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محمد عالوي يلوح باالعتذار عن مهمة ت�شكيل الحكومة في حال ا�ستمرار العنف �ضد المتظاهرين

االتحاد الأوروبي ي�ستنكر قتل المحتجين في النجف ..وبال�سخارت غا�ضبة
 متابعة االحتجاج
ارتفع عدد �ضحايا هجوم على خميم للمتظاهرين
يف مدينة النجف �إىل � 11شخ�صا و 122جريحا
عق ��ب �أعم ��ال عن ��ف �شهدته ��ا �ساح ��ة اعت�ص ��ام
املحتجني.
وقال م�صدر يعمل يف م�ست�شفى ال�صدر التعليمي
يف النج ��ف� ،إن "غالبي ��ة القتل ��ى واجلرح ��ى
تعر�ض ��وا لإط�ل�اق الر�صا�ص و�إ�صاب ��ات بكرات
حديدية ،وطعن ب�سكاكني".
م ��ن جهت ��ه ا�ستنكر �سفري االحت ��اد الأوروبي يف
الع ��راق مارتن هوث ،اخلمي� ��س ،قتل املحتجني،
مطالب ًا بتحديد اجلناة وحما�سبتهم.

حاكم الزاملي عن �أحداث
النجف� :أفالم هوليودية
ميثلها الأمريكان
 متابعة االحتجاج
قال القيادي يف التيار ال�صدري حاكم
الزاملي� ،إن املقاطع املرئية التي وثقت
�سقوط �ضحايا وجرحى يف النجف �أم�س
أفالم هوليودية"� ،إذ ال
ب�أنها متثل وفق ًا لـ"� ٍ
ً
وجود ل�ضحايا ،وال ميكن القول �أ�سا�سا �إن
"القبعات الزرق" يحملون ال�سالح بوجه
املتظاهرين.
ور َّد الزاملي على ت�سا�ؤل خالل حوار متلفز
يف قناة العراقية تابعته (االحتجاج)،
يتعلق بتداول فيديوهات وثقت �سقوط
اعداد كبرية من ال�ضحايا واجلرحى وحرق
اخليام ،ليقاطع الزاملي مقدم الربنامج
بالقول �إنها "متثيل ،هنالك بارعون يف
التمثيل والدبلجة وتقف وراءهم �أمريكا!".
 ،و�أ�ضاف الزاملي �أن "البع�ض رمبا �أ�صيب
بجروح جراء املجموعات امل�سلحة ،لكن
�أن�صار التيار ال�صدري ال يحملون �أي
�سالح".
و�أثارت ت�صريحات الزاملي موجة من
ردود الأفعال الغا�ضبة على من�صات
التوا�صل االجتماعي ،و�أطلق مدونون
و�سم ًا حتت عنوان "غرد مثل حاكم" ،رد ًا
على ت�صريحاته التي اعتربت م�شاهد نقل
ال�ضحايا واجلرحى �إىل امل�ست�شفيات "�أفالماُ
هوليودية �أمريكية".

وق ��ال ه ��وث يف تدوين ��ة تابعته ��ا (االحتج ��اج)
ام� ��س اخلمي� ��س � ،إن "الرتهي ��ب والعن ��ف �ض ��د
املتظاهري ��ن عل ��ى ي ��د عنا�ص ��ر م�سلح ��ة ،والذي
ت�سب ��ب بوفي ��ات ليلة ام�س يف النج ��ف ،ام ٌر غري
مقبول".
و�أك ��د ه ��وث ان ��ه "الب ��د م ��ن حتدي ��د ا ُ
جلن ��اة
وحما�سبته ��م" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "ه ��ذه االفع ��ال
ال�شنيعة تخرب حتقيق اي تقدم �سيا�سي".
وتوال ��ت ردود الأفع ��ال الغا�ضب ��ة وامل�ستنك ��رة
لأح ��داث العنف التي �شهدتها مدينة النجف ،بعد
اقتحام �ساحة االعت�صام من قبل م�سلحني ،فيما
قال ��ت املمثل ��ة الأممي ��ة اخلا�صة جين�ي�ن هيني�س
بال�سخ ��ارت يف بي ��ان مقت�ض ��ب ،اطلع ��ت علي ��ه

(االحتج ��اج) ام� ��س اخلمي� ��س "ندي ��ن ب�ش ��دة
العن ��ف والع ��دد املرتف ��ع لل�ضحاي ��ا يف النج ��ف
الليلة املا�ضية ،ويجب �ضمان حماية املتظاهرين
ال�سلمي�ي�ن يف جميع الأوق ��ات ،ولي�س بعد فوات
الأوان".
م ��ن جانبه لوّ ح رئي�س جمل� ��س الوزراء املكلف،
حممد توفي ��ق عالوي ،اخلمي� ��س ،باالعتذار عن
مهم ��ة ت�شكي ��ل احلكومة ،معت�ب�ر ًا �أن ��ه لي�س من
الأخ�ل�اق القبول بت�صدر امل�شه ��د ،وت�س ّنم املهمة،
بينم ��ا يتع ّر� ��ض �أبنا�ؤنا ملا نعرف ��ه من ممار�سات
ُتدمي القلب وال�ضمري.
وفيما يلي ن�ص الكلمة الكامل:
"�شع َبن ��ا العراق � ّ�ي الكرمي� ،أبناءن ��ا وبناتِنا يف

�ساحات االحتجاج ،ال�سال ُم عليكم..
�روف �صعبة،
� ّإن م ��ا مي� � ّر به بل ُدن ��ا العزي ُز من ظ � ٍ
ّ
وحمن ��ةٍ تل� � ُد م�ش ��اكل �إ�ضافي ��ة ،ت�ستدع ��ي من ��ا
املكا�شفة والو�ضوح ،والت�آزر وا�ستدعاء ّ
كل جهدٍ
ممكن ،لأجل ال�سري باجتاه �صحيح.
�إن م ��ا ح ��دث م ��ن �أو�ض ��اع م�ؤ�سف ��ةٍ وم�ؤمل ��ة يف
اليومني الأخريين ،م� ّؤ�ش ٌر خطري على ما يحدث،
وما يمُ كن �أن يحدث ،من �سقوط �شهداء وجرحى
يف كل �س ��وح االحتج ��اج ،و�إن ه ��ذا الو�ض ��ع
لي�س مقب ��و ًال بامل� � ّرة ،و�أن َم ��ن يف ال�ساحات هم
�أبنا�ؤن ��ا ال�سلميّون ،الذي ��ن ي�ستح ّقون ّ
كل تقدير
واح�ت�رام ،وواجبنا خدمتهم و�سماعُ �صوتِهم ،ال
�أن يتع ّر�ضوا للقمع والت�ضييق.

�إن املمار�س ��ات هذه ت�ضعن ��ا يف زاويةٍ حرجة ،ال
يمُ ك ��ن حينها اال�ستمرار باملهم ��ة املوكلة �إلينا مع
ا�ستم ��رار م ��ا يتعر�ض له ال�شباب ،فل ��م ن� ِأت لهذه
املهمة الوطني ��ة �إ ّال من �أجل بناء ما تهدّم ،ولي�س
م ��ن الأخ�ل�اق القب ��ول بت�ص� �دّر امل�شه ��د ،وت�س ّنم
املهم ��ة ،بينم ��ا يتع ّر� ��ض �أبنا�ؤن ��ا مل ��ا نعرف ��ه من
ممار�سات ُتدمي القلب وال�ضمري .
�إن اح�ت�رام ال ��ر�أي وال ��ر�أي الآخ ��ر ه ��و �أه ��م ما
يجب �أن ن�سعى له يف ه ��ذه الفرتة ،وال �أخفيكم،
�أنن ��ي �شخ�صي� � ًا ال � ُ
أرف�ض �أن تتعر� ��ض �صورتي
ال�شخ�صية �إىل عالمة �أك� ��س يف ال�ساحات ،بقدر
رف�ضي وا�ستهجاين ووقويف التام �ضد مهاجمة
َم ��ن رفعوا ه ��ذه ال�ص ��ورة ،فاملواطن ح� � ّر كرمي
ب�إب ��داء ر�أي ��ه ،وواجبن ��ا ه ��و االرتق ��اء بخدمته
وحمايته واحرتامه.
�إن �أولوية احلكومة املقبلة ،وحتت البند الأول،
هو �إجراء حتقيقات جدية ب�ش�أن اخلروقات التي
تعر� ��ض له ��ا �أبنا�ؤنا ،من املتظاهري ��ن والقوات
الأمني ��ة ،وحما�سبة ّ
كل َمن يق ��ف وراءها ،كائن ًا
َم ��ن كان ،ولأيّ جه ��ةٍ انت�س ��ب ،فال ��د ُم العراق ��ي
ّ
خطن ��ا الأحم ��ر الوحي ��د ،الذي ال كرام ��ة لنا وال
احرتام �إن ّ
مت �سفكه �أمام �أعيننا.
�إنن ��ا وحت ��ى اللحظ ��ة احلرج ��ة التي من� � ّر بها،
مك ّلف ��ون ،وال منتل ��ك ال�صالح ّي ��ات ب�سب ��ب عدم
اكتم ��ال �إج ��راءات ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،وكل م ��ا
يهمن ��ا االن ه ��و العم ��ل م ��ن �أج ��ل ع ��دم انزالق
الأمور �إىل ما ال يُحمد عُقباه.
و�إنن ��ا �إذ ن�ؤك ��د �أنن ��ا ما�ض ��ون بالرتتيبات لأهم
مطالب �ساح ��ات االحتجاج ،وهي حتدي ُد موعد
لالنتخاب ��ات املبك ��رة ،ف�إنن ��ا نك� � ّر ُر ت�أكيدنا ب�أن
الدم العراقي ه ��و ّ
خطنا الأحمر ،و�أننا ما�ضون
مبحا�سب ��ة ّ
كل َم ��ن جت� � ّر�أ علي ��ه ،بتحقيق ��ات لن
ت�ستثني �أحد ًا".
ويف ال�سي ��اق نف�س ��ه حذر نائ ��ب رئي�س جمل�س
النواب ب�شري خليل احل ��داد ،من خطورة تفاقم
االو�ض ��اع يف النجف ،بعد الهجمات التي �ش ّنت
�أم� ��س عل ��ى املتظاهري ��ن والت ��ي راح �ضحيتها
الع�شرات بني قتيل وجريح.
وقال احلداد يف بيان تلقت (االحتجاج) ن�سخة
منه ،يوم ام�س اخلمي�س� ،إنه "نحذر من خطورة
تفاقم الأو�ضاع وما جرى من �أحداث م�ؤ�سفة يف
النجف نرف�ض ��ه ب�شدة ،وعلى احلكومة احلالية

