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لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة الحتجاج  

وا�ستعادت �س���احات وميادين و�سوارع، 
و�س���ط  والع�س���ار  ق�س���ر  واأم  الزب���ر 
العرب و�سف���وان والها�سمية والنا�سرية 
واملج���ر  والغ���راف  ال�سي���وخ  و�س���وق 
وامل�سخ���اب وب���درة وال�سم���اوة والكوت 
وعلي الغربي واحلل���ة والكوفة وكربالء 
والنجف والكحالء والديوانية والعمارة 
واحلم���زة وال�سوي���رة، وبل���دات وم���دن 
خمتلفة جنوبي الع���راق وو�سطه، ف�ساًل 
ع���ن بغداد، االأعداد التي فقدتها يف االأيام 
���ت ال�سوارع  واالأ�سابي���ع املا�سية. وغ�سّ
وال�ساح���ات باملتظاهري���ن الذين جنحوا 
وال�س���وارع  الط���رق  ع�س���رات  قط���ع  يف 
الرئي�سة يف تلك املدن، خ�سو�سًا املوؤدية 
اإىل موان���ئ الب�س���رة البحري���ة وحق���ول 
وموؤ�س�س���ات  دوائ���ر  واأُغلق���ت  النف���ط، 
خدمية خمتلفة اأي�سًا. �سعارات املحتجني 
كتب���ت  اأو  رددت  الت���ي  التظاه���رات  يف 
كان���ت منوعة، مث���ل: "ال �سّني وال �سيعي 
وال���روح تبق���ى عراقي���ة". ويف كرب���الء 
رفع���ت الفت���ة كبرة ج���اء فيه���ا: "من دار 
اأبو عب���د الله احل�سني ال للف�س���اد والظلم 
والتبعي���ة"، اإ�سافة اإىل �سع���ارات �سابقة 

مثل: "نريد وطن". 
وق���ال نا�سطون اإن املتظاهري���ن ما زالوا 
يغلق���ون طري���ق حمم���د القا�س���م ب�س���كل 
كام���ل، وي�سمحون فقط مب���رور �سيارات 
االإ�سعاف واحل���االت املر�سية واحلرجة، 
بينما �سيع االآالف اأحد قتلى التظاهرات، 
العراقي���ة  الق���وات  بن���ران  قت���ل  ال���ذي 
عل���ى الطري���ق م���ع امت���داد االحتجاجات 
اإىل ال�س���ارع امل���وؤدي اإىل ملع���ب ال�سعب 

الدويل، واملتفرع من "حممد القا�سم".
كما تواف���د اآالف املتظاهرين اإىل �ساحتي 
الط���ران وقرطبة املجاورت���ني، ومنعوا 
ق���وات مكافح���ة ال�سغ���ب م���ن اقتحامها، 

وقابلوا الر�سا�ص احل���ي والغاز امل�سيل 
للدموع باحلجارة.

كما جتمع مئ���ات املتظاهري���ن عند ج�سر 
امليكاني���ك يف حي الدورة جنوبي بغداد، 

مرددين �سع���ارات من���ددة با�ستمرار قتل 
املتظاهري���ن على يد الق���وات احلكومية، 
وملوح���ني بخط���وات ت�سعيدي���ة جديدة 
لدع���م املتظاهري���ن يف �ساح���ة الط���ران 

وج�سر حممد القا�سم.
ونظ���م املتظاه���رون يف النجف م�سرات 
حا�سدة راف�سة الإ�س���رار اأحزاب ال�سلطة 
على فر����ص مر�سحيها لرئا�س���ة الوزراء، 

بينم���ا قطع حمتج���ون 12 �سارعًا، ف�سال 
ع���ن �ساح���ات وتقاطع���ات يف النجف من 
خ���الل اإح���راق اإط���ارات ال�سي���ارات، كما 
جتم���ع مئ���ات املتظاهري���ن بالق���رب م���ن 

بواب���ة مط���ار النج���ف ال���دويل وقام���وا 
باإحراق اإطارات ال�سيارات.

املتظاهري���ن  اآالف  تواف���د  وا�ستم���ر 
اإىل  ق���ار،  ذي  حمافظ���ة  يف  العراقي���ني، 

االعت�سام ال���ذي مت تنظيمه على الطريق 
بغ���داد  يرب���ط  ال���ذي  ال�سري���ع  ال���دويل 
بالب�س���رة، ون�سب���وا �سرادقا جديدا على 

الطريق املقطوع منذ يومني.
احلبوب���ي  �ساح���ة  متظاه���رو  وتوع���د 
مبدين���ة النا�سري���ة بخط���وات ت�سعيدية 
تت���دارك  مل  اإذا  م�سبوق���ة،  غ���ر  �سلمي���ة 
واأح���زاب  االأعم���ال  ت�سري���ف  حكوم���ة 
ال�سلط���ة نف�سه���ا باال�ستجاب���ة ال�سريع���ة 

ملطالب املتظاهرين.
وقال���ت م�س���ادر حملي���ة اإن حمط���ة غ���از 
النا�سري���ة اأغلق���ت ب�سبب اإغ���الق الطرق 
وعدم قدرة املوظفني على الو�سول اإليها، 
م�س���رة اإىل اختف���اء اأح���د النا�سطني يف 
احتجاج���ات العراق ويدع���ى خملد عواد 

اأثناء جتواله يف مدينة النا�سرية.
كذل���ك، جت���ددت ال�سدام���ات ب���ني ق���وات 
عراقي���ة ومتظاهري���ن يف كرب���الء، بع���د 
م���ن  ع���ددًا  العراق���ي  االأم���ن  اعتق���ل  اأن 
الط���رق،  يقطع���ون  الذي���ن  املحتج���ني 
ويدع���ون لالإ�س���راب الع���ام. وت�ساعدت 
�سح���ب الدخ���ان ب�س���كل كثي���ف يف بابل، 
ب�سب���ب قي���ام متظاهرين بح���رق اإطارات 
ال�سي���ارات يف ال�س���وارع الرئي�س���ة. كما 
وا�سل املتظاه���رون قطع �سارع االأندل�ص 
يف الب�س���رة، بينما ق���ام حمتجون بقطع 
ال�س���ارع التج���اري احلي���وي بالكامل من 

خالل حرق اإطارات ال�سيارات.
اإىل ذل���ك، عاد متظاه���رو حمافظة دياىل، 
�سرقي البالد، اإىل �سوارع مدينة بعقوبة 
)مرك���ز حمافظة دياىل( وقطع���وا منطقة 
ا�ستخدم���ت  اأن  بع���د  "املف���رق" جم���ددا، 
الق���وات العراقية الق���وة لفتحها يف وقت 
�ساب���ق. ويف ه���ذا ال�سي���اق، اأك���د ع�س���و 
الربمل���ان عن حمافظة دي���اىل عبد اخلالق 
يف  للتحقي���ق  جلن���ة  ت�سكي���ل  الع���زاوي 
اأ�سب���اب اإط���الق الن���ار عل���ى متظاه���ري 

دياىل.

عراقية" تبقى  والروح  �سيعي  ول  �سّني  "ل 

ت�صاع��د وت��رة االحتجاج��ات ف���ي بغ��داد وم��دن اجلن��وب 
ت�ساعدت وتيرة الحتجاجات في العا�سمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، و�سط ا�ستمرار القمع من قبل القوات 
الأمنية. ولم تتوقف ال�سدامات بين الأمن العراقي والمتظاهرين في �ساحة الطيران، وطريق محمد القا�سم في بغداد، 

على الرغم من ا�ستخدام قوات مكافحة ال�سغب وال�سرطة التحادية العنف لف�ض الحتجاجات في المكانين.

 متابعة الحتجاج 

اأعلنت املفو�سية العليا 
حلقوق الن�سان يف العراق، 

الثالثاء، ح�سيلة �سحايا 
وجرحى التظاهرات 

اجلارية يف املحافظات 
العراقية خالل اليومني 

املا�سيني، وذلك من خالل 
فرقها املنت�سرة يف �ساحات 
التظاهر لبغداد وعدد من 

املحافظات.

وك�سفت يف بيان، ام�ص الثالثاء، اأن "ح�سيلة 
�سحايا واعتقاالت التي نتجت عن ال�سدامات 
بني املتظاهرين والقوات االمنية يف حمافظة 
 )85( وا�ساب���ة   )4( ا�ست�سه���اد  )بغ���داد(، 
متظاهرا واعتقال )36( متظاهرا، وا�ست�سهاد 

 ( حمافظ���ة  يف   )3( وا�ساب���ة   )1( متظاه���ر 
دي���اىل( ويف حمافظ���ة )الب�س���رة(، ا�ست�سهاد 
متظاه���ر   )1( وا�ساب���ة  متظاهري���ن   )3(
و)24( م���ن الق���وات االمني���ة واعتق���ال )22( 
متظاه���را، ويف حمافظة )ذي قار( ا�سابة )8( 
متظاهرين، اما يف حمافظ���ة )كربالء( فكانت 
احل�سيل���ة ا�ست�سه���اد )2( متظاهرين وا�سابة 

)18( متظاهرا واعتقال )30( اآخرين".
وذكرت املفو�سية ، ان "اعدادا من املتظاهرين 
قاموا بغل���ق الطرق الرئي�س���ة التي تربط بني 
املحافظ���ات وحرق االط���ارات وا�ستمرار غلق 
الرتبوي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الر�سمي���ة  الدوائ���ر 
وتعطيل العديد م���ن املرافق العامة التي تقدم 

