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 متابعة االحتجاج  

بغ���داد  يف  الحتجاج���ات  ا�ستع���ادت 
واملحافظ���ات زخمها كما ب���داأت اأول مرة، 
حي���ث غ�س���ت �ساح���ات وميادي���ن بغ���داد 
اجلمع���ة،  الب���اد،  وو�س���ط  وجنوب���ي 
باملتظاهري���ن وم���ن خمتل���ف الفئ���ات، مع 
ع���ودة وا�سحة اأي�س���ا للعن�س���ر الن�سوي 
للق���وات  وا�س���ع  انت�س���ار  و�س���ط  فيه���ا، 
العراقية التي متركزت على مداخل الطرق 

الرئي�سة واملحيطة بالتظاهرات.
ولأول مرة اأدى ات�س���اع رقعة التظاهرات 
يف �ساحات التحرير واخلاين والطريان 
وج�س���ري  الرتك���ي  املطع���م  وحمي���ط 
اجلمهوري���ة وال�سن���ك اإىل متددها باجتاه 
�سارع اأبو نوؤا�س عل���ى نهر دجلة. ومتكن 
مب���اين  اإىل  الو�س���ول  م���ن  املتظاه���رون 
عدد من الأح���زاب ال�سيا�سي���ة قرب �ساحة 
ر�سال���ة  يف  الك���رادة،  ح���ي  يف  كهرمان���ة 
موجه���ة للق���وى ال�سيا�سي���ة املدعومة من 
تل���ك  اإي���ران والت���ي ترتك���ز مقراته���ا يف 
املنطق���ة. واكتفت ق���وات الأم���ن العراقية 
بالتمركز دون اأي احتكاك مع املتظاهرين، 
طبي���ة  اإخ���اء  وح���دات  رافقته���م  الذي���ن 

وم�سعفني حت�سبا لأي مواجهات.
مناه�س���ة  �سع���ارات  املتظاه���رون  وردد 
للتدخ���ل الإيراين، مث���ل "بغداد حرة حرة 
اإيران برة برة"، و"يا ذيل عمرك ما ت�سري 
را����س"، يف اإ�سارة اإىل الق���وى ال�سيا�سية 

وال�سخ�سيات املدعومة من اإيران.
وحم���ل متظاه���رون لفت���ات حمل���ت عدة 
اأح���زاب  ملر�سح���ي  "ل  مث���ل  �سع���ارات، 
الف�س���اد"، "ومن���وت ع�س���رة من���وت مي���ة 

هالوطن ي�ستحق الت�سحية".
كذل���ك، �سه���دت حمافظات جنوب���ي الباد 
قاطب���ة تظاهرات مماثل���ة تركزت يف �سط 
الع���رب و�سف���وان واأم ق�س���ر واملدينة يف 

الب�س���رة، ويف الديواني���ة مركز حمافظة 
وال�سط���رة  النا�سري���ة  ويف  القاد�سي���ة، 
والرفاع���ي والغ���راف �سم���ن حمافظة ذي 
قار، كما �سهدت الكوت ووا�سط والعمارة 
والكح���اء والرميث���ة واملج���ر والها�سمية 
وال�سماوة واحللة تظاه���رات مماثلة ردد 
املتظاهرون فيها �سع���ارات قريبة ملا ردده 

متظاهرو بغداد.
ويف كرب���اء، ق���ال النا�س���ط عل���ي العتبي  

اإن �ساح���ة الرتبية، و�س���ط كرباء )�ساحة 
التظاهرات الرئي�س���ة باملدينة(، ا�ستعادت 
زخمه���ا جم���ددا، م�سيف���ا اأن التظاه���رات 
اأتت اليوم لتاأكيد املطالب واإي�سال ر�سالة 
لأح���زاب ال�سلط���ة اأن "ال�سعب اأقوى منهم 
واأن���ه قرر اأن يعي�س بكرامة مثل اأي �سعب 
اآخ���ر". ويف النجف، قال �سه���ود عيان اإن 
ق���وات الأم���ن اأغلق���ت الط���رق املوؤدية اإىل 
املدين���ة القدمي���ة الت���ي يق���ع فيه���ا �سريح 

الإم���ام عل���ي ب���ن اأب���ي طال���ب، وذل���ك مع 
بداي���ة التظاه���رات. ووفق���ا ل�ساه���د عيان 
يف املدين���ة، ف���اإن التظاه���رات تركزت يف 
�ساحة ال�سدري���ن و�ساحة ثورة الع�سرين 
و�س���وارع اأخرى، و�سارك���ت فيها فعاليات 

خمتلفة من �سكان النجف و�سواحيها.
كم���ا جتمع مئ���ات املتظاهرين اأم���ام منزل 
حماف���ظ الديواني���ة، زه���ري ال�سعان، يف 
حني وا�سل املحتجون يف �ساحة اعت�سام 

الديواني���ة تظاهراته���م املطالب���ة بالك�سف 
الفوري عن قتلة النا�سط ثائر الطيب وبقية 
املتظاهرين الذي���ن اغتالتهم قوات موالية 
لل�سلط���ات وعنا�س���ر ملي�سي���ات م�سلحة. 
ويف حمافظة الب�سرة الت���ي �سهدت مقتل 
اأحد النا�سطني بنريان م�سلحني جمهولني 
مبدين���ة الزب���ري، توا�سل���ت الحتجاجات 
يف �ساح���ة البحرية لرف����س تر�سيح اأ�سعد 
العيداين )حمافظ الب�سرة(، موؤكدين اأنه 

�ساه���م ب�سكل كب���ري يف قم���ع احتجاجات 
الب�س���رة، ملوح���ني بتظاه���رات وا�سع���ة 
واملن�س���اآت  املوان���ئ  ط���رق  قط���ع  ت�سم���ل 

النفطية اإذا مت تر�سيحه بالفعل.
كم���ا و�سلت اأعداد كبرية م���ن املتظاهرين 
م���ن م���دن الب�س���رة املختلف���ة اإىل �ساحات 
يف  للم�سارك���ة  الرئي�س���ة  العت�س���ام 

تظاهرات رف�س العيداين.
ورف����س متظاه���رو �ساح���ة احلبوبي يف 

ذي  حمافظ���ة  )مرك���ز  النا�سري���ة  مدين���ة 
ق���ار(، اإ�س���رار الأح���زاب احلاكم���ة عل���ى 
فر����س العيداين رئي�سا لل���وزراء ملوحني 
بت�سعي���د مظاه���ر الحتج���اج اإذا ا�ستم���ر 
الو�سع على م���ا هو عليه، مطالبني رئي�س 
اجلمهوري���ة بالعدول عن ق���رار ا�ستقالته، 
وتكلي���ف �سخ�سي���ة وطنية لقي���ادة الباد 
يف املرحل���ة املقبل���ة. كم���ا �سه���دت �ساح���ة 
العت�س���ام الرئي�س���ة يف مدين���ة ال�سماوة 
)مرك���ز حمافظ���ة املثن���ى(، تواف���دا لآلف 
املواطنني الذي���ن تظاهروا �سد حماولت 
حتالف "البن���اء" ال�ستي���اء على من�سب 
رئي�س الوزراء، منددين مبحاولت بع�س 
�سي���وخ الع�سائ���ر يف املحافظ���ة للتخفيف 
م���ن زخ���م الحتجاج���ات م���ن خ���ال عقد 

موؤمترات مدعومة من اأحزاب ال�سلطة.
ويف وقت �سابق، ليل ام�س الول اجلمعة، 
عق���د عدد من �سيوخ ع�سائر املثنى موؤمترا 
طالبوا فيه املتظاهرين باحرتام القوانني 
وال�سم���اح باإع���ادة ال���دوام الر�سم���ي اإىل 
املدار����س واجلامع���ات، والتفاو����س م���ع 

ال�سلطات من اأجل اإنهاء الحتجاجات.
وتوا�سل���ت الحتجاج���ات يف حمافظ���ات 
كرباء والنجف وبابل ووا�سط ومي�سان 
للمطالب���ة بتكلي���ف رئي����س وزراء م�ستقل 
قادر عل���ى ال�ستجابة ملطالب املتظاهرين، 
واإق�ساء اأي مر�س���ح حزبي تاأتي به الكتل 
املتنف���ذة، �سواء اأكان العي���داين اأم غريه. 
ويوا�س���ل املتظاه���رون اإغ���اق املدار����س 
والدوائر الر�سمية يف كل املدن اجلنوبية 
تقريب���ًا، متوعدي���ن ب���اأن احلياة ل���ن تعود 
اإىل طبيعته���ا حتى حت�سيل مطالبهم التي 
خرج���وا م���ن اأجلها يف الأول م���ن ت�سرين 
الأول، وعلى راأ�سه���ا اإ�ساح �سامل لنظام 
املحا�س�سة القائم عل���ى الطائفية، واإنهاء 
احت���كار نف�س ال�سيا�سيني لل�سلطة منذ 16 

عامًا.

