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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة الحتجاج   

اأّك����د وزي����ر اخلارجّي����ة حمم����د عل����ي احلكي����م اأّن 
احلكوم����ة تعاطت م����ع التظاهرات التي �ش����هدها 
الع����راق عل����ى اأّنه����ا ذات مطال����ب حق����ة، فاتخذت 
ُحزم����ة م����ن االإج����راءات ال�ش����ريعة لتلبي����ة تل����ك 
املطال����ب، و�ش����كلت جلانًا فرعّي����ة يف املحافظات 
للوق����وف عل����ى احتياجاته����م، وفتح����ت قن����وات 

حوار مبا�شرة معهم.
ُخُط����ورة  الوطنّي����ة  ُموؤ�ّش�ش����اتنا  م����ن  واإدراكًا 
ه����ذه االأزمة با�ش����رت باإطالق عدد م����ن املبادرات 
امل�ش����روع  جملته����ا:  م����ن  الوطنّي����ة  وامل�ش����اريع 
ح����ًا "يه����دف  الوطن����ّي لت�شغي����ل ال�شب����اب، ُمو�شِ
هذا امل�ش����روع اإىل و�شع �شيا�ش����ات بعيدة املدى 
خمتل����ف  لتن�شي����ط  اخلا�����سّ  القط����اع  لتفعي����ل 

القطاعات االقت�شادّية".
يف  حدث����ت  الت����ي  اخُلُروق����ات  يخ�����سّ  وفيم����ا 
التظاهرات فقد اأو�شح الوزير "�شرعت احلكومة 
فورًا يف ت�شكي����ل جلنة وطنّية عليا للتحقيق يف 

كّل ذلك".
ومتكينه����ا،  امل����راأة،  حق����وق  يخ�����سّ  وفيم����ا 
وم�شاواتها فق����د اأّكد الوزي����ر اأّن "العراق ُموؤِمن 
ب����ن  امل�ش����اواة  امل����راأة، وحتقي����ق  ب����اأّن متك����ن 
اجلن�ش����ن ُي�ش����ّكل اأ�شا�ش����ًا ُمهّمًا الإح����الل ال�شالم 
والرخ����اء واالأم����ن املجتمع����ي؛ ومن ث����م التنمية 

امل�شتدامة".
جاء ذلك يف كلم����ة األقاها وزير اخلارجّية حممد 
عل����ي احلكي����م يف ال����دورة 43 ملجل�����س حق����وق 

االإن�شان.

واأع����رب الوزير عن موقف الع����راق اإزاء عدد من 
االأح����داث االإقليمّي����ة والدولّي����ة، ومنه����ا تاأكي����ده 
�شعي العراق لت�شهيل عودة الالجئن ال�شورّين 

اإىل بلدهم.
����رًا اإىل قلقه م����ن العملّي����ات الع�شكرّية التي  ُم�شِ
جتري يف �شوريا؛ ع����اّدًا اأّنها تعيق ُجُهود عودة 

الالجئن، وتزيد م����ن املعاناة االإن�شانّية لل�شعب 
ال�شورّي.

وخت����م الوزي����ر كلمته بالق����ول "الع����راق حر�س 
عل����ى اأن يكون ع�شوًا فّعااًل يف املجل�س يف فرتة 
ع�شويت����ه، وه����و ُمنّت عل����ى التع����اون، والدعم 
ال����ذي تلقاه م����ن املجل�س، ومن جمي����ع املنظمات 

وال����وكاالت االأمّي����ة التي ت�شاعدن����ا يف ُجُهودنا 
االإن�ش����ان جلمي����ع  لالرتق����اء مُب�شت����وى حق����وق 
العراقين، ونتطلع اإىل املزيد من التعاون معكم 

يف امل�شتقبل".
وكانت مفو�شية حق����وق االإن�شان يف العراق قد 
اعلنت ام�س االربعاء عن مقتل ثالثة متظاهرين 

بالذخ����رة احلية وبنادق ال�شيد، والغاز امل�شيل 
للدموع اأم�س يف بغداد، فيما ا�شارت اىل اإ�شابة 
22 رج����ل اأم����ن بينه����م ثالث����ة �شب����اط "ببن����ادق 

�شيد".
وق����ال ع�ش����و مفو�شي����ة حق����وق االإن�ش����ان عل����ي 
حرك����ة  ح����ول  مقت�ش����ب  بي����ان  يف  البيات����ي، 
االحتج����اج يف الع����راق، اإن "ثالث����ة متظاهري����ن 
ُقتل����وا اأم�س يف �شاحة اخلالين ببغداد"، م�شرًا 
����ا بالذخرة احلية  اىل "اإ�شاب����ة الع�ش����رات اأي�شً

وطلقات الطيور والغاز امل�شيل للدموع".
واأكد م�ش����در طبي ام�س االأربع����اء، 26، �شباط، 
2020، �شق����وط 3 قتل����ى و95 م�شابًا يف اأحداث 
�شاح����ة اخل����الين الت����ي ح�شلت ب����ن متظاهرين 

