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قتلها قبل  وح�سي  لتعذيب  تعر�ست  ابنتي  "زهراء" :  ال�سابة   ال�سهيدة  والد 

ق���ار ذي  اإل������ى  ت��ن��ت��ق��ل  ال���ت���ظ���اه���رات  ن���ا����س���ط���ي  اغ���ت���ي���ال  ح��م��ل��ة 
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احلرية  �ساحات  يف  ومرجعيته  ال�سعب،  مع  النجف  مرجعية  ا�سطفاف  بعد 
والتغيري  بو�سوٍح ل لب�ض فيه ول غمو�ض. بات جليًا يف اأي �سٍف تتمو�سع 
اأو م�سالح  املذهبي،   - الديني  �سواء يف متثيلها  النافذة.  ال�سيا�سية  الطبقة 
وتوجهات من تدعي متثيلهم يف ال�سلطة. فخالفًا ملا تتقّوله من وراء الكوالي�ض، 
اأو يف و�سائل العالم، فاإنها ُت�سفر عن وجهها احلقيقي، مع انه مك�سوٌف منذ 
الولية الثانية للمالكي، باعتبارها، موكلة بدوٍر خارج معطف ال�سيد، وعلى 
ال�سد من توجهاته،التي اأكدت النحياز للم�ست�سعفني الذين "يريدون وطن"، 
بال اإمالءاٍت خارجية، ول ا�ست�سعاٍف امام الفا�سدين واإغراءات املال احلرام، 
�سرفاء  �سدور  اىل  توجيهه  الثالث  للطرف  املوكول  ال�سالح  من  اخلوف  اأو 
الوطن من ال�سبيبة املنتف�سة. اأو �سكوٍت على م�سادرة ارادة و�سيادة البالد 

واغت�سابها "بالإنابة". 
وقياداتها  واأحزابها،  املتهّرئة  للطبقة  ممكنًا  يعد  مل  ال�سطفاف،  هذا  ويف   
امله�سومة  احلقوق  عن  الدفاع  اأو  املذهبية،  املظلومية  ت�سويق  ورموزها، 
اأو هدايٍة،  دراي��ٍة  يكن على  بان ملن مل  اإذ  ماآثرهم.  اإحياء  البيت و�سعائر  لآل 
ِبطيَنة هوؤلء، املعجونة يف م�سايف الغري، واملن�سلخة عن ولءاتها الوطنية، 
�سوهوا  الذين  الأولياء  وقيم  -املذهبية.  الدينية  واإدعاءاتها  ومرجعيتها، 
�سورتهم ومكانتهم وماآثرهم، بَتمّثلها لكل ما يتناق�ض مع �سريتهم، من نهٍب 

واإبتزاٍز، وتعدياٍت، وهم يعيثون يف البالد فجورًا وف�سادًا وكبائر.
 لقد انحاز وطنيو �ساحات التغيري، بكل تالوينهم، ِملاًل، واأطيافًا، وهويات، 
طبقٍة  من  للخال�ض  وتوقهم  الوطنية"،  "مظلوميتهم  عن  املَُعِبّ  ال�سوت  اىل 
بال ذّمة عاثت يف الر�ض ف�سادًا، ول تريد الن�سياع حتى ملن تّدعي موالتها 
له وطاعتها لتوجيهاته بعد اأن و�سع النقاط على احلروف، ومل يرتك لهم ما 

يجدون فيه حّمالة اأوجه، اأو غمو�سًا، او ما ل يعنيهم باإ�ساراته: 
عادلٍة  لالنتخابات  ومفو�سية  قانون  جدل"،   مثار  "لي�ض  وزراء  رئي�ض   
اأو  من�سفٍة  يف انتخاباٍت مبكرة، ل تخ�سع لتهديد ال�سالح )خارج الدولة(، 

اإغراء باملال،
تدخل  رف�����ض  على  ال��ت��اأك��ي��د  ج��اء  للمعنى،  اإ���س��اف��ة  م��ن  يخلو  ل  وب�����س��وٍت 

اخلارج..! 
ومل يرتك ظاهرًة ملمار�سة قمٍع او مالحقة واعتقال. دون اإ�سارة ملّاحة بالإدانة، 
يف  وامل�ساركني  الن�سطاء  يطال  ال��ذي  لالغتيال  موقعًا  ت�سديٍد  بنبة  ُمفِردًا 

التظاهر والعت�سام.
  كاأن القيادات املتنفذة يف نظام املحا�س�سة والف�ساد، وهي توا�سل جتاهلها 
املرة  تريد هذه  مبا�سٍر،  �سافر، ل يخلو من حتٍد وتعري�ٍض  ب�سكل  للمرجعية 
من  لكل  ترويٍع  بر�سالة  لتبعث  املرجعية  مواجهة  يف  ع�سالتها  ا�ستعرا�ض 
يراهن على تهاونها يف الدفاع عن �سلطتها، وم�ساحلها ونفوذها، وت�ستقوي 
واملن�ستني  ومريديها  اتباعها  من  باأنهم  النا�ض  توهم  ظلت  التي  باملرجعية 

ملواقفها وار�ساداتها.
وىّل،   قد  بال�سالح،  والرتويع  والنهب  الف�ساد  نظام  زمن  ان  يتنا�سون  انهم   
و�سار ما�سيًا ملعونًا، حانت �ساعة رحيله، مهما طالت عملية تف�ّسخه، ودورة 

احت�ساره. 
اأو موت �سريري،  ال�سدفة والرثاثة هوؤلء، يف حالة غيبوبة   يبدو ان قادة 
اأو م�سحورين كما  اأهل الكهف. وهي مل تعد يف حالة من املواجهة الدموية 
المي��ان  �سالح  با�ستثناء  ال�سالح،  من  املجردين  ال�سلميني،  املنتف�سني  مع 
وهو  �سبيلها.  يف  للت�سحية  وال�ستعداد  اهدافهم،  و�سمو  ق�سيتهم،  بعدالة 
ما يبدو من ان�سغالهم غري امل�سوؤول بتدوير ب�ساعتهم البائرة، واإعادة اإنتاج 
يف  ان  يعتقدون  واملرجعية،  املنتف�ض،  لل�سعب  حتديهم  يف  وهم  خرائبهم، 
جعبتهم ما يكفي من و�سائل التهديد بال�سالح، والتلويح باملعاقبة والت�سقيط 

ال�سيا�سي.!
عند  للتوقف  ا�ستعداٍد  اي  بخيباتها  املتعرثة  املنظومة  قيادات  فقدت  لقد   
اإفرازات ما يحيط بها او الن�سات حتى ملن يريد ا�سعارها باملخاطر املحدقة 

بالبالد، وهو ما يتهدد وجودها وم�ستقبل ح�سورها يف امل�سهد ال�سيا�سي.
  ويبدو هذا من ال�سدمة التي يتعر�ض لها كل من يتوجه لبع�سهم بالن�سح 
املخل�ض. وكان هذا م�سري  حماولٍت عقالنيٍة من جتمعاٍت برملانية للخروج 
على  القادمة  املرحلة  لقيادة  بديلة  واأ�سماء  باقرتاحاٍت  توجهت  الأزم��ة،  من 
راأ�ض احلكومة املقبلة، قد تكون اأقل اإثارة للجدل. فجاء رد �ساحب �سولت 
الف�ساد وخراب البالد كما لو انه ما يزال �سيد املوقف: )ل يحلم اأحد اأن نتنازل 
املخ�سرمني،  املجاهدين  من  �سيخ  ويعقب  "ننطيها"!  اأو  الثمن(  كان  مهما 
ق��ادٌر،  اأن��ه  اإزاح��ت��ن��ا،  يريد  من  يفكر  "كيف  ث��اأري��ة  وممانعة  وغ���روٍر،  بتعاٍل 
ون�سلمها  اجل��ه��اد،  م��ن  �سنة  ع�سرين  تعب  ع��ن  للتخلي  م�ستعدون  اأواأن��ن��ا 

لهوؤلء ال�سبيان"..؟!
ملن  العواقب،  �سديد  اآخ��ر  منطقًا  للتاريخ  اأن  ه��وؤلء،  ال�سدفة  حكام  ين�سى   

يتجاهل درو�سه..

اال�ستقواء بال�سالح واملال 
واخلارج..!

توزع مجاناً

  بقلم متظاهر 

املرجعية ودولة ما ننطيها :

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

الحتجاج���ات  ا�ستم���رار  و�س���ط   
ال�سعبي���ة يف ع���دد م���ن املحافظات، 
ب���ادر متظاهرو بغ���داد بالن�سحاب 
واخل���الين  الوثب���ة  �ساحت���ي  م���ن 
يف  وجتمع���وا  الر�سي���د،  و�س���ارع 
�ساح���ة التحرير ح�س���رًا، يف بادرة 
ح�س���ن ني���ة ل�سلمي���ة التظاه���رات، 
فيما اأعل���ن حتالف "البناء" اأنه قدم 

مر�سحه لرئا�سة الوزراء.
 وبعد توافد مئات املتظاهرين نحو 
�ساح���ات التظاهر يف بغ���داد، التي 
�سه���دت قبل ظه���ر اأم����ض تظاهرات 
تنفي���ذ  ل�س���رورة  تاأكي���دًا  غا�سب���ة 
املطالب امل�سروعة، قرر املتظاهرون 
يف وق���ت لحق التوجه نحو �ساحة 
التحري���ر فق���ط. وبالفع���ل، اأُخليت 
ال�ساح���ات بع���د تنظيفه���ا، وج���رى 

التجمع يف التحرير.
عدن���ان  امل���دين،  النا�س���ط  وق���ال   
الها�سم���ي، اإنه "كب���ادرة ح�سن نية، 
التحري���ر  �ساح���ة  اإىل  ان�سحبن���ا 
واأخلين���ا �ساحات الوثبة واخلالين 
و�س���ارع الر�سيد وحاف���ظ القا�سي، 
حت���ى نثب���ت اأن تظاهراتن���ا �سلمية 
املواطن���ني  اأعم���ال  تراع���ي  واأنه���ا 
واأرزاقه���م"، مبينًا اأن���ه "جرى فتح 
تلك ال�ساحات اأمام املارة والعجالت 
املئ���ات يف  )ال�سي���ارات(، وجتم���ع 

�ساحة التحرير".
ذل���ك  يعن���ي  "ل  قائ���اًل:  واأ�س���اف   
ق���ّل  اأو  خفت���ت  التظاه���رات  اأن 
ع���دد املتظاهري���ن، ب���ل يعن���ي اأننا 
حت���ى  با�ستمراره���ا  متم�سك���ون 
حتقيق املطالب، ول ان�سحاب حتى 
حتقيقها"، داعيًا رئي�ض اجلمهورية، 
برهم �سالح، اإىل "التم�سك مبوقفه 

وع���دم تر�سي���ح �سخ�سي���ة حزبي���ة 
ملن�سب رئي�ض احلكومة".

