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�سه���د امل�س���روع ال�س���دري، حت���والت م�سه���ودة، انتقلت ب���ه من جي����ش املهدي 
ال���ذي برز يف امل�سهد ال�سيا�سي كف�سي���ل م�سلح، يقاوم االحتالل االأمريكي، يف 
اأعق���اب انهيار حكم الطغيان، اإىل التيار ال�سدري، الذي حمل م�سروعًا �سبابيًا 
متناق�س���ًا، ثم �سائرون، حيث عك�ست تط���ورًا ملفتًا يف نهجها ال�سيا�سي، جلهة 
اإ�سطف���اف وطن���ي يرف�ش االحتالل، ويقاوم االإم���الءات اخلارجية على القرار 
العراقي دون ا�ستثناء النفوذ االإيراين، خارج معايري امل�سالح امل�سرتكة املبنية 

على ا�ستقاللية القرار العراقي و�سيادته واختيار وجهة تطوره الوطني.
وظل امل�س���روع ال�سدري، متم�س���كًا باأولوياته، يف اإنه���اء االحتالل االأمريكي، 
بغ����ش النظر عن حج���م تواجده الع�سك���ري وجتلياتها ال�سيا�سي���ة ال�ساغطة. 
ودون اإغفال ما طراأ على وجهته هذه من تدقيق يف الو�سائل واالأ�ساليب. وهو 
م���ا جرى التعبري عنه بو�سوح يف املبادئ التي دعا اإليها ال�سيد مقتدى ال�سدر 
يف التوّجه���ات التي ت�سمنها بيانه املوّجه اىل جمهور تياره والراأي العام، مع 
تاأكي���ٍد خا�ٍش للحكومة العراقية باالأخ���ذ باآليات التعامل مع االحتالل، وتعديل 
اخلل���ل يف العالق���ات اخلارجي���ة للع���راق مع �سائ���ر ال���دول دون اإ�ستثناء، عرب 

اتفاقياٍت تكر�ش امل�سالح امل�سرتكة وحتمي امل�سالح الوطنية العليا للعراق. 
ومنذ البدء، ويف جمرى تطور العملية ال�سيا�سية، ونزوعها املتزايد نحو بناء 
منظومته���ا ال�سيا�سية على قاعدة طائفية قوامه���ا املحا�س�سة والف�ساد، تابعت 
االأح���زاب والق���وى االجتماعية، واالآب���اء املوؤ�س�سون ل�سبه الدول���ة املت�سدعة، 
تبع���ًا لتوجه���ات كٍل منه���ا، وم�ساريعه���ا امل�سم���رة واملعلن���ة. التغ���ريات الت���ي 
�سهده���ا ال�سدري. وم���ن املوؤكد ان تلك التحوالت مل تتحق���ق دون َتعزز مواقع 
زعي���م امل�سروع، ال�سي���د مقتدى ال�سدر، الذي بات يعل���ن تقاطعه، بغ�ش النظر 
ع���ن الكيفي���ة والنوايا، مع االأحزاب والكتل ال�سيعي���ة التي جتمعت يف اإطار  " 
التحالف ال�سيعي "  وينتقد نهجها و�سيا�ساتها " الطائفية ". و�سواًل اإىل اإدانة 
اأذرعها امل�سلحة، التي �سماها بامليلي�سيات " الوقحة " اخلارجة على القانون.

ولتاأكي���د متايزه، اأعل���ن عن جتميد جي�ش املهدي، والتح���ّول اإىل كتلة �سيا�سية 
خ���ارج التحال���ف ال�سيع���ي. واأعل���ن يف مرحل���ة الحق���ة خروج���ه ع���ن اأطره���ا 
وتوافقاته���ا، ورف����ش االإم���الءات الت���ي اأ�سرت عل���ى فر�ش ن���وري املالكي يف 
الوالي���ة الثاني���ة ل���ه. متقاطع���ًا ومعار�س���ًا ب�س���دة للموق���ف االإي���راين امل�ساند 
للمالك���ي. وبلغت تلك املعار�س���ة حد القيام بتحركاٍت �سيا�سي���ة �سملت زياراٍت 
لدول عربية واقليمي���ة. وتدّرجت مواقفه لت�سل اإىل اإ�سطفاف م�ساٍد للتحالف 
ال�سيع���ي، وتبني خي���ار الدولة املدني���ة وقاعدتها  "املواطن���ة ".والتحالف مع 
احل���زب ال�سيوعي وجتمعات مدني���ة و�سيا�سية خارج خي���ارات قوى االإ�سالم 

ال�سيا�سي.
ورغ���م ه���ذه التح���ّوالت، واخلي���ارات ال�سيا�سي���ة املع���ربة عنه���ا، وال�سعارات 
املن�سجمة معها، ظلت اأو�ساط غري قليلة يف املجتمع بتياراتها املختلفة، ت�سكك 
يف �سدقي���ة وثب���ات االأهداف احلقيقي���ة لل�سيد مقتدى ال�س���در. ويرى البع�ش 
فيه���ا اىل جانب جتليات اأخرى ، حوامل ل�سراع���اٍت كامنة تنطوي على م�ساع 
الإجراء فرز وت�سفيات بهدف االإنفراد بالقرار والزعامة ال�سيا�سية، عرب حتجيم 
االأحزاب والكتل ال�سيعية االأخرى، بل يذهب البع�ش من الرموز املوالية لوالية 
الفقي���ه، اإىل حد الت�سكيك مب�سروعه، وت�سويه اأهدافه التي ال تقت�سر ح�سب ما 
تقول، عل���ى نزوع ال�سيد ال�سدر نح���و الهيمنة واال�ستئث���ار واالنفراد بزعامة 

ال�سلطة ال�سيا�سية، واأمنا تكري�ش منٍط ُي�سبه والية الفقيه عراقيًا.
وق���د �س���ّرب اأ�سحاب ه���ذا الت�سكيك م���ن االأ�سطف���اف امل�ساد له، ادع���اءاٍت عن 
�س���روٍط طرحه���ا ال�سي���د ال�سدر يف لق���اءات "قم" للع���ودة اإىل �س���ف التحالف 
ال�سيع���ي باالع���رتاف بزعامت���ه للتحال���ف، ومطالب���ات اأخرى تتعل���ق بعدٍد من 
امليلي�سيات التي ان�سقت ع���ن جي�ش املهدي، وقوام احل�سد ال�سعبي وخ�سوعه 

للقيادة العامة للقوات امل�سلحة.
ويظ���ل ال���راأي الع���ام املجتمع���ي منق�سم���ًا، ب���ن م�س���كٍك بالنواي���ا املُ�سَم���رة ، 
ومنفتح���ًا اإيجاب���ًا عل���ى التح���ّوالت يف نه���ج ال�سيد ال�س���در وتي���اره. فالقوى 
امل�سكك���ة  بالت�سريب���ات، ت���رى فيها حم���اوالت ل���دق اإ�سفن بن ال�سي���د ال�سدر 
وتياره، والقوى الداعية للوطنية العراقية ورف�ش الطبقة ال�سيا�سية املتنفذة، 
واالإم���الءات اخلارجي���ة من " الغرب���اء " واإنهاء التواج���د االأجنبي واالأمريكي 
و�سواه���م، وبناء دول���ة مدنية دميقراطية، واجتثاث ظاه���رة الف�ساد ورموزه، 
وتكري����ش غري قاب���ٍل للم�ساومة لعراٍق �سي���ٍد م�ستقٍل، واإنهاء ح���االت االنفالت 

االأمني ، وامليلي�سيات امل�سلحة .
ويف مقدم���ة اأهداف امل�سكك���ن من م�سربي لقاء "قم" و�س���روط ال�سيد ال�سدر، 
حماول���ة ف���ك التعاق���د ال�سمني بن املوال���ن له و�ساح���ات االعت�س���ام واأبطال 
ثورة اأكتوبر العراقي���ة وجمهورها على امتداد الوطن، واملراهنة على ت�سفية 

الثورة.! 
والب���د لل�سيد مقت���دى ال�سدر، التنّبه لدور بع�ش ك���وادر التيار يف ترجيح كفة 
امل�سككن، وامل�سربن، امل�سيئن للث���ورة واأبطالها و�سهدائها، ومن مناذج هذه 
اال�ساءة، ت�سريحات نائب رئي�ش جمل�ش النواب "ال�ستائمية" امل�سككة بوطنية 
املتظاهري���ن واملعت�سمن ملجرد تعبري ال�ساحات عن وجهة النظر غري املفهومة 
ملظاه���رة ام����ش "اجلمع���ة"، مب�ساركة امليلي�سي���ات التي اأكد ال�سي���د نف�سه على 
اأنه���ا ماهي �سوى دعامات للف�ساد والتطّرف واملم���االأة للغرباء، وحماة للطبقة 
ال�سيا�سي���ة املتنفذة املتغولة الفا�سدة، باالإ�ساف���ة مل�ساركة احزاب وكتل �سيعية 
"  املعلنة.  " الوطنية  "موالي���ة للغرب���اء"، من بن راف�سي نهجه و�سيا�ست���ه 
وكذل���ك الت�سريح���ات املغالي���ة لل�سيد الزامل���ي، املتناق�سة مع تاأكي���دات ال�سيد 
ال�سدر على اأن طابٍع التظاهرات و�ساحات االعت�سام ، هي ال حزبية وم�ستقلة 
، واأن ال�سدري���ن داعمون، وم�ساركون فيها بخيارهم ال�سخ�سي، فكيف ميكن 
قب���ول اإدعائه ، باأن اإن�سحاب اأن�سار التي���ار من ال�ساحات كفيل بعدم اإبقاء اأحٍد 

فيها ، بل وت�سفيتها.!
 وم���ن ح���ق العراقي���ن ، امل�سكك���ن واملتفاعل���ن على ال�سي���د مقت���دى ال�سدر ، 
تو�سيح ما يثري ت�ساوؤالتهم امل�سروعة حول كل ما ُيقال، ومن بن ذلك، ما بينته 

مظاهرات "اجلمعة" من توافق وم�ساركة مع امليلي�سيات الوقحة ..!

قوى �لأزمة و�خلر�ب، ومن يريد �أن 
يكون طرفًا يف �حلل..!

