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وجع عراقي بطعم النا�سرية والنجف.. �سهداء وجرحى وق�س�ص من الخيال
"ال�ح��ب�وب����ي" ف��ي  دائم���ة  متظاه��رة  اأن��ا  النا�س���رية":  "�س��يدة 
بيان غا�سب من ال�سليب الأحمر: ا�سبطوا اأنف�سكم لوقف نزيف الدم

2

3
3

 http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.net 

مل مت�ض �ساعات على اعالن عادل عبد املهدي قرار ا�ستقالته، حتى 
اعلن رموز العملية ال�سيا�س���ية منتهية ال�سالحية بدء امل�ساورات 
لت�س���مية البدي���ل. والع���الن بح���د ذات���ه ُي�س���كل ا�س���تفزازًا فّظ���ًا 
للمنتف�سني، وغفلة تعك�ض �سذاجة يف فهم الأ�سباب التي كانت يف 
ا�سا�ض احلركة الحتجاجية اجلماهريية التي تلخ�ست يف �سعار 
"نريد وطن". وقد ات�سح لكل ذي عقل راجح، ان ا�ستعادة الوطن 
لن تتحقق بدون ازاحة الطبقة ال�سيا�س���ية الفا�سدة امل�سوؤولة عن 
�سياعه. وبدون تغيري املنظومة القائمة على املحا�س�سة والف�ساد 
وو�س���ع رموزها امام امل�س���اءلٍة القانونية. وقد جرى ا�س���تهداف 
رئي�ض ال���وزراء كرمز للطبقة احلاكمة وجت�س���يد ل�س���رورها بعد 
ان جل���اأ اىل اعتماد الر�س���ا�ض احلي بوترية غري م�س���بوقة �س���د 
املتظاهري���ن الُع���زل. ويبدو ان ف�س���اد هذه الطبق���ة الّنهابة اعمى 
ب�س���ريتها واوح���ى له���ا انها بقي���ت �س���احبة احل���ل والربط بعد 
ا�س���تقالة عبد املهدي يف موا�س���لة هيمنتها على القرار ال�سيا�سي 
وفر�ض مر�س���حها لقيادة ال�س���لطة وانهاء الزم���ة واعادة تكييف 
العملي���ة ال�سيا�س���ية مبا يجه�ض النتفا�س���ة باخلديع���ة والإيهام 
ال�س���اذج. وغفلة الطبقة ال�سيا�س���ية املُ�ستهدفة مل تتوقف عند هذا 
الفه���م والوهم ح���ول هدف املتظاهري���ن، بل تعدت���ه اىل ما يوؤكد 
عدم ا�ستعدادها ل�س���تيعاب طبيعة امل�سهد ال�سيا�سي الذي حددت 
مالحمه بو�س���وح انتفا�سة ت�س���رين الول/اكتوبر. وما تنطوي 
علي���ه م���ن اه���داف وا�س���تحقاقات ل تقب���ل الت�س���ويف واخلديعة 
والتالع���ب. وه���و م���ا يقت�س���ي الر�س���وخ للواقع اجلدي���د، حيث 
مركز القرار انتقل اىل �س���احة التحرير و�سقيقاتها يف املحافظات 
املنتف�سة، وان حماية القدر املمكن لدورها يتطلب التعقل وجتنب 
ا�س���تفزاز اولي���اء امر ال�س���هداء من ال�س���بيبة امل�س���تعدة لجرتاح 
املعج���زات واآيات املاآثر واجل�س���ارة والبط���ولت لتحقيق هدفها 
امللح املبا�سر املتمثل يف ت�سفية جذور نظام الف�ساد واملحا�س�سة 
الطائفية. وار�س���اء ا�س����ض دولة املواطنة الدميقراطية، والنظام 

الذي يكفل احلريات وامل�ساواة والعدالة الجتماعية .
ويبدو جليًا ان القيادات املتنفذة يف الطبقة احلاكمة مُتّني النف�ض 
بانه���ا ما ت���زال قادرة عل���ى املن���اورة واللتفاف على النتفا�س���ة 
وح���رف م�س���اراتها. ويت�س���ح ذلك من خ���الل ت�س���ريب اخبار عن 
مر�سحني مطروحني للتداول كبديل عن امل�ستقيل. ويكفي الطالع 
على بع�ض ال�سماء التي تت�سلل اىل مواقع التوا�سل الجتماعي 
ليتبني مدى غفلة رموز الف�س���اد واأوهامهم و�س���ذاجتهم يف تقييم 
املوق���ف وحتديد مالم���ح اجلديد الذي بات يفر�ض ح�س���وره يف 
الواق���ع ال�سيا�س���ي.! من يت�س���فح مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي 
�سي�س���طدم بك���م غفل���ة اجليو����ض اللكرتوني���ة لأقط���اب الرثاثة 
ال�سيا�سية الفا�سدة، وهي ت�سوق ا�سماء تختزل كل �سرية الطبقة 
ال�سيا�س���ية وم�سريتها منذ م�س���ادرة ارادة العراقيني وال�ستيالء 
على �سلطة البالد.. ا�ستعر�س���وا ال�سماء بتمعن، ف�سرتون بينها 
ال�سم�س���ار ال�سيا�س���ي املتنق���ل ب���ني منتديات الف�س���اد يف اخلارج 
والداخل. وامل�س���وؤول عن نهب مليارات الدولرات وت�س���ليم ثلث 
الب���الد لداع����ض وابادة مئ���ات الع�س���كريني يف جمزرة �س���بايكر، 
ومرائني وف�سالت قابلة للتدوير ح�سب حاجة هذه الكتلة او تلك، 

وا�سباه رجال وب�سر تعافهم اأ�سواق النخا�سة ال�سيا�سية.
هل بعد هذا من موؤ�سر على ما نحن فيه من بيئة رثاثة وف�ساد..!

طبقة ت�ستفزنا وت�ستثري مواجعنا

حني يبكي الوطن ويتو�سح بال�سواد..!

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

 متابعة/ الحتجاج 

اأك���دت املفو�س���ية العلي���ا حلق���وق 
عل���ى  ال�س���بت،  ام����ض  الإن�س���ان، 
اجله���ات  حما�س���بة  �س���رورة 
املتظاهري���ن  قت���ل  ع���ن  امل�س���وؤولة 
وف���ق القوان���ني العراقي���ة الناف���ذة 
والتفاقي���ات وال�س���كوك الدولي���ة 

التي وقع عليها العراق.
وقال���ت املفو�س���ية يف بي���ان له���ا: 
التي  النتهاكات  اأن جمي���ع  "نوؤكد 
ال�سلميون  لها املتظاهرون  تعر�ض 
منذ بداية انط���الق التظاهرات يف 
)1 ت�س���رين الول 2019( ولغاي���ة 
املفو�س���ية  ف���رق  الي���وم ووثقته���ا 
الر�س���دية يف بغ���داد واملحافظ���ات 
لب���د م���ن التحقي���ق فيه���ا واإحال���ة 
املتورطني بقتل ال�س���باب املتظاهر 
جزاءه���م  لينال���وا  الق�س���اء  اإىل 
الع���ادل بغ����ض النظر عن املن�س���ب 
واملكانة اأو م�س���تويات امل�س���وؤولية 

والقيادة".
املفو�س���ية  "ت�س���دد  اأن���ه  واأ�س���اف 
على اأن جرائم القتل املرتكبة �س���د 
املتظاهرين ال�سلميني والنتهاكات 
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان لت�سقط 
اأي  ح�س���انة  ولمتن���ع  بالتق���ادم 
اأو  املحا�س���بة  م���ن  فيه���ا  مت���ورط 
ت�س���من ل���ه الإف���الت م���ن العق���اب 
وف���ق القوان���ني العراقي���ة الناف���ذة 
والتفاقي���ات وال�س���كوك الدولي���ة 

التي وقع عليها العراق" .

وتاب���ع البي���ان "م���ن ه���ذا املنطلق 
حلق���وق  العلي���ا  املفو�س���ية  ف���اأن 
الإن�س���ان يف العراق ووفقًا ملهامها 
الت���ي كفله���ا القان���ون تعم���ل عل���ى 
جم���ع وتوثي���ق جميع الأدل���ة التي 
تثبت تورط املرتكب���ني لالنتهاكات 
الإن�س���ان  حلق���وق  اجل�س���يمة 
واحلريات الد�س���تورية ا�س���تعدادًا 
رئا�س���ة  اإىل  ال�س���كاوى  لتحري���ك 
الدع���اء الع���ام عم���اًل بامل���ادة )٥/ 

رابع���ًا"( م���ن قانونه���ا بالرقم )٥٣ 
ل�س���نة 200٨ املع���دل( ومبا يحقق 
العدال���ة وي�س���من عق���اب مرتكبيها 
ال�س���حايا  حق���وق  وي�س���ون 
الأبري���اء" . من جان���ب اآخر طالبت 
ع�س���ائر عراقية احلكومة بالك�سف 
ع���ن قتل���ة املتظاهري���ن وذلك خالل 
الحتجاجات ال�سعبية التي �سهدتها 

البالد طوال الأيام املا�سية.
وقال اآحد �سيوخ الع�سائر اإن العتب 

ين�س���ب عل���ى احلكوم���ة العراقي���ة 
التي ت�س���ببت بهدر الدماء". موؤكدًا 
اأن "دم���اء املتظاهري���ن لن ت�س���يع 

طاملا كان هناك رجال اأ�سداء".
واأ�س���اف اأن ال�سعب العراقي �ساق 
ذرع���ًا باحلكوم���ة حي���ث اأكدن���ا يف 

اأكرث من منا�سبة �سرورة رحيلها.
وبدوره قال متظاه���ر اآخر اإن "كل 
قط���رة دم ه���ي دي���ن برقبة �سا�س���ة 
الق���وات الأمنية  الع���راق". وحمل 

اأرواح  عل���ى  احلف���اظ  م�س���وؤولية 
املتظاهرين.

م���ن  ع�س���رية  �س���يخ  طال���ب  كم���ا 
حمافظة باب���ل احلكوم���ة العراقية 
املتظاهري���ن  قتل���ة  ع���ن  بالك�س���ف 
خالل الحتجاجات ال�س���لمية التي 
�س���هدتها البالد. وقال: "ن�س���تغرب 
ال�س���مت احلكوم���ي اإزاء ما يحدث 
يف العراق من اأحداث دموية ذهب 

�سحيتها ال�سباب املتظاهرون".

