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نهجها  بفعل  املتنفذة،  ال�سيا�سية  الطبقة  ا�ستطاعت  الكربى،  منجزاتها  بني  من 
البعث، ومن  و�سيا�ساتها، حتريك خاليا نائمة، وف�سالت تعفنت من بقايا نظام 
العام  الوعي  اىل  للنفاذ  حماولة  الدكتاتوري،  للنظام  الثقافية  احلاوية  وارث��ي 
اأب�سع  "التب�سيطي" والتالعب بذاكرته. ومل تكن هذه املحاولة الإحيائية لرتاث 
نظام جتاوز بجرائمه، اأهدافًا واأ�سلوبًا، كل تراث النظامني النازي والفا�س�ستي. 
واإنحدارها،  املتنفذة  للطبقة  ال�سيا�سية  احلاكمية  تطور  �سياق  عن  مقطوعة 
واإفت�ساح �سويتها وهويتها الالوطنية ونهجها ال�ستبدادي يف تكري�س �سلطتها.
متار�سه  وتعدياٍت  وف�سادًا  ومظامل،  ���س��رورًا،  املت�سلطة،  اجلماعة  اأنتجت  فقد 
لن�سيج  ومتزيقًا  تخريبًا  وع��اث��ت  وال���ولء.  املن�ساأ  تبعية  منفلتة،  ميلي�سيات 
الولء  الع�سائرية واملناطقية، مزيحًة  الفرعية، والقيم  للهويات  املجتمع. وبعثًا 

للوطن كقيمة عليا.
وكان للمالكي يف وليتيه، الباع الأطول يف اإعادة العتبار للبعث. با�ستثناءاته 
احتالل  من  مكنتها  وامل�ساءلة،   الجتثاث  من  بعثية  وقيادات  لكوادر  املعروفة 
�ساحب  يتوان  ومل  واملخابراتية.  المنية  واجهزتها  الدولة  يف  خطرية  مواقع 
نطاق  على  والنتخابية  احلزبية  قاعدته  تو�سيع  "عن  "الفا�سو�سية  ال�سولت 
املحدودة  والتنظيمات  الأح��زاب  اأي�سًا  فعلته  ما  وهذا  البعث.!  بقايا  من  وا�سٍع 
يف  نافذة  وتيارات  م�سلحة  تنظيمات  اأن  بل  العراق.  اىل  عادت  التي  الع�سوية 
مالحظة  ميكن  هنا  ومن  الف�سالت.  هذه  على  قامت  احلاكم،  ال�سيا�سي  ال�سالم 
مظاهر �سيا�سية وفكرية و�سلوكية تتج�سد فيها ما كان يروج له وميار�سه البعث 

ونظامه.
والقت�سادية  الجتماعية  احلياة  مناحي  كل  يف  امل�سبوق  غري  التدهور  وم��ع 
من  البع�س  بات  واملجتمع،  الدولة،  مفا�سل  يف  والف�سادامل�ست�سري  والثقافية، 
�سحايا هذا النهج وال�سيا�سة ال�سالة، ومن الو�ساط الفقرية واملهم�سة، تتحول 
الراهن  "ت�سفيًا" بالنظام  وتداولها  تدويرها  لإعادة  �سلبية  ومن�سات  متلٍق  اىل 
وقياداته ومقارنة اأو�ساعها احلالية املزرية مبا كانت عليه يف العهد ال�سدامي. 
املجتمع،  حوا�سي  من  فئاٍت  بني  تعاطف"،  "دون  املقارنة،  هذه  ترويج  ويجري 
ب�سكل خا�س، ممن مل يكن لهم ح�سور يف امل�سهد ال�سيا�سي اأو ممار�سة تتعر�س 
ون�سوج  ال�سعبي  النهو�س  ومع  البعث.  قبل  من  للقمع  هدفًا  جتعلهم  للنظام، 
وف�سالت   ، نائمة  خاليا  بداأت  وحتولتها،  الحتجاجية  احلركة  انبعاث  عوامل 
للعودة  �سعيًا  التحرك  من  الداخل ويف اخلارج،  وايتامه يف  البعث  مرتزقة  من 
ووجوٍد  ال�سعبية،  النتفا�سة  يف  لها  حمرٍك  بدوٍر  والإيحاء  ال�سوء،  دائرة  اىل 
الطاغية، زوجة ح�سني  ابنة  التغيري والإ�سالح.  وقد جتراأت  فعاٍل يف �ساحات 
اخلليج  اأغنياء  من  املال  واأ�سحاب  والأم��راء  امللوك  م�سافات  يف  املتنقلة  كامل، 
فيه كمجرد طاغية جالٍد، �سوقي  ابوها يطل  "بزٍي جهادي"  كان  على اخلروج 
ُي�سبه نف�سه. ظهرت رغد خامن وهي توجه خطابًا حما�سيًا للمنتف�سني كامنا هو 
العار  قاد�سية  بتمجيد  فيه  تتظاهر  الدكتاتور،  ولية  موقع  من  واحد  رقم  بيان 
عراقي  مليون  ارواح  ح�سد  نظاٍم  وماآثر  للبعث،  الزائفة  والبطولت  للمقبور، 
م�سخ  يف  واأمعن  واخلارجية،  الداخلية  وحروبه  الجرامية،  ا�ستباحاته  يف 
ال�سخ�سية العراقية، واإفقار املجتمع، وتدمري البنى التحتية للبالد؟ وكل ما اأُجنز 
اإّبان النظام امللكي، ويف عهد الزعيم الوطني عبد الكرمي قا�سم، وحّول العراق 
دولة  اىل  املوازنة  وفائ�س يف  املليارات  بع�سرات  دولة م�سدرة واحتياطي  من 
التموينية.  وتنا�ست  البطاقة  املليارات و�سعب جائع يعي�س على  مدينة مبئات 
"املجاهدة" حمنة زوجها ح�سني كامل الذي متت ت�سفيته واحراق منزله مبن فيه 

من قبل زبانية والدها من ابناء عمومتها وع�سريتها.
العراقية  الع��الم  و�سائل  بع�س  يف  البعث  اأي��ت��ام  ي�سّوقه  ال��ذي  العهد  هو  ه��ذا 
وكبائر  جرائم  من  مثيل  له  ي�سبق  مل  ما  تف�سحه  م��زده��ر،  كنموذٍج  والعربية 

وت�سفيات.!
يحاول هوؤلء املرتزقة من بقايا واأيتام البعث، َت�سّدر م�سهد بائ�س عرب موؤمترات 
يف اليونان وقبلها يف �سيكاغو وغريهما، ت�سم هاربني من العراق و�سقط املتاع 

من املعزولني عن حميط العراقيني.
عراقية  �سحٍف  يف  يتكرر  من��وذٍج  اىل  ال�سارة  فيكفي  الداخل  �سعيد  على  اأم��ا 
فجريدة  تدفع.  جهة  اأي  من  وال��رتزق  الف�ساد  رائحة  منها  تفوح  اعالٍم  وو�سائل 
حملية معروفة باجتاهها ن�سرت اأم�س مقاًل على �سفحة كاملة بقلم "جا�سم حممد 
"اأبرز املقا�سد يف  حمزة" من كربالء كما و�سع تعريفًا له. حتت عنواٍن خمادع 
خطاب النتفا�سة الت�سرينية"  خل�سها رئي�س التحرير، بالفقرة التي و�سعها يف 
اإطار وبحرف ا�سود كبري انقلها ن�سًا، ملعرفة الكيفية التي ي�ستغل هوؤلء الأيتام 

الف�ساء املفتوح لهم:
منقذ  قوي  �سيا�سي  نظام  خلق  يف  يغور  امل�سمار  هذا  يف  ت�سرين  خطاب  "اذن 
القرار  ب��وح��دة  التمتع  على  امل��ق��درة  لديه  الوا�سعة،  مبعانيها  ال�سيا�سة  يفقه 
ان  يرون  به  واملوؤمنني  النا�سرين  بح�سب  لنه  دكتاتوريًا  نظامًا  كان  واإن  حتى 
للنظام الدكتاتوري مزايا عديدة لعل من اأهمها �سرعة ال�سالح والعمل على تقدم 
اإثر  فيه من من جديد،  الروح  ال�سعب وبث  ف�ساًل عن توحيد  الدولة ورفاهيتها 
على  اليها  ال�سارة  ينبغي  للنظر  لفتة  حقيقة  وهذه  ع�سيبة.  لظروف  تعر�سه 
القل والإف�ساح بحيادية عن حما�سن تلك التجربة التي اأقامت وزنًا يف الداخل 

واخلارج مدة ثالثة عقود"..!
 بهذه الوقاحة يريد هذا الكاتب البعثي بامتياز اأن يزّين لنا نظامًا وجالًدا وحزبًا 
�سار منوذجا لب�سع النظمة يف العامل . ويتجراأ يف لوم من  ينكر عز تلك العقود 
الثالث  البعثية  العقود  تلك  العراقيني.  ذاكرة  يف  وح�سورها  ورفاهيتها  الثالث 
التي �سار العراق فيها حا�سرًا، مرفوع الراأ�س، مزدهرًا، م�ستقرًا، يعي�س ال�سعب 
يف ظالله الوارفة ببحبوحة، متنا�سيًا ان النظام الطائفي املحا�س�سي لي�س �سوى 

مولود غري �سرعي جاء من  رحم نظام البعث وقائده �سدام ح�سني.!
املفّوه  وال�ساعر  للطاغية،  ال�ساعرال�سعبي  ُي��ق��ِدم  العراقية،  القنوات  اح��دى   
للعراق  ايقونتني  باعتبارهما  املقبور  بزعيمه  انفا�سه  يلفظ  وهو  ت�سرف  الذي 

والأمة..!
يراهن الأيتام واملرتزقة على �سعف ذاكرتنا. اأو على ذاكرة الأجيال اجلديدة التي 

مل تع�س الأيام الع�سيبة، فرتة احلروب واملقابر اجلماعية؟
ان املنتف�سني من ال�سبيبة اجل�سورة تعرفكم، وتتحداكم ان تظهروا علنًا.

