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انتفاضة ترشين 2019

ولك���ن خطي���ب طه���ران اأ�ش���دل ال�ش���تار عل���ى حقيقة ه���ذا الطرف 
"املخاتل" و"املرواغ" واأعلن بلغة فار�شية بليغة، اأن املتظاهرين 
ه���م "�شيعة االإنكلي���ز"، ومبعنى وا�ش���ح انهم الط���رف الثالث..! 

وبالطبع مل ُيخرب اخلطيب جمهور امل�شلني، ان
" �شيع���ة االنكلي���ز" ه���وؤالء هم من يغطون �شاح���ات املحافظات 
ال�شيعي���ة كله���ا، اإ�شاف���ة اىل بغداد حي���ث يزحفون اليه���ا كل يوم 
وباأع���داٍد متزاي���دة م���ن مدينة الث���ورة حا�شرة ال�شيع���ة، املُعَدمة 
الفق���رة، وامل���دن ال�شيعية املهم�شة يف اط���راف العا�شمة، ولي�س 
بينهم من ي�شكن اخل�شراء. وكلهم ال يتكلمون االنكليزية، ورمبا 
مل يت�ش���ن للأغلبي���ة منهم "ب�شب���ب �شيق ذات الي���د" زيارة منبت 
راأ�ش���ه يف اجلنوب اأو الفرات لتفقد ذويه وم���ن بقي من اآل بيته. 
و�شيعة االإنكليز هوؤالء هم من ي�شرون على اأقدامهم م�شّيًا لزيارة 
اإم���ام الفق���راء، ويجدونه���ا فر�شة لت���ذوق وجبات يتع���ذر عليهم 
تذوقها هم ما عليه من عوز وفقر!.. ولهذا فهم ال ميكن ان يكونوا 
طرفًا ثالثًا الأن �شيعة ما بعد ٢٠٠٣  �شاروا �شيعتني، �شيعة حتكم 
وت�ش���رق وتنتهك املحرمات، و�شيعة جت���وع وتعي�س على هام�س 
حياة ال تليق بالب�شر وُتْكَره بفعل اخلديعة والوهم با�شم الطائفة 
عل���ى انتخ���اب القائم���ة ٥٥٥ ال�شيئ���ة ال�شي���ت والتاري���خ، لتعيد 
اأط���راف هذه القائمة انتاج �شورته���ا يف كل انتخاباٍت مب�شميات 

و�شعارات �شتى .
ف���اذا كان الط���رف االول من اأتب���اع ال�شيد ال�شي�شت���اين والطرف 
الث���اين م���ن ال�شيع���ة االإنكلي���ز "املتظاهري���ن"، فم���ن ه���م يا ترى 

الطرف ..؟
ال يحار املرء كثرًا وهو يفرز، ليبحث يف اال�شتقطابات ال�شيعية 
وتو�شيفاته���ا ودالالته���ا، ومواقف كٍل منه���ا ليكت�شف ما ي�شاعده 
للقب����س على هذا الطرف املت�شلل وو�شعه اأمام امل�شاءلة والعقاب 
بجري���رة م���ا اقرتفه م���ن قت���ٍل للمتظاهري���ن، قن�ش���ًا او بالقنابل 
امل�شّيل���ة للدموع، ومن عمليات حرق واتلٍف وتدمر للممتلكات، 
ومن اعتق���اٍل كيفي اأو اختط���اف غادٍر من قبل ملثم���ني ب�شياراٍت 

رباعية الدفع .
ف���اإذا عرفن���ا اأن الط���رف االأول هو القائ���د العام للق���وات امل�شلحة 
ورئي����س احلكومة، ومع���روف عنه اتباعه ملرجعي���ة النجف، اىل 
وق���ت قريٍب قب���ل ا�شتي���زاره، والط���رف الثاين ه���م املتظاهرون 
املوال���ون لل�شيد ال�شي�شتاين واإن قيل عنه���م انهم �شيعة االإنكليز. 

فمن هو الطرف الثالث؟.
اإن م���ا يث���ر املزيد من الظ���ن، عند الف���رز داخل الطبق���ة احلاكمة 
ال�شمع  اإ�شغاء  "الكت���ل واحلكومة" انه���ا تدعي وهي جمتمع���ة 
ل�شوت املرجعية واإر�شاداتها، وهذا يظهر خلل االأزمات وت�شكيل 
احلكوم���ات ب�شكٍل خا�س، وقد تبني ه���ذا يف اآخر اجتماع لها يف 
دارة احلكيم والذي متخ�س عن " وثيقة �شرف" اعتربته �شاحات 
االحتج���اج جمرد خديعة مك�شوفة الغر����س منها املماطلة وك�شب 
الوقت. مل تتوقف عندها املرجعية، بل قد ُيفهم من خطبة اجلمعة 
االخ���رة انها اعتربت ما جاء فيها ال يخ���رج عن احلزم والوعود 
والت�شريح���ات اال�شلحية املزعومة، حيث اأع���اد ممثلها التاأكيد 

على ما �شبق من توجهات �شريحة يف اخلطبة التي �شبقتها .
وبه���ذا املعن���ى ف���ان الطبق���ة ال�شيا�شي���ة كله���ا تتقاط���ع م���ع نه���ج 
وتوجه���ات ال�شيد املرجع االعلى �شواء م���ن يدعي انه من اتباعه 

اأو من يجاهر بانتمائه لوالية الفقيه.
اإذن واحلال���ة ه���ذه الب���د اأن يك���ون الط���رف الثالث هم���زة و�شٍل 
ب���ني الفريقني احلاكم���ني،  ُيظهر اأحدهما ما يبط���ن من والء لغر 
ال�شي�شت���اين، وال يكرتث من تبعات ما يقع على هذا االف�شاح من 

ا�شتهداٍف �شعبي او م�شاءلة حول مفهومه للهوية الوطنية.  
واذا كان اتباع ال�شي�شتاين، يف الطبقة ال�شيا�شية، كتًل وحكومة، 
وم���ن بينه���م بالتحدي���د ال�شي���د ع���ادل عب���د املهدي يجاه���رون ما 
ُيظه���رون، �شادق���ون يف دعاواه���م بالتقليد والتبعي���ة، فاأي قوة 
حت���ّول بينهم واال�شتجابة لتاأكي���دات املرجعية بالر�شوخ ملطالب 

املنتف�شني..؟
ولي����س ثمة �ش���ك واحلالة على ما ه���ي عليه من تداخ���ل ان همزة 
الو�شل بني اطراف الطبق���ة احلاكمة هي الطرف الثالث ولو اىل 

حني ..!

ال�سي�ستاين.. بني مقلديه 
والطرف الثالث!

ظل الطرف الثالث الذي تّدعي الحكومة 
والقيادة العامة للقوات الم�سلحة، اأنه مجهول 

الهوية، ويجري ال�سعي لك�سفه وو�سعه اأمام 
الم�ساءلة القانونية، مثار �سخرية العراقيين، َمْن 
له عالقة بالمتظاهرين الناقمين على الطبقة 
ال�سيا�سية، اأو ال �ساأن له بال�سيا�سة وال�ساأن العام. 

فتارة يقول المتقّولون اأنهم بع�ض المتمردين 
من االأجهزة االأمنية واآخرون يتهمون جهات 

تخريبية "مند�سة" تريد حرف االحتجاجات 
عن اهدافها، تدور �سبهات حول ارتباطها 

بمخططات اأجنبية.

توزع مجاناً

 يكتبها : متظاهر

 ترجمة: حامد اأحمد            
 

�شاه���د الطبيب���ان الع�شكري���ان اأحم���د وزميل���ه عبا�س 
متظاهري���ن �شباب وه���م يتعر�شون لل�ش���رب من قبل 
عنا�شر �شرط���ة وجي�س لتفريقهم وقد جرح ق�شم منهم 
ج���راء قذائ���ف م�شيل���ة للدم���وع ور�شا�س م���ع حاالت 
اغماء جراء غ���ازات م�شممة لل�شتخ���دام يف �شاحات 

املعركة .
ويف وق���ت الح���ق م���ن ال�شه���ر نف�ش���ه غ���ادر الطبيبان 
بيتهم���ا وجتاه���ًل منهما للأوام���ر ذهب���ا لللتحاق مع 
املتظاهري���ن يف و�ش���ط العا�شم���ة بغ���داد، ومن���ذ ذلك 
الوق���ت وهم���ا يقدم���ان خدمتهم���ا يف ع���لج جرح���ى 
اال�شتب���اكات مع القوات االمنية من املتظاهرين. وقال 
اأحم���د "ال ينبغ���ي لنا ان جنل�س يف البي���ت ونتغا�شى 
عما يح�شل، كان واجبا علينا ان نخرج ونقدم خدمتنا 