فيما اكد �س���يخ ع�س���ائر بن���ي وائل 
عدن���ان كامل الف���رج الله  ان الدم ل 
يورث ال ال���دم والكره ل يورث ال 
الك���ره... اىل كل اولدن���ا ال�س���باب 
ال�س���رف  طري���ق  ه���ي  ال�س���لمية 
وحتقي���ق املطالب حفظكم الله، ول 
كل���م بكم عزيز.. كما نا�س���د �س���باب 
الحتجاج���ات اللت���زام بال�س���لمية 
وم�س���اعدة النا����ض واحلف���اظ على 
واخلا�س���ة  العام���ة  املمتل���كات 
لنه���ا م���ن �س���يم العربي الأ�س���يل، 
وتخري���ب  مدينتن���ا  والنا�س���رية 
ممتلكاته���ا ي�س���ر باهله���ا الطيبني، 
عل���ى  وم���ن  ال�س���هداء  الل���ه  رح���م 
اجلرحى بالعافية.. م�سيفا ان على 
�سيوخ النا�س���رية عدم الذهاب اىل 
مقابل���ة َاي م�س���وؤول م���امل يكن فيه 
ح���ل ير�س���ي النا�ض ويحف���ظ الدم 

والكرامة.
وتوا�سل القوات الأمنية يف بغداد 
واملحافظات ا�ستخدام قنابل الغاز 
امل�سيل للدموع واأحيانا الر�سا�ض 
اإ�س���افة  ثقيل���ة،  باأع���رية  احل���ي 
اإىل القناب���ل ال�س���وتية الت���ي ته���ز 
العا�س���مة حت���ى وق���ت متاأخ���ر من 
الليل، مذكرة باأ�س���وات انفجارات 
ال�س���يارات املفخخ���ة الت���ي حفظها 
البغدادي���ون عل���ى م���دى الأع���وام 
ال����1٥ املا�س���ية.. ويحت���ل العراق 
ال���دول  لئح���ة  يف  ال����12  املرتب���ة 
الأك���رث ف�س���ادًا يف الع���امل بح�س���ب 

منظمة ال�سفافية الدولية.

حقوق الإن�سان: جرائم القتل املرتكبة �سد املتظاهرين 
ال�سلميني لت�سقط بالتقادم

متابعة / الحتجاج 

قام متظاهرو حمافظة النجف، ام�ض  ال�س���بت، بتغيري 
ا�س���م م�ست�س���فى احلكيم اإىل م�ست�س���فى ال�سهداء، وذلك 
على خلفي���ة احداث عنف واجهه���ا املتظاهرون بالقرب 
م���ن مرقد حمم���د باقر احلكيم ادت اىل مقتل الع�س���رات 

منهم، من قبل جهات م�سلحة يف حميط املرقد.
واظه���رت �س���ور اطلع���ت عليه���ا ال�)احتج���اج( تعلي���ق 
املتظاهرين لفتات با�س���م م�ست�سفى ال�سهداء، وتغطية 

الالفتة الرئي�سة التي حتمل ا�سم م�ست�سفى احلكيم.
وطالب حمافظ النجف لوؤي اليا�سري، يوم ام�ض الول 
اجلمع���ة، ال�س���لطة الق�س���ائية بالق���دوم اىل املحافظ���ة 
والتحقيق يف احداث �س���قوط �س���حايا من املتظاهرين 
باعم���ال عن���ف، خ�سو�س���ا وان الق���وات المني���ة لديها 
اوامر مبا�سرة بعدم ا�س���تخدام الر�سا�ض احلي، وذلك 
بع���د تاأكيد متظاهري���ن وجود عنا�س���ر ملتحية ترتدي 
“الد�سادي�ض” قاموا باطالق النار على املحتجني قرب 

مرقد حممد باقر احلكيم.

ح���ول  ونا�س���طون  عراقي���ون  ي�س���ارك 
العراق���ي"  ال�س���ودا  "حت���دي  يف  الع���امل 
مواق���ع  عل���ى    IraqiSodaChallenge#
التوا�س���ل الجتماعي، لرفع ال�س���وت دعمًا 
للمتظاهرين الذين ُيقتلون يف الحتجاجات 
بط���رق عنيف���ة، ولعل اأكرثها رعب���ًا اخرتاق 
قنابل الغاز امل�سيل للدموع روؤو�ض ال�سباب 
يف "�س���احة التحرير" يف بغداد، الذي اأّدى 
اإىل �س���قوط ع�سرات القتلى، وقيل عنها اإنها 
كان���ت رماية كيدية بوا�س���طة "طرف ثالث" 

ول عالقة للقوات النظامية بها.
واأطلق النا�س���ط الأمريكي جون فيل�س���ون، 
قبل اأيام، حملة لدعم املتظاهرين العراقيني 
وت�سليط ال�سوء على قمع القوات احلكومية 
للمتظاهرين وا�س���تخدامها العنف �س���دهم، 
ع���ر احل���ث عل���ى ن�س���ر �س���ورة م���ع علب���ة 
�س���ودا، يحمله���ا امل�س���ارك يف احلمل���ة اإىل 
جانب راأ�سه، يف اإعادة ت�سوير لقنابل الغاز 
الت���ي اخرتقت جماجم ع���دد من املتظاهرين 

قتلوا على اأثرها.
م���ع  الأول  من�س���وره  يف  الق�س���ة  وب���داأت 
�س���ورته، وق���ال فيه: "م���ن ال�س���عب تخّيل 
اخ���رتاق علب���ة ال�س���ودا ه���ذه جلمجمت���ي. 
بالأ�س���ف  اأ�س���عر  العراقي���ني:  اأ�س���دقائي 

ال�س���ديد ج���راء ه���ذا الكابو�ض. فخ���ور بكم 
لأنك���م تعينون بع�س���كم البع�ض. �ساأ�س���تمر 
نح���ن  وق�س�س���كم.  م�س���اعركم  مب�س���اركة 

معكم".
و�س���م  �س���هد  املا�س���يني  اليوم���ني  وخ���الل 
مئ���ات   IraqiSodaChallenge#
امل�ساركات من عراقيني من اأجل لفت النتباه 
اإىل ما يجري يف العراق من اأحداث دامية.

النا�س���طة الن�سوية ثريا عي�س���ى كتبت على 

ال�سباب  اإىل  انظر  "الالعدالة  "في�س���بوك": 
ب�س���ورة  للتظاه���ر  خ���رج  ال���ذي  العراق���ي 
�سلمية منذ بداية ت�سرين مطالبني باحلقوق 
النظ���ام  املقاب���ل يواجهه���م  والعدال���ة ويف 

بالقتل باأب�سع الطرق".
وحمافظ���ات  بغ���داد  العا�س���مة  وت�س���هد 
اجلنوب والو�سط تظاهرات متوا�سلة، منذ 
2٥ اأكتوبر/ت�س���رين الأول املا�سي. وكانت 
قد انطلقت يف الأول من ال�سهر نف�سه، لكنها 

توقفت لنحو اأ�سبوعني، قبل اأن تعود جمددًا 
مبنح���ى اأك���رث ح���دة وات�س���اعًا. وت�س���ببت 
موج���ة القم���ع مبقت���ل نح���و ٣40 متظاهرًا 
اإىل الآن، واإ�س���ابة الآلف، ع���دا عن اعتقال 
املئات. ويرفع املتظاهرون �سعارات تطالب 
باإ�س���قاط احلكومة العراقية، وحّل الرملان، 
واإج���راء انتخاب���ات مبك���رة يف البالد حتت 
اإ�س���راف اأمم���ي، واإن�س���اء حمكم���ة لق�س���ايا 

الف�ساد التي وقعت منذ عام 200٣.

 متابعة / الحتجاج

وا�سل املحتجون، ام�ض ال�سبت، التظاهر 
يف خمتل���ف م���دن اجلنوب، بع���د يوم دام 
قتل في���ه ما يق���ارب ٥0 حمتجا واأ�س���يب 
الع�سرات بجروح يف مواجهات مع قوات 
الأمن يف مدينة النا�سرية مركز حمافظة 

ذي قار، ويف مدينة النجف.
ال�س���بت،  للتظاه���ر  دع���وات  وو�س���ط 
احت�س���د اآلف العراقي���ني يف حمافظ���ات 
�س���مال وغرب���ي الب���الد يف وقف���ات دعم���ا 

لالحتجاج���ات الت���ي ت�س���هدها حمافظات 
من���ذ  الأوىل  للم���رة  وذل���ك  اجلن���وب، 
الآلف  واحت�س���د  الحتجاج���ات.  ب���دء 
الدي���ن  و�س���الح  الأنب���ار  حمافظ���ات  يف 
ونين���وى ودي���اىل حتى �س���اعات متاأخرة 
م���ن ليل���ة اأم�ض اجلمع���ة، معلن���ني دعمهم 
لالحتجاجات يف و�س���ط وجنوبي البالد 
وتنديدهم بقمع قوات الأمن للتظاهرات.

وق���ال ك���رمي اجلب���وري اأح���د امل�س���اركني 
يف وقف���ة الأنبار "اإننا يف الأنبار ن�س���عر 
باحلزن والأ�س���ى على ما ح�س���ل من قمع 

لالحتجاج���ات خالل الأ�س���ابيع املا�س���ية، 
لالأ�س���ف ما ح�س���ل كان مفجعا جدًا وغري 
مقبول". واأ�س���اف اجلبوري، اأن "الآلف 
جتمعوا و�س���ط الأنبار واأوقدوا ال�سموع 
ويف  الحتجاج���ات".  �س���حايا  عل���ى 
حمافظة �سالح الدين، نظم املئات وقفات 
احتجاج دعما لتظاهرات املدن اجلنوبية 
ال�س���موع  واأوق���دوا  بغ���داد،  والعا�س���مة 
عل���ى اأرواح القتل���ى. ويف حمافظة دياىل 
�س���رقي الب���الد طال���ب املئات خ���الل وقفة 
ت�سامنية مع عوائل �سحايا الحتجاجات 

واجلرح���ى ب�س���رورة تق���دمي املتورطني 
بقمع الحتجاجات اإىل الق�س���اء ب�سرعة. 
و�س���هدت حمافظة نينوى �س���مايل البالد، 
دعم���ا  ال�س���وارع  يف  حا�س���دة  م�س���ريات 
لالحتجاجات ال�سعبية. وقتل 47 متظاهرًا 
منذ اخلمي�ض، يف مدينة النا�س���رية مركز 
حمافظ���ة ذي ق���ار، خ���الل مواجه���ات مع 
قوات الأمن التي ا�س���تخدمت الر�س���ا�ض 
احلي �س���د املحتجني وفق م�س���ادر طبية 

و�سهود عيان.
اإىل  ق���ار  ذي  يف  العن���ف  اأعم���ال  وتع���د 

جان���ب النج���ف الت���ي �س���هدت مقت���ل 2٣ 
متظاه���رًا خالل يوم���ني، ت�س���عيدا كبريا 
للحكوم���ة،  املناه�س���ة  يف الحتجاج���ات 
ووقع���ت الأح���داث الدامي���ة بع���د يوم من 
يف  اإي���ران  قن�س���لية  املحتج���ني  اإح���راق 
النج���ف. ودفعت اأعم���ال العن���ف الدامية 
املرجع الأعلى علي ال�سي�ستاين، اجلمعة، 
اإىل دعوة الرملان لل�س���عي ل�س���حب الثقة 
من حكومة عادل عبد املهدي، الذي ا�ستبق 
اخلط���وة باإع���الن نيت���ه تقدمي ا�س���تقالته 

للرملان دون حتديد موعد بعينه.