حتمل م�س�ؤولياتها واتخاذ االجراءات العاجلة
و الكفيل ��ة حلماي ��ة املتظاهري ��ن ،وا�ستق ��رار
املحافظة".
وتاب ��ع" ،نع ��رب ع ��ن قلقن ��ا البال ��غ م ��ن �أحداث
حمافظ ��ة النجف بالأم� ��س و�سق ��وط الع�شرات
من ال�شه ��داء وال�ضحايا واجلرحى يف �ساحات
االعت�صام ،فيما ننتقد الأجهزة الأمنية واجلهات
امل�س�ؤول ��ة يف املحافظ ��ة لع ��دم �سيطرته ��ا على
الأو�ض ��اع العام ��ة وحدوث م�ش ��اكل و�صدامات
ب�ي�ن ح�ش ��ود املتظاهري ��ن وا�ستغ�ل�ال املند�سني
الفتعال �أزمة جديدة يف ال�شارع النجفي".
و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن ��ه "عل ��ى احلكوم ��ة احلالي ��ة
الإ�س ��راع ب�إج ��راء التداب�ي�ر الالزم ��ة وت�شكيل
خلي ��ة �أزم ��ة للوق ��وف عل ��ى تفا�صي ��ل احلادث
وحما�سبة اجلن ��اة واملت�سببني بتل ��ك الفو�ضى
وامل�شاكل".
وطالب احلداد املتظاهرين ال�سلميني يف النجف
وعم ��وم حمافظ ��ات الع ��راق بـ"احلف ��اظ عل ��ى
�سلمية التظاه ��ر والتعاون مع الق ��وات الأمنية
لت�أمني �ساحات االعت�صام واالحتجاجات ومنع
املند�س�ي�ن واملخرب�ي�ن م ��ن اخ�ت�راق �صفوفه ��م
لال�ستم ��رار يف املطالب ��ة باحلق ��وق امل�شروع ��ة
ب�شكل مدين ومتح�ضر".
م ��ن جهته ��ا طالب ��ت املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق
الإن�سان يف العراق ،ام�س اخلمي�س� 06 ،شباط،
 2020و�أد الفتن ��ة وعدم ا�ستخ ��دام العنف �ضد
املتظاهرين واحلفاظ على حياة املواطنني.
وقال ��ت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان له ��ا �إن ��ه "تب ��دي
املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق الإن�س ��ان يف العراق
قلقه ��ا الكب�ي�ر ب�ش� ��أن الأح ��داث احلا�صل ��ة يف
حمافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف م�س ��اء الأربع ��اء 5
�شب ��اط  ،2020وتدع ��و الأط ��راف كاف ��ة �إىل،
�ضبط النف�س واحلفاظ على �سلمية التظاهرات
واحلفاظ على ا�ستقرار وامن املدينة".
مطالب ًة "من اجلميع بو�أد الفتنة وعدم ا�ستخدام
العن ��ف واحلفاظ على حياة املواطنني ،وتنا�شد
الفعاليات املجتمعية والنخب و�شيوخ ووجهاء
الع�شائ ��ر يف املحافظ ��ة �إىل اتخ ��اذ موق ��ف م ��ن
منطلق الواجب الوطني والأخالقي والإن�ساين
لدعم وم�ساندة الأجهزة الأمنية لأخذ دورها يف
حماي ��ة املحافظ ��ة و�أبنائها وممتلكاته ��ا العامة
واخلا�صة".

بعد مجزرة النجف ..متظاهرون :اعتدنا على ذلك ،لكننا �أكثر ت�صميم ًا
 متابعة االحتجاج
�شيّع املتظاهرون املناه�ضون للحكومة
اخلمي�س �سبعة منهم قتلوا الأربعاء يف
ا�شتب ��اكات مع �أن�ص ��ار للزعيم ال�شيعي
مقت ��دى ال�ص ��در يف النج ��ف بجنوب ��ي
الع ��راق ،م�ؤكدي ��ن ت�صميمه ��م عل ��ى
موا�صل ��ة حراكهم االحتجاجي امل�ستمر
منذ بداية �أكتوبر.
وت�صدع ��ت �صف ��وف حرك ��ة االحتجاج
منذ �أن غري ال�صدر موقفه بعد �أن �شارك
�أن�ص ��اره من ��ذ البداي ��ة يف التظاهرات
املناه�ض ��ة للف�ساد ،لكن ��ه ان�سحب منها
الحقا.
و�أعل ��ن ال�صدري ��ون دعمه ��م لرئي� ��س
ال ��وزراء املكل ��ف حمم ��د ع�ل�اوي الذي
يحتاج لتويل مهامه ان حت�صل حكومته
على ثقة الربملان يف �أقل من �شهر.
ويرف� ��ض املتظاه ��رون املناه�ض ��ون
لل�سلطة ه ��ذا التكلي ��ف لأن عالوي كان
وزي ��ر ًا مرت�ي�ن يف م�ؤ�س�س ��ات النظ ��ام
ال ��ذي يري ��دون �إ�سقاط ��ه .ونظم ��وا
تظاه ��رات وخا�ضوا مواجهات �أ�سفرت
ح�ل�ال �أربع ��ة �أ�شه ��ر ع ��ن مقت ��ل قرابة
� 600شخ�ص ًا و�إ�صابة � 30ألف ًا بجروح
غالبيتهم من املتظاهرين.
وتبنى �أ�صحاب القبعات الزرق اقتحام
�ساح ��ة االحتج ��اج يف النج ��ف ،لك ��ن
ال�شرطة كذل ��ك متهمة بالتق�صري ب�سبب
عدم منع حدوث ال�صدامات.
وي�ؤك ��د املتظاهر حممد ،طالب هند�سة،
الذي يتظاه ��ر ب�شكل م�ستمر يف �ساحة

التحري ��ر يف بغ ��داد� ،أن ��ه "يف النجف
�سقطت الأقنعة".
وعلى مف�ت�رق الط ��رق الرم ��زي ،مركز
االحتج ��اج ،م ��ا زال ال�صدري ��ون
يحتفظ ��ون بنق ��اط تفتي� ��ش �أمني ��ة يف
املنطق ��ة املجاورة بع ��د �أن �أعلنوا حتى
وقت قري ��ب �أنهم م�س�ؤولون عن حماية
املتظاهرين� ،أمام ال�شرطة واجلماعات
امل�سلحة.
لكن بعد ما ح ��دث �أم�س يقول حممد �إن

ما يجري ب�ي�ن املتظاهرين وال�صدريني
�أ�شبه بحوار ال�صم.
و�أ�ض ��اف "�أخربن ��ا ال�صدري�ي�ن هنا �أنه
من املفرت�ض �أن ي�ؤمنوا املكان ورفاقنا
لكنهم ال ي�ستمعون �إلينا".
ويف النا�صرية ،وهي مدينة �أخرى يف
اجلنوب ،اعترب املتظاه ��ر عدنان ظافر
الذي يوا�صل احتجاجه منذ عدة �أ�شهر،
الهج ��وم ال ��ذي وق ��ع م�س ��اء الأربع ��اء
مبثاب ��ة ا�ستمرار منطق ��ي لأربعة �أ�شهر

م ��ن حم�ل�ات القم ��ع والتخوي ��ف التي
يق ��وم بها املهاجمون الذي ��ن مل ت�ستطع
الدولة حت ��ى الآن حتدي ��د هويتهم لكن
الأمم املتحدة و�صفتهم بـ"ملي�شيات".
ويف كرب�ل�اء  ،انطلق ��ت تظاهرة منددة
ب�أح ��داث النج ��ف الدامي ��ة وطال ��ب
املتظاه ��رون الق ��وات الأمني ��ة بحماية
�ساحات االحتجاج وح�صر ال�سالح بيد
الدولة.
و�أ�ضاف حمم ��د" :تعر�ض املتظاهرون

�إىل عمليات قتل بطلقات نارية وخطف
واغتي ��االت ،وتتعر� ��ض مع�سك ��رات
املتظاهري ��ن للهج ��وم يف و�ض ��ح
النه ��ار وحت ��ت �أع�ي�ن ق ��وات الأم ��ن..
الف�صائل امل�سلح ��ة تفعل ما تريد لإنهاء
االحتجاجات".
يف الديواني ��ة ،جنوب ��ا �أي�ض ��ا ،خرجت
تظاه ��رة طالبي ��ة مناه�ض ��ة لل�ص ��در
وه ��ادي العام ��ري �أح ��د كب ��ار قي ��ادات
احل�شد ال�شعبي املوايل لإيران .وهتف

امل�شاركون فيها" :ال مقتدى وال هادي..
تبقى حرة بالدي".
ويخ�ش ��ى املحتجون يف هذه املدينة �أن
يتك ��رر �سيناري ��و النجف حي ��ث هاجم
�أن�ص ��ار ال�صدر يف وقت مت�أخر من بعد
ظهر الأربعاء �ساحة االعت�صام الرئي�سة
للمتظاهري ��ن املناه�ض�ي�ن لل�سلط ��ة قبل
احتالله ��ا اخلمي� ��س ،والتمرك ��ز و�سط
�أنقا�ض اخلي ��ام التي �أحرقت يف الليل،
وفق ما وجده �صحفيون لوكالة فران�س
بر�س .لكن هذا العنف ال يقو�ض ت�صميم
املتظاهرين على ما يبدو.
ويف ميدان التحرير ،تقول طيبة طالبة
الإعدادي ��ة يف بغ ��داد وهي تل ��ف العلم
العراق ��ي ح ��ول كتفيه ��ا" :اعتدن ��ا على
ذل ��ك ،لكننا �أكرث ت�صميما من قبل ..كان
الط�ل�اب يخرج ��ون م ��رة يف الأ�سبوع
للتظاه ��رات والآن �أ�صبح ��ت ث�ل�اث
مرات".
ووع ��د ع�ل�اوي جمموعات م ��ن ممثلي
املحتج�ي�ن الذي ��ن التقى به ��م يف الأيام
الأخ�ي�رة باختي ��ار وزي ��ر �أو اثنني من
املتظاهري ��ن الذي ��ن يدين ��ون الف�س ��اد
واملح�سوبي ��ة يف العراق يف البلد الذي
ح ��ل يف املرتبة ال�ساد�س ��ة ع�شرة للدول
الأك�ث�ر ف�سادًا يف الع ��امل ح�سب منظمة
ال�شفافية الدولية.
لك ��ن �إىل �أن حت�ص ��ل حكومت ��ه عل ��ى
ثق ��ة الربمل ��ان ،ف�إن ع�ل�اوي غري خمول
باتخ ��اذ �أي ق ��رار ،وحكومة ع ��ادل عبد
امله ��دي امل�ستقيلة ما تزال امل�س�ؤولة عن
ت�صريف ال�ش�ؤون احلالية.
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بعد حترك الديوانية

