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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

بالتزامن مع الت�سعيد 
االحتجاجي يف بغداد 

واملحافظات، ذّكرت العتبة 
احل�سينية يف كربالء 

مبقطع من ر�سالة �سابقة 
للمرجع الديني االأعلى 
علي ال�سي�ستاين تدعم 

املتظاهرين. ون�سرت العتبة 
تدوينة تابعتها )االحتجاج( 

ام�س االحد ت�سمنت جزءاً 
من خطاب لل�سي�ستاين 

جاء فيه، "اإن املواطنني 
مل يخرجوا اىل املظاهرات 

املطالبة باالإ�سالح بهذه 
ال�سورة غري امل�سبوقة اإاّل 

الأنهم مل يجدوا غريها 
طريقًا للخال�س من الف�ساد".

واأثارت التدوينة تفاعاًل كبريًا على موقع 
التوا�س���ل االجتماع���ي وحظي���ت مبئ���ات 
التعليق���ات الت���ي وجه���ت ر�سائ���ل اإىل من 
وم���ن  ب�"التخري���ب"  املتظاهري���ن  اته���م 

و�سفهم ب�"العمالء واجلوكرية".
وق���د اأعلنت العتب���ة احل�سينية يف كربالء  
ام����س االأح���د ع���ن ا�ستم���رار موقفه���ا يف 
دع���م التظاهرات حتى ه���ذه اللحظة، فيما 

و�سفتها باأنها "حققت عدة مكا�سب".
وقال معاون االأمني العام للعتبة احل�سينية 
املقد�س���ة واملتح���دث الر�سم���ي له���ا اأف�سل 
ال�س���امي يف بيان تابعت���ه )االحتجاج( اإن 
"العتبة احل�سينية تعمل وفقًا لتوجيهات 

املرجعية الدينية العليا".
وب���ني اأن "املرجعية الديني���ة العليا داأبت 
وب�س���كل م�س���تمر عل���ى دع���م املتظاهري���ن 
ال�س���لميني املطالبني بحقوقهم امل�س���روعة 
واأ�س���درت توجيهات عدة بهذا ال�ساأن منذ 

انطالق التظاهرات وحتى هذه اللحظة".
واأو�سح ال�س���امي موقف العتبة احل�سينة 
من عمليات قت���ل املتظاهرين واختطافهم، 
االغتي���ال  عملي���ات  ب�س���اأن  "اأم���ا  اأن���ه 
طال���ت  الت���ي  واالعتق���ال  واالختط���اف 
النا�س���طني واملتظاهري���ن  جمموع���ة م���ن 
واملوق���ف منها، فاأن خط���ب اجلمعة اأكدت 
وب�س���كل دائم على �س���رورة احلفاظ على 
حياة املتظاهرين ال�سلميني وحمايتهم اال 

ان االأمور تبدو معقدة يف هذا ال�سدد".
وو�سف ال�سامي التظاهرات باأنها "حققت 
ع���دة مكا�س���ب م���ن بينه���ا قي���ام الربمل���ان 
العراق���ي باإ�س���دار قوان���ني مهم���ة تدع���م 

مطالب املتظاهرين امل�سروعة".
وحمافظ���ات  بغ���داد  ا�س���تبقت  فيم���ا 
اأخ���رى، ذي ق���ار يف تطبي���ق "اخلط���وات 
الت�س���عيدية" الت���ي وع���دوا بها م���ن اأجل 
تنفي���ذ مطالبهم، اإال اأنه���ا جوبهت باإطالق 
الر�س���ا�س احل���ي وقناب���ل الغاز امل�س���يل 

للدموع يف العا�سمة. 
منذ �س���اعات ال�س���باح االأوىل لي���وم ام�س 
االح���د  احت�س���د املئ���ات م���ن املحتجني يف 
�س���احة الط���ريان والكيالين، به���دف قطع 
�س���ريع حممد القا�سم، كخطوة ت�سعيدية، 
للتاأكي���د عل���ى مطالبه���م االأ�سا�س���ية الت���ي 
رفعوه���ا منذ مطلع ت�س���رين االأول، ما دفع 
الق���وات االأمنية الإطالق الر�س���ا�س احلي 

وقناب���ل الغ���از امل�س���يل للدم���وع، به���دف 
اإرغام املحتج���ني على العودة اإىل �س���احة 
التحرير و�سط العا�سمة، االأمر الذي اأدى 
اإىل اإ�سابة ثمانية حمتجني، اأحدهم بحالة 

خطرة، بح�سب م�سدر طبي.
ويف الي���وم االأخ���ري للمهل���ة الت���ي منحها 
)مرك���ز  النا�س���رية  مدين���ة  متظاه���رو 
العراقي���ة  لل�س���لطات  ق���ار(  ذي  حمافظ���ة 
لال�س���تجابة جلميع مطال���ب املتظاهرين، 
تو�س���عت رقع���ة االحتجاج���ات يف بغ���داد 
لت�س���مل مناط���ق جديدة قريبة من �س���احة 
التحري���ر هي �س���احتا الط���ريان وقرطبة، 
وجتمعات التظاهر ال�س���ابقة يف �س���احتي 
الوثبة واخلالين، وج�س���ري اجلمهورية 

وال�سنك.
وق���ال نا�س���طون باحتجاجات بغ���داد، اإن 

اكرث من 20 متظاهرا اأُ�س���يبوا جراء قمع 
القوات العراقية، مو�س���حني اأن ال�ساعات 
القليلة املقبلة �ست�سهد مزيدا من الت�سعيد 

يف مظاهر االحتجاج.
اأك���دت مفو�س���ية حق���وق  ال�س���ياق،  ويف 
االإن�س���ان العراقي���ة تلقيه���ا معلوم���ات عن 

اختطاف نا�سط يف احتجاجات بغداد.
وق���ال ع�س���و املفو�س���ية فا�س���ل الغراوي 
بح���ق  واالغتي���ال  اخلط���ف  عملي���ات  اإن 
النا�س���طني واملدون���ني م�س���تمرة ومتث���ل 
انته���اكا كب���ريا حلق���وق االإن�س���ان، مبينا، 
يف حدي���ث لرادي���و حملي، اأن املفو�س���ية 
�ست�س���در تقريرا يف وقت قريب يت�س���من 
اأرقاما تتعلق بعمليات اخلطف واالغتيال 

وغريها اأثناء االحتجاجات.
كم���ا �س���هدت مدينة النجف، قطع ال�س���ارع 

اجلنوبي لطريق املطار، وطريق الكوفة- 
النج���ف، وغلق �س���ارع الكوف���ة - كربالء، 
باالإ�س���افة اإىل �س���ارع جم�س���ر ال�سدرين، 
و�س���ارع اجلن�س���ية، و�س���ارع اأبو �سخري، 
و�س���ارع ث���ورة الع�س���رين، وتقاط���ع حي 
الرحمة، وج�سر االإ�سكان، وتقاطع جمعية 
ال�س���الم، االأم���ر ال���ذي ت�س���بب ب�س���لل تام 
للحركة باملحافظة. وعمد حمتجون م�ساء 
ليل���ة ال�س���بت 18 كانون الث���اين، اىل غلق 
اأب���واب الدوائ���ر احلكومي���ة يف املحافظة 
باللحام، مع ا�ستمرار توافد طلبة املدار�س 
واجلامعات اإىل �س���احة االعت�سام للتاأكيد 

على ا�ستمرار االعت�سام الطالبي.
ويف حمافظة الب�س���رة خرجت تظاهرات 
وا�س���عة، اأحياه���ا الطلب���ة، باالإ�س���افة اإىل 
موظفني ان�سموا اإىل �سفوف التظاهرات، 

ليوؤكدوا ت�س���امنهم مع "مهلة النا�سرية"، 
واخلطوات الت�س���عيدية التي �ستبداأ يوم 
غ���د االثن���ني 20 كان���ون الثاين، بح�س���ب 

متظاهرين. 
ويف مي�س���ان ا�س���تمر تواف���د املتظاهرين 
والطلبة نحو �س���احة االعت�سام، موؤكدين 
على بقائهم حتى حتقيق املطالب، وتطبيق 

خطوات الت�سعيد ال�سلمي يف يوم غد.
ا�س���تمر االإ�س���راب الطالب���ي يف جامع���ة 
القاد�س���ية واملدار����س الثانوي���ة والدوائر 
الديواني���ة،  حمافظ���ة  يف  احلكومي���ة 
االأمني���ة يف املحافظ���ة  الق���وات  ودخل���ت 
حال���ة االإن���ذار )ج(، بالتزام���ن م���ع ق���رب 
انته���اء مهلة النا�س���رية، فيما قال �س���هود 
عيان من حمافظة الديوانية اإن "م�سلحني 
ب���زي مدين اأطلقوا الر�س���ا�س احلي على 

املتظاهري���ن، بالقرب من مبن���ى املنتجات 
النفطية يف حمافظة الديوانية".