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر
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واأ�ساف، اأن “ت�سكيل احلكومة اجلديدة، 
ق���د تاأخ���ر طوياًل ع���ن امل���دة املح���ددة لها 
د�ستوري���ًا، فم���ن ال�س���روري اأن يتعاون 
خمتلف االأطراف املعنية الإنهاء هذا امللف 
وف���ق االأ�س����ش الت���ي اأ�سري اإليه���ا من قبل 
فاإنه خط���وة مهمة يف طريق ح���ل االأزمة 

الراهنة”.
وتابع، اأن “املرجعي���ة الدينية تدعو مرة 
اأخرى، جمي���ع الفرقاء العراقين، اإىل اأن 
يعوا حج���م املخاطر التي حتيط بوطنهم 
يف هذه املرحل���ة الع�سيبة، واأن يجمعوا 
اأمره���م عل���ى موقف موحد، م���ن الق�سايا 
الرئي�س���ة، والتحدي���ات امل�سريي���ة، التي 
يواجهه���ا مراعن يف ذلك امل�سلحة العليا 

لل�سعب العراقي، حا�سرًا وم�ستقباًل”.
من جهة اأخ���رى �سقط ع���دد من اجلرحى 
قرب ج�س���ر حممد القا�س���م يف بغداد بعد 
مواجهات بن متظاهرين وقوات اأمنية، 
اإثره���ا عل���ى  �سيط���ر املتظاه���رون عل���ى 
اجل�سر . وقال �سامل ال�سعدي وهو نا�سط 
متظاه���ر يف بغ���داد اإن���ه "مت���ت ا�ستعادة 
ج�سر حممد القا�سم م���ن القوات االأمنية، 
لك���ن ع���ددًا م���ن املتظاهري���ن ق���د �سقطوا 
جراء هذه املواجهات، وبالتايل �سيطرنا 
علي���ه". واأ�س���اف ال�سع���دي اأن "ال�سرطة 
االحتادي���ة قام���ت مبهاجمتن���ا واأطلق���ت 
الر�سا�ش احل���ي علينا ب�سورة مبا�سرة، 
لككن���ا على الرغم من ذلك، بقينا �سامدين 

على ج�سر حممد القا�سم ومقرتباته".
يف  خط���رة  ح���االت  "هن���اك  اأن  وب���ن 
االإ�ساب���ات ومل ن�ستطع تقدير مدى �سوء 
حالتهم، حلدة املواجهات التي هي عبارة 

عن كر وفر".
وتابع���ت "االحتج���اج" اأم����ش اجلمع���ة ، 
مقاطع م�سورة تظهر تعر�ش املتظاهرين 
اإىل الر�سا����ش احل���ي عل���ى طريق حممد 

القا�سم وال�سوارع القريبة منه.
واأظهرت املقاطع، �سبان وهم يتعر�سون 
اإىل املط���اردة عل���ى يد ق���وات االأم���ن كما 
يب���دو، حيث يق���ول اأحده���م اإن “القوات 

حا�سرته���م من جانب���ن” واأكد متظاهرو 
يف  ا�ستمراره���م   ، التحري���ر  �ساح���ة 
ب���اأن  موؤكدي���ن  ال�سلمي���ة  االحتجاج���ات 
ه���درًا".  ل���ن تذه���ب  العراقي���ن  " دم���اء 
وا�س���اف :  اإن "تظاهرة اجلادرية اليوم 
لن تتعار�ش م���ع االحتجاجات يف �ساحة 
التحري���ر وه���ي تع���زز موقفن���ا ب�سي���ادة 
الع���راق واإخ���راج الق���وات االأمريكية من 
الع���راق". موؤك���دًا عل���ى ع���دم وج���ود اأي 
خم���اوف لديهم حيال ح�س���ول مناو�سات 

حمتملة بن املتظاهرين. 
وب���دوره ق���ال متظاهر اآخ���ر اإن "ق�سيتنا 
الي���وم اأ�سبح���ت دم���اء بع���د اأن ا�ست�سهد 
العدي���د م���ن املتظاهرين ونح���ن نوؤكد اأن 
الدم���اء ل���ن تذه���ب ه���درًا". م�س���ددًا على 
زخمه���ا  يف  تتوا�س���ل  "التظاه���رات  اأن 
اأي  هن���اك  يك���ون  اأن  نافي���ًا  املعت���اد". 
انح�سار يف اأع���داد املتظاهرين الوافدين 
اإىل �ساحة التحرير". وقال متظاهر اآخر: 
�ساحات  ت�سهدته���ا  التي  "االحتجاج���ات 

التحري���ر متث���ل اأك���رب احتج���اج �سلم���ي 
وطن���ي، لكننا نوؤم���ن بالدميقراطية ومن 
اأجله���ا قدمنا دماء"، م�سيف���ًا "تظاهراتنا 
هي حقيقي���ة وجنتمع م���ع االأحزاب على 
راأي واحد وهو اإخراج القوات االأجنبية 
كلها ولي�ست االأمريكي���ة فقط الأنها دمرت 
العراق".، واأ�سار اإىل اأنه "توجد �سيطرة 
داخلية هي الت���ي ت�سكل اال�ستعمار وهي 

اأخطر من الوجود االأجنبي".
وق���ال متظاهر اآخر: "الطبق���ة ال�سيا�سية 
اإىل  العراق���ي  ال�سع���ب  تق�س���م  اأن  تري���د 
�سعب���ن، نحن منذ بداي���ة 2003 �سد هذا 
االحتالل وم�سروع���ه"، مبينًا: "نحن من 
�ساحة التحرير نقول نحن �سد اأي احتالل 
بكل األوانه )االأمريكي واالإيراين( ونحن 

�سعب واحد".
ه���ي  ال�سيا�سي���ة  "الطبق���ة  اأن  متابع���ًا 
الت���ي ج���اءت باالحت���الل واأبط���ال �ساحة 
التحري���ر له���م ه���دف نبي���ل ول���ن يرتكوا 
ه���ذه ال�ساح���ة". وقال مواط���ن : "�ساحة 

التحري���ر اليوم مكتظة ب���االآالف ويف كل 
�ساحات االحتجاجات اجلنوبية والو�سط 
ولن نقب���ل اأن ميزق اأحد وح���دة العراق، 
وم���ع االأ�س���ف االأح���زاب ق�سم���ت العراق 
مب�سميات خمتلفة ولك���ن نحن الوطنين 
حمافظ���ن على الوطن الع���راق وال�سعب 
ووح���دة الع���راق من اأق�س���ى ال�سمال اإىل 
اأق�س���ى اجلن���وب ونبني الع���راق بجميع 
اأطيافنا". وقعت م�سادمات بن حمتجن 
وق���وات اأمنية يف كرب���الء، ليل اخلمي�ش 
على اجلمعة ح�سبما اأوردت مقاطع فيديو 
مت تداولها عرب مواقع التوا�سل، اأظهرت 
اأي�سا اأنه مت ا�ستخدام قنابل الغاز امل�سيل 

للدموع، لتفريق املحتجن.
م���ن  باحلج���ارة  امل�سادم���ات  واندلع���ت 
طرف متظاهرين فيم���ا ا�ستخدمت قوات 
االأمن قناب���ل املولوتوف والغ���از امل�سيل 

للدموع.
واأطلق حمتجون بح�سب الفيديو نداءات 
اال�ستغاث���ة بع���د اأن مت مهاجمتهم بقنابل 

الغاز واملولوتوف.
فيم���ا جنا اأ�ست���اذان جامعي���ان متقاعدان 
،اجلمعة، من حماولة اغتيال قرب تقاطع 

الراية و�سط مدينة النا�سرية.
وق���ال م�س���در يف قي���ادة �سرط���ة ذي قار 
ل�”االحتج���اج” اأم����ش )2٤ كانون الثاين 
2020(، اإن “جمهول���ن ي�ستقلون دراجة 
نارية اأطلقوا الر�سا����ش على االأ�ستاذين 
اجلامعين املتقاعدين عبد احل�سن حمدان 
عبد الله من مواليد ١٩٥١، وحربي جرب 

�ساحي من مواليد ١٩3٧”.
واأ�ساف امل�س���در، اإن “االأ�ستاذين اأ�سيبا 
ومت  وال�سفلي���ة  العلوي���ة  االأط���راف  يف 
نقلهم���ا اإىل م�ست�سفى احل�سن التعليمي، 
وحالتهم م�ستقرة بع���د تقدمي االإ�سعافات 

الالزمة لهما”.
اجلنائي���ة  االأدل���ة  “خ���رباء  اأن  وتاب���ع، 
توجه���وا اىل حم���ل احل���ادث، ومت فت���ح 
حتقي���ق ملعرف���ة مالب�سات���ه، ومت االيعاز 

ملراجعة كامريات املراقبة القريبة”.
حمافظ���ة  يف  املحتج���ون  ويوا�س���ل 
الديواني���ة، اأم����ش اجلمع���ة، ت�سعيده���م 
امل���ار  بغ���داد،  �سري���ع  الطري���ق  باغ���الق 
مبحافظات اجلنوب لليوم اخلام�ش على 
الت���وايل. واأف���اد مرا�س���ل “االحتجاج”، 
اإن   )2020 الث���اين  كان���ون   2٤( اأم����ش 
لكنهم  اأغلق���وا عدة ط���رق  “املتظاهري���ن 
االإن�ساني���ة  احل���االت  مل���رور  ي�سمح���وا 
املتوجه���ة  النف���ط  وناق���الت  واحلرج���ة 
ملحط���ات الكهرب���اء اإ�ساف���ة اىل املركبات 
منت�سب���ي  و  االأم���ن  وق���وات  الع�سكري���ة 

احل�سد ال�سعبي”.
واأ�س���ار اإىل اأن “املتظاهري���ن ا�ستخدموا 
قواط���ع حديدي���ة �سغرية والفت���ات كتب 
لدم���اء  اإكرام���ًا  مغل���ق  “الطري���ق  عليه���ا 
ال�سهداء”، ف�ساًل عن ا�ستخدام االإطارات 

املحروقة اأ�سفل املج�سرات”.
يذك���ر اأن الديواني���ة با�س���رت بالت�سعي���د 
بالتزام���ن مع بقي���ة املحافظات اجلنوبية 
بعد انق�ساء مهلة اأطلق���ت من النا�سرية، 
مت تاأييده���ا من بقي���ة املحافظات لت�سمية 

رئي�ش وزراء م�ستقل.

