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ال�سرارة التي قدحت زناد الحتجاج واأوقدت نريان النتفا�سة، واأ�سعلت حرائقها، األهبت 
فتيلها �سقوط خريجات حمجبات اأمام جمل�س الوزراء، ُكّن قد خرجن مع خريجني يطالبون 
بالعمل. كان امل�سهد م�ستفزًا لكرامة الآباء والإخوة وكل عراقٍي يرى يف ذلك العمل امل�سني، 
م�ّسًا ونياًل من قيٍم تقد�س العّفة وال�سرف. كانت جمرد وقفة احتجاج، ومطالبة بحٍق يكفله 
امتدت  مطلبية  احتجاجات  اندلعت  والتتايل  وبالتزامن،  العمل.  حق  باب  يف  الد�ستور، 
لت�سمل حمافظات اجلنوب والو�سط. ومل يظهر فيها هتافاٌت تّعر�ست لإيران، اأو نالت من 
قياداتها ورموزها. كانت احتجاجات �سلمية، تختلط فيها اأ�سوات عراقيني �سرفاء،اأنهكهم 
اجلوع والفاقة والبطالة والعوز لأب�سط اخلدمات. كانت اجلموع التي خرجت، خالية البال 
من اأي ا�ستهداٍف لغريالقيادات احلكومية التي اأعتقدت اأنها اأُ�س البالء وال�سرور التي حاقت 
مل  وامليادين.  املجالت  كل  يف  التخّلف  حيث  من  الأمم  ذيل  يف  وجعلتهما  وبوطنهم،  بهم 
بالتوقف  اإيران. وبدًل من احتواء تلك املطالبات،  لهتاف. ول لغري  يكن لإيران فيها مكان 
عندها، والبحث يف اأ�سبابها ومظاهرها، واإعالن اإقرارها ب�سوء احلال والتعهد مبعاجلتها، 
الدخانية.  والقنابل  احلي  الر�سا�س  بنريان  جوبهت  بّناءة،  حواراٍت  عرب  معها  والتفاعل 
واأمام اإعالن اجلهات احلكومية براءتها من جرائم قتل املتظاهرين، وغفلتها عن الفاعلني، 
على  والعمل  والتاآمر  بالعمالة  املحتجني  ُيعرّي  ثم  ويهّدد.  ويخّون  ُيدين  ثالث  طرف  ظهر 
الإطاحة بالنظام، ل�سالح اأمريكا واإ�سرائيل �سد اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران. وتوجهت 
الأنظار اإىل م�سلحني يف بع�س املدن وهي تقتل. كان الكبار يعرفون هذا الطرف، يتعاي�سون 

مع انتهاكاته اليومية وتعّدياته على كرامتهم. ،
املكاره  على  ال�سرب  واأعياهم  والجتماعي  ال�سيا�سي  الكبت  اأطلقهم  الذين  املتظاهرين  اإن 
و�سوء الأحوال حد اجلوع والإح�سا�س بالُذّل. ل يعرفون اإيران �سوى كدولة جماورة. مل 
اأزمته اخلانقة  لت�سدير  الطاغية �سدام ح�سني  اأ�سعلها  التي  اأهوال احلرب  ذاكرتهم  حتِمل 

،وحتقيق وقاحته التو�سعية، �سرقًا وغربًا. 
لقد �سّبوا وهم يف ريعان العمر اأو اأطفال حديثي الولدة على ترديد ا�سم اإيران التي ُتكنهم 
اأرواحهم  واأحياءهم، وحت�سد  مدنهم  الطائفي وهو يجتاح  التكفريي  للعنف  الت�سدي  من 
واإخوة  اآباء  اأحت�سنت  التي  اإيران  يعرفون  التكفريية.  الإرهابية  واملفخخات  التفجريات 
واأُ�سر ا�ستجاروا بها، وعادوا معها يف ٢٠٠٣ . كان التغيري منعطفًا يف التعّرف على اإيران 
�سيا�سيني.  مقاولني  واإمن��ا من خالل  مدنهم،  زي��ارة  اأو  ، ل من خالل �سخو�سهم،  قرب  عن 
تاأثروا مبا كان يبدو تاأييدًا لهم يف مواجهة الإرهاب واحلملة الطائفية من املحيط العربي 
والإقليمي يف ال�سنوات الوىل من التغيري. �سنوات املواجهات الطائفية والتكفري والقتل 
تعرفوا  لكنهم  وقياداتها.  على رموزها  يتعرف  اأو  اإي��ران،  منهم  الكثري  َير  الهوية. مل  على 
التاأييد والدعم والإحت�سان، تخ�ست عن كياناٍت �سيا�سية،  اإن مظاهر  ال�سنني،  مع مرور 
ال�سرعية  الوكيلة  بو�سفها  نف�سها  ُتقدم  وجرائد،  واإذاع��ات  وقنوات  م�سلحة،  وميلي�سيات 
طبقة  اأح��وال  تّغري  يتابعون  وهم  م�ساحلها،  عن  واملدافعة  اأهوائها  عن  واملعربة  لإي��ران 
�سيا�سية يدعون حمل اأختام اجلمهورية الإ�سالمية، قفزت بهم �سناديق القرتاع، باأ�سوات 
ال�سيعة اإىل �سدارة امل�سهد ال�سيا�سي، ثم اإىل قمة ال�سلطة، يحتلون كل مراكزها وُيهمينون 
البالد، يغت�سبون احلالل واحل��رام، وهم يظهرون يف كل منا�سبة  على مقدرات وث��روات 
يلطمون  روؤو�سهم،  فوق  البيت  واآل  اأبي طالب  ابن  علي  والإم��ام  ال�سهيد  و�سور احل�سني 
يا ح�سني.  لبيك  ، و�سعار  املواكب احل�سينية  الدموع ويتدافعون يف  وُيطرّبون ويذرفون 
ويتعلق  الأر����س  على  نف�سه  يقذف  ثم  يلطم  ببع�سهم  واإذا  عا�سوراء  يحيون  ويرونهم 
مبروحة، كمدًا وحزنًا على الإمام ال�سهيد. مل يحمل املتظاهرون يف احلركات الحتجاجية 
مطالبهم  عن  ع��رّبت  التي  املطلبية  ال�سعارات  �سوى  العجاف،  املالكي  حكم  �سنوات  اإّب��ان 
امل�سروعة يف حياة كرمية ، وطالبت بالإ�سالح ومكافحة الف�ساد الذي ا�ست�سرى كالطاعون 
ثروات وخزائن  من  وُب��ّددت  ُنهبت  التي  املليارات  على ح�ساب  واملجتمع  الدولة  يف ج�سد 
ورفعهم  النظام  لرموز  ال��زائ��ف  والت�سّيع  التدّين  ادع���اءات  مواجهة  يف  لكنهم  ال��ع��راق. 
الأ�سرف  النجف  مدينة  يف  هتفوا  باحلقوق،  باملطالبني  ينّددون  وهم  املذهبية  ال�سعارات 
كاإ�ستجارة اأمام منزل ال�سيد ال�سي�ستاين ب�� �سعار باإ�سم " الدين باكونا احلرامية " .! وكان 
تف�سخت  التي  املتنفذة  ال�سيا�سية  �سرائرالطبقة  حقيقة  يف�سح  �سعار،  يف  �سكوى  برمزيته 
بفعل ف�سادها وتعّدياتها وحتللها من كل قيٍم دينية ومذهبية، ولتعلن براءة  الأئمة منهم. مل 
تذكر تلك املظاهرات اإيران بال�سوء. مل ُتّعر�س بالرموز والقيادات الإيرانية، وعلى امتداد 
التظاهرات التي تتالت يف اأعوام٢٠٠9 على الكهرباء،  ٢٠11  لإ�سالح النظام، ٢٠1٣ �سد 
المتيازات املجحفة ورواتب النواب وامل�سوؤولني الكبار يف الدولة ، توز ٢٠15  ت�سامنًا 
مع املتظاهرين على غياب اخلدمات ، وتوا�سلت كل جمعة واأيام الأ�سبوع حتى نهاية ٢٠18 
. يف بداية ٢٠19 ، انطلقت حركات مطلبية واعت�سامات اأمام املوارد املالية ووزارة النفط 
واعت�سام يف نقابة املهند�سني واخر يف �ساحة التحرير من الذين اأُنهيت عقودهم مبن فيهم 
والتعليم.  والرتبية  وزارت��ي  واأم��ام  والدفاع   الداخلية  وزارة  ومنت�سبو  احل�سد  منت�سبو 
يكن  . مل  املباركة  اكتوبر  انتفا�سة  اإىل  لالإ�سالح  لتتحّول من مظاهرات مطلبية  وتطّورت 
�سعار اإيران بره بره ، ُيق�سد منه �سوى اأولئك الذين اأذاقوا العراقيني الُذّل والهوان والفاقة 
لقادة اجلمهورية الإ�سالمية مبا يت�سبب به  ال�سعار كان تذكريًا  الفقر.  والعي�س حتت خط 
من َيدعون النطق با�سمهم والإنابة عنهم. املتظاهرون واملعت�سمون اليوم يف انتفا�ستهم، 
يريدون العراق وطنًا لهم، يريدونه �سيدًا معافى م�ستقل الإرادة واخليار. وهم يريدون اأن 
يكونوا �سديقًا قويًا لإيران ل تابعًا ب� "وال�ساطة" . اإنهم جيل امل�ستقبل، تفتحوا على بلدهم 
وال�سالح خارج الدولة يهددهم ويحّد من حريتهم ويتوعدهم. يرون ثروتهم ُتنهب ، و�سقط 
املتاع ي�ستولون على مراكز دولتهم ويحرمونهم من اأب�سط حقوقهم ، حق العمل واحلياة . 
هوؤلء هم قاعدة م�ستقبل جديد خمتلف. يرف�سون بقاءهم اأ�سرى َترّبٍ واغت�ساٍب واإق�ساٍء. 

