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قتلى وجرحى من املتظاهرين وت�صاعد ّ
حدة االحتجاجات ال�شعبية
ت�ص��اعدت وترية املناو�ش��ات ب�ين املتظاهرين يف بغ��داد واملحافظ��ات اجلنوبية ،والأمن الذي ا�س��تخدم
الر�ص��ا�ص احل��ي وقنابل الغ��از لتفريقهم ،ما ت�س��بب ب�س��قوط �ض��حايا ،بينما قتل عدد م��ن متظاهري
الب�ص��رة بينهم نا�شطة و�أ�ص��يب �آخرون بنريان جمهولني هاجموهم بعد منت�صف ليل الثالثاء .ورغم
الظروف اجلوية ال�سيئة� ،إال �أن املحتجني و�سعوا من نطاق حتركهم ال�شعبي داخل العا�صمة.

 متابعة االحتجاج
وف�شل ��ت ق ��وات الأم ��ن� ،صب ��اح ام� ��س
الأربع ��اء ،مبحاوالت فت ��ح طريق حممد
القا�س ��م وال ��ذي يقطع ��ه املتظاهرون منذ
عدّة �أيام.
وحاولت قوات الأمن تفريق املتظاهرين
امل�سيطري ��ن عل ��ى الطري ��ق ،ع�ب�ر �إطالق
الر�صا�ص الكثي ��ف عليهم ،وقنابل الغاز،
م ��ا ت�سبب ب�سق ��وط �أكرث م ��ن  9م�صابني
غالبيته ��م بح ��االت اختن ��اق نقل ��وا عل ��ى

�أثرها اىل م�ست�شفى قريب.
وت�شهد منطقة الكيالين و�ساحة الطريان
القريبت ��ان م ��ن طري ��ق حمم ��د القا�س ��م
ا�ضطراب� � ًا �إثر حم ��اوالت القوات الأمنية
تفريقه ��م بالق ��وة ،كما قط ��ع املتظاهرون
�شارع فل�سط�ي�ن القريب من طريق حممد
القا�سم ،باجتاه منطقة النه�ضة.
وجت� �دّدت عملي ��ات الك ��ر والف ��ر ب�ي�ن
متظاه ��ري منطق ��ة ال ��دورة جنوب ��ي
بغ ��داد ،والتي �شه ��دت طيل ��ة الليل حتى
�ساع ��ات الفج ��ر ،مناو�شات ب�ي�ن عنا�صر

الأم ��ن واملتظاهري ��ن ،وحم ��اوالت
لتفريقه ��م .وانت�ش ��ر عنا�ص ��ر الأم ��ن يف
الأزق ��ة وال�شوارع حماول�ي�ن منع خروج
املتظاهرين.
وتدفق املئات من �أبن ��اء املنطقة �صباح ًا،
نحو ج�سر امليكانيك يف املنطقة وقطعوه
ب�إط ��ارات حمرتق ��ة ،بينم ��ا يطل ��ق الأمن
قنابل الغاز باجتاههم.
ويف كرب�ل�اء� ،أطل ��ق عنا�ص ��ر الأم ��ن
الر�صا�ص احلي عل ��ى املتظاهرين الذين
يغلق ��ون الدوائ ��ر ال�ستم ��رار الإ�ض ��راب

وجد نف�سه يف قب�ضة مكافحة ال�شغب..

هذه ق�صة املتظاهر الذي غزت �صورته
�صفحات التوا�صل
 متابعة االحتجاج
بع ��د �أن �أثار تفاع ًال كبري ًا على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،ك�شف ال�ش ��اب "�سيف احلجيمي"
عن ق�ص ��ة �صورته الت ��ي جرى تداوله ��ا ب�شكل
الف ��ت خ�ل�ال ال�ساع ��ات املا�ضي ��ة ،حي ��ث ظه ��ر
وه ��و يتن ��اول بقايا طع ��ام عنا�ص ��ر �أمن خالل
االحتجاجات على طريق حممد القا�سم.
وحت ��دث احلجيمي ،وهو �شاب م ��ن الديوانية
قاتل يف �صفوف احل�شد ال�شعبي قبل �أن ين�ضم
�إىل احتجاج ��ات �ساح ��ة التحري ��ر يف بغ ��داد،
حتدث عن تفا�صيل احلادثة التي �سبقت التقاط
ال�صورة.
وق ��ال يف مقط ��ع م�ص ��ور تابعت ��ه (االحتجاج)
ام� ��س االربع ��اء "طاردتن ��ا ق ��وات مكافح ��ة
ال�شغب على �سريع حممد القا�سم ،ورمت علينا
القنابل الدخاني ��ة ،واثناء هربنا ر�أيت منت�سب ًا
يرم ��ي كي�س� � ًا على اجل�س ��ر ،ظننت �أن ��ه يحاول
تفجريه"!.
و�أ�ضاف" ،توجه ��ت �إىل الكي�س وقمت بفتحه،
وكانت بداخله بقايا طعام" .وتعاطف مدونون
ونا�شط ��ون ومواطن ��ون م ��ع ال�ص ��ورة ،الت ��ي
انت�ش ��رت عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع ،والت ��ي �أظهرت
ال�شاب وهو من�شغ ��ل بتناول الطعام ،فيما كان
رفاق ��ه يهمون بالهرب على وق ��ع مطاردتهم من
قبل قوات مكافحة ال�شغب.

العام ،ومت ت�سجيل عدّة �إ�صابات.
و�شهدت حمافظة ذي قار ومركزها مدينة
النا�صرية ،تظاهرات ومناو�شات تخللها
�إطالق نار من قب ��ل الأمن ،الذين حاولوا
فت ��ح الطرق الت ��ي يقطعه ��ا املتظاهرون،
ومنه ��ا طريق الكوت املقط ��وع منذ ثالثة
�أي ��ام ،كم ��ا ق�ض ��ى املئ ��ات ليلته ��م الثانية
على الطري ��ق الدويل الراب ��ط بني بغداد
والب�ص ��رة ،ون�صب ��وا �س ��رادق جدي ��دة
علي ��ه .كم ��ا ي�ستم ��ر حمتج ��و حمافظ ��ة
القاد�سي ��ة ومركزه ��ا مدين ��ة الديواني ��ة

بقط ��ع الطري ��ق ال ��ذي يرب ��ط املحافظ ��ة
مبحافظ ��ة النجف ،ف�ضال عن قطع العديد
من الطرق الفرعية الأخرى .وطيلة الليل
وحت ��ى ال�صباح� ،شه ��دت حمافظة املثنى
ومركزه ��ا مدين ��ة ال�سم ��اوة ،تظاه ��رات
غا�ضب ��ة وحرق� � ًا للإط ��ارات عل ��ى الطرق
واجل�س ��ور احليوية ،و�سط �إطالق قنابل
الغاز من قبل عنا�صر الأمن.
ويف العم ��ارة والك ��وت ّ
غط ��ت �سح ��ب
الدخ ��ان �سماء املدينة ،من ج ��راء �إحراق
الإطارات وقطع الط ��رق ،مع قنابل الغاز

التي ي�ستخدمها عنا�صر الأمن ،ومت عزل
�أغل ��ب املناط ��ق ع ��ن بع�ضه ��ا بالإطارات
املحروقة.
وج ��اء الت�صعيد عقب انته ��اء املهلة التي
منحه ��ا املحتج ��ون لأح ��زاب ال�سلط ��ة
يف الع ��راق م ��ن �أج ��ل تنفي ��ذ مطالبه ��م
الت ��ي خرج ��وا من �أجله ��ا من ��ذ الأول من
�أكتوبر املا�ض ��ي ،من قبيل ت�أليف حكومة
كفاءات قادرة على �إنعا�ش اقت�صاد البالد
املتده ��ور ومكافح ��ة الف�س ��اد .يف ذات
ال�سي ��اق ،ال ت ��زال �أزم ��ة ت�شكي ��ل حكومة

عراقية جديدة ع�صية على احلل وتراوح
مكانه ��ا ،فيما ي�سود ا�ستي ��اء �شعبي عارم
من عملية الت�أخ�ي�ر ،يف اختيار �شخ�صية
تن�سج ��م ورغب ��ات احل ��راك ال�شعب ��ي يف
�ساح ��ات التظاهر .وفيما ال�شارع ي�ضغط
يف �سبي ��ل اختي ��ار حكوم ��ة م�ستقل ��ة ،ال
تت�ضم ��ن وجوه ��ا �سابقة وغ�ي�ر مرتبطة
ب�أجندات �إيراني ��ة ،ت�سعى قوى �سيا�سية
لإع ��ادة �إنت ��اج نف�سها من �أج ��ل البقاء يف
ال�سلطة ،بتقدمي امل�صالح ال�شخ�صية على
م�صلحة الوطن.

"وداعً ا راعية الأيتام"..