ا ا�س���تمر اإغالق جامعة  ويف وا�س���ط اأي�سً
والدوائ���ر  الثانوي���ة  واملدار����س  وا�س���ط 
ال�س���وارع  قط���ع  دون  احلكومي���ة، 
جت���ري  فيم���ا  العام���ة،  التقاطع���ات  اأو 
االعت�س���ام  �س���احة  داخ���ل  التح�س���ريات 
لتطبيق خطوات الت�س���عيد ال�س���لمي يوم 
غد االثنني، اأ�سوة بالنا�سرية واملحافظات 

االأخرى.
اخل�س���ر  اعت�س���ام  �س���احة  وو�س���ط 
مبحافظ���ة املثن���ى، دع���ا املتظاه���رون اإىل 
رف����س االأح���زاب ال�سيا�س���ية وحماوالتها 
للح�س���ول على من�س���ب رئي�س احلكومة، 
ويف حمافظة بابل قطع املحتجون �س���ارع 
املحاويل الرئي�س الرابط بني )املحاويل-
احلل���ة(، وقط���ع طريق احلم���زة الغربي-
ال�س���وملي، فيم���ا عم���د اآخ���رون اإىل قط���ع 

ج�سر احللة و�سط املحافظة.
ويق���ول املتظاهر ع�س���ام الدي���ن احمد اإن 
املحتجون  لها  تعر�س  التي  القمع  "حملة 
بف�س���اد  املن���دد  �س���وتنا  اإ�س���كات  هدفه���ا 
ال�سا�س���ة، الذين م���ا يزال بع�س���هم يخّون 
ه���ذه احلرك���ة االحتجاجية، ع���رب منابره 
االإعالمية املاأجورة"، عاًدا "االعتداء الذي 
تعر�س له املرابطون على ج�س���ر ال�س���نك، 
و�س���ط العا�س���مة بغ���داد، ليل���ة اجلمع���ة، 
ا�س���تفزاًزا وا�س���ًحا و�س���ريًحا م���ن قب���ل 

االأجهزة القمعية حلكومة عبد املهدي".
وي�س���يف ال�س���اب البغدادي، اأن "ال�سلطة 
تدرك اأن مهلة النا�س���رية �س���تنتهي اليوم 
و�ستبداأ اخلطوات الت�س���عيدية ال�سلمية، 
ل���ذا ه���ي حت���اول ا�س���تفزاز املتظاهري���ن 
ع���رب ق���وات مكافح���ة ال�س���غب م���ع اته���ام 
املتظاهري���ن بارتكاب اأعمال عنف، متهيًدا 
لدخ���ول ال�س���احات وف�س االعت�س���ام قبل 

انتهاء املهلة املحددة".
وعل���ى الرغ���م م���ن التهديدات وا�س���تمرار 
اأعمال العنف واخلط���ف واالغتيال، يبدو 
الت�س���عيد  عل���ى  م�س���رين  املتظاه���رون 
ح���ال نهاي���ة املهلة يوم االإثن���ني 20 كانون 
الث���اين، حي���ث ظه���رت مالم���ح الغ�س���ب 
وك�س���ف بع�س���هم ع���ن ج���زء م���ن خططهم 

لالأيام القادمة.

العتبة احل�سينية تدعم االحتجاجات بجملة لل�سي�ستاين "التظاهرات طريق اخلال�س.."

الر�صا�ص احلي يعود للم�صهد.. اإ�صابات يف بغداد واملحافظات

 متابعة االحتجاج 

ال�س���احة املدورة تقع عند تقاطع �س���ارعي 
النيل واحلبوبي و�س���ط مدينة النا�سرية 
يتو�س���طها متث���ال ال�س���اعر حممد �س���عيد 
احلبوبي الذي �ُسّيد عام 1973 وا�ستغرق 
العم���ل على اإجن���ازه �س���تة ا�س���هر قبل ان 

يو�سع و�سط ال�ساحة.
 يقول عبد الر�سا ك�سي�س الذي �سمم ونفذ 
ن�سب احلبوبي و�سط ال�ساحة ان "قاعدة 
التمثال مب�س���احة اربعة اأمتار مربعة فيما 
يبل���غ طوله ثالث���ة امتار ون�س���ف اإذ يقف 
ال�ساعر ما�سكا ورقة متثل ر�سالة للثائرين 
ع�س���رينيات  يف  االنكلي���ز  حك���م  عل���ى 
القرن املا�س���ي تو�س���ي بعدم اال�ست�س���الم 
والتفاو�س حلني التحرير من االجنليز".

 ال�س���احة هي اليوم معقل مهم للمنتف�سني 
املطالبني بالتغيري ال�سيا�س���ي اإذ يحت�س���د 
اآالف املعت�سمني يوميا، واحاطت بتمثال 
احلبوبي ع�سرات ال�سرادق لتقدمي جميع 
اخلدمات م���ن الطعام وال�س���راب واملبيت 
حيث تق���ام الفعاليات اليومية للتعبري عن 

مطالب املحتجني.
يف  �س���اب  وه���و  حم�س���ن  عل���ي  يق���ول   
الع�س���رين من العمر يعت�س���م داخل املكان 
ان "التجم���ع يف �س���احة احلبوب���ي ميث���ل 
ثورة جليل جديد يرف�س الف�س���اد ويطمح 

اىل حياة كرمية".
 وي�س���يف "�س���احة احلبوبي ت�سكل داعما 

وعنوانا عرفه اجلمي���ع من داخل وخارج 
العراق بعد االعت�سامات واال�سرابات عن 
العم���ل يف جميع الدوائر احلكومية حلني 
حتقي���ق مطالب الراغبني يف التغيري نحو 

االف�سل".
 �س���احة احلبوب���ي كان���ت تع���رف ب�"عك���د 
اله���وى" حي���ث الن�س���يم ال���ذي يدخل من 
�س���مال املدينة نح���و جنوبها وال���ذي كان 

ميثل عالمة فارقة للقاء املحبني والعا�سقني 
وم�س���ارا لالألف���ة والتجان����س االجتماعي، 
االطي���اف  خمتل���ف  ي�س���م  كان  وال���ذي 
واالديان والتوجهات وهي اليوم �س���احة 

للتعبري عن املطالبة بالتغيري.
 احلاج ال�س���بعيني وا�سف جا�سم يتحدث 
عن عكد الهوى او ما يعرف اليوم ب�س���ارع 
ويق���ول  املا�س���ية  العق���ود  احلبوب���ي يف 

ان "هذا ال�س���ارع كان ي�س���جل نب�سا مهما 
ملركز مدينة النا�سرية حيث املقاهي ولقاء 
اال�سدقاء واالحبة يف ام�سيات لن تتكرر" 
وبع���د التح���ول ال�س���كاين والعمراين يف 
هذا ال�س���ارع مازال الرجل امل�سن يوا�سل 
تواجده مع اجيال املعت�س���مني ال�س���تعادة 

تلك الذكريات واحلديث عنها.
اح���د  وه���و  جا�س���م  عل���ي  ال�س���اب  ام���ا   

الكلي���ات  اح���دى  طلب���ة  م���ن  املعت�س���مني 
وال���ذي مل يف���ارق �س���احة احلبوب���ي من���ذ 
انط���الق االحتجاجات، فقد ارتبط موؤخرا 
بعالق���ة غرامي���ة تكلل���ت باخلطوب���ة م���ن 
احدى زميالته امل�س���اركات يف االعت�س���ام 
والت���ي كانت تن�س���د مل���وؤازرة املعت�س���مني 
وتعم���ل عل���ى تق���دمي اخلدم���ات يف خيمة 

الطلبة املعت�سمني كما يقول علي.

 وعلى غرار �س���احة التحرير يف العا�سمة 
بغ���داد ا�س���بحت �س���احة احلبوب���ي اليوم 
ايقونة مهمة يف م�س���رية التحول اجلديد 
يف �س���كل املطالب���ات ال�س���عبية، من خالل 
متبادل���ة  وزي���ارات  اعالمي���ة  فعالي���ات 
للمعت�س���مني بني بغ���داد والنا�س���رية يف 
ا�س���ارة للتعبري عن الت�سامن حول الهدف 
الواح���د.  الباح���ث امري دو�س���ي يقول ان 
امللهمة  ال�س���احات  من  احلبوبي  "�س���احة 
للث���ورات كونه���ا اقرتنت با�س���م ال�س���اعر 
الكبري حممد �س���عيد احلبوبي ودوره يف 
ثورة الع�سرين، اإذ �سجلت على مدى عقود 
من الزمن انبثاق الثورات واالحتجاجات 
والتظاهرات ال�سيا�سية التي كانت ترف�س 
�س���كل وطبيع���ة اداء االنظمة ال�سيا�س���ية، 
وهي اليوم ت�سجل امتدادا للح�س الثوري 
ذات���ه".  فعاليات عديدة ت�س���جلها يوميات 
منه���ا  احلبوب���ي  �س���احة  يف  االعت�س���ام 
وطنية واخرى اجتماعية وخدمية وفنية 
املعت�س���مون  عليه���ا  يت�س���ابق  وثقافي���ة، 
الإدامة زخم االعت�س���ام ال���ذي يراهن على 
ح���ول  ن�س���بت  بعدم���ا  اجلمي���ع  جناح���ه 
حميط ال�س���احة ع�س���رات ال�س���رادق التي 

متثل تن�سيقيات االق�سية والنواحي.
 احلاج���ة طوع���ة ال�س���يدة ال�س���تينية تقف 
بحزامها امللفوف على العباءة وهي تقوم 
بعجن وخبز الطحني الإعداد رغيف �ساخن 
تطعم به املعت�س���مني تقول "م���ر اأكرث من 
اأربعني يوما وانا على هذه الوقفة خلدمة 

اوالدي املنتف�س���ني و�س���اأبقى معهم حلني 
ح�سول التغيري".

