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هتافات يف النا�صرية �ضد عالوي" :ما يعرب توفيق ..ا�سمع ذي قار �شكالت"

بيان " ناري " من �ساحة التحرير� :سلطة القمع جتر البالد نحو املجهول
 تزام ًن��ا م��ع �إع�لان تر�ش��يح ع�لاوي� ..أ�ص��حاب القبع��ات ال��زرق ي�س��يطرون عل��ى "املطع��م الرتكي"
�أ�صدر معت�صمو �ساحة التحرير بيان ًا غا�ضب ًا ،ام�س ال�سبت ،رف�ض ًا لت�سمية حممد
توفيق عالوي رئي�سا ملجل�س الوزراء ،م�ؤكدين �أن “�سلطة القمع” ال�سيا�سية
ت�صر على جر البالد غلى املجهول .وذكر البيان الذي تلقت االحتجاج ن�سخة
منه ام�س ال�سبت � ،أنه “على الرغم من �شروطنا التي �أعلنتها �ساحات االحتجاج
مرارا وتكرارا ب�ش�أن اختيار رئي�س الوزراء للحكومة امل�ؤقتة و�شريطة �أن يكون

غري جديل� ،إال �أن �سلطة القمع ال�سيا�سية ت�صر على جر البالد اىل املجهول،
وهاهي اليوم تثبت ذلك من خالل اختيار املر�شح اجلديل حممد توفيق
عالوي ،لت�ضيف و�صمة عار �أخرى بتاريخها ال�سيا�سي الدموي ،وتركل دماءنا
وت�ضحياتنا التي بذلناها من اجل ا�ستعادة الوطن من براثن الف�ساد واالرهاب
والوالءات اخلارجية”.

 متابعة االحتجاج
وا�ض ��اف البي ��ان �أن ” �ساح ��ة التحرير
و�ساح ��ات االحتج ��اج ترى م ��ن تكليف
ع�ل�اوي ،م ��ا ه ��و اال ا�ستهت ��ار جدي ��د
مبطالبن ��ا و�ص ��ورة من �ص ��ور اخلراب
التي جاءت بقائد حكومة القنا�ص عادل
عب ��د املهدي ،وان الدم ��اء الطاهرة التي
�سال ��ت مل تك ��ن لأجل تغيري عب ��د املهدي
بوزير �سابق توافقت عليه الكتل”.
وخت ��م البي ��ان بالقول “نوج ��ه ر�سالتنا
اىل كل الق ��وى الوطني ��ة واىل ثوارن ��ا
االح ��رار يف كل �ساح ��ات االحتج ��اج
باال�ستع ��داد اىل خطواتن ��ا الت�صعيدية
ال�سلمي ��ة القادم ��ة ،ليع ��رف اجلمي ��ع ان
اال�ستئث ��ار بال�سلط ��ة والتغا�ض ��ي ع ��ن
مطال ��ب ال�شع ��ب �ص ��ار من ��ذ االول م ��ن
ت�شري ��ن  2019ام ��را م ��ن املا�ض ��ي ل ��ن
ن�سمح بتكراره �أبدا”.
من جهة اخرى رف� ��ض متظاهرو مدينة
النا�صري ��ة مركز حمافظة ذي قار ،ام�س
ال�سب ��ت ،تر�شيح حمم ��د توفيق عالوي
لرئا�سة احلكومة امل�ؤقتة اجلديدة.
ويظه ��ر مقط ��ع مرئ ��ي ح�صل ��ت علي ��ه
(االحتجاج) هتافات رددها املتظاهرون
بقولهم "م ��ا يعرب توفيق ،ا�سمع ذي قار
�ش َكال ��ت" .فيما رف�ض ��ت �ساحة التظاهر
يف حمافظ ��ة القاد�سي ��ة ام� ��س ال�سب ��ت،
تكلي ��ف حمم ��د توفيق ع�ل�اوي لت�شكيل
احلكومة اجلديدة يف العراق.
واحت�ش ��د الآالف يف �ساح ��ة ال�ساع ��ة
و�س ��ط مدين ��ة الديواني ��ة بع ��د الإعالن
ر�سمي ��ا عن تكليف حممد توفيق عالوي
لرئا�سة احلكومة.
و�أك ��د امل�شارك ��ون يف التظاه ��رة ب ��دء
الت�صعي ��د ال�سلم ��ي يف الديواني ��ة،
احتجاجا على مترير مر�شحي الأحزاب
وجتاهل مطالب املتظاهرين ،كما هتفوا

�ض ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة بره ��م �صالح
لتواطئه مع الأحزاب احلاكمة.
وردد احل�ضور يف �ساحة ال�ساعة �شعار
"با�س ��م ال�شع ��ب مرفو� ��ض ع�ل�اوي"،
"وبرهم �صالح باطل".
و�أعلن ��ت تن�سيقي ��ات التظاه ��رات يف
حمافظ ��ة النج ��ف انط�ل�اق تظاه ��رة
حا�ش ��دة م�ساء ام� ��س ال�سبت احتجاجا
عل ��ى تكلي ��ف حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي
لرئا�سة احلكومة.

وكان معت�صم ��و �ساح ��ة التحري ��ر ،ق ��د
ا�ص ��دروا �صب ��اح ام� ��س ال�سب ��ت ،بيان ًا
ب�ش�أن �آخر تطورات الأو�ضاع يف البالد،
وذلك بع ��د عودة �أن�صار التيار ال�صدري
�إىل �ساحات التظاهر يوم �أم�س.
وذك ��ر البيان ال ��ذي تلق ��ت (االحتجاج)
ن�سخة من ��ه �إن "الث ��ورة مل تنحرف عن
م�سارها اب ��د ًا ومنذ بدايتها ،حيث كانت
تكرر دائما رف�ضها التام لوجوه الطبقة
ال�سيا�سي ��ة جميع� � ًا ،ورف� ��ض التدخالت

اخلارجية بكافة ا�شكالها".
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "ال قي ��ادة للث ��ورة،
فالث ��ورة �شبابي ��ة خال�ص ��ة مل ي�ستط ��ع
اح ��د جتيريه ��ا ل�صاحل ��ه حت ��ى اليوم،
وه ��م وحدهم من ق ��رر جميع اخلطوات
املا�ضية ،و�سيقررون امل�ستقبلية اي�ض ًا،
ب�ل�ا و�صايةٍ من �أحد �س ��وى املتظاهرين
نف�سهم ،فكلهم قادة ،وكلهم قاعدة".
و�أ�شار �إىل �أن "ال�ساحة كانت وما زالت
بي ��ت للعراقيني جميع ًا ،ال�ساخطني على

ما و�صل اليه حال وطننا ،لذا لي�س الحد
ال�سلط ��ة يف رف� ��ض وقب ��ول امل�شارك ��ة
واحل�ض ��ور فيه ��ا ،اجلمي ��ع مرح ��ب به
ب�ش ��رط ان يك ��ون عراقي� � ًا خال�ص� � ًا غري
جم�ي�ر مل�صلح ��ة غ�ي�ر م�صلح ��ة العراق
العام ��ة ،الت ��ي ال �ش� ��أن له ��ا بامل�صال ��ح
ال�شخ�صية واحلزبية ال�ضيقة".
وتابع" ،تعر�ضنا يف �ساحات االعت�صام
ومن ��ذ الي ��وم االول ل�شت ��ى ان ��واع
التهدي ��دات ،وحت ��وّ ل كث�ي�ر م ��ن ه ��ذه

التهدي ��دات اىل افعال حقيقية باال�ضافة
اىل ا�ست�شه ��اد م ��ا يق ��ارب � 700ش ��اب،
وج ��رح  21ال ��ف ،وكل ه ��ذه ال�سل�سل ��ة
م ��ن التهديدات لن تغري موقفنا ابدا ،بل
�ستزيدن ��ا ا�صرار ًا ،اىل نهاي ��ة الطريق،
فالتهدي ��دات الإ�ضافي ��ة لي�س ��ت �شيئ� � ًا
جديد ًا ،و َمن تواجد لأكرث من  100يوم،
يف �أخط ��ر بقعة يف العراق ،نظر ًا للقمع
ال�سلطوي ،لن تثنيه �أالعيب �إ�ضافية من
هذا الطرف �أو ذاك".

فيم ��ا �أف ��اد نا�شط ��ون ام�س ال�سب ��ت ب�أن
�أن�صار التيار ال�صدري �سيطروا بالقوة
عل ��ى بناي ��ة املطعم الرتكي ق ��رب �ساحة
التحري ��ر و�س ��ط بغ ��داد ،بالتزام ��ن مع
�إع�ل�ان وزير االت�ص ��االت ال�سابق حممد
توفي ��ق ع�ل�اوي تكليفه ر�سمي ��ا من قبل
الرئي�س برهم �صالح لت�شكيل حكومة.
ون�ش ��رت عدة �صفح ��ات عل ��ى في�سبوك
وتوي�ت�ر مقاطع فيديو تظهر جمموعات
م ��ن �أف ��راد "القبع ��ات ال ��زرق" التابعني
لل�ص ��در وه ��م يحيط ��ون ببناي ��ة املطعم
الرتكي ،فيما علت هتافات م�ؤيدة لل�صدر
من املن�صة التي تتم �إذاعة بيانات �ساحة
التحرير منها.
وق ��ال نا�شطون �إن املتظاهرين �أ�صدروا
بيان ��ا قال ��وا في ��ه �إن "املن�ص ��ة �أ�صبحت
غ�ي�ر ر�سمي ��ة وال متثل �ساح ��ة التحرير
وخا�ص ��ة ما يتعل ��ق باملوافق ��ة على دعم
�أي مر�شح".
وبع ��د ط ��رح ا�س ��م وزي ��ر االت�ص ��االت
العراق ��ي ال�سابق حممد توفيق عالوي،
لت ��ويل من�صب رئي� ��س ال ��وزراء� ،أعلن
املتظاهرون رف�ضه ��م لرت�شحه ،ورددوا
هتافات "حممد عالوي مرفو�ض".
كما �أطلقوا ه�شتاغ "ي�سقط_حممد_
ع�ل�اوي" ،و�شارك في ��ه الآالف من رواد
مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي ،وت�صدر
تويرت على مدار ال�ساعات املا�ضية.
و�أك ��دت م�ص ��ادر �أن ع�ل�اوي ح�ص ��ل
عل ��ى ت�أيي ��د زعي ��م حتال ��ف "�سائرون"
الربملاني ��ة مقت ��دى ال�ص ��در ،وزعي ��م
ائتالف الفتح ه ��ادي العامري ،ورئي�س
ال ��وزراء الأ�سب ��ق حي ��در العب ��ادي،
ورئي� ��س تي ��ار احلكم ��ة عم ��ار احلكي ��م
عل ��ى تر�شحه خلالفة ع ��ادل عبد املهدي،
لكنه لق ��ي معار�ضة من رئي� ��س الوزراء
الأ�سب ��ق ورئي�س ائت�ل�اف دولة القانون
نوري املالكي.