وقوات مكافحة ال�شغب يف بغداد.
وق����ال امل�ش����در الطبي ال����ذي رف�����س الك�شف عن 
هويت����ه، اإن����ه "�شقط ثالث����ة �شه����داء و95 م�شابًا 
ج����راء اإطالق النار من قبل الق����وات االأمنية على 

املتظاهرين".
واأو�ش����ح اأن "اأغل����ب امل�شابن كان����ت اإ�شاباتهم 
جراء االختناق بالغاز امل�شيل للدموع، وبع�شهم 

بر�شا�س حي، واآخرين ببنادق ال�شيد".
جت����ددت التظاه����رات يف بغ����داد و�ش����ط �شاح����ة 
التحرير وعدد من املحافظات، بعد دعوة اأطلقها 
النا�شط����ون يف و�شائ����ل التوا�ش����ل االجتماع����ي 
الأي����ام، بالرغ����م م����ن التهدي����دات اخلط����رة التي 
تركها فرو�س كورون����ا يف العامل والعراق على 
وج����ه اخل�شو�س، وبالرغم م����ن هطول االأمطار 

والتقلبات اجلوية.
من جهة اخرى خرجت تظاهرات  يف العديد من 

املدن، لتاأكي����د رف�س املحا�ش�شة ال�شيا�شية، قبل 
جل�شة برملانية م����ن املتوقع عقدها غدا اخلمي�س 
من اأجل منح حكومة حممد توفيق عالوي الثقة 

.
وقال متظاهر م�شن م�شارك يف االحتجاجات اإن 
"حممد توفيق عالوي يقول �شي�شكل حكومة ال 
ت�شتن����د اإىل االأحزاب، هل يكون قادًرا على ذلك؟، 
لكن يخفيه����ا عنا ليفاجئنا يف النهاية، هذا �شيء 

لن نقبله".
واأ�ش����اف اأن����ه "اأعط����ت قبيلتي 40 �شهي����ًدا، ولن 
نن�شح����ب اأو نرتاج����ع مطلق����ًا، نح����ن م�شتمرون 
ولدين����ا �شب����اب ي�شح����ون وميوت����ون لكنني لن 
اأ�شت�شل����م، نحن ال نهتم باأح����وال الطق�س احلارة 

اأو الباردة".
طال����ب املتظاهرون اأي�ش����ًا قيادة عملي����ات بغداد 
بالتدخل وتاأمن حميط �شاحة التحرير وحماية 
ا�شتخ����دام  من����ع  عل����ى  والتاأكي����د  املتظاهري����ن، 

الر�شا�س احلي وبنادق ال�شيد �شدهم.
االأمني����ة  الق����وات  ب����ن  اال�شتب����اكات  فه����ذه 
واملتظاهري����ن تتك����رر ب�شكل �شب����ه يومي ولكنها 

متفاوتة يف �شاحات التظاهرات مبدٍن اأخرى.
وق����ال متظاه����ر اآخر اإن����ه "الي����وم ت�شتخدم هذه 
النخب����ة ال�شيا�شية موارد ال�شع����ب وعاثت بها"، 
متابع����ًا "ر�شالتن����ا واح����دة، ولن يتغ����ر موقفنا 
جت����اه ه����ذه النخب����ة ال�شيا�شي����ة"، داعي����ًا "قائد 
عمليات بغداد، لو�ش����ع حد لهذه االنتهاكات �شد 
اإرادة ال�شع����ب العراق����ي وحماي����ة املتظاهري����ن، 
الي����وم حتم����ل ق����وات مكافح����ة ال�شغ����ب اأ�شلحة 

وتطلق النار على املتظاهرين، هذا اعتداء".

اإ�سرار �سعبي على رف�ض حكومة  حممد عالوي 

اخلارجية تعلق على "خروقات" فـي التظاهرات: �شرعت احلكومة فورًا بهذا الإجراء

 متابعة الحتجاج 

اأعلنت م�سادر طبية 
عراقية واأخرى حقوقية 

يف بغداد، ارتفاع عدد 
�سحايا التظاهرات يف 

الأربع والع�سرين �ساعة 
املا�سية، و�سهدت ليلة 
اأم�ض الول الثالثاء، 

و�سباح اليوم الأربعاء، 
مواجهات بني املتظاهرين 
وقوات الأمن عقب تقدم 
قوة اأمنية، واإحراق عدة 

خيام تابعة للمتظاهرين 
قرب نفق ال�سعدون 

و�ساحة اخلالين.

