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 متابعة االحتجاج  

النا�سري���ة  يف  املتظاهري���ن  ومطال���ب 
م�ستم���دة من املطال���ب االأ�سا�سي���ة جلميع 
املحافظ���ات  خمتل���ف  يف  املتظاهري���ن 
العراقي���ة، ومت اختزاله���ا يف ثالث���ة، هي: 
امل�سادق���ة على قان���ون االنتخاب���ات الذي 
يق�س���ي باالنتخ���اب الف���ردي يف جمل����س 
النّواب وت�سكيل احلكومة وحما�سَبة قَتلة 

املتظاهرين.
يق���ول م���روان نعم���ة، وه���و متظاه���ر من 
النا�س���رية، اإن "املتظاهري���ن من خمتلف 
ال�س���هداء،  عوائ���ل  فيه���م  مب���ن  الفئ���ات 
يطالب���ون مبحا�س���بة امل�س���وؤولني عن قتل 
املتظاهرين، وخ�سو�س���ًا جميل ال�سمري 
الذي يتحمل م�سوؤولية جمزرة النا�سرية 

ومل يتم عقابه حتى االآن".
وم���ا هي اخلط���وات الت�س���عيدية املرتقبة 
ي���وم االثنني؟ وه���ل من احتم���االت لُعنف 
م�س���اد؟ يق���ول م���روان "العنف م�س���تبعد 
متام���ًا، ثورتن���ا �س���لمية و�س���تبقى كذلك. 
لكن ما �س���نفعله هو قطع الطرق ال�سريعة 
خ���ارج املحافظ���ة، بالت���ايل اإيق���اف حركة 
املرور، باالإ�سافة لنقل خيم االعت�سام اإىل 

هناك".
ويتابع القول "بالطبع هذا االأمر �س���يوؤثر 
ب�سكل �س���لبي على حركة النا�س اليومية، 
لكنه���ا اأي�س���ًا خط���وة مهمة لل�س���غط على 
يف  انق�س���ام  هن���اك  وفعلي���ًا  احلكوم���ة، 
االتف���اق حول ه���ذه اخلط���وة يف ذي قار، 
فالت�س���عيد به���ذا ال�س���كل مل يح���ز موافقة 
100% م���ن جميع املتواجدي���ن، وهذا اأمر 

طبيعي".
ب���ني  اأن  نن�س���ى  "وال  م���روان  وي�س���يف 
املتظاهري���ن العديد من عنا�س���ر االأحزاب 
ال�س���ابقني، ولي�س بال�س���رورة اأن يتفقوا 
جميعه���م م���ع مطال���ب املتظاهري���ن، وهو 
لي�س وليد اللحظ���ة، اإنه نتاج 16 عامًا من 

التكتالت احلزبية".
ماذا عن الع�سائر؟، لقد �سهدنا مدى تاأُيرها 
يف م�س���األة اإقال���ة رئي�س خلي���ة االأزمة يف 
جنوبي العراق جميل ال�سمري، فهل ميكن 

اأن تتدّخل ب�سالحها يف الت�سعيد؟
يقول مروان اإن بع�س الع�س���ائر م�س���اندة 
واأخ���رى ال له���ذه االحتجاج���ات، لكن "اأن 
يحمل �س���خ�س �س���الحًا لتحقي���ق املطالب 
فهذا لن يحدث اأبدًا، فنحن ال ن�سعى حلرب 

اأهلية".

وم���ن �س���احة احلّبوب���ي، يق���ول  اأث���ر اإن 
"اأعداد امل�س���اركني يف االعت�سام ترتاوح 
بني 2500 �سباحًا و5000 م�ساًء، وبينهم 
عوائ���ل �س���هداء جم���زرة  ت�س���رين الثاين  
2019". ويقول اأثر، الذي يتظاهر ب�سكل 
�س���به يوم���ي يف ال�س���احة، يف اإجابة على 
�سوؤالنا اإن كان املتظاهرون يتخّوفون من 
ت�سعيد حكومي عنيف مقابل قطع الطرق؟ 
"ماكو خوف". ويو�سح "حدثت املجزرة 
وبعدها حدث اإطالق نار على املتظاهرين 
دخ���ول  رف�س���وا  الذي���ن  احلبوب���ي  يف 
اجلنازة الرمزية لقا�س���م �سليماين واأي�سًا 
ُحرق عدد م���ن اخليام، والنتيجة كانت اأن 

زاد عدد املتظاهرين. خوف ماكو".
قت���ل  م�س���وؤولية  وح���ول  جهت���ه،  م���ن 
القان���وين  اخلب���ر  يق���ول  املتظاهري���ن، 
عل���ي التميم���ي، اإن "القائد الع���ام يتحمل 

م�سوؤولية قتل املتظاهرين، وفق القوانني 
ال�س���ارية يف الع���راق، حت���ى واإن مل ُيعط 
اأوامر بذل���ك". وتابع التميمي قوله "وفق 
املادة 24 من قانون العقوبات الع�سكري، 
يكون القائد م�س���وؤواًل ع���ن اجلرمية ويعد 
�سريكًا واإن مل يعط االأوامر بالقتل، ونف�س 
احل���ال يف املادة 52 من قانون قوى االأمن 
الداخل���ي ويف قانون العقوبات حا�س���بت 
امل���ادة 48 و49 على التحري�س والتوجيه 
وامل�س���اعدة، وُي�س���اءل وفقه���ا الق���ادة عن 
القتل العمد واإحداث العاهات واالأ�س���رار 
اجل�س���دية". واأك���د اأن ه���ذه اجلرائ���م "ال 

ت�سقط بالتقادم اأو م�سي املدة".
الق���ت مهل���ة النا�س���رية الكث���ر م���ن دع���م 
مواق���ع  يف  واملتظاهري���ن،  الن�س���طاء 
التوا�سل االجتماعي اأو ميادين االحتجاج 
و�س���َمي  اإرف���اق  ومت  �س���واء،  ح���د  عل���ى 

و#�س���رعيتكم_ #مهلة_النا�س���رية 
م���ع  وفي�س���بوك،  توي���رت  يف  انته���ت 

من�سوراتهم.
يق���ول م���روان نعمة يف ه���ذا ال�س���ياق اإن 
العراقيني ب�س���كل عام ي���رون حمافظة ذي 
قار "بو�سلة االحتجاجات يف البالد، واأول 
حمافظة اأعلنت تخل�سها من االأحزاب عرب 
اإح���راق مقراته���ا واأك���ر حمافظ���ة قدمت 

�سحايا خالل التظاهرات".
وي�س���يف "لذلك كان ُير�س���ل لنا دائمًا اأ�سد 
امل�س���وؤولني االأمنيني من اأجل الق�ساء على 

حركات االحتجاج عندنا".
وم���ن مطال���ب املتظاهرين، امل�س���مولة يف 
املهلة، اختيار رئي�س حكومة موؤقت حلني 
اإجراء انتخابات ت�سريعية مبكرة تخ�سع 
الإ�س���راف االأمم املتح���دة ومنظمات دولية 
منعًا من ح�س���ول عمليات تزوير ل�س���الح 

قادة االأحزاب احلاكمة، ف�ساًل عن الك�سف 
ع���ن قتل���ة املتظاهري���ن وم�س���ر اللج���ان 
التحقيقي���ة فيه���ا، وتق���دمي املتورطني يف 
قم���ع التظاه���رات اإىل الق�س���اء، والذي���ن 
يو�س���فون ب�"ف���رق املوت اجلوال���ة" لقتل 

املتظاهرين.
وقال النا�س���ط البارز يف النا�س���رية علي 
الغ���زي، اإن "االأح���زاب احلاكمة م�س���تمرة 
بقتل املتظاهرين واملحتجني والنا�س���طني 
يف  وبقاوؤن���ا  وتعذيبه���م،  واختطافه���م 
ال�ساحات وميادين التظاهر يطرح �سوؤااًل 
واح���دًا، ومف���اده اأنه ه���ل علين���ا اأن نبقى 
نتفرج وهم يقتلوننا الواحد تلو االآخر؟". 
وراأى الغزي اأن "االأحزاب احلالية اأثبتت 
عدم والئها للعراق يف اأكر من موقف، اإذ 
هي ال تزال تظن اأن االحتجاجات �س���ناعة 
اأمركي���ة خليجية، وت�س���ف عرب و�س���ائل 

اإعالمها املحتجني باأنهم جوكر، وممولون 
م���ن اخل���ارج، ناهيك ع���ن اإهم���ال مطالب 
املتظاهرين مع كونها م�سروعة وال تخرج 
ع���ن اإط���ار الد�س���تور الذي ين����س على اأن 

ال�سعب هو م�سدر ال�سلطات".
ولفت الغ���زي اإىل اأن "املهل���ة التي حددها 
املتظاه���رون يف بغ���داد وم���دن اجلنوب، 
ه���ي نقط���ة النهاي���ة م���ع النظ���ام احلاكم، 
امل�س���لحة  اجلماع���ات  اأن  لن���ا  تاأك���د  فق���د 
املدعوم���ة من احلكوم���ة �ست�س���تمر بقتلنا 
وتخويفن���ا، واأنه���ا خارج���ة ع���ن القانون 
وال حت���رتم مطال���ب ال�س���عب، لذل���ك نحن 
يف �س���دد االإعالن ع���ن �سل�س���لة اإجراءات 
ت�س���عيدية �س���د احلكومة، وبالتعاون مع 
منظمات حقوقية دولي���ة". وحول طبيعة 
ه���ذه اخلطوات، قال النا�س���ط العراقي اإن 
الطرق وتو�س���يع  منها هي قطع  "واحدة 

