
تلقت  بيان  الوزارة يف  وقالت 
يوم  منه  ن�سخة  )االح��ت��ج��اج( 
ام�س االول االثنني اإن "وزارة 
اهتمامًا  تويل  العايل  التعليم 
ك����ب����رًا مب���و����س���وع ال������دوام 
يف  الطلبة  ينتظم  ان  واهمية 
احلكومية  اجل��ام��ع��ات  جميع 
ه��ذا  ���س��ي��م��ا يف  ال  وااله���ل���ي���ة 
م�ساعفة  يتطلب  ال��ذي  الوقت 
اجل��ه��ود وامل��واظ��ب��ة م��ن اج��ل 

تطوير واقع التعليم".
"ح�سب  اأن�������ه  واأ������س�����اف�����ت، 
االخر  اال�ستثنائي  االجتماع 
ال������وزارة  ال�������راأي يف  ل��ه��ي��ئ��ة 
وكتابها املعمم على اجلامعات 
ك��اف��ة وح�����س��ب ق���رار رق���م )5( 
من   )  9  ( امل���ادة  تطبيق  تقرر 
التعليمات االمتحانية اجلارية 
والتي   2000 ل�سنة   134 رقم 
الطالب  اع��ت��ب��ار   ع��ل��ى  تن�س 
در���س  او  م��ادة  اأي  يف  را�سبا 
 )%10( غياباته  جت��اوزت  اإذا 
ال�ساعات  من  املائة  من  ع�سرة 
اأو  م�سروع  بدون عذر  املقررة 
)15%( خم�س ع�سرة من املائة 
ب��ع��ذر م�����س��روع ي��ق��ره جمل�س 

الكلية اأو املعهد".
التعليم  "وزارة  اأن  وت��اب��ع، 
يف  الطلبة  دوام  متابعة  توؤكد 
ا�سرابا  ت�سهد  التي  اجلامعات 

من اجل ا�ستئناف الدوام واأن 
غياب  مو�سوع  تتابع  الوزارة 
الطلبة لكنها ال ت�ستطيع ارغام 
الطلبة على احل�سور وتكتفي 

ب���ات���خ���اذ اج��������راءات اداري�����ة 
وف��ق��ا ل��ل�����س��واب��ط ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات االم��ت��ح��ان��ي��ة 

اجلارية".

ام�س   اأ���س��درت  ال���وزارة  لكن، 
ب��ي��ان��ًا اآخ���ر ن��ف��ت ف��ي��ه اإ���س��دار 
من  الرغم  على  االأول  البيان، 
من�ساتها  ع���ر  ال��ب��ي��ان  ن�����س��ر 

الر�سمية.
وقالت الوزارة يف بيان النفي، 
اإنها "تنفي اإ�سدارها اإجراءات 
املتغيبني  الطلبة  بحق  اإداري��ة 
اأو  م�سروع  بعذر  ال���دوام  ع��ن 

غره".
م��ا  ك����ل  "ننفي  واأ�����س����اف����ت، 
املواقع  بع�س  موؤخرًا  اأوردت��ه 
االإل����ك����رون����ي����ة و���س��ف��ح��ات 
التي  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الر�سمي  املوقع  �سفة  تنتحل 
ن�سر  م���ا  ���س��ي��م��ا  ال  ل����ل����وزارة 
ع��ن ات��خ��اذ اج�����راءات اداري���ة 
وف��ق��ا ل��ل�����س��واب��ط ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات االم��ت��ح��ان��ي��ة 
اجلارية بحق الطلبة املتغيبني 
عن الدوام يف جامعاتهم بعذر 
ل��ل��ف��رة  ب���غ���ره  او  م�������س���روع 
املا�سية �سمن ال�سنة الدرا�سية 

."2020-2019
لكن، بعد دقائق من ن�سر البيان 
ال��ث��اين، ال���ذي رف�����س اإ���س��دار 
اأنها  ال���وزارة  اأك��دت  بيان،  اأي 

بالفعل اأ�سدرت البيان االأول.
الثالث،  ال����وزارة  ب��ي��ان  وذك���ر 
ق�سي  ال��ت��ع��ل��ي��م  "وزير  اأن 

ال�سهيل، وّجه بتجميد وايقاف 
يف  ال���راأي  هيئة  بقرار  العمل 
اجتماعها اال�ستثنائي رقم )5( 
ادارية  اج��راءات  اتخاذ  ب�ساأن 
وف��ق��ا ل��ل�����س��واب��ط ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات االم��ت��ح��ان��ي��ة 
اجلارية بحق الطلبة املتغيبني 
او  م�سروع  بعذر  ال���دوام  ع��ن 

بغره".
واأك����د امل��ك��ت��ب االإع���ام���ي، يف 
ب���ي���ان ت��ل��ق��ت )االح����ت����ج����اج( 
ن�����س��خ��ة م��ن��ه ام�������س ال��ث��اث��اء 
االج�����راءات  ج��م��ي��ع  "اإيقاف 
االدارية وال�سوابط القانونية 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات االم��ت��ح��ان��ي��ة 
اجلارية بحق الطلبة املتغيبني 
ال�������دوام يف ج��ام��ع��ات��ه��م  ع���ن 
ب��غ��ره  اأو  م�������س���روع  ب���ع���ذر 
ال�سنة  �سمن  املا�سية  للفرة 
الدرا�سية 2019-2020، ويف 
ال���وزارة  ت��وؤك��د  ال�سياق  ذات 
الطلبة  م�ستقبل  على  حر�سها 
ال��درا���س��ي  للعام  واج��ت��ي��ازه��م 
احلايل بنجاح ودون معوقات 
م�سرتهم  اك��م��ال  دون  حت��ول 

الدرا�سية".

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

ووفقًا للنا�س���ط املدين و�س���ام الغزي، 
فاإن "حم���اوالت الت�س���ويف احلكومي 
ملطالبن���ا امل�س���روعة وت�س���عيد القم���ع 
ال�س���لميني،  املتظاهري���ن  بوج���ه 
وا�س���تمرار �س���قوط القتلى واجلرحى 
يف �سفوفنا، يدفعنا باجتاه الت�سعيد"، 
م���ن املتظاهري���ن  "املئ���ات  اأن  مبين���ا، 
حترك���وا فج���ر الي���وم باجتاه �س���احة 
الط���ران، املوازية ل�س���احة التحرير، 
قطعه���ا  ومت  داخله���ا،  واحت�س���دوا 
بالكام���ل، كخط���وة ت�س���عيدية توزاي 

الت�سعيد احلكومي".
فيما �سعد متظاهرو مدينة الديوانية، 
�س���د  احتجاجه���م  الثاث���اء،  ام����س  
ال�س���لطات املحلية واحلكومة املركزية 
يف بغ���داد، م���ن خ���ال قط���ع الط���رق 

واإغاق املوؤ�س�سات احلكومية.
الطري���ق  املحتج���ني  مئ���ات  وقط���ع 
الرئي����س الذي يربط العا�س���مة بغداد 
باملحافظات اجلنوبية، مرورًا مبدينة 
اإ�س���راب  ا�س���تمر  بينم���ا  الديواني���ة، 
الطلب���ة ع���ن احل�س���ور اإىل اجلامعات 
املوظف���ون  ووا�س���ل  واملدار����س، 
اإ�س���رابهم ع���ن العم���ل حت���ى حتقي���ق 

املطالب.
باحتجاج���ات  نا�س���طون  واأو�س���ح 
الديواني���ة اأّن التظاهرات �ستتوا�س���ل 
حلني وق���ف عجلة القتل الت���ي تطاول 
النا�س���طني، واإنه���اء عملي���ات اخلطف 
والتهدي���د واالعتقال �س���د املتظاهرين 
الت���ي ت�س���اعدت ب�س���كل ملح���وظ يف 

االآونة االأخرة.
كم���ا جتم���ع متظاه���رو الب�س���رة اأمام 
عل���ى  املحافظ���ة،  ال�س���رطة يف  قي���ادة 
خلفية قيام قوة اأمنية باإنهاء االإ�سراب 

الذي نظمه طلبة جامعة الب�سرة وفتح 
اجلامعة بالقوة، ف�سًا عن اعتقال عدد 
من الطلبة مت اإطاق �سراحهم يف وقت 

الحق.

وجدد معت�س���مو �س���احة احلبوبي يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار مطالباتهم بت�س���ليم 
قتلة املتظاهرين اإىل اجلهات املخت�سة 
م���ن اأج���ل حماكمته���م وفق���ا للقان���ون، 

وال �س���يما العنا�س���ر التي فتحت النار 
متظاه���ري  عل���ى  املا�س���ي  االأ�س���بوع 
�س���احة احلبوب���ي واأحرق���ت خيمه���م، 
معري���ن ع���ن ا�س���تنكارهم للقمع الذي 

متار�سه ال�سلطات العراقية.
االإ�س���راع  اإىل  املعت�س���مون  ودع���ا 
ب�"تكلي���ف رئي����س وزراء مقب���ول م���ن 
قب���ل املتظاهرين بعيدًا ع���ن االأجندات 

اإىل  بالب���اد  ذهب���ت  الت���ي  احلزبي���ة 
الهاوية"، ح�سب راأيهم.