وقال���ت م�شادر طبي���ة عراقي���ة يف بغداد، 
اإن ثالث���ة �شحاي���ا قتل���وا بن���ران االأمن، 
اأحده���م بقنبلة غاز وجهت ب�ش���كل مبا�شر 
اإىل راأ�ش���ه، وبح�ش���ب حدي���ث طبي���ب يف 
م�شت�شف���ى اجلمل���ة الع�شبي���ة بالعا�شم���ة 
بغداد يدعى حممد ح�شاين، فاإن اجلرحى 
الذي���ن و�شل���وا للم�شت�شف���ى ق�ش���م منه���م 
بحال���ة حرج���ة نتيجة اإ�شاباته���م بجروح 
خطرة جراء اإطالق النار عليهم، م�شيًفا، 
اأن ح�شيل���ة اطالق الن���ار على املتظاهرين 

مر�شحة لالرتفاع.
اأ�شم���اء  ومدون���ون  نا�شط���ون  ون�ش���ر 
ال�شحاي���ا الثالثة م���ن املتظاهري���ن، فيما 
معق���ل  التحري���ر  ب�شاح���ة  النا�ش���ط  اأك���د 
عل���ي  بغ���داد،  يف  العراقي���ة  التظاه���رات 
منع���م، اأن "ال�شحايا ثالثة، واأكرث من 60 

جريحا بينهم خم�شة بحالة حرجة".
وب���ّن منع���م اأن "ق���وات مكافح���ة ال�شغب 

فتح���ت النار على املتظاهري���ن وكاأنهم يف 
معرك���ة ولي�ش���وا اأم���ام متظاهري���ن ع���زل 
اأكل الربد وجوهه���م واأيديهم"، وتابع اأن 
الت�شويت  موعد  قبيل  ال�شحايا  "�شقوط 
على حكوم���ة حممد توفيق ع���الوي يوؤكد 
اأن االأزمة لي�شت باحلكومة اأو من يتوالها 

بل بالنظام ال�شيا�شي القائم ككل".
باملقاب���ل قال���ت مفو�شية حق���وق االإن�شان 

يف الع���راق اإن 3 متظاهري���ن قتلوا خالل 
ا�شتخ���دام الق���وات العراقي���ة الر�شا����س 
احل���ي، وبن���ادق ال�شي���د، والغ���از امل�شيل 
للدم���وع لتفري���ق متظاهري���ن يف �شاح���ة 
اخل���الين و�ش���ط بغ���داد لي���ل الثالث���اء – 
االأربع���اء، واأو�شح ع�ش���و املفو�شية علي 
البيات���ي، يف بي���ان ل���ه، اأن "الع�شرات من 
املتظاهري���ن اأ�شيب���وا خ���الل املواجه���ات 

خ���الل  االأم���ن،  عنا�ش���ر  م���ن  وكذل���ك 22 
ال�شدامات التي �شهدتها ال�شاحة".

وق���ال نا�شطون يف احاديث ل�)االحتجاج( 
انه���م ل���ن ي�شمح���وا بع���ودة املحا�ش�ش���ة 
ال�شيا�شي���ة وتقا�ش���م املنا�شب ب���ن الكتل 
الت���ي ب���داأت خالفاته���ا تت�شاع���د نتيج���ة 
يف  املنا�ش���ب  عل���ى  امل�شتم���ر  ال�ش���راع 
احلكوم���ة، وا�شاف���وا ان متري���ر حكومة 

ع���الوي �شي�شع���د االزمة الراهن���ة ب�شبب 
جتاه���ل مطالب التظاه���رات التي خرجت 
من���ذ ت�شري���ن االول للمطالب���ة بت�شحي���ح 
امل�ش���ار واختيار رئي����س وزراء كفوء غر 
متحزب ق���ادر على ان يق���ود البالد اىل بر 
االم���ان، مهددين  بت�شعيد احتجاجي غر 
م�شب���وق يف حالة االلتف���اف على املطالب 
امل�شروع���ة وم�شادرة الث���ورة التي قدمت 

الكثر من ال�شهداء واجلرحى واملعوقن. 
ويف كرب���الء قررت قيادة �شرطة املحافظة 
ت�شكيل جلن���ة ملتابعة مطالب املتظاهرين. 
وق���ال م�ش���وؤول اع���الم �شرط���ة املحافظ���ة 
العمي���د ع���الء الغامن���ي يف بي���ان  تلق���ت 
)االحتجاج( ن�شخة منه اإن اللجنة ت�شكلت 
برئا�ش���ة الل���واء الركن اي���اد ح�شن وعدد 
من ال�شباط للقاء املتظاهرين واال�شتماع 
ملطالبهم و�ش���ط ارتياح وتع���اون اجلميع 
م���ن اج���ل توف���ر االم���ن واال�شتق���رار يف 

املحافظة. 
تتوا�ش���ل  اجلن���وب،  حمافظ���ات  ويف 
وميادي���ن  �شاح���ات  يف  التظاه���رات 
التظاه���رات الرئي�شة مبحافظات الب�شرة 
وكرب���الء والنج���ف ومي�ش���ان والقاد�شية 
وذي ق���ار ووا�ش���ط وباب���ل واملثنى ومدن 