�شبان الب�صرة يخرجون �إلى ال�شوارع" :يا علي اكعد للنجف ..ذبّحوا كل ال�شباب"
 متابعة االحتجاج
خ ��رج متظاه ��رو حمافظ ��ة الب�ص ��رة يف
�ساع ��ة مبك ��رة من فج ��ر ام� ��س اخلمي�س
منددي ��ن مب ��ا تعر� ��ض ل ��ه زمال�ؤه ��م يف
حمافظ ��ة النجف ،حي ��ث �أف ��ادت م�صادر
طبية و�صحفي ��ة مبقتل � 7شبان و�سقوط
ع�شرات اجلرحى ،يف الأحداث التي تلت
حماولة �أن�ص ��ار التيار ال�صدري الدخول
�إىل �ساح ��ة ال�صدرين ،مقر االحتجاج يف
املحافظة.
وانت�ش ��ر متظاهرو الب�ص ��رة يف �شوارع
املدين ��ة و�أطلقوا هتاف ��ات لإغاثة النجف
بعد الأحداث الأخرية ،منها "يا علي اكعد
للنجف ..ذبّحوا كل ال�شباب" و "يا �شعب
كوموا احموه ��ا ..جنف علي حركوها".
يف �إ�ش ��ارة �إىل �إق ��دام املجامي ��ع امل�سلحة
على حرق خيام املعت�صمني وقتل ال�شبان
و�إ�صابة �أكرث من �سبعني.
ويف وقت �سابق ،خرج متظاهرو حمافظة
الديواني ��ة يف م�س�ي�رة م�شابه ��ة م�ساند ًة
ل�ضحايا �أحداث �ساحة ال�صدرين.
ووثق النا�شط وامل�سعف النجفي ر�سول
ال�شرع ،م�شاهداته للحظة اقتحام وحرق
خي ��م االعت�ص ��ام يف حمافظ ��ة النج ��ف،
م�ؤك ��د ًا ا�ستخ ��دام �أكرث م ��ن � 8أنواع من
الأ�سلحة م ��ن قبل املهاجم�ي�ن ،فيما �أ�شار
�إىل �أن القوات الأمنية مبختلف �صنوفها
اكتفت بالتفرج.
وق ��ال ال�ش ��رع يف تدوين ��ة تابعته ��ا
(االحتج ��اج) �إن "امل�سلح�ي�ن �أك ��دوا
�أنه ��م �أنه ��وا ت�صفي ��ة اخليم م ��ن املند�سني
واملخرب�ي�ن ومنع ��وا ت�صوي ��ر م ��ا فعلوه"
�أدناه ن�ص ال�شهادة دون ت�صرف:
"الو�ضع بالنجف مثل ما �شفته بعيني
 حاولوا جماعة التيار ال�صدري الدخول�إىل �ساحة ال�صدرين من جهة �شارع الغدير
الع�ص ��ر� ،ص ��ار احت ��كاك وي املتظاهري ��ن
لي� ��ش م ��ا ادري جماع ��ة التي ��ار يكول ��ون
ط�شينا عليه ��م چكليت وهم ما قبلوا ندخل
لل�ساحة.
* كل �أه ��ل النج ��ف يعرف ��ون ان ال�ساح ��ة
مفتوح ��ة للجميع والكل يدخ ��ل الها بدون
ميتعر�ض الة اي متظاهر بكلمة او فعل.
 بعده ��ا امل�سلح�ي�ن حرك ��وا بع�ض اخليممن جه ��ة �شارع الغدير ،وحاولوا يدخلون

مبختل ��ف �أن ��واع اال�سلح ��ة (بي ك ��ي �سي،
ام  ،١٦م�سد�س ��ات� ،صوتي ��ات ،رم ��ان،
مولوتوف ،تواثي ،قامات و�سچاچني)
 �صار الليل انقطعت الكهرباء عن اخليم،وامل�سلح�ي�ن افرتوا من جهة �إعدادية املفيد
عدده ��م كل� ��ش چب�ي�ر والرم ��ي م ��ا توق ��ف
حلظ ��ة ،املتظاهري ��ن دافع ��وا ع ��ن نف�سهم
بالطابوك ومولوتوف.
 القوات الأمنية من تدخل �سريع و�سواتو�شرط ��ة وغريهم دورهم كان التفرج فقط
برغم عددهم الكبري جدا جدا.
 املتظاهري ��ن واملعت�صم�ي�ن حاول ��واي�س ��وون حائط �ص ��د ب�أج�ساده ��م العارية
والأعالم والهتافات ،ب�س للأ�سف متظاهر
�سلم ��ي ميك ��در يوكف بوجه ق ��وة مدججة
ب�أنواع الأ�سلحة هاي كلها.
�شوي ��ة �شوية ب ��دوا امل�سلح�ي�ن يتقدمونلداخل ال�ساحة ويحركون اخليم ويرمون،
ال�ساح ��ة كلها ظالم ،املف ��رزة مالتنا ت�شتت

و�سوين ��ا اكرث من مفرزة ب ��اي خيمة نلكي
بيها �شوية �ضوة.
 الر�صا� ��ص احل ��ي مبختل ��ف �أنواع ��هم�ستمر وما وكف وامل�صابني واجلرحى ما
انقطع ��وا عن املفرزة ،طلعن ��ا �شهيدين من
داخل املفرزة وثن�ي�ن ا�ست�شهدوا بطريقهم
للم�ست�شف ��ى ،ع ��دد اجلرح ��ى كل� ��ش جبري
وما اعرف �شك ��د الن جنا نرك�ض منا ومنا
ون�سع ��ف امل�صابني وحت ��ى عاجلنا بع�ض
امل�صابني من امل�سلحني والقوات الأمنية.
 بع�ض امل�سعفني تعر�ضوا لل�ضرب. فرغت ال�ساحة من املتظاهرين وحمد بقىبيها حاليا غري امل�سلحني ،بع�ض امل�صابني
انح�ص ��روا مين ��ه باخليم ��ة وا�ضطرين ��ا
نلب�سه ��م زي امل�سعفني حتى نكدر نطلعهم،
والإ�سعاف ب�صعوبة جانت تدخل.
 وراه ��ا امل�سعف�ي�ن طلع ��وا ب�سي ��اراتالإ�سع ��اف ،وبقين ��ا �آخ ��ر �ش ��ي خم� ��س
م�سعف�ي�ن طلعن ��ا ب�صعوب ��ة كل� ��ش جبرية

حوايل ال�ساعة بالت�سعة.
 املتظاهرين حاليا موجودين على �أطرافال�ساحة وخا�صة قرب جم�سرات م�ست�شفى
ال�صدر ،ومنت�صف �شارع الروان ،و�شارع
كلية الرتبية.
 حالي ��ا ال�ساحة متواجدين بيها �آخر �شيعفناها م�سلحني وقوات �أمنية فقط.
 امل�سلح�ي�ن يكول ��ون �صفيناه ��ا وطلعن ��ااملند�س�ي�ن واملخرب�ي�ن ،وب ��دو يفت�ش ��ون
اخليم ،وي�شتمون املتظاهرين واملعت�صمني
ب�أخالقه ��م و�أعرا�ضهم ،ما كدرت �أ�صورهم
الن ب�سرعة ياخذون املوبايل وكالوا ه�سة
�صفت وال�سلميني خلي يرجعون لل�ساحة.
 �سولف ��ت وي بع� ��ض امل�سلح�ي�ن وكدرتا�ش ��وف خلفي ��ات موبايله ��م �ص ��ور ال�سيد
ال�ص ��در ومقت ��دى ال�صدر� ،شي ��اب و�شباب
اغلبه ��م ملثم�ي�ن ومعكل�ي�ن وق ��وط ب ��دون
رب ��اط ،الرم ��ي م�ستم ��ر ومبا�ش ��ر عل ��ى
املتظاهرين.

 ال ��دم اللي راح اليوم من الطرفني كله دمعراقي و�شوكت ينتهي ما ادري
ال ��دم والقم ��ع الل ��ي �ص ��ار الي ��وم يتحمله
امل�سلحني والقوات الأمنية واملحافظ اللي
مث ��ل كل مرة كلهم يتفرج ��ون علينا واحنا
منوت".
�إال �أن م�ص ��ادر اخ ��رى حتدثت ع ��ن رواية
"الط ��رف الثال ��ث" .حي ��ث تناقل ��ت ع ��دة
ح�ساب ��ات بع�ضه ��ا مق ��رب م ��ن التي ��ار
ال�ص ��دري ،وح�ساب ��ات �أخ ��رى اتهام ��ات
ملجاميع م�سلح ��ة با�سته ��داف املتظاهرين
و�أن�صار التيار ال�صدري على حد �سواء.
و�أك ��د الناط ��ق الع�سك ��ري با�س ��م ف�صي ��ل
�سراي ��ا ال�س�ل�ام التاب ��ع للتي ��ار ال�ص ��دري
�صف ��اء التميمي ،اعتقال ع ��دد من املتهمني
ب�أح ��داث �ساح ��ة ال�صدري ��ن يف النج ��ف،
والت ��ي ت�سبب ��ت ب�سق ��وط الع�ش ��رات م ��ن
ال�ضحايا.
وق ��ال التميم ��ي �إن "القبع ��ات ال ��زرق هم

