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حتت  �شري  م���ؤمت��ٌر  اجل���اري،  ال�شهر  من  والع�شرين  ال�شابع  يف  ُعِقد 
وزير  فيه،  �شارك  الدولة".  مفه�م  تر�شيخ  يف  االإع���ام  "دور  عن�ان 
وال�شن�ف  العمليات  وق��ادة  والع�شكرية  االأمنية  والقيادات  الداخلية 
باجلي�ش العراقي ومدراء االإعام يف املنظ�مة االأمنية وخليتا االإعام 
االإعامية"  ل�"التنمية  العراقي  املركز  احلك�مي واالأمني ومببادرة من 
حمللني  اأنف�شهم  على  يطلق�ن  وم��ن  "حمددين"  اإعاميني  جانب  اإىل 

�شيا�شيني وباحثني يف ال�شاأن ال�شيا�شي. 
فيه  يت�شارك  "�شري"  م�ؤمتٌر  فيها  ُيعقد  التي  االأوىل  امل��رة  هي  وه��ذه 
اأن  مع  الدولة.  مبفه�م  يتعلق  خطري  �شاأن  لبحث  واإعامي�ن،  اأمني�ن 
اأخطر  يف  مثله  بعقد  تفكر  مل  خا�ش  ب�جه  االأمنية  امل�شاركة،  اجلهات 
منعطف �شيا�شي - اأمني مر به العراق، حيث احتلت قطعان داع�ش ُثلث 

م�شاحة الباد، وكادت تهدد العا�شمة بغداد. 
ول��ق��اءات  م���ؤمت��رات  والع�شكرية  االأمنية  االأج��ه��زة  تعقد  اأن  واملعتاد 
"�شرية" تتناول ال�شرتاتيجيات االأمنية والع�شكرية للباد، والبد اأن ال 
تت�شرب وقائعها اإىل اأيدي ق�ى معادية. اأما اأن تت�شارك تلك االأجهزة مع 
اإعاميني يف م�ؤمتر �شري، فهذه واحدة من ابتكارات الطبقة ال�شيا�شية 
ت�شاف اإىل تفردها باإنتاج منظ�مات الف�شاد والقتل وارتكاب الكبائر يف 

جمال حق�ق امل�اطنني واحلفاظ على كراماتهم وُحرمات وطنهم.
مفه�م  عن  البحث  يف  يرتكز  امل�ؤمتر  م��ش�ع  اأن  النظر  يلفت  ومم��ا 
يتطلع�ن  ما  �شلب  يف  وتدخل  امل�اطنني  كل  تهم  م�شاألة  وهي  الدولة، 
العليا  امل�شالح  عن  تعبريه  وتاأكيد  منطلقاته،  واإ�شاعة  تر�شيخه  اإىل 
للباد واأمن امل�اطنني. وبالتايل فاإن من غري امل�شتغرب اأن تطال �شريته 
امل�شارك�ن فيه من االإعاميني خ�ش��شًا �شبهة الت�اط�ؤ يف اأمٍر ال ُيراد 
"ال�شرّية"  اأن  الفا�شحة. ويبدو  اأن ينك�شف وتت�شلط عليه االأ�ش�اء  له 
تنط�ي على هذا اجلانب ال غريه. ومهما قيل غري ذلك، بحاجة اىل ما 

ي�ؤكده!
اإن من بني امل�شاركني وج�هًا اإعامية معروفة يف م�اقفها وتقلباتها يف 
خدمة احلك�مات املتعاقبة منذ ني�شان ٢٠٠٣، ولي�ش يف هذا الت��شيف 
اأو تلفيقًا على  اأو حماولة للنيل من �شمعة كل امل�شاركني فيه،  من جتٍن 
االعامي.  ال��شط  يف  م�شب�هة  وممار�شات  �ش�ابق  لهم  ممن  البع�ش 
الت�ا�شل  م�اقع  يف  وعنهم  البع�ش،  هذا  من  ُن�شر  ما  ت�شفح  ويكفي 
لي�شهد  التلفزي�نية  القن�ات  يف  "التحليلية"  وامل�شاهمات  االجتماعي 

على ذلك.
اإن الهدف من امل�ؤمتر كما يتج�شد يف �شعاره "تر�شيخ مفه�م الدولة"، 
لكن املبادرين لتنظيمه فاتهم ال�شك ح�ل وج�د الدولة اأ�شًا، وت��شيف 
كين�نتها ومدى تعبريها عن �شروط قيامها وما عليها يف ظل ما تعي�شه 
وعبث  الدولة،  خارج  لل�شاح  وانفات  اأمني  وتده�ر  ف�شاٍد  من  الباد 
من  بقي  ملا  وت�شديٍع  وممتلكاتهم  امل�اطنني  ب��اأرواح  م�شلحة  منظمات 

اأجهزة الدولة وم�ؤ�ش�شاتها.
له  �شار  ال��ع��راق  اأن  اخل��ارج��ي،  اأو  الداخلي  ال��ت��داول  خ��ارج  يعد  فلم 
باتت  لقد  الدولة".  "مفه�م  اإىل  ي�شري  ما  بينها  لي�ش  عديدة  م�شميات 
تعرف ب�"الدولة الا دولة" و"الدولة الفا�شلة" و"�ُشبه الدولة" و"الدولة 

املتف�شخة" التي ُتنتج وتعيد اإنتاج الف�شاد ح�شب الطلب، وللت�شدير.
يكفي هذه الادولة اأنها حتتل �شدارة البلدان االأكرث ف�شادًا يف العامل، 
ال�شحية والتعليمية  واأنها يف مقدمة ق�ائم االنحطاط يف منظ�ماتها 
الف�شاءات احل�شارية  مكانة يف  اأي  لها  تعد  . ومل  واالأمنية واخلدمية 

التي بلغتها االأمم وال�شع�ب يف خمتلف القارات والدول.
االنتفا�شة  للم�ؤمتر ه� مناق�شة كيفية م�اجهة  ما كان هدفًا  اأن  ويبدو 
مند�شني،  "زعاطيط،  ب��شفهم  املتظاهرين  م��ع  والتعامل  ال�شعبية 
اإ�شرائيل  اأجندات عربية واقليمية ودولية، خمرب�ن تغذيهم  ج�كرية، 
ونخبها  املتنفذة،  ال�شيا�شية  الطبقة  ت�شفية  هدفها  املتحدة،  وال�اليات 

ورم�زها ال�شيا�شية".
اإن بع�ش املنخرطني يف امل�ؤمتر من االإعاميني الذين بانت م�شمياتهم، 
يحاول�ن عبثًا، التغطية على حقيقة م�اقفهم، والدور املطل�ب منهم يف 
داع�ش  �شد  م�جهة  كفعاليٍة  امل�ؤمتر  باإظهار  ال�شعبي،  احِلراك  م�اجهة 

واالإرهاب.!
�ش�اء  اأدواره����م  عليه  كانت  م��ا  يف�شحه،  اخل��ائ��ب  امل�شعى  ه��ذا  ومثل 
املعت�شمني  با�شتهداف  املبا�شر  اأو حتديد هدفها  امل�ؤمتر  لعقد  باملبادرة 
امللطخة  الفا�شدين  انت�شار  واإعان  االنتفا�شة  واإجها�ش  واملتظاهرين 
�شهيد  األ��ف  من  واأك��رث  وامل�شابني  اجلرحى  من  االآالف  بدماء  اأياديهم 

و�شهيدة.
مل  انعطايف  ظ��رٍف  يف  مغلقة  قاعة  يف  ُيعقد  ال�شري  امل�ؤمتر  اأن  يكفي 
اإىل ما ال  ي�شبق له مثيل، ي�شع العراق على مفرتق طرٍق قد ينحدر به 
عنادها  على  احلاكمة،  وامليلي�شيات  القيادات  ظلت  ما  اإذا  عقباه  ُيحمد 

وحتّديها لاإرادة ال�شعبية املطالبة بالتغيري واالإ�شاح.
لعراق  كانت منذ �شدورها من�شًة  "املدى" اأنها  املُعيب�ن على  ينتبه  مل 
ورعاة  الف�شاد  ومافيات  املتف�شخة  الطائفية  تكافح  ودميقراطي،  مدين 
الرثاثة، ومن ي�شتبيح�ن الي�م دم املنتف�شني، قتًا واغتيااًل واختطافًا 

وقن�شًا واعتقااًل ع�ش�ائيًا وتعذيبًا.
يف بلٍد يتح�ل امل�ت فيه اإىل طق�ٍش ي�مي مرير، على املك�ش�ف، ُيعقد 
فيه م�ؤمتر لاأمن واالإعام ومفه�م "الدولة" احلا�شنة لاإرهاب والف�شاد 
لتنظيمه من  املبادرون  قاعة مغلقة يتطرّي  املنظمة �شريًا يف  واجلرمية 

انك�شاف وقائعه!.

لرت�سيخ مفهوم الدولة يف 
زمن القتل العلني!

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 بقلم متظاهر 

 متابعة االحتجاج  

رف����ش املرج���ع االأعل���ى ال�شي���د علي 
ال�شلط���ات  حم���اوالت  ال�شي�شت���اين 
العراقية ف�ّش االعت�شامات ال�شلمية 
بالق�ة، وعمليات القتل واالختطاف 
املتظاه���رون،  له���ا  يتعّر����ش  الت���ي 
جمّددًا الدع����ة اإىل االإ�شراع باإجراء 

انتخابات برملانية مبكرة.
ونق���ل ممث���ل املرجعي���ة الديني���ة يف 
كرب���اء عب���د امله���دي الكربائي عن 
ال�شي���د ال�شي�شتاين ق�له "لقد م�شت 
اأربعة اأ�شهر على بدء احلراك ال�شعبي 
املطالب باالإ�ش���اح وتخلي�ش الباد 
من براثن الف�شاد والف�شل التي عمت 
خمتلف م�ؤ�ش�شات الدولة ودوائرها. 
ويف خال هذه امل���ّدة، �شالت الكثري 
يب  م���ن الدماء الربيئة وُج���رح واأ�شُ
االآالف م���ن امل�اطنني، وال يزال يقع 
هن���ا وهن���اك بع����ش اال�شطدام���ات 
الت���ي ت�شفر ع���ن مزيد م���ن ال�شحايا 

االأبرياء". 
واأو�شح اأن املرجعي���ة الدينية تدين 
م���رة اأخ���رى ا�شتعم���ال العن���ف �شّد 
املتظاهري���ن ال�شلمي���ني وم���ا ح�شل 
من عملي���ات اغتيال وخطف للبع�ش 
ملحاول���ة  القاط���ع  ورف�شه���ا  منه���م، 
واالعت�شام���ات  التجمع���ات  ف����شّ 
ال�شلمية با�شتخ���دام العنف والق�ة، 
يف  املرجعي���ة،  رف����ش  اإىل  م�ش���ريًا 
ال�ق���ت نف�شه، مل���ا يق�م ب���ه البع�ش 
م���ن االعت���داء عل���ى الق����ات االأمنية 
واالأجهزة احلك�مية وما ميار�ش من 
اأعمال التخريب والتهديد �شد بع�ش 

امل�ؤ�ش�شات التعليمية واخلدمية.
واأ�ش���اف الكربائ���ي، خ���ال خطبة 
اجلمعة يف كرباء، "من جهة اأخرى، 
ف���اإن ا�شتمرار االأزم���ة الراهنة وعدم 
اال�شتق���رار ال�شيا�ش���ي واالقت�شادي 
واالأمن���ي لي����ش يف م�شلح���ة الب���اد 
وم�شتقبل اأبنائها، فا بد من التمهيد 
للخروج منها باالإ�ش���راع يف ت�شكيل 
احلك�مة اجلديدة، ويتعني اأن تك�ن 
حك�م���ة جديرة بثقة ال�شعب وقادرة 
وا�شتع���ادة  االأو�ش���اع  تهدئ���ة  عل���ى 
هيب���ة الدول���ة والقي���ام باخلط����ات 

ال�شروري���ة الإج���راء انتخابات حرة 
ونزيهة يف اأقرب فر�شة ممكنة".