اأخرى، و�شط حت�شيد اأمني عراقي.
وق���ال ح�شن جب���ار النا�ش���ري، اأحد اأبرز 
النا�شط���ن يف النا�شري���ة، مركز حمافظة 
غ���د  لي���وم  الع���ام  "الرتق���ب  اإن  ق���ار،  ذي 
�شيك���ون ح���ول �ش���كل حكوم���ة ع���الوي، 
ويف ح���ال كانت حكومة اأحزاب وطوائف 
ف�شتك���ون لل�شاح���ات كلم���ة"، ملوح���ا باأن 
قبل  كبر من  ت�شعيد  على  اتفاق���ا  "هناك 
املتظاهري���ن اإن اأخرجت االأحزاب حكومة 

م�شوهة"، على حد و�شفه.
وا�شتب���ق رئي�س ال���وزراء املكل���ف جل�شة 
الت�شوي���ت عل���ى حكومت���ه بي���وم واح���د 
بالدع���وة اىل منحه���ا الثق���ة، قائ���ال عل���ى 
ح�شاب���ه يف توي���رت "غ���دا مب�شيئ���ة الل���ه 
كابين���ة  اأول  عل���ى  الت�شوي���ت  �شيك���ون 
م���ن مر�شحن م�شتقل���ن اأكف���اء ونزيهن، 
�شيعي���دون لل�شعب حقه وللع���راق هيبته، 
غدا هو موعد التق���اء ال�شرفاء من اأع�شاء 
املواق���ف  اأ�شح���اب  الن���واب،  جمل����س 
الوطني���ة الذين �شم���دوا اأم���ام التحديات 
الكب���رة اأم���ام ال�شع���ب الذي ق���اوم القمع 
والقتل"، م�شيفا "غدا �شويا �شعبا ونوابا 
�شنط���وي  �شيا�شي���ة  وق���وى  ومر�شح���ن 
�شفح���ة املحا�ش�ش���ة، ونتطل���ع اإىل عراق 

قوي حر واأبي".

نا�سطون: لن ن�سمح  مب�سادرة النتفا�سة التي قدمت الكثري من ال�سهداء واجلرحى  

ارتفاع �شحايا تظاهرات بغداد وحمافظات اجلنوب تلّوح بالت�شعيد
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 

العامل���ون يف املكاتب املخت�شة بن�شب اأطباق ا�شتقبال البث 
الف�شائ���ي يف العا�شمة بغ���داد، ميتلكون ت�ش���ورًا كاماًل عن 
توجهات اجلمهور يف متابعة الف�شائيات العربية والعراقية 
، و�ش���ط غياب موؤ�ش�شات م�شتقلة يف الع���راق معنية باإجراء 
ا�شتفت���اءات للتو�ش���ل اإىل الكث���ر من احلقائ���ق، ومنها على 
�شبيل املث���ال معرفة توجه���ات م�شاهدي الف�شائي���ات ، يبقى 
حدي���ث العامل���ن يف تل���ك املكات���ب املعي���ار الوحي���د املت���اح 
لالإ�ش���ارة اإىل ب���روز ظاه���رة تبن���ي ف�شائيات تابع���ة جلهات 
�شيا�شي���ة وديني���ة اخلط���اب اأح���ادي اجلان���ب ، يع���د بنظ���ر 

االأو�شاط االإعالمية امل�شتقلة تكري�شا لالنق�شام الطائفي .
 فيما يدعي زعماء القوى ال�شيا�شية امل�شاركة يف احلكومات 
املتعاقب���ة نب���ذ العن���ف وتوطي���د ال�شل���م االأهل���ي ، توا�ش���ل 
ف�شائياته���م بث برام���ج وتقاري���ر، تتهم ال�شب���اب املنتف�شن 
التجرب���ة  م���ن  والني���ل  ال�شيا�ش���ي  النظ���ام  عل���ى  بالتاآم���ر 

الدميقراطية.
من حق االأحزاب والق���وى ال�شيا�شية امتالك و�شائل االإعالم 
اخلا�ش���ة به���ا الأغرا�س الرتوي���ج الأهدافه���ا وبراجمها ، لكن 
حماول���ة ت�شخر االنتماء املذهبي لك�ش���ب اجلمهور، يجعلها 
يف دائ���رة االتهام باإث���ارة النزاعات الطائفي���ة وتهديد ال�شلم 
االهلي ، يف �شنوات االحتقان الطائفي يف العراق ، تقا�شمت 
الطوائ���ف املناط���ق بع���د ب���روز ظاه���رة التهج���ر الق�شري ، 
فاأ�شبحت االأحياء ال�شكنية ذات هوية مذهبية، وانعك�س ذلك 
عل���ى الكثر من املظاه���ر احلياتية والن�شاط���ات االجتماعية 
، يف �ش���وء ه���ذا االنق�ش���ام ر�شم���ت الف�شائي���ات العراقي���ة 
م�شاراتها ، حددت جمهورها م�شبقًا ، فوجهت خطابها ملكون 
اجتماعي حم���دد ا�شتقطب جمه���ورًا وا�شع���ًا ، و�شط انعدام 
وج���ود م���ا يعرف باإعالم الدول���ة فتحول هو االآخ���ر اإىل اأداة 
لتغذي���ة النزعة الطائفية يف جمتمع يع���اين االنق�شام نتيجة 

