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 متابعة الحتجاج  

�سه���دت نح���و 12 حمافظ���ة عراقية ام�س 
الح���د، تظاه���رات وا�سع���ة، �س���ارك فيها 
اآلف العراقي���ني الغا�سبني �سد احلكومة 
والأحزاب، مرددين �سعارات بدت موحدة 
م���ن حي���ث امل�سم���ون، حمل���ت غالبيته���ا 
مطال���ب النتخاب���ات املبك���رة، ومهاجمة 
النفوذ الإي���راين يف العراق الذي و�سفه 

متظاهرو النا�سرية ب�"ال�سرطان".
و�سه���دت مناطق اأم ق�سر وخ���ور الزبري 
اإىل  تظاه���رات  الب�س���رة  يف  و�سف���وان 
والبحري���ة  ال�س���واري  ذات  �ساحت���ي 
و�سط املحافظ���ة املطلة على مياه اخلليج 
العرب���ي، يف وقت توا�سل���ت التظاهرات 
يف �ساحتي ال�سدرين والرتبية بالنجف 
وكرب���اء، كم���ا �سجلت الكوف���ة جتمعات 

كبرية مماثلة.
حمافظ���ة  يف  التظاه���رات  وجت���ددت 
ذي ق���ار، وحتدي���دًا يف م���دن النا�سري���ة 
اأق���دم  بينم���ا  والرفاع���ي،  والغ���راف 
املتظاه���رون عل���ى قط���ع عدد م���ن الطرق 
الرئي�سة واجل�س���ور، ومنها تقاطع البهو 
وج�سور الزيتون والن�سر واحل�سارات 
و�س���ط النا�سرية، رافع���ني �سعارات كتب 
عليه���ا "كا لاأح���زاب" و"كا للذي���ول"، 
وه���و �سعار ب���رز، اأخ���ريًا، لاإ�س���ارة اإىل 

القوى ال�سيا�سية املرتبطة باإيران.
�س���ارك اآلف الغا�سب���ني بتظاه���رات �سد 
احلكوم���ة والأح���زاب مرددي���ن �سعارات 

بدت موحدة من حيث امل�سمون.
ويف حمافظة القاد�سية، ومركزها مدينة 
الديواني���ة، الت���ي �سهدت تعطي���ًا للدوام 
فيه���ا، ا�ستم���ر العت�س���ام يف �ساح���ة 25 
ت�سرين و�سط املدينة لدعم الحتجاجات 
ال�سعبي���ة، بينما اأغل���ق املتظاهرون عددًا 
م���ن الدوائ���ر احلكومي���ة ومنه���ا مديرية 
تربي���ة املحافظ���ة، يف وقت �سه���دت بلدة 

دع���ت  غا�سب���ة،  احتجاج���ات  ال�سامي���ة 
اإىل اإبع���اد الأح���زاب ومر�سحيها، وقطع 
املتظاهرون الغا�سب���ون الطريق الرابط 
واأحرق���وا  والنج���ف  الديواني���ة  ب���ني 

الإطارات فيه.
ويف ح���ني، ي�ستمر الإ�س���راب عن الدوام 

حمافظ���ة  مرك���ز  الك���وت،  مدين���ة  يف 
وا�س���ط، قطع املتظاهرون الطرق املوؤدية 
اإىل حمط���ة كهرب���اء املدين���ة احلراري���ة، 
واأحكم���وا اإغ���اق بواباتها، كم���ا قطعوا 
ع���ددًا من الط���رق التي �سه���دت م�سريات 
احتجاجية، رفعت �سعارات �سد احلكومة 

واأحزاب ال�سلطة والف�ساد.
اإج����راءات  ال�سم����اوة  مدين����ة  و�سه����دت 
اأمنية م�سددة يف حمي����ط جممع الدوائر 
املدين����ة  �سه����دت  بعدم����ا  احلكومي����ة، 
�ساح����ة  ووجه����ت  وا�سع����ة،  تظاه����رات 
م�س����ريات  لتنظي����م  دع����وات  التظاه����ر 

طابي����ة تاأكيدا لاإ�سراب الع����ام امل�ستمر 
حتى حتقيق املطالب.

بغ����داد،  و�س����ط  التحري����ر  �ساح����ة  ويف 
توجه املئ����ات من الط����اب امل�سربني عن 
الدوام نحو ال�ساحة، التي جتمعوا فيها، 
وهتف����وا ب�سع����ارات مناه�س����ة لأح����زاب 

اأن  اإىل  داع����ني  ومر�سحيه����ا،  ال�سلط����ة 
ت�سغل من�سب رئي�س احلكومة �سخ�سية 

م�ستقلة تلبي حقوق ال�سعب وتطلعاته.
عل����ى خط مواز، ل ت����زال املدينة القدمية 
اأم����ام  اأبوابه����ا  تغل����ق  النج����ف،  يف 
ال�سيا�سي����ني وق����ادة الكت����ل، حي����ث توؤكد 

م�سادر مقربة من مكت����ب املرجع الديني 
توجيه����ات  وج����ود  ال�سي�ست����اين،  عل����ي 
برف�س ا�ستقبال املكت����ب اأي �سيا�سي من 

القوى والأحزاب احلالية.
وبح�س����ب امل�س����ادر ذاتها، ف����اإن اخلطوة 
تاأت����ي كتاأكي����د جدي����د على غ�س����ب وا�سع 
ل����دى املوؤ�س�س����ة الديني����ة يف النجف من 
الأح����زاب والق����وى ال�سيا�سي����ة احلاكمة 
بالب����اد، لتجاه����ل تو�سي����ات �سابق����ة لها 
ب�س����اأن تر�سي����ح �سخ�سي����ة غ����ري جدلي����ة 
لرئا�سة احلكومة، و�سرورة وقف القمع 
النا�سط����ني  �سف����وف  يف  والغتي����الت 

وتلبية مطالب ال�سارع.
وق����ال النا�س����ط يف كرباء، عل����ي �سالح، 
نقط����ة مت  التظاه����رات  "ا�ستمراري����ة  اإن 
ح����ول  احلدي����ث  ميك����ن  ول  جتاوزه����ا 
ه����ل �ست�ستم����ر التظاه����رات اأم ل، كونها 
بات����ت بديهية، فا اإنه����اء للتظاهرات ول 
العت�سام����ات اإل عن����د التاأك����د م����ن اأنن����ا 
حققن����ا ما نري����د، وحت����ى الآن مل يتحقق 

�سيء مهم"، وفقًا لقوله.
وب����ني اأن "املتظاهري����ن مل ياأخ����ذوا م����ن 
الوع����ود  �س����وى  والأح����زاب  احلكوم����ة 
والقم����ع. واأما الوعود ف����ا ثقة بها، واأما 
القمع فهو يزيد املتظاهرين اإ�سرارًا على 

البقاء يف ال�سارع".
ويف بغ����داد �سه����د  ام�����س الأح����د، رف����ع 
متظاه����رو  ردده  مل����ا  مماثل����ة  �سع����ارات 
حمافظ����ات اجلن����وب، من حي����ث التاأكيد 
عل����ى مطالبهم ال�سابق����ة واملناداة بك�سف 

قتلة النا�سطني واملتظاهرين.
وقال احد املتظاهرين  "الأ�سبوع احلايل 
جنح املتظاهرون يف اإ�سقاط الربد الذي 
كان����ت احلكوم����ة والأحزاب تع����ول عليه 
باأنه �سيقلل عدد املتظاهرين واملعت�سمني 
ليًا". وتابع "بعد حتقيق املطالب ننهي 
التظاهرات، غري ذلك نحن ن�ستقبل العام 

اجلديد بالتظاهرات".

االحتجاجات تودع يومها الت�صعون بات�صاع رقعتها واإعالن الع�صيان  

 �سعد �سلوم  

�سب���اب  في���ه  ي�ستع���ّد  كان  وق���ت  يف 
�ساحة التحري���ر لن�سب �سجرة عماقة 
لاحتف���ال بثورتهم، تزامن���ًا مع عيدّي 
املي���اد وراأ����س ال�سنة امليادّي���ة، اأعلن 
امل�سيحّيون يف العراق اإلغاء الحتفال 
بالعيدي���ن، احرتام���ًا لل�سه���داء الذي���ن 
�سقطوا من املتظاهرين خال ال�سهرين 

املا�سيني.
وبعد عامني م���ن النت�سار على تنظيم 
ال���ذي  "داع����س"،  الإ�سامّي���ة  الدول���ة 
�س���ّد  واإب���ادة  ح���رب  جرائ���م  ارتك���ب 
اأفراد الأقلّي���ات الدينّية من الإيزيدّيني 
وامل�سيحّيني، يت�سامن ممّثلو الأقلّيات 
الدينّي���ة بعمق م���ع مطال���ب املحتّجني 
يف �ساحة التحري���ر وبقّية املحافظات 
العراقّية. ورغم ت�ساعد وترية العنف 
وعدد القتل���ى واجلرح���ى يف �سفوف 
امل�ستقب���ل  وغمو����س  املتظاهري���ن 
وم�سار الأحداث التي تّتجه اإليها الباد 
اأعلن���ت زعام���ات  يف الف���رتة املقبل���ة، 
دينّية م���ن الأقلّيات الدينّي���ة ت�سامنها 
مع احل���راك ال�سعب���ّي من خ���ال اإلغاء 

الحتفال بالأعياد الدينّية.  
يف ه���ذا ال�سياق، ق���ّرر بطري���رك بابل 
للكل���دان الكاردين���ال لوي����س روفائيل 
�ساك���و اإلغاء مظاهر الحتف���ال بعيدّي 
امليادّي���ة،  ال�سن���ة  وراأ����س  املي���اد 
احرتام���ًا لدم���اء ال�سه���داء واجلرح���ى 
الأمنّي���ة،  املتظاهري���ن والق���ّوات  م���ن 
وت�سامنًا مع اأوجاع عائاتهم واآلمها. 
موق���ع  عل���ى  ن�س���ر  بي���ان  يف  وج���اء 
تك���ون  "ل���ن  الكلدانّي���ة:  البطريركّي���ة 
هناك اأ�سجار مياد مزّينة يف الكنائ�س 
وال�ساحات، ول حف���ات و�سهرات يف 
ه���ذه املنا�سب���ة، ول ا�ستقب���ال ر�سم���ّي 
للته���اين يف مق���ّر البطريركّي���ة، اإّن���ا 