واأو�ش���ح اأّن الرج����ع اإىل �شناديق 
االق���رتاع لتحديد م���ا يرتئيه ال�شعب 
ه���� اخلي���ار املنا�ش���ب يف ال��ش���ع 
اإىل االنق�شامات  احلا�ش���ر، بالنظ���ر 
التي ت�شهدها الق����ى ال�شيا�شية من 
خمتل���ف املكّ�ن���ات، وتباين وجهات 
النظ���ر بينه���ا، وتع���ّذر اتفاقه���ا على 
اإج���راء االإ�شاحات ال�شرورية التي 
يطال���ب به���ا معظ���م امل�اطن���ني، مما 
ُيعر����ش الب���اد ملزي���د م���ن املخاط���ر 

وامل�شاكل".
وتاب���ع "يتحتم االإ�ش���راع يف اإجراء 
االنتخاب���ات املبكرة ليق����ل ال�شعب 
الن����اب  جمل����ش  ويك����ن  كلمت���ه 
املقبل املنبثق ع���ن اإرادته احلّرة ه� 
املعني باتخاذ اخلط�ات ال�شرورية 
الق���رارات  واإ�ش���دار  لاإ�ش���اح 
امل�شريية التي حتدد م�شتقبل البلد، 
ال �شيم���ا فيما يخ����ش املحافظة على 
�شيادته وا�شتقال ق���راره ال�شيا�شي 

ووحدته اأر�شًا و�شعبًا".
ونّدد ال�شي�شت���اين مبا ي�شمى �شفقة 

الق���رن، قائ���ًا "ندين ب�ش���ّدة اخلطة 
الظامل���ة الت���ي ُك�ش���ف عنه���ا م�ؤخ���رًا 
الإ�شفاء ال�شرعي���ة على احتال مزيد 
من االأرا�شي الفل�شطينية املغت�شبة، 
واإنن���ا اإذ ن�ؤك���د وق�فنا م���ع ال�شعب 
مت�شك���ه  يف  املظل����م  الفل�شطين���ي 
بحق���ه يف ا�شتع���ادة اأرا�شيه املحتلة 
واإقامة دولته امل�شتقلة، ندع� العرب 
وامل�شلمني وجميع اأحرار العامل اإىل 

م�شاندته يف ذلك".
�شاح���ات  يف  نا�شط����ن  ورح���ب 
واملحافظ���ات  بغ���داد  احتج���اج 

اجلن�بي���ة بتجدي���د دع���م املرجعي���ة 
الدينية ملطالبهم ال�شلمية.

وق���ال نا�شط�ن يف �شاح���ة التحرير 
مرجعي���ة  خط���اب  اإّن  ببغ���داد 
للتظاه���رات  الداع���م  ال�شي�شت���اين 
زخ���م  م���ن  �شيزي���د  ال�شعبي���ة 
التظاهرات، مت�قع���ًا زيادة ال�شغط 
ال�شعب���ي خ���ال االأي���ام املقبل���ة م���ن 
اأجل االإ�شراع يف حتقيق املطالب..، 
ورف���ع  املعت�شم����ن �ش����رًا كب���رية 
م���ع  ال�شي�شت���اين  لل�شي���د  احلج���م 
االإ�شادة ب���دوره يف دعم املتظاهرين 

ووق�ف املرجعية مع مطالبهم 
فيما اأ�شدر معت�شم� �شاحة التحرير 
ام�ش اجلمعة، بيانًا، ردًا على “حملة 
تق�دها و�شائل اإعام تابعة الأحزاب 
وف�شائ���ل، ت�شف التظاه���رات باأنها 
من ل����ن واحد، وانه���ا م�ؤامرة على 
مك����ن مع���ني”، كم���ا ورد يف ع���دة 
و�شائ���ل  م���ن  وتقاري���ر  من�ش����رات 

اإعام حزبية.
وجاء يف البي���ان:" اإن ث�رة ال�شعب 
قام���ت بكل اطي���اف الع���راق واديانه 
ت�شع���ى  اأخ���رى  م���رة   ، ومذاهب���ه 
االحزاب الفا�شدة للرتويج للطائفية 
املقيتة، والتي ه���ي اأ�شل من اأ�ش�ل 
الف�ش���اد " وا�شاف البي���ان :" فنحن 
ث����ار �شاح���ة التحري���ر عراقي����ن ال 
طائفي�ن وال متحزب����ن ال فا�شدون 
وال جمن���دون، نرف����ش رف�شا قاطعا 
اال�شاءة ال لدين او مذهب او معتقد، 
ولن تثنين���ا حماوالتك���م، ولن نع�د 
حتى نقتل الف�شاد كما قتلنا الطائفية 

قبله" .

  متابعة االحتجاج 

ن�سرت منظمة هيومن 
رايت�ش ووت�ش تقريراً 

مف�ساًل عن اأحداث اخلام�ش 
والع�سرين من كانون الثاين 

احلايل، وما تالها حن 
اقتحمت “القوات االأمنية” 

ب�سكل متزامن عدداً من 
�ساحات االعت�سام ال�سلمي 

ونفذت عدة “انتهاكات” 
بحق ال�سبان وفقًا للتقرير.
املنظمة اأدانت يف تقريرها 

القوات االأمنية مفّندة 
رواية ال�سلطات والف�سائل، 

التي اتهمت “الطرف 
الثالث” بتنفيذ الهجمات 

على املتظاهرين.

وو�شفت املنظمة يف تقريرها اأزياء الق�ات 
الت���ي هاجم���ت، وعجاته���ا، و�شل�كياتها، 
كم���ا وثق���ت ا�شتخ���دام الر�شا����ش احل���ي 
واعتم���اد اأ�شل����ب ح���رق اخلي���ام كاإحدى 

طرق ف�ش االعت�شامات.

ووت����ش” اإن  رايت����ش  “هي�م���ن  وقال���ت 
ال�شلط���ات العراقية �شّع���دت بني ٢5 و٢7  
كان����ن الث���اين ٢٠٢٠ ا�شتخدامها العنف 
الإخم���اد االحتجاج���ات الت���ي تع���م بغ���داد 
وجن�ب���ي الب���اد. اأ�شرم���ت ق����ات االأمن 
واأطلق���ت  املتظاهري���ن،  خي���ام  يف  الن���ار 
الذخرية احلية، واعتقل���ت متظاهرين يف 
بغ���داد، والب�ش���رة، والنا�شرية. مل تتمكن 
هي�م���ن رايت�ش ووت�ش م���ن حتديد حجم 

االإ�شابات اأو اأعداد املحتجزين.
حيث قالت بلقي����ش وايل، باحثة اأوىل يف 
االأزم���ات والنزاع���ات يف هي�م���ن رايت�ش 
ووت�ش: “يبدو اأن حرق خيام املتظاهرين 
يف �شاحات املدن اإجراء تق�م به ال�شلطات 
العراقية الإجاء املتظاهرين ال�شلميني عن 
االأماك���ن العام���ة. ينبغ���ي ل�شلط���ات بغداد 
تلبية مطالب املحتجني عرب معاجلة الف�شاد 
املتف�شي وحت�شني ح�ش�لهم على اخلدمات 
االأ�شا�شية وال�ظائف بدل ا�شتخدامها غري 

املربر للق�ة”.
وب���داأت حملة ال�شلطات الإخ���اء ال�شاحات 
م���ن  ي����م  بع���د  الث���اين،  كان����ن  يف ٢5  
مغ���ادرة اأن�شار رجل الدي���ن البارز مقتدى 
ال�ش���در االحتجاجات يف ال�شاحات. �شّنت 
ال�شلط���ات ما ب���دا اأنه حمل���ة من�شقة الإنهاء 
�شيط���رة املحتجني على امليادي���ن املركزية 
والنا�شري���ة.  والب�ش���رة،  بغ���داد،  يف 
وو�ش���ف �شه����د كي���ف و�ش���ل م�شلح����ن 
بب���ّزات ع�شكري���ة و�شي���ارات ت�شتخدمه���ا 
عادة ق�ات االأمن اإىل ال�شاحات، وهاجم�ا 
واعتقل�ه���م،  و�شرب�ه���م،  املتظاهري���ن، 
وحرق�ا خيامه���م. قال �شبعة حمتجني يف 
املدن الثاث اإنهم عادوا الحقًا اإىل امليادين 

ون�شب�ا خيامًا جديدة.
ويف ال�شاع���ة ٣ فج���ر ٢5 كان����ن الث���اين، 

و�شل���ت اإىل �شاح���ة البحري���ة يف الب�شرة 
عرب���ات ع�شكري���ة واأمنية تابع���ة ل� “ق�ات 
ال�شدم���ة” )وح���دة �شرط���ة حملي���ة(. قال 
ثاثة متظاهري���ن كان�ا هن���اك اإن الرجال 
امل�شلح���ني، بع�شهم ببنادق �شيد واآخرون 
ملثم�ن، �شرب����ا املحتجني واحتجزوهم 
يف بع�ش احل���االت با مربر، ث���م اأحرق�ا 
ق���ال  االأق���ل.  عل���ى  خيم���ة   1٣٠ ودم���روا 
الرجال الثاثة اإنهم مل ي�شمع�ا املهاجمني 
ي�ش���درون اأي حتذي���رات، لكنهم �شمع�هم 
ي�شف�ن املتظاهرين ب�”ع�شابات اجل�كر” 
اأمري���كا”. اأ�ش���اف املحتج����ن  و”عم���اء 
الثاث���ة اأن الرج���ال امللثم���ني ا�شتخدم����ا 
اأرب���ع جرافات �شغرية الإزال���ة بقايا بع�ش 
اخليام. اأظهر فيدي� ُن�شر على “في�شب�ك” 
يف ٢6كان�ن الثاين بقايا خيام يف �شاحة 

البحرية.
ظهرية ٢5 كان�ن الثاين، داهمت ال�شرطة 
االحتادي���ة الر�شمية وعنا�ش���ر اأمن اأخرى 
بزي مم����ه )اأ�ش�د وبي���ج واأزرق( �شاحة 
اخل���اين يف بغ���داد. اأ�شرم����ا الن���ار يف 
�شبع خيام، واأطلق�ا الر�شا�ش احلي على 
املتظاهري���ن، بح�شب متظاه���ر كان هناك. 
قال متظاه���ر كان نائمًا وقتها اإنه مل ي�شمع 
املهاجمني يطلق�ن اأي حتذير. ُيظهر مقطع 
فيدي���� على في�شب�ك يف ٢5 كان�ن الثاين 
اخل���اين  �شاح���ة  يف  حمتج���ني  حماول���ة 
اإطف���اء احلرائق. قال م�شع���ف كان حا�شرًا 
اإن الفري���ق الطبي نق���ل 1٣ �شحية باأعرية 

نارية اإىل امل�شت�شفى.
وقال متظاه���ر اآخر اإنه يف ح�ايل ال�شاعة 
8 �شب���اح ي����م ٢6 كان����ن الث���اين، عادت 
ق�ات االأمن اإىل �شاحة اخلاين ثم داهمت 
من���ه، بع�شه���ا  القري���ب  التحري���ر  �شاح���ة 
�شمن مركبات ق����ات “ال�ش�ات”، وبداأت 