االأداء ال�شيا�شي ال�شيئ بعد عام األفن وثالثة .
ف�شائي���ات االأحزاب الديني���ة ان�شغلت يف تناول ق�شايا يعود 
تاريخه���ا اإىل قبل اأك���رث من األف عام ، ي�شب يف �شالح تغذية 
ال�شراع ال�شيا�شي ل�شالح جهات  جعلت ال�شلطة حتمل هوية 
مذهبي���ة . انتفا�ش���ة ت�شري���ن ، ف�شح���ت اخلط���اب االإعالمي 
الطائفي ، جعلت تلك الف�شائيات تفقد جمهورها ومتابعيها ، 
فيما يحر�س زعيم احلزب على اجللو�س �شاعات طويلة اأمام 

ال�شا�شة م�شتمتعًا ببث تغريداته وبياناته.

ف�شائيات البث الطائفي

بالمكشوف 

 متابعة الحتجاج 

م�شطف���ى كان �شجاع���ًا وحري�شًا، 
كم���ا  الت�شحي���ة،  ب���روح  ويتمي���ز 
هم اأقران���ه يف �شاح���ات التظاهر، 
ورمبا هو اأكرث، فق���د كان م�شتعدًا 

على الدوام الفتداء االآخرين.
امتاز بروح وطني���ة عراقية، وهو 
ال���ذي ال�ش���اب ا�شطرت���ه الظروف 
املعي�شية اأن ي�شتغل عاماًل يف �شوق 
ويوا�ش���ل  ببغ���داد،  »ال�شورج���ة« 
ال���دوام  يف  الدرا�ش���ي  حت�شيل���ه 
امل�شائ���ي، وم���ع انط���الق انتفا�شة 
اأكتوب���ر، التح���ق م���ع اأخوي���ه يف 
واالعت�ش���ام،  التظاه���ر  �شاح���ات 
االإ�شع���اف  يف  العم���ل  واخت���ار 
الطبي، حي���ث دخل دورة تاأهيلية، 
لين�شم اإىل املف���ارز اجلوالة، لكنه 

ُقتل يف التظاهرات.
اأحم���د،  الدكت���ور  �شديق���ه  يق���ول 
م���ن مرك���ز االعت�ش���ام يف �شاح���ة 
التحري���ر، واحل���زن ي���كاد يخنقه: 
»كان جال�ش���ًا مع���ي قب���ل اأق���ل م���ن 
�شاع���ة على مقتله، قال يل: دكتور، 
اأُ�شاب اأن���ا واأقع اأمام���ك، ولن اأدع 
اأي اأذى ي�شيب���ك«.. ه���ذه الكلمات 
ل���ه:  فاأق���ول  دائم���ًا،  يردده���ا  كان 
م���ا  هك���ذا،  تتح���دث  اأن  يج���وز  ال 
ي�شيب���ك ي�شيبن���ي، واإذا حدث اأي 
�ش���يء لنقع مع���ًا، ف���رد م�شطفى: 
اأن���ا جمرد عام���ل ب�شي���ط، واأدر�س 
يف  مه���م  عن�ش���ر  ولكن���ك  م�ش���اًء، 
املجتم���ع، ويجب اأن اأك���ون اأمامك 

يف اأي طارئ.
ال�ش���اب  "ه���ذا  اأحم���د:  ي�شي���ف 
الع�شرين���ي تعرفت علي���ه قبل مدة 

ق�شرة، لكنني اأح�شبها عمرًا كاماًل 
واأنا اأعرفه... كان ياأتيني ويقول: 
وعندم���ا  جّوال���ة؟  مف���رزة  نطل���ع 
يك���ون ردي باالإيجاب، يطلب مهلة 
ق�شرة«، ويتابع »دقائق، �شاأح�شر 

اأجهزتي واحتياجاتي" .

