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تكفي  ل  الق�سية،  وعدالة  التحدي،  وج�سارة  العزمية،  ق��وة 
دون  �سعار،  اأي  حتت  ح��راٍك  ول  انتفا�سة،  اأو  ثورة  لنت�سار 
وقدرته  الآخ���ر،  مب��ن��اورات  وال��وع��ي  اليقظة،  لها،  تتوفر  اأن 
الهدف  ك��ان  ومهما  وال��ق��وان��ن.  الد�ستور  على  اللتفاف  يف 
للتفا�سيل.  النتباه  دون  فخًا  ي�سبح  ع��ام،  ب�سكل  وا�سحا، 
اك��ت��وب��ر  ان��ت��ف��ا���س��ة  التفا�سيل".!  يف  ي��ك��م��ن  ف�"ال�سيطان 
وحيويتها،  قوتها،  عنا�سر  يف  �سٍك  مو�سع  تعد  مل  العراقية، 
وعدالة  قوتها  بعوامل  اإ�ستطاعت  وق��دا  عنفوانها.  ومكامن 
مطالبها. من  بع�سا  وتنتزع  ح�سورها.  تفر�ض  اأن   ق�سيتها، 

 وجته�ض كل املحاولت لاللتفاف عليها، �سواء بتخديرها عرب 
اأن ذلك  لو  ال��وزراء كما  ا�ستقالة رئي�ض  اأو  اإ�سالحية،  حزمات 
هوالهدف الرئي�ض لالنتفا�سة. واأخريًا بالتطبيل لإقرار قانون 
ال�سيا�سية ،  رع على مقا�ض حيتان الطبقة  ّ �سِ انتخاباٍت ملغوٍم 
وقانون مفو�سية النتخابات على ما اعرتاها من عورات، ومل 
جمل�ض  مبوافقة  النواب،  جمل�ض  من  املُ�سرع،  القانون  يح�ض 

الق�ساء الأعلى.
اإن م�سادر قوة النتفا�سة وارادتها امل�سممة على التغيري قبل 
مقابل  اإ�سرار  اإدراك  بال�سرورة  ي�ستلزم  ترقيعي،  اإ�سالٍح  اي 
يف  ال�ستماتة  على  احلاكمة،  للطبقة  املهيمنة  املجموعة  من 
التنازل  على  يرتتب  ما  اأي�سا  تدرك  لأنها  �سلطتها،  عن  الدفاع 
ُمتل  وت�سارٍع  قوة  تهديد  حتت  وخ�سارة،  انزياح  من  عنها 
املوازين ل�ساحلها، )من وجهة نظرها، يف فهم احلراك و�سعة 

متثيله ال�سعبي( .
لي�ض هذا فقط، بل ينبغي الأخذ باحل�سبان، ميل الأجنحة الأكرث 
تطرًفا، يف ال�سلطة اىل اجلنوح نحو ا�ستخدام كل ما حتت ت�سرفها 
"القوة املُفرطة".  من امكانيات لفر�ض ح�سورها، مبا يف ذلك 
 وقد ُتعر�ض البالد اىل ماطر ل حتمد عواقبها، اىل خيارات 
بالعتبار  اخذنا  اإذا  خ�سو�سا  ال�سعب،  خيار  من  ال�سد  على 
اإطارًا  ل�"الدولة املُ�سّيعة"، التي مل تعد  انها ل تدين باي ولء 

ل�"وطن" .
وبغ�ض النظر عن حماولت ركوب املوجة، اأو اإظهار التجاوب 
ومتثيله،  برتكيبته،  فالربملان  العت�سام.  �ساحات  �سغط  مع 
عليه،  ي�ستع�سي  وف�����س��اده،  النظام  ارت��ك��اب��ات  يف  وت��ورط��ه 
اأو  احلاكمة  ال�سيا�سية  القيادة  دائ���رة  خ��ارج  بعيدًا  ال��ذه��اب 
ن�سيج  يف  تتنا�سل  اأع�سائه،  من  الأغلبية  لأن  عليها.  التمرد 
والم��ت��ي��ازات  امل�سالح  يف  معها  وتت�سارك  املهيمنة  الطبقة 
العراقين  بحق  ارتكبته  م��ا  ع��ن  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ومفا�سدها، 
العليا. الوطنية  بامل�سالح  واإ���س��راٍر  اإجرامية"،  "مناقب   من 

املنظومة  اإزاح���ة  �سعار  اأن  البداية،  منذ  وا�سحا  ك��ان  واإذا   
كتوطئة  ال��ن��واب،  جمل�ض  حل  تقت�سي  الطائفية،  ال�سيا�سية 
ارتباطها  ب�سبب  النتقالية،  للمرحلة  حت�سريية  تدابري  لأي 
دواع��ي  ف��اإن  الطائفي،  للنظام  املوؤ�س�سن  ب��الآب��اء  الع�سوي 
راهن  ورمبا  الهدف.  هذا  اأجلت  �سكلية،  د�ستورية  و�سياقاٍت 
وا�ستجابتها  النتفا�سة،  دف��ع  بقوة  تروي�سها  على  البع�ض 
تطلعات  يلبي  مب��ا  واملفو�سية  الن��ت��خ��اب��ات  ق��ان��وين  لإق���رار 
اأكّفاء، منزهن، مل�سن  العراقين، و�سمان و�سول ممثلن 
لوطنهم و�سيادته، من جيل النتفا�سة يف �ساحات العت�سام، 
للقانونن  اإقرارهم  يف  واأهدافهم.  تطلعاتهم  عن  املعربين  اأو 
امل��ذك��وري��ن، خ��ا���س��ة ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ات، اأك���د ال��ربمل��ان��ي��ون 
م�سالح  حماية  على  وحر�سهم  ولءات���ه���م،  اىل  اإن�����س��داده��م 
احلفاظ  من  مُيكنهم  مبا  القانون  وتف�سيل  احلاكمة،  الطبقة 
التي  ال��ث��غ��رات  با�ستغالل  ن��ف��وذه��م،  وم��راك��ز  مواقعهم  على 
اأن��ظ��ار ك���رثة م��ن ق��واع��د الن��ت��ف��ا���س��ة وممثليها.  غ��اب��ت ع��ن 

 اإذ مل تاأخذ بالعتبار املزايا وال�سلبيات جلهة مدى تاأثري النفوذ 
الجهزة  ومواقع  وال�سالح  املال  ودور  والع�سائري،  العائلي 
"وما يزال"  كان  ما  النافذة. وهو  الأح��زاب  فيها  تتغلغل  التي 
البدائل  عن  البحث  وكذلك  نظر.  واإع���ادة  تدقيق  اىل  بحاجة 
اأط��راف  م��ن  ط��رف  اي  نفوذ  تعزيز  دون  للحيلولة  الأ���س��م��ن 

الطبقة احلاكمة.
يف  واملفو�سية،  النتخابات  القانونن،  درا�سة  الهام  من  اإن 
التفا�سيل، حتى الثانوية والإجرائية وال�سكالنية، قبل تقدمي 
القوانن  اأف�سل  اإن  الحت��ادي��ة.  للمحكمة  املُنتظرة  الطعون 
واأكملها، ل ي�ستع�سي التالعب فيها وتطويعها يف ظل انظمة 
جوانبها  يف  وي��ع��ب��ث  ال��ف�����س��اد  فيها  يتف�سى  دمي��ق��راط��ي��ة،  ل 
وحريات  موؤ�س�سات،  دول��ة  ت��وؤط��ره��ا،  ول  املنفلت،  ال�سالح 
دميقراطية، وحقوق اإن�سان. فكيف اذا كنا مواطنن يف "دولٍة 
ملمار�سة  د�ستورية  حماية  ول  حقوق،  بال  م�سع�سعة"  ه�ّسٍة، 
�سخ�سية،  و�سالمة  وح��ري��ات  حقوق  من  الد�ستور  يكفله  ما 
يت�سّيد فيها منطق القوة ب�سالٍح خارج الدولة، وتقاليد تزويٍر 
يتجراأ  م��ري��دي،  ���س��وق  م��ن  ���س��ادرٍة  ���س��ه��اداٍت  بحمل  ت�سمح 
واعتماد  التزوير  �سهادات  ب�سرعنة  يطالبون  برملانيون  فيها 
ال��دول��ة  ب��ن��اء  يف  خربتهم  بحكم  ال��دول��ة،  ادارة  يف  حامليها 
بالربملان احلايل،  انتخاباٍت جاءت  املكفوفة منذ ٢٠٠٣. ويف 
واملنا�سب  الوزارية  املقاعد  وبيعت  النا�ض  انظار  امام  زورت 
م�ساءلة. او  ع��ق��اب  اي  امل�����س��وؤول��ون  ي��ط��ال  ان  دون   الخ���رى 

والقانون  النزاهة  عن  امل�سوؤولة  جلانه  يف  يع�سع�ض  برملان   
رموز بارزة للف�ساد واجلرمية املنظمة .!

النتخابات اجلديد  قانون  الذين وجدوا يف  املتظاهرين  على 
تاأجيل  �ستفر�ض  التي  الثغرات  يف  التمعن  طلباتهم،  يلبي  ما 
النتخابات حتت �سغط تاأمن امل�ستلزمات الفنية واللوج�ستية 

وتخطيط حدود املحافظات وعدد �سكانها ...!