�إ�صرار يف مواجهة ال�سلطة والعوائل ..طالبات العراق يف االحتجاجات
� سنار ح�سن

مل يكن للمر�أة العراقية يف �شتى
املجاالت ،مبا فيها الطالبية ،ح�ضوراً
ملحوظ ًا يف املجال العام يف مرحلتي
اال�ستبداد وما بعد  .2003ففي حقبة
اال�ستبداد كان احلكم ع�سكريًا وهو
ما ي�ستدعي ح�ضور الرجل �أكثـر،
ف�ضلاً عن غياب التعددية ال�سيا�سية
�أو وجود فعاليات ت�ستدعي م�شاركتها
الفاعلة ،وبعد االحتالل الأمريكي
للعراق ،كان احل�ضور الأبرز
لال�ستقطاب الطائفي ،وهو ما يغ ّيب
دورها � ً
أي�ضا.

لكن ان �ط�لاق االح�ت�ج��اج��ات يف مطلع ت�شرين
الأول�/أك� �ت ��وب ��ر ،ج��اء بح�ضور ج��دي��د ل�ل�م��ر�أة
ال �ع��راق �ي��ة ،خ��ا��ص��ة ال�ط��ال�ب��ة ،ف���ض� اًًلا ع��ن وع��ي
�سيا�سي جديد طر�أ على م�شاركتها قيا�سً ا بالواقع
ال��ذي ك��ان مبنيًا على م��وروث القيم وال�ع��ادات
ال�ع���ش��ائ��ري��ة ،وق��د حت��ول ن���ش��اط امل� ��ر�أة �أث �ن��اء
التظاهرات من جماميع تطالب بحقوق امل��ر�أة
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ف�ق��ط� ،إىل
العمل يف ال�شارع ،مطالبات بحقوق �سيا�سية

واح��دة مع ال��رج��ال ،ورفعن �شعار التظاهرات
"نريد وطن" ،فيما �أ�صبحت وال��دة املتظاهر
املقتول �صفاء ال�سراي ،ثنوة ،رم ًزا للمتظاهرين،
وه��و � ً
أي�ضا ي�شري �إىل ح�ضور ملحوظ للمر�أة
كم�شاركة وكرمز.
ويف �أث �ن��اء االح �ت �ج��اج��ات� � ،ش��ارك امل �ئ��ات من
طالبات املدار�س واجلامعات واملعاهد باالعت�صام
الطالبي ،وخرجن �إىل �ساحات االحتجاج يف
بغداد ،وباقي حمافظات و�سط وجنوبي العراق

يف تظاهرات طالبية ،مُعلنات عن موا�صلتهن
الإ�ضراب عن الدوام ،بثورة �أطلق عليها "ثورة
القم�صان البي�ضاء" ،فيما واج�ه��ت الطالبات
املعت�صمات القمع واالعتقال والتهديد باالعتقال
م��ن قبل ال�سلطات م��ن جهة ،ورف����ض عوائلهن
امل�شاركة من جهة �أخرى.
ت�ق��ول � �س��ارة ع�ب��د ،وه��ي ط��ال�ب��ة بكلية اللغات
يف ج��ام�ع��ة ت �ك��ري��ت� ،إن ��ه "يف ب��داي��ة ت�شرين
الأول�/أك �ت��وب��ر رف�ضت عائلتي م�شاركتي يف

التظاهرات ،ووا�صلت الذهاب ب��دون معرفتهم
�إىل ��س��اح��ة ال�ت�ح��ري��ر م��ع حم��اوالت��ي ب��إخ�ف��اء
وجهي" ،م�ستدركة "لكن بعد اكت�شافهم الأم��ر
رف�ضوا خروجي من امل�ن��زل ،لذلك انتقلت �إىل
امل�شاركة عن طريق جمع التربعات مع الأ�صدقاء
ع�بر جماميع على في�سبوك و�إر��س��ال�ه��ا لتلبية
احتياجات املتظاهرين".
�أ�ضافت عبد "ثم حاولت تنظيم وقفة احتجاجية
يف جامعة تكريت رغ��م تهديد اجلهات الأمنية
بعدم �إحياء �أي مبادرات احتجاج يف مناطقنا
امل�ح��ررة ،لكن مبادراتي جوبهت بالرف�ض من
قبل �إدارة اجلامعة ،وبعد �أ�سبوع تلقيت تهديدًا
برفع ا�سمي �إىل الأمن الوطني يف جامعة تكريت
بتهمة التحري�ض على االحتجاج و ُهددت بالف�صل
مع التحذير ب�أنني �س�أكون حتت مراقبتهم طوال
الوقت لذلك قمت ب�إلغاء تن�شيط ح�سابي على
في�سبوك ووا�صلت االعت�صام �إىل نهاية الف�صل
الدرا�سي الأول".
�أو� �ض �ح��ت "�إذا ت�خ��رج��ت ه��ذا ال �ع��ام �أع �ل��م �أن
م�ستقبلي هو البقاء بال وظيفة ككل الطالب"،
مت�سائلة "ماذا �أك��ون قد جنيت من �ستة ع�شر
�سنة درا�سية؟" ،مبينة �أن "املتظاهرين خرجوا
للمطالبة ب��وط��ن حقيقي ،وط��ن ال يقتلهم وال
ينبذهم� ،إنها ث��ورة وع��ي ولي�ست ث��ورة تغيري
فقط ،لقد تخاذلنا كثريًا بحق الوطن والآن حان
الوقت ال�ستعادة الدَين ودف��ع �ضريبة احلرية
حتى رجوع الوطن لأبنائه و�ضمان عدم خذالن

الثوار يف ال�ساحات".
ومتت �إقامة ب��ازارات لل�سوق اخل�يري من قبل
الطلبة املعت�صمني يف اجل��ام �ع��ات و��س��اح��ات
التظاهر كنوع من الدعم للمتظاهرين .زه��راء
ع�ب��د الأم �ي�ر ،وه��ي ط��ال�ب��ة يف ج��ام�ع��ة ك��رب�لاء
تروي ،ال�ضغوط التي تتعر�ض لها الطالبات من
قبل عوائلهن ب�سبب م�شاركتهن يف االعت�صام
ال�ط�لاب��ي قائلة "�شاركت للتنظيم م��ن بداية
االعت�صامات الطالبية مع جمموعة من الطالبات،
وامتنعت لعدة �أي��ام ب�سبب رف�ض عائلتي مثل
غالبية العوائل يف هذه املحافظة".
�أ�ضافت عبد الأمري "و�إىل هذا الوقت �أ�شارك يف
التظاهرات واالعت�صام الطالبي حيث امتنع عن
ال��دخ��ول �إىل القاعات الدرا�سية ،ب��دون معرفة
والدي وا�ضطر منذ �شهرين �إىل اختالق الأعذار
املختلفة فقط للم�ساهمة بامل�سرية الطالبية،
وكانت خيبة الأم��ل الكبرية يل من قبل عائلتي
ب�سبب ردة فعلهم جت��اه ال�ت�ظ��اه��رات ،م�شرية
�إىل "�إنني ال انتظر �أن يفتخروا بنا ،فقط �أال
مينعونا من ممار�سة حُ ريتنا واملطالبة بحقوقنا
كما نريد" ،مبينة "�أنا �أعلم �أن اجليل احلايل
وجيل �أهلنا لن يتفق �أبدًا ،ومعظمهم عجزوا عن
ما يفعله ه��ؤالء ال�شباب ،و�أ�صبحوا يحاربون
�أفكارنا وط��رق احتجاجنا ب�سبب ن�ش�أتهم على
قيم اال�ستبداد".
�أكدت عبد الأمري "�أنا م�ستمرة مع بقية الطالبات
يف الإ�� �ض ��راب واالع �ت �� �ص��ام �إىل ح�ين حتقيق