ال�سي�ستاين ينتقد تاأّخر ت�سكيل احلكومة ويوؤكد حق املواطن يف التظاهر

�إ�شابات فـي �شفوف �ملتظاهرين.. وحماولت لغتيال نا�شطني 

متابعة الحتجاج 

اأك���دت منظمة العف���و الدولي���ة مقتل اأكرث 
م���ن 600 متظاه���ر عراق���ي من���ذ انط���الق 
التظاه���رات ال�سعبي���ة يف ت�سري���ن االأول 
ق���وات  ا�ستخ���دام  عل���ى  موؤك���دة   ،20١٩
االأمن العراقي ا�ستخ���دام الذخرية احلية 

�سد املحتجن.
وقالت منظمة العفو الدولية يف تقرير لها 
حتققه���ا عرب �سه���ادات ومقاطع فيديو من 
ا�ستئن���اف الق���وات االأمنية حمل���ة العنف 
املميت���ة �س���د املتظاهري���ن ال�سلمي���ن يف 

بغداد وعدد من مدن اجلنوبية بالعراق.
كما اأكدت اإنها حتققت من ا�ستخدام االأمن 
العراق���ي الذخ���رية احلي���ة وقنابل مميتة 
لقت���ل املحتج���ن، �سمن م���ا �سمتها موجة 
واالعتق���االت  التخوي���ف  م���ن  م�ستم���رة 
والتعذي���ب. وعدت املنظم���ة اأن الت�سعيد 
االأخري اإ�سارة وا�سح���ة اإىل اأن ال�سلطات 
العراقية ال نية لديها على االإطالق لو�سع 
حد حقيقي للقمع، وفق تعبريها.وطالبت 
بالوقف الفوري ملا �سمته النمط البغي�ش 

من القتل العمد والتعذيب والقمع.
كب���ح  اإىل  العراقي���ة  ال�سلط���اِت  ودع���ت 
واإبع���اد  ف���ورًا  االأمني���ة  الق���وات  جم���اح 
امل�سوؤولن عن االنتهاكات اخلطرية وبدء 
حتقيقات �ساملة وم�ستقلة بهدف امل�ساءلة 

وتعوي�ش املت�سررين وعائالتهم.

م���ن جه���ة اأخ���رى اأدان���ت نقاب���ة املحامن 
العراقين، اخلمي�ش، ا�ستمرار ا�ستخدام 
العنف املفرط �سد املتظاهرين ال�سلمين، 
وفيم���ا طالب���ت بالك�س���ف ع���ن املتورطن 
بقت���ل املحتج���ن ملحاكمتهم دولي���ًا، دعت 
الربمل���ان والكتل ال�سيا�سي���ة اىل التعاون 
مل���ف  وح�س���م  اجلمهوري���ة  رئي����ش  م���ع 
مر�س���ح احلكوم���ة اجلدي���دة. وذك���ر بيان 
من���ه   ن�سخ���ة  االحتج���اج  تلق���ت  للنقاب���ة 
تتابع نقاب���ة املحامن العراقين تطورات 
انتفا�سة ت�سرين ال�سعبية املت�ساعدة هذه 
االأيام، والتي ي�س���كل املحامون ونقابتهم 

جزءًا اأ�سا�سيًا يف حراكها ال�سلمي، �سواء 
بامل�سارك���ة الفعلي���ة يف �ساح���ات التظاهر 
حق���وق  ع���ن  بالدف���اع  اأم  واالعت�س���ام، 
املحاك���م  اأم���ام  وحرياته���م  املتظاهري���ن 
الع���راق  وو�س���ط  بغ���داد  يف  الق�سائي���ة 
وجنوب���ه، عندم���ا يتعر�س���ون اإىل القت���ل 
اأواالغتي���ال اأواخلط���ف اأوالتوقي���ف م���ن 
قبل اأجهزة االأمن احلكومية اأو اأي جهات 

اأخرى غري حكومية”.
واأ�ساف البي���ان “يف الوقت ال���ذي نوؤكد 
فيه اإدانتنا وا�ستنكارنا و�سخطنا ال�سديد، 
ال�ستمرار ا�ستخدام القوة املفرطة واملميتة 

بالتعام���ل م���ع املتظاهري���ن واملنتف�س���ن 
ال�سلمي���ن، ومطالبتنا بالك�س���ف عن قتلة 
اأبناء ال�سعب العراق���ي متهيدًا ملقا�ساتهم 
جمل���ة  ف���اإن  اجلزائي���ة،  املحاك���م   اأم���ام 
القانوني���ة  والقواع���د  االعتب���ارات  م���ن 
واالن�سانية البد اأن تكون �ساخ�سة اأمامنا 
عند معاجلة اأزمتنا الراهنة، والتي ينبغي 
اأن تنب���ع م���ن االإدراك العمي���ق مبخاط���ر 
االأو�ساع ال�سائدة يف العراق، وما ت�سكله 
من تهدي���د فعلي ل�سعبه، وج���ودَا ووحدة 
اال�ستم���رار  عن���د  وا�ستق���الاًل  و�سي���ادة 
با�ستخ���دام الق���وة يف معاجل���ة انتفا�سة 

ال�سعب العراق���ي، وعدم تقدمي املعاجلات 
الوطني���ة التي تخ���رج العراق م���ن اأزمته 
الراهن���ة والتي ت�س���كل االإجاب���ة الفورية 
عل���ى  واملنتف�س���ن  املتظاهري���ن  ملطال���ب 
امتداد ال�ساحة العراقية، ومدخاًل اأ�سا�سيًا 
يف متك���ن الع���راق و�سعبه م���ن النهو�ش 
على طري���ق التطور والتق���دم واالزدهار، 
الوطني���ة  وقرارتن���ا  خيارتن���ا  باعتم���اد 
امل�ستقلة بعيدًا ع���ن املوؤثرات والتدخالت 

االأجنبية واالإقليمية والدولية”.
وتابع البيان اأن “ه���ذا االأمر يتطلب قيام 
جمل�ش النواب والكتل ال�سيا�سية بالتعاون 
مع رئي�ش اجلمهورية، بتكليف �سخ�سية 
وطني���ة منا�سب���ة لت�سكيل ال���وزارة، طبقًا 
الح���كام الد�ستور دون التقي���د مبتطلبات 
امل���ادة ٧6 م���ن الد�ست���ور، بع���د االمتث���ال 
اىل ال�سروط واالأح���كام واملعايري املعلنة 
م���ن قب���ل �ساح���ات االعت�س���ام والتظاهر 

واالنتفا�ش ومراعاتها عند التكليف”.
واعترب بيان نقابة املحامن اأن “اال�سراع 
بتنفي���ذ هذه املهمة الد�ستورية بات ق�سية 
اأي  التاأخ���ري حت���ت  اأو  التاأجي���ل  التقب���ل 
ذريع���ة كان���ت”. وختم البي���ان بالقول اإن 
نقاب���ة املحامن “ب�سدد اإع���الن اال�سراب 
ملحام���ي الع���راق، باالمتناع ع���ن الرتافع 
اأم���ام املحاك���م يف حال���ة ع���دم اال�ستجابة 
ملطالب ال�سعب العراقي خالل هذه املرحلة 

الع�سيبة من تاريخ عراقنا العظيم”.

نقابة املحامني للربملان: اأ�سرعوا بتقدمي مر�سح لرئا�سة احلكومة.. اإ�سرابنا قادم

�لعفو �لدولية تتهم �لعر�ق مبمار�شة �نتهاكات خطرية: مقتل �أكرث من 600 متظاهر

اأكدت املرجعية الدينية، يف النجف، حق املواطنني، يف التعبري ب�س��لمية عن ما يرونه �س��رورة ل�سيانة ال�سيادة الوطنية بعيداً 
عن المالءات اخلارجية. وقال ممثل املرجعية ال�سيخ اأحمد ال�سايف، خالل خطبة اأم�ص اجلمعة ، اإن “املرجعية الدينية توؤكد، 
�سرورة تنفيذ الإ�سالحات احلقيقية التي طاملا طالب بها ال�سعب وقّدم يف �سبيل حتقيقها الت�سحيات وترى اأن املماطلة والت�سويف 

يف هذ الأمر مل يوؤدي اإل اإىل مزيد من معاناة املواطنني، واإىل اإطالة اأمد عدم ال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي يف البالد”.



 ثناء علي 

امتالأت �سفحات “فاي�سبوك”، 
ب�سور ن�سطاء يحملون اأوراقًا، 

كتب كل واحد منهم على 
ورقته ا�سمه، ا�سم اأمه، مهنته، 

وتهمته. والتهمة واحدة 
انت�سار  تقول  وطنًا”.  “اأريد 
جبار اإحدى النا�سطات على 
هذه  “اأطلقنا  “فاي�سبوك”: 

احلملة حتديًا للفكر احلكومي 
الأرعن وامل�ستخف بحاجة 

املواطن ومعاناته التي دفعته 
اإىل اإ�سعال هذه الثورة. هذه 

احلملة نوؤكد من خاللها اأنه اإذا 
كان الوطن هو تهمتنا فجميعنا 
متهمون وجميعنا م�ستمرون.”

يف بغداد، يتبادل اإياد ورحومي اجللو�ش 
عل���ى االأرجوح���ة الت���ي �سنعاها م���ن اإطار 
اإح���دى العجالت حتت ج�سر حممد القا�سم 
املُتهال���ك، وال���ذي �سب���ق اأن اأغلقت���ه اأمان���ة 
بغ���داد ع�س���رات املّرات ل�سيانت���ه. مل مينع 
املطر ال�سابن الذين مل يبلغا الثامنة ع�سرة 
من التاأرجح واللعب فوق اخلراب املتبقي 
م���ن االإط���ارات املحرتق���ة، الت���ي اأ�سعله���ا 
متظاهرون الإغ���الق هذا الطريق الذي يعّد 
م���ن اأهم الطرق اخلدمي���ة يف بغداد، ف�ساًل 
عن اخل���راب الذي تركته عج���الت الُتك ُتك 

التي اأحرقتها قبل قوات مكافحة ال�سغب.
رحوم���ي ابن مدين���ة ال�سدر، ال���ذي تخلى 
ع���ن درا�ست���ه واأ�سب���ح عامل بن���اء يومي، 
ي���روي ل�”االحتجاج” �سب���ب م�ساركته يف 
التظاه���رات العراقية وبقائ���ه يف ال�سارع 
حتى اللحظة، على رغم املطر، والر�سا�ش 
احل���ي وقنابل الغ���از م�سيل الدم���وع التي 
حتولت اىل قناب���ل قاتلة. يقول: “ال خيار 
اأمامنا بع���د اليوم، امل���وت اأو الكرامة، لقد 
انُتهكنا علن���ًا، فمع هط���ول االأمطار غرقت 
ال�سوارع، وغ���رق بيتي يف مدينة ال�سدر. 
االآن ال اأ�ستطي���ع الدخ���ول اإليه، فكل ما فيه 
اأ�سب���ح غري �سال���ح. �ساأنتظ���ر حتى جتف 
اإلي���ه”… اأن���ا واأ�سرت���ي  اأر�س���ه واأع���ود 
رحومي هو املعيل الوحيد لعائلته املكونة 
م���ن اأم���ه وجدت���ه و7 �سقيق���ات، وذلك بعد 
وفاة والده اأثناء معارك حترير املو�سل من 
�سيط���رة داع�ش. “ترك���ت الدرا�سة واأعمل 