اأفلي�س لإيران م�سلحة يف تطمينهم ونيل ثقتهم ؟
قاعدة  اإي��ران اجل��ارة، على  اأمنت، مع  الأوىل باحلفاظ على عالقاٍت  ،اإذا كان كذلك فمن هم 
اأمام جماميع  باأرواحهم،  الذين يفتدون الوطن  البوا�سل  ، هوؤلء  العليا امل�سرتكة  امل�سالح 
ه��وؤلء  ؟  ورم��وزه��ا  قيادتها  �سمعة  من  وتنال  ر�سيدها  وتدمر  لإي��ران  وت�سيء  بهم  تفتك 
ال�سبيبة ومن حولهم �سيعة علّي ي�ساألون القيادة الإيرانية: األي�س بني ماليينهم من هو اأقدر 
واأكفاأ واأنزه واأخل�س لقيادة عراٍق حٍر م�ستقٍل �سديق لإيران اجلارة ال�سرقية التي لميكن 

تغيري جوارها جغرافيًا و�سيا�سيًا .!؟
اليوم يتذكر العراقيون اأن �سدام خالل �سنوات احلرب الثماين مل ي�ستطع اأن ُيقّو�س ر�سيد 
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية كما تتقو�س اليوم على اأيدي جماعات وع�سابات م�سلحة 

تفكك كل ما تبقى من عراٍق متاآكٍل م�سع�سٍع بال حول ول قوة .

 َمن هم اأعداء اإيران، العراقيون 
اأم الطابور اخلام�س ؟

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 بقلم متظاهر 

 متابعة الحتجاج 

وت�س���در و�س���م "ال�سع���ب يريد 
موق���ع  احللبو�س���ي"  اإ�سق���اط 
توي���رت يف املنطق���ة اجلغرافية 
التغري���دات  ب���اآلف  للع���راق، 
ال�ساخرة التي تتهم احللبو�سي 
ب� "الف�س���اد"، وتوؤكد اأن الوقت 

قد حان لرحيله.
التط���ورات ج���اءت عل���ى وق���ع 
اجلمهوري���ة  رئي����س  رف����س 
بره���م �سال���ح، تكلي���ف مر�سح 
حتال���ف البناء اأ�سع���د العيداين 
ال���ذي ي�سفه متظاهرو الب�سرة 
الث���وار"،  "قات���ل  ب����  وبغ���داد 
يف اإ�س���ارة اإىل مقت���ل ع�س���رات 
املحتج���ني يف الب�س���رة خ���الل 

تظاهرات ٢٠18.
غ�س���ب  اأث���ار  �سال���ح  موق���ف 
كتل���ة البن���اء الت���ي ينتم���ي لها 
اإىل  احللبو�س���ي، حي���ث دع���ت 
حما�سب���ة رئي����س اجلمهورية ل� 
اأق�سم  ال���ذي  الد�ستور  "خرق���ه 
عل���ى حمايته"، مقاب���ل موؤازرة 
حظي بها �سالح من كتل اأخرى 
والن�س���ر  �سائ���رون  اأبرزه���ا 
واحلكم���ة. �ساح���ات الحتجاج 
ع���رّبت ع���ن ارتياحه���ا ملوق���ف 
رئي����س اجلمهوري���ة، و�سوبت 

هذه امل���رة نحو الربمل���ان الذي 
"ت�س���ر كتله عل���ى اإعادة اإنتاج 
نف�سه���ا"، على ح���د تعبري بيان 
"�سب���اب انتفا�سة  �سدر با�س���م 

ت�سرين".
"الأم���ر  اإن  البي���ان،  ق���ال 
اأ�سح���ى جازم���ًا، فكت���ل الف�ساد 
تبق���ى  اأن  تري���د  واملحا�س�س���ة 
وه���ي  نف�سه���ا،  اإنت���اج  وتعي���د 
ا�ستخدم���ت كل م���ا تل���ك م���ن 
ليك���ون  ال�سغ���ط  و�سائ���ل 
املكلف برئا�سة ال���وزراء �سمن 
الطائفي���ة  املحا�س�س���ة  ح���دود 
"تل���ك  اأن  مبين���ًا  املقيت���ة"، 
الكت���ل تريد مر�سح���ًا تابعًا لها، 
عل���ى  اللتف���اف  مهام���ه  اأوىل 
مطال���ب النتفا�س���ة، وف�سه���ا، 
النه���ب  ا�ستم���رار  وبالت���ايل 
والبريوقراطي���ة  والف�س���اد 

واملحا�س�سة".
واأ�س���اف البي���ان، : "لذا نحيي 
اجلمهوري���ة  رئي����س  موق���ف 
ا�ستخ���دام  يف  وندعم���ه 
�سالحيات���ه بتنفي���ذ امل���ادة 81 
من الد�ستور، وتكليف �سخ�س 
من خارج دائ���رة الف�ساد وكتله 
ذات  يف  وندع���و  ال�سيا�سي���ة، 
املنتف����س،  �سبابن���ا  الوق���ت 
اأبن���اء  م���ن  ي�سانده���م  وم���ن 

�سعبن���ا املنا�س���ل اإىل البقاء يف 
وت�سعيد  الحتج���اج  �ساح���ات 
املواق���ف الحتجاجية �سلميًا". 
كم���ا اأك���د البي���ان، اأن "الربملان 
اأم���ام الفر�سة الخ���رية والتي 
�سارفت على النته���اء، وعليهم 
ا�ستثمار الوقت وتنفيذ مطالب 
بالقول:  م�س���ددًا  املنتف�س���ني"، 
جمل����س  التالي���ة  "خطوتن���ا 
الن���واب". وكان متظاهرون قد 
اأغلقوا طرق���ًا، بع�سها باإطارات 
�سي���ارات م�ستعل���ة، يف بغ���داد 
الع���راق  جنوب���ي  يف  وم���دن 
غا�سب���ة  احتجاج���ات  و�س���ط 
�سد الق���ادة ال�سيا�سي���ني الذين 
م���ا زال���وا يتفاو�س���ون للبحث 
ع���ن مر�س���ح بدي���ل م���ن رئي�س 
ال���وزراء امل�ستقيل. وت�ساعدت 
�سح���ب الدخ���ان خ���الل �ساعات 
لي���ل ي���وم اخلمي����س  يف �سماء 
مدن بينها الب�سرة والنا�سرية 
والديوانية، وعلى اأمتداد طرق 
رئي�س���ة وج�س���ور تقط���ع نه���ر 

الف���رات. وعن���د �سب���اح اأم����س 
اجلمع���ة  رفع���ت احلواجز عن 
بع����س الط���رق، بع���د �ساع���ات 
و�س���ول  لإعاق���ة  قطعه���ا  م���ن 
املوظف���ني اإىل مواق���ع عمله���م، 
بينها طري���ق ي���وؤدي اإىل ميناء 
اأم ق�س���ر، يف اأق�س���ى جنوب���ي 
العراق، وي�ستخ���دم لال�سترياد 
ب�سورة رئي�س���ة. و�سببت هذه 
مرورية  اختناق���ات  القطوعات 
و�سلاًل عل���ى طرق رئي�سة داخل 
وخ���ارج ع���دد كبري م���ن املدن ، 
كم���ا ه���و احل���ال يف العا�سم���ة 
بغ���داد الت���ي تع���د ث���اين اأك���رب 
العوا�س���م العربي���ة م���ن حي���ث 
ع���دد ال�سكان. فف���ي النا�سرية، 
اأحرق متظاهرون جمددًا مبنى 
املحافظ���ة ال���ذي تعر�س حلرق 
خ���الل الأيام املا�سي���ة يف حني 
ت�سه���د املدين���ة احتجاجات منذ 
ثالث���ة اأ�سهر، كما قطع���وا طرقًا 

وج�سورًا مهمة هناك.
اأح���رق   ، الديواني���ة  ويف 

متظاه���رون مقرًا جدي���دًا لأحد 
املوالي���ة  امل�سلح���ة  الف�سائ���ل 
لإيران وا�ستمروا بقطع طريق 
مب���دن  املدين���ة  يرب���ط  رئي����س 

اأخرى يف جنوبي العراق.
وت�ساعدت موجة الغ�سب منذ 
الحد، بع���د اأ�سابيع من الهدوء 
جماه���ريي  ح���راك  ظ���ل  يف   ،
مقت���ل  اىل  اأدى  بقم���ع  قوب���ل 
حواىل 48٠ �سخ�س���ًا واإ�سابة 
ما ل يقل ع���ن ٢5 الفًا بجروح، 
�سبب���ه تعن���ت احلكوم���ة وم���ن 

خلفها اإيران.
ومل تتمكن الأحزاب ال�سيا�سية 
املوالي���ة لإي���ران م���ن التف���اق 
يف ب���ادئ الأم���ر عل���ى تر�سي���ح 
وزير التعليم الع���ايل امل�ستقيل 
ق�س���ي ال�سهيل لت���ويل من�سب 
رئي�س ال���وزراء امل�ستقيل عادل 
عب���د امله���دي، كما قوبل���ت هذه 
امل�ساع���ي مبعار�سة وا�سعة من 

املحتجني .
وت�سعى هذه الأحزاب الآن اإىل 

تقدمي حماف���ظ الب�س���رة اأ�سعد 
العيداين الذي يواجه انتقادات 
حادة ب�سب���ب اإجراءات اأتخذها 
لقمع تظاه���رات خرجت �سيف 

٢٠18، يف حمافظته.
يف  املتظاه���رون  ويرف����س 
عموم العراق اأيًا من "مر�سحي 
الت���ي  ال�سيا�سي���ة  الأح���زاب" 
�سارك���ت يف حكم الب���الد خالل 
ع�س���رة  ال�س���ت  ال�سن���وات 

املا�سية.
مدين���ة  يف  حمتج���ون  وهت���ف 
الكوت، خ���الل تظاهرة حا�سدة 
املدين���ة  و�س���ط  اخلمي����س 
اأ�سع���د  "نرف����س  اجلنوبي���ة، 

الإيراين".
جب���ار  �ست���ار  املتظاه���ر  وق���ال 
البال���غ ٢5 عام���ًا، متحدث���ًا م���ن 
"احلكوم���ة  اإن  النا�سري���ة، 
الفا�س���دة  الأح���زاب  رهين���ة 
والطائفي���ة" وتابع "�سنوا�سل 
الحتجاج���ات " حت���ى حتقي���ق 

مطالبنا.