نا�شطو االحتجاجات ينعون "�أم جنات" :انتظروا الب�صرة

"مركبات املوت" الرباعية من جديد ..و�ضابط يروي تفا�صيل اغتيالها

 متابعة االحتجاج
نعى نا�شطون عراقيون عرب مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،النا�شط ��ة املدنية ،جن ��ان ماذي
ال�شحم ��اين ،املعروف ��ة ب� �ـ"�أم جن ��ات" ،التي
قتل ��ت م�س ��اء ام�س االول الثالث ��اء  21كانون
الثاين/يناير �إثر هجوم م�سلح ،و�سط مدينة
الب�صرة.
�أ�صيب ��ت "�أم جنات" ،بعدة طلقات يف منطقة
ال�صدر والبطن ،وفق �شهود عيان ،كانوا �إىل
جانبها حلظة الهج ��وم امل�سلح الذي تعر�ضت
ل ��ه برفق ��ة امل�سعف ��ة فاطم ��ة عل ��ي ،وع ��دد من
املتظاهري ��ن م ��ن قبل جمهول�ي�ن ،ونقلت على
�إثره ��ا �إىل م�ست�شفى الفيحاء و�سط الب�صرة،
وهي مفارقة للحياة ،مع �إ�صابة زميلتها و10
متظاهرين �آخرين بجروح متفاوتة.
من جانبه ��ا نقلت وكالة ال�صحاف ��ة الفرن�سية
عن �ضاب ��ط يف �شرطة الب�ص ��رة ،قوله "قتلت
النا�شط ��ة املدني ��ة جن ��ات م ��اذي ( 49عام� � ًا)،
بهج ��وم �شنه م�سلحون جمهول ��ون ي�ستقلون
�سي ��ارة رباعي ��ة الدف ��ع ،و�أ�صي ��ب خم�س ��ة
�أ�شخا� ��ص �آخري ��ن �أي�ض� � ًا ،بينه ��م نا�شط ��ة
بجروح بالغة".
وب�ي�ن التقري ��ر� ،أن "الهج ��وم وق ��ع قبي ��ل
منت�ص ��ف ليل الثالثاء الأربع ��اء ،و�أكد م�صدر
طب ��ي يف دائ ��رة الط ��ب الع ��ديل يف الب�صرة
تلق ��ي جث ��ة النا�شطة التي فارق ��ت احلياة �إثر
�إ�صابتها بالر�صا�ص".

وتاب ��ع" ،تعر� ��ض ه� ��ؤالء ،وه ��م متظاهرون
ونا�شطون يقدمون خدمات طبية و�إ�سعافات
�أولي ��ة للمتظاهري ��ن ،للهج ��وم يف طري ��ق
عودتهم من �ساحة االحتجاجات".
و�أردف التقري ��ر "ي�أت ��ي احل ��ادث بع ��د مقتل
�أربعة متظاهرين خالل اليومني املا�ضيني يف
بغداد ،وفقا مل�صادر �أمنية وطبية".
يف ح�ي�ن ق ��ال �أح ��د املقربني م ��ن الراحل ��ة �إن
"ال�شحماين ،كانت نا�شطة مدنية ب�صراوية،

تعم ��ل على رعاي ��ة الأيت ��ام ،وتعلي ��م الأرامل
فن ��ون اخلياطة واحلالق ��ة والطبخ والأعمال
اليدوية" ،م�شريًا �إىل �أنها "م�س�ؤولة عن عدة
عوائل متعففة يف الب�صرة ،وكافلة لـ 500يتيم
جتم ��ع لهم التربع ��ات وامل�ساع ��دات �شهريًا".
وي�ضيف املق ��رب منها� ،أنها "كانت تعمل على
جتميع الأث ��اث امل�ستعمل ،واملالب�س ،وتطبخ
يف منزله ��ا من �أجل توزيع كل تلك احلاجيات
على العوائل الت ��ي كانت راعية لهم" ،وا�ص ًفا

�إياه ��ا "ام ��ر�أة ب�ألف رج ��ل �أفن ��ت حياتها يف
م�ساعدة املحتاجني دون �أن تتزوج".
وقب ��ل حلظ ��ات مقتله ��ا ،ي ��روي املق ��رب �أنها
"كان ��ت جته ��ز �شا�ش ��ة تلفاز وفر� ��ش منزلية
ومالب� ��س �شتائي ��ة لعائل ��ة طلب ��ت امل�ساع ��دة
منه ��ا" ،م�ش�ي ً�را �إىل �أنها "من ��ذ بداية احلراك
ال�شعبي يف مطل ��ع ت�شرين الأول ،وهي تقود
التظاه ��رات الن�سوي ��ة ،وتق ��دم امل�ساع ��دات
والدعم اللوج�ستي للمتظاهرين يف حمافظة
الب�ص ��رة" ،م�ؤك� �دًا �أنه ��ا "كان ��ت ح�ي�ن ت�سمع
بنب� ��أ ا�ست�شهاد متظاهر ،تعل ��ق قائلة (هنياله
اللي يروح �شهي ��د)" ،وهي ذات العبارة التي
كررتها قبل حلظات من الهجوم امل�سلح.
و�ش َي ��ع الآالف مع �ساعات الفج ��ر الأوىل 22
كان ��ون الثاين/يناي ��ر ،جثم ��ان ال�شحم ��اين،
يف �ساح ��ة البحري ��ة و�سط الب�ص ��رة ،لتن�ضم
النا�شط ��ة "�أم جن ��ات"� ،إىل قائم ��ة مفتوح ��ة
م ��ن ال�ضحاي ��ا بلغ ��ت �أك�ث�ر م ��ن � 21ألف بني
قتي ��ل وجري ��ح منذ انط�ل�اق اجلول ��ة الثانية
م ��ن االحتجاج ��ات العراقي ��ة يف  25ت�شري ��ن
الأول�/أكتوب ��ر املا�ضي ،وف ��ق الأمم املتحدة
ومنظمات دولية وحملية.
وعل ��ى �إث ��ر مقتله ��ا� ،أطل ��ق النا�شط ��ون
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة و�س ��م "ها�شت ��اك"
#انتظروا_الب�صرة ،على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ،دون �أن يك�شف ��وا ع ��ن م�ضمونه
وعن اخلطوات الت�صعيدية التي �سيتبعونها
ردًا على الهجوم امل�سلح.
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حتت ُن�صب
جواد �سليم
� سعد �سلوم
قال ��ت يل زميلتي "�إنه على قي ��د احلياة �..أو
ك�أنه يتح ��رك �أو يتكلم" .كنا ق ��د رفعنا الفتة
تطالب بـ"�إ�ص�ل�اح النظام" حتته متام ًا ،ومل
يكن يخط ��ر على بالنا �أن نت�أمل بعمق القطع
الـ 14م ��ن امل�صبوبات الربونزي ��ة املنف�صلة
التي يتكون منها والتي حتكي ق�صة العراق
منذ بدء التاريخ.
ت�أمل ��ت ه ��ذا الن�ص ��ب ال ��ذي �شي ��ده النحات
الراحل"ج ��واد �سلي ��م" وك�أين منج ��ذب ل ��ه
متام� � ًا و�أ�س�ي�ر ًا ل�سح ��ره الق ��دمي .كان ق ��د
ب ��د�أ يت� ��آكل بفع ��ل العوامل اجلوي ��ة ودوي
االنفج ��ارات اليومية يف بغ ��داد ،ولكنه الآن
بدا كمن ا�ستيقظ بعد �سبات طويل.
كان �أ�شب ��ه بقطع ��ة فنية منقطع ��ة عن الزمان
وامل ��كان� ،أو ك�أن ��ه جمموع ��ة رم ��وز �أ�س ��يء
ا�ستخدامه ��ا �أو تف�سريه ��ا من قب ��ل الأنظمة
ال�سيا�سي ��ة املتعاقبة ،وعلى ح ��د تعبري فيان
"ك�أن هذه الرموز انتظرت طوال هذه املدة
لكي تكت�سب معنى جديد ًا مع اجلماهري التي
حتت�شد حتتها وتعيد تف�سريها".
كنت اتنقل بني املتظاهرين املحت�شدين حتت
هذا الن�ص ��ب و�أنا ا�ستمع ب�شغف اىل �شروح
"نعمان منى" وهو مهند�س معماري مقيم يف
بريطانيا ،عاد للعا�صمة لكي ي�شارك ال�شباب
"ن�شوته ��م ببع ��ث احلياة يف ه ��ذا الن�صب
اخلال ��د" ..هن ��اك احتف ��ال �آخ ��ر يع�ب�ر ع ��ن
مواجهة جديدة بني جماهري تتوق للإ�صالح
وحكوم ��ة تراق ��ب الأمور بح ��ذر ،ويف وقت
كان في ��ه املتظاه ��رون ي�صيغ ��ون ال�شعارات
ويتبادل ��ون الر�سائ ��ل يف املوباي�ل�ات
ويح�شدون للتظاهرة على �صفحات الـ"في�س
بوك" كانت فرق ع�سكرية ووحدات مكافحة
ال�شغب وال�شرطة الوطنية وبع�ض مديريات
وزارة الداخلية من �شرط ��ة النجدة واملرور
تت�أهب �أي�ض ًا بقوة مل ن�شهدها من قبل وك�أنها
�ستواجه عدو ًا ينتظر خارج �أ�سوار املدينة.
كان ال�شب ��اب الثائر ي�شكل ��ون "�أمة ديجتال"
ال تع�ت�رف باحل ��دود ال�سيا�سي ��ة وال ت�صنف
مواطنيه ��ا على �أ�سا� ��س الدي ��ن �أو العرق �أو
الطائفية ،وكان باالم ��كان االنتماء والتخلي
ع ��ن هويته ��ا بنف� ��س الب�ساط ��ة ،وانت�ص ��ب
ن�ص ��ب احلري ��ة و�سط امل�شه ��د مبثابة "كعبة
افرتا�ضي ��ة" يح ��ج اليها �شب ��اب الفي�س بوك
لكي ينالوا ثواب الدخول يف جنة التغيري.
كان لأم ��ة الديجت ��ال عبادته ��ا الـ"م ��ا بع ��د
حداثية" ،وبرغ ��م كل �شيء ت�ضمنت طقو�س ًا
تقليدي ��ة مثل امل�ش ��ي اىل �أماك ��ن التظاهرة،
وم ��ا يفعل ��ه املتظاه ��رون بنف� ��س احلما� ��س
وامل�شاع ��ر النقي ��ة� ،أ�ش ��ار ب�أ�صبع ��ه ب�إجت ��اه
�ساح ��ة التحري ��ر "هن ��اك مكانن ��ا املقد� ��س"،
وبالفع ��ل كان ��ت ال�ساح ��ة تغ� ��ص بالزائرين
م ��ن الذين قطعوا ع�شرات الكيلومرتات لكي
يرفعوا �شعاراتهم يف �شكل دعوات للحكومة
وينفتح ��وا برموزه ��م التعبريي ��ة على ح�س
ث ��وري عال ،ون�شوة �أقل ما يق ��ال عنها ب�أنها
ديني ��ة ،واحتفا�ؤه ��م الع ��ايل ب�أيقوناته ��م
ال�شبابي ��ة م ��ن املعتقل�ي�ن ،مب ��ا ي�شب ��ه الوله
الروحي ب�شخ�صيات القدي�سني.
�إن �أي تفك�ي�ر يف نتائ ��ج لالحتجاج ��ات يف
العراق ال يتمخ�ض عن ت�سريع م�شروع بناء
الدولة� ،أو دفع التي ��ارات ال�سيا�سية احلالية
باجت ��اه ه ��ذا امل�شروع �س ��وف ل ��ن تثمر عن
نتائج حقيقة .فاال�صالح املن�شود هو �إ�صالح
يتمحور ح ��ول م�شروع بن ��اء "دولة مدنية"
غائب ��ة عن �سل ��وك النخ ��ب ال�سيا�سي ��ة ،و�إن
كانت حا�ضرة ح�ب�ر ًا على ورق يف براجمهم
ال�سيا�سي ��ة وخطبه ��م الإعالمي ��ة .وجادل ��ت
النخب ال�سيا�سية يف العراق ب�أنها قد جاءت
ع ��ن طري ��ق االنتخاب ��ات ،وم ��ن ث ��م ف�أنها ال
ميك ��ن �أن تقارن باالنظم ��ة الوراثية العربية
الت ��ي تفتقر اىل تطبيق الآليات الدميقراطية
"نح ��ن ل�سنا تون� ��س �أو م�صر" .كانت هذه
العب ��ارة التي ت�ؤكد عل ��ى خ�صو�صية وهمية
ق ��د تك ��ررت يف خط ��ب الكث�ي�ر م ��ن الزعماء
الع ��رب وك�أن الث ��ورة يف تون� ��س �أو م�ص ��ر
مر� ��ض من ن ��وع م ��ا .غري �أنن ��ا ال ميك ��ن �أن
نخت�صر الدميقراطية بو�صفها �آليات فح�سب
بل هي� :آليات وقيم وم�ؤ�س�سات.