ح�سود يف الأنبار و�سالح الدين ونينوى

العراقيييني املحتجييني  مييع  ال�سييودا" ت�سامنييًا  "حتييدي  بعد مقتل الع�سرات قرب مرقده.. املتظاهرون 
يغريون ا�سم م�ست�سفى احلكيم اإىل "ال�سهداء"

هل التحقت املحافظات الغربية بحراك الو�سط واجلنوب؟
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 عامر موؤيد 

ماآ�ٍص وحكايا مفجعة تلك التي ت�سل 
من مدينة النا�سرية ومحافظة 

النجف بعد قمع م�ستمر اأوقع مئات 
ال�سهداء واآلف الجرحى.

�سبان عدة رحلوا ولم تتعَد 
اأعمار غالبيتهم الع�سرين عامًا، 

امتالأت �سحفات مواقع التوا�سل 
الجتماعي ب�سورهم والكتابات 

المحزنة.
فديوهات عدة اأي�سًا ن�سرت حول 

ردة فعل ذوي ال�سهداء ونحيب 
الأمهات المفجوعات على رحيل 

فلذات اأكبادهن.

هذا مهدي ابني" 
يف الي���وم الأول للقم���ع الكب���ري ال���ذي ح�س���ل يف 
مدينة النا�سرية ُن�سرت �سور ل�سهداء عدة مل يتم 
التعرف اإليهم لعدم امتالكهم البطاقة ال�سخ�س���ية 

اأو هاتف حممول.
لح���د  �س���ورة  تناول���وا  النا�س���رية  يف  ن�س���طاء 
ال�س���هداء يف الفي�س���بوك .مم���ن بق���وا يف ثالج���ة 
املوتى دون و�س���ول قريب له لي�ستلمه ويتم دفنه 

بعدها.
الأب مل يعلم بوفاة ابنه اإل من "الفي�سبوك" حيث 
ن�سرت �سورة ابنه مغطى بالدم و نداء ملن يعرف 

�ساحب ال�سورة اإبالغ اأهله بانه قد ا�ست�سهد.
الأب عل���م بوفاة ابنه  فكتب تعليقًا على ال�س���ورة 
"ه���ذا ابني مهدي" ليذهب بعدها ل�س���تالم جثة 
ابنه الذي �سقط بالر�سا�ض احلي ويودعه بوادي 

ال�سالم.

�سورة �سهيد مع �سهيد
عم���ر �س���عدون ال�س���اب "ال���ذي ق���اري" اله���ادئ، 
القري���ب م���ن الو�س���ط الثق���ايف وامل���دين يف تل���ك 
املحافظ���ة وامل�س���جع لن���ادي ال���زوراء، زار بغداد 
لالحتجاج فيها والتقط �س���ورة مع ر�س���م ال�سهيد 

�سفاء ال�سراي املوجود يف نفق  ال�سعدون. 
عمر كت���ب �س���عرًا ملظفر الن���واب يف �س���ورته مع 

�سفاء 
واأخريًا فقد الأمل.. 

و�سع حدًا حلياته ليبقى حيًا 
فدي���و ا�ست�س���هاد عمر ن�س���ر يف الفي�س���بوك حيث 
رك����ض �س���وب ق���وات ال�س���غب وح���اول تخلي�ض 
رجل م�س���ن من قب�س���تهم ولكن ر�سا�سة ا�ستقرت 

يف راأ�سه على الفور ليقع �سهيدًا .
النور����ض عمر وارتب���اط هذا اللقب به لت�س���جيعه 
نادي ال���زوراء، كتب يف اأكرث من منا�س���بة ماِدحًا 

حار����ض مرم���ى املنتخ���ب الوطن���ي ج���الل ح�س���ن 
واملهاجم عالء عبا�ض.

ح�سن وعد عمر وعائلته بلقب خليجي 24 وكذلك 
زيارته���م بعد الع���ودة من قطر وانته���اء البطولة، 
فيما كت���ب عالء  بالأم����ض تكتب عن���ي واليوم اأنا 

اأرثيك 
هذا املن�سور �سيبقى يف ذهني ماحييت و�ستكون 

كلماتك معي يف اأي مكان وعهدًا مني ذلك.

نداء: النا�سرية بحاجة اىل "التوابيت"
رمب���ا يكون هذا اأغرب نداء عاجل �س���معه اإن�س���ان 
ذات يوم، فاأعداد ال�سهداء الكبرية جعلت احلاجة 

ما�سة اىل "التوابيت".
ه���ذا النداء ج���اء م���ن دائرة الط���ب الع���ديل التي 
توابي���ت  ع���ن  بالبح���ث  ال�س���حايا  ذوي  طالب���ت 

لبنائهم لأن ما ميلكون قد اعطَي.
التعبري احلقيقي عن النداء القادم من النا�س���رية 
بنق����ض التوابي���ت، انعك����ض يف حمي���ط مواق���ع 
التوا�س���ل الجتماع���ي وكذل���ك ن�س���رات الأخب���ار 
ح���ول الأعداد الكبرية من ال�س���هداء التي �س���قطت 

يف هذه املدينة.

مخدة" حطوله  يندفن  من  "ابني 

اأك���رث امل�س���اهد ق�س���اوة واأمل���ًا، ما انت�س���ر  " م���ن 
لوال���دة اأحد ال�س���هداء وهي حتاك���ي ابنها املرمي 

يف التابوت اأمامها. 
الأم طالبت اأ�س���دقاء ولدها بو�س���ع و�سادة حتت 
راأ�س���ه عند دفنه، فيما تكلمت معه ب�سدق الأم: هل 

انزعجت مني؟.
مث���ل هذه الفديوهات كثرية انت�س���رت يف ف�س���اء 
الفي�س���بوك لآب���اء واأمه���ات حزان���ى عل���ى رحي���ل 
ه���ذا  يف  بحقوقه���م  مطالبته���م  ج���راء  اأولده���م 

الوطن.
ولدي فداء الوطن.. م�ستمرون يف الحتجاج

وق���ف على جن���ازة ول���ده بزي���ه العرب���ي خماطبًا 
ا�س���دقاء واأق���ارب ابنه ال�س���هيد واملعزين اأي�س���ًا، 

حيث طالبهم بعد اخل�سوع اأو الرجوع.
كلم���ات الأب التي انت�س���رت يف فديو اأي�س���ًا كانت 
حاف���زًا للكثريي���ن بال�س���تمرار يف الحتجاج���ات 
وقول���ه كان "لترتك���وا التظاه���رات وولدي لي�ض 

جزءًا من هذه الثورة"0
واأ�س���اف اأن "دم ابن���ه ل�س���يء اأم���ام الوطن ومن 
يري���د الوط���ن علي���ه الت�س���حية بكل �س���يء حلني 

حتقيق مطلبه"0 
ي�ساألون عن ذويه فتت�سل اأمه 

يف مقطع فديو اآخر ومن النا�سرية اأي�سًا، تخرج 

عرب���ة عليه���ا �س���هيد يرت���دي �س���عار ن���ادي القوة 
اجلوية وليعرفون اأهله اأو اأقربائه.

وعند التفتي�ض مبحفظته بحثًا عن هوية الحوال 
املدني���ة اخلا�س���ة ب���ه تت�س���ل اأم���ه عل���ى جه���ازه 
املحمول، يف م�س���هد جع���ل كل املوجودين يبكون 

بحزن �سديد.
مل يتج���راأ اأحد من املوجودي���ن بالإجابة على الأّم 
واإخباره���ا بان ابنها قد فارق احلياة بالر�س���ا�ض 

لأنه طالب بحقه فقط.
حقوق الإن�سان حتذر من جمزرة يف ذي قار 

ويف بي���ان لها ح���ذرت املفو�س���ية العلي���ا حلقوق 
الإن�س���ان يف الع���راق مفو�س���ية حقوق الإن�س���ان 
م���ن جمزرة جديدة يف ذي قار ودعت عقالء القوم 
من ممثلي التظاهرات ووجهاء و�س���يوخ ع�س���ائر 

ورجال دين اإىل التدخل العاجل .
اإ�س���تمرارا" يف مهام فرق ر�س���د املفو�سية العليا 
حلقوق الن�س���ان يف حمافظ���ة ذي قار ،  ولوجود 
القائ���م  الو�س���ع  لت�س���عيد  ر�س���دية  موؤ�س���رات 
والتخ���وف م���ن جتدد الت�س���ادم ب���ني املتظاهرين 

والأجهزة المنية. 
وح���ّذرت  املفو�س���ية العلي���ا حلقوق الإن�س���ان يف 
الع���راق م���ن وقوع جم���زرة جدي���دة يف املحافظة 
خالل ال�س���اعات القادمة ، وتدعو  جميع الأطراف 

و�س���يوخ  ووجه���اء  التظاه���رات  "ممثل���ي  م���ن 
الع�سائر ورجال الدين" اإىل التدخل العاجل لنزع 
فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء ال�س���باب 

املتظاهر  .
ويف الوقت نف�سه دعت املفو�سية القوات الأمنية 
اىل �سبط النف�ض والتحلي بامل�سوؤولية ، وتنا�سد  
املتظاهري���ن بالبتعاد ع���ن الحتكاك والت�س���ادم 
م���ع الق���وات المنية املكلف���ة بحماي���ة التظاهرات 
ال�س���لمية واحلف���اظ عل���ى اأم���ن املحافظ���ة وع���دم 
تعري����ض املزي���د من حي���اة املتظاهري���ن والقوات 

الأمنية للخطر .