 اطالق بالونات وطيور ال�س���الم يف �سماء 
�س���احة االعت�س���ام وتوجي���ه ر�س���ائل م���ن 
ار����س �س���احة احلبوبي اىل اعت�س���امات 
املحافظ���ات االأخ���رى، ومتابع���ة مباريات 
كرة القدم من �سا�سات كبرية ودورات كرة 
الق���دم امل�س���غرة وم�س���ابقات للدراج���ات، 
هي فعاليات يومية وم�س���اهد اعتاد عليها 

اجلميع و�سط م�ساركة وا�سعة.
 عن كل هذه الن�س���اطات وفعاليات �س���احة 
اعت�س���ام احلبوب���ي يق���ول ال�س���اب ع���الء 
حمم���د "انها تعرب عن �س���لمية االعت�س���ام 
ورغبة اجلميع يف امل�س���ي بهذه ال�س���لمية 
دون امل�س���ا�س به���ا كونها تعرب ع���ن ثقافة 
وج���ذوره  بتاريخ���ه  مع���روف  �س���عب 
"الت�س���حيات التي  وثقافت���ه". وي�س���يف 
االأرواح  يف  االحتجاج���ات  قدمته���ا 
ت�ستحق اال�س���تمرار واحلفاظ عليها وفاء 
ملن �س���قطوا دفاع���ا عن حقوقه���م وحقوق 

غريهم".
 ويف ظ���ل كل ه���ذه التفا�س���يل يتواج���د 
الفن���ان عب���د الر�س���ا ك�س���ي�س يف �س���احة 
احلبوبي بني املعت�س���مني م���ن حني الآخر 
وه���و ينظ���ر باإعجاب ملا �س���نعته ي���داه اإذ 
يربز متثال ال�س���يد احلبوبي واقفا و�سط 
جموع املنتف�س���ني من جديد بعد عقود من 
الزم���ن فيب���دو وكاأنه احد اب���رز املحتجني 

على الف�ساد اليوم.

احلبوبي رمز االحتجاجات من ثورة الع�صرين اإىل مظاهرات ت�صرين
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 متابعة االحتجاج 

قبل �ساعات من نهاية املهلة التي 
حّددها املحتجون لت�سكيل حكومة 

موؤقتة تتوىل تنفيذ بقية مطالبهم، 
ظهرت مالمح الت�سعيد يف العا�سمة 

بغداد.
ومع �ساعات ال�سباح االأوىل من يوم 
اأم�س االحد  تعر�س املتظاهرون يف 
قلب العا�سمة اإىل حملة عنف على 

يد قوات االأمن التي اأطلقت قنابل 
الغاز امل�سيل للدموع بكثافة وحاوالت 

يف مناطق اأخرى منع املتظاهرين من 
قطع الطرق، قبل اأن تلجاأ ال�سلطات 

اإىل فتح املنطقة اخل�سراء اأمام حركة 
ال�سري يف حماولة لفك االختناقات.

وعلى الرغم من تلك االإجراءات قطع 
متظاهرون �سوارع وطرق رئي�سة من 

بينها �سريع حممد القا�سم، قبل اأن 
تنطلق م�سريات الطلبة من اأمام مبنى 

وزارة التعليم نحو �ساحة التحرير.

وحملت امل�س���ريات �س���عارات �س���د التدخالت 
االأمريكية واالإيرانية يف العراق، مع �سعارات 
بال�س���لطات وتطال���ب بتوف���ري حماي���ة  تن���دد 
للمتظاهرين م���ن عمليات القت���ل واالختطاف 

والتعذيب.
واأغل���ق متظاه���رون غا�س���بون،اأم�س االح���د، 
القا�س���م” ال�س���ريع، و�س���ط  “حمم���د  طري���ق 

العا�سمة بغداد.
وقال �س���هود عيان ، اإن املتظاهرين الغا�سبني 
قرروا اإغالق طريق “حممد القا�سم” ال�سريع، 
بتفري���ق  االمني���ة  الق���وات  قي���ام  عل���ى  ردًا 

االحتجاجات ال�سعبية، بالقوة.
واأ�ساف اإن املحتجني قرروا ال�سماح ل�سيارات 
اال�سعاف واحلاالت املر�سية واالإن�سانية فقط، 

باملرور من الطريق املذكور.
واأك���د عدد م���ن املتظاهرين  اأم����س  االأحد، اإن 
ق���وات االأم���ن باغت���ت املعت�س���مني يف �س���احة 
الط���ريان ببغ���داد بالر�س���ا�س احل���ي وقنابل 
الغ���از امل�س���يل للدموع، فيما ت�س���اءل ن�س���طاء 
فيم���ا اإذا كان���ت احلكوم���ة ب���داأت فع���اًل تنفيذ 
اخلطة التي اأقرتها بع�س االأطراف ال�سيا�سية 
التابعة لها ب�س���اأن تفكيك خميم االعت�س���ام يف 
�س���احة التحري���ر، متهيدًا للق�س���اء على حركة 

االحتجاج.
واأظهرت �س���ور التقطتها كام���ريا االحتجاج ، 
اأعم���دة دخان ترتفع يف �س���احة الطريان، فيما 
يح���اول املتظاه���رون االحتم���اء م���ن الغازات 

املنبعثة من القنابل.
وقال���ت م�س���ادر طبي���ة اإن احل�س���يلة االأوىل 
للهجوم املباغت الذي تعر�س له املتظاهرون، 

هو �سقوط 8 جرحى يف �سفوفهم.
م���ن جه���ة اخ���رى اأعل���ن معت�س���مو حمافظ���ة 
خط���وات  ع���ن  االأح���د،  اأم����س  الديواني���ة،  
ت�س���عيدية اعتب���ارًا م���ن الي���وم، ب�س���بب عدم 

ا�ستجابة احلكومة للمطالب اجلماهريية.
وق���ال املتظاهر ع���الء ح�س���ني اإن “املهلة التي 
منحت للحكومة مل يتبق منها �س���وى �س���اعات 
قليل���ة، وال وج���ود الأي ا�س���تجابة ملطالبن���ا”، 
مردفًا “لذلك قررنا الت�سعيد بالطرق ال�سلمية 

الت���ي كفله���ا لن���ا الد�س���تور، ولنثب���ت للجميع 
اأحقيتنا وان�سباطنا العايل”.

واأ�س���اف، اإن “املحتجني قطعوا اليوم طريق 
ال�سماوة – ديوانية، و�سنقوم غدًا بغلق كافة 
الدوائر احلكومية، عدا ال�س���حية واخلدمية، 
اإ�س���افة الإغالق  املدار�س احلكومية واالأهلية، 
وقط���ع الطريق العام املار بالق�س���اء والرابط 

بني املحافظات اجلنوبية”.
الدوائ���ر  موظف���ي  “جمي���ع  ح�س���ني  وطال���ب 
واملواطنني، اح���رتام اخلطوات الت�س���عيدية 
التي اتخذها املعت�س���مون، اأ�سوة مبحافظات 

العراق”.
ودع���ا االأجهزة االأمنية كاف���ة “توفري احلماية 
الكامل���ة للمعت�س���مني، ومنع اأي اعت���داء على 
املتظاهرين م���ن اأي جهة كانت”، وحمذرًا من 
“وجود رد على اأي جهة ت�ستهدف املتظاهرين 

وبكل قوة”.
ولف���ت ح�س���ني اإىل اأن “كل من ال يحرتم اإرادة 
ال�س���عب والث���وار ال�س���لميني �س���يتحمل كاف���ة 

التبعات التي حتدث، مهما كانت نوعها”.
وقال املتظاهر �س���عد االم���ري اإن “املتظاهرين 
حذروا احلكوم���ة ومنذ عدة اأي���ام، ومنحوها 
فر�سة  تنتهي يف الع�سرين من ال�سهر احلايل، 
لي�ستجيبوا ملطالب العراقيني وت�سكيل حكومة 

وفقًا لل�سروط التي حددتها �سوح التظاهر”.
�س���تتمثل  اخلط���وات  “اأوىل  اأن  واأ�س���اف 

بقطع الطري���ق الدويل ال�س���ريع، وهو طريق 
�س���رتاتيجي هام يربط العا�س���مة بغداد بعدة 
حمافظ���ات منها الديوانية لي�س���ل اأي�س���ًا اإىل 

املوانئ العراقية يف الب�سرة”.
واأو�س���ح، اإن “هن���اك اتفاق���ًا م���ع املحافظات 
االخ���رى لتحدي���د �س���اعة القط���ع واملبا�س���رة 
بالت�سعيد، و�سنكون حاملني االإعالم العراقية 
فقط، اإ�سافة اىل رفع ال�سعارات املركزية التي 
رفعت منذ اليوم االأول لالنطالق االحتجاجات 

ال�سعبية”.
الذي���ن  “املتظاهري���ن  اأن  اإىل  االم���ري  ولف���ت 
�س���يتوجهون لقط���ع الطري���ق، لن ينف���ذوا اأي 
عملي���ة ح���رق بوا�س���طة االإطارات، و�س���تكون 
الوجوه خالية من اللثام ومك�س���وفة، ورفعنا 
�س���عار )ب���ال ح���رق ب���ال لث���ام.. قط���ع الط���رق 
باالأعالم(، الأننا منار�س حقًا د�س���توريًا ولي�س 
تخريبي���ًا، و�س���يتم ال�س���ماح مب���رور احلاالت 
ويف  االأمني���ة،  الق���وات  وعج���الت  الطارئ���ة 

الوقت نف�سه لن نرتك �ساحات االعت�سام”
ي�س���ار اإىل اأن متظاه���ري الديواني���ة اأعلن���وا 
اأم����س جاهزيتهم للت�س���عيد ال�س���لمي، معلنني 
عن وجود خطة وتن�س���يق مع بقية املحافظات 
لقطع الطريق ال�سريع القادم من بغداد والذي 
وحمافظ���ات  بالديواني���ة  العا�س���مة  يرب���ط 
اجلنوب وذلك ب�سبب عدم اال�ستجابة للمطالب 

اجلماهريية.