رقع���ة االإ�س���راب ال���ذي قد يتح���ول يف ما 
بعد اإىل ع�س���يان مدين، وت�سكيل وفد من 
املتظاهري���ن للتوج���ه نح���و االأمم املتحدة 
والع���امل و�س���رح م���ا ي���دور يف �س���احات 
م���ن  اخل�س���راء،  واملنطق���ة  االحتج���اج 
اأجل �س���حب ال�س���رعية الدولي���ة املمنوحة 

للحكومة العراقية".
بدورهم، اأعلن معت�سمو �ساحة التحرير، 
و�س���ط بغ���داد، اأول م���ن اأم����س اخلمي�س، 
تاأييدهم للمهلة التي و�س���عها املعت�سمون 
يف  املعت�س���مون  وق���ال  النا�س���رية.  يف 
بيان: "نعل���ن تاأييدنا الكام���ل للمهلة التي 
و�س���عها ث���وار ذي ق���ار ال�س���جعان لتنفيذ 
املطال���ب املحقة، و�س���نكون يف بغداد على 
املوعد م���ع اإخوتن���ا يف باق���ي املحافظات 
الإعالء �س���وت الوط���ن يف وجه حماوالت 
التمل����س م���ن تنفي���ذ مطالبنا امل�س���روعة، 
الهادفة اإىل بناء عراق موحد ذي �س���يادة، 
يحم���ي م�س���الح واأم���ن مواطني���ه". واأكد 
املعت�س���مون اأن "موقفنا هذا ياأتي تثمينًا 
ملواقف النا�س���رية الكب���رة واملُلهمة، منذ 
بداية االحتجاجات وحت���ى هذه اللحظة، 
ووف���اًء للدم���اء الطاه���رة التي �س���الت يف 
�س���بيل الوط���ن، دماء اأحرار الع���راق التي 
�سقطت يف ذي قار واملدن املحتجة كلها".

العراق���ي  ال�س���حايف  اأ�س���ار  جهت���ه،  م���ن 
الذي ي�س���ارك يف احتجاجات بغداد، علي 
ت�س���عيد  ه���ي  "املهل���ة  اأن  اإىل  الكرمل���ي، 
جي���د، ول���و اأنه���ا ج���اءت متاأخ���رة، لك���ن 
املهم ح�س���ولها". وبدا الكرملي مت�س���ائمًا 
باعتبار اأنه "واقعي، فاإن مطالب ال�س���ارع 
املحتج تبدو بعي���دة كل البعد عن التحقق 
يف غ�س���ون املهل���ة الزمنية الت���ي حّددتها 
اإىل  احلاكم���ة  ال�س���لطة  الأن  النا�س���رية، 
االآن ال تاأب���ه ل���كل م���ا يجري يف ال�س���ارع، 
ومل ول���ن تتح���ّرك نحو ك�س���ب اخلواطر، 
والتن���ازل عن مكت�س���باتها طامل���ا ترى اأنها 
م���ا زالت قوي���ة". ولفت الكرمل���ي، اإىل اأن 
التي  الت�س���عيدية اجلدي���دة  "اخلط���وات 
�س���تتخذها النا�س���رية غ���ر معلومة حتى 
االآن، كما بقية املحافظ���ات، لكن املوؤكد اأن 
الت�س���عيد �س���يكون �س���لميًا، ولن يتجاوز 
ال�س���لمية نحو اأمور اأخطر اأو اأكرب توؤدي 
اإىل م���ا ال حتم���د عقباه"، متوقع���ًا مثاًل اأن 
"يتطور االإ�سراب، وتت�سع رقعته متخطيًا 
طالب اجلامعات، مع قطع الطرق الرئي�سة 
الرابطة بالعا�سمة، و�سّل مفا�سل احلياة، 

لتذعن ال�سلطة ملطالب املحتجني".

مطالبها اأبرز  الَقتَلة  حما�سَبة  اليوم..  النا�سرية" تنتهي  "مهلة 

�ساحات االحتجاج تعلن تاأييدها الكامل لذي قار لتنفيذ املطالب املحقة
ت�س��ر �س��احات االحتجاج  منذ اأي��ام بتوقيت مدينة النا�س��رية يف حمافظة ذي قار جنوبي الب��الد، اإذ اأمهلت 
جمل�س النّواب واجلهات املخت�س��ة مدة اأ�س��بوع واحد لتحقيق ثالثة مطالب رئي�سة قبل يوم االأحد. ويف حال 
مل ت�ستجب ال�س��لطات العراقية ل�"مهلة النا�سرية"، فاإن املتظاهرين من املحافظة ومركزهم االأ�سا�سي "�ساحة 

احلّبوبي"، �سيبداأون خطوات ت�سعيدية يوم االثنني املقبل.

 متابعة االحتجاج 

اأعل���ن املرك���ز العراقي لتوثي���ق جرائم احلرب، 
تعر����س 5 م���ن نا�س���طي املظاه���رات لعملي���ات 
ا�س���تهداف وقتل واختطاف خالل ال�24 �س���اعة 

املا�سية يف بغداد وذي قار وكربالء.
ب���اأن  واأف���اد املرك���ز يف تغري���دة عل���ى توي���رت 
)اأحمد  النا�سط  اختطفت  م�س���لحة  "ميلي�سيات 
فا�سل( وهو اأحد ن�سطاء �ساحة التحرير �سباح 

اليوم ال�سبت اأثناء عودته من ال�ساحة".
امل���دين  النا�س���ط  "ا�س���تهداف  اإىل  اأ�س���ار  كم���ا 
)م�س���طفى قا�س���م البدي���ري( بقنبل���ة �س���وتية 
اأم���ام منزله الكائن يف حي ال�س���هداء يف مدينة 

النا�سرية مبحافظة ذي قار".
وم�ساء اأم�س االول اجلمعة، اختطف "النا�سط 
)اأحمد عالء الدراجي( من �س���احة الطران بعد 
خروجه من �س���احة التحرير، كما قتل النا�س���ط  
)ح�س���ن هادي الزيدي( على يد ق���وات مكافحة 

ال�س���غب بعد هجومهم على ج�سر ال�سنك"، وفقًا 
للمركز.

اإىل ذل���ك، اأك���د املرك���ز العراقي لتوثي���ق جرائم 
)ه���دى  وامل�س���عفة  النا�س���طة  "مقت���ل  احل���رب 
خ�س���ر( ، وذلك مل�ساندتها للتظاهرات ال�سعبية 

يف العراق"، على حد تعبر املركز. 
وقبل اأيام، اأعل���ن مركز توثيق اجلرائم اأن عدد 
قتلى التظاهرات ارتفع منذ انطالق التظاهرات 
اإىل 669 �سخ�س���ًا اإىل جان���ب 25 األ���ف جريح، 
كما وثقت مفو�سية حقوق االإن�سان حدوث 30 
عملية اغتيال �سد النا�سطني منذ ت�سرين االأول 

املا�سي. 
م���ن جه���ة اخ���رى ك�س���ف ع�س���و جلن���ة االم���ن 
والدف���اع الربملانية، علي الغامني، عن ال�س���بب 
وراء عدم ا�س���تجواب امل�سوؤولني االأمنيني ومن 
بينهم وزير الداخلية، على خلفية ازدياد حاالت 
اخلط���ف واالغتي���ال يف الب���الد، والت���ي تطول 
نا�س���طني و�س���حفيني من���ذ اأك���ر من 3 ا�س���هر، 

وفيم���ا طال���ب النائ���ب امل�س���تقيل اي���اد عالوي، 
ع���ن  بالك�س���ف  الن���واب  وجمل����س  احلكوم���ة 
القتل���ة يف حماكم علنية، اأ�س���در مركز توثيقي 
يف الع���راق، ح�س���يلة جدي���دة الأعداد ال�س���هداء 

واجلرحى خالل التظاهرات.
وق���ال النائ���ب الغامني، يف ت�س���ريح �س���حفي 
اطلع���ت علي���ه )االحتج���اج( ، اإن "جلن���ة االمن 
اخلط���ف  ح���االت  وتراق���ب  ت�س���جل  والدف���اع 
واالغتيال التي تطول النا�س���طني، وموؤ�س���رات 
ازديادها كثرة وال�س���بب الذي يقع يف املقدمة 
عدم وج���ود جهة خمت�س���ة ملكافح���ة اخلطف"، 
"امل�س���وؤولية االأمني���ة جت���اه االأم���ن  اأن  مبين���ا 
الداخلي واحلاالت اجلرمي���ة التي حتدث، تقع 
عل���ى عاتق اكر من جه���ة، بينها االمن الوطني 
وم���ن  االإره���اب،  ومكافح���ة  واال�س���تخبارات 
املفرت�س ت�س���افر جهود جميع االجهزة حلماية 