تدخالت تعيد المتظاهرين اإلى "الحبوبي" 
يف  ال�س���هداء  م���ن  كب���رية  اأع���داد  �س���قوط  بع���د 
النا�س���رية ه���ّب البع�ض م���ن وجهاء ه���ذه املدينة 
ودخل���وا يف تفاو�ض مع املحتج���ني لإعادتهم اىل 

�ساحة احلبوبي.
الدكت���ور ع���الء الركاب���ي ونقاب���ة املحام���ني هناك 
تكلمت مع املحتج���ني وطالبتهم بالعودة وبالفعل 

حتقق هذا الأمر ما �ساهم بحقن الدماء
نا�س���طون كذل���ك و�س���عوا علمًا كب���ريًا للعراق يف 
منت�س���ف ال�س���ارع كحاجز ملنع عبور املتظاهرين 

وتعري�ض اأنف�سهم اىل اخلطر.
خط متا�ض بني املتظاهرين وال�سغب يف النجف 

حمافظة النجف هي الأخرى �س���قط عدد كبري من 
ال�س���هداء فيها بر�س���ا�ض حي وكذل���ك قنابل الغاز 

امل�سيلة للدموع.
ال�ساعر فار�ض حرام والذي معروف بتواجده يف 
الحتجاجات منذ عام 2011 قال يف �سفحته يف 
الفي�س���بوك اإن ع�س���ائر النج���ف ووجهائها اأمامهم 
فر�س���ة القيام بتهدئة كبرية و�سرب طوق ب�سري 
وحائط �سّد يف منطقة التما�ض النارّي يف �ساحة 

ثورة الع�سرين.
ومع ال�ساعات الوىل لالأزمة الكبرية التي حدثت 
يف النجف و�س���قوط ال�س���هداء ذكر ق�سم كبري من 

املتظاهرين يف بيان لهم اأن
متظاه���ري النجف الأ�س���رف يتابع���ون بقلق بالغ 
ادّع���اء بع����ض اجلهات بوجود تهدي���د مي�ّض حياة 
املرجعّي���ة الر�س���يدة، واحلمل���ة املغر�س���ة باإقحام 
املتظاهري���ن ال�س���لميني يف و�س���ط ه���ذا الّدعاء، 
والتلوي���ح الوا�س���ح با�س���تخدام العن���ف وف����ض 

�ساحات العت�سام بالقّوة..
واإذ ندي���ن ه���ذه احلملة التي تريد ح���رف الأنظار 
ع���ن اجلرائ���م الت���ي ترتك���ب بح���ق املتظاهري���ن، 
وت�س���ويف مطالبهم وجتاه���ل القوى ال�سيا�س���ية 
اخلط���ر املحدق بالبالد. فاإننا نوؤك���د ما التزمنا به 
من ال�س���لمّية من���ذ اأّول ي���وم يف تظاهراتنا، واإننا 
باقون يف �ساحات ال�س���رف حتى حتقيق مطالبنا 
متم�س���كني بكّل اأ�سكال الت�سعيد ال�سلمّي وو�سائل 
الحتجاج القانونّية.. واإن اخلطر احلقيقّي الذي 
يه���دد �س���المة مراجعن���ا العظ���ام هو م���ن اجلهات 
التي تلتف على مطالب ال�س���عب، وتت�سبب بتاأزمي 
الأو�س���اع بط���رق �س���تى، ولي�ض من ال�س���عب ول 

املطالبني الُعّزل باحلقوق.
وطالب املحتجون ر�ّض ال�س���فوف باحلفاظ على 
ال�س���لمّية وتفوي���ت فر�س���ة الق���وى الفا�س���دة يف 
التعبئ���ة امل�س���ادة لغر����ض التفافه���ا عل���ى ثورتنا 
وحقوقنا، ولن تكون لنا ع���ودة اإل بتحقيقها ولو 

كره الفا�سدون.

الأنبار ت�ساند النا�سرية والنجف 
مدين���ة هيت، منذ �س���باح اأول اأم�ض دخل ابناوؤها 
بنقا����ض هناك لأقامة وقفة ت�س���امنية بع���د انتهاء 
مب���اراة اأم�ض، وقفة يعلنوا فيها ع���ن وحدة الدم، 
فالنا�س���رية وهيت والفلوجة والنجف دٌم عراقٌي 

واحد.
ح���ارث الهيتي اأحد اأبن���اء ه���ذه املحافظة قال يف 
ت�س���ريح ل"احتج���اج" اإنه "منذ ب���دء التظاهرات 
اعتق���ال  ج���رى  الأول،  ت�س���رين  م���ن  الأول  يف 
جمموعة من نا�س���طي الأنبار ل ل�سيء �سوى اإنهم 
كتب���وا يف �س���فحاتهم على في�ض بوك من�س���ورات 
للت�سامن مع ما يجري، ومنعت جميع حماولتهم 
�س���كل  اأي  اأو  وقف���ات  اأو  بتظاه���رات  للخ���روج 
للم�ساندة، اعتقل عدد من النا�سطني ومت توقيعهم 
عل���ى تعه���دات بذل���ك، اإل اأنه���م اليوم �س���ربوا كل 
تلك التهدي���دات عر�ض احلائ���ط واأعلنوا موقفهم 
ب�سراحة يف اإن حالهم هو نف�ض حال اإخوانهم يف 

املحافظات املنتف�سة الأخرى.
واأ�ساف اأن "الوقفة التي اأقيمت يف هيت تدل على 
�س���جاعة اأبناء هذه املدينة حيث وقفوا م�ساندين 

لبناء بلدهم يف حمافظات ذي قار والنجف.
عر ينقل الوجع العراقي  ال�سِ

ال�س���اعر ميثم را�سي وب�س���عره املميز نقل اأوجاع 
العراقيني با�س���تمرار عر مقطوعات ن�س���رها يف 

�سفحته يف الفي�سبوك 
هولء الأولد ماتوا جيدًا ...

ماتوا بكل قوتهم
و�سي�ستمرون هكذا .. موتى لالأبد

حت���ى عندم���ا تاأت���ي القيام���ة : ل���ن ينه�س���وا م���ن 
قبورهم

عندما ُينفخ يف البوق ..
و�ستحتار املالئكة بهم ويجربون معهم كل الطرق 

ليعودوا للحياة مرة اأخرى ولكنهم لن يفعلوا
�سيبقى هولء الأولد موتى لالأبد ..

اإل اإذا ..
ُعزف لهم ببوق القيامة : الن�سيد الوطني

واأي�سا كتب :-
نحن عائلة كبرية جدًا..

تكاثرنا جي���اًل بعد جيل بط���رق حمزنة فقط حتى 
ل ننقر�ض

وها نحن ..
كثريون جدًا لدرجة اأننا ل نعرف بع�سنا البع�ض

ول ن�سبه بع�سنا البع�ض ..
كثريون جدًا ..

بحيث اأنني اليوم قتلت �سخ�سًا يف ال�سارع
وعندما عدت للبيت : وجدت اأبي يبكي

�ساألته : ماذا هناك يا اأبي ؟
قال : غريب ما .. قتل اأخاك يف ال�سارع

جائزتان �سينمائيتان ل�سهداء ثورة ت�سرين 
فيل���م �س���ارع حيف���ا للمخ���رج مهن���د حيال ح�س���د 
جائزتني يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي كاأف�سل 

فيلم واأف�سل ممثل لعلي ثامر.
وكتب حيال يف �سفحته يف الفي�سبوك 

 "جائزت���ان ل�س���ارع حيف���ا م���ن مهرج���ان القاهرة 
ال���دويل، اأف�س���ل فيل���م واأف�س���ل ممثل لعل���ي ثامر 
، ل�س���هداء ت�س���رين للنا�س���رية والنج���ف وجميع 
مدننا الثائرة، ت�س���قط امللي�س���يات املنحطة، حتية 
لأ�سدقائي وهم يقفون كالنخيل بوجه الر�سا�ض، 
اجلائ���زة الأوىل ل�س���هداء ثورة ت�س���رين والثانية 

لداوود عبد ال�سيد"0 

 متابعة الحتجاج 

ظه����رت “ام حي����در” وه����ي �س����يدة 
من النا�س����رية لحقتها ال�س����ائعات 
والفركات الإعالمية، اإثر ظهورها 
الأول ق����رب م�ست�س����فى النا�س����رية 
العام، واإطالقها هو�سات ع�سائرية، 
طالب����ت فيه����ا مب�س����اندة م����ن اأهايل 
الرمادي واملحافظات الأخرى، على 

وقع ت�ساعد الأحداث يف املدينة. 
ومنذ ظهوره����ا الأول، راجت اأنباء 
و�س����ائعات عل����ى مواقع التوا�س����ل 
الجتماع����ي، ب����اأن “اأم حيدر” هي 
�س����يدة من الأنبار، ُت�س����مى �ساهرة 
يف  حمك����وم  وزوجه����ا  الدليم����ي، 
�س����جن احلوت بالنا�سرية، وكانت 
يف زي����ارة له، لت�س����تغل الأو�س����اع 
وتطل����ق تل����ك الن����داءات، عل����ى اأمل 
الرم����ادي  م����ن  م�س����لحني  و�س����ول 

الرواي����ة  وف����ق  املعتقل����ني،  لنق����اذ 
التي تتقاذفها �س����فحات ال�س����بكات 

الجتماعية.
تقول اأم حيدر يف تو�س����يحها، اإنها 
�س����يدة من النا�س����رية، اأبًا عن جد، 
واأنه����ا كانت م����ع اب����ن جريانها يف 
م�ست�سفى النا�سرية العام، واأذهلها 
ما راأت من ت�ساقط اأبناء املحافظة، 
الواح����د تل����و الآخ����ر، لتطل����ق تل����ك 
الني����ة،  ح�س����ن  بداف����ع  الهو�س����ات 
ومل تقت�س����ر عل����ى تلك الت����ي ذكرت 
فيه����ا الرم����ادي والأنبار، ب����ل قالت 
اإنها وجه����ت كذلك ن����داًء للمرجعية 
واآخري����ن،  والوجه����اء  الديني����ة، 
لك����ن املقطع الذي ُذك����رت فيه مدينة 
وترويج����ه  اقتطاع����ه  مت  الرم����ادي 

ب�سكل مق�سود ح�سب تعبريها.
ت�س����يف اأم حي����در: “اأن����ا متظاهرة 
الحتج����اج  �س����احات  يف  دائم����ة 

بالنا�س����رية، واإنها تقدم امل�س����اندة 
على الدوام اإىل املحتجني.