احللبو�سي يف مرمى الحتجاجات و"ي�سقط" يف توير! 

بيان ت�صعيدي من املحتجني اإىل الربملانيني: اأنتم خطوتنا التالية!

  متابعة الحتجاج

بعد م�سّي اأكث�ر من �سهرين على 
اختطافه، دون معرفة اأي تفا�سيل 

عنه �سواء اأكان حيًا اأم ميتًا، اأطلق 
نا�سطون يف العراق حملة  اأم�س 

اجلمعة على مواقع التوا�سل حتت 
و�سم #جمعة_املُغيب_علي_جا�سب_

حطاب ، مطالبني بالك�سف عن 
م�سريه.

وكان املحام���ي والنا�س���ط العراقي عل���ي جا�سب 
حط���اب اختط���ف يف الثامن من اأكتوب���ر املا�سي 
اأهل���ه اأي �س���يء ع���ن م�س���ريه.  اأن يع���رف  دون 
ووثقت كام���ريا مراقبة يف حينه حلظة اختطاف 
املحام���ي يف حمافظ���ة مي�س���ان، �سرق���ي العراق، 
م���ن قب���ل ملثم���ني جمهول���ني بع���د ا�ستدراجه من 

قب���ل ام���راأة.  كما اأظه���ر الفيديو عل���ي وهو يقف 
عل���ى قارعة الطري���ق لتاأتي امراأة ترت���دي عباءة 
�س���وداء تغطيه���ا بالكام���ل وتق���ف للحدي���ث معه 
لدقائ���ق قب���ل اأن تق���ف �سي���ارة �س���وداء ويرتجل 
منه���ا اأ�سخا�س اقتادوا حطاب اإىل جهة جمهولة. 
يذك���ر اأنه من���ذ انط���الق الحتجاج���ات احلا�سدة 

يف الع���راق يف الأول من اأكتوب���ر املا�سي، �ُسجل 
توقيف واعتقال ع�سرات النا�سطني والإعالميني 
املحام���ني  نقي���ب  وكان   واملحام���ني.  والأطب���اء 
العراقي���ني �سي���اء ال�سع���دي قد طال���ب  ال�سلطات 
احلكومية املخت�س���ة بالك�سف العاجل عن م�سري 
املحامي ) علي جا�سب حطاب( الذي مت اختطافه 

يف مدين���ة العم���ارة من قبل جمهول���ني. واأو�سح 
اأن "اختط���اف حط���اب وعل���ى اإث���ر التظاه���رات 
والتجمعات ال�سلمية ي�س���كل جرمية من اجلرائم 

اخلطرة التي يجب الت�سدي لها" .
تهدي���دًا  ت�س���كل  اجلرمي���ة  ه���ذه  "اأن  واأ�س���اف 

للمحامني جميعًا". 
والدع���اء  الداخلي���ة،  وزي���ر  النقاب���ة  ونا�س���دت 
وجلن���ة  الإن�س���ان،  حق���وق  ومفو�سي���ة  الع���ام، 
حق���وق الإن�س���ان النيابي���ة، للتدخ���ل الفوري مبا 
يوؤم���ن ك�س���ف م�س���ريه وتاأمني حيات���ه ويف اآخر 
الإح�س���اءات لعمليات القتل ه���ذه التي مل تتمكن 
ال�سلط���ات املعني���ة حت���ى الآن م���ن القب����س على 
مت���ورط واحد، على الرغم م���ن اأن العديد من تلك 
الغتيالت وثقتها كامريات مراقبة يف ال�سوارع، 
ك�سف���ت مفو�سية حق���وق الإن�س���ان العراقية، اأن 
٢9 حال���ة اغتي���ال طال���ت نا�سط���ني من���ذ انطالق 
الأول  اأكتوبر/ت�سري���ن  مطل���ع  يف  التظاه���رات 

املا�سي، ولغاية الآن.
املا�س���ي طالب���ت مفو�سي���ة حق���وق  والأ�سب���وع 
الإن�س���ان، وزارة الداخلي���ة بو�سع ح���د لعمليات 
اغتيال واختطاف نا�سطي الحتجاجات ال�سعبية 
املناه�سة للحكومة والطبقة ال�سيا�سية احلاكمة.

بعد م�صّي اأكرث من �صهرين على اختطافه.. املتظاهرون يت�صامنون مع علي

تعهد حممد احللبو�س��ي، رئي�س الربملان، ب� "خلع �سرته" والوقوف مع املتظاهرين لتحقيق مطالبهم، لكنه 
وقع على وثيقة تر�س��يح �سخ�س��ية يرف�س��ها املحتجون اإىل رئا�س��ة احلكوم��ة، كزعيم كتلة وهي �سخ�س��ية 
حمافظ الب�س��رة اأ�س��عد العيداين ، لتت�س��در املطالبات باإ�س��قاطه مواقع التوا�س��ل الجتماعي��ة يف العراق، 

ويت�ساعد الغ�سب �سد الربملان.

جمرد �سوؤال..!
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 حارث ح�سن 

لي����س �س���رًا اإن بع����س اأع�ساء ه���ذا التحالف 
ليطيق���ون بع�سه���م ، حت���ى اأنه���م ليوقعون 
ورق���ة واح���دة وا�سمائه���م اىل جن���ب بع�سها 
...بع����س اأع�س���اء ه���ذا التحال���ف ه���م اأقوى 
اأ�سدق���اء اإيران يف الع���راق ، وبع�سهم يعترب 
نف�سه �سديقًا مقربًا للوليات املتحدة ..بينهم 
اإ�سالم���ي مت�س���دد، واآخ���ر يعت���رب الإ�سالميني 
�س���ر البالء...م���ا ال���ذي يجعل ه���ذا التحالف 
حتالف���ًا ؟ ماهي جمموعة الأفكار وال�سيا�سات 
التي تم���ع العامري باحللبو�س���ي، واملالكي 
باخلنجر ، واخلزعلي بالكربويل ، والفيا�س 
باأحمد اجلبوري؟ اجلواب،�سيء واحد، فكرة 
املحا�س�س���ة، ه���ذا التحال���ف موج���ود ل�سبب 
واح���د، �سم���ان حتقيق كتلة رقمي���ة تنح كل 
ط���رف فيه احلد الأدنى مما يريد ، هو حتالف 
املقاي�س���ة ) اعطيك �سيئ���ا لتعطيني �سيئا اآخر 
مهما كان���ت اأ�سياءن���ا التي نقاي�سه���ا خمتلفة 
(. ولذلك ، ه���ذا التحالف حتديدًا ، الذي يريد 
قيادة املرحل���ة املقبلة ، ميثل كل ما هو خاطئ 

يف النظام الذي يحتج النا�س �سده.
****

م���ن اخلطاأ اخت���زال التغيري املطل���وب بنظام 
انتخابي "ع���ادل" وانتخاب���ات مبكرة، بدون 
تك���ون  لأن  املنا�سب���ة  ال�س���روط  تتوف���ر  اأن 
النتخابات حرة وتناف�سية وبدون اغتيالت 
و�سراء اأ�س���وات وتالعب و و ...ومن اخلطاأ 
اأن نت�سور اأن الربملان احلايل -الذي نتج عن 
اأك���ر انتخابات �سابها طع���ن بنزاهتها- واأي 
حكوم���ة تنبث���ق عن���ه �سيكون���ان قادري���ن اأو 
راغب���ني على توف���ري هذه ال�س���روط، فاإذا كان 
اله���دف هو ت�سحي���ح جذري ، لب���د اأن يكون 
الطري���ق اىل ذل���ك حكوم���ة انتقالي���ة م�ستقلة 
مفو�سة باج���راء التغي���ريات الالزمة ل�سمان 
انتخاب���ات حرة ب�س���روط عادل���ة، واأن يتوفر 
الوق���ت الكايف للحركة الحتجاجية كي تنظم 
نف�سه���ا �سيا�سيًا وتف���رز قوة �سيا�سي���ة قادرة 

على التناف�س يف النتخابات...

