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مبليونية” “راجعيلكم  االع���ت�������س���ام:  ���س��اح��ات  ي���ع���ززون  ال���دي���وان���ي���ة  حم��ت��ج��و 

ملف “بنادق ال�س��يد” عل��ى طاولة مباحثات وف��د حقوقي مع قائ��د عمليات بغداد!
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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

يوا�سل نا�سطون ومتظاهرون 
التح�سيد ملليونية  25_�سباط، 

املقررة اليوم الثالثاء، 
لتجديد رف�سهم حكومة 

رئي�س الوزراء املكلف 
حممد توفيق عالوي، 

نظراً العتمادها النهج 
القدمي ذاته، وهو طريقة 

"املحا�س�سة" احلزبية 
والطائفية، بح�سب 

تعليقاتهم، راف�سني ما 
�سّموه حماوالت زعيم التيار 

ال�سدري، مقتدى ال�سدر، 
فر�س اأ�سلوب "الو�ساية" على 

املحتجني. 

واأطلق نا�شطون و�شم  " #25_�شباط " 
موع���دًا ملليونية احتجاجي���ة جديدة، فيما 
يوؤكد نا�ش���طون يف احتجاجات �ش���احتي 
التحري���ر يف بغ���داد، واحلبوب���ي يف ذي 
ق���ار، اأنه���م غ���ر معني���ن مبا يج���ري من 
حوارات لت�شكيل احلكومة، موؤكدين اأنهم 
رف�شوا تكليف حمم���د توفيق عالوي منذ 
البداية، وبالتايل ف���اإن اأي �شيء ينتج عن 

هذا التكليف هو باطل يف نظرهم.
يف ال�شي���اق، قال منر امل�شلم���اوي، وهو 
نا�ش���ط وحمتج م���ن بغ���داد، اإن "�شاحات 
االحتج���اج يف بغداد �شهدت خ���الل االأيام 
املا�شية تراجعًا طفيفًا الأعداد املتظاهرين، 
وم���ن خ���الل الدع���وة االأخ���رة للمليونية 
ن�شع���ى اإىل اإع���ادة حت�شي���د املتظاهري���ن 

مل  الت���ي  مبطالبن���ا  ال�شلط���ات  وتذك���ر 
تتغر منذ اأ�شهر"، مبينًا، اأن "التظاهرات 
العراقية م�شتمرة، وتدخ���ل قريبًا �شهرها 
ال�شلط���ة  اأح���زاب  ت���زال  ال�شاد����س، وم���ا 
ورف�شه���ا  ال�شعبي���ة  املطال���ب  تتجاه���ل 
احلكومات اجلديدة التي ما تزال متار�س 
ن�شاطاته���ا على نف����س الطريق���ة القدمية، 

وتتبع مبداأ املحا�ش�شة".
يف  "اأحزاب���ا  اأن  امل�شلم���اوي  واأ�ش���اف 
الف�ش���ل  بجرمي���ة  و�شريك���ة  ال�شلط���ة، 

والف�ش���اد ال���ذي ينخ���ر الدول���ة العراقية، 
ت�شع���ى حالي���ًا ب���كل قوتها من اأج���ل النيل 
من املحتجن وركوب موجة التظاهرات، 
واإر�ش���ال ع�شرات العنا�شر التابعة لها من 
اأجل زرع الفنت وامل�ش���اكل داخل امليادين، 
ولك���ن �شرعان ما تف�ش���ل خمططاتهم ويتم 
طرده���م"، يف اإ�ش���ارة وا�شح���ة من���ه اإىل 

ال�شدري". "التيار 
ع���الوي  حكوم���ة  "رف����س  اأن  مو�شح���ًا 
اجلدي���دة �شتك���ون اأوىل املطالب���ات الت���ي 

يف  ال�شعبي���ة  الهتاف���ات  ع���ر  �شتتبل���ور 
مليونية يوم اليوم".

واأف���اد النا�ش���ط ال�شيا�ش���ي �شاه���ر حدي���د 
ب�ش���وؤون  ال�ش���در  تدخ���الت  "رف����س  اأن 
مطال���ب  اأب���رز  م���ن  واح���د  املتظاهري���ن 
يف  احلبوب���ي  �شاح���ة  يف  التظاه���رات 
التي���ار  "زعي���م  اأن  موؤك���دًا   النا�شري���ة"، 
ال�ش���دري مقت���دى ال�شدر ما ي���زال يطلق 
عل���ى  وناقم���ن  م�شلح���ن  م���ن  عنا�ش���ر 
املحتج���ن،  عل���ى  لالعت���داء  التظاه���رات 

ناهي���ك ع���ن تعليقات���ه الت���ي ت�ش���يء اإىل 
امل���راأة العراقية امل�شاركة جنب���ًا اإىل جنب 
التظاه���رات اجلاري���ة"،  م���ن الرج���ل يف 
موؤكدا اأن "املليونية �شرتفع �شعار جتديد 
�ش���د  بالتظاه���ر  واملوا�شل���ة  االنتفا�ش���ة 
الف�ش���اد والتخل���ف والتبعي���ة والطائفي���ة 

واملحا�ش�شة احلزبية"، وفقا لتعبره. 
ال�شيا�ش���ي  املحل���ل  اأ�ش���ار  جانب���ه،  م���ن 
والباح���ث عب���د الل���ه الركاب���ي اأن "العنف 
الذي متار�ش���ه ال�شلطات العراقية ما يزال 

م�شتم���رًا، ال �شيم���ا اختط���اف النا�شط���ن 
الذي مل يتوقف بالرغم من تعهدات كثرة 
كان قد اأطلقها ع���ادل عبد املهدي، واملكلف 
بت�شكي���ل احلكومة اجلديدة حممد توفيق 
ع���الوي، ب�ش���اأن من���ع تعني���ف املحتجن، 
ولك���ن ا�شتمرار العنف ي���وؤدي بال�شرورة 
اإىل ا�شتم���رار االحتجاجات واالإعالن عن 
مليوني���ات ب�شكل م�شتم���ر، وهذا االإخفاق 
احلكوم���ي يف احت���واء املتظاهري���ن ه���و 

اأبرز ما ف�شلت فيه احلكومات العراقية".

واأكد الركابي، اأن "ا�شتمرار ال�شغط على 
ال�شلطات العراقية �شيوؤدي غر�شه، ولكن 
العقلي���ة الع�شكرية التي حتك���م العراق ما 
تزال توؤم���ن بالقمع، وتنظر اإليه باعتباره 
الطريق���ة االأجن���ح الإنه���اء االحتجاج���ات 

والفو�شى التي خلفتها".
وكان م�شدر طبي قد اأفادر  مبقتل متظاهر  
واإ�شابة اآخرين، ام�س االأحد، جراء اإطالق 
ق���وات "مكافح���ة ال�شغب" قناب���ل الدخان 

وا�شتخدامها بنادق ال�شيد.
وقال مرا�شل )االحتجاج( نقاًل عن امل�شدر 
اإن "متظاهرًا قُتل واأ�شيب اآخرون، م�شاء 
ام�س، ق���رب �شاحة اخلالين و�شط بغداد، 
ج���راء اإطالق قوات مكافحة ال�شغب قنابل 
الدخ���ان �شوبهم م���ع ا�شتخدامه���ا لبنادق 

ال�شيد �شدهم".
يف  اجلرح���ى  "ح�شيل���ة  اأن  واأ�ش���اف، 
�شف���وف املتظاهري���ن بلغ���ت 10 م�شابن 

حتى االآن".
وت�شه���د �شاح���ة اخل���الين موج���ات عنف 
متقطع���ة حتاول م���ن خاللها ق���وات االأمن 
ا�شتع���ادة ال�شيط���رة على ال�شاح���ة �شمن 
م�شاعيه���ا حل�ش���ر التظاه���رات يف �شاحة 
التحرير فق���ط، بعد �شيطرته���ا على ج�شر 
ال�شن���ك و�شاحة الط���ران وفتحهم���ا اأمام 

حركة ال�شر.
وت�شج���ل تقاري���ر طبية واأخ���رى حقوقية 
مقتل اأك���ر من 650 متظاه���رًا عراقيًا يف 
بغداد وجنوبي البالد بنران قوات االأمن 
وجماع���ات م�شلح���ة مقرب���ة م���ن اإي���ران، 
تتبنى موقفًا معار�ش���ًا للتظاهرات، ف�شاًل 
عن اإ�شابة نحو 27 األفا اآخرين، من بينهم 
املئات تعر�ش���وا الإعاقات دائم���ة، عدا عن 
اآالف املعتقل���ن وع�ش���رات املختطفن من 

نا�شطي التظاهرات.
وتنوع���ت و�شائل القمع من قبل ال�شلطات 
خريط���ة  وم���دن  بغ���داد  يف  العراقي���ة 
التظاهرات بن الر�شا����س احلي وقنابل 
الغاز والقنابل ال�شوتي���ة، واأخرًا بنادق 
ال�شيد، اإ�شافة اإىل ت�شجيل عمليات ده�س 
اأودت  االأم���ن،  ب�شي���ارات  للمتظاهري���ن 

اإحداها بحياة �شتة منهم يف الب�شرة.