مطالبهن" ،مبينة "من املعروف �أن العراق مل
ي�شهد مثل ه��ذا احل ��راك ال�ط�لاب��ي الكبري منذ
ع���ش��رات ال�سنني" ،م�ضيف ًة "بعد �أن ك��ان املد
الأبي�ض الطالبي مُ�سيرّ ًا من قبل �سلطات حزب
البعث �ساب ًقا لتمجيده� ،أ��ص�ب��ح ه��ذا امل��د بعد
تظاهرات ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر �إىل الآن هو
الذي يُ�سري ال�سلطة".
وم ��ع ت��وا� �ص��ل ال�ت�ه��دي��د احل �ك��وم��ي للطالبات
والتخوف املجتمعي من �أن يتم اعتقال ام��ر�أة
واقتيادها �إىل م��راك��ز االعتقال ال��ذي ع��اد ًة ما
يكون منبو ًذا اجتماعيًا ب�سبب التقاليد� ،إال �أن
الطالبات وع�ل��ى م��ا ي�ب��دو ،خ��رج��ن غ�ير �آب�ه��ات
بهذه التهديدات ،وتهديد وزارة الرتبية والتعليم
ال�ع��ايل بف�صل الطلبة املتغيبني ع��ن الدرا�سة،
�أو ك��ل م��ن ي��دع��و لالعت�صام ،حتى �أن ال�ك��ادر
التدري�سي انق�سم ب�ين م��ؤي��د حلما�س الطلبة
ً
را�ضخا لل�سلطات
با�ستعادة وطنهم وبني من كان
ً
ومعار�ضا للطلبة .خالل هذه االعت�صامات انت�شر
العديد من مقاطع الفيديو عرب و�سائل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ال �ت��ي ت���ش�ي��د ب���ش�ج��اع��ة ط��ال�ب��ات
املدار�س ،حيث تناول رواد التوا�صل االجتماعي
فيديو لإح��دى طالبات امل��دار���س ،وهي تتظاهر
�أمام مبنى مدر�ستها معلنة االعت�صام ،وقام �أحد
الرجال مبهاجمتها ،فيما بقيت مت�صدية له ،كما
ظهرت ع��دة فيديوات لل�سلطات الأمنية وهي
تقوم بـ"االعتداء" على طالبات املدار�س الثانوية
املحتجات يف مناطق بغداد.
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ال�سلطة تنتحر
� ساطع راجي
تو ّزع القوى احلاكمة يف العراق االتهامات
عل ��ى قائمة طويلة م ��ن الأعداء احلقيقيني
والوهمي�ي�ن بالوق ��وف وراء حرك ��ة
االحتج ��اج ال�شعب ��ي ،وكثري ًا م ��ا تتجاهل
امل�ش ��اكل احلقيقية ويعتقد كب ��ار ال�سا�سة
�أن التالعب بالكلمات واخرتاع التربيرات
كفي ��ل ب�إ�س ��كات املواطن�ي�ن الغا�ضب�ي�ن،
متجاهل�ي�ن �أن ال حيل ��ة ميك ��ن �أن تحُ ج ��ب
ع ��ن مئات �آالف املوطن�ي�ن حقيقة بطالتهم
وفقره ��م و�س ��وء �أو�ضاعه ��م املعي�شي ��ة
ل�سن ��وات متتالي ��ة وو�صل ه ��ذا التجاهل
ح ��د ت�شكيل جيو� ��ش الكرتونية تدافع عن
م�س�ؤول �أو حزب �أو على الأقل تبعد �سهام
النقد عنهما وتوجهها اىل �آخرين بال �أدنى
اهتمام بامل�شاكل احلقيقية.
حتى لو �صدقنا �أن التحري�ض الإعالمي له
دور كبري يف دفع املواطنني لالحتجاج ف�إن
قوى ال�سلطة هي نف�سها من قامت باجلزء
الأك�ب�ر من ه ��ذا التحري� ��ض �ض ��د النظام
ال�سيا�س ��ي واحلكوم ��ات والأح ��زاب يف
الع ��راق ،فال�شخ�صيات والق ��وى احلاكمة
ه ��ي الت ��ي تظه ��ر يومي� � ًا لتق ��ول �إن ه ��ذا
النظام فا�شل وذلك لرغبة كل طرف ب�إعادة
تف�صي ��ل النظ ��ام عل ��ى مقا�س ��ه ،والق ��وى
وال�شخ�صيات التي ت�شارك يف ت�شكيل كل
حكوم ��ة تدفع املواطنني ع�ب�ر ت�صريحات
ا�ستباقي ��ة اىل الي�أ� ��س من ه ��ذه احلكومة
بعدم ��ا قب� ��ض كل ط ��رف ح�صت ��ه بطريقة
ل ��ن ت�سمح لأي حكوم ��ة ب� ��إداء واجباتها،
وعندما يغ ��رق �أحد الزعم ��اء يف م�ستنقع
ف�ش ��ل كارث ��ي ال ي�ت�ردد يف الق ��ول "كلن ��ا
فا�شل ��ون" واله ��دف هن ��ا هو الته ��رب من
امل�س�ؤولي ��ة ال�شخ�صية عن الف�شل ،ثم بعد
ذلك ي�ستغربون من ي�أ�س املواطنني!!.
حكومة عبداملهدي امل�ستقيلة تعر�ضت اىل
�أكرب عملية حتري�ض م�ض ��اد لها من داخل
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي فق ��د و�صفته ��ا القوى
الت ��ي �شكلته ��ا ب�إنه ��ا "حكوم ��ة الفر�ص ��ة
الأخرية" وهو تعبري يعني �أمرين ،الأول
ه ��و االعرتاف بالف�شل عل ��ى مدى  ١٦عام ًا
والثاين هو �أن هذه القوى فقدت حقها يف
حك ��م الب�ل�اد م�ستقب ًال ،هذا م ��ا قالته قوى
احلك ��م نف�سها وهي تع ��رف معنى ما قالت
لأن كل واحدة منها تريد االنهيار فع ًال لكن
تريد انهيار ًا ينا�سبها ،انهيار ًا يدفع البالد
لل�سقوط يف ح�ضنه ��ا وي�سمح لها وحدها
باحلك ��م ،الغري ��ب �إن رئي� ��س احلكوم ��ة
و�أع�ضاءه ��ا ا�ست�سلم ��وا متام� � ًا لتو�صيف
القوى ال�سيا�سية ومل يردوا عليها وخالل
عام كامل كانت قوى احلكم نف�سها حتر�ض
�ض ��د احلكوم ��ة لكنه ��ا مل تتوق ��ع �أن هناك
ف�صي ًال �أكرب منها جميع ًا لديه القدرة �أي�ض ًا
على �صن ��ع القرار ال�سيا�سي ،هذا الف�صيل
هو املواطنون العاديون ،و�أطراف احلكم
حتى اليوم ال ترى هذا الف�صيل ال�سيا�سي
الأك�ب�ر وتري ��د جتاهله و�إلق ��اء اللوم على
املحر�ضني.

مدينة ال�ضحايا وامل�س�ؤولني..

النا�صرية ُت ّ
�صدر الت�صعيد وتخطف الأ�ضواء . .وعدد ال�شهداء

 متابعة االحتجاج
انطلق ��ت احتجاج ��ات ت�شري ��ن الأول ،2019
يف العا�صم ��ة بغ ��داد وحمافظ ��ات الو�س ��ط
واجلن ��وب ،دون �أن يك ��ون لها ق ��ادة ،فيما كان
اجلميع ينظ ��ر �إىل بغ ��داد بو�صفه ��ا العا�صمة
ومركز االحتج ��اج من ��ذ  ،2011بالإ�ضافة �إىل
حمافظة النج ��ف ،العا�صمة الديني ��ة ،لكن ذلك
مل ي ��دم طويلاً حت ��ى فر�ضت مدين ��ة النا�صرية
مرك ��ز حمافظة ذي ق ��ار هيمنتها عل ��ى امل�شهد،
و�أخ ��ذت جميع املحافظ ��ات تلت ��زم بخطواتها
الت�صعيدية.
ت�صدير الت�صعيد

يعتق ��د ع�ل�اء ناج ��ي� ،أن النا�صري ��ة متي ��زت
بتو�س ��ع مناط ��ق االحتج ��اج يف الأق�ضي ��ة
والنواحي ،ومل يقت�صر على مركز املدينة كما
يف املحافظ ��ات الأخرى ،حي ��ث �شهدت اجلولة
الأوىل من االحتجاجات حرق مقرات الأحزاب
وبيوت م�س�ؤولني يف معظم مدن املحافظة.
�أ�ض ��اف ناجي وهو حمتج من بغداد يف حديث
لـ"االحتج ��اج"� ،أن "ظاه ��رة احل ��رق الت ��ي
�صدرته ��ا النا�صري ��ة �إىل �ساح ��ات االحتج ��اج
كان ��ت ال�صف ��ة الأبرز له ��م ،ك�سروا م ��ن خاللها
اخل ��وف واخل�شي ��ة م ��ن رد فع ��ل قا�س ��ي م ��ن يُ�ش ّب ��ه �س ��وزه النا�صري ��ة خ�ل�ال حديث ��ه
حمايات املقرات ،بالرغم �أن الثمن مل يكن �سهلاً لـ"االحتج ��اج" ،بـ"بطاري ��ة كب�ي�رة �شحن ��ت
فا�ست�شه ��د الكث�ي�ر من ال�شباب عل ��ى �أبوابها"� ،أج ��واء التظاهر كله ��ا وزودته ��ا بالطاقة التي
مبين� � ًا �أن "ال�سو�شي ��ال ميدي ��ا �أدام ��ت زخ ��م كان ��ت عل ��ى و�ش ��ك �أن تنته ��ي وتتح ��ول معها
�شب ��اب النا�صرية من خ�ل�ال الت�شجيع والثناء �ساح ��ات التظاه ��ر �إىل هايد ب ��اركات كرنفالية
م ��ن املحافظ ��ات الأخ ��رى بو�صفه ��م الأبطال ،فقط".
والكثري منه يف �سياق الفكاهة الداعمة للحرق يف ال�سي ��اق ،يعترب النا�شط ح�س�ي�ن الغرابي،
واالبتكار يف خطوات الت�صعيد".
النا�صري ��ة ه ��ي �شريك ��ة للمحافظ ��ات الأخرى
يف احلرم ��ان واملظلومية ،فيها نح ��و � 60ألف
ا�ستنها�ض الثورية والمعار�ضة
�شاب عاطل عن العمل ،وه ��ذه هي الإح�صائية
ً
تغف ��و النا�صري ��ة على تاري ��خ مل ��يء بالثورة الت ��ي وثقته ��ا احلكومة فق ��ط ،مبين� �ا �أن "هذا
واملعار�ض ��ة ،حي ��ث مثل ��ت بع� ��ض �أق�ضيته ��ا العدد من ال�شباب ن ��زل �إىل �ساحات االحتجاج
احلوا�ض ��ن لكثري م ��ن التنظيم ��ات الي�سارية ،منذ  1ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2019فيما �شهد
فيما تدىل املئات من �أبنائها على �أعواد امل�شانق اليوم التايل م�ضاعفة الأعداد والت�صعيد بقوة
خالل حكم النظام ال�سابق ،وهي مدينة تعي�ش خا�صة و�إنهم يحتجون من ��ذ  2011ويدركون
ال�سيا�س ��ة فيه ��ا خب ��ز ًا ،بح�س ��ب و�ص ��ف ابنها الت�سوي ��ف والتجاه ��ل الذي متار�س ��ه ال�سلطة
معه ��م ،م ��ا دفعه ��م �إىل التعام ��ل م ��ع الأحزاب
الروائي عبد الرحمن جميد الربيعي.
يرى الباحث �سليم �س ��وزه �أن "النا�صرية ذات كم�صدر للف�ساد ،ف�أ�ضرم ��وا النريان فيها حتى
الن�سيج الع�شائ ��ري املتما�سك ت�ستجيب لإرثها حتولت النا�صرية �إىل مدينة خالية من مق ّرات
التاريخ ��ي ،ال ��ذي رع ��ى احل ��ركات الي�ساري ��ة الأحزاب خالل ليلة واحدة".
والقومية والإ�سالمي ��ة ،ووفر لها خزين ًا هائ ًال �أ�ض ��اف الغراب ��ي �أن "املج ��ازر الوح�شية التي
م ��ن ال�شب ��اب الثوري ،ه ��ي اليوم تعي ��د �إنتاج ارتكب ��ت بحق املتظاهرين ال�سلميني رفعت من
نف�سه ��ا و�إرثها التاريخي ،م�ستدرك ًا "لكن وفق املعنوي ��ات وبثت فيهم روح التح ��دي ،خا�صة
معادل ��ة جدي ��دة ت�سح ��ب الب�ساط م ��ن النجف جمزرت ��ي الرتبي ��ة وجميل ال�شم ��ري ،ما جعل
(عا�صمة القرار الدين ��ي) ومن بغداد (عا�صمة اجلميع �أمام م�س�ؤولي ��ة �أخالقية يف الت�ضامن
القرار ال�سيا�سي) لت�ستحوذ على زمام الريادة املجتمع ��ي ،وال ي ��كاد �أي بي ��ت م ��ن بيوته ��ا مل
والقيادة بنف�سها" ،مبين ًا �أن "�سحب الب�ساط ال ي�شارك �أفراده يف االحتجاج".
يعني االنقالب عل ��ى هاتني املحافظتني ،و�إمنا يعترب الغرابي "عدم �سيطرة �أي طرف �سيا�سي
يعن ��ي خطف الأ�ضواء منهما وعدم انتظارهما على �ساحة االحتجاج يف النا�صرية م�صدر قوة
يف �أي خط ��وة احتجاجي ��ة ت�صعيدية كما كان ووحدة ،خا�ص ��ة التيار ال�ص ��دري الذي ي�شاع
ت�أثريه ب�شكل عملي عل ��ى الكثري من ال�ساحات
الأمر يف ال�سابق".