دع���ا  ق���ار،  ذي  ويف  الأثن���اء،  يف   
املتظاه���رون اإىل �سرورة حما�سبة 
املجرمني الذين يقتلون النا�سطني، 
حمّمل���ني احلكوم���ة م�سوؤولية ذلك. 
فيما اأغلق متظاه���رو الب�سرة حقل 
جمن���ون النفط���ي، رغم حم���اولت 
الأم���ن لتفريقه���م بالق���وة، وتواف���د 
املئ���ات م���ن الطلبة الذي���ن ان�سموا 
خيم���ًا  ون�سب���وا  الظاه���رات،  اإىل 

لالعت�سام يف ال�ساحات.
تظاه���رات  املثن���ى  و�سه���دت   
حا�س���دة، تاأيي���دًا لدع���وة املرجعية 

واملطالب ال�سعبية، وو�سط انت�سار 
اأمن���ي يف �ساح���ة الغدي���ر، جتم���ع 
اأك���دوا  الذي���ن  املتظاهري���ن  مئ���ات 
ا�ستمرارهم بالتظاه���ر، فيما ان�سم 
تظاه���رات  اإىل  الع�سائ���ر  وجه���اء 
كرب���الء، ورفع���وا �سع���ارات تن���دد 
واحلكوم���ة،  الق�سائي���ة  بال�سلط���ة 
م�سوؤوليتهم���ا  بتحم���ل  مطالب���ني 
جت���اه جرائم القت���ل واخلطف التي 

يتعر�ض لها املتظاهرون.
 من جهتها، اأك���دت مفو�سية حقوق 
الإن�س���ان العراقي���ة، اأنه���ا متار����ض 
�سغوط���ًا عل���ى احلكوم���ة للحد من 
جرائ���م الغتيال واخلط���ف والقتل 

الت���ي تط���اول الن�سط���اء املدني���ني، 
موؤك���دة ببي���ان له���ا، اأنه���ا "مار�ست 
دورها الإن�ساين بر�سد التظاهرات 
ب���كل حيادي���ة، بالرغ���م م���ن جمي���ع 

التحديات التي تواجهها".
ا�س���درت  لالحتجاج���ات  ودعم���ا   
العراق  جامع���ات  طلبة  "تن�سيقي���ة 
والأهلية"،ام����ض   احلكومي���ة 
ال�سب���ت، الت���ي ت�س���م ممثل���ني ع���ن 
جامع���ات ثم���ان حمافظ���ات، بيان���ًا 
قال���ت اإن���ه مت بع���د م�س���اورات بني 
ممثل���ي جامع���ات اهلي���ة وحكومية 
البي���ان  يف 8 حمافظ���ات، ويح���دد 
ا�س���راب  لفعالي���ة  طري���ق  خارط���ة 

اجلامع���ات، كم���ا يحم���ل ال�سلطات 
م�سوؤولي���ة ا�ستمرار هذا ال�سراب، 

فيما يحدد حزمة مطالب.
 وح�سل���ت )الحتجاج( على ن�سخة 
م���ن بيان "تن�سيقي���ة طلبة جامعات 
الع���راق"، ال���ذي وردت فيها النقاط 

التالية:
1-  اإن الإ�سراب عن الدوام م�ستمر 
حت���ى حتقي���ق املطال���ب امل�سروعة، 
التي اأهمها، اإقرار قانون انتخابات 
ع���ادل يك���ون الرت�سي���ح في���ه فرديًا 
100% و دوائ���ر متع���ددة �سغ���رية، 
واملر�سح يكون فائ���ًزا بعد ح�سوله 
عل���ى51% من اأ�سوات الناخبني يف 

الدائ���رة، وتفعيل قان���ون الأحزاب 
اخلارج���ي  التموي���ل  مين���ع  ال���ذي 
وت�سكي���ل امليلي�سي���ات امل�سلحة يف 
احل���زب ذات���ه، ف�س���ال ع���ن تغي���ري 
هيئة املفو�سي���ة العليا لالنتخابات 

واإجراء انتخابات مبكرة.
2- ل وج���ود ل�سق���ف زمن���ي يك�سر 
الإ�س���راب اأو العت�سام، ورجوعنا 
اإىل مقاعد الدرا�سة مرهون بتحقيق 

مطالبنا.
3-  بع���د اأن يت���م حتقي���ق املطال���ب 
املذك���ورة يف اأعاله، تك���ون عودتنا 
تق���ومي  وف���ق  عل���ى  ال���دوام  اإىل 
جامع���ي جدي���د تتم كتابت���ه من قبل 
اأ�سحاب  م���ع  الطلب���ة، وبالتع���اون 
الخت�سا����ض مب���ا ي�سم���ن عملي���ة 
تعوي����ض �ساعات ال���دوام واملنهاج 
الخت�سا�س���ات  لكاف���ة  الدرا�س���ي 
وبح�س���ب م���ا يت���الءم م���ع النظ���ام 

املُتبع داخل الكلية اأو اجلامعة.
4-  لي�س���ت لنا نية يف تاأجيل ال�سنة 
الدرا�سي���ة احلالي���ة على اأي���ة حال، 
وامل���الم الوحي���د يف ه���ذا التاأخ���ري 
يف الرج���وع اإىل مقاع���د الدرا�س���ة 
ب�سب���ب  امل�سوؤول���ة؛  اجله���ات  ه���ي 
الت�سوي���ف واملماطلة وعدم حتقيق 

املطالب.
ال�سيا�س���ات  وبق���وة  نرف����ض   -5
املتبع���ة م���ن قب���ل بع����ض الكلي���ات 
وتزيي���ف  الطلب���ة،  ترهي���ب  يف 
احلقائ���ق واإجباره���م عل���ى الدوام 
�سمن "كور�س���ات" ُمقل�سة ومكثفة 
امل�ست���وى  وته���دد  الطلب���ة  ُتره���ق 
العلمي وتطي���ح بالعملية التعليمية 
م���ن  اأن  اإذ  بالخف���اق،  الع���راق  يف 
اأولوياتنا بو�سفنا طالبًا اأن نح�سل 
على خط���ة تعليمية تلي���ق بالطالب 

العراقي وبا�سم العراق.

املتظاهرون ي�سددون على �سلمية احتجاجاتهم

وحتّمل  لالعت�سام  طريق  خارطة  الطلبة" تعلن  "تن�سيقية 
ال�سلطة م�سوؤولية ا�ستمراره

 متابعة االحتجاج 

�ساح���ة  يف  ال�سب���ان  م���ن  الآلف  خ���رج 
النا�سري���ة،  مدين���ة  و�س���ط  احلبوب���ي، 
العراق���ي  ال�س���اب  جلثم���ان  ت�سيي���ع  يف 
عل���ي الع�سم���ي، ال���ذي اغتال���ه م�سلحون 

جمهولون.
 واأظه���ر مقط���ع فيدي���و لوال���دة الع�سمي، 
خ���الل م�سريتها م���ع ال�سب���ان يف مرا�سيم 
الت�سيي���ع، وه���ي تنع���ى ابنه���ا "غ���دروك 
اجلبناء يا ابني.. لو مات واحد اأو 100.. 
اأين قاف���ل عل���ى الق�سي���ة.. ه���ذه ق�سي���ة 
العراق ل تنتهي". ولق���ى الفيديو تفاعاًل 
كبريًا على و�سائ���ل التوا�سل الجتماعي، 

و�سط تعاطف كبري مع اأم ال�ساب.

 يذك���ر ان العدي���د م���ن اه���ايل النا�سري���ة 
اأ�سم���وا ال�ساب، عل���ي الع�سم���ي "ال�سهيد 
العري�ض"، بعد من�س���ور عن خطوبته قبل 
فرتة وجيزة من اغتياله على يد امل�سلحني 
املجهول���ني.  ونع���ى �سقيقه الأك���ب، �سالم 
الع�سم���ي، اأخ���اه، يف من�س���ور على موقع 
في�سبوك "هذا الذي قتلتوه اأخي ال�سغري 
ولي����ض اأن���ا، وحفل زفاف���ه بع���د اأ�سهر من 
عل���ي  اغتي���ال  عملي���ة  وتاأت���ي  الي���وم".  
الع�سم���ي، يف �سي���اق �سل�سل���ة الغتيالت 
للنا�سط���ني العراقي���ني عل���ى ي���د م�سلحني 

جمهولني، يف عدة مدن يف البالد.
 ون�سر الع�سمي يف 30 من ت�سرين الثاين 
املا�س���ي، من�س���ورًا عل���ى ح�ساب���ه مبوقع 
في�سب���وك، قال في���ه "اأهل النج���ف اعتنوا 

باأولدنا، الليلة �سيح�س���ون بالوح�سة، مل 
يعتادوا على القب، اعتادوا على )�ساحة( 
احلبوبي"، يف اإ�سارة لتعاطفه مع �سحايا 

تظاهرات النا�سرية.
 كم���ا انت�سرت �س���ورة ن�سره���ا الع�سمي، 
ب�س���اأن خطيبت���ه، حي���ث كت���ب يف من�سور 
"بعد ق�سة حب دامت 5 اأعوام، اأخريا هي 

يل"، يف من�سور قبل اأ�سهر من اغتياله.
بقي���ام  اأمن���ي، اجلمع���ة،  واأف���اد م�س���در   
متظاهري���ن بح���رق مق���رات ع���دة احزاب 
وف�سائ���ل م�سلحة، يف مدين���ة النا�سرية، 

عقب اغتيال نا�سط مدين.
الأول  كان���ون   20( امل�س���در،  وق���ال   
2019(، اإن "متظاهري���ن غا�سب���ني قاموا 
باح���راق مقرات ح���زب الدع���وة ومنظمة 

مدين���ة  احل���ق يف  اأه���ل  ب���در وع�سائ���ب 
النا�سرية".  وا�سار امل�سدر اىل اأن "حرق 
مقرات هذه الأحزاب من قبل املتظاهرين، 
ج���اء احتجاجًا على اغتي���ال النا�سط علي 
الع�سمي". ي�سار اىل اأن م�سلحني ملثمني 
ي�ستقل���ون �سيارة نوع بي���ك اب ني�سان، ل 
حتمل لوحات ت�سجيل، اعرت�سوا اجلمعة 
)20 كانون الأول 2019(، �سيارة النا�سط 
املدين علي الع�سمي يف تقاطع ال�سيباين، 
و�سط مدين���ة النا�سري���ة، واأجبوه على 

الرتجل منها وقتلوه اأمام املارة.
 والع�سمي )مواليد 1993( و�سقيقه �سالم 
من النا�سطني امل�ساركني بتظاهرات �ساحة 
احلبوبي من���ذ انطالقها، وقد ن�سبوا اأحد 

�سرادق العت�سام منذ �سهر تقريبًا.