نكتف���ي بال�س���اة ترّحم���ًا عل���ى اأرواح 
ال�سحاي���ا، والدع���اء بال�سف���اء العاجل 
للجرحى، وعودة احلياة الطبيعّية اإىل 
الباد ونهو�سها بوطن راٍق، جامع لكّل 
طوائف���ه و�سرائح���ه". كما دع���ا لوي�س 
روفائيل �ساك���و يف بيانه اإىل "الترّبع 
ل���دور الأيت���ام وامل�ست�سفي���ات لغر�س 

�سراء امل�ستلزمات الطبّية للجرحى".
اإىل ن�س���ر بي���ان  ث���ّم ع���ادت الكني�س���ة 
تو�سيح���ّي يف موقعها، موؤّك���دة اإلغاء 
قدادي�س "ليلة" عيد املياد يف كنائ�س 
العا�سمة بغ���داد، نظ���رًا اإىل الأو�ساع 
احلالّية والأمنّية احل�ّسا�سة يف بغداد، 
نه���ار  بالقدا����س  "�سيحتف���ل  وقال���ت: 
العي���د )الأربعاء يف 25 كانون الأّول/

ال�سل���وات  ترف���ع  حي���ث  دي�سم���رب(، 
ف لاأزمة  من اأج���ل اإيج���اد ح���ّل ُم�َس���رِّ
القائمة، وع���ودة احلي���اة اإىل جمراها 
مًا  الطبيعّي. وفيه نت�سّفع بالدعاء ترحُّ
عل���ى اأرواح ال�سحايا م���ن املتظاهرين 
وق���ّوات الأمن ولأج���ل ال�سفاء العاجل 
ر  للجرح���ى".  اأ�ساف���ت: "ن���َودُّ اأن ُنذكِّ

اجلميع باأّننا �سبق واألغينا كّل مظاهر 
الجتماعّي���ة  كاحلف���ات  الحتف���الت 
والزينة والته���اين الر�سمّية، احرتامًا 
لدماء ال�سهداء واجلرحى وت�سامنًا مع 
عائاتهم".  وباملثل، األغت رئا�سة طائفة 
ال�سابئ���ة املندائّي���ني الحتفال بعيدها 
الرئي�س "عيد الزدهار"، الذي يحتفل 
في���ه املندائّيون ب����2 ت�سري���ن الثاين/
نوفمرب، واأقام املندائّيون بدًل من ذلك 
�ساة جماعّية تخّلله���ا الدعاء للحفاظ 
على العراق وجتني���ب الباد وال�سعب 
املاآ�سي والدم���ار. واأ�سار رئي�س طائفة 
املندائّي���ني �سّت���ار جّب���ار حل���و يف لقاء 
�سحف���ي اإىل اأّن املندائّي���ني �سّلوا "من 
اأجل اإحقاق املطالب امل�سروعة لل�سعب 
يف الإ�س���اح والق�س���اء عل���ى الف�س���اد 
وتوف���ري اخلدمات وتكاف���وؤ الفر�س"، 
لفت���ًا اإىل اإلغ���اء املندائّي���ني يف بغ���داد 
مرا�سي���م  والع���امل  املحافظ���ات  وكّل 
الحتف���ال بعيد الزده���ار، والقت�سار 
عل���ى املرا�سي���م الدينّي���ة، ت�سامن���ًا مع 
مطال���ب اجلماهري واحرتام���ًا لأرواح 

ال�سحاي���ا".  وبّين���ت مدي���رة اأوق���اف 
املندائّي���ني نادية فا�س���ل اأّن املندائّيني 
اأب���دوا اأعل���ى درج���ات الت�سام���ن م���ع 
مطالب اجلماهري. ورغم اأّن املندائّيني 
يف غالبّيته���م هاجروا ب�سبب الفو�سى 
واجهته���م  الت���ي  الأو�س���اع  و�س���وء 
خ���ال ال�سنوات املا�سي���ة، فاإّن حتقيق 
الإ�ساح ومطالب اجلماهري الوا�سعة 
ق���د ي�سه���م يف جم���يء حكوم���ة متّث���ل 
انعكا�س���ًا  ولي�س���ت  ال�سع���ب،  اإرادة 
لرغبات الأحزاب وم�ساحلها، و�سوف 
ينعك�س هذا الأمر اإيجابّيًا على اأو�ساع 
املندائّي���ني داخ���ل الع���راق م���ن خ���ال 
زوال خطاب���ات الكراهّية وعودة الثقة 
ب���ني العراقّيني من خمتل���ف اخللفّيات 
الثق���ة  وع���ودة  جه���ة،  م���ن  الدينّي���ة 
باحلكومة الت���ي �ستمّث���ل كّل الأطياف 
العراقّي���ة م���ن جه���ة اأخرى، وه���و اأمر 
�سي�سّجع الأقلّي���ات، ل �سّيما املندائّيني 
خارج الباد، على الع���ودة، خ�سو�سًا 
من ينتظ���رون يف دول اجلوار كرتكيا 
اإىل  الّاع���ودة  رحل���ة  قب���ل  والأردن، 

الغ���رب.  عل���ى �سعي���د مّت�س���ل، األغ���ى 
الإيزيدّي���ون احتفالته���م بعيد ال�سوم 
املرجعّي���ة  اأعلن���ت  ال���ذي  "اإي���زي"، 
الدينّي���ة العلي���ا لاإيزيدّيني عن وقوعه 
ه���ذه ال�سنة ب�20 م���ن ال�سهر اجلاري. 
وي�سب���ق ه���ذا العيد، ع���ادة، �سوم ملّدة 
ثاثة اأّي���ام، وهو ي�سّمى ب�سوم اإيزّي، 
وميتن���ع الإيزيدّيون خال���ه عن الأكل 
من ال�سب���اح حّتى امل�س���اء. وبعد ذلك، 
يعل���ن الحتفال بالعي���د باإقامة الأفراح 
الته���اين  لتق���دمي  الزي���ارات  وتب���ادل 
يف ه���ذه املنا�سب���ة.  وق���ّررت املجال�س 
بع�سيق���ة  منطقت���ّي  يف  الجتماعّي���ة 
وبح���زاين، اللت���ني ت�سكنهم���ا اأغلبّي���ة 
اإيزيدّي���ة، اإلغ���اء مظاه���ر الحتف���الت 
واحرتام���ًا  ت�سامن���ًا  ال�س���وم،  بعي���د 
لدم���اء �سه���داء املظاه���رات يف بغ���داد 
وجنوبي الباد، واقت�سار الحتفالت 
على املرا�سي���م الدينّية فق���ط. وتعليقًا 
حم���ّرر  اأ�س���ار  اخلط���وة،  ه���ذه  عل���ى 
وكال���ة "اإيزي���دي 24" الكات���ب �سامان 
داوود خ���ال حدي���ث �سح���ايف اإىل اأّن 
ه���ذه خط���وة متوّقع���ة للت�سام���ن م���ع 
ال�سباب الثائري���ن، الذين اأجهزوا على 
الطائفّي���ة الت���ي دّمرت الب���اد، وعانى 
ال�سن���وات  خ���ال  الإيزيدّي���ون  منه���ا 
املا�سي���ة، وعملوا عل���ى اإن�س���اء هوّية 
جامع���ة لل���كّل، وه���و اأم���ر عج���زت عن 
حتقيقه احلكومات العراقّية املتعاقبة، 
وق���ال: اإّن اأف���راد الأقلّي���ات ي�سع���رون 
الي���وم بقيم���ة اأر����س ميّثل���ون �سّكانها 
لإب���ادة  تعّر�سه���م  ورغ���م  الأ�سلّي���ني. 
جماعّي���ة خ���ال ع���ام 2014 وعملّيات 
تهج���ري ق�س���رّي متوا�سل���ة من���ذ ع���ام 
ه���ذه  ب���اأّن  �سع���روا  اأّنه���م  اإّل   ،2003
الحتجاجات اأعادت لهم اأر�س العراق، 
الت���ي ل يج���دون اأنف�سه���م روحّي���ًا يف 

مكان اآخر، خارجها. 

اأقلّيات العراق تلغي االحتفال باأعيادها الدينّية، ت�صامنًا مع �صحايا االحتجاجات
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�سّيع الع�س����رات من املتظاهري����ن يف �ساحة التحرير، 
الأحد، جثمان النا�سط مرت�سى حممد الزبيدي، الذي 

اأغتيل يف �ساحة الوثبة ليل اجلمعة املا�سي.
واأطلق امل�سيعيون يف �ساحة التحرير، بقلب العا�سمة 
بغ����داد، هتافات، متّجد ت�سحي����ات ال�سباب العراقيني 

يف �ساحات العت�سام.
ُقت����ل  الزبي����دي،  حمم����د  مرت�س����ى  ال�س����اب  اأن  يذك����ر 
بر�سا�سة ا�ستقرت ب�سدره من قوات مكافحة ال�سغب 
يف �ساح����ة الوثبة اأول اأم�س اجلمع����ة، بح�سب �سهود 

عيان.
ي�س����ار اىل اأن جلنة حقوق الن�س����ان النيابية، طالبت 
احلكوم����ة، بتوف����ري احلماية للمتظاهري����ن، واحرتام 

مبادئ حقوق الن�سان والتعبري عن الراأي.
وذكر بي����ان �سدر عن اللجنة تلق����ت الحتجاج ن�سخة 
من����ه اإن����ه "يف الوق����ت ال����ذي ننا�س����د في����ه احلكوم����ة 

لتوف����ري احلماي����ة للمتظاهري����ن ال�سلمي����ني، واحرتام 
مب����ادئ حقوق الن�سان يف الع����راق من خال التعبري 
عن ال����راأي والتظاه����ر ال�سلمي، الذي كلف����ه الد�ستور 
العراق����ي يف امل����ادة )38( م����ن بن����وده، تب����دي اللجنة 
قلقه����ا البال����غ من ازدي����اد اأع����داد اختط����اف النا�سطني 

والغتيالت للمتظاهرين".
واأ�ساف����ت "نطال����ب احلكوم����ة بالك�س����ف ع����ن م�س����ري 
ه����وؤلء املختطف����ني واحل����د م����ن جرائ����م الغتي����الت 
وتوفري احلماية من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين 
ال�سلمي����ني واإج����راء التحقيق����ات ب�ساأن تل����ك اجلرائم 
الااإن�ساني����ة، وماحق����ة اجلن����اة، وتقدميه����م للعدالة 
واحلد م����ن تكرار النفات الأمني يف توفري احلماية 

للمتظاهرين املطالبني بحقوقهم امل�سروعة".
ورغ����م دعوات املرجعية الديني����ة، للحكومة، بالك�سف 
ع����ن اجلن����اة وقتل����ة املتظاهري����ن والنا�سط����ني، ال اأن 
وترية الغتيالت بحقهم ما زالت م�ستمرة وتت�ساعد 

من يوم لآخر.

