نخ�سره، ح�سر يل الطعام بنف�سه ثم 
خرجن���ا". كان يوما ماط���را حني خرج 
علي برفقة اخيه احم���د الذي رف�س ان 
يرت���دي معطف���ا جتنبا الإعاق���ة حتركهم 
اثن���اء الرك����س وه���م يتظاه���رون يف 

�ساحة التحرير.
وتالقين���ي  �س���تاأتي  يق���ني  عل���ى  "ك���ن 
م�س���فى  يف  ع�س���را  الثالث���ة  ال�س���اعة 
اجلملة الع�س���بية!"، هذا ما قاله احمد 
الأخيه علي قبل ان يخرج وي�س���ارك يف 
مظاه���رات اليوم املوعود الذي و�س���ل 
�س���داه انح���اء الع���امل، كما يق���ول علي 
معقب���ا: "كان يرت���دي اال�س���ود بالكامل 
اآن���ذاك حت���ى ان والدي اط���راه بعبارة 
اليوم" مت�سائال اين  " كم جميال تبدو 
�س���يذهب فقال له بانه �س���يخرج للدكان 
ليبت���اع ر�س���يدا ث���م يع���ود، طالب���ا منه 
ان ال يت�س���ل ب���ه وي�س���بب ل���ه االحراج 

ام���ام رفاقه، مرت ال�س���اعات حتى حان 
التوقي���ت الذي تنباأ به احم���د، كما قال 
علي: "كانت ال�ساعة تقريبا 3 اال خم�س 
اخللي���وي،  هاتف���ي  رن  حي���ت  دقائ���ق 
م���ن قبل غيث �س���ديق احم���د، يخربين 
ان اخ���ي ق���د ا�س���يب يف راأ�س���ه بقنبلة 
دخانية ا�س���قطته ار�سا، �سدمت فاأخي 
لي����س مم���ن يرتاجع���ون اثن���اء الطلق 
الناري بل يتقدمون دوما، لكني علمت 
بانه ا�سيب غدرا وهو يحاول االت�سال 

باأحدهم م�ستخدما هاتفه". 
يف موقف غري ان�س���اين عل���ى االطالق 
وال يلي���ق مبهن���ة الط���ب الت���ي كتب���ت 
على نف�س���ها عهدا بان تق���ف اىل جانب 
املري����س يف اي موق���ف كان، يخربن���ا 
عل���ي قائال: "و�س���لنا اىل امل�س���فى وقد 
بوا�س���طة  يتنف����س  احم���د  وقته���ا  كان 
جه���از التنف����س اال�س���طناعي، م���ا اثار 
ده�س���تي ح���ني طل���ب اخ���ي �س���جاد من 
الطبي���ب ان يزي���ل الدم���اء النازف���ة من 

ان���ف احم���د ف���كان رده �س���اعقا اذ ق���ال 
)انا ل�س���ت الل���ه! الأزيل دم���ه("، موؤكدا 
على ان بع�س االطباء ميار�سون ثقافة 
الرتهيب وقد يت�س���ببون بقتل املري�س 
يف ا�س���واأ االحوال حني يحتدم املوقف 
م���ع اه���ايل املر�س���ى!. " حتى ال�س���اعة 
املتوقفة، يكون وقتها �س���حيحا مرتني 
يف اليوم"، عنوان ا�س���افه احمد الآخر 
غالف ل�س���فحته على موقع التوا�س���ل 
االجتماعي في�س���بوك، ولو كنت هنا يا 
احمد �س���اأجيبك بقويل: "ال يا عزيزي، 
توقيته���ا  كان  توقف���ت  ح���ني  �س���اعتك 
�س���حيحا باملطل���ق و�س���تعاود النب�س 
عل���ى مدى نب�س���ات قلب الع���راق الذي 
ت�س���رف بكونك �س���هيده"، وان القنبلة 
التي مل توجعك )كما قلت( قد اوجعتنا، 
و)بغ���داد( الت���ي حلم���ت باإجنابه���ا من 
حمبوبت���ك �س���تولد مع كل طفل���ة ثائرة 
ينجبه���ا الوط���ن ح���ني يتعاف���ى قريب���ا 

بف�سلك وف�سل رفقاك االحرار.   

اأحمد كرمي، الثائر الذي قدم نف�صه قربانًا لأبيه العراق متنبئًا برحيله

 عريان ال�سيد خلف 

اأدك روحي نذر للجايب ب�سارة ..
واأورجه عله اجلروح املالهن 

چ�اره..!!!
..

ر ممحله الروح .. ياملب�ّسْ
ت امطاره غيمك عزَّ

ل اطواره؟! متى وكت الرتاده يبّدْ
ن بداره؟ متى العاي�س غريب ياأّمْ

..
انه جلرحك ع�ست جمروح

وانته بع�سر مع�ساره ... !!
دفك عينك زمانك ليل ..
ليل يريدله نطاره .. !!

موكل�سي اجلليته يطيح زجناره
وال كلمن ميوت ي�سيع تذكاره

هلبت مات جيفاره؟!
هلبت هو�سي منه ان�ك�طعت اخباره؟!

عمت عني الوجاغ املا ت�سب ناره 
!!!!...

اأدك روحي نذر 
للجايب ب�صاره

ال��ت��ح��ري��ر  ���ص��اح��ة  ال���ه���وائ���ي���ة يف  ب����ال����دراج����ات  م�����ص��رة 