والو�صاي��ة املحا�ص�ص��ة  رف���ض  مليوني��ة  �صب��اط   25
هجمات لقوات ال�سغب تخّلف قتلى وجرحى من املتظاهرين 

 ذي قار / ح�سني العامل

اقدم���ت عوائل �شهداء التظاهرات واملعت�شمون 
م���ن اخلريج���ن يف ذي ق���ار يوم االثن���ن ) 24 
�شباط 2020 ( على غلق �شركة نفط ذي قار على 
خلفي���ة التالعب بقوائ���م التعيين���ات واملتاجرة 

با�شم���اء ال�شه���داء، وفيم���ا اتهم���وا امل�شوؤول���ن 
واالحزاب باال�شتحواذ على الدرجات الوظيفية 
البالغ عدده���ا 1000 درجة وظيفي���ة واملتاجرة 
فيه���ا، لوح���وا بالت�شعي���د م���ا مل جت���ر حما�شبة 
املتورط���ن بالتالع���ب واع���الن التعيينات وفق 

نظام النافذة االلكرتونية.

�شه���داء  عوائ���ل  امن���اء  جمل����س  ع�ش���و  وق���ال 
تظاهرات ذي قار حيدر �شعدي ل�)االحتجاج( ان 
"ا�شر ال�شهداء وعددا من اخلريجن اعت�شموا 
�شب���اح )االثن���ن( ام���ام �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار 
واغلقوه���ا ك���ون هناك تالعب بقوائ���م تعيينات 
امل�شوؤول���ن  بع����س  وقي���ام  ال�شه���داء  باأ�شم���اء 

واالحزاب املتنفذة باال�شتحواذ عليها واملتاجرة 
به���ا "، م�ش���ددا عل���ى ان "تق���وم ادارة ال�شرك���ة 
بك�ش���ف قوائ���م التعيينات وحما�شب���ة املوظفن 
الذي���ن تالعب���وا فيه���ا وقام���وا بتعي���ن اقاربهم 

وبيع الدرجات الوظيفية بالعملة ال�شعبة".
واك���د �شعدي ان "الدرج���ات الوظيفية يجب ان 
توزع بعدالة على م�شتحقيها وان ال يكون هناك 
غنب حلقوق ا�ش���ر ال�شهداء"، مبين���ا ان "وزارة 
النفط خ�ش�ش���ت 1000 درج���ة وظيفية ل�شركة 
نفط ذي قار وان عدد �شهداء التظاهرات يف ذي 
قار 120 �شهيدا مل ي�شملوا جميعهم بالتعيينات 

وامنا مت �شمول ق�شم منهم فقط".
واو�ش���ح ع�شو جمل����س امناء عوائ���ل ال�شهداء 
ان "م���ن بن االل���ف درجة وظيفي���ة 600 درجة 
خم�ش�ش���ة للمهند�شن واخلريجن الذين كانوا 
معت�شم���ن يف ال�شابق ام���ام �شركة النفط وهذا 
حقه���م، لك���ن التالع���ب واملتاج���رة احلا�شلة يف 
ال���� 400 درج���ة املتبقية وهذا م���ا طالبنا بك�شفه 
وحما�شب���ة املتالعب���ن واملتاجري���ن"، وا�شاف 
ان "ا�ش���ر ال�شهداء قدم���وا ورقة تت�شمن خم�شة 
مطال���ب الإدارة ال�شركة من بينها فتح حتقيق مع 
املتورطن بالتالعب بقوائم التعيينات والك�شف 
ع���ن القوائ���م احلقيقي���ة ال���واردة من ال���وزارة 

باأ�شماء ال�شهداء و�شمان حقوق ال�شهداء".
قوائ���م  ارب���ع  "هن���اك  ان  اىل  �شع���دي  وا�ش���ار 
ت�ش���م كل قائم���ة منها اكر م���ن 100 ا�شم وهذه 

فيها ع���دد قليل جدا من ا�شم���اء ال�شهداء لغر�س 
التعمية والبقية متت املتاجرة بها وبيعها".

املهند�ش���ن  جتم���ع  ممث���ل  ق���ال  جانب���ه  وم���ن 
الزي���دي  ابراهي���م  حي���در  ك���رار  املعت�شم���ن 
ل�)االحتجاج( انه "�شب���ق وان طالبنا بان تكون 
التعيين���ات وفق ا�شتم���ارة الكرتونية او �شمول 
جميع املعت�شمن بالتعيين���ات"، م�شرا اىل ان 
النف���ط حرم���ت 70 مهند�شا من  "ادارة �شرك���ة 
املعت�شمن من التعيينات احلالية"، م�شرا اىل 
ان "املهند�ش���ن ال�شبع���ن دفعوا ثم���ن �شلميتهم 
يف االعت�شام حي���ث مت ادراج اغلب املعت�شمن 
الذي���ن قاموا باإغالق م�شف���ى النا�شرية و�شركة 
النف���ط فيم���ا مت حرم���ان م���ن اعت�ش���م بطريق���ة 

�شلمية".
"ع���ددا م���ن امل�شوؤول���ن  واو�ش���ح الزي���دي ان 
الكب���ار يف �شرك���ة نف���ط ذي ق���ار قاموا ب���اإدراج 
ا�شماء اقاربهم ومعارفهم �شمن قوائم تعيينات 
املعت�شم���ن وه���ذا م���ا ح���رم 70 مهند�ش���ا م���ن 
التعي���ن"، الفت���ا اىل ان "االح���زاب والع�شائ���ر 
التعيين���ات  خ���ط  عل���ى  االخ���رى  ه���ي  دخل���ت 
وا�شتح���وذت عل���ى ق�ش���م كبر منها وف���ق نظام 

املحا�ش�شة احلزبية والتخادم الع�شائري".
واك���د ممث���ل جتم���ع املهند�شن وج���ود �شفقات 
ف�شاد وا�شحة يف ملف التعيينات يف �شركة نفط 
ذي ق���ار منوه���ا اىل ان "املهند�ش���ن �شيقومون 
بالت�شعيد ال�شتعادة حقوقهم امل�شروعة"، داعيا 

اىل "اقال���ة مدي���ر �شرك���ة النف���ط واع�شاء جلنة 
التعيينات وكل م�شوؤول متورط ببيع الدرجات 

الوظيفية واملتاجرة فيها".
وبدوره���ا اكدت موظفة يف �شرك���ة نفط ذي قار 
ل�)االحتج���اج( ان "هناك ع���دة ا�شماء يف قوائم 
التعيين���ات الت���ي �ش���درت موؤخرا ت�ش���م اقارب 
امل�شوؤول���ن وتلتقي معهم با�ش���م اجلد وان احد 
كبار امل�شوؤولن ا�شتحوذ على 20 درجة وظيفية 
وقام بتوزيعها على اقاربه ومعارفه"، وا�شافت 
ان "هذا كله جرى على ح�شاب اخلريجن وا�شر 

ال�شهداء".
وا�ش���ارت املوظف���ة التي طلبت ع���دم ذكر ا�شمها 
الدرج���ات مت بيعه���ا بخم�ش���ة  "بع����س  ان  اىل 
االف دوالر واك���ر م���ن قب���ل اتب���اع االح���زاب 
وكب���ار امل�شوؤول���ن يف �شرك���ة النف���ط"، منوهة 
اىل ان "ادارة ال�شرك���ة وامل�شوؤول���ن باملحافظة 
اعتم���دوا املح�شوبي���ة واملن�شوبي���ة واال�شاليب 
ان�شغ���ال  م�شتغل���ن  التعيين���ات  يف  القدمي���ة 
اخلريج���ن بالتظاهرات"، وا�شاف���ت "وهذا ما 
احل���ق غبنا كب���را با�شر ال�شه���داء واخلريجن 
وجت���اوزا على ت�شحيات ال�شه���داء وامل�شاركن 

يف التظاهرات".
و�شددت املوظفة عل���ى �شرورة اعالن الدرجات 
"االلك���رتوين  التق���دمي  اآلي���ة  ع���ر  الوظيفي���ة 
ليت�شن���ى للجمي���ع التق���دمي عليه���ا م���ع اعتم���اد 

القرعة االلكرتونية يف هذا املجال ".

