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ع�شرات الملثمين يدخول النجف
ودبابات فرقة العبا�س تنت�شر في �شوارعها
 متابعة :االحتجاج
�سق ��ط قتي�ل�ان وع�ش ��رات اجلرح ��ى يف
حمافظ ��ة النج ��ف ع�ص ��ر ام� ��س اخلمي� ��س
�إث ��ر مالحق ��ة الق ��وات الأمني ��ة للمحتجني،
يف منطق ��ة خ ��ان املخ�ضر و�ش ��ارع املدينة،
فيما افاد م�ص ��در حملي بدخول � 30سيارة
�سوداء ي�ستقلها ملثمون �إىل املحافظة.
و�أفاد �شاهد عي ��ان �أن "� 30سيارة �سوداء

الل ��ون دخل ��ت �إىل حمافظ ��ة النج ��ف ،م ��ن
جه ��ة خان املخ�ضر ،غ�ي�ر معروفة التابعية،
وي�ستقله ��ا ملثمون ،فيم ��ا انت�شرت دبابات
تابع ��ة لفرق ��ة العبا� ��س القتالي ��ة يف حميط
املدينة القدمية".
و�أ�ض ��اف� ،أن "حت ��ركا ع�سكري ��ا �شهدت ��ه
املدين ��ة القدمية ،حيث و�صل ��ت كذلك قوات
خا�صة تابعة لوزارة الدفاع".
وب�ش� ��أن �آخ ��ر التط ��ورات ،امليداني ��ة،

ح ��ول �ضري ��ح �شهي ��د املحراب حمم ��د باقر
احلكي ��م ،بع ��د ح ��رق ج ��زء من ��ه� ،أف ��اد ب�أن
"الق ��وات الأمنية ما زالت تالحق عدد ًا من
املتظاهرين ،واعتقلت عدد ًا منهم".
م ��ن جه ��ة اخ ��رى كل ��ف رئي� ��س ال ��وزراء
العراق ��ي والقائد الع ��ام للق ��وات امل�سلحة،
ع ��ادل عبد امله ��دي ،ام�س اخلمي� ��س ،قائد ًا
ع�سكري� � ًا ب� ��إدارة مل ��ف الأم ��ن يف حمافظة
النجف.

وي�أت ��ي ه ��ذا التكليف غ ��داة �إ�ض ��رام مئات
املتظاهري ��ن الن�ي�ران يف قن�صلي ��ة �إي ��ران
مبدينة النجف ،وه ��ي مركز املحافظة التي
حتمل اال�سم نف�سه.
وذكرت الوكال ��ة العراقية الر�سمية ،يف نب�أ
مقت�ضب� ،أن "القائد العام للقوات امل�سلحة،
كل ��ف اللواء علي الها�شم ��ي ،با�ستالم امللف
الأمني يف حمافظة النجف الأ�شرف".
ويدخل هذا التكليف يف �سياق قرار اتخذه

�أي �سلمية مناه�ضة للعنف والقتل� ،أبلغ
من �ساحة التحرير و�شقيقاتها مبا فيها
من �أ�سلحة اخللق والإبداع واجلمال؟
 يكتبها متظاهر

عب ��د املهدي� ،أم�س االول الأربعاء ،ويق�ضي
بت�شكي ��ل "خالي ��ا �أزم ��ة" يف املحافظ ��ات
برئا�س ��ة ق ��ادة ع�سكري�ي�ن به ��دف "�ضب ��ط
الأمن" و"فر�ض القانون".
وميث ��ل ت�شكيل "خاليا �أزم ��ة" تطور ًا الفت ًا
يف تعامل احلكومة مع االحتجاجات ،حيث
اعتم ��دت يف الغال ��ب عل ��ى ق ��وات مكافح ��ة
ال�شغب وال�شرطة املحلية قبل هذا الوقت.
تفا�صيل او�سع �ص3

نائب :الكتل تنتظر نهاية
التظاهرات بـ"املطر"
 متابعة :االحتجاج
ق ��ال النائ ��ب ع ��دي ع ��واد� ،إن الكت ��ل ال�سيا�سية تعوّ ل كث�ي�ر ًا على
ا�شت ��داد ف�صل ال�شت ��اء وحلول مو�س ��م الأمط ��ار يف م�س�ألة انتهاء
االحتجاجات ال�شعبية.
وق ��ال ع ��واد يف برنام ��ج “الثامن ��ة” ال ��ذي يقدمه الزمي ��ل �أحمد
الطي ��ب ،وتابعه “نا� ��س” �أم�س ( 27ت�شرين الث ��اين � )2019إن
"كل الكتل ت�أمل بان�سحاب املتظاهرين لبيوتهم با�شتداد ال�شتاء،
وهم يتمنون نزول املطر ،لين�سحب املتظاهرون".
وتاب ��ع� ،أن "عب ��د امله ��دي لي�س رج ��ل املرحلة ،وق ��د ي�ستقيل بعد
انته ��اء الأزم ��ة ،لك ��ن رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د احللبو�س ��ي يع ّق ��د
�إجراءات ا�ستجوابه ووزرائه".
و�أو�ض ��ح �أن "املرجعي ��ة الدينية وجّ ه ��ت ال�سيا�سيني ل�سنّ قوانني
�إ�صالحية� ،إذ ال ميكن ن�سف العملية ال�سيا�سية بعد كل الدماء التي
�سال ��ت من �أجلها ،بل هن ��اك فر�صة كبرية للتغي�ي�ر بطريقة �سلمية
�ضمن الد�ستور".
وي ��رى عوّ اد �أن "رئي�س الربمل ��ان �أدخلنا يف متاهة بت�شكيل جلنة
لال�ستجواب ��ات ،وهن ��اك بع� ��ض الكت ��ل يف ح�ي�رة ب�سب ��ب مطالبة
املرجعية بقانوين االنتخابات واملفو�ضية".

عد�سة :حممود ر�ؤوف

ال�صدر :عدم ا�ستقالة احلكومة فور ًا يعني بداية نهاية العراق
 متابعة :االحتجاج
دع ��ا زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ،مقت ��دى
ال�صدر� ،أم� ��س اخلمي� ��س ،احلكومة �إىل
اال�ستقال ��ة ف ��ور ًا ،وح ��ذر م ��ن �أن خالف
ذلك يعني بداية نهاية العراق ،مو�ضح ًا:
"اليوم نحن بني تهمة ركوب املوج وبني
اللوذ بعباءتنا ،لذلك ن�أيت بنف�سي عن �أن
�أتدخ ��ل فيما ي ��دور يف الع ��راق من فتنة
عمياء".
وقال ال�صدر يف بيان اطلعت (احتجاج)
علي ��ه" :ل ��ن �أتدخ ��ل مب ��ا يح ��دث ل�سبب
عقائ ��دي ..م ��ن حي ��ث �أين ل ��ن �أ�سان ��د
احلكوم ��ة الفا�سدة بل �أقف �ضدها يف كل
م ��ا تفعله وما فعلت ��ه و�أنني ق ��د �أعطيتها

مهلة ع ��ام فما نفع ��ت ولن تنف ��ع و�سوف
ل ��ن �أ�شاركه ��م يف حك ��م وال انتخابات ما
حيي ��ت ،ولن �أركب م ��وج التظاهرات لذا
ف�أين مل �أ�أمر بها وال �أنهى عنها فهي �إرادة
�شعب �أكرب مني ومن اجلميع".
و�أ�ضاف يف �إ�ش ��ارة �إىل نفي امل�س�ؤولية
عن حرق القن�صلية الإيرانية يف النجف:
"من مل يعتد على البعثة الأمريكية املقيتة
�س ��وف ل ��ن يعتدي عل ��ى غريه ��ا بطريق
�أوىل ،و�أنن ��ي لو �أردت التع ��دي على �أي
من البعث ��ات ملا �أخفيت ذل ��ك ولفعلته يف
العلن لك ��ن االعتداء عل ��ى �ضيوفنا لي�س
من �شيمنا �آل ال�صدر".
وتابع�" :أعلن قلقي وحزين على م�ستقبل
العراق فهو مثلن ��ا �آل ال�صدر قد وقع بني

�أف ��كاك الفا�سدي ��ن وب�ي�ن �أني ��اب بع� ��ض
املتظاهرين املت�شددي ��ن الذين يحاولون
الإ�صالح بطرق فا�سدة ال يرت�ضيها �أغلب
املتظاهرين ولو �أنهم علموا �أن تظاهرهم
ال�سلمي ينفع ملا جل�أوا �إىل العنف".
ون�ص ��ح احلكوم ��ة بـ"اال�ستقال ��ة ف ��ور ًا
وحقن ��ا للدم ��اء ،و�أن�صح الط ��رف الثاين
ب�أن يلتزم بالأخالقيات العامة للتظاهر...
لك ��ن �إن مل ت�ستقل احلكوم ��ة فهذه بداية
نهاي ��ة العراق ،و�سوف ل ��ن ينفع ن�صحي
للمتظاهرين بال�سلمية على الإطالق".
وه ��دد قائ�ل ً�ا" :لع ��ل �س�أ�أم ��ر كل املحبني
بالتظاه ��ر معه ��م ..ف�إنن ��ي �إىل الآن مل
�أ�ص ��در ذلك الأم ��ر ولو كنت ق ��د فعلته ملا
بقي ��ت خ�ض ��راء وال حم ��راء ،"..مبين� � ًا:

"�أن�ص ��ح املتظاهري ��ن مبعاقب ��ة بع� ��ض
امل�سيئني و�إبعادهم من �ساحتهم فور ًا".
و�شدد عل ��ى "انني اليوم قل ��ق كل القلق
ب�سب ��ب م ��ا ي�صدر م ��ن بع� ��ض �أو قل من
�أغل ��ب (�شيع ��ة احلك ��م) كم ��ا ي�ص ��در من
غريه ��م ..و�أنن ��ي هن ��ا �أعل ��ن برائت ��ي
منه ��م (�شلع قل ��ع) ...كم ��ا و�أب ��ر�أ من كل
م ��ن ي�سيء للع ��راق و�شعب ��ه ومن كل من
يعر�ض العراق للخطر".
وخاط ��ب املتظاهري ��ن بالق ��ول�" :إن
ر�أيت ��م �إن بقاء كتل ��ة �سائرون غري نافع
فلك ��م �أن تطالبوها باال�ستقالة� ..أحبتي
را�ض عن �أغلب
مل ابتعد عنكم لأين غري ٍ
ت�صرفاتكم لكنني ال �أريد �أن �أكون �سبب ًا
يف ال�ضغط عليكم".