حكايات من �ساحات االحتجاج

انتفا�ضة ت�شرين ت�صنع "المواكب الوطنية"!
 زيا وليد

انتهت التظاهرات التي
بد�أت في الأول من ت�شرين
الأول 2019في �أقل من �أ�سبوع،
بعد عمليات القتل والقن�ص
التي طالت المتظاهرين.
وحدّ د المتظاهرون الخام�س
والع�شرين من ذات ال�شهر نف�سه
موعداً ال�ستئناف التظاهرات،
حال انتهاء مرا�سم الزيارة
الأربعينية .وفي الزيارة
المذكورة� ،شهدت المواكب
الح�سينية وم�سيرات الزائرين
رفع الأعالم العراقية ب�صورة
مميزة ،بالإ�ضافة �إلى �صور
ال�شهداء ،وترديد ال�شعارات
الوطنية ،وهتافات والفتات
�ضد الف�ساد والظلم.

ع ��اد املتظاه ��رون بع ��د انتهاء الزي ��ارة �إىل
احتجاجاته ��م يف ال�شوارع ،و�شهدت الأيام
الأوىل عمليات عن ��ف كبرية يف املحافظات
اجلنوبي ��ةّ ،
ونظم ��ت حمافظ ��ات النج ��ف
وكربالء والديواني ��ة والنا�صرية ومي�سان
اعت�صامات �سلمي ��ةّ .
ونظم متظاهرو بغداد
يف ذات الوق ��ت ،اعت�صام� � ًا له ��م �سرعان ما
تو�س ��ع �إىل �أكرث من خيم ��ة ،و�أعطى الزخم
املطل ��وب للمتظاهري ��ن ليتواف ��دوا من ��ذ
ال�صب ��اح حتى �ساع ��ات مت�أخرة م ��ن الليل،
بوج ��ود رمزي ��ة "مركزي ��ة" له ��م يف �ساحة
التحرير.
م ��ر يوم على التظاهرات ،ليبد�أ البغداديون
بنق ��ل الأطعم ��ة والأ�شرب ��ة �إىل �ساح ��ة
االحتجاج .مركبات خمتلفة حتمل تلك املواد
�إىل �ساح ��ة التحرير ،وتت ��وزع على اخليام
اجلدي ��دة املوج ��ودة ق ��رب ن�ص ��ب احلري ��ة
و�شارع ال�سعدون و�ساحة الطريان ،ومنها
اىل املعت�صمني يف املطعم الرتكي واحلاجز

الأول للج�س ��ر اجلمه ��وري ،و�أ�سفل ��ه عل ��ى
جرف النهر ،ف�ض ًال عن املتجولني يف �ساحة
االحتج ��اج ،م ��ع تو�س ��ع رقع ��ة التم ��دد �إىل
ج�سر ال�سنك ،وج�سر الأحرار الحق ًا.
ي�شب ��ه امل�شهد �إىل حد كبري �أجواء الزيارات
الديني ��ة ،حيث ينق�س ��م النا�س ب�ي�ن متربع
باملال ومت�ب�رع بالنقل ومت�ب�رع بالتوزيع،
وح�شود تعرث على ما ت�شتهيه من ماءٍ وطعام
وفواك ��ه وحلوي ��ات وكمام ��ات و"بيب�سي"
للوقاية من الغاز امل�سيل الدموع.
ب ��د�أ منظمو اخلي ��ام باالعتم ��اد على جهود
ذاتي ��ة م ��ن خ�ل�ال االت�ص ��ال ب�أ�صدقائه ��م
ومعارفه ��م م ��ن �أج ��ل توف�ي�ر امل�ستلزم ��ات
الرئي�س ��ة ،كاملي ��اه والطع ��ام وال ��دواء وما
يتعل ��ق باملبي ��ت داخ ��ل اخلي ��ام .كان ذل ��ك
يف الي ��وم الت ��ايل للتظاه ��رات ،قب ��ل �أن
يت�صاع ��د ن�س ��ق االحتجاج ��ات ،وي�ص ��ل
�صوت االعت�صام �إىل كل العائالت العراقية
الت ��ي بذل ��ت جه ��ود ًا ملحوظ ��ة ب�إدامة زخم

التظاه ��رات ع�ب�ر الت�ب�رع بامل ��ال ،وطب ��خ
الطع ��ام داخل البيوت وتوزيعه على �شباب
ال�ساح ��ات� ،أو �شراء اجلاهز منه ونقله �إىل
املعت�صمني.
ويُالحظ املتج ��ول يف �ساحة التحرير عدد ًا
كبري ًا م ��ن مركبات احلمل جت ��وب ال�ساحة
حتمل خمتلف الأطعم ��ة و�صناديق الفاكهة
واملاء وامل�شروبات الغازية.
يق ��ول �أحم ��د العكيل ��ي� ،أح ��د منظم ��ي
االعت�صام ��ات� ،إن "املتربع�ي�ن ينق�سم ��ون
�إىل ع ��دة �أق�س ��ام ،منهم من ير�س ��ل الأموال
لن ��ا ل�ش ��راء احتياجاتنا ،ومنه ��م من ير�سل
الطعام واملي ��اه والبيب�سي والكمامات دون
�س�ؤالنا عنها ،ومنهم من ي�س�أل ع ّما نحتاجه
ليت ��م توفريه ،ف�ضلاً ع ��ن الأدوية واللوازم
الطبي ��ة الت ��ي تعال ��ج ح ��االت االختن ��اق
والإ�صاب ��ات غ�ي�ر املميت ��ة ،من قب ��ل الفرق
الطبية وامل�سعفني".
ي�شع ��ر العكيل ��ي بال�سع ��ادة مل ��ا تقدم ��ه

