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يت�ساعد  " الأب��ي�����ض  و"المد  الع��ت�����س��ام��ات..  ف�����ّض  خ��ط��ة  ت��ج��ّم��د  ���س��غ��وط 

ال�����ت�����ظ�����اه�����رات؟ حم�����اف�����ظ�����ات  اأ������س�����خ�����ن  ق��������ار  ذي  مل����������اذا 
النا�سرية واإحراق خيمهم! “ع�سابات الجوكر” بقتل متظاهري  "النجباء" تتهم 
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لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة الحتجاج 

م���ن  الرغ���م  "عل���ى  البي���ان  واأ�س���اف 
ال�سمانات التي قدمتها احلكومة، غري اأن 
قوات االأم���ن والف�سائل امل�سلحة توا�سل 
ا�ستخدام الذخرية احلية يف هذه املواقع 
العدي���د  واإ�ساب���ة  مقت���ل  اإىل  اأدى  مم���ا 
م���ن املدني���ن، يف ح���ن يتعر����ض بع�ض 

املحتجن اإىل الرتويع واالختطاف".
وختم "يتوجه ال�سفراء بدعوة احلكومة 
اإىل اح���رتام حري���ات التجمع واحلق يف 
االحتج���اج ال�سلم���ي كما ه���و من�سو�ض 
علي���ه يف الد�ست���ور العراق���ي، ويدع���ون 
عل���ى  احلف���اظ  اإىل  املتظاهري���ن  جمي���ع 
الطبيع���ة ال�سلمية للحرك���ة االحتجاجية 
كما ويدعو ال�سفراء احلكومة اإىل �سمان 
اجراء حتقيقات وم�ساءل���ة موثوقة فيما 
يتعلق باأكرث م���ن 500 حالة وفاة واآالف 
اجلرح���ى م���ن املحتج���ن منذ 1 ت�س���رين 

االأول".
اإىل ذل���ك، �س���هدت �س���احات االحتج���اج، 
ام�ض  االثنن، يف العا�سمة واملحافظات 
تظاه���رات غا�س���بة �س���ارك فيه���ا االآالف، 
لرف����ض عملي���ات القم���ع الت���ي متار�س���ها 
�س���د  وامللي�س���يات  العراقي���ة  ال�س���لطات 
عل���ى  الهج���وم  واآخره���ا  املتظاهري���ن، 
املعت�س���من يف �س���احة احلبوبي يف ذي 

قار.
ال�س���اعات  اأن  الع�س���ائر  اأبن���اء  اأعل���ن 
مظاه���ر  يف  ت�س���عيدًا  �ست�س���هد  املقبل���ة 
الت���ي  النا�س���رية،  مبدين���ة  االحتج���اج 
القت���ل.  اآل���ة  اأم���ام  م�س���تباحة  اأ�س���بحت 
ومن���ذ فج���ر االثن���ن، ا�س���تنفر متظاهرو 
ورود  بع���د  �س���فوفهم  التحري���ر  �س���احة 
معلوم���ات ع���ن جتم���ع ق���وة م�س���لحة يف 
�س���ارع اأب���و نوؤا�ض القريب من ال�س���احة، 
وخرجوا يف م�س���ريات حتدت ملي�سيات 
واأح���زاب ال�س���لطة، كم���ا رّددوا هتاف���ات 

الذي���ن  النا�س���رية  ملتظاه���ري  موؤي���دة 
قال���وا اإنه���م تعر�س���وا للغ���در م���ن قوات 
االأمن واالأحزاب وامللي�س���يات، وانت�س���ر 
املحتج���ون يف �س���احة التحري���ر بكثاف���ة 

حول ال�س���احة، معلنن اأنهم �سيت�س���دون 
ب�سدورهم و�س���لميتهم الأي هجوم جديد 

يتعر�سون له.
ليلي���ة  احتجاج���ات  الب�س���رة  و�س���هدت 

ا�س���تمرت حتى �س���باح االثنن، اأعلن من 
خالله���ا املتظاهرون وقوفه���م اإىل جانب 
�س���احات االحتجاج التي تتعر�ض للقمع، 
جمددي���ن  احلبوب���ي،  �س���احة  واآخره���ا 

مطالبتهم باإقالة حمافظ الب�س���رة اأ�س���عد 
اجلي����ض  عملي���ات  وقائ���د  العي���داين، 
باملحافظة قا�س���م ن���زال، وقائد ال�س���رطة 
ر�س���يد فلي���ح، وقائد ق���وة ال�س���دمة علي 

م�س���اري ب�س���بب م�س���اهمتهم يف القم���ع، 
ورفع خيم معت�س���مي الب�س���رة يف وقت 

�سابق.
اإىل ذلك، قالت م�سادر حملية بالب�سرة اإن 

قوات اأمنية انت�س���رت بكثافة قرب �ساحة 
البحرية، ويف مناطق الكزيزة، وجنينة، 
و�س���ارعي التجاري والع�س���كري، موؤكدة 
اأن الق���وات العراقية لوح���ت باعتقال اأي 
متظاه���ر يحاول قط���ع الط���رق اأو اإغالق 

املوؤ�س�سات.
م���ن جهة اخ���رى اأكد متظاه���رو حمافظة 
اأهمي���ة  االثن���ن،  ام����ض  الديواني���ة، 
االحتجاج���ات  ملطال���ب  اال�س���تجابة 
موع���د  حتدي���د  واأبرزه���ا  ال�س���عبية، 

االنتخابات املبكرة.
ونظم املتظاهرون يف الديوانية م�سريات 
حا�س���دة، حمل���وا خالله���ا الفت���ات كبرية 
�س���منوا فيه���ا مطالبهم ب�س���كل خمت�س���ر 
والت���ي متثل���ت برت�س���يح �سخ�س���ية غري 
جدلية ل�س���غل من�سب رئا�س���ة احلكومة، 
ف�س���ال ع���ن حتدي���د موع���د لالنتخاب���ات 
املبك���رة، فيما كان مطلبه���م الثالث اكمال 
قان���ون االنتخاب���ات اجلديد وامل�س���ادقة 

عليه.
وقال �س���هود عي���ان اإن "�س���احة ال�س���اعة 
و�سط الديوانية �سهدت م�سريات حا�سدة 
حّم���ل  فيم���ا  ال�س���عبية،  املطال���ب  لدع���م 
املتظاهرون الكتل ال�سيا�س���ية م�سوؤولية 
االأو�س���اع الت���ي ت�س���هدها البالد ب�س���بب 
عدم تنفيذ مطالب العراقين، مع التلويح 
بالت�س���عيد ال�س���لمي يف ح���ال ا�س���تمرار 

املماطلة والتاأخري".
ويف �س���ياق مت�س���ل اف���اد م�س���در اأمني، 
ام����ض االثنن، بت�س���جيل ثم���اين حاالت 
اختن���اق وا�س���ابة ب���ن املتظاهرين قرب 
�س���احة اخل���الين و�س���ط بغ���داد.. وق���ال 
امل�س���در، اإن "القوات االمنية ا�ستخدمت 
امل�س���يلة  والقناب���ل  احل���ي  الر�س���ا�ض 
للدموع بكثافة بالقرب من اخلالين و�سط 
العا�س���مة بغداد". واأ�س���اف امل�سدر، اأنه 
"مت ت�س���جيل 8 حاالت اختناق وا�سابة 

بن املتظاهرين املتواجدين هناك".  

بلهجة غا�سبة: اأين التحقيق مبقتل 500 �ساب؟

املتظاهرين املميتة" �ضد  املفرطة  "القوة  م�ضرتك  ببيان  تدين  دولة   16
اأدان��ت 16 دول��ة قم��ع املتظاهري��ن العراقي��ني يف الب�س��رة وبغداد وذي ق��ار حمملني 
احلكومة العراقية والف�سائل امل�سلحة م�سوؤولية ما يجري من حالت قتل واختطاف 
وتروي��ع للمتظاهري��ن.  ووفقًا للبيان الذي اطلعت علي��ه )الحتجاج( ام�ض الثنني 
فقد "اأ�س��در �س��فراء كل من كندا، كرواتيا، اجلمهورية الت�س��يكية، فنلندا، فرن�س��ا، 

اأملانيا، هنغاريا، اإيطاليا، هولندا، الرنويج، بولندا، رومانيا، اإ�سبانيا، ال�سويد، اململكة 
املتحدة، الوليات املتحدة، بيانًا م�سرتكًا اأدانوا فيه ال�ستخدام املفرط واملميت للقوة 
من قبل قوات الأمن العراقية والف�س��ائل امل�س��لحة �س��د املتظاهرين امل�ساملني منذ 24 

كانون الثاين، ب�سمنهم متظاهري بغداد والنا�سرية والب�سرة".