يف البن���اء لك�سب قوت يومي. هذا كله وما 
زلن���ا ُن�ساأَل ملاذا نتظاهر، وتقتلنا حكومتنا 
الت���ي تدع���ي الدميوقراطية، الأنن���ا نطالب 
رحوم���ي.  يق���ول  الب�سيط���ة”،  بحقوقن���ا 
لي�ست الغي���وم وحدها م���ن يحا�سر �سماء 
العا�سمة بغداد منذ يوم 21 كانون الثاين 
، فالدخان ميالأ املكان، اإنه دخان االإطارات 
الت���ي يحرقها املتظاه���رون حماولن قطع 
الط���رق الرئي�س���ة وعزل العا�سم���ة، ومنع 
املوظفن من الذهاب اإىل الدوائر الر�سمية 

وغري الر�سمية.
مهيم���ن اأحد املتظاهرين الذين عزموا على 
الوقوف عن���د ج�سر ملع���ب ال�سعب، يقول 
“�سنوا�س���ل حماوالتن���ا  ل�”االحتج���اج”: 
ال�سلمي���ة لت�سعيد التظاه���رات، و�سنقطع 
الط���رق با�ستمرار حت���ى ال�سيط���رة متامًا 
الثالث���اء  ي���وم  �سب���اح  الو�س���ع.  عل���ى 
)21 كان���ون الث���اين( اأقفلنا ج�س���ر ملعب 
ال�سع���ب، لكن واجهون���ا بر�سا�ش حي من 

قب���ل ال�سرط���ة االحتادية وق���وات مكافحة 
ال�سغ���ب، فاأجربن���ا عل���ى الرتاج���ع، لكنن���ا 
ل���ن ن�ست�سلم ب���ل �سنعيد الك���رة، وقد نلجاأ 
اإىل حلم اأبواب الدوائ���ر احلكومية لنمنع 

املوظفن من الدخول.”
مل تُك���ن قوات مكافح���ة ال�سغب وحدها من 
كافح التظاهرة وحاول قمعها. يفيد م�سدر 
من وزارة الداخلية العراقية، رف�ش الك�سف 
ع���ن ا�سم���ه، ل�”االحتج���اج” ب���اأن “هن���اك 
اأوامر �س���درت لوزارتي الدفاع والداخلية 
املتظاهري���ن  ورم���ي  التظاه���رات،  بقم���ع 
بالر�سا�ش احل���ي، لهذا بع���د انتهاء املهلة 
االحتادي���ة  ال�سرط���ة  م���ن  ق���وات  تق���وم 
مبواجه���ة املتظاهري���ن املوجودين خارج 
�ساح���ة التحري���ر بالر�سا�ش احل���ي. وفقًا 
لالأوامر كل م���ن يكون موجودًا عند �ساحة 
اخل���الين، واأب���ي نوؤا�ش، وج�س���ر ال�سنك، 
وحمم���د القا�س���م، وكل م���ن يح���اول قط���ع 
الط���رق، �ستقوم ال�سرطة وق���وات مكافحة 

ال�سغ���ب باإط���الق الر�سا�ش علي���ه.” يوؤكد 
امل�سدر اأنه���م “ ينت�سرون حاليًا يف �ساحة 
الط���ريان، علم���ًا اأن معظم ال�سه���داء الذين 
�سقطوا يف تظاه���رات العا�سمة بغداد هم 
�سحايا القن�ش، الذي كان ي�سوب مبا�سرًة 

اإىل الروؤو�ش.”
ب���ن  تن�سي���ق  ع���ن  املعلوم���ات  وتتح���دث 
ق���وات مكافحة ال�سغ���ب، ووزارتي الدفاع 
والداخلية، واجلماعات امل�سلحة، الإ�سكات 
اأطب���اء م�ست�سف���ى اجلمل���ة الع�سبية لعدم 
الك�س���ف ع���ن االنته���اكات الت���ي حت�س���ل. 
ممر����شٌ يف امل�ست�سفى رف����ش الك�سف عن 
ا�سمه، يقول:” لو مت ذكر ا�سمي، �سينتهي 
اأم���ري” م�سيف���ًا، “بب�ساطة دخ���ل عنا�سر 
ق���وات مكافح���ة ال�سغ���ب م�س���اء ي���وم 20 
كان���ون الث���اين، واعتقل���وا اأك���رث م���ن 10 
م�سابن من امل�ست�سفى، ما ال ميكن حتمله 
اأنهم مل يراع���وا مرحلة اخلطر التي و�سل 
اإليه���ا بع�ش امل�ساب���ن، اإذ قام���وا بجّرهم 

خارج���ًا ثم اإىل �سيارات حكومية م�سفحة، 
عل���ى رغم حماول���ة قيمن عل���ى امل�ست�سفى 

دنا بالر�سا�ش .” التدخل، اإال اأننا ُهِدّ
يوؤك���د املمر����ش اأن “ت�سجي���الت الكامريا 
اخلا�س���ة بامل�ست�سف���ى، م�سحته���ا الق���وات 
امل�سلح���ة. ويف �سب���اح اليوم الت���ايل، قام 
اأ�سخا����ش م���ن امل�ست�سف���ى، ينتم���ون اإىل 
جهات م���ن اجلماعات  امل�سلح���ة، بتهديدنا 
تل���ك  يف  ح�س���ل  عّم���ا  حتدثن���ا  ح���ال  يف 

الليلة.”

خمتطفون و�سحايا
جنح هيث���م ومن معه بقط���ع طريق حممد 
القا�س���م، حامل���ن العل���م العراق���ي. فا�سل 
اأح���د املتظاهري���ن الذين �سارك���وا يف قطع 
طري���ق حمم���د القا�سم ي���وم الثالث���اء 21 
كان���ون الثاين، يقول” :لق���د جنحنا بقطع 
ه���ذا الطري���ق امله���م، وكنا نحم���ل االأعالم، 
فيم���ا كانت ق���وات مكافح���ة ال�سغب حتمل 
بالر�سا����ش  فواجهتن���ا  االأ�سلح���ة،  �ست���ى 
احل���ي وقنابل الغ���از م�سيل الدم���وع ظهر 
ذلك اليوم، ورح���ل هيثم �سحية املواجهة، 
بعدما اأ�سيب بطلقة يف اجلهة الي�سرى من 
�س���دره، كما اأ�سيب باأرب���ع طلقات متفرقة 

من ج�سده”.
يوؤك���د فا�س���ل،” مل نك���ن نري���د قط���ع هذه 
الط���رق لتعطي���ل اأرزاق النا�ش، كل ما قمنا 
به ه���و حماولة ملنع املوظف���ن من الذهاب 
اإىل عمله���م الأي���ام، م���ن اأج���ل تغي���ري ه���ذا 

الواقع املرير الذي نعي�سه.”
ه���ذه  خ���الل  وح���ده  هيث���م  يرح���ل  مل 
املواجه���ات، اإذ ت�ساع���د ع���دد القتلى حتى 
م�س���اء ي���وم االربع���اء 22 كان���ون الثاين، 
اإىل 16 قتي���اًل واأك���رث م���ن 40 جريحًا يف 
بغداد، منهم اأمي���ن الراجي ويو�سف �ستار 
وغريهم���ا الذين مل يتج���اوزوا الع�سرين. 
مل ت�سه���د بغ���داد اأح���داث قت���ل فق���ط، ب���ل 
ارتفع���ت ح�سيل���ة املعتقل���ن، يف �سبيحة 
اإذ  الث���اين،  كان���ون   21 الثالث���اء  ي���وم 
توجه���ت قوات م�سلح���ة اإىل اإحدى املفارز 
الطبي���ة يف منطق���ة اأبي نوؤا����ش، واعتقلت 
اأح���د امل�سعفن هناك ه���و اأيد حممد. يقول 
اأحد زمالء اأي���د: “اأكد لن���ا امل�سلحون اأنهم 
جه���ة اأمني���ة وعاملونا بعن���ف وهددوا من 
يح���اول من���ا التدخ���ل باإطالق الن���ار عليه، 
قاموا بج���ّره اإىل �سيارتهم خ���ارج املفرزة 

وال نعرف اإىل اأين ا�سطحبوه.”
بعد اعتقال اأيد، انت�سرت اأنباء عن اختفاء 
النا�س���ط خملد �سغتن، م���ن دون معرفة ما 
ح���ل به. غادر خملد �ساح���ات التظاهر يوم 
االإثن���ن 20 كان���ون الثاين عن���د ال�سابعة 
لي���اًل، اإال اأن���ه مل ي�س���ل اإىل منزل���ه، واأغلق 
هاتف���ه النق���ال ومل يع���رف م�س���ريه حت���ى 

االآن.
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بع���د اأن ذاعت اأنباء االنتفا�س���ة ال�سلمية البا�سلة ل�سباب ت�سرين 
ن�س���اء و رج���ااًل ، و �س���ارت ُتتناق���ل يف الن�س���رات االأخباري���ة 
اليومي���ة، لي����ش يف و�سائل االعالم العراقي���ة فح�سب و اإمنا يف 
كربيات ال�سحف و االإذاعات و الف�سائيات االإقليمية و العاملية، 
و �س���ارت ُتتاب���ع بخفقان القلوب و التاأيي���د من خمتلف اأو�ساط 
�سع���وب العامل، بل و يف اأو�س���اط االأمم املتحدة و جمل�ش االأمن 
و منظم���ات حق���وق االإن�سان و العف���و الدولية، و ه���م يتابعون 
انت�ساراته���ا و ت�سعيداته���ا و حتدياته���ا اجلريئ���ة ب�سع���ارات 
�سلمي���ة، تطال���ب باحل���ق باحلي���اة و اخلبز و احلري���ة . . احلق 

بوطن !
لق���د ُكت���ب الكث���ري و ُعّلق الكث���ري عّم���ا دار و ي���دور يف البالد و 
اأ�سباب اآالمها و االحتجاجات ال�سلمية التي اندلعت منذ 2010 
ها و ق�سي�سها،  يف �سوح العراق، حتى انتف�ست اجلماهري بق�سّ
عل���ى حّكام �سرقوا و نهبوا و بّذروا اأم���وال البالد الرثّية، بل و 
كتب���وا ثرواتها با�سمائهم و اأ�سماء ذويهم م�سّخرين املحا�س�سة 
الطائفي���ة و العرقي���ة و عابريه���ا، املحا�س�س���ة الت���ي عمل���وا و 
يعمل���ون على �سنعها و اإذكائها ب���� )القانون(، بامل�سالح االأنانية 
. . القان���ون ال���ذي مل تعرفه قوانن الب���الد و ال اأعرافها من قبل، 
القان���ون الذي الُيذّك���ر ااّل بورقة الدكتاتوري���ة املنهارة الإ�سالح 
النظ���ام القانوين حينها على اأ�سا����ش ) �سهادة قانون يف اجليب 
و م�سد����ش باحل���زام (، ب���� )تطوي���ره( اىل ) فق���رات د�ست���ور و 
ميلي�سي���ات(، بع���د اأن افرغوا الد�ستور و روح���ه احلّية بداًل من 