حذار.. الربملان، امل�ؤ�س�سة 
"القاب�سة" للطبقة ال�سيا�سية ..!

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة الحتجاج 

حتت �سغط املتظاهرين، ت�سدعت الأطراف 
الداعمة لرت�سيح بع�ض ال�سماء منها ق�سي 
ال�س���هيل وا�س���عد العي���داين وقبلهما حممد 
�س���ياع ال�س���وداين  لرئا�س���ة احلكوم���ة، يف 
الوقت الذي اعلنت في���ه املرجعية العليا ان 
لخطبة �سيا�س���ية اليوم اجلمعة ، ففي خرب 
عاجل ام����ض اخلمي�ض اعل���ن مكتب املرجع 
العلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين، ، اأن خطبة 
�س���الة اجلمع���ة، يوم غ���د، لن تتط���رق اإىل 
امللف ال�سيا�س���ي..وقال م�سدر م�سوؤول يف 
مكت���ب املرجع ال�سي�س���تاين يف النجف، يف 
بيان تلقت الحتجاج   ن�س���خة منه  انه " لن 
تكون للمرجعي���ة الدينية يف ي���وم اجلمعة 

خطبٌة تتناول ال�ساأن ال�سيا�سي" .
وياأت���ي ه���ذا املوق���ف، يف خ�س���م الحداث 
املت�س���ارعة بع���د اإعالن رئي����ض اجلمهورية 
برهم �س���الح رف�س���ه تكليف مر�سح حتالف 
البناء ا�سعد العيداين فيما اعلن ا�ستعداده 
لتقدمي ا�ستقالته على خلفية رف�سه التكليف 
، حي���ث وج���ه رئي����ض اجلمهوري���ة خط���اب   
اإىل رئي�ض الربملان حممد احللبو�س���ي، اأنه 
و�س���ع ا�س���تعداده لال�س���تقالة اأمام اأع�ساء 
جمل����ض الن���واب ، وج���اء يف ن����ض ر�س���الة 

�سالح:- 
ال�سيد رئي�ض جمل�ض النواب املحرتم 

و�س���لني كتابك���م املرق���م ) 1360( بتاري���خ 
2019/12/23  ح���ول حتديد الكتلة الكرث 
ع���ددا ومبا يوؤكد ت�س���خي�ض )كتل���ة البناء( 
كالكتل���ة الك���رث عددا، كم���ا و�س���لني كتاب 
من )كتلة البناء( يت�س���من تر�س���يح ال�ستاذ 
ا�سعد عبد المري العيداين  لرئا�سة جمل�ض 

الوزراء. 
ومع مت�س���كنا بالن�ض الد�س���توري بو�سفه 
ان  اود  الدول���ة،  ادارة  يف  حاكم���ا  �س���قفا 
يف  الوطني���ة  م�س���وؤوليتي  ان  اىل  ا�س���ري 
ه���ذا الظ���رف التاريخ���ي احل�س���ا�ض، ويف 
�س���وء ال�س���تحقاقات التي فر�س���تها حركة 
الحتجاج املحقة لبناء �س���عبنا حتتم علينا 
العلي���ا  الوطني���ة  امل�س���لحة  اىل  ننظ���ر  ان 
ال�سخ�س���ية  العتب���ارات  اىل  النظ���ر  قب���ل 
للب���الد،  وال�سيا�س���ية. ان امل�س���الح العلي���ا 
امل�س���وؤولية  ت�س���لمي  عن���د  اق�س���مت  الت���ي 
رئي�س���ا للجمهوري���ة على �س���ونها والدفاع 
عنها، تفر�ض اليوم م�س���وؤولية وطنية على 
عات���ق الرئي����ض بدع���م تفاهم حول مر�س���ح 
رئا�س���ة احلكومة القادمة. والتي ت�ستوجب 
امل�س���لحة ان يك���ون عامل تهدئة لالو�س���اع  
وغ���ري جدلي���ة وي�س���تجيب لرادة ال�س���عب 
العراقي الذي هو م�س���در �سرعية ال�سلطات 
جميعا. وقد كنت اجريت �سل�سلة م�ساورات 
وم���ع  وال�سيا�س���ية  النيابي���ة  الق���وى  م���ع 
الفعاليات ال�سبايبية والنقابية والكادميية 
والديني���ة والجتماعي���ة، حول موا�س���فات 
وا�س���رتاطات رئي�ض احلكوم���ة املقبل. ومت 
تق���دمي طلب موقع م���ن )174( نائبا  حددت 

فيه موا�سفات رئي�ض احلكومة. 
احل�س���بان  يف  اآخ���ذًا  ذل���ك،  كل  وعل���ى 
م�س���وؤولية رئي�ض اجلمهورية جتاه �سعبه، 
وم�س���وؤوليته الوطنية جتاه ا�ستقرار البلد 
و�س���المته، ومنطلقا من حر�س���ي على حقن 
الدم���اء وحماي���ة ال�س���لم الهل���ي،  ومع كل 
الحرتام والتقدير لال�ستاذ ا�سعد العيداين، 
اعتذر عن تكليفه مر�سحا عن )كتلة البناء(. 
حيث و�س���لت اىل رئا�س���ة اجلمهورية عدة 
ماطبات حول الكتلة النيابية الكرث عددا 

يناق�ض بع�سها البع�ض، فقد ار�سلت رئا�سة 
الول  النائ���ب  مكت���ب   / الن���واب  جمل����ض 
املرق���م  الكت���اب   2019/12/16 بتاري���خ 
)م.ر 1338( ا�س���ار في���ه اىل ان التحالف���ات 
ال�سيا�س���ية ال����)16( ال�س���تة ع�س���ر املدرجة 
يف القوائم املرفقة طيا يف اجلل�س���ة الوىل 
ملجل����ض النواب هي الكتل���ة النيابية الكرث 
عددا وعلى هذا ال�س���ا�ض مت تكليف ال�س���يد 
عادل عبد املهدي بت�س���كيل احلكومة.  اعقب 
ه���ذا الكت���اب كتابا اآخر �س���لم الينا باليد يف 
2019/9/23 يحمل الرقم )م.ر 2494( يف 
2018/9/16 ي�سري اىل ان كتلة البناء هي 
الكتل���ة النيابي���ة الكرث عددا، علم���ا ان هذا 
الكتاب مل ير�سل اىل رئا�سة اجلمهورية يف 
التاريخ املذكور ومل ي�سجل واردا لدينا يف 
حينه ومل ُننتخب اآنذاك رئي�سا للجمهورية، 
ول���و و�س���ل اىل رئا�س���ة اجلمهوري���ة لت���م 
تقدمي املر�س���ح لت�س���كيل احلكوم���ة من قبل 
كتلة البناء ولي�ض من قبل الكيانات ال�)16( 
ال�ستة ع�سر املتحالفة، وبعد ان ار�سلنا هذه 
املالحظ���ات ار�س���ل ال�س���يد رئي����ض جمل�ض 
الن���واب كتابا اآخ���ر ذو الرق���م )م.ر 1360( 
يف 2019/12/23 كان ن�س���ه )بخ�سو�ض 
املو�س���وع مدار البحث ن�سريكم اىل كتابنا 
 )2018/9/16 يف   "2494 "م.ر  املرق���م 
م���ا يعن���ي ان الكتل���ة النيابية الك���رث عددا 
ه���ي كتلة البن���اء وه���ي املعنية بالرت�س���يح 
وه���و م���ا يناق����ض كتاب���ي جمل����ض النواب 
 )1338 و)م.ر   2018/10/2 يف   )2535(
واجب���ي  نط���اق  ويف   .2019/12/16 يف 
ال���ذي يحت���م �س���ون الد�س���تور وحمايت���ه، 
يجب ال�س���ارة اىل املادة 67 من الد�س���تور 
والتي تلزم رئي�ض اجلمهورية ب�"املحافظة 
على ا�س���تقالل الع���راق و�س���يادته ووحدته 
و�س���المة ارا�س���يه"، وكذلك املادة 76 التي 
تلزم الرئي�ض بتكليف مر�سح الكتلة النيابية 
الكرث عددا لت�س���كيل جمل�ض ال���وزراء، من 
دون ان يكون له ح���ق لالعرتا�ض. ومبا ان 
ه���ذا املوقف املتحفظ من الرت�س���يح احلايل 
قد يعد اخالل بن�ض د�س���توري، لذلك ا�س���ع 
ا�س���تعدادي لال�س���تقالة من من�س���ب رئي�ض 
اجلمهورية امام اع�س���اء جمل����ض النواب، 
ليق���رروا يف �س���وء م�س���وؤولياتهم كممثلن 
عن ال�سعب ما يرونه منا�سبا، فيقينا ل خري 

يرجت���ى يف موق���ع او من�س���ب ل يكون يف 
خدمة النا�ض و�سامنا حلقوقهم.