قبل ان�سحابه ،ما جع ��ل كل موقف ي�صدر منها
يع�ب�ر عن الر�أي ال�شعبي فيها" ،مبين ًا �أن "دور
�شب ��اب النا�صري ��ة ال يقت�ص ��ر عل ��ى الت�صعي ��د
الث ��وري واالندف ��اع فهنال ��ك جل�س ��ات توعي ��ة
يق ��وم به ��ا �أكادميي ��ون يف العل ��وم ال�سيا�سية
والقان ��ون ،حيث تعقد ن ��دوات عديدة يف خيم
االعت�ص ��ام ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الهتاف ��ات اليومية
املتج ��ددة الت ��ي تتميز بها املدين ��ة والتي تعرب
عن عم ��ق امل�شكلة وتالم� ��س املطالب احلقيقية
ب�سي ��اق �شعب ��ي ،و ُت�ص ��در �إىل جمي ��ع �ساحات
االحتجاج عرب ال�سو�شيال ميديا".
مدينة ال�ضحايا والم�س�ؤولين!

وح ��ول العوام ��ل الت ��ي �ساع ��دت عل ��ى جعل
النا�صري ��ة فاعلة يف مي ��دان االحتجاج على
عم ��وم البالد ،ق ��ال �سوزه �إن "�أه ��م العوامل
ه ��و امل�شارك ��ة الكب�ي�رة ل�شبابه ��ا يف احل�شد
ال�شعب ��ي ،والأكرث ع ��دد ًا يف �شه ��داء احل�شد
ال�شعب ��ي ،ومع ذل ��ك ،هن ��اك �إح�سا�س رهيب
ل ��دى املحافظة �أنه ��ا مل تعام ��ل بطريقة الئقة
ومب�ست ��وى تل ��ك الت�ضحي ��ات ،حي ��ث بقيت
بذات الفقر والأكرث �سوء ًا من حيث خدماتها
والبطالة ن�سبة لأعداد ال�سكان فيها".
يعتق ��د �س ��وزه �أن "املدينة ُخذل ��ت من رئي�س
ال ��وزراء عادل عبد امله ��دي بو�صفه من �أبناء
املحافظة ،بالإ�ضافة �إىل الأمني العام ملجل�س
ال ��وزراء حمي ��د الغزي ،م ��ا جعله ��ا تنتف�ض
وتتق ��دم م�س�ي�رات االحتج ��اج الغا�ضب ��ة"،
مبين ًا �أن "الن�سيج الع�شائري �أعطى لأبنائها
املنتف�ضني نوع ًا من ال�ضمانة واحلماية �أمام
قم ��ع الأجه ��زة الأمني ��ة ،ورمبا يك ��ون �سبب ًا

يف اندفاع ال�شباب هن ��اك بهذه الطريقة ،مع
�أن ه ��ذه الع�شائ ��ر مل تتدخ ��ل ب�ش ��كل مبا�شر
حلمايته ��م �أو قي ��ادة التظاه ��رات ،م�ستدرك ًا
"ولك ��ن جم ��رد �إح�سا� ��س الفرد �أن ��ه ينتمي
لع�ش�ي�رة قوي ��ة ومتما�سك ��ة يجعل ��ه يعتق ��د
�أن ��ه ب�إمكانه مقا�ض ��اة �أفراد �أجه ��زة ال�سلطة
املنتمي ��ة للمحافظ ��ة ع�شائري� � ًا ،مم ��ا يك ��ون
عام ًال يف هذا االندفاع".
يف ال�سياق يقول جعفر اجلابري �إن "موجة
احل ��رق الت ��ي �شمل ��ت بي ��وت امل�س�ؤولني يف
اجلولة الأوىل مل تكن ع�شوائية �أو فو�ضوية،
فهي ا�ستهدفت ال�صقور من امل�س�ؤولني الذين
تدرج ��وا يف املنا�ص ��ب بع�ضهم م ��ن املجل�س
البلدي وحت ��ى الربملان" ،مبين� � ًا �أن "�شيوخ
ع�شائ ��ر كب�ي�رة دعم ��ت و�سان ��دت ال�شب ��اب،
ووف ��رت له ��م احلماي ��ة م ��ا دفعه ��م �إىل مزيد
م ��ن الت�صعيد ،و�شج ��ع املرتددي ��ن منهم �إىل
اخلروج لل�ساحات".
و�أ�ض ��اف اجلاب ��ري ،وه ��و متظاه ��ر م ��ن
املحافظ ��ة "مل يك ��ن �أمامن ��ا خي ��ار ت�صعيدي
غري احلرق ف�ل�ا منطقة خ�ضراء نقتحمها وال
ج�سور عدي ��دة نقطعها" ،مبين� � ًا �أن "الكثري
م ��ن ال�شباب يعتق ��دون �أن مقاتلته ��م لتنظيم
"داع�ش" وا�ست�شه ��اد �أخوتهم و�أ�صدقائهم،
قطفت الأحزاب ثماره بالإ�ضافة �إىل �أن طبقة
من قيادات احل�شد ال�شعبي يف مدننا ا�ستغنت
ب�سرعة الفتة خالل معارك التحرير".
قيادة من احلبوبي �إىل �ساحات االحتجاج
تفتق ��د �ساح ��ات االحتج ��اج �إىل القي ��ادة �أو
وج ��ود متحدث ر�سمي له ��ا ،وهذا ما يختلف
ب�ش�أن ��ه الكث�ي�ر من املخت�ص�ي�ن بو�صفه نقطة

�ضع ��ف �أو قوة لل�ساح ��ات ،لكن الأمر اختلف
يف النا�صري ��ة حيث يلت ��ف ال�شباب املتظاهر
حول الدكتور ع�ل�اء الركابي ،والذي يت�ضح
دوره م ��ن خ�ل�ال الت�سجي�ل�ات امل�ص ��ورة
الت ��ي يظه ��ر فيه ��ا ،ويطل ��ق فيه ��ا اخلطوات
الت�صعيدي ��ة مثل "مهل ��ة النا�صرية" ،وفكرة
"امل�س�ي�ر العا�شورائ ��ي" نح ��و املنطق ��ة
اخل�ضراء.
وح ��ول �صع ��ود جن ��م الركابي ،ق ��ال ح�سني
الغراب ��ي� ،إن ��ه "ب ��رز ب�ش ��كل وا�ض ��ح خالل
جمزرة جميل ال�شم ��ري وحما�صرة ال�شباب
لقي ��ادة ال�شرط ��ة والت ��ي كان ��ت ته ��دف ملنع
هروب ��ه ولي� ��س االقتح ��ام ،حي ��ث �ش� � ّكل
الركابي جماميع من ال�شباب الواعي لإقناع
املتظاهري ��ن بالرج ��وع �إىل �ساحة احلبوبي
لوق ��ف خزان ��ات الدماء التي �أخ ��ذت تتدفق،
وما �ساعد على ارتفاع رمزيته هو ت�صريحه
ب�ش ��كل وا�ض ��ح �أن ��ه لي� ��س رج ��ل �سيا�س ��ة
و�أن ��ه �سيع ��ود �إىل �صيدليت ��ه بع ��د انت�ص ��ار
االنتفا�ضة ،ما جع ��ل �ساحة احلبوبي تتبنى
خطواته".
من جهته يعترب �سوزه رمزية الركابي "مهمة
ج ��د ًا لأن �شخ�صية الدكتور والكاريزما التي
يتمت ��ع بها جعل ��ت الآخرين ي ��دورون حوله
يف النا�صري ��ة ،ب ��ل وحت ��ى يف املحافظ ��ات
الأخ ��رى �أي�ض� � ًا" ،مبين ًا �أن "ه ��ذا ما تفتقده
�ساحة التحري ��ر بظل وجود تي ��ارات و�آراء
وتوجهات كثرية فيها" ،مرجح ًا �أن "ينعك�س
دور النا�صرية والركابي �أكرث بعد تظاهرات
امل�ش ��ي لبغ ��داد ،ل ��و جن ��ح الأم ��ر ،لتك ��ون
النا�صرية عا�صمة االحتجاج قو ًال وفع ًال".
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�شب ��اب �صغ ��ار يافع ��ون ميوت ��ون �أ�سبوعي� � ًا حتت
نريان وقمع قوات حكومية وجماميع م�سلحة  .لقد
م�ضى على املحتجني من �شباب العراق �أربعة �أ�شهر
وه ��م مالزمون ال�ش ��ارع للمطالبة بو�ضع حد لنظام
�سيا�سي �ص ��ادر �أحالمهم بامل�ستقب ��ل وتطلعهم لبلد
خال من تدخالت خارجية �إيرانية و�أمريكية .
ٍ
لق ��د متك ��ن املتظاهرون حلد الآن م ��ن �إجبار رئي�س
ال ��وزراء عل ��ى تق ��دمي ا�ستقالت ��ه وف ��ازوا بت�شريع
قانون انتخابي معتدل  .ولكن هذه املكا�سب جاءت
بدم ��اء  .لق ��د �أقدمت قوات �أمنية عل ��ى قتل �أكرث من
 500متظاهر حلد الآن  .حمتجون تقاطروا ل�ساحة
التحري ��ر ال�سبت ملنا�صرة �أقران لهم جابهتهم قوات
�أمني ��ة بعن ��ف كانت ته ��دف لإخ�ل�اء ال�ساح ��ة منهم
وفتح ج�سور .
حيدر �صباح  ،نا�شط وم�صور يوثق �أحداث العنف
التي يتعر� ��ض لها املحتجون يف �ساح ��ة التحرير ،
يق ��ول " الثورة جعلتني �أدرك ب�أنن ��ي �أحب العراق