تطويره.
و رغ���م ع���دم اهتمام احل���كام باالحتجاج���ات و اإهماله���م امل�سن 
ملطالب���ات املتظاهري���ن، الذي اليّدل على حر����ش على البالد و ال 
عل���ى ما اأئتمنوا علي���ه، الذي اليدّل اإاّل عل���ى ج�سعهم الالحمدود 
مب���ا �سرقوا و ي�سرق���ون، اأو على تفاهة فكره���م كرجال دولة . . 
حاف���ظ املتظاهرون عل���ى �سلميتهم ب�سكل يدع���و الإعجاب العامل 
عل���ى �سمودهم الالمعهود و على رقّي فكرهم و ح�ساريته، رغم 
اأنواع الت�سحيات باالأرواح اأمام ر�سا�ش احلكام احلي و قنابل 
الغاز املحرمة دوليًا و القنابل ال�سوتية و بالكوامت و القنا�سن 
و بال�سكاكن حتى بلغت اأعداد ال�سهداء التي تتزايد اىل مايزيد 
على 700 �سهيد و 26 األف جريح و معّوق بينهم عدد من اأفراد 

القوات االأمنية، حتى تاأريخ كتابة املقال.
و ت���رى اأو�س���اط �سعبي���ة وا�سع���ة اأن���ه رغ���م اّتب���اع احل���كام كل 
الو�سائل العنفية و القمعية، يلت���زم املتظاهرون بال�سلمية التي 
كفله���ا الد�ست���ور و القوانن الدولية اإ�ساف���ة اىل كفالة املرجعية 
ال�سيعي���ة العلي���ا لل�سي���د ال�سي�ست���اين ال���ذي اأّي���د املتظاهرين و 
�س���ّد و ي�س���د اأزرهم بن�سائح���ه و الثبات على املوق���ف من جهة، 
و �س���ّدد على احل���كام باال�ستجابة ال�سريعة ملطالبه���م و الإختيار 
رئي����ش وزراء جديد حلكومة انتقالية تهيء النتخابات مبكرة و 
م�ستلزماته���ا، بل و دعا احلكام دائم���ًا اىل �سرب روؤو�ش الف�ساد 
�سريعًا و بيد من حديد، حتى و�سل اىل دعوته اّياهم ب� ) التنازل 
عن جزء مما ح�سلوا عليه و امتلكوه( ل�سالح حل اأزمات البالد 

و مطالبها باخلبز و احلرية و العدالة االجتماعية.
يجي���ب متظاه���رون : اإننا ملتزم���ون بحقنا بالتظاه���ر ال�سلمي 
الذي كفله الد�ستور، و اإاّل فالبلد مليء بال�سالح و م�ستعدون اإن 
اأعلنت���م اأنتم احلرب على ال�سعب . . اإننا ملتزمون باحلفاظ على 
�سالم���ة البالد و كرامتها و م���ن اأجل �سيادتها و قرارها امل�ستقل، 
احرتم���وا حقن���ا بالتظاه���ر ال�سلم���ي و ت�سعي���ده املكف���ول بكل 

ال�سرائع و القوانن املعمول بها يف دول العامل ! )يتبع(

لن ُتخِمد �لغتيالت 
و�ملطارد�ت بطولت ت�شرين  

عد�سة: حممود روؤوف
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نا�سد قائد �سرطة ذي قار، 
العميد نا�سر لطيف الأ�سدي، 

املحتجني يف املحافظة، 
بالعودة اإىل �ساحات التظاهر 

يف احلبوبي، فيما تعهد ببذل 
اجلهود لإي�سال �سوتهم 

اإىل احلكومة، بينما جاءت 
ر�سالة قائد ال�سرطة عقب 
رف�ص املتظاهرين "و�ساطة 
ع�سائرية" تهدف اإىل فتح 
الطريق اخلارجي والطرق 

الداخلية التي اأغلقها 
املحتجون منذ نهاية "مهلة 

النا�سرية".  

اإىل  ر�سال����ة  ال�سرط����ة  قائ����د  ووج����ه 
وتلق����ت  ق����ار،  ذي  يف  املتظاهري����ن 
فيها،  ق����ال  منها،  ن�سخ����ة  "االحتج����اج"، 
اإنه "بع����د احلملة االإعالمي����ة املقيتة على 
من�س����ات التوا�س����ل االجتماع����ي والت����ي 
والق����وات  ق����ار  ذي  اأه����ايل  ت�سته����دف 
االأمني����ة على حد �س����واء لتاأجيج ال�سارع  
وخل����ق حالة م����ن الفو�سى وج����ب علينا 
اإر�سال ه����ذه الر�سالة لقط����ع دابر الفتنة، 

واملرتب�سن باأمن حمافظتنا العزيزة".
بقائده����ا  ق����ار  ذي  "�سرط����ة  اأن  اأ�س����اف 
و�سباطه����ا ومراتبها ه����ي خلدمتكم ومن 
اأج����ل احلف����اظ عل����ى االأم����ن واال�ستقرار 
وال�سل����م االأهل����ي واحلف����اظ عل����ى حرية 
املواطنن مبزاولته����م اأعمالهم وحياتهم 

اليومية".
اأ�س����ار اإىل اأنن����ا "الي����وم اإذا اأر�سلن����ا لكم 
ورج����ال  ال�سرف����اء  ال�س����ادة  م����ن  اأهلن����ا 
الع�سائ����ر والوجهاء من اأخيار حمافظتنا 
الكرمي����ة حاملن من����ا ر�سالة حب ومودة 
واعتزاز لكم من قواتكم االأمنية ال�ساهرة 
عل����ى اأمنك����م وحمايتك����م، نا�سدناكم فيها 
بت�سكي����ل وفد لتق����دمي طلباتكم  للحكومة 

امل�ستوي����ات   اأرف����ع  وعل����ى  العراقي����ة، 
للنظ����ر بطلباتك����م امل�سروع����ة عل����ى وجه 
اال�ستعج����ال وباأ�سرافن����ا ومتابعتنا، كنا 
نري����د منك����م االحت����كام اإىل لغ����ة التهدئة 
وليتمت����ع اجلمي����ع بحريت����ه وممار�س����ة 
حليات����ه الطبيعي����ة دون توق����ف لعجل����ة 
التعلي����م اأو احلرك����ة اأو اخلدم����ات ولكي 
تنع����م حمافظتن����ا باالأمن وال�س����الم دون 
ا�ستغ����الل الظ����روف م����ن اخلارج����ن عن 

القانون".
�سخ�سي����ة  "وب�سف����ة  اأنن����ا  اأو�س����ح 
نوؤازركم ونت�سامن معك����م بكل مطالبكم 
احلق����ة وامل�سروع����ة واإن ح����ق التظاه����ر 
واالعت�سام حق كفله الد�ستور العراقي، 
مبينًا "ومن اأجل حتقيق مهامنا االأمنية، 
طلب����ات  لتلبي����ة  معن����ا  تعاونك����م  ف����اإن 
اإخوانك����م من املواطن����ن الذين يطالبون 
بفتح الطرق واإعادة احلياة لطبيعتها يف 
ذي قار اإ�سوة بباق����ي املحافظات واإعادة 
فتح املدار�ش والدوائر اخلدمية وتاأمن 
الطرق هو واجبنا وحق جلميع مواطني 

ذي قار".
"ننا�س����د  اأنن����ا  اإىل  ال�سرط����ة  لف����ت قائ����د 

فيك����م االأ�سال����ة وال�سهام����ة والغرية على 
حمافظتك����م ب����اأن تع����ودوا اإىل �ساح����ات 
التظاه����ر يف احلبوب����ي ونعاهدك����م اأننا 
�س����وف نب����ذل ق�س����ارى جهدن����ا الإي�س����ال 
�سوتك����م اإىل احلكومة لتنفيذ طلباتكم"، 
مبيًنا "وال توج����د اأي توجيهات اأو قرار 
ال�ستخدام العن����ف �سد اأبنائنا كما يروج 
متمن����ن  املرتب�س����ن مبحافظتن����ا  لذل����ك 

ملحافظتنا اخلري وال�سالم".
وكان حمتج����ون يعت�سم����ون يف ال�سارع 
الرئي�����ش مبدين����ة النا�سرية  ق����د رف�سو 
ا و�ساط����ة �سي����وخ الع�سائ����ر يف املنطق����ة 
لفتح الطريق العام املغل����ق لليوم الرابع 
على الت����وايل، بعد انته����اء "مهلة وطن" 
التي منحها املحتجون للحكومة لتحقيق 

املطالب.
وانتقد متحدث با�سم املحتجن الدكتور 
عالء الركابي الدور الذي يقوم به �سيوخ 
احلكوم����ة  اإىل  بانحيازه����م  الع�سائ����ر 
وال�سلط����ة، ب����داًل م����ن حماي����ة املحتج����ن 
واملتظاهري����ن الذين يطالب����ون مبحاربة 
الف�س����اد واإبع����اد االأحزاب ع����ن ال�سيطرة 

على مقاليد احلكم يف البالد.