وي���وم اأم�ض الول ، اأهدى حار�ض 
املنتخب العراقي “ابن الرمادي” 
حمم���د حمي���د،  ف���وز املنتخب اىل 
ال�س���عب العراق���ي وذوي �س���حايا 
النا�س���رية  يف  املتظاهري���ن 
والنجف وباق���ي املحافظات، فيما 
خاط���ب “�س���يدة النا�س���رية” بعد 
اطالقها ن���داءات ا�س���تغاثة بابناء 

النبار.
وطالب حميد، قناة الكاأ�ض بعر�ض 
خطابه الذي وجهه اىل املعت�سمني 
يف جمي���ع املحافظات، وكذلك اىل 
ام���راأة م���ن ذي ق���ار ، ظه���رت يف 
مقط���ع فيدي���و وه���ي توج���ه نداء 
ا�ستغاثة اىل ابناء النبار، ب�سفته 
اأحد اأبناء النبار، موؤكدا ت�سامنه 

الكامل معها.

وجع عراقي بطعم النا�سرية والنجف.. �سهداء وجرحى وق�س�ص من الخيال

حار�ص المنتخب يوجه ر�سالة 
با�سم الرمادي اإلى �سيدة من ذي قار 

النا�سيرية":  "�سيدة 
اأنا متظاهرة دائمية في 

"اليحييبيوبييي"
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عد�سة: حممود روؤوف

 علي بداي 

تعودن����ا روؤية اأه����ل النا�س����رية يف املقدمة، مقدمة 
الثائرين، مقدم����ة الفنانني، مقدمة املرحني، مقدمة 
املنتّق����م  مقدم����ة  امل�س����حني،  مقدم����ة  املحروم����ني، 
منهم، ومقدمة امل�س����ّهر بهم. قرابة ربع  اأ�س����دقائي 
م����ن النا�س����رية ، حتى ظ����ن الكثريون اأنن����ي "اأبن 
ولطامل����ا  جلدته����م،  ابن����اء  يلقب����ون  كم����ا  الل����وا" 
اأ�س����ركوين بالأمتي����ازات املعنوية التي يخ�س����ون 
به����ا جماعته����م من "النا�س����ريني"، وه����ي، على كل 
حال، لي�س����ت كاإمتيازات اأع�س����اء جمل�����ض النواب 
اأو الدرجات اخلا�س����ة. ل ، ه����ي اإمتيازات معنوية 
مث����اًل اإذا وج����دت بحفل����ة ه����م يتوقع����ون اأن جتيد 
اأداء ال�س����طراوي وال�س����بي لأن غالبيته����م جتيدها 
! كما يتوقعون منك تعا�س����دًا ي�س����به تعا�سدهم مع 
بع�سهم، و�س����وؤالك عن الغائب والبعيد واملري�ض. 
م����رة قل����ت اإذا كان كرك����وك عراق����ًا م�س����غرًا فاإنني 
اأمتنى اأن يكون العراق نا�س����رية مكرة. نعم، بلد 

ي�سد بع�سه بع�سًا !  
والنا�س����رية ه����ي ذي ق����ار، وذي ق����ار ه����ي املعركة 
التي اإنت�س����ر بها العرب على الفر�ض لأول مرة يف 
تاأريخه����م كاأم����ة لتتعا�س�����ض قبائلها مع بع�س����ها. 
ويب����دو يل ان هذه املعركة كانت موؤثرة يف توقيت 
اإعالن الإ�سالم كفكرة توحيد العرب بعد اأن برهنوا 
قدرتهم على الت�س����دي امل�سرتك لعدو واحد، يعني 
حتى هنا للذيقاريني ن�س����يب ! اأما ملاذا �سميت هذه 
املعركة باإ�سمها فهو لأن املقاتلني الفر�ض املهزومني 

تاهوا يف البطائح مك�سورين ملوثني بالقار!
من����ذ زم����ان ال�س����ومريني والنا�����ض تتمط����رح عل����ى 
الق����ار!. مع ذلك.. لق����ار يف ذي قار! مرة عر�س����ت 
اأ�س����دقاء  " �س����ومر" عل����ى جمموع����ة  ع����ن  فيلم����ًا 
اأوربيني، فاإ�س����تغربوا اأن الط����رق لالأماكن الأثرية 
مهمل����ة ومرتب����ة، فقل����ت:  اتعرفون ما معنى اإ�س����م 
املحافظ����ة؟ تعني �س����احب القار... تعم����دت اآنذاك 
اأن اأعر�ض عليهم �سور اأفقر اأحياء املدينة وحتتها 
اأرقام����ًا بع����دد براميل النفط الت����ي تنتجها ..والآن 
ح����دث ماحدث ل����ذي قار م����ن اإجرام وبعد اأ�س����بوع 
ل����دي لق����اء اآخر مع جمموعة �س����حفيني �س����اأعر�ض 
عليه����م كيف هب الذيقاريون وح����رروا حمافظتهم 
بالكام����ل م����ن اأح����زاب الإ�س����الم ال�سيا�س����ي وكيف 
كان رد فعل ال�س����لطة �سد �س����باب معظمهم مل ي�سل 
الثالثني من العمر..�س����اأعر�ض عليهم ورود ذي قار 
الت����ي رحل����ت لأنه����ا تري����د اأن تتنف�ض ه����واًء نقيًا..

�س����اأحاول مبا لدي من قوة حمدودة، اإيقاظ �سمري 
العامل الذي نام..

ذي قار  يوميات الحتجاج ير�سدها : �سعدون حم�سن �سمد

 متابعة الحتجاج 

اأعربت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، عن 
ا�س���تنكارها للعنف املفرط �سد املتظاهرين 
يف العراق، والذي ت�س���بب مبقتل واإ�سابة 

اآلف املحتجني.
وقال���ت اللجنة يف بيان تلق���ت "الحتجاج 
“مع  اإنه  ال�س���بت   اأم����ض  "  ن�س���خة من���ه  

ارتف���اع عدد القتل���ى خ���الل الحتجاجات، 
فاإن اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ُتعرب 
ع���ن ا�س���تيائها م���ن اخل�س���ائر يف الأرواح 
وا�س���تخدام العنف، اإذ تدّل اأعداد ال�سحايا 
املتزاي���دة عل���ى اللج���وء اإىل اأ�س���اليب م���ن 
العن���ف ت�س���ببت حت���ى الآن مبقت���ل مئ���ات 
 15000 م���ن  اأك���رث  واإ�س���ابة  الأ�س���خا�ض 

�سخ�ض”.

وقال���ت رئي�س���ة بعث���ة اللجن���ة الدولية يف 
الع���راق، “كاترينا ريتز”: “وحده �س���بط 
النف����ض كفي���ل بوقف اأ�س���كال العن���ف هذه 
لتجنب خ�س���ارة املزيد م���ن الأرواح، وعدم 
قب���ول حتوله���ا اإىل اأم���ر ع���ادي. ومن حق 
املواطن���ني التعب���ري ع���ن اأنف�س���هم �س���لميًا 
دون اخلوف على �س���المتهم. ولئن كان من 
واج���ب القوات الأمنية حفظ النظام العام، 

فينبغي عدم ا�ستخدام الأ�سلحة النارية اأو 
الذخرية احلية اإل كم���الذ اأخري، وللحماية 
من اأي تهديد و�س���يك عل���ى حياتهم اأو على 

خرين.” حياة الآ
وبح�سب بيان اللجنة، فاإنه “يرتبط عملها 
ارتباط���ًا وثيق���ًا بدع���م اخلدم���ات الطبية، 
وق���د وردتن���ا تقاري���ر متك���ررة ومقلقة عن 
الرعاي���ة  جم���ال  يف  عامل���ني  ا�س���تهداف 

ومراف���ق  اإ�س���عاف  و�س���يارات  ال�س���حية 
طبية، وت�س���مل هذه احلالت ال�س���تهداف 
املبا�س���ر للم�س���تجيبني الأوائل ومفارزهم، 
بالإ�سافة اىل اللجوء اإىل تدابري لل�سيطرة 
على احل�س���ود توؤثر على املرافق ال�س���حية 
وتعر����ض املر�س���ى والطاقم الطب���ي الذي 

يقوم بدوره الأ�سا�سي اإىل اخلطر.
وقال املدير الإقليمي ملنطقة ال�سرق الأو�سط 

وال�سرق الأدنى يف اللجنة الدولية، ال�سيد 
تقارير عن  تردنا  كارب���وين”:  “فابريزيو 
تزاي���د الهجمات عل���ى العامل���ني يف جمال 
الرعاية ال�س���حية يف الثماني���ة والأربعني 
�ساعة املا�سية، وعلى اجلميع ت�سهيل عمل 
مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية واحرتامه 
ليت�س���نى اإجالء اجلرح���ى وتلقيهم العالج 

الذي يحتاجوه يف الوقت املنا�سب”.

من جه���ة اأخرى دانت بريطانيا ا�س���تخدام 
يف  املتظاهري���ن  �س���د  املف���رط  العن���ف 
العراق، واأب���دت يف الوقت ذاته قلقها اإزاء 
العتداءات التي تعر�س���ت لها القن�سليتان 
الإيرانيت���ان يف النج���ف وكرب���الء من قبل 

املتظاهرين.
وقال وزير اخلارجية الريطاين، دومينيك 
راب، يف بي���ان �س���در عن���ه ، تعقيب���ًا عل���ى 
ت�سعيد العنف يف العراق وارتفاع ح�سيلة 
ال�س���حايا يف �س���فوف املحتجني اإىل اأكرث 
من 400 قتيل منذ اأكتوبر املا�س���ي: "ندين 
ا�س���تخدام قوات الأمن للقوة املفرطة �س���د 
املتظاهرين، مبا يف ذلك اإطالق الر�س���ا�ض 
احلي يف مدينة النا�سرية. ينبغي احرتام 
ومالحق���ة  ال�س���لمي  التظاه���ر  يف  احل���ق 

امل�سوؤولني عن العنف".
واأع���رب راب يف الوق���ت نف�س���ه ع���ن "قلقه 
العمي���ق" اإزاء الهجمات على القن�س���ليتني 
الإيرانيت���ني يف مدينت���ي النجف وكربالء، 
مق���ار  تك���ون  األ  "�س���رورة  عل���ى  م�س���ددًا 

