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 عادل عبد املهدي �شار رمزًا للطبقة ال�شيا�شية ، واملطالبة باقالته 
اخت���زل مطالب الثورة باإ�شقاط الطبق���ة ال�شيا�شية املتف�شخة بكل 
رموزها ، وازاح���ة من تبقى من واجهتها التي جاءت بها يف �شلة 
واح���دة " رئي����س اجلمهورية والربمل���ان " فاق���دا ال�شرعية ،  وقد 
دبر االإتي���ان بالرئا�شات الثالث بليل ، ليتحق���ق الن�شر للفا�شدين 
عل���ى ال�شع���ب العراقي وم�ش���ادرة اإرادته ، وت�شفي���ة ما تبقى من 
حرمة �شيادته وا�شتقالله . ويتوهم من يعتقد ان مهمة االنتفا�شة 
البا�شل���ة قد ُاجنزت برحيل رئي�س جمل����س الوزراء . الأن االأخطر 
ه���و االآت���ي ، واملتمث���ل باختي���ار رئي����س وزراء موؤق���ت ووزارة 
م�شغرة من الكفاءات الوطنية امل�شتقلة غري املرتهنة للغري ُت�شرف 
على املرحلة االنتقالية ، ومتهد النتخابات مبكرة ، وتقدم �شياغة 
لقانون انتخاب���ات وتختار مفو�شية علي���ا لالنتخابات ت�شتجيب 
ملطال���ب املنتف�شني وتطلع���ات العراقيني . والبد م���ن اليقظة اإزاء 
د�شائ�س رموز الف�شاد وامليلي�شيات التي �شرعت بت�شمية مر�شحني 
له���ا بدي���اًل عن عبد امله���دي ، واأي���ًا كان اختياره���ا ف�شيكون حاماًل 
مطواع���ًا لنه���ج الطبق���ة احلاكمة الفا�ش���دة . ان ازاح���ة الرئا�شات 
الث���الث هو مطلب �شعبي الإزالة اأي التبا�س يوحي بان االنتفا�شة 
ت�شتهدف رموز ال�شيعة واعفاء رموز املكونات االأخرى املت�شاركة 
يف اآث���ام الطغمة احلاكمة . فالربملان ي�شتطيع تغيري رئي�شه الذي 
جيء به ب�شفقة ر�ش���ًى مف�شوحة واْن يكن من بني املكون ال�شّني 
ورئي����س اجلمهوري���ة املتواط���ئ املج���رد م���ن اأي متثي���ل �شعبي ، 
ميك���ن ان يتحقق برت�شي���ح بديل عنه من �شاح���ات االحتجاج من 
بني امل�شتقل���ني الوطنيني ، وليكن كرديًا ليتحقق �شبه اإجماٍع على 
ا�شتبدالهم���ا. واملقدم���ات ال�شروري���ة لتغي���ري نظ���ام املحا�ش�شة 
والف�ش���اد يتطل���ب الق�شا�س م���ن القتلة وم���ن الذين كان���وا وراء 
اإ�شدار القرارات با�شتخ���دام الر�شا�س احلي والقنابل الدخانية 
املميت���ة الفا�شدة واملحرمة دوليًا ويف مقدمة هوؤالء القاتل املجرم 
ال�شمري ، وكذلك القنا�شني وعنا�شر الدمج وامللّثمني يف القوات 

االأمنية  وامليلي�شيات املعروفة .
 وبدون اتخاذ قرار عاجل بحل امليلي�شيات وجتريدها من ال�شالح 
�شيظل خط���ر ا�شته���داف االنتفا�شة وموا�شل���ة العمل يف الظالم 
قائمًا وبقوة ال�شالح . ان االنتفا�شة الثورية حققت ن�شف النجاح 
بفر�س اال�شتقالة على رئي�س الوزراء ، وعلى اأبطالها املرابطة يف 
مواقعه���م ورف�س عودتهم اإىل بيوتهم قبل حتقيق كامل اأهدافهم، 
وم���ن بني اأهم مهامهم امللحة االآن ، تكري����س وحدتهم واإف�شال اأي 
حماول���ة ل���دق اإ�شفنٍي بني نوات���ات تن�شيقياتهم ، ب���ل والعمل على 
تكري�شه���ا وتطويره���ا واالرتق���اء باأ�شالي���ب موا�شل���ة ن�شاطه���ا . 
اإن �شاح���ات الث���ورة اإذ حتقق هدف���ًا مبا�شرًا لها ، عليه���ا اليوم اأن 
تتو�شح بالعل���م العراقي مو�شومًا ب�شورة ال�شهداء وتلّوح به يف 
كل م���كان مب���ا يف ذلك فوق اأ�شط���ح البيوت واملتاج���ر وال�شوارع 
رمزًا لتحيتهم وا�شتذكار ماآثرهم والتعهد مبوا�شلة طريقهم حتى 

ا�شتعادة الوطن ...!

لرنفع العلم مو�شحًا ب�شعار الثورة 
:  "نريد وطن" على جميع البيوت 

واملباين وال�شوارع ، متجيدًا ملاآثر 
ال�شهداء

يتوهم من يعتقد ان ا�ستقالة عادل عبد 
المهدي �ستحقق الهدف الذي اجترح 

المنتف�سون اآيات البطولة وهم يقدمون 
�سدورهم وارواحهم ا�ستعادًة لوطنهم 

الم�سّيع ، وكرامتهم ، وارادتهم المنتهكة .

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر 
 متابعة االحتجاج 

و�شاح����ات  �ش����وارع  االحتف����االت  عم����ت 
االحتجاج����ات مب����دن عراقية بينه����ا العا�شمة 
بغ����داد، اأم�����س اجلمع����ة، عل����ى خلفي����ة اإع����الن 
رئي�س احلكومة ع����ادل عبد املهدي نيته تقدمي 

ا�شتقالته اإىل الربملان.
وبداأ االآالف من املحتجني العراقيني بالتوافد 
عل����ى �شاح����ة التحري����ر، ، لالحتف����ال با�شتقالة 

احلكومة املرتقبة.
ول����وح املتظاه����رون باالأع����الم العراقية و�شط 
االألع����اب  اإط����الق  تخلله����ا  احتفالي����ة  اأج����واء 
الناري����ة، كم����ا مت����ت اإذاع����ة اأغ����اٍن وطنية عرب 
مكربات ال�شوت. ويف مدينة الب�شرة، ، خرج 
االآالف م����ن العراقيني يف م�ش����ريات احتفالية 
�شوب و�ش����ط املدينة حيث يعت�شم املئات منذ 
اأ�شابيع على مقربة من مقر احلكومة املحلية. 
ورّدد امل�شارك����ون يف االحتف����االت االأهازي����ج 
والهتاف����ات التي تع����رب عن جن����اح االنتفا�شة 
ال�شعبي����ة يف حتقيق هدفه����ا املتمثل باالإطاحة 

بحكومة عبد املهدي.
و�شه����دت حمافظات باب����ل والديوانية ودياىل 

وكربالء ومي�شان اأجواء احتفالية مماثلة.
لكن االحتفاالت يف حمافظتي ذي قار والنجف 
ب����دت مغلف����ة باحلزن اإث����ر مقت����ل 58 متظاهرًا 
من����ذ اخلمي�س، ح�شب ما اأف����ادت م�شادر طبية 
حكومية. و�شاد الهدوء احلذر يف املحافظتني 
اإث����ر اإعالن عب����د املهدي  تق����دمي ا�شتقالته، لكن 
االأجواء االحتفالية كانت غائبة اإىل حد كبري. 
واأعل����ن عبد امله����دي ا�شتقالته ي����وم اأم�س بعد 
اأن دع����ا اآي����ة الل����ه العظم����ى عل����ي ال�شي�شتاين 
ن����واب الربملان اإىل اإعادة النظر يف م�شاندتهم 

حلكومة "تهتز فوق بركان اال�شطرابات".
وطل����ب املحتجون منذ �شق����وط اأول �شهيد يف 
التظاهرات با�شتقالة عبد املهدي اإال اأن االأخري 
بق����ى متم�شكًا مبن�شب����ه رغم ال�شحاي����ا الذين 

جتاوزوا االآالف ومئات القتلى.
خ����الل اليومني االخريين خرج����ت ذي قار عن 
�شيط����رة احلكومة ر�شميًا فيما ب����دت الع�شائر 
هن����اك تتحرك للثاأر من ق����ادة ع�شكريني يعتقد 
انه����م ت�شبب����وا بقت����ل ع�ش����رات املتظاهري����ن. 
وق����ال بيان بتوقي����ع عبد املهدي ي����وم اجلمعة 
اإنه �شيق����دم ا�شتقالته للربمل����ان بحيث يت�شنى 
للن����واب اختي����ار حكوم����ة جديدة م�ش����ريًا اإىل 
اأن قراره جاء ا�شتجابة لدعوة لتغيري القيادة 

املرجعي����ة  وه����و  ال�شي�شت����اين  اأطلقه����ا  الت����ي 
الدينية العليا ل�شيعة العراق يوم اجلمعة.

ومل يو�ش����ح البي����ان مت����ى �شي�شتقي����ل،  وم����ن 
املق����رر اأن يعق����د الربمل����ان جل�ش����ة طارئ����ة يوم 
نف�ش����ه  الوق����ت  يف  االأزم����ة.  ملناق�ش����ة  االأح����د 
قال����ت م�ش����ادر طبي����ة اإن ق����وات االأم����ن قتل����ت 
بالر�شا�����س �شبع����ة متظاهرين عل����ى االأقل يف 
مدين����ة النا�شرية م����ع ا�شتم����رار اال�شتباكات. 
وقتلت القوات االأمنية  اأكرث من 400 معظمهم 

�شب����ان ومتظاه����رون ُعزل منذ ان����دالع �شرارة 
اأول  يف  للحكوم����ة  املناه�ش����ة  االحتجاج����ات 

ت�شرين االأول املا�شي. 
ومتث����ل هذه اال�شطرابات اأكرب اأزمة يواجهها 
الع����راق من����ذ �شن����وات. ويق����ف املحتجون يف 
بغ����داد وباق����ي املحافظ����ات  يف مواجهة نخبة 
حاكمة فا�شدة  من جهة اأخرى قدم زعيم التيار 
ال�ش����دري، مقت����دى ال�ش����در، اجلمع����ة، �شكره 
لل����ه وللثوار وللمرجعية، معت����ربًا اأن ا�شتقالة 

رئي�س جمل�����س الوزراء ع����ادل عبداملهدي هي 
اأوىل ثم����ار الث����ورة، فيم����ا ق����دم 7 مقرتح����ات 
الإنه����اء الف�شاد. فيما اأك����دت م�شادر مطلعة  اأن 
اجتماع����ًا ُعقد م�شاء اأم�����س اجلمعة يف منطقة 
اجلادرية ببغداد، مب�شاركة عدد من قادة الكتل 
الربملاني����ة، لبح����ث الدع����وة اإىل عق����د اجتماع 
ط����ارئ للربملان، ق����د يك����ون الي����وم ال�شبت اأو 
�شباح غد االأحد على اأق�شى تقدير، للت�شويت 

على قبول ا�شتقالة عبد املهدي من من�شبه.

