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 متابعة: االحتجاج 

ت�س���در ها�س���تاغ "ال�س���فاء العاج���ل" قائم���ة 
"الرتند" يف موقع التوا�سل "تويرت" وذلك 
بعد بي���ان مكتب املرجع الديني ال�س���يد علي 
ال�سي�ستاين الذي اعلن تعر�ض املرجع لك�سر 

بعظم الفخذ، ودعوته للموؤمنني بال�سفاء.
واأطل���ق نا�سط���ون م���ن �ساح���ات االحتجاج 
الها�ستاك للدعاء ب�"ال�سفاء" للمرجع الديني 

ال�سيد علي ال�سي�ستاين بال�سفاء العاجل.
وك�س���ف م�س���در طبي يف النج���ف اال�سرف، 
ام����ض اخلمي����ض، ع���ن جن���اح العملي���ة التي 
اجريت للمرجع الدين���ي �سماحة ال�سيد علي 
ال�سي�ست���اين  بع���د تعر�س���ه لك�س���ر يف عظم 

الفخذ الي�سرى.
ي�س���ار اىل ان م�س���درًا م�س���وؤواًل يف مكت���ب 
تلق���ت  تو�سيح���ًا،  ا�س���در  ال�سي�ست���اين، 
)االحتج���اج( ن�سخ���ة من���ه ام����ض اخلمي����ض 
مفاده "تعر�ض �سماحة ال�سيد )دام ظّله( يف 
الليل���ة املا�سي���ة اللتواء يف الرج���ل الي�سرى 
ادى اىل ك�س���ر يف عظم الفخ���ذ و�ستجرى له 

عملي���ة جراحي���ة هذا الي���وم – ان �س���اء الله 
– با�س���راف فري���ق طبي عراقي. نرجو من 
املوؤمن���ني الك���رام ان ال ين�س���وا �سماحته من 

الدعاء".
وك�سف الفريق الطبي الذي ي�سرف على عالج 
املرج���ع الدين���ي االأعل���ى عل���ي ال�سي�ستاين، 
اخلمي�ض، اأن العملية اجلراحية التي خ�سع 

لها املرجع ا�ستغرقت ن�سف �ساعة فقط.
وذكر الفريق الطبي، اأن "العملية اجلراحية 
تكلل���ت  االأعل���ى  املرج���ع  له���ا  الت���ي خ�س���ع 
بالنج���اح"، مبين���ًا اأن "العملي���ة اجلراحي���ة 
ا�ستغرق���ت ن�س���ف �ساع���ة فق���ط". واأ�س���اف 
اإىل  االأعل���ى يحت���اج  "املرج���ع  اأن  الفري���ق، 

ب�سعة اأيام ليتماثل لل�سفاء".
م���ن جانبه قال ممث���ل املرجعي���ة الدينية يف 
كربالء اأحمد ال�سايف، اإن "الو�سع ال�سحي 
لل�سي�ست���اين م�ستق���ر"، موؤك���دًا اأن "املرج���ع 

بكامل حيويته".
واأ�س���اف ال�س���ايف، اأن "املرجع ال�سي�ستاين 
كان يدع���و جلميع العراقي���ني باخلري، اأثناء 

العملية اجلراحية التي خ�سع لها".

وبع���د اإعالن جناح العملي���ة اجلراحية التي 
خ�س���ع له���ا، ظه���رت لقط���ات اأوىل للمرج���ع 
�سال���ة  داخ���ل  ال�سي�ست���اين  عل���ي  االأعل���ى 
العمليات، وثقتها كما يبدو كامريات هواتف 

االأطباء.
واأظه���رت ال�س���ور املرجع ال�سيع���ي االأعلى، 

وقد اأحاط به االأطباء من كل جانب.
وكانت  العتبة العبا�سية قد ن�سرت يوم ام�ض 
االول االأربع���اء، من�سورًا ذكرت فيه بو�سية 
جدي���دة للمرجع االأعلى لل�سيع���ة ال�سيد علي 
ال�سي�ستاين، بعد �ساعات من انت�سار حتذير 

التظاهرات". "ا�ستغالل 
وذك���رت العتب���ة عل���ى موقعه���ا االلكرتوين 
)االحتج���اج(  تابعت���ه  مقت�س���ب  خ���ر  يف 
نق���ال ع���ن ال�سي�ست���اين اأن "املحافظ���ة عل���ى 
اأ�سكاله���ا  مبختل���ف  االحتجاج���ات  �سلمي���ة 
حتظ���ى باأهمية كب���رية وامل�سوؤولية الكرى 
يف ذل���ك تق���ع عل���ى عات���ق الق���وات االمني���ة 
ب���اأن يتجنب���وا ا�ستخ���دام العن���ف وال �سيما 
العن���ف املف���رط يف التعام���ل م���ع املحتج���ني 
ال�سلمي���ني، فاإن���ه مم���ا ال م�سوغ ل���ه ويوؤدي 

اىل عواق���ب وخيم���ة". ، ون�س���رت العتب���ة، 
من�س���ورًا حذرت فيه "من الذي���ن يرتّب�سون 
بالبل���د وي�سع���ون ال�ستغ���الل االحتجاج���ات 
املطالب���ة باالإ�سالح، لتحقيق اأه���داٍف معّينة 
تنال من امل�سالح الُعليا لل�سعب العراقّي وال 
تن�سج���م مع ِقَيمه االأ�سيلة"، وفقًا ملا جاء يف 

خطبة �سابق���ة قراأها عبد امله���دي الكربالئي 
)ممث���ل ال�سي�ستاين( يف ال����)6 كانون االأّول 
"اإعادة  اعت���ر مراقب���ون:  2019م(، وق���د 
ن�س���ر ه���ذا التحذي���ر يف ه���ذا التوقي���ت فيه 
اإ�س���ارة اإىل  جهات �سيا�سية ت�سعى لاللتفاف 

على االحتجاجات ال�سعبية". 

بعد بيان مكتب �صماحة ال�صيد ال�صي�صتاين.. ها�صتاغ ال�صفاء العاجل يت�صدر تويرت
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و�س���ط ت�ساع���د الغ�س���ب ال�سعب���ي، وا�ستم���رار 
عمليات اغتيال واختط���اف الن�سطاء يف �ساحات 
التظاه���ر، بداأ الع���د التنازيل النته���اء املهلة التي 
حددها املحتجون يف 13 كان���ون الثاين بعنوان 
"مهلة النا�سرية"، للحكومة من اأجل اال�ستجابة 
ملطالبه���م. يقرتب من االنته���اء، دون اأن تلتفت اأو 
تتخ���ذ حكوم���ة رئي�ض جمل�ض ال���وزراء امل�ستقيل 
ع���ادل عب���د امله���دي اأي اإج���راء الحت���واء موج���ة 

الت�سعيد التي وعد بها املحتجون.
التحق املحتجون يف �ساحات التظاهر مبحافظات 
وا�سط، وكربالء، والديوانية، والب�سرة، وبغداد 
مبحافظة ذي قار التي تعد اأوىل املحافظات التي 
اأمهلت الق���وى ال�سيا�سية اأ�سبوًعا واحًدا الختيار 
رئي�ض للحكومة املوؤقتة، قبل انتهاء املهلة يف 19 

كانون الثاين من ال�سهر اجلاري.
وتتمث���ل اخلط���وات الت�سعيدي���ة الت���ي ع���د له���ا 
املحتجون يف حال مل ت�ستجب احلكومة ملطالبهم، 
بقط���ع الط���رق الرئي�س���ة الرابطة ب���ني حمافظات 
الو�سط واجلن���وب لعرقلة نقل املنتجات النفطية 
وو�سول الب�سائع من مين���اء الب�سرة اإىل و�سط 
و�سم���ال الب���الد، ف�س���اًل عن اإع���ادة غل���ق الدوائر 
احلكومية التي اأعلن عن اإعادة افتتاحها، وتنظيم 
وقف���ات احتجاجي���ة اأمام من���ازل اأع�ساء جمال�ض 
الن���واب، بح�سب النا�س���ط يف تظاهرات ذي قار، 

ح�سني الغرابي.
يقول اإن "املهلة التي حددتها النا�سرية، اأ�سبحت 
ملزمة جلمي���ع املحافظ���ات االأخرى الت���ي ن�سقنا 
معها من اأجل اّتب���اع نف�ض اخلطوات الت�سعيدية 
الت���ي �سنتبعه���ا يف ح���ال مل ت�ستج���ب احلكوم���ة 
ملطالبنا"، مبيًنا اأن "املهلة تنتهي االأحد املقبل 19 
كانون الثاين، والت�سعيد �سيبداأ يف اليوم التايل 

امل�سادف 20 كانون الثاين".
اأ�سار اإىل اأن "اخلطط الت�سعيدية كثرية، واحدة 
منها قطع الطري���ق الدويل الرابط بني النا�سرية 
واملثن���ى والديوانية وبابل وبغ���داد، الذي تبناه 
الدكت���ور النا�س���ط ع���الء الركاب���ي وجمموعة من 
ا اأعددنا خلطوات  ال�سباب"، مو�سًحا "نحن اأي�سً
ت�سعيدي���ة ال ن�ستطي���ع االإع���الن عنه���ا يف الوقت 
لل�سيا�سي���ني  نوؤك���د  "لك���ن  م�ست���درًكا  احل���ايل"، 
باأنه���ا �ستك���ون كب���رية ومفاجئة له���م يف حال مل 

ي�ستجيبوا ملطالب املتظاهرين".
الغرابي ك�سف عن "وجود تن�سيق مع املحافظات 
املحتج���ة االأخ���رى من اأج���ل الت�سعي���د واالتفاق 
ي���وم االثن���ني املقب���ل"، موؤك���ًدا  اأن يك���ون  عل���ى 
"الت�سعي���د املقب���ل �سيج���ر احلكوم���ة عل���ى  اأن 
اال�ستجابة ملطالبنا الت���ي تت�سمن اختيار رئي�ض 
جمل����ض الوزراء وف���ق املوا�سفات الت���ي حددتها 

�ساحات التظاه���ر، وحل جمل�ض النواب وحتديد 
موع���د االنتخاب���ات املبك���رة، ف�س���اًل ع���ن التعهد 

مبحا�سبة قتلة املتظاهرين".
يف ذات الوق���ت اأعل���ن معت�سمو �ساح���ة التحرير 
و�س���ط بغ���داد، تاأييده���م للمهل���ة الت���ي و�سعه���ا 
املعت�سم���ون يف النا�سري���ة للحكوم���ة م���ن اأج���ل 

اال�ستجابة ملطالبهم.
ق���ال املعت�سم���ون يف بي���ان تلق���ت )االحتج���اج( 
ن�سخ���ة منه "ُنعل���ُن تاأييدن���ا الكام���ل للمهلة التي 
و�سعها ث���وار ذي قار ال�سجع���ان لتنفيذ مطالبهم 
احلق���ة، و�سنك���ون يف بغ���داد عل���ى املوع���د م���ع 
اأخوتنا يف باقي املحافظات الإعالء �سوت الوطن 
بوج���ه حم���اوالت التمل����ض م���ن تنفي���ذ مطالبن���ا 
امل�سروع���ة الهادفة لبناء ع���راق موحد ذي �سيادة 