العائ�ل�ات العراقي ��ة ،ويتح ��دث ع ��ن فتيات
ربع ��ن بغ�س ��ل ثي ��اب املعت�صم�ي�ن كونهن
يت ّ
ال ي�ستطيع ��ن تقدمي �شيء �آخ ��ر .كما يُ�شري
العكيلي يف حديث ل� �ـ "االحتجاج"� ،إىل �أن
"بع�ض املتربعني من العائالت ال ي�ستطيع
الو�ص ��ول �إىل �ساح ��ة التحري ��ر ،كم ��ا �أنن ��ا
نواج ��ه �صعوب ��ة بالو�ص ��ول �إىل بيوته ��م
ل�صعوبة احلركة وخطورتها".
كاحلاالت الثورية التي ي�سود فيها الت�ضامن
ال�شعب ��ي� ،أب ��دى �أ�صح ��اب مطاع ��م وحمال
جتاري ��ة ومذاخر الأدوية ومطابع الالفتات
وال�شعارات تعاون ًا كب�ي�ر ًا مع املتظاهرين.
تبد�أ تخفي�ض ��ات الأ�سعار فور ًا حاملا يعرف
(�صاحب املال) �أن املواد التي يراد �شرا�ؤها
�ستذهب �إىل �ساح ��ات االحتجاج ،وبع�ضهم
ال ي�أخذ �س ��وى كلفة �إنتاج املادة دون �أرباح
منها.
يق ��ول العكيل ��يُ " :يق� �دّم �أ�صح ��اب املح ��ال
تعاون ًا كبري ًا مع املتظاهرين واملعت�صمني.
كذلك �أ�صحاب مركبات النقل التي ُت�ستخدم
جلل ��ب الب�ضائ ��ع �إىل ال�ساح ��ة ،و�أ�صح ��اب
مركب ��ات الأج ��رة الذي ��ن (يت�ساهل ��ون) مع
املتظاهري ��ن القادم�ي�ن �إىل �ساح ��ة التحرير
والعائدين منها".
ومن غري اجلدي ��د ،ذكر دور عجالت الـ "تك
ت ��ك" ،ال ��ذي ُكت ��ب عنه ��ا الكث�ي�ر ،يف النقل
املجاين امل�صابني واجلرحى واملتظاهرين،
و�أ�ضي ��ف الحق� � ًا نق ��ل امل ��واد والب�ضائ ��ع
للمعت�صمني.
وق ��د �أ�صبح املعت�صم ��ون يُجهزون �أنف�سهم
لإيج ��اد بدي � ٍ�ل ع ��ن الأطعمة اجلاه ��زة التي
ترده ��م م ��ن املواطنني� ،أو الت ��ي ي�شرتونها
ب�أم ��وال التربع ��ات .ويق ��ول (م.ج) �أح ��د
املعت�صم�ي�ن� ،إنه ��م يتجه ��ون نح ��و "طه ��ي
الطعام بوا�سطة قدور كبرية" .ولأجل ذلك،
ب ��ات املعت�صم ��ون يطلب ��ون م ��ن املتربعني
امل ��واد الغذائي ��ة غ�ي�ر املطبوخ ��ة ،كال ��رز
والفا�صولياء واللح ��وم احلمراء ،ليت�سنى
له ��م طهيه ��ا وتوزيعه ��ا عل ��ى املتظاهري ��ن
واملعت�صمني يف خمتلف املواقع.
ي ��رى (م.ج) " �أن "طبخ الطع ��ام يف �ساحة
التظاهر واالعت�صام �سيقلل الكلف املدفوعة
من �ش ��راء الطعام اجلاه ��ز ،ويوفر �إمكانية
لتوزي ��ع �أكرب عدد ممكن م ��ن الوجبات على
ال�شباب املتواجدين هنا". .

موجز �أنباء المدن الثائرة
• دياىل

حقوق الإن�سان تك�شف عن مقتل متظاهر

�أعلن مكتب مفو�ضية حقوق الإن�سان يف دياىل ،الأربعاء،
ع ��ن مقتل متظاهر بع ��د �إ�صابة بليغة نقل عل ��ى �أثرها �إىل
امل�ست�شفى ،ومن ثم تويف هناك.
وقال ��ت املفو�ضية ،يف بيان تلقت االحتجاج ن�سخة منه،
�إن “مكت ��ب املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان يف حمافظة
دي ��اىل ر�ص ��د واق ��ع التظاهرات الت ��ي انطلق ��ت يف مركز
املدينة وما رافقها من �أحداث”.
وبين ��ت� ،أن “فري ��ق املفو�ضي ��ة ر�ص ��د تظاه ��ر املئات من
املحتج�ي�ن �أمام جمل� ��س املحافظة ويف �ساح ��ة الفالحات
وجم�سر املف ��رق يف مركز املدينة ،ورفع ��وا �شعارات تدل
عل ��ى �سلمية تظاهراتهم وتطالب بتح�سني واقع اخلدمات
يف البلد والإ�سراع بت�شكيل حكومة م�ستقلة”.
و�أو�ضحت� ،أن “تظاهرة �أخرى ُر�صدت بالقرب من جم�سر
املف ��رق حيث �شهدت قطع ًا للطريق العام وحرق ًا للإطارات
وعملي ��ات ت�صادم ب�ي�ن املحتجني والق ��وات الأمنية ،التي
حاولت تفري ��ق املتظاهرين وفتح الطري ��ق ،مما �أدى اىل
�إ�صابات وحاالت اختناق بني املتظاهرين”.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن “فري ��ق املفو�ضي ��ة ر�صد تواج ��د ًا كثيف ًا
للقوات الأمنية ومكافحة ال�شغ ��ب يف �أماكن التظاهرات،
�إ�ضاف ��ة اىل ع ��دم تواج ��د منظمات املجتم ��ع املدين وفرق
الهالل الأحمر وعجالت الدفاع املدين واملفارز الطبية”.

وترية احتجاجاتهم ،رغم �سوء الظروف اجلوية وهطول
كميات كبرية من الأمطار.
و�أف ��اد �شه ��ود عي ��ان  ،ب� ��أن املتظاهري ��ن الغا�ضب�ي�ن يف
الديواني ��ة ا�ستمروا بقطعهم للطري ��ق ال�سريع القادم من
• الديوانية
بغ ��داد الذي مي ��ر باملحافظة ويرب ��ط مبحافظات جنوبية
المتظاهرون يرفعون وتيرة احتجاجاتهم اخرى.
ويقطعون طرق ًا رئي�سة
و�أ�ش ��ار �إىل �أن املتظاهري ��ن ا�ستخدم ��وا قواط ��ع حديدية
ً
�صغ�ي�رة كت ��ب عليه ��ا “الطري ��ق مغل ��ق �إكرام� �ا لدم ��اء
رف ��ع املتظاهرون يف حمافظ ��ة الديوانية�،أم�س االربعاء ،ال�شه ��داء” ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام الإطارات املحروقة �أ�سفل

و�أظه ��ر مقط ��ع فيدي ��و ح�صل ��ت علي ��ه االحتج ��اج �أم�س
االربع ��اء يبني اعتقال القوات الأمنية مل�سعفة كانت فوق
�أحد اجل�سور القريبة من �ساحات التظاهر.
وافاد مرا�س ��ل “االحتجاج” ب�أن الب�ص ��رة �سجلت �أي�ض ًا
�إ�صاب ��ة م�سعفت�ي�ن حت ��ى اللحظ ��ة ،بع ��د ارتف ��اع وت�ي�رة
الت�صعيد التي �أعقبت انتهاء “مهلة النا�صرية”.
وتاب ��ع� ،أن ��ه لغاي ��ة الآن �سجل ��ت الب�ص ��رة �إ�صاب ��ة 8
متظاهري ��ن م ��ن بينهم امل�سعفت�ي�ن ،اللتني �أ�صيبت ��ا �أثناء
تق ��دمي اال�سعاف ��ات الأولي ��ة جلرح ��ى االحتجاج ��ات يف
املحافظة.
�إىل ذلك تداول نا�شطون عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو ن�سبوه �إىل �إحدى امل�سعفات امل�صابات وهي
ترقد داخل امل�شفى ال�صابتها بخم�س اطالقات نارية �أثناء
االحتجاجات

• بابل

طلبة معت�صمون يتعر�ضون للده�س

تعر�ض طلبة معت�صمون يف جامعة بابل� ،أم�س االربعاء،
�إىل حادثة ده�س بوا�سطة عجلة مدنية �أ�صيب على �أثرها
طال ��ب معت�ص ��م ،وذل ��ك يف ظل تنام ��ي ت�صعي ��د احلركة
املج�سرات ،ب�سبب ا�شت ��داد كميات الأمطار ال�ساقطة على االحتجاجية التي ت�شهدها املحافظة.
و�أفاد نا�شطون ب�أن جمموعة من الطلبة املعت�صمني قرب
املحافظة.
جامعة باب ��ل تعر�ضوا اىل حماولة ده� ��س من قبل عجلة
• الب�صرة
م�سرع ��ة من ن ��وع ليف ��ان بي�ض ��اء ،بعدها دخل ��ت العجلة
ا�ستهداف الكوادر الطبية في التظاهرات
للجامع ��ة ،مبينا� ،أن احل ��ادث ت�سبب با�صاب ��ة طالب كان
�ضمن �صفوف املعت�صمني.
اعتقلت القوات الأمنية�،أم� ��س االربعاء� ،إحدى امل�سعفات وتابع ��وا� ،أن عملي ��ة �إغ�ل�اق غالبية الط ��رق واملج�سرات
الت ��ي تعم ��ل يف �إحدى املف ��ارز الطبية القريب ��ة من �سوح الرئي�س ��ة يف املحافظة م�ستم ��رة ،وبالتحديد منطقة باب
التظاهر يف حمافظة الب�صرة.
احل�سني ،التي حتوي غالبية الدوائر احلكومية.
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تزايد عمل ّيات قتل الن�شطاء في االحتجاجات العراق ّية لإرغامهم على االن�سحاب

باملك�شوف
 عالء ح�سن

 م�صطفى �سعدون يناير

�شهد ال�شهران الما�ضيان عمل ّيات
اغتيال كبيرة ووا�سعة للن�شطاء
في االحتجاجات العراق ّية،
و�سط عجز تامّ من قبل ال�سلطات
العراق ّية في الك�شف عن القتلة.
مع ا�ستعادة القوى المناه�ضة
لالحتجاجات �إثر ت�صاعد الأزمة
بين الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية
ت�ستمر عمل ّية
و�إيران في العراق،
ّ
اغتيال الن�شطاء في حركة
االحتجاجات بمختلف المدن
المحتجين
العراق ّية ،ومع دعوة
ّ
�إلى مظاهرات وا�سعة اليوم في 10
ّ
المتوقع
كانون الثاني/يناير ،من
�أن ترتفع حاالت اغتيال الن�شطاء.