العلجية للجرحى ."
كان الطبيب���ان الع�شكريان ق���د اكت�شبا مهارة يف علج 
اجلروح اثناء تواجدهما م���ع القطعات الع�شكرية يف 
املو�ش���ل وتكريت وبيجي خلل احل���رب �شد داع�س. 
وقال الطبيب عبا�س "بعد انتهاء احلرب �شد داع�س مل 
اتوقع ان ارى مع���ارك بهذه الكثافة مرة اأخرى، ولكن 
�ش���وارع و�شاحات بغ���داد حتولت اىل ا�ش���واأ من ذلك. 
اال�شاب���ات خ���لل احلرب �ش���يء متوق���ع. ولكن خلل 
اال�شابي���ع االخ���رة من االحتجاج���ات �شاهدت حاالت 
ج���روح خط���رة مل ا�شه���د مثله���ا يف معرك���ة ب�شاح���ة 

القتال ."
غالب���ا ما يتم نق���ل امل�شابني من اجلرح���ى عرب و�شائل 
بديل���ة ع���ن �شي���ارات اال�شع���اف وه���ي عرب���ة، الت���وك 
ت���وك، ذات العج���لت الثلث، او ينقل���ون بحملهم من 
قب���ل زملء لهم م���ن املتظاهرين وق���د ي�شمدون نزيف 
جراحهم با�شتخدام قما����س علم العراق الذي يحملوه 

معهم كا�شعافات اولية .
وق���ال عبا����س "حتى خ���لل احلك ظ���روف احلرب مع 
داع�س مل يحدث ان تعر�س م�شعف طبي الذى او قتل.  
ولك���ن �شرطة مكافح���ة ال�شغب ت�ش���رب مدنيني ب�شكل 

مبا�شر بقذائف دخان وقذائف م�شيلة للدموع ."
ع�ش���رات من ح���االت اال�شابات اخلط���رة ملحتجني مت 
جلبه���م للم�شعف���ني اأحم���د وعبا����س كان���ت ناجم���ة عن 
ا�شابة مبا�شرة بالراأ�س واجل�شم من قذائف غاز م�شيل 
للدم���وع. وه���ذه القذائف ه���ي عبارة ع���ن ا�شطوانات 
�شغ���رة ذات نوع ع�شك���ري م�شمم���ة لل�شتخدام يف 
�شاح���ات مع���ارك �ش���د ع���دو ولي�س لتفري���ق حمتجني 

مدنيني .

وا�ش���اف امل�شعف، عبا�س، قائ���ل "بع�س اجلروح هي 
م���ن النوع ال���ذي مل ار مثله من قب���ل. ا�شطوانة قذيفة 
الغاز تخرتق الراأ�س واجل�شم مت�شببة بجروح خميفة 

ي�شعب التعامل معها ."
زميل���ه امل�شع���ف، اأحم���د، تعر����س ه���و االآخ���ر ل�شربة 
ا�شطوان���ة قذيف���ة غ���از ولكن���ه كان حمظوظ���ا لع���دم 
اخرتاقه���ا ج�شم���ه، م���ع تعر�ش���ه اي�شا لع���دد كبر من 
�شرب���ات االطلقات املطاطية. ورفع اأحمد �شمادا كان 
ملفوفا عل���ى ذراعه ليك�شف عن ج���رح ناجم عن قذيفة 
ا�شطوان���ه غ���از، وكان ظه���ره مل���يء بالكدم���ات جراء 
االطلقات املطاطي���ة. وقال اأحمد "كنت انادي القوات 
االمني���ة باأعل���ى �شوت���ي باأنن���ي م�شعف طب���ي ول�شت 

متظاه���را، ولك���ن ال�شرط���ة مل يتوقف���وا ع���ن الرم���ي 
جتاهي ."

عمال ا�شعاف طبي اآخرون مت ا�شتهدافهم اي�شا من قبل 
قوات امنية. خالد ٢٢ عام���ا، كان يرتدي �شرتة واقية 
حتت �شدريته البي�شاء حت�شبا لتعر�شه ل�شربة وهو 
ي�شع���ف اآخرين. قال خال���د: "�شرط���ة مكافحة ال�شغب 
اطلق���وا خلف ظهري قذيف���ة دخان بينم���ا كنت احاول 
ا�شعاف متظاهر تعر�س الطلق ناري. كنت حمظوظا 
بارتدائي ال�ش���رتة الواقية، لواللها لكان���ت القذيفة قد 

ت�شببت بجرح مميت لدي ."
بع����س امل�شعفني الطبيني تعر�شوا العتقال ومل ي�شمع 
عنه���م �ش���يء بع���د. ق�شم اآخ���ر منهم مت ابلغه���م  بانهم 

مطلوبني لدى ال�شرطة .
قال خالد "طال���ب كلية طب عمل معنا يف ج�شر ال�شنك 
مت اعتقال���ه وه���و يف طريق عودته للبي���ت، ومل ن�شمع 

عنه �شيئا منذ ذلك الوقت ."
عبا�س واأحمد يعرفان ما ينتظرهما اذا ا�شتقر الو�شع 
وثبت���ت احلكومة. ق���ال عبا����س "�شباط جه���از االمن 
الوطن���ي زاروا بيت���ي واخربوا عائلت���ي بانه يتوجب 
عل���ي ان اراجعهم وكان بيدهم امر القاء قب�س بحقي. 
ومت اخب���اري م���ن قب���ل زم���لء يل يف العم���ل بان���ه مت 
ف�شل���ي من اجلي����س وان احال اىل حمكم���ة ع�شكرية، 
ولكنن���ي ال اب���ايل. اذا كان���وا يطلبونن���ي فبامكانه���م 

املجيء اىل هنا ."
مل�شاع���دة  متط���وع  �شي���دالين  عام���ا،   4٥ ا�شماعي���ل 
املحتج���ني يق���ول "ل���و مل نوف���ر االدوي���ة والعلجات 
للذي���ن ه���م بحاج���ة ما�شة له���ا ل���كان املئات ق���د فقدوا 
حياتهم، نحن فقط ن�شارك مبا ن�شتطيع لن�شعف �شبانا 

يتعر�شون للذى بالع�شرات يف كل يوم ."
 

 عن الغارديان

 متابعة/ االحتجاج 

حت���ت �شعار "ماكو وطن ماكو تعليم" الذي 
اأطلق���ه متظاهرون مطلع االأ�شبوع املا�شي، 
يتوا�ش���ل اإ�ش���راب اآالف املدار�س مبناطق 
جنوب���ي وو�ش���ط الع���راق، ومناط���ق ع���دة 
من العا�شم���ة بغداد للأ�شب���وع الثاين على 
الت���وايل، رغ���م تهدي���دات وزارة الرتبي���ة 
�شارم���ة،  بعقوب���ات  امل�شرب���ني  للمعلم���ني 
وللطلب باإلغاء عطلة منت�شف العام واأيام 
االإج���ازات. وظه���رت على اأب���واب املدار�س 
منه���ا  متع���ددة  وكتاب���ات  الفت���ات  املغلق���ة 
تعليم"،  ماك���و  وطن  و"ماكو  "اإ�ش���راب"، 
اأو "ماك���و وط���ن ماك���و دوام"، ف�ش���ل ع���ن 
عب���ارات "مغل���ق باأم���ر الط���لب"، و"مغلق 

با�شم ال�شعب".
وق���ال م�ش���وؤول حكومي، اإن ع���دد املدار�س 
التي اأغلقت بفع���ل االإ�شراب يقدر باالآالف، 
وهناك كليات ومعاهد التحقت باالإ�شراب، 
موؤك���دا اأن االإ�شراب توا�ش���ل ام�س االأحد، 
بع���د اأن كان ينتظ���ر م���ن نقاب���ة املعلمني اأن 

تلعب دورا يف اإنهائه.
من  جهة اخ���رى ذكرت وكالة رويرتز، نقل 
عن م�ش���ادر يف ال�شرطة العراقية وم�شادر 
طبي���ة االأح���د اأن "قوات االأم���ن فتحت النار 
عل���ى حمتجني يف بغ���داد وجنوب���ي البلد 
م���ا اأ�شف���ر ع���ن مقت���ل م���ا ال يقل ع���ن �شبعة 
اأ�شخا����س واإ�شاب���ة الع�ش���رات، يف اأحدث 
ف�شول العنف و�ش���ط ا�شطرابات م�شتمرة 

يف بغداد ومدن جنوبية منذ اأ�شابيع".
وقال���ت الوكال���ة يف تقرير م�شائ���ي تابعته 
ا�شتخدم���ت  النا�شري���ة،  "يف  االحتج���اج  
ق���وات االأمن الذخرة احلية وعبوات الغاز 
امل�شي���ل للدم���وع لتفري���ق املحتج���ني الذين 

جتمعوا اأثناء الليل على ثلثة ج�شور".
وقال���ت ال�شرط���ة وم�شوؤول���ون يف جم���ال 
ال�شح���ة، وفقا لتقري���ر الوكال���ة، اإن "ثلثة 

اأ�شخا�س قتلوا وقالت م�شادر يف م�شت�شفى 
اإن �شخ�شا اآخر فارق احلياة يف وقت الحق 
متاأث���را بجروح جراء طلق���ات ر�شا�س يف 

الراأ�س".
م�ش���ادر الوكال���ة ذك���رت اأن "اأك���ر من ٥٠ 
اآخري���ن اأ�شيب���وا با�شتب���اكات يف املدين���ة 
معظمه���م بالر�شا�س احل���ي وعبوات الغاز 
امل�شيل للدموع". وذكرت م�شادر بال�شرطة 
وم�شعف���ون اأن "ق���وات االأم���ن قتل���ت اأي�شا 
اثنني م���ن املحتجني عل���ى االأق���ل واأ�شابت 