اإزاحته  ويريدون  النظام،  هذا  طبيعة  يعرفون  حتدياتهم،  يوا�سلون  اذ  وهم 
ال��ذي  والفا�سية  ال�ستبداد  اآب���اء  انتم  انكم  بوعي  ي��درك��ون  لكنهم  وت��غ��ي��ريه، 
وهم  يريدون  وما  باأوحالها،  �سمعته  ومرغ  وطنهم  ودمر  العراقيني  على  ت�سلط 
ي�ستعيدون وطنهم اجتثاث تراث البعث وا�ستئ�سال ثقافته وفكره، وبناء دولة 

ل مكان فيها له ولأن�ساره..!

البعث ُي�سِفر عن م�ؤَخرته، 
 الأيتام يف اخلارج والف�سالت 

يف الداخل..!
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اأعل����ن رئي�����س املفو�سية العلي����ا حلقوق 
الإن�س����ان العراقي����ة عقيل املو�س����وي اأن 
عدد قتل����ى تظاه����رات الع����راق بلغ نحو 
م����ن   15 ح����وايل  بينه����م  قتي����اًل،   489
العنا�سر الأمنية، منذ اأول ت�سرين الأول 

حتى الآن.
واأف����اد، يف مقابل����ة تلفزيوني����ة ن�سرته����ا 
"في�سب����وك"،  عل����ى  املفو�سي����ة  �سفح����ة 
ع����ن اإ�سابة ما يقرب م����ن 22 األًفا و799 
يف  التظاه����رات  ان����دلع  من����ذ  ����ا  �سخ�سً

العراق.
م����ن جهتهم، وجه املتظاهرون يف �ساحة 
التحري����ر واملحافظ����ات ر�سالة نارية اإىل 
ال�سلطات احلاكمة والق����وى ال�سيا�سية، 
مفاده����ا اأن احل����راك ال�سعب����ي ه����و م����ن 

�سي�سكل احلكومة املقبلة يف البالد.
وانطلق����ت م�س����ريات يف �ساحة التحرير 
ببغداد وذي ق����ار والديوانية والب�سرة، 
فيم����ا ردد املتظاهرون �سع����ارات وطنية 
توؤك����د اأن الكتلة الأكرب هي "دماء القتلى 
م����ن املتظاهري����ن يف التحري����ر"، وفق����ًا 
لهتافاته����م، واأن احلراك هو من �سي�سكل 

احلكومة.
وق����ال  النا�س����ط اأحم����د خ����زام، اإن هناك 
اجتاه����ات غري قليلة يف احلراك ترى اأن 
بغداد ه����ي اأ�سل امل�سكلة ومق����ر ال�سلطة 
واأحزابها ومن دون تكثيف اجلهود فيها 
فلن يحرز احل����راك كثريًا من النقاط يف 
مرمى الأحزاب والف�سائل امل�سلحة، من 
هنا فاإن الرتكيز �سين�سب على بغداد يف 

املرحلة املقبلة.
وي�سيف: وج����د بع�س جماعات احلراك 
ال�سهري����ن  مظاه����رات  مراجع����ة  وبع����د 
يف  املظاه����رات  تاأث����ري  اأن  املا�سي����ني، 
املحافظات البعيدة قليل ن�سبيًا باملقارنة 
م����ع بغداد، وهناك جت����ارب مماثلة توؤكد 
الب�س����رة  حمافظ����ة  فمظاه����رات  ذل����ك، 
احلا�س����دة عام 2018 مل حتق����ق اأهدافها 

ب�سبب بعدها عن املركز.
ورجح خ����زام اأن يلج����اأ املتظاهرون اإىل 
توحي����د اجله����ود والرتكي����ز عل����ى بغداد 

ب�سطريها وع����دم الكتف����اء بالوجود يف 
�ساحة التحرير بجانب الر�سافة، بهدف 
اإرغ����ام ال�سلطات على ال�ستجابة ملطالب 
املتظاهرين ب�سكل كام����ل وعدم املماطلة 

يف تنفيذها.
قان����ون  رف�س����و  ق����د  متظاه����رون  وكان 
النتخاب����ات اجلدي����د، حمذري����ن من انه 
يكّر�����س الحزاب الفا�س����دة واأنه جمحف 
تظاه����رات  وخرج����ت  ال�سع����ب،  بح����ق 
تعل����ن رف�سه����ا ل����ه.. فيما دعا ن����واب يف 
اىل  المريكي����ة  الدارة  الكونغر�����س 

دع����م جه����ود حماكم����ة قتل����ة املحتج����ني 
العراقيني.

م����ن ت�سوي����ت جمل�����س  وبع����د �ساع����ات 
الن����واب العراق����ي الليل����ة املا�سي����ة على 
قان����ون جدي����د لالنتخاب����ات فق����د اعت����رب 
حمتجو التظاهرات انه يكّر�س الحزاب 
الفا�س����دة، واو�سح����وا ان����ه يف عموم����ه 
م�ستن�سخ من القان����ون الربيطاين، بعد 
افراغه عن حمتواه عل����ى اأيادي اإيرانية 

وفر�سه على ال�سعب العراقي.
وقالت "اللجن����ة املنظمة  لالحتجاجات"  

يف بيان لها انه "مل يعد خافيا على اأحد اأن 
احلكومة والربمل����ان باأحزابهما الفا�سدة 
ا�ستهدف����ا  عندم����ا  �سرعيتهم����ا  فق����دا  ق����د 
بالر�سا�����س  ال�سلمي����ني  املتظاهري����ن 
احل����ي، حي����ث قتل منه����م املئ����ات وجرح 
الآلف، وح����اول اإثارة الفو�سى واإجبار 
املتظاهري����ن ال�سلمي����ني عل����ى اخل����روج 
عن �سلميته����م، ف�ساًل ع����ن التزوير الذي 
كان �سبًب����ا يف ال�ستح����واذ عل����ى مقاع����د 
الربمل����ان ومقاطعة ال�سعب العراقي لهذه 
النتخابات، لك����ن وعي ال�سعب العراقي 

واإ�س����راره عل����ى اإزالة الطغم����ة الفا�سدة 
الت����ي اأ�ساع����ت العراق و�سلب����ت خرياته 

اأبطال خمططها اخلبيث".
ا�سافت اللجنة تقول "وها هي الأحزاب 
م����رة  حت����اول  وميلي�سياته����ا  الفا�س����دة 
اأخرى اأن تتخذ من برملان التزوير غطاء 
لها لتمرير قان����ون النتخابات الذي اأقر 
الي����وم وهو قان����ون يه����دف اإىل تكري�س 
الأحزاب الفا�سدة التي �ساركت يف دمار 
الع����راق منذ )16( عام����ا وي�ساهم باإنهاء 
الع����راق كدول����ة واإبعاد �سعب����ه عن كونه 

م�سدرا ا�سا�سيا لل�سلطات".
"موؤاخ����ذات  �سجل����ت  انه����ا  واو�سح����ت 
مهم����ة على ه����ذا القان����ون املجحف بحق 
ال�سع����ب العراقي وهو قانون يف عمومه 
م�ستن�سخ م����ن القان����ون الربيطاين بعد 
افراغه عن حمتواه وفر�سه على ال�سعب 
الإقليم����ي  التدخ����ل  ليك����ون  العراق����ي 
والدويل وخا�سة اإيران متحكمة مب�سري 
الع����راق و�سعب����ه، ف�س����ال ع����ن خمالفت����ه 
ملطالب املتظاهرين الذين يرف�سون هذا 
القان����ون لأ�سباب عدة اأهمها: مل يت�سمن 
القان����ون من����ع الأح����زاب اأو املر�س����ح من 
اإذا  ال�سيا�سي����ة  العملي����ة  اىل  الدخ����ول 
لدي����ه جن����اح م�سل����ح،  مل يت�سم����ن  كان 
القان����ون عدم التحال����ف والتحزب داخل 
قب����ة الربملان مب����ا يع����زز اأكذوب����ة الكتلة 
الأك����رب، مل يت�سمن القانون عدم تر�سيح 
م����ن ميتل����ك جن�سيت����ني عراقي����ة واأخرى 
 1+%50 قان����ون  يت�سم����ن  مل  اجنبي����ة،  
مم����ا يعني عل����ى �سبي����ل املث����ال اأن اأعلى 
مر�س����ح ح�س����ل عل����ى 5000 �س����وت من 
دائ����رة تعداده����ا 250000 يعني �سياع 
245000،  �سيعزز هذا القانون التناحر 
الواح����د  الق�س����اء  داخ����ل  الع�سائ����ري 
والع�سائري����ة،   املناطقي����ة  و�سيكّر�����س 
القانون احلايل �سينهي وجود الأقليات 
يف  �ستك����ون  الغالبي����ة  لأن  الع����راق  يف 
الق�س����اء عل����ى اأ�سا�����س عن�س����ري، وهو 
ما �سيغي����ب �سرائح وا�سعة م����ن ال�سعب 
العراق����ي، و�سيفر�س عل����ى نطاق وا�سع 
الق�ساء والتهمي�س لفئات كبرية ومهمة 

من املجتمع العراقي.