يحمي م�سالح واأمن مواطنيه".
ا ملحاوالت ت�سويف التجاوب مع املطالب،  ورف�سً
يق���ول النا�س���ط يف تظاه���رات الديوانية، ح�سني 
الكث���ري  يف  حاول���وا  "املتظاهري���ن  اإن  املحن���ا 
اإىل احلكوم���ة  ر�سالته���م  اإي�س���ال  االأحي���ان  م���ن 
م���ن خ���الل �ساح���ات االحتج���اج، اإال اأنه���ا قوبلت 
جدي���ة  اأي  نلم����ض  ومل  والت�سوي���ف،  باملماطل���ة 
م���ن قب���ل احلكوم���ة خ���الل االأي���ام املا�سي���ة، ب���ل 
وجدن���ا التحري�ض والتجيي�ض لل���راأي العام �سد 

املتظاهرين عر املنابر الر�سمية واملتحزبة".
من جهة اخ���رى اتهمت منظم���ة "هيومن رايت�ض 
ووت�ض"، اخلمي�ض، ق���وات م�سلحة غري حمددة، 
بالتع���اون م���ع ق���وات االأم���ن الوطني���ة واملحلية 
العراقي���ة، يف تنفي���ذ �سل�سل���ة من عملي���ات القتل 
الرئي�س���ة  االحتج���اج  منطق���ة  "الوح�سي���ة" يف 
ببغداد يف 6 كانون االأول 2019. وجاء يف تقرير 
املنظم���ة ال���ذي اطلعته علي���ه )االحتج���اج( ام�ض 
اخلمي����ض: "ت�سري التقدي���رات اإىل �سقوط ما بني 
29 و80 قتي���ال و137 جريح���ا. ُقطع���ت الكهرباء 
عن املنطق���ة خالل الهجوم، ما جع���ل من ال�سعب 
على املتظاهرين حتديد هوية الَقَتلة والفرار اإىل 
بر االأمان. ان�سحبت ال�سرطة والقوات الع�سكرية 
عندم���ا ب���داأت امليلي�سي���ا جمهول���ة الهوي���ة، التي 
ارت���دى بع����ض عنا�سره���ا زي���ا موح���دا، باإطالق 

النار.
تاأت���ي عملي���ات القت���ل هذه بع���د ثالث���ة اأ�سهر من 
االحتجاجات يف بغداد وجنوبي العراق، والتي 
و�س���ل ع���دد القتلى فيه���ا اإىل 511، وفق���ا لوزارة 
ال�سحة. بالنظ���ر اإىل م�ستوى عمليات القتل غري 
القان���وين التي ترتكبها ق���وات الدولة، على دول 
مثل الواليات املتح���دة واململكة املتحدة واإيران، 
الت���ي تقدم تدريبات اإىل قوات اجلي�ض وال�سرطة 
وتدعمها، اأن توقف هذه امل�ساعدات اإىل اأن تتخذ 
ال�سلط���ات اإج���راءات فعال���ة لوق���ف اأعم���ال القتل 
غ���ري القانونية بح���ق املتظاهرين، منه���ا م�ساءلة 

املعتدين. يجب اأن يعقد "جمل�ض حقوق االإن�سان 
التابع ل���الأمم املتحدة" يف جني���ف جل�سة خا�سة 

ب�ساأن قتل املتظاهرين يف العراق".
وقال���ت �سارة لي���ا ويت�س���ن، مديرة ق�س���م ال�سرق 
االأو�س���ط يف هيوم���ن رايت����ض ووت����ض "ال ميكن 
للوالي���ات املتح���دة واململك���ة املتحدة واإي���ران اأن 
تت�س���رف بازدواجية، فتدع���و احلكومة العراقية 
اإىل اح���رتام حق���وق املحتج���ني وتدع���م الق���وات 
العراقية التي تقتل املتظاهرين اأو تقف متفرجة. 
مع ا�ستمرار قتل املتظاهرين يوما بعد يوم، على 

هذه الدول اإنهاء الدعم".
فيم���ا ق���ال خم�س���ة �سه���ود عل���ى عملي���ات القت���ل 
ل�"هيوم���ن رايت����ض ووت�ض" ع���ر الهاتف اإنه يف 
6 كان���ون االأول كان هن���اك حوايل األ���ف متظاهر 
يف �ساح���ة اخل���الين ببغداد، على بع���د 600 مرت 
�سمال مي���دان التحرير، يف م���راآب ال�سنك املكون 
م���ن خم�سة طواب���ق قبالة �ساحة اخل���الين، الذي 
�سغل���وه منذ 16 ت�سرين الث���اين. حوايل ال�ساعة 
7:30 م�س���اء، قال���وا اإنه���م راأوا �سب���ع �ساحن���ات 
"بيك اآب" ت�سرع اإىل �ساحة اخلالين ثم تتباطاأ، 
وبينما كان���ت املركبات ت�سري بب���طء يف امليدان، 
فتح م�سلح���ون يرتدون زيا اأ�س���ود عاديا ولبا�سا 

AK-("مدني���ا النريان من بن���ادق "كال�سنيكوف
  )PK("ومداف���ع ر�سا�س���ة من طراز "ب���ي كي )47
ف���وق املتظاهرين، قبل اإنزال الر�سا�سات واإطالق 
النار عليهم مبا�سرة. يف ذلك الوقت، قال ال�سهود 
اإن املحتج���ني كانوا يتجمعون �سلميا ومل يهددوا 

باأي اأعمال عنف.
ق���ال ال�سهود اإنه���م راأوا ح���وايل 20 عن�سرا من 
ال�سرط���ة االحتادية وقوات االأمن العراقية كانوا 
يحر�س���ون نقطَتي تفتي����ض يف ال�ساحة يغادرون 
بال�سي���ارات عند و�س���ول امل�سلحني. بعد حوايل 
ت�س���ع �ساع���ات، ال�ساع���ة 4:30  �سب���اح 7 كانون 
امل�سلح���ون، ويف غ�س���ون ب�س���ع  غ���ادر  االأول، 

دقائق، عادت قوات االأمن.
قال �سهود عي���ان اإن الكهرباء يف �ساحة اخلالين 
ومراآب ال�سنك توقفت مل���دة �ساعة تقريبا مع بدء 
اإط���الق النار، ويف �ساحة التحرير لب�سع دقائق، 
م���ا اأدى اإىل اإطفاء اإنارة ال�س���وارع. قال اأحدهم: 
"كل ما كنا ن�ستطيع روؤيته هو �سوء الر�سا�ض". 
الكهرباء يف مناطق جم���اورة مبا�سرة لل�ساحات 

مل تنقطع.
ق���ال ال�سهود اإن���ه بعد اإط���الق النار عل���ى النا�ض 
يف املي���دان، توج���ه الرج���ال يف �ساحن���ات البيك 

اآب اإىل م���راآب ال�سن���ك. ق���ال متظاه���ر اإن���ه كان 
يف الطاب���ق االأول م���ن امل���راآب مع ح���وايل 150 
متظاهرا اآخرين عندم���ا �سمع �سوت اإطالق نار. 
ث���م راأى نحو 30 رجال مبالب����ض مدنية يحملون 
ال�سواطري والع�سي يقتحمون املبنى. بعد ب�سع 
دقائ���ق، راأى خم����ض �ساحنات �سغ���رية تن�سحب 
اإىل اخل���ارج، ويدخلها رج���ال يرتدون زيا اأ�سود 
يحمل���ون اأ�سلح���ة. بينم���ا كان يهرب ع���ر الدرج 
وخرج م���ن املبنى، قال اإن���ه راأى رجاال م�سلحني 
يفتح���ون الن���ار عل���ى املتظاهري���ن داخ���ل املبنى 
ويطعن���ون االآخري���ن. راأى م���ا ال يقل ع���ن �سبعة 

حمتجني جرحى.
قال متظاهر يف الطابق الثاين اإنه �سمع �سرخات 
م���ن الطاب���ق االأول، وراأى امل�سلح���ني يظه���رون 
ويطعن���ون املحتجني الذين حاولوا الوقوف يف 
طريقهم. قال: "راأيت كثريا من النا�ض ي�سابون، 
ولك���ن كل م���ا كان ميكنني التفكري في���ه هو كيف 

اأخرج نف�سي من هناك".
املتظاه���ر ال���ذي كان يف الطاب���ق االأول ق���ال اإنه 
عندم���ا خرج اختباأ خلف كتلة خر�سانية، وعندما 
نظ���ر اإىل ال���وراء، راأى م�سلحا يرم���ي متظاهرا 
م���ن الطابق الثال���ث، واآخرين ي�سعل���ون اإطارات 
الإغ���الق خم���ارج الطوارئ. ق���ال �سه���ود اآخرون 
خارج املراآب اإنهم راأوا حرائق قادمة من املراآب. 
ق���ال املحتج من الطاب���ق االأول: "ما يزال خم�سة 
م���ن اأ�سدقائي مفقودين، وال اأع���رف اإن كانوا قد 
مات���وا اأو احُتج���زوا. راأيت امل�سلح���ني يحملون 
اجلث���ث يف حافالته���م و�ساحناته���م قب���ل �ساع���ة 

واحدة من املغادرة عند 4:30 �سباحا".
ق���ال متظاه���ر كان خ���ارج امل���راآب اإن���ه راأى 10 
متظاهرين عل���ى االأقل يتعر�س���ون الإطالق النار 
من حوله. قال هو وطبيبان موجودان يف �ساحة 
اخلالين اإنهم راأوا عربات توك توك )عربات اآلية 
�سغ���رية( ُت�ستخدم ك�سي���ارات االإ�سعاف حاولت 
ث���الث م���رات االقرتاب م���ن اجلرح���ى الإجالئهم. 
يف كل م���رة ق���ام م�سلح���ون داخل امل���راآب باإلقاء 
قنابل "مولوتوف" الإيقافها. قالوا يف النهاية اإن 
جمموعة اأكر من املتظاهرين هرعوا اإىل اجلثث 

ونقلوا اجلرحى.
قال���ت ويت�س���ن "هن���اك اأدل���ة قوي���ة عل���ى توكيل 
ال�سلط���ات العراقية جهات اأخ���رى للقيام بالعمل 
الق���ذر نياب���ة عنه���ا، اإذ غ���ادر عنا�سره���ا مع بدء 
عمليات القتل وعادوا للم�ساعدة يف االعتقاالت. 
�س���واء وقفت القوات العراقي���ة  و�سمحت لهوؤالء 
امل�سلح���ني مبهاجمة املحتجني اأو ارتكبت جرائم 

القتل بنف�سها، فاإنها م�سوؤولة".
راجعت هيومن رايت�ض ووت�ض 11 مقطع فيديو 
من تل���ك الليلة، والت���ي بدا اأنها تدع���م عديدا من 

جوانب �سهادات ال�سهود.