اأكر من 7٠ عندما اأطلقت الر�شا�س احلي 
لتفري���ق احتجاج���ات ق���رب مين���اء اأم ق�شر 
املط���ل عل���ى اخللي���ج والقري���ب م���ن مدينة 
الب�ش���رة". وكان املحتج���ون ق���د احت�شدوا 
ملطالب���ة قوات االأمن بفت���ح الطرق املحيطة 
باملين���اء والتي اأغلقتها الق���وات احلكومية 
ملنعه���م م���ن الو�ش���ول ملدخل���ه. واندلع���ت 
االحتجاج���ات جم���ددا يف �ش���ارع الر�شي���د  
ام�س االأحد عندم���ا ا�شتخدمت قوات االأمن 
الذخ���رة احلي���ة والغ���از امل�شي���ل للدم���وع 

ملنع املتظاهرين م���ن حماولة الو�شول اإىل 
الطريق املوؤدي للبنك املركزي، وفقا للتقرير 
الذي نقل عن ال�شرطة وم�شادر طبية القول 
اإن 1٥ حمتجا على االأقل اأ�شيبوا بجروح. 
وقال م�ش���دران طبيان اإن ال�شلطات الطبية 
اأجل���ت الر�شع واالأطفال م���ن م�شت�شفى يف 
و�ش���ط النا�شرية خلل الليل بعد اأن انت�شر 

الغاز امل�شيل للدموع يف اأروقته.
واأ�شافت امل�شادر اأن االحتجاجات ا�شتمرت 
يف النا�شرية ام����س االأحد و�شملت اإ�شرام 

الن���ار يف بع����س املكات���ب احلكومية. ويف 
الب�ش���رة، قالت ال�شرطة اإن مئات املحتجني 
اأ�شرموا النار يف اإط���ارات واأغلقوا بع�س 
الط���رق م���ا من���ع موظف���ني حكومي���ني م���ن 

الو�شول ملكاتبهم.
وذك���رت م�ش���ادر طبي���ة واأمني���ة اأن ق���وات 
االأم���ن العراقي���ة اأ�شابت م���ا ال يقل عن ٢4 
�شخ�ش���ا خ���لل اللي���ل يف مدين���ة كرب���لء 
اإثر فتحه���ا النار على املحتج���ني ملنعهم من 

الو�شول ملقر احلكومة املحلية.

االأمن الوطني يداهم بيوت امل�سعفني  باأوامر اإلقاء قب�ض

اأطباء يتحدون اخلوف والتهديد من اأجل عالج املتظاهرين

اإ�سراب اجلامعات واملدار�ض يتوا�سل: "ماكو وطن ماكو دوام"

ال�سغب ت�ستخدم الر�سا�ص احلي: 7 قتلى وع�سرات 
اجلرحى فـي 4 حمافظات
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 زهري اجلزائري

ندخ���ل م���ن النفق ونخ���رج من���ه باجت���اه )�شاحة 
اخل���لين( ي�شبقن���ا جي����س م���ن �شب���ان يرك�شون 
اىل ال�شاح���ة. هن���اك ر�شا�س وقناب���ل يف معركة 
ك���ر و فر. املعركة جت���ذب امل�شاركني م���ن ) �شلمية 
!( اىل )حربي���ة(! املعرك���ة حتي���ي داخ���ل ال�شباب 
روح املغامرة واالجنذاب للخطر. يبدو البقاء يف 
ال�شاحة على ما فيها من م�شاهد ممًل اإزاء عمليات 
الكر والفر عند مدخل ج�شر ال�شنك. يذهب ال�شبان 
رك�ش���ًا اىل )�شاحة اخللين( . من ر�شيف التفرج 
اأراهم جانبيًا فيبدون مثل الطيور، ت�شبقهم اأنوف 
مدبب���ة ت�ش���ق اله���واء واأف���واه مفغ���ورة ت�شرخ. 
يلوح���ون باأذرعه���م ليخت�ش���روا امل�شافة اىل خط 
التما����س. عك����س م�شاره���م ياأتي �شب���ان فاحطون 
على وجوههم تعبر م���ن الفزع والهمة، يحملون 
قتيًل اأو جريح���ًا اأو خمتنقًا بالغاز. معهم ترك�س 
امل�شعف���ة ال�شابة ب�شدريته���ا امللطخة بالدم الأقرب 
نقطة اإ�شعاف وهي ت�شع منفاح االأوك�شجني على 
ف���م امل�ش���اب. �شي���ارات )التكتك( ت���زوغ وتتقاطع 
دون اأن تت�ش���ادم وه���ي تدخ���ل �شاح���ة املعرك���ة 
وتخرج منها حاملة اجلرحى. واحدة من القذائف 
انفج���رت فانت�ش���رت �شحاب���ة م���ن غ���از اأخ�ش���ر. 

اجلندي الذي يتجول بيننا حذر ب�شوت عال:
-ديروا بالكم من االأخ�شر!

عرفن���ا اإن هذا الغاز يحوي مادة حمرقة ومهيجة. 
لقد جرب هوؤالء ال�شبان غازات متنوعة� وباخلربة 
اكت�شقوا م�شاداته���ا. )البب�شي( فقد �شفته كمربد 
وم���روي �ش���د العط�س. حت���ول اىل �شائ���ل غ�شيل 
�ش���د الغ���ازات. اأحد ال�شب���ان يف �شاح���ة التحرير 
حمل ال فتة على �شدره معناها من كرة ما غ�شلت 

بالبب�شي �شار كل من يقبلني يتج�شاأ.
 �شيادو القنابل الغازية يتحركون و �شط ال�شاحة 
االأزق���ة  يف  الق���دم  ك���رة  خ���ربات  كل  بحيوي���ة.. 
ال�شيقة ت�شتخدم هنا الإع���ادة الكرة بركلة واحدة 
اىل مرم���ى اخل�ش���م . هن���اك �شب���ان متخ�ش�شون 
بخنق القنبلة قب���ل اأْن تخنقهم بوا�شطة بطانيات 
مبلل���ة.  يف حركاته���م يختل���ط الدف���اع بالهجوم. 
هن���اك �شبان على مرمى حرب���ة البندقية يناورون 
الر�شا�س لي�شدو حديد ال�شاتر باأحزمتهم اجللدية 

اأنف�شه���م  يك�شف���ون  مل  الإ�شقاط���ه.  ويتعاون���ون 
للر�شا����س؟ اأ�شاأل نف�ش���ي ب�شوت ع���ال. ال�شرعة 
اخلاطفة للحركات، تقاطعه���ا والدخان الذي يلف 
امل�شهد كله، كاأنهم يتحرك���ون يف عامل افرتا�شي. 
يعيدون متث���ل ما راأوه يف التلفزي���ون، املظاهرة 

تعن���ي اال�شتب���اك. يف اللحظات الت���ي ت�شبق زخة 
الر�شا�س يزوغ���ون منحن���ني اإىل اجلانب االأخر 
االأقرب للع���دو. يتحركون عارف���ني اأن الكامرات 
والتلفون���ات املحمولة ت�شجل اأفعاله���م. ال�شورة 
�شه���ادة عل���ى اإنن���ي كن���ت هن���اك. وه���ذا يعط���ي 

�شهادتي م�شداقية. ما حدث لي�س خيااًل. ما حدث 
كان واقعًا وال�ش���ور �شاهدة. ال�شورة حتل حمل 

الكلمات اأو ت�شندها. 

اأراقب املعركة وحيويتها من طرف واحد وال اأرى 
اخل�ش���م. فهو خمت���ف وراء �شل�شلة م���ن ال�شواتر 
االإ�شمنتي���ة. �شديق���ي يحذرين م���ن اأن اأمد راأ�شي 
م���ن وراء اجل���دار الآرى اخل�ش���م. اأري���د اأن اأنظر 
للم�شه���د بعيني���ه الأرى قتيل���ي القادم، واأن���ا اأ�شدد 
اإليه م���ن وراء الفر�ش���ة وال�شعرة.ه���ل �شاأتردد؟ 
ه���ل �شتخذلن���ي حرفت���ي؟ م���اذا �شاأق���ول الأوالدي 
حني اأع���ود من نوبتي. هل اأ�شتطي���ع اأن اأنظر يف 

عيونهم وهم بعمر القتيل؟ 
يف الطري���ق الطويل من النج���ف اىل بغداد �شاألت 
�شابط���ًا جل����س يف �ش���در ال�شي���ارة: م���ن الذي���ن 
ي���رتددون ، وم���ن الذي���ن �شيطلقون الن���ار قبل اأْن 

يرف لهم جفن.
-االأكرية لن يطلقوا. 

-كم هم االأكرية؟
٪٨٥�٪7٥-

-من هم؟

-االألوي���ة الت���ي اأ�ش�شه���ا املالكي حلماي���ة املنطقة 
اخل�شراء. 

