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عمامته يخلع  ���س��دري  ق��ي��ادي  ال��ن��ا���س��ري��ة..  واأح����داث  ال��ت��ظ��اه��رات  ب�سبب 

اأهازيج وهتافات التظاهرات خالل يومي ال�سبت واالحد الداميين وان�سحاب التيار ال�سدري من التظاهرات 
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مل يفقد املنتف�سون حتى اللحظة، الثقة بكل من �سارك يف اعت�ساماتهم، ومن 
���ًة عليهم، بل  ب���ارك ثورته���م، ومن اآزره���م، ومن تقا�سم معه���م ال�ساحات ال مِنّ
اإميانًا بق�سية ال�سعب املتطلع لعراٍق يكون وطنًا لهم، ال باحًة خلفية للغرباء، 

وال �ساحًة للقطعان املنفلتة االأجرية.
ال يا �سماحة ال�سيد، مل نح�سبك نحن يف �ساحاتنا احلرة غريبًا عنا، ومل نتوقع 
اأن تك���ون مواقف���ك واأنت تت�سارك معن���ا يف خيم املقاومة الوطني���ة ال�سلمية، 
و�ساح���ات االنعت���اق من ربقة الفا�سدي���ن واأوبا�ش القتلة "مّن���ًة واإدعاًء"، وال 
تلتب�سن���ا ال�سك���وك، ونحن نغ�ش الط���رف "ت�ساحمًا" مع بع����ش ما كان يبدر 
م���ن اأن�س���ارك، كما ل���و اأنهم اأو�سي���اء علينا، وعلى م���ا نريد التعب���ري عنه، اأو 
اإعالنه وتنظيمه من �سعاراٍت ونداءاٍت وفعالياٍت فكريٍة وثقافية. وال ما نراه 
ه���وًى لنا، نن�سج منه اأحالمنا املُجَه�س���ة وت�سّوفاتنا التي حان اآوان والدتها، 

وانبعاثها من خرائب القتلة والفا�سدين.
ال يا �سماحة ال�سيد، مل يح�سُبَك حتى من يواليك، �سبانًا اعت�سموا كتفًا بكتف 
م���ع اأخوته���م يف ال�ساحات، اأن���ك ت�سعهم على مفرتٍق حائري���ن بني والئهم لك 
وب���ني انتمائهم املخ�سب بالدماء لكل ال�ساحات، وهم الذين كانوا يظنون اأنك 
واالإ�س���الح وثورته على طريق واحد. ه���ل �ساهدت "ولدك" ال�سدري الباكي 
عل���ى اأط���الل خيمة حرقها م���ن اأخذوا ان�سحاب���ك �سوءًا اأخ�س���َر للقمع، بينما 

�سورتك تطرز �سدره مناديًا: "الأي �سبب باعوا الق�سية".
ه���ا قد جعلت بع�ش اأتباعك، قبل غريهم، يخت���ارون احلرية على اأن يخرجوا 
عليه���ا، وه���م الذين، ك�سائ���ر العراقي���ني املنتف�س���ني، قدموا قراب���ني ال�سهادة 
باملئ���ات على مذبح ال�ساح���ات، بينما ان�سغلت، يا �سماح���ة ال�سيد، مبن �سجَع 
عل���ى �ستمك، وه���و ال�سامت بان�سحابك، ومل يكن مبتغي���ًا اإ�سالحًا، ومل تعنيه 

�ساحة وال ثورة!.
ويف الثورات، يا �سماحة ال�سيد، تلتقي االآراء وتتباين، بل وتتقاطع اأحيانًا، 
وَتتغّي���م ال���روؤى بالّري���ب، ح���ني تالم�ش ال�سك���وك ال�سمائ���ر املثقل���ة بكمائن 
االأع���داء، وم���ا يبّيتونه من مكائد لطم�ش معامل الث���ورة واالنحراف بها، ودق 

اإ�سفني بني قواها طمعًا باإ�سعافها والنيل منها. 
مل يك���ن املتظاه���رون �سماح���ة ال�سيد، وه���م يتفاعلون مع اأن�س���ارك، مرحبني 
بتواجدهم يف �ساحاتهم، متيزًا عن اأحزاب ال�سلطة، حتى واأنت م�سارٌك فيها، 
ُي�سككون يف اأنك ترى فيها فر�سًة لركوب املوجة، وت�سفية للح�سابات، مع من 
ت���رى فيهم "كم���ا يدعي" �سركاوؤك يف العملية ال�سيا�سي���ة، واإن تقاطعت معهم 
يف التوجهات املعلنة، واخليارات ال�سيا�سية، خ�سومًا مناف�سني على الزعامة 

واال�ستئثار بال�سلطة، بل و�سياغة مفهوٍم لوالية الفقيه، كما ُي�سيعون.
الث���ورة، �سماحة ال�سي���د لي�ست ميداَن �سباٍق وركوب، ب���ل �ساحات ا�ست�سهاٍد، 
وب�سال���ة يف ال�سري به���ا حتى حلظة االنت�س���ار. ولهذا كانوا ميّن���ون النف�ش، 
ب���ان جتعل من اأن�سارك قدوًة يف االإيثار، ال مرتع���ًا لال�ستئثار وتعيري ابطال 
الث���ورة: "اأنه���م ال �سيء. ولي����ش ل�ساحاتهم اأن تبقى، وثورته���م اأن تتوقد اإذا 
م���ا ان�سح���ب اأن�سارك منه���ا"، كما خرج علين���ا "ابن التيار" حاك���م الزاملي!. 
املنتف�س���ون، ي���ا �سماح���ة ال�سيد، يع���ون جي���دًا املقا�سد اخلبيث���ة التي تهدف 
اإىل اإبع���اد وا�ستعداء م���ن يتقا�سم معهم االن�س���داد اىل �سالمة الوطن ورفعته 

وكرامة اأبنائه، على ح�ساب من يتلفح زورًا برايته.
وق���د ظللنا نحن اأبناء االنبعاث من جيل اخليبة، املتمردين عليها، نتطلع منك 
اأن ت���رد عليهم �سخ�سيًا، بل وُتق�سيهم، للتقّول عليك، وحتميلك ما مل يرد على 
ل�سانك، واأن���ت الذي كررت القول منذ انطالق ح���ركات االحتجاج وتوا�سلها 
م���ع اأول �سيحاته���ا قب���ل �سنوات، انها حلظ���ة نهو�ٍش وتوث���ب على انحطاط 

طبقة فا�سدة، ومظاملها وافت�ساح معدنها الرديء.
ه���ل كنت انت م���ن و�سف االنتفا�س���ة باعتبارها حركة جي���اٍع، متمردين على 
الف�س���اد والطغيان، م�ستقلني، وطنيني، ال والية الأي ح���زٍب اأو جهة �سيا�سية، 
عليه���ا.  اأمل تتح�س����ش، واإن مل تعل���ن بالق���ول، م���ن امل�سكك���ني با�ستقاللي���ة 
االنتفا�سة، ووطني���ة امل�ساركني فيها، ت�سفيهًا ملن اتهمهم "بالعمالة والتاآمر"، 
واأكدت على اأنهم جمهوٌر وطنٌي، واأنت ترد على من اأ�سماهم من خلف احلدود 

ب�"�سيعة االإنكليز".
نح���ن املتظاهرين، �سماح���ة ال�سيد ابتلعتن���ا املرارة من بع����ش اتباعك، ومن 
تغريداٍت تدعي اأنك �ساحبها، وهي تهددنا بانك �ستتعاون مع اجلهات االأمنية 

لقمع وت�سفية انتفا�ستنا، الأننا ناكروا جميلك ودعمك وم�ساركتك.
اأوال يعرتي���ك احل���زن واالأ�س���ى، ح���ني يريد البع����ش م�ساواتك م���ع من بقيت 
�سنوات متوا�سلة ت�سفهم بالفا�سدي���ن والقتلة وقطعان الرذيلة. كيف ت�سكت 
ع���ن ت�سوي���ه ر�سي���دك "الوطني" ودعوت���ك ل�ل�"اإ�س���الح" وتبني���ك للمواطنة 
العاب���رة للطوائ���ف واالأع���راق واالأدي���ان، وان�سمامك اىل الداع���ني ل�"الدولة 
املدني���ة"، لت�سب���ح امت���دادًا للقتلة والل�سو����ش، وحتويل تي���ارك اىل �سركاء 
لالأجهزة االأمنية وللميلي�سيات الوقحة، وهم �سوا�سية يختفون وراء الطرف 

الثالث؟.
يا �سماحة ال�سي���د انها مل تكن �سوى ت�ساوؤالت ترددت بني �سفوف املنتف�سني 
حول ت�سريب���اٍت ممن يريدون اأن تنحاز اىل �سفهم امل�سبوه، ال تتحمل �سوى 

تو�سيٍح منك بردها. 
ه���ي ت�ساوؤالت حول م���دى م�سداقية م�ساركتك يف اجتم���اع "قم" مع غرمائك 
من امليلي�سيات التابعة للغرباء، واالآباء املوؤ�س�سني ل�سبه الدولة املنحطة التي 

زرعت الكراهية واخلراب والف�ساد وقتل الوطنيني.
اأنها ا�ستي�ساحاٌت حول حقيقة ما ت�سيعه قيادات الدولة العميقة من "الطرف 
الثال���ث" باأنك داعية حكٍم ال اإ�س���الح. اأ�سحيٌح اأنك م�ستعٌد للعودة اىل ال�سف 
ال�سيع���ي م���ن "�سيع���ة الغرباء" الذي���ن ال يوؤمن���ون بالوط���ن، وال يوالون من 

وااله، ويرون يف التبعية مذهبًا وخيارًا؟.
لي����ش يف ه���ذه الت�ساوؤالت، اإدان���ة اأو ت�سه���رٌي، اأو ما يرتق���ي اىل ال�سبهة غري 

املقرونة بالدليل.
 اأت���دري يا �سيد التيار، اأن خ�سومك، وهم يرددون ما ن�سب اإليك من تغريداٍت 
مبطن���ة بالتهدي���د والوعيد، ي�سخرون منا؟، وهم يقول���ون: "هاكم، ها هو من 

راهنتم عليه، ن�سريًا لالإ�سالح والتغيري".
ونح���ن نقول لهم، نح���ن اأبناء الثورة، �سامدون، ل���ن ننحني امام االأعا�سري، 
ول�سن���ا روؤو�س���ًا ح���ان قطافها. خ���ذوا العربة من ه���ذا اال�ستنف���ار، من �سعب 
الثورة وهو يزحف يف �سوارع وميادين التحدي، وانتظروا م�سرية العراق، 

اإذ يزحف من "النا�سرية" اأيقونة الثورة، وحا�سنة �سهدائها االأبرار.