 فاطمة املح�سن 

اجم���ل ما بثت���ه التلفزيونات العاملية �س���ور ال�س���ابة املتظاهرة يف 
الع���راق لي�ض يف العا�س���مة وحدها بل يف اأق�س���ى قرى اجلنوب. 
لعله���ا ظاهرة تبعث عل���ى االعتقاد ب���اأن تاريًخا جدي���دة يخرج من 

ركام املا�سي املكبل بقيود الطوائف ورجالها .
انه���ا ب�س���رى رائعة مل���ن �س���عر بياأ�ض وهو ي���رى حفنة م���ن الدعاة 
وامل�س���عوذين املعمم���ن يحكم���ون الع���راق. تبدو فاعلي���ة الفتيات 
الرائع���ة يف فع���ل االحتج���اج كم���ا لو هي ال���رد املمكن على �س���وؤال 
م�ستقبل العراق. وال اعرف ملاذا يريد بع�ض من ينا�سر التظاهرات 
ان تعامل ال�س���ابات من قبل البولي�ض باعتبارهن ربات القوارير.. 
م���ن تخ���رج يف تظاهرة تع���رف انه���ا تواج���ه ع�س���ابات االأحزاب 

احلاكمة وهي ت�سجل موقفا عليها حتمل عواقبه.

املراأة اجلديدة يف العراق
  متابعة الحتجاج 

احل����ن  ب����ن  العراقي����ون  اعت����اد 
منازله����م  ت����رك  عل����ى  واالآخ����ر، 
ومدنهم، منذ اأيام احلرب الطائفية 
يف 2006 ح����ن اأطلق عليهم ا�س����م 
"املهجرون"، لهجرتهم من املناطق 
ال�سنية اإىل ال�س����يعية، وبالعك�ض، 
ث����م تالهم "النازحون" يف 2014، 
وه����م الذين نزحوا م����ن املدن التي 
�س����يطر عليها "داع�����ض"، اإىل خيم 
يف م����دن اأخ����رى مل ت�س����لها رايات 

التنظيم املتطرف.
االأول  ت�س����رين  انتفا�س����ة  وبع����د 
بو�س����ائل  قمعه����ا  ج����رى  الت����ي   ،
خمتلفة، من جهات حكومية وغري 
حكومية، جرى احلديث عن قائمة 
اعتقاالت وت�س����فية لكل من �س����اعد 
يف اإ�س����عال هذه الث����ورة، وبالفعل 
ع����دد منه����م،  اعتق����ال وخط����ف  مت 
وقتل البع�ض االآخر، ليبداأ مو�س����م 

الهجرة الثالث.
اأح����د  وه����و  الدراج����ي،  حم����زة 
املتظاهرين الذين هربوا من القتل 
واالعتق����ال - اأو اخلط����ف- يروي 
ق�س����ته قائاًل: "كانت ت����رد لوالدي 
ع����دة ات�س����االت مريب����ة م����ن رجال 
االأحزاب يطلب����ون منه اأن يبعدين 
ع����ن التظاه����رات، جتاهلته����م ومل 
اأخرج من مدينتي وقتها، م�ستدرًكا 
اأمام  ا�ستهداف �سديقي  "لكن بعد 

اآخ����ر،  خي����ار  يل  يب����ق  مل  عين����ي، 
فخرجت مرغًما".

اأ�س����اف "واأن����ا يف خ����ارج املدينة، 
�س����ديقي  اغتي����ال  بخ����ر  �س����معت 
اأجم����د الدهام����ات واإ�س����ابة االآخر 
ب�س����ام مه����دي باإ�س����ابات خطرية، 
فق����ررت ع����دم الع����ودة"، مبيًن����ا اأن 
بك����رثة،  منت�س����رة  "امليلي�س����يات 
ال�سالح منفلت هناك وال يوجد من 
يحمينا، ال ميكننا اأن ن�ستكي الأحد، 
اأغلب املراك����ز االأمنية خمرتقة من 
امليلي�س����يات، بدلي����ل اأن الدهامات 
ال�س����رطة  قي����ادة  ب����اب  اغتي����ل يف 
بع����د خروج����ه منه����ا". اأم����ا جمي����د 
الزبي����دي، فق����د غادر اأهل����ه وبيته، 
بع����د اأن ف�س����لت حماول����ة اغتياله، 
كم����ا ق����ال مو�س����ًحا "عن����د عودتي 
من �ساحة االعت�سام بعد منت�سف 
اللي����ل، وبعد رك����ن �س����يارتي اأمام 
املن����زل، تعر�س����ت الإط����الق نار من 
�س����يارة نوع كراون بي�ساء اللون 
بدون لوحات ي�س����تقلها �سخ�س����ان 
واملالب�����ض  القبع����ات  يرتدي����ان 
ال�س����وداء، بلح����ى طويلة، اأ�س����بت 
يف  البط����ن  اأعل����ى  يف  بج����روح 
اجلانب االأي�سر، ثم قررت املغادرة 

نهائًيا".
الزبي����دي اأك����د اأن من يقت����ل ويهّدد 
الت����ي  "امليلي�س����يات  ال�س����باب ه����م 
حتمل ال�س����الح خارج اإطار الدولة 
بكافة م�سمياتها"، الفًتا اإىل اأنه قد 

قدم �سكوى "�سد جمهول"، الأنه ال 
ي�ستطيع ت�سخي�سهم.

واأ�سار اإىل اأن "هناك اأكرث من جهة 
م�س����رتكة بهذه اجلرائ����م، اجلميع 
يعرفهم لك����ن ال اأحد يتحدث عنهم، 
ا  ال توجد اأدلة كافية تدينهم، واأي�سً
ال اأحد يتهمهم ب�سكل �سريح الأنهم 
خط����رون، اإنه����م ال يرحم����ون م����ن 

يعبث معهم".
�س����جاع اخلفاجي، �س����احب جتمع 
اأك����ر  وه����و  النظيف����ة"،  "اخل����وة 
جتم����ع عراقي عل����ى "في�س����بوك"، 
اختط����ف من داخل بيته يف بغداد، 
ب�سورة اأ�س����به ما تكون باالعتقال 
الر�سمي، لكن بال مذكرة، اخلفاجي 
يروي ق�سته قائاًل: "هم ميلي�سيات 

يرت����دون الل����ون االأ�س����ود، دخل����وا 
بيت����ي بحج����ة التفتي�ض، �س����ادروا 
جميع هواتف املنزل واخذوين". 
اأ�س����اف اأن "اجلهة الت����ي اخذتني 
من املن����زل، �س����لمتني جلهة اأخرى 
خمتلف����ة، يف م����كان ناء، �س����األوين 
وا�ستف�س����روا  عمل����ي،  م����كان  ع����ن 
عم����ا اإذا كنت اأعمل يف ال�)�س����ي اآي 
ايه("، موؤكًدا "ال�س����غط االإعالمي 
ت�س����بب  م����ن  ه����و  ح�س����ل،  ال����ذي 

بخروجي �ساملًا".
ح�س����ام  الب�س����ري  النا�س����ط  اأم����ا 
اخلمي�س����ي، فق����د كان م����ع جتم����ع 
للمتظاهري����ن يف منطقة الع�س����ار، 
متت حما�سرتهم واعتقالهم هناك، 
ث����م مت التحقيق معه����م واإجبارهم 
مل  اأوراق  عل����ى  التوقي����ع  عل����ى 
ي�س����محوا لهم بقراءتها، ث����م اأفرج 

عنهم، بح�سب قوله.
قائ����اًل  ق�س����ته،  ح�س����ام  ويكم����ل 
"ح����ن اعتقل����ت، �س����فحات كثرية 
خ����ر  ن�س����رت  "في�س����بوك"  يف 
اعتقايل، و�س����در حوايل 20 بياًنا 
م����ن منظم����ات حملي����ة ودولية عن 
املو�س����وع، وهذا ما �سّلط ال�سوء 
على ق�س����تي، بعدها بيومن بداأت 
بر�س����د بع�ض التحركات الغريبة، 
هن����اك �س����يارة تق����ف ق����رب منزيل 
تراقبن����ي، وعن����د و�س����ويل للبيت 
ينظ����رون يل ثم يغ����ادرون"، مبيًنا 
اأن "ه����ذا االأم����ر تك����رر اأك����رث من ٣ 