 متابعة االحتجاج 

حق���ق املنتخ���ب الوطن���ي، ام����س اجلمع���ة، 
انت�ش���ارا ثمين���ا عل���ى نظ���ريه االمارات���ي 
يف مناف�ش���ات اجلول���ة الثاني���ة للمجموعة 
االوىل، �شم���ن بطول���ة كاأ����س خليجي 24، 
بالعا�شم���ة  ال���دويل  خليف���ة  ملع���ب  عل���ى 

القطرية الدوحة.
و�شج���ل املنتخ���ب خ���الل الدقائ���ق الثالثني 
االوىل من ال�ش���وط االول، هدفني بوا�شطة 

الالعبني عالء عبا�س وعالء عبد الزهرة.
واحت���ل الع���راق بهذا الفوز قم���ة املجموعة 
بع���د ان ح�شد 6 نقاط يف اجلولتني االوىل 
والثاني���ة بعد انت�ش���اره على قط���ر بهدفني 
مقاب���ل ه���دف بينما ف���از منتخ���ب االمارات 

على نظريه اليمني بنتيجة 0-3.
وحق���ق العراق ف���وزه الثاين بع���د اأول يف 
املب���اراة االفتتاحي���ة عل���ى قط���ر امل�شيف���ة 
بنتيج���ة 2-1، بينم���ا فازت االإم���ارات على 

اليمن بثالثية نظيفة.
االفتت���اح،  لق���اء  يف  اأدائه���م  غ���رار  وعل���ى 
ق���دم رجال امل���درب ال�شلوفين���ي �شرتي�شكو 
كاتانيت�س مباراة جيدة واأكدوا طموحاتهم 
الكب���رية يف الذه���اب بعي���دا يف البطول���ة 
الت���ي مل ي�شعدوا اىل من�ش���ة تتويجها منذ 

.1988
كم���ا ك�ش���ر الع���راق يف �شت���اد خليف���ة عقدة 
االم���ارات التي عجز عن ت���ذوق طعم الفوز 
عليه���ا يف البطولة من���ذ 40 عاما، وحتديدا 
من���ذ ن�شخ���ة 1979 الت���ي ا�شت�شافه���ا على 

اأر�ش���ه وف���از بخما�شي���ة نظيف���ة يف طريقه 
الإحراز اللقب، علم���ا اأن اآخر ثالث مباريات 

بينهما انتهت جميعها ل�شالح "االأبي�س".
وياأت���ي تاأل���ق اأ�ش���ود الرافدي���ن يف خ�ش���م 
الت���ي  الدامي���ة  املطلبي���ة  االحتجاج���ات 
ت�شهده���ا الب���الد من���ذ نح���و �شهري���ن واأدت 
اىل مقت���ل اأكرث من 400 �شخ����س. كما اأتى 
الفوز على االإم���ارات يف يوم اإعالن رئي�س 
ال���وزراء عادل عبد املهدي عزمه على تقدمي 
ا�شتقالت���ه م���ن من�شبه، يف خط���وة قوبلت 
بفرح���ة و�ش���ط املحتجني يف بغ���داد وباقي 

املحافظات 
وق���ال عالء عبد الزه���رة الذي اختري اف�شل 
الع���ب يف املباراة "املنتخ���ب )هو( الوحيد 
القادر عل���ى �شنع الفرح لل�شع���ب العراقي. 

بفوزنا اليوم ا�شتطعنا اأن نر�شل لهم ب�شمة 
ب�شيطة".

ودف���ع كاتانيت����س بثماني���ة العب���ني جدد مل 
ي�شاركوا اأ�شا�شيني يف مباراة قطر االأوىل، 
وهم حار�س املرمى حممد حميد و�شد ناطق 
وعلي فائ���ز وعالء مه���اوي واأجمد عطوان 
و�شف���اء ه���ادي وع���الء عبا�س وع���الء عبد 

الزهرة.
واأه���در العراق فر�شة ا�شافة الهدف الثالث 
بعدما احت�شب ال���دويل البلجيكي األك�شندر 
بو�شايت ركل���ة جزاء بعد العودة اىل تقنية 
الفيدي���و"يف اي���ه ار" التي اأثبت���ت تعر�س 
البدي���ل حمم���د ر�ش���ا للعرقل���ة م���ن مداف���ع 
االم���ارات خليف���ة احلم���ادي، �شدده���ا علي 

عدنان و�شدها ال�شام�شي)84(.

االحتفاالت تعم �شاحات االحتجاج فرحًا با�شتقالة احلكومة
 بعد اأكثـر من 400 �سهيد واآالف اجلرحى عبد املهدي ُيعلن تنحيه  

عالء عبد الزهرة : "املنتخب هو الوحيد القادر على �سنع الفرح للعراقيني

ف��وز تاريخ��ي للعراق عل��ى االإمارات يقرب��ه من ن�ش��ف النهائي

طالب حمافظ النجف لوؤي اليا�شري، 
اأم����س اجلمع���ة، ال�شلط���ة الق�شائية 
بالق���دوم اىل املحافظ���ة والتحقي���ق 
م���ن  �شحاي���ا  �شق���وط  باأح���داث 
املتظاهرين باأعمال عنف، خ�شو�شًا 
واإن الق���وات االمني���ة لديه���ا اأوام���ر 
مبا�ش���رة بعدم ا�شتخ���دام الر�شا�س 
احل���ي، وذلك بعد تاأكي���د متظاهرين 
ترت���دي  ملتحي���ة  عنا�ش���ر  وج���ود 
النار  باإطالق  “الد�شادي�س” قام���وا 
عل���ى املحتجني.وق���دم اليا�شري يف 

بي���ان تلقت "االحتجاج"  ن�شخة منه 
اأم����س اجلمعة ، “الع���زاء واملوا�شاة 
لعوائل ال�شه���داء الذين �شقطوا يوم 
“ال�شلط���ة  والي���وم، مطالب���ًا  اأم����س 
الق�شائية العليا  للقدوم اىل النجف 
اال�شرف والتحقي���ق باالأحداث التي 
جرت”. واأكد املحاف���ظ اإن “القوات 
االمني���ة يف املحافظ���ة كان���ت عل���ى 
النف����س  و�شب���ط  امل�شوؤولي���ة  ق���در 
الناري���ة  العي���ارات  ت�شتخ���دم  ومل 
مطلق���ًا وهناك اأوام���ر مبا�شرة بعدم 

ا�شتخدام الرمي مهما كانت االأحداث 
وه���ذا وا�ش���ح ل���دى النجفي���ني منذ 
اأك���رث من 35 يومًا وق���د ا�شتلم امللف 
االأمني من قبل الل���واء الها�شمي يف 
قي���ادة العملي���ات ح�ش���ب توجيهات 

املراجع الع�شكرية يف بغداد”.
“للق�ش���اء  وج���دد املحاف���ظ دعوت���ه 
العراق���ي باإر�ش���ال جل���ان حتقيقي���ة 
مل�ش���ك املق�شري���ن والتعام���ل معه���م 
وفق القان���ون النافذ”، داعيًا “اأبناء 
والتن�شيقي���ات  االأ�ش���الء  النج���ف 

املظاه���رات  �شلمي���ة  عل���ى  للحف���اظ 
ال�شب���اب  اأبنائن���ا  عل���ى  واحلف���اظ 
ومن���ع اأي ح���االت ت�ش���ادم م���ع اأي 
جهة يف الوقت احلا�شر حلني ح�شم 

التحقيق”.
وقال امل�ش���در اإن “12 قتياًل �شقطوا 
خ���الل مواجهتهم من قب���ل اأ�شخا�س 
ملثم���ني، ويرتدون اللبا����س العربي 
اأبي�س الل���ون، ولديه���م حلى، حيث 
اأطلقوا الر�شا����س احلي واملطاطي 

على املحتجني”.

واأ�شاف، اأن “ع�ش���رات املتظاهرين 
اعتقل���وا عل���ى ي���د الق���وات االأمني���ة 
فيما جت���ري تلك الق���وات حماوالت 
�شاح���ة  القتح���ام  م�شتم���رة، 

ال�شدرين”.
وبح�شب امل�شدر، فاإن “امل�شت�شفيات 
اأطلق���ت ن���داءات للتربع بال���دم، اإثر 
النق����س احلا�شل م���ن ت�شاعد اأعداد 

امل�شابني”.
ويت���داول �شهود عي���ان يف حمافظة 
النج���ف، ومتظاه���رون، ب���اأن هوؤالء 

البي����س،  “الد�شادي����س”  اأ�شح���اب 
�شيا�شي���ة،  حرك���ة  اإىل  ينتم���ون 
يف  “داخل���ة  م�شلح���ة  ف�شائ���ل  اأو 

القانون”.
واأ�ش���اف امل�ش���در  اإن “30 �شي���ارة 
�ش���وداء الل���ون دخل���ت اإىل حمافظة 
النج���ف، م���ن جه���ة خ���ان املخ�ش���ر، 
غ���ري معروف���ة التابعي���ة، وي�شتقلها 
انت�ش���رت دباب���ات  ملثم���ون،  فيم���ا 
تابع���ة لفرق���ة العبا����س القتالي���ة يف 

حميط املدينة القدمية”.