فيما قامت القوات االمنية يف مدينة ال�سماوة، 
مرك���ز حمافظ���ة املثنى،اأم�س االح���د، بتفريق 

تظاهرة احتجاجية و�سط املدينة بالقوة.
وق���ال اأح���د املتظاهري���ن ، اإن الق���وات االمنية 
فرقت جموع املتظاهرين من الطلبة املحتجني، 

قرب تقاطع مديرية تربية حمافظة املثنى.
�س���احة  ممثل���ي  م���ن  جمموع���ة  اإن  واأ�س���اف 
اعت�س���ام ال�س���ماوة ج���ددوا مطالبته���م باقالة 
مدير فرع املنتوجات النفطي���ة باملثنى، املتهم 
بالف�س���اد وا�س���غاله املن�س���ب لنحو 15 �س���نة، 

مهددين بن�سب خيم اأمام مبنى ال�سركة 
مدين���ة  يف  الط���الب  م���ن  جم���وع  وان�س���مت 
العمارة، و�س���ط حمافظة مي�سان،اأم�س االحد، 
يف  ال�س���عبية  االحتجاجي���ة  التظاه���رات  اىل 

البالد.
تاأييدي���ة ملطال���ب  ورف���ع املحتج���ون الفت���ات 
املحتج���ني، موؤكدين اأن تظاهرات �ست�س���تمر، 

حلني تلبية مطالب املتظاهرين.
ي�سار اىل اأن جموعًا من الطلبة تظاهرت،اأم�س 
اأم���ام مبن���ى وزارة التعلي���م الع���ايل  االح���د، 
العلم���ي، متهي���دًا الن�س���مامهم اىل  والبح���ث 
املحتجني يف �س���احة التحرير و�سط العا�سمة 

بغداد.
واأكد عدد من املحتجني  اإن “طالب اجلامعات 
جتمع���وا اأم���ام مبن���ى وزارة التعلي���م العايل 
والبحث العلمي، متهيدًا لتوجههم نحو �ساحة 

التحري���ر، الت���ي �س���هدت اأحداث عنف �س���باح 
اأم�س”.

ويف احللة ان�س���مت جماميع من املتظاهرين، 
بينهم طلبة،اأم�س االحد، اىل االحتجاجات 

وب���داأ  املئات من املتظاهري���ن، من بينهم طلبة 
املدار����س، باخلروج يف ال�س���وارع وقطع عدد 
من املج�س���رات والتقاطعات، من بينها تقاطع 
باب احل�سني الذي تتمركز بالقرب منه غالبية 
الدوائر احلكومية، اإ�سافة اىل جم�سر الثورة 
وجم�س���ر الطهمازي���ة وجم�س���ر ن���ادر و�س���ط 

احللة.
ي�سار اىل ان متظاهري بابل ا�ستعدوا التخاذ 
املزيد من االجراءات الت�س���عيدية مع اقرتاب 
نهاي���ة املهلة الت���ي حددها معت�س���مو حمافظة 
ذي ق���ار لل�س���لطة م���ن اأج���ل اختي���ار رئي����س 
وزراء وفق موا�س���فات املتظاهرين، لتن�س���م 
املحافظ���ات االأخ���رى يف مب���ا بع���د اإىل “مهلة 

النا�سرية” وتعلن تبنيها.
واأف���اد م�س���در اأمن���ي، اأم����س االح���د، بتنامي 
الت���ي  االحتجاج���ات  يف  الت�س���عيد  وت���رية 
ت�س���هدها مدينة النا�سرية، مركز حمافظة ذي 

قار.
مدين���ة  يف  “االو�س���اع  اإن  امل�س���در  وق���ال 
النا�س���رية باتت تنذر بت�س���عيد كبري، يف ظل 
تط���ورات االأح���داث، وع���دم تلبي���ة احلكوم���ة 
مطال���ب املحتج���ني من���ذ انط���الق التظاهرات 

مطلع ت�سرين االأول املا�سي وحلد االآن”.
تن���ذر  ق���د  “االأح���داث  اأن  امل�س���در  واأ�س���اف 
مبوج���ة عن���ف جديدة �س���د املحتج���ني، ما قد 
تفجر االأو�ساع جمددًا”، مبينًا اأن “املحتجني 
بداأوا بحرق االطارات بكثافة واغلقت عدد من 

اجل�سور”.
وي�ستعد حمتجو حمافظة ذي قار، اإىل اإطالق 
تظاه���رات حا�س���دة، ي���وم غد االثنني، �س���من 
الت�س���عيد ال���ذي حتدثوا عنه مع ق���رب انتهاء 
املهلة املمنوحة للكتل ال�سيا�سية ب�ساأن ت�سكيل 

احلكومة املقبلة.
اأنه���م  اإىل  ومتظاه���رون،  نا�س���طون  واأ�س���ار 
“�سيتبعون عدة طرق للت�سعيد يف احتجاجهم 
ال�سلمي، من �سمنها غلق الطرق، بعد جتمعهم 
ق���رب ج�س���ر احل�س���ارات م���ع اق���رتاب )مهلة 

النا�سرية(”.

وت���داول جمموعة م���ن النا�س���طني يف مواقع 
التوا�سل االجتماعي �س���ورًا تبني ن�سر مئات 
االط���ارات غ���ري املحروقة، واأ�س���اروا اإىل اأنها 
الت�سعيد  لغر�س  النا�سرية  يف  “حت�سريات 
يف االحتج���اج ال�س���لمي بع���د اإنته���اء )مهل���ة 
اال�س���بوع( الت���ي منحت للحكوم���ات والطبقة 

احلاكمة لتحقيق مطالب اأهايل ذي قار”.
ويف ق�ساء ال�سطرة قطع حمتجون، ، الطريق 
الرابط بني مدينة النا�س���رية وق�ساء ال�سطرة 

مبحافظة ذي قار.
وذكر م�س���در حملي ، اأن ” املحتجني اأحرقوا 
االإط���ارات ومنع���وا ال�س���يارات م���ن الدخ���ول 
واخل���روج، بع���د قطعهم الطري���ق الرابط بني 

ق�ساء ال�سطرة ومركز حمافظة ذي قار”.
النا�س���رية  متظاه���رو  ي�س���تعد  االأثن���اء،  يف 
بن�س���ر  للت�س���عيد  ق���ار،  ذي  حمافظ���ة  مرك���ز 
مئ���ات الطارات غري املحرتق���ة، على مقرتبات 
ج�س���ر احل�س���ارات بع���د اق���رتاب نهاي���ة مهلة 

النا�سرية.
وا�س���تعدَّ حمتج���و حمافظة ذي قار، ال�س���بت، 
الإطالق تظاهرات حا�سدة، يوم االثنني املقبل، 
�س���من الت�س���عيد الذي حتدثوا عن���ه مع قرب 
انتهاء املهلة املمنوحة للكتل ال�سيا�س���ية ب�ساأن 

ت�سكيل احلكومة املقبلة.
اأنه���م  اإىل  ومتظاه���رون،  نا�س���طون  وا�س���ار 
“�سيتبعون عدة طرق للت�سعيد يف احتجاجهم 
ال�سلمي، من �سمنها غلق الطرق، بعد جتمعهم 
ق���رب ج�س���ر احل�س���ارات م���ع اق���رتاب )مهلة 

النا�سرية(”.
وت���داول جمموعة م���ن النا�س���طني يف مواقع 
التوا�سل االجتماعي �س���ورًا تبني ن�سر مئات 
االط���ارات غ���ري املحروقة، واأ�س���اروا اإىل اأنها 
الت�سعيد  لغر�س  النا�سرية  يف  “حت�سريات 
يف االحتج���اج ال�س���لمي بع���د اإنته���اء )مهل���ة 
اال�س���بوع( الت���ي منحت للحكوم���ات والطبقة 

احلاكمة لتحقيق مطالب اهايل ذي قار”.
االول  الديوانية،اأم����س  متظاه���رو  وك�س���ف 
ال�س���بت، ع���ن اخلط���وات الت�س���عيدية الت���ي 
�س���يلجوؤون اإليه���ا بع���د انق�س���اء مهل���ة االأيام 
ال���وزراء  رئا�س���ة  مر�س���ح  لتق���دمي  ال�س���بعة 
واال�ستجابة ملطالب اجلماهري، والتي حددت 

يف الع�سرين من ال�سهر اجلاري.