وكان متظاهرو ذي قار قد منحوا، يف 
ال�س���ابع من ال�س���هر احلايل، ال�سلطات 

العراقية مهلة اأ�س���بوع واحد لت�س���ليم 
قتل���ة املحتجني، حمذرين من ت�س���عيد 

يف مظاهر االحتجاج.
واأغل���ق طلبة غا�س���بون من �سيا�س���ات 
ال�س���لطات العراقية البوابة الرئي�س���ة 
جلامع���ة مي�س���ان، معلن���ني ت�س���امنهم 
مع مطالبات ت�س���ليم قتل���ة املتظاهرين 
ومطالب���ني  والب�س���رة،  ق���ار  ذي  يف 
�س���احات  مطال���ب  اإىل  باال�س���تجابة 
عل���ى  الثال���ث  وللي���وم  االحتج���اج. 
الت���وايل، يوا�س���ل طلب���ة اجلامع���ات 
التعلي���م  وزارة  اأم���ام  احتجاجاته���م 
الع���ايل والبح���ث العلم���ي يف بغ���داد، 
احتجاج���ًا عل���ى التهدي���د بف�س���لهم اإذا 
مل ينتظم���وا يف ال���دوام، كم���ا طالبوا 
ب�"ت�س���كيل حكومة م�ستقلة قادرة على 
اإنق���اذ العراق م���ن احلروب والف�س���اد 
واجلماع���ات  االأح���زاب  وهيمن���ة 
امل�س���لحة".  فيما اأكد معت�س���مو ق�ساء 
ق���ار،  ال�س���يوخ مبحافظ���ة ذي  �س���وق 
ياأت���ي  املدار����س  اإغ���اق  اأن  الثاث���اء، 

كورقة �سغط لتنفيذ مطالبهم.
تلق���ت  بي���ان  يف  املعت�س���مون  وذك���ر 
)االحتج���اج( من���ه ام�س الثاث���اء  اأنه 
اه���ايل  ملطالب���ات  وتقدي���را  "تثمين���ًا 
ال�س���هداء  واه���ايل  ال�س���يوخ  �س���وق 
بع���ودة االطفال اىل املقاعد الدرا�س���ية 
نحن امام مدير تربية �س���وق ال�سيوخ 
نعلن موافقتنا على ع���ودة الدوام اإىل 
املدار����س االبتدائي���ة كم���ا ونحن غر 
م�س���وؤولني ع���ن اي تعر����س ملدار����س 
"كان���ت  البي���ان  واأ�س���اف  الق�س���اء". 
رغبتن���ا يف فت���ح املدار����س االبتدائية 
قب���ل اأ�س���بوع م���ن االآن، ولك���ن تدخ���ل 
بع�س اال�سخا�س وم�س���ادرة جهودنا 
وعدم ا�ست�سارتنا لذلك كانت ردة فعلنا 

هي الغلق".

 متابعة االحتجاج 

�سادت حالة من االرتباك 
واال�سطراب يف وزارة 

التعليم، ب�سبب العقوبات 
التي ُفر�ست يوم اأم�س، 

على الطلبة امل�سربني عن 
الدوام، حيث اأ�سدرت 
الوزارة ثالثة بيانات 

ب�ساأن الق�سية التي اأثارت 
جداًل وا�سعًا لدى االأو�ساط 
الطالبية منذ يوم اأم�س.  

وبداأت الق�سة عندما اأعلنت 
الوزارة يوم االثنني، بدء 

قرار تطبيق العقوبات 
�سد الطلبة امل�سربني عن 

الدوام، بعد �سل�سة من 
الدعوات التي اأطلقتها 

الوزارة ب�ساأن ذلك.

بيان ملتظاهري احلبوبي: ل�سنا م�سوؤولني عن اأي اعتداء �سد املدار�س 

قرارات تراوحت بني العقوبات والنفي والتجميد

�ساحات االحتجاج توجه ر�سائل حتذير من ت�سويف املطالب

ارتباك يف وزارة التعليم.. ثالثة بيانات "مت�ساربة" ب�ساأن الطلبة امل�سربني عن الدوام!

 تاأخذ حدة االحتجاجات يف �ساحات االحتجاج، وعدد من املحافظات اجلنوبية، منحى ت�ساعديا منذ اجلمعة املا�سية، ترافقها �سعارات جديدة 
توؤكد على موا�سلة االنتفا�سة، ورف�سا ملحاوالت ت�سويف التجاوب مع املطالب، وا�ستمرار قمع املتظاهرين، و�سط مطالبات بح�سم ملف اختيار 
رئي�س حكومة جديد. واأقدم متظاهرو �س��احة التحرير يف بغداد، فجر يوم ام�س الثالثاء، على قطع �س��احة الطريان، يف خطوة ت�س��عيدية، 

ردا على حماوالت الت�سويف وااللتفاف على مطالب املتظاهرين، فيما اأقدم عنا�سر االأمن على االنت�سار قرب ال�ساحة.
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عد�سة: حممود روؤوف

موجز اأنباء المدن الثائرة 

 د. علي املهرج

اإن الق���ول ب�س���كونية اجلي���ل القدمي ب�س���كل عام 
ونزعت���ه امليال���ة للمحافظة والرك���ود، وقد يوجد 
ا�س���تثناء، ب���ات اأم���ر �س���به ُمتف���ق علي���ه، ُيقابل���ه 
االع���راف بديناميكي���ة وحركية اجلي���ل اجلديد 
م���ع وج���ود  التغي���ر ب�س���كل ع���ام  ونزعت���ه يف 
ا�ستثناء، اأمر نختلف حوله وعليه، واإن ُكنت من 

املنا�سرين له.
واال�س���تثناء يف اجلي���ل الق���دمي هو ال���ذي يعمل 
في���ه كثر من املثقف���ني النقديني على حماولة فهم 
وا�س���تيعاب مطالب اأبناء هذا اجليل وم�ساركتهم 
يف توجي���ه بو�س���لة التغي���ر عنده���م لتح�س���ني 
اأداء حراكه���م وتو�س���يل ر�س���التهم بلغ���ة ثقافية 
غ���ر منفعلة بحكم جتاربهم املعي�س���ية اأيام القهر 
واالق�س���اء الت���ي مار�س���ها النظ���ام الدكتات���وري 
الفا�س���ي قبل عام 2003 وا�ستكمال وجود الظلم 

والقهر يف حكومات ما بعد �سقوط النظام.
اأمثال هوؤالء اال�س���تثناء يف اجلي���ل القدمي الذي 
يك�س���رون نزع���ة املحافظة والتقلي���د ويخرجون 
من عباءة ظلم االأنظمة مل ُين�س���ت لها من هو من 
جيلهم و�سكك يف �سدق نواياهم اجليل اجلديد، 
جيل احلراك الثوري، ولكنهم ال زالوا يظنون اأن 
يف اإمكانهم امل�س���اركة يف اإعادة ت�س���كيل )الهوية 
الوطنية( وبنائها بعد اأن قو�س���ها وانق�س عليها 
�س���لة احلك���م ال�س���مويل وديك���ة احلك���م الطائفي 

والعرقي.
ذكرت ا�س���تثناء يف اجليل اجلديد الذي هو جيل 
خدع���ه الطائفي���ون وجّن���ده للم�س���اركة يف قم���ع 
وقت���ل اأبن���اء جيله بع���د اأن اأوهمه ه���وؤالء القتلة 
واملنتفعون اأن �س���حبه )اأبناء جيله( املنتف�سون 
ه���م اأدوات لتخري���ب الوط���ن!، ولو اأنع���م النظر 
ه���وؤالء ال�س���باب يف مطال���ب �س���حبهم لوجدوها 
مطال���ب حقة، فهم �س���د الف�س���اد و�س���د الطائفية 
ويدعم���ون املنت���ج الوطن���ي ويحلم���ون بوط���ن 
م�ستقل وياأملون بوجود م�ست�سفيات وموؤ�س�سات 
خدمية و�س���وارع واأجهزة اأمنية يعمل موظفوها 

والقيمون عليها بحر�س...
ال  وُمف�س���دين ومند�س���ني  مغر�س���ني  اإن وج���ود 
ينفي ا�س�س���راء الف�س���اد ال�سيا�س���ي واالإداري يف 

العراق...
فالنعم���ل على م�س���اندة اخلرين يف كا اجليلني 
من الذين يحلمون بوطن م�ستقل حر ال ف�ساد فيه 

