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متظاهرو �ساحة التحرير يطالبون ب�إقالة احلكومة واالنتخابات املبكرة

حالة من ال�شلل ت�سيطر على مدن اجلنوب والو�سط �إثر يوم دموي
توا�صل توافد املتظاهرين اىل �ساحة التحرير
و�سط العا�صمة بغداد ،ام�س االربعاء ،فيما
ي�ستمر االعت�صام يف ال�ساحة للمطالبة باقالة
احلكومة وك�شف هوية قتلة املتظاهرين
وحماكمتهم واجراء انتخابات نيابية مبكرة
با�شراف دويل بعد تعديل قانون االنتخابات
وا�ستبدال مفو�ضية االنتخابات.
 متابعة  /االحتجاج
وق ��ال مرا�س ��ل �صحيف ��ة (االحتجاج)
ان �ساح ��ة التحري ��ر �شه ��دت� ،صب ��اح
ام�س االربع ��اء ،اقباال كبريا يف اعداد
املتظاهري ��ن خ�صو�ص� � ًا م ��ن الطلب ��ة
الذي ��ن اعلن ��وا ا�ستم ��رار الع�صي ��ان
املدين لال�سب ��وع احلايل ،الفتا اىل ان
"االو�ضاع طبيعية يف �ساحة التحرير
وكذل ��ك يف مبن ��ى املطع ��م الرتك ��ي
والذي يطل ��ق عليه املتظاهرون "جبل
اح ��د" حيث م ��ا ي ��زال حت ��ت �سيطرة
املعت�صمني".
فيما تو�سع ��ت رقعة االحتجاجات بعد
دخ ��ول �ساحات جدي ��دة لالعت�صامات
م ��ع ات�ساع عمليات قط ��ع الطرق التي
تركزت يف ذي قار والب�صرة وكربالء
والنج ��ف �أك�ث�ر م ��ن غريه ��ا ،و�شارك
�أع�ضاء نقابة املعلمني واحتاد العمال،
ام� ��س الأربع ��اء ،بالتظاه ��رات �إىل
جان ��ب ط�ل�اب اجلامع ��ات واملدار�س.
و�شه ��دت الزب�ي�ر و�أب ��و اخل�صي ��ب
والع�ش ��ار والتنوم ��ة و�أم ق�صر وفلكة
البحري ��ة تظاه ��رات وا�سع ��ة و�س ��ط
الب�ص ��رة ،تزامن ��ت م ��ع عملي ��ات قطع
طرق رئي�سة.
وت�ص ��درت املثن ��ى ،وعا�صمته ��ا
ال�سم ��اوة ،وذي ق ��ار امل�شه ��د ،حي ��ث
�سجل ��ت �إ�صاب ��ة الع�ش ��رات م ��ن

املتظاهرين بقناب ��ل الغاز والر�صا�ص
احلي مبواجهات مع الأمن العراقي.
و�أك ��د م�س� ��ؤول يف وزارة ال�صح ��ة،
وفاة متظاهر يدعى �سجاد عبد النبي،
مواليد عام  ،2001يف الب�صرة مت�أثر ًا
بجراح �أ�صيب بها �أول �أم�س ،بينما �أكد
ت�سجي ��ل دخول نحو  70متظاهر ًا �إىل
امل�ست�شفيات يف ذي قار واملثنى بفعل
املواجهات مع قوات الأمن �أي�ض ًا.
ويف حمافظة كرب�ل�اء ،وخالل ت�شييع
�أح ��د قتل ��ى التظاه ��رات ال ��ذي �سق ��ط
بر�صا� ��ص الأم ��ن ،الثالث ��اء ،جتم ��ع
املئات م ��ن املتظاهرين و�س ��ط املدينة
ورددوا �شع ��ارات مناوئ ��ة للحكومة،
ودعوا �إىل �إقالته ��ا وحما�سبة عنا�صر
الأمن الذين قتل ��وا املتظاهرين ،بينما
جتمع مئ ��ات من عنا�ص ��ر الأمن حول
�ساح ��ة التظاه ��ر ،وحاول ��وا تفري ��ق
املتظاهري ��ن بقناب ��ل الغ ��از والقنابل
الدخانية.
وقال �أح ��د النا�شطني يف بغداد حممد
الرفيعي" :ن�سع ��ى لأن يكون التظاهر
�سلمي� � ًا ،لكن الدول ��ة والأحزاب تر�سل
عنا�صره ��ا ل�ض ��رب الأم ��ن ليت ��م ال ��رد
علينا".
و�أ�ض ��اف "مت تخوينن ��ا واتهامن ��ا
ب�أنن ��ا نتلق ��ى الأم ��وال م ��ن �إ�سرائي ��ل
والإم ��ارات وال�سعودي ��ة ،لأننا �أطلقنا
حمل ��ة للم�ساع ��دة يف توف�ي�ر طع ��ام

و�أغطية للمتظاهرين".
�إىل ذل ��ك� ،أغلق ��ت املدار� ��س يف م ��دن
حمافظت ��ي ذي ق ��ار واملثن ��ى بينم ��ا
ا�ستمر الإ�ضراب يف الب�صرة والعمارة
والديواني ��ة والك ��وت واحلل ��ة ومدن
وحمافظ ��ات جنوبي ��ة �أخ ��رى ب�ش ��كل
�شبه متعرث خا�صة يف اجلامعات.
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د النا�ش ��ط امل ��دين يف
الب�صرة ماهر احلياين� ،أن "املحافظة

�أكرث من � 16ألف �إ�صابة خالل
املظاهرات بينها � 3آالف "�إعاقة"

تتج ��ه نحو �إعالن الع�صي ��ان املدين"،
مو�ضح ًا �أن "القمع احلكومي امل�ستمر
للمتظاهري ��ن ،و�إ�سق ��اط القتل ��ى
واجلرح ��ى ب�صفوفه ��م يومي� � ًا ،وعدم
اال�ستم ��اع ملطالبن ��ا ،يدفعن ��ا التخ ��اذ
خطوات ت�صعيدية".
و�أ�ض ��اف "تلقين ��ا وعود ًا م ��ن �شيوخ
ووجه ��اء املحافظ ��ة بدعمن ��ا لتنفي ��ذ
الع�صيان املدين ،كورقة �ضغط جديدة

نواج ��ه بها القمع الأمن ��ي" ،م�ؤكد ًا �أن
"احلكوم ��ة خ�سرت كل فر�صها بعدما
ا�ستم ��رت بالقمع بال ه ��وادة ،و�أراقت
الدم العراقي".
لوح رئي�س الوزراء عادل
يف املقاب ��لّ ،
عبد املهدي ،بت�صعيد جديد يف و�سائل
قم ��ع التظاه ��رات ،قائ�ل ً�ا �إن "النا� ��س
تريد الع ��ودة �إىل م�صاحلها ،والدولة
ال ميك ��ن �أن تبقى مكتوفة الأيدي �أمام

مثل هذه الأمور".
و�أك ��د عب ��د امله ��دي ،يف حديث ��ه �أم ��ام
�أع�ض ��اء جمل�س ال ��وزراء� ،أن "الدولة
حت ��ى الآن يف حالة دف ��اع وما يجري
يف الع ��راق فتنة كبرية" ،مقر ًا بوقوع
�أخط ��اء يف مل ��ف حق ��وق الإن�س ��ان
لك ��ن "هن ��اك اعتداء وقع عل ��ى النظام
وواجبنا حمايته".
م ��ن جه ��ة اخ ��رى تناقل ��ت وكاالت
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االنباء نب�أ ا�ست�شهاد متظاهرين اثنني
بالر�صا� ��ص احلي خالل مواجهات مع
قوات الأمن ام� ��س الأربعاء ،و�أ�شارت
امل�ص ��ادر �إىل �أن املتظاهري ��ن ُقت�ل�ا
بالر�صا� ��ص احل ��ي خ�ل�ال املواجهات
التي دارت عن ��د ج�سر الأحرار ،و�أدت
كذل ��ك �إىل �إ�صاب ��ة م ��ا ال يق ��ل ع ��ن 25
متظاه ��ر ًا بج ��روح بالر�صا�ص احلي
وقنابل الغاز امل�سيلة للدموع.