وامل�ان���ع  اخلر�شاني���ة  الكت���ل  اإزال���ة  يف 
االأخرى الت���ي ا�شتخدمها املحتج�ن لقطع 
الطرق���ات. ق���ال اإن���ه راأى ق����ات االأمن يف 
�شاح���ة اخل���اين تطل���ق الن���ار م���ن بنادق 
“كا�شنك����ف” وبن���ادق �شي���د، وتطل���ق 
قنابل الغاز امل�شي���ل للدم�ع على احل�ش�د 
ب���ا اإن���ذار اأو ا�شتفزاز. اأ�ش���اف: “راأيتهم 
يطلق�ن النار على اأرجل متظاهرين اثنني، 
وي�شحل����ن بع����ش املحتج���ني وي�شع�ن 
اأربع���ة يف �شياراته���م. راأيته���م ي�شعل����ن 
�شب���ع خي���ام يف �شاحة التحري���ر”. قال اإن 
 1٠:٣٠ ال�شاع���ة  يف  ان�شحب���ت  الق����ات 
�شباح���ا حاملا اأمتت �شيطرته���ا على �شاحة 
اخلاين، لكنها ع���ادت يف ال�شاعة 1٢:٣٠ 
ظهرا – بعد ع����دة املحتجني – لت�شتخدم 
الغاز امل�شيل للدم�ع والنريان احلية ثانيًة 

لتفريق احل�شد.
يف ال�شاع���ة 1 فجر ي�م ٢7 كان�ن الثاين، 
احل�ش����د  عل���ى  الن���ار  م�شلح����ن  اأطل���ق 
واأ�شعل����ا اخلي���ام يف �شاحة احلب�بي يف 
النا�شري���ة، بح�شب متظاهَرين اثنني. قال 
اأحدهما اإنه بقي يف خيمته اأول 1٠ دقائق 
م���ن اإطاق الن���ار، ثم خرج ل���ريى النريان 
تلته���م اخلي���ام ح�له. قال اإن���ه راأى اإطاق 
نار على اأربعة اأ�شخا����ش ووجد متظاهرًا 
مقت�اًل بطلق ناري يف اإحدى اخليام التي 

مل حترتق.
وق���ال حمت���ج اآخ���ر اإن���ه راأى ق����ات االأمن 
تطلق النار على خي���ام حت�ي اأ�شط�انات 
غاز داخله���ا للتدفئة لت�شتعل فيها النريان. 
ُتظه���ر مقاط���ع فيدي���� ُن�ش���رت عل���ى م�قع 
اإخب���اري م���ا يب���دو اأنه خي���ام حمرتقة يف 
يناير/كان����ن   ٢7 يف  احلب�ب���ي  �شاح���ة 
اأثن���اء  االأم���ن  ق����ات  ومركب���ات  الث���اين 
مغادرتها املكان. وُتظه���ر املقاطع �شيارَتي 

اأ�شخا�ش بزي ر�شمي،  اأب” فيهما  “بي���ك 
بينم���ا ميك���ن �شم���اع دوي اإط���اق نار يف 

املنطقة.
قال���ت هي�م���ن رايت����ش ووت����ش اإن عل���ى 
ال�شلط���ات العراقية التحقي���ق يف كل وفاة 
ح�شل���ت على اأيدي ق�ات االأمن، مب�شاعدة 
ينبغ���ي  االأم���ر.  ل���زم  اإذا  دولي���ني  خ���رباء 
ونزيه���ة  �شريع���ة  تك����ن  اأن  للتحقيق���ات 
اأي  اإىل حماكم���ة  ت����ؤدي  واأن  وم�شتقل���ة، 
�شخ�ش يثبت �شل�عه يف ا�شتخدام الق�ة، 

حتى القادة.
تن����ش املعاي���ري الدولية على اأن���ه ال يج�ز 
لعنا�شر اإنف���اذ القان�ن ا�شتخدام االأ�شلحة 
الناري���ة عمدًا اإال عن���د ال�شرورة الق�ش�ى 

بهدف حماية االأرواح.
بالنظ���ر اإىل اأن الق����ات احلك�مي���ة قتل���ت 
يف  االحتجاج���ات  ان���دالع  من���ذ  املئ���ات 
ت�شرين االأول ٢٠19، ويبدو اأن العديد من 
عمليات القتل هذه غري قان�نية، على دول 
مث���ل ال�اليات املتح���دة واململك���ة املتحدة 
واإي���ران، الت���ي تق���دم تدريب���ات اإىل ق�ات 
اجلي����ش وال�شرط���ة وتدعمه���ا، اأن ت�ق���ف 
ه���ذه امل�شاع���دات اإىل اأن تتخ���ذ ال�شلطات 
اإج���راءات فعالة ل�ق���ف اأعم���ال القتل غري 
القان�ني���ة بح���ق املتظاهري���ن وحتا�ش���ب 
املعتدي���ن. يجب اأن يعق���د “جمل�ش حق�ق 
االإن�ش���ان التابع لاأمم املتحدة” يف جنيف 
جل�شة خا�ش���ة ب�شاأن قت���ل املتظاهرين يف 

العراق.
قال���ت وايل: “يح���ق للمتظاهرين احتال 
االأماك���ن العامة �شلمي���ًا وتق���دمي مطالبهم 
اإىل احلك�مة. ُتظهر االأيام القليلة املا�شية 
الع�اق���ب ال�خيم���ة التي ميك���ن اأن حتدث 
م�شتع���دة  غ���ري  احلك�م���ة  تك����ن  عندم���ا 

الحرتام هذا احلق”.

بيان من �ساحة التحرير يتحدى االأحزاب: حماوالت ا�ستعادة الطائفية لن تنجح..

ال�سي�ستاين ينّدد بقمع التظاهرات ويجّدد الدعوة النتخابات مبكرة
موؤمتر اإعالمي - اأمني "�سري"

ر�سد اأزياء الفاعلن وعجالتهم و�سلوكياتهم

تقري��ر دويل يفّند رواي��ة احلكومة والف�سائل: لي���س الطرف الثالث.. 
م�سلحو ال�سلطة اأحرقوا اخليم!



   علي ال�سراي

بع���د ي�م���ني م���ن ا�شتقال���ة رئي�ش 
ال�زراء العراقي عادل عبد املهدي، 
اأف���راد خيم���ة  م���ن  الع�ش���رات  كان 
احتجاٍج يف �شاحة التحرير، و�شط 
االإف���راج  بنب���اأ  يحتفل����ن  بغ���داد، 
ع���ن اأحد ن�شط���اء االحتجاج، وه� 
م���دون �شهري يف م�قع »ي�تي�ب«، 
احلي���اة  ت�ثي���ق  يف  دورًا  لع���ب 

الي�مية للمتظاهرين.
وكان املدون ق���د اختِطف من زقاق 
قري���ب من �شاحة التحرير ثم اقتيد 
اإىل م���كان جمه����ل، كع���ادة غالبية 
ح����ادث االختط���اف اأو االعتقال، 
قب���ل اأن ُيفرج عن���ه بعد نح� �شبعة 
اأي���ام، يف ٢8 من ت�شري���ن الثاين. 
وال يزال النا�شط�ن يف االحتجاج 
يتداول����ن مقاط���ع الفيدي���� الت���ي 
�ش�ره���ا من���ذ ان���دالع االحتج���اج 
مطلع ت�شري���ن االأول ٢٠19. وكان 
اجلمه����ر يتفاع���ل معه���ا، بطريقة 
مركبة، لكنه���ا �شاعدت م�شتخدمني 
اآخرين على ك�ش���ر حاجز اخل�ف، 
عل���ى االأقل يف التعبري ع���ن اآرائهم 

عرب ال�شبكة ال�ش�ئية.
تل���ك امل�شاهد، التي حظيت بنقرات 
جت���اوزت مئ���ات االآالف على مدار 
اأ�شابي���ع، �شكل���ت اأي�ش���ًا �شه���ادات 
الق����ات  ا�شتخ���دام  عل���ى  دامغ���ة 
االأمني���ة العن���ف املف���رط على نح� 
مت�ات���ر ومتع���دد، كقناب���ل الغ���از 

والر�شا�ش احلي.
امل���دون املفرج عن���ه كان واحدًا من 
مئات ال�شبان الذين مل يتمكن�ا من 
التعبري ع���ن اأنف�شه���م وح�شب، بل 
ولعب����ا دورًا اأ�شا�شيًا يف التداول 
م�اق���ع  عل���ى  للمعل�م���ات  احل���ر 
الت�ا�شل االجتماعي، وبدا هذا منذ 
ان���دالع االحتجاج كرة ن���ار تنت�شر 
يف من�شات الت�ا�شل االجتماعي. 
واحل���ال، اأن ع���دد العراقيني الذين 
»في�شب����ك«،  م�ق���ع  ي�شتخدم����ن 
حتى �شهر كان����ن الثاين  احلايل، 
بلغ نح� ٢٠ ملي�ن م�شتخدم، ربع 
هذا العدد م���ن الن�شاء، ونح� ثلثه 
م�شتخدم����ن من �ش���كان العا�شمة 
اأك���رث  االإجم���ايل  والع���دد  بغ���داد. 
بنح���� 4 ماي���ني؛ مم���ا كان علي���ه 
بح�ش���ب  املا�ش���ي،  الع���ام  مطل���ع 
ي�فره���ا  اإح�شائي���ة  خ�ارزمي���ات 

"في�شب�ك" .
ن�ش���ف ه���ذا الع���دد، تقريب���ًا، م���ن 
ال�شب���اب الذي���ن ت���رتاوح اأعمارهم 
م���ا ب���ني ٢5 و٣4 عام���ًا، ومنذ بدء 
االحتجاجات انخرط غالبيتهم يف 
نقا�ش���ات م�شتدامة ب�ش���اأن معايري 

النظ���ام  م���ن  ملطالبه���م  اأ�شا�شي���ة 
ال�شيا�ش���ي، بل وح���ث النا�ش على 

اخلروج اإىل �شاحات التظاهر.
االحتجاجي���ة  احلرك���ة  امت���ازت 
ال��ش���ط  حمافظ���ات  عم����م  يف 
حت���ى  بغ���داد  م���ن  واجلن����ب، 
الب�ش���رة، باأنه���ا ن�ش���اط اجتماعي 
بالفا�شدي���ن  »االإطاح���ة  ي�شته���دف 
واإج���راء تعدي���ات ج�هري���ة على 
النظ���ام االنتخابي«، دون اأن يعني 
ه���ذا اأن تلك االأن�شط���ة مت�شلة على 
االأر����ش عرب قيادة واح���دة، درجة 
اأن لكل مدينة احتجاجها واأ�شل�بها 
يف احلراك، لكن اآالف امل�شتخدمني 
ال�ش�ئي���ة  ال�شبك���ة  يف  الفاعل���ني 
اأو�شل����ا ما مل يكن ليت�شل، وبدت 
املظاه���رات حرك���ة �شعبية م�حدة 

رغم تن�عها.