قتل مرا�سل تلفزيون دجلة �أحمد عبد ال�صمد
وم�صور القناة �صفاء غايل يف و�سط مدينة
الب�ص ��رة خ�ل�ال تغطيت ��ه لالحتجاج ��ات يف
 10يناير� .أطلق م�سلح ��ون يحملون �سيارة
جمهولة النار عليه من م�سافة قريبة وهربوا
على الفور.
�أدانت ال�سف ��ارة الأمريكية يف بغ ��داد ب�شدة
اغتي ��ال ال�صحفي�ي�ن يف قناة دجل ��ة ،مطالبة
احلكوم ��ة العراقي ��ة ب�إج ��راء حتقي ��ق ج ��اد
ينته ��ي بالعثور على اجلن ��اة وتقدميهم اىل
العدال ��ة ،ل�ضم ��ان حماية حري ��ة التعبري يف
البلد.
ولك ��ن عل ��ى الأرجح ل ��ن يتم �إج ��راء حتقيق
ب�ش� ��أن وفاته ولن يتم التو�ص ��ل �إىل نتيجة،
على غ ��رار الع�ش ��رات من احل ��االت الأخرى
خالل الأ�شهر الثالثة الأخ�ي�رة التي اندلعت
فيه ��ا االحتجاج ��ات يف و�س ��ط وجنوب ��ي
العراق.
ّ
فف ��ي  4كان ��ون الث ��اين احل ��ايل ،قت ��ل �أح ��د
الن�شط ��اء يف االحتجاجات العراقيّة بالقرب
م ��ن مدين ��ة ال�صدر خ�ل�ال هج ��وم م�س ّلحني
ي�ستق ّل ��ون د ّراجة ناريّة .وقبله بـ� 3أيّام ،قتل
نا�شط �آخر بهجوم م�س ّلحني "جمهولني" يف
جنوبي غرب العا�صمة العراقيّة بغداد .ويف
ّ
 22كان ��ون الأوّ ل/دي�سمرب م ��ن عام ،2019
جن ��ا النا�ش ��ط يف االحتجاج ��ات العراق ّي ��ة
ح�س ��ن عب ��د املح�س ��ن البهاديل م ��ن حماولة
اغتي ��ال على ي� � ّد م�س ّلحني جمهول�ي�ن ر�شقوا
�سيّارته بـ 4ر�صا�ص ��ات �أدخلته �إىل امل�شفى،
الذي ما زال يرقد فيه ب�سبب الإ�صابة.
وقبل يوم�ي�ن من حماولة اغتي ��ال البهاديل،

ر ّك ��ز املرج ��ع الدين � ّ�ي الأعل ��ى ال�س ّي ��د عل ��ي
ال�سي�ست ��اين يف اخلطبة الت ��ي �ألقاها وكيله
عبد املهدي
الكربالئي يف  20كانون الأوّ ل/
ّ
دي�سم�ب�ر عل ��ى عمل ّي ��ات اغتي ��ال الن�شط ��اء،
و�أطلق علي ال�سي�ستاين و�صف ًا جديد ًا عليهم،
وقال �إ ّنهم "فاعلون يف التظاهرات".
ومل متن ��ع خطب ��ة املرجعي ��ة وت�أكيده ��ا
امل�ستم� � ّر عل ��ى �ض ��رورة احلفاظ عل ��ى حياة
النا�شط�ي�ن ،الأط ��راف التي تق ��وم بعمليّات
االغتيال ،والتي عج ��ز اجلميع عن ت�سميتها
�أو ك�شفه ��ا ،ويبدو �أ ّنها تتح� � ّرك ّ
بكل �سال�سة
وتن ّفذ عمليّاتها متى تريد.
ومنذ الأوّ ل من ت�شرين الأوّ ل من عام 2019
ح ّت ��ى  24كان ��ون الأوّ ل/دي�سم�ب�ر من العام
ذاتهُ ،قتل  26نا�شط ًا فاع ًال يف االحتجاجات
العراق ّي ��ة ،بينم ��ا جنا  3منه ��م من حماوالت
اغتي ��ال ،وفق ًا لإح�صائ ّي ��ات املفو�ضيّة العليا
حلقوق الإن�سان يف العراق.
ن�ص ��ف عمل ّي ��ات االغتي ��ال ال� �ـ 26كان يف
العا�صم ��ة العراق ّي ��ة بغ ��داد ،بينم ��ا ت ��و ّزع
الن�ص ��ف الآخ ��ر عل ��ى ع ��دد م ��ن املحافظات
اجلنوب ّي ��ة ،والغري ��ب � ّأن خطابات ومواقف
رئي� ��س احلكوم ��ة العراق ّي ��ة امل�ستقيل عادل
عب ��د املهدي والقي ��ادات الأمنيّة خلت من �أيّ
حديث عن تلك العمليّات.
وق ��ال ع�ضو مفو�ض ّي ��ة حق ��وق الإن�سان يف
الع ��راق هيمن باج�ل�ان لـ"املونيت ��ور"ّ �" :إن
عمل ّي ��ات القت ��ل الت ��ي تط ��ال الن�شط ��اء يف
بغ ��داد واملحافظ ��ات اجلنوب ّي ��ة ،ت� ّؤ�شر �إىل
� ّأن هن ��اك جماعات م�س ّلحة غري تابعة للدولة
االحتجاجي يف
حت ��اول �إجها� ��ض احل ��راك
ّ

العراق ،ونحن يف املفو�ض ّي ��ة �أ�شرنا �إىل � ّأن
عمليّات القتل تط ��ال الن�شطاء امليدانيّني يف
احلراك".
�أ�ضاف" :نعم ��ل الآن لل�ضغط على احلكومة
م ��ن �أجل معرف ��ة اجله ��ات التي تق ��وم بتلك
العمل ّي ��ات ،ونتو ّق ��ع � ّأن �أكرث جه ��ة هي التي
تن ّف ��ذ ّ
كل هذه العمل ّي ��ات .ن�شعر بخطر كبري
املحتج�ي�ن ،وعل ��ى احلكوم ��ة العم ��ل
عل ��ى
ّ
حلمايتهم وحما�سبة اجلناة".
ومل تخ ��ل عمل ّي ��ات االغتي ��ال م ��ن الق�ص�ص
الغريب ��ة� ،إذ يف الـ 20كانون الأوّ ل/دي�سمرب
قت ��ل النا�شط عل ��ي الع�صم ��ي مبحافظة ذي
ق ��ار  -جنوب � ّ�ي الع ��راق ،لك ّن ��ه مل يك ��ن ه ��و
امل�سته ��دف ،ف�شقيقه النا�شط �سالم الع�صمي
ه ��و الذي كان م�ستهدف� � ًا ،ووجّ ه ر�سالته �إىل
"القتل ��ة" يف اليوم ذاته ،قائ ًال" :هذا الذي
قتلتموه �أخي ال�صغري ،ولي�س �أنا .كان �أخي
�سيتزوّ ج بعد �أ�شهر".
ً
ً
�أث ��ارت عمل ّي ��ات االغتي ��ال رعب� �ا كب�ي�را يف
املحتج�ي�ن ،الذين ي�ضط� � ّر بع�ضهم
�صف ��وف
ّ
�إىل ع ��دم الع ��ودة للبي ��ت وت ��رك �ساح ��ات
االعت�صام ،خ�صو�ص ًا �أ�ؤلئك الذين يف �ساحة
التحري ��ر  -و�سط بغ ��داد ،فكثري ًا ما حتدّثوا
ع ��ن خماوف كبرية ومراقب ��ة حتيط بهم من
قبل جماعات م�س ّلحة.
ال �أح ��د من الن�شط ��اء يف املجتمع املد ّ
ين كان
يتو ّق ��ع �أن تكون عمل ّي ��ات االغتيال "ب�شعة"
�إىل هذا احلدّّ ،
وكل ما كانوا يتو ّقعونه ،و�إن
ا�شتدّت الأحداث ،عمليّات اعتقال �أو اختطاف
وتهدي ��د ،لك ّنه ��م فوجئوا بال�سيا�س ��ة امل ّتبعة
م ��ن قبل الأط ��راف املناه�ض ��ة لالحتجاجات