وفق���ا ل�"املفو�سي���ة العلي���ا حلق���وق االن�س���ان – 
الع���راق"، اأدى الهجوم اإىل مقتل ت�سعة حمتجني 
عل���ى االأق���ل واإ�سابة 85 مدنيا اآخري���ن. مع ذلك، 
قال م�سدر طبي موث���وق ببغداد، وقد ر�سد عدد 
القتل���ى واجلرح���ى يف م�ست�سفي���ات املدينة، اإنه 
اأك���د مقت���ل 29 �سخ�سا عل���ى االأق���ل يف الهجوم، 
ب�سبب الطعن وجروح الر�سا�ض، و137 جريحا 
اآخري���ن. ق���ال رائ���د يف ال�سلك الطب���ي باجلي�ض 
ل�سحيفة "ذا تاميز" اللندنية اإن ما ي�سل اإىل 80 

اأو 85 قتلوا.
كم���ا اعتقلت الق���وات امل�سلحة بع����ض املحتجني، 
ومكانه���م جمهول. قال اأحد االأطب���اء احلا�سرين 
اإن���ه راأى م�سلح���ني يعتقلون ثالث���ة متظاهرين، 
ثم���اين  الطبي���ة  خيمت���ه  يف  واحتجزوه���م 
�ساع���ات، ثم اأخذوهم. يب���دو اأن فيديو ُن�سر على 
8 كانون االأول يظهر قيادة قوات  "في�سبوك" يف 
عملي���ات بغ���داد يف نف����ض اخليم���ة الطبية وهي 
تطل���ق �سراح نح���و ثمانية رج���ال مكبلي االأيدي 
ومع�سوبي االأعني. يقول االأ�سرى اإنهم تعر�سوا 
لالإي���ذاء اجل�س���دي، ويخره���م اأح���د العنا�س���ر 
اأنه���م احتجزوا م���ن قبل "جماع���ة م�سلحة تابعة 
الح���د االح���زاب"، واأن القي���ادة موج���ودة هناك 

مل�ساعدتهم.
وا�س���اف التقري���ر لق���د اتخذت احلكوم���ة بع�ض 
اخلطوات املحدودة نحو امل�ساءلة، لكنها مل تبذل 
اأي جهود جادة لتهدئة االنتهاكات �سد املحتجني. 
يف 1 كان���ون االأول، اأدانت املحكمة اجلنائية يف 
وا�س���ط عن�س���َرْي �سرط���ة ال�ستخدامهم���ا الق���وة 
املفرط���ة وقت���ل املتظاهري���ن، واأ�س���درت حماكم 
جنوبي���ة اأخرى اأوام���ر اعتقال �س���د عنا�سر يف 
النجف وذي قار بتهم���ة ا�ستخدام القوة املفرطة 
واإ�سدار اأوامر اأدت اإىل مقتل حمتجني. على حد 
عل���م هيومن رايت�ض ووت����ض، مل تتخذ ال�سلطات 
الق�سائية بعد اإجراءات �سد العنا�سر يف بغداد. 
مع ذلك، يف 8 كانون االأول، اأقالت احلكومة قائد 

قيادة عمليات بغداد اللواء قي�ض املحمداوي.
تتحمل احلكوم���ة العراقية امل�سوؤولي���ة الرئي�سة 
عن حماية ح���ق العراقيني يف احلياة. ينبغي لها 
اأن حت���دد عل���ى وجه ال�سرع���ة اجلماعات وقوات 
االأم���ن الت���ي �سارك���ت يف عمليات القت���ل هذه اأو 
ن�سقته���ا واأن تعل���ن مرتكبيها. يج���ب اأن تعو�ض 

�سحايا جميع عمليات القتل غري القانونية.
قال���ت ويت�سن "يقول �ساهد تل���و االآخر اإن قوات 
االأمن الر�سمية غ���ادرت ال�ساحة بينما كان رجال 
يحمل���ون ر�سا�س���ات ي�سرع���ون يف اإط���الق النار 
عل���ى املتظاهري���ن. يب���دو اأن ال�سلط���ات �سمحت 
املتظاهري���ن  اأغرق���ت  حي���ث  الكهرب���اء،  بقط���ع 
بالظ���الم دون اأن ي�س���يء ال�سم���اء اأي �سيء غري 

طلقات الر�سا�ض".

رايت�ش ووت�ش تتهم الدولة العراقية بالتواطوؤ في "مذبحة المحتجين"

الت�صعيد يعود للواجهة.. �صاحات االحتجاج تنتظر نهاية "مهلة النا�صرية"
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 فار�ش كمال نظمي

اإنه���م ال يدركون اأن �س���راع الطبقات هو اأكرث اأمن���اط ال�سراعات 
ال�سيا�سية جذرية وقدرة على اإحداث تغيري كلي يف اأمناط الوعي 
ال�سيا�س���ي والبن���اء االقت�س���ادي واحل���راك الهويات���ي واالنتماء 
الفك���ري والدين���ي، بخ���الف �سراع الهوي���ات االإثنية ال���ذي يبقى 
يف جوه���ره الوظيفي هو اإعادة م�ستم���رة يف تقا�سم ال�سلطة بني 
النخ���ب نف�سه���ا على ح�س���اب اجلمه���ور املغلوب على اأم���ره، دون 

تبدالت جذرية.
وتبع���ًا لذل���ك، اإنه���م ال يدركون اأن ال�س���راع ال���ذي يخو�سه فقراء 
ال�سيعة الي���وم – يف حراكهم االحتجاجي امل�ستميت- باإ�سناد من 
فئ���ات اجتماعي���ة اأخرى اأق���ل ت�سررًا، هو �س���راع طبقي م�سريي 
مكانه االأر�ض ال ال�سماء، حا�سنُته التماهي بفكرة الوطن العراقي 
املرجت���ى )دولة الع���دل واملواطنة(، ولي�ض �سراع���ًا اإثنيًا من اأجل 
اإع���الء مذهبهم على بقي���ة املذاه���ب، اأو �سراعًا الهوتي���ًا من اأجل 
الرتوي���ج اليديولوجي���ا ثيوقراطي���ة عابرة لالأوط���ان، اأو �سراعًا 
اإيهامي���ًا الإثب���ات "قد�سية" هذا احل���زب ال�سيا�س���ي اأو ذاك الزعيم 

الديني.
فت�سيع الفاقدين يختلف ع���ن ت�سيع املالكني، اإذ ي�ستعني الفاقدون 
بالرمزاني���ة احل�سيني���ة ال�ستع���ادة اآدميته���م اأي �سيادته���م، فيم���ا 
ي�ستع���ني املالكون بالرمزانية نف�سها ملراكم���ة راأ�ض املال امل�سروق 

اأي النتهاك �سيادة الفاقدين وتاأبيد عبوديتهم.
ولذلك، فاإنهم ال يدركون اأن حماوالتهم للت�سوي�ض – املبا�سر وغري 
املبا�سر- على احلراك االحتجاجي )الذي يحركه �سراع الطبقات 
ب�س���كل اأ�سا�س���ي( بدعوات عاطفي���ة من اأجل "ال�سي���ادة" بو�سفها 
الق�سي���ة "االأكرث" اإحلاحًا، هو اأمر فاقد للمعنى املو�سوعي )دون 
اأن يفقد قدرته التح�سيدية الوقتية( اإذ اأن انتهاك ال�سيادة ال يرتبط 
بوجود النفوذين االأمريكي واالإي���راين فح�سب، بل يرتبط اأ�ساًل 
باإفق���ار ماليني النا�ض وا�ستبعادهم من حت�سيل احلق العام الذي 
ي�ستحقون على مدى عقود م���ن الزمن الذليل، اأي �سلبهم ال�سيادة 
عل���ى م�سريه���م االآدمي حد �سرق���ة الوطن من خميلته���م، ومن ثم 
تفج���ري روؤو�سه���م بقنابل الغ���از "ال�سيادي" ور�سا����ض القنا�سة 

املرتبعني على ركام "ال�سيادة".
اإنه���م ال يدرك���ون اأن ال�سراع احلايل يف الع���راق هو يف جوهره 
�س���راع من اأج���ل انت���زاع �سي���ادة املقهوري���ن لي�ض عل���ى �سمائهم 
واأر�سهم فح�سب )وهذا حت�سيل حا�سل(، بل اأي�سًا على ثرواتهم 
وحقوقه���م وم�ستقبله���م ال�سيا�س���ي. واإن اأي كالم �سعب���وي ع���ن 
ال�سي���ادة ه���و ا�ستثمار �سيا�س���ي لفظي ال اأك���رث - يف حلظة فراغ 
�سيا�س���ي مفتوح���ة االحتم���االت- ما مل يب���داأ با�ستع���ادة املحروم 

لقيمته املهدورة اأي ل�سيادته على اآدميته.
ويف النهاي���ة، اإنه���م ال يدرك���ون اأن مفه���وم ال�سي���ادة مفه���وم كلي 
ج���ديل �سامل ال متك���ن جتزئت���ه اإىل ف���روع متع���ددة اإال الأغرا�ض 
املتاج���رة ال�سيا�سية واال�ستثم���ار العقائدي. فالتح���رر من ت�سلط 
الق���وى اخلارجية ال ميكن اأن يتم حقًا اإال ب�سرط اأ�سا�سي ابتدائي 
ه���و بناء نظام �سيا�سي يتمتع مبقدار معقول من الر�ساد والكفاية 

والنزاهة، اإذ ال ميكن للعربة اأن ت�سبق احل�سان اأبدا.
ولذا، فلعلهم مل يدركوا بعد اأن الثورة العراقية الت�سرينية بزخمها 
الرتاكمي، قد اندلعت ال�سرتج���اع الوطن الغائب بو�سفه التعبري 
االأق�س���ى ع���ن ال�سي���ادة مب�سمونها الكل���ي املوح���د، اأي ا�ستعادة 
املجتمع لتحكمه مبوارده وحقوقه وكرامته وا�ستقالله، يف اإطار 
وظيف���ي واحد تتزامن فيه كل العنا�سر التحررية �سواء تلك التي 
تكاف���ح االمتهان االإ�سالم���وي الداخلي اأو تلك الت���ي تقاوم النفوذ 

االأجنبي اخلارجي.

ما ال يدركه اأغلُب قادة ال�صيعة 
ال�صيا�صيني والدينيني..!

 متابعة: االحتجاج

وج���ه زعي���م التيار ال�س���دري مقتدى ال�س���در، اخلمي�ض، عدة 
توجيه���ات "للتظاهرت���ني"، داعي���ًا "الث���وار ال�سجع���ان �س���د 

الف�ساد" اإىل اال�ستمرار.
وق���ال ال�سدر يف تدوينة تابعتها )االحتجاج(  ام�ض اخلمي�ض 
"اإن التظاهرت���ني: ن���وران م���ن �س���راج واح���د.. يوقدان من 
�سج���رة اال�سالح املباركة.. لتفيء اغ�س���ان الزيتون العراقية 

على ال�سعب واطيافه لتكون ككوكب دري ال �سرقي وال غربي، 
يزي���ل عنا ظلم االحتالل وايدي الف�ساد وعتاة االرهاب ودعاة 
العن���ف والظ���الم فننع���م باحلري���ة وال�س���الم وال�سداق���ة م���ع 

اجلريان والعزة وال�سموخ امام ال�سعوب الكرام".
وتاب���ع، "ايه���ا ال�سع���ب العراق���ي اال�سي���ل وي���ا ايه���ا الث���وار 
ال�سجع���ان �س���د الف�س���اد ا�ستم���روا ونحن معكم ف���ال وطن مع 
االحت���الل وال �سي���ادة م���ع الف�س���اد وال امان م���ع االرهاب وال 

حرية مع الت�سدد".