 ال�سحايا يك�سبون 
املعارك

كان   ، الث���اين  ت�شري���ن   ٣٠ يف 
املتظاه���رون يف غالبي���ة ال�شاحات 
ي�ق���دون ال�شم�ع، لي���ًا، ل�شحايا 
مدينة النا�شرية. قبل ي�مني كانت 
ق����ات ال�شرطة قد قتل���ت واأ�شابت 
ع�ش���رات املتظاهرين قب���ل اأن يقرر 
قائ���د ال�شرط���ة حينها وق���ف اإطاق 
النار و�شحب عنا�ش���ره بعد اتفاق 
مع �شي����خ الع�شائر هن���اك، حينها 
كان رئي����ش ال����زراء عب���د امله���دي 
ي�ش����غ ر�شالة ا�شتقالت���ه ويذيعها 

يف الليلة ذاتها.
م���ن ب���ني ال�شحاي���ا، كان املتظاهر 

اأح���د  �شن���ة(   ٢1( �شع���دون  عم���ر 
الليل���ة.  تل���ك  النا�شري���ة  �شحاي���ا 
تلق���ف املدون�ن �ش�رت���ه وراح�ا 
يراجع����ن ح�شاب���ه ال�شخ�شي يف 
»في�شب����ك«، اأع���ادوا ن�ش���ر �ش�ره 
اأي���ام  حاالت���ه  و�شحب����ا  القدمي���ة 
الدرا�ش���ة اإىل ال�ش����ء يف ال�شبكة. 
اكت�شف����ا اأن���ه يتي���م االأب، ف���ازداد 
التفاعل عليه يف ن�ش��ش ور�ش�م 
»غرافيتي« تدين ال�شلطة، وحتاول 
ا�شتخ���دام ما تي�شر م���ن »الت�ا�شل 
االجتماعي« لك�شب معركة اإعامية 
م���ع احلك�م���ة: الكلم���ات وال�ش�ر 

ُت�شكل "�ش�رة املجرم" .
تق����ل اإح�ش���اءات جمعه���ا الكاتب 
م���ن م�ق���ع »في�شب����ك«، اإن الذي���ن 
ال��ش����ل  عل���ى  الق���درة  امتلك����ا 
اإىل »�شري���ط التغذي���ة االإخب���اري« 
ملي����ن   18 نح����  عدده���م  بل���غ 
عراق���ي، وخ���ال ف���رتة االحتجاج 
وج���دوا اأنف�شه���م اأمام نح���� اآالف 
املحت�يات واالأخب���ار، تفاعل�ا مع 
نح� ٣ اآالف ن�ش و�ش�رة ومقطع 
فيدي�، ي�مي���ًا. وارتباطًا باحلراك 
االحتجاج���ي يف الب���اد، ف���اإن هذا 
الع���دد امتل���ك الق���درة عل���ى تداول 
االآالف  االأف���كار وتروي���ج م�شاع���ر 
ب�ش���اأن الق�شاي���ا ال�شيا�شي���ة، حتى 
م���ع ا�شتقطابه���ا، بينم���ا مل تتمك���ن 
امل�ؤ�ش�ش���ات االإعامي���ة احلك�مي���ة 

واحلزبية من جماراته.

 كراهية مدفوعة الثمن
يف 1٢ من ت�شرين الثاين  املا�شي، 

وحرفي����ن  مهند�ش����ن  و�ش���ل 
�شاح���ة  العم���ال،  نقاب���ة  اأر�شلته���م 
التحرير حمملني مبعدات واأ�شاك 
املطع���م  بناي���ة  كهربائي���ة. دخل����ا 
»جب���ل  با�ش���م  املع���روف  الرتك���ي، 
اأكمل����ا  �شاع���ات  وخ���ال  اأح���د«، 
جتهي���زه بالطاق���ة الكهربائي���ة م���ع 

منظ�مة اإنارة جلميع ط�ابقه.
للبناي���ة،  التقط���ت  ال�ش����ر  مئ���ات 
قطعة من �ش����ء يف ظام ال�شاحة. 
�شاركها م�شتخدم� »في�شب�ك« كاأنهم 
يحتفل����ن ب�»قلع���ة« االحتجاج، بل 
وبقدرته���م على التما�ش���ك والبقاء. 
يف املقابل، كانت املاكينة االإعامية 
لاأح���زاب ال�شيا�شي���ة تنتج ق�ش�شًا 
يف املن�ش���ة ذاته���ا ع���ن »م�ؤامرات« 
ت�ش���م  واإنه���ا  البناي���ة،  يف  حت���اك 

وجمرمني" . طرق  "قّطاع 
ومع حرية تداول هذه الق�ش�ش يف 
ال�شبكة ال�ش�ئية، فاإن االأخبار التي 
تبثه���ا املنظ�م���ة ال�شيا�شي���ة كانت 
عل���ى ال���دوام ت���دور يف م�شاح���ات 
حمدودة داخ���ل ف�شاء امل�شتخدمني 

العراقيني.
وخ���ال االأ�شه���ر املا�شي���ة ظه���رت 
ق�شت���ان عل���ى االأقل ل���كل م�شتخدم 
ب�ش���اأن املظاهرات مدف�ع���ة الثمن، 
لكنها يف الغالب ال تقدم املعل�مات 
وت�شتخدم ع��شًا عن ذلك �شياغات 
ع���ن »امل�ؤام���رة« تنط�ي عل���ى قدر 
كبري من التحري�ش، بينما يح�شل 
ق���د  ال���ذي  االأ�شل���ي«،  »املحت����ى 
ي�شنعه متظاهر ع���ادي على تفاعل 

اجلمه�ر وثقته.

احلديقة اخللفية 
لالحتجاج

املطع���م  ط�اب���ق  اأح���د  حت����ل 
الرتك���ي اإىل جمم�ع���ة رقمية على 
�شفح���ات  وظه���رت  »في�شب����ك«، 
حتمل عناوي���ن خمتلفة م�شتقة من 
»الث�رة« ت�ش���م اآالف املتظاهرين، 
ومتعاطف���ني معه���م. يتبادل����ن كل 
ي�م ق�ش�ش االحتج���اج و�ش�ره، 
ببع�شه���ا،  املجامي���ع  يربط����ن 
الإ�شع���اف  حم���ات  ويطلق����ن 
التربع���ات،  جلم���ع  اأو  اجلرح���ى 
القت���ل  ح���االت  لت�ثي���ق  واأحيان���ًا 

واإح�شائهم كل ي�م.
اأفراد م���ن ه�ؤالء �ش���اروا يعرف�ن 
االإع���ام،  و�شائ���ل  اإىل  الطري���ق 
الت���ي بدورها تثق به���م، ب��شفهم 
م�شادر »اأكرث دق���ة«. وو�شل االأمر 
دولي���ة  منظم���ات  تعتم���د  اأن  اإىل 
مقاط���ع مرئية ن�شرها ه����ؤالء، كان 
منه���ا بي���ان ملنظمة العف���� الدولية 
مطلع ن�فم���رب املا�شي، اأعلنت فيه 
اأن »قناب���ل الغ���از امل�شي���ل للدم�ع 
تخ���رتق اجلماجم«، يف وقت كانت 
ت�شر و�شائل االإعام احلزبية على 
نفي ذلك. غري ذلك، كان املتظاهرون 
يف من�ش���ات الت�ا�شل االجتماعي 
يطرح����ن اأف���كارًا متع���ددة ب�ش���اأن 
مل  اأنه���ا  ورغ���م  الب���اد،  م�شتقب���ل 
ت�شل درجة ال��ش�ح اأو االإجماع، 
خافي���ة  بيئ���ة  يف  ت���دور  لكنه���ا 
�شحية، وه���ي حتاكي ما يدور من 
نقا�شات حية ب���ني خيم املعت�شمني 
اآخ���ر،  مبعن���ى  �شاحاته���م.  ويف 

ف���اإن امل�شاحة ب���ني ال�اقع امليداين 
وبني ذلك االفرتا�شي على ال�شبكة 

تقل�شت اإىل اأدنى م�شت�ياتها.

 DNA االحتجاج 
مل حُتدث ا�شتقالة عادل عبد املهدي، 
بعد نح� �شهرين من اإعانها، فارقًا 
اإذ حاف���ظ  يف �شي���اق االحتج���اج؛ 
حراكه���م،  ذروة  عل���ى  املحتج����ن 
وحت�ل���ت التفا�شي���ل الي�مية اإىل 
ب���ل  ال�شب���اب،  ل�شح���ن  حم���ركات 
وك�ش���ب تاأيي���د اأكرب م���ن املجتمع، 
فبينم���ا ف�شل���ت تل���ك اال�شتقالة يف 
اإخماد احلراك، تتمكن �ش�رة قتيل 
من اإ�شعال���ه جمددًا. وتظهر طريقة 
لاأح���داث  املتظاهري���ن  ا�شتجاب���ة 
طرازًا فري���دًا يف التكيف واملرونة 
حم���ركات  اإىل  القم���ع  بتح�ي���ل 
جدي���دة للم�ا�شل���ة، رغ���م �شك����ن 
حراكه���م يف ف���رتات متقطعة. ففي 
العا�شر م���ن يناير احلايل، تعر�ش 
مرا�ش���ل تلفزي����ين م���ع م�ش����ره 
اإىل اإطاق���ات ناري���ة م���ن اأ�شلح���ة 

جمه�لني يف مدينة الب�شرة.
عب���د  اأحم���د  ال�شح���ايف  وقت���ل 
ال�شم���د م���ع م�ش�ره �شف���اء غايل 
داخ���ل �شيارتهم���ا بع���د دقائ���ق من 
االحتج���اج  �شاح���ة  مغادرتهم���ا 
حيث كانا يغطي���ان االأحداث فيها. 
يف وق���ت متاأخ���ر م���ن اللي���ل حمل 
املتظاه���رون جثم���ان عب���د ال�شمد 
اإىل من���زل عائلت���ه وهن���اك هتف����ا 
ل�الدت���ه ما ي�شبه »العهد با�شتمرار 
اأع���اد  وبالتزام���ن،  االحتج���اج«. 
نا�شط�ن ن�شر مقاط���ع فيدي� لعبد 
ال�شم���د تع����د اإىل �شن����ات قليل���ة 
ما�شي���ة يتح���دث فيها ع���ن الف�شاد 
وع���ن  املحافظ���ة،  يف  امل�شت�ش���ري 
نق�ش اخلدمات احلاد فيها، يف حني 
اأ�شيف���ت �ش�رت���ه اإىل االأيق�ن���ات 
الت���ي ي�شتخدمه���ا املتظاهرون يف 

ال�ش�ارع وال�شاحات.
حت�لت هذه ال�ش�ر اإىل مغٍذ يتجدد 
با�شتمرار ومينح االحتجاج زخمًا 
تف�ش���ى م���ن الب�ش���رة اإىل بغ���داد. 
وبدت مث���ل هذه الق�ش�ش تت�شخم 
ذهاب���ًا واإيابًا يف دوائ���ر الت�ا�شل 
العراقية، وحت�ش���ل يف كل حمطة 
منه���ا عل���ى تفاعل حي م���ن ال�شبكة 
اإىل ال�اق���ع يف امليادي���ن. واأعادت 
اإىل  احلي���اة  املدون���ات  مئ���ات 
مطالب���ات مبحاكمة امل�ش�ؤولني عن 
مقت���ل مئ���ات املتظاهري���ن، رغم اأن 
عبد املهدي نف�ش���ه، الذي جتاوزت 
االأح���داث ا�شتقالت���ه، كان قد حقق 
فيها بطريقة مل حتظ بثقة اجلمه�ر 

وال املنظمات الدولية العاملة.
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العراقي�ن املغرتب�ن كان�ا ومازال�ا �شادقني يف 
اإنتمائهم لهذا ال�ط���ن املعتق، وهنا حتمًا اأحتدث 
عن �شرف���اء الع���راق الذين اأجربوا عل���ى مغادرة 
الع���راق ق�ش���رًا اىل منافيه���م ب�شب���ب الت�شرف���ات 
احلمقاء التي ترتكبها احلك�مات املتعاقبة ط�ال 