 ما هو تحالف البناء 
الأكبر" ؟ "الكتلة 

عد�سة: حممود روؤوف

 ذي قار / ح�سني العامل

 تظاهرات يوم اجلمعة 
4 ت�سرين الأول 2019

اإن اأب���رز م���ا ميي���ز تظاه���رات الي���وم 
الرابع من تظاه���رات حمافظة ذي قار 
الت���ي انطلق���ت ي���وم ) اجلمع���ة الرابع 
كل  يف   )  ٢٠19 الأول  ت�سري���ن  م���ن 
م���ن النا�سري���ة وال�سط���رة والرفاع���ي 
و�سوق ال�سي���وخ ومدن اأخ���رى تابعة 
للمحافظة ، اإنها �سجلت تراجعًا  كبريًا 
يف ح�سيل���ة �سحاي���ا املواجه���ات بني 
الق���وات الأمني���ة واملتظاهرين ، حيث 
�سجل���ت يف ذل���ك اليوم �سهي���دًا واحدًا 
و ٣7 جريحًا بعد اأن �سجلت يف اليوم 
ال�ساب���ق 11 �سهي���دًا و 14٣ جريح���ًا ، 
وذل���ك بع���د ان �سن���ت و�سائ���ل الإعالم 
واحلقوقي���ة  الن�ساني���ة  واملنظم���ات 
وبع����س الق���وى ال�سيا�سي���ة العراقية 
واجلهات الدولية حملة وا�سعة لإدانة 
ا�ستخدام العنف والقوة املفرطة تاه 

املتظاهرين ال�سلميني .
وقبي���ل انط���الق التظاه���رة يف مرك���ز 
مدين���ة النا�سرية تم���ع املتظاهرون 
ع�سر ي���وم اجلمعة ق���رب ج�سر �سارع 
النب���ي اإبراهيم الذي يبع���د نحو ٣٠٠ 
مرت ع���ن �ساحة احلبوب���ي ، وذلك بعد 
اأن منعته���م ح�س���ود الق���وات الأمني���ة 
م���ن الو�س���ول ملي���دان التظاهرات يف 
ال�ساحة املذكورة ، غري اأن املتظاهرين 
الذين تاوز عدده���م حاجز ال� ٢٠٠٠ 
متظاهر �سرعان ما اأرغموا تلك القوات 
على الرتاجع والنطالق �سوب �ساحة 
احلبوب���ي الت���ي اتخذت فيه���ا القوات 
المني���ة اج���راءات احرتازي���ة م�سددة 
ع���رب اإحاطته���ا بع���دة اأط���واق اأمني���ة 
مكافح���ة  واآلي���ات  ع�سكري���ة  واآلي���ات 
ال�سغ���ب ملن���ع خ���روج املتظاهرين من 

ميدان التظاهر.

لك���ن تل���ك الأط���واق الأمني���ة مل ت�سمد 
طوي���اًل اأم���ام حما�سة واندف���اع �سباب 
التظاه���رات فعن���د الغ���روب وبعد اأقل 
م���ن �ساعت���ني م���ن تمعه���م يف �ساحة 
احلبوبي تك���ن املتظاهرون من ك�سر 
الطوق الأمن���ي الأول وبعدها انهارت 
جميع الأطواق الأمنية ومل يعد يجدي 

حتى اطالق الر�سا�س احلي.
ويف امل�س���اء �سيط���ر املتظاهرون على 
معظم منطقة ال�سراي و�سط النا�سرية 
باملعرق���الت  اجل�س���ور  وقطع���وا 
بع���د  وذل���ك   ، املحرتق���ة  والإط���ارات 
ان�سح���اب معظ���م الق���وات الأمنية اىل 
�س���وب ال�سامي���ة ) اجله���ة الثانية من 
نهر الف���رات ( ، فيما توا�سلت بعد ذلك 
اأعمال حرق الطارات وقطع ال�سوارع 

باملعرقالت من قبل املتظاهرين حت�سبًا 
من هجمات مباغتة من قبل ال�سرطة.

ويف غ�سون ذلك دعا بع�س املتظاهرين 
لإحراق مق���ر منظمة ب���در الكائن قرب 
مبن���ى املحافظة ب�سورة تام���ة بعد اأن 
احرقوا اجل���زء الأمامي منه يف اليوم 
الث���اين م���ن التظاهرات لك���ن التحذير 
م���ن وج���ود قنا�س���ني وم�سلح���ني يف 

داخل املقر حالت دون ذلك.
وبلغت ح�سيلة املواجهات بني القوات 
الأمني���ة واملتظاهرين يف يوم اجلمعة 
�سهي���دًا واح���دًا م���ن املتظاهرين يدعى 
عبا�س اإبراهيم كاظم ، يف حني بلغ عدد 
اجلرح���ى ٣7 جريحًا م���ن املتظاهرين 

والقوات المنية.
وم���ا يج���در ذك���ره يف اأح���داث الي���وم 

الراب���ع م���ن التظاه���رات ه���و تراج���ع 
امل�سلح���ة  القنا�س���ني واملجامي���ع  دور 
الت���ي تتبع اأح���زاب ال�سلطة وف�سائلها 
امل�سلح���ة يف قمع التظاه���رات وهو ما 
اأ�سهم يف تقلي�س عدد ال�سحايا مقارنة 

بالأيام املن�سرمة.
وكان���ت احلكوم���ة املركزي���ة ق���د عزت 
ارتف���اع ع���دد �سحاي���ا التظاهرات يف 
الأي���ام املن�سرمة اىل وج���ود قنا�سني 
املتظاهري���ن  ي�ستهدف���ون  جمهول���ني 
والق���وات الأمنية على حد �سواء وذلك 
يف تربي���ر بدا غري مقن���ع للمتظاهرين 
الذين فق���دوا املئات من زمالئهم الذين 

�سقطوا بني �سهيد وجريح.
هذا ومل تخلو اأح���داث التظاهرات يف 
يومها الرابع من حملة العتقالت ، اإذ 

روى العديد من الأهايل واملتظاهرين 
اأحداث عن اعتقال ع�سرات املتظاهرين 
م���ن بينهم جرح���ى وم�ساب���ني ونقلهم 
وف���وج  البل���دة  �سرط���ة  مرك���ز  اىل 
الط���وارئ ومكافح���ة الره���اب ومق���ر 
ا�ستخب���ارات قيادة عملي���ات الرافدين 
، فيم���ا وردت اأنب���اء غ���ري موؤك���دة عن 
قيام جمامي���ع من اأتباع الأحزاب بنقل 
واعتق���ال عدد من جرح���ى التظاهرات 
التعليم���ي  احل�س���ني  م�ست�سف���ى  م���ن 
اىل جه���ة جمهولة حتت ذريع���ة نقلهم 
للعالج يف امل�ست�سفيات الأهلية ، وهو 
ما اأدى اىل ع���زوف الكثري من جرحى 
التظاهرات عن مراجع���ة امل�ست�سفيات 
احلكومية واللج���وء اىل امل�ست�سفيات 
الأهلية والعي���ادات اخلا�سة ، اإذ يقدر 

مكتب مفو�سية حقوق الإن�سان يف ذي 
قار اأع���داد جرحى التظاهرات الذين ل 
احلكومي���ة  امل�ست�سفي���ات  يراجع���ون 

خ�سية العتقال باأكر من 19 باملئة.
هذا وقد رفع امل�ساركون يف تظاهرات 
الي���وم الراب���ع م���ن تظاه���رات ذي قار 
العدي���د م���ن ال�سع���ارات الت���ي تطالب 
بالق�سا����س من قتلة املتظاهرين ف�ساًل 
ع���ن �سعارات تغي���ري النظام وحماكمة 
كب���ار الفا�سدين من الطبق���ة ال�سيا�سية 
الهتاف���ات  م���ن  جمل���ة  رددوا  فيم���ا   ،
ه���اي  )ه���اي  بينه���ا  م���ن  احلما�سي���ة 
النا�سري���ة من���وت ع�سرة من���وت ميه( 
يف اإ�س���رار على موا�سل���ة التظاهرات 
رغ���م القم���ع والقت���ل ال���ذي تعر�س له 
املتظاهرين، وكذل���ك رددوا )هذه وعد 
ه���ذه وع���د ، ذي قار ذي ق���ار ما ت�سكت 
بعد( و )بالروح بالدم نفديك يا عراق( 
و ) ه���اي احلكومة الفا�سدة ما نريدها 
، والواح���د وت�سع���ني والل���ه نعيده���ا 
(، وكذل���ك رددوا بع���د ح�س���م املعركة ) 
منت�سري���ن ردين���ه ( ، و ) امللع���ب هذه 
امللع���ب قنا�س���ك وينه ( ، كم���ا عاودوا 
تردي���د هت���اف  )ال�سعب يري���د ا�سقاط 

النظام(.
وما يالح���ظ يف تظاهرات ت�سرين هو 
اإ�س���رار املتظاهرين عل���ى رفع �سعار ) 
ال�سعب يريد ا�سقاط النظام ( يف جميع 
فعالياته���م الحتجاجية بع���د اأن كانت 
تظاهرات ال�سه���ور والأعوام ال�سابقة 
تقت�س���ر على الق�سايا املطلبية املتعلقة 
العم���ل  فر����س  وتوف���ري  بالتعيين���ات 

واخلدمات الأ�سا�سية والكهرباء.
ومن اأبرز الأخبار املتداولة يف و�سائل 
الإعالم املحلي���ة مبحافظة ذي قار يوم 

اخلمي�س ) ٣ ت�سرين الأول ٢٠19 (.
• 18 �سهي���دًا و٣4٠ م�سابًا، ح�سيلة 
اأي���ام م���ن التظاه���رات يف ذي  ثالث���ة 

قار.
يف  اخلمي����س  تظاه���رات  انته���اء   •

النا�سرية ب� 9 قتلى و 8٠ م�سابًا .