 حزن يف التحرير.. 
ت�صييع جثمان مرت�صى الزبيدي 
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 عالء ح�سن 

 
يعتق���د  بال�سلط���ة  املت�سب���ث  الط���رف 
امتاك���ه احل���ق املقد����س اأو التفوي�س 
الإلهي مبن���ح حكومة ت�سريف الأعمال 
جرع���ة ،تدف���ع عرب���ة رئي����س ال���وزراء 
امل�ستقي���ل اإىل موعد اإجراء النتخابات 
الت�سريعية املقبلة بقانون اأعده خرباء 
بزراع���ة الألغ���ام �سيح���ددون موا�س���ع 
م�ساع���ل العرثة يف طريق م���ن يناف�س 
القوى ال�سيا�سية احلالية يف الو�سول 

اإىل الربملان املقبل .
قواع���د اللعبة بع���د اأن عج���ز الد�ستور 
املخت���ل عن �سبط اإيقاعه���ا ، جلاأت اإىل 
التلويح بالطائرات امل�سرية والعبوات 
الا�سقة، مع لغط و�سجيج يف الربملان 
م�سح���وب بارتف���اع اأ�س���وات وب�ساق 
للحفاظ عل���ى بقاء حكوم���ة الت�سريف 
ال�سحي ، فيم���ا ُنقل الفراغ الد�ستوري 
النظ���ام ال�سيا�س���ي اإىل مث���واه الأخري 
، وامل�سيع���ون يحاول���ون البح���ث ع���ن 
بديل لجن���از مهمة الت�سريف ال�سحي 
بقعقع���ة ال�س���اح انطاق���ًا م���ن اأوه���ام 
الب���اد  م�س���ري  حتدي���د  ح���ق  امت���اك 

والعباد .
�ساح���ات التظاهر قراأت �سورة الفاحتة 
ثوابه���ا  النظ���ام، وجعل���ت  عل���ى روح 
جلميع القوى ال�سيا�سية كافة، �ساحبة 
املارك���ة امل�سجل���ة يف تخري���ب الوط���ن 
للمط���رب  الرحم���ة  ال�سع���ب.  ونكب���ة 
الراح���ل �سلم���ان املنكوب، لقب���ك اليوم 

يحمله مايني العراقيني.

بالمك�صوف

عد�سة: حممود روؤوف

• املثنى
 المتظاهرون يمهلون المحافظ �ساعات 

معدودة لتقديم ا�ستقالته
 

طالب املتظاه���رون حمافظة املثنى اأحمد منفي 
تقدمي ا�ستقالته اأم�س الأحد، 29 كانون الأول، 
2019 وذل���ك احتجاج���ًا على ت���ردي الأو�ساع 

اخلدمية.
واأمه���ل املتظاه���رون حماف���ظ املثن���ى �ساع���ات 

معدودة لتقدمي ا�ستقالته.
وقال اأحد املتظاهري���ن ل "الحتجاج": "يجب 
اأن ن�س���رع باخلط���وة الأوىل يف التغيري وذلك 
بتنحي���ة املحافظ���ني عن منا�سبه���م؛ لذلك نحن 
الي���وم نطالب حمافظ املثن���ى بتقدمي ا�ستقالته 

على الفور".

وبدوره ق���ال متظاهر اآخر : املهلة انتهت اأم�س 
الأحد اأمام حمافظ املثنى لتقدمي ا�ستقالته.

 وي�سه���د الع���راق، منذ مطلع اأكتوب���ر/ ت�سرين 
الأول املا�سي، احتجاجات �سعبية يف العا�سمة 

بغداد وحمافظات اأخرى.
ويحت���ل العراق املرتبة ال����12 يف لئحة الدول 
منظم���ة  بح�س���ب  الع���امل  يف  ف�س���ادًا  الأك���رث 

ال�سفافية الدولية.
وي�س���كل ال�سب���اب 60 يف املئ���ة من ع���دد �سكان 
العراق البالغ 40 ملي���ون ن�سمة. وت�سل ن�سبة 
البطال���ة بينه���م اإىل 25 يف املئة، بح�سب البنك 

الدويل.
ويوا�سل املتظاه���رون حتركاتهم رغم عمليات 
اخلط���ف والغتي���ال. وتبدو ال�سلط���ة م�سلولة 
و�س���ط تخ���وف من ع���ودة العن���ف اىل ال�سارع 

ال���ذي اأ�سف���ر ع���ن مقت���ل نح���و 490 �سخ�س���ًا 
واإ�سابة 25 األفًا اآخرين بجروح.

• مي�صان 
ل عودة دون تحقق المطالب  

نظ���م املتظاه���رون والق���وات الأمني���ة يف حمافظة 
مي�س���ان، اأم����س الحد، مهرجان���ا تاأبيني���ًا ل�سحايا 
الحتجاج���ات م���ن ابن���اء املحافظ���ة، فيم���ا اأك���دوا 
التم�سك بالحتجاجات ال�سلمية وعدم العودة حتى 
حتقي���ق املطالب.وت�سه���د �ساح���ات العت�س���ام يف 
بغداد وباقي املحافظات، ن�ساطات ثقافية خمتلفة، 
فيم���ا يحر����س املحتج���ون يف خمتل���ف ال�ساح���ات 
عل���ى ا�ست���ذكار زمائهم ممن �سقط���وا منذ انطاق 

الحتجاجات مطلع ت�سرين الأول املا�سي.

• ذي قار 
دخان الحتجاجات يغطي 

النا�سرية.. ومتظاهرون يغلقون 
ج�سرين

�سه����دت مدين����ة النا�سرية، اأم�س الأح����د، احتجاجات 
غا�سبة وقط����ع ج�سرين، بالتزامن م����ع ك�سف وثائق 
�سري����ة تتعل����ق ب����� “املج����زرة” الت����ي راح �سحيته����ا 

ع�سرات املتظاهرين قبل نحو �سهر.
وقط����ع �سب����ان ع����ددًا م����ن الط����رق واجل�س����ور، و�سط 
املدينة، بالإطارات املحرتقة، �سمن حركة ت�سعيد، ردًا 
على تر�سيح �سخ�سيات ل تلب����ي �سروط املتظاهرين 

اإىل رئا�سة احلكومة من قبل كتل �سيا�سية.
وكان����ت املدين����ة قد �سه����دت قبل �سه����ر، هجوم����ًا �سد 
املتظاهرين اأ�سفر عن مقتل ما ل يقل عن 42 �سخ�سًا، 

وف����ق املفو�سية العليا حلق����وق الإن�سان، فيما ك�سفت 
وثائ����ق �سرية م�سربة عم����ا دار يف اجتماع اأمني عال 

امل�ستوى قبل �ساعات من وقوع احلادثة.
تك�س����ف حم�س����ر  وثائ����ق  اأمني����ة  م�س����ادر  و�سّرب����ت 
اجتم����اع دار ب����ني 20 �سابط����ًا قب����ل �ساع����ات م����ن م����ا 
ُع����رف ب� “جم����زرة النا�سرية”، حي����ث �سقط ع�سرات 
القتلى واجلرح����ى بعد تكليف رئي�����س الوزراء عادل 
عبدامله����دي للفريق جمي����ل ال�سم����ري بالإ�سراف على 

امللف الأمني يف املحافظة.
ووفق����ًا للوثائ����ق الت����ي ن�سرتها و�سائل اإع����ام عربية 
الأول  كان����ون  “الحتج����اج” )28  عليه����ا  واطلع����ت 
2019( فاإن “ال�سمري تراأ�س اجتماعًا بني 20 �سابطًا 
ووجههم بالتعامل وف����ق 6 م�ستويات من العنف عند 
احلاجة، لي�س من بينها ا�ستخدام الر�سا�س احلي”، 
فيم����ا مل تتمك����ن “الحتجاج” م����ن التحقق من �سحة 

الوثائق اأو تواريخها.
وكان عبدامله����دي ق����د ق����رر اإر�س����ال قي����ادات ع�سكرية 
)اأ�سب����ه بح����كام ع�سكري����ني( اإىل عدد م����ن املحافظات 
اجلنوبية بعد ا�ست����داد التظاهرات من بينهم الفريق 

جميل ال�سمري.
ومطل����ع ال�سه����ر احل����ايل، اأك����دت نقاب����ة املحامني يف 
الفري����ق  200 دع����وى ق�سائي����ة �س����د  ق����ار رف����ع  ذي 
الهارب جمي����ل ال�سمري، من قب����ل ذوي ال�سحايا يف 

املحافظة.
تابعت����ه  �سحف����ي   ت�سري����ح  يف  النقاب����ة  وقال����ت 
التظاهرات  قم����ع  “ذوي �سحاي����ا  " اإن  "الحتج����اج 
يف ذي ق����ار رفع����وا 200 دعوى ق�سائي����ة �سد جميل 
ال�سمري اأمام اللجن����ة التحقيقية اخلا�سة بالتحقيق 

يف قتل املتظاهرين يف ذي قار”.
ويف وقت �ساب����ق اأ�سدر الق�ساء مذك����رة قب�س بحق 
الفري����ق جميل ال�سم����ري رئي�س خلي����ة الأزمة يف ذي 
قار واملبتع����ث من قبل رئي�س الوزراء امل�ستقيل عادل 

عبد املهدي.
وعل����ى خلفية مقتل ع�س����رات املتظاهرين يف ذي قار، 
اأ�س����در الق�س����اء مطلع كانون الأول اجل����اري، مذكرة 
اعتقال ومنع من ال�سفر بحق الفريق جميل ال�سمري، 