تاأنق ما قبل الرحيل
يتاب���ع الدكت���ور اأحم���د: م�شطفى 
كان يحبن���ي، يريد دائم���ًا اأن يبقى 
مع���ي يف املفرزة لي���اًل، انظر اإليه. 
ب���ن فينة واأخرى »يفّز« يف نومه، 

وي�شتيقظ.
ويتح���دث الدكت���ور اأحم���د ب���اأمل: 
يف ذل���ك اليوم »االأخ���ر«، قال يل: 
احلالق���ة  �شال���ون  اإىل  �شاأذه���ب 
الأزّي���ن �شع���ري، واأرّت���ب نف�ش���ي، 
واأع���ود ع�شرًا اأو م�ش���اًء، وعندما 

رج���ع كان متاأنقًا ومتاألق���ًا، وكاأنه 
ذاه���ب اإىل حف���ل عر����س. ودعت���ه 
وقلت له اأن���ا ذاهب يف اإجازة، كن 
حري�ش���ًا على نف�شك ي���ا م�شطفى، 
ف���رّد »تتدل���ل ي���ا دكت���ور«. وبع���د 
اأق���ل م���ن �شاع���ة اختارت���ه اإح���دى 
ر�شا�ش���ات الغ���در وا�شتق���رت يف 

راأ�شه.
عل���م الدكت���ور اأحم���د مب���ا ح���دث، 
فقط���ع اإجازت���ه وع���اد اإىل �شاح���ة 
التحري���ر، ثم ا�شطح���ب جمموعة 
من املتظاهرين، وذهبوا اإىل بيت 
م�شطف���ى، وكان امل�شه���د ماأ�شاويًا 
يف ذلك البيت املتهالك، وكانت االأم 
يف حال���ة يرثى لها، حيث �شبق اأن 
قتل اثنان م���ن اأبنائها، وم�شطفى 
هو الثالث واالأخر، ذهب وتركها 

وحيدة.

 متابعة الحتجاج 

اأك���د م�ش���در طب���ي  اأم����س  االأربعاء ، 
عن �شق���وط 3 قتل���ى و95 م�شابًا يف 
اأح���داث �شاحة اخلالين التي ح�شلت 
مكافح���ة  وق���وات  متظاهري���ن  ب���ن 

ال�شغب يف بغداد.
وق���ال امل�ش���در الطب���ي ال���ذي رف����س 
الك�ش���ف عن هويت���ه، ل�شبكة رووداو 
االإعالمي���ة اإن���ه " �شقط ثالث���ة �شهداء  
و95 م�شابًا جراء اإطالق النار من قبل 

القوات االأمنية على املتظاهرين".
واأو�ش���ح اأن "اأغل���ب امل�شابن كانت 
اإ�شاباته���م ج���راء االختن���اق بالغ���از 
امل�شيل للدم���وع، وبع�شهم بر�شا�س 

حي، واآخرين ببنادق ال�شيد".
فيما نظم���ت جامعة النهري���ن،  اأم�س 
االأربع���اء، وقف���ة ح���داد عل���ى طالب، 

ُقت���ل ي���وم اأم�س، خ���الل م�شاركته يف 
التظاه���رات ب�شاحة اخل���الين و�شط 

بغداد.
عليه���ا  اطلع���ت  �ش���ور،  واأظه���رت 
االحتج���اج قيام الك���وادر التدري�شية 
وموظف���ي وطلب���ة جامع���ة النهري���ن 
بتاأبن الطالب “حممد علي املختار”، 
رافعن �شورته والكثر منهم يرتدي 

الزي االأ�شود.
وف���ارق املخت���ار احلياة، ي���وم اأم�س، 
بعدم���ا ا�شتق���رت قنبل���ة دخاني���ة يف 
راأ�ش���ه اأطلقه���ا �شوب���ه اأح���د عنا�شر 
االأمن، بينما كان ي�شارك يف الفعاليات 
االحتجاجي���ة ب�شاحة اخلالين و�شط 
بغداد، والتي حتاول القوات االأمنية 

ا�شتعادة ال�شيطرة عليها منذ مدة.
وكان���ت مفو�شي���ة حق���وق االإن�ش���ان 
وق���ت  يف  اأعلن���ت،  ق���د  العراقي���ة 

�شابق م���ن الي���وم االأربع���اء، مقتل 3 
متظاهرين واإ�شاب���ة الع�شرات جراء 
ا�شتخ���دام الذخرة احلية �شدهم يف 
�شاح���ة التحري���ر و�شط بغ���داد، يوم 

اأم�س.
وكتب ع�شو املفو�شي���ة علي البياتي 
يف تدوين���ة، اطلعت عليها االحتجاج 
اأم����س االربع���اء  “ُقت���ل 3 متظاهرين 
باالأم�س يف �شاح���ة اخلالين ببغداد، 
واأ�شي���ب الع�شرات اأي�ش���ًا بالذخرة 
)بن���ادق  الطي���ور  وطلق���ات  احلي���ة 
ال�شي���د( والغاز امل�شي���ل للدموع”. ، 
“22 عن�ش���ر  واأ�ش���اف البيات���ي، اأن 
اأم���ن بينهم 3 �شباط اأ�شيبوا من قبل 

3 م�شلحن ببندقية �شيد”.
بالق���رب  املتظاهري���ن  قت���ل  وجت���دد 
م���ن �شاح���ة اخل���الين يف العا�شم���ة 
بغ���داد، اأم����س االأول الثالث���اء، حيث 