توقف���ت قذائف الغاز فعاد لن���ا �شاب عاري ال�شدر 
ليخربنا:

-نف���ذت ذحرتهم �شيعودون بع���د ع�شرين دقيقة. 
خلل ذلك اأ�شقط احلاجز االآ�شمنتي. مع �شيحات 

ابتهاج. 
اأ�شم���ع �شابًا وقف مثلي عل���ى حافة �شاحة املعركة 

يدردم بغ�شب بعد اأن عجز عن اإقناع جمايليه:
-مل يريدون منع املوظفني من الدوام؟ اأخي وابن 

عمي �شيداومون حتى الينقطع رزقهم.
القتل���ى  تع���داد  ع���ن  انقطعن���ت  وق���د  اأ�شتغ���رب 
ه���ذه  كل  اجل�ش���ر  ي�شتح���ق  ه���ل  وامل�شاب���ني: 
كل  يف  مهم���ة  اجل�ش���ور  كان���ت  مل  الت�شحي���ات؟ 
املع���ارك التاريخي���ة ب���ني املتظاهري���ن وال�شلطة؟ 
النه���ر يق�شم املدينة اىل ن�شفني ) كرخ ور�شافة(. 
يريد املتظاه���رون اأْن يلتقوا ليوحدوا ال�شوبني. 
تري���د ال�شطة اأْن متنع ذلك. ي�شق���ط ال�شهداء عادة 
ر�شا�شاته���ا  تن�ش���ب  ال�شلط���ة  الأن  عل���ى اجل�ش���ر 
املتو�شطة فوق اجل�ش���ر اأو فوق بناية تطل عليه. 
على اجل�ش���ر حت�ش���ر ال�شلط���ة املتظاهرين حيث 

الج���دران حتميه���م وال اأزقة لين�شل���وا اإليها. لذلك 
�شمي اأولها) ج�شر ال�شه���داء( تيمنًا ب�شهداء وثبة 
1٩٥٢. الب���د اأن اجلواهري كان على اجل�شر حني 

قال:
ن�شفان بغداد فن�شف حم�شر

�شاحاته اكتظت ون�شف بلقع 
متماوج االأ�شباح حزنًا ما به

اإال ح�شا دام ووجه ا�شف���������ع

اأنا وعدد من اأ�شدقائ���ي عجزنا عن اإقناع ال�شباب 
بعدم االقرتاب من اجل�شور:

-املنطقة اخل�شراء؟ ال ت�شتحق كل هذه الدماء الأن 
الكل تركوها و�شارت جمرد جدران. لكن ال�شبان 
اليفك���رون مثلن���ا فق���د ول���دوا وكربوا م���ع العامل 
االفرتا�ش���ي الذي يقدمه االإعلم اجلديد. يريدون 
اأن ي�شجل���وا حلظات يف غاية الرمزية. اأْن ي�شلوا 
اىل ح�ش���ن ال�شلطة وياأخذوا ال�ش���ورة ال�شاخرة 
وه���م على كرا�ش���ي حاكميه���م و قتلته���م . الزمن؟ 
على خلفنا يرون، وه���م يندفعون نحو ال�شواتر 
وي�شقطوه���ا بالتتابع، باأن االأه���داف قريبة ميكن 

روؤيتها بالعني املجردة.

 متابعة االحتجاج 

اأعلن���ت حمكم���ة التميي���ز االحتادية 
االأفع���ال  اأن  االأح���د،  العراقي���ة، 
م���ن  املرتكب���ة  للقان���ون،  املخالف���ة 
قب���ل متظاهري���ن، ال تع���د "جرائ���م 
اإرهابية"، النتفاء الق�شد اجلنائي.

وذك���ر جمل����س الق�ش���اء االأعلى يف 
بيان، اأن الهيئة اجلزائية يف حمكمة 
التميي���ز، اأ�ش���درت ق���رارًا، اعتربت 
ترتك���ب  الت���ي  االأفع���ال  مبوجب���ه 
خ���لف القان���ون م���ن متظاهري���ن، 
جرائ���م عادية، يعاق���ب عليها قانون 
العقوبات، ح�شب ظروف واأدلة كل 

جرمية.
واأو�ش���ح البي���ان اأن ه���ذه االفع���ال 
قان���ون مكافحة  ي�ش���ري عليه���ا  "ال 
االإره���اب، النتفاء الق�ش���د اجلنائي 
ل���دى مرتكبيه���ا واملتمث���ل بتحقيق 
غايات اإرهابية". ح�شب ن�س املادة 
االأوىل من قانون مكافحة االإرهاب.
االأعل���ى  الق�ش���اء  جمل����س  وكان  
ق���د اأك���د يف بي���ان �شاب���ق �شدر يف 
ا�شته���داف  ان   ٢٠1٩/1٠/٢6
والقطع���ات  احلكومي���ة  امل�شال���ح 
اأعم���ال  م���ن  ه���و عم���ل  الع�شكري���ة 
الثاني���ة  امل���ادة  بح�ش���ب  االره���اب 
الفقرة ٢ من قانون مكافحة االإرهاب 

النافذ .
وجاء يف بي���ان للمجل����س اآنذاك :" 
على �شوء ما يجري من اأحداث وبعد 
االإلكرتوني���ة واالجتم���اع  املداول���ة 
الطارئ ب���ني رئي�س جمل�س الق�شاء 
االعلى م���ع ال�ش���اده اأع�شاء جمل�س 
الق�ش���اء االأعلى … يعل���ن املجل�س 
ان املادة الثانية الفقرة ٢ من قانون 

مكافحة االإره���اب النافذ تن�س على 
اأن يع���د م���ن االأفع���ال االرهابي���ة ) 
العم���ل بالعنف والتهدي���د على هدم 
اأو اتلف اأو اأ�شرار عن عمد مباين 
اأو اأملك عام���ة اأو م�شالح حكومية 
اأو مو�ش�شات اأو هيئات حكومية اأو 
دوائر الدولة والقط���اع اخلا�س اأو 
املرافق العامة( كذل���ك يعد مبوجب 
الفق���رة ٥ من املادة الثانية املذكورة 
عمًل ارهابيًا م���ن يعتدي باالأ�شلحة 
اأو  للجي����س  دوائ���ر  عل���ى  الناري���ة 
او  االأمني���ة  الدوائ���ر  اأو  لل�شرط���ة 
االعت���داء على القطع���ات الع�شكرية 
الوطنية ( واإن هذه اجلرائم يعاقب 

عليها القانون باالإعدام وفق قانون 
مكافحة االإرهاب”.

فيم���ا اأك���د الناط���ق الر�شم���ي با�شم 
امل�شلح���ة،  للق���وات  الع���ام  القائ���د 
قب���ل  خل���ف،  الك���رمي  عب���د  الل���واء 
ا�شب���وع  ، �ش���دور اأوام���ر باعتقال 
مغلق���ي املدار�س بتهم���ة االرهاب..
وق���ال خل���ف يف بيان مقت�ش���ب، اإن 
الذي���ن  باعتق���ال  �ش���درت  "اأوام���ر 
يغلق���ون املدار����س مبوج���ب قانون 

مكافحة االرهاب".
املدار����س  "اإغ���لق  اأن  واأ�ش���اف، 
جرائ���م م�شهودة، يح���ال مرتكبوها 

اىل املحاكم فورًا".

ــــــارك الـــجـــ�ـــســـور ــــــع م

الق�ساء العراقي يوؤكد: خمالفات املتظاهرين لي�ست 
جرائم اإرهابية

 االحتجاج: اأحمد قا�سم 

انتفا�شة  يف  كبر   دور  والفتيات  للن�شاء 
ت�شرين  ، فاإىل جانب ترديد مطالب املحتجني 
واالإ�شرار عليها، ينه�شن بع�شهن مب�شاعدة 
�شاحات  يف  يقيمون  الذين  املتظاهرين 
وجود  ويلحظ  �شهر،  قرابة  منذ  االحتجاج 
الن�شاء امل�شّنات يف اأغلب اخليم وهن يحفزن 
كما  املظاهرات،  يف  اال�شتمرار  على  ال�شباب 
يوؤدين مهام االأمهات جتاه اأوالدهن، وتعكف 
اأو  املتظاهرين  ملب�س  غ�شل  على  اأخريات 
اإح�شار الطعام لهم، واأ�شبح وجودهن دافعًا 

لل�شباب اإىل البقاء.
من بني هوؤالء الن�شوة اأم حممد امراأة �شتينّية 
ت�شكن  ق�شاء  ال�شويرة يف حمافظة وا�شط  ، 
قالت اإنها جاءت قبل 1٣ يومًا  لتاأخذ مكانها 
ابنائها  �شاألناها عن   .. ابنائها املحتجني  بني 
احلرب  يف  ا�شت�شهد  منهم  واحدًا  اإن  فقالت 
يف  ي�شاركان  االخرين  واالثنني  داع�س  على 
الكوت واالخر  االحتجاجات واحد منهم يف 

معها يف خيمتها ال�شغرة 
والعي�س  مدينتها  ترك  من  دوافعها  وعن 
بالقرب من ن�شب احلرية : قالت اأم حممد اإنها 
ال تعرف اأن تعجز عن التعبر عن م�شاعرها 
وهي جتد ال�شباب ي�شحون بانف�شهم من اأجل 
الذي  ال�شهيد  بابنها  يذكرها  وهذا   .. الوطن 