م����رات، وه����و م����ا دفعني ملغ����ادرة 
العراق". من جهته، مدير املر�س����د 
العراقي حلقوق االإن�سان م�سطفى 
�س����عدون، اأك����د اأن الع�س����رات م����ن 
غادروا  والنا�سطن  "ال�س����حفين 
اأماكنه����م طلًب����ا لالأم����ان، والبع�ض 
االآخ����ر ق����د اختطف، ومنه����م من مل 
يت�س����ن ل����ه اله����رب واغتي����ل، مث����ل 
ح�سن عادل وزوجته يف الب�سرة، 
واأجم����د الدهام����ات يف العم����ارة". 
وحول دور املر�س����د به����ذه االأزمة، 
قال �س����عدون "نحاول قدر االإمكان 
اأن ن�س����تثمر عالقاتنا ال�سخ�س����ية، 
وبالتع����اون م����ع اأطراف �سيا�س����ية 
للو�س����ول  واأمني����ة  وحكومي����ة 
املختطف����ن،  ع����ن  معلوم����ات  اإىل  
اأو اأ�س����عف االإميان نق����وم بدورنا 
بال�س����غط االإعالمي عر �سراكاتنا 
مع املنظم����ات الدولي����ة"، مبيًنا اأن 
"هذه الطرق جنحت اأكرث من مرة 
كما يف ق�س����ية اختط����اف الدكتور 
ميثم احللو". اأما بخ�سو�ض �سبل 
اخلال�ض، اأو الوقاية من اخلطف، 
با�س����تثناء  ح����ل  يوج����د  "ال  فق����ال 
�س����رورة  عل����ى  م�س����دًدا  ال�س����فر"، 
واح����د  م����دين  "�س����وت  وج����ود 
لل�سحفين والن�س����طاء، يدافع عن 
اأن  موؤك����ًدا  االإن�س����انية"،  الق�س����ية 
فنحن  ال�س����وت،  ذلك  وجود  "عدا 
يف مرم����ى ن����ريان ال�س����لطات ومن 

ي�ساندها".

اإرهاب الن�ضطاء وترويعهم.. من اأجل اأن يغادروا العراق
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 

ح���رق خيام املنتف�س���ن يف احلبوب���ي  مل يكن 
االأول وال االأخ���ري ، املواجهة بن �س���عب اأعزل 
يبحث عن وطن ، وع�سابات ال�سلطة �ست�ستمر، 
فحثاالت العملية ال�سيا�س���ية املنحطة مت�سبثة 
بال�س���لطة ، اإنه���ا على ا�س���تعداد لقت���ل  املالين 
مقابل احلفاظ على نظام �سيا�س���ي ، �س���قط يف 

حلظة انطالق انتفا�سة ت�سرين.
اأوامره���م م���ن  اأزالم الدول���ة العميق���ة تلق���وا 
اأ�س���يادهم ،القتحام �س���احات التظاهر ب�س���الح 
ملي�س���ياتهم  واأجه���زة اأمنية ،يقودها �س���باط 
برت���ب عالية  م���ن فئة الدم���ج ارت���دوا االأقنعة 
الإخف���اء وجوهه���م . �س���والت قتل املنتف�س���ن  
باركته���ا  ق���وى متورط���ة ببي���ع وزارات وعقد 
�س���فقات لتقا�س���م منا�س���ب الدرجات اخلا�سة 
، وه���ي  تتطل���ع اإىل حتقيق اال�س���تقرار، لتنال 
ح�س���تها من اإجناز م�س���اريع يف م���دن خربتها 
ع�سابات داع�ض . من العا�سمة االأردنية عمان 
مكان ا�س���تجمام �سخ�س���يات �سيا�س���ية �سّنية ، 
حتالفت مع مثيالتها ال�س���يعية ، ترد معلومات 
تفي���د برف����ض اإط���الق ت�س���ريحات اأو اإ�س���دار 
بيانات تندد وت�س���تنكر قم���ع املتظاهرين ، مع 
ا�س���تعداد للموافقة على دعم اأي مر�س���ح بديل 

ملن�سب رئي�ض جمل�ض الوزراء.
 جمل�ض النواب امل�س���اب ب�س���لل الرعا�ض ، فقد 
قدرت���ه عل���ى احلرك���ة نهائي���ًا ، خ�س���ع الإرادة 
روؤ�س���اء الكتل ،وهوؤالء يحملون جهاز التحكم 
ع���ن بعد بحرك���ة الرمل���ان ، فيما ي�س���ر معظم 
اأع�سائه على تلميع �سورته وت�سويق اأكذوبة 
متثيل���ه لل�س���عب ع���ر  امل�س���اركة يف برام���ج 
تلفزيونية ،تبثها ف�سائيات ميتلكها �سيا�سيون 
متورط���ون مبلفات ف�س���اد يرتقب���ون من عمان 
زف ب�س���رى الق�س���اء عل���ى �س���احات التظاه���ر 

لل�سروع بعقد �سفقاتهم .
برملان م�س���لول  يدعم حكوم���ة هرمة ، ورئي�ض 
جمهورية  م�س���لوب االإرادة والقرار، واأجهزة 
اأمني���ة مقنع���ة، هياأت لث���ريان الدول���ة العميقة 
عل���ى  للحف���اظ   ، التظاه���ر  �س���احات  اجتي���اح 
م�ستقبل قوى �سيا�سية متهمة بارتكاب جرمية 

اخليانة العظمى.
 اقتح���ام �س���احات التظاهر بالقوة ، ا�س���قط ما 
تبقى من حياء لدى قوى �سيا�سية لطاملا  ادعت 
وقوفها مع  املتظاهرين . املنازلة اليوم ال تقبل 
الق�سمة  على ثالثة ، انها مواجهة بن املت�سبثن 
بال�سلطة  ،و�سباب يبحثون عن وطن ميتلكون 
من الثبات  ما يجعلهم ي�سرعون ثريان الدولة 

العميقة كما فعل جدهم اأنكيدو .

ثريان الدولة العميقة 
بالمكشوف 

  حممد علي
 

مرحل���ًة  الت�س���رينية  االنتفا�س���ة   تدخ���ل 
حرج���ًة من عمره���ا الذي يو�س���ك اأن ينهي 
�س���هره الراب���ع. فمع ت�س���عيد ال�س���لطة اآلة 
القمع ، م�س���جاًل �سقوط �سحايا وم�سابن 
جدد، ت�س���درت بغداد وذي قار والب�س���رة 
وكربالء كالع���ادة اأعداده���م، يعود خطاب 
التظاه���رات  �س���د  املوج���ه  التحري����ض 
والنا�س���طن ع���ر اتهامهم بتنفي���ذ اأجندة 
اأمريكية و�س���هيونية، للروز، بعدما كان 
قد تال�س���ى منذ نحو �س���هر ون�س���ف �س���هر 
اإثر خطب���ة املرجعية الديني���ة يف النجف، 
الت���ي اأّي���د فيه���ا ال�س���يد علي ال�سي�س���تاين 
التظاهرات، موؤك���دًا م�س���روعية مطالبها. 
ه���ذا الدع���م م���ن النج���ف، ا�س���تعيد خالل 
م���ا ك�س���ف  اليوم���ن املا�س���ين، بح�س���ب 
م�س���در عراقي مطلع، لوقف خطة ال�سلطة 
الهادف���ة اإىل ف����ضّ احلراك، الذي ا�س���تعاد 
ب���دوره زخمه اأم�ض االأح���د، بدعٍم طالبي، 
ال�س���دري،  التي���ار  ان�س���حاب  لتعوي����ض 
وهو يتح�س���ر ل�"مليوني���ة" قريبة، تاأكيدًا 

ملطالبه.
اأوقف���ت  العراقي���ة  ال�س���لطات  اأن  ويب���دو 
خطة ال�س���يطرة على �س���احات التظاهرات 
ع�س���كريًا، بعد املواجهات التي اندلعت يف 
ث���الث حمافظ���ات فج���رًا ، واأدت اإىل مقتل 

واإ�سابة ع�سرات املتظاهرين.
واأم����ض  االأول االأح���د، توافد اآالف  االآالف 
اإىل �س���احات التظاهر ا�س���تجابًة لنداءات 
وجهها نا�سطون بهذا ال�ساأن، يف وقت اأكد 
في���ه قيادي ب���ارز يف حتال���ف "الفتح"، اأن 
تدخاًل عاجاًل من النج���ف حال دون اإكمال 
احلكومة توجهها لف�ّض جميع التظاهرات 
واالعت�سامات. ولفت امل�سدر اإىل اأن االأمم 
املتح���دة دخلت اأي�س���ًا على اخلط، لكن يف 
وق���ت كانت فيه احلكومة قد اأمرت القوات 
االأمنية بوق���ف حتركها والت���زام مواقعها 
املتظاهري���ن.  م���ع  االحت���كاك  وجتن���ب 
وبح�س���ب امل�س���در، ف���اإن رئي����ض حكوم���ة 
ت�س���ريف االأعمال عادل عبد املهدي، اعتر 
اأو احتوائه���ا  اأم���ر ف����ضّ التظاه���رات  اأن 
ب�س���كل اأو باآخر، يج���ب اأن يكون من مهمة 
رئي����ض ال���وزراء املقب���ل، مطالبًا ب�س���رعة 

