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تحقيقات "مجزرة النا�سرية" تك�سف هوية القوة المتورطة بفتح النار على المتظاهرين

االحتجاج��ات �س��باب  قتل��ة  م��ن  للث��اأر  طلب��ًا  �س��فائرهن  �س��ن  يق�سُ ن�س��اء 
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الزمن اجلميل. توارت ظاللها عنا، ونحن ن�سيح  م�ست �سنوات احل�سرة على 
اربعة  وال�ستالب.  والنكران  واجلهالة  الظلمة  ب�سنوات  تفّجعنا  عن  اأب�سارنا 
عقوٍد َت�سّياأنا فيها، لن�سبح مو�سوعًا لقهٍر َينتزع مّنا اإن�سانيتنا، وُت�ستباح فيها 

منابت ِرفعتنا، وطاقتنا على اخللق، واأن�سودتنا باحلياة وللحياة.
 اأربعة عقوٍد، كاد الياأ�س فيها اأن ياأخذنا كل ماأخٍذ. ينال من ما�سينا، يقفز على 
اإ�ساءة تاريخنا حل�سارة بني الب�سر وهو يحتفي ب�سبعة اآلف عام من عطاء مل 
ينقطع. مل نكن فيها، حتى ونحن نقاوم العبث مب�سائرنا مركونني يف زواياها 
الهام�سية. حتى �سنوات القهر وهي تغطي اأربعة عقود من حماولت تدجيننا، 
وّلدت اأجياًل، تناكف وترف�س وتتحدى، وترتك وراءها مناذج من بطولٍت مل 

تنك�سر اإرادتها يف مواجهة الق�سر والإلغاء والت�سويه والتدجني. 
 اأربعة عقوٍد اأّرختها ف�سوًل من املتواليات ال�سيا�سية، اأ�سباه ب�سٍر، نفايات من 
رجاٍل �ساقت بهم حاويات ف�سالت التاريخ، لتاأتي بهم دورة التاريخ وهي يف 
مرحلة انحطاطها، لتنتزع ارادتنا، وتزرع يف روحنا �سوك الياأ�س، والالخال�س، 

وت�سد يف وجوهنا باب املرجتى..!
 اأربعة عقوٍد اأكملت دورتها يف يوٍم م�سوؤوٍم، التقت فيه حلظة اخلال�س امُللَتِب�س، 
مبا  متلب�ٍس  ما�ٍس  باأ�سباح  تزدحم  وهي  الروؤيا،  عنه  تغيب  م�ستقبٍل  ومقدمات 
لي�س فيه، ومبا فيه من مكٍر ونزوٍع جمبوٍل على البحث يف �سمائرنا، واحلكم 

علينا بال�سبهات عن اإميان توهمنا بانها حرا�سها ومورد قيمها واإ�ساءتها..!
 اأربعة عقود انتهت يف التا�سع من ني�سان ٢٠٠٣ لتبداأ دورة عودٍة اىل م�سارب 
ال�سحراء قبل الف واربعمائة عام . عودة مل ُت�سرتجع فيها ماآثر وت�سوفات، بل 

اأ�سباٌح جتول يف �سحاري اخلواء والتخرث والنزياح.
 من هذا التاريخ، جربنا ما مل يكن يف احل�سبان. عودة اىل الهويات الفرعية، 
تدوير  الهوية.  على  القتل  والتحرمي.  الرثاثة  قيِم  من  عليها  انطوت  ما  باأ�سواأ 
كل  نزعوا عنهم  للم�ستقبل،  رم��وٍز  اأي��ام اىل  املا�سي، حتولت خالل  م�سوٍخ من 
ما يوؤ�سر ملا�سيهم، وتزينوا بلحى التقوى، وو�سم الميان على اجلباه، ورياء 

تقليد ال�سلف ال�سالح.
 عرب �ستة ع�سر عامًا، من هيمنة طغمة ما بعد ال�سنم، �سار العراق �سّباقًا يف كل 
ال�سيا�سة والتعليم وال�سحة والنظافة والقيم الأخالقية. يحتل يف كل  ميادين 
منها ال�سفوف الخرية. الأ�سواأ والأكرث انحدارًا يف كل جماٍل ومنحى. والأول 
يف جمّمع املباءات، والتحدر، والنحطاط، والتخلف، والرثاثة، والف�ساد. تلّب�س 
العراق الف�ساد كاأنه �سار جزءًا منه، ودللة بّينة عنه. ُعرف يف العامل بو�سفه 
ومنتديات  واملجتمعات  ال��دول��ة  يف  لال�ستعمال  �سالح  ف�ساد  الف�ساد.  موطن 

الدعارة واملجون. ف�ساد للت�سدير. ف�ساد ح�سب الطلب..!
 �سنوات من حكٍم جائٍر، ملوٍث مبظاهر ل ت�ستقيم معها احلدود الدنيا من معاين 
النزاهة وال�سرف وال�ستقامة والأمانة والعدالة. ت�سوهت فيها حتى الطقو�س 

واملرا�سيم الدينية.
 مل يبق للعراقيني وهم يواجهون ا�ستباحة حا�سرهم وم�ستقبلهم، �سوى الرجوع 
اىل املا�سي. ُيَنّقبون يف اأعماقه، لي�ستجريوا مبا فيه من اإ�ساءات واإ�سراٍق،  زادًا 

يدارون به خيباتهم ومرارات حا�سرهم وغياب اأفق واعد مب�ستقبل خمتلف.
  فكان "لُقَية" الزمن اجلميل،.... " اإيقونة " ال�سرب على املكاره..! 

من  ال�سفوة  قبل  العامة  به  يتغنى  اجلميع،  اأن�سودة  �سار  اجلميل"  "الزمن   
با�ستعادة  نبكي  اأن�سودة  اي�سًا.  ال�سيا�سة  ورجال  والفنانني  وال�سعراء  الكتاب 
وقلة حيلتنا  ونتاأ�ّسى من خذلننا،  من �سعفنا.  ننوح  على احلا�سر.  �سورها، 

على رد املكاره. لياأخذنا الياأ�س والقنوط اإىل نفق مظلم ل نهاية له.
 ودون مقدمات، ول ادعاء بتوقع اآٍت، ينبعث من مكان جمهول مهمٍل يف الوعي، 

ب�سائر زمٍن جميٍل غري م�سبوق.
 زمٍن ل كالأزمان. جميٌل يوحد املا�سي باحلا�سر والآتي. 

 زمٌن �سنعه جيٌل غاب عن الروؤيا �ستة ع�سر عامًا من القحط والنك�سار، اأو غّيَبتُه 
املكاره حتى عن اأكرثنا وعيًا بدرو�س التاريخ وحتولته.

 زمٌن اأ�سفى على "التكتك"، جماًل وج�سارة ومعاين مل ي�سهدها املا�سي اجلميل. 
فتّوًة ن�سحت قيمًا، وفرادًة، واإقدامًا، وجتاوزًا للذات، لي�س يف املا�سي اجلميل 

مثل كثافته، �سبيبٌة ُعِجَنت من طينة مباركٍة، مل تتدّن�س، اأو تتفحم.
 اأده�س العامل، فتّوتها، وم�ساهد اقتحاماتها. والإعجاز يف اإيثارها، واإ�ستعدادها 

للفداء.
اجلديدة  براعمه  وتتفتح  يتاألق،  حا�سرًا  �سار  ما�سيًا.  اجلميل  الزمن  يعد  مل   
يتو�سح  اأحٍد  جبل  الرتكي،  املطعم  �سي�سبح  عنوانًا.  له  �سار  ويوم.  �ساعة  كل 
بال�سوء واللون، فنارًا ي�ستهدي به كل غريٍب يبحث عن ماآثر بطولٍت �ستعي�س 
بطولٍت  بائنته  كانت  جميل  بزمن  تنت�سي  اأجيال  منها  وتتوالد  ال��ذاك��رة  يف 
واقعًا  �سارت  تطلعًا،  كانت  حياة  مثياًل.  العراق  تاريخ  لها  ي�سهد  مل  وج�سارة 

يزدهي بح�سوره، املت�سوفون للحرية واجلمال.
ع��راٍق  يف  و�ساحة  �ساحة.  يف  عراقًا  امل��زار  ب��ات  م���زارًا.  اجلميل  للزمن  �سار   

خمتلف، جديد.
ومنعن  نتداولها  �سور  يف  عنها  نبحث  َف��ُرْح��َن��ا  اجل��م��ال،  معاين  افتقدنا  لقد   
النظر فيها، ونتغنى مبا كانت تنطوي عليه الأيام اخلوايل، من رقٍي، وارتقاء، 

وازدهاٍر، ورقٍة، وانفتاٍح، وا�ست�سراٍف لالآتي،  الأنقى والأجمل والأبهى.
 كل ما هو جميل، له مكاٌن يف �ساحة التحرير حتت جدارية جواد �سليم.

 اأيتها ال�ساحة التي ملّت يف امتداداتها، وطنًا م�ستباح.
هل  احلرية،  بجدارية  اأوحت  نبوءة  اأي  التحرير،  �ساحة  يا   
كان جواد �سليم عّرافًا، متخياًل، م�سباحًا للك�سف عن خبايا 
يولودون  اأجيال  �ستاأتي  املباركة،  ال�ساحة  ايتها  يا  االأي��ام، 

وُيعّمدون حتت ظالل جداريتك.
 �ستكون زيارتك بع�ض مهٍر لعر�سان يتربكون بِك.

 ويف بركة نافورة، �سنبنيها لتكون اأيقونة نذوٍر ومتنياٍت.
لع�ساٍق،  معبداً  ف�ست�سبحني  تتعجلي،  ال  التحرير،  �ساحة  يا 

متّيمني بالعراق..

زمٌن جميل م�ضى، 
زمٌن جميل ينبعث من �ضاحة 

التحرير..! 