وتاب ��ع�" :أحبت ��ي ا�ستم ��روا فقد بانت
الثم ��ار و�سيح�ي�ن موع ��د قطافه ��ا وال
توف ��روا له ��م غط ��ا ًء يك ��ون �سبب� � ًا يف
�إنه ��اء ثورتك ��م و�أبع ��دوا املقد�س ��ات
وحمافظاته ��ا ومرجعياتها عن ذلك قدر
الإم ��كان ...ث ��م لتحذروا م ��ن البعثيني
العفالق ��ة الأجنا� ��س الذي ��ن يرتب�صون
بك ��م وب�سمعتك ��م ومبعون ��ة االحتالل
و�أذناب ��ه ليزجوك ��م بح ��روب طائفي ��ة
و�أهلية".
وم�ض ��ى بالقول�" :أوجه ندائي الأخري
لكل �شري ��ف يف احلكوم ��ة �إىل التنحي
وع ��دم معونته ��م على حتوي ��ل العراق
احلبي ��ب �إىل �سوري ��ا ثانية يرت ��ع فيها
قائد ال�ضرورة ويت�سلط فيها الف�ساد".

قائد �شرطة ذي قار :نحن بريئون من دماء �أبنائكم
 متابعة :االحتجاج
طال ��ب قائ ��د �شرط ��ة ذي ق ��ار لل ��واء
الرك ��ن حممد ح�س ��ن “�أب ��و الوليد”،
ام� ��س اخلمي� ��س ،ق ��ادة التظاه ��رات
و�شيوخ الع�شائ ��ر بالتدخل لل�سيطرة
عل ��ى الأو�ض ��اع يف املحافظ ��ة ،فيم ��ا
�أ�ش ��ار �إىل �أن االحداث الدامية جاءت
ب�سب ��ب الق ��وات االمني ��ة القادمة من
خارج املحافظة.
وق ��ال اب ��و الولي ��د يف بي ��ان تلق ��ت
(احتجاج) ن�سخة منه ام�س اخلمي�س
�إن ��ه "يف الوق ��ت الذي دع ��ت به قيادة
ال�شرط ��ة �إىل التهدئة وم ��دت ج�سور
التوا�ص ��ل م ��ع املتظاهري ��ن و�أكدن ��ا

على احلفاظ عل ��ى �سلمية املظاهرات
ل�سالمة اجلميع و�شددنا على االبتعاد
عن املقرات والثكنات الع�سكرية وكان
من �أهم ما �أكدنا عليه بقاء قوات �أفواج
ط ��وارئ ذي ق ��ار داخ ��ل املدينة وذلك
حل�س ��ن تعامله ��م مع �أهله ��م لكن دون
جدوى لتجنب م ��ا يحدث من ظروف
�صعب ��ة يف النا�صرية ومدينتنا يخيم
عليها احل ��زن ملا �أ�صابه ��ا من احتكاك
بني القوات الأمنية القادمة من خارج
املحافظ ��ة واملتظاهرين علم ��ا �أننا مل
ن�ص ��در �أي توجيه ��ات ب�إط�ل�اق النار
ومل ن�أمر بال�صدام مع املتظاهرين من
�أهلنا يف ذي قار".
و�أك ��د" ،نحن حري�صون كل احلر�ص

عل ��ى �سالم ��ة �أبنائنا م ��ن املتظاهرين
و�أف ��راد ال�شرط ��ة على حد �س ��واء لذا
نطل ��ب من ق ��ادة املظاه ��رات ال�سلمية
ووجه ��اء املدين ��ة و�شي ��وخ الع�شائ ��ر
التدخ ��ل وال�سيط ��رة عل ��ى حال ��ة
اال�ستي ��اء التي �سيمر به ��ا �أبنا�ؤنا من
ج� � ّراء الأح ��داث التي وقع ��ت �صباح
اليوم".
وتابع "ندعوه ��م للحفاظ على الأمن
واال�ستقرار والظه ��ور برف�ضهم لهذه
الأفعال بالإ�ضافة �إىل م�ساندة الأجهزة
الأمني ��ة لإع ��ادة الأمن وال�س�ل�ام �إىل
مدينتنا العزيزة التي كانت و�ستبقى
ب� ��أذن الل ��ه مث ��اال جلمي ��ع املحافظات
العراقية ب�أمنها وا�ستقرارها".

م ��ن ي�ستقبل ر�صا�صات امل ��وت ب�صدر مفتوح وبيده حج ��ارة او بقايا قنبلة
دخاني ��ة ليعيدها ال�صحابها جتنب ًا لدخانها و�سمومها ،ال يخرب وال يدمر وال
يح ��رق .فهو ال يحمل �سالحً ا غري �إميان ��ه بعدالة ق�ضيته وم�شروعية مطاليبه
الت ��ي ُي َك ّفلها له الد�ست ��ور الذي بُلي لك�ث�رة عبث الطبق ��ة ال�سيا�سية الفا�سدة
مب�ضامين ��ه ،كلم ��ا ر�أت فيه م ��ا يتقاطع م ��ع م�صاحلها يف الهيمن ��ة واالنفراد
بال�سلطة ونهب ثروات العراق والدو�س على حقوق العراقيني .
وه� ��ؤالء املتظاهرون ال�سلميون الذي ��ن يت�ساقط من بينهم كل يوم الع�شرات
م ��ن ال�شه ��داء واملئات من امل�صاب�ي�ن واجلرحى ،لي�سوا مم ��ن يُباع ويُ�شرتى
يف �س ��وق النخا�سة ال�سيا�سي ��ة ،لأن من يُباع ويُ�شرتى ،ال ق�ضية له وال والء،
ولي�س م�ستع ��د ًا للت�ضحية بحياته ،يغري مواقف ��ه و�أهواءه ووالءاته ح�سب
العر� ��ض والطل ��ب والثمن ،الن ��ه بال قيم وطني ��ة ،وال �إح�سا� ��س بامل�س�ؤولية،
جمبو ًال على االرتزاق يف كل اجتاه .
وتاريخ احلركة الوطني ��ة بكل تياراتها �شاهد على ذلك ،وب�ضمنهم جماهدي
احلرك ��ة اال�سالمي ��ة الذي ��ن ا�سرتخ�ص ��وا دماءه ��م يف مراح ��ل الن�ض ��ال �ضد
اال�ستب ��داد والدكتاتورية ،مل تف�سدهم ال�سلطة اجلائرة التي تخلت عن قيمهم
و�شوهت حركتهم ،وبني ه�ؤالء م ��ن انخرط يف احلركة االحتجاجية ،يُجرح
ويُ�ست�شه ��د منهم املئ ��ات كل يوم بع ��د �أن بان زيف دعاوى قي ��ادات االحزاب
والكتل وامليلي�شي ��ات احلاكمة التي كانوا ينتمون اليه ��ا ويدلون ب�أ�صواتهم
ملر�شحيها ،ويخو�ضون املعارك ال�سيا�سية منذ �سقوط الطاغية لتزكية نهجهم
الرث الهجني املج ّرد من الوطنية� .إن القاعدة اجلماهريية املجتمعية للحركة
االحتجاجي ��ة الت ��ي حتول ��ت بفع ��ل القمع غ�ي�ر امل�سب ��وق ،والرف� ��ض املطلق
ملطاليبها العادلة اىل انتفا�ضة مباركة متحدية ،بل اىل ثورة �شعبية ،قد تعيد
النظر يف �صياغة مفاهيم الثورة وقواها املحركة وطبيعة حتوالتها يف رحم
جمتم ��ع ت�شوّ هت بنيته ّ
وتعطلت عملية تب ّلور تكوينه الطبقي .ونظرة عابرة
للمكون ��ات املجتمعية امل�شارك ��ة يف االنتفا�ضة وجذوره ��ا الطبقية ومنابتها
ال�سكاني ��ة �ست ��درك بي�س ��ر �أن الغالبي ��ة ال�ساحق ��ة منهم ،ينح ��درون من املدن
املهم�ش ��ة الفق�ي�رة املت�آكلة حقوقه ��م وا�سباب معي�شتهم عل ��ى تعاقب االنظمة
واحلكوم ��ات امل�ستبدة ،وللطبق ��ة ال�سيا�سية ال�سائدة الناف ��ذة ،الدور االكرب
يف جتريده ��م م ��ن �أب�سط احلق ��وق ،رغم �إدعاءاته ��م الباطلة بانه ��ا "ممثلتها
الطائفية" و�صمام الأمان مل�صاحلها وحريتها املذهبية!..
ه� ��ؤالء املنتف�ضون هم �آتون من مدين ��ة الثورة وكل منايف الفقراء يف بغداد
واجلن ��وب والفرات ،من العاطل�ي�ن واملعدمني� .إنهم من �أحفاد �أبا ذر الغفاري
و�سلم ��ان الفار�س ��ي ،يفرت�ش ��ون �أ�سم ��ال �أفر�ش ��ة ،يتعاي�ش ��ون م ��ع �أمرا�ضهم
و�أ�سباب جماعتهم ،واخلرائب والأوبئة التي حتيط بهم �أ ّنا توجهت �أنظارهم
وقادته ��م �أقدامهم .ف�أين ملثل ه�ؤالء من �سالح وعتاد و�أدوات حرق للممتلكات
العام ��ة واخلا�صة ولأبنية ال�سفارة االيرانية يف بغداد والنجف واملحافظات
املنتف�ض ��ة؟ .و�أين �أجهزة االم ��ن امل�س�ؤولة عن حماية الهيئ ��ات الدبلوما�سية
الت ��ي ُيفترَ � ��ض �أن تزداد حيطة وح ��ذر ًا يف مثل هذه الظ ��روف اال�ستثنائية؟
 .ومل ��اذا ال تظه ��ر التنظيم ��ات املدجج ��ة بال�س�ل�اح لتتوعد وته ��دد اال بعد �أن
ت�شتع ��ل احلرائق و ُتد ّم ��ر املحالت واملباين التجارية  ،والبد من اليقظة ازاء
ه ��ذه املفارقة  ،بالت�أكيد عل ��ى الطبيعة ال�سلمية لالنتفا�ض ��ة والتم�سك بها من
جان ��ب املتظاهري ��ن لتجريد امليلي�شيات م ��ن فر�صة انفالته ��ا واطالق العنان
ال�سلحتها.؟ .
�إن للمنتف�ض�ي�ن حق� � ًا �أ�سلح ��ة ال ُت�شب ��ه وال جت ��اري �أ�سلح ��ة القت ��ل والقن�ص
واخلنق بالقنابل الدخانية املحرمة دولي ًا التي هي بحوزة القوات احلكومية
على اختالفه ��ا والتي يت�سلل منها الطرف الثالث املع ��روف للقائد العام ومن
ي�أمت ��رون بتوجيهاته .انه ��ا �أ�سلحة �إبداع وخلق وجم ��ال تتوزع على امتداد
�ساح ��ة التحري ��ر و�ساحات الكرام ��ة يف املحافظات وامل ��دن املنتف�ضة� .سالح
الفن الت�شكيل ��ي� ،أدوات الر�سم والألوان التي ابتدعت جداريات ومل�صقات
�ات �أظهرت الطاقة االبداعية اخلالق ��ة الكامنة عند الفنانني العراقيني،
ولوح � ٍ
�أ�ضفت جما ًال فني ًا على الأمكن ��ة املهملة عجزت الدولة وم�ؤ�س�ساتها ال�ضامرة
ع ��ن الإتيان ببع�ضه ��ا .و�سالح االغني ��ة والأن�شودة والإب ��داع ال�شعري وكل
م ��ا يف الفن ��ون والثقافة من طاق ��ة اخللق والإب ��داع .و�سالح الثقاف ��ة ،كتاب ًا
و�صحاف ��ة ومكتب ��ات ق ��راءة وحما�ضرات ون ��دوات و�سوى ذلك م ��ن الفنون
ال�شعبي ��ة .ف�أين ال�سالح الذي يلوح بوجوده احد قادة امليلي�شيات يف خمازن
على مقربة من �ساحة التحرير !..
كان حلكوم ��ة ال�سي ��د عادل عبد املهدي �أن حتتفي بهذه ال�ساحات التي �أعادت
احلي ��اة والنظاف ��ة واجلم ��ال اىل �أمكن ��ة �شكل ��ت يف تاريخن ��ا �صروح� � ًا بكل
متثالتها ،ويقدم منجزاتها برهان ًا على قوة اخللق واالجناز لدى العراقيني،
ويحوله ��ا اىل م ��زارات لك ��وادر �إدارة الدول ��ة املتهرئة واحلكوم ��ة املرتنحة
كنم ��وذج للعم ��ل .ولي� ��س توابيت حتم ��ل ال�شه ��داء ،وتكاتك تنق ��ل اجلرحى
وامل�صابني� .أماكن ُتدخلها وزارة الثقافة الأ�سرية منتهية ال�صالحية يف قائمة
الرتاث الوطني وتبحث عن كيفية �إدامتها وتوثيقها وتكرمي مبدعيها .
ه ��ذه ه ��ي �أ�سلحة املنتف�ضني يف �ساح ��ة التحرير "�أم ال�ساح ��ات ومنوذجها"
وكل �شقيقاته ��ا يف املحافظات املنتف�ضة ،موثقة كل يوم بال�صورة وامل�شاهدة
العيانية .
�إن مث ��ل ه ��ذه ال�ساح ��ات اخلالقة،بامكاناته ��ا و�شبيبتها ونا�سه ��ا الواعدين
بامل�ستقب ��ل و�أ�سلح ��ة �إبداعها و�إحتفائها باحلياة ال للم ��وت ،هي القادرة على
تداول ل�سلطة دميقراطية ،مبنية
�إ�ستع ��ادة وطن ،وبناء دولة ،وار�ساء �أ�س�س ٍ
عل ��ى قاعدة املواطنة احلرة املت�ساوية ،دول ��ة احلريات وامل�ؤ�س�سات وحقوق
عراق احل�ضارات املمتدة عرب �سبعة �آالف عام
االن�سان ،و�سلطة جديرة بقامة ٍ
ولي�س �ستة ع�شرة م ��ن الرثاثة واالنحطاط والتخلف وال�سوقية يف ال�سلوك
والأخالق وال�سوية ..
والتاري ��خ مهما طال الزم ��ن �سينحاز اىل مثل هذا الع ��راق الفخور ببطوالت
�شبيبته وج�سارتهم وابداعهم وانحيازهم اىل وطن حر �سيد ..
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الق�صة الكاملة لليلة الدم في النا�صرية