هذه ثورُة املقهورين، ولي�ست 
مرتَع القطعاِن والفا�سدين!

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

ال يا �سماحة ال�سيد:

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

ك�سف����ت مفو�سي����ة حق����وق االإن�س����ان، ام�ش 
ل�سحاي����ا  جدي����د  ح�سيل����ة  ع����ن  االأح����د، 
االحتجاج����ات بع����د ت�ساع����د اأعم����ال العنف 

خالل 48 �ساعة املا�سية.
تلق����ت  ال����ذي  املفو�سي����ة  تقري����ر  وت�سم����ن 
)االحتج����اج( ن�سخ����ة من����ه اإح�سائي����ات عن 
ع����دد القتل����ى واجلرحى واملعتقل����ني، وفيما 
يل����ي ن�سه: توثق املفو�سي����ة العليا حلقوق 
االن�س����ان يف العراق ا�ستم����رار التظاهرات 
احلا�سل����ة يف بغ����داد وعدد م����ن املحافظات 
وتدع����و كاف����ة االأط����راف اىل �سب����ط النف�ش 

واحلفاظ على �سلميتها .
وتب����دي املفو�سي����ة اأ�سفه����ا وقلقه����ا البال����غ 
ادت اىل  والت����ي  رافقته����ا  الت����ي  لالح����داث 
�سقوط �سه����داء وم�سابني م����ن املتظاهرين 
والقوات االمنية والذي يعد انتهاكا �سارخا 

حلقوق االن�سان.
 )12( ا�ست�سه����اد  املفو�سي����ة  وثق����ت  فق����د 
متظاه����را منه����م )9( �سه����داء يف حمافظ����ة 
بغ����داد و)3( �سه����داء يف حمافظ����ة ذي قار، 
كما ووثقت ا�ساب����ة )230( من املتظاهرين 
والق����وات االمنية منه����م يف حمافظة بغداد 
ق����ار )78( ويف  )118( ويف حمافظ����ة ذي 
اىل  باال�ساف����ة   )34( الب�س����رة  حمافظ����ة 
ح�سول  )89( حال����ة اعتقال ملتظاهرين يف 

حمافظتي بغداد والب�سرة.
ويف الوق����ت نف�س����ه تدعو املفو�سي����ة العليا 
حلقوق االن�سان يف الع����راق االأطراف كافة 
اىل وقف اي �سكل من اأ�سكال العنف و�سبط 
النف�ش واحلف����اظ على �سلمي����ة التظاهرات 
واالبتع����اد عن اي ت�سادم يوؤدي اىل �سقوط 
�سحاي����ا والتع����اون بغي����ة حماي����ة االأرواح 
واإيق����اف  واخلا�س����ة  العام����ة  واملمتل����كات 
االنتهاكات يف حقوق االن�سان والتي توؤدي 
اىل تقيي����د حرية الراأي والتعبري والتظاهر 
ال����ذي  املف����رط  العن����ف  واأوق����ع  ال�سلم����ي. 
ا�ستخدمته الق����وات االأمنية العراقية، ام�ش 
احلا�س����دة  التظاه����رات  مبواجه����ة  االأح����د، 

يف حمافظ����ة ذي ق����ار، ع�س����رات االإ�سابات 
ا�ستم����رت  فيم����ا  املحتج����ني،  �سف����وف  يف 
التظاه����رات رغ����م ذل����ك القم����ع يف املحافظة 

واملحافظات املنتف�سة االأخرى.
بغ����داد  يف  التظاه����ر  �ساح����ات  و�سه����دت 
واملحافظ����ات اجلنوبية، من����ذ �سباح ام�ش 
االحد ، توافد االألوف من الطالب اجلامعيني 
وطالب املدار�ش الثانوي����ة، الذين ان�سموا 
اإىل ال�ساح����ات، ليبداأوا تظاه����رات وا�سعة 
و�سفت ب�"املفاجئ����ة" حتى للموجودين من 

املعت�سمني يف �ساحات التظاهر.
وو�سط انت�سار اأمني مكثف ا�ستيقظت عليه 
حمافظة ذي ق����ار، احت�سد اآالف املتظاهرين 
والط����الب يف مرك����ز املدين����ة )النا�سري����ة(، 
فيم����ا هاجمته����م  البه����و،  تقاط����ع  وقطع����وا 
عنا�س����ر االأم����ن بالر�سا�����ش احل����ي وقنابل 
الغاز حماولني تفريق التظاهرات، ما اأ�سفر 

ع����ن �سق����وط نح����و 75 متظاه����را باإ�سابات 
خمتلفة، بينما اأح����رق املتظاهرون عجلتني 
املحتج����ون  وي�ستم����ر  االأم����ن.  لعنا�س����ر 
بالت�سعيد اأمام مبنى قيادة �سرطة حمافظة 
االأمني����ة  الق����وات  حت����اول  فيم����ا  ق����ار،  ذي 
تفريقه����م بالر�سا�����ش من����ذ �ساع����ات. واأفاد 
مرا�سل )االحتجاج( ، باأن "اأزيز الر�سا�ش 
م����ا زال م�ستمرا حت����ى ال�ساعة، يف حماولة 
الإبعاد جموع املحتجني عن حميط املبنى".

واأ�س����اف اأن "اأم����ري قبيلة العب����ودة ال�سيخ 
ح�س����ني اخلي����ون، توجه اإىل تقاط����ع الراية 
باجت����اه قيادة ال�سرط����ة يف حماولة ل�سحب 
املتظاهري����ن من حميطه����ا، وجتنب �سقوط 
�سحاي����ا". وح����اول حمتج����ون غا�سب����ون، 
ام�����ش االح����د، حرق من����زل قائ����د �سرطة ذي 
قار، نا�سر لطيف االأ�سدي، مطالبني باإقالته 

يف اأ�سرع وقت.

"متظاهري����ن  اإن   ، اأمن����ي  م�س����در  وق����ال 
غا�سب����ني و�سل����وا اإىل من����زل االأ�س����دي يف 
منطق����ة املتنزه وحاولوا حرق����ه"، مبينًا اأن 
املتظاهري����ن  واأقنع����وا  تدخل����وا  "االأه����ايل 

بالرتاجع عن حماولتهم".
واأ�س����اف اأن "املتظاهرين اجتهوا عقب ذلك 
نحو مقر قي����ادة ال�سرطة، مرددين �سعارات 
تطال����ب باإقالة االأ�س����دي فورًا"، فيم����ا اأ�سار 
اإىل اأن "اأ�س����وات الر�سا�ش ما تزال تدوي 
يف املدين����ة". كذلك �سهدت حمافظة الب�سرة 
الط����الب،  م����ن  االآالف  �سم����ت  تظاه����رات 
املتظاه����رون  وردد  البحري����ة،  �ساح����ة  يف 
ب�"حم����اوالت  تن����دد  وهتاف����ات  �سع����ارات 
ف�����ش التظاه����رات، وم����ا حلقها م����ن اإجرام 

حكومي"، وفق قول املتظاهرين.
الديواني����ة،  مدين����ة  يف  املئ����ات  واعت�س����م 
مركز حمافظ����ة القاد�سي����ة، تنديدا مبواقف 

اخلارجي����ة،  للجه����ات  املوالي����ة  االأح����زاب 
والتي "تقدم الدعم لها على ح�ساب م�سلحة 

العراق". 
كم����ا �سه����دت مدين����ة ال�سم����اوة، تظاه����رات 
وم�سريات طالبية وا�سعة لدعم املتظاهرين 
يف املحافظات االأخرى، وجدد املتظاهرون 
مت�سكهم باملطال����ب امل�سروعة، حمذرين من 

حماوالت ت�سويفها.
وعّمت التظاهرات حمافظات بابل والنجف 
وكربالء ومي�سان، والت����ي عززها اآالف من 
الط����الب، الذين حذروا من "ا�ستمرار القمع 

احلكومي للتظاهرات ال�سلمية".
و�سهدت �ساحة التحري����ر تظاهرات وا�سعة 
ج����دا، اأحياها املئات م����ن املعت�سمني واآالف 
الط����الب اجلامعي����ني، وهت����ف املتظاهرون 
�س����د اأح����زاب ال�سلط����ة الت����ي ت�سع����ى لف�ش 

التظاهرات بالقوة.

 زيد �سامل

يعي����ش ال�سحافي���ون يف الع���راق اأ�س���واأ 
اأيامه���م، ب�سبب التهدي���دات التي تطاولهم 
م���ن قب���ل جماع���ات م�سلح���ة وملي�سي���ات 
مناه�س���ة للتظاهرات ومقرب���ة يف الوقت 
نف�س���ه من احلكوم���ة العراقية واأخرى من 
�سخ�سي���ات �سيا�سية حزبي���ة واأمنية، يف 
�سبيل تقليل تغطي���ة اأحداث االحتجاجات 
وم���ا يتخلله���ا م���ن م�ساه���د دموي���ة وقمع 
يتعر����ش له املنتف�سون منذ اأكرث من 110 
اأيام، يف بغداد وثم���اين حمافظات و�سط 

وجنوبي البالد. 
وتعّر�ش �سحافيون لعمليات اغتيال اأودت 
بحياتهم، ومنهم املرا�سل ال�سحايف اأحمد 
عبد ال�سمد يف مدينة الب�سرة، على خلفية 
انتقاده دور اإي���ران يف العراق، والتلميح 
اإىل اأن االأط���راف الت���ي تواج���ه املحتجني 
بالر�سا����ش احل���ي تتبع جه���ات خارجية 
ومرتبطة بطه���ران، وكذلك امل�سور �سفاء 
غايل. واأخريًا ُقت���ل امل�سور يو�سف �ستار 
بر�سا�ش ق���وات االأمن خ���الل ال�سدامات 
الت���ي �سهدته���ا �ساحة الط���ريان والطريق 