يتهمون امل�سوؤولني واالأحزاب باملتاجرة بالدرجات املخ�س�سة لل�سهداء

ق��ار   ذي  نف��ط  �صرك��ة  يغلق��ون  ومعت�صم��ون  التظاه��رات  �صه��داء  عوائ��ل 
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 

ال�شاح���ة العراقية بيئة منا�شب���ة لتنا�شل االأحزاب ، مع قرب 
حل���ول موع���د االنتخاب���ات املحلي���ة والت�شريعي���ة ، ت�شاف 
اأع���داد جديدة من االأحزاب ، خلو�س ماراثون الو�شول اىل 
الرملان اأو جمل�س املحافظ���ة ،ويف املرحلة الثانية الدخول 
يف مفاو�ش���ات ت�شكي���ل احلكوم���ة، ثم الفوز ب���وزارة تكون 
م���ن ح�شة اأمن ع���ام احلزب ، اأو يعر�شه���ا يف بور�شة بيع 

املنا�شب ل�شمان م�شتقبله املايل وال�شيا�شي.
 يف التج���ارب الدميقراطي���ة ب���دول العامل ،لرج���ال االأعمال 
م���ن ذوي العيار الثقيل اأحزابهم ولك���ن باإعداد قليلة مقارنة 
بالن�شخة العراقية ، اأحزاب العامل  ملزمة  وحمكومة بتطبيق 
القان���ون ، ال متتل���ك اأجنح���ة م�شلح���ة ، وجلان���ًا اقت�شادي���ة 
،ت�شيط���ر على املنافذ احلدودية واملوانئ واملطارات ، ف�شاًل 
عن ذلك توؤمن تلك االأح���زاب بالدميقراطية احلقيقية ، تعقد 
موؤمتراته���ا يف موع���د حم���دد ثاب���ت الإنتخاب االأم���ن العام 
واملكت���ب ال�شيا�ش���ي ، وع���ادة يعق���د املوؤمتر يف قاع���ة باأحد  
الفنادق ال�شخم���ة مقابل ثمن ،ولي�س على ح�شاب احلكومة 
عل���ى ح���د ق���ول املتم�شك���ن ب�شيا�شي���ة "الع�ش���ت" لتحقيق 

املكا�شب املالية.
الدميقراطي���ة "�شرقفلية" مبنظ���ار االأح���زاب العراقية ذات 
االأجنح���ة الع�شكرية  الطويلة املمت���دة من  منطقة اجلادرية 
م���رورًا  باملنطقة اخل�ش���راء  اإىل �شاحة عبا����س  بن فرنا�س 
، يف اأغل���ب االأحي���ان تك���ون الدميقراطي���ة داخ���ل احل���زب  
الفتح  باآليات  التالعب  اأح���د ميتلك �شالحية  "�شرمهمر" ال 
والغل���ق اإال مبوافق���ة  املنا�ش���ل االأم���ن الع���ام، وحا�شيت���ه 
اأ�شحاب التخ�ش����س ال�شابق يف مراقبة عمل الكي�شوانيات 

بنزاهة حتفظ نعل واأحذية الزوار.
اأم���ن ع���ام ح���زب الدع���وة ن���وري املالك���ي يف ي���وم اإع���الن 
تخلي���ه عن ا�شم���ه امل�شتعار ج���واد، وتولي���ه من�شب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء ،قال اإن االئت���الف العراقي املوحد "عالمة 
ال�شمع���ة" بقواه ال�شيعية م���ع �شركائه ، �شيجعل العراق يف 
مرتب���ة الدول املتقدمة يف املنطق���ة ،�شي�شهد �شعبه االزدهار 
والتق���دم . انتهت والي���ة املالكي االأوىل ث���م الثانية، وخالل 
ثم���اين �شنوات عج���اف ، احت���ل العراق املرتب���ة االأوىل يف 
قائم���ة ال���دول االأكر ف�ش���ادًا يف العامل . فيم���ا فر�س تنظيم 
داع�س �شيطرته على  ثلث م�شاحة البالد ، و�شرد املالين من 

مناطق �شكنهم االأ�شلية.
بامتالكه���ا  املتعاقب���ة  احلكوم���ات  يف  امل�شارك���ة  االأح���زاب 
�شرقفلي���ة الدميقراطية  تلب�شه���ا الوهم ،باأنها �شاحبة احلق 
الع���راق، مل تتع���رف  اإدارة نظ���ام احلك���م يف  املقد����س يف 
بف�شله���ا ، مازال���ت ت�شر عل���ى االإحتف���اظ  بال�شلطة مبزاعم 
ن�ش���رة املظلومن . اأخ���ذت على عاتقها دع���م حكومة حممد 
ع���الوي  والرتويج لكذبة اجراء انتخابات مبكرة  �شت�شارك 
فيه���ا اأحزاب م���ن �شنف �شتة وخم�شن ال جتي���د حتى اإدارة 

الكي�شوانيات .

اأحزاب 56
بالمكشوف 

 متابعة االحتجاج 

دعا متظاهرون في 
الديوانية، اأم�س 

االثنين، جميع �سرائح 
المحافظة للم�ساركة في 
التظاهرة الحا�سدة التي 
من المقرر لها اأن تنطلق 

اليوم الثالثاء، 25 من 
�سباط الجاري، بالتزامن 
مع تظاهرات مماثلة في 

اأرجاء البالد لمنا�سبة 
دخولها ال�سهر الخام�س.

وق����ال املتظاه����ر ح�شن ه����ادي اإن 
“اال�شتع����دادات جاري����ة النطالق 
تظاه����رة جماهرية كرى و�شط 
مرك����ز املدينة ع�شر غ����د الثالثاء، 
وذل����ك للتاأكي����د عل����ى ا�شتمراري����ة 
ث����ورة ت�شري����ن، وثبات م����ن �شار 
فيها مطالبًا بعودة الوطن الأبنائه 
وا�ش����رتداد احلقوق الت����ي �شلبت 

من قبل االأيادي الفا�شدة”.
واأ�ش����اف، اأن “الدع����وات اأطلقت 
اأي�ش����ًا يف �ش����وح التظاه����ر الت����ي 
متت����الأ بال�شب����اب الثائ����ر، والق����ت 
قب����ل طلب����ة  م����ن  كب����رًا  ترحيب����ًا 
الذي����ن  واملدار�����س  اجلامع����ات 
لعب����وا دورًا هام����ًا يف ادامة زخم 
التظاهر رغ����م موا�شلتهم دوامهم 

الر�شمي”.

واأو�ش����ح، اأن “مليوني����ة الثالثاء 
�شتك����ون وف����اًء ل�شه����داء الث����ورة 
ولدمائه����م الت����ي حطم����ت اأ�شنام 

الف�شاد واأطاحت برموزه وك�شفت 
املتلونن واجنداتهم التي اأرادوا 
م�ش����ر  ح�ش����اب  عل����ى  متريره����ا 

م�شرًا  وم�شتقبله����م”،  العراقين 
الديواني����ة  “متظاه����ري  اأن  اإىل 
ي�شتذكرون احل����راك ال�شعبي يف 

مثل هذا اليوم من عام 2011 وما 
قابله من هجوم بال�شالح االأبي�س 
عل����ى متظاه����ري �شاح����ة التحرير  

م����ن قب����ل جماعات تابع����ة لرئي�س 
الوزراء نوري املالكي حينذاك”.

م����ن جانب اآخر، ق����ال �شهود عيان  
اأ�شح����اب القم�ش����ان البي�شاء  اإن 
يوا�شل����ون توافدهم وح�شورهم 
اليوم����ي يف �شاحة ال�شاعة و�شط 
الديوانية، لدعم املطالب ال�شعبية 
والتاأكي����د على رف�����س املماطالت 
ال�شيا�شي����ة واال�شته����داف املتكرر 
للمتظاهرين ال�شلمين يف بغداد، 
موؤكدي����ن م�شيه����م باالحتجاجات 
املطلب����ي،  م�شواره����م  واإكم����ال 
متحدي����ن كل حم����اوالت اإ�شكاتهم 
وطريق����ة التعام����ل م����ع مطالبه����م 
ال�شيا�شي����ن، منّددي����ن  قب����ل  م����ن 
يف الوق����ت ذات����ه بالتحاي����ل الذي 
حزبي����ة  �شخ�شي����ات  متار�ش����ه 
ل����دول  التبعي����ة”  “مك�شوف����ة 
اجل����وار وتاأمتر مب����ا ي�شدر عنها 
الإيه����ام ال�شع����ب باحلر�����س علي����ه 
والتباك����ي على حقوق����ه امل�شلوبة 
من الفا�شدين بدع����وات االإ�شالح 

الكاذبة، بح�شب املتظاهرين. 
فيم����ا ج����ّدد الطلب����ة يف حمافظ����ة 
يف  تواجده����م  االثن����ن،  باب����ل، 
�شاح����ات االعت�ش����ام ب�شكل كبر، 
وفيما طالبوا بحكوم����ة م�شتقلة، 
اأك����دوا رف�شه����م متري����ر حكوم����ة 