دام في ذي قار بعد �ساعات من ا�ستالم جميل ال�شمري الملف الأمني
ٌ
فجر ٍ
تحرك ع�شائري "قوي" وعبد المهدي يطيح بال�شمري ..وبغداد تر�سل تعزيزات �أمنية لمدن الجنوب

 ذي قار  /ح�سني العامل  -متابعة االحتجاج

فر�ضت قيادة �شرطة ذي قار ،ام�س الخمي�س ،حظراً للتجوال في مدينة النا�صرية
بعد �أن �شهدت �صباح ًا دامي ًا ومواجهات عنيفة �أ�سفرت عن مقتل  17متظاهراً و�إ�صابة
نحو مئة �آخرين غالبيتهم بالر�صا�ص الحي ،فيما قام عدد من ع�شائر المحافظة
بقطع الطريق الرابط بين بغداد والنا�صرية لمنع اية تعزيزات ع�سكرية من
الو�صول الى المحافظة.
بد�أت الق�صة حين هجمت قوات مكافحة ال�شغب عند ال�ساعة الثالثة �صباح ًا على
المتظاهرين في ج�سر الزيتون ومعهم �آليات ثقيلة "�شفالت" لإزالة الخيام.
ا�ستمر اطالق النار الكثيف منذ ال�ساعة الثالثة �صباح ًا وحتى كتابة هذا التقرير.

ق ��وات مكافحة ال�شغب ا�ستخدم ��ت الأ�سلحة لتفريق
املتظاهرين ،و�أزالت خيامه ��م قبل �أن ت�أتي تعزيزات
م ��ن �ساحة احلبوبي وتناور م ��ع القوات حتى طلوع
ال�شم� ��س ،حي ��ث ا�ستخدم ��ت الق ��وات الغ ��از امل�سيل
للدموع والر�صا�ص �ضد املتظاهرين.
ان�سح ��ب املتظاهرون نحو تقاط ��ع البهو وق�سم �آخر
ان�سح ��ب نح ��و ج�سر الن�ص ��ر ،حيث فر�ض ��ت القوات
الأمنية �سيطرتها على ج�سر الزيتون.
ب ��د�أت مالحق ��ات املتظاهري ��ن يف الأزق ��ة والأف ��رع،
وحدث ��ت ا�شتب ��اكات عن ��د ج�س ��ر الن�ص ��ر واملناط ��ق
املحيط ��ة ب ��ه ،وكذل ��ك ق ��رب به ��و بلدي ��ة النا�صري ��ة
ومديرية الرتبية وفندق اجلنوب.
ع ��اد املتظاه ��رون �إىل ج�س ��ر الزيت ��ون وا�ستع ��ادوا
ن�صف ��ه ،والن�صف الآخر بيد الق ��وات الأمنية ،قبل �أن
ت�أتي الأخرية بالكت ��ل الكونكريتية لقطع اجل�سر� ،إال
�أن املتظاهري ��ن منعوه ��م م ��ن انزالها م ��ن ال�سيارات
الكبرية.
حدث ��ت مناورات وكر وف ��ر ب�ي�ن املتظاهرين وقوات
الرد ال�سريع ،فيما فر�ض املتظاهرون �سيطرتهم على
ج�سر الزيتون بعد ان�سحاب القوات من فوج املهمات
وحميط اجل�سر.
وق ��ال نا�ش ��ط م ��دين رف� ��ض الك�ش ��ف عن هويت ��ه �إن
"الإ�شتباكات بني املتظاهرين وفوج املهمات ال�صعبة
ا�ستم ��رت يف مرك ��ز املحافظة من ال�ساع ��ة � 2صباح ًا
وانتهت عند �أذان الظهر".
و�أ�ض ��اف �أن "املواجه ��ات ازدادت �ض ��راوة وو�صلت
�إىل �أوجه ��ا يف الثامن ��ة �صباح ًا ق ��رب منطقة وج�سر
الزيت ��ون" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن فوج "املهم ��ات ال�صعبة"
ا�ستخ ��دم الر�صا�ص احلي لقتل املتظاهرين مبا�شر ًة،
�إذ �سق ��ط � 20شهي ��د ًا و 158جريح ًا ح�سب ت�سريبات
خا�صة �أدىل بها م�ست�شفى احل�سني التعليمي لنا".
و�أو�ض ��ح �أن ��ه "اليوج ��د ر�سمي ًا �أي تواج ��د �أمني يف
مدين ��ة النا�صرية مركز املحافظة ،بعد حرق مقر فوج
املهم ��ات ال�صعب ��ة يف املدين ��ة واال�ستي�ل�اء على كافة
جتيهزاته ��م م ��ن قب ��ل املتظاهري ��ن الناقم�ي�ن ،ب�سبب
�سقوط العديد من ال�ضحايا منهم".
يف ه ��ذه الأثناء �أكد م�ص ��در طبي ارتفاع عدد �ضحايا
الأح ��داث اجلارية حلني كتاب ��ة للتقرير �إىل  17قتي ًال
ونحو  153جريح ��ا ،غالبيتهم م�صابون بالر�صا�ص
احل ��ي ،ما دفع دائ ��رة �صحة ذي ق ��ار �إىل �إطالق نداء
عاجل للتربع بالدم خ�صو�ص ًا للفئات ال�سالبة.
امل�ص ��در الطب ��ي �أو�ض ��ح �أن جه ��از الأم ��ن الوطن ��ي
متواجد داخ ��ل م�ست�شفى احل�س�ي�ن التعليمي ومينع
�أي موظف من االط�ل�اع على ال�سجالت ،لكنه �أح�صى
احل�صيلة املذكورة �آنف ًا بنف�سه.
وتابع امل�ص ��در� ،أن "�إ�صاب ��ات املتظاهرين يف �أنحاء
متفرق ��ة من اجل�سد� ،إال �أن غالبيتها يف مناطق البطن
وال�صدر ،واحل�صيلة يف ازدياد مطرد".
م ��ن جهته ��ا �أف ��ادت م�ص ��ادر حملي ��ة و�شه ��ود عي ��ان
بانتقال اال�شتباكات قرب تقاطع ال�شيباين يف �صوب
ال�شامية.