اخلدمات للمواطنني".
واك���دت عل���ى اهمي���ة "�سم���ان حري���ة ال���راأي 
داعي���ة   ال�سلم���ي"،  والتظاه���ر  والتعب���ر 
"االط���راف كافة اىل االبتعاد عن اللجوء اىل 
العنف والعن���ف املتبادل والتعاون فيما بينهم 
حلماي���ة كاف���ة املمتل���كات اخلا�س���ة والعام���ة 
والتاأكيد على فرز العنا�سر التي تقوم بحرف 
التظاه���رات ع���ن م�ساره���ا ال�سلم���ي ومطالبة 
ملطال���ب  العاجل���ة  باال�ستجاب���ة  احلكوم���ة 

املتظاهرين ال�سلميني".
وق���ال م�س���وؤول طب���ي عراق���ي يف م�ست�سف���ى 
اجلملة الع�سبية ببغداد، اإن فتى دون ال�سابعة 
ع�س���رة ت���ويف �سباح الي���وم الثالث���اء، متاأثرًا 
بر�سا�س���ة اأ�سي���ب به���ا ي���وم اأم����ص االإثن���ني، 

عل���ى طريق حممد القا�سم، الفت���ًا اإىل اأن هناك 
9 ح���االت حرج���ة ب���ني املتظاهرين، م���ا زالت 
يف امل�ست�سف���ى، موؤك���دًا اأن ح�سيل���ة امل�سابني 
جتاوزت 140 متظاهرًا يف بغداد واجلنوب.

ومتنع ال�سلطات احلكومية على امل�ست�سفيات 
باأي���ة  االإدالء  ال�سح���ة  ب���وزارة  وامل�سوؤول���ني 
معلوم���ات، اأو تزوي���د ال�سحافي���ني بح�سيلة 
�سحاي���ا قم���ع التظاه���رات يف الب���الد، الت���ي 
تو�س���ك اأن تدخ���ل �سهرها اخلام����ص االأ�سبوع 

املقبل.
وت���داول نا�سط���ون �سورًا لقطع م���ن جمجمة 
اأح���د املتظاهرين الذي���ن اأطلقت ق���وات االأمن 
النار عليه���م يف طريق حممد القا�سم، جنوبي 

بغداد م�ساء اأم�ص االول. 
ودع���ت املفو�سي���ة العلي���ا حلق���وق االإن�س���ان 
يف الع���راق، احلكوم���ة اإىل القي���ام بواجبه���ا 
بع���د  ال�سلمي���ني،  املتظاهري���ن  حماي���ة  يف 
ا�ستخدام الق���وات االأمنية العنف يف مواجهة 
واملحافظ���ات  بغ���داد  يف  االحتجاج���ات 

اجلنوبية، االثنني.
ونقلت و�سائل اإعالم عن ع�سو املفو�سية علي 
البيات���ي قول���ه: "لالأ�سف ال�سديد، ب���داًل من اأن 
تقاَبل مظاهرات انتهاء املهلة بتحقيق املطالب 
الت���ي طال���ب به���ا املتظاه���رون، قوبل���ت م���رة 
اأخ���رى با�ستخ���دام العن���ف �سده���م يف بغداد 

واملحافظات االأخرى".
"الكث���ر م���ن  اإىل ح�س���ول  البيات���ي  واأ�س���ار 

االحتج���از التع�سف���ي للن�سط���اء املتظاهري���ن، 
م���ن دون مذكرات اإلقاء قب�ص خالل مظاهرات 
الي���وم". وي���وم اأم����ص االول، اث���ار املتح���دث 
با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة عبد الكرمي 
خل���ف، موجة غ�سب عارم���ة، عندما اأعلن عدم 
وج���ود قتل���ى يف �سف���وف املتظاهري���ن، على 
رغ���م ت�سجيل مقتل العديد منه���م. ونفى خلف 
تعر�ص املتظاهرين اإىل "العنف" موؤكدًا ان ما 

جرى هي اإجراءات اأمنية.
وق���ال خل���ف يف ت�سريح���ات متلف���زة تابعتها 
)االحتجاج( اإن "ما جرى هو اجراءات اأمنية، 
واأن الق���وات تتلق���ى ر�سائ���ل م���ن املواطن���ني 
تتهم الق���وات االأمنية بال�سع���ف وعدم القدرة 
على فتح الطرق"، نافي���ًا ا�ستخدام الر�سا�ص 

احلي.
واأ�ساف "اأما ب�ساأن االعتقاالت فاإن ما يقوم به 
البع�ص من قطع للطرق هي جرائم م�سهودة ال 

حتتاج اإىل اأمر ق�سائي".
واأكد خل���ف، اإ�ساب���ة 16 منت�سبًا م���ن القوات 

االأمنية بينهم لواء اأ�سيب يف قدمه.
كما اأكد اإ�ساب���ة 22 متظاهرًا، وتلقوا العالج، 
حيث غ���ادر 21 منهم، امل�ست�سفي���ات بعد تلقي 
العالج الالزم، م�سرًا اإىل اأن "القوات االأمنية 
كان���ت تتخ���ذ اأماكن حم���ددة وح�سل���ت بع�ص 
احل���وادث الب�سيط���ة، حيث ن�س���ت توجيهات 
ع���دم  عل���ى  امل�سلح���ة  للق���وات  الع���ام  القائ���د 

ا�ستخدام العنف".

قتلى  وج�����ود  "خلف"  اإن���ك���ار  ب��ع��د 

فقط! ي��وم��ن  خ���ال  م��ت��ظ��اه��ري��ن   10 م��ق��ت��ل  ت��ع��ل��ن  االإن�����ص��ان  ح��ق��وق 
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عد�سة: حممود روؤوف

 فار�ض كمال نظمي 
 
يكت�سب هذا ال�س���وؤال اأهميته و�س���رورة االإجابة عنه، 
يف �سوء جتدد الزخم الراديكايل لالحتجاجات اليوم، 
وم���ا رافقها ويرافقه���ا من اإج���راءات اأمني���ة وقانونية 
متع�سفة ل�سيطنة من يقوم���ون بحرق االإطارات وقطع 
"امل�ساغب���ون"  "جرائ���م" يرتكبه���ا  بو�سفه���ا  الط���رق 
و"اجلوكري���ة"، دون اأن يت���م التطرق حل���رق م�ستقبل 
مالي���ني ال�سب���اب املحت���ج وقط���ع �سبل العي����ص الكرمي 

عنهم.
الت�سرين���ي  احل���راك  الن���دالع  االأوىل  االأي���ام  فمن���ذ 
الثوري، ا�ستثمرت قوى الثورة امل�سادة �سورة ولفظ 
واحلكم  و�سيطنتهم،  به،  امل�ساركني  "اجلوكر" لو�سم 
عليه���م م�سبق���ًا ب�"العنفية" و"الدموي���ة" و"الدونية". 
فق���د حاول اجلالد )اأي املنظوم���ة احلاكمة واحلوا�سي 
الزبائني���ة الرا�سع���ة منه���ا( من���ذ البداية تربئ���ة نف�سه 
ب���اأن ي�ستب���ق االأح���داث، فيق���وم باإ�سق���اط "جوكريته" 
املبيتة على ال�سحية الناه�سة للتو من �سمتها لرتف�ص 

جرميته.
يع���ود اأ�س���ل م�سطل���ح "اجلوك���ر" Joker اإىل فيل���م 
اأمريكي مده�ص بهذا العنوان حقق اإيرادات هائلة، من 
بطولة )خواك���ني فينيك�ص( واإخراج ( ت���ود فيليب�ص(، 
ُعر����ص للم���رة االأوىل يف �ساالت العر����ص العاملية يف 
اأيل���ول املا�س���ي اأي بالتزامن مع احتجاج���ات ت�سرين. 
يتمي���ز الفيلم بحبك���ة �سيكولوجية ممي���زة، اإذ يتناول 
ق�س���ة �ساب فق���ر وم�سامل وغ���ر متزن نف�سي���ًا، يوؤدي 
اأدوارًا متثيلي���ة "كوميدية" فا�سل���ة ل�سخ�سية اجلوكر 
االإذالل  م���ن  هائل���ة  لكمي���ة  ويتعر����ص  امله���رج(،  )اأي 
واالإفق���ار واالنته���اك والتعنيف من املجتم���ع )ال�سلطة 
االجتماعي���ة واالقت�سادية( طوال مراح���ل حياته بدءًا 
م���ن الطفول���ة. وينتهي ب���ه االأم���ر اإىل التم���رد القا�سي 
ليبداأ باالنتقام الدموي من االآخرين، االأمر الذي يجعل 
من���ه "بطاًل" يف نظر فئات اجتماعي���ة م�سحوقة، تاأخذ 
بالتماه���ي مع���ه، لتنت�سر يف املدينة حال���ة من االنفالت 
االأمن���ي والفو�س���ى امل�سحوب���ة بالث���اأر م���ن اأ�سح���اب 

االأموال واملراكز العليا.
ودون اأدنى �سك فاإن ال�سياق الذي جرت به االحتجاجات 
الق�س���ة  جمري���ات  م���ع  اإطالق���ًا  يتطاب���ق  ال  العراقي���ة 
ال�سينمائي���ة للجوكر كما اأرادت ق���وى الثورة امل�سادة 
ت�سويره���ا اأو ت�سويقه���ا تدلي�سي���ًا. فكمي���ة التعني���ف 
والقن�ص وتفجر الروؤو�ص التي تعر�ص لها املحتجون 
ال�سب���اب، وم���ا �سبقها من �سنوات االإفق���ار واالإذالل، مل 
حتفز فيه���م اإال االإ�س���رار على خيار ال���رد االحتجاجي 
ال�سلم���ي بو�سفه قيم���ة اأخالقية فاعلة تت�س���م بالتفوق 