وال حم�سوبية.
يبحث���ون عن نا�س���ر ين�س���رهم وُمع���ني ُيعينهم، 
فلي�س من ال�س���هامة وال من املروءة الت�سكيك بهم 

وهم �سحوا وُي�سحون باأغلى ما عندهم!.
اإن كان هن���اك ُم�س���تفيد يعم���ل عل���ى حتري�س���هم 
كما يظن من ت�س���طح عقله، فهذه لي�س���ت م�س���كلة 
املتظاهر اأو )ال�سهيد( الذي ال مزايدة على �سدقية 
نواي���اه وحمبت���ه للوطن اأكرث من الت�س���حية يف 
النف�س، فكل من ميتلك بقية �س���مر يعرف حجم 
ما يف العراق من خراب، اإذن، ملاذا نلوم من خرج 
ال�س���تعادة وطن و�سحى بنف�سه لنن�سر من يبيع 
الوط���ن وال ُيح���رك �س���اكنًا ويحكم با ممار�س���ة 
حلكم ر�س���يد بل يرت�سي قتل �س���باب بعمر الورد 
كي يبقى على كر�سي ال�سلطة ذليًا تابعًا يرت�سي 
لنف�س���ه اأن يك���ون �س���اهدًا وم�س���اعدًا على خطف 
عمر �س���باب اأحبوا وطنهم فرفعوا �سعارات مثل: 

)ُنريد وطنًا( و )نازل اآخذ حقي( .

�سراع االأجيال 
واال�ستثناء

 متابعة: االحتجاج 

العام���ة  املديري���ة  اأغل���ق متظاه���رون بواب���ة 
لربي���ة حمافظة الب�س���رة اأم����س الثاثاء 14 

كانون الثاين.
وقال تربوي يف اأحد مدار�س الب�س���رة اأحمد 
الامي ل�سبكة رووداو االإعامية اإنه " �سباح 
اأم�س اأغلق متظاهرون غا�سبون مقر املديرية 
العام���ة لربية حمافظة الب�س���رة، يف خطوة 
منه���م ملنع ال���دوام الر�س���مي"، دون ذكر مزيد 

من التفا�سيل.

وكانت قوات ال�س���دمة التابعة لقيادة �س���رطة 
الب�س���رة ق���د ف�س���ت فج���ر اأم�س الثاث���اء 14 
كان���ون الثاين اعت�س���امًا للطلب���ة اأمام جامعة 

الب�سرة – باب الزبر، واعتقلت عددًا منهم.
هذا وباغتت قوات ال�س���دمة خيم املعت�سمني 
اأمام جامعة الب�سرة- جممع باب الزبر وهم 
نائم���ون يف وق���ت باكر من اأم����س، يف خطوة 
لف�س اعت�س���امهم واعتقال عدد منهم، ح�س���ب 

م�سادر مطلعة.
هذا واعتقلت قوة ال�سدمة التابعة اإىل اأفواج 
�س���رطة الب�س���رة الع�س���رات م���ن املتظاهرين 

وال�س���حفيني على حد �س���واء يف وقت �سابق 
من يوم اجلمعة املن�سرم.

من جهة اأخرى ف�س���ت قوات ال�سدمة التابعة 
لقيادة �س���رطة الب�سرة فجر اأم�س الثاثاء 14 
كان���ون الثاين اعت�س���امًا للطلب���ة اأمام جامعة 

الب�سرة – باب الزبر، واعتقلت عددًا منهم.
هذا وباغتت قوات ال�س���دمة خيم املعت�سمني 
اأمام جامعة الب�سرة- جممع باب الزبر وهم 
نائمون يف وقت باكر م���ن يوم ام�س الثاثاء 
، يف خط���وة لف����س اعت�س���امهم واعتقال عدد 

منهم، ح�سب م�سادر مطلعة.

ويف خر الحق ر�س���خت �س���لطات الب�س���رة، 
اأم�س الثاث���اء، الحتجاجات الطلب���ة الداعية 
اإىل اإط���اق �س���راح زمائه���م بع���د احتجازهم 
من قبل قوات ال�س���رطة وفر�سها عودة الدوام 

بالقوة.
واأغل���ق مئ���ات الطلب���ة م���ن جامع���ة الب�س���رة 
بوابة قيادة �سرطة املحافظة الحتجازها عددًا 
من املعت�س���مني اأمام اجلامع���ة واإعادة فتحها 

بالقوة.
وذك���رت و�س���ائل اإع���ام عراقي���ة اأن الطلب���ة 
ي�ستمرون باالعت�سام ت�سامنا مع املتظاهرين 

الذين قمعوا بوح�سية منذ اأكتوبر املا�سي، ما 
ت�سبب بقتل اأكرث من 600 متظاهر وجرح 23 

األف اآخرين.
وكان���ت  وزارة التعلي���م الع���ايل  ق���د ه���ددت 
الطلب���ة  بح���ق  اإداري���ة  اإج���راءات  باتخ���اذ 
املتغيب���ني، داعي���ة الطلب���ة اإىل االنتظ���ام يف 
جمي���ع اجلامع���ات احلكومي���ة واالأهلي���ة، يف 
ح���ني رف����س الط���اب املعت�س���مون موا�س���لة 
ال���دوام قب���ل تلبي���ة املطال���ب بالق�س���اء عل���ى 
رموز الف�س���اد يف الدولة وحت�س���ني االأو�ساع 

االقت�سادية لل�سعب العراقي

 عدنان الف�سلي

منذ مدة لي�ست ق�سيرة، واأنا 
اأحاول اأن اأكتب عن اأيقونة 

ثورة ت�سرين التي مازال 
اأوارها م�ستعاًل واأق�سد )جيل 

التوك توك(، وفي كل مرة 
اأكتب ثم اأ�سل الى قناعة 

اأن هوؤالء ي�ستحقون كتابة 
اأف�سل، فاأحذف ما كتبته.

اليوم جل�س���ت قبالة حا�سوبي وبداأت 
اأ�س���طر بع�س���ًا من املفردات ويف بايل 
حديث �س���ديقتي وزميلت���ي الدكتورة 
)اإمي���ان الكبي�س���ي( التي غ���ردت على 
قائل���ة  ب���وك(  )الفي����س  �س���فحتها يف 

هذا  اأثبت  فق���د  الوردي،  علي  "ع���ذرًا 
اجليل خطاأ طروحاتك عن ال�سخ�سية 

العراقية".
ويف تغريدته���ا، كان���ت تتح���دث ع���ن 
)جيل البوبجي( الذي يرتبط بت�سمية 
اأخرى ه���ي )جي���ل التوك ت���وك( واأنا 

اأوؤيده���ا متامًا يف ه���ذا الطرح الدقيق 
املتما�س���ي م���ع ما حتق���ق عل���ى اأر�س 
الواقع عر منج���ز حقيقي كان اأبطال 
�س���ناعته و�س���ياغته ه���م اأبن���اء ه���ذا 
اجلي���ل الذي���ن تفوق���وا عل���ى جمي���ع 
االأجي���ال الت���ي �س���بقتهم ، ومل حتق���ق 

جناح ث���ورة حقيقية عفوية خالية من 
االأيديولوجيا والتحزب والع�سكرة.

انتفا�س���تهم  وع���ر  الت���وك  �س���باب 
جعلون���ا  م�س���تمرة،  مازال���ت  الت���ي 
بع���د  التبجي���ا،  ونوفه���م  له���م  نق���ف 
روؤيتنا و�س���ماعنا لق�س����س بطوالتهم 

فه���ذه  واإن�س���انيتهم،  و�س���جعاتهم 
ب���اأن  لن���ا  ت�س���مح  وحده���ا  الق�س����س 
ن�س���ميهم جي���ل الوع���ي املنبث���ق م���ن 
عمق املاأ�س���اة والفقر وال�س���عور بالذل 
واملهان���ة التي ت�س���بب بها الفا�س���دون 
واخلونة والقتلة الذين يقودون البلد 
من���ذ ع���ام 2003 وحت���ى يومن���ا هذا، 
حي���ث ق���ادوه اىل الهاوي���ة احلقيقي���ة 
التي يريد �سباب )التوك توك( اإنقاذنا 
منها عر ن�سج ق�س����س �ساأحدثكم عن 

بع�سها هنا.
قب���ل يوم���ني، كن���ت عائ���دًا م���ن مق���ر 
عل���م  كتف���ي  عل���ى  وا�س���عًا  اجلري���دة 
تقاط���ع  يف  وق���ويف  وعن���د  الع���راق، 
منتظ���رًا  فل�س���طني  ب�س���ارع  النخل���ة 
)الكي���ا( توق���ف عن���دي �س���ائق )ت���وك 
توك( و�ساألني بلهجة جنوبية )حجي 
تريد ت���روح للتحرير؟( فقل���ت له نعم، 
فقال )ا�س���عد حجي( وفعًا اأو�س���لني 
اىل �ساحة الطران بالقرب من �ساحة 
التحري���ر، وعندها اأخرجت من جيبي 
ورق���ة نقدي���ة فئة خم�س���ة اآالف دينار، 
واأعطيتها ل���ه، فرف�س واأق�س���م باأغلظ 
االإمي���ان اأن���ه ل���ن ياأخذه���ا واأك���د اأن���ه 
يعم���ل على نقل املتظاهرين جمانًا منذ 