  " قائــد �شرطــة ذي قــار ينا�شــد �ملتظاهريــن: عــودو� �إىل "�حلبوبي

قتلــى ومعتقلــون وجرحــى ب�شبــب �شعــار "نريــد وطــن" 
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وقالت م�سادر اأمنية اإن القوات العراقية 
اأّمن����ت م����كان التظاه����ر ب�س����كل كامل، من 
خالل قطع ج�س����ور اجلادرية والطابقن 
واملعل����ق، ومناطق الك����رادة والعر�سات 
مب����كان  املحيط����ة  والبي����اع  وال����دورة 
التظاه����ر، ف�س����اًل ع����ن ت�سي����ري دوري����ات 
مكثف����ة يف ال�س����وارع القريب����ة م����ن مكان 

التظاهر.
"التي����ار  زعي����م  م����ن  مقرب����ون  وكان 
ال�س����دري" ق����د دع����وا، يف وق����ت �سابق، 
اأن�س����ار التي����ار اإىل امل�سارك����ة يف حماية 
التظاه����رة. ي�س����ار اإىل اأن زعي����م التي����ار 
ال�س����دري مقتدى ال�سدر كان قد دعا، يف 
وق����ت �سابق، اإىل تنظيم تظاهرة و�سفها 
ب�"املليوني����ة" للمطالب����ة باإخراج القوات 

االأمريكية . 
املتحدث  با�سم "التيار ال�سدري" �سالح 
العبي����دي اأك����د يف حوار تلفزي����وين ، اأن 
ال�سي����د مقت����دى ال�س����در  رف�����ش ح�سور 
التظاه����رة  اإىل  العراقي����ن  امل�سوؤول����ن 
"به����دف جتنب ح�س����ول اأي ت�سادم". ، 
واأ�س����ار العبيدي اإىل اأن تظاهرة اجلمعة 
اعت�سام  اإىل  تتح����ول  ول����ن  "ل����ن مت����دد 
مفت����وح" واأ�سدر زعيم التي����ار ال�سدري 
ال�س����د مقت����دى ال�س����در، اأم�����ش اجلمعة، 
ر�سالة بالتزام����ن مع انطالق “مليونية” 
اإخ����راج الق����وات االأمركية، فيم����ا دعا اإىل 
دمج احل�س����د ال�سعبي بوزارتي الداخلية 
والدفاع، وغلق مقرات ال�سركات االأمنية 

االأمريكية، واإنهاء عملها يف العراق.
وتليًا ن�ش كلمة ال�سدر:

با�سمك اللهم
عل����ى الرغم م����ن اأننا لب�سن����ا القلوب على 
ال����دروع وكنا وال زلنا م�ساريع ا�ست�سهاد 
من اأج����ل الوط����ن الدين والوط����ن، لكننا 
نراعي ظرف العراق و�سعبه، فلقد اأعيته 

احلروب واأنهكته البالءات.
لذلك �سنحاول ب����ذل ق�ساري جهدنا لعدم 

زج العراق باأتون حرب اأخرى مع املحتل 
االآث����م الذي جثم على �س����در العراق، وما 
اإن جثم عليه حتى ت�سلط علينا الفا�سدون 
و�ساعت ثروات العراق واأ�سيعت بيننا 
الطائفي����ة والعرقي����ة وجت����ذر العنف يف 
اأوا�س����ط ال�سع����ب وم����الأ الع����راق باملقابر 
اجلماعية العلنية و�سار مرتعًا لالإرهاب 
وامللي�سي����ات وانت�س����ار الفق����ر واملر�����ش 
وانتهك����ت �سيادته اأر�س����ًا وجوًا وفتحت 

ح����دوده عل����ى م�سراعيه����ا اأم����ام من هب 
ودب و�سار �ساحة لل�سراعات ال�سيا�سية 
و�ساح����ة  ب����ل  اخلارجي����ة  والتدخ����الت 
لت�سفي����ة احل�سابات م����ع اخل�سوم وغري 
ذل����ك كث����ريًا. وم����ن هن����ا فاإنن����ا �سنحاول 
ا�ستنف����اد كل الطرق ال�سلمي����ة ال�سيا�سية 
واالقت�سادي����ة واالجتماعي����ة والثقافي����ة 
وال�سعبي����ة، ف����اإن حتقق مطلبن����ا وهدفنا 
االأ�سا�����ش، وه����و جدول����ة خ����روج قوات 

االحت����الل فعلي����ًا وب�س����كل منظ����ور عل����ى 
االأر�����ش ف�سن�ستمر على ذلك، وال يتحقق 
اخل����روج اإال مب����ا ميل����ي: اأواًل: غلق كافة 
القواعد الع�سكرية، االأمريكية، املتواجدة 

على االأرا�سي العراقية،
ثاني����ًا: غل����ق مق����رات ال�س����ركات االأمني����ة 

االأمريكية، واإنهاء عملها يف العراق.
الط����ريان  اأم����ام  االأج����واء  غل����ق  ثالث����ًا: 

احلربي واال�ستخباري للمحتل.

رابع����ًا: اإلغاء كافة االتفاق����ات االأمنية مع 
املحت����ل لغياب التوازن الدويل فيها الأنها 

اأقرت يف ظل وجود االحتالل.
خام�سًا:عل����ى ترام����ب اأن ال يتعام����ل يف 
قرارات����ه وخطابات����ه مع الع����راق بفوقية 
قابلن����اه  واإال  وعنجهي����ة  وبا�ستع����الء 

باملثل.
�ساد�س����ًا: عل����ى دول اجل����وار كاف����ة ع����دم 
التدخ����ل يف تعاملنا م����ع املحتل يف حال 

بقائه اأو رف�سه اإخراج قواته.
اأع����اله  ورد  م����ا  تنفي����ذ  مت  اإذا  �سابع����ًا: 
ف�سيك����ون تعاملنا عل����ى اأ�سا�ش اأنها دولة 
غ����ري حمتل����ة .. واإال فه����ي دول����ة معادي����ة 
وامل����دة  ال�س����روط  خالف����ت  اإذا  للع����راق، 

املحددة.
ومعه نلتزم مبا يلي:

اإعالن توقف موؤقت للمقاومة اإىل خروج 
اآخر جندي.

العم����ل على معاقبة كل م����ن يحاول خرق 
الهدنة ال�سيادية من اأي من الطرفن.

دم����ج احل�س����د ال�سعبي بوزارت����ي الدفاع 
ح�س����ول  ع����دم  حال����ة  ويف  والداخلي����ة، 
ذل����ك، فعل����ى احل�سد االلتزام الت����ام بكافة 
الق����رارات ال�س����ادرة م����ن القائ����د الع����ام 
للق����وات امل�سلح����ة، باعتب����اره ج����زءًا من 

املنظومة االأمنية.
اإن ج����ل ما يهمنا يف ه����ذه املرحلة �سيادة 
الع����راق واحلفاظ على وحدت����ه و�سالمة 

اأر�سه وتتحقق هذه ال�سيادة من خالل
االأجنبي����ة  الق����وات  كاف����ة  خ����روج  اأواًل: 

املتواجهة على اأر�سه الطاهرة.
ثاني����ًا: ع����دم التدخ����ل ب�س����وؤون الع����راق 
مطلق����ًا وباالأخ�����ش ال�س����وؤون ال�سيا�سية 
احلكوم����ة  عل����ى  ثالث����ا:  واالقت�سادي����ة. 
العراقي����ة عقد املعاه����دات واتفاقات عدم 
االعت����داء مع دول اجل����وار كاف����ة ت�ستند 
عل����ى االح����رتام املتب����ادل لل�سي����ادة طبقًا 

مليثاق االأمم املتحدة،
رابع����ًا: منع كافة اجلهات الر�سمية وغري 
الر�سمية من التوا�سل اخلارجي، اإال من 
خالل القنوات الر�سمية للدولة مبوافقات 
م�سبق����ة. خام�س����ًا: اعتماد مب����داأ املعاملة 
باملثل م����ع الدول االأجنبي����ة للحفاظ على 

�سيادة الدولة وهيبتها.
�ساد�س����ًا: على احلكوم����ة العراقية حماية 
مقرات البعثات الدبلوما�سية وال�سفارات 
وموظفيها لكافة الدول ومنع االنتهاكات 

وحما�سبة الفاعلن.
�سابعًا: تعزي����ز العالقات االقت�سادي مبا 

يتالءم مع م�سلحة الدولة و�سيادتها.
واأخريًا: اأن�سح باأن تكون االأمم املتحدة 
اأو منظمة التعاول اال�سالمي اأو االحتاد 
االأوروبي و�سيطًا اأو م�سرفًا على تطبيق 

بنود هذا االتفاق.
تبن����ي  العراقي����ة  احلكوم����ة  واأن�س����ح 
حلف����ظ  منه����ا  املعدل����ة  اأو  النق����اط  ه����ذه 
كرام����ة و�سي����ادة الع����راق وتخلي�سه من 

ال�سراعات الداخلية واخلارجية.
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 علي الكرملي

بذلك االقتبا�ش م���ن ق�سيدة )غريٌب على 
ال�سعري���ة  احلداث���ة  ملُوؤ�ّس����ش  اخللي���ج( 
)ال�سع���ر احُل���ر( )ب���در �ساك���ر ال�سّياب(، 
َدًة  ب���َداأَت )جوَن���ة با�س���م( حديُثه���ا، ُم���َردِّ
به���ا مّم���ن يتهمونه���م  ت�ساوؤالته���ا وتعجُّ

بالتخوين.
�سنع���وُد ل���� )جوَن���ة با�س���م( بع���د ح���ن، 
لكنَّني ارَتاأَيُت تق���دمي حديثها )َقباًل( عن 
َمت���ي، مِل���ا يحملُ���ُه من َدالئ���َل وَمعاٍن.  ُمَقدِّ
ما ه���و معل���وٌم وب���كل اخت�س���ار، ودون 
���ة  اخلو����ش يف املُع���رَتكات، اإن انتفا�سَ
ت�سري���ن، التي اجتاَحت البالد منذ اأربعة 

�سهور، ناَلت ما ناَلت مَن التخوين. 

ثوَرٌة َعلى الأ�سدقاء
���ن ينتم���ون للميلي�سيات  ���َة الكثري مِمَّ َثمَّ
يعَمل���ون  ���ن  ومِمَّ اإي���ران،  م���ن  ب���ة  املُقرَّ
اخلا�سع���ة  ���ة  االإعالميَّ املاكين���ات  يف 
َهم���وا م���ن خَرجوا  لتل���ك امليلي�سي���ات، اتَّ
لل�ساح���ات وال�س���وارع احتجاج���ًا عل���ى 
الف�س���اد وعلى النظ���ام، اتَهموُهم ب� �َسّتى 

االتهامات.
اأولئ���ك  فمث���ُل  ُهن���ا،  لي�َس���ت  املُ�سكَل���ُة 
موج���ودون يف كل َزم���اٍن وَم���كان، لِك���نَّ 
م���ن  الكث���ري  باكت�س���اف  ه���ي  املُ�سكَل���ة 
املحتجن الأ�سدقائهم اأنهم والئيون لتلك 
امليلي�سيات، مَل يكون���وا يعرفونهم َقباًل، 

لك���ن الثورة ه���ذه على ح���دِّ و�سفهم هي 
من ك�سَفتُهم.

َحفي واملُ�سارك يف  وهذا ما ُيوؤّك���ُدُه ال�سُ
االحتجاج���ات "ح�سن ها�س���م"، بقوِله: 
"الَقيُت الكثري من ال�سَدمات يف الثورة؛ 
بن  ب�سبب عدد كبري من االأ�سدقاء واملقرَّ
من���ي، فق���د وج���دت اأنه���م غ���ري ُمبال���ن 
بق�سيتن���ا، والبع�ش منه���م يهزاأ بنا على 

اعتبار اأننا حمقى".
لن  الث���ورة هذه  اأن  ب���ّن يل  ما  "وه���ذا 
تك���ون على النظ���ام ال�سيا�س���ي فقط، بل 
عل���ى كل نواح���ي املجتم���ع، ب���ل وحت���ى 

عل���ى االأ�سدق���اء غ���ري الوطني���ن، الذين 
ال يهمه���م �س���يء م���ن الع���راق، لذلك قمت 
بثورت���ي اخلا�سة وقطع���ُت عالقتي بكل 
م���ن ال يحب العراق ومل ي�ساند ثورتنا"، 

ُي�سيف.