حممد توفيق عالوي.
اإن   ، عي����ان  �شه����ود  وق����ال 
متري����ر  اعت����روا  املتظاهري����ن 
حكومة ع����الوي “اإع����الن حرب” 
على املتظاهرين، وعدم االهتمام 
ت�شاع����د  يرج����ح  م����ا  مبطالبه����م، 
وت����رة االحتجاجات، اإ�شافة اإىل 
الت�شعي����د الذي �شيتخ����ذه الطلبة 
عل����ى  الت�شوي����ت  مت  ح����ال  يف 

حكومة عالوي.
اأنه����م �شي�شاركون  واأك����د الطلب����ة 
بثقلهم يف املليونية التي �شتخرج  
ي����وم الثالث����اء، 25 م����ن �شب����اط، 
التظاه����رات  اأن  عل����ى  للتاأكي����د 
مازالت م�شتم����رة، و�شتبقى طاملا 
الكت����ل ال�شيا�شية ه����ي من تتحكم 

مبقدرات البلد.
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حق���وق  مفو�شي���ة  بحث���ت 
االإن�شان،اأم����س  االثنن، مع قيادة 
عملي���ات بغ���داد تعزي���ز االأم���ن يف 
حمي���ط �شاح���ات التظاه���ر واحلد 

من ا�شتخدام اأ�شلحة ال�شجم.
بي���ان  يف  املفو�شي���ة  وقال���ت 
تلق���ت االحتج���اج ن�شخ���ة من���ه اإن 
الواح���د  عب���د  فات���ن  “الدكت���ورة 
احللف���ي ع�ش���و املفو�شي���ة العلي���ا 
حلقوق االن�ش���ان ورئي�س املبادرة 
الوطني���ة لفريق احل���زام االخ�شر 
عملي���ات  قائ���د  التقي���ا  التطوع���ي 
بغداد اللواء عبداحل�شن التميمي 
م���ن  املب���ادرة  اأع�ش���اء  بح�ش���ور 

ممثلي املجتمع املدين”.
واأ�ش���اف، البيان اأن���ه “مت البحث 
خ���الل اللق���اء عل���ى اأهمي���ة توفر 
احلماي���ة الكافي���ة للمتظاهرين يف 
�شاح���ة التحرير وحميطه���ا، كذلك 
احلد م���ن ا�شتخدام بنادق ال�شجم 
الت���ي ت�شببت بكثر م���ن العاهات 
يف �شف���وف املتظاهرين والقوات 

االأمنية”.
واأ�شاف���ت، احللفي “خ���الل اللقاء 
�ش���رورة املحافظ���ة عل���ى ال�شلمية 

خ���الل التظاه���رات وع���دم اللجوء 
امل�ش���اد  والعن���ف  العن���ف  اىل 
و�شرورة توف���ر احلماية الكافية 

للممتلكات العامة واخلا�شة”.
وبح�شب البيان فاإن “قائد عمليات 
بغ���داد اأك���د دعم���ه الت���ام مل���ا ورد، 
بحماي���ة  الع���ايل  اهتمام���ه  كذل���ك 
ال�شلمي���ن”، م�شيفًا  املتظاهري���ن 
اأن “الق���وات االأمني���ة ه���ي م�شدر 
اأمن وحماية البنائن���ا املتظاهرين 
والبد اأن يكون هنالك عمل م�شرتك 
لك�ش���ف م���ن يق���وم به���ذه االعمال 

االإجرامية جتاههم”.
وي���وم ال�شبت املا�شي ، اأفاد �شهود 

عي���ان يف �شاح���ة اخل���اّلين و�شط 
بغداد،  بت�شجي���ل اإ�شابات جديدة 
�شف���وف  ب���ن  اختن���اق  وح���االت 
املتظاهري���ن بالقرب م���ن ال�شاحة، 
ج���راء ا�شتخ���دام الق���وات االأمنية 
ال�شي���د  واأ�شلح���ة  الغ���از  قناب���ل 

�شدهم.
وقال �شه���ود عي���ان، اإن “عددًا من 
بج���روح  اأ�شيب���وا  املتظاهري���ن 
ت�شجي���ل  ع���ن  ف�ش���اًل  متفاوت���ة، 
اإث���ر ا�شتخ���دام  ح���االت اختن���اق، 
الغ���از امل�شي���ل للدم���وع واأ�شلح���ة 
ال�شج���م، ق���رب �شاح���ة اخل���الين 

و�شط بغداد”.
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يعتز فت���ى النا�شرية حمي���د �شالح بكونه 
اأ�شب���ح كبرًا، واأن���ه ي�ش���ارك بفاعلية يف 
التظاهرات التي ت�شهدها حمافظة ذي قار 
منذ انطالقه���ا حت���ى االآن، ويعتقد العديد 
م���ن اأ�شدقائه اأنه يرتدي الغرتة »ال�ّشماغ« 
والعقال، كاأي رجل كبر، بداًل من املالب�س 
املدر�شي���ة الإثب���ات �شخ�شيت���ه، فيما ينفي 
حميد ذلك، ويعّلل ارتداءه الزي التقليدي 
للرجال باأن هذا الزّي له رمزيته لدى اأبناء 
النا�شرية، واأنه مل يكن يحب التعامل معه 
كطال���ب يف مرحل���ة الدرا�ش���ة املتو�شط���ة 
كمتظاه���ر  واإمن���ا  النا�شري���ة،  مبدين���ة 

ومعت�شم يف �شاحة احلبوبي.
يق���ول حمي���د اإن���ه لي����س اأ�شغ���ر متظاهر 
ومعت�ش���م يف انتفا�شة اأكتوبر، فهناك من 
ه���م اأ�شغ���ر منه �شّن���ًا يف �شاح���ة التحرير 
ببغ���داد، و�شاح���ات املحافظ���ات املنتف�شة 
االأخ���رى، اإال اأن���ه ال يعر للعم���ر اهتمامًا، 
ويف راأي���ه اأن ال�شغ���ار وال�شب���اب وحتى 
الكبار »يكرون بحبهم للعراق«، وبخالف 
ذلك يكونون �شغارًا مهما بلغت اأعمارهم.

يف احلدي���ث م���ع فت���ى النا�شري���ة، ين���زل 
الكمامة التي ي�شعها على اأنفه للوقاية من 
الغازات امل�شيلة للدموع والدخانيات، اإىل 
رقبته، ليك���ون كالمه وا�شحًا، فيما تتدىل 
م���ن الرقبة عبوة املحلول ال���ذي ي�شتخدم 
لغ�ش���ل العي���ون عن���د التعّر����س للغازات، 
والت���ي ا�شتعمله���ا م���ّرات ع���دة، الإ�شعاف 
املتظاهرين يف حاالت اال�شتباك مع قوات 

ال�شغب وامليلي�شيات.

الوطن هو االأهم
يق���ول حمي���د اإن���ه متف���وق يف الدرا�ش���ة، 
ويطمح اإىل اأن يكون طبيبًا يف امل�شتقبل، 

ل �شاح���ة التظاهر، حتى  لكنه حالي���ًا يف�شّ
ل���و ت�شبب ذل���ك يف فقدانه �شن���ة درا�شية، 
فخ�شارة هذه ال�شنة ال اأهمية لها لو ُقورنت 
بفقدان وطن، ثم اإنه ال ي�شمن التعين يف 
ظل حكومات كالتي ا�شتحوذت على البالد 

منذ 17 �شنة.
ي�شي���ف: نح���ن عائل���ة ب�شيط���ة، وحت���ى 
االإعدادي���ة،  الدرا�ش���ة  يف  تخرج���ت  ل���و 
ومبع���دالت عالي���ة، ال اأ�شم���ن قب���ويل يف 
الكلي���ة الت���ي اأرغ���ب به���ا، فلي�ش���ت ل���دّي 
الإكم���ال  املطل���وب  امل���ال  وال  و�شاط���ة، 
الدرا�ش���ة، اإ�شاف���ة اإىل انخفا�س م�شتوى 
التدري����س، واأرج���و اأال يزع���ل من���ي طلبة 
وخريجو كليات الطب لو قلت اإن الطبيب 
اجلديد حاليًا، لي�س كاالأطباء الذين عرفهم 
العراق والعامل �شابقًا، وهذا القول ي�شمل 
الدرا�ش���ات االأخرى، ب���ال ا�شتثناء، نتيجة 
والف�ش���اد  التعليم���ي،  امل�شت���وى  �شع���ف 
امل�شت�ش���ري يف معظم دوائ���ر وموؤ�ش�شات 

الدولة.
وي�ش���ر حميد اإىل اأن حديث���ه عن خ�شارة 
�شن���ة درا�شي���ة »جم���ازي«؛ الأن���ه يوا�ش���ل 
درا�شته يف �شاح���ة االعت�شام، التي ت�شم 
اأ�شاتذة اأكف���اء، ودورات تدري�شية، متكنه 
دخول���ه  حال���ة  يف  بتف���وق  النج���اح  م���ن 

االمتحان.