مقار االأحزاب يف بغداد حتت مرمى املتظاهرين 

�ساحات االحتجاج يف بغداد واملحافظات ت�ستعيد زخمها 
وتنديد باأالعيب ال�سا�سة 

 متابعة االحتجاج 

ج����ددت نقاب����ة املعلمني ف����رع بابل، اأم�����س ال�سب����ت، تاأكيدها 
على ا�ستم����رار ال�سراب ع����ن الدوام، فيما دع����ت منت�سبيها 
اإىل تظاهرة حا�سدة تنطلق �س����وب �ساحة العت�سامات يف 
املحافظة. وقالت النقابة يف بيان مقت�سب تلقت )الحتجاج( 
ن�سخ����ة من����ه ام�����س اإن "نقاب����ة املعلم����ني ف����رع باب����ل ت�ستمر 
بال�سراب وجتدد دعوتها ملنت�سبيها من الرتبويني للتواجد 
يف مق����ر النقاب����ة الي����وم الأح����د 2019/12/29 والنطاق 
مبظاه����رة كب����رية �س����وب �ساح����ة التظاه����رات يف التا�سعة 
والن�سف �سباحًا". وكان  طاب جامعات العراق احلكومية 
والأهلي����ة قد اك����دو يف بيان �سابق، ا�ستم����رار الإ�سراب عن 
ال����دوام حتى حتقيق املطالب امل�سروع����ة، التي اأهمها، اإقرار 
قانون انتخابات عادل يكون الرت�سيح فيه فرديًا بن�سبة مئٍة 
باملئ����ة، ودوائر متعددة �سغرية، واملر�س����ح يكون فائزًا بعد 
ح�سول����ه على ن�سبة 51% من اأ�سوات الناخبني يف الدائرة. 

ودعا من�سقو احلراك يف كليات وجامعات العراق احلكومية 
والأهلي����ة، اإىل "تفعيل قان����ون الأحزاب الذي مينع التمويل 
اخلارج����ي وت�سكي����ل امليل�سي����ات امل�سلحة يف احل����زب ذاته، 
ف�سًا ع����ن تغيري هيئة املفو�سية العليا لانتخابات واإجراء 
انتخاب����ات مبكرة". وقال من�سقو احل����راك الطابي، اإنه "ل 
وج����ود ل�سقف زمني يك�س����ر الإ�س����راب اأو العت�سام"، واأن 
ورجوعه����م اإىل مقاع����د الدرا�سة مره����ون بتحقيق مطالبهم، 
م�سددي����ن عل����ى اأن عودتهم اإىل الدوام �ستك����ون وفق تقومي 
جامع����ي جديد تت����م كتابته من قب����ل الطلب����ة، وبالتعاون مع 
اأ�سح����اب الخت�سا�����س مبا ي�سمن عملي����ة تعوي�س �ساعات 
ال����دوام واملنهاج الدرا�سي لكافة الخت�سا�سات وبح�سب ما 
يت����اءم مع النظ����ام املُتبع داخل الكلي����ة اأو اجلامعة". ونفى 
الطاب التهامات املوجهة لهم ب�ساأن حماولت تاأجيل ال�سنة 
الدرا�سية احلالية، قائلني اإن "املام الوحيد يف هذا التاأخري 
يف الرج����وع اإىل مقاع����د الدرا�س����ة هي اجله����ات امل�سوؤولة؛ 

ب�سبب الت�سويف واملماطلة وعدم حتقيق املطالب". 

 دعاء يو�سف 

م���ع حلول اأعياد املياد ونهاية العام 
العراقي���ني  اآلف  يوا�س���ل   ،2019
ميادي���ن  يف  والتظاه���ر  العت�س���ام 
الحتج���اج و�سط اأمني���ات بتحقيق 
مطالب التغيري والإ�ساح، ودعوات 

بال�سام واحلياة الكرمية.
وعرب الكثريون ع���ن حزنهم بفقدان 
املحتج���ني  ال�سب���اب  م���ن  املئ���ات 
ال�سلميني �سواء بقتلهم اأو اختطافهم 

اأو اعتقالهم.
يق���ول اأحمد �سام���ر اإنه م���ا زال اآمًا 
بحدوث الأف�سل يف عام 2020 رغم 

كل الأحزان والظروف ال�سعبة.
دع���وات  المني���ات  �سمل���ت  كم���ا 
حت���ى  الحتجاج���ات  با�ستم���رار 
التغيري ال�سام���ل. تقول نهلة طارق: 
"الأمنيات كثرية داخلي، ولكن اأهمها 
الآن هو ا�ستمرار التظاهرات وعدم 

توقفها دون حتقيق التغيري".
يتمن���ى �سعد �س���ادق، انته���اء الفقر 
واملر�س لأنه ما يجعل الفرد "عاجزًا 
عن تلبية ما يحتاج���ه اأو معاجلة ما 

ي�سيبه من اأمرا�س لتجاوزها".
وكان فق���د والدت���ه قب���ل ع���ام تقريبًا 
نتيج���ة اإ�سابته���ا بال�سرط���ان، وعن 
الفق���ر  كان  "ل���و  �سع���د  يق���ول  ذل���ك 
بعيدًا عّنا، كنا ا�ستطعنا توفري املال 
الكايف ملعاجلة الكثري من الأمرا�س 
ميل���ك  ل  م���ن  �سحيته���ا  راح  الت���ي 

امل���ال ال���كايف". مل تتغي���ب اأمني���ات 
التخل�س م���ن الف�ساد امل�ست�سري يف 
اأغل���ب املوؤ�س�س���ات، ويف ه���ذا يقول 
ع���اء حامد )31 عام���ًا( "مع اقرتاب 

دخولنا 2020 اأمنيتي انتهاء الف�ساد 
املف�سدي���ن  وحماكم���ة  الب���اد  م���ن 

واأتباعهم بعدالة القانون".
ويعترب اأن الف�ساد هو �سبب "اخلراب 

والتدمري يف الباد" م�سيفًا "الف�ساد 
اأي�سًا �سبب البطالة واملر�س، ينه�س 
البني���ة التحتي���ة ومين���ح الق���وة ملن 
يتب���ع م�ساحل���ه اخلا�س���ة بعيدًا عن 

امل�سلحة ال�سعبية".
م���ن جهت���ه، ي���رى فار�س عل���وان اأن 
"غي���اب  ه���ي  الأ�سا�سي���ة  امل�سكل���ة 
الأمن" م�سيفًا "لو كانت الباد اآمنة 
من الع�سابات امل�سلحة والإرهابيني 
وغريه���م ملا زهقت اأرواح الكثري من 
الأبرياء وملا �سارت اأمنياتنا العي�س 

ب�سام فقط".
ح�س���ر  يت���م  اأن  فار����س  ويتمن���ى 
ال�س���اح بي���د الدولة فق���ط والق�ساء 
عل���ى امل�سلحني من الع�سابات الذين 
العراقي���ني  دم���اء  ل�سف���ك  ي�سع���ون 

وكاأننا نعي�س بغابة، وفق تعبريه.
كما عرب البع�س عن اأمنياتهم بعودة 
معتقلي التظاهرات. تقول فرح عبد 
الأمري اإن اأمنيتها ه���ي اأمنية الكثري 
بدخ���ول  احلزين���ات  الأمه���ات  م���ن 
اأبنائه���ن  غي���اب  دون  جدي���د  ع���ام 
الذي���ن اعتقل���وا اأو اخُتطف���وا خال 

الحتجاجات اجلارية.
وطال���ب م�سطفى علي���وي  بالك�سف 
ع���ن املت�سبب���ني بقت���ل املتظاهري���ن 
وحما�سبته���م، لكنه يف الوقت نف�سه 
ا�ستبع���د ذلك من احلكومة، مو�سحًا 
اأنه���ا "اأمنية كما غريها من الأمنيات 
الت���ي ننتظر حتقيقها، رغ���م قناعتنا 

باأن بع�سها لن يتحقق".