بعد مقتل �أكرث من  350متظاهرا ..متحدث الداخلية
يهدد� :سن�ستخدم القوة
بع ��د ان و�ص ��ل ع ��دد قتلى التظاه ��رات اىل
اك�ث�ر م ��ن  350و  16الف جري ��ح  ..خرج
علين ��ا املتح ��دث با�س ��م وزارة الداخلي ��ة
العمي ��د خال ��د املحن ��ا ،ام� ��س الأربع ��اء،
ليعل ��ن �أن الق ��وات الأمنية متكنت من جمع
البيان ��ات اخلا�ص ��ة باال�شخا�ص “العابثني
ومث�ي�ري ال�شغ ��ب” بوا�سط ��ة كام�ي�رات
املراقبة واملواطنني.
وا�ش ��ار املحن ��ا يف ت�صريح ��ات تابعته ��ا
(االحتجاج) ام� ��س االربعاء� ،إىل "�صدور
�أوام ��ر م�شددة للق ��وات الأمني ��ة ب�ضرورة
احلف ��اظ عل ��ى الأم ��وال العام ��ة واخلا�صة
وحماية املواطنني واملمتلكات".
و�أ�ض ��اف �أن "الق ��وات الأمني ��ة منت�ش ��رة

وما�سك ��ة لالر� ��ض وحتاول بط ��رق �سلمية
التعامل وعدم ا�ستخ ��دام القوة" ،مبين ًا �أن
“خي ��ار ا�ستخ ��دام القوة ه ��و مت�أخر جد ًا
حينم ��ا ال تنف ��ع �أي و�سيلة اخ ��رى ت�ضطر
الق ��وات الأمني ��ة ال�ستخ ��دام جتهيزاته ��ا
اخلا�ص ��ة بق�ضاي ��ا ف� ��ض ال�شغ ��ب” ،الفت� � ًا
�إىل "ا�ص ��دار �أوامر قب�ض بح ��ق املند�سني
ومث�ي�ري ال�شغ ��ب بع ��د عر� ��ض الوثائ ��ق
والبيانات وال�صور".
فيم ��ا �أو�ض ��ح قائ ��د العملي ��ات امل�شرتك ��ة
الفريق الركن عبدالأمري يار الله �أن القنابل
امل�ستخدم ��ة هي فقط ال�صوتية والدخانية،
وذل ��ك خالل الزي ��ارة التي قام ��ت بها جلنة
حقوق االن�سان يف الربملان.

نا�شط �أمريكي ين�صر متظاهري العراق بهذه الطريقة
تك�ش ��ف الإ�صاب ��ات الت ��ي يتعر�ض له ��ا املتظاهرون
يف الع ��راق عل ��ى �أي ��دي ق ��وى الأم ��ن خ�ل�ال ف�ضها
االعت�صام ��ات وامل�سريات ،عن وجه �آخر من املعاناة
الناجم ��ة ع ��ن ه ��ذه الأزم ��ة ،يف ظ ��ل غي ��اب �أي �أفق
حل ��ل �سيا�سي قريب .وبات ع ��دد كبري من املحتجني
امل�صاب�ي�ن يف ع ��داد ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة
لفقدانه ��م الق ��درة عل ��ى احلرك ��ة� ،أو لتعر�ضه ��م �إىل
�إعاق ��ات مزمنة �أخرى ،وفق ��ا لأرقام ر�سمية و�أخرى
ملنظمات خا�صة.
جت�سد ق�صة �سجاد ال�شاب العراقي الذي بات عاجزا
حت ��ى عن التنقل على كر�سي متحرك ،بعد �أن �أ�صيب

يف قدمه اليمنى بقنبلة غازية �أطلقتها قوات مكافحة
ال�شغ ��ب العراقي ��ة �أثن ��اء تفريقه ��ا املتظاهرين قرب
ج�س ��ر اجلمهورية ببغ ��داد ،يف � 25أكتوبر/ت�شرين
الأول املا�ضي ،معاناة هذه ال�شريحة� ،ضحية الأزمة
ال�سيا�سية التي تتخبط فيها البالد.
وت�ش�ي�ر الأرق ��ام الر�سمية �إىل �إح�ص ��اء �أكرث من 16
�ألف �إ�صابة خالل ف�ض ال�شرطة للمظاهرات ،بينها 3
�آالف حالة لأ�شخا�ص باتوا مدرجني على قائمة ذوي
االحتياج ��ات اخلا�صة لإ�صابته ��م ب�إعاقات خمتلفة
بينه ��ا احلركي ��ة ،وفق ��ا لآخ ��ر حتديث ��ات املنظم ��ات
واملرا�صد املخت�صة.

�أطل ��ق النا�ش ��ط االمريك ��ي ،ج ��ون
فيل�س ��ون ،ام� ��س االربع ��اء ،حتدي
"علب ��ة ال�ص ��ودا العراقية" لن�صرة
املتظاهري ��ن ،داعي ��ا منظم ��ة العفو
الدولية و"هيومن رايت�س ووت�ش"
للم�شاركة يف التحدي.
وقال فيل�سون يف من�شور له ام�س،
ان "قناب ��ل الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع
ه ��ي الطريق ��ة املف�ضل ��ة اجلدي ��دة
لقتل املدني�ي�ن يف العراق" ،م�ضيفا
"تخيل ان ت�ضربك ر�صا�صة بحجم
علبة ال�صودا."!..

وتاب ��ع "اذا احبب ��ت ان ت ��رى ق ��وة
االرادة الب�شري ��ة بوج ��ه الالعدال ��ة
انظ ��ر اىل ال�شب ��اب العراق ��ي الذي
خرج للتظاه ��ر ب�صورة �سلمية منذ
بداي ��ة ت�شري ��ن مطالب�ي�ن باحلقوق
والعدال ��ة ويف املقاب ��ل يواجهه ��م
النظام بالقتل باب�شع الطرق".
وحتدي "علبة ال�ص ��ودة العراقية"
او ""IraqiSodaChallenge#
ه ��و و�ض ��ع علب ��ة �ص ��ودة بحج ��م
القناب ��ل امل�سيل ��ة للدم ��وع ق ��رب
الر�أ� ��س والتقاط �ص ��ورة ون�شرها

على و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي
لتو�ضيح الفكرة ع ��ن حجم القنابل
الت ��ي يتعر�ض له ��ا املتظاهرون يف
الع ��راق والت ��ي غالب ��ا م ��ا ت�صي ��ب
اج�ساده ��م .وكان فيل�سون قد ظهر
يف مقط ��ع فيديو وه ��و يتجول يف
�ش ��وارع هولي ��وود حام�ل�ا العل ��م
العراق ��ي ،لتعري ��ف النا� ��س عل ��ى
التظاهرات التي جتري يف العراق
وم ��ا يقابلها م ��ن اعم ��ال عنف ادت
ل�سق ��وط العديد م ��ن ال�ضحايا بني
�صفوف املتظاهرين.
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الأمم المتحدة في العراق:
حرية التعبير يجب �أن ال ت�أتي
�أبد ًا بهذا الثمن

م�����ش��اه��دة ال��ل��ع��ب��ة ف���ي ���س��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر

متابعة :االحتجاج

 زهري اجلزائري

�صرح ��ت املمثل ��ة اخلا�صة للأمني العام ل�ل��أمم املتحدة يف العراق
"جين�ي�ن هيني�س بال�سخارت" الثالث ��اء �أثناء زيارتها م�ست�شفى
اجلمل ��ة الع�صبية يف بغ ��داد �أن" حرية التعبري يج ��ب �أن ال ت�أتي
�أبد ًا بهذا الثمن".
ون�شرت "بال�سخ ��ارت" بعد زيارتها م�ست�شف ��ى اجلملة الع�صبية
يف بغ ��داد عل ��ى موقع الأمم املتحدة يف الع ��راق اخلا�ص بالفي�س
بوك من�شور ًا قالت فيه " :قمت بزيارة م�ست�شفى اجلملة الع�صبية
يف بغداد حيث يقوم الكادر الطبي بعمل ا�ستثنائي يف ظل ظروف
غاية يف ال�صعوبة ،و�أعرب عن عميق �إحرتامي لهم".
و�أ�ضاف ��ت" �أنا يف غاية احلزن مل�شاهدة الإ�صابات املروّ عة ،حرية
التعبري يجب �أن ال ت�أتي �أبد ًا بهذا الثمن".
وب ��د�أت االحتجاجات مطلع ت�شري ��ن الأول املا�ضي ،وقتل خاللها
� 346شخ�ص� � ًا عل ��ى الأقل و�أ�صي ��ب � 15ألف� � ًا �آخرين بجروح،
وفق �إح�ص ��اء م�ستند �إىل �أرقام جلنة حق ��وق الإن�سان الربملانية،
ومفو�ضية حقوق الإن�سان ،وم�صادر طبية وحقوقية.
وطال ��ب املحتجون يف البداية بتح�س�ي�ن اخلدمات وت�أمني فر�ص
العم ��ل وحماربة الف�ساد ،قبل �أن ت�شم ��ل مطالبهم رحيل احلكومة
والنخبة ال�سيا�سية املتهمة بالف�ساد.
ويرف� ��ض رئي�س احلكومة عادل عب ��د املهدي اال�ستقالة ،وي�شرتط
�أن تتوافق القوى ال�سيا�سية �أو ًال على بديل له ،حمذر ًا من �أن عدم
وجود بديل "�سل�س و�سريع"� ،سيرتك م�صري العراق للمجهول.