وانني بذلك اوؤكد على ان احلراك ال�سيا�سي 
والربملاين يج���ب ان يكون معربا دائما عن 
الرادة ال�س���عبية العام���ة، وعن مقت�س���يات 
وع���ن  الجتماعي���ن،  وال�س���لم  الم���ن 
ال�س���تحقاق لتوفري حكم ر�سيد يوفر المن 
ال�س���عب  تطلع���ات  م�س���توى  اىل  ويرتق���ي 

وت�سحياته.
واقتب�ض من بالغة المام علي بن ابي طالب 
)عليه ال�س���الم( قوله "رحم الله امرءا اأحيا 
حق���ا واأمات باط���اُل ودح�ض اجل���ور واأقام 
العدل" فالعدل هو مبتغى احلكم ومق�سده، 
وه���و الغاي���ة النهائي���ة للد�س���اتري وموق���ع 
امل�س���وؤولية الر�س���مية وال�س���يادية، كما انه 
ا�س���تحقاق ابناء �سعبنا بعد كل الت�سحيات 
التي قدم���ت حلفظ الوط���ن وحماية حقوق 
املواطن. الرحمة واخللود ل�سهداء العراق، 
المن وال�سلم والرفعة ل�سعب العراق، ومن 

الله التوفيق. 
اإىل ذل���ك، قال���ت م�س���ادر �سيا�س���ية مطلع���ة 
اأن رئي����ض اجلمهورية غادر بغ���داد، ام�ض، 
متوجه���ًا اإىل حمافظ���ة ال�س���ليمانية باإقليم 

كرد�ستان العراق.
وقوبل ا�ستعداد الرئي�ض العراقي لال�ستقالة 
بالرف�ض من قبل عدد من اأع�س���اء الربملان، 
الذين عق���دوا موؤمت���رًا �س���حافيًا يف بغداد 

بهذا ال�ساأن.
واأكد ع�س���و الربمل���ان عن تي���ار "احلكمة"، 
خالد اجل�س���عمي، على "الدور املهم لرئي�ض 
اجلمهورية يف حماية الد�س���تور واحلر�ض 
خ���الل  م�س���ريًا،  العراقي���ن"،  دم���اء  عل���ى 
املوؤمت���ر ال�س���حايف، اإىل رف�ض ال�س���تقالة 
الت���ي وردت يف كت���اب الرئي����ض العراق���ي 

الذي و�سل اإىل الربملان.
و�سدد على "�س���رورة بقاء برهم �سالح يف 
من�س���به واإكمال دوره يف جمع العراقين، 

واحلر�ض على عدم خرق الد�ستور".
عب���ود  الن���واب  جمل����ض  ع�س���و  وق���ال 
العي�س���اوي، يف املوؤمت���ر ال�س���حايف ذاته، 
اإن "امل�س���لحة العلي���ا حتت���م وج���ود رئي�ض 
اجلمهوري���ة بره���م �س���الح، كون���ه حام���ي 
ع���ن  "الع���دول  اإىل  ودع���اه  الد�س���تور"، 
ال�س���تقالة، وحتّم���ل امل�س���وؤولية القانونية 

والد�س���تورية يف ه���ذه املرحلة اخلطرية"، 
م�س���يفًا "يف ه���ذا الظ���رف الع�س���يب الذي 
مت���ر به البالد، ويف اأج���واء املطالبات التي 
تن���ادي به���ا جم���وع املتظاهري���ن يف عموم 
الف�س���اد،  وحمارب���ة  بالإ�س���الح  الع���راق 
واللتزام بالقيم والد�ستور، يوجد ت�سارع 
لالإرادات يف ت�س���خي�ض من يكلف برئا�س���ة 

احلكومة القادمة".
وتاب���ع: "فوجئنا ب���اأن رئي����ض اجلمهورية 
برهم �س���الح م�ستعد لتقدمي ا�س���تقالته اإىل 
جمل����ض النواب، وقد اأر�س���ل كتاب���ا بذلك"، 
موؤك���دًا رف�ض ه���ذه ال�س���تقالة، وتعّهد باأن 
يك���ون عونًا لرئي�ض اجلمهوري���ة يف اإكمال 

امل�سرية.
ودعا ع�س���و الربمل���ان اأحمد اجلب���وري اإىل 
"رف�ض ا�س���تقالة رئي�ض اجلمهورية، الذي 
وق���ف م���ع ال�س���عب"، ماطب���ًا �س���الح يف 
تغري���دة على توي���رت: "نرف�ض ا�س���تقالتك، 
م���ع  ولي����ض  ال�س���عب  م���ع  وقف���ت  لأن���ك 

املحا�س�سة باختيار اأ�سعد العيداين".
يف غ�س���ون ذل���ك، قدم���ت �س���فحة "�س���الح 
حمم���د العراق���ي"، املقربة من زعي���م التيار 
ال�س���دري مقتدى ال�س���در، ال�س���كر لرئي�ض 
اجلمهورية، قائلة: "�سكرًا فخامة الرئي�ض، 
اإذ رف�س���ت ما يرف�سه ال�سعب من مر�سحن، 
وهو موقف �س���يكتبه لك التاريخ وال�س���عب 

واملرجعية".
واأ�س���ار اإىل اأن���ه مت ط���رح ثالثة مر�س���حن 
لرئا�س���ة الوزراء هم ع�س���و الربمل���ان فائق 
ال�س���يخ عل���ي، ورئي����ض جه���از املخاب���رات 
م�س���طفى الكاظمي، ورئي�ض هيئة النزاهة 
الأ�س���بق القا�س���ي رحي���م العكيل���ي، مبين���ا 
اأن ه���ذه الرت�س���يحات ج���اءت بع���د البحث 

والتق�سي.
واأ�سدر �سباب �ساحة التحرير ، بيانا موؤيدًا 
ملوقف رئي�ض اجلمهورية برهم �س���الح من 

مر�سح حتالف البناء، اأ�سعد العيداين.
وجاء يف بيان حمل ا�س���م “ثوار ت�س���رين” 
وتلق���ت الحتج���اج    ن�س���خة من���ه  ام����ض 
اخلمي����ض  “يوم���ا بع���د اآخر تثب���ت اأحزاب 
ال�سلطة ت�س���بثها بكر�سي احلكم غري مبالية 
مبا مير به وطننا احلبيب من ماآ�سي واآلم، 
حيث اأ�س���رت ه���ذه الأحزاب على تر�س���يح 
�سخ�س���ية متحزبة على عك�ض م���ا طالب به 

الثوار الذي���ن اآمنوا مبب���داأ الوطنية وحب 
الوطن ما ا�س���طر رئي�ض اجلمهورية برهم 

�سالح اإىل تقدمي ا�ستقالته”.
وا�س���اف البيان، اأن “ثوار ت�س���رين يقفون 
م���ع رئي����ض اجلمهوري���ة برف�ض �سخ�س���ية 
متحزب���ة ون�س���د عل���ى ي���ده بع���دم خنوع���ه 
الراغب���ة بفر����ض مر�س���ح  الق���وى  ملطال���ب 

متحزب”.
وختم البيان: “ف�سكرا لك يا�سيادة الرئي�ض 
لأنك رجحت كفة ال�سعب العراقي والثوار، 
وموقفك هذا �سي�سجله التاأريخ باأحرف من 

نور لأنك رف�ست الف�ساد واملف�سدين”.
و�س���هد ال�س���ارع العراقي موج���ة تظاهرات 
م���ن  ع���دد  يف  ذروته���ا  بلغ���ت  غا�س���بة، 
املحافظ���ات اجلنوبي���ة، التي �س���هدت قطعًا 

لطرق رئي�سة.
�س���د  ال�س���عبي  والرف����ض  الغ�س���ب  وبل���غ 
حي الأحزاب لرئا�سة احلكومة، ومنهم  مر�سَّ
اأ�س���عد العيداين، ذروته اأي�سًا يف حمافظة 
ذي قار، التي �سهدت تظاهرات وا�سعة جدًا 

يف �ساحة احلبوبي، و�سط املدينة.
واأعلن املعت�سمون واملتظاهرون يف بغداد 
واملحافظات الأخرى م�س���اء اأم�ض، رف�سهم 
القاطع لرت�س���يح العي���داين. وقال حمتجو 
�س���احة التحري���ر يف بيان ُقرئ م���ن املطعم 
الرتك���ي اإن "الأح���زاب ما زالت ت�س���ر على 
ف�س���ادها ومماطلته���ا وحماولته���ا لتمري���ر 
مر�س���حها قات���ل الثوار يف الب�س���رة اأ�س���عد 
العي���داين الفا�س���د املرفو����ض من ال�س���عب 
العراق���ي بالكامل، واإنن���ا بدورنا نحذر من 
ال�س���تخفاف برغبة ال�س���عب و�سوف يكون 
لن���ا رُدن���ا حي���ال ذل���ك، ودم �س���هدائنا الذي 
�س���قط يف �س���احات العت�س���ام ل���ن نرتك���ه 
يذهب هدرًا، لذلك نوؤكد اأن اأ�س���عد العيداين 