رقم خميف ل�سحايا االحتجاجات  

�ساحات الحتجاج ت�جه ر�سالة اإىل الق�ى ال�سيا�سية: 
احلراك ال�سعبي ه� من �سي�سكل احلك�مة

 متابعة االحتجاج 

اأك���ر م���ن 520 قتي���اًل م���ن املتظاهري���ن 
املا�سي���ني  ال�سهري���ن  خ���الل  �سقط���وا 
ُتعل���ن  ل  الآن  غاي���ة  واإىل  الع���راق،  يف 
ال�سلطات الأمنية يف البالد التو�سل اإىل 
ع�سابة اأو ملي�سيا اأو ف�سيل م�سلح توىل 
عملي���ات قم���ع املحتج���ني بقناب���ل الغ���از 
والر�سا�س احلي ونريان القنا�سة، ول 
حتى الغتي���الت التي كثريًا ما �سورتها 

كامريات املراقبة يف ال�سوارع.
وبالرغ���م م���ن املعلوم���ات الت���ي ميلكه���ا 
املتظاهرون، والتي تدين جهات م�سلحة 
متورطة بقتل املتظاهرين، فاإن احلكومة 
العراقي���ة تكتفي باحلديث عن اأنها تتابع 
ملف���ات القت���ل، فيم���ا ت�ستم���ر بالت�سكيك 

باأعداد القتلى.
ومن���ذ الأول من ت�سري���ن الأول املا�سي، 
ي�سل���م  مل  التظاه���رات،  وان���دلع 
وحمافظ���ات  بغ���داد  يف  املتظاه���رون 
الو�سط واجلنوب م���ن عمليات الغتيال 
قب���ل  م���ن  والتهدي���دات  واملالحق���ات 
ع�سابات جمهولة، يوؤكد املحتجون اأنهم 
م���ن "امللي�سيات املوالية لإي���ران"، اإل اأن 
املتحدث���ني با�س���م احلكومة يقول���ون اإن 
يعملون  املتظاهري���ن  "مند�س���ني �سم���ن 
على ا�ستغالل التظاه���رات ل�سرب الأمن 

يف البالد".
ميلكه���ا  الت���ي  املعلوم���ات  م���ن  بالرغ���م 
املتظاهرون، والتي تدين جهات م�سلحة 
متورطة بقتل املتظاهرين، فاإن احلكومة 
العراقي���ة تكتفي باحلديث عن اأنها تتابع 
ملف���ات القت���ل، فيم���ا ت�ستم���ر بالت�سكيك 

باأعداد القتلى.
وفت���ح الإع���الن ع���ن اعتق���ال املتورطني 
بجرمية الوثب���ة الباب اأم���ام �سل�سلة من 
الت�س���اوؤلت ع���ن ق���درة احلكوم���ة عل���ى 
اعتق���ال القتل���ة بوق���ت ق�س���ري، وربطها 
باأ�سباب عدم الك�سف عن املتورطني بقتل 

املتظاهرين من القوات احلكومية و�سبه 
احلكومية.

يف ال�سي���اق، ق���ال النا�س���ط واملتظاه���ر 
العراقي���ة  "احلكوم���ة  اإن  ر�س���اد  اأيه���م 
مل  والق�سائي���ة  الأمني���ة  وال�سلط���ات 
تتمك���ن اإىل غاي���ة الآن م���ن اعتق���ال اأي 
قاتل ا�سته���دف املتظاهري���ن بالر�سا�س 
احلي، ول وقف الغتي���الت، ول تثبيت 
الأم���ن، واحلكومة اإىل غاي���ة الآن مل تقم 
ب���اأي اإج���راء �س���د اجلماع���ات امل�سلح���ة 
الت���ي ت�سته���دف املحتج���ني ال�سلميني"، 
م���ع  متواطئ���ة  "احلكوم���ة  اأن  موؤك���دًا 

اجلهات امل�سلحة التي حتميها وتختطف 
النا�سطني واملحتج���ني وت�ستجوبهم يف 

غرف مظلمة". 
جناي���ات  حمكم���ة  يف  مل�س���ادر  ووفق���ا 
الر�ساف���ة ببغ���داد، ف���اإن مل���ف التحقي���ق 
بحوادث قت���ل املتظاهرين ما زال يراوح 

مكانه.
وقال قا�سي حتقيق يف املحكمة ببغداد، 
اإن "الوح���دات الأمني���ة والع�سكرية غري 
متعاون���ة م���ع الق�س���اء يف ه���ذا الإطار، 
وهن���اك روت���ني ع���ال ومبال���غ في���ه فيما 
يتعل���ق با�ستدع���اء ال�سه���ود الع�سكريني 

اأو ال�سب���اط املتهمني"، م�س���ددا على اأنه 
"فيما يتعلق بقتل املتظاهرين ببغداد، ل 
يوجد اأي تق���دم يف امللف، ومل يتم ح�سم 
اأي حتقي���ق حتى الآن، و�س���اء الأمر بعد 

ا�ستقالة حكومة عبد املهدي".
وك�س���ف املتح���دث ذات���ه ع���ن اأن���ه "م���ن 
جمموع نحو 500 حالة قتل ملتظاهرين، 
مل ي�س���در الق�ساء اأوامر قب����س اأو حكم 
اإدان���ة على اأكر من 4 فق���ط يف حمافظة 
ذي ق���ار، بينه���م قائ���د باجلي����س مل ينفذ 

بحقه اأمر القب�س حتى الآن". 
اأم���ا املتظاهر يف �ساحة التحرير ببغداد، 
غي���ث الغ���زايل، فاأ�س���ار اإىل اأن "اجلي�س 
العراق���ي ب���ريء م���ن قت���ل املتظاهري���ن. 
القتلة هم عنا�سر اجلماعات امل�سلحة، كما 
اأنهم ي�سعرون باخلط���ر على م�ساحلهم، 
وي�سع���ون اإىل ترهيب املحتجني، بالقتل 
والختط���اف والتهدي���د، اإل اأنه���م وبع���د 
اأن يعلن���وا  م���ن �سهري���ن، عليه���م  اأك���ر 
خ�سارته���م اأم���ام اإ�س���رار العراقيني على 
التغيري"، مو�سح���ًا اأن "املتظاهرين يف 
�ساحات بغداد �ساهدوا عرب التلفاز، وما 
ُين�سر على مواقع التوا�سل الجتماعي، 
عملي���ة اعتق���ال واح���دة، وه���ي ملجرمي 
حادث���ة الوثب���ة، وه���و اأم���ر جي���د، ولكن 
اأي���ن املجرمني الذين يقتلون املتظاهرين 

يوميًا؟". 

املجرمني ت��الح��ق  ل  وال�����س��ل��ط��ات  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ق��ت��ل 
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 ح�سان عاكف  

من���ذ تفج���ر النتفا�س���ة يف الأول من 
اأكتوبر املا�س���ي تتوا�سل ت�سريحات 
�سيا�سيني وحملل���ني من اأهل ال�سلطة، 
ال�سلمي���ة  باإلت���زام  ي�سي���دون  وه���م 
ح���ركات  جان���ب  م���ن  والعقالني���ة 
الحتجاج الت���ي �سهدته���ا حمافظاتنا 
من���ذ ما قب���ل 25 �سب���اط 2011 وحتى 
وق���ت قري���ب، ويثن���ون عل���ى احرتام 
الذي���ن �ساركوا يف تل���ك الحتجاجات 
للقان���ون والنظ���ام، وعل���ى عالقاته���م 
الإيجابي���ة اآن���ذاك م���ع اأف���راد القوات 

الأمنية املكلفة بحماية تظاهراتهم.
نع���م ه���ذا م���ا بتن���ا ن�سمع���ه م���ن اأهل 
ال�سلط���ة يف الأ�سابي���ع الأخرية، وهو 
كالم حق يراد توظيفه يف باطل. كالم 
ح���ق يعك����س بواقعي���ة حقيق���ة �سلوك 
املطالب���ني  واملحتج���ني  املتظاهري���ن 
بحقوقه���م يف ذل���ك احل���ني، ووعيه���م 
و�سلمي���ة حراكهم، وحر�سه���م العايل 

على �سمعة واأمن البلد وا�ستقراره.
اأم���ا الباط���ل املداف���ع يف ه���ذا ال���كالم 
وال�سع���ي  الف���رتاء  فه���و  املع�س���ول 
املف�س���وح له���وؤلء امل�ساب���ني بالغرور 
والعناد واملكاب���رة للنيل من �سفحات 
و�سلمي���ة انتفا�س���ة اكتوب���ر البا�سلة، 
الت���ي اأدخل���ت اخل���وف يف نفو�سه���م، 
والعدواني���ة  بالعن���ف  وو�سمه���ا 
العام���ة  املمتل���كات  عل���ى  والتج���اوز 
واخلا�س���ة، وعدم اح���رتام القوانني، 
باحل���راكات  مبقارنته���ا  وت�سويهه���ا 
ال�سن���وات  يف  ال�سلمي���ة  ال�سعبي���ة 

ال�سابقة.
اىل هوؤلء امل�سابني بالعمى ال�سيا�سي 
ظهورك���م  اأدرمت  اإذن  مل���اذا  اأق���ول 
واأعطيتم الأذن ال�سماء ملئات الألوف 
م���ن املواطنني الذي���ن �ساركوا يف تلك 
التظاهرات ال�سلمية، التي اندلعت قبل 
ثماين �سنوات يف اأغل���ب املحافظات، 
وا�ستم���رت طيل���ة الف���رتة املن�سرم���ة 
واأهملت���م مطالبه���ا، الت���ي ت�سفونه���ا 

اليوم باأنها كانت مطالب عادلة ؟.
مال���ذي كنت���م تتوقعون���ه م���ن �سع���ب 
ُت�سرق ثرواته من قبل حكامه وت�سوء 
ظ���روف حيات���ه وُي�سخ���ر م���ن مطالبه 
وُته���در كرامت���ه وي���رتك يف املجه���ول 

نهبًا للبطالة وال�سياع.
ت�ستوعب���ون  مت���ى  الأه���م  وال�س���وؤال 
الدر����س وتكفون عن العناد وت�سغون 
الب���الد  وجتنب���ون  ال�سع���ب  ملطال���ب 

النحدار اىل منزلقات خطرية..

عمى �سيا�سي..

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 

هاجم م�سلح���ان، لي���ل الثالثاء 24 
كانون الأول ، جنم برنامج "ولية 
بطيخ" اأو�س فا�سل، و�سط بغداد.