اجلمه ��ور يف (�ساح ��ة التحري ��ر) متحف ��ز.
فهو معت�ص ��م يف �ساحة معرك ��ة و�سي�شاهد
عل ��ى �أربع �شا�ش ��ات كبرية معرك ��ة �أخرى.
عل ��ى (املعركة) الت ��ي �سي�شاهدها من خالل
ع ��امل �إفرتا�ض ��ي �سيبني ت�ص ��ورات الن�صر
�أو الهزمي ��ة يف معركت ��ه داخ ��ل ال�ساح ��ة.
كث�ي�ر م ��ن الرموز واملع ��اين تختف ��ي وراء
ه ��ذه اللعبة� .صديق كت ��ب يف الفي�س بوك:
ال حتمل ��وا اللعبة �أكرث م ��ن معانيها! كيف؟
اللعبة لي�ست لعب ��ة ،فهي حمولة معاين من
خارجه ��ا وهي م�شحون ��ة برم ��وز ووقائع
عالق ��ة به ��ا وم�شاهديه ��ا اجلال�س�ي�ن يف
ال�ساحة .والأمر متعل ��ق بطبيعة كرة القدم
عموم� � ًا وبطبيع ��ة الفريق�ي�ن وعالقتهم ��ا
و�أي�ض ًا بتوقيت اللعبة.
ك ��رة القدم ول ��دت يف �أج ��واء احلرب وهي
جت�سي ��د �سلم ��ي حلرب كال�سيكي ��ة ( هجوم
دف ��اع من ��اورة ) ..كل مف ��ردات احل ��رب
ت�ستع ��اد م ��ع كرة الق ��دم ،فبع ��د ن�صف قرن
من نهاية احلرب العاملية الثانية ا�ستعادت
�صحاف ��ة التابلوي ��د الربيطاني ��ة نف� ��س
املف ��ردات النازي ��ة لو�صف مب ��اراة حا�سمة

بني الفريق�ي�ن الربيطاين والأملاين .و�صف
هتل ��ر � Blitzkreegأي احل ��رب اخلاطف ��ة
كان املان�شي ��ت الرئي� ��س جلري ��دة (�ص ��ن) .
م ��ن طبيعة ك ��رة الق ��دم �أنها ترف ��ع التفاخر
بالوطنية اىل �أعلى الدرجات .الأعالم تر�سم
عل ��ى الوجوه وترف ��رف على امل�شجعني يف
ال�ساح ��ة �أو يف املقاه ��ي وعل ��ى واجه ��ات
لبي ��وت .الأنا�شيد التي متجد الذات ت�صدح
عالي� � ًا .املتظاهرون امل�شاه ��دون يف �ساحة

التحري ��ر مل يكتف ��وا بالأعالم� ،إمن ��ا �شدوا
ر�ؤو�سه ��م بع�صائب خ�ض ��راء بلون مالب�س
فريق( �أ�س ��ود الرافدين) .ال�شعور املتباهي
بال ��ذات اجلماعي ��ة يت�ضخ ��م يف مواجه ��ة
الآخر الذي ي�ص�ي�ر خ�صم ًا .ويت�ضخم �أكرث
حني تعاد للحا�ضر العداوات التاريخية.
اللعب ��ة ب�ي�ن بلدي ��ن هم ��ا �إي ��ران والع ��راق
وبينهما حدود طولها  ١٤٠٠كم  .واجلرية
ال حتم ��ل عالق ��ات الألف ��ة وحده ��ا فاحلرب

وج ��ه من وجوه العالق ��ة .مراقبة لعبة كرة
الق ��دم يف �ساح ��ة التحري ��ر حتم ��ل �ألف ًا من
املعاين والرموز .هذا اجلمهور الهائل الذي
تربع يف ال�ساح ��ة لرياقب حرب ًا(ودية) بني
دولتني خا�ضتا حرب ًا حقيقية ملدة � ٨سنوات
وكلفت ن�صف مليون قتيل وجريح .هل من
املعق ��ول �أن ه ��ذا املا�ضي م�ض ��ى كلي ًا ،وهل
تال�ش ��ت �شحن ��ات التعبئ ��ة والكراهي ��ة من
اجلانبني؟

حق� � ًا �إن احل�ش ��د املرتب ��ع يف ال�ساح ��ة
ب�أعماره ��م ال�شاب ��ة ب�ي�ن  ٢٥-١٥مل يع� ��ش
حرب� � ًا م�ض ��ى عليه ��ا ٣٠عام� � ًا ،لك ��ن الآباء
عا�شوها قاتلني �أو مقتولني .التاريخ يقول
ب� ��أن الأجي ��ال ل ��ن تن�سى م ��ا ح�ص ��ل للآباء
والأجداد� .إيران كانت حا�ضرة يف ال�ساحة
ب�صفته ��ا خ�صم ًا تاريخي� � ًا .ولكنها حا�ضرة
�أي�ض ��ا ب�صفته ��ا خ�صم� � ًا حا�ض ��ر ًا .ال�سلطة
الجت ��ر�ؤ عل ��ى الت�شخي� ��ص ف�سمتها (طرف
ثال ��ث) ،ت�سمي ��ة حتي ��ل �إىل الغمو�ض ،لكن
اجلمهور املتظاهر يعرف �أن الطرف الثالث
هو امللي�شي ��ات املوالية لإي ��ران ويعرف �أن
القنابل التي ت�سته ��دف �أج�ساد املتظاهرين
�إيراني ��ة ال�صن ��ع.ال يداه ��ن ه ��ذا اجلمهور
وال يخف ��ي .لذل ��ك كان هت ��اف (�أي ��ران بره
بره!) تردّد كثري ًا خ�ل�ال اللعبة وتردد �إ�سم
(�سليماين) م ��ع كل هدف عراقي يف املرمى
الإي ��راين .العق�ل�اء �أرادوا التفري ��ق ب�ي�ن
ال�شعب وال�سلطة وبني الفريق واحلكومة.
و بع ��د ي ��وم واحد م ��ن املباراة وم ��ع بداية
الإحتج ��اج يف �إي ��ران ظه ��ر بو�سرت ي�صور
متظاهري ��ن اثن�ي�ن يقف ��ان مع� � ًا �أحدهم ��ا
يلب�س العل ��م العراقي والآخ ��ر يلب�س العلم
الإيراين.