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

 و�سه���دت �ساح���ة التحري���ر احتجاج���ات 
ليلي���ة ا�ستم���رت حت���ى ال�سب���اح �س���ارك 
فيه���ا الآلف الذين رف�س���وا ب�سكل قاطع 
احلدي���ث ع���ن تر�سيح ال�سهي���ل، مطالبني 
باإ�سناد املن�سب ل�سخ�سية م�ستقلة بعيدا 

عن النتماءات احلزبية.
 وقط���ع حمتج���ون طريق حمم���د القا�سم 
احلي���وي �سرق���ي العا�سم���ة بغ���داد، كما 
اأح���رق متظاه���رون اإط���ارات ال�سي���ارات 
يف مناط���ق ببغ���داد وخ�سو�سًا يف حيي 
ال�س���در والبلديات، و�ساح���ة مظفر التي 
اأغلق���ت من قبل املحتج���ني و�سط دعوات 
لالإ�س���راب ع���ن ال���دوام احتجاج���ًا عل���ى 

تر�سيح ال�سهيل.
الق���وات  اإن  اأمني���ة،  م�س���ادر  وقال���ت   
امل�سوؤول���ة عن حكاية املنطق���ة اخل�سراء 
اغلقته���ا ب�س���كل كام���ل بع���د منت�سف ليل 
الأحد – الثنني ون�سرت حولها تعزيزات 
ت�ساع���د  م���ع  بالتزام���ن  مكثف���ة  اأمني���ة 

الحتجاجات �سد تر�سيح ال�سهيل.
 كما اأغلق متظاهرو الب�سرة طرقًا رئي�سة 
وموؤ�س�سات حكومية، معلنني بقاءهم يف 
�ساح���ات الحتجاج حت���ى اختيار رئي�س 
حقيق���ي،  ب�س���كل  ال�سع���ب  ميث���ل  وزراء 
وقام حمتج���ون باإغالق الطريق الرئي�س 
الراب���ط بني منطقت���ي خور الزب���ري واأم 
ق�سر، كما قطع متظاهرون الطريق الذي 
يربط الب�سرة بالعا�سمة بغداد املار عرب 

مدينة القرنة.
 وكان حمتج���و الب�س���رة قد قطع���وا ليل 
الأحد – الثنني الطريق املوؤدي اإىل حقل 
الرميل���ة النفط���ي ف���ور �سماعه���م اإ�سرار 
حتال���ف "البناء" عل���ى تر�سي���ح ال�سهيل 

لرئا�سة احلكومة اجلديدة.
وا�س���ط  حمافظ���ة  متظاه���رو  وقط���ع   
الط���رق التي تربط املحافظ���ة بالعا�سمة 
طري���ق  ع���ن  املحافظ���ات  وبقي���ة  بغ���داد 

ح���رق اإطارات ال�سي���ارات، ومل ي�سمحوا 
لل�سي���ارات وامل���ارة بالعب���ور احتجاج���ًا 

على تر�سيح ال�سهيل.
 ويف النج���ف، اأغل���ق متظاه���رون طرق���ًا 
الطري���ق  يف  امل���رور  ومنع���وا  رئي�س���ة 
الرابط بني مدينتي النجف والكوفة، كما 
جتمع���وا يف �ساحتي ال�سدري���ن وثورة 
املحافظ���ة  �س���كان  وطالب���وا  الع�سري���ن 

بال�ستمرار يف اإ�سرابهم عن الدوام.
 كم���ا قط���ع متظاه���رون ج�س���ورًا وطرقًا 
يف مدين���ة النا�سرية مبحافظ���ة ذي قار، 
بينما جتم���ع الآلف يف �ساحة احلبوبي 
باملدينة لرف�س ال�سهيل وجميع مر�سحي 

الأحزاب.
 وق�س���ى الآلف من متظاهري حمافظات 
والقاد�سي���ة ومي�س���ان  وكرب���الء  املثن���ى 

وباب���ل ليله���م يف ال�س���وارع وال�ساحات، 
فر����س  الأح���زاب  حم���اولت  راف�س���ني 
مر�سحه���م لرئا�س���ة الوزراء عل���ى رئي�س 

اجلمهورية.
 يب���دو اأن حظوظ مر�س���ح حتالف البناء، 
لرئا�سة ال���وزراء ق�سي ال�سهيل، ترتاجع 
ب�س���كل مت�س���ارع، بالتزام���ن م���ع ت�ساعد 
احلراك ال�سعبي �سد تر�سيح �سخ�سيات 
م���ن داخل املجموع���ة ال�سيا�سية احلاكمة 

منذ العام ٢٠٠٣.
والديواني���ة  بغ���داد  يف  املتظاه���رون   
توافدوا -ب�سكل مكث���ف واأعداد اأكرب من 
الأيام املا�سي���ة- اإىل �ساحات الحتجاج، 
وبينما قط���ع املتظاهرون الغا�سبون يف 
ذي ق���ار جميع ج�س���ور مدينة النا�سرية، 
م���ن  كرب���الء  يف  املتظاه���رون  �سّع���د 

وترية حراكهم وقطع���وا �سوارع رئي�سة 
ط���رح  يف  الإ�س���رار  عل���ى  احتجاج���ًا 

ال�سهيل.
 وظهرت مالمح تراجع حظوظ ال�سهيل، 
منذ م�ساء اأم����س الثنني حني قال م�سدر 
�سيا�س���ي رفي���ع اإن خالف���ًا �سدي���دًا ن�سب 
بني قي���ادات بارزة يف ح���زب الدعوة من 
جه���ة، وزعي���م احلزب ن���وري املالكي من 
جه���ة اأخ���رى بع���د تبّني الخ���ري تر�سيح 

ال�سهيل.
 اإل اأن م�س���درًا اآخ���ر من حتال���ف البناء، 
اأكد الي���وم اأن قوى عدي���دة "رئي�سة" يف 
البن���اء، اأبلغ���ت مقربني م���ن ال�سهيل، اأنه 
يواج���ه "م�س���اكل حقيقي���ة" يف متري���ره 
رغم تدخل م�سوؤول لبناين بارز يف حملة 
اإقناع الفرقاء بقب���ول ال�سهيل، واأن فكرة 

الرتاج���ع ع���ن تبني���ه، وطرح اآخ���ر بداأت 
ت�ساور �سخ�سي���ات رئي�سة يف التحالف، 

على راأ�سها هادي العامري.
 ووفق���ًا للم�س���در ف���اإن تفاهم���ات اأجرتها 
اإىل  تو�سل���ت  بينه���ا،  ع���دة  �سخ�سي���ات 
الرتاج���ع تدريجي���ًا ع���ن ط���رح ال�سهيل، 
والدف���ع مبحافظ مدينة جنوبية، وي�سري 
امل�سدر اإىل اأن القوى الرئي�سة يف حتالف 
البناء، راجعت موقفها من الإ�سرار على 
طرح ال�سهيل، اإل اأن���ه لي�س من امل�ستبعد 
البدي���ل املُفرت����س،  اأن يواج���ه املر�س���ح 
م�س���ري �سلفيه حمم���د �سي���اع ال�سوداين 
اأح���د  واأن���ه  خا�س���ة  ال�سهي���ل،  وق�س���ي 
ال�سخ�سيات التي خت���م معت�سمو �ساحة 
التحرير عالمة الرف�س على �سورته منذ 

وقت مبكر من ال�سهر احلايل.

النا�سطون ي�سخرون من  الفراغ الد�ستوري

�ضاحات االحتجاج حتّذر الكتل ال�ضيا�ضية: �ضخ�ضياتكم 
املطروحة تتبع اأجندات خارجية

دخل العراق اعتباراً من �سباح ام�ض االثنني يف فراغ د�ستوري، بعد انتهاء املهلة التي حددها الد�ستور دون اإعالن رئي�ض اجلمهورية 
عن ا�سم املر�سح لرئا�سة احلكومة اجلديدة، وقد اثار هذا االمر �سخرية النا�سطني على �سفحات التوا�سل االجتماعي حيث ا�ستبدلوا 
عبارة الفراغ الد�س��توري بالفراغ العاطفي، واكد النا�س��ط احمد عزيز ان العراق يعي�ض يف فراغ منذ �س��نوات، ال وجود للقانون وال 
العدال��ة االجتماعي��ة وال  اال�س��تقرار  وغياب االمن واخلدم��ات.. فماذا يعني اليوم الفراغ الد�س��توري.. بينم��ا خرجت تظاهرات 

غا�سبة يف بغداد واملحافظات اجلنوبية احتجاجا على حماوالت حتالف "البناء"  فر�ض مر�سحه ق�سي ال�سهيل رئي�سًا للوزراء.

 متابعة االحتجاج 

 اجتم���ع ع���دد م���ن ممثل���ي دول الحتاد الورب���ي يف الع���راق، الثنني، 
م���ع وزير الداخلي���ة يا�سني اليا�سري، لبحث اآخ���ر الأو�ساع الدائرة يف 
الب���الد، والنته���اك احلا�س���ل حلقوق الن�س���ان.    وذكر بي���ان �سدر عن 
�سف���ري الحتاد لدى بغداد مارتن هوث اطلع���ت عليه )الحتجاج( ام�س 
الثن���ني، اأن "ال���دول الأع�ساء يف الحت���اد الأوروب���ي اجتمعوا اليوم 
م���ع وزي���ر الداخلية العراق���ي يا�سني اليا�س���ري".  واأ�س���اف البيان، اأن 
"الحتاد طالب اليا�سري بقوة باإنهاء العنف �سد املتظاهرين، والعمل 
بحزم �سد عمليات القتل والختطاف والختفاء الق�سري للمدافعني عن 

حقوق الإن�سان والنا�سطني امل�ساملني".