يف املقاب���ل، ا�ستب�س���ر العدي���د ممن 
التقيناهم اخل���ري يف العام اجلديد، 
خ�سو�سًا بالن�سبة لتحقيق املطالب 

واإحداث التغيري والإ�ساح.
"�سعبي���ة  اإن  خل���ف  �س���ادق  يق���ول 
الكتل ال�سيا�سية واأحزابها احلاكمة 
تراجع���ت كث���ريًا ب�سب���ب ف�سلها منذ 
حك���م  يف  الآن  لغاي���ة   2003 ع���ام 
انهي���ار  ب���وادر  ب���داأت  ل���ذا  الب���اد، 

وجودهم وتفكّكهم وا�سحة".
وينتظ���ر �سادق م���ن الع���ام اجلديد 
حتق���ق اأمني���ة ال�سع���ب العراقي يف 
اإزاح���ة الأح���زاب وانته���اء دوره���م 
يف الباد، م�سيفًا "ل���ّدي الكثري من 

الأمل، واأ�سعر بالفرج القريب".
وكان���ت �ساح���ة التحري���ر يف بغداد 
تزينت مبظاهر نهاي���ة العام واأعياد 
املياد )الكري�سما�س( ولكن بطريقة 
قام���ت  الع���امل حي���ث  ع���ن  خمتلف���ة 
موؤ�س�س���ة امل���دى لاع���ام والثقاف���ة 
والفن���ون  بن�س���ب  �سج���رة للمياد 
الأع���ام  م���ن  الكث���ري  عليه���ا  عل���ق 
العراقي���ة كاأمني���ة العراقيني بحلول 
العام اجلديد، بينم���ا تزينت �سجرة 

اأخرى ب�سور قتلى الحتجاجات.
ودّون العديد من املتظاهرين وكذلك 
الزائري���ن يف �ساح���ة التحري���ر عرب 
الأوراق  م���ن  �سغ���رية  مل�سق���ات 
الأمني���ات  م���ن  الكث���ري  امللون���ة، 
والأح���ام لكن اأكرثها تدوينًا عبارة 

وطنًا". "اأريد 

نقابة معلمي بابل: االإ�سراب م�ستمر 
وتظاهرة حا�سدة اليوم االأحد

�ساحة التحرير ترفرف فيها �سجرة امليالد مزينة باأعالم العراق 

2020 لعام  العراقيني  اأمنيات  هذه  وطن" اأبرزها..  "اأريد 
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َم���ْن يذه���ب للطبي���ب ينتظر من���ه تعام���ًا ان�سانيًا 
منا�سبًا لت�سخي�س ِعلته، بع���د اإجراء الفحو�سات 
والأ�سع���ة  املختربي���ة  والتحلي���ات  ال�سريري���ة 
املقطعية عند ال�س���رورة، واأخريًا ينتظر املري�س 
ت�سخي�س���ًا �سحيح���ًا وو�سفه دوائي���ة وتو�سيات 

�سرورية لا�ستطباب وال�سفاء العاجل.
بالتاأكيد ، ل ينتظر املري�س من الطبيب اأن ي�سيفه 
بكاأ�س م���ن الع�سري اأو قطعة ن�ستلة، ل بل حتى ل 
ينتظر ال�سيافة بقدح من املاء، فهذا لي�س من مهام 
الطبيب اأو واجباته. اأما اإذا قام الطبيب ب�سيء من 
هذا ف�سيك���ون مبادرة حلوة مفاجئة تثري ال�سعور 

بالرتياح لدى املري�س، وت�ستحق ال�سكر.
كذل���ك ع�س���و جمل����س النواب فه���و ُينتخ���ب ملهام 
ذات عاق���ة بالبلد، مهام ت�سريعي���ة خا�سة باقرار 
قوان���ني الدول���ة واآلي���ات بنائها واإدارته���ا، ومهام 
رقابي���ة تتعلق بوزاراتها وموؤ�س�ساتها، اىل جانب 
درا�سة الق�ساي���ا الكربى للبل���د وامل�سادقة عليها؛ 
ال���دول  م���ع  واملعاه���دات  ال�سنوي���ة  كاملوازن���ات 
الأخ���رى وال�سيا�سات القت�سادي���ة الهامة، وكذلك 

القرارات التي تتعلق بحالت ال�سلم واحلرب.
ل ينتظر من ع�سو جمل�س النواب اأن يكون ممثًا 
عن مدينته و�سوتًا لي�سال مطالبها واحتياجاتها 
اخلدمي���ة ومطال���ب ناخبي���ه اىل املجل����س، فه���ذه 
هي مهم���ة املجال�س البلدي���ة وجمال�س املحافظات 
وامل�سوؤول���ني الإداريني، ولي�س مهمة الربملان، ول 
باأ����س اأن يطرحها النائب يف الربمل���ان اإذا توفرت 
فر�س���ة منا�سبة لذل���ك، ويف كل الأحوال يبقى ذلك 

مهمة ثانوية لع�سو الربملان.
لي����س مهم���ة ع�س���و الربمل���ان الأ�سا�سي���ة املطالبة 
بتبليط �سارع اأو بناء مدر�سة اأو فتح �سالة ولدة 
يف مدينت���ه، ب���ل مهمت���ه اأن يتاب���ع ح���ال املدار�س 
احلدي���د  �س���كك  وخط���وط  واجل�س���ور  والط���رق 
واملوؤ�س�س���ات ال�سحية يف عموم العراق، ويقرتح 

�سبل تو�سيعها واإدامتها والرتفاع باأدائها.
لذل���ك كله نق���ول بدوائ���ر انتخابية عل���ى م�ستوى 
املحافظ���ة برت�سيح ف���ردي وعرب القوائ���م، ولي�س 
دائ���رة انتخابي���ة على م�ست���وى الق�س���اء، مادمنا 
غ���ري قادري���ن عل���ى الذه���اب اىل اعتب���ار الع���راق 
دائرة انتخابية واحدة، ب�سبب معار�سة اأ�سحاب 
ال�سلطة و النفوذ ورف�سهم لهذا النظام النتخابي 
كون���ه يتعار����س م���ع م�ساحله���م واأطماعهم ومع 

نهجهم ال�سيا�سي.

مهمة الطبيب ومهمة 
ع�سو البرلمان…

عد�سة: حممود روؤوف

منظمة دولية: م�سيحيون ت�سجعوا بت�سامنهم مع متظاهرين 
و�سط قمع دموي حكومي

 ترجمة حامد اأحمد

  ICC ذكرت منظمة ال�ساأن امل�سيحي الدولية
بان احتجاجات الع���راق الدموية التي �سقط 
فيه���ا مئ���ات القتل���ى م���ع ج���رح اآلف اآخرين 
ب�سب���ب قم���ع حكومي دم���وي ق���د اأف�ست عن 
�سعورا قويا من الت�سامن بني مواطني البلد 
من م�سلمني وم�سيحيني من القلية العرقية .

وقال���ت ، كل���ري ايفان����س ، املدي���رة القليمي���ة 
ال�س���اأن  ملنظم���ة  الو�س���ط  ال�س���رق  ملنطق���ة 
امل�سيح���ي الدولي���ة التي تتخذ م���ن وا�سنطن 
مقرًا له���ا واملعنية باأح���وال امل�سيحيني حول 

الع���امل ، ب���اأن الطي���اف الديني���ة ق���د توحدت 
يف رغباته���ا بروؤية نهاي���ة للف�ساد وانخفا�س 
ن�سبة البطالة مع اإ�سقاط املوؤ�س�سة ال�سيا�سية 

الفا�سلة برمتها .
وعل���ى الرغ���م م���ن ا�ستقال���ة رئي�س ال���وزراء 
ا�ستجاب���ة لاحتجاج���ات ، ف���اإن نا�سط���ني قد 
رف�سوا التنازل عن كفاحهم من اأجل م�ستوى 

معي�سي اأف�سل جلميع العراقيني .
واأ�ساف���ت مدي���رة املنظم���ة بقوله���ا اإن���ه رغم 
الإ�س���رار الناجم���ة ع���ن حال���ة ال�سط���راب ، 
ف���اإن اأطياف ال�سعب العراق���ي يحدوهم الأمل 
ب���ان جهوده���م ل���ن تذه���ب �س���دى وه���م على 