انطاق �سرارة االإنتفا�سة.
و�س���ائل  تناقلته���ا  الثاني���ة  احلكاي���ة 

االإعام ومواقع التوا�سل االإجتماعي 
والتي ت�س���منت قيام بع����س تلميذات 
املدار����س بالهت���اف ل�س���ائقي )الت���وك 
ت���وك( بعب���ارة )علم والله عل���م .. اأبو 
الت���ك تك عل���م( فما كان م���ن اأحدهم اإال 
اأن يجه����س بالبكاء فرح���ًا وخجًا يف 

وقت واحد.
ولع���ل حكاي���ة �س���ائق )الت���وك ت���وك( 
ال�سهيد عبد الله وهو اأ�سغر �سهيد يف 
التظاه���رات، تعطين���ا �س���ورة باغية 
عظيم���ة يف ن�س���ج ق�س����س ال�س���جاعة 
وح���ب الوطن ، فال�س���هيد عب���د الله مل 
يبلغ عائلته اأنه ي�سارك يف التظاهرات 
وناق���ًا  للجرح���ى  كم�س���عف  ويعم���ل 
جلث���ث ال�س���هداء، ومل تع���رف عائلت���ه 
بذل���ك حت���ى حلظ���ة ا�ست�س���هاده بع���د 
اأن رم���وه اخلون���ة بعبوة غاز م�س���يل 
للدموع ا�س���تقرت يف راأ�س���ه ال�س���غر 
ف�سعدت روحه اىل ال�سماء، لكنه �سار 
خال���دًا يف الذاكرة اجلمعية للعراقيني 

ال�سرفاء.
حكاي���ات كث���رة ال ميكنني ح�س���رها 
هن���ا، لكن���ي اأكتف���ي بالق���ول واأنا على 
يق���ني، اأنه لوال مواقف �س���باب )التوك 
توك( ملا ا�ستمرت هذه االإنتفا�سة وملا 
تو�سعت و�س���ارت بهذا ال�سكل املفرح 

وامل�سرف.

متظاهرون غا�سبون يغلقون تربية محافظة الب�سرة

بع�ض من حكاياُت اأ�سحاب )التوك توك(

• بابل 
المراأة ودورها في االحتجاجات 

 
�س���هدت �س���احة احتج���اج مدين���ة احللة، حتت "جم�س���ر الث���ورة" يف مركز 
املدين���ة، اأخ���رًا، ندوة جماهري���ة حول "دور امل���راأة العراقية يف ن�س���ال 

ال�سعب".
ح�س���ر الن���دوة جمع من املحتجني ال�س���باب. وقد حتدثت فيها النا�س���طتان 
خول���ة رحيم وكوثر حمزة، عن م�س���اهمات املراأة يف احلركة االحتجاجية، 
ودوره���ا يف ن�س���ال ال�س���عب م���ن اأج���ل احلري���ة والدميقراطي���ة والعدالة 

االجتماعية.
واأ�س���ارت املتحدثتان اإىل اأن املراأة ت�س���عى يف ن�سالها، �ساأن اأخيها الرجل، 
اإىل حتقيق ال�س���ام يف البلد، واإي�س���ال ال�س���عب اإىل حي���اة مفعمة بالرفاه 
وال�س���عادة، موؤكدتني اأن حرية امل���راأة متثل ركنًا اأ�سا�س���يًا من اأركان حرية 
املجتمع. ويف �س���ياق الندوة قدم عدد من احلا�سرين مداخات، فيما اأطلق 

البع�س اأهازيج حما�سية تعر عن انتفا�سة ت�سرين.

• العمارة
م�سرحيات  تروي حكايات انتفا�سة 

ت�سرين
 

ق���دم نا�س���طون وفنانون  يف �س���احة االحتجاج 
و�س���ط مدينة العمارة، م�ساهد م�سرحية جت�سد 
االحتجاجات ال�س���عبية وما تخللها من ق�س����س 
ومواقف. وت�سدرت امل�ساهد التي قدمت، ق�سة 
عرو�س ي�ست�سهد عري�سها يف التظاهرات ب�سبب 
القم���ع االأمن���ي. كذل���ك كان ب���ني امل�س���اهد الت���ي 
عر�ست، م�سهد يج�س���د عمليات معاجلة القنابل 
الدخاني���ة التي تطلقه���ا قوات مكافحة ال�س���غب 
الت���ي  العرو����س  و�س���اهد  املتظاهري���ن.  عل���ى 
قدم���ت يف الهواء الطلق، ح�س���د من املتظاهرين 

واملواطنني 
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عد�سة: حممود روؤوف

�سفاء ال�سراي.. ُقبلٌة 
�ساخنة على جبني الثورة

  منتظر حومة 

قب���ل اأكرث م���ن /50/ عام���ًا، ”ال� ت�س���ي غيفارا“ يتم�س���ى بني 
جحاف���ل الث���وار يف كوب���ا مطبق���ًا ب�س���فتيه عل���ى �س���يكارتِه 
”اجلروت“، ويبدو على ماحمه االبتهاج فرحًا بالن�سر الذي 

حققُه اآنذاك على االإمرياليني. 
وه���ا ه���و �س���فاء ال�س���راي ياأت���ي بع���د خم�س���ة عق���ود بنف�س 
الروحي���َة الثائرة، وم���ع نف�س الثوار مع اختاف ب�س���يط يف 
االأ�سلحة، ف�س���فاء ميلك �ساحًا اعتياديًا، وهو م�سروب غازي 
”البيب�سي“ ليرد بها عيون النا�س، والكمامة لت�سر اأنفه من 

الغازات ال�سامة املتطايرة.
لكن لهذا ال�سخ�س �ساح اأقوى من ر�سا�س االأعداء وقنابلهم، 
ل���دى ال�س���راي كما الإخوت���ِه ممن معه، �س���اح ممي���ز اأال وهو 
ال�س���وت، الذي زجمر به عاليًا �س���د الفا�س���دين واملت�س���رين 

خلف الدين ويقتلون هذا ال�سعب الريء.
ل�س���فاء وجيف���ارا نظرت���ان خمتلفت���ان مبفهوم واح���د، وعلى 
عك����س ”جيف���ارا“ ال يوؤم���ن �س���فاء كث���رًا بالقت���ل يف اإجناح 
ثورت���ِه، رغ���م فتك املت�س���لطني ببل���ده، فهو ينظر اإىل ال�س���اح 
على اأنه �س���بب الباء الذي يعي�س���ه البلد، ف���كان عدوًا وكارهًا 
لل���دم، حيث يقول يف اأحد ق�س���ائده الت���ي األقاها بني الثائرين 
قبل اأ�ست�س���هادِه: »ويا ِعراق كفانا موت ي���ا وطني.. مِلَ املقابر 

حبلى بَك تعت�سم« 
يف ه���ذا البيت ي�س���تفهم �س���فاء عن املقابر وامل���وت الذي يراه 
كثرًا يف بلدِه، ويبني كرهُه للقتل. اإذًا هو ثائر لكن دون قتل، 
دون �سباب تدخل اإىل املقابر، ف�سفاء )ع�سريني العمر( واكب 
بعم���ره املزهر ف���رات االحتال واحل���رب االأهلي���ة، واأخطاء 
ال�سا�س���ة الكارثي���ة الت���ي اأنتج���ت داع����س، فه���و �س���رب املوت 
واحلروب حتى ارتوى منها، حيث يقول بل�سان �سادق وقلب 

حزين : »ُمذ كنت طفًا �سربت احلزن ِملء فمي«.
 فمن بعيد يب���دوان وكاأنهما القربان احلتمي للثورة، اإذ يقول 
كتبه يف  نارية“ الذي  دراجة  ”يوميات  كتابِه  ”جيفارا“ يف 
اأثن���اء ترحالِه يف اأم���ركا اجلنوبية: »اأرى نف�س���ي قربانًا يف 
الث���ورة احلقيقي���ة، املع���ادل العظي���م الإرادة االأف���راد«، ويقول 
”ال�سراي“ اأي�سًا يف ق�سيدتِه: »هذِه حدودي تعالوا جاهدوا 

بدمي.. بل اأحرقوين لعل احلق يحتدم«.
ت�س���ابه عظيم بني ثائرين �س���اَهدًا نف�َس���يُهما قرابيني لل�س���عب 
واالأفراد، �س���فاء ال�سراي ثائر ”�سادي“ اإن �سحَّ القول، يحب 
اأن ي���رى نف�س���ه حمرقًا من اأج���ل تخلي�س �س���عبِه ووطنه من 
معاناته���م، متجاهًا كل التهديدات الت���ي حلقت بِه، بل وحتى 
من يكتب عن �س���فاء يرى نف�سُه يف وجه البنادق من كل حدب 

و�سوب.
 فاأنا اأكتب بعد /٦0/ يومًا من ا�ست�س���هاد ”�س���فاء ال�سراي“، 
وال زالوا ياحقون اأ�س���حابُه ورفاقه، بل وحتى من كتب عنه 
�س���يجد نف�س���ه مهددًا بالت�س���فية والقتل، اأنا كتبت عنه، اإذًا اأنا 
يف ع���داد املوت���ى، حتى ذلك اليوم �س���تكون هن���اك ُقَبٌل اأخرى 
يف جبني الثورة..�س���فاء ال�س���راي.. ُقبلٌة �س���اخنة على جبني 

الثورة.