رئي�س خلية الأزمة.
واأظه����رت وثيقة �سادرة ع����ن جمل�س الق�ساء الأعلى، 
�سدور اأوامر اإىل اأع�ساء ال�سبط الق�سائي وعنا�سر 
ال�سرطة باعتقال ال�سمري، وفق املادة 406 من قانون 

العقوبات العراقي.
وقد يواجه ال�سمري حكم����ًا بالإعدام يف حال اإدانته، 
وفق ت�سري����ح �سابق للخبري القان����وين طارق حرب، 
حيث اأك����د اأن “العقوب����ة الواردة يف امل����ادة 406 من 
قان����ون العقوب����ات العراق����ي رق����م 111 ل�سن����ة 1969 
ه����ي الإع����دام، ومو�سوعه����ا يتكل����م عن القت����ل العمد 
املق����رتن بظ����رف م�س����دد كاأن يك����ون القت����ل العمد مع 
�سبق الإ�سرار وكاأن يكون القتل العمد واقع على 

موظف العموم اأو قد يكون القتل مقابل اأجر”.
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يف �ساح���ة التحري���ر يف و�س���ط بغ���داد، بات���ت 
ت�سريح���ة النج���م اإلفي����س بري�سل���ي امل�سهورة 
�سائع���ة اليوم ب���ني املتظاهرين ال�سب���ان الذين 
يري���دون بت�سفي���ف �سعرهم على �س���كل »عرف 
الدي���ك«، اإعط���اء دلي���ل اإ�س���ايف عل���ى رغبته���م 

بالتحرر من املا�سي.
ويق���ول املتظاهر قا�سم وه���و ي�سعى للح�سول 
على �ساي وب�سكويت يقدم جمانًا للمتظاهرين 
داخل اإحدى خيم العت�سام، "الثورة غريت كّل 

�سيء. كّل �سيء خمتلف الآن، نحن اأحرار" .
ويتاب���ع وهو يح���رك يده ويدخ���ل اأ�سابعه يف 
�سع���ره »ن�ستطي���ع اأن ن���رتك العن���ان لأنف�سنا«، 
و»بالتايل ابتكرت اأ�سلوبًا جديدًا لنف�سي«. وقد 
جمع �سعره يف و�سط راأ�سه من اأعلى على �سكل 

موزة يغطيها لون اأ�سفر براق.
ويحت�س���د الآلف بينهم طلب���ة و�سباب عاطلون 
الرمزي���ة  التحري���ر  �ساح���ة  يف  العم���ل  ع���ن 
يومي���ًا، مطالبني باإ�ساح �سام���ل للنظام القائم 
عل���ى املحا�س�س���ة الطائفي���ة، واإنه���اء احت���كار 
ال�سيا�سي���ني اأنف�سه���م لل�سلط���ة من���ذ 16 عام���ًا. 
ب�"ل�سو����س"  املهيمن���ة  الأح���زاب  وي�سف���ون 

و"فا�سدين" .
ال�سع���ارات احلما�سي���ة هي ذاتها من���ذ انطاق 
الحتجاج���ات مطلع اأكتوب���ر )ت�سرين الأول(. 
بالقم���ع.  الحتجاج���ات  ال�سلط���ات  وواجه���ت 
رغم ذلك، يتوا�سل التحرك. وتلفت ت�سريحات 
ال�سعر املميزة التي اختارها العديد من ال�سبان 

املحتجني، الأنظار.
وتبدو ظاهرة ق�سة ال�سعر اجلديدة م�ستوحاة 
م���ن عامل جن���وم كرة الق���دم. ويق���ول �سحايف 
حمل���ي »نطلق عليه���ا هن���ا ا�سم ع���رف الديك«. 
ويق���ول النا�سط عمر دبور )23 عامًا( املعروف 
ب���داأت  »املودي���ات  التحري���ر:  �ساح���ة  يف 
بالت���درج منذ عام���ني، لكنها تفج���رت مع ثورة 
�ساحة التحري���ر، لأن النا�س ي�سع���رون بحرية 
اأك���رث« للتفّل���ت حتى م���ن الع���ادات الجتماعية 

املوروثة.
واختار ه���ذا ال�ساب اأن ي���رتك �سعره ينمو اإىل 
الأعلى كما يفعل اأع�ساء فرقة »جاك�سون - 5«. 
ويقول »�سباب �ساحة التحرير جريئون. اأ�سبح 
هذا الأم���ر طبيعيًا«، م�سريًا يف الوقت ذاته اإىل 

اأن »الأم���ر يختل���ف يف باق���ي مناط���ق املدين���ة، 
هن���اك حتفظ اأك���رث«. ويتاب���ع »هن���اك اجلي�س 
واجلماعات امل�سلح���ة ، ميكن اأن يزعجوك عند 
حواجز التفتي����س«، م�سيفا »اأنا ل يهمني )...( 
�سع���ري كان ق�س���ريًا جدًا وتركته يط���ول، ملاذا 

اأح�س باخلوف؟«.
يف ال�ساحة اأي�سا، يقف كرار ريا�س )20 عاما( 
وقد و�س���ع نظارات �سم�سي���ة بعد�سات �سفراء 
وحزام���ًا جلدي���ًا اأ�س���ود، وه���و ي�س���ّرح خ�س���ل 
�سع���ره الطوي���ل باأ�سابع���ه على طريق���ة النجم 
الأمريك���ي جوين ديب، قائ���ًا "اليوم كل �سيء 

ممكن. نفعل ما نريد هنا" .
لكن قد يكون ذلك �سعب���ًا. اإذ ي�سكن هذا ال�ساب 

يف منطق���ة الكاظمي���ة ذات الغالبي���ة ال�سيعي���ة 
وحي���ث يقع مرق���د الإمام مو�س���ى الكاظم الذي 
ي�ستقب���ل مئ���ات اآلف ال���زوار. ويقّر ك���رار باأن 

عليه الت�سرف بحكمة هناك.
وكثريون مثل كرار �سحايا �سغوط اجتماعية 
مبواقفه���م  املجاه���رة  ع���دم  عل���ى  جتربه���م 
ويوؤك���د  العا�سم���ة.  ب�سواح���ي  مناطقه���م  يف 
خمت�س���ون اأن ت�سريح���ة اإلفي����س بر�سل���ي هي 

التي حتظى بال�سعبية الأكرب.
وحتدثت مواق���ع اإلكرتونية مهتمة بهذا املجال 
ع���ن ق�سة »األبومب���ادور« ال�سائعة بني ال�سباب، 
وق���د �سّماها هكذا امللك لوي����س اخلام�س ع�سر. 
ويعترب من يعتمده���ا اأنها تظهره ك�»رجل مثري 

وع�س���ري«. ويقدم عدد م���ن �سالونات احلاقة 
يف العراق، وباأ�ساليب خمتلفة، هذه الت�سريحة 
الكا�سيكي���ة بتدرج���ات خمتلفة ترتف���ع و�سط 
الراأ�س ويطل���ق عليها ا�سم »املاه���وك«. ويقول 

عمر "الفكرة هي اأن نفعل ما نرغب فيه" .
وتقول زهراء غندور، وهي �سابة عراقية تعمل 
يف جم���ال الإنت���اج وال�سينم���ا، اإن »جذور هذه 
الظاهرة تعود اإىل الت�سعينيات، يف �سالونات 
وحم���ال حاق���ة للرج���ال يف الأحي���اء ال�سعبية 
بغ���داد.  �سرق���ي  �سم���ال  يف  ال�س���در«  ملدين���ة 
وت�س���ري اإىل اأن تل���ك املنطق���ة كانت اإّب���ان نظام 
�سدام ح�س���ني »م�ستبعدة ومهم�س���ة، والأهايل 
كانوا يري���دون الظهور، وكانت ه���ذه بالن�سبة 

لهم و�سيل���ة للتعبري عن اأنف�سه���م، لاحتجاج«. 
وت�سي���ف اأن ب���اروكات ال�سعر "ب���داأت بالفعل 

قبل عامني وما زالت يف مدينة ال�سدر" .
ويعترب م�س���ور الفيديو زهري العطواين الذي 
يتحدر من مدينة ال�سدر وامل�سهور يف العراق، 
من اأكرث املروجني ملوديات ال�سعر املبتكرة من 
خ���ال حفات الزواج الت���ي ي�سورها وي�سارك 
فيها �سباب بت�سريحات �سعر خمتلفة. و�سارت 
اأغنيته ال�سهرية »�س���ّورين يا عطواين« ترتدد 
عل���ى كل ل�سان م���ن بغداد اإىل ب���ريوت. وتقول 
م���ن �سب���اب مدين���ة  العدي���د  »ي���رتدد  غن���دور: 
ال�سدر اإىل �ساحة التحرير. هذه طريقة للتمرد 

والتحرر«، وا�سفة اإياهم ب�"املبدعني"

ت�صريحات ال�صعر في �صاحة التحرير تعبير اآخر عن ال�صعي اإلى الحرية

موجز اأنباء المدن الثائرة 
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عد�سة: حممود روؤوف

 علي بداي 

واملرجعيات،  الع�سائر،  وروؤ�ساء   ، الأحزاب 
هذه كلها كيانات مبنية على اإفرتا�س واحد هو 
ق�سور الإن�سان عن قيادة نف�سه واإنعدام قدرته 
على معرفة حقوقه وواجباته، لذلك توجب يف 
الع�سور القدمية اأن توجهه وتقوده قوة رادعة 
رئي�س  اأو  خميفة  "�سماوية"  تعاليم  ب�سكل 
رت  حت�سّ التي  البلدان  ..اإن�سان  قوي  ع�سرية 
عقلي،  لدي  اأنا  قال:  الأكرب  التحدي  قبَل 
لاأحتاج كاهنًا ول �سيخ ع�سرية ميلون علّي ما 
اأعمل، الدولة للجميع اأما الدين فللفرد، وهكذا 
لمي�سه  حمرتمًا  �سخ�سيًا  خيارًا  الدين  �سار 
اأحد ب�سوء، واإختفت الع�سرية واأفخاذها وحل 
ي�سري  الذي  ال�سارم  املدين  القانون  حملهما 
يتطورون  �سعداء  القوم  وعا�س  اجلميع  على 
كل �سنة و�سهر واأ�سبوع ويوم ودقيقة وثانية 