مرفو�ض نهائيًا لأي من�سب كان".
كما طاف متظاهرون حول ن�س���ب التحرير 
وهم يهتفون "ل عي���دان ول عبطان.. اإحنه 
الل���ي انطين���ه ال�س���بان". اأما يف الب�س���رة، 
م�س���قط راأ�ض العيداين، فكان الرف�ض اأ�سد، 
ع���رب عنه املحتج���ون بقطع الط���رق وحرق 
الإط���ارات، متهمن العيداين ب�"الف�س���ل يف 
مهمت���ه كمحاف���ظ، وامل�س���وؤولية ع���ن مقت���ل 
ع�س���رات املتظاهرين خالل احتجاجات عام 
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رئي�س اجلمه�رية يعلن ا�ستعداده لال�ستقالة
 ويرف�س �سغ�طات البناء
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غ���رف  م���ن  ال���واردة  املعلوم���ات  ت�س���ري 
من�س���ب  ب�س���اأن  ال�سيا�س���ي،  التفاو����ض 
رئي�ض احلكومة، اإىل انهيار اأ�سهم حمافظ 
الب�س���رة اأ�س���عد العيداين، بع���د انتعا�ض 
حظوظه لعدة �س���اعات فقط، لكن الرف�ض 
ال�س���عبي كان حا�س���رًا بقوة يف �س���احات 
الحتج���اج.  واجت���ه م�س���ار التط���ورات، 
منذ م�س���اء اأم�ض، نحو ب���وادر اتفاق على 
تقدمي اأ�س���عد العيداين كمر�س���ح ت�س���وية 
جدي���د، بعد حرق املر�س���حن ال�س���ابقن، 
اللذين قدمهما حتالف البناء خالفًا لرغبة 

ال�سدر.
لكن م�سادر وثيقة ال�سلة بال�سدر، اأكدت 
انهي���ار تلك البوادر يف مهدها، اإذ مل يحَظ 
العيداين، بقبول ال�س���در ب�س���كل نهائي، 

ومت اإبالغ رئي�ض اجلمهورية بذلك.
وي�سيف امل�سدر، الذي رف�ض الك�سف عن 
ا�سمه اأن "ملف العيداين و�سع مع ملفات 
العل���وم،  وبح���ر  وال�س���وادين  ال�س���هيل 
واأ�س���بح �س���يئا من املا�س���ي، بعد التباين 
يف املواقف بن ال�سدر والعامري، وعدم 
التف���اق عل���ى تر�س���يحه، عل���ى الرغم من 
ح�سوله على �س���وء اأخ�سر �سني، ورمبا 

من بع�ض القوى الكردية".
واإىل النجف، ت�سري م�سادر اإىل اأن املرجع 
الديني الأعلى اآية الله علي ال�سي�س���تاين، 
طبيع���ة  ب�س���اأن  املعلوم���ات  اآخ���ر  تلق���ى 
التطورات ال�سيا�س���ية يف البالد، خا�س���ة 
مع قرب يوم اجلمعة، لكنه اأبدى امتعا�سًا 
�س���ديدًا، حيال ال�س���غوطات الإيرانية يف 
م�س���األة متري���ر رئي�ض ال���وزراء، وحتدث 

مع مقربيه ب�ساأن ذلك".
كتل���ة  اأ�س���درت  ال�س���در،  رف����ض  وبع���د 
�س���ائرون اجلناح ال�سيا�س���ي للتيار، عدة 
بيانات عن نّوابها، عززوا موقف زعيمهم 

الراف�ض للعيداين.
وق���ال النائ���ب ع���ن كتلة �س���ائرون �س���عد 
ماي���ع يف بيان، اإن "هن���اك اأطرافًا حتاول 
حت�س���يد ال���راأي العام �س���دنا يف حماولة 
يائ�س���ة ل�س���رف الأنظ���ار ع���ن مفا�س���دهم 
وماآربه���م الدنيئة ع���رب اطالق تهم ل متت 

للواقع ب�سلة".
"كتل���ة �س���ائرون النيابي���ة  واأ�س���اف ،اأن 

تقف موقفًا ثابتًا م���ع املتظاهرين وتلتزم 
التزامًا وطنيًا و�س���رعيًا بتنفي���ذ طلباتهم 
ب�س���كل كامل"، لفت���ًا اإىل "اأنها اأعلنت عن 

موقفه���ا الداع���م ل�س���احات التظاه���ر بكل 
�س���راحة وعمل���ت عل���ى حتقي���ق تطلعات 
اجلماهري ب�س���ورة عملية ولي�ض كبع�ض 

الق���وى الت���ي تظه���ر تعاطفه���ا يف العل���ن 
وتبدي ا�ستياءها باخلفاء".

ب���دوره، اأكد النائب عن التحالف، �س���باح 

طلوب���ي رف����ض حتالف���ه الت�س���ويت على 
مر�سح مالف لإرادة ال�سعب، وت�سلم اأي 
من�س���ب حتى لو جاء على طبق من ذهب، 

ح�سب تعبريه.
وق���ال طلوبي يف بيان تلقت )الحتجاج( 
ن�سخة منه ام�ض اخلمي�ض اإن “هنالك قناة 

ف�س���ائية روجت خل���رب ل مي���ت للحقيقة 
ب�س���لة مفاده عقد �س���فقة لتمرير مر�س���ح 
معن مقابل ح�س���ول كتلة �س���ائرون على 
من�س���ب املحافظ يف اإح���دى املحافظات، 
داعي���ًا تل���ك الف�س���ائية اإىل توخ���ي الدقة 
يف  الدخ���ول  وع���دم  واملو�س���وعية 
ال�سجالت ال�سيا�سية". وخالل ال�ساعات 
التوا�س���ل  مواق���ع  تداول���ت  املا�س���ية، 
اتف���اق  ع���ن وج���ود  اأنب���اًء  الجتماع���ي، 
مبدئ���ي، ملنح حتالف �س���ائرون، من�س���ب 
حماف���ظ الب�س���رة، مقاب���ل املوافق���ة على 
مترير اأ�سعد العيداين، رئي�سًا للحكومة.

ميدانيًا، جدد معت�سمو ال�ساحات رف�سهم 
للمن�س���ب،  ال�سيا�س���ية  الكت���ل  مر�س���حي 
وج�س���دوا ذلك عرب هتافاتهم و�سعاراتهم 

التي رفعوها.
وقال بيان �س����در عن �س����احات التظاهر، 
 :)2019 الول  كان����ون   26( ام�����ض 
العراقي����ة  ت�س����رين  انتفا�س����ة  "انتج����ت 
مئات ال�سهداء واآلف اجلرحى وتعر�ض 
الع�س����رات م����ن املنتف�س����ن اىل العتقال 
والتغييب واخلطف والت�سفية، وعملت 
ق����وى الطائفية والف�س����اد ب�س����تى الطرق 
والو�س����ائل على اخماد انتفا�س����ة �س����عب 
مل ول����ن يرتاجع امام اكرب ق����وى الظالم 
والغ����در ” داع�����ض”. واأ�س����اف، اأنه "كنا 
ق����د حملنا ه����ذه الق����وى م�س����وؤولية هدر 
ال����دم الغ����ايل، وم����ا و�س����ل الي����ه و�س����ع 
الع����راق من خراب وف�س����اد وتراجع على 
كل امل�س����تويات، واأن انتفا�س����ة ت�سرين، 
انطلق����ت ا�سا�س����ًا �س����د الكت����ل الطائفي����ة 
الب����الد طيل����ة  الت����ي حكم����ت  والفا�س����دة 
الفرتة املا�س����ية، ومن اآخر امل�س����تحيالت 
الق����وى  نف�����ض  انت����اج  باع����ادة  القب����ول 
با�سكال وا�سماء متلفة". وتابع، "نعيد 
ونكرر رف�سنا التام لأي �سخ�ض يرت�سح 
العي����داين  اأ�س����عد  ومنه����م  خالله����م  م����ن 
ونوؤكد اإ�س����رارنا على رف�ض اي مر�س����ح 
ياأت����ي خالف املوا�س����فات واملعايري التي 
طرحته����ا �س����احات الحتج����اج". وه����دد 
املعت�س����مون ب����اأن "اأي����ة حماولة فا�س����لة 
منهم �س����تجربنا بالتاأكيد على الت�س����عيد 
�سلميًا وهذه املرة فاأن �ساحات الحتجاج 
ل����ن تبق����ى يف اأماكنه����ا املح����ددة، ب����ل ان 

ال�سوارع كلها �ستكون انتفا�سة".
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 نقلت �س���حفية لوموند الفرن�س���ية، 
م�س���اهد م���ن داخ���ل املطع���م الرتكي 
ح���ول تعامل املحتج���ن املتواجدين 
داخ���ل املطعم فيما بينهم، ف�س���ال عن 
جذوره���م املتنوع���ة الت���ي متتد اىل 
حمافظ���ات متلف���ة جتمعه���م روؤية 

واحدة.
وقالت ال�س���حفية يف تقري���ر تابعته 
)الحتج���اج(، انه "من طالب جامعة 
بغ���داد اإىل ملمع���ي الأحذي���ة، جميع 
املحتج���ن العراقين يق�س���ون ليلهم 
ونهاره���م يف املطع���م الرتك���ي، ذلك 
املبنى املهجور املكون من 12 طابقا 
وال���ذي يط���ل عل���ى �س���احة التحرير 

و�سط العا�سمة".
ففي هذا املكان، كما ي�س���فه م�س���ور 
�س���حيفة لومون���د الفرن�س���ية لوران 
فان دير �ستوكت، الذي ي�سيطر عليه 
ال�سباب املحتجون منذ 24 اأكتوبر/
ت�سرين الأول، قبل �ساعات قليلة من 
ا�ستئناف الحتجاجات �سد ال�سلطة، 
وذلك ملنع القنا�سة من اتخاذه موقعا 
لهم، خا�س���ة اأن املحتج���ن مقتنعون 
باأن���ه من فوق ه���ذا امل���كان مت قن�ض 
العدي���د من زمالئهم مطل���ع اأكتوبر/