املوؤدية اإىل ج�سر حممد القا�سم. 
وقال ال�سحايف العراق���ي، علي احلياين، 
اإن "اجلماع���ات امل�سلح���ة وبع�ش القوات 
ال�سحافي���ني،  عل���ى  متحامل���ة  االأمني���ة 
الأنه���م يف�سح���ون تواطوؤه���ا م���ع ال�سلطة 
والق���رارات احلزبي���ة وال�سيا�سي���ة جت���اه 
اأن  مبين���ًا  احل���ايل"،  ال�سعب���ي  احل���راك 

يف  اأ�سهم���وا  العراقي���ني  "ال�سحافي���ني 
اإي�س���ال ر�سائ���ل املتظاهري���ن اإىل الع���امل، 
ورغ���م الت�سيي���ق ال���ذي مار�ست���ه ال�سلطة 
واأجهزتها القمعي���ة وامللي�سيات من اإغالق 
وقت���ل  واعت���داءات  الف�سائي���ة  للقن���وات 
ومن���ع و�سولهم اإىل �ساح���ات االحتجاج، 
اإال اأن كث���ريًا م���ن ال�سحافي���ني مت�سك���وا 
بالكلم���ة احل���رة ودعم ال�سع���ب والوقوف 
مع���ه".  ولفت احلي���اين اإىل اأن "احلكومة 
ال�سح���ايف،  قت���ل  اإزاء  ال�سم���ت  تلت���زم 
فه���ي غري ق���ادرة على مواجه���ة امللي�سيات 
املتنفذة يف حمافظات جنوبي العراق، مع 

اأن لديها كل االأدلة على اإدانة املتورطني، ال 
�سيما واأن �س���وارع العراق من اأق�ساه اإىل 
اأق�ساه مزودة بكام���ريات املراقبة، ولذلك 
ب���ات دم ال�سح���ايف رخي�س���ًا وال توج���د 
جه���ات تقت����ش م���ن قاتلي���ه".  م���ن جهته، 
ب���نينَّ االإعالم���ي ومقدم الربام���ج العراقي، 
ليث ناط���ق، اأن "االأجه���زة االأمنية عاجزة 
ع���ن حماي���ة ال�سح���ايف، كما اأنه���ا عاجزة 
ع���ن حماية كل العراقي���ني منذ عام 2003، 
واأنها ف�سلت يف كل االختبارات االأمنية"، 
م�س���ريًا اإىل اأن "ال�سحافيني يف العراق ال 
يرت���دون الزي اخلا�ش به���م، وال يهتمون 

كثريًا الإجراءات ال�سالم���ة، ولكن حتى لو 
اهتموا لها، فاملنظومة االأمنية وامل�سلحني 

ال يبالون باأي من هذه االعتبارات". 
واأ�س���اف ناط���ق اأن "ال�سلط���ة االأمنية يف 
واأح���زاب،  ل�سيا�سي���ني  مملوك���ة  الع���راق 
وكل جه���از اأمن���ي يديره ح���زب، وبالتايل 
فقد حتول���ت القوات امل�سلح���ة اإىل اأدوات 
ل�س���رب املخالفني للحزب، حت���ى واإن كان 

هذا املخالف هو ال�سعب نف�سه". 
اإىل ذل���ك، اأك���د ع�س���و يف مفو�سية حقوق 
االإن�س���ان، عل���ي البيات���ي، اأن "امل�سوؤولني 
يف وزارة ال�سح���ة واجله���ات االأمني���ة ال 

يزال���ون يتكتمون عل���ى اأع���داد ال�سحايا، 
�س���واًء م���ن املتظاهري���ن اأو ال�سحافي���ني 
الذين تعّر�سوا للقتل وحوادث االغتيال"، 
رعب���ًا  ميثل���ون  "ال�سحافي���ني  اأن  مبين���ًا 
حقيقيًا لل�سلط���ة، خ�سو�سًا اأنهم يف حالة 
تاأه���ب ق�س���وى من���ذ االأول م���ن اأكتوبر/

ت�سري���ن االأول املا�س���ي، لنقل كل االأحداث 
وتطورات االحتجاجات". 

النقاب���ة  ر�س���د  وح���دة  م�س���وؤول  واأف���اد 
الوطني���ة لل�سحافي���ني يف الع���راق، حيدر 
ميث���م، ب���اأن "النقابة وّثق���ت اأكرث من 120 
انته���اكًا فعلي���ًا تعّر����ش له���ا ال�سحافيون 
واالإعالميون خ���الل تغطي���ة التظاهرات، 
من���ذ انطالقها يف االأول من  ت�سرين االأول 
2019 لغاي���ة نهاية  كان���ون االأول 2019. 
اأما يف االأول من كانون الثاين 2020 فقد 
تعّر����ش اأك���رث م���ن 8 �سحافي���ني لالعتداء 
والت�سييق، وبني ه���ذه االنتهاكات حادثة 
اغتي���ال مرا�سل قن���اة )دجل���ة( الف�سائية، 
اأحمد عب���د ال�سمد، وامل�سور �سفاء غايل، 

يف حمافظة الب�سرة". 
ب���ني  تنوع���ت  "االنته���اكات  اأن  وتاب���ع، 
التهدي���د بالت�سفية اجل�سدي���ة، واإ�سابات 
مبا�س���رة باإطالق���ات ناري���ة خ���الل تفريق 
املتظاهري���ن، واإ�سابات باالختناق نتيجة 
اإطالق الغازات امل�سيلة للدموع، وال�سرب 
ق���وات  قب���ل  م���ن  واله���راوات  بالع�س���ي 
مكافح���ة ال�سغ���ب، وهن���اك جه���ات خارج 
اإطار الدولة تره���ب ال�سحافيني وحتاول 

منعهم من تغطية التظاهرات"

ال�سحافيون يف العراق يعي�سون اأ�سواأ اأيامهم

نحو 75 جريحا بنريان االأمن يف ذي قار

حقوق الإن�سان: مقتل 12 متظاهرًا واإ�سابة الع�سرات 
يف بغداد والنا�سرية 
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 ح�سان عاكف 

اكت���ب م���ن �ساح���ة التحري���ر، واأن���ا اأح�ش 
بف���رح غامر من اللحظة الت���ي وطاأت فيها 

قدمي ال�ساحة.
االأجواء منع�سة منذ يوم اجلمعة  ومب�سرة 
مالب�س���ات  بع���د  ال�ساح���ات  عم���وم  يف 

وان�سحابات االأيام االأخرية،
مواك���ب متتالية م���ن ال�سب���اب وال�سابات 
توا�سل دخول التحرير قادمة من املدار�ش 
باالع���الم  ومزين���ة  متظلل���ة  والكلي���ات، 
العراقي���ة. وهي ترنو لالف���ق مليئة بالثقة 
بقرب مولد عراق جديد وم�ستعدة لتحمل 

اآالم خما�ش هذه الوالدة املجيدة..
خيم جديدة تنت�سب يف ال�ساحات و�سباب 
جدي���د متجدد يتوافد عليها ل�سد امل�سامات 

التي تركتها ان�سحابات االأيام االأخرية.
مهم���ة كل الوطني���ني م���ن حمب���ي نا�سه���م 
وبلده���م م���ن اأف���راد وعوائ���ل وجتمع���ات 
ومنظم���ات واأط���ر متنوع���ة، وعل���ى وجه 
اخل�سو����ش من املدنيني، مهمتهم العاجلة 
التحري���ر  �ساح���ة  يف  املتواجدي���ن  دع���م 
و�ساح���ات املحافظات االأخ���رى بالتواجد 
مقدرت���ه  ح�س���ب  كل  املوؤق���ت  اأو  الدائ���م 

وظروفه وهّمته..
***

اأُلقي القب�ض على اجلثة....

ح���ول  وال���دوران  واملماطل���ة  الت�سوي���ف 
القوانني والتعامل با�ستخفاف مع مطالب 
النا����ش امل�سروعة �سفة متي���ز احلكومات 
واالأنظم���ة الفا�سدة التي ال حترتم نف�سها، 
والأنه���ا ال حت���رتم نف�سه���ا فم���ن ال�سذاجة 
توقع اأنها ممك���ن اأن تفكر باحرتام نا�سها 

و�سعوبها.
من���ذ �سنوات ع���دة ونحن ن�سم���ع عن قيام 
هيئة النزاهة بتحويل ملفات وزراء ونواب 
وموظفني"زعاطي���ط"  كب���ار  وموظف���ني 
اىل املحاك���م بته���م الف�س���اد، مثلم���ا ن�سمع 
عن قرارات �سادرة م���ن املحاكم املخت�سة 
باإدانة كث���ري من هوؤالء واإ�س���دار قرارات 
بحب�سه���م و�سجنه���م وا�ستع���ادة االأموال 
املنهوبة منهم، ويت�سح فيما بعد اأن اأغلب 
ه���وؤالء هم هارب���ون، اأو ج���رى تهريبهم ، 
خارج البالد مع املالي���ني واملليارات التي 

هربوها وهربوها.
امل�سخ���رة  له���ذه  املكم���ل  الث���اين  الوج���ه 
مار�سته���ا  الت���ي  الهابط���ة  امل�سرحي���ة  اأو 
احلكومات املتعاقبة، هو التعامل ال�سلف 
م���ع جرائ���م القت���ل واالغتي���ال واخلطف، 
ومتظاهري���ن  نا�سط���ني  طاول���ت  الت���ي 
وحمتجني اأبرياء، الذين زاد عدد ال�سهداء 
بينه���م يف االنتفا�س���ة احلالي���ة فقط على 

٦00 �سهيد.
وحتى اللحظ���ة مل ن�سمع عن اعتقاالت اأو 
حماكمات اأو ا�سماء لقتلة هوؤالء ال�سهداء، 
رغ���م ال���كالم املع�س���ول ال���ذي يتح���دث به 
بع����ش امل�سوؤول���ني اأحيان���ًا ع���ن مالحق���ة 
اجلن���اة وحما�سبته���م واإن���زال الق�سا�ش 

العادل بهم.
جعجعة امل�سوؤولني، التي مل نَر لها طحنًا، 
وه���م يتحدث���ون ع���ن الف�س���اد وحمارب���ة 
العام���ة  االأم���وال  وا�س���رتداد  الفا�سدي���ن 
منه���م، ووعودهم مبالحق���ة اجلناة وقتلة 
النا�سطني م���ن املتظاهري���ن واملختطفني، 
يف  احل�س���ى  ذر   " م���ن  اأك���رث  لي�س���ت 
العي���ون"، وتذك���ر بق�س���ة �ساب���ط �سرطة 
قبي���ح متواط���ئ م���ع الل�سو����ش. وكل ما 
يقوم به بعد كل عملية �سطو هو احل�سور 
املتاأخ���ر اىل م�س���رح اجلرمي���ة ، ليجد اأن 
الل�سو�ش قد الذوا بالفرار تاركني خلفهم 
جثة اأحد احلرا�ش، وال يبقى له من اإجراء 
�سوى فتح جهاز الال�سلكي واإر�سال برقية 
مل�سوؤولي���ه : "و�سلنا اىل م�سرح اجلرمية 
عل���ى اجلث���ة والقات���ل  القب����ش  األقين���ا   .