لبى نداء املرجعية  ومات من اأجل العراق .
قالت  بالتظاهرات  راأيها  عن  �شاألناه  وعندما 
مل  التظاهرات  من  االأوىل  االأيام  يف  اإنها 
اأن  اأجل  من  وال�شلة  الدعاء  غر  متلك  تكن 
لكنني  واأ�شافت   .. ال�شباب  هوؤالء  ينت�شر 
قررت  اإخوتهم  مل�شاركة  ابنائي  ذهب  اأن  بعد 
اأن اأ�شافر اىل بغداد والعي�س يف هذه ال�شاحة 
– تق�شد �شاحة التحرير – واأنا اأقدم ال�شياح 
وعن   .. للمتظاهرين  والبي�س  وال�شوربة 
اأن  اأم حممد  التي تدعمها .. رف�شت  اجلهات 

مواطنون  اإنهم   .. داعمة  جهات  عنها  نقول 
واأكدت  واحبتهم  اأبنائهم  اأجل  من  يتربعون 
واأنا اي�شًا ا�شاهم مبا اأملكه من مال قليل من 

اأجل اأن نعي�س بكرامة . وا�شافت 
كل  وجنلب  الطهي،  غاز  قناين  "ن�شرتي 
 ، التمن  طحني  اأكيا�س  مثل  اللزمة  املواد 
املياه  وحتى  واالأغذية  ال�شاي  جانب   اإىل 

االآخر،  ي�شاعد  ا�شتطاعته  قدر  هنا  والكل   ،
ال�شاي  الغداء و منهم من يعد  منهم من يعد 

والقهوة و يوزع التمر
ا�شت�شهد  اأن  منذ  ال�شواد  ترتدي  حممد  اأّم 
ينت�شر  يوم  تخلعه  اأن  قررت  وهي  ابنها 
ويحققون  االحتجاج  �شاحات  يف  ال�شباب 

اأحلمهم 

وهي  بالتعب  ت�شعر  اأال  �شاألناها  وعندما 
 ، املتظاهرين  خدمة  يف  كله  النهار  تق�شي 
منت�شف  اىل  اأ�شهر  اأنا  تقول  ابت�شمت وهي 
من  ال�شباب  ينزل  كثرة  مّرات  ففي  الليل 
اأوفره  طعام  اىل  يحتاجون  الرتكي  املطعم 
وهي  بالتعب  ت�شعر  ال  االأّم   : واأ�شافت   لهم 

تخدم اأوالدها .

حكاية متظاهرة 

اأّم حممد تركت ال�سويرة لتعد املخلمة وخبز ال�سّياح ل�سباب �ساحة التحرير 
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عد�سة: حممود روؤوف

 ما�ض القي�سي

نا�شط���ون وزوار ومن بينهم الث���وار، �شغار وكبار من 
خمتل���ف فئ���ات املجتم���ع العراقي   مي���رون يف طريقهم 
وه���م متوجهون اىل جبل اأحد اأو عند اخلروج منه، من 
معر����س يقع على جان���ب �شفح اجلب���ل االأمين من جهة 
�شاح���ة التحرير، تزي���ن جدرانه لوح���ات، ور�شومات، 
وزخ���ارف و ال�شقات ملون���ة حتمل عب���ارات واأمنيات 
وخواط���ر جيل يحلم بوطن م�شتق���ر اآمن جميل، وكتب 
تنتظ���ر دوره���ا يف طابور الق���راءة، زاوي���ة ملونة عند 
منح���در اجلب���ل تلف���ت انتب���اه كل م���ن مر م���ن الطريق 
املت���وج بال�ش���ور الفتوغرافي���ة الت���ي توث���ق بع�س من 

اأحداث انتفا�شة ت�شرين املجيدة.
ج���دار حر مت���ر منه حكايات، منها م���ا ياأخذ �شكل لوحة 
فني���ة جداري���ة تتج�شد عل���ى جوانبه واأخ���رى تتحول 
لكلمات اأو عبارات ت�شج���ل يف دفاتر، اأو على مل�شقات 
تعل���ق فيما بعد لتكون �شاهدة على كل من خطت اأقدامه 
هنا، جدار ت�شكل بيد جمموعة من الفتية كن�شاط جماعي 
للم�شاركة بعم���ل ي�شاهم يف دعم االحتجاج وجماهره 
كم���ا ق���ال اأحده���م ) وال���ذي امتن���ع ع���ن ذكر ا�شم���ه( :" 
نح���ن جمموعة من �شتة اأ�شخا����س قررنا اأن نن�شئ هذا 

امل�شروع، وهو معر�س فنون جبل اأحد الإتاحة الفر�شة 
لكل من يرغب م���ن املواطنني واملتظاهرين املتواجدين 
يف ال�شاح���ة واملاري���ن م���ن هن���ا لي�شجل���وا اأمنياته���م، 
ويعربوا عن اآرائه���م، وكل ما يجول يف خواطرهم من 
خ���لل توثيقها على دفاتر خا�شة للمذكرات اأو ال�شقات 

ملحوظات ميكن تعليقها على جدارنا".

هدف جميل  يكمن وراء هذا امل�شروع القيم يف تفا�شيله 
ال�شغرة امللونة اإذ يقول اأحد منفذي امل�شروع:" نهدف 
من خ���لل هذا املنرب احلر جلم���ع كل مذكرات واأمنيات 
وخواطر النا�س املارة م���ن هنا، بعد اأن تنت�شر ثورتنا 
ب���اإذن الله تعاىل، وتتحقق مطالبنا، ونقلها اىل معر�س 
بغ���داد الدويل للكتاب لتعميم الفك���رة". م�شروع مازال 

قي���د التنفي���ذ يخطط الإقام���ة مكتبة للق���راءة بالتن�شيق 
م���ع موؤ�ش�شة املدى للإع���لم والثقافة والفنون، يتطور 
تدريجي���ًا بتنفيذ اأفكار اجلي���ل ال�شاب املتحم�س لكل ما 
هو اإيجابي و موؤثر يف ق�شايا املجتمع الذي نه�س من 

جديد ال�شتعادة وطنه.
ن�ش���اط اإن�ش���اين هادف يوؤ�ش����س لن�شج خي���وط كتاب، 
اأف���كار  ف�شيف�ش���اء  و�شط���وره  �شفحات���ه  ب���ني  يجم���ع 
جمتمع عراقي حر م�شغ���ر تواجد يف �شاحة التحرير، 
للت�شام���ن م���ع ث���وار االنتفا�ش���ة كنم���وذج  يحتذى به 
ل���دى اأقرانه، هذا ما اأكد عليه القائم على اإدارة الن�شاط 
بقول���ه:" ن�شع���ى اأن نقوم بجمع كل م���ا يتوثق هنا يف 
كت���اب نطبعه ونن�شره بعنوان كت���اب اجلدار احلر يف 
معر����س بغداد ال���دويل، كما اأن هن���اك رواية يف طور 
االإعداد الأحد الكتاب من ال�شباب يتم جتهيزها للطباعة 

والن�شر". 
مهرج���ان �شغ���ر اأ�شب���ه بن���اٍد اجتماع���ي وطن���ي يلجاأ 
الي���ه كل مواط���ن عراقي، تتوق نف�ش���ه للحرية الفكرية 
ولتج�شي���د هواج�شه يف ورقة على ج���دار اأمنيات، اأو 
ب���ني �شطور عراق م�شغر متثله �شاح���ة التحرير، التي 
اأ�شبح���ت مبثابة قبلة تتوجه اإليها اأنظار العامل باأ�شره 
مرتقبًة ملا حدث و�شيحدث على مدار اأيام االنتفا�شة. 

حدَثّوين عن اإحتجاج جماهري .. احتجاج ثوري مل ينل 
من عذريته اأو طهوريته  اأو ر�شوليته خد�شُة حياٍء ، و اإْن 

طارئة ، اأو على نحو املزحة الربيئة 
اإال 

ثورتنا ..ثورة ال�شعب العراقي 
يف ت�شرين االأول 2019 

عفة اليد 
وعفة العني 

وعفة النف�س 
وعفة ال�شمر 

هذه الثورة اأزاحت الغطاء عن اأ�شالة العراقي .. كرمه 
..تفانيه .. موا�شاته .

مل ت�شتطع اأجهزة القمع ، وال كامرات القمع ، ال اأزالم 
القمع اأن ت�شجل على ثورتنا اجلاحمة  اأي عائبة اأخلقية اأو 

�شلوكية .
�شلوك ال�شويف الذي نذر نف�شه لله واالإن�شان .

�شلوك املثقف الذي اأبى اإال اأن يكون قلمه طاهرًا اأبدًا .
�شلوك العامل الذي حمل قيم االإخل�س لوطنه ومهنته .

�شلوك ال�شاب لذي قمع كل غرائز الدنيا ليحلق يف �شماء 
الُطهر  والنزاهة 

األهذا كان قمع الثائرين بالر�شا�س وبارود القنابل ..
نعم !