ح�سم تكليف مر�سح جديد للحكومة.
واأم�ض  االول االأحد، ا�س���تعاد املتظاهرون 
م���ن  خ�س���روه  مم���ا  ج���زءًا  العراقي���ون 
مواق���ع تظاهراته���م واعت�س���اماتهم فج���ر 
ال�سبت، يف �س���احتي البحرية واأم الروم 
بالب�س���رة، وج�س���ر الفهود يف النا�س���رية 

عا�س���مة حمافظ���ة ذي ق���ار، كذل���ك �س���احة 
اخل���الين يف بغ���داد، بالتزام���ن م���ع دع���ٍم 
كبري تلقته ال�س���احات من ط���الب جامعات 
ومعاه���د وثانوي���ات يف بغ���داد وجنوبي 
وو�س���ط الب���الد، اأطل���ق عليه���ا ا�س���م "دعم 
امل���ّد االأبي�ض"، يف اإ�س���ارة اإىل القم�س���ان 

ع���ّزز  م���ا  اجلامع���ات،  لط���الب  البي�س���اء 
يف  وح�س���ودهم  املتظاهري���ن  زخ���م  م���ن 
�س���احات التظاهرات وميادينه���ا. واعتمد 
متظاهرون يف بغداد والنا�س���رية �س���عار 
"الوعي قائد"، لُيعتَمد فيما بعد بال�ساحات 
وامليادي���ن يف باق���ي حمافظ���ات الع���راق، 

وذلك يف اإ�سارة اعترت اأنها رد على زعيم 
الذي  ال�س���در  ال�س���دري" مقتدى  "التيار 

تخلى عن دعم التظاهرات العراقية.
وقال النا�سط العراقي البارز، اأحد اأع�ساء 
�س���احة  التحري���ر" التي تبث من  "اإذاع���ة 
املو�س���وي،  اأحم���د  بغ���داد،  يف  التحري���ر 

ل�"االحتجاج"، اإن املتظاهرين اأمام "مهمة 
احلفاظ على الث���ورة"، متحدثًا عن وجود 
"خبٍث �سيا�س���ي بخرة متتد اإىل 17 �سنة 
لقوى واأحزاب توحدت �س���د التظاهرات، 
وماكينات اإعالمي���ة ومكائد وخمططات". 
واإذ راأى املو�س���وي اأن النا�سطن "اأ�سعف 
م���ن مواجهة" ه���ذا "اخلب���ث"، فقد دعاهم 
اإىل "الع���ودة اإىل التخن���دق حتت املطالب 
التي رفعناها من الي���وم االأول، واالبتعاد 
عن اأي مناو�س���ات مع اأي طرف �سيا�س���ي، 
اعُتم���د".  ال���ذي  الوحي���د  اخلي���ار  فه���و 
واعتر النا�س���ط اأن "مهاجمة �سخ�س���يات 
�سيا�س���ية بعينها، اأو تزوير بيانات با�س���م 
املتظاهري���ن، ج���زءًا م���ن موؤام���رة كب���رية 
ب���ن ال�س���درين  اإىل خل���ق فتن���ة  ته���دف 
واملتظاهري���ن"، الفت���ًا اإىل اأن املتظاهرين 
"�سي�س���درون بيانًا يت���راأون فيه من اأي 
متحدث با�س���مهم اأو اأي جهة تقدم نف�س���ها 
عل���ى اأنها ممثل���ة عنهم اأو تتبن���ى مهاجمة 
طرف �سيا�سي ما، ما يقع �سمن خمططات 

حرف التظاهرات وت�ستيت النا�ض عنها
بدوره، اعتر النا�سط يف النا�سرية ، اأحد 
اأع�ساء تن�س���يقيات التظاهرات يف �ساحة 
العب���ادي،  �س���الم  املدين���ة،  احلبوب���ي يف 
، اأن التظاه���رات "مت���ّر مبرحل���ة خط���رة 
ب�س���بب تخل���ي مقتدى ال�س���در ع���ن دعمها 
وحمايته���ا، وكذلك فاإن احلكومة �س���ّعدت 
القم���ع، كم���ا �س���ّعدت االأح���زاب الداعم���ة 
لها من ت�س���ويه احلراك"، م�س���ددًا على اأن 
اأردناه هو وط���ن حمرتم واآمن،  م���ا  "كل 
اأر�س���فته خالية م���ن املت�س���ولن واالأطفال 
العاملن والن�س���اء املت�س���حات بال�س���واد، 
والرجال الذين يتكلمون مع اأنف�سهم لفرط 
القه���ر واله���م"، على حد تعبريه. وك�س���ف 
العبادي اأن هناك م�س���روع ت�سعيد جديد، 
يف حال ا�ستداد ال�سغط على املتظاهرين، 
وه���و "اأن يتوجه���وا �س���ريًا عل���ى االأقدام 
واالعت�س���ام  اجلن���وب،  م���ن  بغ���داد  اإىل 
هناك"، مت�سائاًل: "من�سي �سنويًا ع�سرات 
الكيلومرتات اإىل �ساحب اأول ال بالتاريخ 
بوجه الظلم، فلماذا ال من�سي اإىل بغداد؟"، 
يف اإ�سارة منه اإىل م�سريات عا�سوراء اإىل 
مرقد االإمام احل�س���ن بن علي يف كربالء، 

الذي يوؤمه مالين الزوار �سنويًا.
تظاه���رة  لتنظي���م  املتظاه���رون  ويح�س���د 
ك���رى يف ٣1 م���ن �س���هر كان���ون الث���اين 
"مليوني���ة  ا�س���م  عليه���ا  اأطل���ق  احل���ايل، 
وطن"، ودعي اإليها عر مواقع التوا�س���ل 
االجتماعي، ومن خالل ق�سا�س���ات ورقية 

وزعت يف �ساحات ميادين التظاهرات.

حممد البا�سم  

تاريخي���ًا  معق���اًل  النا�س���رية  ُت�س���ّكل 
لالحتج���اج يف العراق  وقبل ذلك يف بالد 
م���ا ب���ن النهري���ن، فاملدينة الفق���رية ذات 
البنى التحتي���ة املتهالكة، كان���ت اأكرث من 
اأي منطق���ة عراقية، منبع���ًا للثورات. ففي 
عام 1928، اأن�س���اأ فيها احلزب ال�س���يوعي 
العراقي اأحد اأول فروعه يف البالد، وظّل 
ين���اوئ العائل���ة احلاكم���ة اآن���ذاك، وق���ت 
كان الع���راق مملك���ة ها�س���مية، م���ن قل���ب 
ذي ق���ار، فيم���ا ا�س���رتك الكثري م���ن اأهايل 
املحافظة يف حركات مناوئة لنظام �سدام 
ح�س���ن، حتى �س���قوطه ع���ام 2003. ومل 
تنت���ِه �سل�س���لة كفاح النا�س���رية م���ن اأجل 
احلف���اظ على العراق، اإذ التح���ق اأبناوؤها 
بدفع���ات كبرية بقوات االأم���ن، وتطوعوا 
�س���من ق���وات "احل�س���د ال�س���عبي"، ملن���ع 
مت���دد تنظيم "داع�ض" اإىل مناطق الفرات 
انه���ارت  اأن  بع���د  واجلن���وب،  االأو�س���ط 
املنظوم���ة االأمنية يف عهد رئي�ض الوزراء 
االأ�سبق نوري املالكي عام 2014. وظّلت 
املدينة ُتدافع عن عروبتها، عر دفع عجلة 
ا�س���تمرار الزخ���م اجلماه���ريي الراف����ض 

للنف���وذ االإي���راين ال���ذي ت�س���اعد يف عهد 
حكومة امل�ستقيل عبد املهدي.