حكاية متظاهرة

�أ ٌّم عراقي��ة توق��د ن��ار ًا وتح�ض��ر زاد ًا  ..لإطع��ام متظاه��ري التحرير

 ما�س القي�سي
�شعب منكوب يع ��اين منذ عقود �أفلت،
من م ��رارة اجلوع واحلرم ��ان والقهر
وقل ��ة احليل ��ة .ح ��روب متعاقب ��ة ث ��م
ح�ص ��ار ث ��م نزاع ��ات داخلي ��ة لأ�سباب
ايديولوجي ��ة وعقائدي ��ة و�صراع ��ات
�سيا�سي ��ة خمتلف ��ة م ��ن هن ��ا وهن ��اك
وم ��ن كل الأط ��راف واحل ��دود ،ورغم

ذلك م ��ازال �شعبه كرمي ًا ،حمب� � ًا للآمل
واحلي ��اة ،و م�سان ��د ًا لبع�ض ��ه البع�ض
يف ظ ��ل الأزمات .لن ن�شعر با�ستغراب
�إنْ وجدن ��ا م ��ن يخ ��رج لقمته م ��ن فمه
ليطع ��م �أخي ��ه ،م ��ن ي�شارك ��ه الب�ؤ� ��س
وال�شقاء على ذات الأر�ض.
تنتظ ��م (�أ ّم عم ��ار) يومي� � ًا بوظيفته ��ا
التي بد�أت بالعمل فيها ،يف مقر �ساحة
التحري ��ر اجلماهريي ��ة ،حتدي ��د ًا فرع

التجهي ��زات الغذائي ��ة يف ق�س ��م الدعم
اللوج�ستي ملتظاهري االنتفا�ضة ،منذ
�أول �أيامها بقولها ":بد�أت بالقدوم اىل
هنا منذ ثالث �أيام الثورة ،من ال�سابعة
�صباح ًا حت ��ى الثالثة ظه ��ر ًا" .مهمتها
ه ��ي حت�ض�ي�ر �أح ��د �أن ��واع االطعم ��ة
لل�شب ��اب الثائ ��ر ،وعن اله ��دف من ذلك
تق ��ول� ":آتي يومي ًا ل�س ��د رمق ابنائي
هن ��ا ،و�إال َم ��ن �سيطعمه ��م ؟!" م�شرية

اىل �أن ال�شعب العراقي جائع!.
وجب ��ة غذائي ��ة جنوبية املن�ش� ��أ تدعى
(�س ّي ��اح) تق ��وم �أ ّم عم ��ار بتح�ضريه ��ا
عدة م ّرات ،وتوزعها على املتظاهرين
واملعت�صمني يف التحرير قائلة� ":أقوم
بتح�ضري ال�سي ��اح كما هو معلوم لدى
�أهلنا يف اجلن ��وب ،من الرز املطحون
مع الطحني ،ث ��م �أخبزه و�أقدمه للنا�س
هن ��ا" .وعن امل ��واد الالزم ��ة لتح�ضري

و�صناع ��ة ن ��وع اخلب ��ز الفري ��د ه ��ذا
تق ��ول ":ن�ستقب ��ل تربع ��ات م ��ن مواد
غذائي ��ة بالإ�ضافة اىل م ��ا يتوفر لدينا
ملوا�صل ��ة م� � ّد املتظاهري ��ن بالغ ��ذاء
ال�ل�ازم� ،إذ نر�سل ما يقارب  150قطعة
خبز �سياح لثوار ج�سر ال�سنك و�ساحة
اخل�ل�اين يومي ًا ،كذل ��ك ن ��زود �أبناءنا
املعت�صمني يف املطعم الرتكي".
�أم عراقي ��ة �أ�صيل ��ة لأبن ��اء يعمل ��ون

بوظائفه ��م ،بينم ��ا ه ��ي تواظ ��ب على
الق ��دوم اىل �ساحة االحتج ��اج ،لتلبي
حاج ��ة ابنائه ��ا م ��ن ال�شع ��ب العراقي
املنتف�ض ال�صامد وتقول بهذا ال�صدد":
كل ابناء العراق ه ��م ابنائي� .أنا مثلي
مث ��ل �أي مواط ��ن عراق ��ي مت�ض ��رر"
وتعق ��ب قائل ��ة ":ال�شع ��ب العراقي مل
ي�شه ��د يف حياته �سوى الظلم واجلور
وامل�أ�س ��اة ،فقد ق�ضينا عمرنا بني حرب

وح�صار وعمليات قتل و�إعدام ظاملة".
وت�ضيف مت�أ�سفة ويف عينها ملعة حزن
� ،أ ٌّم ق�سم ��ت احلي ��اة ظهره ��ا ،بينم ��ا
ه ��ي �أق�سمت بقلبها عل ��ى الت�ضامن مع
ابن ��اء وطنه ��ا بقوله ��ا ":رح ��ل حوت،
لي�أتي بد ًال عن ��ه مئة �ألف حوت! ،لي�س
هناك م ��ن يهتم لأمر الع ��راق وال�شعب
العراق ��ي!� ،سواء كان رئي�س� � ًا �أو نائب ًا
يف جمل�س الربملان".
�أم ��ا فيم ��ا يخ� ��ص مطال ��ب �أم عم ��ار
امل�شروع ��ة تق ��ول ":حت ��ى الآن مل تقم
احلكومة العراقية ب�إ�صدار قرار حازم
ينهي ه ��ذه الفو�ضى م ��ن �إجرام وقتل
و�سرق ��ة" تخت ��م حديثه ��ا مت�سائل ��ة":
مل ��اذا مل يتوق ��ف هذا الدم ��ار؟! وقد مر
على ه ��ذه االحداث ما يق ��ارب �شهرين
و�أكرث .ال�شعب العراقي ال يريد �سوى
حقه امل�سلوب ،هل يعقل �أن يكون هناك
موظف براتب يع ��ادل خم�سة ا�ضعاف
راتب غريه؟!" .م�ؤكدة على �أن الواقع
املعي�شي يف العراق ظامل بامتياز.
حكاي ��ة من حكاي ��ات �ألف نه ��ار وليلة
تق�صها �شهرزاد
البغدادية ال�شهرية ،ال ّ
ل�شهري ��ار ،ب ��ل نق�صها نح ��ن ابناء هذا
الوطن من قل ��ب �ساحة التحرير للعامل
ب�أ�س ��ره ،ق�ص� ��ص �أبطالن ��ا ،ثوارن ��ا
واملرابط�ي�ن معهم م ��ن �أخوته ��م ابناء
جلدته ��م يف طري ��ق ا�س�ت�رداد الكرامة
واحلري ��ة ،الت ��ي ال�ش ��ك يف كونه ��ا
�ست�صب ��ح يوم ًا �أ�ساطري تتغنى وتفخر
بها �أجيالنا القادمة.

العدد( )25ال�سنة االوىل  -اخلمي�س ( )28ت�شرين الثاين 2019
Email: info@almadapaper.net

ثورة ترشين

http://www.almadapaper.net

عد�سة :حممود ر�ؤوف

يوميات االحتجاج ير�صدها � :سعدون حم�سن �ضمد
الو�ضع مبحيط ال�ساحات:
حافظ القا�ضي ،الوثبة،
الطريان .م�ساء الثالثاء
 ،2019-11-26من ال�ساعة 5:00
�إىل ال�ساعة 7:30
 .١دخل ��ت الي ��وم ع�ب�ر �ش ��ارع اب ��ي ن�ؤا�س،
وكان الو�ض ��ع طبيعي� � ًا في ��ه و�ص ��و ًال �إىل
ج�س ��ر اجلمهوري ��ة ،ث ��م انتقل ��ت �إىل �ساحة
التحري ��ر ومل يك ��ن فيها ما يلف ��ت النظر غري
زيادة ملحوظة يف الأعداد رمبا ب�سبب لعبة
املنتخب العراقي ،واحلر�ص على م�شاهدتها
يف ال�ساحة.
 .٢كان ��ت وجهت ��ي الأ�سا�سي ��ة ه ��ي ج�س ��ر
الأحرار ولذلك توجهت �إليه نزو ًال من ج�سر
ال�سن ��ك ث ��م عرب �ش ��ارع الر�شي ��د ومن حلظة
جت ��اوزي لل�سن ��ك الحظ ��ت ك�ث�رة ال�شب ��اب
الذاهبني �إىل الأحرار والعائدين منه .وعند
و�ص ��ويل احلاج ��ز ال ��ذي عند جام ��ع ال�سيد
�سلط ��ان وجدته مفتوح ًا مب ��ا ي�سمح مبرور
عج�ل�ات التكت ��ك ،وق ��د تركت ��ه م�س ��اء �أم�س
مغلق� � ًا ب�شكل كام ��ل .ثم لفت نظ ��ري �أن عدد
املحتج�ي�ن كب�ي�ر اليوم ،وه ��م ينت�شرون يف
حميط ال�ساحة وعلى اجل�سر وعند احلاجز
االمام ��ي ،والعدد يقرتب م ��ن �ضعف ما كان
موجود ًا م�ساء �أم�س .ورمبا �سي�ستمر العدد
بالزي ��ادة يف الأي ��ام املقبل ��ة ،فقد ب ��د�أ املكان
يتحول �إىل مركز للأحداث.
 .٣كان اال�ضط ��راب يف املحي ��ط ي ��دل عل ��ى
ح�ص ��ول احتكاك قريب وفع ًال تبني �إنه كذلك
و�إن قنبلت�ي�ن كانت ��ا قد �سقطتا قب ��ل �أقل من
�ساع ��ة من و�ص ��ويل �أي تقريب� � ًا يف ال�ساعة
الرابع ��ة والن�ص ��ف .وق ��د �أث ��ار ا�ستغراب ��ي
عن ��د و�ص ��ويل م�شاه ��دة اثنني م ��ن املعاقني
عل ��ى كرا� � ٍ�س متحرك ��ة يغ ��ادران ب�سرعة مع
املغادرين ب�سبب الغاز.
 .٤عن ��د م ��روري باجت ��اه �ساح ��ة الوثب ��ة،
وجدت �أن احلاجز املوجود يف نهاية حافظ
القا�ض ��ي مفتوح� � ًا �أي�ض� � ًا ،ومبق ��دار ي�سمح
مب ��رور عجل ��ة تكت ��ك .ويف �ساح ��ة الوثب ��ة
كان الو�ض ��ع طبيعي ًا وال وج ��ود لأي ح�شود
يف ال�ساح ��ة ،كم ��ا �أن الطري ��ق يف �ش ��ارع
اجلمهوري ��ة مفت ��وح و�ص ��و ًال �إىل �ساح ��ة
اخلالين وال وجود لأي قطوعات.
اقرتابي من الر�شيد حذرين طفل ال يتجاوز ب ،وه ��و يعتق ��د ب� ��أن املكافح ��ة يف طريقها
 .٥ع ��دت �إىل �ساحة حافظ القا�ضي من زقاق عم ��ره اخلم�سة ع�ش ��ر �سن ��ة وكان مقب ًال من القتح ��ام املكان .وفع�ل ً�ا كان الدخ ��ان خانقاً
يرب ��ط ب�ي�ن اجلمهوري ��ة والر�شي ��د ،وعن ��د ال�ش ��ارع م ��ن �إكمال طريق ��ي لأن الغاز خانق عندم ��ا دخلت وال �أعرف مل ��اذا ،فلم ابتعد عن