..
ال�سورة التي اأراها اأننا يف العراق املنتف�س، 
اأمام حتول تاأريخي ي�سابه حتّول الأوروبيني 
اىل  الكني�سة  و�سيطرة  ال�سبات  مرحلة  من 
�سرتون  ال�سورة  يف  معي  دققوا  النهو�س. 
الدين  ل�سو�س  احلكام  اأمعاء  مزق  الذي  اأن 
بقدر  ال�سيا�سية  املعت�سمني  مطالب  ولي�ست 
بها  اجلميع  فاجاأوا  التي  الهائلة  قابليتهم 
عندما نظموا حياتهم برباعة ، وناموا الليايل 
العملي  بالدليل  واأثبتوا  باإ�سرار،  العراء  يف 
ال�سياطني بني الرجال والن�ساء  اإنعدام وجود 
الهدف،  ووحدة  والتقدير  الحرتام  بل 
متكافلني،  مت�ساويني،  الكفاف  على  وعا�سوا 
جتول  رغم  عادل  عامل  لبناء  تواقني  مرحني، 

املوت بني اأرجلهم،
ل�سلطة  ال�سعب  حاجة  اإنتفاء  يعني  كله  فهذا 
واحلاكم  الع�سرية  ورئي�س  الكاهن  امل�سرف 
ولوجنا  طور  يف  نحن  باإخت�سار   . امل�ستبد 
موظفًا  احلاكم  جتعل  التي  النه�سة  ع�سر 
لدى ال�سعب والدين �ساأنًا �سخ�سيًا حمرتمًا ل 
عاقة للدولة به..ع�سر املجتمع الذي ليجعل 
الدين م�سدر  ثراء ول من  ال�سلطة م�سدر  من 
فا  ذلك..  بدون  اأمة  لأية  ..لتقدم  وغنى  قمع 

ت�ساُهل!

ال�صورة كما اأراها

 متابعة الحتجاج 

عبر المتظاهرون في محافظة 
بابل عن غ�سبهم ال�سديد اإزاء 

المحاولت الحثيثة للكتل 
والأحزاب ال�سيا�سية لتمرير 

�سخ�سيات "غير مر�سية"؛ فيما 
طالبوا بتر�سيح �سخ�سية تحظى 

بقبول �سعبي ل�سغل من�سب رئا�سة 
الحكومة.

وقال متظاهر  : "نطالب برئي�س 
وزراء م�ستقل ول ينتمي لالحزاب 

ال�سيا�سية الحالية". م�سيفًا "بعد 
اأن قدمنا الآلف من ال�سهداء ل 

يمكن اليوم القبول برئي�س وزراء 
من رحم الأحزاب الحاكمة".

وت�س���اءل قائ���ًا: ب���اأي ذن���ب يقت���ل �سب���اب 
العراق؟ لذلك مطلبن���ا ين�سب حول رئي�س 

وزراء م�ستقل.
خرجن���ا  اآخ���ر:  متظاه���ر  ق���ال  وب���دوره 
يف احتجاج���ات تطال���ب برحي���ل النظ���ام 
رئي����س  متري���ر  دون  برمت���ه  ال�سيا�س���ي 
ال�ستهان���ة  دون  وكذل���ك  فق���ط؛  لل���وزراء 

بدماء ال�سباب.
وقال �س���اب اآخر: اإن مطالبن���ا ترتكز حول 
تر�سيح رئي�س وزراء م�ستقل وغري مرتبط 
ال�سع���ب  اأن  اخ���رى. م�سيف���ًا  دول���ة  ب���اأي 
العراق���ي طفح به الكي���ل واأ�سبح غري قادر 

على توفري قوت يومه من �سدة اجلوع.
�سام���ل  بتغي���ري  اآخ���ر  متظاه���ر  وطال���ب 
للنظ���ام ال�سيا�سي يف العراق؛ وا�ستبدالها 
ب�سخ�سي���ات م�ستقلة بعيدة ع���ن الأحزاب 

ال�سيا�سية احلاكمة.
مدين���ة  يف  الط���رق  املحتج���ون  وقط���ع 
النج���ف احتجاج���ا عل���ى عملي���ات اعتقال 
طال���ت املتظاهرين، فيم���ا �سارك الآلف من 
املحتج���ني اإىل جان���ب �سي���وخ م���ن ع�سائر 

الب�سرة يف تظاهرة غا�سبة اأم�س الأحد.
وردد املحتجون هتافات مناه�سة لرت�سيح 
�سخ�سيات مقربة م���ن الأحزاب ال�سيا�سية 
ل�سغ���ل من�س���ب رئا�سة ال���وزراء ب���دًل عن 

امل�ستقيل عادل عبداملهدي.
 ، اجلامع���ات   طلب���ة  نظ���م  كرب���اء  ويف 

ام����س الأحد، م�س���رية احتجاجية موحدة، 
موؤكدين ا�ستمرار الإ�سراب العام.

ورف���ع الطاب �سع���ارات توؤك���د اإ�سرارهم 

حت���ى  بالحتجاج���ات  ال�ستم���رار  عل���ى 
حتقي���ق مطال���ب املتظاهرين، وف���ق �سور 

اطلعت عليها الحتجاج ام�س الحد 

ويف ذي ق���ار اأعلنت دائرة �سحة املحافظة 
ام����س الح���د ،   هوي���ة �سب���ان ق�س���وا يف 
اأحداث ت�سرين الأول يف مدينة النا�سرية، 

بعد العثور على جثثهم وقد تفحمت داخل 
مقر حلركة ع�سائب اأهل احلق.

وقال مدي���ر الدائرة عبد احل�سني اجلابري 
، اإن “دائرة الطباب���ة العدلية يف العا�سمة 
بغ���داد اأر�سل���ت كتاب���ًا اإىل ذي ق���ار بنتائج 
تطاب���ق احلم����س الن���ووي )DNA( ب���ني 
ال�سحاي���ا وذويه���م، ومت ت�سلي���م اجلث���ث 

اإليهم”.
م���ن جان���ب اخ���ر ق���ال م�س���در طب���ي ، اإن 
ري�س���ان كطيف  )عل���ي  ل�  تع���ود  “اجلث���ث 
احل�سنياوي، عقيل ح�سن عطية اخلفاجي، 

ومنتظر علي(”.
وع���رثت فري���ق م���ن الدف���اع امل���دين، يوم 
اأرب���ع  عل���ى   ،)2019 الأول  ت�سري���ن   26(
جثث متفحم���ة مل يتم التعرف عليها، تعود 

ملتظاهرين.
و�سهدت مدينة النا�سرية، اآنذاك، مواجهات 
م�سلح���ة اأمام مقر ع�سائ���ب اأهل احلق قبل 
اأن تتدخ���ل ال�سرطة وتنهي ال�ستباك، فيما 
�سق���ط الع�س���رات م���ن املدني���ني ب���ني قتيل 

وجريح جراء ال�ستباكات.
وا�ستبعد النائب عن كتلة �سادقون النيابية 
عب���د الأم���ري الدب���ي  يف وق���ت �ساب���ق، اأن 
يكون هناك دور ل�سرايا ال�سام بال�ستباك 
امل�سل���ح، اإل اأن���ه اأك���د وق���وف اأي���اٍد دولي���ة 
واإقليمي���ة خل���ف م���ا يح���دث يف النا�سرية 

لزعزعة اأمنها ون�سر الفو�سى

 عالء املفرجي

 كان للم���راأة ح�سور ا�ستثنائي يف الثورة، من 
خال م�ساركتها الفاعلة فيها، والتي جتلت يف 
خمتل���ف الن�ساطات الت���ي مار�سته���ا يف ذلك.. 
وبعد اأك���رث من �سهرين على عم���ر هذا احلراك 
جند من ال�سرورة اأن ي�ستمّر ح�سور املراأة يف 
امل�سه���د الجتماعي وال�سيا�س���ي بعد احلراك؛ 
و�سع���ت )احتج���اج( اأم���ام ع���دد م���ن مثقفاتنا 
�س���وؤاًل ح���ول كي���ف مُيك���ن حتوي���ل ال�سع���ور 
احل���ايل، الذي يطبعه الكثري من احلما�س، اإىل 
دينامي���ة متوا�سلة يف بناء املجتم���ع العراقي 
وحتويل ه���ذه امل�ساركة الن�سوي���ة القوية اإىل 

اأداة قوية للتغيري؟ .. فكانت الجابة عليه:
الأكادميي���ة له���اي عب���د احل�س���ني : اأح���د اأهم 

العامات البارزة
لع���ل يف ح�س���ور وم�سارك���ة الن�س���اء الفاعل���ة 
اأه���م  اأح���د  واملوؤث���رة يف تظاه���رات ت�سري���ن 
م�سارك���ة  متثل���ت  فيه���ا.  الب���ارزة  العام���ات 
الن�س���اء بجانب���ني رئي�سي���ني هم���ا احل�س���ور 
املج���رد والث���اين امل�ساهم���ة بتق���دمي اخلدمات 
مثل التنظي���ف والطبخ والإ�سعاف���ات الأولية. 
نظري���ًا وللمراقب عن بعد، يبدو وكاأن اجلانب 
الث���اين للم�سارك���ة والذي متث���ل يف التنظيف 
والطب���خ والإ�سعافات الأولية اإنا يعد امتدادًا 
لدورها التقلي���دي يف املجتمع ،  احلقيقة، غري 
ذل���ك. فقد دخل���ت امل���راأة العراقية ه���ذا امليدان 
لي����س لوحدها واإنا مب�سارك���ة اأخوية وودية 
واأدبي���ة م���ن رفاقه���ا املتظاهرين م���ن الذكور. 
ف���كان اأن �سجل هذا احل�س���ور وامل�ساركة نزعًا 
جل���در العزل والتميي���ز و�ساهم بخل���ق اأجواء 

اجتماعية واإن�سانية بناءة. 
عل���ى م�ستوى احلراك الجتماعي ل �سبيل اإىل 
ا�ستدام���ة ه���ذا الزخ���م اإل من خ���ال املزيد من 
العرتاف والتقدير وهو الذي �ستنتزعه املراأة 
بال���ذات وبخا�س���ة ال�سابات مم���ن ميلكن زمام 

امل�ستقبل بالثبات واملداومة والإ�سرار.