هرب"..!.

عززوا من التواجد 
والح�سور في �ساحات 

الحتجاج 
 متابعة االحتجاج 

 
يق���ول اأحم���د وه���و ي�س���د احلبل بق���وة ويعدل 
النايل���ون ليغط���ي اأج���زاء اخليم���ة املنت�سب���ة 
ق���رب ن�س���ب احلري���ة: "نح���ن ن�ستع���د ل�ست���اء 
قا�ش واعت�س���ام طويل قد ميتد الأ�سهر لتحقيق 
التغي���ري. هنا يعي�ش 20 �سخ�س���ًا يبحثون عن 
وط���ن... ال �سيء اآخر يجمعهم يف هذه اخليمة 

غري حتقيق ذلك الهدف".
يرم���ي اأحم���د ال���ذي يق���ف عل���ى ط���رف خيم���ة 
اعت�س���ام يف �ساح���ة التحري���ر و�س���ط بغ���داد، 
حج���رًا مربوطًا بحب���ل اإىل زميله عبا�ش، الذي 
يلتقط���ه يف اجلان���ب االآخر من اخليم���ة ويبداأ 
�سحب���ه لريتف���ع تدريج���ًا نايل���ون اأزرق اللون 
يغطي �سقف خيمتهما وجوانبها، حلمايتها من 

االأمطار وال�سيول املحتملة.
مدين���ة  م���ن  االآت���ي  البن���اء  عام���ل  وي�سي���ف 
اأبنائه���ا  م���ن  االآالف  ي�س���ارك  ال���ذي  ال�س���در 
طوي���ل،  طري���ق  “اأمامن���ا  االحتجاج���ات:  يف 
وه���م )ق���ادة ال�سلط���ة( يراهن���ون عل���ى الوقت 
وعلى اإرهاقن���ا، لكننا م�س���رون… لن يوقفنا 
مط���ر ال�ست���اء وب���رده… �سمدنا اأم���ام زخات 
الر�سا����ش وقناب���ل امل�سي���ل ل�سهري���ن كامل���ني 

و�سن�سمد اأ�سهرًا اأمام املطر”.
عل���ى م�ساف���ة قريب���ة ينهم���ك عل���ي )24 �سن���ة، 
م���ن النا�سري���ة(، مع ع���دد من زمالئ���ه يف نقل 
خميمه���م املك���ون من نح���و 30 خيم���ة خمتلفة 
معظمه���ا �سغري احلجم، اإىل م���كان جديد قرب 

جدار نفق التحرير.
يقول: اإن الربد ي�ست����د، علينا اأن نختار املكان 
االأف�س����ل ليقينا من ال����ربد وال�سي����ول ويوؤمن 
بقاءن����ا، من����ذ ال�سباح نرفع خيم����ًا عن االأر�ش 
)ال�سكيب����ات(،  اخل�س����ب  قوال����ب  با�ستخ����دام 

اأمامنا جوالت معارك جديدة واأيام �سعبة”.
املعت�سمون يف �ساحة التحرير وحديقة االأمة 
واملطع����م الرتكي وج�سر ال�سن����ك، التي ت�سكل 
معاق����ل اأ�سا�سية لهم، هم مزي����ج من �سباب يف 
مقتب����ل العم����ر واآخري����ن جت����اوزوا ال�سبعني، 
اأت����وا م����ن بيئ����ات وم����دن خمتلف����ة ويحملون 
اأف����كارًا وتوجهات ثقافي����ة و�سيا�سية متباينة، 
لك����ن جتمعه����م اأه����داف حم����ددة يخت�سرونها 
ب�”باإنهاء الف�ساد وتغيري الطبقة احلاكمة منذ 

.2003
ه����وؤالء ب����داأوا تكثي����ف حت�سرياته����م لل�ست����اء 
بطرائ����ق بدائي����ة وو�سائل ب�سيط����ة، ليدميوا 
احتجاجاتهم التي جتاوزت اأ�سبوعها العا�سر، 
على رغم ا�ستخدام الر�سا�ش احلي والغازات 
امل�سيل����ة القاتل����ة وتوال����ت عملي����ات اخلط����ف 
واأخ����ريًا االغتي����االت باالأ�سلح����ة الكامت����ة، ما 
اأوق����ع اأكرث م����ن 470 قتياًل وح����واىل 22 األف 

جريح بينهم 3900 معاق، بح�سب اإح�ساءات 
املفو�سية العليا حلقوق االإن�سان. 

على مدى الب�سر يف �ساحة التحرير وجوارها 
تت����وزع اخليم باأحجامه����ا واأ�سكالها املختلفة، 
منها ما خ�س�ش كمفارز طبية ملعاجلة املر�سى 
وامل�سابني يف التظاهرات، فيما حولت اأخرى 
ومبيته����م.  املعت�سم����ني  لتجم����ع  مواق����ع  اإىل 
ل����كل خيم����ة اأو ب�س����ع خي����م قائ����د وجمموع����ة 
م����ن امل�سوؤولني يدي����رون االأم����ور اللوج�ستية 
واإدام����ة  ال�ساح����ة  يف  احلي����اة  ال�ستمراري����ة 

االعت�سامات والتظاهرات.
يقدر اأح����د امل�سوؤولني عن الدع����م اللوج�ستي، 
ع����دد اخلي����م يف �ساح����ة التحرير وم����ا حولها 
بنح����و 1400 خيم����ة ب����ني �سغ����رية وكب����رية، 
بينها اأك����رث من 95 خيمة كب����رية منت�سبة من 
بداي����ة �س����ارع ال�سع����دون اىل نف����ق التحري����ر، 
واأكرث م����ن 400 خيم����ة بني �سغ����رية وكبرية 
حتي����ط بحديق����ة االأم����ة، فيم����ا تت����وزع اخليم 
االأخرى على التجمع����ات يف املناطق املحيطة 
والر�سي����د  اجلمهوري����ة  و�سارع����ي  بال�ساح����ة 
اىل ج�س����ر ال�سن����ك، ف�س����اًل ع����ن اخلي����ام التي 
ن�سب����ت على اجل����رف املح�سور ب����ني ج�سري 
اجلمهورية وال�سنك وخيام �سارع اأبو نوؤا�ش 
وه����ي اإحدى نق����اط املواجه����ات ال�ساخنة بني 

املعت�سمني ورجال االأمن.
بدق����ة”،  املعت�سم����ني  ع����دد  يع����رف  اأح����د  “ال 
يق����ول اأح����د امل�سوؤولني ع����ن االأم����ن يف �ساحة 
التحرير: “هناك خي����م ت�سم معت�سمني اثنني 
واأخ����رى ت�سم 20 �سخ�س����ًا واأكرث، لكن اأعتقد 
اأن ع����دد املعت�سم����ني يق����ارب 5 اآالف �سخ�����ش 

تركوا كل �سيء خلفهم وقرروا مواجهة �سلطة 
فا�سدة وتغيريها”.

املعت�سمون بغالبيتهم �سبان اأتوا من حمافظات 
جنوبية ومن مناطق بغداد املختلفة، مل ي�سبق 
له���م اأن التق���وا قب���ل ، �ساح���ات التظاه���ر التي 
جمعتهم مطلع ت�سرين االأول  املا�سي. البع�ش 
يت���وىل التنظيف واآخ���رون ا�ستقبال ال�سيوف 
والتعلي���ق والت�سري���ح مبواقفه���م ومطالبهم، 
فيم���ا اآخ���رون م�سوؤولون عن الطب���خ وتوزيع 

الطعام.
يقول ح�سن كرمي )24 �سنة( الذي كان من�سغاًل 
برتتي���ب طاول���ة طويل���ة عليه���ا ق���دور كب���رية 
واأدوات مطبخية، قبل اأن يندفع �سريعًا لتغطية 
اأكيا����ش م���ن ال���رز وال�سك���ر وامل���واد الغذائية 
بقطع���ة نايل���ون �سميك ملنع تلفه���ا،: “هناك من 
يت���ربع بامل���واد التمويني���ة وعلين���ا اأن نحافظ 
عليه���ا، ال نعرف رمبا تنتظرنا اأيام ينقطع فيها 

التموين”.
وي�سي���ف: “مل اأعمل يف حيات���ي، تخرجت من 
الكلية وبقيت بال عمل، االآن اأ�سبحت طباخًا… 
مل اأفع���ل ذلك يوم���ًا يف بيتي، لكن االعت�سامات 
و�ساح���ة التحرير علمتن���ي اأن اأطب���خ، واليوم 

ينتظر ع�سرات املحتجني الطعام من يدي”.
يق���ول جب���ار، وه���و معت�س���م يف الثالثيني���ات 
م���ن عم���ره، بينم���ا كان يتحق���ق م���ن االأطراف 
ال�سفل���ى خليمته التي اأكمل تغطيتها بالنايلون 
عندما بداأت ال�سم���اء متطر، كنا اأربعة اأ�سدقاء 
نتن���اوب لنمنع مياه االأمطار من دخول اخليمة 
الت���ي مل تكن حممي���ة وال مهياأة الحتمال جتمع 

املياه، بينما كان اأ�سدقاوؤنا نائمني”.