 متابعة االحتجاج 

يو�س���ف  عم���ر  النا�س���ط  زوج���ة  اأعلن���ت 
ال�سلط���اين، ال�سب���ت، اختف���اء زوجه���ا بعد 
وقال���ت  التحري���ر.   �ساح���ة  اإىل  و�سول���ه 
�س���ارة الطائي يف مدون���ة مقت�سبة تابعتها 
)الحتج���اج( ام�ض ال�سب���ت اأن "ال�سلطاين 
اختفى يوم اأم����ض اجلمعة بعد خروجه من 
�ساحة التحري���ر".  ون�سر زمالء ال�سلطاين 
مقرون���ة  م�س���ريه  ع���ن  للك�س���ف  دع���وات 

مبعلومات عن النا�سط املختفي.
 وال�سلط���اين )موالي���د 1988( م���ن �سكن���ة 

منطق���ة ال�سيدي���ة، خريج كلية ط���ب جامعة 
دونيت�س���ك، و�سج���ل ح�س���ورًا من���ذ الي���وم 
اإ�سع���اف  ق�ساي���ا  يف  للتظاه���رات  الأول 

امل�سابني واإنقاذ العديد من املتظاهرين.
ف���اإن  املتوف���رة،  للمعلوم���ات  ووفق���ًا   
التحرير  �ساح���ة  اإىل  و�س���ل  "ال�سلط���اين، 
يف الرابع���ة م���ن م�س���اء اأم����ض اجلمعة، ثم 
اختف���ى واغل���ق هاتف���ه بحل���ول ال�سابع���ة 
م���ن م�س���اء الي���وم ذات���ه، وهو م���ا مّت اإبالغ 
حمكمة الر�ساف���ة ر�سميًا ب�ساأن���ه، منذ ظهر 
الي���وم".  من جه���ة اخرى تعر����ض النا�سط 
امل���دين ح�سن جن���م وه���ب، اأم����ض ال�سبت، 

اإىل حماول���ة اغتي���ال يف مدين���ة العم���ارة 
مرك���ز حمافظ���ة مي�س���ان.  ون�س���ر مقربون 
م���ن وهب "�سورًا تظهر تعر�ض عجلته اإىل 
الر�سا�ض احلي من قبل م�سلحني جمهولني 
يف مدينة العمارة".  و�سارك النا�سط ح�سن 
وهب بالتظاهرات من���ذ انطالقها يف الأول 
م���ن ت�سرين الأول املا�س���ي.  واأ�سار املرجع 
ال�سي�ست���اين يف خطبت���ه ي���وم اأم�ض الول 
اجلمعة اإىل حالت اخلطف والغتيال التي 
يتعر�ض له���ا النا�سطون بالق���ول "يتعر�ض 
بع����ض الفاعل���ني يف التظاه���رات  لالغتيال 
واخلط���ف والتهدي���د".  وارتفع���ت وت���رية 

الغتيالت وحالت الختطاف خالل الأيام 
الخرية، حيث قتل م�سلحون النا�سط فاهم 
الطائ���ي يف كرب���الء ب�س���الح كامت لل�سوت 
يفج���ر  اأن  قب���ل   )2019 الأول  كان���ون   8(
جمهول���ون �سيارة كان ي�ستقله���ا النا�سطان 
يف  الطي���ب  ك���رمي  وثائ���ر  امل���دين  عل���ي 
الديوانية، حيث يرقد الطيب يف امل�ست�سفى 
يف حالة خطرة، ف�س���اًل عن اغتيال النا�سط 
عل���ي الع�سمي م�ساء اأم����ض يف ذي قار، يف 
اإط���ار �سل�سل���ة اغتيالت ل تعل���ق ال�سلطات 
عليه���ا اأو تعزوه���ا اإىل اأ�سباب �سخ�سية يف 

الغالب.

يف م�سهد موؤثر: والدة "علي الع�سمي" توّدع جنلها الذي اغتالته "املجاميع املجهولة"

بعد �ساعات على ا�ستنكار املرجعية لالغتياالت واخلطف 

نا�س��ط اآخ��ر "يختفي" م��ن التحري��ر! واآخر ينجو م��ن االغتيال 
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 �سعدون حم�سن �سمد

يحاول حملة الكوامت وم���ن يقف خلفهم تبير جرائمهم باأنها 
تاأت���ي للدف���اع ع���ن احلكومة التي متث���ل احل�سد، ودف���ع دمائه 
يف �سبيله���ا، واأن اأي حمت���ج يهت���ف يف �ساح���ات الحتج���اج 
ي�ستح���ق القتل لأنه يخون احل�سد ال�سعبي، وهو عميل للبعث 
واأمريكا واإ�سرائيل. ومن الوا�سح اأن هذا اخلطاب التهديدي 
الت�سليل���ي، بائ�ض، يخل���ط الوراق بطريقة مهلهلة ل تنطوي 
اإل عل���ى املغفل���ني. ويف�س���ل ب�س���كل م�سح���ك ب���ني املنتف�سني 
وب���ني الذي قاتلوا داع�ض، وكاأن كل منه���م ينتمي اإىل مع�سكر 
خمتلف، وكاأن جميع املنتف�س���ني يف مدن الو�سط واجلنوب، 
مل يقات���ل ول ف���رد منهم يف �سفوف احل�سد �س���د داع�ض، وهم 
كلهم اأتب���اع البعث وعمالء ا�سرائيل واأم���ريكا. وكاأن املواكب 
التي تطعم املحتجني وتوؤويهم يف جميع �ساحات الحتجاج، 
الآن، مل ت�س���رتك يومًا بتقدمي الدعم اللوج�ستي لأفراد احل�سد 

اأيام احلرب على داع�ض!
اأي وح�سي���ة يحم���ل ه���ذا اخلط���اب واأي ا�ستخف���اف بدم���اء 
الأبري���اء؟ كيف ميكنهم قتل من يطالب بوطن خال من الف�ساد، 
ث���م يتهمون���ه بالعمال���ة وم���ن دون اأي حتقيق ق�سائ���ي يثبت 

عمالته!
وكاأن الذي���ن قاتل���وا داع����ض، ومل يزال���وا يقاتلون���ه، را�سني 
بحكوم���ات الف�ساد وقل���ة اخلدمات و�سوء احل���ال، وكاأن كبار 
ال�سا�س���ة مم���ن يرتبع���ون عل���ى كرا�س���ي احلك���م ويح�سدون 
المتي���ازات هم وحدهم م���ن ميثل احل�س���د، وكاأن احلكومات 
الت���ي نهبت املوازنات النفجاري���ة وحدها اخليار الذي ميكن 

اأن ينبثق عن الفئة التي قاتلت داع�ض!!
نحن نحتج بال�سد من �سا�سة الف�ساد، فهل قاتل هوؤلء ال�سا�سة 
اأو ابنائه���م يف �سفوف احل�سد؟ اأم قاتل���ه نف�ض الفقراء الذين 

خرجوا من نف�ض الأحياء الفقرية والعوائل املعدمة؟
�سهداء احلرب �سد داع�ض اأبناء نف�ض المهات اللواتي يندبن 
الآن قتاله���ن بكوامتك���م، واأنت���م ل تقتلونهم دفاع���ًا عن الدين 
واملذه���ب، ول وف���اًء لدماء ال�سه���داء، بل تقتلونه���م دفاعًا عن 
امتيازاتكم وامتيازات اأ�سيادكم ممن خربوا البلد ول يزالون 

يطالبون باملزيد من التخريب.
اأما اإذا كنتم خمل�سني للبلد وحري�سني على حمايته من عمالة 
العمالء، فتعالوا اإىل كلمة �سواء بينكم وبني املحتجني، وهي 
القب���ول بالنتخابات املبكرة التي اختارتها املرجعية الدينية، 
الت���ي ل اأظنك���م تختلفون عل���ى ولئها للع���راق وحر�سها على 
م�ستقبله، وبه���ذه الطريقة نحقن دم���اء الأبرياء ممن ت�سربها 
كوامتك���م، ونوؤم���ن م�ستقب���ل العراق ونتخل�ض م���ن كل عميل 
مند����ض وفق القانون، واأظن باأن الجهزة المنية والتحقيقية 
والق�سائي���ة باأيديك���م، وباإمكانكم ا�ستعماله���ا للقب�ض على اأي 
عمي���ل. اأم اأنكم تعتقدون باأن �سه���داء احل�سد �سحوا بدمائهم 

من اأجل حكومة ترتك القانون وتتبع اأ�ساليب الع�سابات؟
وفع���اًل، مل���اذا ل تلقون القب�ض عل���ى من تعتق���دون باأنه عميل 
وحتقق���ون معه ث���م حتاكمونه؟ لي����ض مراعاة للقان���ون فقط، 
واإمن���ا حر�سًا على تدينكم وورعك���م عن قتل النف�ض املحرتمة 
باخلطاأ، اأم اأنكم تعتق���دون اأن قتل النا�ض على الظن وال�سبهة 
ه���و املذهب ال���ذي دعا اليه علي واحل�س���ني وبقية الأئمة الذي 

توؤمنون بهم وتقولون باأنكم اتباعهم؟
منذ متى كان ال�سيعة يقتلون على الظن؟

منذ مت���ى �سار علماءهم ي�س���درون فتاوى تبي���ح الدماء بهذا 
ال�سكل الوح�سي؟

واأخ���ريًا، اإذا كان الغر����ض م���ن ه���ذا اخلط���اب ه���و تخوي���ف 
ه���ذه  الذي���ن تخيفه���م  اأن  تعلم���وا  اأن  فعليك���م  املتظاهري���ن، 
التهدي���دات جل�س���وا يف بيوته���م م���ن اأول ي���وم اخرتق���ت فيه 
ر�سا�س���ات القنا�س���ني نح���ور ال�سب���اب وقلوبهم، اأم���ا الذين 
اخت���اروا ال�ستمرار فهوؤلء من طين���ة خمتلفة، يريدون وطنًا 
مث���ل بقية الأوط���ان، وهم ي�سعون اإىل الو�س���ول اإليه بطريقة 

م�ساملة، ل ترفع ال�سالح ول ت�ستعمل التخريب

حملة الكواتم 

عد�سة: حممود روؤوف

 ترجمة: حامد اأحمد  

بعد عقود من حروب وعقوبات اقت�سادية فاإن ح�سور 
امل���راأة غ���ري امل�سب���وق يف الحتجاجات يعت���ب تطورًا 