م�س���ور  مقط���ع  فا�س���ل يف  وق���ال 
ن�سره عقب احلادثة، اإن "م�سلحان 
يرتديان مالب�س �سوداء وي�ستقالن 
دراج���ة ناري���ة، اأطالق���ا عليه ثالث 
�سيارت���ه،  اخرتق���ت  ر�سا�س���ات 
حني مروره يف منطق���ة العر�سات 
بالك���رادة، و�س���ط بغ���داد، دون اأن 

ت�سيبه".

ا�سته���ر  ال���ذي  النج���م،  واأ�س���اف 
بدور"كام���ل مفي���د" ال���ذي يج�س���د 
�سخ�سية �سابط �سرط���ة فا�سد، اأن 
للح�سول  الآن  جت���ري  "حماولت 
على اللقطات التي وثقتها كامريات 
حم���ل  يف  املوج���ودة  املراقب���ة 

احلادث".
"ولي���ة  برنام���ج  جن���م  ون�س���ط 
و�سقيق���ه  فا�س���ل  اأو����س  بطي���خ" 
الربنام���ج،  ومق���دم  خم���رج  عل���ي 
املتوا�سل���ة  الحتجاج���ات  خ���الل 
منذ مطلع ت�سري���ن الأول/اأكتوبر، 
ع���رب امل�ساركة فيه���ا واإنتاج مقاطع 

م�سورة داعمة للتظاهرات.
م���ن جانب���ه ق���ال عل���ي فا�س���ل، اإن 
والقتلة  ال�سائبة  امللي�سيات  "كالب 
ال�سه���داء  ب���دم  �سع���دوا  الذي���ن 
و�ساروا خط���وط ُحمر، يحاولون 
اأو����س  الفن���ان والنا�س���ط  اغتي���ال 

فا�سل".
الكومي���دي  الربنام���ج  ويحظ���ى 
ال���ذي ي�سلط ال�س���وء على الأزمات 
وامل�ساكل املجتمعية ب�سكل �ساخر، 
ب�سعبي���ة وا�سعة ج���دًا، كما يحظى 
جنوم���ه بتاأث���ري جمتمع���ي كب���ري، 
حيث يتابعهم املالي���ني عرب مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
يف  الربنام���ج،  جن���وم  وتعر����س 
اأكر من منا�سبة، اإىل تهديدات من 
اأطراف �سيا�سية واأخرى ع�سائرية، 
و�سل���ت حد اإطالق النار على منزل 

علي فا�سل.
و�سهدت الأ�سابيع املا�سية، �سل�سلة 
عملي���ات اغتي���ال طال���ت نا�سط���ني 
م�سلح���ون  نفذه���ا  ومتظاهري���ن، 
ي�ستقل���ون دراج���ات ناري���ة غالب���ًا، 
يف بغ���داد واملحافظات اجلنوبية، 
دون اأن تك�س���ف ال�سلط���ات الأمنية 

عن اجلناة.

 فا�سل الن�سمي

�س���ادف اأم����س  الأربع���اء م���رور 60 يومًا على 
م���ن الحتجاج���ات  الثاني���ة  انط���الق املوج���ة 
العراقي���ة؛ اإذ بداأت الحتجاجات يف 1 اأكتوبر 
)ت�سري���ن الأول( املا�س���ي، وبع���د ا�ستمراره���ا 
ب�سع���ة اأي���ام توقف���ت لدواع���ي اإكم���ال مو�سم 
زي���ارة الأربعني الدينية يف كربالء، ثم عاودت 
بع���د ذلك ن�ساطها يف ي���وم 25 من ال�سهر نف�سه 

وما زالت م�ستمرة.
وخالل ه���ذه الفرتة جنح���ت جماعات احلراك 
يف حتقي���ق جمموعة اأه���داف غ���ري قليلة؛ من 
بينه���ا اإرغام رئي�س الوزراء ع���ادل عبد املهدي 
وحكومت���ه عل���ى ال�ستقال���ة بع���د م���رور �سهر 
واحد على انطالق احلركة الحتجاجية، كذلك 
اإرغام الربملان على تعدي���ل قانون النتخابات 

مبا يتنا�سب مع مطالب املتظاهرين.
غ���ري اأن تلك النجاحات مل متر من دون خ�سائر 
ج�سيمة تكبدها املحتجون، حيث ت�سري الأرقام 
�سبه الر�سمية اإىل �سقوط ما ل يقل عن 20 األف 
متظاه���ر بني قتيل وجريح عل���ى اأيدي القوات 
الأمني���ة الت���ي ا�ستخدمت الر�سا����س املطاطي 
واحل���ي والقناب���ل امل�سيل���ة للدم���وع لتفري���ق 
املتظاهري���ن يف �ساح���ات العت�س���ام مبختلف 
املحافظ���ات العراقية، اإىل جانب قيام جماعات 
جمهول���ة يعتق���د اأنها تابع���ة لف�سائ���ل م�سلحة 

موالية لإيران باغتيال 29 نا�سطًا.
اأم����س العت�سام���ات والإ�سرابات  وتوا�سلت 
يف بغ���داد وبقي���ة املحافظ���ات العراقي���ة واإْن 
بوترية اأقل من الأي���ام املا�سية، لكن اجتاهات 
مت�س���ددة داخ���ل جماع���ات احل���راك متي���ل اإىل 
»الرتكي���ز عل���ى زي���ادة زخ���م الحتجاجات يف 

بغ���داد وعدم ت�ستي���ت اجله���ود يف املحافظات 
البعيدة«. بح�سب النا�سط اأحمد خزام. ويوؤكد 
خزام ل�»الحتجاج« اأن "اجتاهات غري قليلة يف 
احل���راك ترى اأن بغداد هي اأ�سل امل�سكلة ومقر 
ال�سلط���ة واأحزابها وم���ن دون تكثيف اجلهود 
فيه���ا فلن يح���رز احلراك كثريًا م���ن النقاط يف 
مرم���ى الأح���زاب والف�سائل امل�سلح���ة، من هنا 
ف���اإن الرتكيز �سين�سب على بغ���داد يف املرحلة 

املقبلة" .
وي�سي����ف: »وجد بع�س جماعات احلراك وبعد 
مراجع����ة مظاه����رات ال�سهري����ن املا�سي����ني، اأن 
تاأث����ري املظاهرات يف املحافظ����ات البعيدة قليل 

ن�سبي����ًا باملقارن����ة م����ع بغ����داد، وهن����اك جتارب 
مماثلة توؤكد ذلك، فمظاهرات حمافظة الب�سرة 
احلا�س����دة عام 2018 مل حتق����ق اأهدافها ب�سبب 
بعده����ا ع����ن املرك����ز«. ورج����ح خ����زام اأن "يلجاأ 
املتظاهرون اإىل توحيد اجلهود والرتكيز على 
بغ����داد ب�سطريها وع����دم الكتف����اء بالوجود يف 
�ساح����ة التحرير بجانب الر�سافة، بهدف اإرغام 
ال�سلط����ات على ال�ستجاب����ة ملطالب املتظاهرين 

ب�سكل كامل وعدم املماطلة يف تنفيذها" .
ويف �ساح����ة التحري����ر، ن�سب����ت اأم�����س �سج����رة 
كب����رية مبنا�سب����ة اأعي����اد املي����الد ومت تزيينه����ا 
ب�س����ور واأ�سم����اء »ال�سهداء« الذي����ن �سقطوا يف 

املظاه����رات على يد القوات الأمنية. وكتب على 
ال�سجرة التي تربع ب�سرائها م�سيحيون.

واأبل����غ النا�سط زي����دون عم����اد »الحتجاج« عن 
عزم الكن�سية الكلدانية اإقامة قدا�س على اأرواح 
م����ن قتل����وا يف املظاهرات يف �ساح����ة التحرير، 
ويوؤك����د اأن »الكن�سي����ة الكلداني����ة اأبلغتنا بذلك، 
واملرج����ح اأن يقي����م القدا�س الكاردين����ال لوي�س 
رافائي����ل �ساكو بطريرك الكل����دان الكاثوليك يف 
العراق والعامل، بح�سور رجال دين م�سيحيني 
من لبنان«. و�سب����ق للبطريرك �ساكو اأن قام يف 
2 نوفم����رب )ت�سرين الث����اين( املا�س����ي، بزيارة 
�ساح����ة التحري����ر لتق����دمي الدع����م للمتظاهري����ن 

وجتول بعربة »التوك توك« يف ال�ساحة.
ويف مو�سوع اآخر ذي �سلة بحوادث الختطاف 
الت����ي طالت عددًا كبريًا م����ن النا�سطني، متكنت 
جمموعة م����ن القرا�سنة من اخ����رتاق ال�سفحة 
ال�سناع����ة  ل����وزارة  »في�سب����وك«  يف  الر�سمي����ة 
واملعادن، وعر�سوا عرب ال�سفحة �سور واأ�سماء 
4 نا�سط����ني قالوا اإنه����م خمتطفون، وهم كل من 
ن����ور جرب واأحمد النا�س����ري وعزوز اجلبوري 
وحممود جمعة. وهّددوا بال�ستمرار يف خرق 
املواق����ع الإلكرتونية للموؤ�س�س����ات الر�سمية يف 

حال عدم اإطالق �سراح ال�سبان الأربعة.
وياأت����ي حادث الخرتاق اجلديد بعد يوم واحد 
من اخرتاق ال�سفح����ة الر�سمية املوثقة لوزارة 
ال�سحة العراقية حيث مت ن�سر �سورة النا�سط 
�سف����اء ال�س����راي، ال����ذي قت����ل ال�سه����ر املا�س����ي، 
ال����وزارة  ملن�س����ة  الرئي�سي����ة  الواجه����ة  عل����ى 

الإلكرتونية.
وتعّر�ست مواقع اإلكرتوني����ة ر�سمية لوزارات 
عراقي����ة، بينه����ا الدف����اع والداخلي����ة، لخ����رتاق 
جمهول����ني الأ�سب����وع املا�سي، وو�سع����وا عليها 
عب����ارة تق����ول: "ل تنام����وا الليل����ة ف�ست�سعقكم 

ال�ساعقة" .
املظاه���رات  الب���الد، توا�سل���ت  ويف جنوب���ي 
والحتجاج���ات املن���ددة باختي���ار �سخ�سي���ات 
حزبي���ة ملن�س���ب رئا�س���ة ال���وزراء، حيث خرج 
مئ���ات الطلب���ة يف الب�س���رة مبظاه���رة راف�سة 
لالأنب���اء الت���ي حتدثت ع���ن تر�سي���ح حمافظها 
اأ�سعد العيداين ملن�سب رئا�سة الوزراء. واأغلق 
املتظاه���رون يف القاد�سي���ة اأب���واب اجلامع���ة 
وع���ددًا م���ن الدوائ���ر الر�سمي���ة، كذل���ك ا�ستمر 
طلبة الديوانية وذي قار ووا�سط ومي�سان يف 

املظاهرات والإ�سراب عن الدوام.