 اجل�سور الثالثة: ال�سهداء، االحرار، 
ال�سنك، نهار ال�سبت 23-11-2019، من 

ال�ساعة 2:00 اإىل ال�ساعة 4:00

1. دخلت اإىل ج�شر ال�شهداء من �شاحة االأمني وكان الو�شع 
يف املنطق���ة طبيعيًا جدًا. �ش���واء يف �شوق ال�شورجة اأو يف 
ال�ش���ارع الرابط ب���ني �شاحت���ي االأمني والر�ش���ايف. وكذلك 
احلال على ج�شر ال�شه���داء، و�شارعي الر�شيد والنهر حيث 
الن�ش���اط التجاري كان عاديًا، وبق���ي كذلك اإىل اأن جتاوزت 
ال�ش���وق العرب���ي، وم���ن نهايته ب���داأ الو�شع يختل���ف فعلى 
ط���ول الطريق من نهاية ال�ش���وق العربي اإىل احلاجز االأول 
املوجود قبل متثال عبد الكرمي باأمتار قليلة، كان هناك رتل 
م���ن ال�شيارات املكت���وب عليه���ا ”�شرطة حمافظ���ة بغداد“، 
ويف املحيط يوجد انت�شار غر طبيعي لعنا�شر من القوات 

االمنية.
٢. عندم���ا اقرتب���ت م���ن احلاج���ز الكونكريت���ي وج���دت اأن 
عنا�ش���ر ال�شرط���ة مينع���ون امل���ارة م���ن عب���وره اإىل اجلهة 
االأخرى، موؤكدين اأن الو�شع خطر واأن لديهم اأوامر بذلك، 
فعدت اأدراجي باجتاه ال�شوق العربي وتوقفت على م�شافة 
قريبة من احلاجز اأتابع التطورات، وخلل ما يقارب الربع 
�شاع���ة بداأ الو�شع ي�شط���رب اأكر، فاقرتب���ت من اثنني من 
اأ�شحاب املح���ال الآخذ منهما �شهادة. فاك���دا انزعاجهما مما 
يح�ش���ل يف منطقة عمله���م، فال�ش���ارع كان يف �شباح اليوم 
مل���يء باحلج���ارة وبقايا �شظاي���ا زجاج قناب���ل امللوتوف، 
ثم اأخ���ربين اأحدهما اأن �شبابًا �شغ���ارًا يف ال�شن طلبوا من 
بع�س اأ�شحاب املحال اغلق حمالهم والعودة اإىل بيوتهم، 
وهذا م���ا اعتربه خطاأ فادحًا، ث���م اأردف، اأخربناهم اأننا مع 
االحتجاج���ات، واأن اأكر جتار ه���ذه املنطقة يقدمون الدعم 
اللوج�شتي له���ا. واأن منعهم من العمل �شينعك�س �شلبًا على 
ق���درة التظاهرات على اال�شتم���رار. �شاألته���م بعدها اإن كان 
الطري���ق �شالكًا على �ش���ارع النهر لعب���ور احلاجز والعودة 
اإىل �ش���ارع الر�شي���د فن�شح���اين باأح���د االزقة ال���ذي يوؤدي 
اإىل ال�ش���ارع، ومل���ا �شلكت���ه كان���ت اأك���ر املحال في���ه مغلقة، 

وعن���د اقرتابي من املنطقة املوازي���ة للحاجز التقيت �شابني 
يع���ودان م���ن هن���اك م�شرع���ني، ف�شاألتهم���ا اإن كان الطري���ق 
�شال���كًا فاخ���رباين اأن ال�شرط���ة هن���اك متن���ع العب���ور واإن 
املنطق���ة حتولت اإىل �شاحة لتب���ادل القنابل الغازية وقنابل 

امللوتوف.
٣. فكرت باأنه مل يبق اأمامي غر �شارع اخللفاء، ويف طريقي 
اإلي���ه على �شارع الر�شيد، بداأ رت���ل ال�شيارات التابع ل�شرطة 

حمافظة بغداد يغادر املنطقة باجتاه �شاحة الر�شايف.
4. عندم���ا و�شل���ت اإىل �شاح���ة الوثب���ة كان الو�ش���ع فيه���ا 
طبيعي���ًا متام���ًا، لكنه اختلف ما اأن �ش���رت ب�شعة اأمتار على 
ال�ش���ارع الرابط بني �شاحت���ي الوثبة وحافظ القا�شي حتى 

بداأت تلوح علمات اال�شطراب، فعلى احلاجز الكونكريتي 
املو�ش���وع مبح���اذاة م���راآب ال�شي���ارات الع���ام، كان هن���اك 
حمتج���ون يتجمع���ون ويحاول���ون تنظي���م م���رور عجلت 
التكت���ك التي حتاول امل���رور �شريعًا، وكذل���ك تفتي�س املقبل 

منها من اجتاه �شاحة الوثبة.
٥. عل���ى ال�شارعني املوؤديني اإىل �شاحة حاف���ظ القا�شي بداأ 
انت�ش���ار املحتجني ي���زداد تدريجي���ًا، وكان اأغلبه���م منقبني 
بقن���اع من القما����س، رمبا ال�ش���وف االأ�شود ولي����س فيه اإال 
فتحت���ني للعين���ني وثالثة للفم. واأنا اأتق���دم �شاهدت �شاحب 
حمل مفت���وح وامامه �شناديق ب�شاعة، يح���اول اقناع اأحد 
ال�شباب املقنعني بعدم فعل �شيء ما.. كان هذا املحل الوحيد 

املفت���وح يف حميط ال�شاحة ومقرتبات ج�ش���ر االأحرار، اأما 
بقية املحال فمغلقة.

6. ملا اقرتب���ت من �شاحة حافظ القا�ش���ي وجدت الع�شرات 
م���ن ال�شباب ينت�شرون يف جميع جوانبها واأغلبهم منقبون 
كم���ا قلت وال يزيد مع���دل اعمارهم عن ال� 22 �شنة. وملا الح 
يل حاجز اخلرا�شانة املو�شوع على بعد ع�شرات االأمتار من 
ج�شر االحرار باجتاه الر�شايف، وجدت عدة �شباب يقفون 
علي���ه وهم، فيما يبدو، ي�شان���دون اآخرين نزلوا يف املنطقة 
الفا�شلة بين���ه وبني احلاجز االآخر املوجود عند متثال عبد 
الك���رمي قا�شم. وبعد حلظات من و�ش���ويل ال�شاحة �شقطت 
قنبل���ة يف املنطقة بني احلاجزين مل ا�شتطع التاأكد اإن كانت 

�شوتية اأم غازية.
7. مل ا�شتط���ع اال�شتمرار يف امل���كان طويًل، الإح�شا�شي بان 
مع���دل االرتياب عاٍل ب���ني �شريحة املنت�شرين في���ه. فاأغلبهم 
منقبون ومينعون الت�شوي���ر ويرتابون بكل �شخ�س يبدو 
ل���ت اال�شتمرار  علي���ه اأنه غري���ب. عل���ى ه���ذا االأ�شا����س ف�شّ
بطريقي على الر�شيد باجتاه ال�شنك، وملا جتاوزت احلاجز 
الكونكريت���ي وجدت خلفه جمامي���ع ال يقل عددها عن العدد 
املوج���ود يف ال�شاحة كما اأن عدد امل�شعفني بينهم كان اأكر، 

مع وجود مراكز لتوزيع الطعام.
٨. يف الطري���ق ب���ني جام���ع �شي���د �شلطان عل���ي وبني ج�شر 
ال�شن���ك مل اأجد حم���ااًل مفتوحة، خلفًا للي���ام ال�شابقة. اأما 

الو�شع على ج�شر ال�شنك فقد كان طبيعيا.
٩. املح���ال التجارية بني اخللين ونف���ق التحرير مفتوحة 
جميعها، يف وقت مروري تقريبًا يف ال�شاعة الثالثة م�شاء، 
وكذلك املحال املنت�شرة حول �شاحة اخللين باجتاه ال�شنك، 

ثم كلما اقرتبنا من اجل�شر يقل عدد املفتوحة منها.
1٠. ق���ررت الذهاب اإىل خيمة يتخذ منه���ا حمتجون �شباب 
مرك���زًا لتجمعه���م يف �شاح���ة التحرير، ميك���ن اأن يعطوين 
ت�ش���ورًا عم���ا ي���دور يف �ش���ارع الر�شي���د ه���ذه االأي���ام، وملا 
التقيته���م مل اأج���د عندهم معرف���ة كافية عم���ا يح�شل هناك، 
يقول���ون بانهم ال يعرفون م���ن يتحكم باالأحداث هناك، واأن 
حماوالتهم الإيق���اف ما يح�شل باءت بالف�ش���ل، الأن ال�شباب 
اأح���د،  ل���راأي  املنت�شري���ن يف تل���ك املنطق���ة ال ين�شبط���ون 
ويرف�ش���ون الرتاج���ع اأو االكتف���اء بقط���ع ج�ش���ر االأحرار. 
ث���م ا�ش���روين ب�شك���وك رف�ش���وا ن�شره���ا الأنه���م مل يتاكدوا 
م���ن حقيقته���ا، وهي باجلمل���ة توؤك���د تدخل جه���ات ال تريد 

للحتجاجات اأن ت�شتمر.
11. بع���د اأن غادرت اخليم���ة التقيت ن�شطاء يتجهون اإليها، 
ودار بيننا حديث حول املو�شوع، فتبني اأنهم ب�شدد بلورة 
مبادرة توحد موق���ف املحتجني مما يح�شل من حرائق يف 
�ش���ارع الر�شيد ومن اعت���داء على اأملك النا����س، ويعلنون 
الرباءة منها. وملا اطلعوين على تفا�شيل املبادرة وجدتها، 

لوحتققت، فاإنها �شتحدث فرقًا مهمًا بهذا املو�شوع.