وكان الفري ��ق جميل ال�شم ��ري قد ا�ستل ��م زمام امللف
الأمن ��ي يف ذي ق ��ار ،م�س ��اء �أم� ��س االول الأربع ��اء،
كقائ ��د خللي ��ة الأزم ��ة امل�شكل ��ة من قب ��ل القائ ��د العام
للقوات امل�سلحة.
وقال م�صدر �أمن ��ي �إن ال�شمري منح �صالحيات �أعلى
من قائ ��د عملي ��ات الرافدين وقائ ��د ال�شرطة ،وجميع
الت�شكيالت الأمنية �ستخ�ضع لإمرته.
وبع ��د �ساعات قليل ��ة من ت�سلم ��ه زمام املل ��ف الأمني
حدثت اال�شتباكات.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى حت ��رك ع ��دد م ��ن ع�شائ ��ر ذي قار،
اخلمي�س ،بعد ليلة دامية طالت �شباب متظاهرين يف
املحافظة ادت اىل مقتل � 16شخ�صا وا�صابة اكرث من
� 100آخرين.
وقال م�صدر امني ام�س اخلمي�س �إن "ع�شائر الغزي
جتمعت حاملة ال�سالح وتوجهت اىل �ساحة احلبوبي
قادمني من البطحاء حلماية ابنائهم من املتظاهرين"،
م�شريا اىل ان "ع�شائر �آل غزي والبدور �سيطرت على
ج�سر فهد الرابط بني بغداد والنا�صرية".
فيما و�صلت ع�شائر احل�سينات مع بيارقها �إىل ج�سر
احل�ضارات.
وق ��ال ال�شي ��خ عدي �آل عاب ��ر يف حدي ��ث �إن "ع�شائر
الب ��دور و�آل غ ��زي مينع ��ون �أي �سي ��ارة مدنية كانت
�أم ع�سكري ��ة من الدخ ��ول للمحافظ ��ة ،واملدنيون من
�أبن ��اء النا�صري ��ة يت ��م �إدخالهم عن طري ��ق مرقد عمر
الأ�شرف" ،وا�ض ��اف ان "جمموعة من ابناء الع�شائر
املتواجدين يحملون ال�سالح ولدينا �سالح �آخر � ً
أي�ضا
�إذا تطلب الأمر"،
وبني ان ه ��ذا االجراء هو ملنع و�ص ��ول اي تعزيزات
ع�سكرية اىل النا�صرية.
ويف وق ��ت �ساب ��ق طال ��ب حماف ��ظ ذي ق ��ار رئي� ��س
جمل� ��س ال ��وزراء عادل عب ��د امله ��دي بابع ��اد الفريق
جمي ��ل ال�شم ��ري لإخالله ب�أم ��ن املحافظ ��ة ،وت�شكيل
جلن ��ة حتقيقية ومعاقب ��ة كل من ت�سب ��ب ب�إراقة دماء
ابناء املحافظ ��ة .حيث هدد املحاف ��ظ ،باال�ستقالة من
من�صبه يف حال عدم ابعاد الفريق جميل ال�شمري من
ادارة خلية االزم ��ة باملحافظة ،داعيا املتظاهرين اىل
احلر�ص على مدينتهم و�سالمتها.
وو�ص ��ل املتظاه ��رون ظه ��ر الي ��وم �إىل مق ��ر قي ��ادة
�شرط ��ة ذي ق ��ار �إال �أنه ��م واجه ��وا �إط�ل�اق ن ��ار كثيفا
وان�سحبوا.
فيم ��ا ق ��رر القائد الع ��ام للق ��وات امل�سلحة ع ��ادل عبد
امله ��دي� ،سحب يد الفريق الركن جميل ال�شمري بعد
نح ��و � 16ساعة فقط م ��ن ا�ستالمه املل ��ف االمني يف
حمافظ ��ة ذي ق ��ار� ،سقط خالله ��ا  20قتيال واكرث من
 150جريحا.
و�أكد تلفزيون النا�صرية يف تقرير تابعته االحتجاج
�أن "عب ��د املهدي �سحب يد ال�شم ��ري من امللف االمني
ملحافظة ذي قار".
�سق ��ط  20قتي ًال و 158جريح� � ًا يف املواجهات التي
�شهدته ��ا مدينة النا�صرية مرك ��ز حمافظة ذي قار بني
املتظاهري ��ن وفوج املهم ��ات ال�صعبة ،وفق ت�سريبات

طبية من م�ست�شفى احل�سني التعليمي.
ويف م�ؤ�ش ��ر جديد على احتمالي ��ة �أن تقدم احلكومة
على ف� ��ض التظاهرات واالعت�صامات� ،أ�صدرت قيادة
العملي ��ات العراقي ��ة امل�شرتكة بيان ��ا �صباح اخلمي�س
�أعلن ��ت في ��ه موافق ��ة رئي� ��س احلكومة عل ��ى ت�شكيل
"خاليا �أزمة" يف املحافظات بقيادة �ضباط ع�سكريني
من اجلي�ش.
وق ��ال بيان لقيادة العمليات �إنه "لأهمية �ضبط الأمن
وفر� ��ض القانون يف املحافظ ��ات وحماية امل�ؤ�س�سات
وامل�صال ��ح العام ��ة واخلا�ص ��ة وحماي ��ة املواطن�ي�ن،
مت ت�شكي ��ل خاليا �أزم ��ة برئا�س ��ة املحافظني وح�سب
توجيهات رئي�س جمل�س الوزراء القائد العام للقوات

امل�سلحة (عادل عبد املهدي)".
و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن ��ه تق ��رر تكليف بع� ��ض القيادات
الع�سكري ��ة ليكونوا �أع�ضاء يف خلي ��ة الأزمة لتتوىل
القي ��ادة وال�سيطرة على الأجهزة الأمنية والع�سكرية
كاف ��ة يف املحافظ ��ة وم�ساع ��دة املحافظ�ي�ن يف �أداء
مهامهم.
وكان ��ت انب ��اء قد حتدث ��ت ام� ��س االول االربعاء عن
خط ��ة عب ��د امله ��دي لف� ��ض االحتجاج ��ات ،واعت�ب�ر
حملل ��ون �سيا�سي ��ون ان "مثل ه ��ذه اخلطة يف حال
�أُق ��رت فعال ،ف�إنها رمبا تك ��ون لها تبعات خطرية على
الأر�ض" م�شريين �إىل �أنها قد تنطوي على نية مبيتة
م ��ن احلكوم ��ة العراقية للج ��وء �إىل ا�ستخ ��دام احلل

الع�سكري يف �إنهاء وف�ض االحتجاجات والتظاهرات
ال�شعبية.
مبين�ي�ن �أن "ا�ستخ ��دام احل ��ل الع�سك ��ري يف م ��دن
اجلن ��وب �أمر خط�ي�ر جد ًا عل ��ى احلكوم ��ة العراقية،
وعليه ��ا �إدراك ذل ��ك جي ��د ًا ،ف�أي حت ��رك ع�سكري �ضد
املتظاهري ��ن رمبا تكون ل ��ه ردة فعل من قبل الع�شائر
يف اجلن ��وب ،وهن ��ا يدخل الع ��راق يف �صراع م�سلح
ب�ي�ن ال�شع ��ب والق ��وات الأمني ��ة ،وهذا يعن ��ي ذهاب
العراق �إىل الفو�ضى".
م ��ن جه ��ة اخرى اك ��د نا�شطون يف حمافظ ��ة ذي قار
جت ��دد ا�سته ��داف جتمع ��ات املتظاهري ��ن بالعب ��وات
ال�صوتي ��ة وذل ��ك بع ��د ب�ضعة اي ��ام من تفج�ي�ر خيمة
الثقاف ��ة و�س ��ط النا�صري ��ة وجتمع ��ات املتظاهري ��ن
يف ق�ضاء الغ ��راف وا�ستهداف من ��ازل النا�شطني يف
النا�صري ��ة ،وفيما اكدوا توا�ص ��ل التظاهرات يف كل
م ��ن مركز النا�صرية واالق�ضي ��ة والنواحي مب�شاركة
الآالف م ��ن املتظاهري ��ن ،ا�شاروا اىل جت ��دد فعاليات
الع�صيان املدين واال�ضراب العام .
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين م�صطف ��ى ال�سعي ��دي
لـ(احتج ��اج) �إن " جتمع ��ات املتظاهرين عند مدخل
ق�ضاء �س ��وق ال�شيوخ (  29كم جن ��وب النا�صرية )
تعر�ض ��ت ال�ستهداف بعبوة �صوتية انفجرت و�سط
املتظاهرين من دون احلاق خ�سائر كبرية" ،مبينا ان
"العبوة مت رميها من قبل جمهولني كانوا ي�ستقلون
مركبة خا�صة والذوا بالفرار عقب التفجري".
ه ��ذا واتهم نا�شطون يف جمال التظاهرات املطلبية
يف ذي ق ��ار االحزاب املتورط ��ة بالف�ساد وما ي�سمى

الط ��رف الثالث بتدبري االنفج ��ارات التي ت�ستهدف
املتظاهري ��ن يف ا�ش ��ارة اىل امليلي�شي ��ات واتب ��اع
االح ��زاب املتنفذة املتورطة بقمع التظاهرات ،وقال
النا�ش ��ط املدين حمم ��د يا�سر اخلي ��اط لـ(احتجاج)
�إن "ت�صاع ��د زخ ��م التظاه ��رات املطلبي ��ة وادام ��ة
روح املطاول ��ة فيه ��ا عل ��ى م ��دى ثماني ��ة ا�سابي ��ع
ارب ��ك ح�سابات االح ��زاب املتنفذة والفا�س ��دة ،لهذا
ه ��ي حاول ��ت ان تك�شر عن انيابها م ��ن خالل تفعيل
اذرعها الع�سكري ��ة وع�صاباته ��ا االجرامية الرهاب
املتظاهرين" ،مبينا ان "التفجريات التي ا�ستهدفت
املتظاهري ��ن خالل االيام االخرية واملتمثلة بتفجري
خيمة الثقافة يف �ساحة احلبوبي وتفجري جتمعات
املتظاهري ��ن يف كل م ��ن ق�ضائ ��ي الغ ��راف و�س ��وق
ال�شيوخ وا�ستهداف منازل النا�شطني واملتظاهرين
بالعب ��وات ال�صوتية والنا�سفة ال ميكن ان يقوم بها
مواطن عادي وان االحزاب املرعوبة من التظاهرات
هي �صاحبة امل�صلح ��ة برتهيب املتظاهرين لغر�ض
احلد من ت�صاعد زخم التظاهرات".
وا�ش ��ار اخلي ��اط اىل ان "اعم ��ال التفج�ي�رات وان
كان ��ت تقلق املتظاهرين وت�شكل خطرا على حياتهم
لكنها اب ��دا لن ت�ؤثر على زخم التظاهرات فعقب كل
انفجار وقم ��ع للمتظاهرين ت�شهد �ساحات التظاهر
م�شاركة او�سع من قبل املواطنني".
وع ��ن دور الق ��وات االمنية يف احلد م ��ن ا�ستهداف
املتظاهري ��ن ق ��ال اخلي ��اط �إن "الق ��وات االمنية ال
تق ��وم بدوره ��ا ب�ص ��ورة �صحيحة كونه ��ا خمرتقة
م ��ن قبل االحزاب ال�سيا�سي ��ة وان معظم قياداتها ال
يت ��م تعيينها اال مبباركة االح ��زاب وبعد الت�أكد من
والئها ال�سيا�سي والعقائدي" ،مبينا �أن "االحزاب
ال�سيا�سي ��ة تقا�سم ��ت منا�ص ��ب قي ��ادات االجه ��زة
االمني ��ة فيما بينها مبوج ��ب �صفق ��ات املحا�ص�صة
وله ��ذا ال ميك ��ن التعويل عليها كث�ي�را يف احلد من
ن�شاط االحزاب الذي ي�ستهدف املتظاهرين".
وق ��د جتددت فعاليات الع�صيان املدين واال�ضراب
الع ��ام يف مرك ��ز حمافظ ��ة ذي قار من خ�ل�ال اعالن
اال�ض ��راب الع ��ام يف جمي ��ع الدوائ ��ر احلكومي ��ة
وا�ستم ��رار غل ��ق ج�س ��ور الن�ص ��ر والزيت ��ون
واحل�ض ��ارات وال ��دوب و�س ��ط النا�صري ��ة كم ��ا مت
اغ�ل�اق مدخ ��ل النا�صري ��ة الغرب ��ي باجت ��اه بغداد
باالط ��ارات املحرتق ��ة واحل�ش ��ود الب�شري ��ة وه ��و
م ��ا ي�ؤ�ش ��ر اىل امت ��داد ملح ��وظ ل�سع ��ة الفعاليات
االحتجاجي ��ة يف منطق ��ة �ص ��وب ال�شامي ��ة الت ��ي
تتمرك ��ز فيها قي ��ادة ال�شرط ��ة بع ��د ان كانت معظم
الفعالي ��ات االحتجاجي ��ة حم�ص ��ورة يف �ص ��وب
اجلزيرة ومدن اخرى.
ه ��ذا ويوا�ص ��ل الآالف م ��ن الأه ��ايل والطلب ��ة
والنقاب ��ات املهني ��ة و�شرائ ��ح خمتلفة م ��ن ال�شباب
تظاهراته ��م يف �ساحة احلبوبي و�س ��ط النا�صرية
واق�ضية ال�شط ��رة والرفاعي والغراف وقلعة �سكر
يف �شم ��ال النا�صري ��ة و�س ��وق ال�شي ��وخ والعكيكة
ومدن اخرى يف جنوبي حمافظة ذي قار.
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المحافظ وقائد ال�شرطة غادرا النجف قبل الحادثة