 متابعة االحتجاج 

طالب م�سيعو النا�سط املدين “ثائر 
ال�سلطات  الربعاء،  الطيب”،اأم�س 
احلكومية بك�سف اجلناة املت�سببني 
اجلرمية  هذه  اأن  موؤكدين  مبقتله، 

لن متر مرور الكرام.
“ثائر  امل�����دين  ال��ن��ا���س��ط  وت�����ويف 
الأول  اأم�������س   م�����س��اء  الطيب”، 
ال��ث��الث��اء ، م��ت��اأث��رًا ب��ج��راح��ه، اإث��ر 
اأ�سفل  و�سعت  بعبوة  ا�ستهدافه 
زميل  برفقة  ي��ق��وده��ا  ك��ان  ���س��ي��ارة 
منت�سف  ال��دي��وان��ي��ة  يف  ل��ه  اآخ����ر 

ال�سهر اجلاري.
وق�����ال امل���واط���ن ك����رمي ه�����ادي اأن 
الأم��ن��ي��ة  والج���ه���زة  “ال�سلطات 
احلقيقي  دوره�����ا  ب���اأخ���ذ  م��ط��ال��ب��ة 
خلف  يقفون  الذين  اجلناة  وك�سف 

ت�سفية النا�سطني واملتظاهرين”.
الأج����ه����زة  “على  اأن  واأ������س�����اف 
حتديد  على  العمل  الأ�ستخبارية 
الأط��راف التي باتت متار�س القتل 
مبقتل  ت�سببت  وال��ت��ي  واخل��ط��ف، 

اأح����د اأب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ة م���ن خ��الل 
توغل  م��دى  تك�سف  منظمة  عملية 
ت��ل��ك اجل��ه��ات وق���درت���ه ع��ل��ى �سفك 

الدماء”.
عا�سم  امل��واط��ن  اأع��رب  جانبه،  من 
“�سمت   احليايل عن ا�ستغرابه من 
الأجهزة الأمنية واحلكومة املحلية 

وال���ذي م�سى  احل����ادث،  ي��وم  منذ 
اأي ردة  اأي��ام، من دون  عليه ع�سرة 
جديتها  ي��وؤك��د  ت�����س��ري��ح  اأو  ف��ع��ل 
ه��ذه  وم��الب�����س��ات  ال��ق��ت��ل��ة  بك�سف 
الق�سية، وغريها من الق�سايا التي 
والنا�سطني  املدنيني  بحياة  تتعلق 

وال�سحفيني”.

و�سّدد على اأن “متظاهري الديوانية 
لن يدعوا هذه اجلرمية متر مرور 
الكرام، و�سيلجاأون للت�سعيد بكافة 
لو�سع  د�ستوريًا  املكفولة  الطرق 

حد ملثل هذا النفالت”.
يف  امل��ح��ت��ج��ني  اآلف  ان  ي���ذك���ر 
النا�سط  جثمان  �سيعوا  الديوانية 

و�سط  م��ن  الطيب”  “ثائر  امل���دين 
ال�ساعة،  ل�ساحة  و���س��وًل  املدينة، 
م���رك���ز ال����ت����ظ����اه����رات، م��ط��ال��ب��ني 

مبحاكمة القتلة.
الطيب”،  “ثائر  النا�سط  وت��ويف 
اإثر  ال��دم،  بت�سمم  اإ�سابته  نتيجة 
ا�ستهدفته  ل�سقة  ع��ب��وة  ان��ف��ج��ار 
برفقة  اجل����اري،  ال�سهر  منت�سف 
له  وت�سببت  امل��دين  على  النا�سط 

اإىل برت ثالثة  اأدت  بجراح خطرية 
واأج��زاء  الي�سرى،  يده  من  اأ�سابع 

من ج�سمه ونزيف حاد.
قطع  اخل��رب،  انت�سار  خلفية  وعلى 
"�سريع  طريق  غا�سبون  حمتجون 
حممد القا�سم" و�سط بغداد رافعني 
�سورة النا�سط املدين ثائر الطيب، 
فيما رفع املحتجون �سور "الطيب" 
الذي التحق باأكر من 500 متظاهر 

اأو اغتيالهم منذ  ونا�سط مت قتلهم، 
انطالق تظاهرات يف مطلع اأكتوبر 

ت�سرين الأول.
حمتجون  اأ����س���رم  الأث���ن���اء،  ويف 
غ��ا���س��ب��ون يف م��دي��ن��ة ال��دي��وان��ي��ة، 
ال���ن���ار يف م���ق���ار اأرب���ع���ة اأح�����زاب 
ثائر  النا�سط  وف��اة  على  احتجاجًا 

الطيب.
نباأ  اع��الن  "بعد  اإن��ه   ، م�سدر  ق��ال 

الطيب،  ثائر  امل��دين  النا�سط  وف��اة 
يف  املحتجني  م��ن  جمموعة  قامت 
ال��دي��وان��ي��ة ب��اإح��راق م��ق��ار اأح���زاب 
ال���دع���وة واحل��ك��م��ة وم��ن��ظ��م��ة ب��در 

ومقر مكتب ع�سائب اأهل احلق".
الثانية  امل��رة  هي  "هذه  اأن  اأ�ساف 
التي يتم فيها اإحراق مقار الأحزاب 
يف ال��دي��وان��ي��ة ب��ع��د اأح������داث 25 
املا�سي،  الأول/اأك���ت���وب���ر  ت�سرين 
ث���اأرًا  امل���رة  ه��ذه  "ولكن  م�ستدركًا 
الذي  الطيب  ثائر  امل��دين  للنا�سط 

تويف ليلة اأم�س".
قد  الغتيالت  من  موجة  اأن  يذكر 
وع��دة  ب��غ��داد  العا�سمة  اج��ت��اح��ت 
انطالق  منذ  البالد،  يف  حمافظات 
الأول  ت�سرين  مطلع  ال��ت��ظ��اه��رات 
من  العديد  فيها  ا�ستهدف   ،2019

النا�سطني واملتظاهرين.
الدينية،  املرجعية  دع���وات  ورغ��م 
اجل��ن��اة  ع��ن  بالك�سف  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
اإل  والنا�سطني،  املتظاهرين  وقتلة 
اأن وترية الغتيالت بحقهم لزالت 

م�ستمرة وتت�ساعد من يوم لآخر.

 60 يومًا على انطالق  االعت�سامات  و" الثورة"  م�ستمرة

قدا�س ل�»ال�سهداء« في �ساحة التحرير ببغداد

بغداد  مفيد" و�سط  "كامل  الم�ت" ت�ستهدف  "دراجة 

ل���������ّوح���������وا ب������خ������ط������وات ت���������س����ع����ي����دي����ة..
الكرام مرور  تمر  لن  اغتياله  جريمة  "الطيب":  م�سيع�  للحك�مة"..  مريب  "�سمت 
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عد�سة: حممود روؤوف

 مفيد عبا�س 

ل اأجي���د التعبري يف املنا�سبات احلزينة، ل�سيما واإين 
ق���د �سحوت على خ���رب وفاة ثائر الطي���ب بعد اأن كنت 
اأنتظ���ر خ���رب �سف���اءه م���ن اإ�سابت���ه البليغة اأث���ر عبوة 

ل�سقة و�سعت اأ�سفل �سيارته قبل اأ�سبوعني تقريبًا.
ل اأعرف���ه ول يعرفني ، ومل نلتق �سابقًا ، لكن �سحكته 
يف كل �سوره جعلتني افر�س لو اأنني املالك امل�سوؤول 
ع���ن قب�س روحه، لرتاجع���ت وقدمت طلب اإعفائي من 
املهم���ة ، لأن الع���راق بحاج���ة كبرية مل���ن ي�سحك على 

قاتليه .. وكلكم عيوين
****

هو رئي�س الوزراء املزمع تكليفه مو املفرو�س موؤقت 
) �ستة اأ�سهر اإىل �سنة( لغر�س اإجراء انتخابات مبكرة 
ومت�سي���ة اأم���ور احلكومة والدول���ة العراقي���ة لو اآين 

غلطان؟
اإذن غلطان �سححوا يل.