جتاهل احلديث عن "امل�سلحني  املدنيني امللتحني"!
حم���اف���ظ ال��ن��ج��ف ي�����ّرئ ال����ق����وات م���ن دم�����اء امل��ت��ظ��اه��ري��ن
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الذي���ن  ال�شحاي���ا  اأح���د  ه���و  عبا����س 
�شقط���وا يف التظاهرات التي اندلعت 
يف ت�شري���ن االأول اأكتوب���ر 2019 يف 
العا�شمة العراقية بغداد وحمافظات 
عل���ى  احتجاج���ًا  الب���الد،  جنوب���ي 
 %22.6( والبطال���ة   )%23( الفق���ر 
)املرتب���ة  والف�ش���اد  ال�شب���اب(  ب���ني 
12 عامليًابح�ش���ب منظم���ة ال�شفافي���ة 
الدولي���ة( امل�شت�ش���ري يف راب���ع اأكرب 

دولة منتجة للنفط يف العامل.
االحتجاج���ات التي تعد االأكرث دموية 
من���ذ الع���ام 2003، والتي خرجت يف 
ت�ش���ع حمافظ���ات ذات غالبية �شيعية، 
اأدت اإىل مقت���ل نح���و 430 متظاه���رًا 
واإ�شاب���ة اأك���رث م���ن 15 الف���ًا اآخرين، 
بالر�شا�س احلي واملطاطي وبقنابل 
دخاني���ة واأخ���رى “م�شيل���ة للدموع” 
خمتلفة االأحجام واالأنواع، وبع�شها 
واأوقع���ت  مميت���ة  تاأث���ريات  ذات 
اإ�شاب���ات قاتل���ة، وبينه���ا م���ن كان���ت 
منتهي���ة ال�شالحية، بح�ش���ب ن�شطاء 

ومنظمات ومرا�شد وم�شوؤولني.
ب�ش���وت مبح���وح متقطع يح���اول اأن 
يغال���ب الب���كاء، ي���روي ح�ش���ن ق�شة 
�شقيق���ه عبا����س الذي ُقت���ل بقنبلة غاز 
وه�شمته���ا:  جمجمت���ه  يف  ا�شتق���رت 
اأكم���ل عام���ه ال�شابع  ق���د  للت���و  “كان 
ع�ش���ر.. قرر اأن يعمل بائعًا لل�شمك يف 
�شوق ال�شط���رة لي�شاعدن���ا يف توفري 
لقمة العي�س.. لكنه ظل يحلم بالعودة 
للدرا�ش���ة واحل�ش���ول يوم���ًا م���ا على 

وظيفة منا�شبة لبناء م�شتقبله”.
)مطلع  االحتجاجات  ب���داأت  " عندما 
ت���رك  االأول/اأكتوب���ر(  ت�شري���ن 
���ة ال�شم���ك و�ش���ارك م���ع رفاق���ه  ب�شطيِّ
يف التظاه���رات مث���ل اآالف ال�شب���اب 
العاطل���ني ع���ن العم���ل والباحثني عن 
م�شتقب���ل اأف�ش���ل.. كان موؤمن���ًا باأنها 
عل���ى  لل�شغ���ط  الوحي���دة  الطريق���ة 

احلكومة من اأجل اإيقاف الف�شاد" 
“مل يك���ن يحم���ل غ���ري عل���م العراق، 
لكنه���م قتل���وه” ي���ردد ح�شن قب���ل اأن 
يختن���ق بعربته. ث���م ي�شي���ف “قتلته 
احلكوم���ة الفا�ش���دة، قتل���وه بقناب���ل 
الغ���از امل�شيل للدموع التي ي�شرتونها 
ه���ا حكوم���ة ملي�شيات ال  باأموالن���ا، اإنَّ
تعرف غري القتل! ماذا راأى من حياته 
غ���ري الفق���ر والبطال���ة؟ خ���رج يطالب 
ه���م اأعادوه لنا جثًة  بحياة كرمية، لكنَّ

مه�شمة الراأ�س”.
التظاه���رات التي انطلق���ت يف االأول 
م���ن ت�شرين االأول املا�ش���ي، بدعوات 
و�شحفي���ني  مدني���ني  ن�شط���اء  م���ن 
عل���ى مواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي، 
وبعي���دًا عن اأيِّ تدخ���ل حزبي، والتي 
يقوده���ا حمتج���ون �شب���اب )ترتاوح 
اأعمارهم ب���ني 15-30 عام���ًا( تطالب 
يف  �شامل���ة  اإ�شالح���ات  باإج���راء 
با�شتقال���ة  ال�شيا�شي،ب���دءًا  النظ���ام 
وتغي���ري  الربمل���ان،  احلكوم���ة وح���لِّ 
واإج���راء  االنتخاب���ات،  مفو�شي���ة 
االأمم  باإ�ش���راف  مبك���رة  انتخاب���ات 

اإىل تعديل الد�شتور  املتحدة،و�شواًل 
الذي ي���رون باأنَّه يكر����س املحا�ش�شة 

احلزبية والطائفية.
الث���اين/ ت�شري���ن  م���ن  الراب���ع  يف 
نوفم���رب 2019، وبع���د ت�شاع���د حدة 
التظاه���رات، ان�شح���ب ف���وج مكافحة 
ال�شغ���ب م���ن مدين���ة ال�شط���رة، حيث 
بف���وج  وا�شُتب���ِدل  عبا����س،  يعي����س 
ط���وارئ الب�ش���رة، وعندم���ا حا�ش���ر 
حمي���د  من���زل  ال�شط���رة  متظاه���رو 
الغّزي االأم���ني العام ملجل�س الوزراء، 
تدخل فوج الطوارئ لتفريقهم مطلقًا 
الر�شا�س احلي وقنابل الغاز امل�شيل 
للدم���وع، م���ا اأوق���ع 15 اإ�شابة، كانت 
بينها ث���الث اإ�شابات خطرة ُنِقلت اإىل 
م�شت�شف���ى احل�ش���ني التعليم���ي، لكنَّ 
اثنني من امل�شابني فارقا احلياة، كان 

اأحدهما عبا�س.
ُتظهر �شهادة وفاة عبا�س داخل حبيب 
التي ح�شلنا عليها اأنَّ �شبب املوت هو: 
“ك�شور ومتزقات ونزيف يف الراأ�س 
ب�شبب مق���ذوف ن���اري م�شتقر” دون 
ذك���ر نوعية هذا املق���ذوف، فيما توؤكد 
عائلت���ه اأنَّه ُقِتل ج���راء اإ�شابته ب�شكل 
مبا�ش���ر بقنبلة غاز م�شي���ل للدموع اأو 
ما ُتعرف ب���ني املتظاهرين املحليني ب� 

“الدخانيَّة”.
الت���ي ت�شه���د  ق���ار،  يف حمافظ���ة ذي 
احتجاجات دامي���ة واإ�شرابًا عامًا يف 
العديد م���ن املوؤ�ش�ش���ات والقطاعات، 
وبح�ش���ب م�ش���وؤول كب���ري يف دائ���رة 
ال�شح���ة، ا�ش���رتط ع���دم االإف�شاح عن 
هويت���ه؛ ُقِت���ل 25 متظاه���رًا بقناب���ل 
الغاز امل�شيل للدم���وع، واأ�شيب 524 
اآخرين، وهذه االإح�شائية للفرتة من 

10/1 ولغاية 11/12 لعام 2019.
وبح�شب امل�ش���وؤول، فاإنَّ دائرة �شحة 
ذي ق���ار مل ُت�ش���در اأيَّ اإح�شائية بعدد 
ال�شحاي���ا منذ 10/25 بعد توجيهات 
مبا�شرة من قبل قائد �شرطة املحافظة 
حينه���ا حمم���د ال�شعي���دي، ال���ذي اأمر 
ب���اأن تكون قيادة ال�شرط���ة هي اجلهة 
الوحي���دة املخول���ة باإع���الن ح�شيل���ة 

�شحايا التظاهرات.
�شاألن���ا امل�شوؤول يف دائ���رة �شحة ذي 
ق���ار ع���ن ال�شبب ال���ذي يدف���ع اأجهزة 
االأم���ن اىل من���ع دائ���رة ال�شح���ة م���ن 
اإع���الن ح�شيل���ة ال�شحاي���ا، فق���ال اإن 
اأو  “االأع���داد كبرية ج���دًا، وال�شرطة 
االأجهزة االأمنية عمومًا تخ�شى غ�شب 
االأهايل عندما ُتعَلُن ح�شيلة ال�شحايا 
احلقيقي���ة، هناك ع�ش���رات االإ�شابات 
يوميًا، القتلى وامل�شابون تغ�س بهم 

م�شت�شفيات املحافظة”.
دائ���رة �شح���ة  امل�ش���وؤول يف  رواي���ة 
قدمه���ا  اإح�شائي���ة  ُتعززه���ا  ق���ار  ذي 
ع���دد من الن�شط���اء املدني���ني وممثلي 
التظاه���رات يف ذي ق���ار اإىل رئي����س 
اجلمهوري���ة برهم �شالح، ومن �شمن 
اإنَّها متثل  “ورق���ة مقرتح���ة” قال���وا 
خارط���ة طري���ق مل�شتقبل عراق���ي اآمن 
ذك���روا اأنَّ ح�ش���ة حمافظ���ة ذي ق���ار 
م���ن ال�شحايا بلغت 42 قتي���اًل واأكرث 
م���ن 1200 جريح���ًا واأكرث م���ن 573 
معتقاًل. خالل التظاهرات ا�شتخدمت 
م�شي���ل  غ���از  “قناب���ل  االأم���ن  ق���وى 
للدم���وع مميتة”عل���ى نط���اق وا�ش���ع 
يف العا�شم���ة بغ���داد وم���دن جنوبي 
مقاط���ع  ع�ش���رات  وتوث���ق  الب���الد، 
الفيدي���و وال�ش���ور وال�شه���ادات التي 

ح�شلن���ا عليها، اإط���الق عنا�شر االأمن 
تل���ك القناب���ل بطريق���ة مبا�ش���رة على 
اأج�شاد املتظاهرين، ما ت�شبب بوقوع 
ع�ش���رات القتل���ى واجلرح���ى، وه���ي 
ه���ا م�شنوعة لتفريق  التي يفرت�س اأنَّ