نا�س���ر  الباح���ث،  ق���ال  ال�س���ياق،  يف 
اأحم���د، وه���و ُم�س���ارك يف االحتجاج���ات 
"اأه���ايل املدين���ة ه���م  اإّن  يف النا�س���رية، 
االأك���رث عنفوانًا يف التعامل مع الق�س���ايا 
امل�س���ريية، واالأجدر برتحيل الفا�س���دين 
العط���اء  ول���وال  احلالي���ة،  احلكوم���ة  يف 
والدم���اء الت���ي �س���قطت يف املدين���ة، مل���ا 
كان عب���د امله���دي ليتنح���ى عن من�س���به". 
ل�"االحتج���اج"،  حدي���ث  يف  واأو�س���ح 
املدين���ة،  �س���احات  يف  "املتظاهري���ن  اأّن 
لي�س���وا من ال�س���باب فقط، اإمنا اأي�س���ًا من 
عوائ���ل ال�س���هداء الذي���ن �س���قطوا بنريان 
ال���ذي  امللي�س���يات، وينتظ���رون التغي���ري 
�س���عى اإليه اأبناوؤهم. ومن هن���ا، يتبّن اأّن 
الثورة يف ذي قار باتت مطلبًا جماهرييًا 

له ثمن عظيم".
مثق���ل  النا�س���رية  "تاري���خ  اأّن  وتاب���ع 
احل���كام  �س���ّد  والث���ورات  بالبط���والت 
الفا�س���دين، وتكاد ال توجد اأي اأ�س���رة يف 
ذي ق���ار، مل تخ�س���ر واح���دًا م���ن اأفراده���ا 
يف مواجهة االحت���الل االأمريكي بعد عام 
2003، ث���م احلرب �س���ّد داع����ض، وحاليًا 

ي�س���قط مبعدٍل �سبه يومي اأحد النا�سطن 
املطالبن بالتغيري وتدعيم الدولة املدنية 
املوالي���ة  الديني���ة  االأح���زاب  وترحي���ل 
"املتظاهري���ن  اأّن  مو�س���حًا  الإي���ران"، 
واأ�س���دقاء القتلى اأق�س���موا يف ال�ساحات 

على عدم االن�سحاب".
اأّما النا�س���ط م���ن ق�س���اء الرفاعي يف ذي 
ق���ار، اأكرم عب���د الله الغزي، فق���د لفت اإىل 
اأّن "الثورة يف مدن النا�س���رية وال�سطرة 
والرفاعي، ال تعني رف�ض الكتل ال�سيا�سية 
واالأحزاب التي تتحك���م بالعراق منذ عام 
2003 فقط، اإمنا هي ثورة وعي تقف يف 
اجلبه���ة املناوئة للحكم الع�س���ائري الذي 
ي�س���يطر على املدينة، والكبت االجتماعي 
والظواه���ر املتخلف���ة، والتدّي���ن الزائف، 
ونبذ رجال الدين الطائفين وامللي�سيات؛ 
اأي اأن وجود اآالف ال�سباب من املدينة يف 
�ساحة االعت�سام ال يعني اأّن م�سكلتهم هي 
مع احلكومة فق���ط، اإمنا مع دوائر حاكمة 

اأخرى، واأ�سنام ن�سعى اإىل حتطيمها".
واأكد الغزي، اأّن "ذي قار دائمًا يف مقدمة 
املحافظ���ات العراقية باأع���داد القتلى ويف 
اأم  اأكان���ت حروب���ًا  �س���واء  االأزم���ات،  كل 
احتجاج���ات، اإذ ال يزال �س���باب املحافظة 

ي�س���قطون بنريان ع�سابات طائفية تعمل 
ل�س���الح اخل���ارج، وتقتلن���ا مبع���دل �س���به 
يومي يف �س���بيل اإ�س���كاتنا".اأّما النا�س���ط 
من ق�س���اء الرفاعي يف ذي قار، اأكرم عبد 
الل���ه الغزي، فقد لف���ت اإىل اأّن "الثورة يف 
مدن النا�س���رية وال�س���طرة والرفاعي، ال 
تعني رف�ض الكتل ال�سيا�س���ية واالأحزاب 
الت���ي تتحك���م بالع���راق من���ذ ع���ام 2003 
فق���ط، اإمن���ا ه���ي ث���ورة وع���ي تق���ف يف 
اجلبه���ة املناوئة للحكم الع�س���ائري الذي 
ي�س���يطر على املدينة، والكبت االجتماعي 
والظواه���ر املتخلف���ة، والتدّي���ن الزائف، 
ونبذ رجال الدين الطائفين وامللي�سيات؛ 
اأي اأن وجود اآالف ال�سباب من املدينة يف 
�ساحة االعت�سام ال يعني اأّن م�سكلتهم هي 
مع احلكومة فق���ط، اإمنا مع دوائر حاكمة 

اأخرى، واأ�سنام ن�سعى اإىل حتطيمها".
واأ�سار اإىل اأّن "ال�سباب يف ذي قار بلغوا 
مرحل���ة الياأ�ض من احلياة، وهذا يت�س���ح 
م���ن خ���الل ن�س���ب االنتح���ار املرتفعة، يف 
�س���فوف الرجال والن�س���اء، وهو ما يدفع 
اإىل اأن تك���ون تظاهراته���م عنيف���ة واأكرث 
�س���خونة مم���ا يح���دث يف بغ���داد وباب���ل 

وغريها من مناطق العراق".

�ضغوط تجّمد خطة ف�ّض العت�ضامات.. و"المد الأبي�ض " يت�ضاعد

النا�سرية معقل تاريخي لالحتجاج في العراق 

ال���ت���ظ���اه���رات؟ م���ح���اف���ظ���ات  اأ����ض���خ���ن  ق�����ار  ذي  ل����م����اذا 
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 متابعة الحتجاج 

في م�سهد بات معتاداً، ظهرت 
مركبات “بيك اآب” في النا�سرية 

فجر الإثنين، اأطلقت ملثمون منها 
الر�سا�ض بكثافة، قبل اأن ي�سرموا 

النيران في خيم العت�سام 
وين�سحبوا دون اأن تتمكن قوات 

الأمن من اعترا�سهم، على الرغم 
من تاأكيد قائد �سرطة ذي قار 

مالحقة المهاجمين.

اأثار الهجوم الذي خلف قتياًل وعددًا من اجلرحى، 
ردود فعل غا�سبة وا�ستنكارًا من اأطراف �سيا�سية 
وجمتمعية وا�سعة، ويف الوقت الذي تتهم ف�سائل 
م�س���لحة بالوقوف وراء الهجمات من هذا النوع، 
والتي تك���ررت يف بغداد والب�س���رة واملحافظات 

االأخرى، قدمت حركة النجباء رواية خمتلفة.
قالت احلركة يف خر بثته عر موقعها االإلكرتوين 
وقناتها يف “تلغرام”، اإن “ع�سابات اجلوكر هي 
التي هاجمت املتظاهرين يف النا�سرية فجر اأم�ض  
االإثن���ن، واأرفق���ت مقطعًا م�س���ورًا يظهر النريان 

وهي تلتهم خيم املعت�سمن”.
االته���ام اأث���ار ا�س���تغرابًا، فاحلرك���ة ذاته���ا، واإىل 
جانب ف�س���ائل اأخرى، تقول عر و�س���ائل اإعالمها 
اإن م���ن يقف خل���ف االحتجاجات وت�س���عيدها هم 
“ع�س���ابات اجلوك���ر”، فكي���ف ل���� “اجلوكر” اأن 

يتظاهر ويقتل املتظاهرين يف الوقت نف�سه؟
ومل يقت�س���ر اخلط���اب ه���ذا عل���ى و�س���ائل اإع���الم 
بيان���ات  اإىل  امت���د  ب���ل  امل�س���لحة  الف�س���ائل 
وت�س���ريحات ق���ادة االأم���ن، حيث ق���ال قائد قوات 
ال�سدمة يف حمافظة الب�سرة، يف وقت �سابق، اإن 
“ع�س���ابات اجلوكر هي التي تهاجم املتظاهرين 

يف املحافظة”، بعد �س���اعات فقط من اإحراق خيم 
املعت�س���من على يد قواته الت���ي ظهرت يف مقطع 
م�س���ور وه���ي حتتفل ب�”جن���اح” اقتح���ام الفلكة 

البحرية.
وعل���ى الرغ���م م���ن فداح���ة الهجم���ات الت���ي تطال 
املتظاهرين منذ اأ�س���هر، ف�س���لت االأجهزة االأمنية، 
حت���ى االآن، يف ك�س���ف اأي من امل�س���وؤولن عنها اأو 
اعتقالهم، ف�ساًل عن امل�سوؤولن عن اأعمال اخلطف 

واالغتيال التي تطال متظاهرين ونا�سطن.
فيم���ا تق���ول منظم���ات دولية م���ن بينه���ا “هيومن 
رايت����ض ووت����ض” ومنظم���ة العف���و الدولي���ة، اإن 

تلك الهجم���ات واالأحداث، جتري بعلم ال�س���لطات 
العراقية واأجهزتها، اإن مل تكن بتوجيه منها.

من جهة اأخرى وجه  قائد �س���رطة ذي قار، نا�س���ر 
االأ�سدي، االإثنن، ر�سالة اإىل املتظاهرين واأخرى 
اإىل ال�سباط بغية تهدئة االأو�ساع اإثر اقتحام خيم 
املعت�سمن يف �ساحة احلبوبي و�سط النا�سرية.