اأكرث من اأربعة عق�د ورمبا اأكرث.
وح���ني اأفتح ه���ذا امل��ش����ع الي����م فالق�شد منه 
ه���� االإ�ش���ادة بكثري م���ن االأ�شدق���اء وال�شديقات 
يف املهجر الذي تفاعل����ا كثريًا مع ث�رة ت�شرين 
العظيمة التي يق�دها الي�م ال�شباب الذين تبن�ا 
�شع���ار )نري���د وط���ن( وه���ذا التفاعل ج���اء مكمًا 
جله�د الث����ار االأبطال املت�اجدي���ن يف �شاحات 
االإعت�ش���ام، حيث وم���ن خال ت�ا�شل���ي مع عدد 
لي����ش بالقلي���ل منه���م، وجدته���م وه���م يعي�ش����ن 
الفرحة والقلق معًا عل���ى وطنهم البعيد و�شعبهم 
املنتف����ش، وكان���ت قل�بهم وعي�نه���م ترن� نح� 
وطنهم ال���ذي اإبتعدوا عنه ق�شرًا حاملني باإنت�شار 
الث����رة التي حتم���ًا �شتمنحه���م فر�ش���ة مراجعة 
ال���ذات والع����دة ل�ط���ن حلم����ا ب���ه ح���رًا عزيزًا 

ومكرمًا.
تفاعل العراقي�ن يف اخلارج مع الث�رة كًا على 
طريقته اخلا�شة، فهناك من �شخر جه�ده معن�يًا 
ومنهم من �شخره���ا ماديًا، بل ومنهم من �شخرها 
مادي���ًا ومعن�ي���ًا، وقدم����ا لن���ا �ش����رة مبهج���ة 
ع���ن حقيق���ة االإنتم���اء ال�طن���ي ال���ذي يحمل�ن���ه 
بداخلهه���م، وال���ذي م���ا تزع���زع رغ���م بعدهم عن 
ال�ط���ن لعق�د ط�يلة، وحتم���ًا ال اأريد ذكر اأ�شماء 
معينة حتى ال اأن�شى اإ�شمًا ملن ت�ا�شل معنا طيلة 

اأيام الث�رة.
العراقي����ن يف اخلارج اأغلبهم كان�ا معنا يف كل 
�شيء، وهذا ال يعني عدم وج�د مغرتبني اإختاروا 
احلياد اأو ال�ق�ف عك�ش اإرادة املنتف�شني، لكني 
هنا اأحتدث عن اأغلبية بذلت الغايل والنفي�ش من 
اأج���ل اأن يك�ن����ا يف ال�ش�رة امل�شرق���ة للعراق، 
فمنهم م���ن اأر�شل املع�نات املالية وامل�اد العينية 
التي �شاهمت يف دمي�مة الث�رة و�شم�د الث�ار 
يف �شاح���ات التحري���ر، ومنه���م م���ن نا�ش���ل معنا 
معن�ي���ًا من خال تدويناته���م التي حتيي الث�ار 
وتق���دم الع����ن والن�شيح���ة، وكذل���ك منه���م م���ن 
ت�ا�ش���ل م���ع منظمات عاملي���ة للتعري���ف بالث�رة 
واأهدافها واإي�ش���ال �ش�ت الث�ار اىل كافة بلدان 
الع���امل، وه���� منج���ز يح�ش���ب له���م، كذل���ك هناك 
الكثري منهم من اأو�شل �شك�ى الث�ار عن حاالت 
القمع ال�ح�شية التي ا�شتخدمت �شد املتظاهرين 
العزل واالإنتهاكات اخلطرية حلق�ق االإن�شان يف 
الع���راق، وهذا اأي�شًا يع���ّد منجزًا كبريًا ي�شهم يف 

دمي�مة الث�رة.
وهن���ا اأري���د اأن اأحي���ي كل عراقي يعي����ش املنايف 
جم���ربًا لكن���ه ي���رتك ج���ذوره تت�غ���ل عميق���ًا يف 
الرتب���ة الطاه���رة ل�طن���ه، ويك�ن م���ع وطنه يف 
�شّرائ���ه و�شرائ���ه وال يقف على احلي���اد كما فعل 
البع����ش والذي���ن �شيندم����ن ط�ي���ًا عل���ى ذل���ك 
احلياد غ���ري املربر، الأن التاريخ ي���دّون الي�م كل 
االأفع���ال ال�شلبية واالإيجابية يف خط�ات الث�رة 

الت�شرينية املجيدة.   

 عراقيو اخلارج 
واملوقف امل�سّرف

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة االحتجاج 

مقت���دى  ال�ش���دري  التي���ار  زعي���م  دع���ا 
ال�ش���در، ام�ش اجلمع���ة، اإىل التح�شري 
ق���رب  حا�ش���دة  �شلمي���ة  العت�شام���ات 
املنطقة اخل�شراء بالتن�شيق مع الق�ات 

االمنية.
وق���ال ال�ش���در يف تغريدة ع���رب ح�شابه 
بت�يرت وتابعته���ا  االحتجاج  اإنه “مرة 
اأخرى ق���د ف�ش���ل ال�شيا�شي����ن بت�شكيل 
حك�م���ة غ���ري جدلي���ة وم���ا زال بع�شهم 
مياط���ل يف حتقيق مطال���ب املتظاهرين 
املحق���ة بل مطال���ب ال�شع���ب امل�شروعة، 
وهي، حماكم���ة الفا�شدين بق�شاء نزيه، 

ومف��شي���ة انتخاب���ات م�شتقلة، واإقرار 
قان����ن االنتخابات املن�ش����د، وت�شكيل 
حك�مة غري جدلية وغري تبعية ب�زراء 
م�شتقل���ني ال حزبي���ني وال طائفي���ني وال 
فئ�ي���ني وال ميلي�شاوي���ني، وا�شتق���ال 
الع���راق و�شيادت���ه، وانتخاب���ات نزيهة 

مبكرة خال االأ�شهر املقبلة”.
ال�ش���در اأ�ش���اف اأن  “م���ن امل�شلح���ة ان 
ال�شلمي���ة  االإ�شاحي���ة  الث����رة  جن���دد 
وذلك من خال، مظاهرة �شعبية �شلمية 
حا�ش���دة يف العا�شم���ة لك�نه���ا مرك���زًا 
للق���رار، لل�شغط عل���ى ال�شا�شة بت�شكيل 
املرجعي���ة  تطلع���ات  وف���ق  احلك�م���ة 
العت�شام���ات  والتح�ش���ري  وال�شع���ب، 

�شلمي���ة حا�شدة ق���رب املنطقة اخل�شراء 
بالتن�شيق مع الق����ات االأمنية ال�طنية 
البطلة”، م�ؤك���دًا: “لنا خط�ات �شعبية 
ت�شعيدية اأخ���رى”. وتابع: “يا اأحبتي 
ال�طن���ي  الن���داء  ه���ذا  �شتلب����ن  مم���ن 
املب���ارك، عليك���م باالن�شب���اط وال�شلمية 
وع���دم قطع الط���رق، وغل���ق امل�ؤ�ش�شات 
التعليمي���ة واخلدمي���ة كم���ا عهدتكم من 
ذي قبل فنحن واإياكم دعاة االإ�شاح، .. 
كل من يف �شاح���ات االحتجاجات حاليًا 
هم اأخ�تك���م فا تتفرق����ا على االطاق 
ال بهت���اف وال بق�ل وال فعل، وال ار�شى 
ب���ل وامنع من ذكري ب���ل اذكروا ال�طن 

وق�ل�ا: ال�شعب يريد اإنقاذ ال�طن”.

الخ�س��راء المنطق��ة  ق��رب  �سلمي��ة  العت�سام��ات  يدع��و  ال�س��در 
تجديد الثورة االإ�سالحية ال�سلمية

حدائق االحتجاج اخللفية: اآالف املتظاهرين  يكتبون 
تاريخهم الرقمي
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 متابعة االحتجاج 

طالب متظاهرون يف النا�شرية، اخلمي�ش، 
االأ�ش���دي  نا�ش���ر  ال�شرط���ة  قائ���د  باإقال���ة 
وحماكمت���ه بتهم ارتكاب اأعم���ال عنف �شد 
املتظاهري���ن يف احلب�ب���ي وعل���ى الطريق 

الدويل.
و�شه���دت �شاحة احلب�ب���ي م�شرية حا�شدة 
للمتظاهري���ن رفعت الفتات تطال���ب باإقالة 

قائد ال�شرطة وحماكمته، 
فيم���ا وج���ه متظاه���رو حمافظ���ة ذي ق���ار، 
ر�شالة اإىل االأمم املتح���دة، للمطالبة باإنقاذ 

ال�شعب العراقي. 
واأظه���رت �ش����ر اطلعت عليه���ا  االحتجاج 
اأم�ش اجلمع���ة  اإن “املتظاهرين يف �شاحة 
احلب�بي علق�ا الفت���ة كبرية حتت�ي على 
ر�شال���ة م�جه���ة اإىل االأمم املتح���دة ب�ش���ت 
لغات طالب���ني تدخلها حلماي���ة املتظاهرين 

وحل االأزمة احلالية”.
والفرن�شي���ة  االإنكليزي���ة  ه���ي  واللغ���ات 
واالإيطالي���ة  واالأملاني���ة  وال�شيني���ة 

والرو�شية.
وكان النا�ش���ط امل���دين، ع���اء الركاب���ي قد 
اأورد، اأم�ش اجلمع���ة، تفا�شيل اللقاء الذي 
جمع���ه مع بعثة االأمم املتح���دة يف العراق، 
بهدف ك�شف تفا�شيل ما يجري من اأحداث 
يف حمافظ���ة ذي ق���ار، عق���ب �شق����ط قتلى 

وجرحى يف االحتجاجات ال�شعبية.
واأدن���اه ن�ش ر�شالة النا�شط عاء الركابي، 
ال���ذي ح�شل���ت “االحتجاج”، عل���ى ن�شخة 

منها، اأم�ش اجلمعة 
الكرام “اأخ�تي 

متكن���ا بعد اأن تلقينا دع�ة م���ن بعثة االأمم 
املتح���دة م���ن حتدي���د م�ع���د م���ع ال�شي���دة 
جن���ني با�شخ���ارت ممثل���ة االأمم املتح���دة 
يف الع���راق ومت ي����م اأم����ش اخلمي�ش ٣٠ 
كان����ن ث���اين اللق���اء معه���ا ومت ت�شليمه���ا 
ر�شال���ة تت�شم���ن اأه���داف ث�رتن���ا ال�شلمية 
وكل العن���ف واجلرائ���م الت���ي تعر�شنا لها 
واأعداد ال�شهداء واجلرحى واملعاقني وكل 

التحديات ومطالبنا للمرحلة احلالية..
ال�ش����رة الت���ي اأظه���ر بها ه���ي يف املدخل 
امل����ؤدي ملقر بعثة االأمم املتحدة يف املنطقة 
اخل�ش���راء .. دخلن���ا وخرجن���ا ب�شي���ارات 
االأمم املتح���دة حي���ث اأقلتن���ا م���ن منطق���ة 
اجلادري���ة بع���د اأن �شاعدن���ا يف ه���ذا اأح���د 
االأخ�ة االأع���زاء الذي يعمل مع بعثة االأمم 

املتحدة ..
هذا مدخل بعثة االأمم املتحدة ولي�ش مدخل 
اأدخ���ل اأي �شف���ارة وه���ذا  اأي �شف���ارة ومل 
ال���كام الأ�شح���اب العق����ل فق���ط ومل األتِق 
خال اللق���اء باأحد اإال ال�شي���دة با�شخارت 
وم�شت�شاره���ا االأقدم ال�شي���د حممد النجار 
طار����ش  عب���د  جن���م  الدكت����ر  وبح�ش����ر 
اخت�شا�ش النظ���م ال�شيا�شية وال�شيدالين 

اإبراهيم تركي والدكت�رة روؤى ..
اأدناه ن�ش الر�شالة الت���ي �شلمناها لل�شيدة 
�شاأجم���ل  األل���ه  �ش���اء  واأن  با�شخ���ارت 
حل�شراتك���م الحقًا م���اذا كان ردها على كل 
نقط���ة طرحناه���ا يف اللق���اء ال���ذي اأ�شتم���ر 

قرابة �شاعتني ..
ال�شي���دة ممثلة االأمني الع���ام لاأمم املتحدة 

املحرتمة
حتية طيبة

�شكرن���ا وتقديرن���ا الع���ايل حل�شرتكم على 
الدع�ة التي وِجهت لنا

اإنن���ا يف حمافظة ذي قار وبع���د مرور )4( 
اأ�شهر عل���ى حراكنا ال�شلم���ي وبعد �شق�ط 
اأك���رث من )1٢٠( �شهيدًا م���ن �شبابنا واأكرث 
م���ن )1٢٠٠( جريح ، جئن���ا هنا للننقل من 
خالك���م ر�شالتن���ا اىل االأم���ني الع���ام لاأمم 
املتح���دة واىل املجتم���ع ال���دويل ب���اأن هذا 
ال���ذي انطل���ق يف 1/1٠/٢٠19  احل���راك 
وال���ذي ا�ش���رتك في���ه كل اأطي���اف ال�شع���ب 
العراقي ه� ح���راك ومطالبات �شلمية وفقًا 
للقان����ن والد�شت����ر العراق���ي واملعاي���ري 
الدولية ولكن ج�بهنا بعنف مفرط من قبل 

االأجهزة االأمنية.