 متابعة االحتجاج 

حمافظ���ة  يف  حمتج���ون  ح���ذر 
الديوانية، الثنني، من ا�ستمرار 
بتجاه���ل  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل 
املطالب ال�سعبي���ة للمتظاهرين، 
التظاه���ر  موا�سل���ة  موؤكدي���ن 
والعت�س���ام وقال �سه���ود عيان  
اإن املتظاهري���ن رفعوا �سعارات 
القوان���ني  بتغي���ري  مطالب���ة 
اإىل الذهاب  النتخابية، داع���ني 
وبقوان���ني  مبك���رة  لنتخاب���ات 
عادلة و متنع تر�سيح الفا�سدين 

وفقا لالرادة ال�سعبية.
و �سدد املتظاه���رون على رف�س 
الحزاب احلاكم���ة وما متار�سه 
من حتٍد وا�سح و�سريح لفر�س 
�سخ�سيات تتبع اجندات اإقليمية 
التي لتنتم���ي لل�سعب ولحتمل 

همومه. ح�سب تعبريهم.
الديواني���ة  حمافظ���ة  اأن  يذك���ر 
كان���ت ق���د �سه���دت �سب���اح ام�س 

م���ن  الآلف  تواف���د   ، الثن���ني 
عل���ى  الغا�سب���ني  املحتج���ني 
تر�سي���ح ال�سهي���ل فيم���ا اأغلق���ت 
�سوارع رئي�سة تربط الديوانية 
مبحافظ���ات جم���اورة وقطع���ت 
امل�ستعل���ة  الإط���ارات  بوا�سط���ة 

ردًا على حتدي الإرادة ال�سعبية 
للجماهري املنتف�سة.

فيم���ا اأغلق حمتج���ون غا�سبون 
يف حمافظ���ة ذي ق���ار، الثن���ني، 
طريق���ًا ي���وؤدي اإىل حقل الغراف 
النفط���ي، يف ق�س���اء الرفاع���ي.  

ذي  يف  ال���دى  مرا�س���ل  وق���ال 
ق���ار  اإن املحتجني قام���وا بقطع 
�سرك���ة  اإىل  امل���وؤدي  الطري���ق 
يف  العاملة  “زيباك” ال�سينية، 
حق���ل الغ���راف النفط���ي يف حي 

الرفاعي �سمايل املحافظة”.

تظاهرة م�ضائية يف الديوانية وذي قار .. وال�ضعارات 
ت�ضخر من ال�ضا�ضة

ممثلو االحتاد االأوروبي 
يجتمعون مع اليا�ضري: اأوقف 

القتل واالختطاف
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 �سعدون حم�سن �سمد

ه���ذه الر�سالة تعرّب ع���ن حظ العراق 
ه���و  ال���ذي  فاحللبو�س���ي،  العاث���ر، 
رئي����س اأعل���ى �سلط���ة يف البلد، ويف 
ظ���رف ع�سي���ب وخطري كال���ذي منر 
ب���ه، ل ميار����س دوره كرج���ل دول���ة، 
وين�سغ���ل بت�سمية الكتل���ة الأكرب، ثم 
يخاطب رئي����س اجلمهوري���ة بكتاب 
ر�سم���ي �سيوثقه التاريخ، بل ي�سارك 
باإر�سال “ر�سالة مهلهلة” اليه، حتمل 
لك���ن ب�سفت���ه ع�س���وًا يف  توقيع���ه، 
حتالف الق���وى، ثم يطالب���ه بت�سمية 
رئي�س الوزراء وفقًا اإىل املادة )٧٦( 

اأول من الد�ستور.
تق���ول:  الد�ستوري���ة  امل���ادة  اأن  م���ع 
ُيكِل���ف رئي����س اجلمهوري���ة، مر�سح 
الكتلة النيابية الأكرث عددًا، بت�سكيل 

جمل�س الوزراء.
هو يفع���ل ذلك مع اأنه يعل���م جيدًا اأن 
هناك جدًل كبريًا حول ت�سمية الكتلة 
الك���رب، واأن���ه امل�س���وؤول الأول ع���ن 
ح�س���م هذ اجلدل. فاي م�سيبة وقعنا 
به���ا عندما �س���ار مثل ه���ذا النموذج 
رئي�سا لأعلى �سلطة يف البلد. وكيف 
ميكن لنا اخل���روج من ماأزقنا ونحن 

نركب مركبًا يقوده هو واأمثاله؟!
لرئا�س���ة  املر�س���ح  تق���دمي  عملي���ة 
احلكومة، به���ذا ال�س���كل، يعد حتديًا 
ولي����س  اجلماه���ري  لإرادة  جدي���دًا 
جتاه���اًل له���ا. وه���ذا التح���دي يقوم 
ب���ه الربملان، الذي يب���دو اأن اأع�ساءه 
تنك���روا متاما لناخبيه���م، ور�سخوا 
“ال�س���ادة  مل�سال���ح  كام���ل  ب�س���كل 

الكبار«.
الأزم���ة قابلة للحل، لكن مع �سيء من 
التن���ازل لإرادة اجلماهري، والتنازل 
العن���اد  اىل  ل  اإىل احلكم���ة  يحت���اج 

والعنجهية.
و #دللول_يا_جمل�س_الن���واب 

دللول

حظ العراق العاثر

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 

�سّعد املتظاهرون من 
احتجاجاتهم، جنوبي 
العراق، لت�سمل حقواًل 

و�سركات نفطية، ف�ساًل عن 
قطع الطريق  نحو ميناء اأم 

ق�سر وميناء اخلور.
وياأتي الت�سعيد رداً على 
اإ�سرار كتل �سيا�سية على 

تر�سيح ق�سي ال�سهيل 
كرئي�ض للحكومة املقبلة، 

خالفًا لل�سروط التي حددها 
املتظاهرون.

واأظه���رت �س���ور اطلع���ت عليه���ا عليها 
“الحتجاج” اأم�س الثنني  احتجاجات 
اأغلق���ت بوابة �سرك���ة م�سايف اجلنوب 
يف ذي ق���ار، واأخرى داخل حقل القرنة 

يف مي�سان.
كم���ا قطع حمتجون غا�سب���ون الطريق 
نح���و مين���اء اأم ق�س���ر ومين���اء اخلور، 
وبع�س الط���رق الأخ���رى يف الب�سرة، 

منذ فجر الإثنني.
الديواني���ة،  يف  متظاه���رون  وع���رب 

الإثن���ني، عن غ�سبهم م���ن اإ�سرار الكتل 
ال�سيا�سي���ة عل���ى تر�سي���ح �سخ�سي���ات 
مرفو�س���ة من قبلهم، فيما قطع حمتجو 
النا�سرية ج�س���ور املدينة يف ا�ستمرار 

لالإ�سراب.
وق���ال  �سه���ود عي���ان  اإن ح�س���ودًا يف 

مدينة الديوانية توافدت باأعداد كبرية 
�سوب �ساحة ال�ساعة، رافعني �سعارات 
�سد مر�سحي الكتل ال�سيا�سية، ت�ستنكر 
الطريق���ة التي تتعاطى بها الأحزاب مع 
مطال���ب املتظاهرين وا�ستمرار حتديها 
الإرادة ال�سعبية عرب تر�سيح �سخ�سيات 

مرفو�سة من قبل ال�سعب”.
واأ�ساف  اأحد امل�ساركني يف التظاهرات 
واملدار����س  اجلامع���ات  اإغ���الق  اأن 
والدوائر احلكومية ا�ستمر كذلك، �سمن 
اإ�سراب ع���ام، فيما وحّم���ل املحتجون، 
ال�سيا�سيني، “م�سوؤولية تعطيل احلياة 

العامة من خالل اللتفاف امل�ستمر على 
حقوق اجلماهري”.

اىل ذل���ك، اأف���اد مرا�س���ل  الحتجاج يف 
ذي قار  ب���اأن املتظاهرين قطعوا جميع 
ج�س���ور املدين���ة، املتمثل���ة بالزيت���ون، 
الن�سر، احل�سارات، الدوب، احلديدي، 

الكونكريتي.
ي�سار اإىل اأن حمتجني قطعوا ليلة اأم�س 
الأول الأح���د، ع���ددًا م���ن ال�س���وارع يف 
مدين���ة الديوانية، تعبريًا ع���ن الرف�س 

ال�سعبي لرت�سيح ال�سهيل.
فيما نظم املئات من طلبة جامعة دياىل،  
اأم����س الثن���ني، تظاه���رة احتجاجي���ة، 
�سد الطبقة ال�سيا�سي���ة “الفا�سدة” يف 

املنطقة اخل�سراء.
وطالب املحتجون يف هتافاتهم برحيل 
“الأحزاب احلاكمة”، واطلقوا �سعارات 

منها “�سلع قلع.. كلهم حرامية”.
وت�سهد العديد من املحافظات العراقية، 
احتجاج���ات �سعبية عارم���ة، منذ الأول 
من ت�سري���ن الأول املا�سي، وحلد الآن، 
راح �سحيتها املئ���ات من القتلى والف 

اجلرحى.
و�ُسربت، اأم�س الأحد، وثيقة ت�سري اإىل 
تبن���ي تر�سيح ق�سي ال�سهيل، من قبل 5 
�سخ�سي���ات هم كل من: ن���وري املالكي، 
ه���ادي العامري، فال���ح الفيا�س، حممد 

احللبو�سي، وخمي�س اخلنجر.
يذك���ر اأن جعف���ر املو�س���وي، املتح���دث 
با�س���م زعي���م التي���ار ال�س���دري مقتدى 
ال�س���در، اأك���د اأن تف�سري الكتل���ة الأكرب 
باأنها الأكرث ع���ددًا توافقيًا ميثل التفافًا 

على الدميقراطية.
وقال املو�س���وي يف بيان تلقى “نا�س” 
ن�سخة من���ه )22 كان���ون الأول 2019( 
اإن “الكتل���ة الأك���رث ع���ددًا توافقي���ًا هو 
بح���د ذات���ه التفاف���ًا عل���ى الدميقراطية، 
وانت�س���ارًا  ال�سع���ب،  لإرادة  وغ���درًا 
لتحقي���ق  ال�سيا�سي���ة  الق���وى  لرغب���ات 
م�ساحله���ا بعيدًا عن حق���وق وم�سالح 
ال�سع���ب وبذل���ك ظلمنا ن�س امل���ادة 76 
م���ن الد�ست���ور والت���ي ن�س���ت �سراحة 
ع���ن الكتل���ة النيابي���ة ومل تذك���ر الكت���ل 

املتحالفة”.