متظاهرو النجف ير ّدون على محاوالت التغطية على جرائم القوات الحكومية
 متابعة االحتجاج

ا�صدر متظاهرو النجف
بيانا ي�شجبون فيه محاوالت
بع�ض االحزاب ال�سيا�سية
�شيطنة التظاهرات وجاء في
البيان الذي وقعه متظاهرو
النجف الأ�شرف يوم ام�س
الخمي�س" :يتابع متظاهرو
النجف الأ�شرف بقلق بالغ
ادّ عاء بع�ض الجهات بوجود
يم�س حياة المرجع ّية
تهديد
ّ
الر�شيدة ،والحملة المغر�ضة
ب�إقحام المتظاهرين ال�سلميين
في و�سط هذا االدّ عاء،
والتلويح الوا�ضح با�ستخدام
العنف وف�ض �ساحات
بالقوة..
االعت�صام
ّ

و�إذ ندين هذه احلملة التي تريد حرف الأنظار
ع ��ن اجلرائم الت ��ي ترتكب بح ��ق املتظاهرين،
وت�سويف مطالبهم وجتاهل القوى ال�سيا�سية
اخلطر املحدق بالبالد .ف�إنن ��ا ن�ؤكد ما التزمنا
به م ��ن ال�سلميّة منذ �أوّ ل ي ��وم يف تظاهراتنا،
و�إننا باقون يف �ساحات ال�شرف حتى حتقيق
مطالبن ��ا متم�سك�ي�ن ب � ّ
�كل �أ�ش ��كال الت�صعي ��د
ال�سلمي وو�سائل االحتج ��اج القانونيّة ..و�إن
ّ
اخلطر احلقيق � ّ�ي الذي يهدد �سالم ��ة مراجعنا
العظام هو من اجلهات التي تلتف على مطالب
ال�شع ��ب ،وتت�سب ��ب بت� ��أزمي الأو�ض ��اع بطرق
�شت ��ى ،ولي�س من ال�شع ��ب وال املطالبني ال ُع ّزل
باحلقوق.
�إنّ املح � ّ�ب للمرجع ّي ��ة ال يعان ��د و�صاياه ��ا
وال ي�س ��وّ ف مطالبه ��ا وال يتجاه ��ل �صوته ��ا
بالإ�ص�ل�اح ،واحلري� ��ص عل ��ى حياته ��ا ي�ض ��ع
م�صاحله احلزبي ��ة وال�شخ�صية جانب ًا ويذعن
لنداءاتها املتكررة الداعمة لل�شعب منذ �سنوات
بوجوب �إ�صالح الو�ضع املتفاقم يف بالدنا قبل
�أن ت�صل الأمور �إىل ما و�صلت �إليه..
�أيها املتظاهرون الأبطال يف ّ
كل مكان..
نرج ��و منك ��م ر� �ّ�ص ال�صفوف باحلف ��اظ على
ال�سلم ّي ��ة وتفويت فر�صة الق ��وى الفا�سدة يف

التعبئ ��ة امل�ضادة لغر� ��ض التفافها على ثورتنا
وحقوقن ��ا ،ول ��ن تكون لنا ع ��ودة �إال بتحقيقها
ولو كره الفا�سدون".
م ��ن جه ��ة اخ ��رى �أث ��ار م�س� ��ؤول �أمن ��ي رفيع
يف حمافظ ��ة النج ��ف جمل ��ة م ��ن الت�س ��ا�ؤالت
ح ��ول حادثة اح ��راق القن�صلي ��ة الإيرانية يف
النج ��ف ،م�ؤك ��د ًا �أن ��ه "�أج ��رى ع ��دة ات�صاالت
ملعرفة حقيقة ما جرى دون التو�صل �إىل هوية
اجلهة التي �أطلق ��ت �أمر الت�صدي للمتظاهرين
وا�ستفزازهم يف حمي ��ط القن�صلية� ،أو اجلهة
التي �أمرت ب�سحب القوات من املوقع".
وحت ��دث امل�ص ��در ،وه ��و ي�شغ ��ل من�صب� � ًا
�أمني� � ًا رفيع� � ًا ،يف حمافظت ��ه ،لـ"نا� ��س" عن ما
و�صفه ��ا بـ"احلادث ��ة املريب ��ة" حي ��ث �أك ��د انه
"تلقى �شهادات من قيادات �أمنية حتدثت عن
ان�سح ��اب مفاج ��ئ للقوات االمني ��ة من حميط
القن�صلية".
امل�ص ��در ق ��ال �إن "تظاه ��رات النج ��ف اتخذت
طابع� � ًا �سلمي� � ًا �صارم ًا خ�ل�ال ال�شه ��ر املا�ضي،
وظه ��ر ذل ��ك يف التقارير التي رفعه ��ا ال�ضباط
امليداني ��ون ع�ب�ر �سل�سل ��ة املراج ��ع يف وزارة
الداخلية".
و�أ�ضاف "كنا يف توا�صل مع م�صادرنا املحلية
يف حميط التظاه ��رة ،والتي �أكدت �أن االعداد
كان ��ت متو�سطة ،مع وجود اع ��داد منا�سبة من
القوات املكلفة بحفظ النظام وحماية املن�ش�آت

واملق ��رات� ،إال �أن الق ��وات ان�سحب ��ت ب�ش ��كل
مفاجئ".
من جهته قال النائب وحمافظ النجف ال�سابق
عدن ��ان ال ��زريف� ،إن املحاف ��ظ احل ��ايل ل� ��ؤي
اليا�س ��ري وقائد ال�شرط ��ة كانا خ ��ارج املدينة
بالتزامن مع احلادث.
وت�ساءل ال ��زريف يف ت�صريح مقت�ضب "كيف
يمُ ك ��ن حف ��ظ �أمن النج ��ف؟ يف ظ ��ل الأو�ضاع
احلالي ��ة ..املحافظ خ ��ارج املحافظ ��ة ،ومدير
ال�شرطة يف �إيفاد خارج العراق؟!".
وف ��ور الإعالن عن ح ��رق القن�صلية �أطلق عدد

العراق � ُ
المراجعّ ..
تهددهم
أر�ض
ِ
ِ
ال�سلطة ويفديهم النا�س
 د.ل�ؤي خزعل جرب

للجاهل�ي�ن ،واملُزايدي ��ن ،واملُغر�ض�ي�ن ،الع ��راق
– كانَ وم ��ا زال و�سيبق ��ى – � ُ
أر�ض الت�أ�سي�سات
ني بغ ��دادِ هِ وجن ِف ��هِ ت� َّأ�س� � َ�س الت�ش ُّيع
ال ُك�ب�رى ،فب َ
َ
َ
مراجعه ،وما املُدن
وعا�شت
وحوزت ��ه،
ون�شط ��ت ِ
حا�ض َر ُة املُفي ��د (-948
الأخ ��رى �إال ظِ �ل�ال ،فه ��و ِ
 )1022واملرت�ض ��ى ( )1044-966والطو�س ��ي
( ،)1067-995والبهبه ��اين ()1791-1706
والأن�ص ��اري ( ،)1864-1781والأ�صفه ��اين
( )1949-1860واحلكي ��م ()1970-1889
واخلوئ ��ي ( )1992-1899وباق ��ر ال�ص ��در
( )1980-1935وحمم ��د ال�ص ��در (-1943
 ،)1999والآن ال�سي�ست ��اين ( )1930والفيا�ض
تاريخ ��هِ � َ
نا�س� � ُه
( . )1930ع�ب�ر كل
ِ
أحاط ُه ��م ُ
بالإج�ل�ال واالح�ت�رام واملحب ��ة ،حت ��ى �أ�ش� � ُّد
وناقديه ��م في ��ه مل يتج ��اوزوا عل ��ى
خمالفيه ��م
ِ
ِ
مكانتهم ،خالفوهم وانتقدوهم ،فكري ًا واجتماعي ًا
و�سيا�سي� � ًا ،ولك ��ن مل مي�س ��وا ب�شخ�صياتهم ،ومل