املتظاهرين.
الت���ي  التحري���ر ببغ���داد،  يف �شاح���ة 
ت�ش���كل مرك���ز االحتجاجات،كم���ا يف 
ين، و�ش���ارع ال�شعدون،  �شاح���ة اخلالَّ
وبالق���رب  الرتك���ي،  املطع���م  وبناي���ة 
م���ن ج�ش���ر اجلمهورية، ال���ذي يعترب 
خ���ط ال�ش���د االأول ب���ني املتظاهري���ن 
وق���وات مكافحة ال�شغ���ب التي تقطع 
اجل�شر ملنع املحتجني من العبور اإىل 
املنطق���ة اخل�شراء الت���ي ت�شم معظم 
موؤ�ش�شات الدولة، جمع معد التحقيق 
ط���وال اأ�شبوعني، �شه���ادات لع�شرات 
املتظاهرين بينه���م ن�شطاء، ف�شاًل عن 
اأطب���اء يديرون مف���ارز طبية الإ�شعاف 

اجلرحى.
اأح���د املتظاهري���ن  اأحم���د،  م�شطف���ى 
الذي���ن تعر�ش���وا يف �شاح���ة التحرير 
اإىل اإ�شاب���ة مبا�ش���رة يف القدم بقنبلة 
غاز م�شيل للدموع، يقول يف �شهادته: 
لقناب���ل  م���ّرة  م���ن  اأك���رث  “تعر�ش���ت 
غ���از، املواد الكيمياوي���ة فيها ت�شعرك 
باختناق �شديد فال ت�شتطيع التنف�س، 
ال ميكن���ك اأن ت���رى م���ا حول���ك حي���ث 
ي�شع���ب علي���ك اأن تفت���ح عينيك،كاأنك 

متوت اأو يغمى عليك”.
يوؤك���د م�شطفى اأن���ه تعر�س يف ثالث 
م���ّرات لقناب���ل غ���از م�شيل���ة للدم���وع 
�شن���ة  “كان���ت  ال�شالحي���ة:  منتهي���ة 
انته���اء �شالحيته���ا ت�ش���ري اإىل الع���ام 
2014 وذل���ك يجع���ل �ُشمّيته���ا اأ�ش���د، 
لهذا فاإنَّ التعر�س لها خطري جدًا.. لو 
جاءت االإ�شابة يف الراأ�س اأو اجل�شد 

فاإنَّ النجاة تكون �شعبة”.
ال�شباب  م���ن  عدد  بنف�شي  “�شاه���دت 
القناب���ل  بتل���ك  �شه���داء  ي�شقط���ون 

خا�ش���ة عل���ى �شف���ة نه���ر دجل���ة قرب 
ج�شر اجلمهوري���ة، بع�شهم ا�شت�شهد 
الراأ����س،  يف  مبا�ش���رة  باإ�شاب���ات 
وبع�شه���م االآخر ب�شب���ب االختناق”. 
يتوق���ف م�شطفى لربهة وه���و ي�شع 
يديه عل���ى وجهه ثم ي�شي���ف بكلمات 
خمنوق���ة “كان���وا يتل���وون م���ن االأمل 
ث���م ي�شقط���ون عل���ى االأر����س و�ش���ط 
�شحابة م���ن الدخان املت�شاعد… هل 
هناك غ���از م�شيل للدم���وع يقتل بهذه 

الطريقة؟”.
���ار هو االآخر اأح���د �شحايا  �شج���اد جبَّ
قناب���ل الغ���از امل�شيل للدم���وع، �شارك 
يف التظاه���رات من���ذ انطالقه���ا بداية 

ت�شري���ن االأول/اأكتوب���ر 2019، وم���ا 
يزال حا�شرًا يقدم الدعم للمتظاهرين 
يف �شاح���ة التحري���ر وبناي���ة املطع���م 
الرتكي وج�شر اجلمهورية: “بح�شب 
م�شعف���ني  ومعلوم���ات  م�شاهداتن���ا 
نتوا�ش���ل معه���م، هنالك ثالث���ة اأنواع 
م���ن قناب���ل الغ���از امل�شي���ل للدم���وع: 
نوع ي�شبب االختن���اق، ونوع ي�شبب 
الغثي���ان والدوار، ون���وع ي�شبب فتح 
وه���ذه  بالع���ني،  الدمعي���ة  القن���وات 
االأن���واع جميعه���ا تعر�ش���ت لها خالل 
م�شاركاتي مع ال�شباب يف التظاهرات 

ويف اأكرث من مكان”.
ي�ش���ري �شج���اد اإىل اأن اأخط���ر م���ا يف 

االأمر هو اإطالق تلك القنابل “بطريقة 
اأفقية ومبا�ش���رة باجتاه املتظاهرين، 
مت�شائ���اًل “مل���اذا اأغل���ب االإ�شابات يف 
الراأ�س واجل���زء االأعلى من اجل�شم”، 
وي���ردف “ه���ل يري���دون قتلن���ا.. م���ا 
ت�شتعم���ل  القناب���ل  تل���ك  اأنَّ  نعرف���ه 
لتفري���ق املتظاهري���ن ال لقتله���م. اأن���ا 
اأح���د الذي���ن اأُ�شيب���وا بقناب���ل الغاز، 
وكانت اإ�شابتي يف قدمي، وتعر�شت 

لتجربة �شيئة وخطرة لعدة اأيام”.
يف �شاحة التحري���ر، التي ت�شهد على 
مدار ال�شاع���ة تظاهرات واعت�شامات 
�شحاي���ا،  و�شق���وط  مفتوح���ة، 
تق���دم  دائم���ة  طبي���ة  تتمركزمف���ارز 
االإ�شعافات االأولية واخلدمات الطبية 

للمتظاهرين.
ع���ن  الطبيب���ات  اإح���دى  �شاألن���ا 
م�شاهداته���ا امليداني���ة، وافق���ت عل���ى 
التح���دث �شريطة اأال نذك���ر ا�شمها يف 
التحقيق خوف���ًا على م�شتقبلها املهني 
كونها موظف���ة يف اإحدى م�شت�شفيات 
العا�شم���ة بغ���داد، لكنَّها ومن���ذ بداية 
االحتجاجات يف اخلام�س والع�شرين 
م���ن ت�شري���ن االأول/اأكتوب���ر تتواجد 
يف �شاح���ة التحري���ر وعلى م���دار 14 
�شاعة مع اأطباء اآخرين لتقدمي العالج 

للمتظاهرين.
تقول الطبيبة: “لقد تعر�شت �شخ�شيًا 
لالإ�شاب���ة بقنبلة غ���از م�شيل للدموع، 
اأُلقيت على املف���رزة الطبية، بينما كنا 
ن�شع���ف املتظاهري���ن امل�شابني، كانت 
االأعرا�س �شدي���دة االأمل، حيث ترتفع 
درج���ة ح���رارة اجلل���د ب�ش���كل كب���ري، 
العين���ني وتفق���د  وتت�شن���ج ع�ش���الت 
القدرة عل���ى فتحهما ب�ش���كل طبيعي، 
وبالن�شب���ة يل �شاع���دين زمالئي على 
فت���ح عين���يَّ بالقوة من اأج���ل اإعطائي 
 Hyfresh/فري����س ه���اي  قط���رة 
وبقي���ت 15 دقيق���ة اأعاين اآالم���ًا قوية 
يف  الطبي���ة  "املف���ارز  العين���ني".  يف 

�شاح���ة التحرير وم���ا حولها يف خطر 
دائم" توؤك���د الطبيبة، وت�شيف: "يف 
اأي���ة حلظ���ة ميك���ن اأن ت�شق���ط علين���ا 
قناب���ل غ���از م�شي���ل للدم���وع اأو حتى 
ر�شا����س ح���ي، املف���ارز مك�شوفة يف 
ال�شوارع، ومنت�شرة ال�شتيعاب العدد 
الكب���ري من اجلرح���ى، لك���ن ال �شمان 
ل�شالمة االأطب���اء، نحن هنا يف �شاحة 
حرب، هك���ذا تتعام���ل معن���ا االأجهزة 

االأمنية”.
الث���اين/ ت�شري���ن  م���ن  ال�شاب���ع  يف 

حماولت���ه  وخ���الل   2019 نوفم���رب 
اإ�شعاف امل�شابني على ج�شر ال�شهداء 
ببغ���داد، ُقتل الطبيب عبا�س علي قائد 
املف���رزة الطبية يف �ش���ارع الر�شايف، 
واأ�شيبت طبيبة كانت معه، وا�شتطعنا 
احل�ش���ول على ت�شجيل م�شور يوثق 
حلظة مقتل الطبيب عبا�س وحماولة 

املتظاهرين اإ�شعافه.
يف  اآخ���ر  طبي���ب  �شميِّل،وه���و  عل���ي 
املفارز الطبية ل�شاحة التحرير،يحذر 
م���ن خماط���ر بع����س نوعي���ات قناب���ل 
الغ���از امل�شي���ل للدم���وع امل�شتخدم���ة: 
“ه���ذه النوعي���ة من الغ���از ت�شتخدم 
الع�شكري���ة، ولي����س يف  املع���ارك  يف 
اإنَّ  ال�شلمية”.ويق���ول  التظاه���رات 
ُتطل���ق حتتوي مواد  “القناب���ل التي 
ية، وا�شتن�شاقها بكميات  كيماوية �ُشمَّ
كبرية يوؤدي اإىل ت�شنجات يف اجلهاز 
ي�شب���ب  مم���ا  والع�شل���ي  التنف�ش���ي 

الوفاة”.
وي�شي���ف “يف املف���رزة الطبي���ة التي 
ثالث���ة  وف���اة  �شه���دُت  فيه���ا  اأتواج���د 
ا�شتن�شق���وا  اأن  بع���د  متظاهري���ن 
جرع���ات كبرية من الغ���از حتت ج�شر 
اجلمهوري���ة، وم���ن مل يته���دده خط���ر 
اله�شم���ي  جه���ازه  تعر����س  امل���وت 
لل�ش���رر اأو توقفت بع�س اأع�شائه عن 