 متابعة: االحتجاج

تتوا�س���ل الهجم���ات التي ت�سنها ق���وات اأمنية ب�سكل متقط���ع منذ اأكرث 
م���ن ثالثة اأيام �سد املتظاهري���ن يف حميط �ساحة الرتبية و�سط مدينة 

كربالء.
وحتدث���ت م�س���ادر طبية مرابط���ة يف املفارز املحيط���ة ب�ساحة الرتبية 
ع���ن و�س���ول ع���دة �سب���ان م�ساب���ني باإطالق���ات حديدي���ة اأو م���ا ي�سمى 

ب�"ال�سجم".
فيما و�سلت عجالت االإ�سعاف التابعة للعتبة احل�سينية لنقل امل�سابني 

اإىل م�ست�سفى قريب.
واظهرت لقطات م�سورة ام�ض اخلمي�ض  �سبانًا يختبئون خلف بع�ض 
امل�س���دات واالأ�سجار، فيما يبدو اأنها حماول���ة لالحتماء من االإطالقات 

القادمة من طرف قوة اأمنية.
يف االأثناء، �سخر نا�سطون من توجيه قوات اأمنية لالإطالقات احلديدية 
جت���اه املتظاهري���ن، لكنه���م اأك���دوا اأنه���ا اأخف وقع���ًا على اأي���ة حال من 
امل�سد�سات الكامتة، يف اإ�سارة اإىل عملية اغتيال النا�سط فاهم الطائي، 

والتي مل تك�سف اجلهات االأمنية عن امل�سوؤولني عنها حتى االآن.

 كرم �سعدي

يف االنتفا�س���ة الت���ي ي�سهده���ا العراق منذ 
نح���و ثالث���ة اأ�سه���ر، ال تكف���ي التظاه���رات 
املحتّج���ني العراقيني. هوؤالء يف حاجة اإىل 
التع���ّرف اإىل بع�سهم البع�ض عن كثب، من 
هنا راحت ُتعَق���د حلقات نقا�ض م�سائية يف 

معظم االأحيان.
ب�ساح���ات االعت�س���ام يف بغ���داد وجنوبي 
الع���راق، يتال�س���ى ب���رد لي���ايل املتظاهرين 
الطويل���ة يف اخلي���ام من خ���الل النقا�سات 
التي ينخرطون فيها حول م�ستقبل الوطن 
الذي يرغبون فيه.. وطن خال من الطائفية 
م عادة  والفقر والبطالة. واحل���وارات ُتنظَّ
ليل���ة  كّل  يف  وُيناَق����ض  ج���دول،  بح�س���ب 
مو�س���وع يتعلق مب�سكل���ة حالية اأو بكيفية 
معاجل���ة �سوؤون م�ستقبلية معّينة. ويرّحب 
العراقي���ون املحتّجون بالتجّمعات واخليم 
الثقافي���ة والتوعوية وبالبحث حول كيفية 
بل���وغ حلمه���م مب�ستقب���ل  م�ساهمته���م يف 
م�س���رق لوطنه���م، مّتفقني عل���ى اأّنهم �سوف 
حتّق���ق  ال  مقبل���ة  حكوم���ة  اأّي  يواجه���ون 
رغب���ات ال�سعب بوا�سطة تظاه���رات ت�سبه 

تلك التي ي�ساركون فيها اليوم.
عل���ى الرغم من ب���رودة الطق�ض عل���ى �سّفة 
نه���ر دجلة ال���ذي اأطل���ق علي���ه املتظاهرون 
"�ساطئ التحرير"، ي�سّر م�ساركون كرث يف 
االحتجاجات على التجّمع وق�ساء الليل يف 
التحاور مع بع�سهم البع�ض. النا�سط ق�سي 
العبي���دي من ب���ني هوؤالء الذي���ن يجتمعون 
هن���اك م���ع رفاق له���م، ليكونوا عل���ى مقربة 
م���ن �ساح���ة التحري���ر يف بغداد، يق���ول اإّنه 
مل يتع���ّرف اإىل هوؤالء الرف���اق اإال من خالل 
االحتجاجات، وا�سفًا اإّياهم ب�"الوطنيني"، 
م�س���ريًا اإىل اأّن "نقا�ساتن���ا حتتدم يف اأثناء 
اللي���ل". ي�سيف: "�سحي���ح اأّننا نختلف يف 
ال���راأي اأحيان���ًا، غ���ري اأّننا نتعان���ق ونحّيي 
بع�سنا بع�س���ًا قبل اأن نف���رتق"، موؤكدًا اأّنه 
���ل هنا يف  "ثّم���ة حال���ة وعي كب���رية ُت�سجَّ

حلق���ات نقا����ض املتظاهري���ن. مثل ه���ذا كّنا 
ن�ساه���ده ب���ني ال�سحافي���ني واملثقف���ني يف 
املوؤ�س�سات االإعالمية واملنتديات والنوادي 
فال�سب���اب  هن���ا  اأّم���ا  الثقافي���ة،  واملقاه���ي 
ه���م الذي���ن ي�سارك���ون يف تل���ك النقا�سات، 
وبع�سهم مل يكمل تعليم���ه الثانوي ويعمل 

يف مهن �ساقة مل�ساعدة عائالتهم".
ُتط���َرح  الت���ي  النقا�س���ات  وع���ن موا�سي���ع 
جتّمعاته���م  يف  املحتّج���ون  ويناق�سه���ا 
يق���ول  النهاري���ة،  اأو  امل�سائي���ة  وحلقاته���م 
اأجمد كرمي وهو يف املرحل���ة الثانوية اإّنها 
اإجمااًل لكّنها بالتاأكيد هادفة  "غري حم���ّددة 
ومفي���دة، وبع�سه���ا ُيَع���ّد م�سبق���ًا". ي�سيف 
التي  الكثرية  املجموعات  بني  اأتنّقل  "واأنا 
تنت�س���ر يف مواق���ع االحتج���اج الأ�سارك يف 
اجلل�س���ات. واأ�سع���ر بحما�س���ة كب���رية حني 

اأ�س���ارك يف النقا�سات التي تتناول م�ستقبل 
الع���راق و�سرورة اال�ستم���رار يف ال�سمود 
والت�سحي���ة م���ن اأجل ه���ذا امل�ستقب���ل الذي 

نر�سمه يف خميلتنا باألوان زاهية".
لدماء  "ال�سم���ود" و"الت�سحية" و"الوفاء 
ال�سهداء" �سعارات تتك���ّرر بني املتظاهرين 
لت�ساهم يف رف���ع معنوياتهم، وحتّثهم على 
امل�س���ّي قدم���ًا يف م���ا ب���داأوه وحتقي���ق م���ا 
ي�سب���ون اإليه م���ن تغيري حكوم���ي وتعديل 
يف الد�ستور وقان���ون االنتخابات، مع منع 
الوجوه التي �ساركت يف العملية ال�سيا�سية 
منذ عام 2003 من تبّووؤ منا�سب حكومية. 
وي���زداد املحتّج���ون ق���ّوة واإ�س���رارًا عل���ى 
اال�ستمرار كّلم���ا حّققوا "ن�س���رًا"، بح�سب 

تو�سيفهم.
يف هذا االإطار، يوؤك���د جعفر االأ�سدي اأّن ما 

يتحّقق هو على خلفية "�سمودنا وحتّدينا". 
واالأ�س���دي ال���ذي يحمل يف ج�س���ده "ت�سعة 
اأو�سم���ة" بح�سب ما يق���ول، يف اإ�سارة منه 
اإىل االإ�ساب���ات الت���ي تعّر�ض له���ا من جّراء 
العنف ال���ذي ت�ستخدمه القوات االأمنية يف 
قمع التظاه���رات، يبيت اأكرث اأّيام االأ�سبوع 
يف �ساح���ة التحري���ر يف بغ���داد، بعيدًا عن 
زوجته وابنه ال�سغري الذي ولد قبل اندالع 
التظاه���رات بثماني���ة اأ�سهر. يو�س���ح اأّن ما 
يدفع���ه اإىل ذل���ك ه���و "م�ستقبل ابن���ي الذي 
يعن���ي يل م�ستقبل بل���دي. فبلدي مثل ابني 

وعلّي اأن اأ�ساهم يف بناء م�ستقبله".
ومو�س���وع بن���اء االأجي���ال ه���و املو�سوع 
االأخ���ري ال���ذي طرح���ه االأ�س���دي يف حلق���ة 
م���ن  جمموع���ة  م���ع  خيم���ة  يف  نقا����ض 
املحتّجني. ُيذك���ر اأّن االأ�سدي يحمل �سهادة 

يف املحا�سب���ة من كلي���ة االإدارة واالقت�ساد 
يف جامع���ة بغ���داد، وق���د تخّرج قب���ل ثالثة 
اأع���وام م���ن دون اأن يج���د لنف�س���ه وظيف���ة 
�س���ه حت���ى الي���وم، "االأم���ر الذي  يف تخ�سّ
املالب����ض  بي���ع  يف  العم���ل  اإىل  ا�سط���رين 
امل�ستعمل���ة لتوف���ري ح���ّد اأدنى م���ن العي�ض 
الك���رمي الأ�سرت���ي". ي�سي���ف: "ه���ذا لي����ض 
ذنبي، ب���ل م�سوؤولي���ة اجله���ات احلكومية 
الأّنه���ا مل حت�س���ن التخطيط لتوف���ري فر�ض 
عمل الأ�سح���اب التخ�س�س���ات واخلرات. 
لكّنه ي�سري ذنب���ي وذنب ال�سباب اليوم يف 
حال تراجعنا. ولهذا نحن ن�سّحي ون�سمد 
لت�سحي���ح االأخطاء، من خ���الل تظاهراتنا 
امل�ستم���ّرة يف وج���ه الف�س���اد حت���ى نحظى 
بحكومة تعم���ل من اأجل بناء البلد وتوفري 

اأف�سل اخلدمات ل�سعبها".
م���ن جهته، يق���ول مق���دام احل�سين���ي وهو 
اأح���د املحتّجني م���ن الذين يدافع���ون كثريًا 
نقا�ساته���م  يف  الديني���ة  التوجه���ات  ع���ن 
الليلي���ة م���ع املتظاهرين االآخري���ن، اإّنه يف 
تختل���ف  وجتمعاته���م  املحتّج���ني  "خي���م 
التوجه���ات الفكري���ة فيم���ا ينب���ذ اجلمي���ع 
الفئوي���ة والطائفية اللَت���ني تعّززهما الكتل 
ال�سيا�سي���ة يف الب���الد". ي�سيف احل�سيني 
اأّن "املهمة الكرى م�ستقباًل تكمن يف تغيري 
الفك���رة التي تبل���ورت عند كثريي���ن �سواء 
يف داخ���ل الب���الد اأو خارجه���ا ح���ول الفكر 
االإ�سالمي، بعدما �سوهت االأحزاب الدينية 
واملجاميع املت�سددة �سورته"، الفتًا اإىل اأّن 
اإليها دائمًا يف  اأتط���ّرق  "ه���ذه نقطة مهمة 
نقا�ساتن���ا حول م�ستقبل الب���الد بعد جناح 
ثورتن���ا". ويتابع احل�سيني: "اأ�سطدم مع 
وجهات نظر خمتلفة وتوّجهات غري دينية 
لزم���الء متظاهرين، لكّنن���ا جميعًا نّتفق يف 
طرحنا ونقا�ساتنا على اأّن الوطن هو االأهّم 
وه���و اأَوىل م���ن كّل االنتم���اءات االأخ���رى، 
ونتعاهد على �س���ّب توجهاتنا يف م�سلحة 
بناء البل���د وخدمة املواط���ن املختلف معنا 

يف التوجه والفكر".