 ورغ���م ط���ول الف���رتة ف���اإن امليادين 
ت�ست�سي���ف  زال���ت  م���ا  العراقي���ة 
وجوه���ًا تاأت���ي وت�سي، ق���د تعود 
وق���د ل تعود، لكن م���ا يظل ثابتًا يف 
ه���ذه امليادين ه���ي مطالب مبحاربة 
الف�ساد وا�ستبعاد النخبة ال�سيا�سية 
باأكمله���ا، وبع����س الأم���ل، ور�سوم 
»غرافيت���ي« عل���ى احليط���ان تث���ل 
»ث���ورة فني���ة« قائم���ة �س���د الواق���ع 

املرتدي وحلم بعراق جديد.
وخالل هذه الفرتة جنحت جماعات 
جمموع���ة  حتقي���ق  يف  احل���راك 
اأه���داف غري قليلة؛ م���ن بينها اإرغام 
رئي����س الوزراء ع���ادل عب���د املهدي 
وحكومته على ال�ستقالة بعد مرور 
�سه���ر واح���د عل���ى انط���الق احلركة 
الحتجاجي���ة، كذلك اإرغ���ام الربملان 
النتخاب���ات  قان���ون  تعدي���ل  عل���ى 
الثالث���اء املا�س���ي مب���ا يتنا�سب مع 

مطالب املتظاهرين.
غري اأن تلك النجاحات مل تر من دون 
خ�سائر ج�سيمة تكبدها املحتجون، 
حي���ث ت�س���ري الأرق���ام اإىل �سق���وط 
اأكر من 48٠ قتي���اًل، واإ�سابة اأكر 
من ٢5 األف���ًا اآخرين بج���راح نتيجة 
الحتجاج���ات، بعد ا�ستخدام قوات 

الأم���ن الر�سا�س املطاط���ي واحلي 
والقناب���ل امل�سيل���ة للدم���وع لتفريق 
املتظاهرين يف �ساح���ات العت�سام 

مبختلف املحافظات العراقية.
ويف حماول���ة منهم لتخفي���ف وطاأة 
الأيام والأح���داث، وبعد اأن جمعهم 

�سغفهم بر�س���وم الغرافيتي، يتجمع 
فنان���ون عراقيون �سب���ان يف موقع 
الحتجاج الرئي����س بقلب العا�سمة 

لإب���راز  التحري���ر(  )مي���دان  بغ���داد 
وج���ه ملون للم�سه���د، حيث يغطون 
بلوحاتهم اجل���دران ال�سماء، فتدب 

فيها احلياة.
وق���ال الفنان ع���ادل العنيزي لوكالة 
»رويرتز« لالأنباء: " نتمنى اأن يبقى 
هذا العمل، ونتمن���ى اأن احلكومات 
الل���ي تيجي بعد ه���اي اإن �ساء الله، 
نتمنى اإنه ي�سقط النظام واحلكومة 
اللي بعدها م���ا ت�سح هاي الأعمال 
املوج���ودة لأن���ه تعبن���ا بيه���ا هواي 

ونفذناها و�سهرنا الليايل يف �سبيل 
اإنه نحفظه���ا فنتمنى اإن���ه تبقى هنا 

وتتخلد" .
امل�سارك���ون  الر�سام���ون  وياأم���ل 
خ���الل  ب�سمته���م  يرتك���وا  اأن  يف 
الطبيع���ة  وُي���ربزوا  الحتجاج���ات 
ال�سلمي���ة له���ا �س���د طبق���ة �سيا�سي���ة 
حاكمة يرى املحتج���ون اأنها فا�سدة 
وتعم���ل ل�سالح جه���ات اأجنبية مثل 

اإيران.
ومثلت ر�سوم الغرافيتي مالذًا اأي�سًا 

للن�س���اء الغا�سب���ات م���ن الأو�س���اع 
ر�س���م  يف  يج���دن  حي���ث  احلالي���ة، 
الغرافيت���ي على اجل���دران اأو تقدمي 
م�ساع���دة طبي���ة للمحتج���ني �سبي���اًل 

مل�ساركتهن يف الحتجاجات.
وقال���ت النا�سطة الفنانة ُي�سر نا�سر 
املظاهرات،  فعال يف  دور  "للم���راأة 
وخا�سة يف �ساح���ة التحرير، يعني 
اإحن���ا هن���ا نيج���ي نتجم���ع واقف���ني 
م���ع اإخوانن���ا، واقف���ني ن�سانده���م، 
�سن���و  تنظي���ف،  كاأكل،  ن�ساعده���م 
يحتاج���ون اإحن���ا ميه���م... بعدي���ن 
اإحن���ا عندن���ا فعالي���ات اأخ���رى، اإنه 
نيج���ي هنان���ا نر�سم، ننظ���ف، واأي 
�س���يء اإحن���ا هن���ا نق���در ن�سوي���ه ما 

نق�سر ون�سويه اأكيد" .
وتع���اين الن�ساء يف الع���راق ظروفًا 
اجتماعية واقت�سادية قا�سية. وذكر 
تقري���ر للبنك الدويل �سدر يف  �سهر 
اآب  اإن العراق به اأحد اأدنى معدلت 
العم���ل  ق���وة  الن�س���اء يف  م�سارك���ة 
مبنطق���ة ال�سرق الأو�س���ط و�سمايل 
اأفريقيا، حيث تثل الن�ساء يف �سن 
15 عام���ًا وم���ا فوقها ن�سب���ة 19 يف 

املائة فقط يف القوى العاملة.
اأو�ساع���ًا  ككل  الع���راق  ويع���اين 
اقت�سادية و�سيا�سية مرتدية، دفعت 
العراقيني لالحتجاج املتوا�سل منذ 
الأول م���ن اأكتوبر )ت�سري���ن الأول( 
ال���ذي  ال�سيا�س���ي  النظ���ام  لتغي���ري 
اأر�س���اه الأمريكي���ون عق���ب اإطاح���ة 
 .٢٠٠٣ ع���ام  يف  ح�س���ني  �س���دام 
وت�سيط���ر طه���ران عل���ى كث���ري م���ن 

مفا�سله اليوم.

ال��غ��راف��ي��ت��ي ث�����ورة ف��ن��ي��ة ���ص��د الأو�����ص����اع ال���م���ت���رّدي���ة ف���ي ال���ع���راق 

يوميات تظاهرات ذي قار ) 4 (

اأكث�ر من �ستني يومًا مرت على انطالق املوجة الثانية من الحتجاجات العراقية التي 
بداأت يف 1 اأكتوبر )ت�سرين الأول( املا�سي، وتوقفت عدة اأيام لدواعي اإكمال مو�سم زيارة 
الأربعني الدينية يف كربالء، ثم عاودت بعد ذلك ن�ساطها يف يوم 25 من ال�سهر نف�سه وما 

زالت م�ستمرة.
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 متابعة الحتجاج 

يقول ال�ساعر ال�سعبي 
الكبري ناظم ال�سماوي 

عن الأهازيج ال�سعبية يف 
الحتجاجات :  اإنها اأقرب 
ما تكون للنخوة الوطنية، 

واملحّفز الأ�سا�س للقيم 
والأخالق، كما اأنها تقال 

يف املنا�سبات ال�سعيدة 
واحلزينة وتوؤثر وتتاأثر 

بحياة العراقيني.

وي�س���ف ال�سم���اوي الأهازي���ج ب�"القيمة 
املطلبي���ة" م�سيف���ًا "ه���ي تثي���ل لتاريخ 
داخ���ل  واحلي���اة  الوطني���ة  الث���ورات 
املعتقالت ال�سيا�سية"، علمًا باأن ال�ّسماوي 
األ���ف اأهازيج جدي���دة وقراأه���ا يف �ساحة 
التحرير و�س���ط بغداد، خالل التظاهرات 

امل�ستمرة منذ اأكتوبر املا�سي.
وقد تك���ون الأهزوجت���ان الأك���ر تكرارًا 
خالل الفرتة املا�سية يف ميادين التظاهر 
داخ���ل م���دن عراقية ع���دة "اأخ���وان �سّنة 
و�سيعة.. هذا الوطن ما نبيعه" و"�سلع.. 
قلع.. كلكم حرامّية"، وهما لي�ستا وليدتي 
هذه التظاه���رات، اإذ �سب���ق ا�ستخدامهما 
يف احتجاج���ات عدي���دة �سابق���ة. .وهم���ا 

الأهزوجت���ان الأك���ر تردي���دًا يف ميادين 
التظاهر، وهما لي�ستا بامل�ستحدثتني، اإل 
اأن �سهري الحتجاجات املتوا�سلة اأنتجا 
لالأح���داث  املواكب���ة  الأهازي���ج  ع�س���رات 

والتحركات ال�سيا�سية يف البالد.
ومن يوؤلف الأهازيج والهو�سات الق�سري 
منه���ا والطوي���ل ن�سبي���ًا، ، ه���م "�سب���اب 
متظاهرون ولي�س بال�سرورة اأن يكونوا 
�سع���راء" ح�سبما يقول النا�سط الإعالمي  
قا�س���م العب���ادي .وقا�س���م طبي���ب اأ�سنان 
اأي�س���ًا، وظه���ر يف اأح���د مقاط���ع الفيديو 
يغّن���ي اإحدى الأهازيج وي���رّدد خلفه عدد 
م���ن املتظاهري���ن داخل خيم���ة يف �ساحة 

التحرير.
يق���ول اإن الأهازيج يف التظاهرات تتغري 
رغ���م اأن له���ا اأمناطًا واأط���وارًا ثابتة، كما 
اأن اأحلانه���ا م�ستوح���اة من اأغ���اين اأفالم 
كارتون اأو تراث وفلكلور �سعبي بتغيري 

الكلمات وفقًا للم�ستجدات الطارئة.
ه���ذه  كان���ت   ، ق���ار   ذي  حمافظ���ة  ويف 
الأهزوجة خالل ت�سيي���ع جثمان النا�سط 
ح�سني علي الع�سمي، توؤكد على اأن القتل 
ل���ن يثنيه���م ع���ن ال�ستم���رار يف التظاهر 

والحتجاج.
م���ا  ب����س  "ن�ست�سه���د  الأهزوج���ة  تق���ول 
ن�ست�سل���م كحل���ة ب���كل ع���ني واحلبوب���ي 