العمل”.
وي�ش���ري دكتور �شمي���ل اإىل اأنَّ اخلطر 
يتهدد الكوادر الطبية اأي�شًا:”تعر�شنا 
طويل���ة  لف���رتات  الغ���از  ال�شتن�ش���اق 
وج�ش���ر  التحري���ر  �شاح���ة  يف  هن���ا 
اجلمهورية و�شاحة اخلالين و�شاحة 
الن�ش���ر، فدخ���ان القناب���ل ال ينقط���ع، 
ونح���ن االأطب���اء نتعر����س لالإ�شاب���ة 
مثلم���ا املتظاهري���ن، اجلمي���ع هنا يف 
خط���ر دائ���م”. ويعتقد الدكت���ور علي 
���الأنَّ “تعتيم���ًا كبريًايح���دُث فيما  �شميِّ
يخ����س اأع���داد ال�شحاي���ا واجلرح���ى 

الذين ي�شقطون بتلك القنابل”.
تتطاب���ق رواي���ات بقي���ة ال�شه���ود من 
املتظاهري���ن واالأطب���اء وال�شحفيني، 
الذي���ن التقاه���م فري���ق التحقي���ق، مع 
ال�شهادات التي جرى توثيقها يف هذا 
التحقي���ق، ومت احل�ش���ول على �شور 
ومقاطع فيدي���و ملتظاهرين تعر�شوا 
د  الإ�شاب���ات مبا�ش���رة يف الراأ�س.وزوَّ
ب�شاح���ة  الطبي���ة  املف���ارز  يف  اأطب���اء 
التحرير، فريق التحقيق، بالعديد من 
�شور االأ�شعة ال�شينية ل�شحايا قنابل 
الغاز امل�شيل للدموع، وتظهر جميعها 
تلك القناب���ل وقد انغر�ش���ت يف راأ�س 
ال�شحية وت�شببت بته�ّشم اجلمجمة.

�شورة اأ�شعة مقطعية تظهر ا�شتقرار 
قنبل���ة غاز م�شيل���ة للدم���وع يف راأ�س 
متظاه���ر عراق���ي ببغ���داد، ال�ش���ورة 
ح�شلن���ا عليه���ا م���ن اأح���د االأطباء يف 

املفارز الطبية ل�شاحة التحرير
 ،2019 االأول  ت�شري���ن   31 يف 

اأ�شدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا 
بعن���وان: “العراق: وق���وع جمموعة 
من االإ�شابات ال�شنيعة املميتة ب�شبب 
اخ���رتاق قناب���ل غ���از جدي���دة م�شيلة 
للدم���وع جماج���م املحتج���ني” ذكرت 
ال�شن���ع  ال�شربي���ة  القناب���ل  اأن  في���ه 
 Sloboda شلوبودا ت�شات�شاك اإم�(
Ĉaĉak M99-  99( وقنابل غاز 
 )M651 –  651 م�شي���ل للدموع )اإم
 )M713   713 )اإم  دخ���ان  وقناب���ل 
امل�شنَّعة يف اإي���ران تقتل املتظاهرين 

يف العراق.
وفق���ًا ملنظم���ة العف���و الدولي���ة هن���اك 
منوذجان من القنابل هما امل�شوؤوالن 
ب���ني  املميت���ة  االإ�شاب���ات  ه���ذه  ع���ن 
�شف���وف املتظاهرين هما: 40 مم من 
طراز اإم 99 اإ�س )M99s( ال�شربي، 
�شلوب���ودا  �شرك���ة  �شّنعت���ه  ال���ذي 
)Sloboda Čačak( ت�شات�ش���اك 

نوفوتي���ك  بلق���ان  �شرك���ة  ووّزعته���ا 
)Balkan Novotech( و�شركة 
 )Yugoimport(يوغو اإنب���ورت
)LV( وقنابل 40 مم من نوع اإل يف

م���ن بينها قنابل غاز م�شيل للدموع اإم 
651M651، وقناب���ل دخان اإم 713   
ال�شناعات  منظمة  �شنع  M713من 

الدفاعية االإيرانية.
الغ���از  قناب���ل  معظ���م  عك����س  “عل���ى 
ت�شتخدمه���ا  الت���ي  للدم���وع  امل�شي���ل 
اأنح���اء  جمي���ع  يف  ال�شرط���ة  ق���وات 
الع���امل، يت���م ت�شميم هذي���ن النوعني 
الع�شكري���ة  القناب���ل  غ���رار  عل���ى 
الهجومية امل�شممة للقتال. وقد وجد 
بح���ث اأجرت���ه منظمة العف���و الدولية 
اأنه نظرًا لوزنها وتركيبها، فاإنها اأكرث 

خطورة بكثري على املحتجني”.
الدولي���ة  العف���و  تقري���ر  بح�ش���ب 
للدم���وع  امل�شي���ل  الغ���از  قناب���ل  ف���اإنَّ 
قب���ل  م���ن  امل�شتخدم���ة  النموذجي���ة 
ال�شرطة يف اأنحاء العامل، والتي يبلغ 
قطرها 37 مل���م، تزن ما بني 25 و50 
غرامًا، وتتكون من عدة عبوات اأ�شغر 
تنف�شل وتنت�شر على م�شاحة ما. ويف 
املقاب���ل، تتاأل���ف القناب���ل الع�شكري���ة 
ال�شربية واالإيراني���ة امل�شتخدمة من 
قب���ل الع�شكر والتي يبل���غ قطرها 40 
ملم، واملوث���ق ا�شتخدامها يف بغداد، 
م���ن �شبيكة ثقيلة واح���دة، وهي اأثقل 
وزنًا بنح���و 10 اأ�شعاف، وتزن 220 
اإىل 250 غرام���ًا. �شارة لي���ا ويت�شن، 
يف  االأو�ش���ط  ال�ش���رق  ق�ش���م  مدي���رة 
هيوم���ن رايت�س ووت����س ذكرت خالل 
اإفادته���ا يف التقري���ر اأن ع���دد القتل���ى 
املرتفع خ���الل التظاهرات يف العراق 
قناب���ل  اأ�شابته���م  اأ�شخا�ش���ًا  ي�شم���ل 
الغ���از امل�شي���ل للدم���وع مبا�ش���رة يف 
روؤو�شهم،وي�ش���ري الع���دد اإىل وج���ود 
من���ط ب�ش���ع واأنَّ االأمر لي����س حوادث 
معزولة،لذا “ينبغ���ي اأن يكون جميع 
�شركاء العراق العامليني وا�شحني يف 

اإدانتهم”. 
وقالت ويت�ش���ن: “بالنظر اإىل تاريخ 
العراق احلافل باال�شطرابات املدنية 
والتدريب الدويل لي�س فقط للعمليات 
الع�شكرية واإمنا اأي�شًا لل�شيطرة على 
احل�شود، ينبغي لل�شلط���ات العراقية 
جم���اين  ت�شري���ح  عل���ى  حت�ش���ل  اأال 
امل�شي���ل  الغ���از  ا�شتخ���دام  الإ�ش���اءة 
للدم���وع ك�ش���الح قاتل بداًل م���ن كونه 

طريقة لت�شتيت احل�شود”.

مل يكن يحمل غري علم العراق، لكنهم قتلوه 
حكايا املوت يف �شاحات االحتجاج.. القتل بقنابل الغاز 

امل�شيل للدموع والر�شا�ص احلي 
ِهَد خالل التظاهرات ال�سلمية، اأخ ح�سن وح�سني وحممد، وتقام  تزفُّ ع�سائر حجام �سهيدها البطل "عبا�ص داخل حبيب" الذي ا�سُت�سْ
الفاحتة يف ح�سينية جعفر الطيار يف حي التجار اعتباراً من 2019/11/5  ُكِتب هذا العزاء على الفتٍة �سوداء ما تزال معلقًة اإىل جانب 

العلم العراقي على جدار بيت عائلة عبا�ص يف مدينة ال�سطرة التابعة ملحافظة ذي قار جنوبي العراق، وُت�سرُّ العائلة على اإبقاء 
الالفتة معلقًة اإىل حني حتقيق املطالب التي ُقِتَل من اأجلها عبا�ص.

يف املفرزة الطبية التي اأتواجد فيها �سهدُت وفاة ثالثة 
متظاهرين بعد اأن ا�ستن�سقوا جرعات كبرية من الغاز حتت ج�سر 

اجلمهورية، ومن مل يتهدده خطر املوت تعر�ص جهازه اله�سمي 
لل�سرر اأو توقفت بع�ص اأع�سائه عن العمل



 ما�ص القي�سي

نزيف دم متو�سل وحاالت اختناق 
يومية ت�سهدها �سوارع بغداد 

واملحافظات اجلنوبية املنتف�سة 
عند مناطق وج�سور ات�سمت بطابع 

االحتجاج ال�سلمي لثوار ت�سرين 
املجيد، كيف لنا اإيقاف �سيل الدم  

وانقاذ ما تبقى من ال�سحايا من 
املدنيني واالأبرياء ونحن جند 

الكادر الطبي املخت�ص باإ�سعافهم 
َمن لبى نداءهم معر�ص هو االآخر 

لتهديد ق�سري متع�سف، من لدن 
قوات مكافحة )ال�سعب( وميلي�سيات 

االأحزاب الفا�سدة؟!.  