 متابعة: االحتجاج

ب���داأ املتظاه���رون يف حمافظ���ة املثن���ى، االأربع���اء، 
خطوات احتجاجي���ة ت�سعيدية ردًا على ما اعتروه 

جتاهل مطالب املتظاهرين.
وقط���ع متظاه���رون اجل�س���ر احلدي���دي ق���رب مكتب 
املفو�سية و�سط مدينة ال�سماوة، وفق �سور اطلعت 
عليها )االحتجاج( اأم�ض )15 كانون الثاين 2020(.

"املتظاهري���ن ب���داأوا  وق���ال املتظاه���ر )ر. ف( ، اإن 

خط���وات ت�سعيدية �سلمية، بع���د التجاهل الوا�سح 
ملطالبه���م الت���ي ين���ادون به���ا من���ذ اأك���رث م���ن ثالث���ة 

اأ�سهر".
واأ�س���اف، اأن "املتظاهري���ن يف ال�سم���اوة اأعلن���وا، 
�سابقًا، مهلة اال�سبوع الت���ي حددها املتظاهرون يف 
النا�سرية لت�سكيل حكومة جديدة على راأ�سها رئي�ض 
وزراء وفق املوا�سفات التي ا�سرتطها املتظاهرون"، 
مو�سحًا اأن "املتظاهرين �سيوا�سلون الت�سعيد اإىل 

حني حتقق ذلك".

�صاحات االحتجاجات تتحول اإلى منتديات ثقافية 
لمناق�صة م�صتقبل العراق

ال�صدر خماطبًا "التظاهرتني": من �صراج واحد.. ال اأنتم خارجيون وال نحن تبعيون

قالوا اإنها "اأقل بط�سًا من الكوامت على كل حال!"

متظاهرو كربالء ي�صخرون من القمع:  ت�صربوننا بـ"ال�صجم".. 
هل نحن "طيور فالمينكو"؟!

متظاهرو المثنى يتبنون مهلة النا�صرية 
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عد�سة: حممود روؤوف

تطلعات جيل 
االنتفا�صة

 ناظم العراقي

تب���نّي منذ انطالقة انتفا�س���ة ت�سرين االأول/
اأكتوب���ر واإىل الي���وم، اأننا من���ر باإرها�سات 
مرحلة جديدة، عقب خيبات وويالت طويلة. 
اإنها حقب���ة فريدة ب���كل حيثياتها، ظهرت من 

ركام الياأ�ض اجلاثم على �سدور ال�سباب.
لقد فاج���اأ ال�سباب العراقي جمتمعه والعامل، 
كم���ا فاجاأن���ا اأ�سح���اب "التكت���ك" مبوقفه���م 
امل�س���رف يف االنتفا�سة، وكالهم���ا مل يلتفت 
اإلي���ه اأح���د م���ن امل�سوؤول���ني اأو الفاعل���ني يف 

املجتمع.
واخلريج���ون،  البطال���ة،  جيو����ض  كان���ت 
ال�سيا�س���ي،  امل�سه���د  م���ن  واملبع���دون 
واالجتماع���ي، واالقت�س���ادي )امل�سه���د العام 
ككل(. ه���ذا التهمي����ض العم���د لي����ض من قبل 
ال�سلط���ة احلاكم���ة فق���ط، واإمنا م���ن فاعلني 
دينيني، واآخرين مثقف���ني كجزء من ال�سلطة 
ب���كل عيوبه���ا، ف�س���ارت فج���وة عميق���ة بني 
الق���رار.  و�سن���اع  واأ�سح���اب  اجلي���ل  ه���ذا 
ه���وؤالء امل�ستقلون واحلامل���ون بوطن يحبهم 
واالأمل،  االإحب���اط  مزقه���م  ق���د  ويحبون���ه، 
والتنكي���ل  للت�سقي���ط  هدًف���ا  واأ�سبح���وا 
بع���د ازدي���اد مع���دالت متعاط���ي املخ���درات 
واملنتحري���ن واملهاجري���ن واملنت�سري���ن يف 
مل  مم���ن  واملحافظ���ات  بغ���داد  "كافيه���ات" 
يجدوا اأي فر�سة عمل، ولكن قد بدا كل �سيء 
خمتلًفا منذ انتفا�سة ت�سرين االأول/اأكتوبر، 
كم���ا لو اأنن���ا كنا حتت تاأث���ري كابو�ض مرعب 

ملدة طويلة من الزمن.
لقد فاج���اأ ال�سباب العراقي جمتمعه والعامل، 
كم���ا فاجاأن���ا اأ�سح���اب "التكت���ك" مبوقفه���م 
امل�س���رف، وكالهم���ا مل يلتفت اإلي���ه اأحًدا من 
امل�سوؤول���ني، واإن ح���دث ومت ت�سليط ال�سوء 
عليه���م، ف�سيك���ون ذل���ك باعتباره���م م�سكل���ة 
اجتماعية، من قبل "املخت�سني"، ومنحرفني 
بعني "رجال الدين"، وهكذا يجري ت�سطيح 
امل�ساألة، واإحالتها اإىل ملفات ال�سرطة واالأمن 

لتخلي�ض "�سرهم" من املجتمع!
والفرق الوحيد بينهما اأن اأ�سحاب "التكتك" 
يف غالبيته���م، ال يحمل���ون �سهادات جامعية، 
بعك����ض ال�سب���اب اجلامعي، ولك���ن -واحلق 
يق���ال- اأن ال�سلطة تتذكره���م وقت احلروب، 
واالأزم���ات لتزج بهم يف املقدم���ة، كاأرقام يف 
عداد �سحايا و�سهداء الوطن، ليتاجروا بهم 
يف كل منا�سب���ة كاالنت�س���ار عل���ى "داع����ض" 

مثاًل.
وق���د �ساهدن���ا يف االأي���ام الت���ي �سبق���ت، اأنه 
توج���د ثالثة اأن���واع من العراقي���ني، ميثلون 

ثالثة توجهات للمجتمع جتاه االنتفا�سة:
 اأواًل: الذين وقفوا مع االأحزاب وال�سلطة.

ثانًيا: الذين اأيدوا احلراك ووقفوا معه.
ثالًثا: الذين وقف���وا باملنت�سف فمّرة جتدهم 
مييل���ون م���ع ال�سب���اب بانتفا�سته���م، وم���رة 

اأخرى مع ال�سلطة، وتبني اتهاماتها.
والق�س���م الثال���ث ي�سب���ه اإىل حد م���ا "الطرف 
"  فامل�سوؤولي���ة الوطني���ة واالأخالقية  الثال���ث

�سعيفة، اأو تكاد تغيب عندهم.
واأن���ت ت�س���ري يف �ساح���ة التحري���ر، ين�سرح 
املعت�سم���ني،  ال�سب���اب  ه���وؤالء  اإىل  �س���درك 
واملحت�سب���ني يف �سبي���ل الوط���ن، وه���م على 
درجة عالية م���ن الن�سج، يناق�سون يف اأمور 
الثقاف���ة، وال�سيا�سة، واالحتج���اج وماآالته، 
وال �سيم���ا منه���م ال�سباب الذي���ن اأطلقوا على 

اأنف�سهم ا�سم: اأوالد ثنوة.
ثن���وة تلك العجوز املعط���اءة التي ربت بطاًل 
مث���ل �سف���اء ال�س���راي، ورحل���ت اإىل بارئه���ا 
را�سي���ة مر�سية، ثم ليلتحق به���ا جيل ثنوة 
ال�سباب���ي. لق���د �سار رم���ًزا هو واأم���ه الأبناء 
���ا ل���كل اأم واأب فق���د  ح���راك ت�سري���ن، واأي�سً
عزيًزا عليه يف هذه املدة ال�سعبة واملف�سلية 

من تاريخ العراق.
و�سلن���ا الي���وم اإىل معادلة �سفري���ة مع حكم 
الف�س���اد، والطائفية، واملحا�س�س���ة، وبجَلد 
ال�سب���اب االأح���رار، �س���ار املجتم���ع العراقي 
نوعني ال ثالث لهما: اأقلية مع اأحزاب ال�سلطة 
وم�ساحلها ال�سيق���ة، واأكرثية ت�سنع وطن، 
اأو تكت���ب تاريًخا جديًدا خالًيا من "االأطراف 

الثالثة".