معظ���م اخلي���م مت جتهيزه���ا بع���دد كب���ري م���ن 
البطاني���ات واملالب�ش ال�ستوية التي مت جمعها 
من تربعات اأتت من اأنحاء العراق كافة، يقول 
جب���ار: “ا�ستلمن���ا 1800 بطاني���ة من النجف، 
واأح���د املحامني قدم 500 بطاني���ة وفر�سة يف 
يوم واحد عندما متك���ن ال�سباب من ال�سيطرة 
اآخ���رون  ال�سن���ك… متربع���ون  ك���راج  عل���ى 
قدم���وا مالب����ش �ستوية وبع����ش االحتياجات 
االأ�سا�سي���ة، حتى اأ�سبحت خيمن���ا اأ�سبه بخيم 

الالجئني”.
الكث���ري م���ن املتربع���ني ه���م عوائ���ل واأق���ارب 
وج���ريان، �سب���ان �سقط���وا يف االحتجاج���ات 
بكل  التظاهرات  دعم  على  يحر�سون  “هوؤالء 
م���ا ميلكونه كواج���ب اإن�س���اين ووطني ولكي 
ال ت�سيع ت�سحي���ات اأبنائهم هدرًا”، كما يقول 
جب���ار. وي�سي���ف: “اأ�سح���اب املواك���ب اأي�سًا 
يتربع���ون، البع�ش يعترب وج���ود خيمة له يف 

اإحدى ال�ساحات اأمرًا يدعو اإىل فخر”.
تبدو مواجه����ة ال�ستاء بالن�سبة اإىل الكثري من 
متظاهري بغداد اأمرًا �سهاًل، فباإمكانهم التوجه 
اإىل بيوته����م لي����اًل واملبي����ت فيه����ا والعودة يف 
ال�سباح ل�ساحات التظاه����ر وخيم االعت�سام، 
لك����ن بالن�سب����ة اإىل امل�سري����ن عل����ى ع����دم ترك 
�ساحات االعت�س����ام ولو ل�ساعة كم����ا للقادمني 

من حمافظات اجلنوب، فاالأمر خمتلف.
بدا م�سطفى )17 �سنة، من النا�سرية(، والذي 
يحب اأن يعرف عن نف�سه با�سم “زيوز�ش” غري 
مكرتث باأي تدهور يف الطق�ش، قال: “اتخذنا 
ما ن�ستطيع من احتياطات، واإذا �ساءت االأمور 
اأي����ام املطر ال�سديد رمبا نلجاأ الأ�سحاب املحال 

وال����دور القريبة… ال اأعتقد اأنهم �سريف�سون 
ا�ستقبالنا فالكل يريد وطنًا”.

وحتول����ت االحتجاج����ات ال�سعبي����ة يف بغداد 
م����ن  االأول،  ت�سري����ن   1 انطالقته����ا يف  عق����ب 
جم����رد مظاه����رات مطالب����ة بتح�س����ني العي�ش 
وا�سالح����ات ملواجهة الف�س����اد اىل “انتفا�سة 
لتغيري الطبقة ال�سيا�سية وطبيعة النظام الذي 
يقود الب����الد” ومع ا�ستخدام الر�سا�ش احلي 
�س����د املحتجني واللج����وء اىل عمليات قن�سهم 
وخطفهم وا�ستخدام غاز م�سيل للدموع اأوقع 
ع�سرات القتلى، ت�ساعدت وترية االحتجاجات 
وات�سعت رقعتها م����ع ان�سمام ع�سرات االآالف 
له����ا، بينهم �سبان من حمافظات جنوبي البالد 

ذات الغالبية ال�سيعية. 
يف بداية اجل�سر حيث تنت�سب “بناية املطعم 
الرتك����ي” بطبقاته����ا املتع����ددة، والت����ي يطلق 
عليها املتظاهرون اليوم ت�سمية “جبل اأحد”، 
قام املتظاه����رون يف الطبقة ال�ساد�سة بتقطيع 
املكان بقطع قما�ش على �سكل مربعات �سغرية 
يتجم����ع فيها ال�سب����اب لال�سرتاحة والهرب من 
ال����ربد، يق����ول ت����اج الدي����ن م�س����وؤول الطبقة: 
كث����رية…  ومالب�����ش  بطاني����ات  “اأح�سرن����ا 

�سنبقى مرابطني هنا حتى حتقيق مطالبنا”.
يقول ح�سني )27 �سنة( وهو موظف يف �سركة 
حكومي����ة م����ن حمافظ����ة مي�س����ان اجلنوبي����ة: 
“الكراج مفتوح من جوانبه االأربعة وهذا ما 
يجعله مم����رًا هوائيًا باردًا، وحتى االأمطار قد 
تدخل اإليه.. االأو�س����اع �سعبة لكننا �سنتحمل 

كل الظروف”.
وا�ستدرك ح�سني، ال����ذي ترك زوجته بعد اأقل 
م����ن �سه����ر عل����ى زواج����ه والتح����ق برفاقه يف 
املطع����م الرتكي عق����ب اإ�ساب����ة اأح����د اأ�سدقائه 
يف احتجاج����ات 25 ت�سري����ن: “�سنعمل حتى 
ي�ستم����ر حراكن����ا… ال خي����ار لدين����ا: حتقيق 

املطالب اأو حتقيق املطالب”.
بني ج�س����ري ال�سنك والتحري����ر ويف امل�ساحة 
التظاه����ر  و�ساح����ات  التحري����ر  اإىل  املمت����دة 
االأخ����رى القريب����ة، يراه����ن املعت�سم����ون على 
قوة �سربهم وا�ستعداده����م لتقدمي ت�سحيات 
اأكرب، لك�سب جوالت معارك جديدة يف طريق 
حتقي����ق ه����دف عري�����ش يتجمع����ون حوله هو 
تغيري الطبقة احلاكم����ة وتفكيك نظام حكمها، 
فيما يراهن ق����ادة االأح����زاب احلاكمة وخلفهم 
ميلي�سي����ات يجمعها هدف البق����اء يف ال�سلطة 
والتفرد مبغامنها، على ملل املحتجني وبروز 
االنق�سام����ات بينه����م، وزرع املند�س����ني الذي����ن 
يث����ريون اأحداث����ًا تخريبي����ة ت�س����وه احل����راك 
واأي�سًا على ا�ستمرار عمليات اخلطف والقتل 
مع  الزمن  عام����ل  الفاع����ل” وعلى  “جمهول����ة 

حلول ال�ستاء، الإنهاء االحتجاجات.

• الب�سرة 

م�سيرة طالبية حا�سدة رداً على حرق الخيام 

�سه���دت �س���وارع الب�سرة،اأم����ش االأح���د، م�س���ريات حا�سدة 
للطلب���ة رفعت هتافات تندد بح���رق خيم املتظاهرين واأعمال 

العنف وتعلن ا�ستمرار االإ�سراب.
وقال  �سهود عيان اأم�ش االحد ، اإن االالف من الطلبة �ساركوا 
يف م�س���رية احتجاجي���ة قد تك���ون االأ�سخ���م، وتوجهوا اإىل 

�ساحة االحتجاج الرئي�سة
واأ�س���اف، اأن الطلب���ة رفع���وا هتاف���ات تدي���ن اأعم���ال العنف 
الت���ي طاول���ت املتظاهري���ن، مطالب���ني باال�ستجاب���ة ملطالب 

االحتجاجات
وكان���ت الب�س���رة م�ساء اأم����ش االأول ال�سبت عل���ى موعد مع 
ت�سعيد احتجاجي جدي���د مب�ساركة ع�سائرية، بعد االأحداث 

الت���ي �سهدته���ا املحافظ���ات واأعم���ال العن���ف الت���ي طاول���ت 
املتظاهرين.

وجتم���ع الع�سرات اأم���ام مبنى قيادة �سرط���ة الب�سرة، م�ساء 
اأم����ش االأول ال�سب���ت، للمطالبة باإطالق �س���راح املعتقلني من 
املتظاهري���ن، والذي���ن م���ا ي���زال بع�سهم يف ال�سج���ون على 
الرغ���م من �سدور توجيه من قيادة العمليات يق�سي باإطالق 
�سراح جمي���ع املوقوفني اإثر االأحداث االخ���رية والتطورات 

يف الب�سرة.
واأظه���رت �سور ح�سلت عليها  االحتج���اج  جتمع الع�سرات 
م���ن املحتجني اأمام قيادة ال�سرطة، يف اإثر يوٍم عنيف عا�سته 
املدين���ة ب���داأ منذ فج���ر الي���وم، عرب ح���رق خي���م املعت�سمني 

واعتقال عدد منهم من قبل قوات ال�سدمة.
يف االأثن���اء قالت م�س���ادر اأمني���ة، اإن قائد عملي���ات الب�سرة 
الفري���ق الرك���ن قا�س���م ن���زال “وّج���ه باإط���الق �س���راح جميع 

املوقوفني بعد االأحداث االأخرية يف حمافظة الب�سرة”.

• الديوانية..

هتافات حما�سية تلهب احتجاجات “ال�ساعة” 
تموج بح�سود الطلبة 

غ�س���ت �ساحة التظاهرات يف حمافظ���ة الديوانية، اأم�ش 
االأح���د، بح�س���ود الطلبة و�س���ط هتافات حما�سي���ة توؤكد 

ا�ستمرار االحتجاجات.
ون�س���ر �س���ور، الآالف م���ن طلب���ة اجلامع���ات واملعاه���د 
والنقاب���ات واالحت���ادات جددوا تظاهره���م واعت�سامهم 
واإ�سرابهم عن الدوام، لين�سموا اإىل �سفوف املتظاهرين 
يف �ساح���ة ال�ساع���ة و�س���ط الديوانية.حي���ث  تواف���دت  
ح�س���ود  كب���رية اجتهت نحو ال�ساح���ة، مب�ساركة وا�سعة 

للفتيات والن�ساء.

• النا�سرية 

الركابي: اأوامر ف�ض اعت�سام الطريق 
الدولي في النا�سرية �سدرت من وزير 

الداخلية

قال النا�سط يف حمافظة ذي قار عالء الركابي، اإن اأوامر 
ف����ش اعت�سام الطريق ال���دويل يف املحافظة �سدرت من 

وزير الداخلية يا�سني اليا�سري.
وقدم النا�سط �سهادة حول اأحداث ف�ش االعت�سام والتي 
اأ�سف���رت ع���ن مقتل 4 اأ�سخا�ش واإ�ساب���ة 20 اآخرين على 

االأقل وفق تقارير طبية من دائرة �سحة املحافظة.
وك�س���ف الركاب���ي، وف���ق مقط���ع م�س���ور مت بث���ه تابعته  
االحتج���اج اأم����ش االح���د  ، ع���ن خط���ة جدي���دة للت�سعيد 

تتمثل مب�سرية “مليونية” نحو العا�سمة بغداد.