ت�شكي ��ل عراق ��ي وه ��م �أبن ��اء التظاه ��رات
وال�ساح ��ات ،و�إن غالبي ��ة امل�شارك�ي�ن يف
التظاه ��رات وغالبية ال�شهداء هم من ابناء
التيار ال�صدري".
وح ��ول �إمكانية الرتي ��ث يف حملة التيار
ال�صدري عل ��ى جتمعات املتظاهرين بعد
ا�شتباكات الأيام الثالثة االخرية ،و�أنباء
�سق ��وط �ضحاي ��ا ،ق ��ال التميم ��ي "نح ��ن
موج ��ودون يف ال�ساح ��ات ومهامنا الآن
هي فت ��ح الطرق ��ات واملدار� ��س وحماية
اجلامع ��ات و�إع ��ادة ال ��دوام ومن ��ع م ��ن
يحاول �أن مين ��ع الطلبة من الدوام ومن
يكرهه ��م عل ��ى ع ��دم ال ��دوام ،واالخ ��وة
يف القبع ��ات الزرقاء يقوم ��ون مب�ساندة
الق ��وات االمني ��ة لإع ��ادة فت ��ح الط ��رق
وامل�ؤ�س�س ��ات املغلقة ،لكنه ��م متظاهرون
و�سيبقون متظاهرين".
و�أ�ض ��اف "هن ��اك ت�صرف ��ات وا�ستف ��زاز
من ِق َبل بع� ��ض املجاميع لأن�ص ��ار التيار
ال�ص ��دري ،لكن الإ�س ��اءة لل�سي ��د ال�صدر
لي�س ��ت ال�سب ��ب يف ما ج ��رى تداوله من
م�شاهد مجُ ت ��ز�أة تزعم اعت ��داء �صدريني
على متظاهرين �أو طلبة".
ورد ًا عل ��ى بيان احتاد طلب ��ة بغداد الذي
اته ��م زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ب�إط�ل�اق
�أن�ص ��اره ل�ض ��رب املتظاهري ��ن م ��ن �أجل
فر� ��ض حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي رئي�س� � ًا
لل ��وزراء ،ت�ساءل التميم ��ي "هل عالوي
هو مر�ش ��ح ال�صدريني؟! �أب ��د ًا ،نحن هنا
حلماي ��ة املتظاهري ��ن ،ت�صدين ��ا ب�صدور
عاري ��ة وقدمن ��ا � 3شه ��داء يف حادث ��ة
اقتح ��ام ال�سنك واخلالين ،واليوم �أي�ضا
م�ستع ��دون لال�ستم ��رار بالت�ضحي ��ة من
�أج ��ل حماي ��ة التظاه ��رات ب ��ل و�إدامتها
ورفدها باملزيد من امل�شاركني ،لكن هناك
َم ��ن ا�ست ��اء رمب ��ا �أو اغتاظ م ��ن حملتنا
لإعادة احلياة �إىل املرافق اخلدمية وبد�أ
بافتعال هذه الأحداث".
وع�ّب�رّ "وزي ��ر ال�ص ��در" ع ��ن ارتياحه ملا
�شهدت ��ه �ساح ��ة ال�صدري ��ن يف النج ��ف،
الأربع ��اء ،رد ًا على تعلي ��ق لأحد متابعيه
ال ��ذي �أكد �أن الأمور حت ��ت ال�سيطرة يف
ال�ساحة.
ور َّد �صال ��ح حمم ��د العراق ��ي ،املع ��روف
بـ"وزير ال�صدر" ،على التعليق الذي �أفاد
"الآن مبا�شر -:من �ساحة ال�صدرين يف

النجف الأ�شرف وعودة احلياة الطبيعية
بعد طرد العنا�صر املند�سة واملخربة بني
�صفوف املتظاهرين ال�سلميني"؛ بالقول
" �شك ��ر ًا لل ��ه �إذ خل�صن ��ا م ��ن املند�سني
و�أكرمنا بالوطنيني".
يف الأثن ��اء نقلت وكالة الأنباء الفرن�سية
ع ��ن م�ص ��ادر طبي ��ة �سق ��وط  7قتلى على
الأق ��ل يف �أح ��داث �ساح ��ة ال�صدري ��ن
بالنج ��ف ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أن الإ�صاب ��ات
كان ��ت يف الر�أ� ��س وال�ص ��در .فيم ��ا ق ��ال
نقيب الأطباء يف النجف �إن �أكرث من 70
جريح ًا و�صلوا �إىل امل�ست�شفيات.
ووج ��ه احتاد طلب ��ة بغ ��داد ،ام�س االول
ّ
الأربع ��اء ،ر�سال ��ة �إىل زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�صدر� ،إثر ما قالوا �إنها
اعتداءات تعر�ض لها الطلبة املتظاهرون
�أم� ��س من قب ��ل �أن�صار التي ��ار ال�صدري،
مطالبني �إياه ب�سح ��ب "القبعات الزرق"
من �ساحة التحرير ب�شكل عاجل.
وذك ��ر بي ��ان الحت ��اد الطلب ��ة تلق ��ت
(االحتج ��اج) ن�سخ ��ة من ��ه " ..ال�سي ��د
مقت ��دى ال�ص ��در ،القبع ��ات ال ��زرق التي
جم ��دت ب�سلميته ��ا وادّعي ��ت �أن �سالحها
ال ��ورد ،حمل ��ت الع�ص ��ي وال�سكاك�ي�ن
واعت ��دت بال�ض ��رب على طلب ��ة �شرفاء مل
يخرج ��وا �إال لطلب الإ�ص�ل�اح الذي ترى
نف�سك راعي ��ه ،ب�إحدى تغريداتك �أ�سميت
نف�س ��ك بخ ��ادم ال�شعب ،هل هن ��اك خادم
ي�ض ��رب �شعب ��ه؟ ه ��ل هناك ثائ ��ر ي�ضرب
�أخت ��ه وبنت ��ه الطالبة العراقي ��ة ال ل�شيء
�س ��وى انه ��ا رف�ض ��ت تكلي ��ف مر�شحك ��م
ال�سيا�سي!".
و�أ�ضاف بيان احتاد الطلبة "الذي حدث
بالأم� ��س م ��ن �ض ��رب للط�ل�اب ب�أ�سل ��وب
ي ��وازي �أ�سالي ��ب البعث املج ��رم بتكميم
الأف ��واه ،قد �أ�ض ّر بتيارك ومقبوليته قبل
�أن ي�ض ��ر غ�ي�ره ممن مل تخيف ��ه ال نريان
القنا�صة وال قنابل الغاز".
وتاب ��ع البي ��ان خماطب ًا ال�ص ��در "ادّعيت
�أن ��ك نا�ص ��ح ،ولكنن ��ا ال نعتق ��د كط�ل�اب
�أن الن�ص ��ح يت ��م با�ستعم ��ال الع�ص ��ي
وال�سكاكني".
وختم بالقول "ال ميكن �إخالء م�س�ؤوليتك
املبا�شرة من خالل تغريدة �أو ملحة ،ال بد
من �سح ��ب القبعات الزرق م ��ن التحرير
الآن وفور ًا".

الحمالت التي �أطلقها المتظاهرون حققت نجاحا ملحوظا

االحتجاجات تنع�ش ال�صناعة المحلية والم�ستورد يتراجع
 عمار حميد
حقق ��ت احلم�ل�ات الت ��ي �أطلقه ��ا متظاه ��رون
عراقي ��ون م ��ن و�س ��ط �ساح ��ات االحتجاج ��ات
ال�شعبية وعرب مواقع التوا�صل االجتماعي لدعم
املنت ��ج الوطن ��ي ،جناحا ملحوظ ��ا جلهة حتويل
بو�صلة امل�ستهلك �إىل ما ينتج داخل البلد.
ا�ستهدفت احلم�ل�ات ال�شعبية ت�شجي ��ع �أ�صحاب
امل�صان ��ع الت ��ي تعطل ��ت وخ ّلف ��ت جيو�ش ��ا م ��ن
العاطل�ي�ن خالل ال�سن ��وات املا�ضية ،عل ��ى �إعادة
ت�شغيلها جمددا.
وبع ��د �أ�سابيع قليل ��ة من �إطالق ه ��ذه احلمالت،
متكنت بع�ض امل�صانع العراقية ،ال �سيما املنتجة
للألب ��ان وال�سل ��ع الغذائي ��ة والبال�ستيكي ��ة ،م ��ن
التج ��ار باملنتج ��ات املحلية عل ��ى ح�ساب
�إم ��داد ّ
الب�ضائ ��ع امل�ست ��وردة الت ��ي كان ��ت ُت�سيطر على
الأ�س ��واق املحلي ��ة قب ��ل احتجاج ��ات �أكتوب ��ر/
ت�شرين الأول.
وقال ��ت م�ص ��ادر يف وزارة التج ��ارة� ،إن "�أحدث
الأرقام ال�صادرة عن اجلم ��ارك العراقية �أظهرت
انخفا�ض ��ا ملحوظ ��ا يف ا�ست�ي�راد الب�ضائ ��ع يف
ال�شهرين املا�ضيني مقارنة بالأ�شهر ال�سابقة".
و�أرجع ��ت امل�ص ��ادر ،التي ف�ضلت ع ��دم الإف�صاح
ع ��ن هويته ��ا� ،سبب ذل ��ك �إىل "دع ��وات املقاطعة
للب�ضائ ��ع الإيرانية الت ��ي دعا �إليه ��ا املحتجون،
والت ��ي امتدت فيما بعد لتتح ��ول �إىل حملة لدعم

املنتج الوطني".
وت�ضي ��ف امل�ص ��ادر �أن ن�سب ��ة تراج ��ع اال�سترياد
غري مدققة حتى الآن ،لكن من خالل حركة املعابر
التجارية احلدودي ��ة للعراق مع دول اجلوار يف
�شه ��ري دي�سمرب/كان ��ون الأول ويناير/كان ��ون
الث ��اين املا�ضي�ي�ن ،يق ��در حج ��م الرتاج ��ع مب ��ا
ب�ي�ن  6و 8باملائ ��ة ،مقارن ��ة بنف� ��س ال�شهرين من
عام ��ي  2019و ،2018معت�ب�رة �أن ه ��ذا الهبوط
يف اال�ست�ي�راد ال يتعل ��ق بع ��ودة ن�ش ��اط بع� ��ض
القطاع ��ات املحلي ��ة فقط ،ب ��ل �إن التوت ��ر الأمني
الذي خيم على البالد كان له دور فيه.
وقال ��ت امل�ص ��ادر �إن الع ��راق �شهد ،من ��ذ انطالق
احلم�ل�ات ال�شعبي ��ة ،ع ��ودة �أكرث م ��ن  20منتج ًا
عراقي� � ًا (من القط ��اع اخلا�ص) ،كم ��ا �أن قطاعات
حكومي ��ة �أخ ��رى زادت م ��ن �إنتاجه ��ا م ��ن الغزل
والن�سيج والإ�سفنج والإ�سمنت واحلديد ال�صلب
واجللود واملعلبات الغذائية وغريها.
من جهت ��ه ،قال �صاحب م�صن ��ع الرنج�س للمواد
البال�ستيكي ��ة ،فرا�س الالم ��ي� ،إن "قطاع �صناعة
امل ��واد البال�ستيكية يف الع ��راق ي�شهد تقدم ًا غري
م�سب ��وق" ،مو�ضح� � ًا �أن �إنت ��اج بع� ��ض امل�صانع
العراقي ��ة رغ ��م �إمكانياتها الب�سيط ��ة بات يغطي
م�ساحة جي ��دة من حاجة ال�س ��وق حاليا ،مقارنة م�ستوى ج ��ودة �سلعه ��ا وطاقته ��ا الإنتاجية� ،إال العام ��ة لل�صناع ��ات املطاطي ��ة التابع ��ة ل ��وزارة
بالن�ص ��ف الأول م ��ن الع ��ام املا�ضي عل ��ى �سبيل بع ��د زي ��ادة �إقب ��ال العراقي�ي�ن على �ش ��راء املنتج ال�صناع ��ة العراقي ��ة ،ح�سام الغ ��راوي� ،إن معمل
املثال.
املحلي.
�إط ��ارات ال�سيارات يف بابل (�إطارات بابل) ،بعد
ولف ��ت الالمي �إىل �أن امل�صان ��ع العراقية مل ترفع ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ق ��ال مدي ��ر �إع�ل�ام ال�شركة توقف ��ه لع ��دة �سن ��وات نتيجة الظ ��روف الراهنة