ت�سرين الأول املا�سي.
وبدون وج���ود هذه القلعة املرجتلة، 

راأت ال�س���حيفة اأن اإخ�س���اع �س���احة 
حلرك���ة  الرم���زي  القل���ب  التحري���ر، 
�س���يتم  كان  الوطني���ة،  الحتج���اج 

ب�سهولة بالغة.
وم���ن ه���ذه القلع���ة املهج���ورة، جمع 
�س���توكت ل�سحيفته �س���هادات العديد 
من املتظاهرين ال�سباب و�سخ�سيات 

املعار�س���ة الذي���ن اأك���دوا اأن ل ف���رق 
ب���ن اأي منه���م عل���ى اأ�س���ا�ض الدي���ن 
اأو املنطق���ة التي ينتم���ي اإليها فكلهم 
عراقي���ون طموحه���م الو�س���ول اإىل 
وطن ي�س���توعب اجلمي���ع ويعاملهم 

بعدالة وبدون تفريق.
 18( جن���م  املحتج���ن  ب���ن  وم���ن 

عام���ا( الق���ادم م���ن حمافظ���ة الأنبار 
)غرب���ي الب���الد( اإىل بغ���داد، يق���ول 
اإنه قدم "للتعب���ري عن مطالب النا�ض 
بتحري���ر الب���الد من الفا�س���دين ومن 

الأحزاب".
حماية امليدان

اجلمي���ع هنا يعرف���ون اأن معار�س���ة 

تعن���ي  وامللي�س���يات  احلكوم���ة 
املخاطرة بالعتقال اأو الختفاء دون 
اأن يع���رف اأحد من ال���ذي اختطفهم، 
وقد ح���دث ذلك بالفع���ل للعديد منهم 

اأثناء العودة اإىل منازلهم.
يق���ول اأحم���د )13 عاما، م���ن مدينة 
ال�س���در �س���رقي بغ���داد( اإن���ه ان�س���م 

باأب�س���ط  للمطالب���ة  الحتج���اج  اإىل 
احلقوق، كامل���اء والغذاء والكهرباء، 
ويدي���ن القم���ع "اأن���ا اأرت���دي �س���رتة 
فعل���ت؟  م���اذا  للر�س���ا�ض.  م�س���ادة 
يطلقون النار علينا بالذخرية احلية 
عندما نطلب الأ�سياء الأ�سا�سية التي 

كان يجب عليهم توفريها لنا".

واأ�س���ارت ال�س���حيفة اإىل اأن ه���وؤلء 
ال�س���باب لي�س���وا ممن عا����ض يف ظل 
النظام الديكتاتوري ل�سدام ح�سن، 
ل�س���دمة  يتعر�س���وا  مل  اأنه���م  كم���ا 
الغ���زو الأمريك���ي وعواقب���ه، بل اإن 
اآباءهم هم من و�س���عت الأ�سفاد يف 
معا�سمهم، واأمهاتهم الالتي اأخرجن 

من غرفهن اأثن���اء املداهمات الليلية، 
اأي���ام الأب���واب املحطم���ة والعائالت 

املهانة حتت الحتالل.
ويدي���ن عم���ار )17 عام���ا( -ال���ذي 
م���ن  اأخ���رى  منطق���ة  يف  يعي����ض 
بغ���داد ويدر����ض لي�س���بح �س���ابطا- 
الف�ساد  على  مبنيا  عراقيا  "جمتمعا 

والو�ساطة".
مل  الذي���ن  ال�س���باب  ه���وؤلء  ول���ول 
يعان���وا مم���ا عان���ى من���ه اآباوؤهم، ملا 
قامت هذه النتفا�س���ة الوطنية التي 
جتمع كل الأدي���ان وجميع الطبقات 

الجتماعية وجميع الأجيال.
وي�س���يف: اإنه �س���باب لي�ض له قائد، 
وال�س���يء الوحي���د املهم بالن�س���بة له 

هو احلفاظ على �ساحة التحرير.
ورغ���م الياأ����ض يف بع����ض الأحي���ان 
م���ن جدوى ما يقوم���ون به، فاإنه من 
املوؤك���د اأن العراق لن يع���ود كما كان 

بعد اليوم، كما يرى امل�سور.
فه���ذا حي���در )17 عاما( م���ن منطقة 
الدورة يف بغ���داد، يقول يف اخلتام 
اإن���ه يري���د تاأم���ن م�س���تقبل اأف�س���ل 
لب���الده "لق���د ب���داأ النا����ض يفكرون. 
لقد جت���اوزوا م�س���اكل الطائفية بن 
ال�س���يعة وال�س���نة. مل يعد من املمكن 
للم�س���لم اأن يقتل م�س���لما اآخر ول اأن 
يقتل م�س���لم م�سيحيا، نحن من نف�ض 

الدم ونف�ض الوطن".

�سحيفة فرن�سية تر�سد اأج�اء االعت�سام في المطعم التركي: �سبان بـ"دم واحد" يحر�س�ن التحرير

ال�سدر نفى �سلته بتر�سيح "محافظ الب�سرة"

العيداني يلتحق بال�سهيل وال�س�داني.. والنجف غا�سبة من ال�سغ�ط االإيرانية

ـــــــ�رة  ـــــــس ـــــــ� ــــــــــــــذه ال ه
 قي�س ح�سن 

  
�س���خرية  مو�س���ع  اأ�س���بحت  ال�س���ورة  ه���ذه 
وا�س���تهزاء يف و�س���ائل التوا�س���ل من���ذ اأي���ام. 
وبقدر ما فيها من غرابة ال انها �سورة معربة 
عن واقعنا، تف�س���ح ما جرى منذ اأول ت�س���رين 
اأول حتى اليوم، هناك �س���لطة حتتقر القانون، 
وتاأخ���ذ )حقه���ا( بيده���ا، وتداف���ع ع���ن نف�س���ها 
بالعن���ف فق���ط ولي����ض باحل���وار اأو القان���ون، 
ال�س���لطة التي حتتمي باإمكانيات الدولة لتقمع 

النا�ض لي�ست �سلطة دميقراطية ول متت ب�سلة 
لها، امل�س���افة الفا�س���لة بن امل�سوؤول واملواطن 
تك�س���فها ه���ذه ال�س���ورة، حيث تف�س���ل بينهما 
)بندقية(. ماذا لو تبدل موقع هذه البندقية من 

يد امل�سوؤول ليد املواطن؟
من املالم؟ انت الذي جعلت من القانون م�سخرة 

هل �ستطلب من املواطن ان يلتزم به؟
***

ال�س���اب الذي قت���ل ثائر. ا�س���تعد لفعلت���ه اأياما 
طويلة، راقب ال�س���حية، �س���األ عنه فقيل له اإنه 

ي�س���اعد الفقراء، ويحب بلده واأهلها، لكنه يف 
�س���ره كان يرف�ض هذا الو�س���ف، فكبريه الذي 
اأم���ره بالقت���ل، رجل متدين، ي�س���لي وي�س���وم 
ويعب���د الله حق عبادت���ه. ولكي يطمئ���ن قلبه، 
ذه���ب ل�س���فحة ثائ���ر يف الفي����ض ب���وك، ق���راأ 
كلمات���ه عن وطنه وعن اأهل���ه الفقراء، قراأ كيف 
ي�س���اعد املحت���اج ويبكي حل���ال املتعبن. اأغلق 
ال�س���فحة ودخل ل�س���فحة اآمره ف�س���اهده وهو 
ي�سرخ بوجه الراف�س���ن ل�سلطة املوت والدم، 
يتكلم عن �س���لطة ل عن وط���ن، عن حزبه ل عن 

الفقراء.
حم���ل عبوت���ه وال�س���قها ب�س���يارة ثائ���ر، وهو 
يردد مع نف�س���ه، ال�سلطة تنت�سر على الن�سان، 
ال�س���لطة تقتل من يعار�س���ها، وحن انتهى من 
مهمت���ه ات�س���ل باآم���ره عل���ى الهات���ف، رد عليه 
�س���وت غريب، و�س���األه بلكنة رج���ل غريب عن 
العربي���ة بال���كاد فه���م مق�س���ده: ه���ل اأجن���زت 
املهم���ة؟ رد القاتل بعربية ف�س���يحة، وب�س���وت 

جندي مطيع: نعم.
مات ثائر وانت�سر الغريب.
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مـاذا جــرى فــي ليــلة "اأ�سحــاب القـــامــات" فـــي كـــربـــالء 
القّوات تتفرج ثم ت�سدر بيانا 

 متابعة الحتجاج 

مل تت�س���ح حت���ى الآن هوي���ة اجله���ة الت���ي هاج���م 
عنا�س���رها متظاهري ج�س���ر ال�س���ريبة يف كربالء 
بال�س���كاكن الكبرية )القام���ات( والهراوات، اإل اأن 
املعلوم���ات املوؤك���دة ت�س���ري اإىل جن���اح متظاهري 
�ساحة الرتبية و�سط املدينة مبنع ح�سول ما قالوا 