 متابعة االحتجاج 

الهج���وم  تداعي���ات  ت���زال  م���ا 
ال���ذي وق���ع �س���د املتظاهرين يف 
النا�سري���ة نهاي���ة �سه���ر ت�سري���ن 
الث���اين املا�س���ي، تلق���ي بظالله���ا 
والحتجاج���ات  الأح���داث  عل���ى 
معلوم���ات  ك�سف���ت  فيم���ا  هن���اك، 
جدي���دة ع���ن ق���وة اأمني���ة ي�ستب���ه 

تورطها يف احلادث.
وق���ال م�س���در اأمن���ي يف حدي���ث 
ل�”الحتجاج”، اأم�س )23 كانون 
“التحقيق���ات  اإن   ،)2019 الأول 
مبج���زرة النا�سرية ترجح تورط 
)فوج حم���دد تتحف���ظ الحتجاج 

عل���ى ن�س���ر ا�سم���ه حل���ني انته���اء 
الن���ار  اإط���الق  يف  التحقيق���ات( 
على املتظاهري���ن، و�سقوط قتلى 

وجرحى”.
“م���ن  اأن  امل�س���در،  واأ�س���اف 
تقري���ر  عر����س  يت���م  اأن  املق���رر 
مف�س���ل حول احلادث���ة يف جل�سة 
برملاني���ة مغلقة”، م�س���ريًا اىل اأن 
“التحقيق���ات تب���ني اأن عن�سرين 
يف الق���وة هم���ا كل م���ن م . اأ وع 
. اأ، كان���ا وراء اإط���الق الن���ار على 

املتظاهرين”.
وكان���ت ق���وات اأمني���ة ق���د فتحت 
النار، نهاية �سه���ر ت�سرين الثاين 
املا�سي، عل���ى متظاهرين اأغلقوا 

ج�س���رًا ث���م جتمع���وا اأم���ام مركز 
لل�سرط���ة يف مدين���ة النا�سري���ة، 
جنوبي الب���الد، م���ا اأودى بحياة 
ما ل يقل ع���ن 29 �سخ�سًا، وقالت 
م�س���ادر بال�سرط���ة واأخرى طبية 
اإن ع�سرات اآخرين اأ�سيبوا، جراء 

اإطالق النار على املحتجني.
والدف���اع  الأم���ن  جلن���ة  واأك���دت 
النيابية، يف وقت �سابق، اكتمال 
الت���ي  املحافظ���ات  يف  التحقي���ق 
�سه���دت اأعم���ال عن���ف، با�ستثناء 

حمافظة ذي قار.
ونقل���ت وكال���ة الأنب���اء العراقي���ة 
اللجن���ة  رئي����س  ع���ن  ت�سريح���ًا 
حممد ر�س���ا، تابعه “الحتجاج” 

يف )17 كانون الأول 2019(، اأن 
احلقائ���ق اكملت  تق�سي  “جلن���ة 
الت���ي  املحافظ���ات  يف  التحقي���ق 
�سه���دت اأعم���ال عن���ف با�ستثن���اء 
ع���دم  ب�سب���ب  ق���ار  ذي  حمافظ���ة 
اإف���ادات ال�سب���اط وعلى  اكتم���ال 

راأ�سهم الفريق جميل ال�سمري”.
واأ�س���اف اأن “التحقي���ق �سيكتمل 
خ���الل الأيام املقبل���ة يف حمافظة 
اىل  اإر�سال���ه  و�سيت���م  ق���ار  ذي 

الق�ساء”.
اللجن���ة  رئي����س  ق���ال  ذل���ك،  اىل 
لرئي����س  الع�سك���ري  امل�ست�س���ار 
خال���د  الرك���ن  الفري���ق  ال���وزراء 
حمود جب���ار اإن “اللجنة �ستكتب 
تقريرًا نهائيًا يعر�س على رئي�س 
الوزراء بعد ال�ستماع اإىل جميع 

الأطراف”.
وب���ني اأن “اللجن���ة ا�ستمعت اإىل 
�سهادات ال�سب���اط و�سوف تكون 
تفا�سي���ل  كل  وتك�س���ف  �سفاف���ة 
خ���الل  املحافظ���ة  يف  ج���رى  م���ا 
الأح���داث الأخ���رية اأم���ام ال���راأي 
الع���ام”، موؤكدًا اأن “دور الإعالم 
مه���م يف نق���ل احلقيق���ة م���ن دون 

تزييف”.
وكان رئي�س جمل�س النواب حممد 
احللبو�سي، ق���د وّجه جلنة الأمن 
والدف���اع بالنتقال اىل حمافظتي 
ذي ق���ار والنج���ف لو�س���ع خط���ة 

اأمنية حلماية املتظاهرين.
وت�سه���د العدي���د م���ن املحافظ���ات 
�سعبي���ة  احتجاج���ات  العراقي���ة، 
عارم���ة، من���ذ الأول م���ن ت�سري���ن 

الأول املا�س���ي، وحل���د الآن، راح 
�سحيتها املئات من القتلى والف 

اجلرحى.
ع���ادل  ق���ار  ذي  حماف���ظ  وق���ّدم 
احتجاج���ًا  ا�ستقالت���ه  الدخيل���ي، 
بح���ق  النا�سري���ة  جم���زرة  عل���ى 
املتظاهرين، فيما فتحت احلكومة 
بالأح���داث  حتقيق���ًا  العراقي���ة 

الدموية التي �سهدتها املحافظة.
املتح���دة،  الولي���ات  واأدان���ت 
ال�ستخ���دام “امل���روع وال�سنيع” 
للقوة �س���د املتظاهرين يف مدينة 
النا�سري���ة جنوب���ي العراق، فيما 
طالبت بالتحقي���ق يف النتهاكات 

التي وقعت بحق املحتجني.
وق���ال م�ساع���د وزي���ر اخلارجي���ة 
الأمريكي لل�سرق الأو�سط، ديفيد 
�سينك���ر،  يف الثال���ث م���ن كان���ون   
“ا�ستخ���دام  اإن  املا�س���ي   الأول  
الق���وة املفرطة خ���الل عطلة نهاية 
كان  النا�سري���ة  يف  الأ�سب���وع 

مروعًا و�سنيعًا”.
احلكوم���ة  “ندع���و  واأ�س���اف 
العراقية اإىل التحقيق وحما�سبة 
اأولئك الذين يحاولون اأن يكمموا 
املتظاهري���ن  اأف���واه  بوح�سي���ة 

ال�سلميني”.
وقتل���ت الق���وات العراقي���ة نح���و 
م���ن  معظمه���م  �سخ����س   500
من���ذ  الع���زل  ال�سب���ان  املحتج���ني 
املناه�سة  الحتجاج���ات  تفجرت 
للحكوم���ة يف الأول م���ن ت�سري���ن 
الأول، ف�س���اًل عن ج���رح اأكرث من 

22 األف متظاهر.

 متابعة االحتجاج 

اأعل���ن متظاهرون يف �ساح���ة التحرير 
و�س���ط بغ���داد، ليل���ة الأح���د/ الإثنني، 
الب���دء بحمل���ة الإ�س���راب ع���ن الطعام 
مع اقرتاب �ساعة ح�سم اختيار رئي�س 
الوزراء العراق���ي اجلديد والت�سويت 

على قانون النتخابات.
واأفاد بيان للمتظاهرين باأنه “ندعوكم 
للبدء بال�سراب عن الطعام من ال�ساعة 
8 �سباح���ًا ي���وم الثن���ني 23 / 12 / 
م�س���اًء  الت�سوي���ت  ح���ني  اإىل   2019
عل���ى قانون النتخابات الذي يجب اأن 

يكون وفق ما نرت�سيه نحن«.
واأو�س���ح البي���ان اأن اخلط���وة ته���دف 
يف  ال�سلمي���ة  طرقن���ا  “لتطوي���ر 
النتفا�س���ة، ولل�سغ���ط عل���ى جمل����س 
الن���واب الذي يج���ب اأن ي�س���وت على 
مطالبن���ا،  وف���ق  النتخاب���ات  قان���ون 

رئي����س  عل���ى  لل�سغ���ط  واأي�س���ًا 
رئي����س  تكلي���ف  بع���دم  اجلمهوري���ة 
الوزراء املوؤقت وف���ق ما يريدونه هم، 
بل وف���ق �سروطن���ا واملوا�سفات التي 

طرحتها �سوح العت�سام«.
وتاب���ع: “نعل���ن عن وج���وب اأن تكون 
جل�سة الت�سويت علنيًة و تبث مبا�سرًة، 
حتى يتابع جميع العراقيني ما يجري 

داخل هذه اجلل�سة امل�سريية«.
وحذر البيان من اأن “عدم اللتفاف اإىل 
مطالبنا احلقة، لأننا �سنطور اأ�ساليبنا 
الحتجاجي���ة ال�سلمي���ة، وحينه���ا لكل 

حادث حديث«.
كم���ا ن�س���ر النا�سط وامل�س���ور علي دب 
دب �سورًا لع�س���رات املتظاهرين وهم 
ي�سعون �سريطًا ل�سقًا على اأفواههم.

كل�سي يهون لعيون العراق«..
فيم���ا اأعل���ن املحتج���ون يف حمافظ���ة 
وا�س���ط، اأم����س الثن���ني، ب���دء حمل���ة 

لال�س���راب ع���ن الطع���ام، حل���ني تلبية 
مطالب املتظاهرين.