�شهود عيان :مكافحة ال�شغب تقتل المدنيين
وتحرق المباني في كربالء
 متابعة االحتجاج
�أف ��اد �شه ��ود عي ��ان �أن ق ��وات مكافحة
ال�شغ ��ب احلكومي ��ة يف مدين ��ة
كرب�ل�اء تطل ��ق الر�صا� ��ص احلي على
املتظاهرين مات�سب ��ب ب�سقوط قتيلني
وع�شرات اجلرحى ،فيما �أ�ضافوا �أنها
تقوم بح ��رق املباين وبع� ��ض و�سائل
النقل.
وقال نا�شط م ��دين ّ
ف�ضل عدم الك�شف
ع ��ن ا�سمه حفاظ� � ًا على �سالمت ��ه� ،إن"

قوات مكافحة ال�شغب تطلق الر�صا�ص
احل ��ي عل ��ى املدني�ي�ن امل ��ا ّرة ب�صورة
مبا�شرة ف�ض ًال عن املتظاهرين".
و�أ�ض ��اف �أن" ج ��اري ال�شاب "حممد
ح�س ��ن دحلو� ��س ال�سع ��دي" موالي ��د
 2002ال ��ذي �أغلق حمل ��ه عائد ًا ملنزله
ُقت ��ل ب�صورة مبا�شرة م ��ن قبل عن�صر
مكافح ��ة ال�شغب ال ��ذي كان يف و�ضع
�إط�ل�اق الر�صا� ��ص ،و�س ��دد بندقيت ��ه
�إىل ر�أ�س ��ه �أم ��ام ناظ ��ري و�أطلق عليه
و�أرداه �شهيد ًا".

وب�ّي�نّ �أن" �أي �إن�س ��ان ي�س�ي�ر يف
ال�شارع يُ�ستهدف م ��ن هذه القوات
ب�صورة مبا�شرة".
ه ��ذا ورافق النا�ش ��ط املذكور جثة
جاره ال�شاب الذي قتل الثالثاء 26
ت�شري ��ن الثاين بر�صا� ��ص مكافحة
ال�شغب احلكومية.
و�أف ��اد �شاهد �آخر ّ
ف�ض ��ل �أي�ض ًا عدم
الك�ش ��ف ع ��ن ا�سم ��ه حفاظ� � ًا عل ��ى
�سالمت ��ه ل ��رووداو �إن" مايح�ص ��ل
يف كرب�ل�اء ه ��و �إج ��رام مبعن ��ى
الكلم ��ة ،فالق ��وات الأمني ��ة تقت ��ل
املا ّرة ب�صورة مبا�شرة وحترق �أي
و�سيلة نقل تتواجد قربها .
و�أ�ضاف �أن" قوات مكافحة ال�شغب
يف كربالء قامت بحرق بناية قرب
ج�سر ال�ضريبة �أمام مر�آى وم�سمع
اجلميع ويف و�ضح النهار ،ليتهموا
املتظاهري ��ن بهذا الفع ��ل التخريبي
امل�ش�ي�ن ،فه ��م ميتلك ��ون قناب ��ل
املولوتوف احلارقة".
وق ��ال� :إنه ��م" اليفرق ��وا ب�ي�ن رجل
وام ��ر�أة فق ��د قام ��وا ب�ض ��رب فتاة
�شابة و�أوقعوها �أر�ضا �أمام النا�س،
فهم بفعله ��م هذا ي�أجج ��ون املوقف
ويثريون غ�ضب ال�شارع الكربالئي
املحافظ"

مـــعـــكـــم

ن ��اداين رج ��ل �ستين ��ي كن ��ت ق ��د التقيت ��ه
�سابق ��ا بنف�س املكان ،وق ��دم يل نف�سه حينها
باعتباره متظاه ��ر ًا ال يغادر املكان �إال قلي ًال.
الي ��وم حر�ص عل ��ى تزويدي ب�ص ��ور لقنابل
غ ��از م�سي ��ل للدم ��وع يعتق ��د ب�أنها م ��ن نوع
مل ي�شاه ��ده �سابق� � ًا ،ثم �سرن ��ا �سويا باجتاه
التحري ��ر وتبني من خ�ل�ال احلديث الطويل
الذي تبادلناه �أن ��ه ال يتظاهر وحده ،بل هو
و�أبن ��ا�ؤه واحفاده ،و�أن �أح ��د �أبنائه م�صاب
يف فخ ��ذه �إ�صابة بليغة وهو يتماثل لل�شفاء
ب�صورة بطيئة.
 .٧من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن �أ�سبوع مل �أذه ��ب باجتاه
�ساح ��ة الط�ي�ران وجم�س ��ر حمم ��د القا�س ��م،
فاجته ��ت الي ��وم �إىل هن ��اك ،وكن ��ت �أتوق ��ع
ب ��ان ال�ش ��ارع بعد �ساح ��ة الطريان ع ��اد �إىل
طبيعته ،لكن تبني �أن خيام االعت�صام مل تزل
موجودة ،فقد �أح�صيت �سبعة منها من�صوبة
عل ��ى اجلانب الأمي ��ن بالن�سبة ملن يدخل من
املج�س ��ر باجتاه الط�ي�ران  ،اخلي ��م جميعها
متار� ��س الفعالي ��ات امل�ألوف ��ة يف �ساح ��ة
التحرير من توزيع الطعام و�إطالق االغاين
واالنا�شيد .كم ��ا �أن طابور الداخلني باجتاه
التحري ��ر مل ي ��زل موج ��ود ًا ،ولك ��ن باع ��داد
لي�س ��ت كث�ي�رة .وعل ��ى الطريق كان ��ت هناك
نقطتان لل�شرطة بغر�ض التفتي�ش �أحدهما مل
تكن متار�س دورها .وعموما نقاط التفتي�ش
ال متار�س دورها ب�شكل جاد.
 .٨بع ��د جول ��ة طويل ��ة يف التحري ��ر ،قررت
الع ��ودة �إىل �ساح ��ة الوثب ��ة فوج ��دت �أن
الو�ض ��ع مل ي ��زل طبيعي� � ًا عن ��د اخل�ل�اين
باجتاهها ،وعلى خالف م�س ��اء �أم�س بنف�س
الوق ��ت كان الطريق مفتوح ًا �أمام ال�سيارات
وال توجد �إط ��ارت حمرتقة .وعندما و�صلت
الوثب ��ة ،وج ��دت �أن املحتج�ي�ن اخ ��ذوا
يتجمع ��ون ويجمعون االط ��ارات للمبا�شرة
بقط ��ع الطري ��ق باجت ��اه �س ��وق ال�شورجة.
و�أنا اراق ��ب الو�ضع �سمعت �أحد اال�شخا�ص
ي�ست�ص ��رخ املوجودي ��ن يف ال�ساحة من �أحد
ال�شرفات املوجودة تقريب� � ًا بالطابق الرابع
بعم ��ارة تقع عل ��ى اجلانب االي�س ��ر بالن�سبة
مل ��ن يتجه �إىل �سوق ال�شورج ��ة ،ويقول ب�أن
حريق� � ًا �ش ��ب يف �أ�سف ��ل البناي ��ة ،لك ��ن ومن
طبيع ��ة ت�صرف ��ات ال�شباب مم ��ن دخلوا �إىل
العم ��ارة مل يتب�ي�ن �أن حريقا ق ��د حدث فعال،
�أو �أن احلريق �صغري ومتت ال�سيطرة عليه،
املكان مبا يجعل �سماع �صوت اطالق القنبلة وعموم ًا مل يكن هناك �أي احتكاك يف املنطقة
غري ممكن.
عندما ا�ستنجد هذا ال�شخ�ص ،فقد كنت واقفا
 .٦يف طري ��ق عودت ��ي �إىل �ش ��ارع الر�شي ��د تقريب ًا يف مدخل العمارة.