�شق���ط متظاه���ر واأ�شي���ب العديد من 
املتظاهرين باأ�شلحة ال�شيد والقنابل 
لقم���ع  ا�شتخدم���ت  الت���ي  الدخاني���ة 

التظاهرات.
ون�شرت مواقع التوا�شل االجتماعي  
فيديو يظه���ر مقتل اأح���د املتظاهرين 
وحمِله من قبل املتظاهرين الإخراجه 

من �شاحة التظاهر.
واأف���اد م�شدر طب���ي مبقت���ل متظاهر 
واإ�شاب���ة اآخرين، اإثر رميهم بالقنابل 
امل�شيل���ة الدخاني���ة واأ�شلح���ة ال�شيد 
يف �شاح���ة التحرير و�ش���ط العا�شمة 

بغداد.
قت���ل  “متظاه���را  اإن  امل�ش���در  وق���ال 
امل�شيل���ة  الغ���ازات  اإط���الق  ب�شب���ب 
للدم���وع وال�شجم من بن���ادق ال�شيد 
�ش���وب املتظاهرين بغية تفريقهم يف 

�شاحة التحرير”.
وتاب���ع، اأن “20 متظاه���رًا اأ�شيب���وا 
بج���روح متفاوت���ة من���ذ ظه���ر الي���وم 
للدم���وع  امل�شيل���ة  الغ���ازات  اإث���ر 
واأ�شلحة ال�شي���د التي ت�شتخدم لقمع 
اأن  بع���د  ال�شاح���ة،  يف  التظاه���رات 
اكتظ���ت باملتظاهري���ن تنفي���ذًا لدعوة 
التظاه���رات املليوني���ة الت���ي دعا لها 
التوا�ش���ل  مواق���ع  ع���رب  نا�شط���ون 

االجتماعي”.
�شاح���ة  يف  املتظاه���رون  وواج���ه 
اخلالين و�شط العا�شمة بغداد، يوم 
اأم����س، رمي���ًا بالر�شا����س احلي، بعد 
اأن �شه���دت ال�شاحة تظاهرات غا�شبة 

وتوافد املتظاهرين ب�شكل كثيف.

  فا�سل الن�سمي

رغم االأمطار الغزيرة التي �شقطت يف 
بغ���داد وحمافظ���ات و�ش���ط وجنوبي 
البالد، ورغم التحدي ال�شحي اخلطر 
الذي ميثله دخ���ول فرو�س »كورونا« 
املواطن���ن  اآالف  ف���اإن  الب���الد،  اإىل 
العراقين تظاه���روا، اأم�س، ا�شتجابة 
لدعوة �شابقة وجهتها جماعات احلراك 
لتاأكي���د الثب���ات عل���ى حتقي���ق املطالب 
ورف����س ت���ويل حممد توفي���ق عالوي 

من�شب رئا�شة احلكومة املقبلة.
وكرر املتظاهرون يف غالبية ال�شاحات 
مبحا�شب���ة  املتعلق���ة  ذاته���ا  املطال���ب 
املتورط���ن ب�شف���ك دم���اء املتظاهرين، 

واختي���ار حكوم���ة موؤقت���ة بعي���دًا عن 
الأول  ورفع���ت  احلزبي���ة،  التاأث���رات 
وباأع���داد غ���ر قليلة �شع���ارات تطالب 
بح���ل ف���وري للربملان وحتدي���د موعد 
االنتخابات املبكرة واإكمال الت�شويت 
اجلدي���د  االنتخاب���ات  قان���ون  عل���ى 
اجلمهوري���ة  رئي����س  اإىل  واإر�شال���ه 

للم�شادقة عليه.
وامت���الأت �شاحة التحرير و�شط بغداد 
وال�ش���وارع واملقرتب���ات القريبة منها 
ب���اآالف املتظاهري���ن الذي ج���اءوا من 
اأحي���اء العا�شم���ة القريب���ة والبعي���دة 
مرددي���ن  املحافظ���ات  بع����س  وم���ن 
االأهازي���ج والهتافات املوؤي���دة للثورة 
والراف�ش���ة لل�شلط���ة واأحزابه���ا. ومن 

بن الهتافات التي رددها املتظاهرون: 
"موقفن���ا ثابت ماتغر... ماعدنا غر 
الثورة مع���رب... نزرع طري���ق النا�س 

اأخ�شر" .
ومل ينعك����س االإع���الن ع���ن اكت�ش���اف 
ح���االت االإ�شابة بفرو����س »كورونا« 
وكرك���وك  النج���ف  حمافظت���ي  يف 
الع���ام بالفرو����س، عل���ى  واالهتم���ام 
�شكل عزوف املواطن���ن عن احل�شور 
اإىل �شاح���ات التظاه���ر للخ�شي���ة م���ن 
االإ�شاب���ة باملر����س. لك���ن اأع���دادًا غر 
قليل���ة م���ن املتظاهرين قام���وا بارتداء 
االأقنع���ة الواقية ووجدت مفرزة طبية 
بالقرب من ال�شاحات ملعاجلة احلاالت 
الطارئ���ة والت���ي ي�شتب���ه يف تعر�شها 