زي���ن اإذا ه���و موؤق���ت لي����س يك���ون اإل توافق���ي ولزم 
روح  يومي���ة  وتع���ال  الأك���رب،  الكتل���ة  م���ن  يك���ون 
للمحكم���ة الحتادي���ة حت���ى تف�سرل���ك م���ن ه���ي الكتلة 
الأك���رب ، النتخابية ام الربملانية، الل���ي ت�سكل رئي�س 

الوزراء؟؟
ح�س���ب راأي���ي ، واعتق���د راح يختلف م���ع راأيي الكثري 
، اإن الأج���در لقيادة فرتة موؤقت���ة �سعبة، حلني اإجراء 
انتخاب���ات مبكرة �س���رط اأن ل ير�سح نف�س���ه فيها، هو 
قائ���د ع�سكري قوي ، مي�سي الأم���ور "به ال�سكم" �سهر 
، واأي واح���د يلع���ب بذيل���ه يك�سلهي���اه .. ب���ال ف���راغ 

د�ستوري بال عاطفي .
ب����س عجبًا من���و هذا القائ���د الع�سكري ال���ذي يدين له 

اجلي�س بالولء ؟
وال�س���وؤال الأهم ، هو منو اجلي����س بال�سبط ؟ وزارة 
الدفاع التي بيع من�س���ب وزيرها ب30 مليون دولر؟ 
لو ه���ذا من�سب وزي���ر الداخلي���ة ب30 والدفاع ميكن 

ب25؟
اأم جه���از مكافحة الإره���اب الذي يح���اول ال�سيا�سيني 

خلق �سراعات داخلية بني قياداته لإ�سعافه ؟
اإذا ماك���و جي����س كموؤ�س�س���ة حمرتم���ة وف���وق املي���ول 

والجتاهات ماكو قائد ع�سكري ثقة .
اأمل���ن نروح حتى نحل هاي امل�سكل���ة ون�سد هذا الفراغ 

الد�ستوري ؟
نحت���اج واحد خب���ري يف �س���د الفراغ���ات ، ركاع مثاًل، 
ي�سوفلن���ا ف���رد ركع���ة عل���ى كد الف���راغ ويخيطه���ا ، اأو 
بنچرچ���ي يخليله فتيلة ت�سد ه���ذا الفراغ حتى مت�سي 
م���لء  �سلي���ع يف  �سخ����س  اأو   ، ال�سي���ارة ومتبنچ���ر 
الفراغ���ات العاطفية الت���ي عا�سها ، يعن���ي كلما ي�سري 
عن���ده ف���راغ عاطف���ي ميليه ، وهلك���د ما�س���ارت عنده 
فراغات عاطفي���ة بحياته �سارت عنده خربة يف ملئها 
ويف كيفي���ة ملء كل الفراغ���ات الأخرى ، اأ�ساًل الفراغ 
الد�ست���وري بالن�سبة للفراغ العاطفي يعترب فراغ مال 
ث���اين متو�سط، �سنو هو الف���راغ الد�ستوري بالن�سبة 
لواحد ماخذ ماج�ستري يف �سناعة الفراغات العاطفية 

ودكتوراه يف ملئها .. وكلكم عيوين

كلكم عي�ين 

 متابعة االحتجاج

 تتزي���ن بغ���داد يف ه���ذا الوق���ت م���ن كل 
ع���ام، تنتظ���ر اأعياد املي���الد وراأ�س ال�سنة 
امليالدي���ة واآلف ال�سب���ان والأ�س���ر الذين 
يحت�س���دون يف ال�س���وارع متطلع���ني اإىل 

اأيام جديدة اأقل بوؤ�سًا.
الع���ام  ه���ذا  ق���رروا  البغدادي���ني  لك���ن 
حلمه���م  لتحقي���ق  مبك���رًا  يحت�س���دوا  اأن 

اإىل  فب���ادروا  وطنه���م"،  و"ا�ستع���ادة 
�ساحة التحرير من���ذ مطلع ت�سرين الأول 
، مطالب���ني باإ�سالح���ات جذري���ة للنظ���ام 
ال�سيا�س���ي، وهو م���ا ردت عليه ال�سلطات 
بالعن���ف لي�سقط اآلف القتلى واجلرحى، 
يف لي���ال واأيام دامي���ة كان اآخرها حادثة 

ال�سنك.
على وقع تلك الت�سحيات قرر امل�سيحيون 
اإلغ���اء احتفالته���م هذا الع���ام، وم�ساركة 

اأه���م منا�سباتهم مع ال�سبان املحتجني يف 
�ساحة التحرير وغريها.

حتت ن�سب احلرية وبني خيم العت�سام 
امل�ستم���ر، ن�سب���ت اأ�سج���ار اأعي���اد مي���الد 
املعت���ادة،  الأجرا����س  م���ن  ب���دًل  مزين���ة، 
ب�سور �سب���ان من بني نحو 500 متظاهر 
ُقتل���وا على يد ق���وات الأم���ن اأو م�سلحني 
جمهولني يف العا�سمة وحمافظات و�سط 

وجنوبي العراق. 

على واحدة من تلك الأ�سجار، علُِقت بقايا 
مظروفات لقنابل غاز ور�سا�سات اأطلقت 
عل���ى املتظاهري���ن �سابق���ًا، فقتل���ت منه���م 
�سبانًا واأطفاًل، ل تزال خوذهم وقبعاتهم 

يف �ساحات التظاهر حتى الآن.
ف�ساًل عن ذلك، اأقام اأ�سحاب هذه املبادرة، 
جم�سم���ًا ملق���ربة �سغ���رية يغطيه���ا العلم 
العراق���ي ب���ني متثالني يج�س���دان ال�سيدة 
مرمي العذراء وال�سيد امل�سيح، كما نروا 

متعلق���اٍت ملتظاهرين �سقط���وا يف �ساحة 
التحرير، م���ع �سور لبع�سه���م تتو�سطها 
بقايا قنابل الغاز امل�سّيلة للدموع، والتي 
اأودت بحياة الكثري م���ن املتظاهرين بعد 
اأن اخرتق���ت جماجمه���م ج���راء اإطالقه���ا 

ب�سكل مبا�سر �سوب الروؤو�س.
وب���دل الأ�سج���ار امللون���ة والهداي���ا التي 
تزي���ن �ساح���ات بغداد يف كل ع���ام، ُعلقت 
لفت���ة �س���وداء يف �ساحة التحري���ر تعلن 

اأن "م�سيحي���ي العراق ل���ن يحتفلوا بعيد 
املي����الد ه����ذه ال�سن����ة، بع����د اأن تخ�سبت 
اأر�سن����ا بالدم����اء الطاه����رة كم����ا �سال دم 

امل�سيح من اأجل خال�س الب�سرية".
وا�سع����ًا  تفاع����اًلً  املب����ادرة  ولقي����ت 
الجتماع����ي،  التوا�س����ل  مواق����ع  عل����ى 
حي����ث اأع����رب الع�س����رات ع����ن اأمله����م ب����� 
امل�سيحيون  وطنهم" ليتمكن  "ا�ستعادة 
الحتف����ال  م����ن  جميع����ًا  والعراقي����ون 

جم����ددًا بحل����ول الع����ام الق����ادم، واأبدى 
اآخ����رون �سعادتهم ملا حققت����ه "انتفا�سة 
ت�سري����ن" م����ن ت�سامن اجتماع����ي تغلب 
عل����ى النق�سام����ات الطائفي����ة والديني����ة 

والقومية.
فيما زرع����ت فوق نف����ق التحرير �سجرة 
الحتجاج التي اأقامته����ا موؤ�س�سة املدى 
لالإع����الم والثقافة والفن����ون حتت �سعار 
نري����د وطن ، وقد زينت ال�سجرة بعبارة 
" وذيلت بجملة ماأخوذة  " نري����د وطن 
من ق�سي����دة لل�ساعر ب����در �ساكر ال�سياب 
عراق .. عراق .. لي�س �سوى العراق " .

خ����ارج �ساح����ة التحري����ر، مل تظه����ر يف 
التجاري����ة،  ومناطقه����ا  بغ����داد  اأ�س����واق 
ب�سكل وا�سح حتى الآن، ما اعتادته هذه 
الأماكن من م�ستلزمات الحتفال باأعياد 
امليالد وليل����ة راأ�س ال�سنة امليالدية التي 
ي�س����ارك يف اإحيائها ب�س����وارع العا�سمة 
حتى �ساعات الفجر، اآلف من املواطنني، 
تختلف اأديانهم ومذاهبهم، رغم املخاطر 
الأمني����ة وم����ا يبديه بع�س رج����ال الدين 
م����ن مواق����ف مت�س����ددة ومعار�س����ة، لكن 
املتظاهري����ن يوؤك����دون اأن الحتفال هذا 

العام �سيكون يف ال�ساحة نف�سها.

 ذي قار / ح�سني العامل

لليوم الثالث تت�ساعد ح�سيلة 
�سحايا تظاهرات النا�سرية 

فبعد اأن �سجلت في يومها االأول 
�سهيد واحد و64 جريحًا عادت 

لت�سجل 11 �سهيداً و 143 جريحًا 
في يوم الخمي�س ) 3 ت�سرين 

االول 2019 ( ، فقد بدا الم�سهد 
اأكثر دموية بعد اأن ا�ست�سعرت 

اأحزاب ال�سلطة الخطر على 
مكا�سبها المتحققة على مدى 16 

عامًا.