احلبوبي الثائر
وعما تعنيه �شاحة »احلبوبي« بالن�شبة له، 
ي�شر اإىل متثال ال�شخ�شية البارزة حممد 
�شعي���د احلبوبي، اأ�شه���ر م�شاهر ع�شره، 
وال���ذي قاد الق���وات العربي���ة يف جنوبي 
العراق، بعد االحت���الل االإجنليزي، حلن 
وفات���ه يف مدينة النا�شرية يف 18 يونيو 

.1914
عن جريدة البيان االماراتية 

حتذير �سديد اللهجة من طلبة بابل: مترير حكومة عالوي اإعالن حرب

حمتجو الديوانية يعززون �صاحات االعت�صام: “راجعيلكم مبليونية”

بعد اأن فتك "ال�سجم" بالمتظاهرينطفل يواجه الواقع االأليم بحب الوطن
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عد�سة: حممود روؤوف

  فا�سل الن�سمي 

تك���ررت يف غ�ش���ون االأي���ام االأخ���رة 
عمليات خطف واختفاء النا�شطن على 
يد جهات غر معروفة، واأفاد نا�شطون 
ومراك���ز حقوقي���ة باختف���اء النا�شطن 
ع���الء ال�شيخ عل���ي وط���ارق اأحمد بعد 
خروجهم���ا من �شاح���ة التحرير و�شط 
بغ���داد الليل���ة قب���ل املا�شي���ة. وياأت���ي 
احل���ادث بع���د اأي���ام قليلة م���ن حماولة 
اغتي���ال تعر�س له���ا القا����س والكاتب 
امل���رور  طري���ق  عل���ى  ر�شي���د  ح�ش���ن 

ال�شريع حممد القا�شم.
ع���الء  »النا�ش���ط  اأن  نا�شط���ون  وذك���ر 
حمافظ���ة  اأه���ايل  م���ن  عل���ي،  ال�شي���خ 
حم���ود،  ط���ارق  واملتظاه���ر  مي�ش���ان 
اختفي���ا بع���د خروجهم���ا م���ن �شاح���ة 
التحرير وذهابهما اإىل منطقة الكرادة 
م�شاء ال�شبت«. واأ�شافوا اأن "االت�شال 
بالنا�شط���ن انقط���ع بعد ذل���ك التوقيت 
ومت غلق هاتفيهم���ا، وال يعلم ذووهما 
واأ�شدقاوؤهم���ا اأي معلومات عنهما اإىل 

االآن".
ورغم عودة طلبة الكليات واجلامعات 
العراقي���ة اإىل مقاعد الدرا�شة وانتظام 
الدوام منذ نحو اأ�شبوعن بعد عمليات 
االإ�شراب التي غطت نحو الثلث االأول 
م���ن الع���ام الدرا�ش���ي احل���ايل، اإال اأن 
م�ش���رات »االأح���د« الطالبي���ة الداعمة 

ملطالب احل���راك االحتجاجي توا�شلت 
اأم����س، مثلما كان احل���ال يف االأ�شابيع 
املا�شية. حيث خ���رج اآالف الطلبة بعد 
انته���اء ال���دوام الر�شم���ي يف جامعتهم 
وتوجه���وا اإىل �شاح���ة التحرير و�شط 
بغ���داد. والأول م���رة دخل���ت املخ���اوف 
م���ن انت�ش���ار فرو����س كورون���ا �شمن 
الهتاف���ات الكثرة التي ردده���ا الطلبة 
�شد ال�شلط���ة واأحزابه���ا. حيث رددوا 
هت���اف: »ال�ش���ن طب اله���م )دخل لهم( 
مر�شن���ا  واحن���ا  كورون���ا...  مر����س 

اأحزابنا الباكونا )الذين �شرقونا.) 
م���ن طلب���ة  كب���رة  وخرج���ت ح�ش���ود 
النج���ف  حمافظ���ات  يف  اجلامع���ات 
وكربالء ووا�شط وباب���ل والديوانية، 
و�شهدت التظاهرات ح�شورًا الفتًا من 
قبل الطالب���ات الالئي ت�شدرن �شفوف 

الطلبة يف اأكر م���ن حمافظة. ورفعت 
غالبي���ة املظاهرات الطالبي���ة �شعارات 
داعمة للح���راك وم�ش���ددة على حتقيق 
مطالب���ه.يف غ�ش���ون ذل���ك، توا�شل���ت 
اأم�س حم���الت التح�شي���د الوا�شعة من 
احل���راك  وجماع���ات  النا�شط���ن  قب���ل 
»املليوني���ة«  التظاه���رات  النط���الق 
يف بغ���داد وبقي���ة املحافظ���ات وامل���دن 
املنتف�ش���ة يف و�ش���ط وجنوبي البالد. 
وتاأتي املوجة اجلديدة من التظاهرات 
يف اإط���ار رف�س تكليف حمم���د توفيق 
واإ�ش���رار  ال���وزراء  لرئا�ش���ة  ع���الوي 
جماعات احل���راك على تاأكي���د مطالبها 
املعلنة املتمثل���ة باختيار رئي�س وزراء 
م�شتق���ل وحما�شب���ة املتورطن يف قتل 
وقم���ع املتظاهرين، اإىل جان���ب اإجراء 

االنتخابات املبكرة باإ�شراف اأممي.

 متابعة االحتجاج  

توّج���ه متظاه���رون يف مدين���ة النج���ف، 
اأم����س االإثنن، اإىل مط���ار النجف الدويل 
الرح���الت  واإيق���اف  باإغالق���ه،  للمطالب���ة 
اجلوي���ة مع ال���دول التي �شه���دت ت�شجيل 

اإ�شابات بفرو�س “كورونا” القاتل”.
“املتظاهري���ن  اأن  عي���ان   �شه���ود  وذك���ر 
و�شل���وا اإىل بوابة مطار النجف الدويل، 
مطالبن باإغالق املط���ار بعد ت�شجيل اأول 
اإ�شاب���ة بالفرو�س القات���ل يف املحافظة، 
ف�ش���اًل عن تعلي���ق الرح���الت اجلوية اإىل 

الدول امل�شابة بهذا الفرو�س”.
واأعل���ن مدير عام �شح���ة النجف الدكتور 
ر�ش���وان الكن���دي ع���ن اأول حال���ة اإ�شابة 
بكورونا الأحد الطلبة القادمن من اإيران.
وق���ال الكن���دي يف بيان تلق���ت االحتجاج 
ن�شخ���ة من���ه  اأم����س االثنن  “ت���ود دائرة 
�شح���ة النج���ف اال�ش���رف اأن تو�ش���ح اأن 
نتائج الفحو�شات املخترية التي اجريت 
الي���وم اأظه���رت اإ�شابة اأحد طلب���ة العلوم 
الديني���ة م���ن  اجلن�شي���ة االيراني���ة مم���ن 
كانوا قد دخلوا اإىل العراق قبل قرار خلية 
االأزم���ة الوزارية مبنع دخ���ول املواطنن 

االيرانين  بفايرو�س كورونا”.
واأ�ش���اف، اأن���ه “مت الك�ش���ف ع���ن احلال���ة  
لدى قي���ام الفرق ال�شحي���ة بالتحري على 
الزائري���ن والطلب���ة  يف حم���الت �شكناهم  

ووج���دوا �شكوكًا لدى ه���ذا الطالب فتمت 
اإحالت���ه للم�شت�شف���ى، واأر�شل���ت م�شحات 
من���ه للفح����س املخت���ري م���ع و�شعه يف 
ردهات العزل وقد اأظهرت نتائج التحليل 

اأنه حامل للفايرو�س”.
م���ن جه���ة اأخ���رى وجه���ت مديري���ة تربية 
النجف،اأم����س االثنن، بتاأجيل امتحانات 
ن�ش���ف ال�شن���ة يف املحافظ���ة اإىل اإ�شع���ار 
اآخر، "حفاظ���ًا على �شالم���ة الطلبة"، بعد 
ت�شجيل حالة اإ�شابة بفرو�س "كورونا" 

لطالب اإيراين يف املحافظة.
وذكرت جهات ر�شمية ، اأن "تربية النجف 
توجه بتاأجيل امتحانات ن�شف ال�شنة اىل 

اإ�شعار اآخر حفاظًا على �شالمة الطلبة".
اأعلن���ت،  النج���ف  دائ���رة �شح���ة  وكان���ت 
اأم����س االثن���ن، عن ت�شجيل حال���ة اإ�شابة 
بفرو����س كورون���ا لطال���ب اإي���راين دخل 
البالد قبل قرار منع الدخول، م�شرة اإىل 

�شحيًا". "عزله 
"نتائ���ج  اإن  بي���ان  يف  الدائ���رة  وقال���ت 
اأجري���ت  الت���ي  املختري���ة  الفحو�ش���ات 
الي���وم اأظه���رت اإ�شابة اأحد طلب���ة العلوم 
الديني���ة اجلن�شي���ة االإيرانية مم���ن كانوا 
ق���د دخل���وا اإىل الع���راق قب���ل ق���رار خلية 
االأزم���ة الوزارية مبنع دخ���ول املواطنن 

االإيرانين بفايرو�س كورونا".