 ذي قار / ح�سني العامل

اأعلن م�س���در طب���ي يف حمافظة ذي 
قار يوم االثن���ني ) 13 كانون الثاين 
ح�س���ن  املتظاه���ر  اغتي���ال   )  2020
العكيك���ة  ناحي���ة  مهله���ل يف  ه���ادي 
جنوب���ي النا�س���رية ، وذل���ك و�س���ط 

�س���د  اال�س���تهداف  وت���رة  ت�س���اعد 
املتظاهرين .

اأن  للم����دى  واأو�س����ح امل�س����در الطب����ي 
م�ست�س����فى  يف  العديل  الط����ب  " ق�س����م 
احل�س����ني التعليم����ي ا�س����تقبل جثم����ان 
املتظاه����ر ح�س����ن ه����ادي مهله����ل ال����ذي 
الي����وم  �س����باح  ن����ار  الط����اق  تعر�����س 

يف ناحي����ة العكيك����ة  ) 35 ك����م جن����وب 
 " اأن  اىل  م�س����رًا   ،"  ) النا�س����رية 
ال�س����حية اأ�س����يب بعدة اطاقات نارية 
يف مناطق خمتلفة من ج�س����دة ت�سببت 

بوفاته على الفور".
ومن جانبه قال النا�سط ح�سني الغرابي 
" املتظاه����ر ح�س����ن ه����ادي  اإن  للم����دى 
مهله����ل ) 65 عام����ًا ( تعر�����س لاغتيال 
على يد م�س����لحني جمهولني ي�س����تقلون 
دراج����ة ناري����ة "، مبينًا اأن " ال�س����حية 
الذي عرف مب�س����اركته املتوا�س����لة يف 
التظاه����رات املطلبي����ة اغتي����ل يف مكان 
ال يبع����د اأك����رث م����ن 200 مر ع����ن مركز 

�سرطة العكيكة ".
الفت����ا اىل اأن " امل�س����لحني الذين قاموا 
باغتياله الذوا بالفرار ومل يلَق القب�س 

عليهم".
هذا وجرى ت�سييع جلثمان املتظاهر يف 
�ساحة التظاهرات يف �ساحة احلبوبي 

�سارك فيه املئات من املتظاهرين.
وكان����ت حمافظ����ة ذي ق����ار ق����د �س����هدت 
ارت����كاب خم�����س جرائم اغتي����ال اأخرى 
خ����ال م����دة ا�س����بوعني ا�ست�س����هد على 
اثرها كل من النا�سط املدين علي حممد 
مكطوف الع�س����مي يف ي����وم اجلمعة ) 
20 كان����ون االأول 2019 ( ق����رب متثال 
ال�سيباين الذي ال يبعد �سوى 500 مر 
من قي����ادة �س����رطة ذي قار، وا�ست�س����هد 

النا�س����ط  علي خال����د اخلفاجي على يد 
جمهول����ني ي����وم الثاث����اء ) 31 كان����ون 
(  يف ح����ني تعر�����س كل   2019 االأول 
م����ن عل����ي الغ����زي و طارق اجلحي�س����ي 
ملحاولت����ي اغتي����ال يف ق�س����اء الغراف 
ي����وم اخلمي�س 19  كانون االول 2019 
اأ�س����يبا على اأثرهم����ا باإطاق����ات نارية 
غر قاتلة ، فيما جنا النا�س����ط مرت�سى 
ال�سيخ علي من حماولة اغتيال تعر�س 
له����ا م�س����اء ي����وم االأربع����اء ) االول من 
ناحي����ة  يف   )  2020 الث����اين  كان����ون 

الف�سلية ) 15 كم جنوب النا�سرية (.
وك�سف نا�س����طون يف حمافظة ذي قار 
ي����وم الثاثاء ) 7 كان����ون الثاين 2020 
( عن ارتفاع معدالت جرائم ا�س����تهداف 
التظاه����رات  جم����ال  يف  النا�س����طني 
بالعب����وات النا�س����فة واالغتيال بكوامت 
ال�س����وت وت�س����ويب الر�س����ا�س احلي 
باجت����اه ح�س����ود املتظاهري����ن م����ن قبل 
م�س����لحني ملثم����ني يتبع����ون االأح����زاب 
 3 ا�ست�س����هاد  اك����دوا  املتنف����ذة، وفيم����ا 
نا�س����طني وت�س����جيل 11 جرائم اغتيال 
وتفجر وقتل مبا�سر خال االأ�سبوعني 
املن�سرمني ، اأ�س����اروا اىل تعر�س دور 
كل م����ن النا�س����طني حيدر عب����د العبا�س 
املو�س����وي وع����دي اجلاب����ري ومواطن 
�س����وتية  بعب����وات  لا�س����تهداف  اآخ����ر 

ونا�سفة.

 ما�س القي�سي

ن����ور واجله����ل ظ����ام، عب����ارة  العل����م 
اعتدنا �سماعها منذ ال�سغر، حتى بتنا 
نرددها دون �س����ابق وع����ي ملكنون هذا 
املفه����وم الذي كاد اأن يك����ون خاويًا اإال 
م����ن بع�س ق�س����ور العملي����ة التعليمية 
وم����ا ت����رك م����ن بع�����س غب����ار العلم!، 
عل����ى رف����وف اأ�س����طح دفات����ر الط����اب 
ب����ني  اأو  حقائبه����م  يف  كان����ت  �س����واء 
تافيف اأدمغتهم يف املراكز الع�س����بية 
واالإدراك،  الذاك����رة  ع����ن  امل�س����وؤولة 
ع�س����ى اأن ت�سكل معرفة لها وقعها واأن 
كان طفيف����ًا يف تطوي����ر �س����بل احلياة 

على االأر�س.
منذ �ست ع�سر عامًا والطالب العراقي 
الت����ي  الدرا�س����ية  املراح����ل  مبختل����ف 
مير بها ي�س����ارع فق����دان اأهم مقومات 
واأ�س�����س ومتطلبات النظام التعليمي 
املهني وال�س����ليم، التي تر�س����و به على 
ب����ر االأم����ان يف ع����امل ي�س����ابق الزم����ن 
بني تكنولوجيا مت�س����ارعة و�س����عوب 
تت����وق جلع����ل م�س����ار حياته����ا �س����الكًا 
على كافة االأ�س����عدة، التي من �س����اأنها 
جعل االأوط����ان مزدهرة تنعم بالرخاء 
واال�ستقرار. اإذ كان البد له من اإطاق 
�سرخة ي�س����معها كل م�سوؤول عن هذا 
الطري����ق املع����ريف املتهال����ك، الذي لن 
يوؤدي بالطالب اإال اىل م�سر جمهول 
مرفق����ًا بوثيق����ة جامعي����ة، ق����د يرميها 
جانب����ًا او ياأطره����ا كتحف����ة فنية تزين 
حائ����ط منزل����ه متفاخ����رًا به�سا�س����ة ما 
اأجنز اأمام من يت�ساءل )" ماذا تعلمت 
وما ه����و اخت�سا�س����ك اجلامع����ي"؟!( 
ال����ذي يف����رق حينها كثرًا ع����ن وظيفة 
مهني����ة ال تعني����ه يف �س����يء اإال كونه����ا 
)م�س����در  حيات����ه  ال�س����تمرار  منب����ع 

رزقه(.
اأ�س����حاب  ب�س����وت  تعل����و  �س����رخة   
القم�س����ان البي�����س كم����ا اأطلق����وا على 
ثائ����ري  تواك����ب �س����رخات  اأنف�س����هم، 
العراق يف حراكهم اجلماهري الذي 
اأب�س����ر النور مطلع ت�سرين االأول من 
الع����ام املا�س����ي، وبه����ذا ال�س����اأن يقول 
اإك����رام )طال����ب مرحلة ثالث����ة من كلية 