متميزًا جلب �سعورًا قويًا بالنتماء والكبياء .
وهي تتو�سح  بالعلم العراقي تقوم ، اأم علي 50 عامًا ، 
بتح�س���ري ماكنتني لغ�سل املالب�ض ن�سبتهما عند اإحدى 
الزوايا املطلة على �ساحة التحرير ، مركز الحتجاجات 

ال�سعبية �سد احلكومة يف بغداد .
قال���ت اأم عل���ي ، التي طلب���ت الإ�سارة اإليه���ا بلقبها ، يف 
حدي���ث ملوق���ع  اأراب ويكل���ي الخباري " اأق���وم بغ�سل 
مالب����ض املحتج���ني امل�ستمرين باعت�سامه���م على مدى 
اأ�سابي���ع لياًل ونه���ارًا يف ال�ساحة الت���ي اأ�سبحت مالذا 
جلمي���ع العراقي���ني . اإنه���ا م�ساهم���ة �سغ���رية مقارن���ة 

بالت�سحيات التي قدمها املتظاهرون ."
وا�ساف���ت اأم علي وهي تلوح ب�سارة الن�سر من كفها  " 
ل���ن ارجع اىل البي���ت حلني حتقيق مطالبن���ا . �سننجح 
جميعنا ن�س���اًء ورجاًل واأطف���اًل . جميعنا يحلم بوطن 
ن�ستطيع اأن نعي�ض به باأمن وكرامة مع جميع اخلدمات 

واحلقوق ."
وتخي���م ، اأم عل���ي ، عن���د ال�ساح���ة يومي���ًا م���ن الفج���ر 
حل���د منت�س���ف اللي���ل . ه���ي م���ن ب���ني اآلف م���ن ن�ساء 
اأخري���ات ي�ساركن  يف الحتجاج���ات التي هزت بغداد 
وحمافظ���ات جنوبي���ة اخ���رى للمطالبة بتغي���ري �سامل 
للنظ���ام ال�سيا�س���ي احلاك���م . اأك���رث م���ن 400 �سخ����ض 
قت���ل وتعر����ض اآلف اآخري���ن جل���روح من���ذ انط���الق 

الحتجاجات يف 1 ت�سرين الول .
بع����ض الن�س���اء الخري���ات مث���ل ، دينا �ساك���ر 35 عامًا 
وه���ي اأم خلم�سة اطفال ،  حتدّي���ن ازواجهن واآباءهن 
حل�س���ور الحتجاج���ات ويف بع�ض الحي���ان يلتحقن 

بالتظاهرات �سرًا .
وقال���ت �ساكر " اأن���ا متواجدة يف �ساح���ة التحرير منذ 
25 ت�سرين الأول رغم اعرتا�ض زوجي . اأنا اأ�ساعد يف 
تنظي���ف املكان م���ع متطوعني اآخري���ن . وخالل اأحداث 

املواجهات العنيفة ن�ساعد يف عالج اجلرحى ."
وم�س���ت �ساك���ر بقوله���ا " م���ن الطبيع���ي اأن يخ�س���ى 
زوجي عل���ى �سالمتي وقلق���ه من نظ���رة املجتمع جتاه 
عمل���ي ولكنن���ي اأ�سعر بالفخر من خ���الل م�ساهمتي يف 
ه���ذه الق�سية الوطنية . نحن جميع���ًا نريد وطن ميكن 
لطفالن���ا اأن يعي�س���وا فيه ب�س���الم وكرام���ة . بال�سافة 
اىل ذل���ك فعلى املجتمع اأن يقر باأن دور املراأة مهم بقدر 

اأهمية دور الرجل ."

وا�سافت بقولها اأن الن�ساء قد تعر�سن على مدى طويل 
للتهمي�ض والتكميم ب�سبب اأعراف اجتماعية وجماعات 

متطّرفة ولذلك قررن اأن يكون لهن �سوت ُي�سمع .
ق���رب املنطق���ة اخل�س���راء حي���ث مق���رات احلكوم���ة ، 
حتول���ت �ساح���ة التحرير اىل ع���راق م�سغر ك���ّون فيه 
في���ه  ي�ستعي���دون  الطي���اف  متع���دد  النا����ض جمتمع���ًا 
هويته���م الوطني���ة بعي���دًا ع���ن النق�سام���ات الطائفي���ة 
والتناحر واملخ���اوف . وحتولت بناية مرتوكة ت�سمى 
باملطع���م الرتكي ، اتخذه���ا املحتجون مالذا لهم ، كرمز 

لوحدة العراق .
وتق���ول ، نور عل���ي 26 عامًا ، وه���ي حمامية ونا�سطة 
اإن اأع���داد املحتجات من العن�سر الن�سوي الالئي اطلق 
عليه���ن عبارة " �سي���دات اكتوب���ر "  اأو �سيدات ت�سرين  

بداأ بالتزايد مع ازديات نطاق الحتجاجات .
وقال���ت عل���ي " يف البداي���ة كان ح�سور امل���راأة خجوًل 
لعتب���ارات متعلقة باملجتمع العراق���ي املحافظ ، ولكن 

لقب ، �سي���دات ت�سرين ، قلب هذه املوازين واأثبت باأنه 
مقاوم �سلب �سد اأولئك الذين يريدون حتجيم دورهن 

يف هذه احلركة ال�سعبية املتميزة يف العراق ."
واأ�ساف���ت قائل���ة " ن�س���اء وقفن بوجه حتدي���ات كبرية 
. ق�س���م تعر�س���ن لالختط���اف وق�س���م اآخ���ر لتهدي���دات 
وتخوي���ف منعهن م���ن اخلروج . مع ذلك ف���ان قرارهن 
بامل�سارك���ة ك�سر ه���ذه احلواجز . يف الوق���ت احلا�سر 
تغ���ريت هذه العقلية وكثري من النا�ض الآن �سد حالت 
التطّرف والت�سييق التي تق�سي املراأة وحتجم حركتها 

لتكون داخل البيت فقط ."
املحتجون من الرجال يوؤيدون ب�سكل وا�سع دور املراأة 

املهم يف الحتجاجات .
النا�س���ط ح�س���ني حبي���ب يق���ول " ح�س���ور امل���راأة مهم 
ج���دًا يف جمي���ع املج���الت م���ن جم���ع التبع���ات اىل 
حم���الت التنظيف والطب���خ وتوفري اخلدم���ات الطبية 
للمتظاهري���ن . م�سارك���ة امل���راأة يف الحتجاج���ات هو 

اختب���ار ق���وي للمجتم���ع العراق���ي . وعل���ى م���دار اأيام 
الحتجاج���ات مل تط���راأ اأو ترد هن���اك  اأي حالة حتر�ض 

، وهذا ما خالف جميع التوقعات ."
وقال���ت ، ب�س���رى العبي���دي ، وه���ي ع�س���وة �سابقة يف 
مفو�سية حق���وق الن�سان العراقية ب���ان النتفا�سة قد 
تك���ون نقطة حت���ول بالن�سب���ة للن�ساء ، ولك���ن الطريق 

نحو حريتهن وحقوقهن ماتزال ملئى بالعوائق .
وا�ساف���ت قائل���ة " النتفا�س���ة تخ����ض ق�سي���ة وطنية 
اأنه���م  وحق���وق عام���ة . جمي���ع العراقي���ني ي�سع���رون 
م�سغول���ون به���ذه احلقوق ويهتمون به���ا بغ�ض النظر 
عن اأعمارهم واجنا�سه���م والتقييدات واحلواجز . يف 
نهاي���ة املطاف �ستفر�ض الن�ساء اأنف�سهن ك�سريكات لهن 
دور مهم يف املجتمع ويف املجال ال�سيا�سي ، لقد قدمن 
ت�سحيات و�ساعدن على بقاء زخم الحتجاجات قائمة 

. ع�سر ، نزيهة الدليمي ، �سيعود ب�سكل اأقوى ."
عن موقع اأراب ويكلي

موقع بريطاين: ن�ساء حتدّين اخلوف عند اخلطوط 
االأمامية الحتجاجات العراق

 متابعة االحتجاج 

ُقتلت الطالبة اجلامعة زهراء علي �سلمان نوركه 
القرةلو�سي وهي نا�سط���ة يف التظاهرات بعد 
اختطافها م���ن قبل م�سلح���ني جمهولني، مطلع 

ال�سهر اجلاري.
زه���راء البالغ���ة من العم���ر 19 عام���ًا، تعر�ست 
لالختط���اف يف الثاين من ال�سه���ر اجلاري يف 
طريقه���ا اإىل املن���زل خ���الل عودتها م���ن �ساحة 
التحري���ر و�سط بغداد م���ن قبل جمهولني حيث 

عرفت باإي�سال الطعام للمتظاهرين مع والدها، 
وبعد 10 �ساعات من اختطافها مت العثور على 

جثتها مرمية قرب منزلها.
وقال علي �سلمان وه���و والد زهراء: "خرجت 
م���ن املن���زل يف ال�ساع���ة 10:30 كان ذل���ك اآخر 
خ���روج له���ا م���ن املن���زل، حت���ى الآن مل ي�سدر 
التقري���ر الطب���ي، لك���ن الأطب���اء اأخبون���ا اأنه 
مل يت���م العثور عل���ى اآثار اإطالق���ات نارية على 
ج�سده���ا لكنه���ا تعر�س���ت للتعذي���ب الوح�سي   
"عائلة زهراء من الكورد الفيليني، وكانت هي 

اإحدى نا�سطات احلراك ال�سعبي. 
ويتعر�ض النا�سط���ون اإىل هجمات من�سقة من 
قبي���ل عمليات اغتيال واختط���اف وتعذيب يف 
اأماكن �سرية منذ اندلع الحتجاجات قبل اأكرث 
م���ن �سهرين، لكن وت���رية الهجم���ات ت�ساعدت 

خالل الأ�سبوعني املا�سيني.
 وتعه���دت احلكومة مرارًا مبالحقة امل�سوؤولني 
ع���ن هذه العملي���ات حيث تتهم الط���رف الثالث 

بارتكابها، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.
املتظاهرون يف بغداد اأكدوا اأن هذه احلملة لن 

تثنيهم عن موا�سلة الحتجاجات.
وق���ال املتظاه���ر اإبراهيم حمم���د  : "يختطفون 
لكنه���م  اإ�سكاتن���ا،  يري���دون  لأنه���م  النا�سط���ني 
ل���ن ينجح���وا يف ذلك، ب���ل �سيقّوين���ا و�سيزيد 

اإ�سرارنا". 
فيم���ا اأ�س���ار النا�سط �سمري ال�سم���ري: "مل يكن 
كافي���ًا،  التظاه���ر  �ساح���ات  يف  ال�سب���اب  قت���ل 

ليبداأوا بخطف النا�سطني".
بدوره، قال املتظاهر يف بغداد، رزاق مو�سى: 
"�سنخ���رج ون�ستح�سل حقوقن���ا ولو بالقوة، 
هوؤلء فا�سدون ول يفعلون اأي �سيء يكون يف 

�سالح ال�سعب". 
غ���ري  �سعبي���ة  احتجاج���ات  الع���راق  وي�سه���د 
م�سبوق���ة من���ذ مطل���ع ت�سري���ن اأول/اأكتوب���ر، 
تخللته���ا اأعمال عنف خلف���ت 496 قتياًل واأكرث 

من 19 األف جريح.