الثورة العفيفة
 غالب ح�سن ال�سابندر 

معر�ص جبل اأحد للفنون يعج بزوار التحرير وي�سجل اأمنياتهم

م�ساهدات يومية يكتبها �سعدون حم�سن �سمد

ال�سباب يعلنون الرباءة من حرائق ال�سنك و�سارع الر�سيد  
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

  متابعة/ االحتجاج 

اأعلنت املفو�شية العليا حلقوق االإن�شان يف 
الع���راق عن �شقوط 6 قتل���ى و1٥٨ جريحا 
يف حمافظت���ي الب�ش���رة وذي ق���ار خ���لل 
اأعم���ال العنف التي ح�شل���ت يف تظاهرات 

ام�س ٢4 من ت�شرين الثاين اجلاري.
وق���ال بي���ان املفو�شي���ة ال���ذي ن�ش���ر عل���ى 
�شفحته���ا الر�شمية اإنه "ا�شتم���رارا ملهامها 
يف  التظاه���رات  متابع���ة  يف  القانوني���ة 
حمافظت���ي الب�ش���رة وذي ق���ار فق���د ا�شرت 
املفو�شي���ة وجود عنف مف���رط على خلفية 
الت�شادمات التي جرت بني القوات االمنية 
واملتظاهري���ن يف حمافظتي الب�شرة وذي 

قار يوم ) ٢4ت�شرين الثاين٢٠1٩(".
اإىل"  اأدت  العن���ف  اأعم���ال  اأن  واأ�شاف���ت 
�شق���وط )٣( �شهداء يف حمافظ���ة )الب�شرة 
/اأم ق�ش���ر( واإ�شاب���ة )٨7( من املتظاهرين 
 )6( واعتق���ال  فيه���ا  االمني���ة  والق���وات 

متظاهرين".
كما وثق���ت املفو�شية "�شق���وط )٣( �شهداء 
واإ�شاب���ة )71( متظاه���را اأم���ام )ج�ش���ري 

الزيت���ون والن�ش���ر يف مرك���ز حمافظة ذي 
قار( واعتقال )٥( متظاهرين".

وطالب���ت املفو�شي���ة احلكوم���ة "بالتدخ���ل 
العاجل اليقاف العنف ب�شكل فوري واتخاذ 
اأق�ش���ى درج���ات �شب���ط النف����س وتطبي���ق 
معاي���ر اال�شتب���اك االآم���ن واملحافظة على 

اأرواح املتظاهرين والقوات االأمنية".
احلكوم���ة  "تو�ش���ي  اأنه���ا  اإىل  م�ش���رة 
للتظاه���رات  اخلا�ش���ة  االأماك���ن  بتحدي���د 
واالإعلن عنه���ا للمتظاهرين وحمايتها، كا 
وجددت الدعوة للمتظاهرين بااللتزام يف 
التظاهر بال�شاح���ات املخ�ش�شة واالبتعاد 
ع���ن اأي ت�ش���ادم مع الق���وات االأمنية يكون 
ذريع���ة ال�شتخ���دام القوة �شده���م وازهاق 

ارواحهم".
ودع���ت املفو�شية يف خت���ام بيانها القوات 
االمني���ة وال�شلطات املحلي���ة واملتظاهرين 
�شلمي���ة  عل���ى  احلف���اظ  يف  "بالتع���اون 
التظاه���رات واإعادة احلي���اة لكافة املرافق 
العام���ة واخلا�ش���ة واحلفاظ عل���ى املوانئ 
وحق���ول النف���ط كونها ث���روة وطنية لكافة 

ابناء ال�شعب العراقي".

 بغداد / االحتجاج 

تتحّرك احلكوم����ة نحو اإغلق قنوات تلفزيونية 
حملي����ة ودولي����ة، باالإ�شاف����ة اإىل �ش����م ع����دد م����ن 
املحلل����ني ال�شيا�شيني اإىل جانبه����ا من اأجل اإنهاء 
التظاه����رات اإعلمي����ًا، بعد ف�شله����ا يف اإنهاء تلك 
االحتجاج����ات على اأر�س الواقع من خلل تنفيذ 

مطالب املتظاهرين، وفق مراقبني.
يف  ال�شحفي����ة  احلري����ات  "مر�ش����د  واأعل����ن 
الع����راق" اأن ال�شلط����ات اأوقف����ت عم����ل ٩ قنوات 
تلفزيوني����ة حملية ودولي����ة، باالإ�شافة اإىل اإنذار 
٥ قنوات اأخرى، ب�شبب تغطياتها للحتجاجات 
املتوا�شل����ة من����ذ قراب����ة �شهري����ن يف العا�شم����ة 
بغ����داد، وحمافظات اأخ����رى يف و�شط وجنوبي 

البلد.
وقال����ت م�ش����ادر مطلع����ة يف بغ����داد اإّن "جه����ات 
و�شخ�شيات اأمنية و�شيا�شية مرتبطة باحلكومة، 
وجه����ت طلبات ملحليني وخ����رباء وباحثني بعدم 
الظه����ور عل����ى ال�شا�ش����ات بطريق����ة الرتهيب اأو 
التلوي����ح باملتاع����ب، ويف ح����ال اإ�شراراهم على 
الظه����ور عليه����م التوق����ف ع����ن دع����م التظاهرات 

والتقليل من �شاأن اإجراءات احلكومة".

وبين����ت امل�شادر اأّن "هذه اجله����ات طرحت على 
عدد منهم توفر م����كان لهم يف موؤ�ش�شة اإعلمية 
تابع����ة للحكوم����ة ومركز اأبح����اث، وكذلك ديوان 
جمل�س الوزراء ب�شف����ة م�شت�شارين وباحثني". 
اأي�ش����ا  ج����رى  حكومي����ا  "اتفاق����ا  اأّن  واأ�شاف����ت 
الإغلق عدد م����ن القنوات الف�شائي����ة، التي تنقل 
التظاهرات ب�ش����كل م�شتمر، وتك�ش����ف حقيقة ما 
يجري من عمليات قتل وقمع �شد املتظاهرين".

اإىل ذل����ك، قال النائ����ب  با�شم خ�شان  اإّن "حكومة 
عادل عب����د املهدي اأفل�شت وه����ي لي�شت لديها اأي 
رغب����ة يف ح����ل االأزم����ة، وله����ذا مت اللج����وء اإىل 
التاأثر على بع�س املحللني ال�شيا�شيني كمحاولة 
تهدئة يف اخلطاب االإعلم����ي، حتى يكون هناك 
راأي جمامل اأو م�شان����د للحكومة، وهذا اأ�شلوب 

�شيئ جدًا".
وبنّي خ�شان اأّن "حكومة عادل عبد املهدي، تريد 
اإغلق القن����وات الف�شائية، التي نقلت ما يجري 
يف العراق من عمليات قتل وقمع اإىل الراأي العام 
واملجتمع الدويل، ولهذا هي تريد اإغلقها، حتى 
يقل����ل ذلك م����ن ال�شغط الدويل عليه����ا، ب�شبب ما 
ترتكبه م����ن عمليات قتل وقمع بحق املتظاهرين 

يف بغداد وباقي مدن العراق".

ال�شلطة التي تقف على راأ�شها تبط�س 
مبتظاهرين �شلميني ال ذنب لهم �شوى 

اأنهم يطالبونك باأب�شط حقوقهم. اأما واإنهم 
يطالبون االآن باإ�شقاط حكومتك؛ فاإنه قد 

�شقطت، من قبل، دول وحكومات، يف هذه 
البلد، يزيد عددها على ما تبقى من �شعر 
راأ�شك. ولي�شت حكومتك بدعة مما �شبق.

نعم، �شت�شقط حكومتك قريبا، و�شتذهب اإىل 
�شلة املهملت غر ماأ�شوف عليها..