وقال  اأحد امل�ساركني يف الحتجاجات  
اإن “املتظاهرين يف حمافظة وا�سط، 
�سرعوا بحملة لال�سراب عن الطعام، 
نتيجة الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة 
واأغل���ب  املحافظ���ة  تعي�سه���ا  الت���ي 

املحافظات العراقية”.
اإن  اأك���دوا  “املحتج���ني  اأن  واأ�س���اف 
تلبي���ة  حل���ني  �سي�ستم���ر  اإ�سرابه���م 
احلكوم���ة مطالب املتظاهرين، والتي 
منه���ا ت�سريع قانون انتخ���اب وفق ما 
يري���ده ال�سع���ب، ولي�س وف���ق اأهواء 
الأح���زاب احلاكم���ة”، م�س���ريًا اىل اأن 
احلمل���ة حت���ت عنوان “كل�س���ي يهون 

لعيون العراق”.
ر�س���ح حتال���ف  الأح���د،  اأم����س  واأول 
الع���ايل  التعلي���م  وزي���ر  “البن���اء” 
بحكوم���ة ت�سري���ف الأعم���ال، ق�س���ي 
ال�سهي���ل ، لت�سكيل احلكوم���ة املقبلة، 
�سعبي���ة  احتجاج���ات  وق���ع  عل���ى 
متوا�سل���ة من���ذ مطل���ع ت�سري���ن اأول 

املا�سي.
وانته���ت، اخلمي����س املا�س���ي، املهل���ة 
الد�ستوري���ة لتكلي���ف مر�س���ح لت�سكيل 
رئا�س���ة  اأن  اإل  املقبل���ة،  احلكوم���ة 
اجلمهوري���ة تق���ول اإن اأم����س الأح���د، 
كان اآخر يوم للمهلة وانتهت منت�سف 
الليلة املا�سية، وذلك من دون احت�ساب 

اأيام العطل �سمن املهلة الر�سمية.
واأجرب املحتجون حكوم���ة عادل عبد 
املهدي على ال�ستقال���ة، مطلع  كانون 
اأول اجل���اري، وي�س���رون على رحيل 
ال�سيا�سي���ة  النخب���ة  كل  وحما�سب���ة 

املتهمة بالف�ساد وهدر اأموال الدولة.

اأوىل اخلطوات "الت�سعيدية"..
دخان االحتجاجات "يطارد" ال�ضهيل! 

تحقيقات "مجزرة النا�ضرية" تك�ضف هوية القوة المتورطة 
بفتح النار على المتظاهرين

متظاهرون يعلنون االإ�ضراب عن الطعام
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عد�سة: حممود روؤوف

 راهبة اخلمي�سي

ي���وم قتل املجرمون زه���راء علي �سلمان) 
الكوردي���ة الفيلي���ة ذات ١٩ عام���ًا( بع���د 
اختطافه���ا بع�سر �ساعات، الق���وا بجثتها 
قرب بيت اأهلها مبدينة ال�سدر، وقد ُقلعت 
عيناها من حمجريهم���ا، ومزقت �سكاكني 
الغادرين رقبتها الت���ي اغت�سلت بالدماء، 
ولقد اأك���د الطب���اء اإن ماتعر�س���ت له من 
�سرب ب���اأدوات معدني���ة اأدى اىل تك�سري 

عظامها، اإ�سافة لل�سعقات الكهربائية...
ودفنت زه���راء ويداها ملت�سقتان ب�سبب 
تقييده���ا ل�ساع���ات منذ حلظ���ة اختطافها 
حت���ى حلظ���ة رم���ي جثته���ا عل���ى ر�سيف 

ال�سارع.
لنا اأن نت�ساءل...

هل للموت قتاًل درجات؟
ه���ل للتمثيل بجث���ة املقت���ول تخريجات؟ 

وللموبقات نربات؟
وه���ل لال�ستنكار اأو لل�سمت عن اجلرمية 

الب�سعة حالت؟
وهل لالن�سانية اأوجه واأوقات؟

ي���ا حمام���ة ال�س���الم... ي���ا اأيته���ا البطل���ة 
املغدورة...

مل يق���م اأح���د الدني���ا ومل يقعده���ا عندم���ا 
َل الفا�سقون  ذبحك املجرمون، وعندما َمَثّ
النذال بجثتك، وفقاأت وح�سيتهم عينيك، 
ومزق���ت ج�سدك الغ�س، ومل ي�سجب هذه 
اجلرمية الب�سعة اأي م�سوؤول حكومي اأو 

ديني، على �سا�سات العار.
يا زهراء اجلم���ال... يابطلة...يا �سهيدة 
التحري���ر... اإن لقتِل���ك والتمثي���ل بجثتك 

...�سخٌط من نوع اآخر.

 متابعة االحتجاج 

���ت  ق�سّ اجل���اري،  ال�سه���ر  بداي���ة  يف 
اخلفاج���ي،  �سع���دون  عم���ر  �سقيق���ة 
�سفريته���ا )ك�سيبته���ا( اأم���ام امل���الأ يف 

مدينة النا�سرية، مبحافظة ذي قار.
ع���ن  تعب���ريًا  كان  لل�سف���رية  ه���ا  وق�سّ
الحتج���اج واملطالب���ة بالث���اأر لأخيها، 
الذي ُقتل يف تظاهرات النا�سرية، يف 

28 نوفمرب املا�سي.
ارتكبته���ا  جم���زرة  املدين���ة  و�سه���دت 
القوات الأمني���ة العراقية، اأعقبها عزل 
رئي����س خلي���ة الأزمة املكلف���ة مبعاجلة 
الأو�س���اع يف املحافظ���ات اجلنوبية، 
جمي���ل ال�سمري، بعد ي���وم واحد فقط 
على تكليفه بهذه املهمة من قبل رئي�س 

الوزراء ال�سابق عادل عبد املهدي.
عل���ى �سفحته���ا  نا�سط���ة  كتب���ت  وق���د 
يف الفي�سب���وك :” الل���ه اك���رب  ..والل���ه 
ب���داأت  من���ذ  �سفت���ه  موق���ف  اأ�سع���ب 
الأح���داث حلد ه���ذا الي���وم  ..بنت ذي 
ق���ار تق����س ك�سيبتها العظيم���ة اإكراماأ 
لل�سهداء وتطال���ب باأخذ ثاأرهم باأ�سرع 
وق���ت من الفا�س���د والذي اأم���ر باإطالق 
الن���ار   مااأعظمك واأقد�س���ك يا بنت ذي 
ق���ار   .. الفعل ُي�سرف احلكومة برمتها 
والله  ..لحول ول قوة اإل بالله العلي 

العظيم “ 
فيم���ا كتب نا�سط اآخر عل���ى تويرت  :” 
ح���رة من ذي ق���ار تق����س “ك�سيبتها” 
حزنًا على �سهداء الثورة يف النا�سرية  
،  م�ساألة عميقة بعثت بها هذه الأ�سيلة 
لرج���ال ذي ق���ار ورج���ال الع���راق م���ن 

�ساحة احلبوبي
فيم���ا كت���ب    الروائ���ي  جم���ال ح�سني 
عل���ي عل���ى  موق���ع توي���رت :”  اأخ���ت 
ال�سهيد عمر �سعدون ك�ست ك�سيبتها، 
باملفهوم الع�سائري: اإنتخت العراقيني 
ياخذون بثاأره���ا ، باملفهوم القانوين: 

الق�سا����س من قتلة �سقيقه���ا ، مبفهوم 
الث���ورة: جنيبه���م حت���ت رجلي���ك ل���و 
يطريون ل�سابع �سم���ا ، املو�سوع طلع 

منك.. �سار عند العراق .
٣٦ من الأ�سخا�س يتحدثون عن ذلك

وقب���ل اأي���ام، مت ت���داول فيدي���و ب�سكل 
وا�س���ع يف �سفحات عراقي���ة، للطبيبة 
�سذى جمع���ة، تق�س �سفريتها، تعبريًا 

عن احتجاجها على قمع التظاهرات.
وقالت جمعة عرب ح�سابها يف في�سبوك 
قن���وات ول رغبة يل  مع  لق���اءات  “ل 
بط�س���ة )�ُسه���رة( موق���ف وع���ربت عنه 

م���ن  عن���د  الوج���ع  وقم���ة  بطريقت���ي، 
يق���ول لها ال�سباب مّية، ه���و اأن ل تعلم 
م���ن قتلهم؟ والأكرث وجع���ًا اأن يتبخرت 

القتلة بيننا اأو امل�ستبه بهم...«
ويف من�سور ل���� بان فرات اجلواهري، 
املع���روف  ال�ساع���ر  حفي���دة  وه���ي 
حمم���د مه���دي اجلواه���ري، كتبت عن 
الدكتورة �سذى “ه���ذه املراأة العراقية 
الب�سراوي���ة .. الطبيبة الإن�سانة التي 
كان���ت اأول ام���راأة تن���زل ال�ساح���ة مع 
ال�سب���اب.. وكان���ت اأم واخ���ت اجلميع 
تتاب���ع اأولده���ا وت�ساعده���م وتهت���ف 

معهم ملتفة بالعلم العراقي.. تعر�ست 
لأكرث من م���ّرة لالختن���اق والر�سا�س 
املطاط ورغ���م هذا مل تغ���ادر ال�ساحة، 
حزن���ًا  �سفريته���ا  ���ت  ق�سّ بالأم����س 
وا�ستن���كارًا لقت���ل اأولده���ا م���ن اأبناء 
ال�ساحة موجه���ة ر�سالة غ�سب اإىل كل 
الفا�سدين والطغاة ول�سان حالها يقول 
)م���ا عن���دي ول���د ب����س عن���دي �سفرية 

مبعّزة الولد(« .
ما الذي يعنيه ق�ّس ال�سفائر اأو ال�سعر 

ب�سكل عام للمراأة يف هذه املواقف؟
يق���ول الدكت���ور ن�س���ري جاب���ر، وه���و 

باح���ث  واأي�س���ًا  بالنق���د  متخ�س����س 
»ع���ادة  اإن  ال�سعب���ي،  امل���وروث  يف 
الف���رات  منطق���ة  يف  ال�سع���ر  ق����س 
الأو�سط )حمافظ���ات النجف وكربالء 
تاأت���ي  واملثن���ى(  وباب���ل  والديواني���ة 
ح���دادًا على ال���زوج حتدي���دًا، وُيرمى 
يف النه���ر عادة كحالة رمزية عن ذهاب 

اجلمال يف نهر احلياة«.
وي�سي���ف  اأن “ق����س امل���راأة ل�سعره���ا 
طلب���ًا للث���اأر مرتبط مبفه���وم ال�سرف، 
لأن ك�سف امل���راأة ل�سعرها يعني ك�سفها 
���ت �سعرها  ل�سرته���ا، بالت���ايل فاإن ق�سّ

ورمت���ه اأو عّلقته يعني ه���ذا اأن �سرفها 
انُتهك«.