اأب���واب �سن���ة جديدة .  وقال���ت اإن امل�سيحيني 
العراقي���ني ، الذين تناق�ست اأعدادعم من 1.5 
مليون ن�سمة قبل العام 2003 اىل 250،000 
األ���ف �سخ����س الآن ، ق���د ت�سجع���وا م���ن قب���ل 
م�سلم���ني ينا�سرونه���م وين���ادون باملحافظ���ة 

على حقوقهم .
ل�سحيف���ة  حدي���ث  يف   ، ايفان����س   ، وقال���ت 
اك�سربي����س الربيطاني���ة " العراق ينهي عامه 
احلايل مبوق���ف ايجابي جدا . اإنه اأمر مذهل 

".
وا�ساف���ت ب���ان تنظي���م داع����س كان ق���د خلف 
جروح���ًا عميق���ة ملكون���ات ال�سع���ب العراقي ، 

واإن كث���ريًا من النا�س �سه���دوا ما فعله داع�س 
الإ�س���ام بح���ق م�سلم���ني  باأ�س���م  عن���ف  م���ن 

وم�سيحيني .
جميعه���م  متظاه���رون   " بقوله���ا  وم�س���ت 
م���ن م�سلم���ني وم�سيحي���ني يدع���ون حلماي���ة 
امل�سيحي���ني ، وما ا�سمعه يدل على اإنه مل يكن 
هن���اك اأمًا كب���ريًا حلق���وق امل�سيحيني كالذي 
يعي�س���وه الآن . البع����س وج���د �سعوب���ة يف 

ت�سديق ما يح�سل ."  
وا�ستن���ادا للمفو�سية العراقية العليا حلقوق 
الن�س���ان ف���اإن 450 �سخ�س���ًا عل���ى الق���ل قد 
ا�ست�سه���د مع ج���رح اآلف اآخرين منذ انطاق 

الحتجاج���ات يف 1 ت�سرين الأول وذلك على 
ي���د قوات اأمنية مار�س���ت القمع �سد حمتجني 
اطاق���ات  با�ستخ���دام  ا�سكاته���م   لغر����س 
مطاطية ور�سا�س ح���ي وقذائف غاز م�سيلة 

للدموع من العيار الع�سكري .
وقالت مديرة املنظمة ، ايفان�س ، اإن مواطنني 
عراقيني من اأطياف واأعراق دينية خمتلفة قد 
توحدت فيما بينها بوجه ما �سدمهم يف كيفية 
تعامل ال�سلطات مع املتظاهرين ، م�سرية اىل 

دور اإيران ونفوذها بهذا ال�ساأن .
واأ�سافت بقولها " الذي مل يتوقع احد حدوثه 
ه���و رد احلكوم���ة العني���ف �س���د املتظاهرين 
املحتج���ني ، وهناك دور لتباع اإيران يف هذا 
القم���ع لأن اإي���ران لتريد اأن ت���رى املحتجني 

وهم يحققون جناحًا ."
وقال���ت ان النطب���اع ال�سائد ل���دى املحتجني 
يف  الحتجاج���ات  عل���ى  اأ�سه���ر  ثاث���ة  بع���د 
ال�سارع هو اأن اإ�سرارهم و�سمودهم �سيوؤدي 
لتحقيق مطالبهم رغم اإقرارهم من اأن اجلانب 
الآخر �سي�ستمر مبمار�ساته القمعية �سدهم ، 
م�س���رية اىل اأن كث���ري من املحتج���ني متاأملني 
من اأن ع�سرًا �سيا�سيًا جديدًا قد يلوح بالفق 

رغم امل�ساعب التي يعي�سوها .
وكان زعم���اء الطائف���ة الكلداني���ة ق���د اأعلنوا 
يف بداي���ة �سه���ر كان���ون الأول م���ن اإنه���م لن 
يحتفل���وا باأعياد املياد ب�س���كل علني ت�سامنا 
مع املحتجني وكموق���ف اأخاقي ازاء �سقوط 

عدد كبري من ال�سهداء خال التظاهرات .
وق���ال الكاردين���ال ، لوي�س روفائي���ل �ساكو ، 
راعي الكني�س���ة الكلدانية يف العراق والعامل 
اأن نعرب ع���ن فرحنا  " لي����س م���ن الطبيع���ي 
واحتفالنا يف حني هن���اك من ي�سقطون قتلى 

خال التظاهرات ، هذا �سيء ل ي�سح ."
وكان مط���ران اأربي���ل الق����س ، ب�س���ار وردة ، 
ق���د ح���ّذر  يف �سه���ر اأي���ار م���ن اأن امل�سيحيني 
يتناق�س عددهم ب�سكل كبري يف العراق الأمر 

الذي يهدد وجودهم يف البلد .
م�سيح���ي   125،000 م���ن  اأك���رث  وتعر����س 
للتهج���ري عل���ى ي���د تنظي���م داع����س الإرهابي 
عندم���ا اجت���اح قراه���م يف �سهل نين���وى عام 

. 2014

 عن �سحيفة اك�سربي�س الربيطانية

  متابعة: االحتجاج

تقّربن���ا الق�س����س م���ن �س���رية اأي ف���رد اأو 
جماع���ة يف اأي مكان، لأن فيه���ا �سيئًا مّنا، 
رمب���ا نحلم به، اأو نفق���ده، رمّبا نخافه، اأو 
ع�سنا نظ���ريه بالفع���ل، واإن كان من �سيء 
ميكنه تعزي���ز القيم الإن�ساني���ة و�سعورنا 
بالآخر ال���ذي قد نفرت�س �سلف���ًا -اأحيانًا- 

ة. اأنه ل ُي�سبهنا، فهو الق�سّ
ال�ساب���ة  �سف���اء داوود حت���ب الق�س����س، 
وتبحث عنها، وتعي�سها كل يوم يف �ساحة 
التحري���ر ثم تعيد اإنتاجه���ا يف من�سورات 
ق�سرية عرب مواقع التوا�سل التي تن�سط 
فيه���ا، خ�سو�سًا توي���رت، واأحيانًا حتتفظ 

بها لنف�سها.
تق���ول �سف���اء )20 عام���ًا(   "اأن���ا مت�سبث���ة 
بذكرياتي واأعلم اأن هناك الكثريين مثلي، 
فنح���ن كب�س���ر يف بحث دائم ع���ن الب�سمة 

والأثر والذكرى".
ولإميانه���ا العميق بحج���م الأثر والتغيري 
الذي اأحدثته الث���ورة العراقية يف نفو�س 
النا����س، ت���رى م���ن امله���م نقل���ه لاأجي���ال 
الاحق���ة، لذا يج���ب اأوًل الحتفاء به، عرب 

�سرده، وهو ما دعت متابعيها اإليه.
وق���د، اأطلق���ت طالب���ة الهند�س���ة املعمارية 
اخل���ق_  ( و�س���م  بغ���داد،  جامع���ة  يف 
ذكرى_بالتحري���ر( بعد اأي���ام من اندلع 

الحتجاجات  يف موقع تويرت، لي�ساركها 
الع�س���رات م���ن املتابع���ني الذي���ن �ساركوا 

�ساح���ة  يف  )خ�سو�س���ًا  التظاه���رات  يف 
التحرير( بع�س ذكرياتهم واملواقف التي 

مل ين�سوها خال ال�سهرين املا�سيني.
وايل ماعن���ده ذك���رى بالتحري���ر اأو ب���اأي 

ليف���وت فر�س���ة  م���ن حمافظاتن���ا  �ساح���ة 
تكون عنده هيچ ذكريات عظيمة وق�س�س 

تنحچي للجيل اجلاي فروحوا واحچولنا  
.