 غالب ال�شابندر

الطرف الثالث

�أ�سطورة الطرف الثالث مل تعد تنطلي على الوعي  ،وعي الثورة،
وعي احل ��راك  ،جماهري احلراك العظيم ومعه ��م كل ابناء ال�شعب
اجلري ��ح يطرحون �س�ؤا ًال حمرج ًا على حكومة عادل عبد املهدي ..
من هو الطرف الثالث ؟
هل من املعقول �أن يبالغ هذا الطرف اللعني بحرق املمتلكات العامة
وميعن يف قتل املتظاهرين ال�سلميني واحلكومة حكومة ( القمع )
غري قادرة على متييز واكت�شاف هذا الطرف ( اجلني )؟!
هل من املعقول هذا الطرف اخلفي الو�سوا�س اخلنا�س ي�ستع�صي
اكت�شافه على كامراتكم وعيونكم ومرا�صدكم ؟
�إن ��ه ذات ال�س�ؤال ال ��ذي طاملا طرحته اجلماهري عن لغز ( القنا�ص)
ال�سح ��ري ،كان القنا� ��ص يرتب� ��ص ر�ؤو�س و�ص ��دور املتظاهرين
لي�صوب ر�صا�صه الغادر اىل ال�ضحية الربيئة ب�سهولة .
لك ��ن القنا� ��ص كان يرتب ��ع ب ��كل اريحية وراح ��ة على قم ��ة املطعم
الرتكي وكان يروح ويغدو بحرية و�سال�سة وامان !!
�إنه ذات الطرف الثالث  ..واخلفي علينا واملعلوم لدى (حكومتنا)
العجيبة !!
****

�شعاراتنا �أكرب من عقولهم
ً
وطنا !
نريد
�إذن هن ��اك وط ��ن �ضائع  ،وكان يبدو وطن� � ًا يف الظاهر  ،ولكنه يف
حقيق ��ة الأمر ال يع ��دو �أن يكون قطعة �أر� ��ض يتناهبها ( الأغراب )
بكل خرياتها وزهوها وتاريخها !
امل�س�ؤولون الكبار ال يدركون عمق و�أ�صالة هذا ال�شعار ( العجيب)
 ،وال�سب ��ب �أن تهالكه ��م على املغامن الغريزي ��ة الهابطة حتول دون
�إدراكهم لهذا ال�شعار وكل ال�شعارات النظيفة التي حملها ويحملها
�شباب ثورة ت�شرين .
�ش ��اب بعم ��ر � 16سنة يهتف من الأعماق (نري ��د وطن ًا ) فيما زعماء
ورم ��وز م ��ا ي�سم ��ى بالعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة يبحث ��ون ع ��ن �صفق ��ات
اقت�صادي ��ة ح ��رام يف زحم ��ة ال ��دم امل ��راق يف بغ ��داد والنا�صرية
وكربالء ..
نري ��د وطن� � ًا  ..لك ��ن عراقن ��ا �أ�صب ��ح �أمريكي� � ًا ورو�سي� � ًا وايرانياً
و�سعودي ًا وتركي ًا .
ولكننا عراقيون ونريد وطنا ً.
يف �شعار الفت ال نريد وطن ًا للبيع !
�أتعلمون من هو ( البائع) ؟
�أها الطغمة احلاكمة وقبة الربملان وقادة الأحزاب الكارتونية .
ومن هو امل�شرتي ؟
اجلواب يعرفه اجلميع ..
وماهو الثمن ؟
دم!!

موجز �أنباء المدن الثائرة
• الديوانية والمثنى
تجدد االحتجاجات و�إغالق
طرق وانت�شار �أمني كثيف
�شه ��دت حمافظت ��ا الديواني ��ة واملثن ��ى يف

الغا�ضب�ي�ن قام ��وا باغ�ل�اق ع ��دة ط ��رق و�سط
املدين ��ة؛ احتجاجا على ع ��دم حتقيق مطالبهم
امل�شروعة”.
وق ��د �أ�ض ��رم حمتج ��ون الن�ي�ران يف �إطارات
ال�سيارات ،و�أغلقوا �شوارع وطرقات،

ال�ساع ��ات الأوىل م ��ن �صباح �أم� ��س الأربعاء • ،الب�صرة

تظاهرات احتجاجية يف خمتلف املناطق �ضد
الف�ساد و�سوء اخلدمات.
وق ��ال �شه ��ود عي ��ان “ال ي ��زال اجل�س ��ر الذي
يربط الديوانية مبحافظ ��ة النجف ،مغلق ًا من
قب ��ل املحتج�ي�ن الغا�ضبني كما قطع ��وا طريق ًا
يربط املحافظة باحللة”.
وقط ��ع املتظاه ��رون يف الديواني ��ة ،طرق� � ًا
رئي�س ��ة داخ ��ل املحافظ ��ة �إ�ضاف ��ة اىل اغ�ل�اق
لدوائ ��ر حكومية ف�ض ًال عن خ ��روج تظاهرات
مناطق �أخرى� .إما يف حمافظة املثنى فقد ذكر
مرا�سلنا �أن “املتظاهرين بد�أوا يتجمعون يف
تقاط ��ع الرتبية بال�سماوة و�سط انت�شار �أمني
كثيف”.

متظاهرون يغلقون الطرق
بتوابيت �ضحايا االحتجاجات”

�أغل ��ق متظاه ��رون� ،صب ��اح �أم� ��س الأربع ��اء،
�سل�سل ��ة طرق يف حمافظة الب�صرة؛ احتجاج ًا
على ع ��دم حتقيق مطالبهم امللعنة منذ ما يزيد
من  54يوم ًا.
وق ��ال مرا�سل االحتج ��اج يف � ،إن " حمتجني
قام ��وا� ،صب ��اح �أم� ��س ،ب�إغ�ل�اق طري ��ق (ابي
اخل�صي ��ب – الف ��او) بتوابي ��ت رمزي ��ة لقتلى
التظاه ��رات” .كم ��ا قط ��ع املحتج ��ون طري ��ق
(خ ��ور الزب�ي�ر – ام ق�ص ��ر) ومنع ��وا و�صول
موظفي ال�شركات واملوانئ اىل �أماكن عملهم.
• كربالء
كذل ��ك قطع املتظاه ��رون طرق� � ًا يف الزبري من
تقاطع �ساحة ال�شهيد ماهر ثويني امل�ؤدية اىل
محتجون يغلقون طرق ًا و�سط
طريق النا�صرية ومنطق ��ة الربج�سية ومفرق
المحافظة
ال�شعيبة.
وكان ��ت وت�ي�رة االحتجاجي ��ة ال�شعبي ��ة ق ��د
عاد املتظاهرون �إىل �شوارع حمافظة كربالء ،ت�صاع ��دت يف الب�ص ��رة حيث �شه ��دت املدينة تنفي ��ذ ًا للإ�ضراب العام .بح�سب مقاطع فيديو امل�ؤ�س�سات احلكومية ،عدا اخلدمية.
ملوا�صلة حتركاته ��م االحتجاجية �ضد الف�ساد �شلل �شبه تام ،حيث قطع املئات من املحتجني وردت ل�شبكة رووداو الإعالمية.
ودعت ع�شائر حمافظة الب�صرة �أم�س االربعاء
يف البالد.
�أم�س االربعاء� ،أغلب الطرق الرئي�سة ،ما �أدى وي�شم ��ل الإ�ض ��راب الع ��ام ال ��ذي دع ��ت �إلي ��ه �إىل الع�صي ��ان امل ��دين والتلوي ��ح ب�إغ�ل�اق
وق ��ال �أح ��د املتظاهري ��ن � ..إن املتظاهري ��ن �إىل ع ��زل مراكز عدة حمافظ ��ات عن حميطها ،تن�سيقي ��ات التظاه ��رات ،تعطي ��ل ال ��دوام يف املوانىء النفطية.
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يوميات �ساحة التحرير