واأ�ش���اف اأن���ه "مت الك�ش���ف ع���ن احلال���ة 
لدى قي���ام الفرق ال�شحي���ة بالتحري على 
الزائري���ن والطلب���ة يف حم���الت �شكناهم 
ووج���دوا �شكوكًا لدى ه���ذا الطالب فتمت 
اإحالته للم�شت�شفى واأر�شلت م�شحات منه 
للفح����س املختري مع و�شعه يف ردهات 
الع���زل وق���د اأظهرت نتائ���ج التحلي���ل اأنه 

حامل للفايرو�س".
والبيئ���ة  ال�شح���ة  وزارة  اأعلن���ت  كم���ا 
العراقي���ة اأنه "مت اتخاذ كاف���ة االإجراءات 
وح�شب اللوائح ال�شحية الدولية للتعامل 
م���ع احلال���ة واملالم�شن راج���ن التعاون 
م���ع االإج���راءات ون�ش���ر ر�شائ���ل التثقيف 

والتوعية ال�شحية قدر امل�شتطاع".
كان الع���راق اتخذ جملة تدابر احرتازية 
اإ�شاب���ة ووفي���ات  ت�شجي���ل ح���االت  اإث���ر 
ب�"كورونا اجلدي���د" يف اجلارة ال�شرقية 
اإيران، بينها حظر دخ���ول االإيرانين اإىل 
الب���الد ع���ر املعاب���ر احلدودي���ة، وتعليق 
العراقي���ة  اجلوي���ة  خط���وط  رح���الت 
احلكومي���ة اإىل اإي���ران من مط���اري بغداد 

والنجف.
ويف كانون الث���اين املا�شي، قررت بغداد 
حظ���ر دخ���ول االأ�شخا����س القادم���ن م���ن 
ال�ش���ن اإىل الب���الد، فيما اأجل���ت رعاياها 
من مدينة ووه���ان ال�شينية، بوؤرة تف�شي 
االإبق���اء عليهم ملدة  "كورون���ا"، حيث مت 

اأ�شبوعن يف احلجر ال�شحي.

متظاهرون ي�صلون اإلى مطار النجف للمطالبة باإغالقه 
ا�صتمرار م�صل�صل اختطاف نا�صطي احلراك يف العراقوتعليق الرحالت مع الدول الم�صابة بالفيرو�ض

تكثيف جهود التح�سيد ملظاهرة مليونية اليوم

  متابعة االحتجاج

ك�سف مقربون من النا�سط 
الُمختفي في محافظة 

كربالء �سامح با�سم ح�سيلة 
ما تو�سلوا له بعد �ساعات من 

انقطاع االت�سال به، فيما 
تحدث عن اأن ح�سابه على 

تطبيق التوا�سل “ما�سنجر” 
فعال، لكنه ال يجيب على 

الر�سائل.

اأح���د  ه���و  “�شام���ح  اإن  ن�شط���اء  وق���ال 
املتظاهري���ن غ���ر املنتم���ن اإىل جه���ة اأو 
تيار �شيا�شي، ويحظ���ى مبتابعة وا�شعة 
عل���ى  الن�شط���اء  قب���ل  م���ن  مدينت���ه  يف 
و�شائ���ل التوا�ش���ل االجتماع���ي كم���ا اإنه 
مع���روف بجراأته ال�شيا�شي���ة يف االنتقاد 
وال�شخري���ة، كما اأن اآخ���ر من�شوراته قبل 
االختف���اء ُخ�ش�ش���ت لنقد زعي���م �شيا�شي 

بارز”.
ووفق���ًا ملقربن منه، ف���اإن “�شامح با�شم” 
من مواليد الع���ام 1993، وهو طالب يف 
اأحد االأق�شام الطبية بجامعة الزهراوي، 
ومواظب على ح�شور االحتجاجات منذ 
اليوم االأول، حيث كان يعود من اجلامعة 
التي اأ�شرب عن الدوام فيها واكتفى باأداء 
االمتحانات، ليبا�شر ح�شوره ومبيته يف 
ال�شاحة مبعدل ي���وم يف املنزل واآخر يف 

ال�شاحة”.
“اآخ���ر  اأن  اأك���د  �شام���ح،  اأ�شدق���اء  اأح���د 
ات�ش���ال ل�شام���ح كان ق���د ج���رى م���ع اأحد 
زمالئه املرابط���ن يف �شاحة الرتبية مقر 
االحتجاج الرئي�س يف كربالء، حيث اأكد 
يف ات�شاله اأنه يف طريقه اإىل ال�شاحة”.

واأ�شاف �شديق كان ق���د ات�شل بالنا�شط 
قبل اختفائه “ق���ال يل اأنه يف طريقه اإىل 
ال�شاحة.. لكنه اختفى بعدها، فهمنا الحقًا 
اأن اعتقاله مت قبل و�شوله اإىل ال�شاحة”.
م���ن جان���ب اآخ���ر، ق���ال اأحد زم���الء با�شم 

اأن “ات�ش���ااًل ج���رى ب���ن زم���الء النا�شط 
املختف���ي واإح���دى املحامي���ات املهتم���ات 
بالدف���اع ع���ن املتظاهري���ن، واأنه���ا اأكدت 
ب���اأن �شام���ح ُمعتق���ل ل���دى ا�شتخب���ارات 
كرب���الء واأن عملي���ة اختفائ���ه لي����س له���ا 

�شلة ب���اأي جه���ة ميلي�شياوي���ة”. ي�شيف 
“ات�شلت به قبل قليل، وكان ح�شابه على 
في�شب���وك ن�شطًا، وحن اأخرنا املحامية، 
باالأم���ر، نقلت عن �شاب���ط اأمني قوله “ال 
داع���ي للقل���ق  ال�شب���اب فتح���وا هاتفه”.

الن�شطاء اأك���دوا اأنهم مل يعودوا مييزون 
االإخف���اء  اأو  االختط���اف  ح���االت  ب���ن 
الق�ش���ري اأو االعتقاالت احلكومية، وذلك 
الأن “التقاط” ال�شب���ان يتم دون مذكرات 
ق�شائي���ة وباأ�شالي���ب غر قانوني���ة، كاأن 

يكم���ن عنا�شر بالزي امل���دين يف �شوارع 
الرتبي���ة،  �شاح���ة  م���ن  بالق���رب  فارغ���ة 
اأحيان���ًا  ال�شب���ان  باعتق���ال  ويقوم���ون 
با�شتخدام “�شتوتات اأو تكاتك”، كما اأن 
ال�شاحات  داخل  اعتقالهم من  “�شبانًا مت 

اأتب���اع التي���ار ال�ش���دري  اإب���ان �شيط���رة 
وبعملي���ات م�شرتكة بن الق���وات االأمنية 

وال�شدرين”..
الن�شط���اء نقل���وا ع���ن املحامي���ة قولها اأن 
من  ل�شامح،  حت�شره���ا  يج���ري  “تهم���ًا 
بينه���ا ح���رق دوائ���ر وقط���ع ط���رق” فيما 
�شخ���ر زم���الء النا�ش���ط يف رده���م عل���ى 
تل���ك االنب���اء بالق���ول اإنه “كان م���ن اأكر 

املتظاهرين تطرفًا يف ال�شلمية”.
ويف�ش���ر نا�شط ب���ارز يف احل���راك املدين 
يف املدين���ة ت�شاع���د ح���االت االختط���اف 
اإ�شاع���ة  “يري���دون  بالق���ول  واالعتق���ال 
اأجواء الرع���ب يف ال�شاحة، ودفع النا�س 
اإىل االن���زواء، ال ينف���ذون االعتقاالت عن 
طري���ق اأوام���ر قب�س، ب���ل بط���رق تتعمد 
اإ�شاع���ة الذع���ر والغمو����س، �شحي���ح اأن 
ت���وؤدي غر�شه���ا،  ق���د  ال�شلوكي���ات  ه���ذه 
لك���ن ال�شب���ان ب���دوؤوا باتخ���اذ اج���راءات 
خا�ش���ة، كاأن ال ي�شروا منفردين بل عر 
جماع���ات، وال ي�شلك���وا الط���رق الفرعية 

التي يكمن فيها امللثمون”.
وي�شيف “ه���ذا الت�شاعد جرى بالتزامن 
�شب���اط،   25 لتظاه���رات  الدع���وة  م���ع 
يري���دون عرقلتها، و�شام���ح كان من اأ�شد 
الداع���ن لهذه التظاهرة، كما اأننا الحظنا 
اأن اال�شتهداف يف الفرتة املا�شية اأ�شبح 
يرك���ز على ال�شبان البارزي���ن وال�شلمين 
واملواظب���ن عل���ى احل�ش���ور والرتوي���ج 

ال�شتمرار التظاهر”.