انطلق����ت تظاه����رات حمافظ����ة ذي ق����ار يف 
يومها الثال����ث )اخلمي�����س 3 ت�سرين الول 
النا�سري����ة  مدين����ة  م����ن  كل  يف   )2019
ال�سي����وخ  و�س����وق  وال�سط����رة  والرفاع����ي 
وكرمة بني �سعيد ومدن اأخرى يف املحافظة 
ومب�سارك����ة الآلف م����ن املتظاهرين لت�سهد 
بذلك �سعة يف امل�ساركة ومتادي اأكرب بقمع 

املتظاهرين .
فق����د قامت ق����وات ال�سرط����ة يف بداية الأمر 
مبنع املتظاهرين م����ن الو�سول اىل ميدان 
�ساحة احلبوبي وهو املوقع املعتاد لنطالق 
التظاه����رات يف مرك����ز مدين����ة النا�سرية ، 
وذل����ك بن�س����ر اأط����واق اأمنية متع����ددة حول 
ال�ساحة املذكورة ، وهو ما اأدى اىل انت�سار 
جمامي����ع متع����ددة م����ن املتظاهري����ن تق����در 
كل جمموع����ة منها بعدة مئ����ات يف �سوارع 
جماورة لل�ساحة وخو�س مواجهات دامية 
م����ع القوات الأمنية م����ن ال�سرطة ومكافحة 
ال�سغ����ب وعنا�س����ر م�سلح����ة ترت����دي لبا�سًا 

مدنيًا.
اإذ ج����رت املواجه����ات يف �س����ارع ع�سري����ن 
و�سارع النيل و�سارع ج�سر الن�سر ومعظم 

ال�سوارع الفرعية يف مركز مدينة النا�سرية 
وهذا ما ا�سطر القوات الأمنية اىل ا�ستقدام 
املزيد من القوات امل�سلحة والآليات لتعزيز 
قواته����ا وقم����ع ومالحق����ة املتظاهري����ن كما 
قامت بع�س الأح����زاب والف�سائل امل�سلحة 
با�ستنف����ار تنظيماته����ا  ملواجه����ة تداعي����ات 
التظاه����رات حي����ث �سوه����دت جمامي����ع من 
امل�سلح����ني املدني����ني وهي ت�ستق����ل مركبات 
مدني����ة وي�سوب عنا�سرها بنادقهم باجتاه 
املتظاهري����ن الذي����ن واجهوه����م باحلجارة 
، فيم����ا حت����دث ع����دد م����ن املتظاهري����ن ع����ن 
ا�ست�سه����اد متظاهري����ن واإ�ساب����ة ع����دد اآخر 

منهم بر�سا�س القنا�سة .
ه����ذا وقد ا�سفرت املواجه����ات عن ا�ست�سهاد 
املتظاهري����ن  م����ن   10 بينه����م  11 �سخ�س����ًا 
وعن�سر واحد من ال�سرطة ، حيث ا�ست�سهد 
كل من اأكرم كامل فجر وعبا�س ح�سني �سناب 
واأحم����د فا�سل �سعدون وحيدر علي ح�سني 
وح�سني حممد اإدري�س واأحمد ح�سني كرمي 
واأحم����د حكيم ثجي����ل وح�سني حيدر جا�سم  
وعي�سى ح�سني جا�سم وم�ستاق هليل كامل 

وعلي جنم عبد الله .

فيما بلغت ح�سيل����ة اجلرحى 143 جريحًا 
يف النا�سرية وق�ساء الرفاعي وبواقع 80 
جريح����ًا منه����م 73 من املتظاهري����ن و7 من 
ال�سرط����ة يف النا�سري����ة و 63 جريح����ًا من 
املتظاهرين وال�سرط����ة يف الرفاعي ، حيث 
�سهد ق�س����اء الرفاعي هو الآخ����ر مواجهات 
ب����ني ق����وات ال�سرط����ة واملتظاهري����ن . فيما 
اأ�سارت الأنب����اء اىل حما�سرة مركز �سرطة 
يف ال�سطرة من قبل ع�سائر الدبات للمطالبة 
بت�سليم قات����ل اأحد املتظاهرين الذي ينتمي 

اىل الع�سرية املذكورة.
ويعود ارتف����اع اأعداد �سحاي����ا التظاهرات 
يف يومه����ا الثال����ث اىل ا�ستخ����دام وا�س����ع 
املتظاهري����ن  ا�سته����داف  يف  للقنا�س����ة 
وم�سارك����ة جماميع م����ن امل�سلحني املدنيني 
) يعتق����د انه����م م����ن اتب����اع اح����زاب ال�سلطة 
وا�سن����اد  دع����م  يف   ) امل�سلح����ة  وف�سائله����ا 
الق����وات الأمنية  ف�ساًل ع����ن الرمي املبا�سر 
م����ن قب����ل الق����وات الأمنية وكثاف����ة النريان 
وا�ستخ����دام الر�سا�����س احل����ي ، ناهيك عن 
التظاه����رات يف مواجه����ة  اندف����اع �سب����اب 
الق����وات الأمنية اإذ ت�س����كل �سريحة ال�سباب 

اأكر م����ن 80 باملئة من جمم����وع امل�ساركني 
بتظاهرات ت�سرين.

يف ح����ني حت����دث ع����دد م����ن املتظاهرين عن 
حمل����ة اعتقالت ب����ني �سف����وف املتظاهرين 
�سمل����ت اكر من 50 متظاه����رًا خالل الأيام 
الثالث����ة الوىل من التظاه����رات حيث اأفرج 
ع����ن 30 متظاه����رًا يف اليوم الث����اين ) يوم 
الربع����اء 2 ت�سري����ن الأول ( بع����د اأن جرى 
اعتقالهم يف ي����وم ) الثالث����اء( اليوم الأول 

من التظاهرات.
واأزاء ارتف����اع ع����دد املعتقلني ب����ني �سفوف 
املتظاهري����ن اأعلن رئي�س احتاد احلقوقيني 
يف ذي ق����ار حمم����د را�سي بحر ع����ن ت�سكل 
فري����ق دف����اع قانوين م����ن املحام����ني للدفاع 
جمانًا ع����ن املتظاهري����ن املعتقل����ني، وكذلك 
فعلت نقابة املحامني يف ذي قار حيث تبنت 
الدفاع عن املعتقلني من املتظاهرين واإطالق 
�سراحه����م بكفال����ة �سامن����ة رغ����م حماولت 
الأجه����زة الأمني����ة اته����ام املتظاهرين بتهم 
الإره����اب  مكافح����ة  قان����ون  �سم����ن  تدخ����ل 
ال����ذي ل تتيح مواده اإطالق �سراح املتهمني 

بكفالة.

ومن اأبرز ال�سعارات والهتافات التي رددها 
املتظاهرين يف اليوم الثالث من تظاهرات 
ذي قار ) اليوم ال�كذله ت�سولف خل اإع�كالك 
لل����دكات ( يف اإ�سارة اىل م�سارك����ة ال�سباب 
الع�سائ����ر  �سي����وخ  وع����زوف  بالتظاه����رات 
ع����ن امل�سارك����ة فيه����ا لن�سغاله����م بالق�ساي����ا 
الع�سائري����ة الت����ي ت�ستخدم العن����ف والدكة 
الع�سائ����ر  م����ن  اإقرانه����م  �س����د  الع�سائري����ة 
الأخ����رى ، كما رددوا ) بالروح بالدم نفديك 
ي����ا عراق ( و ) كال ، كال لالأحزاب ( و ) �سلع 
قل����ع ، كلك����م حرامي����ة ( و ) بي����ت النا�سري 
كلهم حرامي����ة( يف اإ�س����ارة اىل حمافظ ذي 
قار يحيى النا�سري وعائلته وكذلك رددوا 
) ه����اي ه����اي النا�سري����ة ، اطل����ع ي����ا ع����ادل 

زويه(.
وم����ن اأب����رز الأخب����ار املتداول����ة يف و�سائل 
الإع����الم املحلي����ة مبحافظ����ة ذي ق����ار ي����وم 

اخلمي�س  3 ت�سرين الأول 2019.
• 18 �سهي����دًا و340 م�سابًا، ح�سيلة ثالثة 

اأيام من التظاهرات يف ذي قار.
• انتهاء تظاهرات اخلمي�س يف النا�سرية 

ب� 9 قتلى و 80 م�سابًا .

3 ق�����ار  ذي  ت���ظ���اه���رات  ي����م���ي���ات 
الخمي�س 3 ت�سرين االول 2019

�سهداء التظاهرات اأجرا�ٌس للميالد.. "كري�سما�س" احتجاجي في بغداد
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حكاية �سهيد 

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عدنان الف�سلي   

)عمر �سعدون( 
كان عكازه دائمًا

لذلك ..
حني �سقط عّموري

اإنحنى ظهر احلبوبي

)�سفاء ال�سراي( 
لفرط �سفائه

هاجموا وجهه بالدخان
فاأردوه ق�سيدًا

)ثائر الطيب( 
كان يتم�سى مثل ا�سمه

مبت�سمًا يعي�س ..
مبت�سمًا يلّوح لنا بالثورة

مبت�سمًا حّد ال�سهادة

)علي الع�سمي( 
مل يغدروا به

كان )علّي( متواعدًا مع غدرهم
حتى تتّم مرا�سيم عر�سه

فوق غيمة حمراء

�سهداء ولكن ..!!

 ما�س القي�سي

�سهيد ثورة ت�سري���ن يوا�سل م�سرية الت�سحية 
والرتق���اء وال�سمو الروحي على خطى اخوته 
الذي���ن �سبقوه يف طريق ال�سه���ادة  تلبيًة لنداء 
الوط���ن، ف���كان الك���رب مقات���ال يف احل���رب عام 
الحت���الل  ف���رتة  1984 والث���اين مقاوم���ا يف 
المريكي 2003، والثالث متطوعا �سد ارهاب 
داع�س 2014، واخريا اختري هو  ليكون مالكا 
�سندي���دا، يلتح���ق ب�سرب ث���وار احلرية �سوب 
املجد حامال راي���ة الله اكرب العراقية يف ثورته 