وقال االأ�س���دي يف ر�س���الة وجهها اىل املتظاهرين 
اإن "ذي ق���ار الي���وم تتعر�ض لهجمة �سر�س���ة تدار 
من عل���ى مواقع التوا�س���ل االجتماع���ي واملواقع 
املوؤجج���ة للف���ن والهادف���ة الإث���ارة الفو�س���ى يف 
حمافظتنا العزيزة"، مبينًا اأنهم "يحر�س���ون على 

الت�سادم بن قواتكم االأمنية وابنائكم".
ودع���ا اإىل "العم���ل يف ه���ذه االأج���واء امل�س���حونة 
للتهدئ���ة واإع���ادة ال�س���لم االأهل���ي"، كم���ا خاط���ب 
االأ�س���دي بالق���ول "اإن دورك���م الي���وم الإخماد هذه 
الفن والتعري���ف بدور رجال ال�س���رطة دورًا مهم 
حلقن الدماء وحفظ االأمن باال�ستقرار، وما حدث 
ليل���ة االم����ض كان نتيجة لع���دم تواجدن���ا بالقرب 
من احلبوبي ب�س���بب رف����ض اأبنائن���ا املتظاهرين 
وزعزع���ة الثق���ة باالأجه���زة االأمني���ة م���ا اأدى اىل 
ت�سلل العابثن والتعر�ض للمتظاهرين ال�سلمين 

املطالبن بحقوقهم الد�ستورية".

وذك���ر اأن "�س���بب ه���ذا كل���ه ه���و مايت���م ترويج���ه 
م���ن الف���ن اأو تواجد ق���وات من خ���ارج املحافظة 
ومايقال باالأعالم املوؤجج لل�س���ارع، الذي اأدى اىل 
اأعمال �س���غب و�س���دامات"، مبينًا اأن "االعت�س���ام 
يف �س���احة احلبوبي املخ�س�س���ة لالعت�سام يوفر 
لن���ا تفويت الفر�س���ة على العابث���ن باأمننا ويتيح 
لن���ا توف���ري اأق�س���ى درج���ات االأم���ن واال�س���تقرار 
يف حمافظتن���ا لن�س���ر ال�س���يطرات واإعادة �س���بط 

االأمن".
وطالب ب�"احلفاظ عل���ى الدم العراقي واملمتلكات 
العام���ة وال�س���لم االأهل���ي وع���دم احل���رق واإغالق 

الط���رق وعرقلة اخلدمات العام���ة"، حمذرًا من اأن 
"االنفالت االأمني �سوف ي�سبب فو�سى كبرية لن 
يتم ال�سيطرة عليها ب�سهولة وال نريد ملحافظنا اأن 
ياأتي اأي �س���خ�ض اأو قوة تفر����ض على حمافظتنا 
م���ن خ���ارج املحافظ���ة"، م�س���ددًا عل���ى "�س���رورة 

التعاون وااللتزام بال�سلمية".
كم���ا ظه���ر قائ���د ال�س���رطة يف مقط���ع فيدي���و وهو 
يت�س���ل بال�سباط ويوجههم بعدم اقتحام �ساحات 
االعت�سام ومنها �ساحة احلبوبي وج�سر الزيتون 
وا�س���فًا اإياهما باالأماكن املقد�س���ة. ونّوه االأ�سدي 
لل�س���رورة ع���دم ا�س���تخدام ال�س���الح يف مواجهة 

املتظاهرين العزل.
وكان النا�س���ط ع���الء  الركاب���ي ق���د ن�س���ر مقطع���ًا 
م�س���ورًا �سرح فيه تفا�س���يل االأحداث التي �سبقت 
ورافقت هجوم قوات االأمن على املعت�س���من على 

الطريق الدويل.
كم���ا اأعلن الركابي، خطة ت�س���عيد جدي���دة تتمثل 
مب�سرية موحدة من اأق�سى نقطة من البالد جنوبًا 
)الب�س���رة( نح���و املنطق���ة اخل�س���راء يف بغ���داد، 
مو�سحًا اأن "امل�سرية �ستنطلق يوم اجلمعة املقبل 
31 كان���ون الثاين/يناي���ر، و�س���تكون مليوني���ة 

مب�ساركة جميع املحافظات".
وب���ن، اأن "امل�س���رية �ست�س���تمر الأي���ام، و�ست�س���ل 
الق���ادم،  �س���باط/فراير  �س���هر  منت�س���ف  بغ���داد 
اقتحامه���ا"،  دون  اخل�س���راء  املنطق���ة  لتحا�س���ر 
داعي���ًا قائ���د اأركان اجلي����ض اإىل تاأم���ن الطري���ق 

للمتظاهرين.
انطلق���ت  االأوىل  الت�س���عيد  اأن خط���ة  اإىل  ي�س���ار 
من النا�س���رية اأي�س���ًا، حي���ث اأمه���ل املتظاهرون، 
القوى ال�سيا�س���ية مدة اأ�سبوع حل�سم ملف قانون 
مل  ذل���ك  لك���ن  املوؤقت���ة،  واحلكوم���ة  االنتخاب���ات 

يح�سل.
ودخ���ل ا�س���م قائ���د �س���رطة ذي ق���ار نا�س���ر لطيف 
االأ�س���دي، قائم���ة القي���ادات االأمني���ة الت���ي يطالب 
املتظاه���رون مبحا�س���بتهم وف���ق اتهام���ات بقت���ل 
املحتج���ن وارتكاب انته���اكات حلقوق االإن�س���ان 

وا�ستخدام العنف املفرط.
وعل���ى راأ�ض تل���ك القائمة الفريق جميل ال�س���مري 
املته���م مبنح اأوام���ر اأدت اإىل مقت���ل 32 متظاهرًا 
واإ�س���ابة 200 اآخري���ن عل���ى االأق���ل، يف ما عرف 
مبج���زرة النا�س���رية نهاية �س���هر ت�س���رين االأول/

نوفمر من العام املا�سي.

 متابعة: الحتجاج 

اأع���اد املتظاه���رون اأم�ض  االإثنن، ن�س���ب 
خيمه���م الت���ي اأحرقت يف اأنح���اء العراق، 
 ، احتجاجاته���م  زخ���م  ملوا�س���لة  �س���عيًا 
م���ن  االأّول  من���ذ  املتظاه���رون  وُيطال���ب 
باإ�س���الحات  االأّول/اأكتوب���ر  ت�س���رين 
�سيا�س���ّية عميقة. واجتاح ه���وؤالء جمّددًا 

ال�س���وارع وال�س���احات يف بغ���داد وم���دن 
ع���ّدة يف جنوب���ي الب���الد كان���وا اأخرجوا 

منها ال�سبت.
ويدعو املتظاهرون اإىل اإجراء انتخابات 
مبك���رة مبوج���ب قانون انتخاب���ي جديد، 
وم�س���اءلة  م�س���تقل  وزراء  ولرئي����ض 
امل�سوؤولن الفا�سدين واأولئك الذين اأمروا 

با�ستخدام العنف �سد املتظاهرين.

متظاه���ر  ُقت���ل  االثن���ن  اأم����ض  وفج���ر 
بالر�سا�ض احلي يف مدينة النا�سرية يف 
جنوب���ي العراق، بح�س���ب ما اأفاد م�س���در 
اأمني خالل اإقدام م�سلحن جمهولن على 
اقتح���ام ال�س���احة املركزي���ة لالحتجاجات 
خي���ام  واإح���راق  للحكوم���ة  املناه�س���ة 

املتظاهرين.
ولي���ل االأح���د - االثن���ن، اأقدم م�س���ّلحون 

جمهول���ون ي�س���تقّلون �س���ّيارات رباعّي���ة 
خي���ام  وح���رق  اقتح���ام  عل���ى  الدف���ع 
املعت�س���من يف �س���احة احلبوبي و�س���ط 
النا�س���رية، واأطل���ق ه���وؤالء الن���ار عل���ى 
املعت�سمن واأحرقوا خيمهم التي حتولت 

اإىل ركام.
واأك���د م�س���در طب���ي يف النا�س���رية مقتل 
متظاهر واإ�س���ابة اأربع���ة اآخرين بجروح 

بالر�سا�ض احلي، جراء الهجوم.
متظاه���رون  رد  قليل���ة،  �س���اعات  وبع���د 
باإغالق ج�سرين رئي�سين يف املدينة التي 

تبعد 350 كيلومرتًا اإىل جنوب بغداد.
و�س���هدت مدين���ة النجف هجوم���ًا مماثاًل، 
ق���ام خالل���ه م�س���لحون جمهول���ون بحرق 
خي���ام متظاهري���ن يف �س���احة االحتجاج 

و�سط املدينة.

ويح���اول املتظاه���رون ال���ذي ب���داأوا منذ 
اأ�س���بوع اإغالق �س���وارع وج�س���ور وطرق 
رئي�س���ة تربط امل���دن، بع�س���ها باالإطارات 
امل�ستعلة، تكثيف ال�سغوط على احلكومة 
للقي���ام باإ�س���الحات ط���ال انتظارها، لكن 
ذلك قوبل برد با�س���تخدام الق���وة من قبل 

قوات مكافحة ال�سعب.
االأ�س���بوع  خ���الل  العن���ف  اأعم���ال  واأدت 

املا�س���ي اإىل مقتل 21 متظاهرًا واإ�سابة 
مئات بجروج.