اك�ث�ر مما كن ��ت �أتوقع � .إذا بق ��ى الو�ضع ال�سيا�سي
على م ��ا هو عليه  ،ف� ��إن �أطف ��ايل �سيواجهون حياة
م�أ�ساوية ".
ويق ��ول �صباح �إن ��ه م�ضى عليه اكرث م ��ن  100يوم
وه ��و متواجد يف �ساحة التحري ��ر  ،م�شري ًا اىل �أنه
قلم ��ا يذه ��ب للبي ��ت ويق�ض ��ي معظم �أوقات ��ه يوثق
�أح ��داث االحتج ��اج يف �ساح ��ة التحري ��ر ويبث ما
يلتقطه من �صور و�أفالم ب�شكل مبا�شر على �صفحته
يف في�سب ��وك وذل ��ك من خيم ��ة البث املبا�ش ��ر التي
يتواج ��د بها م ��ع بقية زم�ل�اء له يف ال�ساح ��ة  ،وقد
تلقى عدة تهدي ��دات من جماع ��ات م�سلحة جمهولة
مما دفعه اىل تغيري مكان �سكنه خ�شية �إلقاء القب�ض
عليه يف منزله القدمي .
م ��ا يدل عل ��ى �إ�صرار املحتجني وق ��وة عزميتهم هو
�أنه بعد �أن مت حرق خيمهم وترويعهم  ،حدث �شيء
مده� ��ش حي ��ث ت�ضاعف ��ت �أعداد املحتج�ي�ن بدل من
نق�صانهم ومت تنظي ��ف �أماكن احلرق ون�صبت خيم
جديدة مكانها وتعهدوا باالبقاء على زخم ق�ضيتهم
التي �أعطوا �ضحايا من �أجل حتقيقها .

النا�ش ��ط �صباح ما ي ��زال يف خيمته يب ��ث الأحداث
رغم تهدي ��دات تلقاها  .وعرب اخلي ��م املن�صوبة يف
�ساح ��ة التحرير يق ��ول ن�شطاء �آخرون ب� ��أن �شعور
التحدي لديهم ازداد الآن �أكرث من �أي فرتة م�ضت .
ويق ��ول  ،يا�سر  ،وهو طالب كلي ��ة طب يتواجد يف
�ساح ��ة التحرير " جئ ��ت هنا لأقول ب�أنن ��ي م�ستعد
لأموت يف �سبيل بلدي  ،وهذا يعرب عن �صدقي �أكرث
م ��ن �أي وقت �سابق  .لق ��د ر�أينا ما فعلوا ب�أ�شخا�ص
طالبوا بالتغيري  .لي�س هناك عودة للوراء ".
حتى بينم ��ا يطالب املحتجون بو�ضع حد لتدخالت
�أمريكية و�إيرانية يف العراق  ،ف�إنهم تقدموا بطلب
للأمم املتحدة ب�أن تتدخل لن�صرة ق�ضيتهم .
حركته ��م االحتجاجي ��ة الت ��ي م�ض ��ى عليه ��ا �أ�شهر ًا
م ��ا ت ��زال م�ستم ��رة حلني حتقي ��ق املطال ��ب بتغيري
نظام �سيا�سي فا�شل مبن ��ي على حما�ص�صة طائفية
وحم�سوبي ��ة مع ت�شكيل حكومة م ��ن دون �إمالءات
خارجية وحزبية .
 عن وا�شنطن بو�ست
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"الطرف الثالث" يك�شف وجهه وي�ستمر في ا�ستهداف المحتجين
 زيد �سامل
عل ��ى الرغم م ��ن ال�ضمانات الت ��ي ح�صل عليها
متظاهرو الع ��راق ،خالل اليوم�ي�ن املا�ضيني،
م ��ن �أط ��راف �أممي ��ة ،بتعه ��د حكوم ��ي بوقف
خطط اقتحام ال�ساح ��ات وميادين االعت�صام،
وف�ضه ��ا ع�سكري ًا ،وفق ًا ملا ك�شف عنه نا�شطون
عراقي ��ون �أج ��روا لق ��اءات م ��ع رئي� ��س بعث ��ة
الأمم املتحدة يف الع ��راق ،جنني بال�سخارت،
يف بغ ��داد� ،إال �أن القم ��ع اليوم ��ي مل يرتاجع،
فقناب ��ل الغ ��از ،والر�صا� ��ص احل ��ي ،وبن ��ادق
ال�صي ��د املح�ش ��وة بك ��رات حديدي ��ة ،وحت ��ى
الهراوات والع�صي الكهربائية ،ما زالت عاملة
يف �شوارع وطرق ��ات جنوبي وو�سط العراق
والعا�صم ��ة بغ ��داد ،م�سجل ��ة يف ال�ساع ��ات
املا�ضي ��ة �أك�ث�ر م ��ن � 60إ�صاب ��ة ،غالبيتها يف
بغداد ،من بينها ب�ضع حاالت حرجة.
وندّد املرج ��ع الديني الأعل ��ى يف النجف علي
ال�سي�ست ��اين يف خطبة� ،أم� ��س الأول اجلمعة،
با�ستم ��رار عملي ��ات �سف ��ك دم ��اء املتظاهري ��ن
واالختطاف يف �صفوف النا�شطني.
و�شهدت الب�صرة يف الأيام املا�ضية  ،ا�ستخدام
الذخرية احلي ��ة بكثافة من قبل ق ��وات الأمن،
واحل ��ال نف�س ��ه يف الديواني ��ة ،والنا�صري ��ة،
والعمارة ،كربى مدن اجلنوب العراقي.
وكان احل ��دث الأب ��رز عل ��ى م�ست ��وى قم ��ع
التظاهرات ،بروز ظاه ��رة الرجال امل�سلحني،
مبالب� ��س مدني ��ة� ،إىل جان ��ب ق ��وات الأم ��ن
العراقي ��ة ،الذي ��ن يتول ��ون �أي�ض� � ًا عملي ��ات
�إط�ل�اق نار وقناب ��ل غاز ومقالي ��ع ،يوجهونها
على وجوه و�ص ��دور املتظاهرين ،الأمر الذي
و ّثقت ��ه كامريات نا�شط�ي�ن يف بغداد وجنوبي
الع ��راق ،وه ��م م ��ن ي�سمّونه ��م املتظاه ��رون
بـ"الطرف الثال ��ث" ،يف �إ�شارة �إىل امللي�شيات
املرتبط ��ة ب�إي ��ران ،والت ��ي تقف م ��ع احلكومة
يف رف� ��ض التظاه ��رات ،وحماول ��ة ت�صفيتها،
وتتبنى نظرية امل�ؤام ��رة يف كون التظاهرات
م�ؤامرة �أمريكية ـ �صهيونية.
وق ��ال متظاه ��رون م ��ن بغ ��داد �إن "مدني�ي�ن
ي�شارك ��ون ق ��وات الأم ��ن الأ�سالي ��ب القمعية،
وه ��م غ�ي�ر معروف�ي�ن وق ��د َّ
مت ت�صويره ��م،
لتك ��ون هناك حجة عل ��ى احلكوم ��ة العراقية،
التي تنفي عمليات القت ��ل والرتهيب والعنف
جتاه املحتجني" ،مبينني �أن "العنا�صر املدنية
الت ��ي حتمل الأ�سلحة م ��ع عنا�صر قوات جهاز
َّ
ف�ض ال�شغب ،تتبع للأح ��زاب والف�صائل التي