االعتباري على قمع ال�سلطة وق�سوتها.
ف���اإذا كان���ت الثيم���ة ال�سينمائي���ة "اجلوكري���ة" تختزل 
ق�سة العن���ف الفردي واجلمعي الدم���وي الذي ت�سطر 
اإلي���ه ال�سحية املُْحَبطة اإنتقامًا م���ن جالدها )اأي البيئة 
ال�سمولي���ة حولها(، ف���اإن ال�سب���اب الت�سرين���ي املُْحَبط 
جل���اأ - يف �سلوك مت�سام���ي ال جوكري- اإىل كل و�سائل 
االحتج���اج ال�سلم���ي ب�سمنه���ا التظاه���ر واالعت�س���ام 
واالإ�س���راب والغن���اء والر�سم وال�سخري���ة ال�سيا�سية، 
ودون اأن ُي�سَت���درَج )حل���د االآن( اإىل حم���ل ال�س���الح اأو 

اال�ستهداف العنفي املنظم لرموز ال�سلطة.
دون  وم���ا  )الر�سمي���ة  ال�سلط���ة  جل���اأت  املقاب���ل  ويف 
الر�سمي���ة( اإىل و�سائ���ل القت���ل املي���داين بقناب���ل الغاز 
بك���وامت  واالغتي���ال  احل���ي،  بالر�سا����ص  والقن����ص 
ال�س���وت للنا�سط���ني، ف�س���اًل ع���ن اخلط���ف واالعتق���ال 
والتغيي���ب والتعذي���ب. كم���ا جل���اأت يف ال�سي���اق نف�سه 
اإىل االغتيال املعن���وي للمحتجني باأن قامت بجوكرتهم 
لفظي���ًا واإعالميًا، يف قنواته���ا التلفازية وعرب جيو�سها 
اجلوه���ري  "ال�س���ر  و�سم���ة  باإل�س���اق  االإلكرتوني���ة، 
الكامن" فيهم، �سعي���ًا لتحويلهم اإىل كائنات "�ساذة" اأو 
"موبوءة" يف  "خطرة" اأو  "اآثمة" اأو  "متطرف���ة" اأو 

املخيال االجتماعي للنا�ص.
فال�سحية "واجبها" اأن تبقى �سحية اإىل ما ال نهاية، واإذا 
اعرت�ست على ا�ستباحتها وان�سحاقها يجري ت�سقيطها 
ف���ورًا بو�سفه���ا )اأي ال�سحية( "عمي���اًل" جرى جتنيده 
�سم���ن "موؤام���رة" عاملي���ة �سري���رة وغام�س���ة ت�ستهدف 
تقوي����ص املنظومة ال�سيا�سية املمثل���ة – بالرغم من كل 
خطاياه���ا "القابلة" للغفران- لقوى "اخلر" و"العفة" 
و"الوطنية". فال�سحية تبق���ى بريئة و"منتمية" لنا ما 
دامت مل تعرت�ص اأو حتتج، لكنها ت�سبح "جوكرًا" اآثمًا 

حاملا ت�سرع اأو تفكر يف مغادرة بوؤ�سها.
فم���ْن هو اجلوك���ر اإذن؟ ومْن ي�سيطن م���ْن؟ ومْن يتاآمر 
عل���ى م���ْن؟ ومْن يقن����صُ مْن؟ وم���ْن يرتبع عل���ى عر�سه 
الفيل���م(،  نهاي���ة  يف  القات���ل  ال�سينمائ���ي  )كاجلوك���ر 
م�ستخف���ًا ب���اآالم امل�سحوقني املتلهفني لوط���ن، اإذ يحدق 
يف وجوهه���م الدامية وعل���ى وجهه ابت�سام���ة االنتقام 

امل�سبعة بالر�سى والالمباالة...؟!

َمن هو اجلوكر؟ وَمن 
هم اجلوكرية..؟!

متابعة الحتجاج 

انته���اء  من���ذ بداي���ة االحتجاج���ات عق���ب 
"مهل���ة النا�سرية"، �سقط ع�سرات القتلى 
بغ���داد  يف  املتظاهري���ن  م���ن  واجلرح���ى 
واملحافظات، فيم���ا انت�سرت مقاطع فيديو 
لعنا�س���ر م���ن ال�سرط���ة االحتادي���ة توثق 
و�سق���وط  احلي���ة  الذخ���رة  ا�ستخدامه���م 
عدد م���ن القتل���ى واجلرح���ى، فيم���ا عّللت 
وزارة الداخلي���ة اعتقال املتظاهرين الأنهم 
ي�سبب���ون اأ�س���رارًا بيئية م���ن خالل حرق 

االإطارات. 
ع���ن  الدولي���ة،  العف���و  منظم���ة  وع���رّبت 
قلقه���ا اإزاء ا�ستخ���دام العن���ف املفرط �سد 
املتظاهري���ن يف بغداد، داعي���ة اإىل حماية 
تعلي���ق  يف  قائل���ة  ال�سلم���ي،  االحتج���اج 
اإن  "االحتج���اج"،  علي���ه  اطل���ع  خمت�س���ر 
بقيام قوات  تفيد  لالآمال  "تقارير خميب���ة 
االأم���ن العراقي���ة م���رة اأخ���رى با�ستخدام 
العنف املف���رط �سد املتظاهرين يف بغداد، 
م�سيف���ًة اأنه "من ح���ق كل عراقي اأن يكون 
لدي���ه احلري���ة باالحتج���اج ال�سلمي، ومن 
واجب ق���وات االأمن العراقي���ة حماية هذا 

احلق". 
ومل ي�سدر اأي موقف ر�سمي من احلكومة 
العراقي���ة بخ�سو�ص ا�ستخ���دام الذخرة 
احلية، لكن املتحدث با�سم وزارة الداخلية، 
خال���د املحنا، اأكد عدم ا�ستخدام الر�سا�ص 
احلي �سد املتظاهري���ن، قائاًل يف ت�سريح 
للقناة الر�سمية "العراقية"، ، اإن "القوات 
االأمني���ة جاهزة ولن ت�سم���ح بقطع الطرق 
وتعطيل م�سالح املواطنني، ومل ت�ستخدم 

الر�سا�ص احلي �سد املتظاهرين".
اأ�س���اف اأن "حرق االإط���ارات يف ال�سوارع 
ي�سب���ب االأ�س���رار البيئية الت���ي توؤثر على 
�سح���ة املواطن���ني، والق���ت الق���وات عل���ى 
جمموعة �سباب كانت حتاول قطع الطريق 

بوا�سط االإطارات".
لكن اخلب���ر القانوين، ط���ارق حرب، قال  
اإن "لي�ص هناك م���ادة قانونية تعاقب على 
قط���ع الطرق اأو حرق االإط���ارات كنوع من 

اأن���واع االحتج���اج ال�سلم���ي ال���ذي تبن���اه 
املتظاهرون منذ يوم اأم�ص االأحد".

وبخ�سو�ص الر�سا�ص احلي، اأظهر مقطع 
فيديو ن�سرته �سفحة موقع "االحتجاج"، 
عل���ى "في�سب���وك"، عنا�س���ر م���ن ال�سرطة 
االحتادية وهم يطلق���ون الر�سا�ص احلي 
ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى املتظاهري���ن، و�سط 
ب�سق���وط  متظاهري���ن  قب���ل  م���ن  �س���راخ 

متظاهر جراء الذخرة احلية.
فيما نعى نا�سطون عل���ى مواقع التوا�سل 
االجتماع���ي، امل�س���ور ال�سحف���ي يو�س���ف 

�ست���ار، الذي قت���ل اإثر تلقي���ه ر�سا�سة يف 
الراأ�ص، اأثناء تغطيته لتظاهرات العا�سمة 

بغداد.
ق���ال النا�سطون اإن "�ست���ار تلقى ر�سا�سة 
يف الراأ����ص اأدت اإىل مقتل���ه عل���ى الف���ور، 
اأثن���اء تغطيت���ه االحتجاج���ات يف �ساح���ة 

الكيالين و�سط العا�سمة بغداد"
اخل���رباء  خلي���ة  اأك���دت  جانبه���ا  م���ن 
التكتيكية، اأم����ص االأول االثنني، اأن قنابل 
امل�ستخدم���ة يف  للدم���وع،  امل�سي���ل  الغ���از 
منتهية  ال�سعبي���ة،  “قم���ع” االحتجاجات 

ال�سالحية.
تابعت���ه  اإي�س���اح   يف  اخللي���ة  وقال���ت 
االحتج���اج  اإنه “تظهر على االأغلفة تاريخ 
اإنتاجه���ا و اإنته���اء �سالحيته���ا، حي���ث اإن 
ع���ام  �سهر)ني�س���ان  ه���و  اإنتاجه���ا  تاري���خ 
2014 (، و انته���اء �سالحيته���ا ه���و �سه���ر 
)ني�س���ان عام 2019 (، اأّي م���ّر على انتهاء 

�سالحيتها حوايل 9 اأ�سهر”.
“خماط���ر انته���اء  اأن  واأ�س���اف، اخللي���ة، 
ال�سالحي���ة ق���د تك���ون اأخط���ر، حي���ث اإن 
امل���واد الكيميائي���ة داخ���ل القنبل���ة ميك���ن 

والفو�سج���ني  ال�سياني���د  اإىل  تتحل���ل  اأن 
والنرتوجني”.