دبلوما�سية هدفا للعنف".
ودع���ا وزير خارجي���ة اململك���ة املتحدة اإىل 
لال�سطرابات  و�سيا�سية  �س���لمية  "ت�سوية 
اإ�س���الحات  ي�س���مل  مب���ا  الع���راق،  يف 
ملمو�س���ة تتجاوب مع مطال���ب املتظاهرين 
امل�س���روعة"، م�س���جعًا حكومة بغ���داد على 
اإج���راء  يف  املتح���دة  الأمم  م���ع  التع���اون 

م�سداقية". ذي  انتخابي  "اإ�سالح 

ال�سهداء، الأحرار 
التحرير، ال�سنك 

نهار وم�ساء اجلمعة 
٢٩-١١-٢٠١٩

اأوًل: نهاراً من ال�ساعة ١٢:٣٠، ٣:٠٠
1. ب���داأت جولتي اليوم با�س���تقبال وفد من 
ال�سليمانية جاء للت�سامن مع الحتجاجات، 
وكانت اجلولة ممتعة خا�س���ة عند �سعوري 
بالزهو واأنا اطلعه���م على حقيقة اأن حميط 
�س���احات الحتجاج���ات عب���ارة ع���ن منطقة 
جتارية، اقت�س���ادية، فعلى امتداد �س���ارعي 
ال�س���عدون والر�س���يد خمازن وحمال مليئة 
بالب�س���ائع، كم���ا اأن �س���وق ال�س���ورجة على 
دت له���م جميع  مرم���ى حج���ر منهم، ث���م ع���َدّ
فروع امل�س���ارف التي تنت�سر باملنطقة حيث 
يتجول وينام وي���اأكل املحتجون. ومع ذلك 
مل ن�سمع عن تعر�ض هذه املرافق لأي حادث 
�س���رقة واح���د. واأن كل احلرائق حدثت يف 
حمي���ط الأح���داث هن���اك حيث ل ي�س���تطيع 

املحتج اأن يفر�ض حمايته.
2. بعد ذلك اجتهت اإىل ج�س���ر الأحرار فكان 
هادئ���ًا ومل اأحلظ اإل اأن نقطة التفتي�ض التي 
كان���ت موجودة عند املدخل اإليه من �س���احة 
اخل���الين مل تك���ن موج���ودة، واأن التفتي�ض 

الوحيد املتبقي حيث ي�سعد النا�ض اليه.
٣. اكمل���ت طريقي اإىل ج�س���ر الأحرار وكان 
عدد الذاهبني اإىل الأح���رار والعائدين منها 
قلياًل، لكن عندما و�س���لت هناك اأول ما �س���د 
انتباهي هو �سظايا الطابوق املنت�سرة على 
ال�س���ارع بعد احلاجز الأول مبا�س���رة، وهو 
اأمر اأ�س���اهده لأول مرة. ثم ب���داأت انتبه اإىل 
زيادة يف الأعداد غري طبيعية، بل اأن املحيط 
كان مكتظًا باملحتجني وخا�سة اجل�سر، لكن 
مع ذلك الو�س���ع كان هادئًا وال�س���باب اأعلى 

احلاجز ل يفعلون �سيئًا كثريًا.
حاف���ظ  حديق���ة  �س���ياج  عل���ى  جل�س���ت   .4
القا�س���ي مبواجهة حاجز اخلر�س���انة املطل 
على احلاجز الآخر املوجود عند متثال عبد 
الكرمي قا�سم. وامل�ساحة بني احلاجزين هي 
م�س���احة احلدث منذ اأكرث من اأ�سبوع، حيث 

ت�سقط فيها اأغلب القنابل امل�سيلة للدموع.
٥. واأن���ا جال����ض لحظ���ت امراأة خم�س���ينية 

ترت���دي عب���اءة وفوقها علم عراق���ي وتتجه 
نح���و احلاجز، وطفل بعمر اخلم�ض ع�س���رة 
�س���نة يحمل �س���ندوق ماء ويحاول �س���عود 
احلاجز الكونكريتي لي�س���اله اإىل الواقفني 
هناك. وبالقرب مني �س���اب يجمع الأو�ساخ 
املحي���ط  �س���جيج  ع���ن  وانف�س���ال  به���دوء 
م���ن حول���ه، وم���ا راعني ه���و ع���دم اكتفائه 
برف���ع البقايا، ب���ل كان يجمع املياه الآ�س���نة 
املختلط���ة ببقاي���ا الطع���ام بيدي���ه ومن دون 
كفوف وي�س���عها بكي�ض ثم ينقل���ه اإىل مكان 
اآخ���ر، ي���ا اإله���ي ك���م كان���ت ممار�س���ته لعمله 

بهدوء و�سر مثرية لالإعجاب.
٦. اق���رتب من���ي �س���اب بعمر ال�)22( �س���نة، 
و�س���األني عن راأيي مب���اآلت الأحداث، وبعد 
حدي���ث طوي���ل عر ع���ن ا�س���تهزائه من ظن 
ميك���ن  للعن���ف  ا�س���تعمالها  اأن  احلكوم���ة 
اأن ينه���ي الحتجاج���ات، ث���م اكم���ل قائ���اًل: 
”اأنا مثال و�س���عت جميع بي�س���ي يف �سلة 

الحتجاج���ات، فق���د توقفت ع���ن الدوام يف 
وظيفت���ي منذ م���ا يقارب ال�س���هر ومل انقطع 
عن موا�س���لة التواجد هنا، وم���ن املوؤكد اأن 
�سوري موجودة عند الأجهزة الأمنية ومن 
ث���م فان نهاية الحتجاج���ات من دون نتيجة 
�س���تعني م�س���ريًا اأ�س���ود يل ولأمثايل، فهل 

تتوقع اأنني �ساقبل مبثل هذا امل�سري؟
7. ودعت���ه بع���د اأن تبادلنا اأرق���ام الهواتف، 
ث���م اكملت طريقي اإىل �س���احة الوثبة ومنها 
اإىل ج�س���ر ال�س���هداء، ومل يكن هناك �س���يء 
غري ماألوف فاحلياة القت�س���ادية يف �سوق 
ال�س���ورجة و�س���احة حافظ القا�سي طبيعية 
متام���ًا، با�س���تثناء مالحظتي مل���ا يقارب من 
الت�س���عة هم���رات كان���ت منت�س���رة مبحي���ط 
�س���احة حاف���ظ القا�س���ي، وملا دخلت �س���ارع 
الر�س���يد باجت���اه ال�س���وق العرب���ي، كان���ت 
املحال التجارية م�سدودة وال�سارع خاٍل من 
امل���ارة وعنا�س���ر قليلة من مكافحة ال�س���غب 

منت�س���رون يف امل���كان، ف�س���األت نف�س���ي اإن 
كان ه���ذا الوقت طبيعيًا خللو ال�س���ارع بهذا 
ال�س���كل ومل اأ�س���تطع الإجابة لأن اليوم كان 
جمعة، ومل ي�س���بق يل اأن دلفت ال�سارع بهذا 

اليوم مبثل هذا الوقت.
٨. قبل اأن اأ�س���ل ال�س���وق العربي دخلت من 
اأح���د الأزقة عائ���دًا اإىل �س���ارع اجلمهورية، 
وبعد جتاوزي ل�س���احة الوثبة وجدت كتلة 
خر�س���انية يبلغ ارتفاعها ن�س���ف مرت تقطع 
ن�س���ف ال�س���ارع الذاه���ب باجت���اه اخلالين 
وجمموعة قطع وبقايا تقطع ن�سف ال�سارع 
املقاب���ل، واأم���ام بواب���ة اأمان���ة بغ���داد قط���ع 
اآخر يقطع ن�س���ف ال�س���ارع، وعند ال�س���احة 
فاج���اأين خط م���ن الط���ارات املحرتقة ميتد 
من منت�س���ف اجلزرة الو�سطية التي تف�سل 
بني �س���ارعي اجلمهورية اإىل ر�سيف �ساحة 
اخلالين، وهو م�سهد غري مالوف مبثل هذا 

الوقت.

ثانيًا: م�س��اء من ال�س��اعة ٥:٣٠ اإلى 
ال�ساعة ٧:٠٠

1. كان���ت وجهت���ي عن���د عودتي م�س���اء هي 
ج�سر الأحرار، لكي اأ�ساهد تاأثري ال�ستقالة 
عل���ى امل�س���هد عن���ده، وكان���ت اأول مالحظة 
مهم���ة، ه���ي اختفاء الإط���ارات الت���ي كانت 
م�س���تعلة نهارًا عند مدخ���ل اجلمهورية من 
�س���احة اخل���الين، ث���م كان ال�س���ارع باجتاه 
الوثب���ة طبيعي���ًا ج���دًا، لكن عنده���ا اختلف 
الو�سع، فثمة �س���باب منت�سرون فيما يبدو 

اأنه ا�ستعداد للن�ساط امل�سائي املاألوف.
2. عن���د حاج���ز املدخ���ل اإىل �س���احة حاف���ظ 
منت�س���رون  ال�س���باب  كان  اأي�س���ًا  القا�س���ي 
وبنف�ض التحفز وال�س���تعداد، لكن مبحيط 
ال�س���احة كان الو�س���ع هادئ���ًا، على احلاجز 
الأع���داد قليل���ة والفعالي���ات لي�س���ت كثرية، 
وكذلك على اجل�س���ر الذي مل اأ�سعده، اأي�سًا 

كان هادئًا والأعداد قليلة.