والتحقت �سفاء )20 عام���ًا( باملتظاهرين 
يف موج���ة الحتجاجات الثاني���ة بعد 25 
ت�سري���ن الأول/ اأكتوبر، وت���وؤدي مهمات 
عدي���دة اإىل جانب املتواجدي���ن يف �ساحة 
التحري���ر، مث���ل التنظيف واإع���داد الطعام 
الأح���داث  وتوثي���ق  التربع���ات  وجم���ع 

بال�سور.
وتعتق���د اأن الها�ستاغ ال���ذي �سار متداوًل 
يف �سفحات عراقية، قد "ُيحّفز الكثري من 
ال�سباب العراقي ل�سنع ذكرياته اخلا�سة"، 
م�سيف���ًة "يف هذه الظروف نحتاج �سمود 
املتظاهرين يف ال�ساحات واأل يقل عددهم 

اأو ت�سعف عزميتهم واأملهم بالتغيري".
الذكري���ات  يف  "اأرى  �سف���اء  وتتاب���ع 
واملواق���ف املن�س���ورة �سيئًا عظيم���ًا، فهذه 
ق�س����س �ستبق���ى خال���دة، فيها ح���ب واأمل 
وفقدان ودم، كما تر�سم اأمًا للجيل القادم، 

اإذ مل ن�سعر باأن لنا وطن اأكرث من الآن".
وعلى ال�سعيد ال�سخ�س���ي، لو اأردت ن�سر 
ق�س���ة مع و�سمك، م���اذا �ستكتب���ني؟ تتذكر 
�سف���اء اأنها ويف اأول م���رة حاولت التقاط 
�س���ورة ملبن���ى املطعم الرتك���ي، خافت من 
�سوت التكتك حني مّر بجانبها، ليفتح هذا 
حديثًا ق�سريًا بينها و�سائقه، وتلتقط معه 

�سورة �سيلفي.

كم���ا تتذك���ر يوم���ًا تعّر�س���وا في���ه للقنابل 
اأكتوب���ر( وبينم���ا  للدم���وع )28  امل�سيل���ة 
قررت التق���اط �سورة لنف�سه���ا، كان �ساب 
�سغري يقف بجانبه���ا م�سابًا ب�ساقه، لكّنه 
مع ذلك، مبت�سم. فرفعا معًا اإِ�سارة الن�سر، 

وكانت هذه ال�سورة.
وتعليق���ًا على الها�ستاغ، غ���ّرد �ساب ُيدعى 
عب���د الله عبد الله "اأجم���ل �سي يف احلياة 
عندما تكون حر وغري تابع وتتبع الوطن 
فق���ط، فمن رح���ت للتحرير ح�سي���ت بهاذا 
لك���م  وخلق���وا  للتحري���ر  روح���و  ال�س���ي. 

ذكريات".
ومن م�ساركات املتظاهرين واملتظاهرات، 
م���ا كتبت���ه زارا عن �سجاعة وك���رم �سائقي 
التكت���ك "ماك���و �سي يو�س���ف �سدمتي من 
و ل واح���د منه���م قب���ل ياخ���ذ الفلو�س من 
اكللكم ا�ستقتلوا حرفيًا حته ما ياخذوهن 
و بالك���وة بابا جان يحط الفلو�س باأيدهم 

وينزل".
وكتب���ت �ساب���ة تدع���ى مل���ك، ع���ن حماولة 
خط���ف و�سرقة يف اإح���دى امل���ّرات، كانت 
حتمل فيه���ا مبلغًا مالي���ًا جمعته كتربعات 
للمتظاهري���ن، وقالت اإنه���ا مل حتّدث اأحدًا 

من اأقاربها عن هذا املوقف.
وكتب علي، وي�سارك يف اإ�سعاف امل�سابني 
يف التظاه���رات، عن اأول ي���وم ارتدى فيه 

املعطف الأبي�س متاأهبًا للم�ساعدة.

ال���ت���خ���ل���ي���د..  ي�����س��ت��ح��ق  ي����ح����دث  م����ا  الأن 

م��ه��ن��د���س��ة ت��ط��ل��ق ه��ا���س��ت��اغ )اإخ��ل��ق_ذك��رى_ب��ال��ت��ح��ري��ر(
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الأول   اأمني،اأم����س  م�س���در  اأف���اد 
اجلمع���ة، باغتي���ال نا�سط مدين يف 
حمافظة الب�سرة، على يد م�سلحني 

جمهولني.
“م�سلح���ني  اإن  امل�س���در  وق���ال 
الأول  اأم����س  اغتال���وا  جمهول���ني 
النا�س���ط امل���دين مزع���ل �ساكة منر 
دربا����س، املع���روف ب�)اأب���و حربي( 
الزب���ري،  ق�س���اء  يف   ،1973 تول���د 

غربي املحافظة”.
“دربا����س  اأن  امل�س���در  واأو�س���ح 
اغتي���ل عل���ى ي���د م�سلح���ني اثن���ني 
ي�ستق���ان دراج���ة ناري���ة، باط���اق 
ثاث ر�سا�س���ات من م�سد�س كامت، 

ا�ستقرت يف ج�سده”.

اأح���د  اأن دربا����س، ه���و  ي�س���ار اىل 
النا�سطني املدني���ني، الذين خرجوا 
يف تظاه���رات حمافظ���ة الب�س���رة، 
ومع���روف عن���ه ولعه بك���رة القدم، 

وت�سجيعه لفريق ق�ساء الزبري.
وكان���ت املفو�سي���ة العلي���ا حلقوق 
الإن�سان يف العراق طالبت الأجهزة 
الأمني���ة احلكومي���ة بب���ذل اجلهود 

لو�سع حد لعملي���ات الغتيال التي 
املدني���ني،  النا�سط���ني  ا�ستهدف���ت 
والقب����س عل���ى منفذيه���ا واإحالتهم 

اإىل الق�ساء.
اأن جرائ���م  واأ�س���ارت املنظم���ة اإىل 
موؤخ���رًا  طال���ت  الت���ي  الغتي���ال 
نا�سطني واإعاميني يف بغداد وعدة 
حمافظ���ات جنوبية، ق���د ت�ساعدت 
اإىل  بالإ�ساف���ة  خط���ري،  ب�س���كل 
الختط���اف والتهدي���د وا�سته���داف 
نا�سطني من خال تفجري �سياراتهم 

بالعبوات النا�سفة.
وكانت الأمم املتحدة قد حّذرت وفق 
تقرير له���ا، من تداعي���ات ا�ستمرار 
القتل املتعم���د واخلطف والعتقال 
املتظاهري���ن،  �س���د  الع�سوائ���ي، 

واعتربتها “انتهاكات �سارخة”.

 متابعة االحتجاج 

ك�سف���ت مفو�سي���ة حق���وق الإن�س���ان، اأم����س 
امل�سجل���ني  املختطف���ني  ع���دد  ع���ن  ال�سب���ت، 
ر�سمي���ًا، فيم���ا اأك���دت ا�ستم���رار العم���ل على 

ك�سف م�سريهم.
وق���ال ع�سو مفو�سية حق���وق الن�سان اأن�س 
الع���زاوي يف بيان مقت�سب تلقت الحتجاج    
“وف���ق  اإن���ه  ال�سب���ت   اأم����س  من���ه   ن�سخ���ة 
اح�سائياتن���ا الر�سمي���ة فاإن ع���دد املختطفني 
امل�سجل���ني ر�سمي���ًا )6٨( خمتطف���ًا”، مبين���ًا 
اأن���ه “مت الإف���راج عن 12 من �سكن���ة كرباء، 
واملتبق���ي 56 خمتطف���ًا فق���ط ، وه���ذا مثب���ت 
لدينا ولدى خلية مكافحة اخلطف يف وزارة 
الداخلي���ة وج���اٍر العم���ل عل���ى الك�س���ف ع���ن 

م�سريهم”.

م���ن جانب���ه اأك���د ع�س���و مفو�سي���ة حق���وق 
الإن�س���ان فا�س���ل الغ���راوي ارتف���اع عمليات 
الغتيال، قائًا: “اأ�سرنا ارتفاعًا يف عمليات 
الغتي���ال وال�سته���داف للمواطنني”، عازيًا 
الأمر اإىل “ه�سا�س���ة الو�سع الأمني وعودة 

ع�سابات اجلرمية املنظمة”.
وح�سل���ت الحتج���اج عل���ى اأ�سم���اء عدد من 
املفقودي���ن واملخطوفني، خ���ال التظاهرات 
ال�سعبي���ة يف العا�سم���ة بغ���داد واملحافظات 

الأخرى. 
املفقودي���ن  “ه���وؤلء  اأن  م�س���در  وذك���ر 
الأول  ت�سري���ن  بداي���ة  من���ذ  واملخطوف���ني، 
ح�سل���ت  الت���ي  القوائ���م  لك���ن  اكتوب���ر”، 
عليه���ا “الحتج���اج” مل تكن ل���كل املفقودين 
واملخطوفني، منذ ب���دء الحتجاجات، اإذا ما 

زال ع�سرات الأ�سخا�س، غري م�سجلني.