ولكن” معنا..  “املرجعية 
وح���ول الدع���م ال���ذي تعلن اأط���راف على 
�شلة باملرجعي���ة الدينية ل�شاحة التظاهر 
يف كرب���الء، مثل العتب���ات الدينية، يقول 
النا�ش���ط “ح�شوره���م مكث���ف وم�شتمر، 
وكذل���ك �شفح���ة في�شب���وك التابع���ة لقناة 
العتب���ة تنقل م�شرات الطلب���ة، لكن احدًا 
االعتق���االت  م���ن  حمايتن���ا  ي�شتطي���ع  ال 
واالختطاف مبا يف ذلك العتبة، العمليات 
تتم خارج ال�شاحة يف الغالب.. واملحافظ 
واالأجه���زة االمنية ت�شرف اأو تتجاهل، ال 

اأحد ي�شتطيع منعها”.

ب�"ال�ستوتة"؟ "الدولة" تعتقل 
معلومات جديدة عن اختفاء النا�صط �صامح با�صم في كربالء: 

ح�صابه على "م�صنجر" فّعال!
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

اأحمد �ساجت �سريف

الج�شر نزيف اأرواح ال تهداأ يعبر الّنهر 
بر�شاقة اأنثى من اأجل �شعادة مخبوءة، 
الّج�ش���ر  ظ���لَّ  يتل���و  ه���ر  النَّ اأنَّ  اليقي���ن 
وير�شق االأرواح التي تعبر برذاذ الّلغة 

الحبي�شة في الموج!
ه���ذه ده�ش���ة اأْن نعب���ر فيم���ا الخطوات 
تبق���ى هن���اك ُترت���ل حل���َم يوم عاب���ر اأو 
القلي���ل م���ن االأل���م ال���ذي يتال�ش���ى كلما 
تمرنت الغيمات على رق�شة مفتر�شة..

الّج�ش���ر المرتف���ع ي�شع���ل تح���ت جل���د 
المدين���ة �شهي���ل الغرق���ى ويغ���رق كلَّما 
مرَّ �شيخ م�شن يت�شفح اأخبار الحوادث 
الّج�ش���ر  ذك���رى،  بخي���ط  ويم�ش���ك 

المنخف�س اأحد األقاب العمر!
اأع���رف �شياًدا يعمل �شائ���ق �شاحنة في 
ب���اح وكّل الم�ش���اء من���ذور للنه���ر،  ال�شّ
يرم���ي �شنارته بحكم���ة ويبحر لوحده 
ف���ي تاأمل طوي���ل، قتل ول���ده بم�شاجرة 
يد بذبحة �شدرية  وم���ات رفيقه في ال�شّ
وق�ش���ى اأخ���وه قبل اأع���وام طويلة قتاًل 

بالحقن في �شجن �شري!
�شاألت���ه كثيًرا عن مكان���ه الذي ال يتغير،  
ق���ال لي: اأ�شعر ب�شدق اأنَّ االأرواح التي 
هاج���رت تق���ف ف���ي منت�ش���ف الّج�ش���ر 
وتحدق ب���ي كلَّما ا�شط���دت �شمكة! هل 
ثمة ف���رح اأكثر م���ن اأْن ت�شت�شعر وجود 

من تحب واإن لم تره!
الّج�شر

قالدة المدينة... وربَّما قيدها
ياد ورئته  وهو ب���كّل تاأكيد نزي���ف ال�شّ

التي ترت�شم هواًء على ال�شفة!
ليتن���ي اأعبر تلك الرحل���ة دون اأْن األتفت 
���وب الميت من  كّل م�ش���اء اأقف في ال�شّ
المدين���ة بي���دي الكثي���ر م���ن الترهات، 
ور�شائل العمي���ان، وتعاويذ ال تح�شى 
و�ش���ورة طب���ق االأ�شل من حي���اة تالفة 

تركها القدر في جيبي! اعبر واأ�شل.. 
ه���ذه الّزق���اق اأعرفه���ا ن�ش���ف م�شلولة، 
�شاقها معطوبة منذ اآخر حرب، وعينها 
ال تترقب �شوًءا، مع كّل بيت تولد الفتة 
نعي.. وم���ع كّل م�شاء تترا�شق الّن�شوة 
بالمواوي���ل الحزين���ة م���ن اأج���ل بل���وغ 

الّن�شوة!
هذه الّزقاق اأعرفه���ا جيًدا كانت تنب�س 

باح ولكنًّها االآن في ال�شّ
وردة نافقة في كنف الّج�شر الوحيد!

بيبلوغرافيا الج�صر

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

املحتج���ون اطلق���وا ن���داء الع���ودة اىل 
�شاحة التحرير وبطريق���ة �شلمية مثلما 
بداأت الث���ورة وا�شتمرت عليه حتى هذا 

اليوم.
الط���الب اك���دوا انه���م م���ع الث���ورة التي 
�شتكون اليوم يف �شاحة التحرير وبقية 
املحافظات العراقي���ة ممن ا�شتمروا يف 

االحتجاج اىل االن.
م�شرات داعمة الحتجاج اليوم خرجت 

ام�س و�ش���ارك الطالب فيه���ا يف ذي قار 
وباب���ل وبغداد الت���ي �شه���دت م�شرات 

لغر�س اطالق �شراح املخطوفن.
احت���اد طلبة بغداد خ���رج بييان ذكر فيه 
اأنَّ الوطَن بجميع اأطيافِه يناديكم اليوم 
الثالث���اء، عيد الث���ورة اخلام�س 25/2، 
واإن حاج���َة الث���ورِة اإليكم يف هذا اليوم 
ما�ّش���ة. فلنحتِف���ل بهذا العي���ِد يف �شاحِة 
التحري���ر ولْيك���ن زخ���َم احتفاِلن���ا ه���ذا 
تاأكي���دًا على اأنَّ الطالَب هم الذين حملوا 
الث���ورة عل���ى اأكتافهم! واأّنه���م هُم الذين 

�شي�شنعوَن التغيَر الذي باَت حتميًا.
وبين���وا ان التجم���ع �شيك���ون ال�شاع���ة 
الع���ايل  التعلي���م  وزارة  ام���ام   10:30
الت���ي  الطالبي���ة  املليوني���ة  وبانتظ���ار 

تكررت منذ بدءالثورة. 
وذك���ر االحت���اد ان خم�شُة اأ�شه���ٍر م�شت 
على بدِء ثورة ت�شرين، خم�شُة اأ�شهٍر من 
الت�شحيات، م���ن الثبات، ومن الدرو�ِس 
الت���ي �شُتخّل���ُد يف تاأري���خ ه���ذا الوط���ن 
العظيم. نحُن طاّلٌب، نعم، لكننا يف هذه 
الث���ورة املُباركة والأجِل الوطن اأ�شبحنا 

القا�ش���َي  عّلمن���ا  وا�ش���اف  ُمعّلم���ن. 
والداين اأنَّ احلق���وَق توؤخُذ وال ُتعطى، 
واأّن االأمَل اإن خب���ا فاإمنا يحييِه االإمياُن 
بق�شيٍة ُك���رى، ق�شية الوطن، واإن قّلت 
الع���دُة و�شحَّ الع���دد. عّلمنا االأجي���اَل اأنَّ 
الكلم���َة اأق���وى باأ�ش���واٍط م���ن ال�ش���الح، 
واأنَّ الفكرَة ت�ش���دُح حّتى اإذا عال �شوُت 

البناِدق.
نا�شط���و العا�شم���ة بغ���داد واملرابطون 
ل�ش���وح االحتج���اج من���ذ االي���ام االوىل 
وا�شل���وا التح�شي���د من���ذ الي���وم االول 

الط���الق الدعوة بحثا عن اع���ادة الزخم 
لالحتجاج. حممد فا�شل احد املحتجن 
والذين اختطفوا خ���الل هذا االحتجاج 
قال يف حديثه ل�)االحتجاج( ان يوم 25 
�شب���اط وتيمنا ب� 25 ت�شري���ن والذكرى 
التا�شع���ة لتظاه���رات 25 �شب���اط 2011 
والذك���رى ال�شهري���ة الرابع���ة النط���الق 
التاري���خ  فله���ذا  ال�شبابي���ة  االنتفا�ش���ة 

منزلة كبرة. 
وتابع نتناول الدع���وة ب�شكل كبر على 
ال�شو�شي���ل ميديا، وحتى ب���ن عوائلنا، 

مليوني���ا  احل�ش���ور  �شيك���ون  ومتاأك���د 
م���ن  الكث���ر  ك���ون  وعائلي���ا،  �شبابي���ا 
العوائ���ل وال�شباب والط���الب ا�شتقبلوا 
الدع���وة ورحبوا باحل�شور وداللة على 
الت�شام���ن الكبر م���ن العوائل العراقية 
م���ع االنتفا�شة. وتاب���ع نحن على دراية 
مبعطي���ات املرحل���ة ورئي����س ال���وزراء 
املكل���ف حممد توفيق ع���الوي مرفو�س 
م���ن ال�شاحات، والب���د للجه���ات املعنية 
ان  تلتف���ت للمطل���ب اجلماهري الكبر 

الراف�س لتكليف عالوي.