والد ال�سهيدة ال�سابة  "زهراء" : ابنتي تعر�ست لتعذيب وح�سي قبل قتلها 

  متابعة االحتجاج 

دع���ت مفو�سي���ة حق���وق الإن�س���ان، اأم����ض  ال�سب���ت، 
2019 احلكوم���ة العراقي���ة اىل اإيق���اف العنف جتاه 

املتظاهرين .
وق���ال ع�س���و املفو�سي���ة عل���ي البيات���ي يف تغري���دة 

ل���ه عل���ى من�س���ة التوا�س���ل الإجتماع���ي "تويرت " : 
اإن �سك���وت احلكوم���ة العراقي���ة عن ظاه���رة اغتيال 
واختط���اف النا�سط���ني من قبل ع�ساب���ات اجلرمية ، 
ل ميك���ن اأن ُيفهم اإل اأنها معاقبة للمتظاهرين ، لأنهم 

ت�سببوا با�ستقالتها".
 ودعا البياتي "اىل اإيقاف العنف �سد املتظاهرين".

واغت���ال م�سلحون اأم����ض الأول  اجلمعة النا�سط يف 
املظاهرات عل���ي الع�سمي و�سط مدين���ة النا�سرية، 
وتاأتي تل���ك العملية �سم���ن �سل�سلة اغتي���الت طالت 
الن�سطاء يف املظاهرات الت���ي اندلعت مطلع اكتوبر 

/ ت�سرين الأول املا�سي.
وي�سه���د العراق، من���ذ مطلع ت�سري���ن الأول املا�سي، 

احتجاجات �سعبي���ة يف العا�سمة بغداد وحمافظات 
اأخرى.

ومن���ذ ذل���ك الوقت، �سق���ط يف اأرج���اء الع���راق نحو 
460 قتي���اًل، وفق جلن���ة حقوق الإن�س���ان البملانية، 
واأك���رث من 20 األف جري���ح، بح�سب مفو�سية حقوق 

الإن�سان.

ب��االغ��ت��ي��االت ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن  تنتقم  ال��ح��ك��وم��ة  االإن�������س���ان:  ح��ق��وق 
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عد�سة: حممود روؤوف

موجز اأنباء المدن الثائرة 

 نا�سر احلجاج 

ل نل���وم الذي���ن اعت���ادوا عل���ى روؤي���ة العراقيني 
اأذلء ف�س���دام املج���رم ال���ذي جاءت ب���ه معادلت 
اأنكل���و� اأمريكي���ة مّث���ل الوج���ه املعت���م للع���راق، 
كان عراقي���ًا، كالذي���ن وقفوا اأذلء م���ع بريطانيا 
واإي���ران، واأم���ريكا وتركيا، … فمثل���وا الوجه 
الذليل للع���راق القدمي ، وجه تعاون مع الإنكليز 
ذي���اًل، وم���ع العثماني���ني تابعًا، وم���ع البويهيني 
ذل���ك  … نع���م  وال���رتك  والتت���ار  وال�سالجق���ة 

العراقي القدمي
العراقي اليوم خرج من اأ�سره، وعاد اإىل احلرية 
ليق���ول للع���امل جم���ددًا، كم���ا ابتدع���ُت الكتاب���ة ، 
واخرتعت العجل���ة، وبنيت احل�س���ارة الأوىل، 
اأن���ا عائد اإليكم ل لأبني دولت���ي ال�سغرية مقابل 
اأمريكا واليابان واأملاني���ا، واإ�سرائيل، وال�سني، 
وح�سب، بل لأك���ون اأمة قائدة تنفع الب�سرية يف 
التكنولوجي���ا والعل���وم الإن�ساني���ة،يف �سناعة 
جيل جديد من الألكرتونيات مل تعهده الإن�سانية، 
اإن عبقريتي اأن���ا الإن�سان العراقي اجلديد، اأكب 
من اأن تدخلني يف �س���راع مع اأخي الإن�سان يف 
ه���ذا البل���د اأو ذاك، بل هي ت�س���دين اإىل اأن اأبدع 
هاتفًا حمموًل يفوق ما �سنعته البلدان الأخرى، 
وا�سن���ع و�سائ���ط نق���ل اأق���ل كلف���ة واأك���رث اأمانًا 
واأ�س���رع اأداء، … اأريد اأن���ا العراقي اجلديد اأن 
اأعود لأ�سارك يف انتاج الغذاء والدواء وال�سكن 

لل�سعوب الأخرى
اأعلم اأنا العراقي اأنني ُغّيبت عنكم طوياًل، واأعلم 
اأن العامل بحاج���ة يل، جامعاته، ومراكز اأبحاثه 
وم�ستقبل���ه كله، هااأنذا اأعود لكم منتجًا م�ساهمًا 

يف خري الب�سرية
اأن���ا هن���ا، اأعل���ن عودت���ي، فكف���وا غثاءك���م عني، 
وق���دروين حق ق���دري، واح���ذروا اأن تعرت�سوا 
طريق���ي، لأن ذلك لن يوقفني بل �سيجعلني اأكرث 

اإ�سرارًا على احلياة وقد يكلفكم غاليًا.
تاأمل���وا روح ه���ذه الأمة العراقي���ة ، التي ت�سرق 

�سم�سها من جديد.
فمن �ساء اأن ي�سارك العراق زهو اإ�سراقه فليقدم، 

ومن مل ي�ساأ فليتاأمل الفجر العراقي اجلديد.

تاأملوا الفجر العراقي 
الجديد

• الب�سرة 
ماراثون للحفاظ على �سلمية المظاهرات

�سارك ع�س���رات املتظاهرين يف ماراث���ون يف مدينة 
املناه�س���ة  امل�ستم���رة  املظاه���رات  لدع���م  الب�س���رة 

للحكومة. 
وقال���ت اإحدى امل�ساركات يف تنظي���م "املاراثون" اإن 
"الهدف من اإقامة هذا املاراثون هو اإثبات اإن ثورتنا 
ث���ورة �سلمية نحن نري���د فقط وطن���ًا، ونثبت للعامل 

باأننا نطالب فقط بحقوقنا".

• الديوانية
وجهك موطني .. القراءة في �ساحات 

االحتجاجات 

اأطلق متظاهرون يف حمافظة الديوانية،اأم�ض ال�سبت، 
مب���ادرة معرفي���ة لقتن���اء الكت���ب باأ�سع���ار تناف�سية 
الق���راءة  لت�سجي���ع  جم���اين  ب�س���كل  اأوا�ستعارته���ا 
ودع���م الثقافة وتواجدها اإىل جان���ب الحتجاجات 
امل�ستم���رة من���ذ اخلام����ض والع�س���رون م���ن اأكتوبر 

املا�سي.
وق���ال اأحد منظمي الفعالية ، اإن “هذا العر�ض الذي 
تبناه طلبة وطالبات وعدد من متظاهري الديوانية 
هو لدع���م اجلانب الثق���ايف لدى املتظاه���ر ور�سالة 

وا�سح���ة للجمي���ع ب���اأن الوع���ي ه���و قائ���د الث���ورة 
و�سمان دميومتها.

واأ�ساف، اأن “املعر�ض يحتوي على كتب وروايات 
خمتلف���ة اإ�ساف���ة اإىل فعالي���ات يف الر�س���م والنق�ض 
والزخرف���ة ، يخ�س�ض ريعها لدعم التظاهرات ومن 
يتواج���د فيها م���ن املتعفف���ني وذوي الدخل املحدود 
خلل���ق حالة من التكافل الجتماعي بني املتظاهرين 

ال�سلميني”.

• وا�سط
المحتجون يلوحون بالع�سيان المدني

الك���وت  مدين���ة  يف  بكثاف���ة  املتظاه���رون  احت�س���د 

للم�سارك���ة يف الحتجاجات ال�سعبية والتي تطالب 
برحيل النظام ال�سيا�سي.

ودعا املحتج���ون اإىل "الع�سيان املدين" يف اأعقاب 
رف����ض ال�سلط���ات احلكومي���ة ال�ستجاب���ة ملطال���ب 

"الإ�سالحات" .
وردد املحتجون هتافات " ماكو وطن .. ماكو دوام 
.. وللم���وت نعل���ن العت�سام " يف اإ�س���ارة اإىل عدم 
التحاق الطالب باملدار�ض واملوظفني يف املوؤ�س�سات 

احلكومية.

• مي�سان 

محتجون يقطعون  طريق مي�سان 

احتجاجًا على دعوات اإعادة الدوام

قط���ع الع�س���رات من املحتج���ني يف ق�س���اء الإ�سالح 
التاب���ع اإىل حمافظ���ة ذي ق���ار اجل�س���ر الرئي����ض يف 

الق�ساء والطريق الرابط مع
حمافظة مي�سان من خالل اإ�سعال الإطارات احتجاجًا 

على دعوات اإعادة الدوام يف الدوائر
احلكومية. وقال م�سدر يف الق�ساء اإن اجتماعا عقد 
يف منزل اأحد امل�سوؤولني ال�سابقني بح�سور عدد من 

ال�سيوخ حول اإمكانية عودة
الدوام الر�سمي الأمر الذي رف�سه املحتجون وقاموا 
بقطع اجل�سر والطريق الرئي�ض الرابط مع حمافظة 

مي�سان.

 ذي قار / ح�سني العامل

ك�سف م�سدر طبي في 
محافظة ذي قار يوم اأم�س 

ال�سبت ) 21 كانون االول 
�سخ�س  اغتيال  عن   )  2019

واحد واإ�سابة �سخ�سين 
اآخرين بجروح مختلفة ، بعد 

تعر�سهم لمحاولتي اغتيال 
على يد اأ�سخا�س مجهولين 
يومي الخمي�س والجمعة ، 

وفيما اتهم نا�سطون في مجال 
التظاهرات اأحزاب ال�سلطة 

المت�سررة من التظاهرات 
بارتكاب جرائم االغتيال 

، اأكدوا اإنهم رفعوا �سعار 
م�ستمرون لحين تحقيق كامل 

مطالبهم الم�سروعة.