بريطانيا تدين ا�ستخدام العنف المفرط �سد المتظاهرين في العراق

بيان غا�سب من ال�سليب الأحمر: ا�سبطوا اأنف�سكم لوقف نزيف الدم
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حكاية متظاهر 

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

د . لوؤي خزعل جرب

ال���كل عرَّ ع���ن �س���دَمته بالث���ورة العراقيَّة، علم���اُء واأدباء 
و�س���حفيون وق���وى �سيا�س���يَّة ومواطن���ون، ِم���ن خمتلف 
ع���ة، ل بكثافتها، ول بخطابها،  الجتاهات، اإذ مل تكن متوقَّ
ول بدميومته���ا، ف���كل املوؤ�س���رات الظاهري���ة ل ت�س���ري اإىل 

اإمكانية بروز حركٍة كهذه !
لكنن���ي، ورمبا اآحاٌد مع���ي، مل نتفاجاأ بذلك، بل كنا ننتظره 
بثق���ة، واملتاِب���ع لكتاباتي ُمنُذ �س���نواٍت �س���يعِرف ذلك، لأن 
العلوم الإن�س���انيَّة – اإذا ما ُدِر�َس���ت بعمق – �س���تتيح روؤية 
���ة الداخليَّة  اأعم���ق للواِقع، عر النتباه للموؤ�س���رات اخلفيَّ

لالأحداث .
قبل )11( �س���نة، يف )2008(، يف قمة ال�سراع الطائفي، 
ة الوطنيَّة العراقيَّة،  وانبثاق مقولت انعدام اأو تفكك الهويَّ
اأثبتُّ يف كتابي )الهوية الوطنيَّة العراقيَّة: درا�سة ميدانيَّة( 
���ة عميقة و�س���لبة واإيجابيَّة،  ���ة العراقيَّ اأنَّ الهوي���ة الوطنيَّ

وكاَن تغريدًا خاِرج ال�سرِب اآنذاك !!!!
قبل )8( �سنوات، يف )2011(، يف بدايات الحتجاجات، 
قلُت يف مقالتي )الحتجاجات العراقيَّة والذاكرة العراقيَّة 
���ة( اإنَّ الحتج���اج لن يكوَن فاعاًل م���ا مل ينبثق مما  اجلمعيَّ
اأ�سميته )الوعي املُعاِر�ض ال�سمويل اجَلمعي(، الذي يتمثَّل 
ة،  ���ة الأزمات، و�س���رورة التغيريات اجلذريَّ باإدراك بنيويَّ
���ِه وتو�سيِحِه يف  بفعل جمعي، وهو ما عِملُت على تاأ�سي�سِ

�سيٍل من املقالت والدرا�سات واملن�سورات !!!
قب���ل )5( �س���نوات، يف )2014(، يف ذروة فق���دان الثق���ة 
بال�س���باب، بقيمهم ووعيهم وقدرتهم، اأثبتُّ يف اأطروحتي 
للدكتوراه )الذاكرة التاريخيَّة والثقافة ال�سيا�سيَّة والعجز 
املُتعلَّم اجلمعي(، اإنَّ الثقافة ال�سيا�س���يَّة لل�سباب م�ساواتيَّة 
اإن�س���انيَّة عدالويَّة، ولديهم – يف العمق – اعتقاد بقدرتهم 
على الفعل اجلمع���ي، وقد اأثارت هذه النتاِئج اآنذاك موجة 

م !!!!! من ال�سخرية والتهكُّ
درا�س���تي يف  )2015(، ختم���ُت  �س���نوات، يف   )4( قب���ل 
كتاب )الرثاثة يف العراق( املو�س���ومة )الدولة الفا�سلة يف 
الع���راق: قراءة يف موؤ�س���رات الدول���ة الفا�س���لة(، بالقول: 
)ه���ل مُيِك���ن �س���ناعة الدول���ة الناِجَح���ة يف الع���راق؟ نعم، 
بالتاأكي���د، فالع���راق ميتل���ك الإمكانيات املاديَّة والب�س���ريَّة، 
والتجارب التاريخيَّة الحتجاجيَّة والتعاي�س���يَّة والثقافيَّة 
البنائيَّة، التي ميكن ا�ستثمارها لبناء دولة عراقية عقالنية 
عادل���ة، اإل اأنَّ ذلك م�س���روط بالتعامل مع �س���بكة معقدة من 
العوام���ل املانعة، والبدء بالتحرر من البنية املحا�س�س���ية 
الالعقالني���ة اجلاذبة للُنخب املتحزبة الفئوية(!!! وختمت 
درا�س���ة )تدم���ري الذاك���رة التاريخي���ة(، يف الكت���اِب ذات���ه، 
بالق���ول: )اإنَّ جتارب التاريخ العراقي توؤكد القدرة املذهلة 
للمجتم���ع العراقي على مقاومة حم���اولت التفتيت والقهر 
الثق���ايف،  وغن���اه  بتعدديت���ه  والحتف���اظ  وال�س���تنزاف، 

واإعادة بناء ما خربته الحتاللت وال�سلطات الهدميَّة(!

َلم ُتفاِجئني الثوَرة !!
شذرات من ساحة التحرير

 ما�ص القي�سي

موؤك���دا على �س���لمية تظاهره���م اآنذاك 
"كن���ا �س���لميني وق���د خرجن���ا  بقول���ه 
ل�س���رتداد حقوقن���ا التي �س���لبت منا، 
حق���ا مللنا". منوه���ا اىل افتقار وطنه 
لكل �سبل احلياة ذات الهمية، كالأمن 
الجتماعي���ة  والرعاي���ة  وال�س���تقرار 

وتوفري فر�ض العمل.
بلد ي�سري ابناوؤه على �سيل من الذهب 
ال�س���ود ولكنه���م يعان���ون م���ن الفق���ر 
والعوز كم���ا يعر بقول���ه: "هل يعقل 
ان تك���ون لدين���ا ه���ذ ال���رثوة النفطية 
نح���ن  فائ���دة  ب���اي  علين���ا  تع���ود  ول 
باق���ي  ان  اىل  املواطن���ني؟!" م�س���ريا 
ال���دول ت�س���تفيد م���ن خ���ريات ب���الده 
على ح�س���ابه وح�س���اب ابناء ال�س���عب 
قائ���ال:  ويعق���ب  املنك���وب  العراق���ي 
الفر�س���ة  لدينا  �س���باب مل تكن  "نحن 
لإكمال درا�س���تنا، ما ذنبن���ا ان نعي�ض 
بال���رثوات والنع���م  يف وط���ن مفع���م 

بينم���ا جتد اغلبنا جائع���ا وعاطال عن 
العم���ل،  ل ميلك حتى منزل يوؤويه او 
ملب�س���ا يك�س���يه من حر ال�سيف وبرد 
ال�ستاء". م�س���ريا اىل ان الرب وحده 
من يعينهم على هذه الظروف يف ظل 
ازمة بلد ا�س���تمرت �س���تة ع�س���ر عاما، 
منذ �س���قوط بغداد بيد الحتالل �سنة 

اليوم.   وحتى   2003
كان التجم���ع اجلماه���ريي الثائ���ر يف 
�ساحة التحرير هو الهدف العفوي منذ 
بدء ان���دلع الحتجاجات يف 25، ثم 
اخذت جموع ال�سباب املحتجة تزحف 
باجتاه ج�سور اجلمهورية، وال�سنك، 
ال�س���هداء،  اىل  و�س���ول  والح���رار، 
بني���ة تو�س���يع رقة الحتج���اج حمايًة 
للجماه���ري يف ال�س���احة م���ن القناب���ل 
والر�س���ا�ض  والدخاني���ة  ال�س���وتية 
احلي، الذي بات ي�سل النا�ض الآمنني 
يف خيمهم، هذا ما دفع بع�ض ال�سباب 
لياأخذوا دور الدف���اع عن امنهم وامن 
اخوته���م يف هذا احل���راك يقول: "يف 

ب���ادئ الم���ر كن���ت متظاه���را كباق���ي 
اخوت���ي هن���ا، ولك���ن عندم���ا وج���دت 
المور تزداد �س���وءا والرم���ي يتزايد 
�سوبنا من قبل القوات احلكومية، اذ  
كنت حينها ل املك اي �سيء ادافع به، 
توجهت �سوب �س���ارع الر�سيد وقمت 
ب�س���راء )خوذة للراأ�ض وقناعا للوجه 
وكف���ا للي���د( عنده���ا ب���داأت اآخ���ذ على 

عاتق���ي دور التق���اط القناب���ل املرم���اة 
علينا، وحماولة ابعادها اىل اي بقعة 
فارغة، او و�س���عها يف اواين مملوءة 
باملاء بغي���ة اخمادها جتنبا لإيذاء اي 
مواطن، او اعادة ت�سويبها، تلك التي 
تكون  ا�س���د حرارة واك���رث قوة، على 
من رماها يف ا�س���واأ الحوال" منوها 
اىل ان ه���ذه القناب���ل يجب ان ل تبقى 

يف كفه لزمن يتجاوز الدقيقتني، وال 
�س���تقوم باإذاب���ة كف���ه وبالت���ايل حرق 

يده.
وعند �س���وؤاله عن ال�س���بب وراء اعادة 
رم���ي القناب���ل باجتاه ق���وات مكافحة 
ال�س���غب والتي ق���د ت�س���بب زيادة يف 
العنف من قبله���م، يجيب قائال: "كلما 
رمون���ا بها نعيدها اليه���م فهي ملكهم! 

لي����ض لدينا ح���ل اآخر، اي���ن نذهب بها 
وه���ي حارقة ت���وؤذي وت�س���بب حروق 
نح���ن  اختن���اق!.  وح���الت  خط���رية 

ندافع عن انف�سنا لي�ض ال". 
حم���اورة جتمع���ه م���ع احد ال�س���باط 
املتواجدين يف �س���ارع الر�سيد، اثناء 
ف���رتات الحتج���اج اذ كان ي�س���األه عن 
�س���بب تواج���د ال�س���باب الثائ���ر وعن 
حقيق���ة مطلبهم، وبهذا ال�س���اأن يقول: 
"�ساألني ال�سابط )ملاذا انتم هنا وماذا 
تري���دون؟!( فاأجبته )ك���ن مكاين، هل 
ان���ت موظ���ف حكوم���ي برات���ب ل���دى 
الدول���ة لتوجه �س���الحك الينا بدل من 
توجيهه نح���و العدو؟! نحن عراقيون 

ول�سنا غرباء!!(". 
ويختت���م حديثه قائ���ال: "نحن ل منل 
ول���ن نرجع م���ن هذه ال�س���احات، رغم 
كوين وحي���دا لعائلتي لكنني �س���امد 
هنا، وما عدت اىل منزيل منذ ان بداأنا 
بالتظاهر". موجها ر�سالة اىل اخوته 
املتظاهرين بان ي�سمدوا ويبقوا على 
عهد ال�س���لمية لهذا احلراك امل�س���رف، 
الت�س���بب  او  اي���ذاء  ع���ن  بالمتن���اع 
تخري���ب   او  مواط���ن،  لأي  بال�س���رر 
املمتل���كات العامة، حت���ى يحني موعد 
الن�س���ر ويعم المن وال�س���الم يف هذا 
الوط���ن، بينم���ا يوجه ن���داء للحكومة 
العراقية احلالية بان جتد حال لإيقاف 
ه���ذه املعان���اة املرتبط���ة بنزي���ف الدم 

املتوا�سل.  
ان تك���ون مواطن���ا مدني���ا اع���زل،  ل 
حتم���ل �س���وى راي���ة ب���الدك، وهتاف 
�س���ارخ  ت�س���دح ب���ه حنجرتك ي�س���ل 
مداه بقاع الر�ض )اين وطني؟!، اريد 
وطنًا( وجتد نف�سك تخاطب ذاتها، فال 
حياة ملن تن���ادي، ولي�ض هناك وجود 
لأرواح ق���د ت���رد با�س���تجابة، او تلبية 
لنداء ان�س���ان حر ف�سل املوت بكرامة 
عل���ى العي����ض ب���ذل، هذا بح���د ذاته ما 
يعزي الن�س���انية جمعاء على فقدانها  

لفحوى مقا�سدها ودللة وجودها. 