غريَزتهم حتنُّ اإىل جذورها
االتهامات بحق املتظاهرين واملنتف�سن 
، ب���ل تزداد كل  ���ف عن���َد َحد ُمَعنَّ مل تتوقَّ
ي���وم، كل ي���وم يخ���رج اأتب���اع االأح���زاب 
وامليلي�سي���ات بواب���ل من الُتَه���م، ولي�َش 
اآخرها - التي تن�سط ب�سكل غري اعتيادي 

- عرب حمطات تلك امليلي�سيات، اأاَل وهي 
لن من  ���ة" وباملَُموَّ اتهاُمُه���م ب� "اجلوَكريَّ

اأمريكا.
تق���ول )اآَية حممد(، اإن "اتهامات العمالة 
لي�س���ت جديدة، فقد الحق���ت كل من اأعلن 
اأت���ى  وم���ن  فق���ط،  للع���راق  انتمائ���ه  اأنَّ 
للتحرير وراأى غياَب الطبقية، واجتماع 
كل طَبق���ات املجتم���ع عل���ى �سح���ن طعاٍم 
واح���د يف اإح���دى اخِلَي���م، �سيع���رف اأن 
بوه���ا عل���ى اأنف�سهم  اتهاماته���م كذب���ة كًذّ

وذَهبوا بت�سديقها".
ة  )اآية حممد( وهي نا�سطة مدنيَّة وحُمَتجَّ

ُت�سي���ف، اأن »العمي���ل لن يك���ون ظاهرًا، 
ولن ينام يف ال�سارع، ولن يتحمل القمع 
وي�س���ع نف�سه يف تهلك���ة«، ُمكِمَلًة بلهَجة 
ة بقوله���ا، "وم���ن يران���ا بتلك  اأك���رث ِح���دَّ
الطريقة، يج���ب اأن ُيعيد النظ���ر لنف�سه، 
الب���د اأن )غريزته احليواني���ة( حتنُّ اإىل 

جذورها".
اأّم���ا )جوَن���ة با�س���م( ال�ساب���ة اجلامعّي���ة 
َثت )َفوق���ًا(، فتقول،  والثائ���رة التي حتدَّ
اأفعاِلن���ا  ثم���ن  امل�ساك���ن  نح���ن  "ندَف���ُع 
حديثه���ا،  يف  ُم�سَتط���ردًة  ال�سحيح���ة"، 
"لكن ال �سيء يدوم على حاله، ولن يبقى 
لالأحزاب واأتباعها �سوى اخلزي والعار، 

فُكلُّهم راحلون، والِعراُق َيبقى".

َر�سائل
ل���ُكل م���ن اأولئ���ك الثالث���ة ر�سائلُُه���م ملَ���ن 
نوُهم واتهموهم بالعماَلة واملُخّربن  َخوَّ
وم���ا �ساب���ه، وكل منه���م ذك���َر يف ر�سالته 
و�ساع���رات  ل�ُسع���راء  ���ة  �سعريَّ اأبيات���ًا 
الع���راق، واإن َدلَّ ذل���ك عل���ى �س���يء، فهو 
ي���دل على ُعم���ق وعيهم وَعل���ى وطنّيِتهم 
َل���ة فيهم، وجِلمال تل���َك الر�سائُل،  املُتاأَ�سّ

اخرَتُت اأن اأُرِفقها َطّيًا يف اخلتام.
تقول )اآية حممد( يف ر�سالتها، "جازفوا 
من اأجل العراق، فهو ي�ستحق اأن ي�ستند 
عل���ى اأكتافن���ا، نح���ُن اجلي���ل امل�سق���ول 
بالوع���ي وال�س���الم"، فيم���ا ُت���رِدف، مب���ا 
قالت���ه ال�ساعرة العراقي���ة الراحلة )نازك 

املالئك���ة(: "ال يظنوا اأنهم ق���د �سحق���وه 
فهو ما زال جمااًل ونق��اء.. �سوف مت�سي 
يف الت�سابيح �سنوه وهم يف ال�سر فجرًا 

وم�س�اء".
قاِئَل���ًة وه���ي تف�ّس���ُر ر�سالته���ا على وفق 
م���ن  ال�سع���ري  البي���ت  ذل���ك  م�سم���ون 
ق�سي���دة )يف وادي العبي���د(، "ال تظنوا 
باتهاماتك���م اأنك���م �سحقتمون���ا، م���ا زلنا 
بجم���اٍل ونق���اء، و�سَنم�س���ي بالت�سابيح 
للوط���ن، و�ستبق���ون )م���ا مَل تهَتدوا( يف 

ال�سر َفجرًا وَم�ساء".
"اأَودُّ اأن  اأّم���ا )ح�س���ن ها�س���م( فيق���ول، 
اأَُحّدثُكم ع���ن جمال الثورة، الأنها جميَلة، 
ف���ت عل���ى اأ�سدق���اء ال يوجد يف  فَق���د تعرَّ
قلوبه���م �سوى ح���ب الوطن، ورغ���م اأننا 
الث���ورة جعلتن���ا  لك���ن  ُغرب���اء،  جل�سن���ا 
مقرب���ن ج���دًا، مّما ذكَّرين بق���ول )مظفر 
الن���واب( ح���ن ق���ال »ُتفّت����ُش ع���ن بي���ٍت 
يجمع كل الُغَرب���اء«، والثورة هي البيت 
الذي جمعنا، لذلك اغ�سلوا قلوبكم بحب 

الوَطن َعلَُّكم تهتدون".
فيم���ا اختاَرت )جوَن���ة با�س���م( اأن تكون 
ر�سالتها ب�سعر )عبد الرزاق عبد الواحد(: 
"ي���ا عراق، هنيئًا ملن ال يخونك.. هنيئًا 
مل���ن اإذ تك���ون طعينًا يكون���ك.. هنيئًا ملن 
وه���و يلف���ظ اآخ���ر اأنفا�سه تتالق���ى عليه 
نوا  جفون���ك"، قاِئَل���ًة يف ر�سالته���ا، "مَتعَّ
يف تلُك���م الكلمات َجّيدًا، ف���اإن مَل تهَتدوا، 

ا اأَحد ُم�سَتقَباًل". فَلن يحرتمُكم اأميُّ

�لحتجــاج تن�شــر ن�ــص ر�شالة �ل�شــدر يف تظاهرة �إخــر�ج �لقــو�ت �لأمريكية
دم�����ج احل�������س���د ال�����س��ع��ب��ي وت����وق����ف م����وؤق����ت ل��ل��م��ق��اوم��ة

ُكم �شَحقتمونا.. ما ِزلنا بَجماٍل وَنقاء«.. َمعنى �أن َتُرد على �تهامات �لَعماَلة و�لِخياَنة »ل َتظنو� �أنَّ

�سارك  الآلف يف التظاهرة التي دعا اليها ال�سيد مقتدى ال�سدر والتي طالب فيها باإخراج القوات الأمنية  وجرى اختيار ال�ساحة الرئي�سة 
املقابل��ة جلامعة بغداد يف اجلادرية منطلقا للتظاهرة التي ا�س��تمرت حتى ظهريوم اأم�ص ، و�س��وهد مئات من امل�س��اركني يف التظاهرة وهم 
يلب�س��ون اأكفانًا بي�ص، كما ورفعت بعد التا�س��عة من �س��باح اليوم �سعارات راف�س��ة للوجود الأمريكي يف العراق، ومل يقت�سر التظاهر على 

�سكان العا�سمة بغداد، اإذ قامت حافالت بنقل اأعداد كبرية من  املتظاهرين  من املحافظات اجلنوبية للم�ساركة يف التظاهرة.

حيَنما طَلبُت منها اأن 
َثًة يف تقريري  تكون ُمتَحدِّ
نوا  هذا عن الذين َخوَّ
احتجاجاتهم، وتَركوهم، 
بني  واتَهموهم باملَُخرِّ
ِوّينّي، واملُند�ّسني  والفو�سَ
وما �سابه، قاَلت: "مبعنى 
ن  َك ت�ساأَُلني َعمَّ اآخر اإنَّ
خانوا العراق والثوَرة".

ُثمَّ اأردَفْت، "َدعني ُهنا 
َد ما قاَلُه الراحل  اأَن اأَُردِّ
مثيَلة  "ال�سّياب" عن 
اأولئك«، اإذ يقول: »اإين 
لأَعجُب كيف ميكن اأن 
يخون اخلائنون.. اأََيخون 
اإن�ساٌن بالده.. اإن خان 
معنى اأن َيكون.. فكيف 
مُيكن اأن َيكون".



العدد)82( ال�سنة االوىل - ال�سبت )25( كانون الثاين  2020

http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com

يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

اجلميع اأ�سبح يربط 
حياته ال�سخ�سية مع 

ثورة ت�سرين فالكثري 
من املنا�سبات اأقيمت يف 

�ساحات الحتجاج. اأعرا�ص 
اأبطال هذه النتفا�سة 
غالبيتها مّرت ب�ساحة 

التحرير فالزوج يلتقط 
�سورته اخلالدة مع زوجته 

مع املرابطني هناك. 
املتظاهرون واملتظاهرات 

دائمًا ما يرحبون مبثل 
هذه املبادرات ويقومون 

بطقو�ص الفرح مع 
الزوجني ويح�سرون لهم 

اإحدى اخليم لالحتفال 
بها.

مواقف عدة تلخ�ست يف هذه الق�سية 
م���ن حي���ث �سع���ي البع����ش لالحتف���ال 
يف �ساحة التظاه���ر ورغبة املحتجن 

بال�سعادة معهم.
بع���د ا�ست�سهاد �سفاء ال�س���راي بفرتة 
وجيزة ق���رر متظاهر التق���اط �سورة 
مع عرو�ست���ه يف خيم���ة ال�سهيد التي 

اأ�س�سها اأ�سدقاوؤه.
ورغم مرور اأيام قليلة على ا�ست�سهاده 
اإال اأن اإخوة �سفاء واأ�سدقاءه احتفلوا 

مع العري�ش وزوجته،
ولك���ن بع���د خ���روج زف���ة العر����ش بداأ 
اجلمي���ع بالبكاء خا�س���ة واإن اجلميع 
كان ميني النف�ش بروؤية �سفاء عري�سًا 

واالحتفال به.
وم���ع مرور االأيام وانت�س���ار مثل هذه 

�ساح���ات  يف  االجتماعي���ة  احل���االت 
باملحافظ���ات  املختلف���ة  االحتج���اج 
العراقي���ة املنتف�سة، ع���ادت اليوم من 

جديد.
ففي النا�سرية ورغم قطع الطريق من 
قب���ل املحتجن اإال اأنه���م �سمحوا لزفة 

عر�ش باملرور وفتحوا الطريق لهم.