ومن ال�سعر ال�سعبي العراقي حول هذا 
الأمر، يقراأ الدكتور جابر لنا “�سعري 
اأري���د اك�سة عليك حد وي املتنون.. ما 

بچت مثل بچاي ليلى على املجنون«.
ويتابع القول اإن “ق�س املراأة ل�سعرها 
اأم���ام املالأ م���ن اأك���رث الأفع���ال الرمزّية 
الت���ي ميكن اأن متار�سها لتقول بتلميٍح 
بليغ اأنه���ا تتخلى عن تاجها )كناية عن 
الق���ول امل�سه���ور: ال�سع���ر ت���اج املراأة( 
وتخلعه اآ�سف���ة لأنها ل جتد من يحميه 

وي�سونه«.
ثقاف���ات  يف  الع���ادة  ه���ذه  وتوج���د 
متع���ددة، خ�سو�س���ًا تلك الت���ي تتوىل 
فيه���ا امل���راأة دورًا كب���ريًا يف �سناع���ة 
وعيه���ا اجلمع���ي، كم���ا متتع���ت فيه���ا 
ب�سف���ات األوهي���ة، وف���ق جاب���ر، الذي 
ي�ستذكر ع�ست���ار، اآلهة احلب واحلرب 
واجلمال والت�سحية يف احلروب، يف 
ح�سارات بالد ما بني النهرين، ما يدل 
على مكانة امل���راأة بالن�سب���ة للعراقيني 

منذ اآلف ال�سنني.
لكن م���ا الذي تنتظره امل���راأة بعد ق�س 
�سفريته���ا اأمام العَلن؟ يق���ول الدكتور 
جاب���ر ل�”ارف���ع �سوت���ك” اإنه���ا تنتظر 
رّد العتب���ار بفعل م���واز، فهي �سّحت 
ب�”اأغلى ما لديها” من اأجل ا�ستنها�س 

الهمم والكرامة.
ويف اأي���ار 2015، حي���ث كان ل ي���زال 
تنظيم داع�س م�سيطرًا على حمافظات 
�سمايل العراق، لقى من�سور للروائي 
ت���داوًل  ال�س���امل  ب���در  وارد  العراق���ي 
وا�سع���ًا يف مواقع التوا�س���ل، ت�سمن 
�س���ورة �سف���رية على ق���رب، ق���ال عنها 
“يف ال�س���ورة ق���رب ال�سهي���د من�سور 
لع�ساب���ات  ت�س���دى  بعدم���ا  �سن���كايل 
داع�س يف جبل �سنجار، وهذه �سفرية 

حبيبته معقودة عليه كما ترون«.

 ذي قار / ح�سني العامل

مل يتوق���ع اأحد قبيل انطالق تظاه���رات الأول من 
ت�سري���ن الأول 2019 اأن تكون امل�ساركة ال�سعبية 
باحلج���م الوا�سع الذي �سهدت���ه بعد انطالقها، كما 
كان هن���اك ت�سكي���ك باجله���ات غ���ري املعروفة التي 
دعت لها عرب مواقع التوا�سل الجتماعي فقد قررا 
كل م���ن التي���ار ال�سدري وال�سيوعي���ني املعروفني 
مب�ساركته���م يف التظاه���رات ع���دم امل�ساركة بتلك 
التظاه���رات يف ب���ادئ الأم���ر لكنهم���ا �سرع���ان ما 
ع���ادوا فيم���ا بع���د واأعلن���وا دعمهم���ا للتظاهرات 
بع���د اأن �سهدوا حجم امل�سارك���ة وجدية امل�ساركني 

باإدامة زخم التظاهر يف الأيام التالية.
وانطلقت التظاه���رات نتيجة جملة م���ن العوامل 
اأبرزه���ا العامل القت�س���ادي والف�س���اد ال�سيا�سي 
الفق���ر  مع���دلت  وارتف���اع  البطال���ة  وتف�س���ي 
والت�سوي���ف يف ال�ستجاب���ة ملطال���ب املتظاهرين 
طيلة ال�سنوات والأ�سهر املا�سية وت�سريع قوانني 
تع���زز امتيازات الطبق���ة ال�سيا�سي���ة واتباعها من 
بينها امتي���ازات وروات���ب املحتجزين يف رفحاء 
ال�سعودي���ة حي���ث ُخ�س�ست مالي���ني الدنانري اىل 
الرفحاوي���ني واأ�سرهم الذي���ن يعي�س معظمهم يف 
اخلارج فيم���ا عراقيو الداخ���ل معظمهم يعي�سون 

حتت خط الفقر ول تتوفر لهم فر�سة عمل .
ومم���ا زاد يف تفاق���م الأو�س���اع وت�ساع���د النقمة 
اجلماهريي���ة على الطبق���ة ال�سيا�سية هو  انطالق 
حم���الت ه���دم من���ازل الفق���راء م���ن املتجاوزي���ن 
عل���ى اأرا�سي الدولة م���ن دون توف���ري البديل لهم 
كم���ا ا�سهم���ت ق���رارات احلكومة مبعاقب���ة الفريق 
عب���د الوهاب ال�ساع���دي ونقله من جه���از مكافحة 
الره���اب اىل مديري���ة الأم���رة يف وزارة الدف���اع 
م���ن دون مراع���اة ت�سحياته وتفاني���ه يف حماربة 

الره���اب وحتري���ر الأرا�س���ي وامل���دن العراقي���ة 
الت���ي احتلته���ا داع����س، ما ع���ّده العراقي���ون عدم 
وف���اء للم�سحني لبلده���م ،  كما اأثر قم���ع اعت�سام 
ذوي ال�سه���ادات العلي���ا والأكادميي���ني يف نفو�س 
العراقي���ني حي���ث اأهين���ت كفاءاته���م العلمية بكل 
ق�سوة حتى اأن اإحدى الكادمييات تك�سف ج�سدها 

من اأثر ر�سقها باملاء ال�ساخن.

اأبرز اأحداث اليوم االأول من التظاهرات
اأكرث من  فيها  �س���ارك  التي  التظاهرة  • انطلق���ت 
1000 متظاه���ر معظمه���م من ال�سب���اب من �ساحة 
احلبوبي وتوجهت �سوب مبنى حمافظة ذي قار 
كما انطلقت تظاهرات اأخ���رى يف عدد من اأق�سية 
ونواحي املحافظة ، ورف���ع املتظاهرون �سعارات 
تطالب باإ�سقاط النظام وتوفري اخلدمات وفر�س 
العم���ل وحما�سبة الفا�سدين،  كم���ا رددوا هتافات 
م���ن قبيل )ه���ذه وعد ه���ذه وعد ، ذي ق���ار ذي قار 
ما ت�سكت بع���د( و )بالروح بالدم نفديك يا عراق( 
و )ال�سع���ب يريد ا�سق���اط النظ���ام( و ) اإيران بره 
ب���ره ، بغ���داد تبق���ى حره( و) م���و من���ه وبينه املا 
يطل���ع يتظاهر ( و )با�سم الدين باكون احلرامية( 

و�سعارات وهتافات اخرى.
وا�ستباكات  مواجه����ات  التظاه����رات  • �سه����دت 
ب����ني املتظاهري����ن والق����وات الأمنية ق����رب مبنى 
حمافظة ذي قار و�س����ارع النيل و�سوارع اأخرى 
فرعية يف مرب����ع مدينة النا�سري����ة وا�ستخدمت 
القوات الأمني����ة وعنا�سر اأخرى من الأ�سخا�س 
ا�ستخ����دم  فيم����ا  احلي����ة  الذخ����رية  امللثم����ني 
املتظاه����رون احلجارة وقد اأ�سف����رت املواجهات 
عن ا�ست�سهاد اأحد املتظاهرين  املدعو ) م�سطفى 
عب����د الأمري لعيبي ( واإ�ساب����ة 64 متظاهرًا اآخر 
بج����روح خمتلف����ة يف ح����ني اعتقل اأك����رث من 30 

متظاهرًا.
• الق����وات الأمني����ة م����ن ال�سرطة تع����زز قواتها 
بقطع����ات من اجلي�س لحت����واء زخم التظاهرات 

و�سد اندفاع املتظاهرين .
• القوات المنية ذكرت يف ت�سريحات �سحفية 
اإ�ساب����ة نحو 20 �سخ�سًا م����ن عنا�سرها بجروح 
م����ن جراء رميهم باحلج����ارة على يد املتظاهرين 
خ����الل ال�ستباكات ، فيما اأ�سارت و�سائل الإعالم 
ال�سرط����ة  اآلي����ات  م����ن  ع����دد  املحلي����ة اىل ح����رق 

امل�ستخدمة يف قمع املتظاهرين .