 ذي قار / مرت�سى احلدود

و�سط �سخب االحتجاجات يف حمافظة ذي قار 
ق���رر عدد من املعلم���ني اإن�ساء �سف���وف درا�سية 
�سغ���رية يف عدد من خي���م االحتجاج ال�سغرية 
يف �ساحة احلبوبي مركز االحتجاجات والقاء 

درو�ض على الطالب فيها.
عم���ار العكيلي مدر�ض اللغة العربية يف ثانوية 
الرازي وجد يف متابعة درو�ض طالبه �سرورة 
ال تق���ل اهمية عن م�ساركتهم يف التظاهرات، اذ 
اجمع مع بع����ض مدر�سي املدار����ض احلكومية 
عل���ى ا�ستغ���الل ف���رتة التظاه���رات واالإ�سراب 
ال���ذي اعلن���ت عن���ه نقاب���ة املعلم���ني ليوؤ�س�سوا 

مدر�سة ا�سموها  "مدر�سة ثورة اأكتوبر".
يق���ول العكيل���ي اإن املدر�سة ال�سغ���رية حتاكي 
واقع االحتجاج الطالبي بهدف معرفة مطاليب 
ه���ذه ال�سريح���ة واملناه���ج التي يرغب���ون دون 
�سواها.  وي�سيف حول الفكرة "اأن�ساأت املدر�سة 
املرجتل���ة داخل خيم���ة من خي���م االعت�سام يف 
�ساح���ة احلبوب���ي وبا�سرت بتدري����ض املراحل 
والثال���ث  االع���دادي  ال�ساد����ض  م���ن  املنتهي���ة 
املتو�س���ط ب�سب���ب اهمي���ة املرحلت���ني يف ظ���ل 

التوقيت الزمني الدرا�سي".
احد املحتجني يف �ساحة  احلبوبي ترع بجلب 
مقاعد اجللو����ض البال�ستيكية لتكون بديال عن 
املقاعد اخل�سبية اخلا�سة بالطلبة يف مدار�سهم 
املنتظم���ة، بينم���ا الذت خيم���ة املدر�سة باحدى 
الط���رق املوؤدية ل�ساحة االعت�سام لتكون بعيدة 

بع�ض ال�سيء عن �سخب الهتافات.
وتب���داأ الدرا�س���ة يف الثامنة �سباح���ا وت�ستمر 
حت���ى الثاني���ة ع�س���رة ظه���را لتك���ون �س���ورة 
م�سابه���ة لتوقي���ت املدار����ض الر�سمي���ة، اال ان 
الدر����ض الواحد فيها ا�سبح )60( دقيقة بزيادة 
)15( دقيق���ة عن التوقيت الر�سمي يف املدار�ض  
نتيج���ة  احلا�س���ل  التاأخ���ري  تعوي����ض  به���دف 

اال�سراب.
مدر�سة الثورة كم���ا ي�سميها بع�ض املتظاهرين 
���ر وطريقة للمطالبة  �سورة جديدة من التح�سّ
بحقوق التعليمي���ني، فاالإح�سائي���ات الر�سمية 
تك�سف عن اكرث من )90( مدر�سة طينية يف ذي 
قار وان هناك حاجة اىل )800( بناية مدر�سية 
الإنهاء الدوام املزدوج يف املدار�ض، اإ�سافة اإىل 
نق����ض يف امل���الكات التدري�سي���ة وامل�ستلزمات 

الدرا�سية.

نقاب���ة املعلم���ني املركزي���ة قال���ت يف بياناته���ا 
ال�سابق���ة ان احلكومات املتعاقب���ة على العراق 
ترك���ت الطلب���ة يف الع���راء وب�سف���وف مكتظة 
ومناه���ج درا�سي���ة ملتب�سة وبناي���ات متهالكة، 
واتخ���اذ ق���رارات تراه���ا النقاب���ة باأنه���ا غ���ري 
مدرو�س���ة تو�س���ع لطلبة املدار����ض وحتى على 

م�ستوى الكوادر التدري�سية.
املناهج الدرا�سية تعاين هي االأخرى من م�ساكل 
كب���رية  بح�س���ب من���ى عب���د الف���وازي مدر�س���ة 
اللغ���ة العربية التي تتح���دث حول ذلك "جترى 
تغي���ريات م�ستم���رة عل���ى املناه���ج الدرا�سي���ة 
فت�سب���ب م�سكل���ة للطلب���ة مع �سي���اع الوقت يف 
العط���ل واملنا�سبات املختلفة، كما اأن املعلومات 
املو�سوع���ة هي اكر من عقلية الطالب فتجدها 
تنا�س���ب طلبة ال�ساد�ض االع���دادي او اخلام�ض 
بينم���ا ي�سعونه���ا للثالث املتو�س���ط، وكثريا ما 

تكون مليئة باالأخطاء".
وت�سي���ف "ال نن�س���ى ان ال���دورات التي تعطى 
ه���ي  قابلياته���م  تطوي���ر  لغر����ض  للمدر�س���ني 
دورات خجول���ة ال ترق���ى للتعدي���الت ال�سريعة 
التي جترى كل �سن���ة يف حني كانت التعديالت 
�سابقا حت�سل كل خم�ض �سنوات فيتاح للجميع 

ا�ستيعابها".
الط���الب  يح���ث  االعت�س���ام  خيم���ة  وج���وار 
بع�سه���م البع�ض عل���ى �س���رورة االنخراط يف 
متابع���ة درو�سهم. يقول حمم���د ابراهيم طالب 
يف ال�ساد����ض االع���دادي اإن اهمي���ة احل�س���ور 
للدرا�سة باأهمية امل�ساركة يف التظاهرات. نحن 
نرف����ض الت�سّي���ب، فم�سوؤوليتن���ا االحتجاجية 
مرهونة مبوا�سلة الدرا�سة، وال ميكننا اعطاء 
م���رر الأح���د بالتخلي ع���ن واجبات���ه الدرا�سية 

وم�ستقبله".

ويبدو احلما�ض على وجه الطالب جعفر نا�سر 
بع���د اأن ال ح���ظ ح�س���ورا متفاع���ال م���ن زمالئه 
ويقول حول ذلك "ا�سعر باندفاع ما كنت اأ�سعر 
ب���ه خالل دوامي باملدر�سة احلكومية، فاأنا اأرى 
ت�سجيعا من  ا�ساتذتي الذين اأخذوا على عاتقهم 
ه���ذه املهمة، كما اأرى زمالئ���ي الذين ي�ساركون 
يف التظاه���رات ويوا�سل���ون درا�سته���م وهم���ا 

اأمران ي�سبان يف بناء بلدنا ب�سكل اأجمل".
ومل تق���ف مدر�سة ثورة اكتوب���ر عند هذا احلد 
مدر�س���ني  ع�س���رة  ا�ستقط���اب  ا�ستطاع���ت  ب���ل 
والكيمي���اء  الريا�سي���ات  اخت�سا�س���ات  يف 
�ساح���ة  عل���ى  تواف���دوا  مم���ن  واالنكليزي���ة 
به���ذا  يعلم���وا  ومل  احلبوب���ي  يف  االعت�س���ام 
امل�س���روع م�سبق���ا فتطوع���وا باإلق���اء الدرو����ض 

ومواكبة االحتجاجات.
يق���ول ا�سامة رحيم وه���و مدر�ض لغة عربية اإن 

ع���دة ت�س���اوؤالت طرح���ت يف مواق���ع التوا�سل 
االجتماع���ي الفي�سبوك من قب���ل اأولياء االمور 
ح���ول التاأث���ري ال�سلب���ي مل�سارك���ة ابنائه���م يف 
االحتجاج���ات م���ن خ���الل ع���دم اكم���ال املنه���ج 

وا�ستيعاب درو�سهم العلمية.
ذو الفق���ار علي طالب يف الثال���ث املتو�سط لزم 
البي���ت بعد اأن منعه ذووه من االلتحاق ب�ساحة 
االعت�س���ام خ�سي���ة عل���ى �سالمته ولك���ن ب�سبب 
�سكن���ه القريب من �ساحة التظاهر فاأن للف�سول 
دفع���ه للتعرف عل���ى طبيعته���ا فاأكت�سف مدر�سة 

الثورة وقرر املواظبة فيها.  
ويق���ول ح���ول ت�سلل���ه م���ن البي���ت وااللتح���اق 
بال�س���ف التعليم���ي "اأردت موا�سل���ة درو�س���ي 
الت���ي توقف���ت يف مدر�ست���ي الثانوي���ة وع���دم 
ا�ساع���ة الوق���ت وقد اقنع���ت اأهلي بذل���ك برغم 

خماوفهم واأنا التزم بذلك منذ عدة ايام".

 متابعة: االحتجاج

قال تقري���ر تركي  ام����ض اخلمي�ض، اإن 
ال�سراع االأمريكي االإيراين على اأر�ض 
الع���راق، مل مي���ر كغب���ار ح���رب عابرة، 
املتظاهري���ن  "اآالف  اأن  اإىل  م�س���ريا 
العراقي���ني الذين ت�س���ج �ساحات البالد 
منذ اأكرث من �سهرين، بهتافاتهم املطالبة 
برحي���ل احلكومة والنخب���ة ال�سيا�سية 
احلاكم���ة ب�سب���ب الف�س���اد والتدخالت 
االإيراني���ة يف �س���وؤون الدول���ة، بات���وا 
ميلك���ون �سبب���ا جدي���دا لالإ�س���رار على 

مطالبهم والن�سال لتحقيقها".
وفق���ا  عراقي���ون،  حمتج���ون  وي���رى 
"االأنا�س���ول"  ال���ذي ن�سرت���ه  للتقري���ر 
"رحي���ل  اأن  )االحتج���اج(،  وتابعت���ه 
النخب���ة ال�سيا�سية احلاكمة ب���ات اأمرا 
ملحا الأن���ه اإ�سافة اإىل الف�س���اد واإهدار 
االأم���وال العام���ة، حولت ه���ذه النخبة 
الب���الد اإىل �ساحة لل�س���راع بني الدول، 
االأمر الذي يهدد ا�ستقرارها و�سيادتها"، 
بات���وا  "املتظاهري���ن  اأن  اإىل  م�س���ريا 
يخ�س���ون م���ن اأن التط���ورات االأخرية 
يف البالد، ق���د جتعلهم هدف���ا للف�سائل 
الت���ي  لطه���ران"،  املوالي���ة  العراقي���ة 
تنظر لالحتجاجات على اأنها "موؤامرة 

اأمريكية-اإ�سرائيلية".
وينق���ل التقري���ر ع���ن اأح���د امل�سارك���ني 

"التحري���ر"،  �ساح���ة  احتجاج���ات  يف 
يف بغداد، ط���الل ال���داوودي قوله، اإن 
الواليات  ب���ني  الع�سكري���ة  "املواجه���ة 
االأرا�س���ي  عل���ى  واإي���ران  املتح���دة 
االأح���زاب  بف�س���ل  توح���ي  العراقي���ة، 
اخلارج���ي  املل���ف  اإدارة  يف  احلاكم���ة 
ف�س���اًل ع���ن ف�سله���ا الذري���ع يف امللفات 

اخلدم���ات  �س���وء  حي���ث  الداخلي���ة، 
وانت�سار الف�ساد على نحو كبري وغياب 

العدالة االجتماعية".
"التط���ورات  ال���داوودي:  وي�سي���ف 
االأخ���رية منح���ت االحتجاج���ات �سببًا 
اآخر لالإ�سرار عل���ى رحيل هذه النخبة 
ال�سيا�سي���ة الفا�سدة الت���ي جعلت البلد 

�ساحة لل�سراع بني الدول".
واأثار النزاع االأمريكي االإيراين غ�سبًا 
�سعبي���ًا وحكوميًا وا�سع���ًا يف العراق، 
و�س���ط خم���اوف من حت���ول البل���د اإىل 
�ساحة ن���زاع مفتوح���ة اأم���ام الواليات 
املتحدة واإي���ران، وفق���ا للتقرير، الذي 
يقول اإن املتظاهرين يف اأرجاء العراق 

ين���ددون ب�"الواليات املتح���دة املتحدة 
واإي���ران على ح���د �سواء، حي���ث رددوا 
تطال���ب  يافط���ات  ورفع���وا  �سع���ارات 
وا�سنطن وطه���ران بت�سفية خالفاتهما 