و�أكد الغراوي تفوق �إطارات بابل على ال�صينية
والهندي ��ة والإيراني ��ة وزي ��ادة تناف�سيته ��ا مع
املنت ��ج الرتكي والكوري .و�أ�ض ��اف �أن الإقبال
عل ��ى �إط ��ارات باب ��ل يف الف�ت�رة ال�سابق ��ة كان
�ضعيف ��ا ،م ��ا �أدى �إىل امتالء املخ ��ازن وتوقف
امل�صن ��ع ع ��ن الإنت ��اج ،لكنه حت�س ��ن كثريا بعد
حم�ل�ات دع ��م املنت ��ج الوطن ��ي الت ��ي �أطلقه ��ا
نا�شط ��ون ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
و�ساحات التظاهر.
ومن جانبهم� ،أعرب مواطنون عن �أملهم ب�إعادة
ت�شغيله ��م يف امل�صان ��ع املهي� ��أة لالفتت ��اح� ،إذ
يرونها تتي ��ح �إمكانية ت�شغيل �أعداد ال ُي�ستهان
بها من الأيدي العاملة العراقية.
وق ��ال املواطن وعد احل�سني �إن "زيادة الطلب
على �ش ��راء املنتج املحلي �ساهم ��ت يف ت�شغيل
�أي ��دٍ عامل ��ة عراقية �ضع ��ف ما كان ��ت عليه قبل
احتجاج ��ات � 25أكتوب ��ر املا�ض ��ي" ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل �أن �أغل ��ب امل�صان ��ع ا�ستقطب ��ت عماال جددا
و�ضاعف ��ت �أوقات عملها م ��ن � 12إىل � 20ساعة
يومي ًا ل�سد حاجة ال�سوق.
بدوره ،قال �صاحب حمل لبيع املواد الغذائية،
�س ��امل ال�شيخل ��ي �إن "املواطن�ي�ن �أ�صبح ��وا
التي مير بها العراق وغزو الإطارات امل�ستوردة يف�ضل ��ون املنت ��ج املحلي حت ��ى و�إن كان رديء
الت ��ي ا�ستباحت الأ�سواق املحلية ،عاد �إىل العمل النوعي ��ة عل ��ى الأجنبي ،خ�صو�ص ��ا الإيراين،
جم ��دد ًا لإنتاج وت�سويق �إطارات ال�سيارات ،بعد تعب�ي�را ع ��ن رف�ضه ��م للتدخ�ل�ات الإيرانية يف
ال�ش�أن العراقي".
خ�ضوعها جلميع الفحو�صات املختربية.
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ماذا تعرف عن قوات "مكافحة ال�شغب"؟

لغة الر�صا�ص

 رحمة حجة

"مكافح ��ة ال�شغ ��ب" �أو "ال�شغ ��ب"
ه ��ذه الكلم ��ة الت ��ي تتك ��رر يف حديث
املتظاهري ��ن والن�شط ��اء العراقي�ي�ن
يف مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
موجه�ي�ن �أ�صاب ��ع االته ��ام له ��ا
دوم� � ًا بقت ��ل املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن،
بالر�صا� ��ص احلي والقناب ��ل امل�سيلة
للدموع.
وتظه ��ر ه ��ذه الق ��وات يف ال�ص ��ور
ومقاط ��ع الفيدي ��و تقف �أم ��ام وخلف
احلواجز الكونكريتية ،على اجل�سور
ويف ال�ش ��وارع امل�ؤدي ��ة ل�ساح ��ات
االعت�ص ��ام ،ت ��ارة �ساكن ��ة بانتظ ��ار
اق�ت�راب املتظاهري ��ن ،و�أخ ��رى يف
حالة هجوم.
ترت ��دي ه ��ذه القوات �أزي ��اء ع�سكرية
متنوعة ،ال ل ��ون يجمعها ،كما تتنوع
الأ�سلح ��ة الت ��ي ت�ستخدمه ��ا ،و�أي�ض ًا
ط ��رق التعام ��ل م ��ع املتظاهري ��ن ،ما
يدف ��ع للت�س ��ا�ؤل ،ه ��ل ه ��ذه الق ��وات
جميعه ��ا "مكافح ��ة �شغب"؟ م ��اذا عن
قطاع ��ات �أخ ��رى م�شاركة؟ مل ��ن تتبع؟
وما القوانني الناظمة لعملها؟
يقول �أ�ستاذ الأمن القومي يف جامعة
النهري ��ن ح�س�ي�ن ع�ل�اوي �إن ق ��وات
مكافح ��ة ال�شغب "هجين ��ة" ،ت�أ�س�ست
مطل ��ع احتجاج ��ات ع ��ام ،2011
وارتبط ��ت بالقائ ��د الع ��ام للق ��وات
امل�سلح ��ة ،يف حين ��ه ،وتتب ��ع �إداري� � ًا
ل ��وزارة الداخلية و�إىل ح ��د ما لقيادة
عملي ��ات بغ ��داد م ��ن حي ��ث التن�سيق
واال�ستخدام.
ويف ح�ي�ن تخ�ض ��ع ه ��ذه الق ��وات
ل ��وزارة الداخلية م ��ن ناحية مبدئية،
�إال �أن �أي بي ��ان ر�سم ��ي بخ�صو� ��ص
ذل ��ك ،مل يُن�ش ��ر ،ما يجع ��ل مرجعيتها
غ�ي�ر وا�ضحة ،بالتايل تتب ��ع مبا�شرة
لإدارة القائد العام للقوات امل�سلحة.
ومتتل ��ك ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب
"�أ�سلح ��ة تقليدي ��ة مث ��ل القناب ��ل
الدخاني ��ة والأ�سلح ��ة املطاطي ��ة
واله ��راوات والزجاج ��ات احلارق ��ة
بالإ�ضافة �إىل �سيارات خراطيم املياه
احلا ّرة �أو املعب�أة برذاذ الفلفل" يقول
ح�سني عالوي.
وكان للق ��وات دور �أ�سا�س ��ي يف قم ��ع
تظاه ��رات  2011و 2016و2018
والتظاه ��رات امل�ستمرة من ��ذ �أكتوبر
.2019
وي ��رى ع�ل�اوي �أن "م�شكل ��ة ه ��ذه
القوات عدم امتالكها مهارات اخلربة
واملدر�س ��ة التدريبي ��ة اخلا�ص ��ة وفق ًا
للمقايي� ��س العاملي ��ة الح�ت�رام حقوق

 قي�س ح�سن
الر�صا�ص الذي توجهونه ل�صدور ال�شباب العزل
بحجة اخراج املخ ��رب ،يوجه يف نف�س اللحظة
لكتب الفقه واالخالق والعقائد والعبادات
امل�ستحبة والواجبات املفرو�ضة ،التي تربر لكم
القتل.
كم ب ��ريء قتلتم وانت ��م تبحثون ع ��ن "املند�س"
و"املخرب"؟
هل ت�ستح ��ق دولتكم و�سلطتك ��م كل هذه الدماء
الربيئة؟ هل ت�ستح ��ق ان تذرف الجلها االمهات
قطرة دمع واحدة؟
انت ��م يف ال ��درك اال�سف ��ل م ��ن الف�ش ��ل وال�س ��وء
والقب ��ح وتفعل ��ون كل هذه اجلرائ ��م .ماذا كنتم
�ستفعلون لو انك ��م قدمتم للنا�س مدر�سة واحدة
جيدة؟ او حفظتم كرام ��ة البلد يف دقيقة واحدة
من  16عام؟
ب ��دل ان ت�شع ��روا بالع ��ار ه ��ا انت ��م تفتخ ��رون
بعاركم.
'
****

الإن�س ��ان والتعاط ��ي م ��ع التظاه ��ر
واالحتجاج".
�أم ��ا ز ّيه ��ا الع�سك ��ري ،يق ��ول عالوي
"لون ��ه �أ�س ��ود" .وي�ضي ��ف "تك ��ون
مالمح عنا�صرها غري وا�ضحة ب�سبب
ا�ستخدامهم الأقنعة القما�شية لإخفاء
وجوهه ��م وع ��دم ق ��درة اجلماع ��ات
االحتجاجي ��ة عل ��ى التع ��رف عليه ��م
خ�ل�ال ا�ستخ ��دام العن ��ف �أو العن ��ف
املفرط �ضدهم".
ما ه ��ي القوان�ي�ن �أو امل ��واد اخلا�صة
التي تنظم عمل قوات مكافحة ال�شغب
وتوجيهها؟ يجيب عالوي" :ال يوجد
نظام من�شور لعمل هذه القوات ولكن
ال ب� � ّد �أن تعم ��ل وفق� � ًا للموا�صف ��ات
الدولي ��ة لق ��وات مكافح ��ة ال�شغب �أو
حفظ النظام .وت�س ��ري عليها قوانني
امل�ؤ�س�س ��ة الأمني ��ة والع�سكري ��ة يف
الإدارة والتعاط ��ي والتعام ��ل م ��ع
ح ��االت انتهاكات حق ��وق الإن�سان �أو
الأنظم ��ة الداخلي ��ة للق ��وات الأمني ��ة
النافذة لتنظيم و�إدارة هذه القوات".
ويتاب ��ع" :ال يوجد �أي�ضا �إعالن حول
قائ ��د القوات لكنها تخ�ضع الآن للقائد
الع ��ام للق ��وات امل�سلحة وه ��و رئي�س
الوزراء".
حفظ القانون