ت�ض ��ررت م�صاحلها ج ��راء املطالبات ال�شعبية
ب�إبعادها عن امل�شهد ال�سيا�سي ومنع م�شاركتها
يف االنتخابات املقبلة" .ولفت �آخرون �إىل �أن
"العن ��ف الذي يواجه ��ه املحتجون يف بغداد
م ��زدوج ،حي ��ث ت�شرتك في ��ه الق ��وات الأمنية
احلكومية ،وجه ��ات م�سلحة تابع ��ة للأحزاب
املوالية لإيران ،وهي املت�ضرر الأكرب من هذه
التظاهرات".
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال النا�ش ��ط يف التظاه ��رات
حم�س ��ن الأن�ص ��اري �إن ّ
"كل ي ��وم ت�ستم ��ر فيه
االحتجاج ��ات ،ي ��زداد ال�ضغ ��ط عل ��ى ال�سلطة
التي تتم�سك ببقائها وت�صارع من �أجل البقاء،
لذل ��ك فه ��ي تت�صرف بعقلي ��ة الع�صاب ��ات ،وال
وجود لتعامل دولة حترتم نف�سها �أمام �شعبها
و�أم ��ام املجتم ��ع ال ��دويل ،فل ��م يتب � َ�ق لها غري
القم ��ع ،وال�س�ل�اح ،واملمار�س ��ات الرخي�ص ��ة،
لإنهاء ثورة ت�شرين ،فكل �أ�ساليبهم يف احلرب
الإعالمي ��ة والنف�سية باءت بالف�شل" ،مو�ضح ًا
لـ"االحتج ��اج"� ،أن "احلكوم ��ة تعلم جيد ًا �أنها
ترتك ��ب خمالف ��ات �إن�سانية فادح ��ة ومتكررة،
و�أن كل منظم ��ات حق ��وق الإن�س ��ان الدولي ��ة
توثق كل ه ��ذه االنته ��اكات ،وال ��ر ّد والتربير
احلكومي املن ��ايف للواقع �أ�صب ��ح حمط تهكم
و�سخرية من قبل ال�شارع العراقي".
�أم ��ا ال�صح ��ايف العراق ��ي عل ��ي الكرمل ��ي،
فب�َّي�نَّ �أن "احلكوم ��ة احلالي ��ة ،الت ��ي تق ��وم
بت�صري ��ف الأعم ��ال ،هي حكوم� � ٌة ّ
ه�شة ،لي�س
بيده ��ا ما تفعل ��ه ،هي جم ّرد واجه ��ة ُ�صوريّة،
�أم ��ا الإدارة الفعلي ��ة فه ��ي بي ��د مكت ��ب رئا�سة
احلكوم ��ة ،واملكت ��ب تتن ّف ��ذ وحتك ��م ب�ساطها
عليه� ،شخ�صيات معروف ��ة بقربها من طهران،
وبانتمائه ��ا للف�صائل امل�س ّلح ��ة ،ومن ميار�س
القم ��ع ه ��ي ذات اجله ��ات الت ��ي ينتم ��ي �إليها
مكتب رئا�سة احلكومة ،لذلك ال تقوم احلكومة
مبعاقبتهم وفق القانون ،لأنها من الأ�صل ،هي
من ُت�ضفي عليهم �شرعية القمع".
ولف ��ت �إىل �أن "الف�صائ ��ل امل�س ّلح ��ة العراقيّة،
التي تخ�ش ��ى من زوال مكا�سبه ��ا وامتيازاتها
الت ��ي نا�ض َل ��ت للح�ص ��ول عليه ��ا ،تق ��وم بقمع
ّ
كل االحتجاج ��ات ،خ�شي ��ة من تغي�ي�ر النظام،
�أو م ��ن االنتخاب ��ات التي �س ُتطي ��ح بها ،وطالمَ ا
ه ��ي ق ��اد َر ٌة على ذل ��ك� ،ست�ستم ��ر يف ممار�سة
قمعه ��ا ،م ��ن دون رحمة منه ��ا ،لأنه ��ا ت�ش ّر َبت
بال�سلط ��ة وعائداته ��ا ال�ضخمة عليه ��ا ،و�أمام
تل ��ك املغريات ،م ��ن ال�صعوبة مب ��كان �أن تف ّكر
مثل تل ��ك الف�صائل يف ال�شعب وما يُريد ،لأنها

ع�صر النه�ضة
وع�صر الثورة…
 ح�سان عاكف

�أم ��ام طريق�ي�ن� ،إما اخل�ض ��وع لإرادة ال�شعب،
وخ�سارة م ��ا ح ّققت ��ه� ،أو البقاء لأج ��ل التمتع
بتلك املكت�سبات".
و�أكم ��ل �أن "خط ��وات ت�صعيدية ي�سع ��ى �إليها
املحتجون حالي ًا ،وهي لن تبتعد عن ال�سلمية،

لكن �سرتتفع حدّتها ،كما يف مهلة النجف ،التي
جا َءت كخطوة ت�صعيدية ،الأقرب �إىل التنفيذ
يف ح ��ال م ��ا مل يت ��م اختي ��ار رئي� ��س حكوم ��ة
يتناغ ��م وم ��ا يبتغيه ال�ش ��ارع ،ف� ��إن الت�صعيد
الأق ��رب هو ما لوّ ح �إليه النا�شط من النا�صرية

"عالء الركابي" ،وهو ذهاب �أبناء املحافظات
الثائ ��رة �إىل بغ ��داد ،مب�س�ي�رات مليوني ��ة من
�ش�أنها �أن حترج احلكومة والربملان ،خ�صو�ص ًا
�إذا م ��ا مت ّكن ��ت من تطويق اخل�ض ��راء كما هو
معلن يف َ
يافطة تلك اخلطوة الت�صعيدية".
ومل ي�صدر عن احلكومة العراقية �أي تو�ضيح
بخ�صو�ص ا�ستم ��رار القمع ،بل �إنها زادت من
تعليق م ��ن رئي�س
ا�ستف ��زاز املحتج�ي�ن ،بع ��د
ٍ
احلكومة العراقية امل�ستقيل عادل عبد املهدي،
الذي ق ��ال يف �آخر ت�صريحات ��ه �إن "احلكومة
تتعام ��ل ب�أبوي ��ة حتى م ��ع املتظاهري ��ن الذين
يقوم ��ون بتظاه ��رات عنيف ��ة �أو يقوم ��ون
بقط ��ع الط ��رق �أو الإغالق الق�س ��ري للمدار�س
وامل�ؤ�س�سات".
وعمدت القوات الأمنية وم�سلحون جمهولون،
ي�شتب ��ه يف �أنهم من ف�صائل تنتمي اىل �أحزاب
�سيا�سي ��ة � ،إىل اقتح ��ام �ساح ��ات يعت�صم فيها
املحتج ��ون من ��ذ �أ�شه ��ر ،وتفريقه ��م بالق ��وة
املفرط ��ة ،وم ��ن �ضمنه ��ا ا�ستخ ��دام الر�صا�ص
احلي ،وهو ما �أدى �إىل مقتل و�إ�صابة ع�شرات
من املتظاهرين.

يف ع�ص ��ر النه�ض ��ة الأوروبية تطورت
حال ��ة الوع ��ي بالعل ��م واالبت ��كار
وباحلقائ ��ق ب�ش ��كل غري م�سب ��وق ،ومل
تع ��د اخلرافات الت ��ي �ساقته ��ا الكني�سة
والأ�ساطري القدمية مقبولة،
لك ��ن ذل ��ك مل مين ��ع الباب ��ا لي ��و العا�شر
م ��ن الت�شكي ��ك مبوهب ��ة ر�س ��ام لوح ��ة
"مونالي ��زا" و"الع�شاء االخري" ،رجل
ع�ص ��ره ،متع ��دد املواه ��ب ليون ��اردو
دافن�شي ،والقول  :هذا الرجل لن يحقق
�شيئ ًا.!..
�أما مارتن لوث ��ر ،مطلق ع�صر الإ�صالح
يف �أوروب ��ا ،فل ��م يكت � ِ�ف بالت�شكي ��ك
ب�أف ��كار الفلك ��ي كوبرنيكو� ��س �صاحب
نظري ��ة �أن ال�شم� ��س ه ��ي مرك ��ز النظام
ال�شم�سي ولي�س الأر�ض  ،بل �إنه و�صفه
باالحمق.
حينه ��ا ُرفِ�ض ��ت نظري ��ة كوبرنيكو� ��س
لي� ��س لأنها اعت�ب�رت هرطقة فقط كونها
تخالف ر�أي الكني�سة ،بل جرى التعامل
معه ��ا باعتباره ��ا �أم ��ر ًا خيالي� � ًا ،غ�ي�ر
�أن الزم ��ن وتط ��ور العل ��م كان ��ا كفيالن
ب�إزاح ��ة الأر�ض من مرك ��ز الكون لتحل
ال�شم� ��س حملها ،و�إثب ��ات �صحة ما قاله
كوبرنيكو�س.
�أ�ش�ي�ر لهذي ��ن احلدث�ي�ن باخل�صو� ��ص
لتذك�ي�ر الذي ��ن ي�شكك ��ون بانتفا�ض ��ة
ال�شع ��ب الراهن ��ة وفعله ��ا الث ��وري
التغي�ي�ري ويقلل ��ون م ��ن �ش�أنه ��ا ومما
حققت ��ه ،وم ��ا ينتظرها م ��ن مكا�سب يف
�صفحاته ��ا القادم ��ة ،و�أي�ض� � ًا لطم�أن ��ة
املتخوف�ي�ن عل ��ى االنتفا�ض ��ة م ��ن �أهلها
وحمبيها وحمت�ضنيها.
االبتكار واملغام ��رة املح�سوبة هما فعل
ث ��وري تغيريي وهما م ��ا جمع دافن�شي
ومايكل اجنلو وكوبرنيكو�س وغاليلو
وغوتنب�ي�رغ وكولوموب�س وجمايليهم
الكث�ي�رون م ��ن رم ��وز ع�ص ��ر النه�ض ��ة
ع�ص ��ر االبت ��كارات العلمي ��ة والثقافية،
التي حركت مياه ًا راكدة وغيرّ ت نظرة
النا� ��س اىل �أم ��ور عدي ��دة كان ��ت تبدو
حقائق را�سخة حتى ذلك الوقت.