خارج االأرا�سي العراقية".
ويقول التقري���ر اإن "تداعيات ال�سراع 
االأمريكي االإي���راين على االحتجاجات 
العراقية جت�سدت من ناحية ثانية بقلق 
لدى املتظاهرين من انتقام حمتمل من 
قبل الف�سائل العراقية املوالية الإيران، 
"موؤام���رة  التظاه���رات  تعت���ر  الت���ي 
مطالبه���ا  الأن  اأمريكية-اإ�سرائيلي���ة"، 
ال�سيا�سي���ة  النخب���ة  رحي���ل  تت�سم���ن 

املقربة من طهران.
وح���ول ذلك يقول النا�س���ط الداوودي، 
اإن "القل���ق �ساد، وال يزال، بني �سفوف 
املتظاهري���ن من انتقام حمتمل من قبل 

اإيران ووكالئها يف العراق".
وي�سي���ف، "و�سائل االإع���الم االإيرانية 
وبع�ض القن���وات الف�سائي���ة العراقية  
حتر�ض لي���اًل ونهارًا �س���د املتظاهرين 
وت�سفه���م بعم���الء الوالي���ات املتح���دة 

واإ�سرائيل".
وينق���ل التقرير عن خلي���ل عبد الر�سا، 
وه���و متظاهر يف �ساح���ة "احلبوبي" 
بالنا�سري���ة، قوله "نري���د من االأحزاب 
احلاكم���ة وف�سائلها امل�سلح���ة اأن تعلم 
باأنن���ا ال نوؤيده���م وال نوؤي���د حليفته���م 

اإيران وال نوؤيد امريكا اي�سا".
اأن  "نريده���م  الر�س���ا:  واأ�س���اف عب���د 
يرحل���وا ويرتكوننا ب�س���الم، ويرتكوا 
لن���ا بالدنا نحكمه���ا بعيدًا ع���ن الهيمنة 

االإيرانية واالأمريكية".
واأ�س���ار اإىل اأن "اجلماع���ات امل�سلح���ة  
تتهم املتظاهرين باأنهم يعملون ل�سالح 
نق���ول  لكنن���ا  االأمريكي���ة.  االأجن���دات 
لهم اإنن���ا عراقيون نعم���ل ل�سالح بلدنا 
ولي����ض ل�سال���ح اأي دول خارجية، ولن 
نع���ود اأدراجن���ا حل���ني ا�ستع���ادة قرار 

بلدنا و�سيادته من اأيدي االآخرين".
وي���رى النا�سط يف احتجاجات كربالء 
في�س���ل احلن���ون اأن "ط���رح ا�س���م عبد 
تفج���ر  اإىل  �سي���وؤدي  جم���ددًا  امله���دي 

الو�سع يف البلد".
ويوؤك���د احلن���ون اأن "املحتج���ني بع���د 
كل ه���ذه الدماء الت���ي اأريقت لن يقبلوا 
باأق���ل من مر�سح م�ستق���ل نزيه لت�سكيل 
احلكومة املقبلة، الت���ي �ستكون موؤقتة 
ومهمتها التح�سري النتخابات برملانية 

نزيهة".
امل�سلح���ة  اأن  اجلماع���ات  اإىل  واأ�س���ار 
ومعها االح���زاب �ستعمل على اإجها�ض 
امل�س���اكل  افتع���ال  ع���ر  االحتجاج���ات 
ب�س���اأن تواج���د الق���وات االأمريكية يف 
البل���د، لكننا نقول لهم اإنن���ا باقون اإىل 

اأن ترحلوا".

معلمون يتطوعون الإلقاء الدرو�ش  

في النا�صرية.. خيم االحتجاج تتحول اإلى �صفوف درا�صية

 قالوا اإنهم اليوؤيدون اإيران وال اأمريكا

الم�صلحــة؟ الجماعــات  انتقــام  المتظاهــرون  يخ�صــى  لمــاذا 
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يتوا�س���ل يف الع���راق م�سل�س���ل اختطاف 
الذي���ن  والنا�سط���ني  املتظاهري���ن  وقت���ل 
يدافعون ع���ن حق العراقي���ني يف حتقيق 

مطالبهم امل�سروعة.
وبينما ال يزال م�سري النا�سط املدين عبد 
القهار العاين جمهوال، اأعلنت م�سادر يف 
احلراك ال�سعبي اخلمي�ض اغتيال النا�سط 

اأحمد �سعدون املر�سدي.
وق���ال نا�سطون اإن املر�س���دي قتل على يد 
جمهول���ني اأطلقوا عليه الن���ار بالقرب من 

منزله يف حي املهند�سني و�سط احللة.
وتاأتي ه���ذه االأنباء بعد اختف���اء النا�سط 
امل���دين واملتظاه���ر عب���د القاه���ر الع���اين 
الثالث���اء املا�سي بعد خروج���ه من منزله 

باجتاه �ساحة التحرير و�سط بغداد.
مث���ل  ها�ستاغ���ات  نا�سط���ون  ود�س���ن 
احلرية_لعب���د القهار_العاين وعبد_
القهار_الع���اين للت�سام���ن م���ع النا�سط 
ال�س���اب ال���ذي قالت م�سادر اإن���ه خرج من 
منزل���ه يف العا�سم���ة يف ال�ساعة الواحدة 
�سب���اح الثالث���اء املا�س���ي باجت���اه �ساحة 

التحرير ثم اختفى بعدها.

"اإن  توي���رت  عل���ى  كت���ب  النا�س���ط  ه���ذا 
الف�سائ���ل امل�سلح���ة �سددت عل���ى �سرورة 
الق�ساء على جميع النا�سطني املدنيني عن 
طريق اخلطف اأو االغتيال من اأجل اإنهاء 

التظاهرات".
النا�س���ط فرا����ض ال�س���راي ذك���ر اأن ذوي���ه 

لي�ست لديهم اأية معلومات عن م�سريه.
ت���زال ح���وادث اخلط���ف واالغتي���ال  وال 

ان���دالع  من���ذ  الع���راق  يف  م�ستم���رة 
اأكتوب���ر  م���ن  االأول  يف  االحتجاج���ات 
املا�س���ي، وقد ُعرث على جث���ث ن�سطاء يف 
ع���دد م���ن امل���دن العراقي���ة، كذل���ك احُتجز 
ع�سرات املتظاهري���ن والنا�سطني لفرتات 
متفاوت���ة عل���ى اأي���دي م�سلحني قي���ل اإنهم 
كان���وا يرت���دون ال���زي الع�سك���ري، اإال اأن 

ال�سلطات مل تتمكن من حتديد هوياتهم.

وتعر����ض نا�سط���ون يف بغ���داد واأماك���ن 
اأخرى بالفع���ل لتهديدات وعمليات خطف 
وقت���ل، يقولون اإنها حم���اوالت ملنعهم من 

التظاهر.
البيانات الر�سمية تناولت بع�ض احلاالت 
فق���ط، واعترته���ا جرائ���م جنائي���ة، فيما 

ن�سبت املنفذين اإىل جهات جمهولة.
)احلرف���ان  ا.ع  امل���دين  النا�س���ط  يعت���ر 

االأوالن م���ن ا�سم���ه(، اأن حملة االغتياالت 
وحماولة  املتظاهرين  اإخافة  اإىل  "تهدف 

اإنهاء االحتجاجات".
ويقول النا�سط وه���و من اأهايل حمافظة 
النج���ف "الدواف���ع وا�سح���ة، ل���و بحثن���ا 
ب�سكل ب�سيط عن امل�ستفيد من تلك اجلرائم 
�سنع���رف من يق���ف وراءه���ا"، م�سيفا يف 
حدي���ث اأن "امل�ستفيد الوحي���د من جرائم 
االغتي���ال ه���و اخلا�س���ر م���ن التظاهرات، 

وهي الكتل واالأحزاب والقوى ال�سيا�سية 
املوجودة يف احلكومة احلالية".

ويتابع "خ�سو�سا تلك القوى التي لديها 
اأجنحة وف�سائل وملي�سيات م�سلحة".

ويوؤك���د اأ. ع اأن تل���ك اجلرائ���م ل���ن متن���ع 
املتظاهرين من اال�ستمرار باحتجاجاتهم، 
مو�سحا "لو ان�سحبنا وهداأت املظاهرات 
فاإن تل���ك امللي�سيات ل���ن ترتكنا يف حالنا، 
�ستبداأ بت�سفية النا�سطني، خ�سو�سا واأن 

االأجه���زة االأمني���ة والق�سائي���ة حاليا غري 
ق���ادرة على مواجهة تل���ك الف�سائل"، على 

حد قوله.
وتت�ساع���د حمالت التخوي���ف واالإرهاب 
للن�سط���اء ولعم���وم العراقي���ني م���ن خالل 
وقت���ل  واخلط���ف  االغتي���ال  عملي���ات 
املتظاهري���ن يف الب���الد الت���ي ت�سه���د منذ 
اأكتوب���ر موج���ة احتجاج���ات  م���ن  االأول 
تطال���ب بتغيري الطبق���ة ال�سيا�سي���ة التي 
حتتك���ر احلك���م يف العراق من���ذ 16 عاما، 
ويتهمه���ا ال�س���ارع بالف�س���اد واملح�سوبية 

والتبعية الإيران.
ودعا تقري���ر خا�ض بالتظاه���رات، �سادر 
الع���راق،  يف  املتح���دة  االأمم  بعث���ة  ع���ن 
ال�سلطات اإىل وقف ا�ستهداف املتظاهرين 

ومالحقة املتورطني بذلك.
وحمل���ت البعث���ة "جه���ة جمهول���ة ثالثة"، 
ع���ن  و"خارج���ني  م�سلح���ة"،  و"كيان���ات 
القانون" و"مف�سدي���ن" م�سوؤولية "القتل 
املتعمد واخلطف واالحتجاز التع�سفي".

تطال���ب  الت���ي  االحتجاج���ات  يف  وقت���ل 
ب�"تغي���ري النظام  يف الع���راق"، ما يقارب 
600 �سخ����ض واأ�سي���ب اأكرث م���ن25 األفا 

بجروح حتى اليوم.
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يف تقاري���ر طبي���ة اك���دت ان عملي���ة قم���ع 
االحتجاج���ات الت���ي انطلق���ت يف بغ���داد 
والعديد م���ن امل���دن يف االول من ت�سرين 
االول ا�سفرت عن اإ�سابة ما يقارب الثالثة 
اآالف وخم�سمئ���ة نا�س���ط و�سخ����ض على 
االأقل باإعاق���ات دائمة، بح�سب اإح�ساءات 
منظمة "جتمع املعوقني يف العراق" غري 
احلكومي���ة. االمر الذي  ي�سيف عبئا على 
كاه���ل بلد ت�سري االأمم املتحدة اإىل اأنه من 
بني الدول التي فيها اأكر معدالت االإعاقة 

يف العامل.
وتعت���ر موج���ة االحتجاج���ات اجلاري���ة 
يف الع���راق �سد ف�ساد الطبق���ة ال�سيا�سية 
االأك���ر واالأك���رث دموي���ة يف الب���الد من���ذ 
عقود، وا�ستخدمت فيه���ا القوات االأمنية 
قناب���ل الغاز امل�سيل للدم���وع والر�سا�ض 

احلي واملطاطي والقنابل ال�سوتية.
انتق���ادات  حقوقي���ة  منظم���ات  ووجه���ت 
للق���وات االأمنية العراقي���ة الإطالقها قنابل 
الغاز امل�سيل للدموع من م�سافة قريبة، ما 
اأدى اإىل وفيات واإ�ساب���ات "مروعة"، اإذ 
تخرتق تلك القنابل اجلماجم وال�سدور.