املواطن".
وتابع ع�س���و جلنة االمن والدفاع يف الربملان، 

اأن "وزي���ر الداخلية اليوم يف حكم امل�س���تقيل، 
و�س���من حكوم���ة ت�س���ريف االعمال"، م�س���رًا 
اإىل "توق���ف الكث���ر م���ن قرارات اال�س���تجواب 
بينه���ا الت���ي تتعل���ق بالتظاه���رات". ويتعر�س 
هجم���ات  اإىل  االحتجاج���ات  يف  النا�س���طون 
من�س���قة من قبي���ل عملي���ات اغتي���ال واختطاف 
وتعذي���ب من���ذ ان���دالع االحتجاجات قب���ل اأكر 
من �سهرين، فيما ت�س���اعدت وترة اال�ستهداف 

ب�سورة كبرة يف االأ�سابيع االأخرة.
وي�سهد العراق احتجاجات �سعبية غر م�سبوقة 
اأج���ربت   ،2019 االأول  ت�س���رين  مطل���ع  من���ذ 
حكوم���ة ع���ادل عب���د امله���دي عل���ى اال�س���تقالة، 
مطل���ع كانون اأول 2019، وي�س���ر املتظاهرون 
عل���ى رحي���ل وحما�س���بة كل النخبة ال�سيا�س���ية 
املتهم���ة بالف�س���اد، ويطالبون باختيار مر�س���ح 
م�س���تقل نزيه ال يخ�س���ع للخارج ليتوىل اإدارة 
البلد ملرحلة انتقالي���ة متهيدًا الإجراء انتخابات 

مبكرة.

مركز حقوقي يوثق مقتل واختطاف 5 نا�سطني يف العراق خالل 24 �ساعة



  ترجمة حامد اأحمد

مرتديًا بيرية حمراء مع نظارة 
بال�ستيكية كبيرة ولحية 

م�سذبة ، يقف ح�سان بين جموع 
المتظاهرين مطالبًا با�سقاط نظام 

�سيا�سي عراقي  فا�سل . من النادر 
حقًا اأن تجد مثل هكذا اقتداء 

اأن يرتدي �سخ�س زي اأيقونة 
الي�ساريين ت�سي جيفارا .

 قال ح�سان 24 عامًا ، وهو يعلق 
اأ�سطوانة قنبلة �سوتية حول 

رقبته ب�سل�سلة  " اأنا اأحب ت�سي 
جيفارا النه ثائر �سد الظلم ، هذا 

غالف قنبلة �سوتية ، اأنا حورتها 
من اأداة موت الى اأداة اإ�سعاف ."

عندم���ا تنظ���ر يف املخاط���ر الت���ي تنتظره���م ، من 
ال�س���عب جدًا اأن ت�س���توعب كيف ل�سباب عراقيني 
مثل ح�س���ان اجلراأة وال�س���جاعة ليبقوا �سامدين 
وه���م ب���االآالف مطالب���ني بتغي���ر �سيا�س���ي . لق���د 
واجه���وا و�س���ائل اأعن���ف م���ن و�س���ائل تكنلوجيا 
تفري���ق التظاه���رات م���ن قنابل �س���وتية وغازات 
م�س���يلة للدموع ، اإنه الر�سا�س احلي وال�سكاكني 

واأ�س���لحة قوات اأمنية  ر�س���مية وجماميع م�سلحة 
اأخرى لقمع احتجاج �سلمي .

حلق���وق  العلي���ا  العراقي���ة  للمفو�س���ية  ا�س���تنادًا 
االإن�سان فان ما يقارب من 500 �سخ�س على االقل 
قتل منذ بدء تدفق املحتجني لل�سوارع يف ت�سرين 
االول . املحتج���ون وا�س���حون ج���دًا مبطاليبهم ، 
وه���و قان���ون انتخاب جديد يف�س���ح املج���ال لقادة 

ج���دد يتح���دون الوج���وه التي يت���م تدويرها على 
مدى 17 �سنة م�ست . ف�ساد و�سوء اإدارة ، مقرتن 
ب�سنوات من اإراقة دماء عرقل عجلة تنمية البالد ، 
وحكومات متعاقبة ف�سلت يف بناء م�ستقبل جليل 

كامل من ال�سباب .
هناء اأدور ، نا�س���طة يف جمال حقوق االن�س���ان ، 
قالت " ال�س���باب ي�سنعون تاريخًا جديدًا للعراق 

. اعتق���د نح���ن اأ�س���حاب اجليل الق���دمي نقر االآن 
ب���ان هوؤالء ال�س���باب ال���ذي يطلق عليه���م تهكمًا ، 
جي���ل البوبج���ي ، قد اثبتوا اأن لهم �س���عورًا اأكرب 

بامل�سوؤولية جتاه بلدهم ."
يف اأواخر كانون االأول اأ�سبحت العا�سمة بغداد 
خليطًا من اأمل وخوف وتفاوؤل ، الأن التظاهرات 
�س���منت اأ�س���ال ا�س���تقالة احلكوم���ة ، ولكن هناك 

خماوف من اأن العنف قد يزداد �سوءًا ولن يتغر 
�سيء .

وق���ال ح�س���ان " امل�س���كلة ه���ي يف الق���ادة ، اإنه���م 
يتاآم���رون �س���دنا . امللي�س���يات امل�س���لحة هي من 

ت�سيطر على الو�سع حاليًا ."
�س���هد العراق يف �سهر كانون االأول اأحداثًا امنية 
ت�س���ببت بت�س���عيد التوتر بني اإي���ران والواليات 
املتح���دة عل���ى اأر����س الع���راق كان اأوله���ا اإطالق 
�س���واريخ كاتيو�س���ا على قاعدة ت�س���ببت مبقتل 
متعاق���د امرك���ي ث���م تاله���ا رد من ام���ركا على 
قاعدة للح�سد يف القائم ت�سببت مبقتل 25 مقاتاًل 
ث���م هج���وم من جمامي���ع م�س���لحة على ال�س���فارة 
املتح���دة  الوالي���ات  نف���ذت  ، بعده���ا  االمركي���ة 
هجوم���ًا �س���اروخيًا عل���ى رت���ل بطائرة م�س���رة 
قرب مطار بغداد ت�س���ببت مبقتل اجلرنال قا�س���م 

�سليماين .
 رافع���ني االأع���الم العراقي���ة ، ه���وؤالء املحتج���ني 
يرف�س���ون كل من التدخل االمركي واالإيراين ، 
هدفهم اال�س���ا�س ما يزال يركز على تغير النظام 
ال�سيا�س���ي ال���ذي �س���يطر عل���ى البلد من���ذ الغزو 

االمركي للعراق عام 2003 .
حي���اة املتظاه���ر ح�س���ان اخلا�س���ة تعت���رب مث���ال 
ملكاب���دة العي�س يف بل���د غني بالنف���ط لكنه منهك 
بالفق���ر . ت���رك املدر�س���ة ع���ام 2007 عندم���ا كان 
يف الثاني���ة ع�س���رة من عم���ره ب�س���بب التوترات 
الطائفي���ة يف ذلك الوقت ومغ���ادرة عائلته احلي 
الذي ي�س���كن في���ه يف بغداد ، ورغ���م اإنه حرم من 
تعليم ا�سا�س���ي فاأنه قارئ نهم و�ساعر حيث كتب 
ق�س���يدة معنونة لوالدته ي�س���جعها ب���اأن ال تخف 
عليه وهو ي�سارك يف " �سحوة جميلة حتدث يف 

.  " �ساحة حترير بغداد 
واأ�س���اف ح�س���ان قائ���اًل " نعي����س اأيام���ًا خط���رة 
ولك���ن ما ن���زال �س���امدين نتواف���د لل�س���احة . لن 

يرعبونا."
 عن فاينن�شال تاميز الربيطانية
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 علي بداي

هوؤالء ال�سباب ال�سلميون املرابطون ب�ساحات 
التحرير منذ �س���هرين ، وعوائلهم، واأحالمهم، 
واأغانيه���م، ولوحاتهم، واالألف���ة التي خلقوها، 
وامل���راأة الت���ي اإحرتموها، وال�س���جاعة املذهلة 

التي �سطروها هم من ي�ستحق العراق!
هوؤالء ال�س���باب الذين مل يتلوثوا بال�سعارات، 

والتحزب، والي�سقط واليعي�س، 
هم من يجعلني اأعتز بعراقيتي!

املمزق���ة  بجواربه���م  اأت���وا  الذي���ن  ه���وؤالء 
وقم�س���انهم املهرتئ���ة حامل���ني معه���م عوزهم، 

ونق�س تعليمهم، 
هم من ي�ستحق ثروات هذا الوطّن

هوؤالء الذين زهدوا باملنا�س���ب فم���ا طلبوا اإال 
وطنًا، 

هم من ي�ستحقون وطنهم!
ه���وؤالء الذي���ن ُقتلوا باملئ���ات فما اإهت���م بقتلهم 

اأحد وحني قتل بع�س قليل من غرهم ، 
قلب اأحدهم الدنيا عل���ى اأحد! هم من يهمني ال 

الدخالء من غر اأهل البالد
ه���وؤالء ه���م اأه���ل الب���الد، م���ن يقتلهم فق���د قتل 

البالد، 
ومن نا�سرهم فقد نا�سر البالد وال كرامة بدون 

كرامتهم وال اإ�ستقالل لدولة الحترتمهم!
هوؤالء وثورتهم هم من �سّبب لالإ�سالم ال�سيا�سي 

�سداعًا اأفقده توازنه ف�سار ما �سار!
لقد �سبعنا �سعارات، ال�سعار ميثلني غر:

ال اأمري���كا وال اإي���ران..... امللع���ب بالتحري���ر 
امللعب!