)�ساحة احلبوبي( يهو�س بينه ولدج ذي 
قار ال�سجعان"

ومن ذي قار اأي�سًا، هذه الأهزوجة، حيث 
نالح���ظ مرافق���ة "الد�ست���ات" لالأهازيج، 
حيث هذا التقليد يف املواكب احل�سينية، 
بحي���ث ترّدد كل جمموعة م���ا هو مكتوب 
عل���ى لفت���ة كب���رية يحمله���ا �سخ����س يف 

مقدمة املجموعة.
املتظاه���رون �سف���ات  ويلّخ����س عربه���ا 
رئي�س احلكومة ال���ذي ياأملونه، وجمددًا 
تكون اإي���ران والغرب، حي���ث ل يريدونه 
تابع���ًا لهم���ا، ومنها نقتب����س "مرنيد قائد 
جعف���ري.. تاليها يطلع �سر�س���ري.. قائد 

�سريف ومو مهم عدن���ا الديانات.. مرنيد 
اِلي���ذل للغ���رب ويبي���ع الأوط���ان.. مرنيد 

اِلْيَجوع ال�سعب وي�سّبع اإيران".
وم���ن اأح���دث الأهازي���ج الت���ي تتعّر����س 
ملر�سّح���ي الأح���زاب يف الربمل���ان ملن�سب 
�ساح���ة  يف  وقيل���ت  ال���وزراء،  رئي����س 
"دم  نقتب����س  ومنه���ا  الآتي���ة،  التحري���ر، 
ال���� وك���ع يف التحري���ر الكتل���ة الأكرب" و 
"احن���ا ن�سّكل دولتنا ه���ذا الوطن مالتنا 
اأن ميثل رئي�س  اإىل �سروة  اإ�سارة  " يف 
احلكومة اجلديد العراقيني الذين �سّحوا 

بدمائهم من اأجل التغيري.
كم���ا  ظه���رت العديد م���ن الأهازي���ج التي 

تتغّن���ى مب�ساركة امل���راأة العراقي���ة، علمًا 
باأن الهو�سات مل ت���رد على األ�سنة الرجال 
فق���ط، اإذ راأينا الن�ساء م�سّن���ات و�سابات 
وطالب���ات يف املدار����س ي�سدح���ن بها يف 

ال�ّساحات.
ومن ه���ذه الأهازي���ج كان���ت الأوىل التي 
ت�سّدرت ومت ترديده���ا على نطاق وا�سع 
"الي���وم الكذل���ة ت�سول���ف،، خل���ي عكالك 

للدكات" 
ومن الأهازي���ج الأخرى نذك���ر "نظراتچ 
�س���اف  متظاه���ر  كل  �سلمي���ة..  تنب����س 
عيون���چ.. حتم���ًا يوؤمن باحلري���ة.. ن�س 
الدنيا واأم وقائد كملتي املوقف َي بنية"، 

وه���ي تتغن���ى بال�ساب���ات امل�س���اركات يف 
التظاهرات، خ�سو�س���ًا اأن هذه امل�ساركة 
الوا�سعة لهن ا�ستثنائية مقارنة ب�سنوات 

فائتة.
واإذ ت�ستم���ر الحتجاج���ات، ل منا�س من 
اأهازيج جديدة مواكبة، �سن�سهدها لحقًا، 
وت�سبح وثيق���ة تاريخية للجي���ل القادم، 
وه���ذه الأهزوجة الأخرية م���ن التغنّيات 
بالن�س���اء اأي�س���ًا، ق���د ل تكون خت���ام هذا 
الوعي املتنام���ي بني اجلن�س���ني، باأهمية 
ال�سراك���ة مع���ًا م���ن اأج���ل التغي���ري، لكنها 
ق���د تك���ون املقدم���ة "اللي يك���ول �سوجت 

عورة.. �سوجت مفتاح للثورة"

اأهازيج  �صاحات الحتجاج ت�صخر من ال�صيا�صيني وُتكيل املديح للمراأة 
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وق����ال ع�س����و مفو�سي����ة حق����وق الإن�س����ان 
علي البيات����ي، اإن "ع����دد املتظاهرين الذين 
قتل����وا منذ انطالق التظاه����رات وحتى الآن 
بل����غ 489 قتي����اًل، اأم����ا امل�سابني فق����د ارتفع 
عدده����م اإىل )٢٢7٠7( جرح����ى، بالإ�ساف����ة 
اإىل ما يقارب 5 اآلف اإ�سابة بالختناق اإثر 
ا�ستن�س����اق الغازات من القناب����ل الدخانية، 
امل�ست�سفي����ات  وترك����ت  للدم����وع  وامل�سيل����ة 
ب�سكل �سريع اأو مت معاجلتها على يد الفرق 
�ساح����ات  يف  املنت�س����رة  امليداني����ة  الطبي����ة 

العت�سام".
واأ�ساف البياتي: اأما عدد عمليات الغتيال 
والنا�سط����ني  املتظاهري����ن،  طال����ت  الت����ي 
املدني����ني، فقد بلغ����ت حت����ى الآن ٣٣ عملية، 
منه����ا 1٣ عملي����ة نف����ذت يف بغ����داد، اأما عدد 
عمليات الغتيال الفا�سلة فقط بلغت واحدة 
يف بغداد، و٣ عمليات فا�سلة يف املحافظات 

الأخرى.
ولفت اإىل اأن املتظاهرين الذين مت اختطافهم 
بع����د عودته����م م����ن �ساح����ات الإعت�سام، يف 
طريقه����م اإىل منازلهم، بلغ عدد 77 خمتطفًا 

مل يتح����رر منهم �سوى 1٢ �سخ�سًا، والبقية 
مازال م�سريهم جمهوًل حتى الآن.

واأختت����م ع�س����و مفو�سية حق����وق الإن�سان 
ذاكرًا، اأن عدد املتظاهرين املعتقلني، و�سل 
اإىل ٢8٠7 معتقلني مت اإطالق �سراحهم، عدا 

1٠7 اآخرين مازالوا حمتجزين.
و�سي����ع متظاهرون، ي����وم الأربعاء، جثمان 
النا�س����ط، ثائ����ر الطي����ب، ال����ذي ت����ويف، يف 
وق����ت متاأخ����ر م����ن ليل����ة الثالث����اء املا�سي، 
متاأث����رًا باإ�سابته البليغ����ة اإثر عملية اغتيال 
ا�ستهدفته م����ع �سديقه النا�سط علي املدين، 
بعب����وة ل�سقة و�سع����ت اأ�سف����ل �سيارتهما، 
يف  اجل����اري،  الأول  كان����ون   15 بتاري����خ 

حمافظة الديوانية.
ورق����د الطي����ب، يف م�ست�سف����ى الديواني����ة، 
طيل����ة الأيام املا�سية، ي�س����ارع املوت، حتى 
ف����ارق احلي����اة، و اأث����ار ا�ست�سه����اده موج����ة 
غ�س����ب �سعب����ي وا�س����ع يف مدينت����ه، وب����ني 
حمافظ����ات  وباق����ي  ومعارف����ه،  اأ�سدقائ����ه 
و�س����ط، وجنوبي الب����الد، و�ساحة التحرير 
يف بغ����داد الت����ي �سه����دت انط����الق م�س����رية 
تثمين����ًا مل�ساركت����ه يف  ل����ه  ت�سيي����ع رمزي����ة 
املظاهرات منذ انطالقها وحتى قبل �ساعات 

من اغتياله.
وت����ويف طالب يف اإح����دى كلي����ات الهند�سة 
ببغ����داد، متاأث����رًا باإ�سابت����ه اإث����ر قنبل����ة غاز 
م�سيل للدموع اأخرتقت جمجمته، واأدخلته 
يف غيبوب����ة لأ�سابيع حت����ى لفظ اأنفا�سه يف 

وقت متاأخر من ليلة الربعاء.
وجن����ا الفن����ان الكومي����دي الب����ارز، اأو�����س 
يف  مفي����د"،   ب�"كام����ل  امل�سه����ور  فا�س����ل، 
الربنام����ج ال�ساخ����ر "ولي����ة بطي����خ"، م����ن 
عميلة اغتيال، بهجوم م�سلح ا�ستهدفه يوم 

الثالثاء املا�سي.
العا�سم����ة  يف  املتظاه����رون  ويوا�س����ل 
بغ����داد، وحمافظ����ات الو�س����ط، واجلنوب، 
الط����الب،  م����ع اعت�سام����ات  احتجاجاته����م، 
واإ�سرابه����م ع����ن ال����دوام الر�سم����ي لل�سه����ر 
من����ذ  الآن،  حت����ى  الت����وايل،  عل����ى  الثال����ث 
مطل����ع اأكتوب����ر املا�سي، حل����ني تلبية جميع 
املطالب، باختيار رئي�����س م�ستقل، واإجراء 
انتخاب����ات مبك����رة، وحماكم����ة املتورط����ني 

بقتل املحتجني، والف�ساد.
ويف مواق����ع التوا�سل الجتماع����ي، تناقل 
نا�سط����ون �سورًا قي����ل اإنها لأ�سج����ار ميالد 
د�سنها املحتج����ني. وحمل����ت ال�سجار التي 
مت ن�سبها و�سط �ساحات الحتجاج �سورًا 

ل�سحايا التظاهرات يف عموم البالد.
لوي�����س  الكاردين����ال،  البطري����رك  وكان 
روفائي����ل �ساك����و، ق����د اأعل����ن يف الثالث من 
ال�سه����ر اجل����اري، اإلغ����اء مظاه����ر الحتفال 
بعي����د ميالد ال�سي����د امل�سيح، وراأ�����س ال�سنة 
امليالدي����ة يف الع����راق احرتام����ًا لل�سحاي����ا 
يف  املتظاهري����ن  واجلرح����ى"  "القتل����ى، 

حمافظات و�سط، وجنوبي البالد.
العا�سم����ة  يف  املتظاه����رون  ويوا�س����ل 
بغ����داد، وحمافظ����ات الو�س����ط، واجلنوب، 
الط����الب،  م����ع اعت�سام����ات  احتجاجاته����م، 
واإ�سرابه����م ع����ن ال����دوام الر�سم����ي لل�سه����ر 
الثالث على الت����وايل، حتى الآن، منذ مطلع 
ت�سري����ن الأول املا�سي، حل����ني تلبية جميع 
املطالب، باختيار رئي�����س م�ستقل، واإجراء 
انتخاب����ات مبك����رة، وحماكم����ة املتورط����ني 

بقتل املحتجني، واملتورطني بالف�ساد.