اأيها الرئي�س..
العار ل�شلطة تقتل �شعبها. وما حدث اأم�س يف 
النا�شرية هو جرمية حرب يجب اأن يحا�شب 
من خطط لها ومن نفذها معا، ويف طليعتهم 

�شيادتكم!
***

مرحبا اأيها العامل التعي�س... نحن هنا يف 
قعر هذا اجلحيم:

حكومتنا فا�شدة وظاملة وبنت �شتني كلب.
ال جديد �شوى هذا املوت الرخي�س،

�شوى هذا الدم املراق
لكنني اأ�شمع الطبول، اأ�شمع ال�شرخات،

اأ�شمع البكاء، اأ�شمع العويل.
اأ�شمع اأ�شداء الطوفان

 عامر موؤيد

جت���ددت االحتجاجات الطلبي���ة مب�شرة �شارك 
به���ا اآالف الطلب���ة لت�ش���ل اىل �شاح���ة التحري���ر 
مطالب���ني بتحقي���ق املطال���ب امل�شروع���ة البن���اء 

ال�شعب.
الطلب ب���داأوا م�شرتهم من �شاحة االأندل�س بعد 
حت�شي���د م�شتم���ر يف �شفح���ات الفي�شبوك خلل 
االأ�شب���وع املن�شرم ليقف���وا اأم���ام وزارة التعليم 
الع���ايل وهتف���وا �شدها اي�ش���ا مطالب���ني بتعليم 

اف�شل.
امل�شرة ا�شتمرت حيث جتمهر الكثر من الطلبة 
ق���رب ج�ش���ر اجلمهوري���ة وكان هتافه���م وا�شحا 

با�شتقالة احلكومة مهددين بت�شعيد اكرب.
عبد الله لطيف-نائب �شكرتر احتاد الطلبة العام 
يف جمهوري���ة العراق اكد يف حديث ل�)احتجاج( 
ان "دم���اء �شهدائنا تن���ر طري���ق االنتفا�شة هذا 

كان عنوانا للتظاهرة التي انطلقت ام�س"٠
والكلي���ات  اجلامع���ات  "طلب���ة  ان  اىل  واأ�ش���ار 

واملعاهد احلكومية واالهلية اأعلنت عن ا�شتمرار 
اال�شراب عن الدوام ن�شرة النتفا�شة �شعبنا"٠ 

وتابع "واإذ نوؤكد على موقفنا الثابت يف الوقوف 
مع ق�شايا �شعبنا ونرف�س كل حماوالت الرتهيب 
التي متار�شها ال�شلط���ة جتاهنا من خلل اعتقال 
زملئنا وع���دم االفراج عنهم، وحماولتها تغييب 
دور الطال���ب وابعاده عن هم���وم الوطن، وف�شل 
اجلامع���ات ع���ن املجتم���ع، ون�شدد عل���ى مطالبنا 
الت���ي ترك���ز عل���ى اقال���ة احلكوم���ة وحما�شبته���ا 
وك�شف قتلة املتظاهرين وت�شكيل حكومة موقتة 
واقرار قانون جديد وعادل للنتخابات واختيار 
مفو�شي���ة م�شتقل���ة عن االحزاب، وح���ل الربملان 
واج���راء انتخاب���ات مبكرة ليتم بع���د ذلك تعديل 

الد�شتور".
الطلبة مبختل���ف اأق�شامه���م ومراحلهم تواجدوا 
يف االحتجاج���ات وبع�شهم مل ي���زر جامعته منذ 

انطلق التظاهرات مطلع ال�شهر  املا�شي. 
زين يو�ش���ف /طالب �شارك يف التظاهرات يقول 
ل�)احتجاج( ان "خ���روج طلب جامعات وكليات 

العا�شم���ة بغ���داد ج���اء لتق���دمي الدع���م والزخ���م 
وللمطالب���ة  التحري���ر،  �شاح���ة  للمعت�شم���ني يف 
بحقوقن���ا كاأفراد م���ن هذا ال�شع���ب وال�شغط من 
اجل ا�شق���اط املنظومة ال�شيا�شي���ة احلاكمة لهذا 

البلد ومن �شمنها وزارة التعليم".
وب���ني ان "الط���لب ولل�شب���وع اخلام����س عل���ى 
الت���وايل م�شتم���رون بامل�شارك���ة واال�شراب عن 
ال���دوام حلني حتقي���ق مطالب منتف�ش���ي ت�شرين 
وان اع���داد الط���لب ا�شب���وع بع���د ا�شب���وع يف 
وزارة  ق���رب  يك���ون  والتجم���ع  م�شتم���ر  تزاي���د 
التعلي���م واالنط���لق مب�شرة منظم���ة اىل �شاحة 

التحرير".
اال�شب���وع  ه���ذا  الط���لب  بي���ان  ان  اىل  واأ�ش���ار 
اال�شتم���رار  واع���لن  للنتفا�ش���ة  م�شان���دا  كان 
باال�ش���راب حل���ني اقال���ة وحما�شب���ة احلكوم���ة 
القمعي���ة، اي�ش���ا الطلب اعلن���وا يف ن�س البيان 
خروجهم يوم اجلمعة القادم يف �شاحة التحرير 
وباق���ي ال�شاحات رافع���ني �شعار "ن���ازل ا�شحب 

�شرعيتكم".

"ل���ن نع���ود اىل مقاع���د  خمتتم���ا حديث���ه قائ���ل 
الدرا�ش���ة واحلي���اة الطبيعية الت���ي مل تكن يوما 
طبيعي���ة م���ا دام ه���وؤالء ال�ش���راق  يج�شلون على 

مقاعد احلكم"٠
التظاه���رات يف حمافظ���ة مي�ش���ان، كان���ت فيه���ا 
اي�ش���ا احتجاج���ات طلبية حي���ث ان االآالف من 
طلبة الكليات واالإعداديات واملعاهد �شاركوا يف 
التظاه���رات، لُتغلق اجلامع���ات واملدار�س اليوم 

اي�شًا".
واأ�ش���ار م�ش���در امن���ي يف ت�شريح���ات �شحفي���ة 
اإىل "اإغ���لق مبن���ى مديري���ة الرتبي���ة م���ن قب���ل 
املتظاهري���ن الذي ع���ربوا عن رف�شه���م ا�شتمرار 

الدوام يف املحافظة".
االإعلمي���ة والنا�شط���ة �شج���ى ها�ش���م نقل���ت يف 
�شفحة الفي�شبوك اخلا�شة بها خربا عن تعر�س 
جمموعة من طلب���ة مدر�شة ال�شرقية اىل ال�شرب 
بالع�شي من قبل قوات اجلي�س املتواجدين قرب 
املدر�ش���ة، بع���د ان مت تبليغ الطلب���ة بعدم وجود 
دوام ر�شم���ي يف املدر�شة ب�شبب اال�شراب وعدم 

ح�شور الطلبة.
ونقل���ت ها�شم ع���ن  طال���ب قوله "بع���د ان ابلغنا 
املدي���ر بعدم وجود دوام ح�شل���ت م�شادة كلمية 
بين���ه وبني اجلي�س ويف هذه االثناء قام اجلي�س 

ب�شرب اي طالب حاول مغادرة املدر�شة"٠

وا�ش���اف )ان بع����س الطلب���ة حاول���وا ت�شوي���ر 
االعت���داء ومت �شح���ب هواتفهم م���ن قبل اجلي�س 

وم�شح كل الفيديوهات(.
و�ش���در بي���ان ع���ن جم���ٍع م���ن طلب���ة بغ���داد بعد 

م�شرتهم الطلبية الُكربى.
ج���اء فيه "نحن جمع من طلب���ة جامعات وكّلّيات 
العا�شم���ة بغ���داد، نحن طلبة الع���راق وم�شتقبله 
الفا�ش���دون  �شرق���ه  ال���ذي  امل�شتقب���ل  احلقيق���ي، 
اخلام����س  وللأ�شب���وع  نعل���ن  والطائفي���ون، 
عل���ى الت���وايل دعمن���ا وم�شاركتن���ا الكامل���ة م���ع 
انتفا�شته���م  يف  االأبط���ال  ت�شري���ن  منتف�ش���ي 
�ش���ّد احلكوم���ة واالأح���زاب الفا�ش���دة وا�شتمرار 
ا�شرابن���ا وع�شياننا الطلبي، بل كلل اأو ملل اأو 

تراجع"٠
وا�ش���اف "عليه���م اأن يدركوا مطلبن���ا قبل فوات 
االأوان، باإقال���ة حكوم���ة القّنا�ش���ني التي ه�ّشمت 
بالقنا�ش���ات  واأ�شدقائن���ا  اخوانن���ا  روؤو����س 
والقناب���ل والن���ار، واأن تدرك احلكوم���ة موقفنا 
باأنن���ا لن نعود اإىل مقاع���د الدرا�شة واإىل احلياة 
الطبيعي���ة - الت���ي مل تكن يوم���ًا طبيعية - ما دام 
ه���وؤالء ال�ش���ّراق يجل�ش���ون عل���ى مقاع���د احلكم 
غ���ر الر�شيد، وما دامت ه���ذه احلكومة الفا�شدة 
امل�ش���روق  وطنن���ا  حتك���م  القّنا�ش���ني  حكوم���ة 

وم�شتقبلنا املجهول".

اآالف الطلبة يتظاهرون دعمًا الحتجاجات التحرير 
جنود ي�سربون طلبة حاولوا مغادرة مدار�سهم 

اأيها الرئي�ص..
 حمزة عليوي

احلكومة ت�سعى الإنهاء التظاهرات اإعالميا  حقوق االإن�سان: 6 قتلى و158 جريحًا في الب�سرة وذي قار خالل تظاهرات االأحد 