قبل  ا�ستهدافهم من  املتظاهرين  ع����دد من  • اأكد 
قنا�س����ني جمهول����ني ومن قب����ل اأ�سخا�س مدنيني 
يحمل����ون اأ�سلح����ة حديث����ة وي�ستقل����ون مركبات 

بيكب غري حكومية .
اأنب����اء عن م�ساركة حرا�س مقر منظمة  • ورود 
ب����در الواقعة يف �س����ارع الكورني�����س قرب مبنى 
حمافظ����ة ذي ق����ار بالرمي عل����ى املتظاهرين بعد 
تردي����د املتظاهري����ن هتاف ) با�س����م الدين باكون 
احلرامي����ة ( فيما حتدث بع�����س املتظاهرين عن 
م�سارك����ة عنا�سر من املنظمة املذكورة مب�ساعدة 

القوات الأمنية يف اعتقال عدد من املتظاهرين.
اأن  اىل  التظاهرات  نا�سطون يف جمال  • اأ�سار 
الكثري م����ن املتظاهرين واجلرح����ى مل يراجعوا 
الع����الج  لغر�����س  احلكومي����ة  امل�ست�سفي����ات 
والت����داوي خ�سي����ة اعتقاله����م م����ن قب����ل الق����وات 
الأمنية اأو فتح ق�ساي����ا حتقيق جترهم فيما بعد 
اىل املحاك����م، فيم����ا تناقلوا اأنب����اء عن حماولت 
لعنا�سر من اأحزاب ال�سلطة والف�سائل امل�سلحة 
لعتق����ال بع�س اجلرح����ى ونقلهم اىل اأماكن غري 

معروفة.

باإدانة  للتظاه����رات  الوح�س����ي  القم����ع  • قوب����ل 
حملي����ة ودولي����ة ، فيما حّفز ذل����ك قطاعات كبرية 
م����ن املجتم����ع عل����ى التعاط����ف م����ع املتظاهري����ن 
وتق����دمي الدع����م الوا�سع لهم فيم����ا بعد ، يف حني 
فتحت الكث����ري من ال����دور اأبوابه����ا للمتظاهرين 
الذي����ن كان����وا يتعر�س����ون اىل الرم����ي م����ن قب����ل 

القوات المنية وامل�سلحني.
التيار  املراقبني بني تخلي  البع�س من  • يربط 
ال�سدري عن دعم املتظاهرين واإفراط احلكومة 
يف ا�ستخ����دام العن����ف �سده����م ، م�سريين اىل اأن 
ال�سلمي����ني  باملتظاهري����ن  ا�ستف����ردت  احلكوم����ة 
وقمعتهم بقوة بع����د اإعالن التيار ال�سدري الذي 
ميتل����ك ف�سياًل م�سلحًا قويًا عن عدم امل�ساركة يف 

تظاهراتهم.
 

اأبرز االأخبار المتداولة في و�سائل 
االإعالم المحلية في ذي قار يوم الثالثاء 

2019 االأول  ت�سرين   1
• نزول قوات من اجلي�س يف �سوارع النا�سرية 

لدعم ال�سرطة يف تاأمني مبان حكومية.
النا�سري����ة اىل  • ارتف����اع ح�سيل����ة مظاه����رات 

قتيل واحد و33 جريحًا
اآخر  النا�سرية، واإ�سابة  • م�سرع متظاهر يف 

بجروح بليغة.
18 م�سابًا من ال�سرطة ول  •   �سح����ة ذي ق����ار: 

معلومات عن اإ�سابات املتظاهرين
عج����الت  وح����رق  ن����ار  اإط����الق  النا�سري����ة:   •

ومطاردات على وقع التظاهرات
• �سح����ة ذي قار: خم�سة م�سابني من الأجهزة 

الأمنية يف تفريق تظاهرات النا�سرية
• الع�سرات يتظاهرون يف النا�سرية ويرددون 

�سعار »نريد ا�سقاط النظام«.

لل�ضخط نوع اآخر
ب�����غ�����داد  اإىل  ال�����ن�����ا������س�����ري�����ة  م�������ن 

�ضن �ضفائرهن طلبًا للثاأر من قتلة �ضباب االحتجاجات ن�ضاء يق�ضُ

يوميات تظاهرات ذي قار »1« 
االحتجاجات التي فّجرت الغ�ضب في عموم العراق 
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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ميثم را�سي 

ثياب املتظاهرين ..
ال�سيقة جدًا

وامللت�سقة على جلودهم
التي مل تعجبك اأبدًا
املت�سخة منذ اأيام ..

الفجة ..
والرثة ..

والرخي�سة ..
ا�سغ للريح التي حتركها الآن

�ست�سمع.. رفرفة علم
***

ل تلوثوا حزننا بالدخان ...
نحتاجه غدًا

عندنا موعد مع البالد
قلنا لها: �سننتظرِك.. و�ستعرفيننا حاملا 

ت�سلني
نحن اأولئك الذين يرتدون حزنًا نظيفًا جدًا

***
يا اإلهي ل اأريد �سيئًا ..

�سوى اأن تكون للقاتل اأم على قيد احلياة ..
وتعي�س معه يف البيت

واأنه عندما يعود
يجدها جال�سة اأمام التلفزيون

تبكي على القتلى ..
وهي تقول: عمت عيني عليكم يا ميه

�ضــــذرات 

 ما�ض القي�سي

 "وحيد لم����ه"، عبارة حني ن�سمعها 
�سفع����ة  وكاأن  ن�سع����ر  م����ا  �سرع����ان 
وجهه����ا القدر لنا، نح����ن من ن�سغي 
حلادثة ان�ساني����ة موجعة، كيف اذن 
مبن تعاين من وقع تاأثريها بعد ان 
رحل وتركها وحيدة؟، وبهذا يعقب 
علي قائال: "مت�سكت به والدته لكي 
متنعه م����ن اخل����روج يومه����ا ولكنه 
ا�سر واخربها بان����ه �سيعود م�ساء، 
اذ كان اك����رث ما ي�سغ����ل باله والدته" 
ولك����ن �س����اء الق����در ان يذه����ب تاركا 
ام����ه يف حمط����ة انتظ����ار دون وعي 
مبا ح�سل، كما يقول علي: "والدته 

ا�سبحت بحالة ا�سب����ه باله�سترييا، 
مل تع����د تع����ي بان����ه رح����ل ومازال����ت 
تاأت����ي اىل �ساح����ة التحري����ر وت�ساأل 

عنه".
 �س����ارك م�سطفى يف التظاهرات يف 
يومها الول ح����ني اندلعت ال�سرارة 
يف �ساحة التحري����ر بيوم الول من 
ت�سري����ن الول، الي����وم ال����ذي انه����ى  
حيات����ه على يد احد جمهويل الهوية 
م����ن قنا�س����ي الط����رف الثال����ث، كما 
يق����ال!، الذي ق����رر ان يرد ل����ه هتافه 
الوطني ال�سلمي امل�سرف بر�سا�سة 
واودت  راأ�س����ه  ا�ساب����ت  غ����ادرة 
وي�سي����ف  الف����ور.  عل����ى  بحيات����ه 
عل����ي قائ����ال: "من����ذ اول دخوله اىل 

ال�ساح����ة  ارتقى �سهي����دا، حني بداأنا  
نتجمع يف �ساح����ة التحرير ونهتف 
حامل����ني اعالمن����ا فقط، ث����م توجهنا 
�س����وب اجل�س����ر، هن����اك حا�سرون����ا 

من خالل احلواجز احلديدية، وكنا 
وقته����ا نخاطب ق����وات ال�سغب باننا 
نري����د ا�سق����اط احلكومة فت����م رمينا 
لتفريقن����ا  الع�سوائ����ي  بالر�سا�����س 

من جهة املطع����م الرتكي، واطالقات 
تطاردن����ا م����ن قبل قنا�س����ني من عدة 
جه����ات، تفرقنا ثم و�سلني خرب بان 
م�سطف����ى ق����د ا�سي����ب يف راأ�سه من 

جهة ج�س����ر اجلمهوري����ة وا�ست�سهد 
بلحظته����ا، مل تكن امامنا اية فر�سة 
لإنق����اذه، وقته����ا كن����ت حما�سرا يف 
الو�س����ول  ا�ستطي����ع  ول  ال�ساح����ة 

اليه".
 فاجع����ة كب����رية ادمت قل����وب ا�سرة 
واحب����ة ورف����اق �س����اب كان كل ذنبه 
انه عراقي الهوي����ة والنتماء، وكل 
م����ا اقرتف����ه وكان �سبب����ا يف انه����اء 
حياته عب����ارة "بالروح بالدم نفديك 
يا ع����راق!". وي�سيف علي ال�سديق 
املخل�س ال����ذي ابى ان يفارق رفيقه 
ال�سهي����د وا�سع����ا ل����ه �س����ورة ام����ام 
خيم����ة جمل�����س ال�سه����داء، و يوؤب����ن 
روحه يوميا بقراءة القراآن وا�سعال 
ال�سموع مع �سهداء اآخرين، بقوله: 
"نحن مفجوعون برحيل م�سطفى، 
منذ رحيله ونحن جندد العزاء على 
روح����ه الطاه����رة، قب����ل اي����ام حت����ى 
ازحن����ا العل����م ال����ذي �سقط م����ن يده 
ح����ني ا�ست�سه����اده ملطخ����ا بدم����ه". 
مالئك����ة ترح����ل تاركة خلفه����ا اعالم 
ترت�س����م بال����وان حكاي����ات معط����رة 

بال�سرف والكرامة.
 ان����ه لي�س عددا، م����ا كان ولن يكون 
ع����دد من����ر عليه م����رور الك����رام حني 
نكت����ب او نوث����ق ق�س����ة �سهي����د، هو 
يحي����ا  ان  يف  احل����ق  كل  ل����ه  كي����ان 
ب�س����الم، ولك����ن كي����ف ميك����ن لدعاة 
ان  والف�س����اد  واخل����راب  امل����وت 
يدعون روح ثائرة دون امل�سا�س بها 
والتطاول عليها!، واهدار حقها يف 
العي�س على ار�س الوطن. م�سطفى 
مل ميت بل بقي فكرة تثور وت�سدح 
يف اذه����ان رفاق����ه، وكل من يوا�سل 

احلراك الثوري يف بالدنا. 