489 قتياًل و27 األف جريح و33 عملية اغتيال و77 خمتطفًا

رغم انخفا�س 
معدلت القمع خالل 
الأيام املا�سية اإل 
اأن اأعداد �سحايا 
التظاهرات مل 
تتوقف. وارتفعت 
احل�سيلة اإىل 489 
قتياًل، واأكرث من 
27 األف م�ساب، 
والع�سرات يف عمليات 
الغتيال، يف بغداد 
وحمافظات الو�سط 
وجنوبي البالد.

اإح�ساءات عن �سحايا التظاهرات منذ ت�سرين الأول
 

 متابعة الحتجاج 

م�س���اء  كرب���الء،  متظاه���ري  اأح���د  �س���وت  �س���دح 
اخلمي����س، يف �ساح���ة اعت�س���ام املحافظ���ة، موؤكدًا 
اأن اأول مطالب املتظاهري���ن هو "حما�سبة القتلة"، 
فيم���ا �سدد على التما�سك وال�سمود، ولخيار �سوى 

املوت اأو النت�سار، وعدم الرجوع اىل املنازل.
ويف وقت �سابق من الي���وم، حمل اأ�سحاب املتاجر 
يف �س���ارع “ال�سنات���ر” و�س���ط كرب���الء، ، الق���وات 
ي���وم  الت���ي وقع���ت  الأمني���ة م�سوؤولي���ة الأح���داث 
الأربعاء، فيما اأكدوا اأن مرتكبي الأحداث ل ميتون 

اإىل املتظاهرين ب�سلة.
وذك���ر البي���ان ال���ذي تلقت الحتج���اج ن�سخ���ة منه  
اأم����س اجلمع���ة  : “ن�ستنكر ما حدث ي���وم الربعاء 
م���ن اعتداء �ساف���ر على املح���الت التجارية وترويع 
لالأه���ايل من قبل ع�ساب���ات ملّثمة جمهول���ة الهوية 
وخارج���ة ع���ن القان���ون، ل ميّت���ون للمتظاهري���ن 
ال�سلمينب ب�سلة، واملتظاهرين براء منهم ومن هذه 

الأعمال”.
واأ�س���اف، : “م���ن اأج���ل اإح���الل الأم���ن والأمان يف 
مدينتن���ا احلبيبة، اأ�سبح لزامًا على القوات الأمنية 
حلماي���ة  كامل���ة  م�سوؤليته���ا  حتم���ل  املحافظ���ة  يف 
املواطنني واملتظاهرين، كما دعت املرجعية الدينية 

ف���ال زلن���ا ك�سع���ب نوؤمن ب�س���رورة اأن يك���ون امللف 
الأمن���ي بي���د الق���وات الأمني���ة، فنحن نث���ق بكم فال 

تفقدوا هذه الثقة، ل�سامح الله”.
واأك���د اأ�سحاب املح���ال، وفق البي���ان، “العمل وفق 
الأطر القانونية لتثبيت الدعاوى الق�سائية لتثبيت 
حقوقهم، جراء الأ�سرار التي حلقت مب�سادر رزقهم 
وحمالتهم التجاري���ة، دون التنازل عنها حتى ينال 

املت�سببون بذلك جزاوؤهم العادل”.
وختم البيان، : “الرحمة واخللود ل�سهداء الوطن، 
ووف���ق الله ال�سرفاء من اأبناء ه���ذا ال�سعب املظلوم 
واخلزي والعار لكل من يريد الدمار والأذى ملدينة 

احل�سني واأهلها”.
ويتحدث متظاهرون عن ما ي�سفونه “بالند�سا�س 
ال�سيا�س���ي املُحتمل” ب���ني جمموع���ات املتظاهرين 

الذين يبا�سرون عملية اإغالق الطرق.
يوؤكد اأح���د من�سقي تظاهرات املدينة، اأن ل اأحد من 
املتظاهري���ن واملن�سق���ني يعرف هوي���ة املجموعات 
الت���ي جرى تداول اأنب���اء باأنها توجهت اإىل “�سارع 
يف  التجاري���ة  ال�س���وارع  اأه���م  -اأح���د  ال�سنات���ر” 
املدين���ة- وطلب���ت م���ن اأ�سح���اب املح���ال التجارية 
اإغ���الق حماله���م، فيم���ا يجري ت���داول اإ�س���م تمع 
�سبابي �سيا�سي كاأحد املتهمني بحرف فعالية اإغالق 

الطرق باتاه مهاجمة املحال التجارية.

متظاهر يوجه كلمة "موؤثرة" لزمالئه  
اأ�صحاب حمال �صارع ال�صناتر ُيربئون 

املتظاهرين من هجوم الأربعاء
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 ما�س القي�سي

الت�سحية �سفة اأ�سبه م����ا تكون بالعطاء يف 
ا�سمى درجاته فه����ي ل تعرف امل�ستحيل ول 
ته����اب املجه����ول، ل تنتظر من اأح����ٍد اأن يقِدم 
عليها بعد رحلة تفكري، بل تخطفه على حني 
غّرة وهو يف اأوج عظمة �سموه متجردًا من 
اأنانية الذات ونرج�سية الأنا، لرتتقي بنف�س 
تواقة متعط�س����ة، لتالقي خالقها ، َمن اأر�سى 

فيها تلك الر�سالة احلرة لتحيا من جديد.
مواطن����ي  م����ن  الكعب����ي،  درب  فال����ح  به����اء 
حمافظ����ة الديواني����ة، ول����د ع����ام 1998، اأي 
يبل����غ م����ن العم����ر ٢1 عام����ًا، طال����ب مرحل����ة 
ثاني����ة يف املعه����د الطب����ي، م����ن اهتمامات����ه، 
هواية لعب كرة الق����دم حيث كان قائد فريق 
يف مباري����ات املنتخب����ات املدر�سي����ة و ممثل 
الأوىل  الدرج����ة  واأندي����ة  العمري����ة  الفئ����ات 
يف القاد�سي����ة، م����ن �سفات����ه " غي����ور يح����ب 
العراق وم�ساع����دة الآخرين، ومن امللتزمني 
مبمار�سة طقو�سه����م الدينية الإ�سالمية، باٌر 
لوالديه وحمٌب جلميع الأ�سدقاء واملعارف، 
ويبادر دومًا يف تلبية الواجبات الجتماعية 
يف منا�سبات احلزن والفرح،  �ساحب روح 
مرحة مبت�سمة دوم����ًا حمببة من قبل كل َمن 
يعا�س����ره"، ومن اأمنياته الت����ي رحل قبل اأن 
يحققها، هو اإكمال م�سرية حياته والرتباط 
بالفت����اة الت����ي اأح����ب، بع����د انته����اء مرا�س����م 

الزيارة الربعينية.
"ل اخ�س����ى امل����وت"، اأحد ال�سع����ارات التي 
عل����ى  ي����دل  م����ا  دوم����ًا،  به����اء  يرّدده����ا  كان 
�سجاع����ة وب�سال����ة يف �سخ�سي����ة بط����ل ك����رة 
الق����دم، روح مغامرة اقتب�سه����ا من مناوراته 

الكروي����ة  الأه����داف  ت�سدي����د  واندفاع����ه يف 
الريا�سي����ة حتى تبلورت لي�سدد اآخر اأهدافه 
املبا�س����رة احل����رة يف مرم����ى الوط����ن، تل����ك 
الروح املتّوجة باحلما�س لي�ست جديدة عهد 
لدي����ه،  فله �سولت وج����ولت �سابقة ت�سجل 
ل����ه يف تاريخ ن�ساله امل�س����رف، فقد قاتل اىل 
جان����ب اأخي����ه الأكرب �سن����ًا ع����دي، يف �ساحة 
احل����رب �س����د ق����وات داع�����س الإرهابية رغم 

�سغر �سنه اآنذاك.
�س����ارك به����اء من����ذ بداي����ة احل����راك ال�سعبي 
يف ث����ورة ت�سري����ن العراقية مطل����ع اكتوبر، 
للت�سام����ن والوقوف جنبًا اىل اىل جنب مع 
اإخوت����ه الفقراء، مم����ن يطالب����ون بحقوقهم 
امل�سروع����ة على الرغ����م من اكتفائ����ه الذاتي، 
"لكن غريته على وطنه ونخوته تاه ابناء 
جلدته هي من دفعت����ه ليكون اأحد املرابطني 

يف �ساح����ات التظاهر"، لي�سجل موقفًا نبياًل 
با�ست�سه����اده يف" ي����وم اجلمع����ة امل�س����ادف 
4 ت�سري����ن الأول ٢٠19،  عن����د ب����اب مبن����ى 
جمل�س املحافظة اإثر ر�سا�سة غادرة اطلقت 
علي����ه من قب����ل الق����وات الأمنية" كم����ا يقول 

�سهود عيان من الثوار. 
للطبق����ة  كان  وفخ����ر،  ع����ز  لن����ا  كان  "لق����د 
الريا�سي����ة رم����ز ع����زة وط����ن"،  كم����ا ت�سفه 

ال�سفح����ة الر�سمية لرديف ن����ادي الديوانية 
الجتماع����ي  التوا�س����ل  موق����ع  عل����ى 
)في�سب����وك(. ك����م اأنك بهي يا به����اء، اأن ترتك 
عامل����ك املل����يء باحلما�����س والن�س����اط لتطارد 
رغبتك اجللّية يف ممار�سة روحك الريا�سية 
عل����ى اأمت وجه، فتدع كرت����ك جانبًا يف �سبيل 
احت�سان وطنك، م�س����ددًا اأنبل واأطهر هدف 

اإن�ساين عرفه تاريخ الكرة الب�سرية!. 