يقول ح�سني عالوي �إن قوات مكافحة
ال�شغ ��ب توقفت عن العم ��ل مع انتهاء
موجة التظاه ��رات الأوىل بني  1و 9
�أكتوب ��ر املا�ضي ،احرتام� � ًا لأربعينية
احل�س�ي�ن ،كما مت ت�أجي ��ل التظاهرات
و�إعالن ا�ستئنافها ل ��ذات ال�سبب يوم
� 25أكتوبر.
ويف ف�ت�رة عم ��ل "مكافح ��ة ال�شغب"
( )9 1-ت�شري ��ن االول مل يتم الإعالن
عن ا�سم �أي قائد لها.
وقبل بدء موج ��ة التظاهرات الثانية،
مت الإع�ل�ان ع ��ن ت�شكي ��ل م ��ا يُ�سم ��ى
بـ"ق ��وات حفظ القان ��ون" و�أُعلن عرب
الإع�ل�ام الر�سمي عن تخري ��ج الدفعة
الأوىل م ��ن ق ��وات حف ��ظ النظ ��ام
وعنا�صره ��ا من ق ��وات تابعة لوزارة
الداخلية.
وح�س ��ب م ��ا ن�ش ��رت و�سائ ��ل �إع�ل�ام
عراقي ��ة� ،أعل ��ن �أن الدفع ��ة الأوىل
�ستنت�شر خ�ل�ال التظاهرات يف بغداد
وتكون "خط� � ًا �أول �أمام املتظاهرين،
ولن حتم ��ل �أي �سالح ث ��م تقف خلفها
ثان،
ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب كخ � ٍ�ط ٍ
وتل ��ك القوة دربت ب�ش ��كل مكثف على
حماي ��ة التظاه ��رات ومن ��ع انزالقها،
كما �سيتم تخريج دفعات �أخرى الحق ًا
ُتوزع على املحافظات للمهام ذاتها".
ويف � 14أكتوب ��ر � 2019أعل ��ن ع ��ن

ا�ستب ��دال ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب
بقوات "حفظ القانون".
وكان ت�أ�سي� ��س ه ��ذه الق ��وات الأوىل
م ��ن نوعه ��ا يف الب�ل�اد بق ��رار جمل�س
الأم ��ن الوطن ��ي يف الع ��راق ال ��ذي
تر�أ�س ��ه ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،و�أيّدت ��ه
جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع يف الربمل ��ان
العراق ��ي ،واعتربت ��ه "�إج ��را ًء مهم� � ًا
لت�شكيل قوة ع�سكرية نظامية تتعامل
م ��ع التظاه ��رات باح�ت�راف وحتمي
املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن وتتف ��ادى
ا�ستعمال القوة املفرطة معهم".
ون�ش ��رت م�ص ��ادر حكومي ��ة �أن مهمة
هذه القوات "حماية �أرواح املواطنني
واملمتل ��كات العام ��ة واخلا�صة ،وهي
بحج ��م فرق ��ة ع�سكري ��ة ،مكون ��ة م ��ن
منت�سبي ق ��وات الداخلية من مكافحة
ال�شغ ��ب و�شرط ��ة الط ��وارئ وال ��رد
ال�سري ��ع ول ��ن ت�ستقب ��ل متطوع�ي�ن
جدد .كما �سرتتب ��ط بوزارة الداخلية
ح�صري ًا".
وعلى �إثر ذل ��ك ،مت تعيني اللواء �سعد
خلف وه ��و �ضابط يف قوات ال�شرطة
االحتادية ،قائد ًا لهذه القوات والعميد
الركن مالك املالكي نائب ًا له.
ورغ ��م التطمين ��ات الت ��ي ُن�ش ��رت يف
و�سائ ��ل الإع�ل�ام حول ه ��ذه القوات،
ب�أنه ��ا �ستحم ��ي املتظاهري ��ن� ،إال �أن

العديد من الن�شطاء ت�شككوا منها.
و�أك ��د خل ��ف يف ت�صريح ��ات قب ��ل
يوم�ي�ن فقط على بدء املوج ��ة الثانية
م ��ن التظاه ��رات� ،أن "القطاع ��ات
الت ��ي ت�شكلت منها قي ��ادة قوات حفظ
القانون ،قدمية ومدرب ��ة �سابق ًا لكنها
كان ��ت يف �أماك ��ن خمتلف ��ة وحت ��ت
قيادات �أخرى".
وقال �إن "منت�سبي هذه القوات �أخذوا
دورات عدي ��دة يف فرن�س ��ا و�إيطاليا،
كم ��ا �أنهم مدربون جي ��د ًا وم�ستعدون
للتعام ��ل م ��ع املتظاهري ��ن وت�أم�ي�ن
�ساح ��ة التظاه ��ر وحف ��ظ املمتل ��كات
العامة واخلا�صة".
لكن ه ��ذه ال�صورة التي ب ��دت وردية
وزاهي ��ة يف اخلطاب ��ات احلكومي ��ة،
متزق ��ت يف الي ��وم الأول للتظاهرات
 25ت�شري ��ن االول ،مبزيد م ��ن القمع
والقتل مبختلف الو�سائل والأ�سلحة،
عدا ع ��ن حملة اخلط ��ف واالعتقاالت
الإدارية لع�شرات املتظاهرين.
وغياب الزي املوح ��د للقوات الأمنية
يف ميادين التظاهر جزء من امل�شكلة.
"فه ��ي ق ��وات هجين ��ة م ��ن قطاعات
خمتلفة لذلك ال يريد �أي طرف التنازل
ع ��ن زيه ،م ��ا يعك�س بال�ض ��رورة عدم
جتان�سها ،كما ال ت ��زال قيد التدريب"
يقول ح�سني عالوي.

ويتاب ��ع ع�ل�اوي حديث ��ه" :وقع ��ت
قوات مكافحة ال�شغب �ضحية لتم�سك
ال�سيا�سي بال�سلطة و�أ�صبحت حاجزا
ا�صطناعي ��ا �أك�ث�ر م ��ن كونه ��ا حامية
للمتظاهري ��ن .بالت ��ايل ،احليادي ��ة
ملكافح ��ة ال�شغ ��ب �أو حف ��ظ النظ ��ام
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وخ�صو�ص ًا يف
العراق� ،أمر �صعب جد ًا ،كما ال ميكنها
احلفاظ على �سلميتها �أو رف�ض �أوامر
القيادات ال�سيا�سية".
وخت ��م قائال" :ال�ضحايا م ��ن ال�شباب
ه ��م الأه ��م يف ه ��ذه الق�ص ��ة ،ب�سب ��ب
�س ��وء الإدارة واال�ستم ��رار باخلي ��ار
الع�سكري املدجّ ��ن بال�سالح والقنابل
الدخاني ��ة الت ��ي ح�ص ��دت �أرواح
ال�شه ��داء ،ومل يكل ��ف �أح ��د نف�س ��ه
م ��ن الرئا�س ��ات �أو الق ��وى الربملانية
للوق ��وف �أم ��ام �آل ��ة العن ��ف وت�صاعد
عنفها".
و�أم ��ام ا�ستم ��رار عملي ��ات القت ��ل،
تت�ص ��در املطالب ��ات احلقوقي ��ة
وال�شعبي ��ة يف حماكم ��ة املت�سب�ب�ن
بالقت ��ل وع ��دم االكتف ��اء ب�إعفائهم من
اخلدمة ،كما جرى يف نتائج التحقيق
الأويل ،حي ��ث كان �إعف ��اء القي ��ادات
�أب ��رز العقوبات .ومن ��ذ ذلك احلني مل
ت�ب�رز �أي جلان ر�سمي ��ة �أخرى كما مل
يتم الإعالن عن حماكمات.

� 15سن ��ة م ��ن اخل ��وف والرع ��ب عل ��ى االرواح
وعل ��ى البلد ب�سب ��ب االرهاب ال تع ��ادل اخلوف
واالمل الذي نعي�شه اليوم على يد (الدولة).
 4ا�شهر مل ترتك جرمية تطال االبرياء اال وجرت
ب�ب�رود وب�شاع ��ة .على ي ��د من؟ على ي ��د الدولة،
القات ��ل يحمل �س�ل�اح الدولة ،ويرك ��ب �سيارتها
ويقب�ض راتبها ثم ي�ستدير ليقتل ابناء بلده.
ع�شن ��ا معن ��ى ان تك ��ون هدفا لالره ��اب ونعي�ش
اليوم معنى ان تكون هدفا للدولة.
الدولة القاتلة اخطر مباليني املرات من االرهاب.
هذا �آخر ف�صول الفجيعة يف العراق.
****
ق ��وة االحتجاج ه ��ي يف �سلميته ،وم ��ن ي�ستغل
ال�سلمي ��ة ليقت ��ل ،ه ��ل فكر ،م ��اذا لو بدل ��ت هذه
االل ��وف م ��ن ال�شب ��اب م ��ن �شعاره ��ا وقالت طز
بال�سلمي ��ة؟ ه ��ل فكر القات ��ل بذلك؟ ه ��ل فكر ب�أن
النا� ��س ق ��د ت�ضط ��ر لذلك؟ ام ه ��و م�ستع ��د لقتل
�شعب كامل؟
ايه ��ا القتل ��ة ،ال ت�ستهينوا وت�سخ ��روا من �شعار
ال�سلمية فهو قوة ولي�س �ضعفا.
***
متحدثون ب�إ�سم الله!
وكف ك ��دام حط ��ام �سفين ��ة وكال ل�صاحبه هاي
ال�سفينة جان بيها واحد ظامل وقاتل والله عجل
ال ��ه ونهى حيات ��ه� .صاحبه كلة ،ه ��ذا ظلم� ،شنو
ذن ��ب الباقني ايل ما ي�ستحق ��ون العقوبة؟ حا�شا
لل ��ه .....بهل اثناء منل ��ة كر�صت هذا املعرت�ض،
رف ��ع رجله ودا� ��س على ك ��ورة النم ��ل وكتل كل
النمل � .صاحبه كلة .منلة وحدة كر�صتك وكتلت
كل النمل ،لي�ش؟ هذا مو ظلم؟.
لي�ش انطيت لنف�سك احلق ادو�س عل ع�ش وانت
حتجي ب�إ�سم احلق والعدل واالن�صاف؟