خ���الل  �سخ�س���ًا   480 م���ن  اأك���رث  وقت���ل 
بداي���ة  انطالقه���ا  من���ذ  االحتجاج���ات 
اأكتوبر/ت�س���رين االأول، ا�س���تنادًا مل�سادر 

طبية واأمنية.
ون���ّدد متظاه���رو حمافظ���ة باب���ل، اأم����ض 
االثن���ن، بحادثة حرق خي���م املتظاهرين 

يف النا�سرية الليلة املا�سية.
وقال مرا�س���ل  االحتج���اج ، اإن متظاهري 
باب���ل نّددوا مبا جرى ليلة اأم�ض من حرق 
خلي���م املتظاهري���ن يف مدينة النا�س���رية 
مركز حمافظ���ة ذي قار، وحملوا االجهزة 
االمنية م�سوؤولية ما تعر�ض له متظاهرو 

النا�سرية.
طالب���وا  باب���ل  متظاه���ري  ب���اأن  واف���اد، 
االأمني���ة  والق���وات  املحلي���ة  احلكوم���ة 
بتخ�س���ي�ض �س���يارات من الدف���اع املدين 
لتك���ون قريب���ة م���ن خميم���ات االعت�س���ام 

حت�سبًا الأي اعتداء ي�سن على املخيمات.
“ف�س���ائل  مدني���ون،  نا�س���طون  واته���م 
م�س���لحة باإحراق خيام املتظاهرين و�سط 

اإطالق كثيف للر�سا�ض احلي”.
“امل�س���لحن  ف���اإن  النا�س���طن  وبح�س���ب 
الذين ي�س���تقلون �سيارات مدنية اقتحموا 
�ساحة احلبوبي و�س���ط النا�سرية، حيث 
يعت�س���م املتظاهرون منذ اأ�سهر، واأطلقوا 
الر�س���ا�ض احلي واأ�س���رموا النريان يف 

خيام املعت�سمن”.

خيمهم! واإحراق  النا�ضرية  متظاهري  اجلوكر” بقتل  “ع�ضابات  "النجباء" تتهم 
على طريقة الزيارة الأربعينية.. النا�سرية ترد على القمع بخطة ت�سعيد جديدة

����ض���اح���ات ال���ت���ظ���اه���رات ُت�����رمم ���ض��ف��وف��ه��ا 
متظاهرو بابل ينا�سرون ذي قار .. ح�سود هائلة في ال�ساحات وتنديد بحرق خيم النا�سرية 
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 يحيى ال�سماوي 

حرقوا خياَم الفتيِة االأبراِر يف �سوِح 
التظاهر؟

ما اجلديْد؟
*

هل ُيرجتى غرُي التع�ّسِف واحلرائِق من 
"يزيْد"؟

***
اآم�ن�ُت ب�ال��س�ع�ِب ال�ذي ُي�ح�اِك�ُم ال�ُح�ّك�اْم

*
�َة  ال�الب��س�ي�َن ف�وق ف�روِة ال�ذئ�اِب ُج�بَّ

االإم�اْم
*

ف�ُي�ن�زل ال�ع�ق�اَب ب�ال�م�ارِق وال�ع�م�ي�ِل 
�اِل وال�دَجّ

وال�ل��ضِّ ال�ذي ا�س�ت�ح�وَذ ف�ي م�رع�ى 
ال�ف�رات�ي�ِن ع�ل�ى االأن�ع�اْم

*
اآم�ن�ُت ب�ال��س��الْم

*
ت��س�ن�ع�ُه ل�ع�ل�ع�ُة ال�ر�س�ا�ِض ال ب�الغ�ُة 

ال�ك�الْم
*

م�ا داَم اأنَّ ه�ادري دم�اء�ن�ا ق�د �س�ه�روا 
ال�ح��س�اْم

وم�ضة

 ذي قار / ح�سني العامل

ذكر نا�سطون مدنيون يف 
حمافظة ذي قار يوم الثنني 

)27 كانون الثاين 2020( ان 
م�سلحني جمهولني ي�ستقلون 

اكرث من 10 �سيارات بيكب 
و�سالون هاجموا �ساحة 

التظاهرات باحلبوبي 
و�سط النا�سرية من ثالثة 

حماور وفتحوا النار بكثافة 
وب�سورة ع�سوائية على 

خيم املعت�سمني ما ا�سفر عن 
�سقوط خم�سة ا�سخا�ض ما 
بني �سهيد وجريح، وفيما 

اتهموا جهات حزبية بتدبري 
الهجوم بالتواطوؤ مع القوات 

المنية، ا�ساروا اىل ان الهجوم 
امللي�سياتي الذي يعد الثاين 
من نوعه خالل ا�سبوع كان 

يهدف خللط الأوراق وتو�سيع 
�َسقة اخلالف بني املتظاهرين 

والتيار ال�سدري.

وق���ال النا�س���ط امل���دين املحامي ح�س���ن 
الغراب���ي للم���دى اإن "�س���احة التظاهرات 
يف احلبوبي و�س���ط النا�س���رية تعر�ست 
فجر ي���وم االثنن اىل هجوم م�س���لح من 
ثالث حماور قام به م�س���لحون جمهولون 
ي�س���تقلون اك���رث م���ن 10 مركب���ات بيكب 
و�س���الون"، مبينا ان "ق�سما من جماميع 
املهاجمن قدموا عر �س���ارع النيل وق�سم 
اآخ���ر ع���ر اجله���ة ال�س���رقية م���ن �س���ارع 
احلبوب���ي وجمموع���ة ثالث���ة من �س���ارع 

النهر".

وا�سار الغرابي اىل ان "املهاجمن قاموا 
باطالق النار بكثافة وب�س���ورة ع�سوائية 
على خيم املعت�سمن ما ادى اىل ا�ست�سهاد 
وا�س���ابة خم�س���ة ا�س���خا�ض وح���رق 25 
"املعت�س���من  ان  اىل  الفت���ا  خيم���ة"، 
باحلبوب���ي ب���ادروا اىل اخالء ال�س���هداء 
امل�س���ابن واخم���اد احلري���ق  وا�س���عاف 

مب�ساعدة فرق الدفاع املدين".
موؤكدا ان "متظاهري النا�س���رية �سرعوا 
ببن���اء  )االثن���ن(  الي���وم  �س���باح  ومن���ذ 
�س���رادق من الطاب���وق والبل���وك بدال من 

بع�ض اخلي���م املحرتق���ة"، منوها اىل ان 
املعت�س���من  امل�س���لح على خيم  "الهجوم 
يف �س���احة احلبوبي ه���و الهجوم الثاين 
خ���الل ا�س���بوع، ناهيك عن تعر�س���ها يف 

وقت �سابق اىل تفجري بعبوة نا�سفة".
ونف���ى الغراب���ي م���ا ي�س���اع ح���ول قي���ام 
با�ستهداف  ال�سالم  �س���رايا  "جماميع من 
املعت�س���من باحلبوب���ي"، موؤك���دا  خي���م 
ان "الهج���وم ه���و م���ن تدب���ري جمامي���ع 
حزبي���ة اخرى ال تنتمي للتيار ال�س���دري 
وقام���ت بفعلته���ا بالتواط���وؤ م���ع القوات 

االمني���ة لغر�ض خلط االوراق وتو�س���يع 
�س���ق اخل���الف ب���ن املتظاهري���ن والتيار 
ال�سدري الذي اعلن موؤخرا ان�سحابه من 

دعم املتظاهرين".
ه���ذا وا�س���درت قي���ادة �س���رطة ذي ق���ار، 
ي���وم االثن���ن، بيان���ا تو�س���يحيا ح���ول 
مهاجم���ة امل�س���لحن خلي���ام املتظاهري���ن 
يف �س���احة احلبوبي، وقال���ت القيادة يف 
بيانه���ا ال���ذي اطلع���ت عليه )امل���دى(، ان 
"م�س���لحن جمهولن ي�س���تقلون عجالت 
مدنية اقدموا على اطالق الر�سا�ض على 

املتظاهرين وا�سرام النار ب�سرادقهم يف 
�س���احة احلبوبي"، وا�ساف البيان "على 
الفور ا�س���در قائ���د �س���رطة املحافظة امر 
حماية املتظاهرين والت�س���دي للمعتدين 

بقوة".
وتاب���ع البيان "وال تزال قواتنا تت�س���ادم 
م���ع امل�س���لحن وتالحقه���م، فيما مت�س���ك 
قوات اخرى عددًا من املواقع والتقاطعات 

لتاأمن مربع املدينة و�ساحة احلبوبي".
ويف ال�س���ياق ذات���ه قال مدير عام �س���حة 
ذي ق���ار الدكتور عبد احل�س���ن اجلابري 