باللجوء �إىل القتل عرب عمليّات االغتيال.
و�أ�ش ��ارت مفو�ض ّي ��ة حق ��وق الإن�سان ،وهي
العراقي
م� ّؤ�س�سة وطنيّة مرتبط ��ة بالربملان
ّ
و�ش ّكلت وفق مبادئ باري�س 1993
اخلا�صة
ّ
بامل� ّؤ�س�س ��ات الوطن ّي ��ة املعن ّي ��ة بحق ��وق
الإن�س ��ان� ،إىل �أ ّنه ��ا "ت�ضغ ��ط على احلكومة
العراق ّي ��ة للح� � ّد م ��ن عمليّات االغتي ��ال التي
تطاول الن�شطاء يف االحتجاجات".
ويف حقيق ��ة الأم ��ر ،ال ت�ستطي ��ع املفو�ض ّي ��ة
�أن تتجاوز احلدود الت ��ي و�ضعت لها عندما
العراقي،
�ص ��وّ ت على �أع�ضائه ��ا يف الربملان
ّ
املح�صل ��ة م� ّؤ�س�س ��ة خا�ضع ��ة
فه ��ي يف
ّ
للمحا�ص�ص ��ة ،و�أع�ضا�ؤه ��ا ينتم ��ون �إىل
الأح ��زاب املوجودة يف ال�سلط ��ة .وبال ّتايل،
ل ��ن تكون قادرة على التط ّرق �أو احلديث عن
قتلة املحتجينّ ح ّتى و�إن و�صلت �إليهم.
مل تك�ش ��ف ال�سلط ��ات العراق ّي ��ة ح ّت ��ى الآن
ع ��ن الأط ��راف التي تق ��وم بعمل ّي ��ات اغتيال
الن�شطاء ،ومل تع ّلق عل ��ى احلوادث �أ�سا�س ًا،
لكن م ��ا يت ّم تداوله يف الأو�س ��اط ال�سيا�سيّة
العراق ّي ��ة وال�شعبيّة � ّأن اال ّتهامات توجّ ه �إىل
جماعات م�س ّلحة مق ّربة من �إيران.
ق ��ال م�ست�ش ��ار املرك ��ز العراق � ّ�ي للدرا�س ��ات
اال�سرتاتيج ّي ��ة با�س ��ل ح�س�ي�ن�" :أعتق ��د � ّأن
عمليّة قتل املتظاهرين وا�ستهداف النا�شطني
دخلت مرحلة جديدة من اال�ستهداف املبا�شر
الع�شوائ � ّ�ي �إىل اال�سته ��داف االنتقائ � ّ�ي
لنا�شطني مدن ّي�ي�ن معيّنني لأ�سباب عدّةّ ،
لعل
م ��ن �أهمّها ال ��ذي يرتبط بنوع ه ��ذا النا�شط
امل�سته ��دف �س ��واء حرك ّي� � ًا �أيّ قدرت ��ه عل ��ى
تنظيم ه ��ذا احل ��راك �أو يف التح�شي ��د له �أو

فكر ّي� � ًا مبعن ��ى امت�ل�اك ه ��ذا النا�ش ��ط قدرة
عل ��ى الت�أث�ي�ر عل ��ى املتظاهري ��ن وتوعيّتهم
وتثقيفهم".
حكومي من ��ذ الأيّام
�أ�ض ��اف" :هن ��اك عج ��ز
ّ
ال�شبابي،
الأوىل النط�ل�اق حركة االحتجاج
ّ
وجه ��ت ا ّتهام ��ات �إىل �أجه ��زة حكوميّة
ب ��ل ّ
ب�أ ّنه ��ا �إمّا تقاع�س ��ت عن عمد و�إ ّم ��ا تواط�أت
و�إمّا �شاركت يف عمليّات قمع املتظاهرين".
عمليّات االغتيال يف غالبيّتها طالت نا�شطني
غ�ي�ر معروف�ي�ن� ،أو �أ ّنه ��م مل يكون ��وا يف
احل�سب ��ان �أو من امل�ؤ ّثرين م ��ع بدء احلركة
االحتجاج ّي ��ة �أو ح ّتى قبله ��ا ،لكنّ العمليّات
ر ّكزت على النا�شطني الذين يقومون ب�أدوار
لوج�ست ّي ��ة يف االحتجاج ��ات ،مث ��ل جم ��ع
التربّعات �أو اال�سع ��اف �أو التح ّرك امليدا ّ
ين
للتح�شيد.
�إ ّنه ��ا امل� � ّرة الأوىل ،الت ��ي ت�شه ��د فيه ��ا
احتجاج ��ات عراق ّي ��ة مث ��ل ه ��ذا الن ��وع من
الرع ��ب ،بح�س ��ب م ��ا و�صف ��ه ن�شط ��اءّ ،
فكل
املخاط ��ر يف االحتجاج ��ات ال�سابق ��ة كانت
عبارة ع ��ن تهديدات واختط ��اف ،با�ستثناء
حادث ��ة مقت ��ل النا�ش ��ط ه ��ادي امله ��دي يف
بغداد خ�ل�ال عام  2011عل ��ى خلفيّة قيادته
االحتجاج ��ات �ض� � ّد حكومة ن ��وري املالكي
�آنذاك.
�أ�شارت عمليّات االغتيال ،التي طالت ن�شطاء
يف االحتجاج ��ات العراق ّي ��ة� ،إىل مدى قدرة
اجلماعات امل�س ّلحة على تنفيذ عمليّاتها ّ
بكل
�سهولة ،و�إىل �أنّ الأجه ��زة الأمنيّة العراقيّة
�إن مل تكن يف بع�ض الأحيان متواطئة ،فهي
عاجزة عن حماية النا�س.

�إ�شكالية العالقة بني ال�سلطة واملثقف قائمة
من ��ذ القدم  ،الباحثون عن احلرية مبعانيها
احلقيقي ��ة ال يقرتبون من ال�سلطة و�أزالمها
 ،منه ��م من دفع حيات ��ه دفاع ًا عن موقفه �،أو
اختار املنايف مالذا �آمن� � ًا من بط�ش الطغاة
،وثم ��ة م ��ن ف�ض ��ل ال�صم ��ت م�ؤج�ل� ًا ن�شر
نتاج ��ه لزمن �آخر .مقاب ��ل ذلك هناك مناذج
عل ��ى ا�ستعداد للتط ��وع واالن�ضمام ملنتدى
ال�سلط ��ة الثق ��ايف ،بحث ًا ع ��ن فر�صة حتقق
لهم مكا�سب �شخ�صية.
نهاية عقد ت�سعينيات القرن املا�ضي � ،أبلغت
�صحيف ��ة خليجية مدي ��ر مكتبه ��ا يف بغداد
بعقد ندوة ي�شارك فيها �شعراء وكتاب و ُنقاد
للحدي ��ث ع ��ن "الأدب العراق ��ي يف الداخل
واخل ��ارج " على �أن تتوىل مكاتب اجلريدة
يف دم�شق وبريوت وعوا�صم �أخرى �إجراء
لقاءات مع �أ�سم ��اء عراقية بارزة مقيمة يف
املنايف للحديث عن هذا املو�ضوع.
امللحق الثقايف للجريدة ن�شر املادة ب�أكملها
م ��ع مقدمة كتبها �شاعر لبن ��اين � ،أ�شار فيها
�إىل �أن ال ُك ّت ��اب العراقي�ي�ن وقع ��وا يف فـ ��خ
ال�سيا�سي ��ة � ،أدي ��ب الداخل يته ��م زميله يف
اخل ��ارج وبالعك� ��س  ،ف�ش ��ل الطرف ��ان يف
�إيج ��اد قنوات م�شرتكة للتق ��ارب  ،احلديث
عن املواقف ال�سيا�سي ��ة تغلب على ت�سليط
ال�ض ��وء على جت ��ارب متف ��ردة ُ ،ع ��رف بها
املنج ��ز العراق ��ي  ،فاحت � ّ�ل موق ��ع الري ��ادة
يف ال�ساح ��ة الثقافي ��ة العربي ��ة ف�أث ��رى
ال�شع ��ر والرواية وامل�س ��رح وفــن الت�شكيل
واملو�سيقى .
"الأدب العراق ��ي يف الداخ ��ل واخل ��ارج
" جع ��ل �إدارة اجلري ��دة تن�ش ��ر مق ��االت
لع�ش ��رات ال ُكتـ ّ ��اب لإب ��داء �آرائه ��م
ومالحظاته ��م � ،أ�ضافوا املزي ��د من اللب�س
اىل ق�ضي ��ة كانت تبحث ع ��ن ر�ؤية جمردة
ت�ث�ري الأدب العراق ��ي �س ��واء كان يف
اخل ��ارج او الداخ ��ل ،ال�سيم ��ا ان ��ه يحتفظ
ب�أ�سم ��اء بارزة لها تاريخها وح�ضورها  ،ال
ميكن جلهة �أو �أح ��د �أن ُيلغي دورها  ،بهذا
املعنى كتب م�س�ؤول امللح ��ق مقا ًال لإ�سدال
ال�ست ��ار على �سج ��الٍ بني مثقف ��ي "الداخل
واخل ��ارج" ف�أنه ��ى رغبة من يح ��اول جعل
�صفح ��ات امللح ��ق �ساح ��ة لتب ��ادل ال�شتائم
وال�سباب .
�أح ��د املثقفني املقيم�ي�ن يف عا�صمة �أجنبية
وقتذاك ،ن�ش ��ر ع�شرات املقاالت يف �صحف
عربي ��ة اته ��م فيها "�أدب ��اء الداخ ��ل" ب�أنهم
�أب ��واق لل�سلطة  ،هذا املثقف عاد �إىل بغداد
يف زم ��ن حكومة املالك ��ي الأوىل ،لي�صحح
خل�ل�ا �أ�صاب "�أدباء الداخ ��ل" بلقاءات مع
قيادات احلزب احلاكم  ،يف حماولة بجمع
�أمثال ��ه �ضم ��ن منت ��دى ال�سلط ��ة الثق ��ايف
،يت ��وىل تلميع �أداء احلكوم ��ة �سواء كانت
برئا�س ��ة احلجي �أو غ�ي�ره ،فالو�صول �إىل
املن�صب ،يتطلب الدفاع امل�ستميت عن قتلة
ال�شب ��اب املحتجني على �سرق ��ة وطنهم من
�أحزاب ال�سلطة.