اإنها "حادثة انتقامية خطرية".
يق���ول متظاه���ر كان حا�س���رًا بالق���رب م���ن موق���ع 
احلادث���ة، اإن "جمموع���ة من الأ�س���خا�ض يتجاوز 
عددهم 1٠، و�سلوا ب�سكل مفاجئ اإىل اأ�سفل ج�سر 
ال�سريبة، وهو تقاطع طرق بداأ حمتجون باإغالقه 
منذ اأيام، بعد طرح ا�س���م ق�س���ي ال�س���هيل ر�س���ميًا 
كمر�س���ح لرئا�س���ة الوزراء، والذي ي�س���غل من�سب 
وزي���ر التعليم الع���ايل، وينتم���ي اإىل ائتالف دولة 
القانون بزعامة نوري املالكي، الأمر الذي اعتربه 
املتظاه���رون اإجراًء ا�س���تفزازيًا �س���د التظاهرات، 
ليتم ت�سعيد الفعاليات الحتجاجية والتوجه اإىل 

اإغالق طرق رئي�سة يف عدد من املحافظات".
ي�س���يف امل�س���در "مل اأمتك���ن م���ن روؤية م���ا يجري 
بو�سوح، اإل اأن خالفًا ن�سب �سريعًا بن املجموعة 
الوافدة، وال�س���بان الذين كانوا يوا�س���لون اإغالق 
الطرق منذ اأيام"، موؤكدًا اأنه �ساهد �سكاكن كبرية 

املهاجمة. املجموعة  بيد  "قامات" وهراوات 
على بعد نحو 1 كم، حيث �ساحة العت�سام الرئي�سة 
)الرتبية(، بدا امل�س���هد اأكرث �سبابية، يقول اإيهاب 
ج���واد، من تن�س���يقية تظاهرات كرب���الء، اإنه "كان 
يف �س���احة الرتبية حلظة احلادث، واإنه تفاجاأ مع 
بقية املتظاهرين بو�س���ول جمموعة منفعلة تقتاد 

�سخ�سًا، وتريد اإدخاله اإىل �ساحة العت�سام".
ويب���ّن "كان الغ�س���ب م�س���يطرًا عل���ى املجموعة، 
التي اتهمت ال�س���خ�ض الذي ا�س���طحبته باأنه كان 
جزءًا من "اأ�س���حاب القام���ات" الإ اأن املتظاهرين 
يف �س���احة الرتبية متكنوا من تخلي�ض ال�س���خ�ض 
املجه���ول، واحتجازه يف اإحدى خيم العت�س���ام، 
حلمايته من اأي رد فعل انتقامي خارج ال�س���ياقات 

القانوني���ة، ومت الت�س���ال ع���دة م���رات بالق���وات 
المني���ة الت���ي ح�س���رت يف وقت لحق ل�س���تالمه 
والتحقي���ق مع���ه والتحق���ق م���ن عالقت���ه بهج���وم 

اليوم".

م�س���دٌر اآخر -على �سلة باإعالم احلكومة املحلية- 
قدم رواية متلفة، مفادها اأن "جمموعة �س���بابية 
ن�ّس���قت مع القوات الأمني���ة يف املدينة، وتوجهت 
اإىل ال�س���بان الذي يوا�سلون اغالق الطرق لغر�ض 

اإقناعه���م باإلغ���اء فعاليته���م، اإل اأنه���م ُجوبهوا برد 
عني���ف"، لكن جمي���ع من�س���قي التظاه���رات الذين 
حتدثوا نفوا تلقيهم اأي اإ�سعار اأو دعوة للم�ساركة 

يف مبادرة من هذا النوع.

ل تك�س���ف امل�س���ادر الطبية الر�سمية حتى الآن عن 
اأعداد �سحايا فيما تنقل وكالة النا�سول معلومات 
عن اإ�سابة 5 متظاهرين على الأقل، اإل اأن �سائعات 
يف �ساحة العت�سام، دارت حول عالقة املهاجمن 

)اأ�س���حاب القامات( باإحدى اجله���ات الدينية اأو 
ال�سيا�س���ية، وهو حدي���ث تكرر عدة م���رات، بعد 
اغتيال النا�س���ط فاهم الطائي بالقرب من املدينة 
اجله���ات  تك�س���ف  اأن  دون  املح�س���نة،  القدمي���ة 

الأمنية عن اجلناة.
وتداولت �سفحات التوا�سل الجتماعي املحلية 
يف املدينة، �س���ورة لبطاقة تعريفية �س���ادرة من 
مرق���د ديني، زعم���وا اأنها تابعة لأح���د "مهاجمي 
القام���ات"، وه���ي ُتظه���ر �سخ�س���ًا ُمعرف���ًا باأن���ه 
م�س���وؤول ع���ن اأح���د املواك���ب احل�س���ينية، اإل اأن 
م�سدرًا يف اإعالم "العتبات املقد�سة" اأكد اأن هذه 
البطاق���ة املتداولة على فر�ض �س���حتها، و�س���حة 
ن�س���بتها اإىل اأحد املهاجمن، ه���ي ورقة تعريفية 
ت�س���در لأي �س���خ�ض ينوي ادخال م���واد غذائية 
يف موا�س���م الزي���ارات الديني���ة، وه���ي ل ت�س���ري 
اإىل عالق���ة حامله���ا باملوؤ�س�س���ة الديني���ة باأي من 

الأ�سكال.
من جهتها اأكدت �سرطة كربالء، اخلمي�ض، اأن كل 
من يريد حرف املظاهرات عن م�س���ارها ال�س���لمي 
خ���ارج امل���كان املخ�س����ض للتظاه���رات �س���نتخذ 
الإجراءات القانوني���ة الالزمة بحقه لنيل جزائه 

العادل.
وقالت �س���رطة كربالء يف بي���ان اإنه "وبعد ان مت 
حتدي���د مكان املظاهرات ال�س���لمية بفلكة الرتبية 
ولغاي���ة مكتب���ة زي���د بالتن�س���يق والتع���اون م���ع 
التن�س���يقية  واملتظاهرين ال�سلمين والنا�سطن، 
�س���نتعامل مع كل من يريد ح���رف املظاهرات عن 
م�س���ارها ال�س���لمي خارجا عن املكان املخ�س����ض 
للتظاه���رات باأن���ه مرب وخ���ارج ع���ن القانون 
و�س���نتخذ الإج���راءات القانوني���ة الالزم���ة بحقه 

لنيل جزائه العادل".
ودع���ت �س���رطة كرب���الء "كاف���ة �س���رائح املجتمع 
اىل التع���اون م���ع الق���وات المني���ة لك���ون الأمن 
م�س���وؤولية ت�س���امنية تق���ع عل���ى عات���ق اجلميع 
وب���دون ا�س���تثناء وذل���ك حفاظ���ا عل���ى الرواح 

واملمتلكات العامة واخلا�سة".

 متابعة الحتجاج 

العام���ة،  ال�س���احات  يف  العت�س���امات 
الط���رق،  قط���ع  املو�س���يقى،  الأهازي���ج، 
اإ�س���راب الطلب���ة وبع����ض املوظف���ن عن 
ال���دوام، واأ�س���كال اأخرى متع���ددة حاول 
املتظاهرون اإي�سال ر�سائلهم من خاللها.
موؤخ���را، توج���ه ع���دد م���ن املتظاهري���ن 
والن�سطاء يف �س���احة التحرير اإىل البدء 
بجولة جديدة م���ن الحتجاج، من خالل 

اإ�سرابهم عن الطعام.

واعت���ربوا اأن املرحل���ة احلالي���ة تتطل���ب 
ال���ذي  ت�س���عيدا يف طريق���ة الحتج���اج 

يجب اأن يحافظ على �سلميته.
�س���بب  اأن  اإىل  مثن���ى،  اإبراهي���م  يلف���ت 
الطبق���ة  اك���رتاث  ع���دم  ه���و  الت�س���عيد 
املتظاهري���ن  ملطال���ب  ال�سيا�س���ية 
مبو�س���وع  يتعل���ق  فيم���ا  "خ�سو�س���ا 
قانون النتخابات"، مو�سحا اأنه "لأكرث 
قان���ون  عل���ى  العرتا����ض  مت  م���رة  م���ن 
النتخاب���ات ومل يهت���م اأحد لذل���ك، وهذا 
دفعن���ا اإىل التفك���ري برد فعل ق���وي جدا، 

يجذب اهتمام العامل اإىل مطالبنا".
ال�س���باب  م���ن  وه���و  اإبراهي���م،  وي���رى 
امل�سربن عن الطعام اأن طريقة الحتجاج 
هذه "كان���ت ناجحة، والدليل اأن اجلميع 
حتدث عنها، وانت�س���ر الإ�س���راب يف كل 
املحافظات" م�س���يفًا "و�س���ل �سوتنا يف 

مو�سوع ت�سريع قانون النتخابات".
فيم���ا يعت���رب اآخ���رون اأن الإ�س���راب ع���ن 

الطعام هو "هدية للطبقة ال�سيا�سية".
يرف����ض اأحم���د املالكي ه���ذه الطريقة يف 
التعبري عن احتجاجه، ويقول "هذا نوع 

م���ن الحتجاج ال�س���عيف، كم���ا يقال هذا 
اأ�سعف الإميان".