وقد ك�سف م�سدر حقوقي، اأم�س ال�سبت، عن 
عدد املتظاهرين الذين مت اختطافهم منذ بدء 
الحتجاج���ات يف الباد مطلع ت�سرين الأول  

املا�سي حتى الآن.
وذكر م�سدر يف مفو�سية حقوق الإن�سان يف 
الع���راق، اأن 166 �سخ�سًا من املتظاهرين مت 
اختطافه���م من �ساحات الحتجاج، اأو غابوا 
عنها من دون اأن يعرف مكان وجودهم حتى 

الآن.
وي�سه���د الع���راق حمل���ة خط���ف يف �سفوف 
النا�سطني، تنفذه���ا جهات جمهولة وكيانات 
م�سلح���ة وخارجةع���ن القان���ون، ح�س���ب ما 
تق���ول جه���ات دولي���ة، فيما حت���وم ال�سبهات 

حول اأياد حملية مدعومة من اإيران.
اغت���ال  اجل���اري،  الأول  كان���ون   20 ويف 
ملثم���ون النا�سط حممد الع�سمي )26 عامًا( 

و�سط مدين���ة النا�سرية يف حمافظة ذي قار 
جن���وب �سرقي الع���راق، با�ستخ���دام اأ�سلحة 

كامتة لل�سوت.
وجاء اغتيال الع�سمي بعد �ساعات من جناة 
نا�سط���ني اثن���ني م���ن حماولت���ي اغتيال، يف 
ناحي���ة الغراف �سمايل ذي ق���ار، حيث اأطلق 
م�سلحون جمهول���ون النار عليهما، مما اأدى 

اإىل اإ�سابتهما.
م���ن موج���ة  اله���دف  اإن  نا�سط���ون  ويق���ول 
الغتيالت هي اإ�سكات اأ�سواتهم عن املطالبة 
مبحارب���ة الف�س���اد ومنع���م م���ن التعب���ري عن 

رف�س التدخل الإيراين يف �سوؤون بلدهم.
عل���ى �سعي���د اآخر، ُقت���ل متظاه���ر يف �ساحة 
الوثبة بالعا�سمة بغداد،اأم�س ال�سبت، خال 
مواجه���ات ب���ني حمتج���ني وق���وات مكافحة 
ال�سغ���ب يف مظاهرات خرجت �سد الأحزاب 

ال�سيا�سية.
وو�سف تقرير الأمم املّتحدة الذين يقومون 
ب�"امليلي�سي���ات"،  الختط���اف  بعملّي���ات 
"الكيانات  املجهول���ة"،  الثالث���ة  "الأط���راف 
القان���ون"،  ع���ن  "اخلارج���ني  امل�سّلح���ة"، 
و"املف�سدي���ن". وقال���ت الأمم املّتح���دة: "اإّن 
ه���ذه اجلماع���ات ه���ي امل�سوؤول���ة ع���ن القتل 

املتعّمد واختطاف املتظاهرين".
بداأت عملّيات الختطاف منذ 8 ت�سرين الأّول 
املا�سي يف حمافظات بغداد والب�سرة وذي 
قار وكرباء والّنجف والديوانّية ومي�سان. 
ومنذ هذا التاري���خ، �سّجلت املفو�سّية العليا 
حلقوق الإن�س���ان يف العراق، بح�سب ع�سو 
جمل�س املفّو�سني فيه���ا، اأن�س العّزاوي، 50 

حالة اختطاف على الأقّل.
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يوا�س���ل املحتج���ون يف حمافظ���ة الديواني���ة 
اإدام���ة زخ���م التظاهرات عرب تق���دمي الفعاليات 
وم�سروعيته���ا   �سلميته���ا  موؤكدي���ن  املختلف���ة، 
بع���د م�س���ي اأك���رث م���ن 60 يوم���ًا عل���ى انطاق 

احتجاجات ت�سرين.
ويف هذا ال�سياق �ساهم املتظاهر  حيدر عبا�س 
الفت���اوي بتوثيق جانب العن���ف الذي جابهت 
به قوات اأمنية املتظاهرين ال�سلميني من خال 
جمع اأغلف���ة القنابل الدخانية وامل�سيلة للدموع 
وظ���روف الإطاق���ات الناري���ة الت���ي ا�ستهدفت 

املحتجني.
يقول الفت���اوي اإن “هذا العم���ل ياأتي لتوثيق 
حالت العنف احلكوم���ي جتاه املتظاهرين يف 

املحافظ���ات الثائ���رة والت���ي حاول���ت احلكومة 
نكرانه���ا وعدم الع���رتاف با�ستخدامه���ا القوة 
�س���د املتظاهري���ن الع���زل ورمي الك���رة مبلعب 
الطرف الثالث للتهرب من م�سوؤولية هذا الفعل 

الإجرامي”.
واأ�س���اف، اأن “ه���ذه من���اذج من القناب���ل التي 
ا�ستخدم���ت لتفري���ق املتظاهري���ن  والت���ي منها 
اأنواع خارقة لدماغ الن�سان ووزنها ي�سل ٤00 
غ���رام  وحج���م 62 اإ�سافة اإىل اأغلف���ة للر�سا�س 
احلي وكرات ال�سجم التي ت�ستخدم يف بنادق 
ال�سي���د وكله���ا ا�ستخدمت لقم���ع الحتجاجات 

وعلى مراأى العامل”.
امل�سغ���ر  معر�س���ه  يف  الفت���اوي  وا�ستذك���ر 
الثوار  اإ�سعاف  الذين �سقطوا لأجل  “ال�سهداء 
اجلرحى”، ففي النا�سري���ة �سقطت امل�سعفة اأم 

زهراء ومت تخليده���ا بو�سع �سدرية امل�سعفني 
ووردة حم���راء اإكرامًا جلهوده���ا واإيثارها بعد 
ت���رك منزلها وعائلته���ا واللتحاق باملتظاهرين 
لإ�سعافه���م، والدكت���ور م�ست���اق م���ن املن�س���ور 
اإ�ساف���ة لأح���د �سب���ان الديوانية ال���ذي كان من 
املق���رر اأن يتم زفافه يف وقت قريب لكن اأحداث 
اإىل  ليم�س���ي  ذل���ك  الحتجاج���ات حال���ت دون 

مثواه مع الآخرين من زمائه املحتجني”.
يذك���ر اأن ع���دد قتل���ى املتظاهرين من���ذ انطاق 
ث���ورة الع���راق ال�سعبي���ة يف اأكتوب���ر املا�سي، 
بل���غ ٤٨9 قتيًا، فيما ارتف���ع عدد امل�سابني   اإىل 
22٧0٧ جرحى، بالإ�سافة اإىل ما يقارب 5 اآلف 
اإ�ساب���ة بالختناق اإثر ا�ستن�س���اق الغازات من 
القناب���ل الدخاني���ة، وامل�سيلة للدم���وع بح�سب 

اإح�سائية ملفو�سية حقوق الإن�سان.

حقوق االإن�سان تعلن عدد خمتطفي االحتجاجات ال�سعبية

 متابعة: االحتجاج

عيان،اأم�����س  و�سه����ود  م�س����ادر  اأك����دت 
ال�سب����ت، اختفاء واختط����اف متظاهرين 
اأثن����اء  نوؤا�����س  اأب����و  �س����ارع  وم����اّرة يف 
قي����ام املتظاهرين مب�س����رية انطلقت من 
التحري����ر اإىل ال�س����ارع يوم اأم�����س، فيما 
اأك����د �سقيق اأحد امل����اّرة اختفاء اأخيه بعد 

مروره يف ال�سارع منذ يوم اأم�س.
واختف����ى ال�س����اب عل����ي جم����ال ط����ه م����ن 

موالي����د 1999 وه����و طال����ب يف املرحلة 
الثالث����ة بكلي����ة الآداب من����ذ اأم�����س الأول  
اجلمع����ة، فيم����ا اأك����د �سقيق عل����ي”، اأنهم 
ومراك����ز  امل�ست�سفي����ات  كل  يف  بحث����وا 

ال�سرطة ومل يجدوا له اأثرًا.
وي�سي����ف �سقي����ق املختف����ي، اأن �سقيق����ه 
لي�س متظاه����رًا، لكنه خ����رج ع�سر اأم�س 
اخلمي�����س واختف����ى بالقرب م����ن �ساحة 

كهرمانة.
واأكد �سه����ود عيان ، اأنهم “راأوا �سيارات 

حدائ����ق  يف  منت�سري����ن  واأ�سخا�س����ًا 
اأب����و نوؤا�����س، وب����ني الأ�سج����ار والأفرع، 
واختطف����وا بع�����س الأ�سخا�س القريبني 

منهم”.
املتظاهري����ن م�س����رية  م����ن  ع����دد  ونظ����م 
حا�س����دة يوم اأم�����س انطلقت م����ن �ساحة 
التحرير اإىل �سارع اأبو نوؤا�س، متجهني 
نح����و مق����رات الأح����زاب املتواج����دة يف 
ال�س����ارع فيم����ا رددوا هتاف����ات حما�سي����ة 

با�ستخدام مكربات ال�سوت.