طالب جامعات الب�صرة يرابطون في �ساحات االعت�صام رغم مقتل  52منهم

 متابعة االحتجاج
احلكم يف العراق� ،أبرزها �سوء �إدارة العملية
التعليمية وانعدام فر�ص العمل واخلدمات".
ي�ستم ��ر طلبة جامع ��ات الب�ص ��رة يف التظاهر وقال �أجمد عثم ��ان وهو طالب بكلية الهند�سة
واملرابط ��ة يف �ساحات االعت�ص ��ام بالرغم من ع ��ن �أ�سب ��اب ا�ستمرارهم بالتظاه ��ر ك�شريحة
مقتل  52طالب ًا منهم .
طالبي ��ة يف ت�صريح ل�شبكة رووداو الإعالمية
وي�ش ��كل ط�ل�اب جامع ��ات الب�ص ��رة ،ع�صب� � ًا �إن " �آخ ��ر �شريح ��ة ممك ��ن �أن تتعر� ��ض له ��ا
�أ�سا�سي� � ًا يف املظاه ��رات ،وعدده ��م يق ��ارب الأح ��زاب وكيان ��ات الدول ��ة الفا�س ��دة ه ��ي
 3700طالب ،وخ�ل�ال املظاهرات امل�ستمرة ال�شريح ��ة الطالبية" ،م�ضيف� � ًا �أن "االعت�صام
منذ �أربعة �أ�شهر ُقتل منهم  52طالب ًا .
الطالبي دائما ما يكون بعيد ًا عن الأمور التي
دفع ��ت عوام� � ٌل عدة ه� ��ؤالء ال�شب ��اب لالقتناع ت�ؤدي اىل التخريب".
بالإ�ضراب عن دوام اجلامعة ،والبقاء هنا لي ًال وحت ��دث به ��اء امل ��وايل وه ��و طال ��ب جامعي
ونه ��ار ًا والهتاف ب�أ�صوات عالية لتغيري نظام م ��ن بكلي ��ة الهند�س ��ة ع ��ن �سب ��ب ا�ستمرارهم

باالعت�ص ��ام قائ�ل ً�ا" :ر�أين ��ا �أن الدول ��ة التلبي
طموحاتنا وال توفر لنا �أ�سباب العي�ش الكرمي،
فمن ��ذ ت�شري ��ن الأول � 2019ص ��ارت مطالبنا
�سيا�سية مركزية موحدة وهي �إ�سقاط النظام
الفا�شل ،تغيري قانون االنتخابات املجحف".
يف �ساح ��ة التظاه ��ر ه ��ذه مت �إن�ش ��اء مكتب ��ة
ت�ض ��م قراب ��ة  500كت ��اب وه ��ي معرو�ض ��ة
جمان� � ًا للمتظاهرين� ،إىل جانب تقدمي الطعام
وال�ش ��راب بدون مقابل خ�ل�ال قراءة كل كتاب
مع توفري الأجواء املنا�سبة للمطالعة .
�صاح ��ب املكتب ��ة �أك ��رم من�ص ��ور يتح ��دث عن
ه ��دف �إن�شاء مكتبة و�سط �ساح ��ة التظاهرات

قائ�ل ً�ا� :إن "اله ��دف م ��ن �إن�ش ��اء ه ��ذه املكتب ��ة
داخ ��ل �ساح ��ة االعت�ص ��ام ه ��و ن�ش ��ر الوع ��ي
الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي بني ال�شباب
املعت�صمني خ�صو�ص ًا ،وبني املجتمع الب�صري
ب�صورة عامة".
و�أ�ض ��اف �أن " ال�سب ��ت املا�ض ��ي تفاج�أن ��ا
باحرتاق �ساحة االعت�ص ��ام واخليم التي فيها
وهدمه ��ا ،وفقدنا يف مكتبتن ��ا "ثورة وكتاب"
�أكرث من  1100كتاب".
خ�ل�ال الأ�شهر الأربع ��ة املا�ضي ��ةُ ،حرقت خيم
متظاه ��ري الب�ص ��رة َ
ثالث م ��رات ،و ُقتل منهم
� 73شخ�ص ًا كما ُجرح � 280آخرين.

�أح ��د القتلى هو ابن هذا الرج ��ل الذي هو من
�أ�صح ��اب االحتياجات اخلا�ص ��ة والذي يدعى
كاظ ��م دع ��ود وه ��و يتظاه ��ر ملطالب ��ة القوات
الأمنية بالكف عن قتل املزيد من املحتجني.
وقال دعود ع ��ن �أ�سباب ا�ستم ��راره بالتظاهر
"�أن ��ا م�شارك يف ه ��ذه التظاهرات منذ اليوم
 25ت�شرين الأول دون �أي تغيب مني ،فه�ؤالء
املتظاه ��رون �أوالدي و�أحف ��ادي ،و�أنا هنا �أب
للكل".
وطال ��ب دع ��ود الق ��وات الأمني ��ة �أن "يرحموا
املتظاهري ��ن ال�ضعف ��اء الذين يحمل ��ون العلم
العراقي فقط".

نحو ثالثة
وت�ص ��در حمافظ ��ة الب�صرة يومي� � ًا َ
�ن برمي ��ل ،لك ��نَ ع ��د َم ا�ستف ��ادة �س ��كان
مالي�ي َ
املحافظ ��ة م ��ن خرياته ��ا و�س ��و َء املعي�ش ��ة
و ُنق� � َ�ص اخلدمات ..تدفعه ��م ملوا�صلة احلراك
االحتجاجي
وتتزايد �أعداد امل�شاركني يف املظاهرات ب�شكل
م�ستم ��ر ،والي ��وم اجلمع ��ة �أراد املتظاه ��رون
�إي�صال ر�سالت�ي�ن �أوالها :مت�سكهم بالبقاء يف
�ساحات التظاهر رغم ممار�سة العنف �ضدهم،
والثانية مطالبة احلكومة العراقية بالإ�سراع
يف اختي ��ار رئي� ��س وزراء للع ��راق تتوفر فيه
�شروط املحتجني.
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حكاية �شهيد

نور الكناين ..طائر عظيم حلق بعيد ًا يف �سماء الوطن دون عودة
 ما�س القي�سي

نور هو ،بكل ما اوتي من
ومي�ض يرف من عينيه،
وبكل �شغف ينبعث
من روحه التي تن�شد
االرتقاء والتحليق فوق
�سفوح وطن جريح،
و�سيم املالمح يجذب
الأنظار اليه على الأر�ض
فكان و�صيفا ،وانيق
املظهر الفت االنتباه
فكان عار�ضا للأزياء.
عظيم الفكر لذا اختري
رمزا يلوح حلرية بالده.

نور احمد عواد الكناين ،من مواليد
عام � ،2000سك ��ن يف القطاع الأول
ثم انتقل للإقامة يف منطقة البلديات
يف بغ ��داد برفق ��ة ا�سرت ��ه ،مل يكم ��ل
درا�سته ،وعمل م ��ع والده يف معمل
غذائ ��ي لف�ت�رة ،ومل ��دة عام�ي�ن يف
مقه ��ى �شباب ��ي ،وبعده ��ا يف جم ��ال
بي ��ع الألب�س ��ة الرجالي ��ة وعر� ��ض
الأزي ��اء ،كما �شارك يف ع ��دة �أن�شطة
منها ،حفل اختي ��ار ملك جمال بغداد
الحد ال�سن ��وات ،وح�صل على مركز
الو�صي ��ف الأول وبه ��ذا ال�ص ��دد

يحدثن ��ا �صديق ��ه عل ��ي قائ�ل�ا" :كان
حزين ��ا بع� ��ض ال�ش ��يء يف فرتة من
حيات ��ه وق ��د حف ��زه النا� ��س ،جلمال
�شكل ��ه واناق ��ة ملب�س ��ه ،ك ��ي يتق ��دم
وي�ش ��ارك يف م�سابق ��ة الختي ��ار ملك
جم ��ال بغ ��داد وفاز بلق ��ب الو�صيف
االول ،كان اني�س املع�شر ومرحا جدا
يح ��ب ان يعي� ��ش حيات ��ه دون قيود،
م ��ا �ساعده يف ذل ��ك انفت ��اح ا�سرته،
كم ��ا كان مهتما بال�شع ��ر ولديه دفرت
خا� ��ص ب�أ�شع ��اره" .طي ��ب اخلل ��ق،
دمث الروح ،متوا�ضع ،حمب للحياة

وم�سان ��د للجمي ��ع .كان كل حلمه ان
يجد عمال دائم ��ا لي�ستطيع االرتباط
واكمال م�سرية حياته.
�ش ��ارك نور يف حرك ��ة االحتجاجات
برفق ��ة اخوت ��ه الث ��وار من ��ذ بداي ��ة
االنتفا�ض ��ة يف اكتوب ��ر ،اعت�صم يف
�أح ��د خيم التحرير بالقرب من ج�سر
اجلهورية ،كان ميثل بني رفاقه دور
ال�شخ�ص امل ��رح الن�شيط الذي يحب
ا�ضحاكه ��م ويج ��د متع ��ة يف ر�س ��م
االبت�سام ��ة عل ��ى وجوههم ،وي�سعى
دوما جلعله ��م �سع ��داء ،وبهذا يقول

�صادق (�صديق ال�شهيد) الذي تعرف
الي ��ه خالل ف�ت�رة احل ��راك الثوري:
"�صديقنا نور كان متحم�سا لإطالق
م�ش ��روع مقاطع ت�صويرية كوميدية
ميثلها هو ويعر�ضها جلمهوره ،من
الأ�صدق ��اء واملتابعني عل ��ى �صفحته
ال�شخ�صي ��ة ،اذ كان يتمت ��ع بح� ��س
فكاهي ،ودوما ما جنده يطرح �أفكارا
جدي ��دة وهادف ��ة لإ�سع ��اد الآخرين،
لنق�ض ��ي هن ��ا وقتنا ب�ش ��كل �إيجابي
ق ��در الإمكان ،فيجمع ال�شباب حولنا
يف اخليم ��ة ويعر� ��ض لن ��ا الفك ��رة

برفقة عازف �آلة مو�سيقية".
اث ��ر ت�صاع ��د وت�ي�رة االح ��داث بني
ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب و�شب ��اب
املطع ��م الرتك ��ي امل�سمى جب ��ل احد،
يف ي ��وم التا�س ��ع والع�شري ��ن م ��ن
�شهر كان ��ون الأول املن�صرم ،اطلقت
قناب ��ل وقطع م ��ن احلج ��ر واحلديد
من قب ��ل ا�شخا�ص جمه ��ويل الهوية
يرت ��دون الزي املدين مم ��ا ا�سفر عن
ح ��رق بع� ��ض اخلي ��م ،وبه ��ذا يقول
ر�ض ��ا (�صدي ��ق ال�شهي ��د)" :تواج ��د
نور يف ذلك الوقت يف خيمته ا�سفل