من قنابل "الطريان" اإىل "م�صريات الغ�صب".. االحتجاجات تت�صاعد
به �سنقوم  م��ا  ب��اح��رام  م��ط��ال��ب  اجل��م��ي��ع  خ��ط��وات��ه��م:  ي�����س��ّع��دون  ال��دي��وان��ي��ة  حمتجو 
املحتجني �سد  ج��دي��دة  عنف  موجة  م��ن  وخم���اوف  بالنا�سرية..  ط��رق��ات  وقطع  ج�سور  اإغ���الق 



 حممد البا�سم

التظاهرات  اأن   ، ومراقبون  متظاهرون  يوؤكد 
التي تو�سك اأن تدخل �سهرها الرابع، كتبت نهاية 
بالكراهية،  امل�سحون  الطائفي  اخلطاب  ع�سر 
والذي عرفه العراقيون بعد االحتالل االأمريكي 
يف عام 2003، عرب قوى واأحزاب وملي�سيات 

وتنظيمات خمتلفة.
يف  جرمية  اليوم  الطائفي  اخلطاب  وبات 
الذين  للنا�سطني  وفقا   ، االحتجاج  �ساحات 
عظيما  اإجنازا  حققت  تظاهراتهم  اأن  يوؤكدون 
وجتاوزها  الوطنية،  الروح  بث  يف  يتمثل 
�ساحات  واأن  واحلزبية،  الطائفية  لالنتماءات 
االحتجاج وميادين التظاهر العراقية �ستوا�سل 
ت�سّدر  يوؤكده  ما  الطائفي،  اخلطاب  مكافحة 
ما  الوطن  هذا  و�سيعة...  �سنة  "اإخوان  هتاف 

نبيعه".
�سخ�سيات  من  ال�سخرية  مظاهر  وانت�سرت 
ال�سنوات  طيلة  الطائفي  بحديثها  ُعرفت 
املا�سية، مثل نوري املالكي، وحنان الفتالوي، 
باتت  حتى  الدليمي،  وطه  اخلزعلي،  وقي�س 
من طقو�س املحتجني. و�ساهم انح�سار احل�س 
امل�ستفيدة  الفئة  تراجع  يف  واملذهبي  الطائفي 
داخل  االآخر  ح�سر  خطاب  ا�ستمرار  من 

تابوهات العزلة.
تراجع  من  النافذة  الدينية  االأحزاب  وتخ�سى 
النربة  ارتفاع  جّراء  من  ال�سارع  يف  مواقعها 
الوطنية يف مواجهة ماكينات اإعالمية وحزبية 
عملت ل�سنوات على اإعالء احل�س الطائفي، يف 
مواليد  من  وغالبيتهم  املتظاهرين،  اأن  حني 
تنفع  تعد  مل  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  نهاية 

معهم حمالت التح�سيد الطائفية.
وقال النا�سط حممد عالء، وهو اأحد معت�سمي 
"�ساحات  اإن  بغداد،  يف  التحرير  �ساحة 

االحتجاج يف العا�سمة ترف�س الطائفيني. كما 
اأن املحتجني مينعون اأي حديث مذهبي، بعد اأن 
اأدرك غالبيتهم الكارثة التي حلقت بالبالد خالل 
االنتماءات  عادت  الطائفيني.  حكم  �سنوات 
الدينية اإىل خانة احلريات ال�سخ�سية املحرتمة، 

اأما الوطن فيجمع خمتلف االنتماءات".
جميع  ت�سم  التحرير  "�ساحة  اأن  عالء  وبنّي 
�سباب  فهنا  املحافظات،  كل  من  املكونات 
االحتجاجات،  يف  ي�ساركون  كرد�ستان  من 
االأمر  ونف�س  واالأنبار،  املو�سل،  من  واأ�سدقاء 
واجلميع  اجلنوب،  مدن  �ساحات  على  ينطبق 
حد  بلغ  والبع�س  الطائفي،  احلديث  يرف�س 
يكن  مل  والع�سائر.  االألقاب  عن  احلديث  رف�س 
العراق طوال تاريخه بلدًا طائفيًا، واحلكومات 
االأمريكي،  االحتالل  اأنتجها  التي  الطائفية 
كل  عن  امل�سوؤولة  هي  اإيران،  اإىل  واملواالة 

اخلراب".
اأكرم  الب�سرة،  تن�سيقية تظاهرات  وقال ع�سو 
عالقة  ال  االحتجاجي  "اخلطاب  اإن  العيداين، 
اإىل  ي�سعى  والكل  املذاهب،  اأو  بالطوائف  له 

اأو  القومي  االنتماء  اإىل  ترتهن  ال  قوية  دولة 
موؤكدا  خارجية"،  الإرادة  تخ�سع  وال  الديني، 
طائفيًا،  لي�س  "ال�سعب  اأن  ل�"العربي اجلديد"، 
تقتل  اأنها  حتى  الطائفية،  هي  احلكومة  واإمنا 

على الهوية".
الركابي،  الله  عبد  العراقي  الباحث  واعترب 
مدين  خطاب  هو  حاليا  ال�سائد  "اخلطاب  اأن 
�سنعتها  التي  القوالب  كل  حطم  علماين 
حكرا  ظل  احلكومة  رئي�س  فمن�سب  االأحزاب، 
اأن  اإال  �سنوات،  طيلة  ال�سيعية  االأحزاب  على 
املتظاهرين، وغالبيتهم العظمى من ال�سيعة، ال 
ميانعون اأن يتواله �سني اأو م�سيحي اأو كردي 
وهذا  اخلارج،  يتبع  ال  اأن  فاملهم  تركماين،  اأو 
التوجه ي�سري على بقية املنا�سب ال�سيا�سية".

والف�سائل  "االأحزاب  اأن  الركابي   وتابع 
اإىل  املحتجني  قمع  خالل  من  ت�سعى  امل�سلحة 
االحتجاجات  ا�ستمرار  الأن  التظاهرات،  اإنهاء 
يخ�سم من عمرها و�سلطتها وجتارتها التي ما 
كانت لتتو�سع لوال قتل االآخرين بدافع احلفاظ 

على املذهب والطائفة والدين".
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 متابعة: االحتجاج 

يتعر�س نا�سطون يف االحتجاجات 
واملظاهرات العراقية اإىل اعتداءات 
من�س���قة، م���ن قبيل عملي���ات اغتيال 
اأماك���ن  يف  وتعذي���ب  واختط���اف 
�س���ّرية، من���ذ ان���دالع االحتجاجات 
قب���ل اأك���رث من �س���هرين. وتت�س���ارع 
وت���رية االعتداءات ب�س���ورة كبرية 

منذ االأ�سبوع املا�سي.
ورغ���م ه���ذه االعت���داءات الدموية، 
اإال اأن املتظاهري���ن ا�س���تمروا اأم�س 
االحد  بالتوافد اإىل �ساحة التحرير 
يف بغ���داد من���ذ �س���اعات ال�س���باح، 
فيما ا�س���تمرت املظاه���رات يف عدة 

حمافظات عراقية.
واأقدم م�س���لحون جمهول���ون، اأم�س 
ال�س���بت، عل���ى اختطاف نا�س���ط يف 

االحتجاج���ات عق���ب خروج���ه م���ن 
�س���احة التحري���ر و�س���ط العا�س���مة 
بغداد، فيما قت���ل متظاهرين اثنني، 
م�ساء اجلمعة املا�سية، بالر�سا�س 
احلي، يف ا�س���تباكات بني حمتجني 
�س���احة  ق���رب  االأم���ن  وعنا�س���ر 

التحرير.
وقال م�س���در اأمني ل� "االإحتجاج"، 
"م�س���لحني جمهول���ني اختطفوا  اإن 
حت���ت تهدي���د ال�س���الح النا�س���ط يف 
بع���د  فا�س���ل،  اأحم���د  التظاه���رات، 
عودت���ه من �س���احة التحرير و�س���ط 
اأن  امل�س���در  واأو�س���ح  بغ���داد". 
"القوات االأمنية تلقت معلومات من 
�س���كان مدنيني، ت�سري اإىل اعرتا�س 
م�س���لحني جمهولني للنا�سط املدين 
عل���ى  واأرغم���وه  بغ���داد،  و�س���ط 

الركوب يف �سيارة مدنية".

وتعه���دت احلكومة م���رارًا مبالحقة 
العملي���ات،  ه���ذه  ع���ن  امل�س���وؤولني 
دون نتائ���ج تذكر لغاية االآن. ويتهم 
نا�س���طون م�سلحي ف�س���ائل �سيعية 
مقربة م���ن اإي���ران بالوق���وف وراء 
هذه العمليات، فيما تقول احلكومة 
اإنه���م "ط���رف ثال���ث" دون حتدي���د 

هويته على وجه الدقة.
وي�س���هد الع���راق احتجاج���ات غ���ري 
م�س���بوقة منذ مطلع ت�سرين االأول/
اأكتوبر 2019، تخللتها اأعمال عنف 
خلف���ت 504 قتلى على االأقل، واأكرث 
م���ن 17 األ���ف جري���ح، معظمه���م من 
املحتجني، وفق اإح�ساء لالأنا�سول، 
ا�ستنادًا اإىل م�سادر حقوقية وطبية 

واأمنية.
واأجرب املحتجون حكومة عادل عبد 
املهدي على اال�ستقالة، يف االأول من 

كانون االأول، وي�سرون على رحيل 
وحما�س���بة كل النخب���ة ال�سيا�س���ية 
اأم���وال  وه���در  بالف�س���اد  املتهم���ة 
الدول���ة، والت���ي حتكم منذ اإ�س���قاط 

نظام �سدام ح�سني عام 2003.
اأي�س���ًا،  املتظاه���رون،  ويطال���ب 
باختي���ار مر�س���ح م�س���تقل نزي���ه ال 
اإي���ران  يخ�س���ع للخ���ارج وخا�س���ة 
يت���وىل اإدارة البلد ملرحل���ة انتقالية 