�أهازيج وهتافات اليوم الأول من انتهاء ( مهلة وطن )
 ذي قار  /ح�سني العامل
�شهد يوم االثنني ( 20كانون الثاين
 )2020وهو اليوم الأول بعد انق�ضاء مهلة
النا�صرية حزمة من الفعاليات الت�صعيدية
يف حمافظة ذي قار وجميع املحافظات
العراقية املنتف�ضة التي تبنت املهلة املذكورة
وجعلت منها مهلة وطن ،ومتثلت تلك
الفعاليات بتح�شيد وا�سع للتظاهرات وقطع
الطرق واجل�سور احليوية  ،فيما �أعرب
املتظاهرون يف غ�ضون ذلك عن رف�ضهم
املر�شح لرئا�سة الوزراء حممد توفيق
عالوي بعد �أن ت�سربت �أنباء عن نية الطبقة
ال�سيا�سية تر�شيحه للمن�صب املذكور.
وكتب �أحد املتظاهرين يوم االثنني ( 20
كانون الثاين  )2020عقب انتهاء مهلة
النا�صرية وقطع طريق املرور ال�سريع (
الدويل ) عبارة يتوعد فيها احلكومة (مهلتنا

انتهت  ،نهايتكم بد�أت  ،مع اعت�صامات ج�سر
فهد على الطريق ال�سريع).
فيما هتف متظاهرون �آخرون احت�شدوا فوق
ج�سر فهد غربي مدينة النا�صرية ( هاي هاي
النا�صرية  ،امنوت ع�شره امنوت ميه) و (
كورنه وجينه ما نرجع بعد ) �أي �إنهم جاءوا
ليمكثوا طوي ًال ولن يعودوا ما مل ينالوا
كامل حقوقهم ،وكذلك هتفوا ( لو زعلت ذي
قار  ،ترد لأيام ال�شجرة ) يف �إ�صرار على
ا�ستعادة �أجماد وبطوالت املا�ضي عند عدم
اال�ستجابة ملطالب املتظاهرين.
كما جددوا ترديد هتافهم (هاي اطالبه وعد
ذي قار ا�شلون تف�ض وتخل�ص) كما رددوا
( عالدويل عالدويل ) يف �إ�شارة اىل قطع
طريق املرور ال�سريع ( الدويل ) وكذلك
هتفوا ( �إحنه الأ�س�سنة امللعب وحنه النلعب
بيه ) و (اليوم العطوه ان�شالت مام�ش عدنه
وال راية ) �أي �أن املهلة انق�ضت ولي�ست

هناك اتفاق معقود بني الطرفني املتنازعني ،
فغالب ًا ما تعقد راية الأمام العبا�س ( ع ) عند
عقد اتفاق الهدنة بني الأطراف املتنازعة ،
وعند انق�ضائها ت�صبح الأطراف يف حل
منها .
يف حني ردد متظاهرو ال�شطرة عند قدومهم
اىل موقع اعت�صام املتظاهرين عند ج�سر
فهد على طريق املرور ال�سريع ( للبايع �صيته
 ،اليوم ال�شطرة تعنت ) �أي جاءت لت�شارك
يف تظاهرات حمافظة ذي قار واالقت�صا�ص
ممن فرط ب�سمعة العراق و�صيته  ،كما
هتفوا:
كل الذيول الباحلكم خلي احلچي ت�سمعه
باچر زمل حيدر علي تفزع فرد فزعة
ثوار ما ن�سكت بعد  ،للموت راح نطلعك
نرجع �أموال البلد والفا�سد انطلعه

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR
العدد( )80ال�سنة االوىل  -اخلمي�س ( )23كانون الثاين 2020
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يوميات �ساحة التحرير

على نغم النا�صرية

ح�ضور ن�سائي متميز يعيد وهج االحتجاجات
� أكثم �سيف الدين

لفت احل�ضور الن�سوي يف
تظاهرات العراق التي
ت�صاعدت حدّ تها جُمدداً،
النظر �إليه ،ليك�سر بذلك
ال�صورة النمطية داخل
املجتمع العراقي الذي يفر�ض
قيوداً على املر�أة ب�شكل عام،
وت�شهد �ساحات التظاهر
ح�ضوراً ودوراً الفت ًا للمر�أة ال
يقل �ش�أن ًا عن الرجل.
ّ
وتخطت م�شاركة الن�ساء
حدود الفوارق الثقافية ،كما
جتاوزت حدود املناطقية
لت�شمل جميع املحافظات التي
ت�شهد انتفا�ضة �شعبية.

ووفق� � ًا للنا�ش ��ط امل ��دين ،فرا� ��س
العام ��ري ،ف�إن "م�شاركة امل ��ر�أة جمدد ًا
خ�ل�ال الت�صعي ��د ال ��ذي �شهدت ��ه البالد
يف الأي ��ام الأخ�ي�رة ،كان ممي ��ز ًا جد ًا،
�إذ �أن كاف ��ة �ساح ��ات التظاه ��ر ت�سج ��ل
ح�ضور ًا وا�سع ًا للن�ساء ،وهن ي�شاركن
يف التظاهرات والهتاف ��ات� ،إىل جانب
�أعمال الطبخ وتوف�ي�ر الطعام واخلبز
للمتظاهرين".
و�أو�ضح �أن "امل�شاركة �شملت موظفات
ومعلم ��ات ورب ��ات بي ��وت وفالح ��ات
ون�س ��اء عام�ل�ات ،ترك ��ن عمله ��ن
وان�ضممن �إىل �صف ��وف املتظاهرين"،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "تل ��ك امل�شارك ��ة كان ��ت
مبثاب ��ة دع ��م معن ��وي وداف ��ع لتحفي ��ز
الرج ��ال عل ��ى اال�ستم ��رار باملطالب ��ة
باحلقوق".
بدوره ��م ي�ؤكد �شي ��وخ ع�شائريون� ،أن
م�شاركة امل ��ر�أة يف التظاهرات عك�ست
�شعوره ��ا بامل�س�ؤولي ��ة جت ��اه الق�ضية
امل�صريي ��ة لل�شع ��ب العراق ��ي .وق ��ال
ال�شيخ جمال ال�ساعدي" ،م�شاركة املر�أة
�أ�صبح ��ت ج ��زءا �أ�سا�سي ��ا يف دميومة
التظاه ��رات" ،مبين ��ا "�أن العوائ ��ل
العراقي ��ة يف املحافظات املختلفة ،منها
بغ ��داد ومي�س ��ان والب�ص ��رة وذي ق ��ار
واملثنى وكربالء وبابل ال متنع الفتيات
من االن�ضم ��ام �إىل التظاهرات ،بل �إنها
ت�شج ��ع على ذلك" .و�أثن ��ى ال�شيخ على
"تلك امل�شاركة التي تنم عن �أن احل�س
الوطني لدى امل�شاركات مرتفع".
بدوره ��ا ،اهتم ��ت مواق ��ع التوا�ص ��ل
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االجتماعي به ��ذه امل�شارك ��ة الوا�سعة،
ون�شر نا�شطون �صورا ومقاطع فيديو
مل�شاركات.
وعلى �صفح ��ة مركز نين ��وى الإعالمي
على "في�سبوك" التي يديرها نا�شطون،
مت ن�ش ��ر مقط ��ع فيدي ��و ملتظاهرة وهي
تق ��ول "ل ��ن �أع ��ود حت ��ى �أرى عر� ��ش

"حتدي �صورة معتقل" ..من يحا�سب ال�سلطة
بعد "الت�شهري" بال�شبان املتظاهرين؟

 علي فائز
قال خمت�صون �إن ن�شر معلومات و�صور
الأح ��داث املعتقل�ي�ن "جرمي ��ة" يعاق ��ب
عليها القانون (�أحمد فالح).
عادت م�شاهد العنف والدخان و�أ�صوات
الر�صا�ص �إىل العا�صمة ومدن اجلنوب،
بع ��د خ ��روج املتظاهري ��ن م ��ن �ساحات
االعت�ص ��ام نح ��و الط ��رق وال�ش ��وارع
الرئي�س ��ة لقطعه ��ا ،ك�أوىل خط ��وات
الت�صعيد بعد نهاية "مهلة النا�صرية".
وحاول ��ت ال�سلط ��ات الأمني ��ة من ��ع
املتظاهري ��ن يف بغ ��داد والب�صرة وعدة
حمافظ ��ات �أخ ��رى ،م ��ن قط ��ع الط ��رق
با�ستخ ��دام قناب ��ل الغ ��از والر�صا� ��ص
احل ��ي ،م ��ا �أ�سف ��ر ع ��ن �سق ��وط ع�شرات
القتل ��ى واجلرح ��ى ،كم ��ا اعتقل ��ت 34
�شخ�ص ��ا م ��ن امل�شارك�ي�ن يف الت�صعي ��د،
ً
غالبيته ��م �شب ��ان دون ال� �ـ 18عامًا ،وفق
املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان.