ال اأمريكا وال اإيران... 
  عالء املفرجيالملعب بالتحرير الملعب!

منذ وقٍت غر بعيد، بادر �س���ينمائيون �س���باب 
عراقي���ون لتحقي���ق فكرة يرف���دون بها احلراك 
ال�سعبي، امل�ستعل منذ ثالثة اأ�سهر يف العراق. 
اختاروا �س���احة التحرير يف بغداد، ون�س���بوا 
خيمة كب���رة بني خي���ام املتظاهري���ن، اأطلقوا 
عليه���ا ا�س���م "خيمة �س���ينما الث���ورة"، لعر�س 
اأفالم �سينمائية خمتلفة فيها، ك�سكٍل من اأ�سكال 

االحتجاج ال�سلمي.
كما �س���اهم مثقفون عراقي���ون يف هذا احلراك 
بفاعلية، كان يجب اأن يكون لل�س���ينما ن�سيبها 
من هذا الن�س���اط. فنان���ون ت�س���كيليون ملوؤوا 
اجلدران بر�س���وم "غرافيتي"، توّثق وترتجم 
�سعارات االنتفا�س���ة وتفا�س���يلها. وبف�سلهم، 
ال�س���باب، يف  ال�س���ينمائيني  مب���ادرة  انبثق���ت 
ن�س���اطات  فيها  ُتقام  التي  الث���ورة"،  "�س���ينما 
�سينمائية ُت�ساهم يف اإدامة الزخم الثوري لدى 
ال�س���باب، بعر�ٍس يومي الأفالٍم ع���ن املتغّرات 
الثوري���ة يف الع���امل؛ ذل���ك اأن "االحتجاج���ات 
ال�س���بابية يف ظّل ن�س���ب احلري���ة"، كما يقول 
"متن���ح  جم���ال،  عم���ار  ال�س���ينمائي  املُ�س���ّور 
�س���انعي االأف���الم فر�س���ة ال تعّو����س ل�س���وغ 
موا�س���يع تتماه���ى م���ع مطال���ب املتظاهري���ن 
واملحّتج���ني، بعي���دًا عن م�س���هد العن���ف والدم 
والقتل املجاين، الذي و�س���م معظم االأفالم يف 
االأع���وام الثمانية االأخرة، وه���ذا على اعتبار 
اأّن ال�س���ينما اأك���ر الفن���ون متثي���اًل لالأح���داث 
والق�س���ايا الك���ربى، واأّنه���ا �س���ورة �س���تبقى 
ماثلة يف الوعي ال�س���ينمائّي، وهو يعيد اإنتاج 
احلدث بتحقيقه فيلمًا". ي�سيف جمااًل: "رمبا 
ورًا ال  متنح �ساحة التحرير �س���ّناع اأفالمنا �سُ
عّد لها، تكون فر�س���ة لهم ال�س���تلهام موا�س���يع 
تت�س���اوق مع مطالب االإ�س���الح والتغير التي 

ين�سدها �سباب ال�ساحة".
انطلقت املبادرة يف 18 ت�سرين الثاين 2019، 
مبحا�سرٍة عن ال�سينما واالحتجاجات )األقاها 
كاتب هذه ال�سطور(، وعر�س "ُم�سّور بغداد" 
للعراق���ي جم���د حمي���د، و"احلي���اة معج���زة" 

لل�سربي اأمر كو�ستوريتزا.
يق���ول املخ���رج م���الك عب���د عل���ي، اأح���د ثالث���ة 
�سينمائيني اأطلقوا هذه املبادرة مع علي رحيم 

ومهن���د حي���ال، اإّنه من���ذ الي���وم االأول النطالق 
املب���ادرة "و�س���عنا برناجمًا حافاًل، ال يقت�س���ر 
على االأف���الم التي ُتعر�س فقط، بل على تنظيم 
اإنت���اج واإخ���راج وكتاب���ة ال�س���يناريو  ور����س 
وغرها اأي�سًا، مفتوحة اأمام �سباٍب طموحني، 
واآخري���ن عامل���ني يف ه���ذا املجال، ف�س���اًل عن 
اأم�س���ياٍت ثقافي���ة مو�س���يقية وفني���ة خمتلف���ة، 
وا�ست�س���افة نّقاٍد ومعنيني، الإلقاء حما�س���رات 

عن ال�سينما والثورة".
ُيذك���ر اأّن اأفالمًا عديدة معرو�س���ة يف "�س���ينما 
الثورة"، ك�"مي�سي بغداد" ل�سهيم عمر خلفية، 
و"ح�س���ن يف ب���الد العجائ���ب" لعل���ي ك���رمي، 
و"جاري االت�سال" لبهاء الكاظمي، و"جتريد 
الل���ه" لك���رار مو�س���ى، و"اأكتيو" لعل���ي نعمة، 
و"�س���احة التحرير" حل�س���ام ناظ���م، و"اأحالم 
حت���ت االأنقا����س" ملحمد خلي���ل، و"الك���رادة" 
للباق���ر جعفر، و"الر�س���الة االأخرة" ملالك عبد 
علي، و"ال�س���اعة اخلام�س���ة" الأمين ال�سطري، 

وغرها.

ي���رى املخ���رج مهن���د حي���ال اأّن ن�س���اط اخليمة 
ال يقت�س���ر على الرتوي���ج للثقافة ال�س���ينمائية 
والرتفيه، "الأّنها تتماهى باأهدافها مع املطالب 
ال�س���ينما  دخل���ت  اإْذ  للمنتف�س���ني،  االأ�سا�س���ية 
لت�س���يف احتجاجًا �س���لمّيًا جديدًا اإىل �س���احة 
االحتجاج، واإىل من الزمها منذ االأيام االأوىل"، 
م�س���يفًا اأّنها تهدف اإىل اإدامة زخم التظاهرات 
يف الع���راق، وتثقيف املتظاهري���ن وتوعيتهم، 
موؤ�ّس�س���ات  بع����س  احت���كار  بك�س���ر  وتتعّل���ق 
املجتم���ع امل���دين الفا�س���دة، العامل���ة يف جمال 
ال�سينما، وا�ستغالل اإمكانيات ال�سباب يف هذا 
اجلان���ب. واأي�س���ًا، تقدمي فّن ُيحاِرب الف�س���اد، 
ويكون "فّنًا �س���ريفًا واأ�س���ياًل، ينب���ع من روح 
املجتم���ع العراق���ي، ومي����ّس الواق���ع العراقي، 

ويهدف اإىل وطن اأف�سل".
من جهت���ه، يقول املخ���رج واملنت���ج علي رحيم 
ال�س���باب  �س���ينما  الث���ورة" ه���ي  "�س���ينما  اإّن 
الثائ���ر �س���د الف�س���اد والظل���م، الإ�س���اعة وع���ي 
وذوق �س���ينمائيني: "ه���ذه املب���ادرة ج���زٌء من 

ن�س���يج الثورة، وبالتايل فهي تتبّنى �سعاراتها 
واأهدافه���ا ال�س���امية"، م�س���رًا اإىل اأّن "خيم���ة 
ال�س���ينما حتر����س احلر����س كّل���ه عل���ى اإطالق 
وانت���زاع  العراقي���ة،  لل�س���ينما  جدي���د  توّج���ه 
احلق���وق امل�س���لوبة لل�س���ينمائيني، كاحلق���وق 
امل�س���لوبة لل�س���عب". وي�س���يف: "لع���ّل بع�س 
اأهداف ال�س���ينمائيني ال�س���باب، يف خ�سم هذه 
اإدارّي  بهي���كٍل  املطالب���ة  يف  يتمّث���ل  الث���ورة، 
جديد لل�س���ينما، يتعاطى مع هذا الفّن بو�س���فه 
ر�سالة اإن�س���انية مهّمة، وو�سيلة ات�سال فاعلة، 
وبالت���ايل توف���ر حق���وق ال�س���ينمائيني خللق 
�س���ينما وطنية زاهرة". يقول رحيم اأي�س���ًا اإّن 
�س���باب الثورة من ال�س���ينمائيني يرف�سون اأّي 
متوي���ٍل خا�ّس م���ن املنّظمات امل�س���بوهة، التي 
كانت تدعم الفا�سدين، وحتى بع�س ال�سفارات 
االأجنبي���ة العاملة يف العراق. فنحن ال ن�س���مح 
بتجير ق�س���ية الثورة اأو ركوب موجتها، الأّن 

هدف ق�سيتنا اإن�سايّن بحت".
بالن�س���بة اإىل الناقد ال�س���ينمائي كاظم �س���لوم، 

ف���اإّن اأهمي���ة املب���ادرة تكمن يف تاأكي���د االأهمية 
الكبرة لل�س���ينما يف دعم انتفا�سات ال�سعوب 
�س���د الف�س���اد والظلم: "لك���ّن عرو����س االأفالم 
وحده���ا ال تف���ي بالغر�س املطل���وب، فالتوثيق 
اليوم���ي الدقيق لكّل ما يج���ري من اأحداث يف 
�س���احات التظاهر، ُي�سّكل العامل االأهم يف دعم 
االنتفا�سة". ُي�سيف �سلوم: "فعاًل حمل �سباب 
عديدون كامراتهم لت�سوير ما يجري"، ُم�سرًا 
اإىل اأّنه يف كّل زاوية من زوايا �ساحة التحرير 
اأّن ال�سباب، الذين يحملون كامراتهم  "تدرك 
ال�سينمائية لت�سوير ما يجري، ُيدركون متامًا 
اأّن م���ا يوّثقون���ه �سُي�س���ّكل مادة غزي���رة الأفالٍم 
روائية ووثائقية مقبلة، �س���تتحّدث عّما جرى، 
وعن حجم الت�سحيات التي دفعها املنتف�سون، 
�سهداء وجرحى، وعن حجم امل�ساركة الوا�سعة 
ملختلف �س���رائح ال�س���عب، وم�س���اركة الن�س���اء 
ال�"ت���وك  واأ�س���حاب  وامل�س���عفني،  واالأطب���اء 
توك"، وتوافد اأبناء املحافظات القريبة، وغر 

ذلك".