واأ�س���ارت اإىل اأنه “غالبًا ق���د ت�سبب املوت 
اختناق���ًا، وقد اأ�ستخدم���ت القنابل منتهية 
الث���اين  )كان���ون  م�س���ر  يف  ال�سالحي���ة 
ريون اإن  2011( ، حي���ث اأك���د اأطب���اء م�سّ
الغاز املنتهي ال�سالحية له تاأثر مو�سعي 
مهي���ج لالأغ�سية املبطنة للم�سالك التنف�سية 
والرئت���ني، ق���د ي�سف���ر ع���ن احتق���ان �سديد 
وامل���وت اإختناق���ًا وحدث���ت ح���االت م���وت 

جراء ذلك”.
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ال�سلم���ي"،  الت�سعي���د  "�سجن���اء 
عل���ى  املدون���ون  و�سفه���م  كم���ا 
االجتماع���ي،  التوا�س���ل  مواق���ع 
م���ن  اعتقاله���م  مّت  متظاه���رون  ه���م 
قب���ل االأجه���زة االأمني���ة بتهم���ة قطع 

الطرق.
ن�سرت تل���ك االأجه���زة �سورهم على 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي م���ع 
ورق���ة معلقة عل���ى �سدوره���م، فيها 

معلومات عن املعتقل.
تت�سمن تلك املعلومات اال�سم الكامل 
لل�سخ�ص وا�س���م اأمه وعنوان �سكنه 

و�سبب االعتقال.
املفو�سي���ة العلي���ا حلق���وق االإن�سان 
لديه���ا  املثب���ت  اأن  اأك���دت  العراقي���ة 
هو اعتق���ال "�سخ�س���ني يف بغداد"، 
وكانت املعلومات التي وردتها ت�سر 
اإىل اعتقال نحو "45 �سخ�سًا، اأطلق 

�سراح معظمهم".
وبداأ املتظاهرون العراقيون منذ ليل 
االأحد بالت�سعيد يف عدة حمافظات، 
مع انتهاء املهلة التي منحوها للقوى 
ال�سيا�سي���ة من اأجل اختي���ار رئي�ص 
وزراء جدي���د، وحماكم���ة املت�سببني 

يف مقتل املتظاهرين.
الط���رق  م���ن  ع���دد  بقط���ع  وقام���وا 
الرئي�سة التي تربط بني املحافظات، 
يف  الرئي�س���ة  الط���رق  ع���ن  ف�س���اًل 
العا�سم���ة بغ���داد، ما دف���ع باالأجهزة 

االأمني���ة اإىل تنفي���ذ حمل���ة اعتقاالت 
لعدد م���ن املتظاهرين الذي يقومون 
بنقل اإط���ارات ال�سي���ارات اأو حرقها 

بهدف قطع الطرق.

قطع ال طرق اأف�سل من 
المقبرة"

حق���وق  مفو�سي���ة  ع�س���و  يق���ول 
اإن  البيات���ي  عل���ي  االإن�س���ان 
اأن  "ب���داأوا ي�سع���رون  املتظاهرين 
اجله���ات ال�سيا�سي���ة تري���د اإطال���ة 
مرحل���ة  اىل  لي�س���ل  املو�س���وع 
اإىل  ت���وؤدي  ق���د  الت���ي  ال�سج���ر، 
ان�سحاب املتظاهرين، لذلك اجتهوا 
نحو الت�سعيد"، م�سيفًا يف حديث 
ملوق���ع )ارفع �سوت���ك(، اأنه "عندما 
نعت���رب املظاه���رات م�سموح���ًا به���ا 
�سم���ن القان���ون، فاإن قط���ع الطرق 
غ���ر م�سموح ب���ه �سم���ن القانون، 

باعتبار اأن ال�سارع حق عام".
ويتاب���ع "حتى لو كان املتظاهرون 
ن�سب���ة  م���ن  باملئ���ة   90 ميثل���ون 
املئ���ة  يف   10 فهن���اك  املواطن���ني 
لديه���م احلق با�ستخ���دام ال�سوارع 

واملوؤ�س�سات احلكومية".
لك���ن ال�سحف���ي والنا�س���ط امل���دين 
اأحمد عبد احل�س���ني يعترب اأن قطع 
"اأم���ر م�سم���وح ب���ه عل���ى  الط���رق 

م�ستوى العامل".
يق���ول عب���د احل�س���ني، "كن���ت اأقراأ 
العف���و  منظم���ة  موق���ع  يف  اأم����ص 

الدولية، وجدتها تعطي للمحتجني 
وال�سم���اح  ال�س���وارع  قط���ع  ح���ق 
اخلدم���ات  تق���دم  الت���ي  لالآلي���ات 
بامل���رور"، م�سيفًا يف حديث ملوقع 
)ارف���ع �سوتك( "وهذا ما �ساهدناه 
دول  االحتجاج���ات  معظ���م  يف 

العامل".
يف  االحتجاج���ات  بداي���ة  ومن���ذ 

اأكتوبر، احت���ج املتظاهرون  مطلع 
العراقيون ب�"�سلمية فائقة واأعطوا 
لل�سلطة م�ساحة كب���رة من الوقت 
حتى جتري بع�ص القرارات ومنها 
اختي���ار رئي�ص للحكومة املفرو�ص 
اأن يت���م منذ وقت وللي���وم ال توجد 
نتيج���ة"، بح�سب عبد النا�سط عبد 
احل�سني ال���ذي يعترب اأن "ال�سلمية 

ه���ي الت���ي ال ت���وؤدي اإىل املقربة اأو 
امل�ست�سف���ى، مب���ا اأن���ه ال يوجد فيه 
اعت���داء وعنف وحمل �س���الح فهذا 

نوع من ال�سلمية".

لماذا اأ�سم اأم المعتقل؟
اإىل  االأمني���ة  االأجه���زة  وعم���دت 
ذك���ر ا�س���م "اأم املعتق���ل"، وه���و ما 
اعت���ربه ال�سحف���ي والنا�س���ط عبد 
احل�سني "ا�س���ارة بليغة ووا�سحة 
اإىل العائل���ة العراقي���ة، الأن طبيعة 
املجتمع العراقي تتح�س�ص من ذكر 

ا�سم االأم على العموم".
ويو�س���ح "الق�س���د ه���و تخوي���ف 
وترهيب االآخري���ن اأنهم �سينتهون 
اإىل ه���ذه النهاي���ة باالإ�سافة اإىل ان 
العوائ���ل العراقي���ة ح�سا�سة جتاه 
هذا مو�سوع ظه���ور �سورة ابنهم 

لالإعالم على اأنه ارتكب جرم".
ن�س���ر  اأن  عب���د احل�س���ني  ويرج���ح 
ال�س���ور به���ذه الطريقة "ل���ن توؤثر 
على املتظاهرين، فهذا اجليل ك�سر 
كل التعبئ���ات احلكومية واخلطط 
الت���ي حت���اول احلكوم���ة و�سعه���ا 

لف�ص التظاهرات".
"بن���ات باأعمار �سغرة  وي�ستدرك 
تتقدم ال�سف���وف وتتظاهر هذه مل 
ن�ساهدها بكل ال�سنوات املا�سية".

مقا�ساة الأجهزة الأمنية
م���ن الناحي���ة القانونية، ف���اإن ن�سر 

�س���ور املعتقل���ني وفيه���ا معلومات 
عنه���م يعت���رب "خمالف���ة قانوني���ة، 
دع���وى  رف���ع  املعتقل���ني  باإم���كان 
االأمني���ة  اجله���ات  �س���د  ق�سائي���ة 

النا�سرة"، بح�سب قانونيني.
عل���ي  القان���وين  اخلب���ر  يق���ول 
التميم���ي، "االعتق���ال ال يج���وز اإال 
باأوامر قب����ص ق�سائية، ويجب اأن 
يعر�ص على قا�سي التحقيق خالل 
24 �ساع���ة، وال يج���وز االإعالن عن 
ا�سم���ه وعنوان���ه، الأن املتهم بريء 
حت���ى تثب���ت اإدانت���ه"، م�سيف���ًا يف 
حدي���ث ملوق���ع )ارف���ع �سوت���ك( اأن 
ال�سخ����ص الذي يت���م التحقيق معه 
بالتايل  �سراح���ه  �سيطل���ق  "رمب���ا 
�سمع���ة  اإىل  ي�س���يء  اال�سه���ار 
ال�سخ����ص، لذل���ك باإم���كان امل�سّه���ر 
به���م اإقام���ة دع���وى عل���ى االأجهزة 
االأمنية، التي قامت بن�سر اأ�سمائهم 

و�سورهم وعناوينهم".
وت�سم���ى االعتق���االت الت���ي جتري 
ب���دون اأوام���ر ق�سائية وف���ق املادة 
ال���دويل  العه���د  ميث���اق  م���ن   14
وه���ي  االإداري���ة"،  ب�"االعتق���االت 

خمالفة للقانون.
"االعتقال يجب  ويو�سح التميمي 
م���ن  بق���رارات �س���ادرة  اأن يك���ون 
جه���ة ق�سائي���ة، ويجب الف���رز بني 
املتظاهري���ن ال�سلمي���ني ومن يقوم 
مهم���ة  وه���ذه  تخريبي���ة،  باأعم���ال 

االأجهزة االأمنية".