موجز �أنباء المدن الثائرة
النا�صرية

�صور "�شهداء" الح ّبوبي ترفع في ال�ساحة..
واعت�صام طالبي حتى "تحقيق المطالب"

و�سط كربالء ،فيما قاموا باالعتداء على املتظاهرين.
طالبي ��ة كب�ي�رة خرج ��ت يف م�س�ي�رة حا�ش ��دة مبدين ��ة
وقال �شهود عي ��ان �إن "جمهولني اقتحموا �ساحة الرتبية الب�صرة ،تنديد ًا باالعتداءات على املعت�صمني يف النجف
الت ��ي يتجم ��ع فيها متظاه ��رو كرب�ل�اء ،وقام ��وا ب�ضرب وبغداد ،واملحافظات الأخرى".
املتظاهرين واالعتداء عليهم لتفريقهم وف�ض اعت�صامهم ،وا�ض ��اف امل�ص ��در ان "الطلب ��ة رفع ��وا �شع ��ارات ت�ؤك ��د
ف�ضال عن حتطيم من�صة االعت�صام".
اال�ستم ��رار بالإ�ضراب عن ال ��دوام ،للحفاظ على ثورتهم
وتابع� ،أن "املتظاهرين طلبوا من املجهولني عدم الدخول ال�سلمي ��ة ،وح ��ث املواطن�ي�ن عل ��ى �إ�سن ��اد التظاه ��رات
�إىل ال�ساح ��ة واالن�سح ��اب منه ��ا ملنع وق ��وع ا�شتباك مع ال�شعبي ��ة ،و�ش ��ددوا عل ��ى انه ��م ل ��ن يرتاجع ��وا ع ��ن
املتظاهرين لكن دون جدوى".
مطالبهم".
واظه ��ر مقط ��ع مرئ ��ي م�ص ��ور ،اقتحام جمموع ��ة �ساحة
االعت�صام يف كربالء ،فيما قال �أحد املعلقني �إن "القبعات
• النجف
الزرق" هم من اقتحموا ال�ساحة.

�أعل ��ن طلب ��ة الإعدادي ��ة املركزي ��ة يف النا�صري ��ة ،اخلمي� ��س،
�إ�ضرابهم عن الدوام �أمام مدر�ستهم حتى حتقيق املطالب.
و�أف ��اد �أحد الطلب ��ة ملرا�سل (االحتج ��اج)� ،أن "طلبة االعدادية
املركزي ��ة �أعلن ��وا �إ�ضرابهم عن ال ��دوام �أمام بواب ��ة املدر�سة،
مطالب�ي�ن مبحا�سب ��ة قتل ��ة متظاه ��ري النا�صري ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن
حتقيق مطالب املتظاهرين ،وعدم املماطلة يف تنفيذها".
غ�صت بطلبة
�إىل ذل ��ك ذكر �شهود عيان ب� ��أن "�ساحة احلبوبي ّ
جامع ��ة ذي قار ،وذل ��ك بعد توافد ح�شود الطلب ��ة منذ �ساعات
ال�صب ��اح الأوىل �إىل ال�ساحة مل�سان ��دة املتظاهرين والوقوف
الب�صرة
�إىل جنبهم بعد �إ�ضرابهم عن الدوام".

م�سيرة احتجاجية تدخل �ساحة ال�صدرين
بعد ليلة "عنيفة"

�شه ��دت مدين ��ة النج ��ف ،اخلمي� ��س ،م�س�ي�رات حا�ش ��دة،
ح�شود طالبية تملأ ال�شوارع تنديداً بقمع للتندي ��د باح ��داث العن ��ف �ض ��د املتظاهرين الت ��ي حدثت
المحتجين
م�ساء االربعاء.
كربالء
خرجت جموع حا�ش ��دة من الطلبة املتظاهرين يف مدينة وق ��ال �شهود عي ��ان ام�س اخلمي� ��س ان "�ساحة ال�صدرين
بعد ليلة "دامية" في النجف ..اقتحام �ساحة
الب�ص ��رة ،اخلمي� ��س ،للتنديد بعملي ��ات القتل والرتهيب يف مدينة النج ��ف� ،شهدت م�سريات حا�شدة من االهايل،
االعت�صام في كربالء
امل�ستمرة �ضد املحتجني مبختلف املدن العراقية.
للتنديد بحمالت القتل والعن ��ف �ضد املتظاهرين ،والتي
اقتحم جمهولون ،ام�س اخلمي� ��س� ،ساحة اعت�صام (الرتبية) وق ��ال م�صدر لـ(االحتجاج) ام� ��س اخلمي�س �إن “جموع ًا راح �ضحيتها الع�شرات بني قتيل وجريح".

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR
العدد( )95ال�سنة االوىل  -اجلمعة (� )7شباط 2020
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يوميات �ساحة التحرير

ال �أح��د

حمزة عليوي

بغداد والنا�صرية تت�ضامنان مع النجف

�أ�صحاب القم�صان البي�ض يملأون ال�ساحات من جديد
 عامر م�ؤيد
يوا�صل طلبة العا�صمة بغداد وبقية
املحافظ ��ات اال�ستم ��رار باالحتجاج
م ��ن خ�ل�ال م�س�ي�رات متك ��ررة وال
تقت�صر على يوم واحد
فبع ��د م�س�ي�رة كب�ي�رة ي ��وم االح ��د
املا�ض ��ي والثالث ��اء ،ه ��ب الطلبة يف
م�س�ي�رة يوم ام�س لي�ؤك ��دوا رف�ضهم
ت�سمية حمم ��د توفيق عالوي رئي�سا
لل ��وزراء وكذل ��ك ا�ستن ��كار جم ��زرة
النجف.
التح�شي ��د ب ��د�أ من ��ذ لي ��ل الأربع ��اء
مب�س�ي�رة كب�ي�رة وبالفع ��ل مل يخيب
الط�ل�اب الظ ��ن فهبوا ب�أع ��داد كبرية
ملأوا �ساحة التحرير بها.
امل�شاركة كب�ي�رة للطالب يف امل�سرية
و�صل ��ت اىل �ساح ��ة التحرير ونددت
باالعت ��داءات الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى
املعت�صم�ي�ن فيه ��ا م ��ن جه ��ة وعل ��ى
جمزرة النجف من جهة اخرى.
حمتج ��ون ع ��دة �شارك ��وا الط�ل�اب
م�سريته ��م وباالخ� ��ص مم ��ن كان
معت�صم ��ا يف �ساح ��ة التحري ��ر حيث
ا�ستقبلوهم بالهتافات والورد.
هت ��اف الطلبة مطالبني ب�إبعاد كل من
له يد يف قمع االحتجاجات واي�صال كبرية.
ي�ستحقونه الن املتظاهرين ال�سلميني طالبات بغداد و�ضعن �شريطا ال�صقا يف بغداد اي�ضا ف ��ان م�سرية خرجت
الب�ل�اد اىل الو�ضع الذي تعي�شه االن وبني ان اخلروج به ��ذا "الكم الهائل يقمعون دون رادع او خوف"٠
عل ��ى افواهه ��ن يف ر�سال ��ة اىل عدم لي ��ل االعت ��داء عل ��ى �ساح ��ة النج ��ف
دون ا�ستثناء.
م ��ا ه ��و اال ت�أكي ��د عل ��ى ان الطلب ��ة وا�ش ��ار اىل ان "مطالبن ��ا كطلب ��ة ال التعبري عن حري ��ة الر�أي واالعتداء وطاف ��ت بنف ��ق ال�سع ��دون و�ساح ��ة
ويق ��ول زي ��د حبي ��ب طال ��ب يف م�ستم ��رون يف احل ��راك و�أنه ��م تختل ��ف كثريا عما ين ��ادي به من هم على من يطالب بحقوقه.
التحرير م�ستنكرة ما ح�صل.
اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة يف حديث ��ه يرف�ض ��ون كل االعت ��داءات الت ��ي يف �ساحة التحرير وبقية املحافظات الأع ��داد الن�سوية من الطالبات كانت والهتاف ��ات كان ��ت ب�أهمي ��ة التدخ ��ل
لـ(االحتجاج) ان االعالن الذي خرج ح�صلت على �ساحة النجف"٠
العراقية من ت�شكيل حكومة وطنية كب�ي�رة وتواج ��دن يف ال�ص ��ف االول ال ��دويل و�إيق ��اف اجلرائ ��م الت ��ي
م ��ن احتاد طلب ��ة بغداد ج ��اء متاخرا وتاب ��ع ان "احلكوم ��ة عليه ��ا تق ��دمي وتقدمي قتلة اخوتنا املتظاهرين اىل من م�سرية االحتجاج الطالبي لغاية ح�صلت بح ��ق املحتجني يف خمتلف
لك ��ن رغ ��م ذل ��ك ف ��ان الأع ��داد كان ��ت اجلن ��اة اىل الق�صا� ��ص ال ��ذي الق�ضاء".
الدخول اىل �ساحة التحرير.
املحافظات العراقية.

امل�س�ي�رة مل تقت�ص ��ر عل ��ى العا�صمة
بغداد فقط ب ��ل خرج املعت�صمون يف
�ساح ��ة احلبوب ��ي بالنا�صري ��ة اي�ضا
و�أعربوا عن م�ساندتهم للنجف.
حمتج ��و احلبوبي رفع ��وا �شعار ان
جميع املحافظات املنتف�ضة مت�ضامنة
مع ما ح�صل للمعت�صمني يف النجف
وراح �ضحيته �شهداء وجرحى.

ال �أحد ب�إمكانه �أن ي�سكت �صراخ املحتجني
الغا�ضبني جراء تدمري حياتهم ،يوما فيوما.
ت�أكدوا ال �أحد.
ميكن لهم �أن يتواروا قليال يف الأزقة املعتمة،
�أن يرووا حكاياتهم الناق�صة لظاللهم الباهتة
على اجلدران الهاربة من حولهم.
ميكن لهم حتى �أن يناموا �سكارى من الأمل.
ميكن لهم ...وميكن
لكن رغبتهم �ستعيدهم �إىل �أول امل�شوار
�إىل الفرحة الأوىل ،اللقاء الأول،
وقد تكون القبلة الأوىل
�سيعودون �إىل �أملهم
�سيعودون...
طوبى للغ�ضب ،طوبى للغا�ضبني.
طوبى للأمل ولو بعد حني.