ويو�سح املالكي الذي يتواجد يف �ساحة 
التحري���ر منذ اأول ي���وم للمظاهرات "اإذا 
لرت�س���يح  رف�س���ي  ع���ن  اأع���رب  اأن  اأردت 
�سخ�سية ل تختلف عن ال�سيا�سين الذين 
ف�سلوا واأثبتوا ف�سادهم، فاإين اأحتاج اإىل 

اإي�سال ر�سالة تهديد لل�سيا�سين".
وتاب���ع: "هن���اك �س���ور كث���رية للتهديد، 
مث���ل الثب���ات يف ال�س���احة وزي���ادة زخم 
املتواجدي���ن هن���اك والتم�س���ك باملطالبة 

بعدم تر�سيح �سخ�سية حزبية".
ويرى املالك���ي اأن الإ�س���راب عن الطعام 
ال�س���باب  ق���وة  "اإ�س���عاف  اإىل  ي���وؤدي 
املحت���ج، وهو م���ا يريده ال�سيا�س���يون"، 
م�سيفًا اأن "ال�سيا�س���ي العراقي بالأ�سل 
ه���و من يقوم بقتلنا، �س���واء بالغتيالت 
املبا�س���رة اأو اخلطف والعتقالت، لذلك 

لن يتاأثر بامتناعنا عن الطعام".
ويح���ذر م���ن مت�س���ك الكت���ل ال�سيا�س���ية 
بطريقته���ا يف فر�ض مر�س���حيها، معتربًا 
اأن هذا الأ�سلوب "قد يوؤزم املوقف وهذا 
م���ا ل نتمن���اه، قد يتوج���ه املحتجون اإىل 
قط���ع جمي���ع الط���رق وحماول���ة اقتحام 
الدوائ���ر  جمي���ع  غل���ق  اأو  اخل�س���راء 

واملوؤ�س�سات احلكومية".
من جه���ة اأخرى، يقول ال�س���اب اإبراهيم، 
املعت�سم يف �ساحة التحرير اإنه "متم�سك 
بالحتج���اج"،  طريقته���م  ع���ن  بالدف���اع 
موؤكدًا اأن املهم هو ت�س���ليط ال�س���وء على 
الإ�س���راب يف نهاي���ة املط���اف، من خالل 
�س���واء  التوا�س���ل  مواق���ع  يف  تناول���ه 

بالإيجاب اأو الرف�ض.
"حت���ى دولي���ا اأ�س���بح هن���اك  وي�س���يف 
تعاطف مع املتظاهرين ب�سبب الإ�سراب 

عن الطعام، وهذه نقطة مهمة".

بني الرف�س والقبول 

االإ�سراب عن الطعام طريقة جديدة في �ساحات االحتجاج 
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الفنان���ن  م���ن  العدي���د  تعر����ض  بع���د 
العراقين للتهديد وحماولت الت�سفية 
املوؤي���د  موقفه���م  ب�س���بب  اجل�س���دية 
للتظاه���رات ال�س���عبية، ك���رث احلديث 
عن تراجع بع�سهم عن مواقفه، ما دفع 
بنقابة الفنانن العراقين للخروج عن 
�س���متها والتاأكيد ان التهديد والوعيد 
بالت�س���فية والختطاف والقتل دفعها 
لال�س���رار وت�س���اعفت اأع���داد الفنانن 
داخ���ل وخ���ارج الع���راق يف �س���احات 

التظاهر.
وقال���ت النقاب���ة يف بيان ن�س���رته على 
�س���فحتها على في�س���بوك: "ل نك�س���ف 
التهدي���دات  ان  قلن���ا  اذا  �س���رًا  بذل���ك 
املبا�س���رة وغري املبا�س���رة قد و�سلتنا 
زادت  ب���ل  نرتاج���ع  ومل  نك���رتث  ومل 

همتن���ا وا�س���رارنا وزادت وتنوع���ت 
مبادراتهم م�س���رحًا وانا�س���يد وافالمًا 
ولوح���ات و�س���ارت �س���احة التحري���ر 
مكان���ا نحتفي في���ه بكل جائ���زة ينالها 
فن���ان عراق���ي يف اي حمف���ل عربي اأو 

دويل".
و�س���ددت على بقائها م���ع اأبناء العراق 
يف �س���احة التحرير، والوقوف بوعي 
كام���ل مع احل���ق والت�س���حية من اأجل 

احلرية والعدالة وغد عراقي اأجمل.
ال�س���لطات  هاجم���ت  الفنان���ن  نقاب���ة 
عج���زت  اأنه���ا  معت���ربًة  العراقي���ة 
جميعها عن "ك�س���ف وحما�س���بة القتلة 
اأيديه���م  تلطخ���ت  الذي���ن  واملجرم���ن 
بقتل اأكرث من خم�س���مائة �سهيد عراقي 
وج���رح اأك���رث م���ن ع�س���رين األ���ف قمر 
عراق���ي ل���ن ت�س���تطيع اأن ت�س���مد اأمام 

ثورة العراقين"، بح�سب البيان.

للتهديد  "تعر�سنا 
والت�سفية".. نقابة الفنانني 

العراقيني تخرج عن �سمتها
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حن ترى جثة يف �سارع ما
قل اإنَّها ثمرة نا�سجة

مل حتتمل �سرب ال�سجرة
حن ترى �سارعًا مغلقًا

ل تياأ�ْض
ترجل من املركبة

وقل يكفيني ممرٌّ �سغرٌي لأعرَب
اإذا �سادفتك جنازة �سهيٍد

ل تفكْر ب�سغاره
قْل �سيكربون

ويحملون
راية البالد الثقيلة

ال تياأ�ْس

   متابعة الحتجاج

بل���زوم ال�س���مت وكتاب���ة املطال���ب عل���ى 
الالفتات فح�س���ب، نظم���ت عائلة ديوانية 
وقفة و�س���ط �س���احة ال�س���اعة لت�سارك يف 
الحتج���اج والتظاه���ر وم���وؤازرة اه���ايل 

املحافظة.
تتك���ون الأ�س���رة م���ن الأب حي���در كاظ���م 
�س���هيل، و ثالث بن���ات واب���ن واحد وهو 

ال�سغر �سنًا فيها، اإ�سافة اإىل الم.
يقول �س���هيل اإن "لل�سعب حقوق م�سلوبة 
على ي���د حكومة لتبايل مب�س���ري رعيتها 
ح���ق  م���ن  حمروم���ة  اأجي���ال  وم�س���تقبل 
التعليم والعي�ض، ومتار�ض القتل �سدهم 
باأب�س���ع الو�سائل، ويف املقابل هناك حالة 
غ���ري م�س���بوقة م���ن الوع���ي اجلماهريي 
وه���ذا من اأه���م الجنازات الت���ي حتققت 

مبجهود الثائرين".

ي�سيف �سهيل، اأن "ما دفعنا للح�سور اأنا 
وزوجت���ي واطف���ايل ل�س���احات التظاهر، 
لُنعل���م العامل ب���اأن اجلميع هنا مهم�س���ون 
الب والم والولد والبنت كلهم منتف�سون 
�س���د مايج���ري فما ع���اد هناك مت�س���ع من 
الوق���ت لل�س���كوت ولن تخيفونن���ا باملوت 
لأن اجلميع �سيموت ولكن اأن متوت على 

حق هذا هو الن�سر".
واح���دة  كعائل���ة  "خروجن���ا  اأن  وب���ن، 
ووقفتن���ا هن���ا لنذّك���ر اأن التغي���ري وبن���اء 
الإن�سان يكون من الأ�سرة واأفرادها اوًل، 
فكل فرد له ح���ق وعليه واجب يف الوطن 
الكبري، جئت لأر�سخ هذه الوقفات وهذه 
امل�س���اهد الثورية يف ذاكرة اأبنائي ليعلم 
كل منه���م اأهمي���ة اأن يكون لدى الن�س���ان 
وط���ن ويج���ب اأن ل نعول عل���ى الآخرين 
يف نيل املطالب َوحتقيقها لن امل�سوؤولية 

تقع على اجلميع".

الن�سر" حتقيق  حتى  "�سمت 

كّمامات والفتات.. عائلة دي�انية تتظاهر على طريقتها اخلا�سة!
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اأغلق���ت جمموع���ة م���ن املتظاهري���ن طري���ق حمم���د القا�س���م 
ال�س���ريع يف العا�س���مة العراقي���ة، وال���ذي يربط بن �س���مال 
وجن���وب بغ���داد وميت���د بطول 20 ك���م، يف وق���ت مبكر يوم 

ام�ض  اخلمي�ض 2019-12-26.
وعلق���ت العديد من ال�س���يارات على الطريق ال�س���ريع، الذي 
يعترب الأكرث حيوية يف بغ���داد، يف حن مت اإجبار الآخرين 

على ال�سري يف طرق بديلة با�ستخدام الطرق القريبة.
وقال اأحد املحتجن والذي متدد و�سط ال�سارع، رافعًا العلم 

العراقي: "اأريد دولة، ال�س���بب يف وج���ودي هنا، اأنني اأريد 
دولة، ماذا تعني الدولة؟ الدولة تعني ال�س���مان الجتماعي، 
بالزراع���ة  والنهو����ض  تاأم���ن  تعن���ي  ال�س���حي،  والتاأم���ن 
وال�س���ناعة، توفيت والدتي يف امل�س���فى لعدم وجود �سمان 
�س���حي اأو طباب���ة مالئمة، واأنا عامٌل ع���ادي مل اأملك تكاليف 

عالجها". 
وين���دد املحتج���ون بانع���دام اأي نهو�ض اقت�س���ادي منذ 16 
عام���ًا، بعدم���ا تبخرت ن�س���ف العائ���دات النفطي���ة خالل تلك 
ال�س���نوات يف جيوب ال�سيا�س���ين ورج���ال الأعمال املتهمن 

بالف�ساد، على حد قولهم.
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تويف النا�سط يف تظاهرات �ساحة التحرير و�سط بغداد اأمري اجللبي بعد اإ�سابة 
راأ�سه بقنبلة دخانية اأدخلته يف غيبوبة ملدة 50 يوما.