ي�شككوا ب�أخالقياتهم ،ومل يفكروا يوم ًا باالعتداءِ
عليه ��مَ ،من َف َع َل ذل ��ك دائِم ًا ه ��ي ال�سلطة ،هي من
ِ
كا َنت ُت�ضيق ،وتحُ ِارب ،وتعتقل ،وتق ُتل! فالكال ُم
ع ��ن تهدي ��دٍ للمرجع َّي ��ة م ��ا ه ��و �إال التف � ٌ
�اف عل ��ى
�رب التظاهرات
احلقا ِئ ��ق ،وحماول ��ة يائِ�سة ل�ض � ِ
َ
ال�سلط ��ة هي الوحيدة
املُح َّق ��ة ،و�إن َح َدث ف�إن يد
املُ َّت َه َمة !
انتفا� ��ض ال�سلط ��ة واجلماعات امل�سلح ��ة لتهديد
ال�سيد ال�سي�ستاين ما هو �إال ٌ
لرثاثتهم،
ك�شف �آخر
ِ
فكالهم ��ا ال يقيم ل ��ه وزن ًا� ،أم ��ا ال�سلطة فق ��د " ُب َّح
�صو ُت� �هُ" وهو يطالبها بالإ�صالح ،ومل ت�ستمِ ع له،
ترج ��ع �إليه ،بل
و�أم ��ا اجلماع ��ات امل�سلحة فهي ال ِ
لآخرين يخالفو َن ُه  -بل و ُيحاربو َن ُه – يف الر�ؤية
�اف املتظاهِ رين الذين
الفقهي ��ة وال�سيا�س َّية ،بخ�ل ِ
دعمه ��م و�ساندهم ،وهم بني موا ِف � ٍ�ق حمب وناقِدٍ
حمرتم له
ٍ
�إنه ��ا لعب ��ة ال�سلط ��ة ،ولي� ��س ببعيدةٍ عن ��ا �إجا َبة
ال�سي ��د حمم ��د ال�ص ��در عن ��د �س�ؤا ِل ��هِ ع ��ن املُته ��م
بقت ��ل املرجع�ي�ن الربوج ��ردي ()1997-1929
والغ ��روي (� ،)1998-1930إذ �أ�ش ��ار �إىل ثالث
هات ُمته َم ��ة :النظام العراقي والنظام الإيراين
ِج ٍ
وقوى حوزوية مخُ ا ِل َفة !!!!!!!

م ��ن ال�سا�س ��ة ،من بينه ��م القي ��ادي يف حتالف
الفت ��ح �أحم ��د الأ�س ��دي ت�صريح ��ات ع�ب�روا
فيه ��ا ع ��ن ا�ستعدادهم حلماية املرج ��ع �آية الله
عل ��ي ال�سي�ست ��اين ،فيم ��ا �أ�ش ��ارت �أنب ��اء �إىل
توج ��ه زعيم حرك ��ة ع�صائب �أه ��ل احلق قي�س
اخلزعل ��ي �إىل املحافظ ��ة يف وق ��ت مت�أخر من
ليل اخلمي�س.
ويف وق ��ت الح ��ق ،ن�ش ��رت هيئ ��ة احل�ش ��د
ال�شعب ��ي بيان� � ًا مقت�ضب� � ًا با�س ��م نائ ��ب رئي�س
الهيئة �أب ��و مهدي املهند�س ،ج ��اء فيه "جميع
الوي ��ة احل�ش ��د ال�شعبي الآن ب�أم ��رة املرجعية

العليا ،و�سنقطع الي ��د التي حتاول ان تقرتب
م ��ن ال�سيد ال�سي�ست ��اين" ،كما ان�ضمت زعيمة
حرك ��ة �إرادة حن ��ان الفتالوي بتغري ��دة قالت
فيه ��ا �إن "اجلمي ��ع جن ��ود حلماي ��ة ال�سي ��د
ال�سي�ست ��اين" ،فيما ن�شرت كتائ ��ب حزب الله
بيان� � ًا مقت�ضب ًا جاء فيه "�إذا �إنزلقت البالد �إىل
احلرب االهلي ��ة فال ميكن حينها �سماع �صوت
العق�ل�اء و�سيح ��رق الأخ�ض ��ر والياب�س ،ولن
يكون �أي �شرب يف العراق مب�أمن �إذا ما وقعت
احل ��رب الأهلي ��ة ،و�أول من �سيح ��رق بنريان
احل ��رب الأهلية هو الع ��دو الأمريكي والبعث
ودعاة االنحالل والأ�شرار".
يف االثن ��اء ك ّث ��ف ن�شط ��اء يف النج ��ف ن�ش ��ر
�صورا وفيديوهات ُتظه ��ر ا�ستقرار االو�ضاع
يف املدين ��ة القدمي ��ة ،حي ��ث يقي ��م املرج ��ع
ال�شيع ��ي الأعلى عل ��ي ال�سي�ست ��اين يف منزل
ب�سيط داخل �أحد �أزقة املدينة القدمية.
واندلع ��ت الن�ي�ران يف القن�صلي ��ة االيرانية،
مبحافظ ��ة النج ��ف ،فيم ��ا �أظه ��رت م�شاه ��د
م�ص ��ورة دخ ��ول ح�ش ��ود م ��ن املتظاهري ��ن
الغا�ضب�ي�ن� ،إىل املبن ��ى ،ال ��ذي دافع ��ت عن ��ه
القوات الأمنية ل�ساعات قبل �أن تن�سحب.
وذكر �شهود عيان الأربعاء �أن "االحتجاجات
ت�صاع ��دت من ��ذ ع�ص ��ر الي ��وم يف حمافظ ��ة
النج ��ف� ،إذ اق ��دم حمتج ��ون على غل ��ق طرق
رئي�سة يف املدينة ،فيما توجه مئات منهم �إىل
القن�صلية الإيرانية".
و�أ�ضاف ��وا �أن "املتظاهري ��ن جتمه ��روا من ��ذ
ع�ص ��ر الي ��وم �أم ��ام مبن ��ى القن�صلي ��ة� ،إال �أن
الق ��وات واجهته ��م بالقنابل امل�سيل ��ة للدموع،
كما ُ�سجلت �إ�صابة متظاهر يف فخذه" .ونقلت
ع ��ن م�صادر امني ��ة يف املحافظة ،تفا�صيل عن
ما قالت �إنه اتفاق على �إخالء القن�صلية.
ووفق� � ًا للم�صدر ،ف�إن "بعث ��ة القن�صلية طلبت
م ��ن الق ��وات الأمني ��ة ت�أم�ي�ن اخل ��روج م ��ن
املبنى".
وي�ضي ��ف امل�ص ��در "مت ت�أمني خ ��روج البعثة
بالكامل �إىل م ��كان �آمن ،كما ان�سحبت القوات
املحيط ��ة ،ليدخ ��ل املتظاه ��رون �إىل مبن ��ى
القن�صلية".
ويف التط ��ورات ،اعلن حماف ��ظ النجف ل�ؤي
اليا�سري تعطيل ال ��دوام الر�سمي ليوم �أم�س
اخلمي�س ،وحظ ��ر التج ��وال يف املدينة حتى
�إ�شعار �آخر.
من جانبها �أكدت املف ��رزة ال�صحية يف �ساحة
ال�صدرين� ،أ�شه ��ر �ساحات اعت�صام املحافظة،
ع ��دم ت�سجي ��ل �أي �إ�صابات ب�إطالق ��ات نارية،
مبين ًة �أن اال�صابات التي مت ا�ستقبالها تقت�صر
على حاالت االختناق واجلروح الطفيفة.

برلمان حي ل�شعب حي..
 علي بداي
البارح ��ة كن ��ا �ضيوف الربمل ��ان الهولن ��دي يف جل�سة
امت ��دت حت ��ى منت�ص ��ف الليل .نع ��م كما ق ��ر�أمت ،حتى
منت�ص ��ف الليل فمهن ��ة الربملاين هنا واح ��دة من �أ�شق
امله ��ن و�أكرثه ��ا �إرهاق� � ًا ملزاوله ��ا� .أحيان�أً ين ��ام ع�ضو
الربملان �ساع ��ة واحدة الغري! ومعظ ��م من ي�شتغل يف
حق ��ل ال�سيا�سة يف دول اوروبا العريقة ،اليجد الوقت
لغريه ��ا مث�ل� ًا لت�أ�سي� ��س عائل ��ة �أو فتح �شرك ��ة .ن�سيت
�أن �أق ��ول لك ��م �أن �أي �شخ� ��ص ميكنه ح�ض ��ور جل�سات
الربملان ،كل ما ُيطلب منه هو �إ�شعار م�سبق بح�ضوره،
ولذلك كان مهم� � ًا وحمزن ًا ح�ضور جل�سة البارحة التي
خ�ص�صت ال�ستجواب وزي ��رة الدفاع ورئي�س الوزراء
ح ��ول حادث ��ة قتل �أك�ث�ر من �سبع�ي�ن مدني� � ًا عراقي ًا يف
احلويج ��ة عام  2015عن طري ��ق اخلط�أ �أثناء ا�شرتاك
الطريان الهولندي يف القتال �ضد داع�ش.
كانت عقدة املو�ضوع هي ملاذا مل تبلغ احلكومة الربملان
بوق ��وع �ضحاي ��ا مدنيني؟ ه ��ل كانت تعل ��م �أم ال؟ وملاذا
حترك ��ت بع ��د �أن ن�ش ��ر املو�ضوع يف الإع�ل�ام؟ �أحزاب
املعار�ض ��ة اتهمت احلكوم ��ة بالت�سرت على احلادث لكي
تتمك ��ن من متدي ��د تفوي�ض الربملان له ��ا يف مهمة قتال
داع�ش ،وجل�س رئي�س الوزراء ووزيرة دفاعه يتلقيان
االتهام ��ات بالكذب ،وفق ��دان الإح�سا�س ب� ��آالم النا�س،
واالفتقار اىل احلكم ��ة ،و�ضعف ال�شخ�صي ��ة القيادية،
واال�ستهانة بدور الربمل ��ان ،وامل�س مب�صداقيته كممثل
لل�شع ��ب وووو ..ويف النهاية قدم لهم ��ا طلب بالذهاب
اىل موق ��ع احل ��ادث يف كرك ��وك واالعت ��ذار �شخ�صي� � ًا
لذوي ال�ضحايا وتعوي�ضهم!
للمقارنة مع و�ضعنا :و�ضع الربملانيون رئي�س الوزراء
يف م�صيدة� :إذا كان رئي�س احلكومة مل يعرف باحلادث
فه ��ذا دليل على �أنه غري �صالح ملن�صبه ،و�إذا كان يعرف
فهذا دليل على �أنه مار�س الكذب لكي يبقى!
جمل� ��س الن ��واب العراقي يفرت�ض ب ��ه �أن يكون ممثل
ال�شع ��ب ،املجل� ��س اخت ��ار احلكوم ��ة ،احلكوم ��ة تقتل
ال�شع ��ب وحجته ��ا امل�ضحك ��ة وج ��ود ط ��رف ثالث كلي
الق ��درة ال تعرفه �أو تريد الإف�صاح عن هويته ،ترى �أال
يكفي ه ��ذا وحده ك�سبب النتهاء �صالحية هذا املجل�س
وحكومته؟
امللفت للنظر �أن وزيرة الدفاع احلالية )انك بايليفيلد)
والكث�ي�ر من الن�س ��اء الربملانيات من �أح ��زاب خمتلفة،
ح�ض ��رن اجلل�سة مرتديات ال�س ��واد تعبري ًا عن احلزن
والأ�س ��ف والتعاط ��ف م ��ع �أه ��ايل ال�ضحاي ��ا .ن�س ��اء
برملاني ��ات هولندي ��ات يرتدي ��ن ال�س ��واد تعاطف� � ًا م ��ع
�ضحاي ��ا عراقيني! هل ر�أيتم هذه ال�صورة لدى �أع�ضاء
جمل�س نوابنا الذي قتل نيابة عنا �أكرث من  400حمتج
�سلمي؟ (الت�أتوين ب�صور نائبات الدعوة او الع�صائب
امللفلف ��ات ا�ص�ل� ًا بالأ�س ��ود لت�سوقوه ��ن كمتعاطف ��ات
حزينات!)
�شبابنا احلي ي�ستحق برملان ًا حي ًا وحكومة ذات �ضمري
حي..ال بديل عن ذلك!