حم���زة،  مع���دة  الر�سا�س���ة  اخرتق���ت 
وخرجت من ظه���ره خملفة فجوة كبرية، 

فيما اأ�سابت ر�سا�ستان اأخريان �ساقيه.
ويق���ول وال���ده اأبو لي���ث اإن حمزة و�سل 
�س���ال  دم���ه  وكان  قري���ب  م�ست�سف���ى  اإىل 

بغزارة وقلبه يكاد يتوقف.
ويروي الوالد الذي و�سل اإىل امل�ست�سفى 
بعدم���ا ات�سل���ت ب���ه الق���وات االأمني���ة من 
هاتف حمزة، اأن االأطباء ا�ستخدموا جهاز 
ال�سدم���ات الكهربائي���ة واأرب���ع وح���دات 
دم واأدخل���وا حمزة اإىل غرف���ة العمليات. 
ويقول لوكالة ال�سحاف���ة الفرن�سية "كان 

ميتًا، االأطباء اأعادوه اإىل احلياة".
والتقاري���ر  املقطعي���ة  االأ�سع���ة  وك�سف���ت 
الطبي���ة الت���ي اأظهرتها عائل���ة حمزة، عن 
ك�س���ور متعددة يف اأ�سفل العمود الفقري، 
ال�س���اق  يف  �سل���ل  ح���دوث  اإىل  اأدى  م���ا 

اليمنى.

وي�س���ري الوالد اإىل اأن حمزة عاد االآن اإىل 
املن���زل حيث يعي����ض على جرع���ات ثابتة 
من املخ���در وم�سكنات االأمل، و"يف بع�ض 

االأحيان ي�سرخ من االأمل ليال".
وبح�س���ب تع���داد ل�"جتم���ع املعوق���ني يف 
الع���راق"، يبل���غ ع���دد املعاق���ني يف البالد 
اأكرث م���ن ثالثة ماليني �سخ����ض، وهو ما 
يتق���ارب مع اإح�س���اءات اأخ���رى ملنظمات 
وزارة  وت�س���ري  وحقوقي���ة.  دولي���ة 
التخطي���ط العراقية اإىل وج���ود اأكرث من 
ملي���وين معاق يف 13 حمافظ���ة من اأ�سل 
18 واكرث هذه اال�سابات ب�سبب احلروب 
والنزاعات التي تعر�ض لها العراق خالل 

العقود املا�سية. 
ويقول رئي�ض التجم���ع موفق اخلفاجي: 
"هناك تزايد م�ستمر حلاالت العوق )...( 

نخرج من اأزمة وندخل يف اأخرى".
وقت���ل اأك���رث م���ن 600 �سخ����ض، واأ�سيب 
25 األف���ًا عل���ى االأق���ل بج���روح، من���ذ ب���دء 
ت�سري���ن  م���ن  االأول  يف  االحتجاج���ات 
كثريي���ن  اإحج���ام  م���ع  االأول/اأكتوب���ر، 
ع���ن الذه���اب اإىل امل�ست�سفي���ات خوفًا من 

االعتقال.
واأدى ذل���ك اإىل الته���اب بع�ض االإ�سابات، 
م���ا اأرغ���م يف بع����ض احل���االت املمر�سني 
واالأطب���اء على ب���رت اأع�ساء م���ن اجل�سم، 
بح�س���ب ما تق���ول فرح، وه���ي طالبة طب 
تبل���غ م���ن العم���ر 19 عاما وتعم���ل ب�سكل 
املرك���ز  التحري���ر،  �ساح���ة  يف  تطوع���ي 

الرئي�ض للتظاهرات يف و�سط بغداد.
ويتذك���ر عل���ي عم�س���ة، وه���و يجل�ض يف 
عيادة عالجية ميدانية يف �ساحة التحرير 

وتغط���ي خده االأمين �سمادة، ليلة الرابع 
والع�سري���ن م���ن اأكتوبر، م�س���ريا اىل اأنه 
يف تل���ك الليل���ة، �سمع طلق���ات نارية على 
ج�س���ر يف بغداد، و�ساهد مئات املحتجني 

يفرون مذعورين.
ويق���ول عم�س���ة وه���و اأب الأربع���ة اأطفال 
وعاط���ل ع���ن العمل، اإن���ه بعد ذل���ك، �سعر 
ب���دوار ووق���ع اأر�سا بع���د انفج���ار قنبلة 
�سوتي���ة اىل جانب���ه. وا�ستع���اد وعيه يف 
م�ست�سفى قريب بع���د �ساعة واحدة، لكنه 
مل ي�ستط���ع �س���وى فت���ح عين���ه الي�سرى، 

بعدما فقد االأخرى ب�سظية.
ويقول اإنهم يحاول���ون ردع املتظاهرين، 
ولكن النا����ض يزدادون حما�س���ًة. ال�سعب 
العراق���ي حتّم���ل كل �س���يء. نح���ن ولدنا 

لنموت.
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قب���ل ما يق���ارب املئة ي���وم اختط���ف املحامي عل���ي جا�سب 
حط���اب )29 عام���ا( يف اليوم الث���اين ملولد ابن���ه مرت�سى، 
يف الثام���ن من ت�سرين االول املا�سي، من مكان قرب جامع 

الراوي و�سط مدينة العمارة يف حمافظة مي�سان.
واأظهرت كام���ريات املراقبة يف امل���كان اأ�سخا�سًا نزلوا من 
�سيارتني اأرغموا املحام���ي على اخلروج من �سيارته حتت 

تهديد ال�سالح واختطفوه جلهة جمهولة.
يقول والده اإن "اأّمه ما تنام على فرا�ض، تقول يجوز ابني 
ه�ّس���ة بال���رتاب يجوز مي���ت، فتنام على االأر����ض"، م�سيفًا 
اأنه���ا م�سابة مبر�سي ال�سكري وال�سغط وتعي�ض يف حالة 

�سدمة ب�سبب غياب علي.
وو�سف���ت زوجة املحامي املختطف حي���اة العائلة ال�سعبة 
م���ن دون زوجها، وبكاءها علي���ه يف ليال طوال، وكان اآخر 
ات�س���ال لها به �سباح يوم اختطاف���ه، حيث كانت ترقد بعد 

الوالدة يف بيت اأهلها.
وعل���ي ه���و االأخ االأك���ر بني ثالث���ة اأبن���اء ذك���ور، واملعيل 
الرئي�ض لعائلتيه ال�سغرية املكونة من زوجته وابنته ليان 
وابنه مرت�سى، وعائلته الكبرية من اأبيه واأّمه واأخويه، اإذ 

يعمل والده چا�سب حطاب موظفًا يف وزارة البلديات.
يق���ول وال���ده "الو�سع �سع���ب لدرجة اأنن���ي اقرت�ست من 

اأ�سدقائي اأجر املحامي الذي يتابع ق�سية ابني".
تتخ���وف العائلة م���ن م�سري ابنها املجه���ول، وينا�سد االأب 
���ة، باأن  منظم���ات املجتم���ع ال���دويل، احلقوقي���ة منها خا�سّ
ت�ساع���د يف العث���ور علي���ه باأق���رب وق���ت ممكن، م���ن خالل 

ال�سغط على احلكومة للقيام مبهامها.
يق���ول حطاب "خ���الل االي���ام املا�سية حاولت ع���دة مرات، 
التوا�س���ل مع اجلهات االأمنية يف مي�سان، لكنهم يتعاملون 
م���ع امل�ساألة كاأنها �سجار عائل���ي ال اختطافًا، ومياطلون يف 

االإجراءات".
قب�س���ة  يف  االآن  "ابن���ي  هاتفي���ة  حمادث���ة  ع���ر  ويتاب���ع 
ميلي�سيات م�سلحة، حتت رحمة من ال يرحم، فهم جمرمون 

يعي�سون على الطائفية والقتل".
ويعتق���د حط���اب اأن �سب���ب اعتق���ال ابنه ه���و م�ساركته يف 
اأكتوب���ر  بداي���ة  يف  االأوىل  موجته���ا  �سم���ن  التظاه���رات 
املا�س���ي، ث���م تطوعه مع جمموعة من املحام���ني للدفاع عن 
املعتقلني م���ن املتظاهرين لدى ال�سلطات العراقية، ون�سره 

يف �سفحته على في�سبوك حول هذا املو�سوع.

يق���ول "بعد ي���وم واحد فقط من ن�سره ع���ن جلنة املحامني 
مت اختطافه".

 وقال اأحد اأقرباء املحامي املختطف اإنه "حلد هذه اللحظة 
مل ُيع���رف م�سري قريبه على الرغ���م من مرور 68 يوما على 
اختفائ���ه، ومل تظهر اأية دالئل اأو معلومات ت�سري اىل مكان 

اختفائه ومل ُتطلب منا اأية فدية ب�ساأن اإعادته".
واأو�س���ح قري���ب املحامي، باأنه "ال نعرف ه���ل ال يزال على 
قي���د احلي���اة اأم ال، وال نري���د اتهام اأي جه���ة، خ�سية من اأن 
يتعر����ض قريبي اإىل التعذيب اأو االأذى فيما لو كان ب�سحة 

جيدة".
وكان���ت نقي���ب املحام���ني العراقي���ني ق���د طالب���ت ال�سلطات 
احلكومي���ة املخت�سة بالك�سف العاج���ل عن م�سري املحامي 
)عل���ي جا�س���ب حط���اب( وقال���ت النقاب���ة يف بي���ان له���ا ان 
ال�سلمية  والتجمع���ات  التظاهرات  اث���ر  وعلى  "اختطاف���ه 
ي�س���كل جرمية من اجلرائ���م اخلطرة التي يج���ب الت�سدي 
له���ا بق�سد ك�س���ف الفاعل���ني، ومعاقبته���م وف���ق القانون". 
واأ�ساف���ت ان "ه���ذه اجلرمي���ة وق���د نال���ت اح���د املحامني، 
فانه���ا ت�س���كل تهدي���دًا للمحامني جميع���ًا". وتابع���ت "بهذا 
ال�سدد ف���اأن النقابة ق���د نا�سدت وزير الداخلي���ة، واالدعاء 
العام، ومفو�سي���ة حقوق االن�سان، وجلنة حقوق االن�سان 
النيابية، للتدخل الفوري مبا يوؤمن ك�سف م�سريه وتاأمني 

حياته".

عمليات القتل بالكوامت تتوا�صل.. اغتيال نا�صط واختفاء اآخر

100 يوم على اختطاف المحامي علي 
چا�صب والحكومة �صامتة 

القمع وقنابل الغاز الحكومية تحول 3500 نا�صط اإلى معاقين 