التعليم���ي  احل�س���ن  "م�ست�س���فى  ان 
بالنا�سرية �س���جل فجر االثنن ا�ست�سهاد 
اح���د املتظاهري���ن يدع���ى عب���ادي ح�س���ن 
اثن���اء  اآخري���ن  اربع���ة  وا�س���ابة  زوي���ر 
هجوم م�س���لح على خي���م املتظاهرين يف 
�ساحة احلبوبي"، م�سريا اىل ان "جميع 
اال�س���ابات كان���ت ناجم���ة ع���ن اال�س���ابة 

باطالقات نارية".
ه���ذا وق���د تواف���د املئ���ات م���ن املواطنن 
اىل �س���احة االعت�س���ام باحلبوب���ي ح���ال 
�سماعهم اطالق النار وذلك لدعم وموؤازرة 
املعت�سمن واخماد النريان التي اندلعت 
باخلي���ام مب�س���اعدة فرق الدف���اع املدين، 
وما ان ا�س���تكملوا عملية تنظيف ال�ساحة 
م���ن بقاي���ا اخلي���م املحروقة حت���ى طافوا 
بال�س���احة وهم يهتف���ون )بال���روح بالدم 
نفدي���ك يا عراق( و)ِخَيَمك باچر ترجع... 
باحلبوب���ي وال تغت���اظ( وذل���ك ملوا�س���اة 
زمالئه���م وتعهده���م باإع���ادة بن���اء خي���م 
جدي���دة وكذل���ك هتف���وا "الچ���ادر ف���دوة 
الچادر لوالدچ ذي قار( و)الچادر �س���نهي 
الچ���ادر نبن���ي ح�س���ينيات( ويف الهتاف 
االخري يعرون عن ا�ستهانتهم باخل�سائر 
التي تعر�س���وا لها من اخليام وانهم على 
ا�س���تعداد لبناء ابنية متاثل احل�س���ينيات 
الت���ي ه���ي ابنية م���ن الطابوق ت�س���تخدم 
املنا�س���بات  واقام���ة  ال���زوار  ال�س���تقبال 

الدينية واالجتماعية كالفواحت.

اتهموا جهات حزبية حتاول خلط الأوراق وتو�سيع �سق اخلالف بني املتظاهرين وال�سدريني

 �ض��هيد واحد واأربع��ة جرحى وحرق 25 خيمة اعت�ض��ام يف �ض��احة احلبوبي بالنا�ض��رية 
يف هجوم ملي�ضياتي م�ضلح هو الثاين من نوعه خالل اأ�ضبوع

 ما�ض القي�سي

ترك حياة االن�ض والرتف واالكتفاء 
الذاتي، واأ�سرع منتف�سا ليقول كلمة 
حق يف وقت مهم وح�سا�ض بالن�سبة 
لوط���ن مي���ر باأزمة ا�س���تعادة هويته 
و�سموخه امام العامل، فكان هو وليد 
ح�سارة �سومر التي ابت ان تندثر. 
الغ���زي،  علي���وي  ح�س���ن  جمتب���ى 
م���ن موالي���د 200٣، ولد يف ق�س���اء 
ال�س���طرة يف حمافظ���ة النا�س���رية، 
من عائلة غنية وذات م�ستوى علمي 
طال���ب  االأكادمي���ي،  ال�س���عيد  عل���ى 
ثانوية يف املرحلة الرابعة، يت�سف 
حت�س���يله  يف  واحلر����ض  بال���ذكاء 
الدرا�س���ي، حلٌم ان يدر�ض يف جمال 
الهند�س���ة، ميتاز بال�س���جاعة وروح 
املغام���رة ويهوى ممار�س���ة ريا�س���ة 

ال�سباحة وكرة القدم.
 "جمتبى ح�س���ن ابن النا�س���رية"، 
حال���ة فريدة م���ن نوعها، كم���ا يقول 
احمد �س���مري حاجم: "�ساأحتدث عن 
ه���ذا البط���ل لي����ض الأنه اب���ن خالتي 
فقط، ب���ل الأنه ابن العراق و�س���حى 
بنف�س���ه الأجله، هذا ال�س���هيد مظلوم 
اإعالمي���ا، فالكثري مل ي�س���مع بق�س���ة 
الفتى الغيور، الذي اأعطى و�س���حى 
بدمه حًبا لهذا الوطن!، فقد ا�س���رب 
اإخوت���ه  و�س���ارك  الدرا�س���ة  ع���ن 
املتظاهرين حتى حلظة ا�ست�س���هاده 

مبجزرة النا�سرية".
�س���نه  �س���غر  رغ���م  ال�س���هيد  "كان 
ميت���از بال�س���جاعة، وح���ب الوطن، 
وال�س���دق، وكان ذو اأخ���الق عالي���ة 
ج���ًدا"، واك���ب التظاهرات و�س���ارك 

به���ا م���ن يومه���ا االأول، "حي���ث قام 
بتغيري �سورة �س���فحته ال�سخ�سية 
ي���ردد  كان  الع���راق،  عل���م  وو�س���ع 
دوما )ال عيد اإكراما لدم ال�س���هيد("، 
واحالم���ه  هواج�س���ه  متنا�س���يا 
ال�سخ�سية ومنكبا بكل ما اوتي من 
روح وعزمية يف �س���بيل ا�س���رتجاع 

حق االنتماء.
تعر�ض جمتب���ى اثناء فرتة تظاهره 
للتعني���ف الق�س���ري اإثر تهم���ة رفعه 
لعل���م ب���الده وتندي���ده مبا يح�س���ل 
من قم���ع وتنكيل وقت���ل الإخوته يف 
�ساحات الثورة فقد "اعتقل و�سرب 

ب�سكل مرح من قبل القوات االأمنية 
قبل اأ�سبوع من ا�ست�سهاده، و�سجن 
مل���دة ي���وم كام���ل ث���م اأطلق �س���راحه 
�س���باح الي���وم الت���ايل، اإال اأن���ه بقي 
بالتظاه���رات،  وم�س���تمًرا  م�س���ًرا 
وعندما منعته والدته من امل�س���اركة 
ق���ال )عندم���ا تنته���ي الث���ورة م���اذا 
�س���يقولون عن���ي! هل كن���ت اختبئ 
يف بيت���ي ومل اأ�س���ارك اأخوتي وهم 
ي�س���تغيثون ويقتل���ون، انا �س���اأكون 
نا�س���ًرا لهم رغ���م قلة نا�س���ريهم("، 
جمتب���ى اأخ���ر والدت���ه باأن���ه ")ل���ن 
ن���ريان  م���ن  راأ�س���ه حت���ى  يخف����ض 

ر�سا�س���هم الأنه عراقي والعراقي ال 
يخف�ض راأ�سه!(، وهذا ما ح�سل فعال 
فلم يخف�ض راأ�سه وجاءت ر�سا�سة 
اجلبن���اء يف راأ�س���ه، ا�ست�س���هد على 
اإثره���ا بتاري���خ 29 ت�س���رين الثاين 
يك���ن جمتب���ى بحاج���ة  2019". مل 
اىل اأي مطلب �سخ�س���ي او م�سلحة 
ذاتي���ة تخ�س���ه، فه���و طال���ب يدر�ض 
وكافة افراد ا�س���رته لهم وظائف يف 
الدولة، وبهذا ال�س���دد ي�سيف احمد 
قائ���ال: “جمتب���ى خ���رج للتظاهرات 
و�س���ارك بها رغم انتمائه اإىل اأ�س���رة 
مي�س���ورة احل���ال، وو�س���عه املادي 

جيد ج���دًا، فوالداه معلمان واخوته 
مهند�سون واأطباء، مل يكن خلروجه 
غاي���ة مادي���ة او طمع���ا بتعي���ن او 
كان  امن���ا  اأخ���رى،  م�س���لحة  اي 
خروجه ن�سرة الأخوته املتظاهرين 
والواقع املزري الذي يعي�سه اإخوته 
العراقي���ون، وجملته التي مل تفارق 
ل�س���انه "مّي���ه اري���د وط���ن!" . يختم 
احم���د حديثه اآمال بان ال ي�س���يع دم 

احمد هدرا ويبق���ى منارا يف طريق 
احلق واحلرية.

هكذا ه���م االحرار، ال يجل�س���ون يف 
حمط���ة انتظ���ار م���ن يق���دح �س���رارة 
روحه���م ب���ان هن���اك حالة ا�س���تنفار 
وطني���ة وعليه���م تلبي���ة الن���داء، بل 
تدفعه���م نخوتهم ليكون���وا هم عربة 
احلري���ة التي �س���تقل وطنهم اىل بر 

االأمان! 

جمتبى ابن النا�ضرية.. انتقته الثورة ليكون نربا�ضًا ينري دربها