معت�سمو “التحرير” يخو�سون معركة التحرير  في �ستاء ملتهب
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 عالء ح�سن 

احلكوم���ة ب���كل اأطرافه���ا ف�سل���ت يف فه���م لغ���ة 
�ساحات التظاهر، فلج���اأت اإىل �سحذ �سكاكينها 
برق���اب ال�سباب املحتجني . �سرخ���ات املطالبة 
با�ستع���ادة الوط���ن ،ا�ستف���زت املتناف�سني على 
نه����ش فطي�سة ال�سلطة حني ع���ربت ال�سرخات 
املنطق���ة  اإىل  لت�س���ل  اجلمهوري���ة  ج�س���ر 
�س���وت  ارتف���ع  املحافظ���ات  اخل�س���راء،ويف 
االحتجاج بجوار مكاتب اأحزاب ا�سطرت اإىل 
ا�ستخ���دام ال�سالح الكامت للحف���اظ على تقا�سم 
موارد املطارات واملوانئ واملنافذ احلدودية . 
االأح���زاب امل�سارك���ة يف حكوم���ة الت�سري���ف، 
اأدركت اأن "�سرفه���ا ال�سيا�سي" يتحقق ب�سولة 
على �ساحات التظاهر ، لعلها ت�ستطيع ا�ستعادة 
�سمع���ة ال�س���رف بتدوي���ر �سع���ارات االإ�س���الح 
املغلفة باأكاذيب ،انطلت على ماليني العراقيني 
،لك���ن اجليل اجلدي���د ف�س���ح اللعب���ة ،واأ�سبح 
الالع���ب الوحي���د الق���ادر عل���ى اأبع���اد "فطي�سة 

ال�سلطة" عن طريق العابرين نحو احلرية .
م���ع ت�ساع���د حرك���ة االحتج���اج ،كان احلديث 
ا�ستخ���دام   ي���دور ح���ول  املغلق���ة،  الغ���رف  يف 
ورق���ة اال�ستياء ال�سعبي للق�س���اء على �ساحات 
التظاه���ر، يراف���ق ذلك  تنظيم حم���الت الغتيال 
واختط���اف نا�سط���ني . ين�س���ب الأح���د الزعماء 
واالإ�س���الح  احلكم���ة  دع���اة  م���ن  ال�سيا�سي���ني 
،اإن���ه اقرتح تاأخ���ري ت�سلي���م روات���ب املوظفني 
واملتقاعدي���ن كورق���ة تاأجي���ج حال���ة اال�ستي���اء 
ال�سعب���ي �س���د املتظاهري���ن . �ساح���ب املقرتح 
" بو�سف���ه م�س���اركًا يف حكوم���ة  "الوطنج���ي 
الت�سريف قال حكمته ،و�سط تاأييد اأمثاله على 
تطبيقه���ا ،متهيدا لطرح املر�س���ح البديل  ل�سغل 

من�سب رئي�ش جمل�ش الوزراء.
اجتماع���ات الغرف املغلق���ة اأ�سفرت ع���ن تنفيذ 
�سولة عل���ى �ساحات التظاه���ر بتطبيق و�سفة 
م�ست���وردة لقمع االحتجاج���ات ، مع بث اأخبار 
"حكم���اء  ع���رب ف�سائي���ات حزبي���ة تفي���د ب���اأن 
الع���راق" قطع���وا �سوط���ًا مهم���ًا يف مفاو�سات 
اختي���ار املر�س���ح البدي���ل لرئا�س���ة احلكوم���ة، 
تنطب���ق علي���ه �س���روط املنتف�س���ني ، مبعنى اأن 
�سحايا ال�سولة من قتلى وم�سابني ومعتقلني 
،�سيبارك���ون حتقيق منج���ز �سيا�سي ال مثيل له 

يف التاريخ .
�سول���ه ال�سلطة على �ساح���ات التظاهر ،منحت 
املتظاهرين املزيد م���ن الدعم والتاأييد ال�سعبي 
، ك�سف���ت دع���اة "امل�سروع الوطنج���ي" ، دفعت 
ال�سب���اب للتم�س���ك بالث���ورة  ،الأنه���ا خياره���م  
الوحيد الإزاح���ة اأحزاب �سيا�سية  ال تخجل من 
ارت���كاب جرائ���م بح���ق �سعبها ،بع���د اأن �سرقت 

ثرواته وم�ستقبله.
ال�سلطة انتقمت حلثالتها  ، بفتح بوابات العامل 
ال�سفلي وجعل املوت املجاين   ب�سالح االأجهزة 
االأمني���ة وامليلي�سي���ات مارك���ة م�سجلة يف زمن 
الع���راق الدميقراطي واالأح���زاب "الوطنجية" 
. االنحط���اط ال�سيا�سي و�س���ل اإىل اأعلى  مدى 
م���ع تلوي���ح بتاأخ���ري روات���ب   ، بقم���ع منظ���م 
املوظف���ني واملتقاعدي���ن لعله���م ينتف�سون على 
املنتف�سني ،بهذا امل�ستوى من التفكري نال رعاة 
فطي�س���ة ال�سلطة اأو�سمة االنت�س���ار على �سعب 
اأع���زل ،فيم���ا عجزوا طيل���ة ال�سن���وات املا�سية  

عن الق�ساء على حية �سيد دخيل.

ال�سلطة تنتقم حلثالتها

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 

ك�سفت مفو�سية حقوق االإن�سان، االأحد، 
عن ح�سيلة جديد ل�سحايا االحتجاجات 
بع����د ت�ساع����د اأعم����ال العن����ف خ����الل 48 

�ساعة املا�سية.
وت�سم����ن تقري����ر املفو�سية ال����ذي تلقت 
االحتج����اج ن�سخة منه ي����وم اأم�ش االحد  

اإح�سائي����ات عن ع����دد القتلى واجلرحى 
واملعتقلني، وفيما يلي ن�سه:

توثق املفو�سي����ة العليا حلقوق االإن�سان 
التظاه����رات  ا�ستم����رار  الع����راق  يف 
احلا�سلة يف بغداد وعدد من املحافظات 
وتدع����و كافة االأطراف اىل �سبط النف�ش 

واحلفاظ على �سلميتها .
وتب����دي املفو�سية اأ�سفه����ا وقلقها البالغ 

لالأحداث الت����ي رافقتها والت����ي اأدت اىل 
�سقوط �سهداء وم�سابني من املتظاهرين 
والق����وات االأمني����ة وال����ذي يع����د انتهاكًا 

�سارخًا حلقوق االإن�سان.
فق����د وثق����ت املفو�سي����ة ا�ست�سه����اد )12( 
متظاه����رًا منهم )9( �سه����داء يف حمافظة 
ذي  حمافظ����ة  يف  �سه����داء  و)3(  بغ����داد 
ق����ار، كم����ا ووثق����ت اإ�ساب����ة )230( م����ن 

املتظاهري����ن والق����وات االأمنية منهم يف 
حمافظ����ة بغ����داد )118( ويف حمافظ����ة 
الب�س����رة  ق����ار )78( ويف حمافظ����ة  ذي 
)34( باالإ�سافة اىل ح�سول  )89( حالة 
اعتقال ملتظاهري����ن يف حمافظتي بغداد 

والب�سرة.
ويف الوقت نف�سه تدعو املفو�سية العليا 
حلق����وق االإن�س����ان يف الع����راق االأطراف 

كافة اىل وقف اأي �سكل من اأ�سكال العنف 
و�سب����ط النف�����ش واحلفاظ عل����ى �سلمية 
التظاه����رات واالبتع����اد ع����ن اأي ت�سادم 
ي����وؤدي اىل �سق����وط �سحاي����ا والتع����اون 
بغية حماي����ة االأرواح واملمتلكات العامة 
واخلا�سة واإيقاف االنتهاكات يف حقوق 
االإن�س����ان والتي ت����وؤدي اىل تقييد حرية 

الراأي والتعبري والتظاهر ال�سلمي.

بالمكشوف 

 متابعة االحتجاج 

رّد ال�سيخ اأ�سعد النا�سري، 
القيادي البارز يف التيار 

ال�سدري، على قرار "جتميده" 
من قبل زعيم التيار مقتدى 

ال�سدر، فيما لفت اإىل اأنه 
�سيخلع العمامة حبًا بالعراق 

والنا�سرية.

ق���ال النا�سري يف تغريدة عرب تويرت، 
ر�سدته���ا "االحتج���اج"، اإن���ه "�ساأخلع 
والنا�سري���ة  بالع���راق  حب���ًا  العمام���ة 
والثائري���ن. اأن���ا م���ع العراقي���ني، كنت 

وما زلت و�ساأبقى".
"اأرج���و  اأن���ه  النا�س���ري،  اأ�س���اف 
اال�ستعجال يف ت�سفيتي الأنني ا�ستقت 
اإىل ال�سه���داء"، فيم���ا خت���م تغريدت���ه 

بالقول "ال�سرف موقف".
كان مكتب زعي���م التيار ال�سدري، قرر 
يف 25 كان���ون الثاين/يناي���ر جتمي���د 
اأ�سع���د النا�س���ري، حتى اإ�سع���ار اآخر، 
عل���ى خلفية ما ا�سماه���ا "التجاوزات" 
ال�س���ادرة م���ن النا�س���ري يف مواق���ع 
االجتماع���ي، وت�سريحاته  التوا�س���ل 

بخ�سو�ش االأحداث االأخرية.
وبح�س���ب وثيق���ة ح�سل���ت  االحتجاج   
على ن�سخ���ة منها، والت���ي ذكرت بحق 
"يج���ب علي���ه ف���ورًا ت���رك  النا�س���ري 
ثوار النا�سري���ة وعدم التدخل بتقرير 

م�سريهم ال �سلبًا وال اإيجابًا".
االآن  م���ن  جمم���دًا  "يعت���رب  اأ�ساف���ت 
اأوام���ر  اآخ���ر لع�سيان���ه  اإ�سع���ار  واإىل 
اآل ال�س���در"، الفت���ة اإىل اأن���ه "اإذا كان 
اأف���كاره ف���ال داع���ي  م�سط���رًا لتغي���ري 
للتم�سك بارتداء العمامة ال�سريفة. وال 

دخل للخط ال�سدري باأفكاره".
التي���ار ال�س���دري مقت���دى  كان زعي���م 
ال�س���در، ع���رّب يف 24 كان���ون الثاين/
يناي���ر عن اأ�سف���ه وعتبه عل���ى "كل من 

�س���كك به" م���ن املتظاهري���ن يف �ساحة 
االأخ���رى،  واملحافظ���ات  التحري���ر 
الفًت���ا اإىل اأن���ه �سيحاول ع���دم التدخل 
حت���ى  اإيجاب���ًا  وال  �سلب���ًا  ب�سوؤونه���م 
الع���راق، بح�س���ب  يراع���ون م�سلح���ة 

تعبريه. 
وعق���ب ق���رار ال�س���در بع���دم التدخ���ل 
اأ�سع���د  كت���ب  املتظاهري���ن،  ب�س���وؤون 
النا�س���ري على �سفحت���ه يف "تويرت" 
اأنه "يا اأحرار الع���راق �ساندوا الثوار 
والكرام���ة  االعت�س���ام  �ساح���ات  يف 
ب���كل ما تتمكن���ون. فاإن اأح���زاب القمع 
وملي�سياتهم، قد ق���رروا ت�سفيتهم من 
اأج���ل بقائهم يف ال�سلط���ة، و�سرب كل 

مطالبهم بعناد وا�ستبداد وغطر�سة".