متهيدًا الإجراء انتخابات مبكرة.
واأفاد ثالثة �س���هود م���ن املتظاهرين 
القتل���ى  اأن  اأم����س،  لالأحتج���اج، 
واجلرحى يف �س���فوف املتظاهرين 
ال�س���نك"  "ج�س���ر  عل���ى  �س���قطوا 
واملنطقة املحيطة به و�س���ط بغداد. 
واأ�س���اف ال�س���هود اأن املتظاهري���ن 
املرابط���ني يف اجلانب ال�س���رقي من 
اجل�س���ر، تفاج���وؤوا بعب���ور ق���وات 
االأم���ن احلواج���ز االإ�س���منتية عل���ى 
اجل�س���ر والتقدم �س���وبهم، وهو ما 

اأ�سعل مواجهات عنيفة.
اأطلق���ت  االأم���ن  ق���وات  اإن  وقال���وا 
الغ���از  وقناب���ل  احل���ي  الر�س���ا�س 
امل�س���يل للدم���وع عل���ى املتظاهرين 
اأم����س، قب���ل اأن تع���ود اأدراجها اإىل 
اجله���ة الغربية للج�س���ر، م�س���ريين 
بع���د  للم���كان  اله���دوء  ع���ودة  اإىل 

ان�سحاب قوات االأمن.
ب���دوره، ق���ال املتح���دث الع�س���كري 
با�س���م القائد العام للقوات امل�سلحة 
الل���واء الرك���ن عب���د الك���رمي خلف، 
للتلفزي���ون  مقت�س���ب  ت�س���ريح  يف 
هاجم���وا  "خمرب���ني  اإن  الر�س���مي، 
احلواجز االأمنية يف منطقة ال�سنك

 عالء ح�سن 

الف���راغ الد�س���توري جم���رد كذب���ة رخي�س���ة م���ن 
�سناعة قوى �سيا�سية تهمني على امل�سهد  العراقي 
، حتاول ب�س���تى الو�س���ائل دفع حكومة الت�سريف 
اإىل خ���ط النهاي���ة باأق���ل اخل�س���ائر . احلفاظ على 
النظام ال�سيا�س���ي عرب التم�سك بالد�ستور، ما عاد 
جمديا يف الوقت الراهن ،فدعاة التم�س���ك مبواده 
، ك�س���فوا عن عوراته ،ثم تخلوا عن الت�سريحات 
ال�س���ابقة اإثن���اء ان���دالع االأزم���ات باالحت���كام اإىل 
املواد الد�س���تورية اأو املحكمة االحتادية . االأزمة 
العراقي���ة تتفاق���م ، تن���ذر بعواقب وخيم���ة ، فيما 
ي�س���ر اأ�س���باه رجال الدولة على  انتهاك الد�ستور 
،بع���د اأن اعتق���دوا ب���ان كذبة الفراغ الد�س���توري، 
انطل���ت حتى اأ�س���بحت حقيقة بل ماركة م�س���جلة 

لالأداء ال�سيا�سي.
الف���راغ الد�س���توري من���ح االإطراف امل�س���اركة يف 
حكومة الت�سريف ، االحتفاظ باملنا�سب الر�سمية، 
ال���وزارات والدرجات اخلا�س���ة ، تو�س���يع النفوذ 
للدفاع عن "�س���رف ال�سلطة" ب�سالح منفلت ،يعمل 
يف اإطار املوؤ�س�س���ة الع�س���كرية مبزاع���م اإجها�س 
ال�سيا�س���ي،تلك  النظ���ام  ،ت�س���تهدف  موؤام���رات 
االأطراف اتفقت على قا�س���م عمل م�سرتك، ي�سمن 
بقاءه���ا يف ال�س���لطة �س���واء بخ���رق الد�س���تور اأو 
اال�ستعانة بح�س���ان م�ستورد، قادر على جر عربة 

العملية ال�سيا�سية املتهالكة.
يف الغ���رف املغلقة ، تعقد اجتماعات �س���به يومية 
ت�سم م�سوؤولني وقادة اأحزاب متتلك اذرع البط�س 
للق�ساء على انتفا�سة ت�سرين ،نتائج االجتماعات 
�س���تظهر يف االأيام املقبلة ،مدعومة بتاأييد اإقليمي 
يتناغم مع �سمت املجتمع الدويل العاجز عن منع 
فتح بواب���ات العامل ال�س���فلي يف الع���راق . نتائج  
اجتماعات الغرف املغلقة �س���رتافقها حملة يطلقها 
الذب���اب االلك���رتوين م���ع تغطي���ة اإعالمي���ة عل���ى 
�سا�سات ف�س���ائيات، قب�ست الثمن فغريت بو�سلة 

خطابها ل�سالح من يدفع اأكرث.
انتفا�س���ة ت�س���رين ،بعث���ت بر�س���الة اإىل مروج���ي 
كذبة الفراغ الد�س���توري ، تفيد بان  املراهنة على 
املطاولة ،�س���تكون ل�س���الح "ح�س���وين الو�س���خ" 
القاب���ع يف قاع جحيم حياته ، ال يعنيه من يخطط 
لفتح بوابات العامل ال�سفلي ، اأما ف�سائية ح�سوين 
فحقق���ت م�س���اهدة مليوني���ة ، حني ف�س���حت كذبة 
الف���راغ الد�س���توري وكوميدي���ا االأداء ال�سيا�س���ي 

الهزيل، امل�ساب بخلل عقلي .

ف�صائية ح�صوين

الحكومة تواجه المتظاهرين بالقتل اأو االحتجاز  والتعذيب

 ذي قار / ح�سني العامل

من���ذ اأن انطلقت املرحل���ة الثانية من تظاهرات 
اكتوب���ر يف ي���وم اجلمعة ) 25 ت�س���رين االأول  
2019 ( ، والنا�سطة نهاوند تركي الطالبة يف 
جامع���ة ذي قار تت�س���در تظاه���رات الطلبة يف 
�س���احة احلبوبي  وهي تردد هتافات واأهازيج 
ثوري���ة جريئ���ة اأغا�س���ت الطبق���ة ال�سيا�س���ية 
وملي�س���ياتها امل�س���لحة ، وه���و ما عر�س���ها اىل 
حماول���ة اغتي���ال ي���وم ال�س���بت ) 18 كان���ون 
الث���اين 2020 ( جن���ت منه���ا ه���ي وزوجه���ا 
باأعجوب���ة ، اإذ باغت���ت جمموع���ة م���ن امللثمني 
�س���يارتهما بزخة ر�س���ا�س عند خروجهما من 
�س���احة التظاه���رات يف احلبوب���ي متوجه���ني 
اىل دارهم يف احلي الع�س���كري اأحد �س���واحي 

النا�سرية .
وداأب���ت نهاوند طالبة كلية االدارة واالقت�س���اد 
ق�س���م العلوم املالية وامل�س���رفية ، والريا�س���ية 
املعروف���ة يف جم���ال األع���اب ال�س���احة وامليدان 
على اأن تتقدم ح�سود الطالب وهي تهتف فيهم 
وهم ي���رددون ورائه���ا االأهازيج وال�س���عارات 
الثورية  حيث هتفت يوم االثنني ) 28 ت�سرين 
االول 2019 ( ) ه���اي هاي النا�س���رية منوت 
ع�س���ره منوت ميه ، انه قافل عالق�س���ية ( ، كما 
رددت م���ع زميالتها وزمالوؤها ) ال�س���عب يريد 

اإ�سقاط النظام (.
ورددت يف تظاه���رات �س���احة احلبوبي يوم ) 

:  )  2019 الثاين  ت�سرين   19
)يواليتي  ، يواليتي ، ياذي قار

واليوم اعل�ك رايتي ، يذي قار
وب�ساحة احلبوبي ، يذي قار

واليوم اأ�سولف حالتي ، يذي قار
ظلمه �سفت دنيانه ، يذي قار

واليوم األعب جوبي ، يذي قار
وب�ساحة احلبوبي ، يذي قار
ولو فكروا يرمونه ، يذي قار
با كونه ما راعونه ، يذي قار

باعونه ما رادوا �سره ، يذي قار
رادونه نرجع ليوره ، يذي قار

يفكرون ب�س ببطونهم ، يذي قار
كل�سي �سفه بجيوبهم ، يذي قار

لب�سوا �سرت بفلو�سنه ، يذي قار
هيهات ما ن�سكت بعد ، يذي قار
 يوميه منطينه وعد ، يذي قار

 يومية منطني اإدمانه ، يذي قار ( .
الث���اين  25 ت�س���رين   ( ي���وم االثن���ني  ورددت 
2019 ( ) ثورة طالب ، ثورة ، �سد االأحزاب 

ثورة ( وكذلك رددت :
) الراح للخ�سراء ، مو�س ويانه
وال�كاعد عالتبليط  ، هذه ويانه

واملتظاهر �سهرين هذه ويانه
واملا يدب�چ ويانه مو�س ويانه

والثوريه �سهرين هاي ويانه ( .
كم���ا رددت يوم االأربعاء ) 27 ت�س���رين الثاين 
2019 ( ودخ���ان املواجه���ات يت�س���اعد م���ن 
حوله���ا ) ط���ار وراح االي���ران ب���اع الدي���ره ، 
واإلب�س���وا كمامات اأهل الغرية ، ال�س���يخ الراح 
البغداد مو�س ويانه ، والوا كف عالتبليط هذه 