وق���ال م�س���در طب���ي يف حمافظ���ة ذي ق���ار 
للم���دى اإن " اأح���د املتظاهري���ن يدع���ى علي 
حمم���د مكط���وف النج���ار الع�سم���ي تويف 
متاأث���رًا بجراح���ه ع�س���ر ي���وم اجلمعة بعد 
اأ�سخا����ض  ي���د  عل���ى  لالغتي���ال  تعر�س���ه 
جمهول���ني ي�ستقلون �سيارة ن���وع ني�سان"، 
مبين���ا اأن " ال�سحية ا�سي���ب بثالث طلقات 
ناري���ة يف اأماك���ن متفرق���ة من ج�س���ده قرب 

متثال ال�سيباين يف �سوب ال�سامية".
فيما ق���ال النا�سط الإعالمي يا�ض اخلفاجي 
اإن " جمهولني ي�ستقلون �سيارة نوع كر�ستا 
اطلقوا النار م�ساء اخلمي�ض على �سخ�سني 

من تن�سيقية تظاه���رات ق�ساء الغراف هما 
علي الغزي و طارق اجلحي�سي واأ�سابوهما 
باطالقات نارية باأقدامهما"،  م�سريًا اىل اأن 
امل�ست�سفى وحاليًا  اإىل  نقل���وا  " ال�سحاي���ا 

يتلقون العالج".
وقال النا�سط �سالم الع�سمي �سقيق ال�ساب 
ال���ذي ا�ست�سه���د عب في�سب���وك اإن م�سلحني 
قتل���وا �سقيقه ال�سغري عل���ي الع�سمي الذي 
كان ي�ستع���د لل���زواج خالل الأ�سه���ر القليلة 

املقبلة.
ووجه الع�سمي كالمه للجناة باأن من قتلوه 
ه���و �سقيقه الأ�سغر ولي����ض هو، مما ي�سري 
اإىل اأن امل�ستهدف الأول بالن�سبة للم�سلحني 

هو �سالم ولي�ض علي.
وهذا ه���و خام����ض نا�سط يت���م اغتياله منذ 
بداي���ة  كان���ون الول  اجل���اري يف العراق، 
حيث تزداد حملة التخويف واخلطف وقتل 

املتظاهرين يف البالد.
وم���ن جانب���ه ق���ال النا�س���ط امل���دين حمم���د 

يا�سر اخلي���اط للم���دى اإن " ت�ساعد جرائم 
الغتيال الت���ي ت�ستهدف املتظاهرين توؤ�سر 
اإىل حال���ة انف���الت اأمن���ي يف حمافظ���ة ذي 
ق���ار ول�سيما اإن اأح���د ال�سحايا اغتيل قرب 
متث���ال ال�سيباين ال���ذي ل يبعد �سوى 500 
م���رت عن قي���ادة ال�سرط���ة"، م�س���ريًا اىل اأن 
" اجلن���اة ارغم���وا ال�سحي���ة على الرتجل 
م���ن مركبته واإطالق النار علي���ه اأمام املارة 

ولذوا بالفرار يف مركبة بدون اأرقام".
وت�س���اءل اخلي���اط " كي���ف تدخ���ل �سي���ارة 
ب���دون اأرق���ام وحتم���ل اأ�سخا�س���ًا م�سلحني 
وترتك���ب جرمية قت���ل يف م���كان قريب من 
قي���ادة ال�سرطة م���ن دون اأن تالحظها قوات 
 " اأن  اىل  م�س���ريًا  توقفه���ا"،  اأو  ال�سرط���ة 
الق���وات المني���ة يف ه���ذه احلال���ة اإم���ا اأن 
تك���ون متواطئة مع القتل���ة اأو اإنها ل توؤدي 

واجباتها ب�سورة �سحيحة ".
اغتي���ال  جرمي���ة   " اأن  اخلي���اط  واأردف 
النا�س���ط امل���دين يف منطق���ة ال�سيباين هي 

الثانية الت���ي ت�ستهدف نا�سطي التظاهرات 
بع���د حماولة اغتيال النا�سط���ني بالغراف ) 
30 ك���م �سمال النا�سري���ة ("، واأ�ساف اأن " 
النا�سري���ة تنزف الآن فق���د و�سع القتلة من 
ن�ساطه���م لي�سملوا حمافظ���ة ذي قار بعد اأن 
ارتكب���وا ع���دة جرائ���م يف بغ���داد وكربالء 

والديوانية".
ووجه اخلياط "اأ�سابع التهام للملي�سيات 
واأحزاب ال�سلطة املت�سررة من التظاهرات 
بارت���كاب جرائ���م الغتيال الت���ي ت�ستهدف 
اأح���زاب   " اأن  اىل  م�س���ريًا  املتظاهري���ن"، 
ال�سلطة وع���ب منابرها الإعالمية املاأجورة 
ل زال���ت حُتّر����ض �س���د املتظاهرين وترمي 
عليهم اأ�سد واأفظع التهم للنيل منهم وثنيهم 

عن املطالبة بحقوقهم".
واأكد النا�سط املدين اأن " املتظاهرين رفعوا 
�سع���ار م�ستمرون ملوا�سلة التظاهرات ولن 
يثنيهم م���ا ترتكبه امللي�سيات من اأعمال قتل 
وت�سفي���ات "، م�س���ددًا " ل���ن نتوق���ف حتى 

حتقيق كامل مطالبنا امل�سروعة".
واأو�س���ح اخلي���اط اأن " اأ�ساليب القتل التي 
ت�سته���دف املتظاهري���ن لي�ست جدي���دة فقد 
�سب���ق اأن اغتي���ل النا�سط ه���ادي املهدي يف 
واختط���ف  اغتي���ل  كم���ا   2011 تظاه���رات 
الكثريون غريه ومل تتوقف التظاهرات بل 
ازداد زخمه���ا وتو�سع���ت امل�ساركة ال�سعبية 
فيه���ا رغم ا�ست�سهاد اأك���رث من 500 متظاهر 
واإ�سابة نحو 20 األف اآخرين يف تظاهرات 

ت�سرين احلالية".
ه���ذا واأع���ادت حم���الت اغتي���ال النا�سط���ني 
املدني���ني م�ساه���د ح���رق املق���رات احلزبية 
يف مدين���ة النا�سري���ة حي���ث اأق���دم بع����ض 
املحتج���ني الغا�سبني يف ليل���ة اجلمعة على 
حرق مق���رات منظم���ة بدر وح���زب الدعوة 
رئي����ض  ومن���زل  احل���ق  اه���ل  وع�سائ���ب 
اللجن���ة الأمنية يف جمل�ض حمافظة ذي قار 
املنح���ل جبار املو�س���وي للم���رة الثانية يف 

النا�سرية.

اأحدهم اأُغتيل على بعد 500 متر عن قيادة ال�سرطة

حملة اغتيال نا�سطي التظاهرات تنتقل اإلى ذي قار



 فار�س كمال نظمي

اإن عم����اد املوج����ة الثوري����ة احلالي����ة م����ن الحتجاجات ه����م ال�سباب الوطن����ي النقي 
الق����ادم من اأحزمة الفقر حي����ث النزعة الراف�سة لالأح����زاب واليديولوجيات. ولول 
ه����وؤلء ملا ا�ستم����ر الزخم الحتجاجي حتى اليوم. ثم التحق����ت بهم فيما بعد اأطياٌف 
وطنية اأخرى: مدنيون وي�ساريون و�سيوعيون و�سدريون وعروبيون ونا�سطون 
ونقاب����ات ومنظمات مدنية، اإىل جانب اأجزاء م����ن طبقة املوظفني، واأعداد مهمة من 

طلبة املدار�ض واجلامعات، وحرفيني ورجال دين. 
وهك����ذا تب����دو الثورة الت����ي انطلق عمرها امل�ستقبل����ي للتو جت�سي����دًا لكتلة تاريخية 
وطني����ة عابرة للطبقات والعقائ����د والهويات الفرعية، �سدي����دَة العنفوان يف دمائها 
وخطابه����ا وغ�سبه����ا واأهدافها اجلذري����ة و�سعة التمثي����ل التي متتلكه����ا. كما تتميز 
بقدرتها على التح�سيد العددي الوا�سع عب تن�سيقياٍت متفرقة يف اأرجاء البالد تعمل 
على حتديد اإحداثيات التظاهر والعت�سام مكانيًا وزمانيًا، والرتويج الإعالمي يف 
مواق����ع التوا�سل الجتماعي، وتوفري الإمدادات الغذائية وتاأمني اخلدمات الطبية 
واللوج�ستي����ة للمحتجني. لك����ن يف الوقت نف�سه، تبدو الثورة غ����ري قادرة بعد على 

اإطالق هيكليتها التنظيمية للتمهيد لإعالن ع�سٍر �سيا�سي جديد.
ولي�����ض املق�سود بالهيكلي����ة التنظيمية ظه����ور تنظيم حزبي اأو عقائ����دي تقليدي اإذ 
يبدو هذا اأمرًا ل يتفق مع التنوع الفكري والثقايف والجتماعي والنف�سي للحراك، 
ف�س����اًل عن اأنه ق����د يغدو �سببًا لالن�سقاق والتفتت؛ بل يق�س����د به بروز اأطر تن�سيقية 
قيادي����ة بني ب����وؤر احلراك املتنوعة ب�سيغ����ة ائتالف اأو جبهة ت�سم����ح بتفاعل الروؤى 
وتوحيد اخلطاب مبا يبلور قطبية �سيا�سية مرنة للحراك ذات م�سروع حمدد املعامل 

مبطالبه وخياراته وقراراته، مبواجهة القطبية القاب�سة على ال�سلطة.  
ويج����ادل البع�ض بروؤي����ة خمالفة يف اأن بق����اء احلراك بال قي����ادات اأو اأطر تنظيمية 
ينط����وي اأي�سًا على اإيجابيات مثلم����ا ينطوي على �سلبيات. فواحدة من اأهم اأ�سباب 
قدرت����ه عل����ى التعبئة واملناورة واملطاولة هي طابعه الأفق����ي العفوي املتدفق، وهذا 
يجعل����ه حمتفظ����ًا بزخمه الث����وري العابر للن�سبي����ات املعرقلة، واملق����اوم لحتمالت 

الجها�ض اأو الخرتاق.
اإل اأن اإيجابي����ة التعبئ����ة الحتجاجي����ة دون قيادات، ل تغدو حقيق����ة جمدية وفاعلة 
ومنتج����ة اإل اإذا ا�ستج����اب النظ����ام ال�سيا�سي جزئي����ًا ملطالب احل����راك، وبداأ بتقدمي 
تنازلت اإجرائية يف هيكليته مبا ي�سمح باإعادة تقا�سم ال�سلطة تدريجيًا مع الفواعل 
ال�سيا�سي����ني اجلدد. اأما يف حال انغالق النظام ال�سيا�سي وا�ستع�سائه على التفاعل 
مع احلراك ال�سعبي امل�ستميت – كما يحدث اليوم يف العراق- فاإن بقاء هذا احلراك 