�سينما الثورة: االنتفا�سة العراقية واأفالمها في خيمة

فاينن�سال تاميز: حمتجو العراق من ال�سباب ال يثنيهم عنف القمع
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عد�سة: حممود روؤوف

الثورة 
العراقية

 علي املدن
 

مل���اذا ه���ذه الث���ورة العراقي���ة عظيم���ة؟ ملاذا 
ت�س���تحق اأن ن�س���ميها ثورة الع���راق الكربى 

منذ تاأ�سي�س الدولة اإىل يومنا هذا؟
- الأنه���ا ثورة مواطن���ة؛ الدافع للم�س���اركني 
فيها كان االهتمام مب�س���ر وطن وم�ستقبله. 
مل يكن الدافع حتيزا لدين اأو دفاعا عن عرق 
اأو انت�س���ارا ل�س���هوة جماعة يف اال�س���تئثار 
ب�سيء على ح�س���اب اآخرين. كان الهم االأكرب 
فيه���ا ه���و التفك���ر بكرام���ة وط���ن و�س���عادة 

مواطنني، اأّيًا كانوا هوؤالء املواطنني.
- والأنه���ا ث���ورة مواطنني؛ امل�س���اركون فيها 
من كل فئات ال�س���عب، م���ن االأديان واملذاهب 
واالجتاه���ات الفكري���ة كاف���ة، عل���ى اختالف 
اأعماره���م ومهنهم ووظائفهم. فيها الق�س���اة 
واملحام���ون، وفيه���ا االأطباء واملهند�س���ون، 
وفيه���ا املعلم���ون واالأ�س���اتذة اجلامعي���ون، 
القبائ���ل،  و�س���يوخ  الدي���ن  رج���ال  وفيه���ا 
وفيه���ا طالب املدار����س واحلرفي���ون، وفيها 
الكّت���اب واملثقفون .. وغره���م. ناهيكم عن 
التاأيي���د الذي ح�س���لت عليها مم���ن هو بعيد 
م���ن املواطنني ومل ي�س���ارك فيه���ا )انظر اإىل 
البيانات الت���ي يوقعها املفكرون والباحثون 
فت���اوى  يف  تاأمل���وا  والفنان���ون،  واالأدب���اء 

الفقهاء وخطب علماء الدين(.
- والأنها ثورة حقوقية؛ تعك�س وعيا جماعيا 
ب�س���رورة اإ�س���الح نظام الواجب واجلزاء، 
وتقا�سم امل�سوؤولية باأمانة، وتوزيع الفر�س 
بعدال���ة. بال اإثرة وال حماب���اة وال متييز. مل 
يكن ل���دى املتظاهري���ن عدو خارج���ي يغزو 
بلده���م فخرج���وا ليدفعوا �س���ره كما ح�س���ل 
وفعل���وا مع جمي���ع الغ���زاة واملحتلني الذين 
م���روا بتاري���خ ه���ذا البل���د، ب���ل كان عدوهم 
داخلي���ا يتمثل له���م بالفقر وانع���دام العي�س 
الكرمي وغياب املوؤ�س�س���ات و�س���عف �س���لطة 

القانون وتخلف نظم الت�سريع.
ق�س���د  كان  اإ�س���الحية؛  ث���ورة  والأنه���ا   -
امل�س���اركة  نظ���ام  اإ�س���الح  فيه���ا  امل�س���اركني 
ال�سيا�سية، وحت�سني اأ�ساليب متثيل الربملان 
للمواطين���ني بو�س���فهم مواطن���ني، وزي���ادة 
قدرتهم على متابعة مروؤو�سيهم وحما�سبتهم 
وتغيره���م. كل ذل���ك بعد اأن عان���وا من مكر 
ال�سيا�سني يف الت�سليل بالدين، والتخويف 
بالع���دو املتوه���م، والتفري���ط ب�س���يادة البلد 

وا�ستقاللية اتخاذ القرار فيه.
- والأنها ثورة �س���لمية؛ �سارك فيها املاليني، 
وازدحمت بهم الطرق واالأزقة وال�س���احات، 
وم���ع ذلك بقي���ت مع���دالت العنف وال�س���رقة 
والنه���ب وال�س���جار والتحر����س مثالي���ة اإىل 
ح���د كبر جدا. نعم، �س���جلت ح���االت اعتداء 
عل���ى بع�س املب���اين احلكومي���ة ذات الداللة 
الرمزية ال�سلطوية، واأحرقت بع�س املقرات 
احلزبية، ويف بع�س االأحيان ح�سلت اأمور 
موؤ�س���فة وحمزنة بلغت ح���د ارتكاب جرمية 
القت���ل )وهي �س���لوكيات مرفو�س���ة على كل 
ح���ال( اإال اأنه���ا مل تك���ن عام���ة، وال خمطط���ا 
له���ا، ومل تك���ن على االإط���الق مث���اال يحتذى 
ب���ه يف مناطق االحتجاج االأخ���رى، الكثرة 
الب���الد  ط���ول  يف  واملنت�س���رة  والوا�س���عة 

وعر�سها.
- والأنه���ا ث���ورة ت�س���امنية، ت�س���امن فيه���ا 
اجلميع مع اجلمي���ع، وتعاطف فيها اجلميع 
مع اجلميع، وت�سارك فيها اجلميع ما ميلكون 
مع اجلميع. كرنفال من ال�س���خاء وال�سجاعة 
العراقي���ني اللذي���ن ال يعرفان احل���دود: نقل 
للمتظاهرين، واإ�س���عاف للم�سابني، واإخالء 
للجرحى، ون�س���ب للخيام، وتوزيع للطعام، 
واخلط���ب  واالأهازي���ج  لالأنا�س���يد  واإلق���اء 
ن���ادرة يف حماي���ة  م���ع ب�س���الة  واالأ�س���عار، 
ف���داء  عل���ى  والت�س���ابق  لبع����س،  بع�س���هم 
بع�س���هم لبع����س. ه���ل ميك���ن اأن اأخت���م هذه 
الفقرة دون االإ�س���ارة للم�سورين واملدونني 
و�س���ائقي التكتك؟! جيو�ٌس من املت�س���امنني 
ال يجمعه���م �س���يء اإال حمبة الع���راق واحللم 

بحياة اأف�سل.
ه���ذه بع�س اللمحات عما اأراه ثورة �س���عبية 
والفخ���ر  لالح���رتام  بح���ق  تدع���و  عراقي���ة 

واالعتزاز، اإنها ثورة العراق الكربى

 متابعة: االحتجاج 

ُقتل متظاهران على االأقل واأ�س���يب ما اليقل عن 
ت�س���عة اآخرين،اأم����س االول اجلمع���ة، يف حملة 
عن���ف جدي���دة �س���نتها ق���وات االأمن على ج�س���ر 

ال�سنك.
واظهر مقطع م�س���ور اطل���ع عليه “االحتجاج” 
يوم )17 كانون الثاين 2020(، �س���ورة �س���بان 

كان���وا يتح�س���نون خل���ف م�س���بكات حديدي���ة، 
قوات مكافحة ال�س���غب وه���ي تطلق قنابل الغاز 

امل�سيل للدموع نحوهم من م�سافة قريبة.
وا�س���طفت الق���وات عل���ى مقرب���ة م���ن حاج���ز 
كونكريتي على ج�س���ر ال�سنك، وفق ما يبدو من 
املقطع امل�س���ور، قبل اأن يبداأوا باإطالق قنابلهم 
عل���ى املتظاهري���ن الذي���ن كانوا يحتم���ون على 

مقربة من تلك القوات.

واأكد الناطق با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة 
الل���واء عبد الكرمي خلف،اأم����س االأول اجلمعة، 
�س���اعات،  من���ذ  تت�س���دى  االأمني���ة  الق���وات  اأن 
بو�سائل غر مميتة ملخربني هاجموا احلواجز 

يف منطقة ال�سنك و�سط العا�سمة بغداد.
وق���ال خل���ف يف ت�س���ريح تابعت���ه االحتج���اج ، 
اأن “خمرب���ني يهاجم���ون احلواج���ز يف منطقة 

ال�سنك و�سط بغداد”.