الداخلية تنفي ا�ستخدام الر�سا�ض احلي.. العتقال والقتل ل�"حماية ال�سحة"

ماذا ت�صتخدم ال�صلطة في قمع المتظاهرين؟.. خلية الخبراء 
تن�صر �صورًا ومعلومات

ما الر�صالة من ن�صر �صور "معتقلي الت�صعيد ال�صلمي"؟
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اجلي���ل القدمي من البغداديني احتفظ 
بذكريات عن الطبيب اليهودي الراحل 
املخت�ص مبعاجلة االأمرا�ص النف�سية 
والعقلي���ة جاك���ي عب���ود . فحني يفقد 
�سخ����ص ما �سوابه ويرتكب حماقات 
، يبادر اأحده���م بتوجيه ن�سيحة اىل 
ب�س���رورة  احلماق���ة  �ساح���ب  ذوي 
عر�س���ه عل���ى الطبيب عب���ود خلربته 
الوا�سعة يف ت�سخي�ص الداء واإعطاء 
الدواء . لكن الن�سيحة عادة ما تكون 
ثقيل���ة العتق���اد الكثرين ب���اأن زيارة 
عي���ادة الطبي���ب الكائن���ة حينذاك يف 
�ساح���ة حاف���ظ القا�سي ، تع���د اإ�ساءة 
مف���ردة  واإط���الق   ، العائل���ة  ل�سمع���ة 

جمنون على ال�سخ�ص املري�ص .
يف اأربعين���ات وخم�سيني���ات الق���رن 
وزراء  اأح���د  دخ���ول  كان   ، املا�س���ي 
احلكوم���ة اىل عي���ادة جاك���ي عب���ود 
خ���ربًا  اليومي���ة  اجلري���دة  ،مين���ح 
يت�س���در ال�سفح���ة االأوىل مبان�سيت 
عري�ص عل���ى ثمانية اأعم���دة ، اخلرب 
اأن  اىل  وا�سح���ة  اإ�س���ارة  يعط���ي 
�ساح���ب املعايل ا�ستحق الدخول اىل 
ال�سماعية ،م�ست�سف���ى الر�ساد حاليًا، 
والب���د م���ن البحث ع���ن بدي���ل ي�سغل 
من�سب���ه ، حفاظًا على �سمعة الكابينة 

الوزارية.
الواقع العراقي الراهن ي�سر ب�سكل ال 
يقبل اللب�ص اإىل اأن املت�سدين للم�سهد 
ال�سيا�سي وكب���ار امل�سوؤولني بحاجة 
ملح���ة ملراجع���ة اأقرب عي���ادة ملعاجلة 
االإمرا����ص النف�سية ، م���ن االأف�سل اأن 
تك���ون يف املنطق���ة اخل�سراء وحتت 
اإ�س���راف اأطب���اء اأجان���ب  مب�ست���وى 

املرحوم جاكي عبود .
التعاط���ي الر�سم���ي وال�سيا�س���ي م���ع 
انتفا�س���ة ت�سرين من���ذ اندالعها حتى 
اليوم  ،اثب���ت اأن احلكومة واأطرافها 
فق���دت قدراته���ا العقلية ، فيم���ا رافق 
�سلوكه���ا اليوم���ي ا�ستخ���دام العن���ف 
املف���رط  �س���د املحتج���ني ، يقابل ذلك 
عق���د اجتماعات ر�سمي���ة للحديث عن 
منج���زات اقت�سادي���ة ،متثل���ت برف���ع 
م�ست���وى اإنت���اج احلنط���ة وال�سعر، 
للبه���امي  الغذائ���ي  االأم���ن  وتاأم���ني 
للنهو�ص بالرثوة احليوانية ، وعلى 
امل�ست���وى ال�سيا�سي يعت���زم الربملان 
بعد انته���اء العطلة الت�سريعية اجناز 
حزمة ت�سريعات معطلة من الدورات 
ال�سابق���ة ، حتقق االإ�س���الح يف اإطار 
اأخب���ار  ال���وزاري.  املنه���اج  تنفي���ذ 
وتقاري���ر م���ن ه���ذا الن���وع ،حتر�ص 
�سا�س���ات الف�سائي���ات احلزبي���ة على 
بثه���ا يوميًا  ،العتقاده���ا باأن مواجهة 
حركة التظاهر تتطلب اإ�سدال ال�ستار 
،واالإ�س���ادة  اخل���راب  مظاه���ر  عل���ى 
مبواق���ف  �سخ�سي���ات �سيا�سي���ة م���ن 
ي�ستم���ع لت�سريحاتها ي���درك احلاجة 
امللحة خلدمات الراحل جاكي عبود.     
الكهن���ة  كان  ال�سن���ني  اآالف  قب���ل 
يقدم���ون  الط���ب،  مهن���ة  ميار�س���ون 
خدماته���م للجميع ،بدءًا م���ن احلاكم 
ال���درك  يف  يقب���ع  �سخ����ص  اأي   اإىل 
االأ�سف���ل م���ن طبقة العبي���د. العالج ال 
يتع���دى ا�ستخ���دام بع����ص االأع�ساب 
،ومببارك���ة االآله���ة يكت�س���ب ال�سف���اء 
امل�ستع�سي���ة  احل���االت  اأم���ا   . الت���ام 
فتحت���اج اإىل جل�سات يف املعبد حتت 
اإ�س���راف اأح���د كبار الكهن���ة . �ساحات 
االحتج���اج لي�ست بحاجة اإىل انتظار 
نتائ���ج العالج ،اإنه���ا  عرفت امل�سابني  
باإمرا����ص عقلية املت�سبث���ني بال�سلطة 
م���ن قتل���ة حتالف���وا م���ع الل�سو����ص 
ل�سرق���ة الوط���ن ،  فتم�سك���ت ب�سع���ار 
"نريد وطن ". األف رحمة على روحك 

جاكي عبود.

العراق : افتقدتك يا 
جاكي عبود 

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة: الحتجاج 

حمافظ���ة  يف  املتظاه���رون  قط���ع 
طري���ق  الثالث���اء،  الديوانية،اأم����ص 
املحافظة الرابط مبحافظة النجف، 
يف ظل تنام���ي وترة االحتجاجات 
م���ع  وبالتزام���ن  املحافظ���ة،  يف 

التظاهرات بعدة مدن.
وق���ال  �سهود عيان  ان املحتجني يف 
ق�ساء ال�سامية مبحافظة الديوانية، 
وا�سلوا قطع الطريق العام الرابط 

بني حمافظتي النجف والديوانية.
ق���رروا  املتظاهري���ن  اأن  واأ�س���اف 
ال�سماح مبرور احلاالت اال�ستثنائية 

فقط، عرب هذا الطريق.
ا�ستم���ر متظاه���رو حمافظ���ة  فيم���ا 
النجف يف ت�سعيدهم االحتجاجي،  
طرق���ًا  ليقطع���وا  الثالث���اء،  اأم����ص 
رئي�سة، م���ن �سمنه���ا الطريق العام 

الرابط مبحافظة كربالء.
مواق���ع  ع���رب  نا�سط���ون  وت���داول 
التوا�سل االجتماعي مقطع فيديو، 
اطل���ع علي���ه “االحتج���اج”، اأم����ص، 
)21 كان���ون الثاين 2020(، اظهر 
غل���ق املتظاهري���ن للطري���ق الرابط 
ب���ني حمافظت���ي كرب���الء والنجف، 

وذلك بوا�سطة االإطارات املحرتقة.
اأن  اإىل  املتظاهري���ن  اأح���د  واأ�س���ار 
“قطع طريق كربالء – النجف ياأتي 
بالتزام���ن م���ع ا�ستم���رار الت�سعيد، 
وانتهاء مهلة النا�سرية، و�سي�ستمر 
الت�سعي���د حل���ني اال�ستجابة ملطالب 

املتظاهرين”.
وتاب���ع، اأن “قط���ع الطري���ق الرابط 
ب���ني حمافظت���ي كرب���الء والنج���ف 

لنف���ق  املقابل���ة  املنطق���ة  م���ن  ب���داأ 
الع�سكريني”، مو�سح���ًا اأن “القطع 
ل���ن ي�سمل ح���االت الط���وارئ ونقل 

اجلنائز”
من جهة اخرى ت�سهد مدينة الب�سرة 
من���ذ انتهاء مهلة النا�سرية ت�سعيدًا 
ب���ني  با�ستب���اكات  متث���ل  خط���رًا 
متظاهرين يغلقون ال�سوارع، وبني 
قوات ال�سدمة التابعة لقيادة �سرطة 
الب�س���رة اأ�سف���رت عن �سق���وط قتيل 
من املتظاهرين وعدد من اجلرحى، 

ح�سب م�سدر مطلع.
وقال نا�س���ط اإعالمي رف�ص الك�سف 
عن ا�سمه اإن " الب�سرة �سهدت قطعًا 
كال�س���ارع  �س���وارع حيوي���ة،  لع���دة 
التجاري ، ومنطقة اجلنينة القريبة 
م���ن هذا ال�س���ارع، وجم�سر الكزيزة 
الذي يربط مركز املدينة ب�سمالها".

واأ�ساف اأن "حاالت الكر والفر بني 
املتظاهرين وقوة ال�سدمة م�ستمرة 
له���ذه اللحظ���ة و�سط �سم���اع اإطالق 

نار كثيف يف �سماء املدينة".
واأو�سح اأن "هناك اأنباء عن �سقوط 
قتيل م���ن املتظاهرين ج���راء اإطالق 
النار عليهم من قب���ل قوات ال�سدمة 
التي تنت�سر يف املدينة و�سط  وعدد 

من اجلرحى مل يعرف عددهم".
وب���ني اأن "ق���وة ال�سدم���ة اعتقل���ت 
طالبًا اليوم من اأمام ثانوية االمتياز 
االأهلية  الواقعة مبنطقة اجلنينة".