 خيم���ة اإ�شعاف���ات اأولي���ة اأ�ش�ش���ت للت�شام���ن م���ع 
الثوار منذ بدء احل���راك ال�شلمي يف  25 ت�شرين 
املن�ش���رم،  بداًل من  التزام ال�شم���ت الذي متتهنه 
بع����س امل�شت�شفي���ات اخلا�ش���ة واحلكومي���ة على 
ح���د �ش���واء ، اإذ قالت الدكت���ورة امل�شعفة :" قررنا 
اأن���ا وزميلي ولع���دم تع���اون امل�شفى ال���ذي نعمل 
فيه مع جرح���ى التظاه���رات يف التحرير على اأن 
نوؤ�ش����س مف���رزة طبي���ة م�شتقل���ة ق���رب التحرير" 
وعن امل���واد ال���الزم توفرها يف اأي مف���رزة تقول 
:" نح�ش���ل عل���ى دعم من خ���الل تربع���ات يقدمها 
اإلين���ا اأطب���اء وغريه���م م���ن خ���ارج امل�شف���ى ومن 
اجلالي���ة العراقية املقيم���ة يف اخلارج". وت�شيف 
به���ذا ال�ش���اأن :" نح���ن  هن���ا جمموع���ة مع���ارف 
املف���رزة  اإدارة  عل���ى  بالتن���اوب  نعم���ل  وزم���الء، 
واإ�شع���اف حاالت االختن���اق واال�شاب���ات القابلة 
للع���الج هن���ا  ح�ش���ب ما يتوف���ر لدينا م���ن مواد". 
وبع���د غي���اب ع�شر اأي���ام ب�شب���ب اإ�شابة ت���كاد اأن 
تك���ون قاتلة، تعود الدكت���ورة الثائرة اىل ميادين 
التظاه���ر الإ�شع���اف جرح���ى اخل���الين وال�شن���ك 
قائلة :" لق���د اأ�شبت بطلق دخاين ومطاطي اأثناء 

اإ�شعايف الأحد اجلرحى ق���رب ج�شر االأحرار، ومل 
ا�شتيقظ واأ�شعر مبا ي���دور من حويل اإال واأنا يف 
م�شت�شف���ى الكرام���ة حيث انق���ذوين" م�شرية اىل 
كونه���ا تعر�ش���ت الإ�شابت���ني احدهما كان���ت قنبلة 
دخانية �شقطت بالقرب منه���ا، اأ�شابتها بال�شظايا 
املتطاي���رة، واالأخرى  طلقة مطاطي���ة اأ�شيبت بها 

مبا�شرة يف منطقة الظهر.
التهدي���د  م���ن  لن���وع  تعر�شه���ا  احتمالي���ة  وع���ن 
 ": تق���ول  الكرام���ة  م�شت�شف���ى  يف  وامل�شايق���ات 
حقيق���ة مل اأتعر����س الأي تهدي���د يف امل�شفى ولكن 
اأنا قمت باإعطاء ا�ش���م وهمي يل احرتازًا وجتنبًا 
الأي خط���ر قد يالحقن���ي، واأخربتهم باأنني اأ�شبت 
بال�شدفة ول�شت م�شعفة اأو ما �شابه" موؤكدة على 
اأنه���ا تعر�ش���ت لتهدي���دات خارج امل�شف���ى من قبل 
اأحدهم ع���رب هاتفها اخلا����س بقوله���ا:" قبل اأيام 
وبع���د عودتي و�شفائي م���ن اال�شابات تت�شل بي 
فت���اة جمهولة الهوية تخربين مبعلومات حقيقية 
عني وعن املفرزة،  وته���ددين بلغة وا�شحة، باأن 
علي مغادرة املفرزة ح���ااًل واإال هناك جهة �شتقوم 
باختط���ايف". وم���ن ب���اب ال�شدف���ة جلاأن���ا اإليه���ا 
لننق���ل لل���راي العام  ق�شة وحكاي���ة اأحد م�شعفات 
جرح���ى التظاهر ال�شلمي، حني تعر�شت للتهديد، 
وبه���ذا ال�ش���دد تق���ول:" كن���ت خائفة منك���م، فقد 

تزام���ن ح�شوركم و�شوؤالك���م عني يف اليوم الذي 
تعر�ش���ت في���ه للتهدي���د املبا�ش���ر". وع���ن اأحداث 
مماثلة م���ن عملي���ات ترهيب واختط���اف تخربنا 
:" قب���ل عدة اأيام هن���اك طبيبة م�شعفة تابعة الأحد 
املف���ارز الطبية املجاورة لنا قام���وا بخطفها، وقد 
تعر�ش���ت لعملي���ة ترهي���ب حي���ث حلق���وا راأ�شه���ا 
ب�شكل كامل واأعادوها كن���وع من التهديد والردع 
لتتجنب موا�شلة العمل يف اإ�شعاف املتظاهرين" 
ون���وع �شافر اآخ���ر من املن���اورات التي حتدث من 
جان���ب قوات مكافح���ة ال�شغب، اإذ تق���ول :" هناك 
م�شاوم���ة،  بعملي���ات  ترتب���ط  اختط���اف  ح���االت 
فعل���ى �شبي���ل املثال مت اختط���اف اأح���د امل�شعفات 
من قب���ل القوات، وقد �شاوم���وا عليها بفك اأ�شرها 
مقاب���ل �شب���ع متظاهري���ن م���ن ال�شب���اب! اأو بديل 
ع���ن  مئات الدوالرات !!". حكاي���ات مرعبة ت�شري 
اىل اختط���اف م�شعف���ني ون�شط���اء وتقييدهم عند 
اجل�ش���ور الأيام وتركه���م دون غذاء  حت���ى اإ�شعار 
اآخر، اإذ تقول :" يخطفوهم  دون رحمة، وقد يلبي 
عط�شهم ع�شكري �شريف بت�شرف فردي �شري من 

قبل���ه"!. اأم���ا عن احل���االت االإ�شعافي���ة التي تقوم 
املفرزة بعالجه���ا وانقاذها تقول :" كنا �شابقًا يف 
اأول االأح���داث يف اخلن���دق، حي���ث املناورات بني 
الطرف���ني اإذ كن���ا نخ�ش���ر اجلرحى حت���ت ال�شغط 
املتوا�ش���ل، فقد فقدن���ا اأحدهم  لالأ�ش���ف مل نتمكن 
من اإ�شعافه و ا�شت�شهد على الفور" وتعقب قائلة: 
" بينما، هنا قرب التحرير ت�شلنا حاالت نحاول 

قدر االإمكان اإ�شعافها".
اأح���د  يف  الرئي����س  عمله���ا  ع���ن  ت�ش���رب  طبيب���ة 
امل�شت�شفي���ات احلكومية التابعة ل���وزارة ال�شحة 
قائل���ة :" اأن���ا وجمي���ع الزم���الء هن���ا يف مفرزتنا 
م�شرب���ون عن الدوام، ف���اإن داومنا، من �شي�شعف 
اإخوتنا اجلرحى وينقذهم ؟!" منوهة اىل حدوث 
ا�شب���ه مبج���زرة قبل اأي���ام قرب ال�شن���ك واالأحرار 
قائلة :" بالكاد من���الأ حقائبنا مبواد االإ�شعافات و 
ن�شرع الإنقاذ امل�شابني ثم نعود مللئها مرة اأخرى". 
اإذ تت�شم���ن عملي���ات االإ�شع���اف االنق���اذ املبدئ���ي 
م���ن االختناق والن���زف بينما يتم نق���ل االإ�شابات 
اخلط���رية اىل امل�شت�شفي���ات القريب���ة بقولها:" ال 

ميكن لنا هنا ترميم واإجراء اأي عمل جراحي ولو 
كان ب�شيطًا الأن اجل���و ملوث وهذا االأمر غاية يف 

اخلطورة، ونحن نتجنب ذلك ". 
خط���ورة تالح���ق االأطب���اء امل�شعف���ني اأينما ومتى 
االحتج���اج  �شاح���ات  م���ن  بالق���رب  وج���دوا  م���ا 
اأو خط���وة بخط���وة م���ع املتظاهري���ن ال�شلمي���ني 
بقوله���ا:" اأ�شبحنا منار�س عملن���ا غالب االحيان 
دون ارت���داء ال���زي اخلا����س )ال�شدري���ة( وكذلك 
كاأطب���اء  لهويتن���ا  املع���رف  )الب���اج(  حم���ل  دون 
خوف���ًا م���ن اختطافن���ا اإذ نالحظ وج���ود مند�شني 
يقومون بالتقاط ال�شور لنا ون�شرها عرب و�شائل 
التوا�ش���ل".   اأي وط���ن ذاك الذي يهاب فيه املوت 
م���ن امل���وت، وتت�شبث فيه احلي���اة باحلياة، بينما 
يول���د بني نزاعاته من يح���ارب املوت املطبق على 
اأنفا����س االأح���رار الثائرين من اأبط���ال وم�شعفني 
منا�شري���ن، بكل �شمود وعزم وكربياء. اإنه وطن 
الع���راق اجلدي���د الذي نبح���ث عنه من ب���ني بقايا 
ركام االأم�س ب�شدورنا العارية النازفة، لرناه حرًا 

م�شتقاًل عزيزًا يف احلا�شر القريب باإذن الله.  
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حكاية متظاهرة

 متابعة/ االحتجاج

قال مدير �شحة ذي قار عبداحل�شني 
اجلاب���ري اأن ع���دد �شحاي���ا اليوم 
و�شل اإىل 7 قتلى على االأقل ف�شاًل 

عن �شقوط العديد من اجلرحى.
قتل���ى   7“ اإن  اجلاب���ري  واأك���د 
اأح���داث  عل���ى االأق���ل �شقط���وا يف 

التظاهرات، و76 جريحًا”.
واأعل���ن قائ���د �شرطة ذي ق���ار الذي 
كلف���ه عبداملهدي باملهم���ة قبل اأيام، 
ا�شتقالته من املن�شب، بعد �شاعات 
على اإعالن عبداملهدي نف�شه تقدمي 

ا�شتقالته.
من جهة اخرى ظهر قائد �شرطة ذي 
قار حممد القري�ش���ي )ابو الوليد( 
يف فيدي���و، وه���و يح���اول اإقن���اع 
مل  باأن���ه  املحافظ���ة  �شحاي���ا  ذوي 
ُي�شدر اأي اأوامر بقتل املتظاهرين، 
بعد اأن �شهدت املحافظة “جمزرة” 
عل���ى  �شاب���ًا   50 ذه���ب �شحيته���ا 
االأقل، حيث اأظهرت م�شاهد فيديو 
ق���وات م�شلح���ة وه���ي تنت�ش���ر يف 
�شوارع املدين���ة وترمي من نريان 
اأ�شلحته���ا الر�شا�ش���ة ب�شكل مبا�شر 

على اجلموع.
واأق�ش���م ابو الولي���د “ب�شرفه” يف 
فيدي���و اطلعت عليه اإن���ه مل ي�شدر 
�ش���د  الن���ار  باإط���الق  اأوام���ر  اأي 
املتظاهري���ن، موؤكدًا ان���ه ال يعرف 
هوية الق���وة التي اأر�شله���ا رئي�س 
الوزراء امل�شتقيل عادل عبداملهدي، 

واأنه كان يعتقد اأنها ُمكلفة بحماية 
�شجن احلوت.