ت�س���تخدم  االأم���ن  “ق���وات  اأن  واأ�س���اف خل���ف 
الو�سائل غر املميتة ملنعهم منذ �ساعات”.

و�س���قط �س���حايا من املتظاهرين، اأم����س االأول 
اجلمعة، يف حملة عنف جديدة طالت املحتجني 
و�سط بغداد، بعد �ساعات من �سدور تقرير دويل 
اتهم ال�سلطات العراقية بامل�سوؤولية عن �سل�سلة 

العا�سمة. يف  املتظاهرين  “جرائم” �سد 
وقال �سهود عيان يف اإن “قوات مكافحة ال�سغب 
اأطلقت القنابل امل�سيلة للدموع والذخرة ب�سكل 
مبا�س���ر جتاه املتظاهرين، قرب ج�س���ر ال�س���نك، 

م�ساء اأول اأم�س”.
واأ�س���افوا، اأن “ذلك اأ�س���فر عن �س���قوط �سحايا 
ب���ني املتظاهرين م���ن بينهم م�س���ابون بجروح 
خط���رة”، م�س���رين اإىل اأن “هج���وم الق���وات 
�سد املتظاهرين وقع ب�سكل مفاجئ، حيث كانت 
فعالي���ات االحتجاج جتري ب�س���كل طبيعي دون 

اأي ت�سعيد اأو تقدم نحو تلك القوات”.
من جانبه قال م�س���در طب���ي اإن “متظاهرًا على 
االأق���ل ُقتل، نتيج���ة حملة العنف اجلديدة �س���د 
املحتجني قرب ج�س���ر ال�سنك”، مو�سحًا اأن “ما 
ال يق���ل عن ثماني���ة اأ�س���خا�س اأ�س���يبوا، جراح 

بع�سهم خطرة جدًا”.
اإىل  نقل���وا  “ال�س���حايا  اأن  امل�س���در،  واأ�س���اف 
م�ست�س���فى التحري���ر وم�ست�س���فيات قريبة، عرب 

مركبات التك تك و�سيارات االإ�سعاف”.
من جانبهم، ق���ال نا�س���طون اإن “متظاهرين اأو 
ثالثة  قتال على ج�سر ال�سنك اإثر اإ�سابته بقنبلة 
دخانية ه�سمت راأ�سه”، فيما هاجموا ال�سلطات 
ملا و�س���فه ب���� “اإ�س���رارها على ته�س���يم روؤو�س 

املتظاهرين بقنابل املوت”.

من جهة اأخرى اأطلق متظاهرو �س���احة التحرير 
يف بغ���داد، ن���داءات ا�س���تغاثة للمجتمع الدويل 
للتدخل من اأجل توفر احلماية لهم واال�ستجابة 

ملطالبهم.
ودعا متظاهرو �س���احة التحرير بح�س���ب مقطع 
فيدي���و االأمم املتح���دة اإىل حتمل م�س���وؤولياتها 

جتاه املتظاهرين ال�سلميني يف العراق.
وجاب املتظاهرون اأرجاء �ساحة التحرير م�ساء 
اأم����س اجلمع���ة و�س���ط تردي���د هتاف���ات تطالب 

بالتدخل الفوري لالأمم املتحدة.
اإىل  االأممي���ة  املنظم���ة  املتظاه���رون  دع���ا  كم���ا 
حمايته���م م���ن القم���ع والتغييب الذي متار�س���ه 
�س���دهم القوات االأمنية، ال�سيما مع ورود اأنباء 
اإىل �س���احات التظاهر ال�سلمي بتهديد اإ�ستمرار 

اعت�سامهم.
ورف���ع املتظاهرون �س���عارات منددة با�س���تمرار 
القوات العراقية با�س���تخدام القوة املميتة �س���د 
املحتج���ني، ورددوا �س���عارات تطالب مبحاكمة 
امل�سوؤولني وال�سباط الذين يقتلون املتظاهرين 
ب�س���كل يومي، م�سددين على �س���رورة االإ�سراع 
بت�سكيل حكومة جديدة قادرة على �سبط االأمن 

وكبح جماح اأحزاب ال�سلطة.
وك�س���ف متظاهرو التحرير ع���ن معلومات تفيد 
بوج���ود اإتفاق بني الكتل ال�سيا�س���ية على اإنهاء 

التظاهرات يف العراق ، حيث اأن
ع���ادل  العراق���ي،  ال���وزراء  رئي����س  ا�س���تقالة 
باإنه���اء  املتظاهري���ن  تقن���ع  مل  امله���دي،  عب���د 
احتجاجاته���م املتوا�س���لة يف بغ���داد واملناطق 
اجلنوبية، موؤكدي���ن عزمهم على "تنحية جميع 

رموز الف�ساد". 
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م���ن  واجلرح���ى  القتل���ى  ح�س���يلة  ا�س���تمرت 
املتظاهري���ن يف حمافظ���ة ذي ق���ار باالرتفاع، 
من���ذ بداي���ة االحتجاج���ات يف مطل���ع ت�س���رين 
االأول املا�س���ي، ولغاي���ة ت�س���جيل اآخ���ر عملية 
اغتيال للمتظاهر ح�سن هادي مهلهل يف ناحية 
العكيك���ة جنوب���ي النا�س���رية، يف 13 كان���ون 
الث���اين واإىل ه���ذه اللحظة، �س���جلت املحافظة 
1571 ب���ني قتي���ل وجري���ح، و�س���ط ا�س���تمرار 
النا�س���طني  �س���فوف  يف  االغتي���االت  موج���ة 
العراقي���ني، على ي���د م�س���لحني جمهولني، فيما 
يوؤك���د املحتجون عل���ى عدم متدي���د املهلة التي 
منحه���ا املتظاه���رون يف املحافظ���ة للحكوم���ة 
والقوى ال�سيا�س���ية الختي���ار رئي�س للحكومة 
املوؤقت���ة، وحما�س���بة قتلة املتظاهري���ن، والتي 
تنتهي يف 19 كانون الثاين/يناير من ال�س���هر 

اجلاري.
كانت حمافظة ذي قار قد �سهدت ارتكاب خم�س 
جرائم اغتيال اأخرى خالل مدة اأ�سبوعني، قتل 
على اإثرها كل من النا�س���ط امل���دين علي حممد 
مكطوف الع�سمي يف 20 كانون االأول  2019  
قرب متثال ال�سيباين الذي ال يبعد �سوى 500 
م���رت من قيادة �س���رطة ذي قار، وقتل النا�س���ط 
عل���ي خال���د اخلفاجي عل���ى يد جمهول���ني يوم 

الثالثاء 31 كانون االأول/دي�سمرب 2019.
يف ح���ني تعر����س كل م���ن علي الغ���زي وطارق 
اجلحي�سي ملحاولتي اغتيال يف ق�ساء الغراف 
يف 19 كان���ون االأول/دي�س���مرب 2019 اأ�س���يبا 
عل���ى اأثرهم���ا باإطالق ناري���ة غر قاتل���ة ، فيما 
جنا النا�س���ط مرت�سى ال�سيخ علي من حماولة 
اغتي���ال تعر����س لها يف االأ�س���بوع م���ن كانون 
الث���اين  2020  يف ناحي���ة الف�س���لية جن���وب 

النا�سرية.
واأف���اد م�س���در طب���ي يف م�ست�س���فى احل�س���ني 
التعليمي، ل�"االحتجاج"، باأن "دائرة ال�س���حة 
يف املحافظة �سجلت مقتل 104 متظاهرين منذ 
اندالع االحتجاجات يف مطلع ت�س���رين االأول/
اأكتوب���ر 2019، ولغاي���ة اآخ���ر عملي���ة اغتي���ال 
تعر����س لها النا�س���ط واملتظاهر، ح�س���ن هادي 

مهلهل يف 13 كانون الثاين
اأ�س���اف امل�س���در الذي ا�س���رتط عدم ذكر ا�سمه 

الأ�س���باب تتعل���ق بوظيفت���ه، اأن "ع���دد جرح���ى 
التظاه���رات بل���غ حت���ى اللحظ���ة 1467 بينهم 
العناي���ة  يف  ترق���د  ت���زال  ال  خط���رة  ح���االت 
امل�س���ددة يف م�ست�س���فى احل�س���ني، وم�ست�سفى 
الكفيل بكربالء"، وا�س���فًا التظاهرات احلالية 

ب�"�سقوط نظام �سدام ح�سني".
وتاأتي ه���ذه التطورات غداة قرب انتهاء املهلة 
الت���ي حددها متظاه���رو ذي قار حتت م�س���مى 
"مهلة النا�سرية"، للحكومة والقوى ال�سيا�سية 
ب�س���بعة اأيام لتنفيذ مطالب املتظاهرين، والتي 
تنته���ي ي���وم االأحد املقبل، و�س���ط مفاو�س���ات 
وات�س���االت غر معلن���ة لتمديد امل���دة، وفقًا ملا 