ه���ذا و�سق���ط قتي���ل و6 جرحى يف 
كرب���الء الي���وم االأثن���ني اإث���ر ف����ص 
اعت�سام لهم من قبل القوات االأمنية 

يف �سارع ال�سناتر و�سط املدينة.
ب���اأن  االحتج���اج   مرا�س���ل   واأف���اد 

ح�سيل���ة �سحاي���ا املتظاهرين اأم�ص 
االول االأثنني 20 كانون الثاين هي 
قتيالن و50 جريحًا، �سقطوا جراء 
ا�ستخ���دام الر�سا����ص احلي والغاز 
امل�سي���ل للدم���وع م���ن قب���ل الق���وات 

االمنية عليهم.
وياأتي هذا الت�سعيد يف التظاهرات 
بع���د انتهاء مهلة متظاهري ذي قار، 
الت���ي ميهل���ون فيه���ا احلكوم���ة مدة 

اأ�سب���وع لتنفي���ذ املطال���ب ال�سعبي���ة 
ال���دويل  الطري���ق  بقط���ع  مهددي���ن 

ب�سكل تام يف حال عدم تنفيذها.
حرك���ة  مق���ر  متظاه���رون  واأح���رق 
الوفاء يف مدين���ة الكوفة مبحافظة 
النج���ف اأم�ص، فيم���ا اأغلق���وا اأغلب 

ال�سوارع فيها.
الن���ار  متظاه���رون  اأ�س���رم  و  ه���ذا 
يف مق���ر تاب���ع لكتائب "ح���زب الله" 

العراق���ي يف حمافظة النجف م�ساء 
اأم�ص ال�سبت.

ي�س���ار اىل اأن منظمة العفو الدولية 
اإزاء  قلقه���ا  ع���ن  االثن���ني،  ع���رّبت، 
�س���د  املف���رط  العن���ف  ا�ستخ���دام 
املتظاهري���ن يف بغ���داد، داعي���ة اإىل 

حماية االحتجاج ال�سلمي.
تعلي���ق  يف  املنظم���ة  وذك���رت 
“االحتجاج”،  خمت�سر اطلع علي���ه 

اأن  الث���اين2020(،  )20كان���ون 
“تقاري���ر خميبة لالآمال تفيد بقيام 
ق���وات االأم���ن العراقية م���رة اأخرى 
�س���د  املف���رط  العن���ف  با�ستخ���دام 

املتظاهرين يف بغداد”.
واأ�ساف���ت اأنه “من ح���ق كل عراقي 
اأن يك���ون لديه احلري���ة باالحتجاج 
ال�سلم���ي، ومن واجب ق���وات االأمن 

العراقية حماية هذا احلق”.

ب���ال���م���ك�������س���وف 

 متابعة الحتجاج 

مع انته���اء "مهل���ة النا�سرية"، التي 
حددها متظاه���رو ذي قار قبل �سبعة 
اأي���ام، ابت���داأت موجة م���ن الت�سعيد 
اأقدم عليها املتظاهرون يف حمافظات 
ع���دة، لكن الق���وات االأمني���ة اعتقلت 
خالل ه���ذه ال�ساع���ات 34 متظاهرًا 

يف بغداد والب�سرة وذي قار.
وطالب���ت املفو�سية العلي���ا امل�ستقلة 
حلقوق االإن�س���ان، باالإفراج الفوري 
عن املعتقل���ني، واأن يطلق �سراح من 
تعر����ص للتوقي���ف ملج���رد ممار�س���ة 
التظاه���ر  يف  القانوني���ة  حقوقه���م 
لع�س���و  وفق���ًا  امل���دين،  والع�سي���ان 

املفو�سية فا�سل الغراوي.
الغ���راوي يق���ول ل�"االحتج���اج"، اإن 
"املفو�سي���ة تراق���ب ع���ن كث���ب، من 
خ���الل فرقها الر�سدي���ة املنت�سرة يف 
�ساح���ات التظاهر، االنته���اكات التي 
تعر����ص لها املحتجون، واالعتقاالت 
التع�سفية"، الفتًا اإىل اأن "املفو�سية 
ر�س���دت و�سجل���ت من���ذ ي���وم االأحد 
وحتى  الثاين/يناي���ر،  كان���ون   19
يف  متظاه���رًا   13 اعتق���ال  الي���وم، 

بغ���داد، و15 يف الب�س���رة، و6 يف 
ذي قار".

اأك���د اأن "املفو�سي���ة العلي���ا امل�ستقلة 
مل���ف  تتاب���ع  االإن�س���ان،  حلق���وق 
الداخلي���ة  وزارة  م���ع  املتظاهري���ن 
واجلهات الق�سائي���ة من اأجل اإطالق 
�سراحه���م خ�سو�س���ًا مم���ن مل تثب���ت 

عليه اأفعال تخالف القانون".
ويف �ساعات ال�سباح االأوىل االثنني 
اأعلن���ت  الثاين/يناي���ر،  كان���ون   20
قي���ادة عمليات بغداد، ع���ن اعتقال 9 
ب�"اخلارج���ني  و�سفته���م  اأ�سخا����ص 
عن القان���ون"، حاولوا قطع الطريق 
اأ�سف���ل ج�س���ر 600 باجت���اه طري���ق 

حممد القا�سم، يف منطقة �سليخ.
الت���ي  االعتق���ال  عملي���ات  وب�س���اأن 
بح���ق  االأمني���ة،  الق���وات  متار�سه���ا 
الط���رق  قط���ع  بتهم���ة  املتظاهري���ن، 
اأو ح���رق االإط���ارات، يق���ول اخلب���ر 
القانوين، طارق حرب ل�"االحتجاج"، 
اإن "لي����ص هناك مادة قانونية تعاقب 
على قطع الط���رق اأو حرق االإطارات 
كنوع من اأن���واع االحتجاج ال�سلمي 
ال���ذي تبن���اه املتظاه���رون من���ذ يوم 

اأم�ص االأحد".

اأ�س���اف اأن "تلك املمار�سات تعد وفق 
حماك���م التحقي���ق، خمالف���ة ال جناية 
وال جنح���ة، يحا�سب عليه���ا مرتكبها 
بغرامة مالية، ومن ثم يطلق �سراحه 
م�س���رًا  خط���ي"،  تعه���د  اأو  بكفال���ة 
الذي���ن مت اعتقاله���م  "اأغل���ب  اأن  اإىل 
واإحالته���م اإىل الق�س���اء وف���ق ه���ذه 

املخالفة مت اإطالق �سراحهم".
و�سعد املتظاهرون من احتجاجاتهم، 
من���ذ بداية 20 كانون الثاين/يناير، 
باإغالق العديد م���ن الطرق الرئي�سية 
يف حمافظات و�سط وجنوبي البالد، 
واجلامع���ات واملدار�ص واملوؤ�س�سات 
"مهل���ة  انته���اء  بع���د  احلكومي���ة، 
النا�سري���ة" التي منحها املتظاهرون 

لل�سلطات، لال�ستجابة ملطالبهم.
با�س���م  امل���دين  النا�س���ط  ويع���ول 
خ�س���ان، عل���ى املرجعي���ة الدينية يف 
لال�ستهت���ار  ح���دا  لو�س���ع  النج���ف، 
احلكومي اإزاء التعامل الوح�سي مع 
املتظاهرين، قائاًل ل�"االحتجاج"، اإن 
كلمتها  تقول  اأن  بحاج���ة  "املرجعية 
ب�س���كل وا�سح و�سريح م���ن اأجل اأن 
ت�سع حدًا لعمليات �سفك الدماء التي 

يتعر�ص لها املتظاهرون".

34 معتقًا خال �صاعات.. هل هناك مادة 
قانونية تعاقب على حرق االإطارات؟

 متابعة الحتجاج  

 اظهرت �سورة جمعت وزير اخلارجية 
حمم����د عل����ي احلكي����م، م����ع �سخ�سيات 
اأخ����رى، ح�س����ور الفري����ق الركن جميل 
ال�سم����ري، املطلوب بتهم قمع املحتجني 
يف النا�سرية، حما�سرة القاها احلكيم، 
يف جامع����ة الدفاع الوطن����ي للدرا�سات 
كان����ت  والت����ي  بغ����داد،  الع�سكري����ة يف 
بعن����وان )ال�سيا�سة اخلارجية العراقية 
االقليمي����ة  البيئ����ة  متغ����رات  ظ����ل  يف 

والدولية( .
اخلارجي����ة  ل����وزارة  بي����ان  يف  وج����اء 
تلق����ت االحتج����اج ن�سخ����ة من����ه  اأم�����ص 
الثالث����اء  اأن “وزي����ر اخلارجي����ة حممد 
علي احلكيم، األق����ى حما�سرة بعنوان: 
)ال�سيا�سة اخلارجّي����ة العراقّية يف ظّل 
ُمتغّرات البيئ����ة االإقليمّي����ة والدولّية( 
يف كلية الدفاع الوطنّي بجامعة الدفاع 

للدرا�سات الع�سكرّية”.
وتاب����ع، اأن “احلكيم اأك����د �سعي وزارة 
اخلارجّي����ة ب����كّل ج����ّد الإب����رام عالق����ات 
م����ع دول العامل م����ع جمي����ع دول العامل 
يف  التدّخ����ل  ع����دم  مب����داأ  وف����ق  عل����ى 
ون الداخلّية، وبعيدًا عن �سيا�سة  ال�ُسوؤُ