بعد م�سرية حا�سدة �سوب مقرات االأحزاب
�سهود عيان يتحدثون عن حوادث خطف في �سارع اأبي نوؤا�س

مولع بكرة القدم ويع�سق "الزبري".. ثالث ر�سا�سات 
تقتل النا�سط "اأبو حربي" 

  الديوانية توّثق "قمع" االحتجاجات على طريقتها!
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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 زهري كرمي  

على ال�سفلْت،
كان الفتًى غارقًا بدمِه.

�سعرُه منثوٌر
وعيناُه مفتوحتان

على غيمة من دخان.
الفم كان مغلقًا،

لكن هاتفه ال�سام�سوجن
ما زال يف يده،

مفتوٌح على مكاملٍة مل تنقطع بعد.
كان ال�سوُت ي�سدر
عن امراأة تتو�سل:

اإرجْع من على اجل�سر،
اإرجْع...

اإرجع، عليك احل�سني ارجع!

الفتى 

 ما�س القي�سي

ام���راأة،  ال�سل���ة  ك���رة  كان���ت  "ل���و 
لتزوجته���ا"، هكذا ي�س���ف ح�سن حبه 
وولع���ه مبحبوبت���ه كرة ال�سل���ة،  التي 
كان  وان  عائ���ق  اي  عنه���ا  يثن���ه  مل 
ق�س���رية  ب�س���اق  ول���د  فق���د  ج�سدي���ا، 
مقارنة بالأخرى، ويعقب بهذا ال�سدد 
قائ���ا: "ا�سابت���ي  خلقي���ة ولدية فقد 
اجنبتن���ي والدتي اآين واخ���ي التواأم 
تك���ون  ق���د  به���ذه احلال���ة"، لأ�سب���اب 
بيئي���ة  ظ���روف  نتيج���ة  او  وراثي���ة 
اثن���اء  فرتة احلم���ل، وب���كل الحوال 
قد اجنب���ت والدة ح�س���ن روحا تواقة 
للحياة، مغام���رة يف �سق طريقها دون 
كل���ل، متنح اجلميع در�س���ا يف العطاء 
وال�سرار وال�سمود بوجه اي عائق، 

ان �سح ت�سميته عائقا!.
ب���داأ ح�س���ن طري���ق حيات���ه الريا�سية 
وعاقت���ه بكرة ال�سل���ة منذ عام  2011 
حت���ى  توق���ف منت�س���ف ع���ام 201٨، 
عليه���ا  يطلعن���ا  مت�سارب���ة  لأ�سب���اب 
بقول���ه: "ل ميك���ن يل ان ارى اخلط���اأ 
امام���ي واغ�س الب�سر عن���ه، فقد كنت 
ا�سه���د ممار�س���ات خاطئة غ���ري مهنية 
اثناء تواج���دي، قد ا�سي���ب اخي قبل 

�سن���ة ون�س���ف تقريب���ا وعل���ى اثره���ا 
ترك���ت النادي فرتة ثاثة ا�سهر لأكون 
بجانب���ه يف امل�سف���ى، الم���ر الذي دفع 
هيئ���ة ادارة الن���ادي لف�سل���ي ب�سب���ب 
الغي���اب عل���ى ح���د م���ا يّدع���ون، وق���د 
حاولت الع���ودة لأنت�س���ب للنادي مرة 
اخ���رى لكن من دون ج���دوى"، منوهًا 
اىل ان غيابه كان ا�سبه بفر�سة ذهبية 
متاح���ة لهم،  ثغ���رة ي�ستغلوه���ا �سده 
ملهنيت���ه  اق�سائ���ه، جتنب���ا  �سبي���ل  يف 
وع���دم ر�سوخ���ه لف�ساده���م وي�سي���ف 
قائ���ا: "كنت احتدث ع���ن كل ما يدور 
م���ن حويل يف الع���ام العامل���ي لأنقل 
امل�ست�س���ري،  الف�س���اد  ع���ن  احلقائ���ق 
ا�سافة لعدم م�ساركت���ي يف انتخابات 

اللجنة الإدارية".
 �س���ارك ح�س���ن يف التظاه���رات �س���د 
الف�ساد احلكومي منذ 2011، و�سول 
اىل  ثورة ت�سرين امل�سرفة منذ بداياتها 
يف مدينته النا�سري���ة، وبهذا ال�ساأن، 
يقول: "كن���ت اخرج برفق���ة ما يقارب 
30 �سخ�س���ا من اج���ل العراق دون اي 
انتماء اآخ���ر، يف �ساحات التظاهر يف 
النا�سري���ة من���ذ 2011 وق���د تعر�سنا 
حينها ل�سخري���ة وا�سته���زاء البع�س، 
لك���ن من���ذ ان ب���داأت ثورتن���ا يف اول 

اكتوبر وانا ا�سعر حقيقة باين عراقي 
حقا، فقد خ�سرت الكثري من ا�سدقائي 
يف النا�سرية، ممن ارتقوا �سهداًء يف 
�سبي���ل اعاء كلمة العراق، ولأجل تلك 

الدماء الطاهرة نحن م�ستمرون".
الح���زاب"  مق���رات  جمي���ع  "اخ���اء 
مطلب ا�سا�سي م���ن مطالب متظاهري 
النا�سري���ة كما يقول ح�سن وي�ستاأنف 
حديث���ه قائ���ا: "من���ذ البداي���ة ونحن 
وجنم���ع  املطل���ب،  ه���ذا  عل���ى  ن�س���دد 

احل�سود يف �سبي���ل حتقيقه، منذ �ستة 
ع�سر عاما وهم ي�سرقونا وهذا يكفي، 
ه���ذا كان ول ي���زال مطل���ب م�س���روع 
بالن�سب���ة يل رغ���م معار�س���ة عائلتي، 
ب���اين ل ا�ستطي���ع ب�سب���ب  واقناع���ي 
ردي  كان  بينم���ا  اجل�سدي���ة،  حالت���ي 
دوما، باين ا�ستطيع"، م�سريا اىل انه 
كان احد امل�سارك���ني يف عمليات حرق 
املقرات، ما عر�س���ه اىل عدة تهديدات 
ح�س���ب قول���ه: "قد �سارك���ت يف عملية 

حرق مقرات الحزاب الفا�سدة، ولكن 
مل نق���رتب �سوب اي دوائ���ر حكومية 
او مباين خدمية، فنحن �سد اي �سرر 
قد يلحق بامل�سال���ح العامة"، ويعقب: 
م�سروع،  العمل  فهذا  نادما  ل�ست  "انا 
رغم م���ا قد يعر�سن���ا خلط���ر التهديد، 
فعل���ى �سبيل املثال فقد اكت�سفنا وجود 
عن�س���ر ا�ستخبارات���ي متواج���د معنا، 
ب�سفت���ه متظاه���را!". موؤك���دا على ان 
كل مقر حزبي توجه اليه املتظاهرون 

به���دف الهتاف ال�سلم���ي كان يعر�سهم 
لرمي الر�سا�س احلي املبا�سر وخطر 

العتقالت.
 انتقل ح�سن اىل بغداد ليلتحق بركب 
العت�سام���ات يف �ساح���ة التحرير يف 
ي���وم 30 اكتوب���ر، وعن ن�ساط���ه اثناء 
فرتة اعت�سامه مع رفاقه يف احد خيم 
التحرير، يقول: "اتيت اىل بغداد فجر 
ليل���ة 30 �س���را مبف���ردي، فق���د �سبقني 
رفاق���ي، عمل���ي ال�سا�س���ي ه���و الدعم 
اللوج�ست���ي للمتظاهري���ن م���ن خ���ال 
توزيع التربعات التي ت�سلني، خا�سة 
لأبن���اء املحافظات الذين قد يحتاجون 
اىل دع���م م���ادي ب�سب���ب تنقاتهم بني 
اح���د  ح�س���ن  كان  ومدنه���م".  بغ���داد 
خ���ال  الثائ���ر  لل�سب���اب  املنا�سري���ن 
احل���ادث الدموي امل���روع الذي ا�ساب 
املعت�سمني يف �ساحة اخلاين وكراج 
ال�سن���ك، اذ يقول: "اثناء ما ح�سل يف 
جم���زرة ال�سنك كنت هن���ا انا ورفاقي، 
�سهدنا حالة ذعر وخوف قد انت�سرت، 
فتاأهبنا لتح�سيد ال�سباب بهدف جتنب 
ت���رك ال�ساح���ة هن���اك فارغ���ة، ولدع���م 
املتظاهرين فيها". ويوؤكد ان منت�سبي 
الحزاب وامليل�سيات هم ال�سبب وراء 