وخالل حديث اب���و الوليد، قاطعه 
ح�ش���ني  العب���ودة،  قبيل���ة  زعي���م 
اخليون، راف�ش���ًا التربيرات التي 

�شاقها اأبو الوليد.
ووجه اخليون خطابه الأبو الوليد 
بالق���ول “كي���ف مُيك���ن اأن تدخ���ل 

ق���وة م���ن خ���ارج ذي ق���ار، وتقتل 
ابناءن���ا ث���م يغادر قائده���ا بطائرة 
خ���الل �شاع���ات”. يف اإ�ش���ارة اإىل 
ال���ذي  ال�شم���ري،  جمي���ل  الفري���ق 
كلف���ه عبدامله���دي باالإ�ش���راف على 
امللف االمن���ي يف ذي قار االربعاء 
الث���اين  ت�شري���ن   27( املا�ش���ي 
2019( لتب���داأ مع و�شوله اأعنف 

موج���ة قمع �شد املتظاهرين، غادر 
على اإثرها ال�شمري م�شتقاًل طائرة 
اإىل جه���ة جمهول���ة وفق م���ا ذكرت 

امل�شادر االأمنية.
ت�شري���ن  م���ن  ع�ش���ر  الث���اين  ويف 
وزي���ر  واف���ق  احل���ايل،  الث���اين 
الداخلي���ة يا�ش���ني اليا�ش���ري عل���ى 
طل���ب اإعف���اء قائ���د �شرط���ة ذي قار 

ال�شعي���دي  الوه���اب  عب���د  حمم���د 
من من�شب���ه، واأ�شدر اأم���ًرا اإداريًا 
بتعي���ني اللواء الركن حممد زيدان 
القري�ش���ي املكن���ى ب�)اأب���ي الوليد( 
بداًل عنه”، ليقدم االخري ا�شتقالته 
م�ش���اء ام����س اجلمعة  بع���د دقائق 
تق���دمي  عبدامله���دي  اإع���الن  عل���ى 

ا�شتقالته.

طبيبة تتحدى تهديدات االختطاف وتنا�شل في اإ�شعاف الم�شابين 
بعد اأن نفدت من اإ�شابتها

 
نعاتب َمن يارب؟ الوقت �شيٌق
وهذي �شحايانا بحقلك تنبُت

فهل كان هذا املوت و�شمًا نق�شَته؟
اأِم النا�س �شهوًا من يديك ت�شتتوا؟
وكيف �شنعَت النا�س من اأي طينٍة
وقلَت لهم موتوا هناك اأو ا�شمتوا

�شمتنا ومتنا، ثم قلنا لعله
�شيم�شك اإزميل احلياة فننَحُت

ولكننا متنا كثريًا، مالِئٌك
تنوح، واأخرى من �شنيعك ت�شمُت

فكيف اذا ا�شتولت على الروح دمعٌة
وغنَّت، وطفٌل يف املواويل ميُت

اذًا كل �شيٍء يف جمازك تائٌه
وكل احتماالت ال�شياع �شتثبُت

وكل �شماء ال ترانا غريبٌة
واأغرب منها من يرانا وي�شمُت

نعاتب َمن ؟ 
 عارف ال�ساعدي

 متابعة االحتجاج 

ن�ش���ر اأح���د م�شتخدمي موق���ع الفي�شب���وك، �شورة 
الأح���د �شحاي���ا االحتجاج���ات يف مدين���ة النج���ف، 

�شائاًل متابعيه اإن كان اأحدهم يعرف هويته.
وق���ال �شاح���ب املن�ش���ور ويدع���ى مه���دي حميدي 
هادي، اإن ال�شاب القتيل لي�س لديه هوية وال هاتف 
واإنه فارق احلياة قرب ما يعرف يف مدينة النجف 

مبج�شرات ثورة الع�شرين.
وكانت املفاج���اأة اأن اأول تعليق عل���ى املن�شور جاء 

من �شخ�س يقول اإنه والد ال�شاب ال�شحية.
وكت���ب ذل���ك ال�شخ�س ويدعى عب���د االأمري اأبو ليث 

يف تعليقه: "هذا ابني مهدي".
واأثار تعليق اأبو ليث عا�شفة من الردود املتعاطفة 
واملعزي���ة، وع���رّب كث���ري م���ن املعّلقني ع���ن �شعوبة 

موقف كهذا.

وق���ال بع�شه���م اإنه حل���دث َيفُطر القل���ب اأن يتعرف 
اأب عل���ى مقت���ل ابن���ه عن طري���ق مواق���ع التوا�شل 

االجتماعي.
وحظ���ي املن�ش���ور االأ�شلي باأكرث م���ن األفي تعليق، 
وكذل���ك بل���غ ع���دد املتفاعل���ني م���ع تعلي���ق الوال���د 
املفرت����س لل�شحية اأكرث من األف���ني من م�شتخدمي 

في�شبوك.
ومت ت���داول املن�ش���ور االأ�شل���ي الباح���ث عن هوية 
ال�ش���اب ال�شحية، ورد اأب���و ليث، ب�شكل وا�شع جدًا 
ع���رب النا�شط���ني العراقي���ني يف مواق���ع التوا�ش���ل 

االجتماعي.
وعا�ش���ت البالد  ي���وم اأم����س االأول  اخلمي�س اأكرث 
االأيام دموية من���ذ اندالع االحتجاجات يف ت�شرين 
االأول  حيث قتل 50 �شخ�شًا يف حمافظتي النجف 
وذي ق���ار واأ�شيب 395 بر�شا�س االأجهزة االأمنية 

وامللي�شيات ، ح�شب امل�شادر الطبية.

اأب يتعرف على جثة ابنه املقتول مبجزرة النجف 
من خالل موقع الفي�شبوك "هذا ابني مهدي"

اأبو الوليد: ال اأعرف القوة التي اأر�سلها عبداملهدي وقتلت املتظاهرين"! 

ماكنة القتل م�شتمرة يف ذي قار: مدير ال�شحة يتحدث عن 7 �شحايا على االأقل!
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عامر موؤيد

ال تهداأ املبادرات 
التطوعية من قبل 
املحتجني يف �ساحة 

التحرير، فاأقامت 
يومية ن�ساأت من رحم 
االحتجاج لرتى النور 

يف خيم االعت�سام.
خيمة �سينما الثورة 

م�ستمرة بعر�ص 
اأفالمها ب�سكل يومي 
بينما خيمة اأخرى 

تناق�ص القوانني 
العراقية بوجود 

االأكادمييني بغية 
الو�سول لقوانني 

اأف�سل يف املرحلة 
املقبلة0

�شاح���ة  ع���ن  يغ���ب  مل  ال�شع���ر 
االحتج���اج، وكذل���ك الر�شم فنفق 
والي���وم  مث���ال  خ���ري  ال�شع���دون 
جمي���ع الر�شام���ني يتج���ه �ش���وب 

�شارع الر�شيد الإعادة تاأهيله.
اأن  اأرادوا  امل�شرح���ي  ال�شب���اب 
يف  موؤث���ٌر  �ش���وٌت  له���م  يك���ون 
االحتجاج العراقي فقرروا اإن�شاء 
خيم���ة م�ش���رح التحري���ر والت���ي 
امل�شرحي���ة  العرو����س  �شتق���دم 

ب�شكل يومي.
كحي���ل خال���د- خم���رج م�شرح���ي 
واأح���د امل�شاهمني باإن�شاء اخليمة 
يق���ول يف ت�شريح ل"االحتجاج" 
اإن "اله���دف م���ن اإن�ش���اء م�ش���رح 
التحرير هو للعرو�س امل�شرحية 

ب�ش���كل يوم���ي وكذل���ك الن���دوات 
والور�س"0 

واأ�شاف اإن "العرو�س امل�شرحية 
�شتبداأ بعد املغرب وب�شكل يومي 
حي���ث �شتك���ون اخليم���ة مفتوحة 
دون  املخرج���ني  جمي���ع  اأم���ام 

ا�شتثناء"0
خال���د ال���ذي يتواج���د من���ذ بداية 
االحتج���اج يف �شاح���ة التحري���ر 
ج���اء  اخليم���ة  "فت���ح  اإن  يق���ول 
بتربعات ذاتية من قبل املخرجني 
ع���ن  ع���رّب  واجلمي���ع  والفنان���ني 

فرحه بهذه اخلط���وة"0 وبني اأن 
"عرو����س مون���دو درام���ا �شتقام 
ب�ش���كل يومي لفنان���ني كبار حيث 
طلبوا امل�شاهمة يف اإجناح خيمة 
م�شرح التحرير والعمل امل�شرتك 
ه���و اأ�شا����س للنج���اح"0 واختتم 
خال���د حديث���ه قائ���اًل اإن "اله���دف 
م���ن اإن�ش���اء اخليمة الإدام���ة زخم 
االحتجاج ال�شلم���ي حتى حتقيق 
املطال���ب امل�شروعة التي خرج من 

اأجلها ال�شعب"0
ل���ن يقت�ش���ر عم���ل اخليم���ة عل���ى 

تق���دمي العرو����س امل�شرحية فقط 
اأو الن���دوات الت���ي �شترتكز حول 

امل�شرح العراقي. 
ور�شات تدريبية لطالب املدار�س 
وم���ن يرغ���ب ف�ش���اًل ع���ن م�شرح 
ال�شارع ومبختلف مناطق �شاحة 
التحرير �شيكون م���ن �شمن عمل 

خيمة م�شرح التحرير.
با�ش���م الطي���ب - ممث���ل وخم���رج 
ت�شري���ح  يف  يذك���ر  م�شرح���ي 
يف  "العم���ل  اإن  ل"االحتج���اج" 
خيم���ة م�ش���رح التحري���ر �شيكون 

على مدار ال�شاعة "0
واأ�ش���اف الطيب اأن "يف ال�شباح 
�شتك���ون هن���اك ور����س تدريبي���ة 
ف�شاًل ع���ن بروف���ات للم�شرحيات 
الت���ي �شتقدم ومع حل���ول الظالم 

�شتعر�س االأعمال امل�شرحية"0
وب���ني اأن���ه مبج���رد االع���الن ع���ن 
اإن�ش���اء خيم���ة م�ش���رح التحري���ر 
ط���الب  م���ن  لن���ا  طلب���ات  ج���اءت 