ل وح�صني.. كانا يحلمان بحياة كرمية فح�صدا اإ�صابة يف العني وتعذيبًا يف املعتقل  موؤمَّ

 بهاء الكعبي، لعب كرة قدم �صّدد هدفه الأخري 
يف مرمى ثورة ت�صرين

 ميثم را�سي

ثائر الطيب ..
اأنا ل اأعرفك ول اأنت تعرفني

غري اأنني منذ راأيتك م�سابًا
واأن���ا ل اأنتظ���ر �سم���اع خ���رٍب مف���رٍح اأك���ر من 

جناتك
لكنني مل اأ�سمع .. 

وعرفت الآن اأنني لن اأ�سمع هذا اخلرب اأبدًا 
ل اأعرف كيف مل تنُج ..

فاأنا لو كنُت موظفًا يف ال�سماوات لأنقذتك
ف�سحكتك كانت تكفي وطنًا كاماًل .. 

حتى لو كان حزينًا تامًا مثل العراق
اىل رحمة الله ايها ال�سهيد اجلميل.

عل���ى  جلي���ل  اأم  تن���ادي  الث���وار"  خب���ز  وت���ذوق  "تع���ال 
املتظاهري���ن لكي ميروا على خيمته���ا التي ن�سبتها بالقرب 

من �ساحة التحرير.
ومل مينعها �سّنها املتقدم ول مر�سها من م�ساركة املتظاهرين 

يومهم فتقوم باإعداد الطعام وال�سراب لهم.
تتو�س���ط اأم جليل يف ال�س���ورة اأدناها حلقة ن�ساء قِدمن من 

خمتلف اأحياء بغداد لإعداد اخلبز وال�سطائر.
اإذ تداوله���ا  "اأم جلي���ل" تفاع���اًل وا�سع���ًا،  حقق���ت �س���ورة 

امل�ستخدمون مئات املّرات.
وي�سع���ى مروجوها اإىل بث ر�سال���ة فحواها اأن التظاهرات 

احلالية ل يقودها ال�سباب فقط.

خبز اأم جليل 
متابعة الحتجاج 

اأن يخرج مب�سراً بعينيه، 
حلم متّنى حتقيقه وهو ين�سد 

احلياة الكرمية، لكنه عاد 
ل مزهر،  كرمي العني. موؤمَّ

متظاهر عراقي يبلغ من 
العمر 18 عامًا، فقد عينه 

اليمنى بانفجار خالل 
تفريق قوات الأمن تظاهرة 

احتجاجية يف بغداد. 
ب�سوت خافت نتيجة الأمل 

ل  الذي يرافقه يروي موؤمَّ
ل�"الحتجاج" اللحظات الأوىل 

لإ�سابته، انفجار هائل عن 
ميينه، اأفقده عينه اليمنى، 

ثم فتح عينه وقد كان من 
قبل يفتح عينيه، هذا كل ما 
يتذكره، قبل اأن يفقد وعيه 

مّدة ي�سرية من الزمن.

بوا�سط���ة "الت���ك ت���ك"، الإ�سع���اف ال�سعب���ي 
ململكة املحتجني، الذي حتّول اإىل و�سيلة نقل 
واإ�سع���اف وتلبية حاج���ات املتظاهرين، ُنقل 
ل م���ن �ساحة التحرير اإىل م�ست�سفى ابن  موؤمَّ
النفي����س يف العا�سم���ة العراقي���ة بغداد، لكن 
"عدم وجود خفر جراحة عيون ووجه" كان 
�سبب���ًا يف عدم ع���الج موؤّمل، بح�س���ب وثيقة 

ح�سرية ل��"الحتجاج".
مدين���ة الط���ب ه���ي الوجه���ة الثاني���ة، حي���ث 
توجه���ت �سيارة الإ�سع���اف. ن�سف �ساعة هو 
���ل حتى و�سوله اإىل  الوق���ت الذي ق�ساه موؤمَّ
امل�ست�سف���ى، كان زمن���ًا طوي���اًل بالن�سب���ة اإليه 
وه���و يتج���ّرع �سنوف���ًا م���ن املعان���اة والأمل، 
ويرتقب بقلق وينظ���ر اإىل م�ستقبله وعائلته 

ووطنه بعني يتيمة واحدة.
���ل يومني يف  عل���ى اأم���ل ال�سف���اء ق�س���ى موؤمَّ
مدين���ة الطب، وت�سري التقاري���ر النهائية بعد 
خروج���ه م���ن امل�ست�سف���ى اإىل تعر�سه ل�سرر 
كب���ري يف عين���ه اليمن���ى باأ�سف���ل امللتحم���ة، 
ويعاين م���ن التهاب فيها، بالإ�سافة اإىل نزف 
نتيج���ة احل���ادث. "ل عالج ل���ك يف العراق"، 
به���ذه الكلمات التي تتفّتق اأمل���ًا اأخرب الأطباء 
���ل قائل���ني ل���ه: "اأن���ت بحاج���ة اإىل عالج  موؤمَّ
�سريع خارج البالد"، لكن اخلرب �سّكل �سدمة 
نف�سي���ة عميقة له، اإذ اإن���ه ل ميلك هو وعائلته 
امل���ال الالزم للعالج يف اخل���ارج، ففقر احلال 

والعوز مينعانه من ذلك.
ل: "فقر احلال والعوز هو ما دفعني  يقول موؤمَّ

اإىل اخل���روج وامل�سارك���ة يف الحتجاج���ات 
ال�سعبية، واحلكومات العراقية املتعاقبة منذ 
�سّت ع�سرة �سنة مل تقدم اأي �سيء للعراقيني، 
وه���ي ال�سب���ب يف ع���دم توفري حي���اة كرمية 
للمواطنني". ب�سوت تخنقه العربات، يختزن 
يف داخله كل اآلم ال�سنني العجاف، وباأنفا�س 
متقطعة اإثر البكاء واحلزن على حال ولدها، 
ممزوج���ة  مبنا�س���دة  ���ل  موؤمَّ اأم  ت�ستغي���ث 
بالدم���وع والأمل وتوج���ه ر�سال���ة اإىل الع���امل 
لعالج ولدها وتروي ل�"الحتجاج" تفا�سيل 
م�ساركة ابنها يف حركة الحتجاج ال�سعبي.! 
ل الوحيدة من �ساكلتها، بل  مل تكن ق�سة موؤمَّ
هي ق�سة م���ن اآلف الق�س�س املاأ�ساوية التي 

رافقت الحتجاجات ال�سعبية، 

فه���ذه ق�س���ة  ح�سني �سع���د )18 عام���ًا(  الذي 
ق�سى ثمانية اأيام متنقاًل من �سجن اإىل �سجن 
بع���د اأن اعتقلت���ه ق���وات الأم���ن العراقية من 
داخ���ل اأح���د امل�ست�سفيات يف ق�س���اء احلمزة 

ال�سرقي جنوبي الديوانية.
واعتق���ل عنا�س���ر يف الأمن �سعد بع���د اأن قام 
مب�ساعدة �سديق له اأ�سيب بطلق ناري خالل 
تظاه���رة احتجاجي���ة �س���د الف�س���اد ونق����س 

اخلدمات مطلع هذا ال�سهر.
يقول �سعد "عندما راأيت �سديقي فهد ي�سقط 
على الأر�س وهو ينزف، مل اأتكن من البقاء 
متفرجًا، �سارع���ت اإىل حمله وطلب امل�ساعدة 
م���ن �سائقي �سي���ارات قريب���ة لكنه���م رف�سوا 
نقلنا اإىل امل�ست�سفى خلوفهم من ال�سلطات".

الذي���ن  الأ�سخا����س  باأح���د  �سع���د  ا�ستنج���د 
ميلك���ون عربة نق���ل �سغ���رية "�ستوتة" الذي 
وافق على نقلهم���ا اإىل امل�ست�سفى، وهناك مت 

اعتقال اجلميع، مبن فيهم مالك العربة.
يوؤك���د �سعد اأن���ه تعر�س يف البداي���ة لل�سرب 
املربح داخل غرف���ة التحقيق من قبل عنا�سر 
ال�سرط���ة، وبعده���ا مت نقل���ه اإىل مركز �سرطة 
الت���ايل مت  الي���وم  "يف  احلم���زة. وي�سي���ف 
نقل���ي اإىل مق���ر جه���از مكافح���ة الإره���اب يف 
الديوانية، ووجهوا يل تهمًا تتعلق بالإرهاب 

والتخريب والتظاهر".
يت�ساءل �سعد، الذي ق�سى يف ال�سجن ثمانية 
اأي���ام قب���ل اأن يف���رج عن���ه بكفال���ة قدرها 1٠ 
ماليني دينار و�سمان���ة موظف حكومي، عن 
ال�سبب الذي "يدفع ال�سلطات لتهام �سخ�س 
بالإرهاب على الرغم من اأنه مل ي�سارك يف اأية 

عمليات تخريب طالت موؤ�س�سات الدولة .