يذكره النا�سط الدكتور عالء الركابي.
الركابي يقول "لن ن�س���اوم على دماء ال�سهداء، 
الت�س���ويف  حال���ة  با�س���تمرار  ن�س���مح  ول���ن 
واملماطلة واال�س���تخفاف بقيمة الدم العراقي، 
بالت���ايل ال تراجع اأو متديد للمهلة التي حددت 
م���ن اأجل تنفي���ذ مطال���ب املتظاهري���ن واإيقاف 

نزيف الدماء".
)  مهل���ة ذي ق���ار مهل���ة وط���ن ( به���ذه العب���ارة 
هتف متظاهرو �س���احة التحرير يف العا�س���مة 
الث���اين  كان���ون   17  ( اجلمع���ة  ي���وم  بغ���داد 
النا�س���رية  مهل���ة  تبنيه���م  ليوؤك���دوا   )  2020
التي حدده���ا املتظاه���رون للطبقة ال�سيا�س���ية 
ورئي�س اجلمهوري���ة والربملان  لتنفيذ مطالب 
املتظاهرين املتمثلة بت�س���مية رئي����س الوزراء 
وت�س���كيل حكوم���ة موؤقت���ة وف���ق املوا�س���فات 
التي طرحها املتظاهرون ، ناهيك عن حما�سبة 
املتورط���ني بقمع وقت���ل املتظاهرين وتقدميهم 
للمحاكم���ة خ���الل م���دة اأ�س���بوع ، فيم���ا هت���ف 
متظاهرو النا�س���رية ) م���ن احلبوبي للتحرير 

، امللعب نف�س امللعب( .
وردد متظاهرو �س���احة التحري���ر يوم اجلمعة 
)17 كان���ون الث���اين 2020( �س���من فعالياتهم 
الت�س���عيدية ملرحل���ة م���ا بع���د انق�س���اء مهل���ة 
االأ�س���بوع الت���ي تنتهي يوم االح���د )19 كانون 

الثاين 2020( :
من بغداد احلد ذي قار الزم نعلنها

من عدنه الكم مهلة ا�سبوع نح�چ�يلك عنها
انتم كلكم حفنه ذيول من التابع للم�سوؤول

هاي النا�س اللي بالتحرير يا ويلك منها
وختم املتظاه���رون هتافاتهم برتدي���د عبارة ) 

مهلة ذي قار مهلة وطن ( لتاأكيد وحدة ال�س���ف 
الوطني اجتاه الق�سايا الوطنية.

فيما احت�س���د متظاهرو النا�س���رية يف �س���احة 
احلبوب���ي ي���وم اجلمع���ة ) 17 كان���ون الث���اين 
2020 ( للتذكر باأبرز مطالب مهلة النا�س���رية 
والتحذير من االأ�ساليب القمعية التي تنتهجها 
اأحزاب ال�سلطة وملي�سياتها امل�سلحة ، ورددوا 
م���ن  هتافاته���م ع���رب جمموعت���ني متناغمت���ني 

املتظاهرين تردد االوىل :
ال تخطفني ال تغتال �سارت ق�سة مفهومة

ت�س���مع  م���ن  الت�س���عيد  وي���اك  اب���دي  راح 
هاملعلومة

ري�س مو من االحزاب ، حدد يوم االنتخاب
امري���كا  وب���ني   ، اي���ران  ب���ني  تورطن���ي  ال   

امل�سوؤومة
وتختم املجموع���ة االوىل اهزوجتها بكلمة ) 

عراق(

لتنطل���ق بعده���ا املجموع���ة الثاني���ة برتدي���د 
اهزوجتها التي تقول:

قانون االنتخابات حرب بورقة اإم�سوينه
عادل يحكم باخل�سراء باطل ه�سه خملينه

ا�سم القاتل �سيعتوه ال حتقيق الكملتوه
دم اأوالدچ يا ذي قار ال والله ما نا�سينه

عراق
يف حني رّددت جمموعة اأخرى من متظاهري 
�س���احة احلبوبي بالنا�س���رية يوم اجلمعة )  
17 كانون الثاين 2020 ( ع�س���ية اال�ستعداد 
النا�س���رية ) م���ن  لفعالي���ات انق�س���اء مهل���ة 
احلبوب���ي للتحري���ر ، امللعب نف����س امللعب ( 
و ) ه���اي طالب���ة وع���د ذي قار �س���لون تف�س 

وتخل�س ( .
يف ح���ني رّددوا ي���وم الثالث���اء )14 كان���ون 

الثاين 2020(
( ي���ا حكومة خاف ما عن���دچ علم ، هذه االحد 

وال���وراه هم نعت�س���م ( وذلك يف اإ�س���ارة اىل 
مهلة النا�س���رية التي تنتهي يوم االحد ) 19 

كانون الثاين 2020 ( كما رددوا :
)�س���لميه اإوك�لن���ه �س���لميه ، م���ا ردن���ه ع�س����ك 
واح���الم وردي���ه ، ردن���ه الوط���ن ب����س النه ، 
مو�س الغرب حتكمنه ، واأحزاب الوطن كلهم 

حرامية( .
17 كان���ون  كم���ا رددوا يف ي���وم اجلمع���ة ) 

الثاين 2020 (:
 هالثورة نظيفة وثورة اأحرار

ما قادانه قائد كلنه ثوار
نتفاخر بهل جيل ، ال تابع وال ذيل
�ساحوا جوكرية و�سحنه ذي قار

بعد بالب�سرة ما ظن ينخف�س �سوت
وزمل القاد�سية الرتهب املوت

دمنه الطاح عال�ك�اع طاح وخ�سر ا�سباع
يا ذي قار فوتي وبظهرچ الكوت .

اإح�سائية هائلة ل�سحايا التظاهرات في ذي قار.. "مهلة النا�سرية" في مواجهة الدم

مهلة ذي قار مهلة وطن.. اأهازيج وهتافات التحرير واحلبوبي

هتفوا مع كل اإطالقة.. هكذا �سد المتظاهرون قنابل الغاز على ج�سر ال�سنك 

متظاهرو بغداد يرفعون اأعالم االأمم المتحدة طلبًا لتدخل اأممي



العدد)76( ال�سنة االوىل - االحد )19( كانون الثاين  2020

http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com

حكاية �سهيد

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 �سعدون مح�سن �سمد

اخبث طريقة لمواجهة 
التظاهرات، هي 

الت�سويف والمماطلة في 
تنفيذ المطالب، وا�سواأ 

ما يمكن اأن ينتج عن هذه 
الطريقة الخبيثة، هو اأن 

ينخدع جزء من الراأي 
العام العراقي وي�سطف 

مع الجهات ال�سيا�سية 
الفا�سدة التي تماطل، 
وي�ساألون المحتجين 
بطريقة ببغاوية: "يا 

اأخي وتاليها؟ �سنو 
النتيجة؟ وين تريدون 

تو�سلون؟".
ولما كان المحتجون 

ي�سطرون اإلى الت�سعيد 
لمواجهة المماطلة 

الخبيثة، وت�سير احداث 
وجرحى و�سحايا، 

يجيء هذا الراأي 
الم�سطف، وهم يتركون 
الجهات الم�سوؤولة التي 

تماطل ويعتر�سون 
على المحتجين: "يا 

اأخي لي�س ات�سّعدون؟ 
�ستريدون؟".
طيب، ي�سكت 

المتظاهرون، تعتر�س 
وتقول "طولتوها"، 
ي�سعدون حتى "ما 

يطولوها"، تعتر�س 
اأي�سا وتقول "�سعدكم 

ب�س تتحار�سون 
بال�سرطة؟".

اإزاء هذه الخطة الخبيثة، 
وما نتج عنها، جاءت مهلة 

النا�سرية.
واأنا على دين النا�سرية، 

اأقول ما قال �سبابها، 
واأ�سلي اإلى القبلة 

التي يختارون ال�سالة 
باتجاهها..

و #دللول_يا_
مجل�س_النواب_ 

دللول

مهلة النا�سرية

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ما�س القي�سي

زهرة من زهور انتفا�سة 
ت�سرين اخترت من 

رب ال�سماء، رب احلرية 
والعدل واالإن�سانية 

لتقطف يف اوج عمرها 
يف �سبيل االلتحاق بباقة 

الزهور التي تزين 
ار�س التحرير املعطرة 

برحيق �سذى ثوار، مروا 
لي�سطروا اأ�سجع ق�س�س 

البطولة والب�سالة 
على مر تاريخ العراق 

املعا�سر.