ال�س����يدلة، ممث����ل احتاد طلب����ة بغداد 
للجامع����ات احلكومية واخلا�س����ة(:" 
نح����ن هن����ا نق����ف اأم����ام وزرة التعليم 
الث����وري  حراكن����ا  نوا�س����ل  الع����ايل 
كممثلني عن كليات بغداد واملحافظات 
اإذ  الطلب����ة،  با�س����م جمي����ع  املنتف�س����ة 
كان����ت اجلامعات يف بادئ االأمر تنظم 
م�سرات طابية منفردة، مثل جامعة 
بغ����داد اأو التكنولوجي����ة اأو اال�س����راء 
وغره����ا، ثم قمنا بجم����ع املمثلني عن 
اجلامعات املنتف�س����ة لننظم م�سرات 
جمعي����ة، كان عددن����ا ت�س����عة ممثل����ني 
واالآن و�س����لنا ملا يقارب ٦0 ممثًا عن 
٦0 جامع����ة". وع����ن طبيع����ة حراكه����م 
يقول اإكرام:" نح����ن يف كل مرة نقرر 
فيه����ا تنظيم م�س����رة طابية حا�س����دة 
ننطلق من هنا من اأمام وزارة التعليم 
�س����احة  �س����وب  ونتوج����ه  الع����ايل، 
التحري����ر دعمًا للمتظاهرين" م�س����رًا 
اىل اأن دعمهم مل يقت�سر على التظاهر 

اإذ يقول:" لقد دعمنا اخوتنا الثائرين 
من خال تق����دمي الترع����ات من مواد 
غذائي����ة وخوذ وغرها م����ن متطلبات 
اىل  باالإ�س����افة  اللوج�س����تي،  الدع����م 

اإقامة املهرجانات والفعاليات".
ط����اب  تخ����دم  هرمي����ة  تن�س����يقات 
اجلامعات العراقية من خال اإي�س����ال 
�سوتهم عر ممثلني ينوبون عنهم يف 
القرارات التي ت�سدر يف �سبيل تنظيم 
ن�س����اط معني، هذا ما اأك����د عليه اإكرام 
بقول����ه:" نحن منث����ل اأغلبي����ة الطاب 
امل�س����ربني عن ال����دوام، بهدف حتقيق 
املطالب واجناح الثورة"، منوهًا اىل 
اأن احلراك الثوري ملتظاهري �ساحات 
االعت�س����ام وامل�س����رات الطابية كان 
له����ا ال����دور الفعال يف حتقي����ق بع�س 
املطالب مثل ا�س����تقالة رئي�س الوزراء 
واإقرار االنتخابات الفردية. وي�س����دد 
على موق����ف الطاب بقول����ه:" نطالب 
بتن�سيب رئي�س وزراء م�ستقل يتعهد 

باإج����راء انتخاب����ات مبك����رة وحتقيق 
مطالبنا وحما�سبة قتلة ال�سهداء".

وعن الدور الذي يقوده ممثلي الطلبة 
با�س����م اجلامعات وق�س����ية ا�س����تمرار 
اأو مقاطع����ة ال����دوام، يق����ول اإك����رام:" 
لق����د اأ�س����درنا بيان����ًا كمق����رح لتقومي 
ا�س����تئناف الدوام بتاري����خ 1/19 يف 
حال حتقق مطالبنا ومل ن�س����ع �س����قف 
ت�س����ربت  ث����م  التق����ومي،  له����ذا  زمن����ي 
معلومات بخ�س����و�س التق����ومي، رغم 
عل����م ال����وزارة الت����ي تعه����دت لن����ا بان 
االإ�س����راب حقًا د�س����توريًا م�س����روعًا، 
تع����رف  ومل  عهده����ا  نق�س����ت  لكنه����ا 
بال�سرر الذي حلقنا من خال تعوي�س 
املحا�س����رات خا�س����ة العملي����ة منه����ا، 
املجموع����ة  ط����اب  نح����ن  باالأخ�����س 
الطبي����ة، فاإن فق����دان �س����اعات العملي 
ب�س����هادتنا  االع����راف  لع����دم  ي����وؤدي 

م�ستقبًا".
تهديدات ت�س����در عن اإدارة اجلامعات 

الط����اب  بح����ق  خا�س����ة،  االهلي����ة 
امل�س����ربني عن ال����دوام اأدت اىل تزايد 
ح����دة التم����رد ل����دى الطال����ب م����ا دف����ع 
ممثل����ي اجلامع����ات الإقام����ة م�س����رات 
حا�سدة والوقوف اأمام وزارة التعليم 
م����رات عدي����دة احتجاج����ًا عل����ى ه����ذه 
املمار�س����ات التع�س����فية بح����ق اأهم فئة 
يف املجتم����ع العراق����ي وبه����ذا يعق����ب 
اإك����رام قائًا:" نقيم وقف����ة احتجاجية 
ونن�سب خيم االعت�سام اأمام الوزارة 
و�سنبقى �سامدين حتى تغر الكوادر 
الت����ي تراأ�س����نا م����ن نهجه����ا، وحتق����ق 
مطالبنا" موؤكدًا على اأن ثورة ت�سرين 
له����ا الدور يف من����ح الطال����ب العراقي 
فر�����س التقومي الدرا�س����ي املنا�س����ب، 
ما ي�س����رب كل التعهدات والتهديدات 

)"عر�س احلائط"( ح�سب قوله.
وع����ن جامع����ات املحافظ����ات العراقية 
االأخ����رى يق����ول اإك����رام:" نح����ن لدينا 
توا�س����ل وتن�س����يق دائ����م م����ع اأغل����ب 

اإذ  املنتف�س����ة،  املحافظ����ات  جامع����ات 
نتف����ق على راأي واحد باالإ�س����راب عن 
م�س����تمرة،  الث����ورة  مادام����ت  ال����دوام 
ويج����ب عل����ى ال����وزارة تعمي����م ق����رار 
التخ����رج بح����ق جمي����ع طلب����ة املراحل 
املنتهي����ة دون تفري����ق ب����ني حمافظات 
واأخرى، واإ�س����دار تقومي عام ي�س����مل 
كل اجلامع����ات" منوه����ًا اىل اأن احتاد 
م����ع  التن�س����يق  ين����وي  بغ����داد  طلب����ة 
جامع����ات املحافظ����ات غر املنتف�س����ة 
يف �س����بيل توحيد كلمة طاب العراق 
بكل مناطق����ه، اإذ اأن الهدف من الثورة 
امل�س����لحة  حتقي����ق  ه����ي  باالأ�س����ا�س 

العامة.
يف ح����ني ي����رد اإك����رام على كل �س����وت 
يقول باأن اإ�س����راب الط����اب هو لي�س 
يف  ورغبته����م  الإهماله����م  متري����ر  اإال 
االمتن����اع ع����ن الدرا�س����ة، بقوله:" من 
غر املعقول اأن يك����ون طالب يف كلية 
الطب وخا�س����ة من اجلامعة اخلا�سة 
والتكلف����ة  بدرا�س����ته  ي�س����حي  اأن 
امل�ستحقة، اإهمااًل منه بل اإن اإ�سرابنا 
لي�س اإال خدمة للوطن". وتقول فاطمة 
)طالبة مرحلة ثانية من كلية الطب يف 
جامع����ة بغداد(:" نح����ن خرجنا اليوم 
لنق����ول اإن الطالب يف العراق جمهول 
امل�س����تقبل فا وظيفة وال حياة كرمية 
بانتظاره، واأن تقدي�����س العلم لدرجة 
ال����دوام يف ظ����روف  اأن جُن����ر عل����ى 
�س����يئة كهذه هو جهل بح����د ذاته، على 
كل الطاب االأ�س����راب من اأجل تغير 

هذا الواقع املرير".
بينم����ا يق����ول عبدالل����ه �س����ام )طال����ب 
هند�س����ة  كلي����ة  م����ن  ثالث����ة  مرحل����ة 
بغ����داد(:"  امليكاتروني����ك يف جامع����ة 
نحن كطاب معت�سمني لدينا �سرطني 
م����ن اأج����ل ا�س����تئناف ال����دوام وهم����ا، 
اختيار رئي�س وزراء ترت�س����يه �سوح 
التظاهر، من خال اإج����راء انتخابات 
مبك����رة مب����دة اأق�س����اها �س����ت اأ�س����هر، 
واإنهاء عمليات االبتزاز ال�سادرة عن 
رئا�س����ة اجلامع����ات اخلا�س����ة حتديدا 
مث����ل كلية اال�س����راء الت����ي تتعاطى مع 
وكاأنه����ا  تع�س����فية  بطريق����ة  الط����اب 

مقرات حتقيق!".

 متابعة: االحتجاج 

اأعل���ن متظاه���رو الديواني���ة،  اأم����س الثاثاء، 
بت�س���عيد حراكه���م  يق�س���ي  ق���رارًا  اتخاذه���م 
مطالبه���م  تلبي���ة  ع���دم  ب�س���بب  االحتجاج���ي، 

واال�ستجابة لها من قبل احلكومة.