دون اأطر تن�سيقية قيادية ملدة طويلة، قد يعني ت�ستته اأو خموده مبرور الوقت.
اإن واحدًا من الأ�سباب املحتملة لعدم ظهور قيادات متفق عليها حلد الآن يف احلراك 
احل����ايل هو انت�سار نزعة دفاعية يف �سفوف املحتجني عمومًا وال�سباب خ�سو�سًا، 
م�سمونه����ا اأن احلراك ينبغ����ي اأن يظل �سعبيًا �سرفًا ع�سيًا عل����ى اأي تاأطري �سيا�سي 
اأو ايديولوج����ي قد ي�سع����ى اإىل "ركوب املوجة". هذه النزعة لها م����ا يبرها نف�سيًا 
واأخالقي����ًا، لك����ن ل يوجد ما يبرها يف عامل ال�س����راع ال�سيا�سي القائم على احتكار 

القوة وتنظيمها. 
هذه النزعة الدفاعية تنبع من منط جديد من الثقافة ال�سيا�سية ذات الطابع الثوري 
الطهراين، تكونْت وانت�سرْت بتاأثري عاملني: التاأثري النف�سي لتكنولوجيا التوا�سل 
الجتماع����ي، وم�ساع����ر الغ����رتاب ال�سيا�سي ب�سب����ب ف�سل امل�ساري����ع الأيديولوجية 
التقليدي����ة قاطبة يف ال�سرق الأو�سط وحميط����ه، ويف العراق حتديدًا. ولعلها باتت 
ظاه����رة ذات مالم����ح عاملية بفعل ثورة الت�سالت، �س����ار ي�سطلح عليها بظاهرة اأو 

ع�سر "الثورة بال قيادات".
فقد وفرت و�سائ����ل التوا�سل الجتماعي ف�ساًء معلوماتيًا لتبادل الأفكار ال�سيا�سية 
وقي����م العدال����ة وحقوق الإن�س����ان، عابرًا للجن�سي����ات والطبق����ات وللتنظيم احلزبي 
التقليدي، اإذ يلتقي املاليني يف عامل افرتا�سي يت�سع لهم جميعًا، بل يجعلهم جميعًا 
مهمني وقادة للراأي والتعبري ومنّظرين لطموحات كبرية، اإىل حد النفور من خيار 
ال����ولء لقيادات فردي����ة اأو لتاأطري تنظيم����ي ُملِزم، وا�ستبداله بخي����ار النخراط يف 

قيادة جماعية اأفقية ل روؤو�ض حمددة فيها اإذ ي�سبح اجلميع قادة وموؤثرين.
ويف الوق����ت نف�س����ه تفاعلت ه����ذه النزعة املتطرية م����ن القي����ود التنظيمية، مب�ساعر 
الغرتاب ال�سيا�سي العميق الذي يعاين منه ال�سباب العراقي حيال �سلطة الأحزاب 
الإ�سالموي����ة املتهم����ة بالف�س����اد ونهب املال الع����ام وتدمري الهوي����ة اجلامعة وخطف 
الوط����ن. فا�سبح����ت م�ساع����ر العجز ال�سيا�س����ي وفق����دان املعنى ال�سيا�س����ي والعزلة 
ال�سيا�سي����ة ت�سكل معامل اأ�سا�سي����ة يف اجتاهاتهم نحو ال�سلطة. كم����ا اأ�سبحت فكرة 
"احلزبية" والتنظيم ال�سيا�سي كما لو اأنها مرادفة للف�ساد واخلطيئة والالوطنية 
يف اأذه����ان ه����وؤلء ال�سباب مم����ن مل يعاي�س����وا اأي ايديولوجيات اأو ع�س����ر �سيا�سي 

�سوى حقبة الإ�سالم ال�سيا�سي منذ 2003. 
اإنهم يريدون اأن يبتنوا عقدًا اجتماعيًا جديدًا مع الدولة قائمًا على عنا�سر املواطنة 
املت�ساوي����ة واحلقوق املدني����ة الأ�سا�سية وال�سمانات الجتماعي����ة والهيبة الوطنية 
و�سلطة القانون، دومنا تنظيمات حزبية اأو عقائدية. فاإعادة بناء الوطنية العراقية 
ب����ات ينب����ع من مطال����ب املواطن الفرد غ����ري امل�سي�ض دومن����ا حاج����ة اىل اأن ي�ستعري 
وطنيت����ه م����ن فكر حزب����ي اأو دي����ن �سيا�س����ي. وبتعبري حمدد عل����ى األ�سنته����م: »نريد 

ا�سرتجاع الوطن...نريد اإ�سقاط الأحزاب«.
اإن الث����ورة تندلع بو�سفها تفجرًا نف�سيًا كاماًل ومكتم����اًل، مت�سوقًا للتغيري احلتمي، 
وه����ذا ما حدث يف ت�سري����ن الأول 2019، لكنها تظل منقو�سة ما مل تتحول مبرور 
الوقت اإىل م�سك الأر�ض عب اإطار تنظيمي – ولو موؤقت- ي�سمن لها قدرة املناورة 
واتخ����اذ القرار لكي ت�سّكل بدي����اًل جم�سمًا اأمام الأب�سار، ل فكرة �سادمة اأو �سرورة 

"موؤجلة" فح�سب. 
وهن����ا ُيفرت�ض اأن يكّف الفعل الحتجاجي ع����ن كونه فعل مطالبة باإقالة اأو ا�ستبعاد 
جزء من ال�سلطة فح�سب، ليمتد ويتمدد اإىل كونه فعل اختيار لنمٍط بديل من ال�سلطة 
اأي�س����ًا. فالحتجاج – بو�سفه فعاًل تاريخيًا- لي�ض مطالبة بحقوق م�ستلبة فح�سب، 
ب����ل فر�ض حقوق جديدة اأي�سًا �سم����ن ال�سياقات ال�سلمي����ة ذات ال�سرعية ال�سيا�سية 
ال�سادرة ع����ن م�سدر ال�سلطات، اأي النا�ض )ال�سع����ب( بو�سفهم عقاًل جماعيًا ي�سمو 

فوق "�سرعيات" د�ستورية حتا�س�سية.
ه����ذه املواجه����ة النف�سية بني الث����وار وال�سلطة تقت�سي من كل منهم����ا اأن ميار�ض ما 
يف جعبته من اأ�ساليب ال�سغط والتاأثري والإمالء. اإل اأنهما �سيفرتقان يف م�سامني 
ه����ذه الأ�سالي����ب، اإذ �سينح����و الثوار نحو املطاول����ة والعناد وال�س����ب والثبات على 
اإجن����از النتقال ال�سيا�سي اجل����ذري، فيما �ستنحو ال�سلطة نح����و املماطلة واخلداع 

والتخوين والقمع.
وه����ذا ما ح����دث بالفعل يف بغداد وحمافظات عدة خ����الل الأ�سابيع املا�سية، على يد 
"بلطجي����ة" ال�سلطة، عب تفعيلهم ل�سيا�سة ح����رق الأبنية واتهام املحتجني بذلك، 

لت�سويه العنفوان الأخالقي للثوار ال�سلميني امل�ستميتني ل�ستعادة الوطن.
كم����ا �سرع����ت الأح����زاب واجلماع����ات الإ�سالموي����ة املت�س����ررة م����ن الث����ورة بتنظيم 
تظاه����رات م�سادة ذات طابع ديني ولئ����ي هدفها املعلن "طرد املند�سني واملخربني" 
يف �سفوف املحتجني من اأجل "املحافظة" على �سلمية التظاهرات. وقد رافقت هذه 

التظاهرات �سدامات حمدودة وحالت طعن بال�سكاكني �سد املعت�سمني. 
وو�س����ل الأم����ر يف ليل����ة 6 كان����ون الأول املا�س����ي اإىل اقتح����ام ميلي�سي����ات م�سلحة 
ب�سي����ارات مدنية ل�ساحتي الوثبة واخلالين القريبتني من �ساحة التحرير، وقيامهم 
بفت����ح النار ع�سوائيًا م����ن اأ�سلحة خفيف����ة ومتو�سطة على مئات ال�سب����اب ال�سلميني 
املعت�سم����ني يف ال�ساحت����ني، عل����ى م����راأى وم�سم����ع الق����وات الأمني����ة الر�سمية التي 
ان�سحب����ت م����ن حميط املجزرة. ف�سقط ع�س����رات القتلى واجلرحى م����ن املعت�سمني، 
واأحرق����ت خيامهم، يف حماولة فا�سلة لف�ض العت�سام واإخالء ال�ساحات با�ستخدام 

�سرتاتيجية الرتويع هذه.
كما حاولت قوى الثورة امل�سادة ال�ستفادة من جرمية الوثبة الب�سعة الغام�سة يف 
دوافعها وفاعليها احلقيقيني يف 12 كانون الأول املا�سي، لتاأليب الراأي العام على 
جممل احلراك الحتجاج����ي وتاأثيمه و�سيطنته باأ�ساليب الت�سويه والتخوين، عب 

اإل�ساق و�سمة الغوغائية الكلية به.
اإن نواي����ا املحتج����ني لكي جتد طريقه����ا اإىل الواقع، وينتقل فعله����م الحتجاجي اإىل 
فر�ض اخليارات، فال بد اأن يجري التوافق العام بني فئاتهم امليدانية –ذات الروؤى 
املتباين����ة- لإن�ساج �سرتاتيجية ابتدائية موحدة تتح����دد فيها اخلطوات الإجرائية 
الواقعي����ة لإجن����از التغيري ال�سيا�س����ي، مبا ي�سّكل خي����ارًا �سعبيًا ملمو�س����ًا وجم�سدًا 

ميكن الدفاع عنه �سد م�سروع ال�سلطة الذاهب اإىل الت�سويف والتدلي�ض.
ودون ه����ذا اخلط����وة، ويف �سوء ا�ستمرار منه����ج ال�سلطة يف القم����ع والنتهاكات، 
وحماولته����ا لحتواء احلراك الحتجاج����ي عب �سيا�سة �س����راء الوقت، ف�سيتحول 
الف����راغ ال�سيا�س����ي املح����دود حالي����ًا اإىل فج����وة عبثية عميق����ة تختلط فيه����ا املطالب 
وامل�سميات واحلقوق حد اللتبا�ض، مبا ي�سهم يف تقوية احتمالت الثورة امل�سادة، 