م�س����طفى الغ����راوي، م����ن موالي����د ع����ام 
1992، م����ن �س����كان مدين����ة ال�س����در يف 
بغداد، اأنهى درا�سته املتو�سطة، ثم عمل 
يف مقه����ى ث����م بائ����ع يف حم����الت االأزياء 
برفقة اخوته، �س����اب مفعم بحياة التنزه 
حم����ب  االأ�س����دقاء،  برفق����ة  واخل����روج 
للمو�س����يقى وفن ال�س����عر ال�سعبي. كرمي 
الطب����اع ومب����ادر ل����كل �س����لوك ان�س����اين 
جا�س����م:  �س����ديقه  يق����ول  كم����ا  ح�س����ن، 
"م�س����طفى م����ن ميل����ك روحا حما�س����ية 
وح����ب الرفاهي����ة يف حيات����ه اليومي����ة، 
كان ذو مواق����ف اإيجابي����ة تدل على مدى 
نخوته، فق����د كان مينح املال لكل حمتاج 
هنا من جيب����ه اخلا�س، يدعم وي�س����اعد 

اجلمي����ع، ويق����دم عل����ى فع����ل اخلر يف 
كل االأوقات، يف�س����ل االآخر على نف�س����ه، 
كان يت����ربع مب����كان منامت����ه اخلا�س يف 
اخليمة لكل �س����يف يزورنا، هذا من غر 
دوره يف حمايتنا اذ كان ي�سحي بوقت 
راحته الأجل حرا�س����تنا". م�سرا اىل ان 
�سديقه ال�س����هيد �سخ�س ال ميكن و�سفه 
واخت�س����ار عطائ����ه وتفاني����ه بكلمات او 

�سطور.
�سارك م�سطفى يف احلراك اجلماهري 
ابان ث����ورة ت�س����رين مطل����ع اأكتوبر عام 
رافق����ه  ال����ذي  �س����ديقه  ويق����ول   ،2019
يف رحل����ة التظاهر حني متت ال�س����يطرة 
عل����ى ج�س����ر اجلمهوري����ة من قب����ل ثوار 

ابراهي����م:  خ�س����ر  املجتب����ى  التحري����ر، 
االأول حني قمنا  ت�س����رين  "بتاري����خ 25 
ج�س����ر  باجت����اه  م����رات  ع����دة  بالتق����دم 
اجلمهورية، يف اآخر مرة ا�ستطعنا فيها 
اال�س����تحواذ على اجل�س����ر كان م�سطفى 
معن����ا ومن هن����ا ب����داأت معرفتنا ب����ه، انا 
وجمموعة ال�س����باب  كنا نرافق بع�س����نا 
التظاه����ر"، وع����ن  اثن����اء  ال����دوام  عل����ى 
�سخ�س����ية م�س����طفى وطبيع����ة حتركاته 
يق����ول املجتب����ى: "م�س����طفى كان ميتلك 
من ال�س����جاعة القدر الكب����ر الذي يدفعه 
دوم����ا للتق����دم والتحرك باجت����اه اخلطر 
دون خ����وف او تراج����ع رغ����م حماوالتنا 

الإقناعه". 

 يف ليل����ة جمزرة اخل����الين الدامية التي 
راح �س����حيتها العديد من ال�س����هداء، بعد 
ان متت مهاجمة الثوار املعت�س����مني يف 
كراج ال�س����نك يوم اخلمي�س امل�سادف 5 
كانون االول، قررت جمموعتنا التحرك 
�سوب ال�س����احة هناك لدعم املتظاهرين، 
كان م�س����طفى مم����ن ي�س����بقنا دوم����ا وقد 
و�س����ل بن����ا اىل اآخ����ر حمطة عن����د اأقرب 
نقطة من ج�س����ر ال�س����نك، حتى ت�س����وب 
امام عيني بطلق ناري يف راأ�سه من قبل 
قنا�����س".  يف يوم ا�ست�س����هاده مل يغادر 
�س����احة التحرير اذ يقول �سديق اآخر له 
كان يج����اوره يف قطاع التظاهر ح�س����ني 
يغ����ادر  مل  "م�س����طفى  اإبراهي����م:  عل����ي 

�س����احة االعت�س����ام اال ح����ني كان يري����د 
الذهاب للمنزل بهدف االغت�سال وتغير 
مالب�س����ه، دائم التواجد والن�ساط، ويف 
ليلة اخلمي�س التي ا�ست�س����هد فيها تركته 
وذهبت للمنزل، يف هذه االثناء وانا يف 
طريقي و�س����لني خرب ا�ست�س����هاده حيث 
اأ�سيب يف راأ�سه بطلق ناري ومت ا�سعافه 
من قبل الدفاع املدين اىل م�سفى اجلملة 
الع�س����بية حيث تويف هناك بيومها فقد 

كانت االإ�س����ابة خطرة جدا". م�سطفى 
مل تك����ن تتوق����ع ب����ان روح����ك املغام����رة 
�س����تكون هدف����ا يوما م����ا الأيادي ال�س����ر، 
لكنك بالتاأكيد بق�س����د او دونه كنت تعي 
متام����ا، ماذا يعن����ي ان تقدم نف�س����ك ثمنا 
حلرية وطن وهذا ما فعلته كعادتك حني 
تب����ادر لفع����ل كل ما من �س����اأنه ان ي�س����مو 
بروح����ك ويرتق����ي باإن�س����انيتك، وكم هم 

نادرون اأولئك الذين يت�سبهون بك!

م�سطفى الغراوي.. الثائر املقدام الذي اأبت خطاه 
الرتاجع حتت اأي ظرف

 متابعة االحتجاج 

من جهة اخرى ن�سر "املركز العراقي 
لتوثي���ق جرائ���م احلرب" اإح�س���ائية 
املدني���ني  م���ن  ال�س���حايا  الأع���داد 
املتظاهري���ن يف الع���راق م���ن قتل���ى 
املعتقل���ني  اإىل  باالإ�س���افة  وجرح���ى 
ب���ني يوم���ي )1 ت�س���رين االأول و31 

دي�سمرب( 2019.
وخ���الل امل���دة املذك���ورة، اأك���د املركز 
مقتل 669 متظاهرًا عراقيًا واإ�س���ابة 
24 األفًا و488 اآخرين، كما مت اعتقال 
وق���ال  اآخري���ن.  متظاهري���ن   2806
ن�س���طاء عراقي���ون اإن املر�س���دي قتل 
عل���ى يد جمهولني اأطلق���وا عليه النار 
قرب منزله يف حي املهند�س���ني و�سط 

احللة.
انباء اخرى تتحدث عن ان الف�سائل 
امل�سلحة �سددت على �سرورة الق�ساء 
عل���ى جمي���ع النا�س���طني املدنيني عن 

م���ن  االغتي���ال  او  اخلط���ف  طري���ق 
العراقي���ة  التظاه���رات  انه���اء  اج���ل 
وتعليق���ًا  واتباع���ه.  الف�س���اد  �س���د 
عل���ى االعتق���ال املتك���رر للمتظاهرين 
والن�س���طاء، وُيطلق عليه املحتجون 
ع���ادة اختطافًا نظرًا الأنه يتم ب�س���كل 
غر ر�سمي اأو من جهات غر معروفة، 
تابع���ة  اأو  حكومي���ة  ق���وات  اأكان���ت 
مللي�س���يات حزبي���ة، يتح���دث اخلبر 
القانوين علي التميم���ي عن قانونية 
ه���ذا الفعل وفق���ًا للقوانني ال�س���ارية 
يف العراق. يوؤكد التميمي "ال يجوز 
اإلق���اء القب����س عل���ى االأ�س���خا�س اأو 
توقيفهم اإال باأمر �س���ادر من قا�س اأو 
حمكم���ة متخ�س�س���ة وفق امل���ادة 92 
م���ن قان���ون االأ�س���ول اجلزائي���ة وما 
بعده���ا، اأم���ا يف حال���ة اإلق���اء القب�س 
على االأ�س���خا�س دون اأمر من �س���لطة 
ق�سائية فاإن قانون العقوبات يعاقب 
بال�س���جن 10 �س���نوات وه���ي جناية 

على ذلك ح�سب املادة 322 منه".
وي�س���يف اأن الد�ستور منع ذلك اأي�سًا 
ح�س���ب املادة )19( من���ه، حيث مُينع 
اإلق���اء القب����س دون اأم���ر كم���ا مُين���ع 
احلج���ز، وه���و بذل���ك يتما�س���ى م���ع 
املواثيق الدولية مثل االإعالن العاملي 
العه���د  وميث���اق  االإن�س���ان  حلق���وق 
ال���دويل اخلا����س باحلق���وق املدنية 
وال�سيا�س���ية، والعراق اأح���د البلدان 
الذي وق���ع على كليهم���ا. وما يتم من 
اعتق���ال املتظاهرين م���ن دون اأوامر 
ق�س���ائية ُيدعى "االعتق���ال االإداري" 
ح�سب التميمي، الذي يو�سح "وهو 
وكل  الدولي���ة  املواثي���ق  يف  حم���ّرم 
د�س���اتر الع���امل". ويتاب���ع التميمي  
التظاهر  م���ن  النا�س  منع  "ال ميك���ن 
ل�س���مولية  اأخ���رى  دون  منطق���ة  يف 
واجله���ات  وتو�س���عها  التظاه���رات 
االأمني���ة ملزم���ة بتوف���ر احلماية يف 

كل اأماكن التظاهرات".

ق�سائي" اأمر  دون  املتظاهرين  يعتقل  ملن  �سجن  �سنوات   10"

نا�سط اآخر يف عداد املختطفني.. اختفى بعد حلظات من مغادرة "الطريان"

اأفاد نا�سطون وحمتجون 
باختطاف النا�سط اأحمد 
الدراجي، م�ساء ام�س االول 
اجلمعة، بعد خروجه من 
�ساحة التحرير باجتاه �ساحة 
الطران و�سط العا�سمة 
بغداد.
وذكر نا�سطون  ام�س ال�سبت، 
اأن "النا�سط اأحمد الدراجي 
جرى اختطافه من �ساحة 
الطران، بعد مغادرته 
�ساحة التحرير متوجها 
اإليها".