وقال املتحدث با�سم القائد العام للقوات
امل�سلح ��ة عبد الكرمي خلف� ،إن "عمليات
االعتقال ا�ستن ��دت �إىل قانون  111لعام
 1969وال ��ذي ّع ��د تعطيل عم ��ل الدولة
جر ًم ��ا م�شه ��ودًا يعتق ��ل مرتكب ��ه دون
احلاجة �إىل مذكرات ق�ضائية".
فيم ��ا ق ��ال القا�ض ��ي رحيم العكيل ��ي� ،إن
"ن�ش ��ر ا�س ��م املته ��م �أو �صورته جرمية
يعاق ��ب عليها القانون ،فهل �سيالحق من
فعله ��ا؟" ،ون�ش ��ر امل ��ادة ( )63من قانون
رعاي ��ة الأح ��داث العراق ��ي والتي تن�ص
على� :أولاً – ال يج ��وز �أن يعلن عن ا�سم
احل ��دث �أو عنوانه �أو ا�س ��م مدر�سته �أو
ت�صوي ��ره �أو �أي �شيء ي�ؤدي �إىل معرفة
هويت ��ه .ثانيًا – يعاقب املخالف لأحكام
الفق ��رة (�أولاً ) م ��ن هذه امل ��ادة باحلب�س
م ��دة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد
على خم�سمائة دينار.
بدوره ��م� ،أطل ��ق نا�شط ��ون حمل ��ة يف
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي بعنوان

"حت ��دي �ص ��ورة معتق ��ل" ،ت�ضام ًنا مع
ال�شب ��ان املعتقلني ،داع�ي�ن �إىل امل�شاركة
الفاعل ��ة يف احلمل ��ة ل� �ـ "من ��ع ال�سلطات
م ��ن تنفي ��ذ عملي ��ات اعتق ��ال دون �سن ��د
قان ��وين" .و�ش ��ارك يف احلمل ��ة كت ��اب
و�صحافي ��ون و�شخ�صي ��ات معروف ��ة،
حي ��ث التقطوا �ص ��و ًرا �شخ�صية حتاكي
ال�ص ��ور الت ��ي التقطت للمعتقل�ي�ن ،فيما
كتبوا �أمام فقرة التهمة" :نريد وطن".
�أم ��ا الر�س ��ام العراق ��ي �أحم ��د ف�ل�اح فقد
ع�ب�ر عن ت�ضامنه بر�سمة جت�سد "�سلوك
ال�سلط ��ات العراقي ��ة نه ��ج نظريته ��ا
الإيراني ��ة يف التعام ��ل م ��ع املحتج�ي�ن
ب�أ�سل ��وب امليلي�شي ��ات" ،وكت ��ب تعلي ًق ��ا
عل ��ى ر�سمت ��ه "قي ��ادة عملي ��ات الط ��رف
الثال ��ث تعل ��ن اعتق ��ال �شب ��ان بتهم ��ة
املطالبة بوطن" .و�أعربت منظمة العفو
الدولية ،عن قلقها �إزاء ا�ستخدام العنف
املفرط �ضد املتظاهرين يف بغداد ،داعية
�إىل حماي ��ة االحتج ��اج ال�سلمي .وقالت
املنظم ��ة ع�ب�ر ح�سابه ��ا الر�سم ��ي� ،إن
"تقارير خميبة للآمال تفيد بقيام قوات
الأم ��ن العراقي ��ة مرة �أخ ��رى با�ستخدام
العن ��ف املف ��رط �ض ��د املتظاهري ��ن يف
بغ ��داد .من حق كل عراقي �أن يكون لديه
احلرية باالحتجاج ال�سلمي ومن واجب
قوات الأمن العراقية حماية هذا احلق".
ومن ��ح املتظاه ��رون ،يف  13كان ��ون
الث ��اين ،ال�سلط ��ات مهلة �أ�سب ��وع واحد
لتنفيذ مطالبه ��م باختيار رئي�س حكومة
جديد وفق ال�شروط التي حددوها ،قبل
�أن يب ��د�أوا خط ��وات ت�صعي ��د �إث ��ر ع ��دم
اال�ستجابة لهم.

الف�ساد ينهار".
كما ن�شر النا�شط �صالح احلمداين على
�صفحت ��ه� ،ص ��ورة ام ��ر�أة عراقية وهي
تع ّد اخلبز للمتظاهرين.
ون�ش ��ر النا�ش ��ط نف�سه� ،ص ��ورة المر�أة
يف �ساح ��ة التظاه ��ر وه ��ي حتمل على
ر�أ�سها قطع ��ة معدنية لتغطي بها خيمة

التظاه ��رات ،وق ��ال يف تعليق ��ه�" :أكرب
م ��ن �أن يق ��رر م�صريه ��ا يف ال�ضاحي ��ة
اجلنوبي ��ة (يف �إ�ش ��ارة للم ��ر�أة يف
جنوب ��ي العراق)  ..اتق ��وا الله يف هذا
ال�شعب".
ب ��دوره ،ن�ش ��ر النا�شط �ص ��ورة لن�ساء
ملثم ��ات م ��ن داخ ��ل �ساح ��ة التظاه ��ر

يف الب�ص ��رة ،وق ��ال يف تعليق ��ه عل ��ى
ال�ص ��ورة" ،تقاط ��ع الكزي ��زة الب�ص ��رة
العظيمة".
ون�شرت �صفحة "اخلوة النظيفة" التي
يديره ��ا نا�شط ��ون� ،ص ��ورة ملتظاه ��رة
تق ��ف �إىل جن ��ب متظاه ��ر يف �ساح ��ة
االحتجاجات.

…………………
ال�شوق
للنا�صريّةِ ُخذين طائ َر
ِ
�شق
حتى �أُتمِ َّ لديها َركع َة
العِ
ِ
�إذا عطِ �شتَ فمِ ن َك َّف َّي ت�شربُ �أو
َيني ت�ستلقي
َتعِ بتَ يوم ًا ففي ع َّ
و�إنْ تجَ ُ ْع فع ُ
النخل مائل ٌة
ُذوق
ِ
َ
ما�شئتَ
ذق
ن
عليك فاخترَ ْ بها
مِ
عِ
ِ
النا�صر ّي ُة ِ�سجِّ ي ُل الطغاةِ
و ِفتيانٌ �أقاموا �سجايا ُهم على الأ ْف ِق
فيها �إل ُه (ال�شروگيني) �أغ�ض َب ُه
َد ٌم � َ
ال�شرق
أريق على َز ّقورةِ
ِ
(داخ ْل ح�سنْ ) عندَها غ ّنى خ�سائ َر ُه
أوج َز احلزنَ �أحلان ًا (�أبو �شوقي)
و� َ
ُ
املواويل ثوراتٌ ُمع ََّظم ٌة
بع�ض
ِ
ُ
حتتج بالربق
وبع�ضها ُ�سحُ ٌب ُّ

قطعوا الطريق واحتفلوا حتت الأمطار..

م�سرية للمتظاهرين على حممد القا�سم" :بني اجل�سر
وال�ساحة ..الوطن عايل جناحه"
 متابعة االحتجاج
عل ��ى الرغم من �أح ��داث العنف و�سقوط
عدد من ال�ضحايا يف �صفوفهم ،يوا�صل
املتظاهرون يف بغ ��داد حماوالتهم قطع
الطريق ال�سريع يف العا�صمة كجزء من
خطوات الت�صعيد.
ووثقت مقاطع م�صورة التقطتها عد�سة
م�صور (االحتجاج) م�شاهد تظهر قطع
�شبان للطريق م ��ن جانب ملعب ال�شعب
وكذلك من اجلانب املقابل.
كم ��ا �أظه ��رت مقاط ��ع فيدي ��و م�س�ي�رة
احتفالي ��ة للمتظاهري ��ن عل ��ى الطري ��ق
بع ��د �أن جنح ��وا يف قطع ��ه حي ��ث
رفع ��وا هتاف ��ات من بينها (ب�ي�ن اجل�سر
وال�ساحة ..الوطن عايل جناحه).
وافادت م�صادر حملية ،ام�س االربعاء،
باختناق عدد م ��ن املتظاهرين بالغازات
الدخاني ��ة ،وذل ��ك �ضمن حم�ل�ات القمع
امل�ستمرة وحماوالت تفريق املتظاهرين
الت ��ي تنفذ م ��ن قبل الق ��وات االمنية يف
العا�صمة بغداد.
وا�ش ��ارت امل�ص ��ادر ،الي ��وم ( 22كانون
الثاين  ،)2020اىل �أن "القوات االمنية
كثفت من ا�ستخدامها القنابل الدخانية،
حت ��ت ج�س ��ر طري ��ق حمم ��د القا�س ��م
ال�سري ��ع ،االم ��ر ال ��ذي ادى �إىل ا�صاب ��ة
عدد من املتظاهرين باختناقات حادة".
وا�ضاف ��ت امل�صادر� ،أن ��ه "وبعد ت�صاعد
وت�ي�رة االحتجاج ��ات يف �ساحت ��ي

قرطب ��ة والط�ي�ران ،اخ ��ذت الق ��وات
االمنية با�ستخ ��دام الر�صا�ص احلي يف
املنطقتني بغية تفريق املتظاهرين ،مما
ادى �إىل �سقوط عدد من املتظاهرين".
وكان �شه ��ود عي ��ان قد اك ��دو ليلة ام�س
االول الثالث ��اء ،دخ ��ولعج�ل�ات حم ��ل
"كي ��ا وبيك اب" حمملة بامل�سلحني �إىل

�ساحة الطريان و�سط بغداد.
و�أ�ض ��اف النا�شط ��ون� ،أن "املتظاهرين
وحت ��دث نا�شطون يف م�شاهد فيديوية ،ابتع ��دوا ع ��ن طري ��ق تل ��ك ال�سي ��ارات،
�سجلوه ��ا بهوات ��ف نقالة ،ع ��ن و�صول ح ��ال دخ ��ول امل�سلح�ي�ن" .ويق ��ول �أحد
ع ��دد من �سي ��ارات احلم ��ل ،وهي حتمل النا�شط�ي�ن يف املقط ��ع املرئ ��ي� ،إن
�أ�شخا�ص� � ًا ق ��ال املتظاه ��رون� ،إنه ��م �سي ��ارات احلم ��ل "الكي ��ا" دخل ��ت �إىل
م�سلحون� ،إىل �ساح ��ة الطريان و�شارع �ساح ��ة الطريان ،مع رم ��ي ع�شوائي يف
حممد القا�سم.
ال�ساحة.
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