م�ضطفى �ضلمان داود، وحيد اأّمِه، رحل وتركها تائهة بانتظار عودته 

 متابعة / االحتجاج

قبل اأن تنتهي االأمهات 
من نعي اأبنائهن يف 

النا�سرية، مركز 
حمافظة ذي قار، 

وتدخل املدينة بهدوء 
ن�سبي بعد جولة ت�سعيد 

خا�سها املتظاهرون، 
اغتالت جمموعة م�سّلحة 

املتظاهر علي الع�سمي، 
ليعود الت�سعيد من قبل 
متظاهرين مّرة اأخرى.

الت�سعيني���ات  موالي���د  الع�سم���ي،  عل���ي   
ة  من الق���رن املا�سي، عقد قران���ه بعد ق�سّ
حب دام���ت خم�س �سن���وات، وكان يعتزم 
ال���زواج منها بع���د �سهر، فيم���ا يعمل على 
ال�سغ���رية،  مدينت���ه  يف  اأج���رة  �سّي���ارة 
ويح�س���ر اإىل �ساح���ات الحتجاج ك�سائر 
اأبناء املدين���ة مع �سقيق���ه النا�سط الفاعل 
يف الحتجاج، �سالم الع�سمي.  اإىل الآن، 
تف�س���ريات عدي���دة ح���ول دواف���ع اغتيال 
عل���ي الع�سم���ي، مقارن���ة ب���دور �سقيق���ه 

الأكرب �سالم ون�ساط���ه وتاأثريه ب�ساحات 
الحتجاج يف النا�سري���ة، وتتاأرجح بني 
خط���اأ ال�سته���داف، خا�س���ة واأن �سيارتي 
كب���ري،  ح���د  اإىل  تت�سابه���ان  الأخوي���ن 
بالإ�سافة اإىل ال�سكل، فيما يذهب اآخرون 

اإىل اأنها حماولة جديدة لبث الرعب.
 يف املرتا����س الأول عل���ى ج�س���ر الزيتون 
الذي���ن  ال�سب���اب  م���ن  جمموع���ة  يراب���ط 
يحملون ل���واء الحتج���اج يف املحافظة، 
اإن  ق���ال  بح�س���ب عل���ي �سبي���ح، وال���ذي 
يف  غاي���ة  الزيت���ون  ج�س���ر  "جمامي���ع 
ال�سجاعة و�سدة الباأ�س حتى اأن الكثريين 

يخافون احلدي���ث اإليهم ب���اأي حلول فيها 
مفاو�سات اأو تهدئ���ة لفتح اجل�سر وبقية 
الط���رق"، م�ست���درًكا "لكنه���م يحرتم���ون 
وكلمت���ه  الع�سم���ي  �س���الم  ويحب���ون 
م�سموع���ة بينهم، حيث يق���وم بدور كبري 
م���ن حي���ث التن�سي���ق وتهدئ���ة الأمور يف 

حال ح�سول م�ساكل".
 اأ�ساف �سبيح وهو �سديق مقّرب ل�سالم 
الع�سمي، �سقي���ق املقتول، اأن "علي ميلك 
�سيارة ت�سبه اإىل ح���د كبري �سّيارة �سالم، 
بالإ�سافة اإىل �سبه ال�سكل بينهما"، مبيًنا 
اأن "ما يع�سد حتلي���ل اأن ال�ستهداف كان 

ل�سالم، هو اأن عل���ي مل يكن نا�سًطا موؤثًرا 
وذهاب���ه اإىل ال�ساح���ات ب�سياق طبيعي ل 

يختلف عن باقي ال�سباب".
 وعّل���ق �سالم بعد مقتل اأخيه ب�ساعات من 
�سفحت���ه على "في�سب���وك": "من قتلتموه 
اأخ���ي ال�سغ���ري، ولي�س اأنا، بع���د كم �سهر 
زواج���ه"، فيم���ا يظه���ر ت�سوي���ر فيديوي 
تهت���ف  وه���ي  تنع���اه  الع�سم���ي  وال���دة 
"من���وت ع�سرة منوت مي���ة نبقى قافلني 
عل���ى الق�سي���ة".  وي���روي عل���ي �سبيح، 
ع���ن �سالم بعد مقتل اأخيه حيث رافقه اإىل 
مقربة وادي ال�سالم يف حمافظة النجف، 

اأن���ه "وقف و�س���ط مدين���ة النا�سرية اأمام 
احل�س���ود الت���ي ح�س���رت ت�سيي���ع عل���ي، 
واأخ���ذ احلدي���ث ب�س���وت جه���وري، وبال 
اأي انك�سار اأو دمعة، �سد من اأزرهم معلًنا 
عدم تراجع���ه عن الحتجاج، وا�ستمراره 
باملطالبة باحلقوق، معرًبا عن "فخره باأن 
ين�س���م �سقيقه اإىل قائم���ة �سحايا الثورة 

اإىل جانب اأخوته واأ�سدقائه".
 قال املتظاهر ح�سن الأ�سدي، اإن "ع�سرات 
ال�سباب انطلقوا ب�سكل عفوي وه�ستريي 
بع���د �سماعهم باغتيال الع�سمي على مقار 
اأح���زاب مدم���رة اأ�س���اًل ج���ّراء احلرق يف 
الف���رتة املا�سية، بالإ�ساف���ة اإىل مقر فوج 
املهم���ات اخلا�سة، ومن���زل رئي�س اللجنة 

الأمنية يف املحافظة".
 اأ�س���اف الأ�س���دي اأن "املحتج���ني اأدركوا 
بع���د جولة احلرائ���ق هذه، اأنه���ا لن توؤثر 
ب�سكل عملي، م���ا جعلهم يلوحون بتهديد 
م�ساريع جتاري���ة و�سركات معروفة باأنها 
تابع���ة ل�سيا�سيني وقي���ادات حزبية عليها 
�سبه���ات ف�س���اد، وهذه اخلط���وة مرهونة 
ب���اأي حالة اغتي���ال اأو اختط���اف ت�سهدها 
املدينة، بالإ�سافة اإىل اأنها ر�سالة وا�سحة 
لالأجهزة الأمنية وال�ستخبارية باأن تاأخذ 
دورها يف مالحقة ومتابعة مرتكبي هذه 
اجلرائ���م".  اأو�س���ح اأن "هذا ال���دم الذي 
�ُسفك يف املحافظ���ة جعل اجلميع يتح�سد 
يف وجه ال�سلطة والأحزاب امل�ساندة لها، 
حت���ى اللذين مل يتعاطف���وا مع الحتجاج 
من���ذ انطالقت���ه اأو كانت لديه���م خماوف، 
هم الي���وم يقفون بال�سد م���ن اأي حماولة 

تربير لل�سلطة".

�ضهادات عن �ضهيد النا�ضرية الذي اأعاد الزخم لالحتجاجات

 متابعة االحتجاج 

 كتب املتظاهر  والالعب ال�سابق لكرة ال�سلة 
عل���ى الكرا�س���ي املتحركة  ح�س���ن با�سكت 
ب���ول ب�سع كلم���ات جلري���دة )الحتجاج( 
يوؤك���د فيها مت�سك���ه بح���ق التظاهر حلني 
حتقي���ق كام���ل املطال���ب امل�سروع���ة الت���ي 
ينادي بها ال�سع���ب العراقي.  وقال ح�سن 
النا�سري���ة  تظاه���رات  يف  �س���ارك  ال���ذي 
وبغ���داد وه���و ي�ستع���ني بق���دم �سناعي���ة 
لتجاوز اعاقت���ه اجل�سدية  "نحن مل نع�س 

�سبابن���ا وتركنا ال���زواج واحلب وع�سقنا 
نعي����س  ان  "قررن���ا  وا�س���اف  الوط���ن"، 
حياتن���ا وجن�س���د بطولتن���ا ول���ن ن�ساوم 
عل���ى دماء ال�سهداء".  واردف ح�سن الذي 
�سكل مع زمالئ���ه فريق )ممكن( التطوعي  
لتاأهيل ومتكني ال�سخا�س ذوي الإعاقة : 
"م�ستم���رون ب�سلميتن���ا، ول تراج���ع ول 
عودة اىل منازلنا ال بوطن مرفه ومواطن 
حمرتم وتوزيع عادل لرثوات البالد وان 
تكون موارد الع���راق وثرواته لأهله فقط 

ولي�س لدول اجلوار".

املتظاهر ح�سن با�سكت يكتب ل�)االحتجاج(: 

ال تراجع وال عودة اإىل منازلنا اإال 
بوطن مرفه ومواطن حمرتم وتوزيع 

عادل لرثوات البالد

م�سطفى �سلمان �ساب من مدينة ال�سدر يف بغداد، 
من مواليد 2001، متخرج من احدى اجلامعات ولديه 

وظيفة ر�سمية، وحيد لعائلته فلي�ض لديهم ابناء 
�سواه، خرج ليتظاهر يف ثورة ت�سرين منذ بدايتها 

بتاريخ االول من اكتوبر، يخربنا عنه �سديقه علي 
احلنني واال�سف ممزوج بغ�سة حنني وامل يلمع يف 

نربة �سوته، قائال: "�سديقي م�سطفى رحمه اهلل، 
�سخ�ض حمب للحياة مرح ويهوى الكوميديا يف �سلوكه 

واهتماماته، معطاء ونقي ال ير�سى االذى املعنوي 
وحتى اللفظي بحق اي ان�سان، مل يكن ينق�سه 

�سيء، فهو متخرج وحا�سل على العمل براتب 
دائم ولديه �سيارة خا�سة، لكن غريته على وطنه 

واخوته، دفعته لي�سارك يف الثورة، اذ كان يقول يل 
دائما )علي ما فرقي انا عن اخوتي املتظاهرين يف 

ال�سارع؟(".