ما ح�سل اآنذاك.
 حقيق���ة تعد م���ن ال�سلبي���ات املنت�سرة 
يف الوق���ت الراهن، يتوج���ب على كل 
متظاه���ر وعراقي غي���ور ان يعيها، اذ 
يق���ول ح�سن: "نح���ن �س���د كل ا�سماء 
ال�سخ�سيات التي ي�س���اع باأنها تر�سح 
م���ن قب���ل املعت�سم���ني يف ال�ساح���ات، 
ه���ذا مرفو����س لدين���ا م���ن ال�سا�س"، 
يف حني يعرب ع���ن ابتهاجه مبا و�سل 
اليه ال�سباب الثائر م���ن نتائج م�سرفة 
بقول���ه: "ان���ا فرح ج���دا به���ذه الروح 
ي���وم"،  كل  ن�سهده���ا  الت���ي  الوطني���ة 
ان�ساني���ة  بر�سال���ة  حديث���ه  ويختت���م 
مفعم���ة بالأم���ل قائ���ا: "فاق���د ال�ساق 
او ال�ساق���ني لي�س بعاج���ز، بينما فاقد 

الرادة والوطنية هو العاجز!".  

ح�سن العراقي.. العب كرة �سلة من ذوي )القدرات( اخلا�سة 
يرابط يف �ساحات االعت�سام

 متابعة االحتجاج 

احت�س���د املئات من اأهايل مدين���ة الديوانية، ال�سبت، يف 
جمل�س ع���زاء على روح النا�سط امل���دين "ثائر الطيب"، 

و�سحايا التظاهرات الحتجاجية.
وق���ال احد النا�سط���ني، ان املئ���ات من اأه���ايل الديوانية 
مرك���ز  تع���د  الت���ي  ال�ساع���ة،  �ساح���ة  عل���ى  تواف���دوا 
الحتجاجات يف املحافظ���ة، للم�ساركة يف جمل�س عزاء 
على روح النا�سط "ثائر الطيب"، و�سحايا الحتجاجات 
ال�سعبية، و�سط مطالبات بالقت�سا�س من اجلهات التي 

تقف وراء اغتيال النا�سطني املدنيني. ويف وقت �سابق، 
ك�س���ف م�سدر م�س���وؤول يف �سرطة حمافظ���ة الديوانية، 
تفا�سيل حماولة اغتيال الطيب يف حمافظة الديوانية.

وق���ال امل�س���در اإن "عب���وة نا�سف���ة انفجرت عل���ى �سيارة 
النا�س���ط ثائ���ر الطي���ب، عندم���ا كان ي�ستقله���ا يف منطقة 
ال�سكان، رفقة النا�سط علي املدين من العا�سمة بغداد"، 
م�س���ريًا اإىل اأن "اإ�سابة ثائ���ر بليغة". وتن�سب ال�سلطات 
غالبي���ة عمليات القتل التي تط���ال املحتجني اإىل "جهات 
جمهولة"، فيما حتر�س على اتهام املتظاهرين بارتكاب 

اأعمال عنف باملقابل.

دعوات لالقت�سا�س من القتلة..
تاأبني جماهريي حا�سد ل�"ثائر الطيب" و�سحايا 

االحتجاجات ال�سعبية يف الديوانية 

 جمهورية الت�سيك دربت قوات 
 ال�سغب على ف�س االحتجاجات 

يف العراق
  متابعة االحتجاج 

يدع���ى  فري���ق  �سربه���ا  وثائ���ق  اأظه���رت 
"توي���رت"،  من�س���ة  ع���رب   ،"M4xPr0"
تدريب ال�سرطة الع�سكري���ة الت�سيكية املئات 
م���ن اأف���راد ال�سرط���ة العراقي���ة عل���ى كيفي���ة 
التعامل مع التجمه���رات وال�سغب، يف وقت 
ل ت���زال الباد ت�سه���د احتجاج���ات م�ستمرة 

منذ مطلع ت�سرين الأول2019.
وت�سمن���ت الوثائ���ق الت���ي ر�سده���ا "األ���رتا 
ع���راق"، واملر�سل���ة م���ن �سفرية الع���راق يف 
جمهورية الت�سيك، �سند����س عمر علي، اإيراد 
ال�سرط���ة  ب���اأن  الت�سيكي���ة  الدف���اع  "وزارة 
الع�سكري���ة الت�سيكي���ة، قام���ت من���ذ ت�سري���ن 
الأول/اأكتوب���ر، بتدري���ب املئ���ات م���ن اأفراد 
ال�سرط���ة العراقي���ة يف بغ���داد عل���ى كيفي���ة 
التعام���ل م���ع التظاه���رات وح���الت ال�سغب 
وال�سطراب���ات، وي�سارك يف التدريب اأفراد 
وح���دة التدري���ب اخلام�سة التابع���ة لل�سرطة 

الع�سكرية الت�سيكية، والتي تعمل يف العراق 
منذ اآب/اأغ�سط�س املا�سي".

الوح���دة  "اأف���راد  اأن  الوثيق���ة  يف  وذك���ر 
الت�سيكي���ة، وبامل�سارك���ة م���ع اأف���راد ال�سرطة 
الأم���ن  ق���وى  بتدري���ب  تق���وم  الإيطالي���ة، 
وجم���الت  املذك���ور  املج���ال  يف  العراقي���ة، 
والتطبي���ب  والتكتي���ك،  كالرماي���ة،  اأخ���رى، 
املي���داين، ودوري���ات الرقاب���ة، وي�سارك يف 
كل دورة م���ن دورات التدري���ب نحو )100( 
من اأف���راد ال�سرطة العراقي���ة، ويف نهاية كل 
دورة يت���م اختي���ار اأف�سل املتخرج���ني منها، 
وتعيينه���م مر�سدي���ن يتولون لحًق���ا تدريب 

زمائهم ونقل معارفهم وخرباتهم اإليهم".
الدف���اع  تاأكي���دات وزارة  ونقل���ت ال�سف���رية 
في���ه  "ت�سه���د  وق���ت  يف  باأن���ه  الت�سيكي���ة، 
جمهوري���ة الع���راق ع���دًدا م���ن التظاه���رات 
ف���اإن املج���ال التدريبي، ي�سبح جم���اًل �سديد 
الأهمي���ة، و�س���وف ياأخذ حقه م���ن الهتمام 
باأق�سى ق���در ممكن بالنظ���ر للو�سع الأمني 

الراهن يف البلد".

عراقي  �ساب  نف�سه،  يعرف  ان  يحب  كما  با�سكيت"،  "ح�سن 
طموح من �سكان مدينة النا�سرية جنوبي العراق، من مواليد 
عام 1996،  اكمل درا�سة املرحلة االبتدائية ثم ترك التعليم 

حني بلغ الثالثة ع�سر من عمره، لي�سلك الطريق الذي طاملا كان 
�سغوفا به منذ �سغره، العب �سابق يف املنتخب العراقي لكرة 

ال�سلة ونادي النا�سرية، حا�سل على 33 جائزة يف املباريات 
الدولية واملحلية، وكان يعمل يف مقهى عائلي بالتزامن مع 
ممار�سته لهواية كرة ال�سلة، يتحدث لنا عن نف�سه قائال:" 

لدي الكثري من الهوايات االخرى، لكني بنيت م�ستقبلي 
على كرة ال�سلة، "حققت العديد من االجنازات يف هذا املجال 

الريا�سي، اذ ان عائلتي ريا�سية يف اال�سا�س ولكني الوحيد من 
ذوي االحتياجات اخلا�سة )القدرات اخلا�سة كما يفرت�س ان 

ن�سميها( قد مار�ست هذه الريا�سة".