ويانه ، واليدب�چ بامليدان هذه ويانه(.
كم���ا رددت يوم االربعاء ) 27 ت�س���رين الثاين 

:)  2019
)كول���وا القا�س���م ان�ك����س ذيله ، ذي ق���ار احنه 

نعدل امليله كل احنه رجال
حيوا االبطال

اطفر َبِعد ع���ن بالدي ، ال قي�س اإيظل ال هادي ، 

لت�سري زمال
حيوا االبطال

كل االأح���زاب يح���ر كوه���ا ، ي���ا ذي قار ا�س����كد 
كالوها ، اإبن�چ عيال

حيوا االبطال
ت�س���عد عالطلقات ال�سيلة  ، وال�سايب كام ي�سد 

حيله ، عاحلد ما مات
حيوا االبطال ، ذوله االأحرار

ورددت نهاوند يوم اخلمي�س ) 9 كانون الثاين 
2020 ( وهي تت�س���در تظاهرات الطلبة يف 

�ساحة احلبوبي :
انه�س انه�س يا �سعبنا

ا�سرخ بوجه الف�ساد
انه�س انه�س يا �سعبنه

�سيح ب�س كايف ف�ساد
انه�س انه�س يا �سعبنه

وين اأموال البالد
انه�س انه�س يا �سعبنه

يا �سعب دجلة وفرات
انه�س انه�س يا �سعبنه

ما جتيب ال�سكته ح�ك
انه�س انه�س يا �سعبنه

كل�سي عا�سي يريد دك
انه�س انه�س يا �سعبنه

اإبذله ما ت�سوه احلياة
انه�س انه�س يا �سعبنه

�سيح مي ا�سحاب الكرا�سي
انه�س انه�س يا �سعبنه

وينه ح�كنه يا ما�سي
وينها فلو�س النفط

انه�س انه�س يا �سعبنه
كايف مو ب�سكم �سفط

انه�س انه�س يا �سعبنه
والوطن منكم تعب

انه�س انه�س يا �سعبنه
والله دمرتوا ال�سعب

انه�س انه�س يا �سعبنه

نريد اإ�سالح الق�ساء
انه�س انه�س يا �سعبنه

للوطن كل الوالء
لع���دة  تعر�س���ت  ان  ترك���ي  لنهاون���د  و�س���بق 
تهديدات هي وزمالوؤها النا�س���طون يف جمال 
التظاه���رات لكنه���ا كان���ت ت���رد بالق���ول الح���د 
الربامج التلفزيونية " نقول للقتلة من الطرف 
م�س���تمرون  انن���ا   ، يهددونن���ا  الذي���ن  الثال���ث 
و�سن�س���تعيد حقنا ، ولن تقدروا علينا ف�سعبنا 
40 مليون ن�سمة وان قتلتم واحد منا يخرج 
ل�س���احات التظاه���ر خم�س���ة اآالف ب���داًل من���ه"، 
موؤكدة اإ�س���رارها على موا�سلة التظاهر حلني 

ا�ستعادة كامل احلقوق امل�سروعة .

هتافات النا�صطة نهاوند التي نجت من محاولة اغتيال عند مغادرتها 
�صاحة التظاهرات في الحبوبي

الخطاب الطائفي يعد جريمة في �صاحات االحتجاج 

عد�سة: حممود روؤوف
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 �سعدون مح�سن �سمد

ُينتظ���ر من كتلة �س���ائرون ذات ال���� )54( نائبًا، 
احتجاج���ات  �س���احات  م���ن  انبثق���ت  والت���ي 
2018 وما قبلها، وتبن���ت بحملتها االنتخابية 
م�س���روع اال�س���الح، اأن ت�س���غط للك�س���ف ع���ن 
ا�سباب تاأخر اإعالن نتائج التحقيق في عمليات 
قن����س المحتجين، عل���ى االأق���ل الأن الكثير من 
�س���هداء ذلك القن�س كانوا من �سمن �سريحتها 
ا�س���تجواب  منه���ا  ينتظ���ر  كم���ا  االنتخابي���ة. 
الجهات االأمنية لمعرفة الع�سابات التي تغتال 

المحتجين ب�سكل م�ستمر.
بالمنا�س���بة، ه���ذه ال���دورة البرلماني���ة تعاني 
م���ن خل���ل كبير ج���دًا، وبمقارنة ب�س���يطة بينها 
وبي���ن التي �س���بقتها �سنكت�س���ف بانه���ا لم تجر 
اي عملية ا�س���تجواب للوزراء رغم الم�س���ائب 
التي ارتكبتها ال�س���لطة التنفيذية. وهذه خيبة 
اأم���ل كبي���رة ج���دًا، فنحن حق���ا كنا نع���ول على 
كتل���ة �س���ائرون الكبي���رة والت���ي ت�س���تطيع ان 
تفع���ل الكثير. وهنا ال بد من تذك���ر ما يتداوله 
الو�س���طان االعالمي وال�سيا�س���ي، بخ�سو�س 
التحا�س����س الذي يقال باأنه جرى طوال فترة 
االحتجاج���ات وتح���ت غطاءه���ا، وتته���م هذه 
الكتلة بانها �س���ريكة به، وهي ت�سمع االتهامات 
وتعلم بها، ولذلك ومن اجل تبيان الحقيقة فاأقل 
ما يحتاج���ه الراأي العام ه���و قوائم بالدرجات 
الخا�سة التي تم تغييرها خالل اال�سهر الثالثة 
المن�س���رمة، حتى لو يتم ت�س���ريبها ب�سكل غير 
ر�س���مي، فقط م���ن اجل ك�س���ف الحقيقة وابعاد 

ال�سبهات.
****

مهلة النا�س���رية تو�س���ك على النف���اذ والجهات 
المعنية من حكومة وبرلمان، ال تحرك �ساكنا، 
واظنهم ينتظرون ماآالت االحداث با�سترخاء، 
ويعول���ون على انه���اك االحتجاجات و�س���رب 
الجمهور بالجمهور، نتيجة لالآثار التي اخذت 

التظاهرات تتركها على م�سالح النا�س.
وه���ذا الفخ ال يمك���ن الخال�س من���ه اال باتخاذ 
القانون بو�سلة ال�ساليب االحتجاج، وان تبقى 

ال�ساحات وفعالياتها قانونية ود�ستورية.
#مهلة_النا�سرية

#مهلة_وطن
و #دللول_يا_مجل�س_النواب دللول

م�صير لجنة التحقيق بقتل 
المتظاهرين

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد 

وقبل ثالثة ايام قوات ال�س���غب هي 
االأخرى �س���عدت من وتريتها حيث 
اأطلقت قنابل الغاز امل�س���يل للدموع 
ما ادى اىل �س���قوط �س���هيد وع�سرة 

جرحى.
�سباح االأم�س االحد مل يكن خمتلفا 
عم���ا ح���دث يف ال�س���نك حي���ث قطع 
متظاهرون ال�س���وارع الرئي�س���ة يف 
�س���احة الطريان واأي�سا قرب ج�سر 

حممد القا�سم.
ق���وات ال�س���غب ردت بقناب���ل الغاز 
واأي�س���ا الر�س���ا�س احل���ي لتفريق 
الن���ار  ا�س���رموا  الذي���ن  املحتج���ني 
واغلق���وا  ال�س���يارات  باط���ارات 

ال�سارع.
لنق���ل  هب���وا  التكات���ك  ا�س���حاب 
الغ���از  قناب���ل  ج���راء  امل�س���ابني 
فام�س���ك احد عنا�سر ال�سغب بواحد 
منه���م واأح���رق "التكت���ك" امام عني 

�ساحبه.
هذا الت�س���عيد يف العا�س���مة بغداد 
مل يك���ن ببعيد عما ح�س���ل يف باقي 
حمافظ���ات العراق التي ا�س���تجابت 

ملهلة النا�سرية.
فف���ي حمافط���ة النج���ف مث���ال، ق���ام 
حمتجون بغل���ق اأبواب الدوائر من 
خ���الل غلقه���ا باحلدي���د يف خط���وة 

ت�سعيدية جديدة.

ام���ا ابن���اء النا�س���رية فانهم ب���داأوا 
بالت�س���عيد قب���ل اجلمي���ع من خالل 
غلق بع�س ال�س���وارع واأي�سا احلث 

لالإ�سراب عن الدوام.
نا�س���طون تداولوا تقري���را حلقوق 
االن�س���ان ومنظم���ة العف���و الدولية 
تعت���رب ح���رق االإط���ارات ج���زء م���ن 
االحتجاج ال�س���لمي طامل���ا ال يعتدي 

على موؤ�س�سات الدولة.