الإعالمية والقا�سة �سعاد الجزائري: 
ن�سال محفوف بالمخاطر

مل تك���ن م�ساركة املراأة يف احلراك اجلماهريي 
العملي���ة  يف  مل�ساركته���ا  م�سابه���ة  الت�سرين���ي 
ال�سيا�سي���ة من���ذ 2003 وحت���ى ف���رتة بداي���ة 
املظاهرات، وحتديدًا، مظاهرة ت�سرين الأول، 
لأن م�ساركته���ا الأخرية لي�س���ت بفعل التناف�س 
ال�سيا�س���ي ب���ني الأح���زاب، اأو ل�ستكمال ن�سبة 
25%، الت���ي ج���اءت، وباإ�س���م امل���راأة، بكوارث 
ا�ساءت لق�سي���ة املراأة و�سوهت دورها متا�سيًا 

م���ع الت�س���ّوه ال�سيا�س���ي والقت�س���ادي ال���ذي 
�سهدته الباد وال���ذي نتج عنه انتفا�سة عارمة 

قادها جيل ال�سباب.
اأن م�سارك���ة املراأة يف ه���ذه النتفا�سة تختلف 
كلي���ًا عن اللوات���ي �سع���دن على اكت���اف ن�سبة 
ل�س���ن  منا�س���ب  منه���ن  الكث���ري  ف�سغ���ل   ،%25
جدي���رات به���ا، ب���ل اأ�سبح���ت امل���راأة ودوره���ا 
ال�سيا�س���ي وباء على املراأة واملجتمع، وحتول 
دورها ال�سيا�سي الفا�سل مادة د�سمة لل�سخرية 
والتن���در ب�سب���ب تبعيته���ا املطلق���ة لأح���زاب ل 
توؤم���ن اأ�سًا باأي دور للم���راأة، عدا دورها بني 
ج���دران منزلها، فكيف له���ا اأن توؤمن مب�ساركة 
�سيا�سي���ة اأو بن���اء وط���ن، ومل يك���ن وجوده���ا 
�سم���ن ت�سكيلة ه���ذه الأح���زاب اإل كرقم عددي 

على ميني ال�سفر.
اجلماه���ريي  احل���راك  يف  الآن،  دوره���ا  اأم���ا 
الت�سريني فمختلف متامًا، لأنه ن�سال حمفوف 
باملخاط���ر واخلطف والقت���ل، ول ينطوي هذا 
الدور على اأي مك�سب وظيفي اأو كر�سي مذهب 
الأذرع و�سيارة فخمة حماطة بحر�س وحماية، 
اأو رات���ب مغٍر، بل هي تنا�سل من ال�سارع، يف 
ج���و ملغ���وم، و�سط ظ���روف ي�سع���ب تخيلها، 
توح���دت فيه م���ع اجلموع الغا�سب���ة مبواجهة 

القناب���ل وكوامت ال�سوت واخلطف الع�سوائي 
واملنظم..

ال�سيا�س���ي  امل�سه���د  الآن  ال�ساب���ات  ت�س���درت 
الوطن���ي احلقيق���ي، مع ال�سب���اب، ومل يتخلفن 
خط���وة عنه���م، وبه���ذا اثبت���ت اإنه���ا ل حتت���اج 
اىل ن�سب���ة م�سارك���ة زائف���ة ب���ل طبقته���ا فعليا 
بتواجده���ا الدائم يف �س���وح النتفا�سة، حتى 
يف اأك���رث املدن حتفظًا، حيث وقفت يف �سدارة 
املوق���ف، ل���ذا �ستك���ون م�ساركته���ا املقبل���ة يف 
عملية البناء لي�س كرقم مكمل لأحزاب مل تقدم 
للوطن اإل كمًا عددي���ًا هائًا يف �سرقة وتهريب 

اأموال الوطن..

الكاتبة �سناء الطالقاني: اإنق�سا�س 
على القيود الع�سائرية

انتفا�س���ة ت�سرين التي قفزت له���ا قلوبنا فرحًا 
واأم���ًا، ج���اءت بع���د خما����س طوي���ل وع�سري 
ن�سوي���ة  مب�سارك���ة  ب���داأت   ، ماحم���ه  واأب���رز 
ملحوظ���ة للغاي���ة و�سابق���ة مل نعهده���ا قبًا بل 
اأع���داد منه���ن تتزاي���د يف �ساح���ات  ي���وم   كل 
الحتج���اج واأمام املدار����س وداخل اجلامعات 
ويف ال�س���وارع، يقفن يف خطوط املواجهة مع 
ق���وات الأمن، اأو يقدم���ن امل�ساعدات الطبية اأو 

اخلدمي���ة يف اخلط���وط اخللفي���ة، يف م�ساهد 
غري ماألوفة اإىل حد كبري يف العراق. 

و�سّكل���ت النتفا�س���ة فر�س���ة لع���دد كب���ري م���ن 
الن�س���اء وم���ن خمتل���ف امل�ستوي���ات الثقافي���ة 
والجتماعي���ة لي�س���ال اأ�سواته���ن اىل العامل 
بعدم���ا حذفها الإ�س���ام ال�سيا�سي م���ن خارطة 
امل�سه���د الجتماعي. يف �ساح���ات التحرير كان 
يب���دو جلي���ًا لأي مراقب اأن الن�س���اء العراقيات 
ح�سلن على موطىء قدم لهن يف الحتجاجات 
م���ن اأجل ال�سعي لي�س فق���ط برحيل نظام عفن 
ب���ل اأي�س���ًا   �سعيه���ن لاأنق�سا�س عل���ى القيود 
الع�سائرية والأطر املتخلفة التي تعيق حريتهن 
اىل ح���د كب���ري يف بل���د ل ت���زال في���ه الع�سرية 

والقبلية تلعب دورًا كبريًا يف املجتمع .
اأرى م���ن اأج���ل اإدام���ة ه���ذا الزخ���م الن�س���وي 
اجلدي���د بعد انك�سار حاج���ز اخلوف جزئيًا اأن 
تق���ود) انتفا�سته���ن( اخلا�س���ة داخ���ل احلراك 
الجتماعي و�سمنه بو�سع خيمة للن�ساء حتت 
م�سمى من اأجل احلريات واحلقوق وامل�ساواة 
يف �ساح���ة التحرير للمب���ادرة يف التعريف عن 
حقوقه���ا والدع���وة اىل موؤازرتها خللق اأجواء 
للح���وار والنقا����س توؤ�س����س مب���ادرات ثقافية 
واإعامي���ة خا�س���ة بها. وت�سكيل جل���ان الدفاع 

ع���ن حقوق امل���راأة لتبق���ي هذا الوع���ي املنبثق 
من حالته الثوري���ة م�ستمرًا وتنقله على نطاق 
اأو�سع حتى ي�سطف الراأي العام حولها ويكف 
عن املراوحة اأو ال�سمت وياأخذ موقفًا �سيا�سيًا 
واأخاقي���ًا لانط���اق اىل العم���ل الاح���ق يف 
ف���رتة التهيئ���ة للنظ���ام اجلدي���د. وبال�سرورة 
يتطل���ب الدعوة اىل حتري���ر الف�ساءات العامة 
اأم���ام مكون���ات املجتم���ع وم���ن �سمنه���ا املراأة 
وهذا يتطلب جتمعات مدنية وحقوقية للدفاع 
ع���ن حقوق املراأة بانتق���ال دينامية التغيري من 
املعار�س���ة ال�سيا�سي���ة اىل املعار�س���ة ال�سعبية  
وجعل الحتجاج مترينًا يومي���ًا ماألوفًا تتعدد 
تعبرياته ومميزات���ه باختاف الظروف داخل 
الف�ساء العام العراقي . لنتخيل يومًا �ستحدث 
مظاه���رة ن�سوي���ة عارم���ة �سد تدخ���ات رجال 
الدي���ن عرب الفت���اوى والأحكام كي���ف ميكن اأن 
تك���ون نتائجه���ا؟! اأتوق���ع �ستك���ون مدوية لأن 
املظل���وم لأول مرة يخرج للعل���ن بهذا التو�سع 
ويرف�س الظل���م والإجحاف عانية، اإميانًا منا 
باأن الوع���ي بالظلم الواق���ع علينا هو اخلطوة 
الوىل نح���و رفع ه���ذا الظلم عنا كن�س���اء.  اإنه 
التعب���ري واخلط���اب  العلماين مقاب���ل الرف�س 
والتخن���دق الطائف���ي �سيك���ون اأو�س���ح واأكرث 
فعالي���ة .لك���ن الأه���م اأن انط���اق التظاه���رات 
ك�س���ر قي���د احل�س���ول عل���ى ترخي����س قانوين 
من���ع  يف  ال�سب���ب  كان  وال���ذي  للتظاه���رات، 
مئات التظاه���رات يف الأعوام ال�سابقة بحجج 

واهية.
 لنذك���ر اجلميع باأن النتفا�س���ة قامت من اأجل 
الكرامة والعدالة واحلري���ة، واملطالب الثاثة 
ه���ذه ل ميكن حتققها بتغييب املراأة عن امل�سهد 
الع���ام ، راأين���ا ن�س���اء ميار�سن الفع���ل الثوري 
ب���كل جتلياته يف قي���ادة مظاه���رات او اعتاء 
املن�سات الحتجاجي���ة اأو تقدمي كل اخلدمات 
اللوج�ستي���ة يف اجلبهة اخللفي���ة لانتفا�سة . 
ولرمزية ال�سه���داء فاليقونات  ل ت�ستمل فقط 
عل���ى ال�سهداء م���ن الرجال فقط فهن���اك العديد 
م���ن الن�ساء �سقط���ن �سهي���دات ومل يجر تعميم 

اأمثلتهن! 
 من���ذ الي���وم الأول لثورة/اأكتوب���ر العراقي���ة، 
ن�سمع عبارات مثل: “الثورة اأنثى” و “اأجمل 
ما يف ثورتن���ا ن�ساوؤه���ا”، ومبراجعة ب�سيطة 
مل�سه���د الث���ورة، جن���د اأن ه���ذه التو�سيفات مل 
تاأت من فراغ، كما اأنها لي�ست ترفًا، اأو جماملة، 
اأو حماول���ة لتلمي���ع �س���ورة امل���راأة العراقي���ة 
واإعطائه���ا �سفات ثورية جمانية، اإنا اأتت من 
احل�س���ور الوا�س���ع والهائل وال�س���وت الهادر 

واجلريء للمراأة العراقية يف كل ال�ساحات. 