 ما�س القي�سي

يف االآون���ة االخ���رة وم���ن �شمن ع���دة حماوالت 
دنيئ���ة لقمع ث���ورة ت�شرين بكل ال�شب���ل يف �شبيل 
اخمادها ودفع املتظاهرين ال�شلمين واملعت�شمن 
امل���دن  اعت�ش���ام  �شاح���ات  بع����س  املرابط���ن يف 
واخلن���وع  الرتاج���ع  اىل  املنتف�ش���ة  العراقي���ة 
وخا�شة حترير بغداد، اعتمدت العنا�شر امل�شلحة 
والتي مُتن���ح هوية طرف ثالث او قد يكون رابع! 
من قبل اجلهات الر�شمية، تبّني طريقة اأخرى يف 
ت�شي���د املتظاهرين واإحل���اق ال�ش���رر باأج�شادهم 
با�شتعم���ال بن���ادق ال�شي���د وت�شوي���ب اطالقاتها 
مبا�شرة يف العن او الوجه او اجل�شد مما يتناثر 
عنه �شظايا )ال�شجم( التي تخرتق اجللد وت�شبب 

جروحا وندوبا ي�شعب ا�شتخراجها وعالجها.
االمر الذي دفع بن�شطاء مدنين ل�شن حملة م�شادة 
ت�شامنية بعن���وان )عيون الث���ورة( على من�شات 
التوا�شل االجتماعي من خالل التقاط �شور وهم 
يع�شب���ون احدى اعينه���م، للتنوي���ه اىل �شرورة 
اإيق���اف هذا الهج���وم التع�شفي بح���ق املتظاهرين 
ال�شلمي���ن، وان بنادق ال�شي���د لن تقف عائقا امام 
ال�شاح���ات،  يف  تواجده���م  وا�شتم���رار  حراكه���م 
ويوؤك���دون على "رف�شهم له���ذه االأ�شاليب القمعية 

التي تنتهجها الدولة".
اىل  ذل���ك  االأمني���ة  ال�شلط���ات  تع���زو  ح���ن  يف 
وج���ود جمامي���ع ب���ن املتظاهرين مم���ن يقومون 
بتل���ك االعم���ال م�ش���رة اىل اإ�شاب���ة بع����س افراد 
الق���وات االأمني���ة التابع���ة ملكافح���ة ال�شغ���ب ع���ر 

بي���ان جدي���د �شادر ع���ن قي���ادة "عملي���ات بغداد" 
م���ن  "الع�ش���رات"  اإن  ق���ال  للجي����س(،  )التابع���ة 
اأف���راد االأم���ن، اأ�شيب���وا، الثالثاء، ببن���ادق �شيد، 
واتهم���ت "جمامي���ع" داخل التظاه���رات ال�شعبية 
با�شتخدامه���ا. وتوؤك���د "ا�شتمراره���ا باالإجراءات 

اال�شتخبارية ملالحقة املعتدين واعتقالهم، واتخاذ 
االإجراءات القانونية بحقهم".

 بينم���ا يع���ر اأحم���د حم���ادي )نا�شط م���دين( عن 
موقف���ه ورده على هذا االتهام قائ���ال: "اإن القوات 
االأمنية، تك���ذب دائما وتتهم املتظاهرين مبا تقوم 

ب���ه هي اأ�شال �ش���د املتظاهرين، لي����س غريبا على 
عمليات بغ���داد مثل هذه الت�شريحات، فهي تكذب 
دائم���ا وتته���م املتظاهري���ن مب���ا تقوم ه���ي به من 
جرائم، كل عمليات احل���رق والتخريب يف �شارع 
الر�شيد والبنايات القريبة هي من تقوم بها حيث 
ترم���ي قنابل املولوتوف، وتتهم املتظاهرين بذلك 

وهنالك مقاطع فيديو تبن هذا االأمر".

واأ�ش���اف النا�ش���ط اأن ا�شتخ���دام بن���ادق ال�شي���د 
لقمع وقتل  االأمني���ة  االأجه���زة  اتبعت���ه  "اأ�شل���وب 
املحتج���ن، وبع���د اإيق���اع املئ���ات م���ن امل�شاب���ن 
وال�شحاي���ا وبع���د االإدان���ات م���ن االأمم املتح���دة 
وغرها، كذبت عمليات بغداد هذا االأمر بل اتهمت 
املتظاهرين بذلك"، ويعقب "الكذب الذي متار�شه 
عمليات بغداد يثر الق���رف، فال اأحد ي�شدقه اأمام 
كل الفيديوه���ات املنت�ش���رة ع���ن ا�شتخ���دام ه���ذا 
ال�ش���الح". واختت���م النا�ش���ط حديث���ه بقول���ه "اإن 
عمليات بغداد ال تختلف عن الناطق با�شم القوات 
االأمنية عب���د الكرمي خلف، فكلهم يكذبون بطريقة 

غبية ومكررة وال تقنع حتى االأطفال". 
كما يوؤك���د علي فانز )نا�شط م���دين( على �شفحته 
ال�شخ�شي���ة م���ن خ���الل فيدي���و "تظهر في���ه قوات 
االأم���ن يف الديوانية وهم يحمل���ون بنادق ال�شيد 

راح  وق���د  املتظاهري���ن،  لقم���ع   ”shogun“
�شحية ا�شتخدام ه���ذا ال�شالح الكثر من ال�شباب 
ممن فارق���وا احلياة او ا�شيب���وا اإ�شابات بالغة" 
م�ش���را اىل "ا�شتخ���دام قوات االأم���ن هذا ال�شالح 
املح���رم دولًيا بح�شب قان���ون االمم املتحدة ل�شنة 

."1980
 وي�شي���ف م�شتنكرا موقف منظم���ة االأمم املتحدة 
من هذه اجلرائم بقوله "الغريب يف االمر ان هذا 
ال�ش���الح مت ا�شتخدام���ه منذ ي���وم 1 ت�شرين االول 
واإىل يومن���ا ه���ذا، وبعد مرور خم�ش���ة اأ�شهر على 
التظاه���رات ت�ش���در منظم���ة االمم املتح���دة بياًنا 

ت�شتنكر فيه ا�شتخدام بنادق ال�شيد!".
وق���د اأكد اأحد املتظاهري���ن )مل يرغب بذكر ا�شمه( 
عل���ى �شمود الثوار يف ال�شاحات برغم كل الطرق 
الت���ي حتاوله���ا ال�شلط���ة الإرجاعه���م بقول���ه:" لو 
اقتحم���وا ال�شاح���ات بدباب���ات ل���ن نرتاج���ع الن 
ق�شيتنا اأ�شبحت ق�شية دم!". وبخ�شو�س اتهام 
ال�شلط���ات له���م يق���ول: "احلكومة تعل���م جيدا ان 
ال�شع���ب �شلم���ي واملتظاهرين لي����س بيدهم �شوى 
العل���م لذل���ك ي�شتخدم���ون ه���ذه الط���رق". منوها 
اىل "وجود منت�شب���ن حكومين بن املتظاهرين 
كعنا�شر ا�شتخباراتية تطلعهم على كل ما يح�شل 

يف �شوح االعت�شام".

اليوم.. مليونية يف حمافظات العراق راف�سة لعالوي 

الطالب يعلنوها: نحن مع الثورة وجاهزون للمليونية

ع����ي����ون ال�����ث�����ورة ت���ت���ح���دى ب����ن����ادق ال�����ص��ي��د

تنطلق اليوم تظاهرات 
كبرية يف خمتلف 
املحافظات العراقية 
ا�ستمرارا لالحتجاج 
العراقي ورف�سا 
للحكومة املقرتح 
الت�سويت عليها من قبل 
الربملان العراقي.
الدعوات على مواقع 
التوا�سل االجتماعي 
ازدادت ب�سكل كبري 
والكثريون حتى ممن 
غادروا ال�ساحة اعلنوا 
الرغبة يف العودة 
واالحتجاج مرة اخرى.