الواليات المتحدة تدين قرار هيئة الإعالم واالت�صاالت العراقية
بتعليق ترخي�ص ت�سع قنوات ف�ضائية
 متابعة :االحتجاج

ا�ستنكرت �سفارة
الواليات المتحدة في
بغداد �أم�س الخمي�س
 28ت�شرين الثاني
الإجراءات التي
تهدد حرية الإعالم
في العراق وخا�صة
قرار هيئة الإعالم
واالت�صاالت العراقية
" "CMCالأخير بتعليق
ترخي�ص ت�شغيل ت�سع
قنوات ف�ضائية فيما
حذرت "الآخرين من
�أنهم قد يواجهون نف�س
الم�صير".

وقال ��ت ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة يف
بغ ��داد يف بيان ح�صل ��ت (احتجاج)
عل ��ى ن�سخ ��ة من ��ه �إن "الق ��رار
الأخ�ي�ر ال�ص ��ادر ع ��ن هيئ ��ة الإعالم

واالت�ص ��االت العراقي ��ة ب�إغالق مقر
قن ��اة دجل ��ة الف�ضائي ��ة يف بغ ��داد
ي ��وم  26نوفم�ب�ر /ت�شري ��ن الثاين،
ال يتما�ش ��ى م ��ع واج ��ب احلكوم ��ة

العراقي ��ة يف احلفاظ على احلق يف
حري ��ة التعبري وحماي ��ة ال�صحفيني
وقب ��ول الآراء املتباين ��ة الت ��ي ق ��د
تختل ��ف معه ��ا ،وندع ��و �إىل العودة

عن قرار هيئة الإع�ل�ام واالت�صاالت
العراقية".
و�أ�ضاف ��ت ال�سف ��ارة يف بيانه ��ا �أن
"حري ��ة التعبري ه ��ي حجر الزاوية
يف املجتمع ��ات الدميقراطي ��ة ،و�أن
الرقابة عل ��ى و�سائل الإعالم بذريعة
التحيز �أو ن�ش ��ر املعلومات اخلاطئة
والتي ت�ؤدي اىل م�ضايقة ال�صحفيني
وحج ��ب خدم ��ة الإنرتن ��ت وو�سائل
التوا�ص ��ل االجتماعي ه ��ي �أ�ساليب
ت�ؤدي اىل تقوي�ض ال�صحافة احلرة
وتهدي ��د وجوده ��ا �أو حت ��ى الق�ضاء
عليها".
ودعى البيان �إىل �أن "احرتام ودعم
ح ��ق ال�صحفي�ي�ن يف �أداء واجباتهم
دون م�ضايق ��ة �أم ��ر �أ�سا�سي حلماية
الدميقراطي ��ة وتعزيزه ��ا واحلفاظ
على حريات وحقوق املجتمعات".
ه ��ذا وكان ��ت ق ��د �أك ��دت الوالي ��ات
املتح ��دة خالل زي ��ارة رئي� ��س هيئة
الأركان امل�شرتك ��ة الأمريكي ��ة
اجل�ن�رال م ��ارك ميل ��ي عل ��ى دعمه ��ا
ال�شعب العراقي يف دفاعه عن عراق
حر وم�ستقل وذي �سيادة.
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يوميات �ساحة التحرير

بـــــــراءة
 علوان ح�سني

ق�ص�ص االحتجاجات وحكايات ال�صمود تطغى على مواقع التوا�صل
 بغداد /كرم �سعدي
�أ�صبح ��ت ق�ص�ص ويومي ��ات �ساحات
االحتج ��اج يف الع ��راق ،امل�ص ��ورة
ع�ب�ر مقاط ��ع الفيدي ��و ،حت ��وز اهتمام
العراقي�ي�ن ب�ش ��كل كب�ي�ر ج ��د ًا ،لتكون
�شغله ��م ال�شاغل عرب مواق ��ع التوا�صل
ومن�ص ��ات الرتا�س ��ل ،حي ��ث يوث ��ق
املحتجون ،منذ مطلع �أكتوبر/ت�شرين
الأول املا�ضي ،م�شاهد خمتلفة بع�ضها
تعت�ب�ر جرائ ��م بحقه ��م حي ��ث يقع ��ون
�ضحايا نتيجة ا�ستخ ��دام قوات الأمن
جت�سد م�شاهد
العنف املفرط ،و�أخرى ّ
خمتلفة تعبرّ عن ت�ضامن وت�آلف وقوة
املحتجني.
املواطن ��ون يف بغ ��داد واملحافظ ��ات
الذي ��ن اعت ��ادوا عل ��ى تب ��ادل بطاق ��ات
ومقاط ��ع فيدي ��و خمتلف ��ة تتن ��وع بني
الأدعي ��ة الديني ��ة والن�صائ ��ح ومقاطع
فيدي ��و �ساخ ��رة و�أ�شع ��ار و�أغ ��ان
وغريه ��ا م ��ن املوا�ضي ��ع� ،أ�صب ��ح م ��ن
الن ��ادر �أن جت ��د ر�سال ��ة �أو حمت ��وى
م�ص ��ورا يتناقلون ��ه يف هواتفه ��م
خارج �إط ��ار االحتجاج ��ات .وبح�سب
ر�س ��ول ال�شيخلي ،ال ��ذي �صنع العديد
م ��ن املحتويات الت ��ي تتناقله ��ا مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،منه ��ا مقاط ��ع
فيديوغرافي ��ك و�صناع ��ة حمتوي ��ات
�ساخ ��رة ،ف� ��إن �صناعته ملقاط ��ع فيديو
ح ��ول االحتجاج ��ات لقي ��ت انت�ش ��ار ًا
وقبو ًال مل تعهده �أعمال ��ه ال�سابقة على
م ��دى م�ش ��واره يف ه ��ذا العم ��ل الذي
ميتد لأكرث من �سبع �سنوات.
و�أو�ض ��ح ال�شيخل ��ي ال ��ذي يعم ��ل
م ��ع م�ؤ�س�س ��ات �إعالمي ��ة يف �صناع ��ة
املحت ��وى الرقم ��ي� ،أن االهتمام الأول
والأك�ب�ر عن ��د العراقيني من ��ذ انطالق
االحتجاج ��ات ،ه ��و "�أخب ��ار ه ��ذه
االحتجاج ��ات واملحتج�ي�ن وق�ص�صهم

اليومية".
يتلخ� ��ص عمل ال�شيخل ��ي يف ت�صوير
مقاط ��ع فيدي ��و م ��ن �ساح ��ات التظاهر
بدق ��ة عالية ،ثم �صناعة مقطع خمت�صر
ب�إدخال �أغنية وطنية �أو �أ�شعار ،مبين ًا
"هذه الأعمال �أقدمها جمان ًا عرب مواقع
التوا�صل مل�سان ��دة املحتجني ،لكن يتم
تداوله ��ا وم�شاهدته ��ا وتناقلها ب�شكل
كبري جد ًا مل يح�صل معي من قبل ،على
الرغ ��م م ��ن �أن موا�ضيع عدي ��دة عملت
عليه ��ا يف جم ��االت ثقافي ��ة وعلمي ��ة
و�سيا�سية وريا�ضي ��ة ،وكانت بحرفية
عالية لكنها مل تن ��ل م�شاهدات وتداول
مث ��ل ما يج ��ري م ��ع املحتوي ��ات التي
�أ�صنعها عن االحتجاجات".

التنقل يف �ساح ��ات االعت�صام� ،سواء
يف �ساح ��ة التحري ��ر بالعا�صمة بغداد
�أم يف املدن الأخرى ،يرافقه با�ستمرار
ت�صوير بكام�ي�رات الهواتف اجلوالة.
اجلمي ��ع يوثق ��ون وجوده ��م يف ه ��ذه
الأمكن ��ة مبقاط ��ع فيدي ��و و�ص ��ور
فوتوغرافي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ت�سجي ��ل
مواقف عديدة ،منه ��ا بطولية و�أخرى
�إن�ساني ��ة .الكث�ي�ر منه ��ا يت ��م بثها عرب
مواق ��ع التوا�صل ،حت ��ول العديد منها
�إىل حدي ��ث الإع�ل�ام العامل ��ي ،ال �سيما
املواجه ��ات البطولية ل�شب ��اب �سلميني
عُزل لق ��وات الأمن املدجج ��ة بال�سالح
وه ��ي تطل ��ق عليه ��م الأع�ي�رة النارية
والقنابل امل�سيل ��ة للدموع ،يف بع�ضها

ي�سقط قتلى �أو جرح ��ى .وهناك �أي�ض ًا
م�شاه ��د توث ��ق �إ�سع ��اف املحتج�ي�ن
لزمالء له ��م تع ّر�ضوا لإ�صابة ،و�أخرى
حم ��ل زميل قتل تو ًا والدماء تنزف من
ج�س ��ده ،كلها م�شاه ��د م�ؤث ��رة للغاية،
ي�صفها ال�صحايف �أمنار التميمي ،ب�أنها
"�س�ل�اح خط�ي�ر" كان وراء ا�ستم ��رار
االحتجاجات.
التميمي الذي وثق العديد من �أحداث
القم ��ع بكامريت ��ه اخلا�ص ��ة ،ق ��ال �إن
"القمع املف ��رط لالحتجاجات من قبل
الأجهزة الأمنية كان �سينجح يف �إنهاء
ه ��ذه االحتجاج ��ات يف �أي ��ام قليلة لو
كان ه ��ذا ح�صل قب ��ل ظه ��ور الهواتف
الذكي ��ة الت ��ي تتي ��ح ت�صوي ��ر الفيديو