ومث���ل احلرك���ة الت�س���عيدية هذه ال 
ميك���ن اإجناحه���ا اذا مل تك���ن هن���اك 
م�س���اندة م���ن الطلب���ة ال���ذي اثبتوا 

ثباتهم العايل مب�سريات كبرية.
مق���ر وزارة التعلي���م العايل و�س���ط 
اأمام���ه  العا�س���مة بغ���داد،  جتمه���ر 
اآالف الطلبة موؤكدين اال�ستمرار يف 

االحتجاج حلني حتقيق املطالب.
الط���الب م���روا من �س���احة الطريان 

رغم الهج���وم التي تعر�س���ت له يف 
ال�س���باح من قب���ل ال�س���غب وانتهت 
م�س���ريتهم مث���ل كل مرة يف �س���احة 

التحرير.
الطلب���ة رفع���وا اكرث من �س���عار يف 
ملهل���ة  تاأييده���م  منه���ا  احتجاجه���م 
النا�س���رية معتربينه���ا مهلة الوطن 

بكامله.
وبتواج���د الطلبة يف هذه امل�س���رية 

واحلديث عن ا�س���تمرار اإ�س���رابهم 
فانهم رف�س���وا بذلك ق���رارت وزارة 
التعلي���م الع���ايل الت���ي اأك���دت عودة 

الدوام وعقوبات بحق املتغيبني.
واأي�س���ا فان ابن���اء النج���ف اغلقوا 
كافة ال�سوارع يف املدينة واأ�سبحت 

احلياة فيها �س���به مقفلة وخالية من 
احلركة.

املحافظ���ة  ه���ذه  ابن���اء  يكت���ِف  ومل 
عن���د هذا احل���د بل اغلق���وا الطريق 
املوؤدي اىل مطار النجف باالإطارات 

املحرتقة ووقفوا هناك.

املتظاهرون ي�صعدون من احتجاجهم ال�صلمي وم�صريات 
الطلبة ال تتوقف 

 ما�س القي�سي

مل يقف �سنها ال�سغري 
عقبة بوجهها، ومل 

ت�سمح الأي تقليد �سرقي 
اعمى، ان يحد من حرية 

فكرها وثورة كيانها 
لتكون اأحد اجلنود 

املجهولني ممن ي�سارعون 
يف حتدي اخلطر الإنقاذ 

�سباب الثورة مما 
يتعر�سون له من هجمات 

مبا�سرة ت�سقطهم ار�سا.

�س����با احمد، �س����ابة عراقية بعمر الزهور 
مل تنه درا�س����تها االإعدادية بعد، اختارت 
ان ترتك مقعدها الدرا�س����ي ب�سكل موؤقت 
لتدع����م ث����وار وطنه����ا وت�س����ري يف دربهم 
وتبذل ق�س����ارى جهدها يف �سبيل تقدمي 
يف  اخوته����ا  لن�س����رة  بو�س����عها  م����ا  كل 
حراكهم الوطني "انا م�س����عفة، وع�سوة 
اأكتوب����ر، طالب����ة يف  يف رابط����ة �س����باب 
العلم����ي،  االع����دادي  اخلام�����س  مرحل����ة 
ا�س����ربت ع����ن ال����دوام وب�س����بب بع�����س 
االإنذارات التي تعر�س����ت لها عدت ولكن 

ب�سكل متقطع".
م�س����عفة جوال����ة تغامر بعمره����ا وتطارد 
اخلط����ر عند النق����اط احلرجة يف �س����وح 
التظاهر ما بني ج�سر واآخر لتنقذ جرحى 
"�س����اركت يف املظاه����رات من����ذ  الث����ورة 
بداياتها حيث ن�سبت خيمة يف النفق هنا 
يف التحرير برفقة والدتي، واعت�س����مت 
مل����دة 25 يوما، كان واجبي هو ا�س����عاف 
اجلرحى مم����ن يتعر�س����ون لهجمات من 
قبل قوات مكافحة ال�سغب، اتواجد دوما 
عند ال�س����اتر االأول قرب اجل�س����ور". وقد 
تعلمت �س����با كيفية ا�سعاف اجلرحى من 

خ����الل دورة تعليمي����ة مرفق����ة بتعليمات 
اأ�س����بوعية "يقدمه����ا طبيب �س����من فريق 

طبي كل �س����بت وجمعة حيث يدربنا على 
االإ�سعافات االأولية".

 خماطر قد تتعر�س لها �سبا يف �ساحات 
ذات مناف����ذ مفتوحة ام����ام جميع النا�س، 
لكنها توؤكد بهذا ال�س����اأن "ال اتعر�س الأي 
خط����ر يف ظ����ل وج����ود اخوتي ال�س����باب 
من النب����الء فهم يقفون خارجا حلرا�س����ة 
خيمت����ي، وب�س����كل ع����ام لي�����س هن����اك اأي 
ثائر عراقي �س����ريف يتعر�����س الأخته يف 

�ساحات االعت�سام".
م�س����تقبل درا�س����ي مهدد ل�س����با وكل فتاة 
بعمرها يف فرتة حرجة تت�سم باال�سراب 
الأج����ل غ����ري م�س����مى، م����ا توؤكد علي����ه "قد 
اقرتب موعد االختبارات الف�س����لية وانا 
ل�س����ت عل����ى معرف����ة باملناهج ما ي�س����عب 
االأمور ويجعلن����ي يف ماأزق، لكن هذا لن 
يردعني ع����ن التظاهر"، اذ ان امل�س����تقبل 
املهن����ي هو االخر مه����دد يف وطن حتكمه 
موؤ�س�س����ات ال تعن����ى باأمر �س����عبها، تقول 
"ال اعلم ما هو امل�ستقبل الذي بانتظارنا 
نح����ن الطالب، لي�س ل����دي يف العراق اأي 
فر�سة العمل". م�سرية اىل ان الوظائف 
احلكومية غري متاحة اال ملن لديه معارف 
يف الدولة او مي�س����ور احلال لي�س����تطيع 

�سراء وظيفته!؟

"وحني  اآمن"،  وط����ن  نعي�س يف  "نري����د 
تعب����ي  ثم����ار  اح�س����د  واجته����د  ادر�����س 
ت�س����دد  م����ا  ه����ذا  وظيف����ة"  اإيج����اد  يف 
علي����ه �س����با الثائ����رة باعتباره����ا اب�س����ط 
احلقوق واملطالب التي ل����ن يتنازل عنها 
املتظاهرون م����ن الطالب وغريهم، بينما 
"ن����رى من مل يجته����د يجل�س االآن خلف 
مكت����ب يف احد ال����وزارات وه����و ال يفقه 
�س����يئا مما يعم����ل!، بل قد جتده يح�س����ل 
على راتبه دون مقابل!"، البطالة املقنعة 
كان����ت اح����د واهم اأ�س����باب ان����دالع ثورة 

ت�سرين.
امل����كان  يف  منا�س����ب  الغ����ري  ال�س����خ�س 
املنا�س����ب ان �سح التعبري "اذ جند اأطباء 
باخت�سا�س����هم  يعمل����ون  ال  ومهند�س����ني 
بينما يبحثون عن م�سدر رزق اآخر، فهل 
يعقل هذا؟!" تت�ساءل �سبا، ونحن اأي�سا 
نت�ساءل ان كان من غري الطبيعي انت�سار 
حالة كهذه يف بالد مل تنه�س احل�س����ارة 
فيه����ا اال قبل قرن او اأكرث بقليل، فيا ترى 
ماهي بديهية تعر�س بلد �سدر احل�سارة 
املتف�س����ية  له����ذه االمرا�����س  الع����امل،  اىل 

بكرثة! 

يف  املتظاهري����ن  اختي����ار  ع����دم  �س����بب   
قب����ل  م����ن  ملر�س����ح  االحتج����اج  �س����احات 
الدولة يف الوقت الراهن تعرب عنه �س����با 
م�س����تنكرة "ال ميك����ن لنا ان نث����ق جمددا 
مب����ن مل يتحمل م�س����وؤولية منذ 16 �س����نة 
في����ه يعم����ل دون  ال����ذي كان  الوق����ت  يف 
حما�سبة من قبل ال�س����عب، فكيف �سيقدم 
االن اأي خدمة تذكر ونحن ن�س����هد ال�سهر 
الرابع من احلراك دون اأي تغري جمد من 
قبله����م". تغيري �سخ�س����ية او من�س����ب او 
حتى ا�ستقالة اأحد �سيا�سيي احلكومة لن 
يغري �سيئا، وت�س����يف بقولها "لن ينفعنا 
اال التغيري اجلذري الكامل لكل ال�س����لطة 
احلاكم����ة لنبداأ من جديد" فم����ا بني على 

اأ�سا�س رخو لن ي�سمد امام التحديات.
�س����با  ت�س����فها  كم����ا  �س����طرجن"،  "لعب����ة 
ه����ي املقارب����ة االأن�س����ب للو�س����ع الراهن 
يف طريق����ة تعاط����ي الدول����ة م����ع احلراك 
الثوري ل�س����باب العراق احل����ر، بتوجيه 
امل�س����األة مب����ا يتوافق مع م�س����احلهم يف 
�سبيل احباط املعنويات واخماد الثورة.  
ولكننا "لن نرتاجع مهما ح�سل" ونطالب 

الينا". باالن�سمام  "اخوتنا 

حكاية متظاهرة

االأول ال�����ص��ات��ر  ع��ن��د  ال���ث���وار  م��ن��ق��ذة  اأح����م����د..  ���ص��ب��ا 

عادت االحتجاجات العراقية لتاأخذ جانب الت�سعيد ال�سلمي من قبل املحتجني امل�ستمرين يف �سوح التظاهر 
منذ �س��هر ت�سرين االول املا�سي. الت�س��عيد بداأ مع انتهاء مهلة النا�سرية والتي اطلقها املحتجون هناك حيث 
مل ت�س��تجب الكتل ال�سيا�س��ية لهذه املطالب. مطالب النا�س��رية كانت حماكمة املت�س��بب مبجزرة النا�س��رية 

جميل ال�سمري وت�سكيل حكومة وطنية ف�سال عن االنتخابات املبكرة.