�ساب م�سلح براية بالده وكف �سيد القنابل، ياأبى الر�سوخ 
وترك اأر�ص املعركة

 ترجمة حامد اأحمد

 اعل���ن رئي����ض ال���وزراء عادل عب���د املهدي 
ا�ستقالته اذعانا للمرجعية العليا يف البالد 
و�س���غط متوا�س���ل من حمتجني يطالبون 

با�سقاط حكومته وو�سع نهاية للف�ساد .
جوبه اعالنه مبزي���ج من الفرح والرتياح 
من ا�س���طرابات يف �سوارع مل تهداأ والتي 
ازدادت ح���دة وعنفا عر اج���راءات قمعية 
مميتة وقعت هذا ال�س���بوع من قبل قوات 
امني���ة ت�س���ببت مبقت���ل ما يق���ارب من 50 
�سخ�سا مزحزحة العراق اكرث نحو انهيار 

اأمني �سامل .
من املوؤمل ان تتم مناق�س���ة ا�س���تقالة عادل 
عب���د امله���دي، الت���ي اعلنه���ا اجلمع���ة، يف 
جل�س���ة للرمل���ان الحد لالجتماع ملناق�س���ة 
الزمة. وجاء العالن عن ال�س���تقالة عقب 
انتفا�س���ة �س���عبية على مدى �س���تة ا�سابيع 
ا�ستهدفت قلب املوؤ�س�سة احلكومية للعراق 
الت���ي يتهمه���ا الكثري يف و�س���ط وجنوبي 
الب���الد بانه���ا توقف���ت منذ زم���ن طويل عن 
ث���روات  وا�س���تخدمت  املواطن���ني  خدم���ة 
النفط بدل من ذلك لال�س���تئثار بها لنف�س���ها 

واحزابها .

بعد مرور �س���نة واحدة عليه يف املن�س���ب، 
تعهد عبد املهدي بالبقاء و�سط احتجاجات 
جوبه���ت باجراءات قمعية ت�س���ببت مبقتل 
م���ا يقارب م���ن 400 متظاهر من���ذ اندلع 
الحتجاجات يف 1 ت�سرين الول. ويبدو 
ان دعوة املرجعية للرملان بان يعيد النظر 
مبوق���ف رئي�ض الوزراء مل تعط جمال بعد 

للمناورة .
املرج���ع ال�سي�س���تاين، ال���ذي يب���دي راأي���ا 
يف ال�سيا�س���ة يف الوق���ات املتاأزم���ة فق���ط 
ويلقي ب���ال للراأي العام، ق���د حذر اجلمعة 
من انفجار لن�سال مدين مع طغيان. وحث 
قوات حكومية للتوق���ف عن قتل حمتجني 
وخاط���ب املتظاهري���ن لرف����ض كل ان���واع 

العنف .
زخم الحتجاجات ارتقى مل�س���توى ثوري 
احلكومي���ة  المني���ة  الق���وات  ان  بحي���ث 
جيدة الت�س���ليح كانت تواجه �س���عوبة يف 
احتوائه حتى بعد ن�س���ر قوة مفرطة �س���د 

متظاهرين ُعّزل .
زخ���م تظاه���رات يومية مثل هذه و�س���عت 
م�س���تقبل نظ���ام حكم �س���يطر عل���ى العراق 
بع���د عام 2003 حمل ت�س���اوؤل. حلد فرتة 
قريبة من هذا ال�س���بوع اعتقد م�سوؤولون 

دع���وات  �س���د  وقف���وا  بانه���م  عراقي���ون 
ل�سقاط قيادة احلكم وانهم حجموا تو�سع 
التظاه���رات. م���ا يقارب م���ن 200،000 
�س���خ�ض �س���ارك يف التظاه���رات تقوده���م 
املحروم���ني  م���ن  وا�س���عة  عمالي���ة  طبق���ة 
املطالبني بحقوق �سرعية مع ان�سمام ق�سم 

من ابناء الطبقة الو�سطى ل�سفوفهم .

ولكن حرق املحتجني للقن�س���لية اليرانية 
يف النجف الربع���اء والجراءات القمعية 
املميتة التي اعقبتها يف مدينة النا�س���رية 
والتي راح �س���حيتها 45 قتيال خالل فرتة 
48 �ساعة، ا�سعلت �سرارة حما�ض جديد. 
حمافظ ذي قار قدم ا�ستقالته على اثر ذلك، 
قائال "ل ي�س���رفني ان اك���ون جزءا من هذا 

النظام الذي يقتل �سعب مدينتي ."
كرار املو�س���وي، مواطن م���ن بغداد، يقول 
"خرج���ت اىل الحتجاجات بعد 16 عاما 
من من���اداة ال�س���عب للحكوم���ة بان جتري 
ا�س���الحات وتغ���ري الو�س���ع الراهن. كيف 
لن���ا ان ن�س���توعب بانن���ا م���ن ب���ني اغن���ى 
الدول يف العامل و�س���عبنا مك�س���ور يعاين 

الفق���ر؟ كيف لنا ان ن�س���توعب باننا مازلنا 
نفتقر اىل مياه �س���احلة لل�سرب مع وجود 
نهري���ن يف البلد؟ لدينا مع���دل بطالة عالية 
وف�س���اد وغياب خدم���ات، ومع ذل���ك فانهم 

يواجهوننا بالنار عندما نحتج ."
اكادميي���ة ونا�س���طة  املطل���ب،  ب���راء عب���د 
بحق���وق امل���راأة يف النج���ف، تق���ول "نحن 
نعي����ض دكتاتورية جنوني���ة. نحن نطالب 
بالتغيري، تغيري بنوعية احلياة وم�ستوى 

املعي�سة فقري جدا ."
وا�س���افت عبد املطل���ب بقولها "على الرغم 
م���ن ذلك نح���ن ل نطال���ب بام���وال جننيها 
بينما نحن جال�س���ون يف بيوتنا. مطالبنا 
ابعد ذل���ك، البنى التحتي���ة خربة ل وجود 
لطاق���ة كهربائي���ة يعتمد عليه���ا، احلكومة 
عملي���ا ل وجود لها م���ن الناحي���ة الفعلية. 
انه���م ينال���ون م���ن كرامتن���ا، مل���اذا كل هذه 

اجلثث خالل يومني فقط ."
قادة امنيون عراقيون اعتقدوا ان الهجوم 
عل���ى القن�س���لية اليرانية ث���م الزحف من 
قبل متظاهرين جتاه �س���ريح مهم لل�سيعة 
يف كرب���الء ق���د منحه���م ترخي�س���ا باتخاذ 
اجراءات اكرث حدة �سد حركة الحتجاج.

اأحمد الكاي�س���ي من النجف قال "ما حدث 

ح���اول  عارم���ة.  فو�س���ى  كان  اخلمي����ض 
املحتج���ون الو�س���ول ملرق���د عب���د العزي���ز 
احلكيم وا�س���رموا النريان حول املنطقة. 
ثم ب���داأت ق���وات امنية باط���الق النار على 
املحتج���ني طغ���ى  ع���دد  ولك���ن  املحتج���ني 
عليه���م بحي���ث فاق���ت اعدادهم كث���ريا عدد 
37 عام���ا  الق���وات المني���ة ." م�س���طفى 
م���ن النا�س���رية ق���ال "انها جم���زرة. كانوا 
ي�ستخدمون بنادق ر�سا�سة �سد املحتجني، 
كان الو�سع مبثابة حرب. النا�ض يطالبون 
فق���ط بحقوقه���م ويخرج���ون بتظاه���رات 
لذل���ك، ولكن الق���وات احلكومي���ة تعاملهم 
كارهابيني. ايادي احلكومة ا�سبحت الآن 
ملطخة بكثري من دماء اأنا�ض ابرياء، لي�ض 
هناك م���ا يزيل اثر هذه الدم���اء من ايديهم 
بعد ذلك. كل من �سارك بهذه املجزرة يجب 
ان يحاكم علنيا. انهم يطلقون عبوات غاز 
ودخ���ان على النا�ض وت�س���بب ذل���ك بجرح 
املئات . " وم�س���ى م�س���طفى بقوله "جثث 
ممدة عل���ى الر�ض كاننا يف �س���احة قتال. 
انه���ا جم���زرة، مل ُيب���دوا اي رحم���ة جت���اه 
النا�ض الذين كانوا يحتجون رافعني العلم 

العراقي فقط، مطالبني بحياة اف�سل .
 عن الغارديان

الغارديان: عراقيون ي�سفون ما ح�سل يف النا�سرية والنجف مبثابة جمزرة  

�سامد �سنديد هو بكل ما اوتي من قوة وعزم وا�سرار 
وب�سالة، نعم انه العراقي املتظاهر الثائر املنتف�ص 

املحتج �سد كل ا�سكال العنف والطغيان، فتارة جنده 
مهاجما براية وطنه وتارة جنده مدافعا بكف ي�سطاد 
به قنابل فتاكة، ترمى عليه وكاأنه عدو، ل ميت لهذا 
الوطن باي �سلة!، ما يقودنا لنت�ساءل، هل هي �سخرية 
القدر، ام لعنة الزمن؟!.  �ساب من منطقة البلديات يف 

بغداد، يدفعه حب الوطن والنتماء لأر�سه و�سعبه، 
ملناه�سة الظلم والف�ساد وموا�سلة التظاهر منذ مطلع 

ت�سرين الأول/اكتوبر املا�سي وحتى يومنا هذا بقوله: 
مت  اذ  النتفا�سة،  هذه  يف  يوم  اول  منذ  حكايتي  "تبداأ 

ح�سارنا اثناء تظاهرنا عند وزارة النقل حيث كنا، 
ثم قمعونا من خالل القنا�سني، ورمونا بالر�سا�ص 

احلي والقنابل الدخانية وامل�سيلة للدموع، وانتقلنا 
اىل �ساحة احلمزة، ثم هداأت المور وعاودنا اخلروج 

بتاريخ 25 ت�سرين الأول/اكتوبر".
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