عل���ى  واملرابط���ون  املنتف�س���ون 
ال�سري���ع ال���دويل للنا�سري���ة احتفلوا 
م���ع العري�ش ال���ذي ب���دوره كان فرحًا 

بحفاوة اال�ستقبال.
اأول اأم����ش قرر متظاه���ران منذ اليوم 
االأول م���ن االحتجاج التق���اط �سورة 
عر�سهم مع املرابطن يف �سريع حممد 

القا�س���م. مرمي اأحمد واأحمد الها�سمي 
الل���ذان اإلُتق���ط اأك���رث من �س���ورة لهما 
على ال�سواتر املتقدم���ة وهم يرتديان 
اخل���وذة خوف���ًا م���ن م�سي���ل الدموع، 

لب�سا هذه املرة الكمامة.
وللكمام���ة رمزي���ة كب���رية ت���دل عل���ى 
االحتج���اج الأنها كان���ت الواقي االأبرز 

للمتظاهرين من الغاز امل�سيل للدموع 
الذي كان يطلق باملئات.

وببدل���ة عر�سهما ن���زال اأحم���د ومرمي 
يتجوالن بن املتظاهري���ن ويرتديان 

كمامة مع اآخرين احتفلوا معهم.
ال�س���ورة اآلت���ي مت التقاطه���ا انت�سرت 
كثريًا يف مواقع التوا�سل االجتماعي 

يف ر�سال���ة ب���اأن معظم اأبن���اء ال�سعب 
احلقيقي���ة  املطال���ب  عل���ى  متفق���ون 

للمتظاهرين.
اأ�سح���اب الت���ك ت���ك مل يفوت���وا ذل���ك 
واحتفل���وا م���ع العرو�سن م���ن خالل 
ال�سف���ارات  واإط���الق  معهم���ا  ال�س���ري 

املعربة عن الفرح

�شاحة �لحتجاج.. �أر�ص للتقاط �شور �لأعر��ص

 رحمة حجة

يوا�سل املتظاه���رون يف خمتلف املدن 
العراقية، خ�سو�سًا يف جنوبي البالد، 
اعت�سامهم واحتجاجهم ال�سلمي، لليوم 
الراب���ع عل���ى الت���وايل بع���د الت�سعي���د 
االأخري ال���ذي بداأ من مدين���ة النا�سرية 
عرب اإغالق الط���رق الرئي�سة )اخلطوط 

ال�سريعة( بن املحافظات.
الت�سعي���د م�ستم���ر يف بغ���داد.. وقطع 
الطرق باالإطارات امل�ستعلة هو التكتيك 
املف�س���ل للمحتجن كم���ا يبدو، يف هذه 

املرحلة
و�سنت ق���وات حكومي���ة واأخرى تابعة 
عل���ى  م�سلح���ًا  هجوم���ًا  للملي�سي���ات 
املتظاهري���ن يف ت�سعي���د خط���ري خالل 
االأيام الفائتة، ذهب �سحيته ١2 عراقيًا 

بينهم امراأة.
ومن �سمن القتل���ى، �سبعة يف الب�سرة 
وحدها، حي���ث ُوجهت اأ�ساب���ع االتهام 
نحو ق���وات "ال�سدم���ة" وعميدها علي 

م�ساري، واملحافظ اأ�سعد العيداين.
ورغ���م ا�س���رتاك ع���دد م���ن املحافظ���ات 
يف اخلط���وات الت�سعيدي���ة م���ن اإغالق 
اأن  اإال  االإط���ارات،  واإ�سع���ال  الطرق���ات 
املتظاهري���ن واجهوا انتق���ادات �سديدة 

ب�سبب ذلك، برزت يف مواقع التوا�سل 
االجتماعي.

يف املقابل، مت تداول العديد من مقاطع 
الفيدي���و تظه���ر اأن���واع املركب���ات التي 
ي�سمح املتظاهرون مبرورها، ففي هذا 
الفيديو الذي يقول م�سّوره من الطريق 

ال�سري���ع يف بغ���داد )حمم���د القا�س���م(: 
واحل���االت  اال�ستثنائي���ة  "احل���االت 
االإن�ساني���ة واجلن���ازة واملر�س���ى كلهم 
يع���ربون الطريق. نح���ن قطعناها على 
املوظفن احلكومي���ن والوزارات، كي 

يت�سح �سبب اإغالقنا لهذه الطرق".

ويف فيدي���و اآخ���ر م���ن النج���ف، �سارع 
كرب���الء الع���ام، يق���ول املتظاه���ر الذي 
ال�س���ارع  قط���ع  "مت  الكام���ريا  يحم���ل 
باالإط���ارات املحرتقة تزامن���ا مع انتهاء 
مهلة النا�سرية، وللمعلومة يوجد خط 
طوارئ ي�سمح مبرور احلاالت احلرجة 

واجلنائز".
وم���ن النا�سري���ة، يقول م���روان نعمة، 
الفائت���ة  االأي���ام  اعت�س���ام  �سه���د  ال���ذي 
والي���وم يف الطري���ق ال�سري���ع الدويل 
الطري���ق  اإغ���الق  اإن  الفه���د(،  )ج�س���ر 

جزئي.
"ي�سم���ح املتظاهرون  ويو�س���ح نعم���ة 
جلمي���ع املركب���ات بامل���رور م���ن خا�سة 
و�سي���ارات اإ�سعاف وو�ساحن���ات مواد 
املوظف���ن  مركب���ات  وحت���ى  غذائي���ة 
الناقل���ة  وال�سي���ارات  احلكومي���ن، 
للجنود، الذي���ن ا�ُستقبل���وا باالأهازيج، 
عل���ى  يق���ع  املن���ع  عل���ى  الرتكي���ز  لك���ن 
ال�ساحنات الناقل���ة للنفط واأي مركبات 

تابعة للدولة تتعلق بهذه اخلدمة"
الغر����ش م���ن ذل���ك ه���و "ال�سغ���ط على 
ملطال���ب  اال�ستجاب���ة  حت���ى  احلكوم���ة 

املتظاهرين" وفق نعمة.
�سي�ستم���رون  املتظاهري���ن  اأن  ويوؤك���د 
باإغالق الطري���ق، واأعدادهم يف تزايد، 
عل���ى الرغم من اأن االأمط���ار والرياح مل 
تتوق���ف طيل���ة الليل���ة املا�سي���ة، لكنهم 
ظّلوا "مرابطن على الطريق الدويل".

واأ�س���ار ل���دور الع�سائر الذي���ن يقيمون 
ق���رب منطق���ة االعت�سام، حي���ث قدموا 

الطعام للمتظاهرين هناك.

.. ما هي �ملركبات �لتي ي�شمح �ملعت�شمون  مبرورها؟

 كامل عبد الرحيم

ال�سالم على اأ�سحاب ال�سدور 
العارية

ال�سالم على حاملي ال�سارية
ال�سالم على الهمم املا�سية

ال�سالم على ال�سواعد القوية
التي ال ت�سرب اإال باحلق

والتي ال ت�سدح اإال للوطن
ال�سالم عليكم...واأ�سهد اأنكم

الآبائكم ووطنكم �سدقة جارية
واأ�سهد اأين على وهن عظمي ورقة 

حايل
منكم ولكم وبكم

فاأنتم...والله...الفرقة الناجية
***

هذه الثورة ثقيلة
ال يطيق حملها ....اإال اآلهة

مثل ع�ستار اأو اإينانا
اأو بنات العراق اجلميالت

وهن يخلقن من املاء....كل �سيء حي
ويجمعن الرجال يف جي�ش مذكر 

�سامل
يقول املحيي ) كل �سيء ال يوؤنث..ال 

يعول عليه(
وثورتنا اأنثى...
�سهداوؤنا..ن�ساء

يذهنب اإىل) جنات( ...نعيم
بدمائهن

مل مي�س�سهن �سر

٥٢ دقيقة · 

 متابعة الحتجاج 

�سّي���ع ذوو واأ�سدق���اء املتظاه���ر ال�س���اب 
جمتب���ى اأحم���د ال�سكيني،اأم����ش اجلمعة، 
يف �ساح���ة االعت�س���ام مبدين���ة الب�س���رة، 

و�سط هتافات منّددة ب�”االأحزاب”.
ت�سيي���ع  مرا�س���م  يف  امل�سيع���ون،  وردد 
من���ّددة  هتاف���ات  “ال�سكين���ي”  جثم���ان 
باأحزاب ال�سلطة “ال اله اال الله.. االأحزاب 

عدو الله”.
اأحم���د  “جمتب���ى  ال�س���اب  اأن  اىل  ي�س���ار 
ال�سكين���ي”، اأغتي���ل عل���ى ي���د م�سلح���ن 
ملثمن، اأثن���اء م�ساركت���ه يف التظاهرات 

ب�سارع االندل�ش يف حمافظة الب�سرة.
وياأتي احلادث بعد مقتل النا�سطة املدنية 
جن���ات م���اذي )٤٩ عام���ًا(، بهج���وم �سنه 
م�سلح���ون جمهول���ون ي�ستقل���ون �سيارة 
رباعية الدفع"، م�سريًا اإىل اإ�سابة خم�سة 
اأ�سخا����ش اآخري���ن اأي�سًا، بينه���م نا�سطة 

بجروح بالغة اخلطورة.
ونا�سط���ون  متظاه���رون  وتعر����ش 
يقدم���ون خدمات طبي���ة واإ�سعافات اأولية 
للمتظاهري���ن، للهجوم يف طريق عودتهم 

م���ن �ساح���ة االحتجاج���ات، وفق���ًا ملرا�سل 
فران�ش بر�ش.

واأ�سف���رت اأعم���ال العن���ف الت���ي �سهدته���ا 
التظاه���رات يف اأنح���اء الب���الد ع���ن مقتل 
نحواأك���رث من  600�سخ����ش غالبيتهم من 
املحتج���ن، واإ�ساب���ة اأك���رث م���ن 2٥ األف���ًا 

بجروح.

و�سط نحيب اأّمه..
ت�شييع مهيب لل�شاب "جمتبى �ل�شكيني" 

يف �لب�شرة: "�لأحز�ب عدو �هلل"