اإعدادي���ة يرغبون بالت���دّرب على 
التمثي���ل امل�شرح���ي و�شيكون لهم 

جدول للتدريبات"0 
"العرو����س  اأن  اىل  واأ�ش���ار 
امل�شرحية ل���ن يكون ممثلوها من 
امل�شرحي���ني فق���ط ب���ل �شي�ش���ارك 
املتظاه���رون كذلك بع���د تدريبهم 
امل�شارك���ة  ف���اإن  وبالتاأكي���د 

اختيارية"0

وزاد الطيب اأن عرو�شًا م�شرحية 
جمموع���ة  �ش���كل  عل���ى  �شتق���دم 
تنطل���ق م���ن اخليم���ة وتعر�شه���ا 
بني النا�س يف �شاحة التحرير اأو 
ج�شر اجلمهورية اأو ج�شر ال�شنك 

وب�شكل يومي اأي�شًا"0 
واأ�ش���ار اىل اأن التفاعل كان كبريًا 
ب���ني جيلن���ا امل�شرح���ي واالأجيال 
امل�شرحية التي �شبقتنا حول فتح 
خيمة م�ش���رح التحرير و�شيكون 
التواجد فيها كبريًا من قبل جميع 
امل�شرحيني الأن الهدف هو اإجناح 

الثورة"0
وباالرتباط مع االحتجاجات فاإن 
منظمة العفو الدولي���ة اأكدت اأنها 
تدي���ن اجلرائ���م الوح�شي���ة الت���ي 
نفذته���ا الق���وات احلكومية بحق 
النا�شري���ة  يف  الُع���ّزل  املدني���ني 

باإ�شتخدام الذخرية احلية.
توؤك���د املنظم���ة اأن فريقها الرقمي 
حتق���ق م���ن �شح���ة الفيديوه���ات 
الت���ي تناقلتها و�شائ���ل التوا�شل 
االجتماع���ي الت���ي تثب���ت ت���ورط 
اجلنود بقتل املدنيني العزل وهم 

يفرون من اإطالق النار.
الوح�ش���ي  الهج���وم  اأن  وبين���ت 
ال���ذي ُنِف���ذ يف النا�شري���ة اأم����س 
هو االأح���دث يف �شل�شلة االأحداث 
الق���وات  قام���ت  حي���ث  املميت���ة، 
االأمنية العراقي���ة مبمار�شة عنف 
مروع �شد املتظاهرين ال�شلميني 
اىل حد كبري، ويج���ب اأن يتوقف 
حم���ام ال���دم ه���ذا وعل���ى املجتمع 
ال���دويل اأن يتكل���م ب�ش���وت ع���ال 

ووا�شح لل�شغط على احلكومة.

خيمة با�شم "م�شرح التحرير" لتقدمي العرو�ص ب�شكل يومي

واأ�شاف���ت يف اأول حدي���ث �شحايف 
له���ا، اأّن "املج���زرة مل تك���ن عادي���ة، 
فق���د كان عدد امل�شاب���ني كبريًا، 225 
جريحًا واأكرث م���ن 37 �شهيدًا، حتى 
اأن اأ�شّرة امل�شت�شفى مل تكِف وتقا�شم 
كل جريح���ني �شري���رًا واح���دًا، لق���د 
كانت امل�شاهد موؤثرة جدًا، ما دفعني 
اأج���د  لعل���ي  االأبي���ات  تل���ك  الإط���الق 
م���ن ي�شاندن���ا اأو ي�شتنك���ر م���ا حدث 

ويحدث لنا منذ نحو �شهرين".
كاجل�ش���د  "العراقي���ون  وتابع���ت 
الواحد لي�س هن���اك فرق بني �شيعي 
و�شّني اأو اأي طائفة، الوطن يجمعنا 
وال اأح���د ي�شتطي���ع اأن يتخل���ى ع���ن 
م�شوؤوليت���ه يف مث���ل ه���ذه املواقف 

االإن�شانية احلرجة".
واأكمل���ت اأّم الطائ���ي: "من���ذ الي���وم 
م���ع  اأق���ف  للتظاه���رات واأن���ا  االأول 
االعت�ش���ام،  �شاح���ات  يف  اأبنائ���ي 
اأنظ���م  وال�ش���راب،  الطع���ام  اأق���دم 
واأنظ���ف معهم �شاح���ات االعت�شام؛ 
التظاه���رات خرج���ت �شلمي���ة ول���ن 
نع���ود حت���ى ترحل احلكوم���ة كاملة 
واإن قدمن���ا جمي���ع اأبنائن���ا �شهداء، 
ونح���ن نعل���م اأن الث���ورة ال تنت�ش���ر 

م���ن دون تقدمي ت�شحي���ات بالدم اأو 
املال".

"م�شهود الأبن���اء النا�شرية  وتابعت 
بالت�شحية، وه���م يقفون وقفة رجل 
واح���د، ال تراج���ع وال تخ���اذل حتى 

نيل املطالب".

وحظي���ت منا�ش���دة �شي���دة ذي ق���ار  
حمنته���م  يف  بلده���ا  اأبن���اء  مل���وؤازة 
جتاوبًا كب���ريًا، عقب املج���زرة التي 
تعر�ش���وا له���ا يف النا�شري���ة، مركز 
حمافظ���ة ذي ق���ار جنوب���ي العراق، 
على يد القوات احلكومية التي قتلت 

ع�شرات م���ن املتظاهري���ن واأ�شابت 
املئات فجر اخلمي�س.

وتداع���ى، اإثره���ا، �شي���وخ ووجهاء 
بالرم���ادي  االأنب���ار  م���ن  واأعي���ان 
اأب���رز  والفلوج���ة وهي���ت والقائ���م، 
مدن املحافظ���ة الواقع���ة اإىل الغرب 
من البالد، لالإعالن ع���ن ا�شتجابتهم 
اإن  الطائ���ي  وقال���ت  لال�شتغاث���ة. 
الع���ام  والقائ���د  ال���وزراء  رئي����س 
للق���وات امل�شلحة ع���ادل عبد املهدي، 
ينتم���ي اإىل النا�شري���ة، لكن���ه اليوم 
يقت���ل اأبناء مدينته ب���دم بارد، وهذا 
دعاين الأقول له: "متوهم والدك من 
�شّم���اك عاداًل، ما بيك �شي اأنت عادل، 

لو عندك حمية وكنت عادل، ما تقتل 
ولدنا بليلة ظلمة".

املنظم���ات  الطائ���ي  ونا�ش���دت 
االإن�شاني���ة واحلقوقي���ة واالأممي���ة، 
لل�شغ���ط لوق���ف م���ا يق���ع م���ن قت���ل 

لالأبرياء، 
م�شرية اإىل اأن من بني القتلى اأطفال 
اأغل���ب  واأن  عام���ًا،  و14   13 بعم���ر 
ال�شب���اب مم���ن تعر�ش���وا لالإ�شاب���ة 
والقتل، ال تتجاوز اأعمارهم الثالثني 
عام���ًا، ذنبهم الوحي���د اإنهم يطالبون 
بوط���ن يحكمه �شخ�س ع���ادل ال يهم 
من اأي طائفة يكون املهم اأن يخِل�س 

لهذا البلد ول�شعبه اجلريح.

�شيدة ذي قار الغا�شبة ": الثورة ال تنت�شر من دون ت�شحيات
ت مواقع التوا�سل االجتماعي مبقطع  قالت اأم حيدر الطائي، التي غ�سّ

م�سور لها وهي تنا�سد اأهايل الرمادي، عا�سمة حمافظة االأنبار املحلية غربي 
العراق، داخل باحة م�ست�سفى املدينة، باأبيات �سعر عربية ملنا�سرتهم 

وموؤازرتهم يف حمنتهم عقب املجزرة التي تعر�سوا لها، اإنها ارجتلت تلك 
ال�سيحات بعد م�ساهدتها لدماء ال�سهداء واجلرحى ت�سيل على االأر�ص.

متابعة / االحتجاج

اأنطوني���و  املتح���دة،  ل���الأمم  الع���ام  االأم���ني  اأع���رب 
اإزاء  العمي���ق  قلق���ه  ع���ن  اجلمع���ة،  غوتريي�س،اأم����س 
التقاري���ر التي ت�شري اإىل ا�شتم���رار ا�شتخدام الذخرية 
احلية �شد املتظاهرين يف العراق، مما اأدى اإىل ارتفاع 
ع���دد الوفي���ات واالإ�شاب���ات، مب���ا يف ذلك م���ا جرى يف 
النا�شرية. وطالب غوتريي�س يف بيان تلقت االحتجاج 
“نا�س” ن�شخة منه اأم�س )29 ت�شرين الثاين 2019(، 
“جميع اجلهات الفاعلة باالمتناع عن العنف والدخول 

يف حوار �شلمي ذي معنى ل�شالح العراق و�شعبه”.
ودع���ا غوتريي����س ال�شلط���ات العراقي���ة “اإىل ممار�شة 
اأق�شى درجات �شبط النف�س وحماية اأرواح املتظاهرين 

واح���رتام احلق يف حرية التعبري والتجمع والتحقيق 
ب�شرع���ة يف جميع اأعمال العن���ف”. وطالب غوتريي�س 
اأي�شًا “ال�شلطات العراقي���ة بالتزامها بحماية املن�شاآت 
القن�شلي���ة واملوظفني الدبلوما�شي���ني وكذلك املمتلكات 
العامة واخلا�شة”. وذكر، اأن “املمثلة اخلا�شة لالأمني 
العام يف العراق، جينني هيني�س بال�شخارت، قد زارت 
م�شت�شف���ى اجلملة الع�شبية يف بغداد يوم اأم�س، حيث 
يق���وم ال���كادر الطبي بعم���ل ا�شتثنائ���ي يف ظل ظروف 
يف غاي���ة ال�شعوب���ة”. وع���ربت بال�شخ���ارت، بح�شب 
البيان، عن “عميق احرتامها لهم”. وقالت بال�شخارت 
يف تغري���دة على من�شتها توتري “اأن���ا يف غاية احلزن 
مل�شاه���دة االأ�شابات املروع���ة، واأن حرية التعبري يجب 

اأن ال تاأتي اأبدًا بهذا الثمن”.

االأمم املتحدة توجه نداًء اإىل ال�شلطات 
العراقية عقب اأحداث النجف وذي قار