والفوتوغ ��راف وبثه ��ا يف ذات الوقت
�إىل الع ��امل ،وانت�شاره ��ا ال�سري ��ع يف
مواق ��ع التوا�ص ��ل ،وحتقيقه ��ا ن�س ��ب
م�شاه ��دات مليونية يف خ�ل�ال �ساعات
قليلة".
و�أ�ض ��اف "م�شاه ��دة ه ��ذا القم ��ع
الوح�ش ��ي رفع ��ت ح ��دة الغ�ض ��ب
ال�شعبي ،ما جع ��ل الدعم اجلماهريي
يزداد ،لت�شهد �ساح ��ات االحتجاجات
يف خمتل ��ف امل ��دن ح�ض ��ور ًا كب�ي�ر ًا،
م ��ا �أف�شل خط ��ة احلكوم ��ة يف �إخماد
االحتجاج ��ات و�إنهائه ��ا بالق ��وة".
وتابع �إن "مقاطع القتل الوح�شية من
قبل قوات الأم ��ن لل�شباب العزل وهم
يحمل ��ون الأعالم العراقي ��ة ويهتفون

ب�شعارات وطنية ،دفعت �آخرين ومن
كال اجلن�س�ي�ن �إىل �أن ي�شارك ��وا يف
االحتجاج ��ات ،لتظه ��ر الحق� � ًا �ص ��ور
ج�سدها �شباب وفتيات �أثارت
�أخ ��رى ّ
�إعج ��اب العامل ،وال�سبب ه ��و تناقلها
ب�ش ��كل وا�س ��ع م ��ن قب ��ل العراقي�ي�ن
من خ�ل�ال مواق ��ع التوا�ص ��ل" .وقال
"حتدثت �إىل زمالء �صحافيني �أجانب
ع�ب�ر الهات ��ف وه ��م يب ��دون ده�شتهم
م ��ن روح التعاون والألف ��ة ومواجهة
العن ��ف ،بع�ضه ��م كان ��وا يطلب ��ون
تو�ضيح ًا حول مقاطع فيديو �إن كانت
فيلم� � ًا �سينمائي ًا �أم حقيقية؛ هالهم �أن
�شباب� � ًا يواجه ��ون القت ��ل والق ��وات
املدججة بال مباالة".

كان بريئ ًا جد ًا
ووديعا وطازجا للقتل .
هو ال ُ
ميلك �سوى دمه
وهم مدججون بال�سالح
الطلقة �أكرث طي�شا من الرباءة .
هذا الوقف ما بني ال�صبا والطفولة
ماذا يخبّئ حتت القمي�ص
وطن ًا ينزف براءة �أطفاله
�أم دم ًا م�سكوب ًا على الر�صيف؟
هذا الذي �صوب نحوه البندقية
تفر�ست بوجهه جيدا؟
هل ّ
يف
الوداعة
من
خفت
هل
مالحمهِ
من فكرة �أقلقت نومه
من حلم ت�شبث به
� َ
أمنعك الظالم الذي يف ر�أ�سك
�أن ترى ال�شم�س �ساطعة
يف �صباح عينيه؟

من دينا الطائي �إلى "�أم جليل" – حكايات تروي "�صمود" الن�ساء في �ساحة التحرير
 متابعة :االحتجاج

رغم م�شاهد "العنف
والموت"� ،آثرت المر�أة
العراقية النزول �إلى ميادين
االعت�صام متحدية الر�صا�ص،
مثبتة �أنها ال تقل �شجاعة عن
قرينها الرجل.
ولم يقت�صر دور المتظاهرات
العراقيات على رفع
حما�س المحتجين بالهتاف
والأغاني الثورية ،بل
ت�صدرن ال�صفوف الأولى في
االحتجاجات المتوا�صلة منذ
�أ�سابيع.

فقد تداول ن�شطاء عرب مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي فيديوه ��ات و�صورا وثقت
م�ساهم ��ة الن�س ��اء يف املظاه ��رات� ،إذ
هتفن للوطن و�أ�سعفن اجلرحى و�أعددن
الطعام للمتظاهرين.
تع�ب�ر �أن�سام �أزقة و�ش ��وارع عديدة كل
ي ��وم يف طريقه ��ا �إىل �ساح ��ة التحرير،
جتم ��ع خالله ��ا الأغطي ��ة والأدوي ��ة
للمتظاهرين.
وتق ��ول ملدون ��ة ب ��ي ب ��ي �سي ترن ��د �إن
"الن�ساء كن الأكرث حر�صا على �إ�سعاف
وت�ضميد اجلروح ،فتجدهن يف احتكاك
مبا�ش ��ر مع قوات مكافح ��ة ال�شغب على
ج�س ��ري اجلمهوري ��ة وال�سن ��ك غ�ي�ر
عابئات بالقنابل امل�سيلة للدموع ووابل
الر�صا�ص".
وت ��ردف" :رغ ��م القم ��ع والتهدي ��دات
ف�إن ��ه م ��ن املبه ��ج ر�ؤي ��ة ن�س ��اء م ��ن
خمتل ��ف الأعم ��ار وامل�ش ��ارب الثقافي ��ة
واالجتماعية يف �ساحة التحرير ،حتى
�أن بع�ضهن ن�صنب خياما وقررن الإقامة
يف ال�ساحة".
ومل تتخلف امل ��ر�أة عن املظاهرات التي
�شهده ��ا الع ��راق يف  ،2011غ�ي�ر �أن
االحتجاجات الأخرية تبدو خمتلفة عن
�سابقتها بالن�سبة لأن�سام.
وتف�س ��ر ذلك قائل ��ة" :ه ��ذه املظاهرات

عفوي ��ة ،مظاهرات ال يعل ��و فيها �صوت
ح ��زب دين ��ي �أو م ��دين ،مظاه ��رات
�شعبي ��ة ،تهتف ب�صوت واح ��د :ال�شعب
يريد �إ�سقاط النظام".
يف قل ��ب �ساح ��ة التحري ��ر ،تدي ��ر دينا
الطائ ��ي برفق ��ة جمموع ��ة م ��ن ال�شباب

خيم ��ة توف ��ر للمعت�صم�ي�ن وجب ��ات
الطعام والإ�سعاف ��ات الأولية وتزودهم
بالكمامات.
ال تكتف ��ي دينا ب�إدارة اخليمة بل تنتقل
�إىل مكان املواجهات لإ�سعاف املر�ضى.
ومل متنعه ��ا �إ�صابته ��ا بغ ��از ال�ساري ��ن

 كم ��ا قال ��ت  -م ��ن موا�صل ��ة التظاهر،وت�شبهه ��ا يف هذا الإ�ص ��رار العديد من
ال�شابات.
وتقول دينا لبي بي �سي ب�صوت ميل�ؤه
احلما� ��س" :لن يتملكن ��ي اخلوف بتاتا
ولن �أتراجع عن امل�شاركة يف االنتفا�ضة،

فروحي لي�ست �أغلى م ��ن دماء ال�شهداء
وال ثورة دون ت�ضحيات".
وتتاب ��ع �" :أجمل م ��ا ر�أيته خالل ثورة
ت�شرين ه ��و الوجود الن�سائ ��ي القوي،
فاملر�أة العراقية مل تعد تهاب ال�شارع بل
�إن العديد م ��ن الفتيات خرجن للتظاهر
دون موافقة �أهلهن".
وت ��ردف" :ه� ��ؤالء الن�س ��وة وجدن يف
املظاه ��رات فر�ص ��ة لتح ��دي املجتم ��ع
الذكوري والع�شائ ��ري ونظام عمد �إىل
تغييبه ��ا ،وت�سب ��ب يف تده ��ور و�ض ��ع
اقت�صادي تدفع ثمنه ن�ساء كثريات".
وترى دين ��ا �أن املر�أة خرج ��ت "للدفاع
ع ��ن كرامته ��ا وا�سرتج ��اع وط ��ن �سلب
منها".
وت�ض ��رب دين ��ا مث ��اال عل ��ى �صم ��ود
العراقي ��ات فتذك ��ر النا�شط ��ة العراقي ��ة
�صبا املهداوي.
ويتداول مدونون منذ م�ساء  2نوفمرب/
ت�شرين الث ��اين� ،أنباء ع ��ن "اختطاف"
املهداوي عقب مغادرتها �ساحة التحرير
حيث كانت ت�سعف اجلرحى.
ويقول �شهود عيان �إن "ملثمني يقودون
�سي ��ارة بي�ض ��اء اختطف ��وا النا�شط ��ة
العراقية يف مدينة البياع غربي بغداد،
واجتهوا بها �إىل منطقة زيونة".
وت�ض ��ج مواق ��ع التوا�ص ��ل مبقاط ��ع

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

م�صورة تظهر جر�أة وب�سالة امل�سعفات
وه ��ن يجت ��زن احلواج ��ز الأمني ��ة،
ويعر�ضن حياتهن للخطر من �أجل �إنقاذ
الأرواح.
"رمي" �إح ��دى امل�سعف ��ات املتطوع ��ات
اللوات ��ي �أله�ب�ن حما� ��س املتظاهري ��ن
والنا�شطني العراقيني.
ومل تخ�ش رمي على حياتها وهي مت�شي
على حافة �أ�سفل ج�سر اجلمهورية الذي
يرب ��ط ب�ي�ن �ساح ��ة التحري ��ر واملنطقة
اخل�ض ��راء ،حت ��ى تنق ��ذ امل�صاب�ي�ن
العالقني.
وتق ��ول" :من ��ذ بداي ��ة التظاه ��رات
تطوعت لع�ل�اج اجلرحى ،بقيت خم�سة
�أي ��ام على اجل�سر� ،أ�صب ��ت يف �أكرث من
مكان بي ��دي ورجلي ،ولك ��ن ال ميكنني
اجللو� ��س مكتوف ��ة اليدي ��ن و�أن ��ا �أرى
م�صابني ينزفون".
"تع ��ال وت ��ذوق خب ��ز الث ��وار" تنادي
�أم جلي ��ل عل ��ى املتظاهري ��ن لكي ميروا
عل ��ى خيمتها التي ن�صبته ��ا بالقرب من
�ساحة التحرير.
ومل مينعه ��ا �سنه ��ا املتق ��دم وال مر�ضها
م ��ن م�شاركة املتظاهري ��ن يومهم فتقوم
ب�إعداد الطعام وال�شراب لهم.
عن الـ بي بي �سي