ذي قار / ح�سني العامل 

�سه���دت االي���ام االخ���رية وبالتزام���ن م���ع 
دع���م  م���ن  ال�س���دري  التي���ار  ان�سح���اب 
الفعالي���ات  م���ن  �سل�سل���ة   ، املتظاهري���ن 
االحتجاجي���ة والت�سعي���د يف اعم���ال قمع 
التظاه���رات واملواجه���ات الدامي���ة طالت 
العدي���د من املحافظ���ات العراقية وال�سيما 
يف �ساحة اخلالين وج�س���ر حممد القا�سم 
يف العا�سم���ة بغداد و�ساح���ة البحرية يف 
الب�س���رة وطري���ق امل���رور ال�سريع وج�سر 
ع���ن حمافظت���ي  بالنا�سري���ة ف�س���ال  فه���د 
كرب���الء والنجف وقد وظ���ف املتظاهرون 
تلك االح���داث باأهازيجهم وهتافاتهم التي 

رددوها خالل التظاهرات . 
حيث ردد متظاهرو �ساحة التحرير يومي 
25 و 2٦ كان���ون الثاين 2020 العديد من 

الهتافات من بينها: 
ويانه. مو�ش  التحرير  عاف  • كلمن 

قادها. حمد  �سبابيه  • ثوره 
• امن���وت ع�س���ره امن���وت ميه ان���ه قافل 

عالق�سية.
• الل���ه وياك واخليمة على ح�سابي . يف 
اإ�س���ارة اىل رف���ع اتب���اع التي���ار ال�س���دري 

خيمهم من �ساحة التحرير.
• ذي���ل لوك���ي انع���ل اب���و اي���ران ال اب���و 

امريكا.
عراق. يا  نفديك  بالدم  •• بالروح 

طلع���ت  م���ا  وط���ن  ي���ا  �سباب���ك  هاي���ه   •
بتغريدة.

كم���ا ردد �سب���اب �ساحة التحري���ر اأهزوجة 
اأخرى عرب حوار بني جمموعة املتظاهرين 
وامله���وال اذ تت�سال املجموعة  : اأنت منو؟ 

فريد الهوال:  
اآين احلجيت وحمرتك ، انت منو ؟

اآين احل�سيني من �سدك ،،، انت منو ؟ 
اين الرف�ش كل الدول .. انت منو؟ 

اين اللي بكتوبر نزل .. انت منو؟
اآين احل�سيني من �سدك ،،، انت منو ؟ 

اآين الوالئي للوطن ..  انت منو ؟
ال همني حر وال برد ..  انت منو ؟

فيما ردد متظاهرو مي�سان يف يوم ال�سبت 
) 25 كانون الثاين 2020 )

الدم بعده يفور ، �سلون تعوف ال�ساحة .

وهتف متظاه���رو النا�سرية ي���وم ال�سبت 
25 كانون الثاين 2020 يف اأعقاب هجوم 
القوات االمنية على املعت�سمني عند ج�سر 
فهد عل���ى الطري���ق ال�سري���ع وا�ست�سهاد 3 

متظاهرين واإ�سابة 28 اآخرين .
• هاي اوالدچ ياذي قار….. ت�ساب ك ع 

التابوت م�ساب ك.
• هاي���ه �سباب���ك ي���ا وطن هاي���ه ، �سحت 

ابدمها ورفعة الراية.
• هيل���ه عليه���م هيل���ه ، ذي ق���اري بع���ده 

بحيله.
. وذلك يف  • ردين���اه بجي�ش وم�سي���اده 
اإ�س���ارة اىل مواجه���ة املتظاهري���ن للقوات 
ب�سيط���ة  وو�سائ���ل  بامكاني���ات  االمني���ة 

وارغامها على االن�سحاب والرتاجع.  
يف ح���ني هزج متظاه���رو �ساحة احلبوبي 
يف النا�سري���ة ي���وم االأح���د ) 2٦ كان���ون 
ق���وات  اندح���ار  عق���ب   )  2020 الث���اين 
مكافحة ال�سعب حيث بلغ عدد املتظاهرين 
امل�سارك���ني بدحر الق���وات االمنية والذين 
تواج���دوا يف �ساح���ة احلبوب���ي اأكرث من 
ع�سرة االف متظاهر رغ���م ان�سحاب اتباع 
التيار ال�سدري م���ن التظاهرات بناء على 
تغري���دة ال�سي���د مقتدى ال�س���در الذي قرر 

عدم التدخل ب�سوؤون التظاهرات :
خليناه. ي�سرد  العايل  وين  • العايل 

ذيوله. بيها  ما  توّن�ش  ال�ساحة  • اليوم 
• �سل���ون نع���وف اجل���ادر وال�سي�ست���اين 

مو�سي عليه.
انه. مو�ش  ال  املند�ش؟  •• انت 

. بينه  خانوا  يح�سني  • وا�سهد 
عل���ي  �سي���د  الرا����ش  عل���ى  ت���اج  • وت���اج 

ال�سي�ستاين.
عراق. يا  نفديك  بالدم  • بالروح 

ذلينه. ما  ا�سهد  • يح�سني 
ا�سهد  يح�سني  بينه  • عالوا 

ذيول. يا  لكم  نخ�سع  • مل 
ع�سره  نطي���ح   ، النا�سرية  ه���اي  • ه���اي 

نطيح ميه.
ذيابه. مرتو�سه  تخوف  ال�ساحة  • اليوم 

�سهيد. يا  لبيك   ، عراق  يا  • لبيك 
ال�سب���ت  ي���وم  النج���ف  متظاه���رو  وردد 

قم���ع  اإث���ر   ) الث���اين 2020  كان���ون   25 (
التظاهرات 

ها م�ستمرين.. والوطن غايتنا
من ابو احل�سنني تزيد همتنا

�ساعد ي�سد �ساعد ، نتحدى كل فا�سد
ا�سما قمعتوا .. تقوى عزميتنا

بغري الوطن حر... ال ابد ما نر�سى
كل�سي بثمن �سار ..  اخلاين يقب�سه
ويالتن�سد ا�سبابه ، �سار البلد غابة

واليحكمونا �سببوا حمنتنا
كم���ا ردد متظاهرو النج���ف  ) ثوار ثوار ، 
ذوله اهل النجف ( و ) عادل ونوري الغبي 
، باجر وراكم �سبي ( وكذلك رددوا ) بغداد 

�سدي حزامج اهل النجف كدامج(.

اأهازيج وهتافات التظاهرات خالل يومي ال�سبت والحد 
الداميين وان�سحاب التيار ال�سدري من التظاهرات 

ب�سبب التظاهرات واأحداث النا�سرية.. قيادي �سدري يخلع عمامته

والب�سرة بغداد  في  معتقاًل     89

حقوق الإن�سان توثق “انتهاكات �سارخة” وتعلن مقتل 12 متظاهرًا و�سقوط ع�سرات اجلرحى
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عدنان الف�سلي

اذا الله ..
�سرّي الغيمة العراقية

واأنزل القطر ممزوجًا بدم ال�سهداء
اذا امل�سيح ..

ترجل عن �سليبه
واأوقد يف خا�سرة اجلرح �سمعة

اذا العراق ..
تفتقت دمامله

تركل القيح باجتاه ال�سرق
اذا االأحمر ..

انتف�ش على ذاكرته
و�سّق قمي�ش ال�سمت

اذا النا�سرية ..
عادت مدينة تكن�ش الغرباء
وتطلق ال�سعر قراآنًا فراتيًا

اذا اجلنوب ..
م�سح عن وجهه الغبار

و�سرّي الق�سب معابد للحب
اذا الهور ..
�سار ب�ساطًا

يطري اىل ال�سمال
يحمل عراقًا ال فرية تقّطعه

اذا الق�سيدة ..
ا�ستدعت الناي وغّنت

على نغم يحلحل اأزمة ال�سجن
اذا الدعاة ..

تطالهم �سرخة املو�سيقى
وتل�سق على جباههم لون الورد

اذا امل�ساءات البابلية ..
حّجت اىل الزقورات ال�سومرية

اذا امل�سافات ..
بني الرب واالأدعية

رتها اأجنحة النوار�ش ق�سّ
اذا بيوت الله ..

كرّبت للوطن املوؤجل
وب�سملت باحلاء تتبعها الباء

اذا االأفئدة املعطوبة باحلنني ..
عادت وملوؤها ق�سائد ال�سّياب

اذا العني والراء وااللف ال�سامخ .. 
يلت�سقن بقاف ال تتقلقل

اذا ماحفظنا كل هذا ..
اأي�سري يف قب�ستنا غري العراق؟

اإذا العراق ..!!

 عامر موؤيد 

الدع����وات املتكررة الن تكون تظاهرة 
يوم ام�ش االحد كبرية، جعلت جميع 
يف  وباالخ�����ش  يخرج����ون  الط����الب 

العا�سمة بغداد.
ال�سع����ارات الت����ي رفعه����ا الطلب����ة يف 
عل����ى  ترتك����ز  كان����ت  االحتجاج����ات 
م����ع  بالتظاه����ر  ال�سع����ب  ا�ستم����رار 
ان�سحاب  بع�����ش االأطراف من �ساحة 

االحتجاج.