املطع ��م ق ��رب ال�سات ��ر الأول جل�س ��ر
اجلمهوري ��ة ،حينه ��ا توج ��ه ليطفئ
احلرائ ��ق الت ��ي اندلع ��ت يف احدى
اخلي ��م بقرب ��ه ،واثن ��اء ذل ��ك �أ�صيب
بقطعة من احلديد �ضربته يف ر�أ�سه
ف�أ�سقطت ��ه فا�سرعن ��ا ب�إ�سعاف ��ه اىل
امل�شف ��ى ،وما لب ��ث حتى تلف ��ظ �آخر
�أنفا�س ��ه بع ��د ان نزف كث�ي�را ورحل
عن هذه الدنيا �شهيدا يف �صباح يوم
االحد امل�ص ��ادف  29كانون الأول".
ت ��رك نور طيف ��ه ال�شف ��اف خلفه مير
على م ��ر�أى اخ ��وة و�أحب ��ة والكثري
م ��ن الأ�صدق ��اء ،مم ��ن مل يخطر على
بالهم يوما ب�أنه ��م �سيفقدونه ،ولكن
�شاء الوطن ان ينتقي �أجمل الأرواح
مقابل عودته!
يودعنا نور به ��ذه الكلمات املقتب�سة
يف �صفحت ��ه ال�شخ�صي ��ة قائ�ل�ا:
"احلي ��اة ج ��دا ق�ص�ي�رة ،ال مت�ضها
مع ا�شخا� ��ص ال يجعلونك �سعيدا"،
و"ع�ش حياتك فخورا بنف�سك ،قويا
لأجل ��ك ،فاحلياة لن تك ��ون كما تريد
دائم ��ا" ،هل كانت حيات ��ك كما تريد،
ه ��ل اردت ان ترح ��ل عنه ��ا باك ��را يا
نور؟ ام هي احلياة من ارادتك لتحيا
بعي ��دا ع ��ن زيفه ��ا! ،ويعق ��ب" :ك ��ن
قوي ��ا وابت�سم ،ك�أن ��ك مل تت�أذى ابدا،
وليتني املك ال�سعادة كي ا�ضعها يف
تلك القل ��وب التي اراها تت�أمل" ،كنت
قويا كفاية لتهب نف�سك للقدر لتطفئ
لهيب ��ه ويحرق ��ك بدال عن ��ه ،ورحلت
عنا مبت�سم ��ا وك�أنك مل تت� ��أذى ابدا،
انت متلك ال�سعادة ولكنك زرعت يف
قل ��وب احبتك ما ف ��وق الأمل دون ان
تدري ،اذ ان فراقك لي�س �سهال البتة.
وداعا ولي�سطع نورك عاليا عند نور
ال�سماوات املليك املقتدر.

أ�صدقائي القتلى
�
َ
 حمدان طاهر املالكي

�سي�أتي اليوم
أ�صدقائي القتلى
�
َ
نذهب معا
نحب
�إىل املقهى الذي ّ
�سن�ضحك كثريا
�أنتم تن�سون موتكم
و�أنا �أن�سى حياتي
***
مل يحدث �شيء
�سوى �أننا �أغم�ضنا عيونهم
واجتهنا بهم
�صوب البيوت املنهكة
يف الليل جمعنا �صورهم
ورتبناها ح�سب �أعمارهم
وبكينا دون دموع ..
***
حني ترى جثة يف �شارع ما
قل �إ َّنها ثمرة نا�ضجة
مل حتتمل �صرب ال�شجرة
حني ترى �شارع ًا مغلق ًا
ال تي� ْأ�س
ترجل من املركبة
رب
ري لأع َ
وقل يكفيني مم ٌّر �صغ ٌ
�إذا �صادفتك جنازة �شهي ٍد
ال تفك ْر ب�صغاره
ق ْل �سيكربون
ويحملون
راية البالد الثقيلة

ب��ن��ادق ال�����ص��ي��د ..وج���ه ج��دي��د لقمع االح��ت��ج��اج��ات
االجن ��رار اىل العن ��ف مهم ��ا كل ��ف االم ��ر
واليوم ونحن ندخ ��ل يف ال�شهر اخلام�س
تعددت و�س��ائل ا�س��تخدام العنف بحق املحتجني ال�س��لميني يف خمتلف املحافظات العراقية ما نتج عنها على انط�ل�اق االحتجاج ��ات والتظاهرات
�آالف اجلرحى ومئات ال�ش��هداء .غالبية اجلرحى وال�ش��هداء �س��قطوا بقنابل الغاز امل�س��يلة للدموع التي يف معظ ��م حمافظ ��ات البل ��د مل ن ��ر اي
ه�شمت ر�ؤو�سهم فيما كان الر�صا�ص احلي جزءا من القمع .اليوم ت�ستخدم قوات ال�سلطة و�سيلة جديدة تقرير حكوم ��ي او حتقيق امني يف �شتى
ان ��واع اخلروق ��ات الت ��ي تعر� ��ض له ��ا
لقمع املحتجني وهي بنادق ال�صيد حيث ُ�سجلت املئات من الإ�صابات يف مناطق الوجه والبطن.
املتظاه ��رون والن�شط ��اء ابت ��داء بالقن�ص
م ��ن اعل ��ى البناي ��ات احلكومي ��ة م ��رور ًا
بحرق املحتج�ي�ن يف النا�صرية والب�صرة
 عامر م�ؤيد
ال�شب ��اب بطريقة مبتكرة وه ��ي ا�ستخدام لل�شباب".
والت�صفية اجل�سدية لالعالمني والن�شطاء
بن ��ادق ال�صي ��د �ض ��د اج�ساده ��م العارية ،وا�ش ��ارت اىل ان "كل ه ��ذه اال�سالي ��ب وانتها ًء بحوادث الطعن اليومية".
ا�ستخدام هذه البن ��ادق ولد �سخرية عامة وا�ستخدام الك ��رات الزجاجية (الدعابل) التي مل تولد اال ا�ص ��رارا من قبل ال�شباب وختمت ها�شم حديثها قائلة ان "حكومة(
يف مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعية خا�صة والت ��ي ت�سبب ��ت بح ��وادث خط�ي�رة يف مواجه ��ة ه ��ذا القم ��ع ب�سلمي ��ة وع ��دم ت�صري ��ف االعم ��ال) مطالب ��ة بالتوق ��ف
م ��ع ا�ستم ��رار املحتجني يف اخلي ��ام رغم
ا�ستخ ��دام الر�صا� ��ص احل ��ي والهج ��وم
عليها من قبل ملثمني وغريها.
وت�س ��اءل كثريون هل �سيع ��ود املحتجون
اذا ا�ستخدم ��ت �ضده ��م بندقي ��ة ال�صيد؟،
فيم ��ا ا�ستغ ��رب �آخ ��رون ه ��ذه الط ��رق
الدكتاتورية التي يتم ا�ستخدامها من قبل
ال�سلطة.
ال�صحفية �سجى ها�ش ��م تقول يف حديثها
لـ(االحتجاج) انه "منذ انطالق تظاهرات
ت�شري ��ن وال�سلط ��ات واالجه ��زة االمني ��ة
توا�ص ��ل عملي ��ة ا�سته ��داف املتظاهري ��ن
العزل بالقناب ��ل والر�صا�ص احلي و�شتى
ان ��واع القم ��ع اليوم ��ي يف م ��لء �ساحات
االحتجاج".
وتابعت ان ��ه بعد ان "تعال ��ت وت�صاعدت
ا�ص ��وات اللج ��ان االممي ��ة والبعث ��ات
الدبلوما�سية خ�ل�ال الفرتة االخرية يقمع

والك�ش ��ف عن ا�سم ��اء من يق ��ف وراء هذا
القمع املمنهج لالحتجاجات منذ انطالقها
اىل اليوم"�.صور عدة انت�شرت يف مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي عن حاالت الإ�صابة
بطل ��ق بن ��ادق ال�صي ��د وبع�ضه ��ا ا�صاب ��ة
خط ��رة النه ��ا يف منطق ��ة الوج ��ه والعني
كذل ��ك .ورغ ��م ا�ستخدام بن ��ادق ال�صيد اال
ان �ضرب قنابل الغاز وا�ستخدام الذخرية
احلي ��ة م ��ن قبله ��م مل يتوق ��ف ب ��ل م�ستمر
وباالخ�ص يف منطقة �ساحة الوثبة.
مع ��ن ثام ��ر حمتج ونا�شط م ��دين يرى ان
ا�ستخدام بنادق ال�صيد هو �آخر ما و�صلت
الي ��ه ال�سلطة احلاكمة من قم ��ع وا�ستهتار

بحق املواطنني.
وب�ي�ن ان هذه ال�سلطة فقدت �شرعيتها منذ
الطلق ��ة االوىل الت ��ي ا�ستق ��رت يف ج�س ��د
مواط ��ن عراق ��ي طال ��ب بحق ��ه يف العي�ش
الرغيد.
وا�ش ��ار اىل ان "�أ�سالي ��ب العن ��ف ه ��ذه ال
تزي ��د املحتج�ي�ن �إال �إ�ص ��رارا للبق ��اء يف
�س ��وح االحتجاج حل�ي�ن حتقي ��ق املطالب
التي خرج الجلها ال�شعب".
وتاب ��ع ان "االحتجاجات م�ستمرة وال نية
للع ��ودة اال بتحقي ��ق املطال ��ب كاملة ولعل
ابرزها اختيار رئي�س وزراء وفق ال�صفات
التي �أعلنت عنها �ساحة التحرير".

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

يف ف�ض ��اء مواق ��ع التوا�ص ��ل انت�ش ��رت
تغري ��دات ع ��دة حي ��ال ا�ستخ ��دام بن ��ادق
ال�صي ��د و�سط ادان ��ة كبرية مل ��ا ح�صل مع
�سقوط الإ�صابات العديدة.
املدون ��ة وامل�شارك ��ة يف االحتجاج ��ات
االخرية جمان ��ة حمدان ت ��رى ان ال�سلطة
تعلم بفق ��دان �شرعيتها عرب قمع املحتجني
الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم.
وت�ضي ��ف حم ��دان لـ(االحتج ��اج) ان
"ا�ستخدام بنادق ال�صيد جتاه املحتجني
ي�ؤك ��د معرف ��ة ق ��وات ال�سلط ��ة بخ�س ��ارة
معركته ��ا �ضد �شعب خرج من اجل حتقيق
مطالبه".