م�صاركة المراأة في انتفا�صة ت�صرين دينامية متوا�صلة واأداة قوية للتغيير

تحديد هوية متظاهرين ق�سوا باأحداث ت�سرين في النا�سرية

م�ص��تمر  االإ�ص��راب  وباب��ل:  كرب��الء  و  النج��ف  ف��ي  حا�ص��دة  م�ص��يرات 
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لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 كتابة ور�سم ميثم را�سي 

كل �سهيد �سقط هنا اأو هناك ..
�ستتحول جثته اىل مظاهرة جوفية

تبقى راكدة هناك لعام ..
اأو عقد.. اأو قرون
حتى اأنها �سُتن�سى

ولكنها ..
كلما كادت هذه الباد متوت من العط�س

تدفقت يف ال�ساحات
***

تخيل لو غدًا تقف املايني املوجودة يف �ساحة 
التحرير دقيقة �سمت واحدة ..

على اأرواح ال�سهداء
دقيقة واحدة فقط ..

تخيل هيبة ذلك ال�سمت
وتخيل رعب الذين قتلوهم

*****
امل�سلحون خميفون جدًا

األ اأن بهم نقطة �سعف واحدة
اأنهم عندما ي�سوبون نحو راأ�س اأحد يحلم 

بالوطن
فاأن اأفكاره تخرج للعامل

من ثقب الر�سا�سة ..

ال�صهداء 

 ما�س القي�سي

ا�س���رار طالب جمد مل يرد م���ن احلياة البائ�سة 
التي عا�سها �سوى ان تهديه جناحا لئقا بكده، 
وه���و �ساهر تلك الليايل املوجعة احلاملة بن�سر 
حام���ا معه، وثيقة تعن���ون ا�سمه م�سرحة بان 
ابواب ال�س���رح العلمي م�سرعة امامه ليوا�سل 
امل�س���ري، ال���ذي طاملا ا�سن���اه وهو يكاب���د عناء 
املح���اولت عبث���ا، م���رارا وتكرارا بغي���ة بلوغ 
تل���ك الرتبة الكادميية التي متنحه حق متابعة 
حت�سيل���ه الدرا�س���ي، وحتقي���ق حلم���ه يف ان 

يكون طالبا يف كلية العلوم.
ح�سني عل���ي خ�سري، او )حيدر، كما ي�سمى يف 
منزل���ه(، �ساب بعمر الزه���ور من مدينة النجف 
ال�س���رف، يف مطل���ع الع�سريني���ات م���ن عمره، 
م���ن عائلة حم���دودة الدخل، ح�س���ل على درجة 
البكالوري���ا العلمية بعد عن���اء متوا�سل ا�ستمر 
�سن���وات لع���دم ا�ستطاع���ة ا�سرت���ه م���ن م���د يد 
العون ل���ه يف �سبيل التحاق���ه مبدر�سة خا�سة، 
او حتى درو�س تعليمي���ة خارج نطاق املدر�سة 
احلكومية، التي ل ت�سمن من جوع!، ثابر وهو 
يتكبد جهد ال�سري على القدام ذهابا وايابا، ما 
ب���ني منزل���ه ومدر�سته، فه���و ل يحمل يف جيبه 
اج���رة عربة نقل تقله، وبه���ذا يخربنا م�سطفى 
)�ساه���د عي���ان(  قائ���ا: "ق�س���ى ح�س���ني ف���رتة 
درا�ست���ه وه���و يذهب وياأت���ي دون رب���ع دينار 
يف جيبه، ليوؤجر �سائق تك�سي او حتى ي�سجل 
خط �س���ري مدر�سي ثاب���ت، كان حلمه ان يجتاز 
البكالوري���ا التي ق�سى فيها �سنوات عدة، حتى 

يحق���ق حلمه يف اللتحاق بكلي���ة العلوم، التي 
ح�سل على قبولها اخريا قبل ا�ست�سهاده باأيام، 
ل�سوء حظه". مل يت�سن حل�سني ان ي�سعر بفرح 
الن�س���ر العلمي الذي اجته���د يف ت�سلق �سفحه، 
فرح���ل قبل ان يقدم عل���ى اول خطوة من خطى 

رحلته اجلامعية.
�س���ارك ح�سني يف تظاهرات ث���ورة ت�سرين يف 
مدينت���ه النج���ف، بتاريخ 30 م���ن �سهر ت�سرين 
الث���اين، ويقول م�سطفى )نقا عن ل�سان والدة 

ح�س���ني( به���ذا ال�س���دد: "كل ي���وم كان ح�س���ني 
يتواج���د بق���رب والدت���ه، يوقظه���ا لأج���ل اداء 
الفر�س الدين���ي )�ساة الفج���ر( الذي يواظب 
علي���ه دوما، كانت والدته عل���ى علم باأنه يخرج 
ليت�سام���ن م���ع اخوت���ه الثائرين، وق���د حاولت 
م���رارا منع���ه، حتى انه���ا كانت ت�س���ع له بع�س 
الدوي���ة يف �س���راب الع�سري لتخدي���ره، ولكن 
مل يردع���ه اي �سيء عن ا�س���راره يف دعم ابناء 
بل���ده". يف اليوم الول م���ن �سهر كانون الول 

ق���رر القدر ان ينه���ي حياة ح�س���ني الثائر، على 
يد ميلي�سيات �سمح���ت لنف�سها ان تتطاول على 
روحه الطاهرة بر�سا�سة ا�سابت راأ�سه واردته 
قتي���ا، كم���ا يق���ول م�سطف���ى معقب���ا: "قنا�سو 
امليلي�سيات احلزبية ي�سوبون مبا�سرة بالراأ�س 
وب�س���كل ع�سوائي �س���د املتظاهرين ال�سلميني، 
يف ليل���ة املج���زرة املرتبط���ة بحادث���ة )املرق���د( 
املعروف���ة بتاريخ 1 /12، قد ا�سيب العديد من 
البرياء الذي���ن ل دخل لهم  ب�ساحات التظاهر، 

طفل���ة بعم���ر 5 �سن���وات ا�سيب���ت يف حديق���ة 
منزله���ا، و�ساب ذاهب لفتح دكانه، واآخر يحمل 
طعام���ا يتناوله ا�سيب اي�س���ا، وقد كان ح�سني 
م���ن بني اولئك ال�سحاي���ا". رحل ثائرنا ح�سني 
وه���و ينق���ل رفاقه اجلرح���ى كع���ادة الثائرين، 

حني يقدمون ارواحهم قربانا حلرية احلياة.
مل يكن اهله عل���ى علم يف بادئ المر، حني فقد 
ح�س���ني حيات���ه، ب���ل و�سله���م خ���رب ا�ست�سهاده 
م���ن خال اح���د من�سورات �سفح���ات التوا�سل 
الجتماع���ي، وتخربن���ا املمر�سة )دع���اء( التي 
�سه���دت بنف�سه���ا حال���ة ح�سني بع���د ان نقل اىل 
امل�سف���ى، الذي تعمل به قائل���ة: "ل ميكن يل ان 
ان�س���ى تل���ك اللحظ���ات حني و�س���ل ح�سني اىل 
امل�سفى وج���زء من دماغه يتدىل خ���ارج راأ�سه، 
ح���ني قم���ت بتغي���ري �سم���اد جرح���ه مل احتم���ل 
امل�سهد وغبت عن الوعي حينها، ولول اننا قمنا 
بن�سر �سورته، التي تعرف عليها احد ا�ساتذته 
و�سديق���ه، ملا ا�ستطعنا الو�س���ول لأ�سرته التي 
ا�سيبت بال�سدمة، حني ح�سرت امل�سفى وراأت 

ابنها بذاك املنظر املريع".
"ما الذي جنيته يا اماه؟!، مل اكن اريد �سوى 
ان اراك عري�س���ا"، كم���ا تنوح ام���ه يف حلظات 
وداع���ه، امل ترك���ه ح�سني يقب���ع يف انفا�س امه 
احلاملة بليلة زفاف���ه، ب�سهادة جامعية وعرو�س 
ت�سارك���ه �س���ري درب���ه املكل���ل بالتع���ب والعناء، 
ابتهج���ي ي���ا امي، م���ا جن���اه ح�سينن���ا )الكرار 
حي���در، كم���ا حتب���ني ان تناديه( اقد����س من كل 
مقد�سات الدنيا، جن���ى روحا حرة كرمية تزف 

اىل خالقها بثوب ابي�س طاهر من كل دن�س.

حكاية �سهيد

 ح�صني علي خ�صري، طالب بكلوريا ح�صل على قبوله اجلامعي 
بعد عناء، ورحل تاركًا مقعده ينعيه! 