شذرات من ساحة التحرير

الأكثر توهجا

حمتجون يقيمون حفلة �شواء للأ�سماك بعد فوز منتخبنا الوطني
 عامر م�ؤيد

غ�صت �ساحة التحرير
ب�آالف املتظاهرين بعد
نهاية مباراة منتخبنا
الوطني مع نظريه
القطري يف افتتاح
خليجي  ،٢٤حيث
تنوعت مظاهر الفرح.
فور �إطالق �صافرة
احلكم هب امل�شجعون
من جميع مناطق
العا�صمة بغداد
متجهني ل�ساحة
التحرير لالحتفال
بفوز ا�سود الرافدين.
م�شاعر الفرح كان ��ت وا�ضحة لدى
اجلميع فالدموع تناثرت والرق�ص
مل يغب عن مناطق �ساحة التحرير،
فيم ��ا ا�ستم ��رت االلع ��اب الناري ��ة
حتى �ساعات الليل املت�أخرة.
اماك ��ن ر�ؤي ��ة املب ��اراة يف �ساح ��ة
التحري ��ر تنوع ��ت ،حي ��ث ن�صب ��ت
�شا�شة �ضخمة يف منت�صف ال�ساحة
بينما نقلت بع� ��ض خيم االعت�صام
املباراة عرب التلفاز.
يقول خ�ضر جرب احد القادمني اىل
�ساحة التحرير بع ��د فوز املنتحب

الوطني يف ت�صري ��ح لـ"احتجاج"
ان "االحتف ��ال م ��ع ابن ��اء ال�شعب
كافة امر مميز"٠
و�أ�ش ��ار اىل ان "املحتفل�ي�ن بف ��وز
املنتخ ��ب الوطن ��ي ج ��ا�ؤوا اىل
�ساحة التحرير من خمتلف مناطق
العا�صم ��ة" ،مبينا ان "هذا ال�شعب
توح ��د والميكن الي �شيء ان ينكر
هذا االمر"٠
وبني ان "املباراة املقبلة للمنتخب
�أم ��ام الإم ��ارات �سا�شاهده ��ا يف
�ساح ��ة التحري ��ر م ��ع عائلت ��ي الن

الأجواء هناك خمتلفة"٠
جمموعة م�شجعني كانت لهم فكرة
مغاي ��رة لالحتف ��ال بف ��وز ا�س ��ود
الرافدي ��ن ،حي ��ث قام ��وا بحفل ��ة
�شواء للأ�سماك"٠
على �شواط ��ئ دجل ��ة ويف املنطقة
الفا�صل ��ة ب�ي�ن ج�س ��ر ال�سن ��ك
واجلمه ��ور ،جتمه ��ر املحتج ��ون
لالحتفال بالفوز فيما تربع احدهم
بجلب الأ�سماك و�شوائها.
علي نبي ��ل -احد املتواجدين هناك
يقول يف ت�صري ��ح لـ(احتجاج) ان

"االحتف ��ال قرب �شاطئ دجلة كان
خمتلف ��ا بع ��د الفوز عل ��ى املنتخب
القطري"٠
وبني ان ��ه "مت �ش ��واء ال�سمك قرب
ال�ساح ��ل ويقينا ل�ساع ��ات مت�أخرة
م ��ن اللي ��ل نحتف ��ل بف ��وز املنتخب
وكذل ��ك الألع ��اب الناري ��ة كان ��ت
حا�ضرة هناك"٠
و�أ�ش ��ار اىل ان "ال فرح ��ة ت ��وازي
ف ��وز املنتخ ��ب خا�ص ��ة يف بطولة
مهمة و�ضد فري ��ق احرز لقب �آ�سيا
قبل مدة قليلة"٠

جدار الأمنيات يف �ساحة التحرير ..طريقة احتجاج �أخرى

احلفالت الراق�صة لل�شباب توزعت
يف حميط �ساح ��ة التحرير ال�سيما
م ��ع تواج ��د "دي ج ��ي" حيث بثت
اغ ��اين املنتخ ��ب الوطن ��ي وكذلك
الن�شيد الوطني٠
املحتج ��ون وال�سيم ��ا املعت�صم�ي�ن
منه ��م ين ��وون التح�ض�ي�ر ب�ش ��كل
اف�ض ��ل للمب ��اراة املقبل ��ة من خالل
ن�صب اكرب عدد ممكن من ال�شا�شات
كي تنقل املباريات.
م�صطف ��ى حمم ��د -متواج ��د هناك
قال لـ(احتج ��اج) ان "تواجد �آالف

بالق ��رب م ��ن �ساح ��ة التحري ��ر ،والتي متثل
نقط ��ة البداية حلركة احتج ��اج ظلت �صامدة
عل ��ى الرغ ��م م ��ن مقت ��ل مئ ��ات املتظاهري ��ن
يف حمل ��ة حكومية �أق ��ام املحتج ��ون "جدار
الأمنيات" .متظاه ��رة �أل�صقت بطاقة بي�ضاء
�صغ�ي�رة عل ��ى اجل ��دران و�س ��ط �آالف م ��ن
املل�صق ��ات الأخ ��رى والت ��ي حتم ��ل كل منها
�أمني ��ة �أو تعليق ��ا �أو دعاء مل�ستقب ��ل العراق.
وكت ��ب �أحده ��م بخ ��ط عرب ��ي متق ��ن "مت ��ى
تتوق ��ف �إراقة الدم ��اء يف ب�ل�ادي؟" .وتقول
املتظاه ��رة فاطمة عواد ،وهي طالبة تبلغ من
العمر  16عام ��ا� ،إن العراق قبل  25ت�شرين

الأول ،خمتل ��ف متام ��ا ع ��ن الع ��راق بع ��ده.
وقال ��ت "كتبت ..كنت �أكره العراق قبل /25
( 10الي ��وم ال ��ذي اقتحم في ��ه املتظاهرون
املنطقة اخل�ضراء ببغداد) والآن �أفتخر فيها.
لأننا قبل هذا التاريخ مل يكن عندنا م�ستقبل،
وال �أح ��د كان يتظاه ��ر ،كله ��م كان ��وا جبناء.
الآن كلن ��ا جتمعنا ب�ساح ��ة التحرير" .ويتهم
املحتج ��ون احلكوم ��ة بالف�ساد ونه ��ب ثروة
الع ��راق .ولقي م ��ا ال يقل ع ��ن � 339شخ�صا
حتفه ��م من ��ذ ان ��دالع املظاه ��رات يف ت�شرين
الأول .وكان معظ ��م ال�ضحايا حمتجون عزل
قتل ��وا بر�صا�ص حي .وتق ��ول ر�سالة �أخرى

انهم الأكرث �شجاعة
الأكرث �صرب ًا
انهم ي�ست�شهدون
ويغنون
وير�سمون
يغ�سلون ال�شوارع حتى من دمهم
ي�صبغونها بالأبي�ض والأ�صفر
لأنهم يكرهون لون الدم
النه ��م مل يع ��ودوا يتقبل ��ون القمام ��ة يف �أعل ��ى
م�ستويات الدولة
لأنهم �ضاقوا ذرع ًا بهم
وبنا �أي�ض ًا.
هم يعلقون الرايات حتى �إ�شعار �آخر
لغتهم احلب
ولغة �أعدائهم الكراهية
ه�ؤالء الذين جعلوا �صمتهم تعبري ًا عن �صوتهم
�صوتنا
�صوتكم
�صوت اجلميع
�صوت الأكرثية �ضد �أقلية الربملان
�ضد ع�صابة القتلة
�ضد الل�صو�ص
�ضد الناطق الر�سمي
�ضد تاريخ من اخلنوع
�ضد هند�سة ال�سيطرة واخل�ضوع
�ضد الوقت
�ضد املكان ال�ضيق
�ضد "احلقيقة والواقع".