الت�سرينية 2019.
م�سطف���ى خ�سري عب���د ح�سون م���ن مواليد 
1998، م���ن مدين���ة ال�س���در )الث���ورة( يف 
بغ���داد، مل يكمل درا�ست���ه، هاجر اىل تركيا، 
ح�س���ل على اقامة فيها وعمل بائعا يف حمل 
جتاري، كان حمبا للحياة وعزف املو�سيقى 
واأح���ب م�ساع���دة الآخرين، قرر ت���رك عمله 
والع���ودة اىل بغ���داد من اج���ل امل�ساركة يف 
انتفا�س���ة ت�سري���ن الول/ اكتوبر املن�سرم 
يف �ساح���ة التحرير، وي�س���رد لنا علي كرمي 
ح�س���ن )�سديق���ه( ع���ن حتركاته خ���الل تلك 
الف���رتة من التظاهرة قائ���ال: "م�سطفى عاد 
م���ن تركيا بعد اقامة طويلة هناك، �سهد فيها 
احلياة بوجه خمتلف، ثم اأتى ليتظاهر معنا 
يف ثورتنا �سد الح���زاب الفا�سدة والنظام 
الفا�سي ال���ذي يحكمنا، كان حلمه البعيد ان 
يرى بالده تواك���ب م�سار التقدم والزدهار 
مث���ل بقية البلدان، ه���و مل يكن معت�سما يف 
ال�ساح���ة وامنا ي���رتدد علينا يومي���ا ويبقى 
حت���ى منت�سف الليل، كما ان حتركاته كانت 
تقت�سر عل���ى التوجه نحو �ساح���ة التحرير 

وج�سر اجلمهورية". 
موؤك���دا على ان���ه مل يبتعد بناظ���ره اكر من 

تلك امل�سافة.
م�سطف���ى مل يكن ينوي اب���دا ان تطاأ قدماه 
ار�س اخل���الين وج�سر ال�سن���ك، حتى وقع 
م���ا وقع يف تلك الليلة الدامية التي ت�سادف 
اخلمي����س بتاريخ، 12/5 حني هاجم بع�س 
امل�سلحني بعرباتهم  بي�ساء ال�سبغة �سوداء 

النوايا! حت���ت عنوان )جمهويل الهوية من 
الط���رف الثال���ث( �ساح���ة اخل���الين وكراج 
ال�سن���ك، لقتح���ام موقع املدني���ني العزل من 
املتظاهرين ال�سلميني، فا�سرع م�سطفى نحو 
م�سدر �س���وت الر�سا�س احلي الع�سوائي، 
وي�س���ف لنا علي  ذاك امل�سه���د املفجع قائال: 
"رك����س م�سطفى باجت���اه �ساحة اخلالين 
ح���ني �سمعنا ان هناك هجوم���ا �سر�سا بحق 
اخوتن���ا، وهو يف طريقه راأى احدهم عائدا 
برايت���ه ف���ارا م���ن املواجه���ة، فالتقطه���ا منه 

واخ���ربه )ان ان�سحاب���ك بالراي���ة �سيحب���ط 
ان�سحابه���م(   يف  وي�سب���ب  املتظاهري���ن، 
ملوح���ا به���ا ه���و ورفاق���ه يف �سبي���ل جم���ع 
احل�س���ود باجتاه اخل���الين وال�سنك" ونوه 
عل���ي اىل انه مل ير�س ان تع���ود راية بالده 
خائبة، ب���ل عليها التقدم واحراز الن�سر يف 
وج���ه كل من يعاديها. ح���ني توجه م�سطفى 
يف   ال�سته���داف  منطق���ة  باجت���اه  ورفاق���ه 
�ساح���ة اخل���الين وك���راج ال�سن���ك، حام���ال 
رايته ب���كل عز وكربي���اء، ا�سابته ر�سا�سة 

يف راأ�س���ه، مم���ن مل حتتم���ل اعينه���م روؤي���ة 
ذاك ال�سم���وخ املرفرف ال���ذي ي�سعب عليهم 
ا�سقاط���ه، فلم يكن امامهم �س���وى ا�ستهداف 
حامل���ه قتي���ال، اذ ق���ال عل���ي: "م�سطفى هو 
يل���وح بعلمه ويهت���ف با�سم الع���راق و�سط 
علي���ه  اطلق���وا  املحت�س���د،  الثائ���ر  ال�سب���اب 
الر�سا�س وا�ساب���وه يف راأ�سه، ثم  فقدناه  
بعد يوم���ني يف امل�ست�سفى بتاريخ 12/7"، 
م�سطف���ى مل ي�سقط ب���ل ارتق���ى �سهيدا حيا 
اعينن���ا جميع���ا.   عن���د خالق���ه ويف  ي���رزق 

�سهيدن���ا م�سطفى، يا م���ن ا�سطفاك الوطن 
لتحمل رايته البية، حتلق بها عاليا وت�سمو 
روحك بكلمتي )الله اكرب( على كل من طغى 
وجت���رب واراق دم���اء طاه���رة زكي���ة، جهال 
منهم مبعنى ان ت�سقى تربة عراقنا امل�سبعة 
بالذه���ب ال�س���ود، مب���اء الذه���ب الحم���ر، 
لُتنبت جنوما لمعة، خم�سرة بحياة المل، 
ما يزيدن���ا ثباتا و�سمودا بعنف���وان را�سخ 
ياأب���ى الر�س���وخ والنحناء بوج���ه اي ريح 

عاتية.

 م�سطفى خ�سري عبد ح�س�ن، التحق باأخ�ته الثالثة 
يف رحلة وطن ل ع�دة منها
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ر�سالت���ه  يف  فرن�سي����س  الباب���ا  دع���ا 
اإىل "املدني���ة والع���امل" مبنا�سبة عيد 
امليالد، الأربعاء، الأ�سرة الدولية اإىل 
�سمان الأمن يف ال�سرق الأو�سط مبا 

فيه العراق.
يف  الأعظ���م  احل���رب  وحت���دث 
�ساح���ة القدي����س بطر����س، وتابعت���ه 
م���ن  "العدي���د  ع���ن  )الحتج���اج(، 
الأطف���ال الذين يعان���ون من احلروب 
والنزاع���ات يف ال�سرق الأو�سط ويف 
خمتلف بلدان الع���امل" متمنيًا ب�سكل 
خا����س "الراح���ة لل�سع���ب ال�س���وري 
احلبيب ال���ذي لي�س بو�سع���ه بعد اأن 
يب�سر نهاية اأعمال العنف التي مزقت 

البالد خالل هذا العقد".
وع���رب الباب���ا ع���ن اأمل���ه ب���اأن تتحرك 
الني���ة  ذوي  الرج���ال  "�سمائ���ر 
"احلكوم���ات  دع���ا  كم���ا  احل�سن���ة"، 
واملجتمع ال���دويل اإىل اإيج���اد حلول 

ت�سم���ن الأم���ن والتعاي����س ال�سلم���ي 
ل�سع���وب املنطق���ة الت���ي ح���ان انتهاء 

معاناتها".
كما توجه البابا بر�سالة "دعم لل�سعب 
اللبناين، للخروج من الأزمة احلالية 
وا�ستع���ادة مهمت���ه كر�س���ول للحرية 

والتعاي�س بان�سجام".
الأرا�س���ي  "�س���كان  اأن  اإىل  واأ�س���ار 
املقد�س���ة ينتظرون اأيام���ًا من ال�سالم 
"التوت���رات  اإىل  م�س���ريًا  والأم���ن"، 
والأزم���ة  الع���راق  يف  الجتماعي���ة 

الإن�سانية املتفاقمة يف اليمن".
وع���رب البابا ع���ن اأ�سفه لك���ون العديد 
"مت���ر  الأمريكي���ة  الق���ارة  دول  م���ن 
بف���رتة م���ن ال�سط���راب الجتماعي 
وال�سيا�س���ي"، ودع���ا احل���رب الأعظم 
يف �سالته لعي���د امليالد اإىل "ت�سجيع 
املنه���ك ب�سب���ب  الفنزويل���ي  ال�سع���ب 
التوت���رات ال�سيا�سي���ة والجتماعي���ة 
و�سمان ح�سوله على امل�ساعدة التي 

يحتاج اإليها".

الأرا�سي  �سكان  العراق:  لأجل  الأعظم" ي�سلي  "احلرب 
املقد�سة ينتظرون ال�سالم
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اأعل���ن املتظاهرون يف مدين���ة النا�سرية 
ع���ن رف�سه���م لإق���رار الربمل���ان العراقي 

قانون النتخابات اجلديد.
وج���اب املتظاهرون �س���وارع النا�سرية 

م�س���اء اأم����س الول الثالث���اء وذل���ك يف 
اعق���اب ت�سويت الربمل���ان العراقي على 
ورددت  اجلدي���د.  النتخاب���ات  قان���ون 
اجلموع �سعارات توؤكد الرف�س ال�سديد 
لقانون النتخابات اجلديد؛ فيما حملوا 
لفت���ات عنونت ب���� "قان���ون النتخابات 

ل ميثلن���ا". و�سوت الربمل���ان العراقي، 
اأم����س الول الثالثاء، على املواد من 15 
اإىل 38 م���ن قان���ون النتخابات باعتماد 
الدوائ���ر املتع���ددة والرت�سي���ح الفردي، 

والفائز هو �ساحب الأ�سوات الأعلى .
م���ن  الأول  من���ذ  املحتج���ون  ويطال���ب 
ت�سري���ن الأول/اأكتوبر بتغي���ري النظام 
ال�سيا�سي الذي اأر�ساه الأمريكيون عقب 
اإطاح���ة �سدام ح�س���ني يف العام 2003، 

وت�سيطر طهران على مفا�سله اليوم.
نهو����س  اأي  بانع���دام  ه���وؤلء  وين���دد 
اقت�سادي منذ 16 عام���ًا، بعدما تبخرت 
ن�س���ف العائ���دات النفطي���ة خ���الل تل���ك 
ال�سنوات يف جيوب ال�سيا�سيني ورجال 

الأعمال املتهمني بالف�ساد، على قولهم.
ويوا�س���ل املتظاه���رون حتركاتهم رغم 
عملي���ات اخلط���ف والغتي���ال. وتب���دو 
ال�سلطة م�سلولة و�سط تخوف من عودة 
العنف اىل ال�سارع الذي اأ�سفر عن مقتل 
نح���و 460 �سخ�س���ًا واإ�ساب���ة 25 األف���ًا 

اآخرين بجروح.

متظاهرو النا�سرية يعلن�ن رف�سهم 
لقان�ن النتخابات اجلديد