 عامر موؤيد

املح���اولت  اىل  الطلب���ة  يلتف���ت  مل 
املتك���ررة من قب���ل ال�سلط���ة لإجبارهم 
فه���م  اإ�سرابه���م،  وف���ك  ال���دوام  عل���ى 
امل�س���ريات  يف  ال�ستم���رار  يثبت���ون 
الطابي���ة كل يوم احد. ومع الدعوات 
املتكررة لن تكون تظاهرة يوم ام�س 
الحد كب���رية، هب الط���اب وخرجوا 
يف معظ���م املحافظ���ات العراقي���ة. يف 
بغ���داد ومع حل���ول ال�ساع���ة الواحدة 
ظه���را تقريبا امتاأت �ساح���ة التحرير 
�سع���ارات  حمل���وا  الذي���ن  بالط���اب 
"بالروح  دوام"،  ماك���و  "ماك���و وطن 
بال���دم نفديك يا �سهي���د"  كذلك مطالب 
الطلب���ة هذه امل���رة ركزت عل���ى اأهمية 
اختيار �سخ�سية كف���وءة تكون قادرة 
عل���ى قيادة البلد نحو ب���ر الأمان. مثل 
ه���ذه املطالب الت���ي رفع���ت يف �ساحة 
التحري���ر، توؤك���د ان الطلب���ة راف�سون 
لفك���رة اختي���ار رئي����س وزراء ياأت���ي 

م���ن قب���ل الكت���ل املتحا�س�س���ة. لين���ا 
عل���ي م���ن بغ���داد تق���ول  يف ت�سري���ح 
ل�"الحتج���اج" ان التح�سي���د الطابي 
كان مميزا ومثل كل ا�سبوع، فالأعداد 
يف تزاي���د وامل�س���ريات غط���ت �ساح���ة 
التحرير.  وا�سافت علي ان "اكرث من 
م�س���رية طابية دخلت �ساحة التحرير 
بع�سه���ا م���ن اجلامع���ات و�س���ول اىل 
ال�ساحة واأخريات من �ساحة الأندل�س 

وحتى التحرير"0
وبين���ت ان "الطاب م�سممني على ان 
ي�ستمر اإ�سرابهم حتى حتقيق املطالب 
وابتع���اد الأحزاب عن طرح املر�سحني 
جامع���ة  م�س���رية  الكفوئ���ني"0  غ���ري 
بغداد كانت الكرب وب���داأ التجمع فيها 
اىل وقت حم���دد ومن ثم �س���ار الطلبة 
�س���وب �ساح���ة التحري���ر.  يف جامعة 
مي�س���ان تكف���ل املعت�سم���ون يف خيمة 
طلب���ة مي�سان بتنظي���م  مهرجان يخلد 

�سهداء ثورة ت�سرين.
احلفل ت�سمن ق���راءات �سعرية ا�سافة 

اىل قراءة من�سورات لعدد من ال�سهداء 
الذين �سقطوا يف الثورة. الطاب يف 
م�ساركته���م باملهرجان اأو�سلوا ر�سالة 
ول  الطاب���ي  ال�س���راب  با�ستم���رار 
ني���ة لف�سه ال بتحقي���ق املطالب كافة. 
وا�س���ل  كذل���ك  كرب���اء  حمافظ���ة  يف 
املتظاهرون من الطلبة  العت�سام يف 
اخليم ورفعوا �سعارات عدة منها عدم 
العودة اىل ال���دوام. طلبة كرباء كان 
موقفه���م وا�سحا من خال م���ا رفعوا 
بان اي نية للع���ودة اىل اجلامعات او 
املدار����س مرفو�سة من قب���ل اجلميع.  
متظاهرو النا�سرية من الطلبة رفعوا 
�سع���ارات "�سح���وة ط���اب ل �سيا�سة 
ول احزاب" كذلك �سمموا على البقاء 
يف �سوح الحتجاجات. ويقول حممد 
رحيم-طالب يف مي�سان ل�"الحتجاج" 
ان "الط���اب  قرروا امل�سي باإ�سرابهم 
الطاب���ي وعدم الع���ودة حلني حتقيق 
"التح�سي���د  ان  وب���ني  املطال���ب"0 
الطابي يب���داأ بعد نهاي���ة كل تظاهرة 
لغر�س ال�ستع���داد مل�س���رية الأ�سبوع 
املقبل وقدوم اكرب ع���دد من الطلبة"0 
�ستك���ون  املقب���ل  "الأ�سب���وع  ان  وزاد 
تظاهرة اخرى للطلبة ويف يوم الحد 
اي�س���ا تاأكيدًا على ا�ستم���رار اإ�سرابنا 
عن ال���دوام"0 يف جامع���ة املثنى اأقام 
الط���اب مهرجان���ا لدع���م التظاه���رات 
و�سارك به غالبي���ة الطلبة من ال�سباب 
اغل���ب  اىل  وبالنظ���ر  والبن���ات. 
املحافظ���ات الت���ي ا�س���رب طلبتها عن 
الدوام ف���ان الأ�ساتذة �سري���ان اأ�سا�س 
يف ه���ذه الإ�سرابات حي���ث ي�ساركون 

يف امل�سريات املنظمة  لطلبتهم.

 متابعة الحتجاج 

�سهد عام 2019 الكثري من 
الأحداث وتراجعًا يف حقوق 

الإن�سان واغتيالت وعمليات 
اختطاف اأودت بحياة مئات 

الن�سطاء معظمهم من ال�سباب.
كما �سهد العام ت�ساعداً يف 

الحتجاجات التي اندلعت يف 
الأول من اأكتوبر/ ت�سرين، 

وقام حمتجون بقطع الطرق 
واإحراق بع�س املباين العائدة 
لالأحزاب ال�سيا�سية احلاكمة.

و�سكل���ت ا�ستقالة رئي�س ال���وزراء عادل عبد 
امله���دي واحدة من اأبرز الأحداث لهذا العام، 
حي���ث دفع���ت الب���اد لدخوله���ا يف الف���راغ 

الد�ستوري احلايل.
يقول اخلب���ري القانوين حازم اأم���ني اإن هذا 
الع���ام "ك�س���ف تفا�سي���ل عن حقائ���ق كثرية 
ه���ذا  يعطين���ا  اأن  وميك���ن  خافي���ة،  كان���ت 
م���ربرات مقنعة عن رف�س ال�س���ارع العراقي 
املتمث���ل باملتظاهري���ن ل�سخ�سي���ات حتظ���ى 
بقب���ول الكت���ل الربملاني���ة املختلف���ة لت�سكيل 

احلكومة".
وو�س���ف الحتجاجات املندلع���ة اأواخر هذا 
الع���ام باأنها "الأكرث خط���ورة، ومن ال�سعب 
اإيقافه���ا، اإذ ي�سّر املتظاه���رون على التغيري 

والإ�ساح".

وقال اأمني "ل���و حاولت اليوم �سوؤال اأحدهم 
ع���ن ال���ذي يح���دث �سيخ���ربك -اأنن���ا يف كل 
احلالت �سُنقتل، لذا فم���ن الأف�سل الت�سدي 
واملقاومة- اإذ مل ت���راِع احلكومات املتعاقبة 
املماطل���ة  عل���ى  و�س���ربه  ال�سع���ب  حتّم���ل 
طيل���ة  بالإ�س���اح  لوعوده���ا  والت�سوي���ف 

ال�سنوات ال�سابقة".
واأثار احلراك ال�سعب���ي تفا�سيل ك�سفت عن 
ا�ستح���واذ الأح���زاب ال�سيا�سية عل���ى الباد 
مب�سان���دة اإي���ران، ح�سبم���ا يق���ول النا�س���ط 

املدين توفيق احل�سني.
التنب���وؤ  حالي���ًا  ال�سع���ب  "م���ن  واأ�س���اف 
مب�سرين���ا، لكنن���ا نعل���م اأنن���ا فقدن���ا الثق���ة 

بالكتل ال�سيا�سية والأحزاب الدينية، ب�سبب 
اجلرائ���م الكثرية التي ارتكبته���ا م�ساحلهم 
بحقنا، بداي���ة من و�سع الد�ست���ور العراقي 
الذي �سوتنا عليه، م���رورًا باأزمة الطائفية، 
الإرهابي���ة  بالتفج���ريات  انته���اء  ولي����س 
وجرمية )�سبايكر( وال�سماح بدخول داع�س 

ودمار املدن والقتل والت�سريد وغري ذلك".
وتاب���ع قائ���ا  اإن "ال�سع���ب و�س���ل مرحل���ة 
الاعودة، والدليل اأن كل اإعانات احلكومة 
وقراراته���ا يف توظي���ف العاطلني عن العمل 
لتهدئ���ة الحتجاجات، جاءت ب���ردود اأفعال 
�ساخ���رة وغ���ري مبالي���ة واتهام���ات ب���اأن من 
املقرب���ني  م���ن  �سيك���ون  بتوظيف���ه  �ستق���وم 

لأحزابها وجماعتها".
يقول ريا�س الزيادي، وهو اأكادميي متقاعد 
العدالة  بغياب  ن�سعر  �سن���وات ونحن  "منذ 
للكت���ل ال�سيا�سي���ة احلاكم���ة للع���راق، وكن���ا 
نخ�س���ى البوح علنًا بذل���ك ب�سبب الت�سفيات 
اجل�سدية والغتيالت، ولكن �سجاعة �سباب 
التظاه���رات كانت مث���ل �سربة عل���ى الراأ�س 
جعلتنا ن�ستفيق م���ن وهم ال�سكوت، ودفعنا 
عنادهم على التغيري اإىل ال�ستمرار معهم".

ول ي�ستغ���رب ريا�س الإهمال املبالغ فيه من 
احلكومة م���ع مقتل واختط���اف املتظاهرين 
والن�سط���اء، ويرى اأن احلكوم���ة قبل تاريخ 
ان���دلع التظاه���رات مل تهتم ع���رب ال�سنوات 
املا�سي���ة بحم���ات القت���ل والغتي���ال الت���ي 
واجهها الف���رد العراقي، وكانت ت�سكت عنها 

دون تنفيذ القانون والعدالة.
يف  امل�سارك���ني  م���ن  وه���و  عام���ر،  ويق���ول 
التظاهرات: "مل نر اأو ن�سمع منذ عام 2003 
حماكمة واح���دة حقيقية وعادلة �سد كل من 
اأ�سدرت احلكومة بحقهم اأوامر قب�س، واأنه 
اأ�سبه ما يكون بالكام الفارغ الذي ل يجدي 

نفعًا".
ويرى اأن احلكومة واأحزابها ال�سيا�سية "ل 
متل���ك ولي�س لديه���ا �سوى الوع���ود الكاذبة، 
بب�ساطة لأن ما يريده ال�سعب منهم ل ميكنهم 

حتقيقه حيث يتعار�س مع م�ساحلهم".
احلكوم���ة  تدع���وه  م���ا  اأن  عام���ر  ويعت���رب 
العراقية "اإجن���ازات" كان "تدمريًا لل�سعب، 
مث���ل اإغ���اق املعام���ل وامل�سان���ع، وافتت���اح 
الكثري من اجلامعات واملدار�س الأهلية التي 
خّرب���ت التعلي���م، واإيق���اف الزراع���ة املحلية 
لإنعا�س جت���ارة املواد الغذائي���ة والزراعية 
من اخلارج وتعطيل فر����س العمل، و�سرقة 

النفط وتهريبه وغري ذلك".
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