احلكومة تخاف من الفتيان

جيل البوبجي يريد "�شفاء" الوطن من �أمرا�ض ال�سا�سة
متابعة االحتجاج

عل ��ى اجل ��دران "نري ��د تغي�ي�ر احلكوم ��ة".
وتدع ��و ر�سالة �أخ ��رى �إىل "�إع ��دام �سيا�سي
مكروه" ،ويقول �ش ��اب يف ر�سالة �أخرى �إنه
"يريد التخرج يف كليته الريا�ضية" .و�أقام
الن�شط ��اء ه ��ذا اجل ��دار عن ��د مرحا� ��ض عام
مهج ��ور .ويعتزم ��ون الآن جتمي ��ع الرغبات
يف كت ��اب .وقال الكاتب �ستار اجلودة "نحن
جمموعة ال�شب ��اب ،ك ّو ّنا فريق عمل ،و�صرنا
نعم ��ل ب ��روح الفري ��ق الواح ��د مث ��ل خلي ��ة
النح ��ل .وا�ستطعن ��ا �إجناز ج ��دار الأمنيات،
ال ��ذي ن ��ال ا�ستح�س ��ان ور�ض ��ا اجلمه ��ور،
وتفاعلوا معه".

املحتج�ي�ن يف ال�ساح ��ة بحاج ��ة
اىل عدد اك�ب�ر من ال�شا�ش ��ات لنقل
املباراة"٠
وذك ��ر ان "هن ��اك تن�سيق ��ا يجري
حول هذا االمر لت�أمني ر�ؤية جيدة
جلمي ��ع م�شجعي املنتخب الوطني
يف �ساحة التحرير"٠
وحول االحتجاج
نظم ��ت املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلقوق
الإن�س ��ان ور�شة توعوي ��ة بعنوان
(مب ��ادئ حقوق االن�سان الأ�سا�سية
املتعلق ��ة با�ستخ ��دام الق ��وة
والأ�سلح ��ة الناري ��ة يف التعام ��ل
مع احل�ش ��ود املدنية) بالتعاون مع
قيادة �شرطة بغداد /مديرية افواج
الط ��وارئ يف مق ��ر املديرية و�سط
بغداد.
وت�أتي الور�ش ��ة �ضمن اطار تعزيز
احلق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سي ��ة
ومان�صت عليه املواد  ١٩و  ٢١من
االع�ل�ان العاملي حلق ��وق االن�سان
وامل ��ادة  ٣٨من الد�ست ��ور العراقي
ل�سنة  ٢٠٠٥والتي كفلت للمواطن
احل ��ق يف حري ��ة ال ��ر�أي والتعبري
والتظاه ��ر ال�سلم ��ي ودور رج ��ال
انف ��اذ القانون يف توف�ي�ر احلماية
للمتظاهرين ال�سلميني .
وحا�ض ��ر يف الور�ش ��ة ع ��دد م ��ن
مدرب ��ي املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلقوق
االن�س ��ان ،فيما �ش ��ارك يف الور�شة
م ��ن قي ��ادة �شرط ��ة بغ ��داد كل م ��ن
العمي ��د (الركن احلقوقي مالك عبد
الر�ضا املالكي مدير افواج طوارئ
بغداد وعدد من �ضباط املديرية) .
ومت يف الور�ش ��ة تق ��دمي نب ��ذة عن
طبيع ��ة امله ��ام التي تق ��وم بها فرق
الر�ص ��د والتوثي ��ق وا�ستقب ��ال
ال�شكاوى خالل ف�ت�رة التظاهرات
ودوره ��ا كم�ؤ�س�س ��ة وطنية معنية
بالدف ��اع ع ��ن حق ��وق االن�سان يف
العراق.

 عواد نا�صر

�أفرج ��ت حمكم ��ة الأح ��داث يف بغ ��داد،
االربع ��اء ،عن �صب ��ي متظاهر بعد �أيام من
اعتقال ��ه من قب ��ل ق ��وة �أمنية ق ��رب �ساحة
التحرير.
وق ��ال م�ص ��در ق�ضائي ام� ��س االربعاء �إن
"�صبي ��ا كان متواج ��دا يف التظاه ��رات
ق ��رب �ساح ��ة التحري ��ر فقامت ق ��وة امنية
باعتقاله".
و�أ�ض ��اف امل�صدر ان "اجله ��ات التحقيقية
تب�ي�ن لها ان املوقوف هو �صبي مل يتجاوز
 ١٨عام ��ا وقام ��ت ب�إحالت ��ه �إىل حمكم ��ة
االحداث يف بغداد".
وب�ي�ن ان "القا�ض ��ي املخت� ��ص وبع ��د
اال�ستم ��اع اىل اقوال ��ه قرر الي ��وم االفراج
عنه بكفالة".
وكان املئ ��ات من الفتي ��ات والفتيان وقفوا
جنب ��ا �إىل جن ��ب ،يف التظاه ��رات بعدم ��ا
�أبلغ ��وا �أهلهم �أنهم ذاهب ��ون �إىل املدر�سة،
كي ال يث�ي�روا قلقهم ي�صرخ ه�ؤالء ب�أعلى
�أ�صواته ��م "يا ع ��ادل .ي ��ا قائ ��د ّ
الن�شالة"،
متوجه�ي�ن �إىل رئي� ��س ال ��وزراء عادل عبد
املهدي.

يف بل ��د يحتل املرتب ��ة الثانية ع�شرة يف وتق ��ول طالب ��ة االعدادي ��ة �سه ��ام الت ��ي
الئحة البلدان الأكرث ف�ساد ًا يف العامل وفق تتظاه ��ر يف �ساح ��ة التحري ��ر يف بغ ��داد:
منظم ��ة ال�شفافي ��ة الدولية ،يق ��ول طارق" ،كان لدينا �صدام واحد ،ه�سه الربملان كله
وه ��و طال ��ب ثانوي ��ة" :كل منه ��م ي�س ��رق �صدام".
امللي ��ارات وامللي ��ارات وال�شعب م ��ا �شاف وت�ضيف وهي تعتمر قبعة �سوداء "ل�ست
منهم �شي".
�أن ��ا من ينبغي �أن تعلم الوزير عمله .هناك

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

فوج من ال�شباب العاطل عن العمل".
ي�ؤك ��د الفتي ��ان �أن ال�سيا�سي�ي�ن ،الذي ��ن
يعي� ��ش معظمه ��م يف املنطق ��ة اخل�ض ��راء
بو�سط بغداد" ،فا�سدون" ،فيما يوا�صلون
حت ��ت ظ ��ل الأع�ل�ام العراقي ��ة الهت ��اف:
"بالروح بالدم ،نفديك يا عراق".
ويو�ض ��ح ع�ل�اء ،وهو طال ��ب يف مدر�سة
ثانوي ��ة يف بغ ��داد� ،إن �أماك ��ن و�أوق ��ات
التجمعات تر�سل عرب جمموعات في�سبوك
ووات�ساب" ،لأنن ��ا قلنا �إنه يتعني علينا �أن
ن�ساند التظاهرات ولو ب�صوتنا".
تق ��ول طالبة الهند�سة �سم ��ارة ،التي كانت
تتظاه ��ر يف �ساحة التحري ��ر �أي�ض ًا "قالوا
علينا جي ��ل البوبجي� ،أنظ ��روا ماذا يفعل
جي ��ل البوبج ��ي" .والبوبج ��ي ه ��ي لعبة
قتالية على الإنرتن ��ت ،حُ جبت يف العراق
م�ؤخر ًا.
وغالب� � ًا م ��ا يطل ��ق الطاعن ��ون يف ال�سن
على جيل ال�شب ��اب لقب "جيل البوبجي"،
معتربين �أنهم يلتهون باللعب عن كربيات
الأم ��ور .ويف مدين ��ة النج ��ف ،رفع ��ت
�إح ��دى طالبات الطب الفت ��ة كتب عليها "ال
تعلمونا �شف ��اء الأمرا�ض فقط ،بل علمونا
�شفاء الوطن".