ومينح الف�ساد ال�سيا�سي عمرًا اإ�سافيًا لأمد غري حمدود.
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يوميات �ساحات االحتجاج 

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

�سانتا كلوز يجوب �ساحة اعت�سام النجف 

الثورة ومع�سلة غياب القيادة

 عامر موؤيد

 مع قرب اأعياد راأ�ض ال�سنة امليالدية، 
يوؤكد املتظاهرون واملعت�سمون يف 
�ساحات الحتجاجات بان احتفالهم 
�سيكون يف اماك���ن تظاهرهم حلني 

حتقيق املطالب.
الآان  م���ن  ب���داأت  الر�سائ���ل  ه���ذه   
يف  البابانوؤي���ل  دم���ى  بانت�س���ار 
�ساح���ات التظاهر وتوزي���ع الهدايا 
على الأطفال القادم���ني مع عوائلهم 

ملمار�سة الحتجاج ال�سلمي.
 يف بغ���داد وبالخ����ض عن���د خي���م 
املناط���ق  يف  املنت�س���رة  العت�س���ام 
املحيطة لها، جند ا�سجار امليالد يف 

اخليم مزينة بالهدايا.
البق���اء  عل���ى  والتاأكي���د  الإ�س���رار   
يف �ساح���ة التظاه���ر  حل���ني حتقيق 
الفع���ل  بازدي���اد  ياأت���ي  املطال���ب، 
اح���د  وان  ال�سلم���ي  الحتجاج���ي 
ا�سكال���ه ه���و الحتف���ال باملنا�سبات 
العام���ة بعي���دا ع���ن اج���واء املن���زل 
والعائل���ة، وتف�سيل البقاء مع ابناء 

ال�سعب.
 عل���ي حمم���ود يق���ول يف ت�سري���ح 
"اجلمي���ع  ان  ل�)الحتج���اج( 
م�سمم���ون عل���ى البق���اء يف �ساح���ة 
املطال���ب  حتقي���ق  حل���ني  التحري���ر 
ب�س���كل كام���ل ول ني���ة لالن�سح���اب 

�سوى بتحقيق املطالب"0
م���ن  "الكث���ري  ان  اىل  وا�س���ار   
الأ�سدقاء ق���رروا البقاء �سوية قرب 
ن�س���ب احلري���ة والحتف���ال بقدوم 
ال�سن���ة امليالدية اجلدي���دة ع�سى ان 
تك���ون بح���ال اف�سل م���ن ال�سنوات 

ال�سابقة"0
 وب���ني ان "اأ�سج���ار املي���الد جتده���ا 
منت�سرة يف خيم العت�سام منذ الآن 
ل�ستقب���ال ال�سنة امليالدية والتذكري 
للمتظاهرين  ال�سلم���ي  بالحتج���اج 

العراقيني"0
 بع����ض اأ�سج���ار املي���الد مل تتزي���ن 
بالكرات امللونة بل ب�سور ال�سهداء 

عل���ى  وتعليقه���ا  طبعه���ا  مت  حي���ث 
الأ�سجار ل�ستذكارهم والتاأكيد على 
البقاء بنف�ض النه���ج اكراما لدمائهم 

التي �سالت من اجل الوطن.
 �س���ور ال�سهيدي���ن �سف���اء ال�سراي 
وعمر �سع���دون واآخري���ن كانت يف 
�سجرة امليالد الرئي�سة والقريبة من 
ن�سب جواد �سلي���م، حيث ا�سبحت 
ال�س���ور  التق���اط  ويت���م  كالرم���ز 

التذكارية قربها.
 حمافظ���ة النجف والت���ي كان هناك 

لإقام���ة  ال�ساب���ق  يف  معار�س���ون 
احتفالت راأ�ض ال�سن���ة امليالدية او 
عيد احلب، تواجد فيها �سانتا كلوز 

ووزع الهدايا على الأطفال.
 �سانت���ا كلوز يف تظاه���رات النجف 
قال وهو مل يك�سف عن وجهه  "كنت 
امتنى ان يكون القدا�ض هذه ال�سنة 
يف �ساح���ة التحرير ويكون احتفال 
با�سم "كر�سم�ض  الثورة" ا�ستذكارا 

ل�سهداء الثورة العراقية"0
 ويقول �سيف ثائر احد النا�سطني يف 

ل�)الحتجاج(  املحافظة يف حديث���ه 
ان "املتظاهرين وبالخ�ض الأطفال 
رحبوا بقدوم �سانتاكلوز الذي كان 

ا�سبه مبفاجاأة مميزة"0
"املعت�سم���ني  ان  ثائ���ر  وا�س���اف   
ق���رروا البقاء يف �ساح���ة العت�سام 
ول نية يف العودة اىل املنازل حتى 

حتقيق املطالب ب�سكل كامل"0
 وبني ان "اختالط مرا�سيم الحتفال 
باعي���اد راأ����ض ال�سن���ة امليالدي���ة مع 
الحتج���اج، دلل���ة �سلمي���ة على نبل 

املحتج���ني الذين مل يلج���اأوا للعنف 
واآلف  �سهي���د   500 �سق���وط  رغ���م 

اجلرحى"0
الكاردين���ال  البطري���رك  وق���رر   
لوي����ض روفائي���ل �ساك���و يف الثالث 
اإلغ���اء  م���ن كان���ون الول اجل���اري 
مظاهر الحتف���ال بعيد ميالد ال�سيد 
امل�سي���ح، وراأ����ض ال�سن���ة امليالدية، 
احرتام���ًا لل�سحاي���ا الذي���ن �سقطوا 
م���ن املتظاهرين والق���وات المنية، 
والآم  اأوج���اع  م���ع  وت�سامن���ًا 

عائالتهم.
 وق���ال �ساك���و يف بيان "اإنن���ا قررنا 
الغ���اء الحتف���الت ولذا �س���وف لن 
نة  تكون هن���اك اأ�سج���ار مي���الد مزيَّ

ول  وال�ساح���ات،  الكنائ����ض  يف 
حف���الت و�سه���رات به���ذه املنا�سبة، 
ول ا�ستقبال ر�سمي للتهاين يف مقر 
البطريركي���ة، اإمنا نكتف���ي بال�سالة 
ال�سحاي���ا،  اأرواح  عل���ى  ترحم���ًا 
والدعاء بال�سفاء العاجل للجرحى، 
وع���ودة احلياة الطبيعية اىل البالد 
ونهو�سه���ا بوط���ن راٍق، جامع لكل 
طوائف���ه و�سرائح���ه، اإنطالق���ًا م���ن 
قيم الحرتام وامل�ساواة واملواطنة 

واحلق يف احلياة الكرمية".
 ودعا  الكاردينال �ساكو باملقابل اىل 
التبع لدور الأيت���ام وامل�ست�سفيات 
لغر�ض �س���راء امل�ستلزم���ات الطبية 

للجرحى.

اأ�سجار امليالد مزينة ب�سور "ال�سهداء" يف التحرير 

 متابعة االحتجاج 

  اأك����د متظاهرو �ساح����ة التحرير يف بغداد 
حل����ني  التظاه����ر  يف  ا�ستمراره����م  عل����ى 
حتقيق مطالبهم وتر�سيح �سخ�سية يجمع 

عليها ال�سارع العراقي املحتج.
 يق����ول املتظاهر اأحم����د: "لق����د ظلمنا، لقد 
قتلون����ا، ورجمون����ا، النا�����ض يري����دون اأن 
يعي�س����وا بكرام����ة، وهدفن����ا الوحي����د هو: 

الوطن".
 وكان من املقرر اأن يقرتح البملان مر�سحًا 
جدي����دًا، لك����ن م����ع ا�ستم����رار النق�سامات 
العميقة، وافقت ال�سلطات على رفع املوعد 

النهائي اليوم الأحد.
 يف ميدان التحرير ببغداد، مركز احلركة 
الحتجاجي����ة، و�سع املتظاه����رون �سورًا 
كبرية احلج����م للمر�سح����ني الر�سميني مع 

وجوههم م�سطوبة باللون الأحمر.
 وقال غ�سان املتظاهر البالغ من العمر 35 
عام����ًا "ميكنهم ال�ستم����رار يف دفع املوعد 
النهائي ليوم واحد اأو يومني اأو حتى عام  

ما زلنا يف ال�سوارع، هذا يوؤملهم اأكرث مما 
يوؤملنا."

 ودع����ت املرجعي����ة الدينية، ي����وم اجلمعة، 
اإىل انتخاب����ات مبكرة لإنه����اء اأ�سهر ال�سلل 

ال����ذي  بالبل����د  ع�سف����ت  الت����ي  ال�سيا�س����ي 
�سربته الحتجاجات.

اأ�س����رع  "اإن  ال�سي�ست����اين،  ممث����ل  وق����ال   
واأ�سلم طريقة للخروج من الأزمة احلالية 

وجتن����ب الوقوع يف املجهول اأو الفو�سى 
اأو ال�س����راع الداخل����ي ه����و العتم����اد على 
النا�ض من خالل اإجراء انتخابات مبكرة".  
وح����ث على "ت�سكي����ل حكوم����ة جديدة يف 

اأق����رب وق����ت ممك����ن" ، وه����و ما يج����ب اأن 
ميهد الطري����ق ب�سرعة لإج����راء انتخابات 
جدي����دة وحرة ونزيه����ة، وفًق����ا ملمثله عبد 

املهدي الكربالئي.
ق����ادة  ب����ني  املحادث����ات  وا�ستم����رت   
املجموعات البملاني����ة وروؤ�ساء الأحزاب 
ومبعوثي اإي����ران والأمم املتحدة، وجرى 
تقدمي وزير التعليم العايل ال�سابق ق�سي 
ال�سهي����ل لعدة اأ�سابيع م����ن قبل امل�سوؤولني 

كمر�سح لإيران.
 اأ�سم����اء اأخ����رى يت����م تداوله����ا، وجميعهم 
وزراء �سابقون اأو م�سوؤولون من الدائرة 
الداخلي����ة والذي����ن م����ن املحتم����ل اأن يت����م 
رف�سه����م م����ن حيث املب����داأ يف ال�س����وارع.. 
ومبج����رد اق����رتاح ا�سم، ميك����ن للم�سرعني 
�سال����ح  بره����م  الرئي�����ض  اإىل  تقدمي����ه 
للت�سوي����ت يف البمل����ان املك����ون من 329 
يف  ال�سخ�����ض  ه����ذا  ف�س����ل  واإذا  ع�س����وًا، 
احل�س����ول عل����ى الأغلبي����ة، ف����اإن �سالح له 

احلق يف التقدم مبر�سحه.

رف�ض �سعبي يف بغداد ملر�سحي االأحزاب ملن�سب رئا�سة احلكومة