وق���ال املتظاهر غي���ث �س���ال  اإن “ممثلني عن 
املتظاهرين واملعت�س���مني عقدوا اجتماعا ليلة 
اأم����س االأول االثن���ني، حي���ث مت االتف���اق على 
ت�س���عيد احل���راك بالط���رق ال�س���لمية، ب�س���بب 
ني���ة للحكوم���ة يف اال�س���تجابة  ع���دم وج���ود 
للمطالب ال�سعبية، ف�سًا عن حماوالت تدوير 

ال�سخ�س���يات ال�سيا�س���ية املرفو�سة من قبل 
ال�سعب”.

واأ�س���اف اأن “املتظاهري���ن قرروا اإ�س���تمرار 
االإ�س���راب ومنع الدوام الر�سمي يف الدوائر 
احلكومية واإلغاء االتفاق ال�س���ابق، لل�سماح 
باأن يكون اآخر اأيام االأ�سبوع دوامًا اعتياديًا، 
ب�س���بب ع���دم الت���زام موظفيه���ا وع���دد م���ن 
النقابات بالتواجد مع املتظاهرين والتنكيل 

بهم”.
واأو�سح �س���ال، اأن “االإ�س���راب �سي�ستثني 
بع�س الدوائر اخلدمية وامل�سرفية، لتما�سها 
املبا�سر مع املواطنني وملنع ت�سبب اإرباك يف 

احلياة العامة يف املدينة”.
ي�س���ار اإىل اأن الديوانية توا�س���ل االحتجاج 
ب�سكل يومي، فيما يوا�سل الطلبة ع�سيانهم 
اجلامع���ات  يف  التواج���د  ع���ن  وامتناعه���م 
واملدار����س الثانوية، بالتزامن مع ا�س���تمرار 
اإغ���اق الدوائ���ر احلكومي���ة لل�س���غط عل���ى 
للمطال���ب  اال�س���تجابة  حل���ني  احلكوم���ة 

املتظاهرين.
وكان اتف���اق �س���ابق عق���د نهاية �س���هر كانون 
االأول املا�سي يق�سي بفتح الدوائر احلكومية 
اأبوابها اأم���ام املراجعني، لرويج معاماتهم 
وامتام احل�س���ابات اخلتامية ال�س���نوية لها، 
مقابل ان�س���مام منت�س���بيها ل�س���احة التظاهر 

وا�سناد املطالبات ال�سعبية.

معت�سمون: الحراك الطالبي الجامعي يوا�سل م�سيرته الثورية 
من اأمام وزارة التعليم حتى �ساحة التحرير

رفعوا وترية االحتجاجات..ح�سن هادي مهلهل اغتيل قرب مركز لل�سرطة 

 متظاهرو الديوانية: ال نية للحكومة بتلبية مطالبنا
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

مبني اخل�ساين

اأيُّ يوٍم من التقومي هذا؟ 
اإنَّه اليوم الذي �ساأموت فيه، 

ر كلَّ يوم اإنَّه اليوم الذي يتكرَّ
واأموت فيه. 

مب قاي�سني العامُل لكي اأحمل كلَّ هذا االأمل؟ 
تي من كنز ال�سعور،  احلزُن ا�سمي الثاين وح�سّ

مبذوٌل الأ�سّمن كتَب التاأريخ بالوجِع
ر واأقر نف�سي كي تتوالد ال�سِّ

قيامي من الفرا�س قيامٌة
اأ�سُر اإىل نهايتي وِظلَِّي ي�سبقني

فهل تخجل �سم�ٌس من هذا الو�سوِح؟ 
اذكروين لو حّركت الّرياُح غ�سًنا و�ساح ع�سفوٌر بريٌء، 

�ساأكون حمتاًجا الأن تذكروين
ُي�س���األ عن���ي ف���راُغ احلدائ���ِق وال يجي���ب، كن���ت زهرته���ا 

امل�سيئَة،
لكّنْ يًدا ع�سراَء اأطفاأتني، 

ورغم اإدراكي اأنَّ كلَّ فجٍر يحمل خيانته، لكّني م�س���رٌّ على 
اال�ستيقاظ، اإنَّه �سيء مينعني من ال�سمت

ل يف �سدري، هذي  ومع كل �س���هيٍق اأ�سعر اأنَّ خنجًرا يتوغَّ
اخلناجر اأعرفها، اأ�س���ئلتي وندمي و�سكوكي ولكن مِلَ دمي 

غريب؟
ل���ت �س���ورة خ���ويف، بطلت ده�س���ة املجهول و�س���رت  تبدَّ

اأخاف من اّلذي اأعرف، 
اأم�سي اإىل حتفي كمن مياأ فراًغا �سحيًحا

وكلًّ اجلهات حتمل خًرا واحًدا:
اأنَّى ولَّيت وجهك �ستكون ميتُتَك عراقيًة.

وعليه اأبذر حلمَي يف القفاِر
واأعرف اأن ا�سمي يرادُف ال�سياَع يف حفلة الغربان،

واأنَّ حياتي املنزوعة منِّي مل تكن حياًة
لًة كانْت وفاًة موؤجَّ

 وموعًدا مع عدٍم اآخَر
ال اأ�سمع فيه نداَء قلبي

حني يخنقه تلٌّ من جثِث اإخوتي، 
بقي اأن اأفقد نب�سَي وقد فقدُته
وحّققت كمال املوت وبهجَته، 

اأنا مغدوٌر
وارِع. وا�سُم قاتلي ينمو يف الفتات ال�سَّ

العراقي في موته اأبًدا

عامر موؤيد

املرتبط���ة  اليدوي���ة  االأعم���ال  ا�س���بحت 
بعب���ارات ح���ب الوطن من اال�س���ياء االكرث 

مبيعا يف �ساحات االحتجاج.
ط���اوالت كث���رة منت�س���رة �س���واء يف نفق 
ال�س���عدون او �س���احة التحري���ر تبي���ع مثل 
ه���ذه االأعم���ال وهناك اإقب���ال �س���ديد عليها 
م���ن املتظاهرين. اقتناء عبارات انتفا�س���ة 
ت�سرين او امليداليات التي تكون على �سكل 
جم�سم �ساحة التحرير او التكتك او املعطم 
الركي، �سارت من ا�سا�سيات الزائرين اأو 
املعت�سمني. يف ايام اجلمع  تغت�س منطقة 
نف���ق �س���ارع ال�س���عدون بالزائري���ن وكذلك 
امل�س���رين لهذه االأعمال فت�ساهد الطاوالت 

املفتوحة والتي تعر�س ب�سائع خمتلفة.
اب���و حممد احد البائعني يق���ول يف حديثه 
باالأعم���ال  "خمت����س  ان���ه  ل�)االحتج���اج( 
اليدوية كالكتابة او الر�سم على املفرو�سات 
وال�س���جاد"0 وب���ني ان غالبي���ة القادم���ني 
ل�س���راء االأغرا�س يف�س���لون كتاب���ة عباراة 
وطنية عليها مث���ل نريد وطن او نازل اآخذ 

حقي وغرها.
ال�س���غرة  "املفرو�س���ات  ان  اىل  وا�س���ار 
اأقوم بعر�سها والبع�س هو يختار الكتابة 
التي يريده���ا فاقوم بخياط���ة الكتابة على 
�س���راء  اآخ���رون  يف�س���ل  فيم���ا  املفرو�س���ة 
املعروف���ة واجلاه���زة". وب���ني  العب���ارات 
ان هذا ال�س���وق "ين�س���ط يف ي���وم اجلمعة 
ال�س���يما م���ع ق���دوم عوائ���ل كث���رة ت���زور 
واأي�س���ا  واالعت�س���ام  التظاه���ر  مناط���ق 

ت�سري بع�س الذكريات"0 
�س���فحات يف مواقع التوا�سل االجتماعي 
اخت�س���ت ببيع املج�س���مات ال�سغرة التي 

تخ�س رموز ثورة ت�سرين.
لبي���ع  �س���فحة  �س���احبة  زين���ب  وتق���ول 
"امليدالي���ات واالأنتي���كات ان هن���اك طلب���ا 
كب���را عل���ى �س���راء املج�س���مات اخلا�س���ة 

بالثورة"0
وبينت انها قررت "ت�س���نيع جم�سم املطعم 
الرك���ي والتكتك واأي�س���ا �س���احة التحرير 
مع كتابة ا�سم ال�سخ�س على املج�سم ليبقى 

مثل الذكرى اخلالدة يف ذهن املحتج".
وتابعت ان "البع�س طالب ب�سور ل�سهداء 

االنتفا�س���ة مث���ل �س���فاء ال�س���راي لغر�س 
ارتداءئها مع املاب����س كجزء من رد الدين 
له���م"0  واأ�س���ارت زين���ب اىل ان "ال�س���يء 
امللفت لانتباه هو الرغبة الكبرة من قبل 
االأطف���ال ل�س���راء ه���ذه املقتني���ات حيث ان 
ذهنهم متعلق بالتكت���ك واملطعم الركي"0 

وبعيدا عن بيئة املج�سمات او املفرو�سات 
فان م�س���ممني عراقيني ين�سرون بني حني 
واآخر ت�ساميم الأحداث حت�سل يف الثورة. 
فاليوم مثا هناك ت�ساميم منت�سرة لطالبة 
رف�س���ت االن�سياع لاوامر بعدم اال�سراب 
ووقف���ت �س���اخمة ام���ام م���ن طالبه���ا بذلك. 