اي�س����ا من �سم����ن املطالي����ب امل�ستمرة 
ه����و اختي����ار �سخ�سية كف����وءة تكون 
ق����ادرة عل����ى قي����ادة البل����د يف الف����رتة 

املقبلة.
ت�سري����ح  يف  تق����ول   ر�سي����د  �سلم����ى 
ل�)االحتج����اج( ان التح�سي����د الطالبي 
كان مميزا ومثل كل ا�سبوع، فاالأعداد 
يف تزاي����د وامل�س����ريات غط����ت �ساحة 

التحرير. 
وا�س����اف عل����ي ان "اكرث م����ن م�سرية 
طالبية دخلت �ساحة التحرير بع�سها 

م����ن اجلامع����ات و�س����وال اىل ال�ساحة 
واأخريات م����ن �ساحة االأندل�ش وحتى 
"الط����الب  ان  وب����ني  التحري����ر"0 
م�سمم����ون على ان ي�ستم����ر اإ�سرابهم 
وابتع����اد  املطال����ب  حتقي����ق  حت����ى 
االأح����زاب ع����ن ط����رح املر�سح����ني غري 

الكفوئني"0
وا�س����ار اىل ان تظاه����رة الي����وم دليل 
كبري على ان ا�س����راب الطلبة م�ستمر 
بعيدا ع����ن اأي ظرف قد ي�سيب �ساحة 

التحرير من ان�سحاب او غريه.

جامعة القاد�سية خرجت هي االخرى 
مب�س����رية تع����د االك����رب له����ا م�سان����دة 
ملطالب ال�سع����ب وموؤكدي����ن ا�ستمرار 
حتقي����ق  حل����ني  الطالب����ي  اال�س����راب 

املطالب.
ويقول ر�سا ح�س����ني طالب يف املثنى 
ق����رروا  "الط����الب   ل�)االحتج����اج( ان 
امل�س����ي باإ�سرابه����م الطالب����ي وع����دم 

العودة حلني حتقيق املطالب"0
وبني ان "التح�سيد الطالبي يبداأ بعد 
نهاية كل تظاه����رة لغر�ش اال�ستعداد 

مل�س����رية االأ�سبوع املقب����ل وقدوم اكرب 
عدد من الطلبة"0

وزاد ان "االأ�سب����وع املقب����ل �ستك����ون 
ي����وم  للطلب����ة ويف  اخ����رى  تظاه����رة 
االح����د اي�س����ا تاأكي����دًا عل����ى ا�ستمرار 

اإ�سرابنا عن الدوام"0
يف جامع����ة الكوف����ة مت اإ�س����دار العدد 
االول من �سحيفة �سوت الطلبة ومت 
توزيع����ه عل����ى الطلب����ة اخلارجني يف 

م�سريات احتجاجية.
ام����ا حمافظة الب�سرة والتي تعر�ست 

لقمع ال�سلطة قبل ثالثة ايام بعد حرق 
اخليم فيه����ا فكان للطلبة رد كبري على 
ذلك. طلبة الب�س����رة خرجوا مب�سرية 
كب����رية ق����رب امل����ول �سكوي����ر و�سوال 
اىل �ساح����ة االعت�س����ام للمتظاهري����ن 
يف املعق����ل. فيم����ا رف����ع طلب����ة كربالء 
الع����ودة  ان  ابرزه����ا  ع����دة  �سع����ارات 
اىل ال����دوام اال بع����ودة ال�سه����داء يف 
ر�سالة ب����ان االحتج����اج م�ستمر حلني 
حتقيق املطال����ب التي خرج من اجلها 

ال�سهداء.

تظاهرة طالبية هي الأكرب: م�ستمرون حتى النهاية

 ما�ض القي�سي 

يف ظل تداعي���ات وت�ساربات حت�سل بني 
احل���ني واالآخر لدى �س���وح االحتجاج يف 
انح���اء الع���راق املنتف�ش �س���د اغالل الذل 
والعبودي���ة، حتديات تفر����ش نف�سها امام 
ثب���ات الثائ���ر العراق���ي الذي ن���اأى بنف�سه 
ع���ن الرتاج���ع واأ�سر على البق���اء، �سامدا 
�ساخما بوج���ه هبوب الري���اح العاتية من 

جميع االجتاهات.  
منه���م م���ن اأر�سى ركي���زة االنتم���اء وعاند 
كل ا�س���كال التع�س���ف مبختل���ف �سخو�سه 
واجندات���ه، ومنهم من غ���ادر ذاته التواقة 
للوج���ود متاأث���را باالن�سي���اع مل���ن يح�سب 
نف�س���ه خليفة الله عل���ى االأر�ش!، فما مدى 
تاأثري تن���ازل البع�ش ع���ن كرامة وجوده، 
على ا�ستمرارية احل���راك ال�سعبي؟، يقول 
مروان ك���رمي )متظاهر(: "بعد االن�سحاب 
ال اعتق���د ان ثورتن���ا �ستتاأث���ر �سلب���ا، على 
العك����ش �س���وف يزي���د اال�س���رار وحت���ى 
الع���دد، الن العراق���ي بطبع���ه عني���د وكلما 

ت�سغ���ط عليه اكرث ي�سر على موقفه اكرث، 
اما بالن�سب���ة للقمع ف�سار ام���را اعتياديا، 
ول���ن يثني اح���دا ع���ن هدفه"موؤك���دا على 
انن���ا  اأم���ل  وكل���ي  "توقعات���ي  ال�سم���ود. 
نع���ود،  ل���ن  ونتق���دم،  ونزي���د  �سن�ستم���ر 
والن�س���ر حليفنا و�سوف نحتفل بانت�سار 
االح���داث  "بع���د  ج���دًا".  قريب���ًا  الث���ورة 
االخرية التي حدثت يف ال�ساحة من قمع، 
وان�سح���اب بع�ش اخليم"، مل تخمد حركة 
االحتجاج، كما قالت موج زياد )متظاهرة( 
وتعقب: "مل تتاأثر �ساحات االعت�سام باأي 
موجة قمع، عل���ى العك�ش متامًا، ا�سبحت 
ال�ساحات ت���زداد باملعت�سمني واملوؤيدين، 
فه���ذِه ق�سي���ة وط���ن". وع���ن توقعاته���ا ملا 
حتمل���ه االي���ام القادم���ة للث���ورة، بع���د ان 
حو�سرت م���ن جميع اجله���ات تقول: "مل 
يخ���رج العراقي���ون ليرتاجع���وا، خرجوا 
لي�س���رتدوا وطنا م�سلوبا، واالأيام القادمة 
�ستك���ون اأكرث عنادًا واإ�س���رارًا لتحقيق ما 

انتف�سوا من اأجله".
"�ساح���ات التظاه���ر مليئ���ة باحلي���اة منذ 

اليوم االول للث���ورة وحتى االآن"، و�سف 
ت���كاد ت���راه بري���ق وط���ن يلم���ع يف عيون 
الثائري���ن، ومنه���م ال�ساع���ر اأزه���ر ك���رمي 
)متظاه���ر(، م�ستاأنفا بقول���ه: "فهي اأغنية 
جميل���ة ال تتاأث���ر ب���اأي ن�س���از يح���دث، او 
ت�سويه مدفوع الثمن، فالت�سويه هو كيانهم 
املتبع منذ �سبعة ع�سر عام، والقمع املعتاد 
علي���ه هو و�سيلة ال�سلط���ة للت�سبث بالظلم 
وال�سرقة و�سياع البلد، اما االن�سحابات، 
فه���ي ا�سب���ه باحلديق���ة الت���ي مت���وت فيها 
وردة ال تفق���د ت�سميتها وكيانها، هكذا هي 
�ساحات االعت�سام". وفيما يخ�ش النتائج 
املرجوة يقول: "انا كمتظاهر متواجد يف 
االنتفا�س���ة منذ �سرارته���ا االأوىل، ارى ان 
ال�سلطة �ستخ�سع الأوامر الثوار، فال�سعب 
هو مركز ال�سلطة والقرار يف هذه املرحلة 
وكل املراحل القادمة، وال �سبيل لدينا غري 
الثب���ات والتوهج الدائم، فالوطن �سمرينا 

الدائم وال ننتمي لغري ترابه املذّهب".
�ساح���ة  عل���ى  ح���دث  ال���ذي  "التاأث���ري 
االعت�س���ام ايجاب���ي للدرجة الت���ي جعلت 

ال�ساح���ة خالي���ة من اي ط���رف من اطراف 
االح���زاب وامليل�سيات"، وينفي علي ثابت 
) متظاه���ر(، تزع���زع �س���وح االنتفا�سة ملا 
تتعر����ش له م���ن هج���وم م�ستم���ر،  قائال: 
"القمع له تاأثري يف جمع النا�ش وتكاتفهم" 
و�ست�سهد االي���ام القادمة "فهي ح�سيلة ما 
م�سى من احداث، اإذ اليوم بعد ان ا�سبحت 
ال�ساحة خالية من االطراف غري العراقية، 
م���ا ه���ي اال جه���ود بذله���ا املعت�سمون كي 
ت�سب���ح ال�ساحة بهذا ال�سكل، ومن املتوقع 
ان ال�ساح���ة �ستتعر�ش للكثري من االعمال 
القمعي���ة والق���رارات التع�سفية من خطف 
واعتق���ال، لكنه���ا �ستبقى �سام���دة كما يف 

االيام املا�سية بفعل جهود اأبنائها".
الث���ورة احلرة االبية التي تولد لتقول كال 
للر�س���وخ، ل���ن تخ�سع مهما م���ر عليها من 
حم���ن وكيفما توجه���ت �سوبه���ا اعا�سري 
الغ���در ورماح اخليان���ة. فالبدايات لي�ست 
اال ق�س���ور يتزي���ن به���ا ا�سب���اه الب�سر، يف 
ح���ني الع���ربة، كم���ا يق���ال دوم���ا تكمن يف 

النهايات!

�سمود الثورة را�سخ يف عمق االأر�ض

م���اب���ن م��ط��رق��ة م���ن ي��ق��م��ع و����س���ن���دان م���ن ي���ت���خ���اذل وي��ن�����س��ح��ب!

رمبا �سهدت �ساحة 
التحرير و�سول 
العدد االكرب من 
الطلبة منذ بداية 
االحتجاجات واىل 
يومنا هذا من خالل 
م�سرية موحدة.
ومل يلتفت الطلبة 
اىل املحاوالت 
املتكررة من قبل 
ال�سلطة الإجبارهم 
على الدوام وفك 
اإ�سرابهم، فهم 
يثبتون اال�ستمرار 
يف امل�سريات 
الطالبية كل يوم 
احد.