وكان النا�س���ط اأمري عبد الكرمي اجللبي قد �س���ارك يف تظاهرات �س���احة التحرير 
يوم ال�30 من �س���هر ت�س���رين الأول، حيث قامت القوات احلكومية وامليلي�س���يات 

املوالية باطالق الر�سا�ض وقنابل الغاز على املتظاهرين .
ويف �س���احة التحرير جرت مرا�س���يم ت�س���ييع رمزية للراحل امري اجللبي، �سارك 
فيه���ا املئات الذين ندووا بالعنف الذي متار�س���ه الق���وات المنية مع  املتظاهرين 
وعمليات القتل التي يتعر�ض لها النا�س���طون من قبل اجلماعات امل�س���لحة، ي�سار 
اإىل اأن النا�سط هو من �سكنة حمافظة دياىل وطالب يف كلية الهند�سة يف بغداد.

 رحمة حجة 

يف ال�س���ابيع الخرية ظه���رت  اأغاين 
راب عراقي���ة مرتبط���ة بالتظاه���رات، 
فهي تذكر الأ�س���باب التي قادت النا�ض 
لالحتجاج على النظام القائم، وحكاية 
اجلي���ل الذي يقود ه���ذه الثورة، وهو 
ال���ذي عا�ض عم���ره كّله من ح���رب اإىل 
اأخرى، ومل يعرف يوما معنى الأمان، 
املتظاهري���ن  مطال���ب  اإىل  بالإ�س���افة 
والنه���ج ال�س���لمي ال���ذي التزم���وا ب���ه 
وُقوبل بالعنف والقتل، فراح �سحيته 

املئات واآلف اجلرحى.
واجتهت الأغاين بالنقد الالذع لوجوه 
املطل���ق  خ�س���وعها  ب�س���بب  ال�س���لطة 
لإي���ران، وال�س���ماح له���ا بالتدخ���ل يف 
�سوؤون العراق، متهمينها بال�ستعانة 

بالإيرانين لقتل اأبناء بلدهم.

اإىل ذل���ك، ت�س���منت الأغاين م�س���اركة 
التظاه���رات،  يف  العراقي���ة  امل���راأة 
متل���ف  م���ن  العراقي���ن  ووح���دة 

املحافظات والطوائف.
ملتظاه���رة  الأغ���اين  اأح���دث  وكان���ت 
ُتدعى غيد، ن�س���رتها عرب ح�س���ابها يف 
اإن�س���تاغرام، لتلقى انت�س���ارًا وا�س���عًا 

خالل الأيام الفائتة.
عراق���ي"  ���ة  "ق�سّ التالي���ة  والأغني���ة 
تلخ�ض �سرية حياة "كل عراقي" وفق 
ما يقول �س���احبها، حي���ث يروي كيف 
فق���د اأف���راد عائلت���ه واحدًا تل���و الآخر 

ب�سبب احلروب والإرهاب.
ويف تو�س���يف م���ا يح���دث، ي�س���تعن 
الراب���ر "الزعي���م" بحكاية ع���ن ثورة 
"النم���ل الأحم���ر" كناي���ة ع���ن اجليل 
القدمي الذي اأحبطت اآماله وا�ست�س���لم 
للواق���ع بينم���ا اجلي���ل اجلدي���د ق���رر 

اإحداث التغيري وعدم الر�سوخ جمددًا 
لل�سلطة احلاكمة.

اأم���ا اأكرث الأغاين �س���هرة فهي للرابر 
حمم���د كرمي ويدعو نف�س���ه "م�س���رت 
 Mc" جوين"، ولآخر يدعو نف�س���ه
"ق�سف  اأغنية  Anhar" �س���احب 
اأغل���ب  يف  ويرك���زان  جبه���ات"، 
اأغانيهم���ا، حت���ى الق���دمي منه���ا قب���ل 
ان���دلع الحتجاج���ات احلالية، على 
التبعية لإيران، وو�سف ال�سيا�سين 
باأقب���ح  له���ا  املوال���ن  العراقي���ن 

الأو�ساف.
اأي�س���ًا  الأغني���ة  ه���ذه  م���ن  وج���زء 
بالإجنليزية، للرابر "م�سرت كوتي"، 
وه���ي  ال�س���عب"،  "هن���ا  عنوانه���ا 

م�سّورة بن جموع املتظاهرين.
اأم���ا هذه الأغنية، فه���ي لرابر عراقي 
مغ���رتب يدع���و نف�س���ه "لوران����ض"، 

�س���ّورها خ���ارج الع���راق، واأرفقه���ا 
بعبارة "�س���حيح احنا ب���ره العراق 

لكن قلوبنا بالعراق".
ملاذا الراب الأكرث �سيوعًا؟

غالب���ًا ما ت�س���احب مو�س���يقى الراب 
وال�سيا�س���ية  الجتماعية  احل���ركات 
املعا�س���رة، خ�سو�س���ًا اأنه���ا حتم���ل 
يف  واحلري���ة  املبا�س���رة  �س���مات 
التعب���ري واأي�س���ًا اجل���راأة ال�س���ديدة 
يف الط���رح، فتعك����ض اأف���كار واآم���ال 
اأو ماوف وم�س���اعر �سريحة كبرية 
من النا�ض، ترى فيها ما ل ت�س���تطيع 

قوله اأحيانًا.
وانبثق���ت اأغ���اين ال���راب م���ن رح���م 
اأوائ���ل  ه���وب  الهي���ب  مو�س���يقى 
حي���ث  املا�س���ي،  الق���رن  �س���بعينات 
 Rappers" كان���ت اأوىل الأغ���اين
Delight" م���ن برونك�ض مبدينة 

نيويورك الأمريكية،
وع���رف ب���ه الأمريكي���ون الأفارق���ة، 
ويع���ود لهم الف�س���ل يف ظه���ور هذا 
الفن، الذي انت�س���ر ب�س���كل هائل يف 
اأنحاء العامل، وم���ا زال منذ 40 عامًا 

يتجّول بلغات وموا�سيع �سّتى.
باملو�س���يقى  ال���راب  يرتب���ط  ول 
والإيقاع فح�س���ب، بل ي�س���تهر اأي�سا 
ينم���ط املالب����ض والرق�س���ات ولغ���ة 
اجل�س���د الت���ي ترافق���ت م���ع الرابرز 

ال�سود.
"الأ�س���ول  بعن���وان  مق���ال  ويف 
احلقيقي���ة للراب" يقول ك���ول مايز، 
وهو م���دون متخ�س����ض يف الراب، 
اإن كلمة "راب" حا�سرة منذ القرنن 
يف  ع�س���ر  وال�س���اد�ض  اخلام����ض 
بريطاني���ا وتعن���ي �س���رَب اأو اأحدث 
�سجيجًا، لكن اكت�سبت معنًى جديدًا 

بالولي���ات  ال�س���ود  جمتمع���ات  يف 
املتحدة الأمريكية خالل ال�ستينيات، 

لت�سف فعل الكالم واملحادثة.
قب���ل  ال�س���نوات  اآلف  قب���ل  لك���ن 
يف  عبي���دًا  الأفارق���ة  ي�س���بح  اأن 
ُيع���رف  م���ا  الع���امل اجلدي���د، وج���د 
ب�"الغريوت����ض" وه���و احل���ّكاء يف 
القرية، يروي الق�س����ض عن عائلته 
وال�س���عر  اجلاري���ة،  والفعالي���ات 
وغ���ريه برفق���ة العزف عل���ى اأدوات 

مو�سيقية ب�سيطة.
وه���ذه الع���ادة انتقلت م���ع الأفارقة 
الذي���ن اأخذوا عبي���دًا لأمريكا، حيث 
ع���ن  احلدي���ث  يب���داأ  اأحده���م  كان 
اأوجاع���ه اأثناء العم���ل يف احلقول، 
ويدعى ذلك "نداء ا�ستجابة" بحيث 
يرد عليه اآخر يف احلقل مع اإ�س���افة 

�سيء جديد.

ال�سلطة �سد  المتظاهرين  ي�ساند  عراقي  " راب 

متظاهر من بغداد: ت�فيت اأمي لعدم ت�فر العالج

اأمير الجلبي  يم�ت بعد غيب�بة 50 
ي�ما ب�سبب قنبلة دخانية  