اي�س���ا ت�س���اميم ل�س���هداء الث���ورة وخلفهم 
�سور للمنتف�سني او �ساحة التحرير وفيها 
عب���ارات امل�س���ي قدم���ا بالث���ورة. كل هذه 
االأعم���ال واالأفعال تدل عل���ى النية الكبرة 
باال�س���تمرار لغر�س حتقي���ق املطالب كافة 

وال�سلمية عالية من قبل املنتف�سني.

اأعمال يدوية مطرزة بعبارات الثورة تباع يف �ساحة التحرير 

 متابعة االحتجاج 

عادت االحتجاجات لتهيمن 
على امل�سهد يف البالد، بعد 
اأيام من التوتر والهجمات 

التي �سرقت االأ�سواء من 
ال�سبان ومطالبهم التي 

ينادون بها منذ اأ�سهر، حيث 
اأعلن املتظاهرون رف�سهم 

حتول البالد اإىل �ساحة حرب 
بني وا�سنطن وطهران، مع 
منح مهلة اأخرية الختيار 

رئي�س للحكومة املوؤقتة وفق 
ال�سروط التي حددوها �سابًقا.

من���ذ  االحتجاج���ي  الن�س���اط  وت�س���اعد 
اجلمعة 10 كانون الثاين، عر التح�س���يد 
واالعت�س���امات وم�س���رات الط���اب التي 
امت���دت م���ن بغ���داد اإىل الب�س���رة، موؤكدة 
موا�س���لة االإ�س���راب العام، والوقوف يف 
وج���ه حماول���ة "ك�س���ر االإرادة" م���ن قب���ل 

بع�س اجلهات ال�سيا�سية.
بالعن���ف  االأم���ن  ق���وات  ردت  باملقاب���ل، 
واالعتق���االت، و�س���ط ا�س���تمرار لعمليات 
نا�س���طني  �س���د  واالغتي���ال  اخلط���ف 

ومتظاهرين.

اعتقاالت.. واغتياالت
فف���ي بغداد تعر�س الع�س���رات من الطلبة 
الذي بداأوا اعت�ساًما اأمام وزارة التعليم 
الع���ايل والبح���ث العلم���ي، اإىل مط���اردة 
واعتق���االت بعد حما�س���رتهم، يوم االأحد 
12 كان���ون الثاين/يناي���ر، وه���و ما دفع 
اإىل  التحري���ر  �س���احة  يف  متظاهري���ن 

التوج���ه نح���و ال���وزارة ملوؤازرته���م، كما 
اأظهرت مقاطع م�سورة.

الع�س���رات  فاأ�س���يب  وا�س���ط،  يف  اأم���ا 
ب�س���دامات ب���ني حمتجني وق���وات االأمن 
خال م�سرة للطلبة قرب جامعة وا�سط، 
ي���وم االأح���د، بعد ق���رار مبن���ع الطلبة من 
واالعت�س���ام  جامعته���م  اإىل  الو�س���ول 

بداخلها. 
ودفع���ت تل���ك االأح���داث، جلن���ة التعلي���م 
العايل يف الرملان، اإىل اإ�سدار تو�سيات 
ت�س���منت املطالبة بوق���ف ماحقة الطلبة 
واإلغ���اء العقوبات التي �س���درت �س���دهم 
م���ن قب���ل وزارة التعلي���م، كما دع���ت اإىل 
جل�س���ة برملانية خا�س���ة ملناق�س���ة م�س���ر 

طاب اجلامعات.
يف كرباء، اعتقل عدد من ال�س���بان كانوا 
لزي���ارة  ق���ار  م���ن حمافظ���ة ذي  قادم���ني 
العتب���ات الديني���ة، بتهم���ة وجود �س���ور 
هواتفه���م  يف  باالحتجاج���ات  تتعل���ق 
النقال���ة، م���ا اأث���ار موج���ة م���ن الغ�س���ب 
املحافظ���ة  �س���هدت  فيم���ا  واال�س���تنكار، 

ليايل عنيفة عادت لت�س���مع فيها اأ�س���وات 
الر�س���ا�س احلي ويخنق دخ���ان القنابل 

امل�سيلة للدموع اأجواء املدينة.
ون�س���ر نا�س���طون م�س���اهد من داخل خيم 
امل�سعفني يف كرباء تبنّي �سقوط �سحايا 
يف حملة قم���ع جديدة �س���د املتظاهرين، 
حيث اأظه���ر اأحد املقاطع امل�س���ورة، يوم 
ال�س���بت 11 كانون الثاين، �س���اًبا ت�س���يل 
الدم���اء من راأ�س���ه فيم���ا يح���اول زماوؤه 

اإ�سعافه.
اأق�س���ى اجلنوب، �سدمت الب�سرة مبقتل 
ال�س���حايف اأحمد عبد ال�س���مد وم�سوره 
�سفاء غايل بر�سا�س م�سلحني جمهولني، 
يوم اجلمعة، بعد �س���اعات م���ن توثيقهما 
انتهاكات طالت متظاهرين على يد قوات 

االأمن.

املهلة االأخرية..
ولي�س بعيًدا حيث يبلغ الت�س���عيد اأوجه 
يف ذي ق���ار، اأمه���ل املتظاه���رون الق���وى 
ال�سيا�سية اأ�سبوًعا واحًدا الختيار رئي�س 
للحكوم���ة املوؤقت���ة، رًدا على الت�س���ريبات 
الت���ي اأ�س���ارت اإىل رغب���ة قوى �سيا�س���ية 
جتديد الثقة برئي�س احلكومة امل�س���تقيلة 

عادل عبد املهدي.
الت���ي  املهل���ة  ع���ن  املتظاه���رون  واأعل���ن 
تنته���ي يف 19 كانون الثاين، بعد اغتيال 
النا�س���ط يف االحتجاجات ح�س���ني هادي 
مهلهل، ي���وم االثنني 13 كان���ون الثاين/
يناير، ق���رب منزل���ه جنوبي النا�س���رية، 

بر�س���ا�س م�س���لحني جمهولني ي�ستقلون 
دراجة نارية.

و�س���هدت مدين���ة النا�س���رية التي ت�س���م 
�س���احة احلبوب���ي، موق���ع االحتجاج���ات 
الرئي����س يف املحافظة، حمات م�س���تمرة 
م���ن العن���ف كان اآخره���ا هج���وم م�س���لح 
رف����س  اإث���ر  معت�س���مني،  خي���م  وح���رق 
املتظاهري���ن م���رور موكب ت�س���ييع نائب 
داخ���ل  ال�س���عبي  احل�س���د  هيئ���ة  رئي����س 

املدينة.
النا�س���رية،  مهل���ة متظاه���ري  وحظي���ت 
بدعم من املحتجني والنا�سطني يف بغداد 
وبقية املحافظات، و�سط تهديد بت�سعيد 
اأك���ر يف ح���ال ع���دم ا�س���تجابة الق���وى 

ال�سيا�سية.
يقول املتظاهر م�سطفى جليل من بغداد، 
اإن "الق���وى ال�سيا�س���ية ال حت���رم نزيف 
الدماء وال تهتم ل�س���يادة الباد وال توؤمن 
بقان���ون"، مبيًن���ا اأن "تل���ك الق���وى تنظر 
اإىل �س���عب يحت�س���ر من���ذ �س���نوات دون 
اأن تتحرك �س���مائرهم الآالف املعت�س���مني 
الذي���ن تعر�س���وا لكل اأ�س���كال االإ�س���اءات 

وجتاوزوها ب�سلمية و�سر رهيب".
وي�س���يف يف حديث اأن "خيار الت�س���عيد 
ال�سلمي وتطوير اأ�ساليب االحتجاج، بات 
احل���ل الوحيد، اأم���ام الع�س���ابة احلاكمة 
عدمي���ة ال�س���مر والوطنية"، موؤك���ًدا اأن 
"املتظاهرين يف بغداد واأغلب املحافظات 
تبن���وا املهل���ة الت���ي منحه���ا ال�س���بان يف 

النا�سرية للقوى ال�سيا�سية".

االأخ���رة  امل��ه��ل��ة  مت��ن��ح  وال��ن��ا���س��ري��ة  عنها  ال��غ��ب��ار  تنف�ض  االح��ت��ج��اج��ات 