الخيم الثقافية والفنية تزداد عدداً وجمهوراً

���س��ي��ن��م��ا ال����ث����ورة وم�������س���رح���ه���ا ..ف���ي ق��ل��ب ���س��اح��ة االح��ت��ج��اج

 ح�سام ال�سراي
اخلي ��م الت ��ي رافق ��ت اعت�ص ��ام املتظاهري ��ن يف
�ساحة التحري ��ر ،حتولت من جمرد حماولة لإدامة
االحتج ��اج والثب ��ات علي ��ه لأي ��ام و�أ�سابي ��ع� ،إىل
م�ساحة لإقام ��ة فعاليات ثقافي ��ة ومدنية بالتوازي
م ��ع الفعل ال�شعبي الأ�سا� ��س الذي يكمل يومه املئة
من ��ذ انطالق ��ة تظاه ��رات مطل ��ع �أكتوب ��ر (ت�شرين
الأول) املا�ضي.
خيمة "ج ��واد �سليم" من �أوائل اخلي ��م التي تبنت
الن�ش ��اط الثق ��ايف والفن ��ي وحت ��ى الفك ��ري يف
�ساحة التحري ��ر ،ندوات ونقا�شات ع ��ن الد�ستور،
وعرو� ��ض لكت ��ب مع حف�ل�ات مو�سيقي ��ة وغنائية،
تبعته ��ا خيم معت�صمني تن�ش ��ط بعر�ض الكتب على
طاوالت وبتنظيم بع�ض القراءات ال�شعرية.
بعده ��ا مب ��دة انطلق ��ت "خيم ��ة املو�سيق ��ى" الت ��ي
�أقام ��ت ع ��دد ًا م ��ن الأما�س ��ي� ،إذ ع ��ادت �إىل ذاك ��رة
الأغنية العراقي ��ة وا�ست�ضافت عازفني حتدثوا عن
جتاربه ��م مث ��ل املو�سيقاري ��ن علي ح�س ��ن و�سامي
ن�سي ��م ،وكان ��ت ،بحق ،منرب ًا �أ�ضف ��ى على ال�ساحة
طابع ًا خمتلف ًا.
ومن ث ��م توالت اخلي ��م ذات املنح ��ى الثقايف ،مثل
خيمة "جتمع ث ��ورة �أكتوبر الفكرية" التي تعر�ض
كتب� � ًا تتو�سطها �ص ��ور بع�ض �شه ��داء التظاهرات،
و"مكتبة �أكتوبر".
خيمت ��ان كانت ��ا الأك�ث�ر حيوي ��ة ،واح ��دة معني ��ة
بال�سينم ��ا والثاني ��ة بامل�س ��رح ،ف� ��أول م ��ا جتت ��از

احلاج ��ز الأمني املحيط ب�ساح ��ة التحرير من جهة
متثال ال�سعدون و�ساحة الن�صر ،تالقيك جمموعات
م ��ن امل�سرحيني وال�سينمائيني العراقيني يتبادلون
ال ��ر�أي ويخطط ��ون لفعالي ��ات �شب ��ه يومي ��ة يف
ال�ساحة.
ً
قدمت خيمة "�سينما الث ��ورة" عددا من الفعاليات،
منه ��ا عرو�ض �أفالم" :م�صور بغداد" لـ جمد حميد،
"احلياة معج ��زة" لل�سينمائي االيراين املعار�ض
�أم�ي�ر كو�ستوريت�س ��ا" ،فالدمي�ي�ر" و"مرجتل ��ة"
ليا�سر ك ��رمي" ،مي�سي بغداد" ل�سهي ��م عمر خليفة،
"ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة" لأمين ال�شط ��ري" ،كما كان
�أب ��ي" مل�سلم حبيب" ،الر�سال ��ة الأخرية" ملالك عبد
عل ��ي" ،عيد ميالد" للي ��ث دحام" ،الك ��رادة" للباقر
جعف ��ر" ،الأنفا� ��س الأخ�ي�رة" ملهن ��د ال�س ��وداين،
"�ساح ��ة التحري ��ر" حل�سام ناظم" ،قط ��ار" لنبيل
ج ��وي�" ،أح�ل�ام حت ��ت الأنقا� ��ض" ملحم ��د خلي ��ل،
"ح�س ��ن يف بالد العجائب" لعل ��ي كرمي" ،جاري
االت�ص ��ال" لبه ��اء الكاظم ��ي�" ،أكتيو" لعل ��ي نعمة
و�سواها.
م ��ع تق ��دمي ه ��ذه الأف�ل�ام� ،شه ��دت اخليم ��ة �أي�ض� � ًا
عق ��د ن ��دوات منه ��ا" :املخ ��رج ال�ش ��اب وم�ش ��كالت
الفيل ��م الأول" و"دور ال�سينم ��ا يف توثي ��ق حركة
االحتجاج".
يقول املخرج ال�سينمائي علي رحيم (�أحد امل�شرفني
عل ��ى "�سينما الث ��ورة")" :ما نقوم ب ��ه يف خيمتنا
تثقي ��ف وتوعي ��ة للجمه ��ور ،فهن ��اك من يق ��ول �إن
التظاهرات فيها مند�س ��ون وواجبنا عك�س �صورة

جميل ��ة عن ه ��ذه احلركة االحتجاجي ��ة التي قدمت
الكث�ي�ر م ��ن ال ��دم والت�ضحي ��ات ،فاجلمه ��ور الذي
ت ��راه يتاب ��ع فعالياتن ��ا ينتهي م ��ن م�شاهدة عر�ض
م�سرح ��ي ثم ي�أتي �إىل ال�سينم ��ا وبعدها ينتقل �إىل
املو�سيقى".
"م�ستمرون وعمرنا من عمر هذه الثورة ،وحتى
م ��ا بعده ��ا بتفعي ��ل وج ��ود ال�سينم ��ا يف ال�ش ��ارع
العراقي" ،هكذا يتح ��دث ،رحيم ،بثقة مطلقة وهو
يقف بني زمالئ ��ه الذين انتهوا من حت�ضريات يوم
جدي ��د ،بتهيئ ��ة �شا�ش ��ة العر� ��ض وترتي ��ب بع� ��ض
الكرا�س ��ي وا�ستقب ��ال �ضي ��وف بع�ضه ��م �أت ��ى م ��ن
خ ��ارج العراق لي�سهم يف هذا احل ��دث الكبري ،مثل
املخرجني با�سم حجار ووارث كوي�ش و�آخرين.
وانطوى املنهاج اليومي خليمة "م�سرح التحرير"
عل ��ى ا�ست�ضاف ��ة ا�س ��م م�سرحي جت ��ري حماورته
بب�ساط ��ة وم ��ن دون تكل ��ف (منه ��م ج ��واد الأ�سدي
وحمم ��ود �أب ��و العبا� ��س و�أحم ��د �شرج ��ي) ،وم ��ن
ث ��م عر�ض يق�ت�رب م ��ن ثيم ��ة االحتج ��اج احلايل،
�أم ��ا اجلمه ��ور فه ��و م ��ن القادم�ي�ن �إىل ال�ساحة �أو
املعت�صمني فيها.
وم ��ن ب�ي�ن العرو� ��ض امل�سرحي ��ة يف "التحري ��ر"،
"تقا�سي ��م عل ��ى احلي ��اة" جل ��واد الأ�س ��دي�" ،أيها
الرئي� ��س" لفنان�ي�ن م ��ن باب ��ل" ،دخ ��ان" لتحري ��ر
الأ�س ��دي" ،طقو� ��س التحرير" ملخل ��د را�سم" ،بطل
دم" ملحم ��د خ�ض�ي�ر" ،ك�ش كله ��م" لبا�س ��م الطيب،
"ن�صر وحترير" ملحمد مزهر" ،بوبجي" لإبراهيم

ج ��ري" ،امل�صحة" ليو�سف عب ��د الرحيم" ،نورمال
�سالين" لإمي ��ان الكبي�سي" ،بعد � 16سنة" حل�سني
عدي" ،جيل وجيل" لكرار چثري" ،جماجم فارغة"
حل�س ��ام املل ��ك" ،النب ��ذة" ملن�ي�ر را�ض ��ي العبودي،
و�سواها.
ت�ضاف �إليها ندوات وجل�سات م�صاحبة ،من قبيل:
"امل�س ��رح الث ��وري"" ،م�س ��رح م ��ا بع ��د الثورة"،
"امل�س ��رح وال�سو�ش ��ل ميدي ��ا"" ،ث ��ورة ت�شري ��ن
والتوثي ��ق الدرام ��ي"" ،ح ��االت و�أ�ش ��كال التنم ��ر

يف امل�س ��رح العراق ��ي"" ،دور الفن ��ان يف �ساح ��ات
االعت�صام".
�أما املخرج امل�سرحي حترير الأ�سدي ،ف�إنه و�إنْ قدم
ر�ؤي ��ة مقاربة ملا �أبداه زميله ال�سينمائي عن الدافع
واملعن ��ى الرئي�س لهذا االنبث ��اق الإبداعي يف خيم
االعت�صام ،ب�أنها "داللة عل ��ى �سلمية التظاهرات"،
لكن ��ه ي�شرح بطريق ��ة �أخرى بع� ��ض الأ�سباب التي
تدفع ��ه للتجمع يف ال�ساح ��ة بنحو يومي هو وعدد
م ��ن امل�سرحي�ي�ن العراقي�ي�ن ،جله ��م يف الغالب من

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ال�شب ��اب ،ومم ��ا ي ��راه �أن "الأنظم ��ة ال�سيا�سي ��ة
ال�سابق ��ة عمل ��ت عل ��ى ع�سك ��رة املجتم ��ع وتهمي�ش
دور الف ��ن والثقاف ��ة؛ ل ��ذا نرى �أن ث ��ورة ت�شرين ال
بد �أن ت�ستم ��ر حتى بعد حدوث التغيري ال�سيا�سي،
لأن هناك تر�سب ��ات اجتماعي ��ة و�سيا�سية وثقافية
داخ ��ل املجتمع العراقي حتت ��اج �إىل �إعادة هيكلتها
ب ��دء ًا من الإن�سان من خ�ل�ال عالقته بالفن والثقافة
وو�ص ��و ًال �إىل ع ��ودة قيم ��ة الفن ��ون ومكانته ��ا يف
املجتمع بخا�صة امل�سرح".