املحاور”.
وبني احلكيم، اأنَّ “هناك تاأثرًا متباداًل 
ب����ني اأم����ن الع����راق الداخل����ّي واحلال����ة 
االإقليمّي����ة والعاملّي����ة؛ ل����ذا طامل����ا كانت 
الدبلوما�س����ّي  اخلارجّي����ة يف حراكه����ا 
تعم����ل بال�سكل ال����ذي يحف����ظ �سيادتنا، 

واأمننا من الت�سدُّع”.
يف  التوت����ر  “حال����ة  اأن  اإىل،  واأ�س����ار 
املنطق����ة، واال�ستقطاب����ات التي تواجه 
خارطة العالقات الدولّية، اإال اأّن العراق 
اأعاد بناء العالقات على اأ�سا�ص امل�سالح 
دًا:  املُ�سرَتك����ة واملخاطر املُ�سرَتكة، ُم�سدِّ
حافظنا عل����ى عالقات ج����وار حُمرَتمة، 

ُمبّين����ًا: ما يربط الع����راق بدول املنطقة 
����ة، ودول الع����امل عام����ة جمموعة  خا�سّ
م�سال����ح ذات طاب����ع اقت�س����ادّي، عالوة 
عل����ى �سرتاتيجّي����ة دولّي����ة ُمهّم����ة وهي 
املُ�سرَتك����ة ومنه����ا:  مواجه����ة املخاط����ر 

االإرهاب”.
تن����اول  “احلكي����م  اأن  البي����ان،  واأردف 
يف  االهتم����ام  نق����اط  املحا�س����رة  يف 
جمال العالق����ات اخلارجّي����ة، ومواقف 
االهتم����ام  ذات  الق�ساي����ا  اإزاء  الع����راق 
املُ�س����رَتك، ومنه����ا االأزم����ات يف بع�����ص 
ال����دول العربّي����ة، والتوت����ر االإي����رايّن-

االأمركّي”.
ي�سار اىل اأن نقابة املحامني يف ذي قار، 
رفع����ت يف وق����ت �ساب����ق، 200 دعوى 
ق�سائي����ة �سد جميل ال�سم����ري، من قبل 

ذوي ال�سحايا يف املحافظة.
وقال����ت النقاب����ة يف ت�سري����ح �سحف����ي  
تابعت����ه االحتجاج (، اإن “ذوي �سحايا 
قمع التظاهرات يف ذي قار رفعوا 200 
دعوى ق�سائية �سد جميل ال�سمري اأمام 

اللجن����ة التحقيقية اخلا�س����ة بالتحقيق 
يف قتل املتظاهرين يف ذي قار”.

واأك����دت مفو�سية حقوق االن�سان مقتل 
42 متظاه����رًا و492 جريح����ًا خ����الل 
ثالثة اأيام يف حمافظ����ة ذي قار، عندما 
ت����وىل ال�سم����ري من�س����ب قائ����د �سرطة 

املحافظة.
ويف وق����ت �سابق اأ�سدر الق�ساء مذكرة 

قب�ص بحق الفريق جميل ال�سمري.
وتظاه����ر الع�س����رات م����ن ذوي �سحايا 
حمكم����ة  يف  النا�سري����ة”،  “جم����زرة 
ا�ستئناف ذي قار االحتادية للمطالبة ب� 
جميل  الركن  الفريق  “الق�سا�ص” من 
ال�سمري، الذي كان يتوىل مهام رئي�ص 

خلية االأزمة حينها.
وق����ال مرا�سل  النا�سرية ح�سني العامل  
ال�سحاي����ا  ذوي  م����ن  الع�س����رات  اإن 
حامل����ني  املحكم����ة  داخ����ل  تظاه����روا 
�س����ور القتل����ى ومطالب����ني بالق�سا�����ص 
م����ن ال�سمري عل����ى خلفي����ة االأنباء التي 

حتدثت عن هروبه.

متظاهرو الديوانية يقطعون الطريق الرابط بالنجف: هوؤلء فقط يمكنهم المرور 

متظاهرو النجف يغلقون الطريق مع كرباء والب�صرة تنتف�ض 

المطلوب للمحاكمة.. جميل ال�صمري يظهر مجددًا 
في وزارة الدفاع!
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 علي ريا�ض
 

)1(
اإْن ا�ستبكت االتجاهات، وا�ست���دارت الزوايا، وارتجلت 

العتمة كذبة عن الو�سوح.
اإْن تيب�ص ورق االأمنيات، و�ساجع الياأ�ص القلق، ون�سجت 

الخيبة �سباكها اللزجة على هياكل االأمل.
اإْن اأخرج التعب نابين مدببين، وتقطعت حبال الحناجر، 

ودار ال�سمت حول جثة ال�سخب.
�سيذهل���ك ال���دم، كي���ف يحف���ظ الطريق، ويع���رف مجرى 
ال�سواب وم�ساق���ط �سالالته، �سيذهلك اأنه الدليل الذي ال 
يت���وه، وكيف يخلق باأظافره على اأ�سوار العمى النوافذ، 

واأّن حرارته -كتنور ُتحرق النجوم فيه- ال ينطفئ. 

)2(

ال�سهيد" يهزموا  "لن 
ق���ال عجوز يحت�سن �س���ورة مراهق ويقب�ص على لحيته 
كاأنها هي االأخرى �سترحل، ثم تركها قبالة ن�سب التحرير 
وم�س���ى. تكاث���رت ال�س���ور، ُو�سع���ت الراي���ات الدامي���ة 
والخ���وذ المه�سم���ة، ُرتبت القناب���ل المنفلق���ة، وارتفعت 

رائحة �سريح في المكان.
ال�سهيد" يهزموا  "لن 

���ا، وهنت يُده فلم  ق���ال العجوز وق���د ازدادت لحيته بيا�سً
يقب�ص اللحي���ة، اأ�سعل �سمعة اأمام �س���ورة ابنه، و�سارك 
زوار ال�سري���ح ن�سيًجا وم�سى. كانت ال�سموع الم�ستعلة 

تزداد حتى غدت ال�سورة من االأعلى كتلة نور طافية.
ال�سهيد؟" يهزموا  لن  اأقل..  "األم 

م���ن اأعل���ى جب���ل الث���ورة تدل���ت �س���ور ال�سه���داء، غطت 
واجه���ات الهوات���ف وظهوره���ا، وُر�سم���ت عل���ى �س���دور 
القم�س���ان ودبابي����ص المعاط���ف. كان العج���وز يحلم اأن 
�س���ورة المراهق انعك�ست في ال�سماء، وثمة من يمطرها 

بالنار دون جدوى، ثم ارتقى اإليها.

)3(
فج���ًرا، يخد�ص الجفن عي���ن الطبيب، يتخث���ر بين قدميه 
دم ال�سهي���د ال�ساب���ق، تم�س���ي خي���وط الدخ���ان المتفرقة 
اإلى االأعل���ى، ويغفو بع�ص المتعبي���ن جلو�ًسا عند حاجز 
اإ�سمنت���ي. غ���الف ر�سا�سة عل���ى الج�سر يعك����ص �سعاًعا 
طازًج���ا من �سم�ص النهار الجدي���د، ينبئ بح�سة ال�سخب 

القادمة.
ومن الخلف، حيث كان اأ�سحاب ال�سهداء يتاأملون �سقوف 
الخي���م الملون���ة ط���وال الليل، تتق���دم مجموع���ة ت�ستبدل 
مواقع الراحلين، ت�سي���ل دموعهم قبل اأن يالم�سها الغاز، 
وتر�س���م الالمب���االة طريقه���م نحو الدم المتخث���ر، تلثمت 
وجوهه���م بالكوفي���ة والعل���م وو�سم���وا عل���ى �سواعدهم 

هويتهم الجديدة: اأنا ال�سهيد القادم.

ال�صهي���د الق��ائ���د

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

وعادت الر�ض لتحت�سن 
دم ابنائها مرة اخرى يف 

مناطق الحتجاجات 
العراقية بعد مدة لي�ست 

بالق�سرية من الهدوء.
العا�سمة بغداد زفت �سهداء 

عدة قرب �سريع حممد 
القا�سم وبانزين خانة 

الكيالين بفعل الر�سا�ض 
احلي والقنابل امل�سيلة 

للدموع.

االأ�س���رة ال�سحفية ودعت اح���د اأفرادها حيث 
يف  لل�سحفي���ني  الوطني���ة  النقاب���ة  وثق���ت 
العراق، ا�ست�سه���اد امل�سور ال�سحفي يو�سف 
�ستار، وا�ساب���ة م�سور قناة البغدادية، عدي 
ع���كاب، خالل تغطية التظاه���رات بالقرب من 

�ساحة الكيالين، و�سط العا�سمة بغداد.
النقاب���ة  ر�س���د  وح���دة  �سحفي���ون  وابل���غ 
ال�سحف���ي يو�س���ف  "امل�س���ور  ان  الوطني���ة، 
�ست���ار، ا�ست�سه���د خالل تغطيت���ه التظاهرات، 
بالق���رب من �ساحة الكي���الين و�سط العا�سمة 
بغ���داد"، مبين���ني، ان "�ست���ار كان يعم���ل يف 
املنظمات اخلرية، ويغط���ي التظاهرات منذ 

انطالقها، يف االول من اكتوبر".
كذلك اأعلن���ت عمليات بغداد عن اعتقال ت�سعة 
متظاهري���ن اتهمته���م باإثارة ال�سغ���ب ب�سبب 

غلق الطرق واأي�سا حرق االإطارات.
بع���د ه���ذا االع���الن انطلق���ت حمل���ة لنا�سطني 
مدني���ني رفعوا قطعا ورقية وكتبوا ا�سماءهم 
الوط���ن  حمب���ي  ب���ني  تنوع���ت  وال�سف���ات 

ومتظاهري���ن. �سخ���ط كبر ح�س���ل �سد هذه 
االعتق���االت الن بع�سهم مل يتع���َد عمر الثامنة 
ع�س���ر ورغم ذلك مت اعتقاله���م ون�سر �سورهم 
وكاأنه���م جمرمون. وبح�س���ب م�سادر خا�سة 
ذك���رت ل�)االحتج���اج( ان���ه مت اإط���الق �سراح 
"االأحداث" الذين اعتقلوا وعر�ست �سورهم 
ومعلوماته���م عل���ى و�سائ���ل االإع���الم من قبل 
وزارة الداخلي���ة، يف خرق لقانون العقوبات 

اخلا�ص باالأحداث.
القم���ع مل ينح�س���ر على العا�سم���ة بغداد فقط 
بل �سم���ل حمافظات جنوبي���ة وو�سطى خرج 
ابناوؤها يف تظاهرات وقطعوا طرقا رئي�سة.