بر�شا����ش  ال�شه���داء  م���ن  العدي���د  �شق���ط 
ومت   1/1٠ ي����م  م���ن  اعتب���ارا  القنا�ش���ة 
ا�شتخ���دام قنابل الغاز امل�شي���ل للدم�ع من 
م�شاف���ات قريبة �شد املتظاهري���ن مما اأدى 
اىل اإ�شاب���ات مبا�ش���رة يف )الف���م والع���ني 
واأع���داد  بال�ف���اة  ت�شبب���ت  واجلمجم���ة( 
كب���رية م���ن اجلرحى ، مل يت���م التحقيق يف 
ح���االت القت���ل بر�شا�ش القنا�ش���ة ومل يتم 
اإلق���اء القب�ش على اأي منه���م ومل يتم اتهام 
جه���ة معين���ة ، علم���ا اأنها ح�شل���ت يف عدة 

حمافظات يف نف�ش ال�قت.
انت�ش���رت تقاري���ر اأن قناب���ل الغ���از امل�شيل 
للدم����ع كانت اأثق���ل من العب����ات العادية 
بث���اث م���ّرات واأن م�شاف���ة اطاقه���ا ت�شل 
يث���ري  وه���ذا  )15٠م(  ب���دل  م(   4٠٠( اىل 
الت�ش���اوؤالت وال�شك����ك ، ه���ل كان���ت ه���ذه 
لتفري���ق  امل���دين  لا�شتخ���دام  القناب���ل 
 ، الع�شك���ري  لا�شتخ���دام  اأم  املتظاهري���ن 
وق���د �شرح وزي���ر الدفاع العراق���ي اإن هذه 
االأن�اع من قنابل الغ���از امل�شيل للدم�ع مل 
يت���م ا�شتريادها من قب���ل اأي جهة حك�مية 
، فم���ن اأين اأتت ؟ وكي���ف و�شلت اىل اأيدي 

الق����ات االأمني���ة ؟! علم���ا اأنن���ا يف مفارزنا 
الطبية امليدانية تعاملنا مع حاالت اختناق 
ال�شريري���ة  اأعرا�شه���ا  يف  ت�شب���ه  �شدي���دة 

حاالت االختناق يف غازات االأع�شاب.
انطلق���ت  االأول  ت�شري���ن   )٢5( ي����م  يف 
املرحل���ة الثاني���ة م���ن املظاه���رات ال�شلمية 
الق����ات  قام���ت  االأوىل  ال�شاع���ات  ومن���ذ 
احلك�مية با�شتخدام الق�ة املفرطة املميتة 
واال�شتعم���ال املكث���ف لقنابل الغ���از امل�شيل 
للدم�ع باأن����اع خمتلفة والر�شا�ش احلي 
ال�شي���د  وبن���ادق  املطاط���ي  والر�شا����ش 

)الك�شرية(.
يف ي����م اخلمي�ش )11/٢8( ح�شل هج�م 
م�شل���ح عني���ف ا�شتخدم���ت في���ه االأ�شلح���ة 
اخلفيفة واملت��شطة بقي���ادة املجرم جميل 
ال�شم���ري وكان ح�شيلته���ا اأك���رث من )7٠( 

�شهيدًا و )4٠٠( جريح.
ن����د اعامك���م اأن احل�شيلة النهاي���ة لغاية 
الي����م جت���اوزت )6٠٠( �شهي���د واأكرث من 
يف  مع���اق   )4٠٠٠( و  جري���ح   )٢٠٠٠٠(
عم�م العراق ، خ�شائر ب�شرية بهذا احلجم 

حت�شل فقط يف حالتني :

1( حالة احلروب بني جي��ش بلدين(.
٢( حالة الك�ارث الطبيعية بحجم كبري(.

بح���ق  جرمي���ة  ه����  معن���ا  ح�ش���ل  وم���ا 
االن�شانية.

خرجنا جميعًا مبظاهرة �شلمية ومل نحمل 
�شاحًا ومل يتم االعت���داء على اأي م�ؤ�ش�شة 

عامة اأو ممتلكات خا�شة.
ال�شب���اب اليائ����ش م���ن احلي���اة وامل�شتقبل 
خ���رج ليطلب احلياة وامل�شتقبل يف بلد ه� 
من اأغنى البلدان و�شعبه من اأفقر ال�شع�ب 

واأقل اخلدمات.
اأنن���ا كنا�شطني ن�د اأن نب���ني اأن كل حراكنا 
�شلم���ي واإن ح�شلت فيه بع�ش ال�شل�كيات 
غري املقب�لة فاأنه���ا كانت مرف��شة من قبل 
غالبية املتظاهرين ، لقد جئنا الي�م ونحن 
منث���ل ج���زءًا م���ن �شرائح عدي���دة ا�شرتكت 
يف احل���راك ال�شلم���ي راجني نق���ل مطالبنا 
امل�شروعة اىل ال�شيد االأمني العام طالبني :

ع���ن  احلك�مي���ني  امل�ش�ؤول���ني  اإحال���ة   )1
اأعم���ال العنف والقمع والقت���ل اىل املحاكم 
الدولية النتهاكهم امل�اثيق الدولية حلق�ق 

االن�شان(.
العراقي���ة  احلك�م���ة  عل���ى  ال�شغ���ط   )٢
لا�ش���راع يف تنفي���ذ مطال���ب املتظاهري���ن 

امل�شروعة وااللتزام باملدد الد�شت�رية)  .
ح���ل  الدولي���ة اليج���اد  املنظم���ة  ٣)تدخ���ل 
لتخفي���ف الت�ت���ر وتر�شيخ ال�شل���م االأهلي 

واال�شتقرار يف عم�م العراق(.
م���ن جه���ة اأخ���رى ق���ال اأ�شع���د النا�ش���ري، 
القيادي ال�شابق يف التي���ار ال�شدري، ، اإن 
املتظاهرين  مهاجمة  “ميلي�شيات” تن����ي 

يف �شاحة احلب�بي يف النا�شرية.
تابعته���ا   تدوين���ة  يف  النا�ش���ري  وذك���ر 
االحتج���اج  “وردتن���ا معل�م���ات ع���ن ني���ة 
بع����ش امللي�شي���ات الهج����م عل���ى �شاح���ة 

احلب�بي هذه الليلة ل�شربها”.
واأ�شاف، “قد مت اإب���اغ بع�ش االإخ�ة من 
�شي����خ العم����م به���ذه املعل�م���ة لتن�شي���ق 
امل�ق���ف ب���ني الع�شائر االأربع���ة االأقرب اإىل 
ال�شاح���ة التخ���اذ م���ا يل���زم. وم���ن ناحيتنا 
باأيدين���ا  نعطيه���م  وال  ال�شم����د  فم�قفن���ا 

اإعطاء الذليل وال نقر اإقرار العبيد”.
فيما ن�ش���رت �شرطة ذي قار ق�اتها مبحيط 
�شاح���ة احلب�ب���ي وذل���ك حت�شب���ًا مل�اجهة 
احل���االت الطارئة. م�ش���ريًة اإىل اأن  "ق�ات 
ال�شرط���ة م�شتم���رة ب�اجباته���ا دون مل���ل 
متخ���ذة تداب���ري احليط���ة واحل���ذر وعل���ى 
ا�شتعداد تام مل�اجه���ة احلاالت الطارئة اإن 

وجدت".
وذك���ر بيان الإعام �شرطة ذي قار اأنه "بناء 
على ت�جيهات قائد �شرطة حمافظة ذي قار 
واملن�شاآت العميد املهند�ش احلق�قي نا�شر 
لطي���ف االأ�ش���دي وعل���ى خلفي���ة تداعي���ات 

التهديد من جهات جمه�لة والتي تداولتها 
م�اقع الت�ا�شل االجتماعي ح�ل حماولة 
تلك اجلهات اقتح���ام �شاحة احلب�بي التي 
يتخذه���ا املتظاهري���ن للمطالب���ة باحلق�ق 

امل�شروعة". 
م�شيف���ًا اأن���ه "اتخذت �شرطة ذي ق���ار عددًا 
م���ن االإج���راءات االأمنية ت�شمن���ت انت�شار 
دوري���ات اأف����اج الط����ارئ عل���ى مداخ���ل 
مدين���ة النا�شري���ة و مداخل مرب���ع املدينة 
به���ا  امل�شتب���ه  احل���االت  الق���دمي ومتابع���ة 
التقاطع���ات  وتاأم���ني  منه���ا  م���ن  والتاأك���د 

الرئي�شية واجل�ش�ر".
واأ�ش���ار البي���ان اإىل اأن���ه "ا�شتخدم���ت كافة 
ال��شائ���ل االأمني���ة مبا فيها الق����ة القتالية 
املتفج���رات  ومكافح���ة  واال�شتخباري���ة 
الب�لي�شي���ة  ال���كاب  وتدري���ب  واإدارة 
لتفح����ش ال�شاح���ات واملناط���ق املفت�ح���ة 

واإجراء م�شح وتفح�ش كامل ودقيق" .
وتابع اأنه "م�شك���ت مديرية �شرطة النجدة 
والدوري���ات مدع�مة مبفارز قتالية حميط 
�شاح���ة احلب�ب���ي والف���روع امل�ؤدي���ة اإليها 
لاأ�شخا����ش  الدقي���ق  التفتي����ش  واإج���راء 

والدراجات النارية وع���دم ال�شماح بتقرب 
ال�شيارات من احلب�بي" .

واأكد مدير عمليات ال�شرطة بح�شب البيان 
اأن "ق����ات ال�شرط���ة م�شتم���رة ب�اجباتها 
دون مل���ل متخذة تداب���ري احليطة واحلذر 
ت���ام مل�اجه���ة احل���االت  ا�شتع���داد  وعل���ى 

الطارئة اإن وجدت".
م���ن جهته قال مدير اإع���ام ال�شرطة العميد 
تعاون���ًا  "هن���اك  اإن  خليف���ة  اله���ادي  عب���د 
ملح�ظ���ًا بني الق�ات االأمنية واملتظاهرين 
وامتثاله���م  معن���ا  تعاونه���م  �شاكري���ن 
لاإج���راءات االأمني���ة التي تنفذه���ا القيادة 
للحفاظ على اأمن املحافظة و�شامة اأبنائها 
الطيب���ني". يف ال�قت نف�ش���ه كتب  النا�شط 
ورجل الدين اإياد  االإبراهيمي على �شفحته 
يف الفي�شب�ك :" طلقاتكم ما يخ�فن اأ�شغر 
اأطف���ايل، �شتعج���زون ونح���ن املنت�شرين" 
حي���ث حاولت  جمم�ع���ة م�شلح���ة اغتياله 
بالقرب من منزله يف ق�شاء �ش�ق ال�شي�خ 
جن�ب���ي النا�شرية، ، لك���ن حماولة اغتيال 
اأخ���رى ك�شف���ت خي����ط "اجلرمي���ة" ومن 

يقف وراءها. 