ويف بغداد اأ�سيب كثرون بالر�سا�ص احلي 

ومنه���م النا�سط عبا�ص املوح���ي املتواجد يف 
�ساحة التحرير منذ اليوم االول واىل االن.

الر�سا�س���ة ا�ستق���رت قرب الق�سب���ة الهوائية 
الكفي���ل  م�ست�سف���ى  تكفل���ت  ال���ذي  للكوخ���ي 

بعالج���ه واإجراء عملية ل���ه ليعود اىل و�سعه 
الطبيعي. من الب�سرة ن�سرت احدى ال�سابات 
فيديو ل�سريخ معتقل���ني يتعر�سون للتعذيب 

من قبل القوات االأمنية بعد اعتقالهم.

ه���ذا الفيدي���و وبع���د ن�س���ره انطلق���ت حمل���ة 
للمطالبة بالك�س���ف عما يح�سل للمعتقلني من 
تعذي���ب وترهيب بحقه���م. من�س���ة التوا�سل 
احل���زن  عليه���ا  خي���م  العراق���ي  االجتماع���ي 
ال�سيم���ا مع ع���دد ال�سهداء الذي���ن �سقطوا يف 
االحتجاج���ات. ورمب���ا املن�س���ور ال���ذي كتبه 
النا�س���ط حمم���د م���ال ط���الل �ساع���ف احلزن 
حي���ث �سور عائل���ة وقال ان ولده���م ا�ست�سهد 
وبع���د دقائ���ق �سيعرفون ان ابنه���م ح�سني قد 
ف���ارق احلي���اة. مثل ه���ذا املوقف ول���د �سوؤاال 
عند اجلميع عن رخ����ص الدم العراقي وكيف 
يت���م التعام���ل الب�سع م���ع املتظاهرين من قبل 

القوات االأمنية مبختلف �سنوفها..

حمافظات "الحتجاج" تودع �سهداء عدة 

ا�صت�صهاد م�صور وانت�صار فديوات الأ�صوات تعذيب املتظاهرين 

اأن ترى �سبابا عراقيني يقلدون باأ�سكالهم ومالب�سهم العبني 
وممثل���ني وم�ساهر الع���امل فهذا لي�ص غريب���ا، لكن اأن ترى 
رج���ال م�سنا يقلد �سخ�سية تاريخية مهمة فهذا هو الغريب. 
ففي "�ساح���ة التحرير" يف العا�سم���ة العراقية بغداد، ظهر 
رج���ل م�سن ذو حلية بي�ساء كثيفة، ونظارات طبية، يرتدي 
زي���ا ليبيا يخيل اإليك للوهل���ة االأوىل اأنك ملحت هذا االإن�سان 
م���ن قبل، وبقلي���ل من الرتكي���ز تكت�سف ال�سب���ه الكبر بينه 
وبني القائد التاريخي ال�سهر عمر املختار، بهيئته ولبا�سه 
ومالحمه كلها. مي�سي الرجل حامال العلم العراقي، ويتقدم 
ب���ني املتظاهرين، يتجمع حول���ه ال�سباب اللتق���اط ال�سور، 
ينادون���ه "عم���ر املخت���ار"، ويهتفون ب�سوت ع���ال يطلبون 
�سماع مقولته ال�سهرة "ننت�سر اأو منوت". وعن نف�سه قال 
علي يا�سني الدراجي اأو كما ينادونه "عمر املختار"، اإن الزي 
ال���ذي يظهر به ميثل البطل عمر املختار قائد الثورة الليبية 

ال���ذي ا�ستب�س���ل يف الدفاع عن الليبيني ودح���ر االإيطاليني. 
واأ�ساف الرجل اأنه ا�ستلهم من عمر املختار فكرة اال�ستماتة 
ال�ستح�س���ال احلق���وق والدف���اع عنه���ا، فف���ي ه���ذه الفك���رة 
خال�ص العراقيني من هيمنة اخلارج، وعودة القرار اإليهم. 
وع���ن اأق�س���ى اأمنياته، اأو�س���ح اأن حلمه روؤي���ة بلده بكامل 
�سيادت���ه وقوته، واأال يكون تابعا الأح���د. عمر املختار ي�سل 
يف �س���ره حت���ى اآخر نقطة عل���ى ج�س���ر اجلمهورية، وهي 
النقط���ة االأخرة الت���ي ي�سميها املتظاه���رون "خط ال�سد"، 
يلق���ون علي���ه التحية، وينادون���ه بلقبه االأق���رب اإىل قلوبهم 
اأنا  "نعم،  قائال:  الدراجي حديثه  ذلك ختم  اإىل  "املختار". 
اأمتن���ى اأن اأ�سبه "عمر املخت���ار" موقفًا و�سكال، فهو منا�سل 
عربي وثائ���ر كبر، قاوم اال�ستعمار ال���ذي احتل ليبيا، هو 
�سخ�سية كبرة لن ينجب التاريخ مثلها. كم اأمتنى اأن يعود 

العراق حل�سنه العربي".

  متابعة / الحتجاج

كل يوم ومنذ ال�سباح الباكر 
حتى بلوغ الليل، تن�سغل 
�سيدة عراقية بتح�سري 

اخلبز للمتظاهرين يف 
�ساحة احلبوبي و�سط 

النا�سرية مركز حمافظة 
ذي قار جنوبي العراق 
جمانا، حيث يجلب لها 

املتظاهرون الطحني، وتقوم 
هي بعجنه وخبزه، وذلك 

و�سط م�ساركة كبرية من 
�سباب احلراك.

اأ�سهر من  باتت  "اأم عبا�ص" التي 
نار على عل���م �سرحت ما تقوم به، 
وقال���ت اإنه���ا تعمل من���ذ ال�ساد�سة 
م�س���اء،  الثامن���ة  حت���ى  �سباح���ا 
اأكيا����ص   4 ي���وم  كل  يف  وتخب���ز 

طحني.
انط���الق  ومن���ذ  اأنه���ا  واأ�ساف���ت 
ال�ساح���ة،  يف  تراب���ط  احل���راك، 

يراف���ق وجودها �سخ���ب ال�سباب 
التن���ور،  ح���ول  ال�سباح���ي 
العج���ني  تقطي���ع  ي�ساركونه���ا 
وينتظ���رون ن�سيبه���م م���ن اخلبز 
ذل���ك  اأ�سح���ى  اأن  اإىل  ال�ساخ���ن، 
حي���ث  الث���اين،  منزله���ا  امل���كان 
بات���ت "اأم عبا�ص" تع���رف �سباب 
وبينم���ا  باأ�سمائه���م،  احل���راك 

تق���وم ه���ي بتح�س���ر اخلبز جتد 
عل���ى اجلان���ب االآخ���ر م���ن �ساحة 
احلبوب���ي جمموعة م���ن ال�سباب 
م�سوؤول���ة عن غ�س���ل وكي مالب�ص 

املتظاهرين جمانا.
التحري���ر  �ساح���ة  غ���رار  وعل���ى 
�ساح���ة  اأ�سبح���ت  بغ���داد،  يف 
للح���راك،  اأيقون���ة  احلبوب���ي 

املطالب���ني  للمنتف�س���ني  ومعق���ال 
بالتغي���ر ال�سيا�س���ي، اإذ يحت�س���د 
اآالف املعت�سمني يوميا عند الفتة 
كبرة رفعت و�سط ال�ساحة وكتب 
ي�سنع���ون  ال  "اخلائف���ون  عليه���ا 
احلرية". وا�ستهرت هذه اللوحة 
بع���د مقت���ل النا�سط امل���دين خالد 
اأ�سدقاوؤه  ن�س���ر  اخلفاجي،حي���ث 

�سورة له وهو ي�سر اإليها.
وتقع ال�ساحة عند تقاطع �سارعي 
الني���ل واحلبوب���ي و�س���ط مدينة 
متث���ال  يتو�سطه���ا  النا�سري���ة، 
ال�ساع���ر حمم���د �سعي���د احلبوبي 
االحت���الل  �س���د  نا�س���ل  ال���ذي 
االأجنب���ي يف ع�سريني���ات الق���رن 

املا�سي.

حفظت اأ�صماءهم.. "اأم عبا�ض" خّبازة حمتجي النا�صرية وحمبوبتهمتقدم املتظاهرين.. "عمر املختار" يف �صاحة التحرير 