االغتي���ال  عملي���ات  م���ن  �شل�شل���ة  وبع���د 
"املبا�شرة" التي تعر�ش لها النا�شط�ن يف 
املحافظة، بدءًا م���ن النا�شط علي الع�شمي 
يف ٢1 كان����ن االأول ٢٠19، و�ش����اًل اإىل 
النا�ش���ط ح�ش���ن هادي مهله���ل 1٣ كان�ن  ، 
ف�ش���ًا عن ع�ش���رات املح���اوالت التي باءت 
اإي���اد  امل���دين  النا�ش���ط  تعر����ش  بالف�ش���ل، 
كان����ن  االأربع���اء ٢9  االإبراهيم���ي، فج���ر 
الثاين/يناي���ر، اإىل حماول���ة اغتيال باءت 
احل���ي  منطق���ة  يف  منزل���ه  اأم���ام  بالف�ش���ل 

الع�شكري بق�شاء �ش�ق ال�شي�خ.
االإبراهيم���ي يق����ل اإن "اأربع���ة م�شلح���ني 
ي�شتقل�ن عجلة ن�ع "تاه�" بي�شاء الل�ن، 
فتح�ا ن���ريان اأ�شلحتهم اأثن���اء ع�دتي اإىل 
املن���زل يف منطقة احل���ي الع�شكري والذوا 
بالفرار"، مبينًا اأنهم "عادوا ليلة اخلمي�ش 
٣٠ كان����ن الثاين/يناي���ر، واأطلق����ا النار 

على منزيل ومن ثم انهزم�ا".
بع���د االعت���داء على منزل���ه للم���رة الثانية، 
�شارع االإبراهيمي يف اإباغ اأخ�ته واأبناء 
عم�مته، الذين اجتمع����ا يف منزله وعلى 
اأ�شط���ح املنازل املجاورة ل���ه، حتى �شاعات 
الفج���ر االأوىل من ي����م اجلمعة ٣1 كان�ن 
الث���اين ، بانتظار ق���دوم امل�شلح���ني بعدما 

ر�شدوا عجلتهم"، بح�شب روايته.
مت���ام  "يف  ق���اري  ال���ذي  النا�ش���ط  تاب���ع 
اللي���ل،  منت�ش���ف  بع���د  الثالث���ة  ال�شاع���ة 
ر�شدن���ا بكام���ريات املراقب���ة ق���دوم نف����ش 
العجل���ة باجت���اه املنزل، فبع���د حلظات من 
و�شل�ه���م اأمام املنزل، ط�قناهم من جميع 
االأماك���ن، م���ع ا�شتم���رار اإط���اق الن���ار يف 
اله����اء الإخافته���م، االأمر ال���ذي دفعهم اإىل 

اال�شت�شام".
اأ�ش���اف اأنه "بعد اعتقالهم، تبنّي اأن العجلة 
تع�د اإىل مكت���ب ع�ش� جمل�ش الن�اب عن 
حزب الف�شيلة، عا النا�شي، باالإ�شافة اإىل 
اب���ن �شقيقه���ا كان يت����ىل قي���ادة العجلة"، 
الفتًا اإىل اأن "االأ�شخا�ش الذين مت اعتقالهم 
ثاثة ومت ت�شليمهم اإىل مركز �شرطة ق�شاء 

�ش�ق ال�شي�خ".
ه���ذه  "وق����ف  االإبراهيم���ي  رج���ح  فيم���ا 
الت���ي  االغتي���ال  عملي���ات  وراء  الع�شاب���ة 
اأو  ال�شي����خ  �ش����ق  ق�ش���اء  يف  ح�شل���ت 
بغي���ة  الن�شط���اء  ا�شته���داف  حم���اوالت 
ترهيبه���م واإخافته���م"، بالرغم م���ن اأنهم مل 
يعرتف����ا اإال عل���ى عملي���ة حماول���ة اغتيال 

االإبراهيمي، بح�شب االأخري.
وين���دد اأه���ايل ذي قار، با�شتم���رار عمليات 
االغتي���ال للنا�شط���ني يف تظاه���رات �شاحة 
مطالب���ني  النا�شري���ة،  و�ش���ط  احلب�ب���ي، 
وحممل���ني  االغتي���االت  م�شل�ش���ل  باإيق���اف 
االأجهزة االأمني���ة م�ش�ؤولية تلك احل�ادث، 
فيما لف���ت االإبراهيم���ي اإىل اأن "الكثري من 
النا�شط���ني ت�ا�شل����ا مع���ي م���ن اأجل رفع 
دع���اوى ق�شائية �ش���د جماع���ة النائبة عا 

النا�شي".
النا�شري���ة   حمافظ���ة  م�اطن����  وي�شتك���ي 
م���ن �ش�ء ح���ال مدينتهم، وم���ن الفقر الذي 
يعان�نه. وقال اأحد م�اطني هذه املحافظة 
وه���� ي�شط���اد ال�شمك ليطع���م عائلت���ه اإنه 
"اآت���ي  اإىل هنا اأ�شطاد �شمكة اأو �شمكتني 
اآخذه���م لعائلت���ي"، وتاب���ع "احلك�م���ة مل 
ت�فر لنا اأي �شيء وال للنا�شرية، ن�شمع من 
امليزانية رقمها فق���ط، النا�شرية تفتقر اإىل 
االإعم���ار ، اإىل كل �ش���يء ، فالنف���ط لل�شا�شة 

ولي�ش لنا".
م�اطن���ة م���ن ذي ق���ار تعم���ل عل���ى جم���ع 
�شك���ت  فق���د   للتدوي���ر،  القابل���ة  النفاي���ات 
لرووداو عن حالها قائلة: "هذه هي حالتنا 
اأن���ا وبنات���ي، يل بن���ات واح���دة يف الكلية 
واثنتني يف االإعدادية، اأعيلهم بهذا العمل، 
ال منلك اأي �شيء ال راتبًا للعاطلني، فزوجي 

ُم�شن ،وولدي م�شج�ن ".
واأ�شاف متظاهر من �شاحة احلب�بي اأنه " 
الت�جد مدار�ش حك�مية وال م�شت�شفيات، 
وال بلدية ، والبن���ى التحتية حتت ال�شفر، 
فاأق���ل االأم�ر مل تت�فر للم�اطن الفقري، اأما 

امل�اطن الغني مرتاح".

وفد من �ساحة احلبوبي ي�سلم بال�سخارت اأبرز مطالب املحتجني  
النا�سرية غا�سبة جمدداً: حاكموا قائد ال�سرطة 

م�سلحة  ج��م��اع��ات  م��ن  وحت��ذي��ر  اغ��ت��ي��ال��ه  ح��اول��ت  ال��ت��ي  "املجموعة"  ع��ن  يك�سف  ن��ا���س��ط   
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حكايات من �ساحة التحرير 

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 اإلى �سارة وح�سين 
�سهيَدي الب�سرة 

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

عامر موؤيد 

وعن���د الدخ����ل الأي منطقة اعت�شام 
فاخليم التي حتمل ا�شماء اجلامعات 
اأي�ش���ًا  واملعاه���د م�ج����دة وتق���دم 

الطعام للمعت�شمني.
الطلب���ة  الت���زام  ظاه���رة  وح����ل 
باالحتج���اج حل���ني حتقي���ق املطالب 
يق����ل الكاتب وال�شحف���ي والكتاب 
�شمخ���ي جرب ل�"االحتجاج" انه "يف 
جميع اللحظات التاريخية احلا�شمة 
كان للطلبة القدح املعلى يف الن�شال 

ال�طني العراقي"٠
دائ���م  العراق���ي  الطال���ب  اأن  وب���ني 
حلظ���ات  �شناع���ة  يف  الت�اج���د 
االنت�ش���ار ال�طني للحركة ال�طنية 

العراقية"٠
وتاب���ع اأنه يف حراكن���ا االحتجاجي 
كان ال�شب���اب والطلب���ة ب�جه خا�ش 
وق����د االنتفا�شة الت���ي انطلقت يف 

االأول من اأكت�بر املا�شي"٠
وتابع اإن الط���اب اأمدوا االنتفا�شة 
وحما�شه���م  و�شجاعته���م  بدمائه���م 
الث����رة  وح�ش�ده���م  فكان����ا روح 
ع���ن  ال�شل���ب  واملداف���ع  وج�شده���ا 

التطلعات ال�طنية"٠
وذكر جرب اإن هذا ال�شم�د الطابي 
واإ�شرابهم املت�ا�شل اأمّد االنتفا�شة 
والدمي�م���ة  االنت�ش���ار  ب���روح 
والت�ا�شل..له���ذا انتظ���ر ال�شاحات 

يف اللحظ���ات احلا�شمة وكلما ا�شتد 
ال�طي�ش امل�ج الطابي الغا�شب.

وتت�اىل الدع�ات م���ن قبل الطاب 
العراقي���ة  اجلامع���ات  خمتل���ف  يف 
بالدع�ات املختلفة فدعت كلية الطب 

اىل م�شرية ن�ش�ية""
وكت���ب الط���اب "الأن وراء كل رجل 

عظيم امراأة 
الب���د م���ن اآن تك����ن لن���ا وقف���ة م���ع 
عظمائن���ا الذي���ن يت�شاقط����ن عل���ى 

اأيدي القتلة يف ربيع ال�طن اجلاري 
لذل���ك �شيت���م تنظيم م�ش���رية ن�ش�ية 
يف بغ���داد وعليه ندع���� كل اأخ�اتنا 
ممن تعنيه���ن ن�شرة ال�طن للتجمع 
يف �شاحة التحرير قرب الن�شب عند 
ال�شاع���ة ال 11:٠٠ �شباح���ًا بتاريخ 

٢/٢/٢٠٢٠
اأي�ش���ًا ف���اإن ط���اب جامع���ة االإ�شراء 
اأك���دوا اأن ي�م غد  القمي�ش االأبي�ش 
اأخ�تن���ا  دع���م  يف  كلمت���ه  �شيق����ل 

املتظاهرين بالتعاون مع تن�شيقية 
وكلي���ة  التكن�ل�جي���ة  اجلامع���ة  

املن�ش�ر وكليات اأخرى 
وذك���روا اإن م���كان التجم���ع �شيك�ن 
التا�شع���ة  �شباح���ًا واالنط���اق  يف 
بعد ن�ش���ف �شاعة تزامنًا مع و�ش�ل 

الكليات االأخرى ل�شاحة االأندل�ش.
وال���ذي  ي��ش���ف  زي���ن  الطال���ب 
ق���رر اال�ش���راب م���ع زمائ���ه يق����ل 
كط���اب  نح���ُن  ل�"االحتج���اج"٠ 

جامع���ات وكلي���ات العا�شم���ة بغداد 
م�شتم���رون باالإ�ش���راب ع���ن الدوام 
واالعت�ش���ام م���ن اأجل تق���دمي الدعم 
�شاح���ة  يف  للمعت�شم���ني  والزخ���م 
التحري���ر، وكل �شاح���ات االعت�شام 

يف العراق 
وب���ني اأن ه���ذا االإ�ش���راب للمطالب���ة  
بحق�قن���ا كاأف���راد م���ن ه���ذا ال�شعب 
وال�شغط من اأجل اإ�شقاط املنظ�مة 
ال�شيا�شي���ة احلاكمة له���ذا البلد ومن 

�شمنها وزارة التعليم "٠
واأ�ش���اف اإن اأعداد الط���اب اأ�شب�عًا 
م�شتم���ر  تزاي���د  يف  ا�شب����ع  بع���د 
والتجم���ع يك�ن قرب وزارة التعليم 
اىل  منظم���ة  مب�ش���رية  واالنط���اق 

�شاحة التحرير 
وذكر ي��شف اإنه يف كل اأ�شب�ع يك�ن 
هناك بيان للطاب م�شاند لانتفا�شة 
واإعان اال�شتمرار باال�شراب حلني 
اإقالة وحما�شب���ة احلك�مة القمعية، 
وب���ات وج����د الط���اب يف �شاحات 
التظاهر اأمر مهم وورقة �شغط على 
رئي�ش اجلمه�رية واأع�شاء جمل�ش 

الن�اب.
واأ�ش���ار اىل اأن م�ش���رية الطاب ي�م 
االأحد املا�شي كانت هي االأ�شخم من 

ناحية اأعداد الطاب منذ انطاقها.
اخل���روج  عل���ى  فنعم���ل   االآن  اأم���ا 
مب�ش���رية طابي���ة كب���رية ي����م غ���د 
االح���د لل�شغ���ط م���رة اأخ���رى عل���ى 
رئي����ش اجلمه�ري���ة لت�شمية رئي�ش 
وزراء غ���ري ج���ديل مقب�ل م���ن قبل 

املعت�شمني يف جميع ال�شاحات.
وخت���م حديث���ه قائ���ا نح���ُن كطلب���ة 
�شنبق���ى العم�د الفقري لهذِه الث�رة 
، ول���ن نع����د اىل مقاع���د الدرا�ش���ة 
تك���ن  الت���ي مل  الطبيعي���ة  واحلي���اة 
ي�مًا طبيعية م���ا دام ه�ؤالء ال�شّراق 
يج�شل����ن عل���ى مقاع���د احلك���م غري 

الر�شيد

ث��ال��ث! ل���ط���رف  ي���ع���ود  م��ق��ن��ع  اأم  ���س��اخ��ر  ث���ائ���ر  اجل����وك����ر.. 

م�سرية ن�سوية يف الثاين من �سباط لدعم االنتفا�سة

 اأجود جمبل
خفافي�ُش العقائِد ذاَت َليٍل

َت�اَروا بعَد اأن َقَتل�ا الر�ش�َلْة
ُع ِطفلتيها فما حِلَقت ُتَ�دِّ

وَترعى فيهما َزهَر الطف�لْة
ومل تهِم�ْش باإذِن )ح�شنَي( : اإين

اأِحبَُّك يا عراقيَّ الرج�لْة
وَظلَّ بقلِبها الب�شريِّ جنٌم
ت اأن تق�َلْه رَّ ونخٌل كم اأ�شَ

بُّ النا�َش واالأطياَر كانت حًتِ
َة البيِت الَك�ش�لْة وتع�شُق ِقطَّ

وكان بها باٌد مل َتُزْرها
وُحْلٌم بعُد مل ُيكِمْل ُهط�َلْه

�شيذُكُرها اأماَم اللِه ناٌي
ُحُب الَعج�َلْة وتبكي ُقرَبها ال�شُّ

 ما�ش القي�سي

فهُم واإدراك اأي مو�سوع 
يتطلب يف بادئ االأمر تو�سيح 

املفردة اأو امل�سطلح الذي 
ُي�سار اإليه للداللة عليه اأو 

االرتباط به، ب�سورة مبا�سرة 
اأو غري مبا�سرة، وقد يكون 

امل�سطلح ال�سائع �سعبيًا له 
عدة دالالت تتقاطع يف 

املعنى لتكن مرادفات، اأو 
تبتعد لت�سب يف واٍد اآخر 

بعيد كل البعد عن ماهية 
جوهر الفكرة التي نحن 

ب�سدد التحّدث عنها.

تن�ش���اأ  الت���ي  امل�شطلح���ات  م���ن  العدي���د 
وت�شتح���دث تك����ن ولي���دة اللحظة، حني 
ترتبط بحدث �شائك ذي اأبعاد وت�جهات 
على امل�شت�ى اجلماهريي، ملا له من تاأثري 
عل���ى ال�ع���ي املع���ريف بق�شاي���ا املجتمع 
امللح���ة يف ف���رتات زمني���ة مف�شلي���ة، لها 

الدور الكبري يف تقرير م�شريه.

اإب���ان اندالع ث����رة ت�شري���ن العراقية يف 
مطل���ع اأكت�ب���ر املا�ش���ي من ع���ام ٢٠19، 
ظه���رت ب���ني �شف����ف املجتم���ع العراقي 
م�شطلح���ات مل تطرق على م�شامعنا فيما 
�شب���ق، لك�نها وليدة م�ق���ف معني جتاه 
هذا احلراك �ش����اء باالإيجاب اأو ال�شلب، 
وفيما يخ����ش اجلانب ال�شلب���ي منها ه� 
ح���ق ُيراد ب���ه باطل اإن �ش���ح التعبري، يف 
وقت ح�شا����ش يقرر م�شري وط���ن باأكمله 
يف �شبي���ل اأدجل���ة احل���راك ولف���ت انتباه 
النا�ش وباالأخ�ش �شعاف النف��ش منهم، 
اىل ك����ن ه�ؤالء ال�شب���اب املنتف�ش�ن يف 
�شاحات االعت�شام لي�ش�ا اإال اأداة حتركها 
اأجن���دات خارجية لها نف����ذ وم�شالح يف 
الداخ���ل. م���ن �شم���ن امل�شطلح���ات التي 
اأدرج���ت ومت تبّنيه���ا م���ن قب���ل اجلبه���ة 
م�شطل���ح  الث����ري  للح���راك  امل�ش���ادة 
)اجل�كر، Joker( والذي ه� باالأ�شا�ش 
مف���ردة م���ن مف���ردات اللغ���ة االإنكليزي���ة 
مبعن���ى  ال�شاخ���ر،  اأو  امله���رج  تعن���ي 
ال�شخ�ش ال���ذي يق�م باإ�شح���اك النا�ش، 
مي���زح،  اأي   joke الفع���ل   م���ن  مركب���ة 
وت�شتخ���دم هذه املفردة ب���دالالت اأخرى، 
منه���ا  �شخ�شي���ة اجل�كر كاأح���د بطاقات 
ورق اللع���ب )ال�ش���دة(، ميث���ل عل���ى اأن���ه 
ال�رق���ة التي ميك���ن ا�شتبدالها باأي ورقة 
اأخ���رى اإن ل���زم االأم���ر اأثناء اللع���ب، وقد 
ارتبط���ت هذه املف���ردة اأخ���ريًا ب�شخ�شية 

اجل�ك���ر يف ع���امل ال�شينم���ا امل���درج يف 
اأحد اأفام ه�لي����ود االمريكية، على اأنه 
�شخ�شي���ة معقدة تعر�شت لتعنيف نف�شي 
واأ�شب���ح لها اأثر �شلبي على املجتمع وفق 

حتليات علم النف�ش.
اأطل���ق م�شطلح اجل�كر عل���ى متظاهري 
ث�رة ت�شري���ن، وكل ثائر اأو نا�شط مدين 
اأو �شحف���ي اأو م�شع���ف اأو حت���ى من���دد 
باالأعمال القمعي���ة التع�شفية التي ت�اجه 
يف  االعت�ش���ام  �شاح���ات  يف  املحتج���ني 
جمي���ع املدن العراقي���ة املنتف�شة،  الق�شد 
منه خمتل���ف متامًا عن دالالته التي عرف 

بها كم���ا اأ�شلفن���ا، فقد انت�ش���ر بني جم�ع 
النا����ش ومت ت�ظيف���ه  لينع���ت ب���ه الثائر 
با�شتح���داث اأو حتريف املعن���ى االأ�شا�ش 
املقّن���ع  ال�شخ����ش  اىل  اإ�ش���ارة  ليك����ن 
املتخف���ي الذي ُيخف���ي اأف���كاره وقناعاته 
احلقيقية ون�اي���اه ويختبئ خلف قناع، 
ه���ذا املفه����م اأُري���د من���ه اأن يك����ن �شفة 
ملت�شق���ة ب���كل ثائر م���ن ِقبل َم���ن يحاول 
ت�ش�يه الث�رة بكل ال�شبل، من خال ن�شر 
ثقاف���ة تن�ش عل���ى اأن الثائ���ر ال يت�شرف 
وفق قناعاته ال�شخ�شية واإميانه املطلق، 
واإمن���ا يندف���ع بفع���ل اأي���اٍد خفي���ة حتركه 

ومتلي علي���ه حتركاته، حتى و�شل االأمر 
جلع���ل اجل�كر ه� مبثابة الطرف الثالث 
املجه����ل، الذي يحرك اأحج���ار الرند يف 

لعبة �شيا�شية بني طرفني.

م���ا يث���ري ا�شتغرابن���ا اإزاء ه���ذا املنط���ق 
الباع���ث لل�شخري���ة ح���د الهذي���ان!، ه���� 
ت�ش���اوؤل حمري، من ه� اجل�ك���ر املقنع؟! 
هل ه� ال�شاب اليافع امللتحف بعلم وطنه 

والكا�شف ل�جه���ه دون خ�ف اأو ه�ادة، 
م���ن يع���ري �ش���دره اأم���ام الر�شا�ش بكل 
ب�شال���ة؟!، اأم ذاك امل�شع���ف ال�شجاع الذي 
ي�ش���رع الإنق���اذ جرح���ى احلري���ة؟!، اأم يا 
ترى، تل���ك الر�شامة، من تنق����ش باأل�انها 
رم�ز الكرامة االإن�شانية وك�شر قي�د الُذل 
على ج���دران اأزقة واأنفاق ال�ش�ارع؟!، اأم 
ق���د يك����ن ذاك البطل ال�شندي���د من يق�د 
عربت���ه ال�شغ���رية يف �شبيل نق���ل جريح 
تك����ن  ق���د  طبي���ة؟!،  مف���رزة  اأق���رب  اىل 
تل���ك االأّم العراقي���ة الت���ي ترك���ت اأ�شرتها 
وف�شل���ت البق���اء يف ال�شاح���ات الإطع���ام 
اأبن���اء وطنه���ا؟! اأو م���ن املمك���ن اأن يك�ن 
كب���ري �ش���ن وج���د يف روح احلما�ش لدى 
ال�شباب، اأم���ًا يف ع�دة وطن م�شل�ب مل 
ي�شتطع ه� واأقرانه اأن يقدم له �شيئًا اإزاء 

انهياره يف حقبة م�شت؟!. 
ميك���ن  ال  كال�شم����ش  وا�شح���ة  حقيق���ة 
اأي  عليه���ا،  �شت���ار  اإ�ش���دال  اأو  اإق�شائه���ا 
�شخ����ش جمه����ل مقن���ع حت���ت م�شم���ى 
الط���رف الثال���ث، ه���� اجل�ك���ر احلقيقي 
ح�شب مفه����م اجلبهة امل�شادة يف خ�شم 
معرك���ة ال�شع���ب العراق���ي ه���ذه، بينم���ا 
الثائ���ر املغ�ار ق���د يك�ن ج�ك���رًا بداللته 
احلقيقية، ح���ني يلقي دعاب���ة هنا وهناك 
�شاخ���رًا من و�شفه باأقب���ح العبارات على 
ل�شان من ي�شم�ن اأنف�شهم دعاة االإ�شاح 

والتدّين!

اجلميع يعلم اأهمية اإ�سراب الطالب وم�سرياتهم االأ�سبوعية يف �ساحة التحرير وبقية املحافظات يف اإدامة 
زخم االحتجاج العراقي. كذلك فان الكثري من الطلبة يعت�سمون يف اخليم املنت�سرة يف مناطق االعت�سام 

باملحافظات العراقية املختلفة.
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