لالإ�شابة.
ويف النا�شرية مركز حمافظة ذي قار، 
تواف���د اآالف املتظاهري���ن م���ن الطلبة 
�شاح���ة  اإىل  العادي���ن  واملواطن���ن 
احلبوب���ي و�ش���ط املدين���ة للم�شارك���ة 
يف املظاه���رات، وقام حمتجون بقطع 
البه���و وج�ش���ري احل�شارات  تقاط���ع 
والن�شر بوا�شط���ة االإطارات امل�شتعلة 
م���ن قب���ل املتظاهري���ن يف النا�شري���ة 
احتجاجًا على عدم االكرتاث احلكومي 
يف  مل�ش���ادر  وفق���ًا  احل���راك،  ملطال���ب 
املدين���ة. واأظهرت �ش���ور وفيديوهات 
معظ���م  اكتظ���اظ  نا�شط���ون  تداوله���ا 

�شوارع املدينة بح�شود املتظاهرين.
واأبل���غ ال�شح���ايف ميث���م ال�شباين يف 

حمافظ���ة الديوانية عن خ���روج اآالف 
املتظاهرين اإىل �شاحات التظاهر رغم 
االأمط���ار الغزيرة الت���ي �شقطت هناك. 
وكذلك احلال بالن�شبة ملحافظات بابل 
وكرب���الء ووا�ش���ط. واأظه���رت �ش���ور 
تداولها نا�شطون يف حمافظة النجف 
متظاهرين يف �شاح���ة ال�شدرين وهم 
ي�شبح���ون يف بركة م���اء كبرة نتيجة 

هطول االأمطار الغزيرة.
وبا�شتثناء عملي���ات قطع الطرق التي 
قام به���ا املتظاهرون يف النا�شرية، مل 
ت�شهد ال�ش���وارع يف بقي���ة املحافظات 
ح���االت قط���ع، كم���ا خل���ت مظاه���رات 
اأم����س م���ن االحت���كاكات املعت���ادة بن 

املتظاهرين والقوات االأمنية.

تظاهرات بالكمامات... ومطالبات برف�ض عالوي وحل البرلمان

بغداد في  الخالني  لأحداث  جديدة  ح�سيلة  في  م�سابًا   90 من  واأكثر  قتلى   3

جامعة النهرين توؤبن طالبًا متظاهرًا ُقتل بـ “دخانية” 
في �شاحة الخالني

المتظاهرين يالزم  ِظل   .." "م�شطفى 
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حكاية متظاهر

عد�سة: حممود روؤوف

 ذي قار / ح�سني العامل 

رددت ح�سود المتظاهرين 
الم�ساركين في مليونية 25 

�سباط 2020 التي انطلقت 
في جميع المحافظات 

العراقية المنتف�سة الكثير 
من الأهازيج والهتافات 

وال�سعارات الثورية المعبرة 
عن مطالب المتظاهرين 
واإ�سرارهم على موا�سلة 

التظاهرات رغم كل التحديات 
والظروف غير الموؤاتية .

ومن ب���ن م���ا ردده املتظاهري���ن يف �شاحة 
التحري���ر بالعا�شمة بغداد ي���وم  الثالثاء  ) 
25 �شب���اط 2020 ( م���ن هتاف���ات واأهازيج 

وهم ي�شرون حتت وابل من املطر :
)تبق���ه بدينه الرايه ، للتحري���ر عنايه (  و ) 
ث���ورة مب���ادئ هايه ، للتحري���ر م�شايه ( و ) 
�شفينه تبقه الث���وره ، وللف�شاد اإن�شمره ( و 
) طالب احنه وما منل ، ثوار ونلم ال�شمل ( 
و ) تاج تاج على الرا�س دم ال�شهيد الغايل( 
و ) امل���ا يطل���ع للتحرير مو����س ويانه ( و ) 
ال�ش���وت �شوت���ك يا وطن ما يعل���ه �شوت ، 
ما تخوفنه املناي���ا كلمن بيومه ميوت ( و ) 

بالروح بالدم نفديك يا عراق ( . 
فيما هت���ف طلبة جامع���ة امل�شتن�شرية يوم  
الثالث���اء  25 �شباط 2020 ) والله ما نرجع 
الأهلن���ه بال وط���ن ، اي وح�ك الطاح وعيون 
، من���وت  بكورون���ا   )مو����س  و   ) الب�ج����ن 
ب�شا�س  امللعب ( و ) احنه املا هزنه القنا�س 

، �شنهي كورونا ( . 
�شاح���ة  مبليوني���ة  امل�شارك���ون  ردد  فيم���ا 
التحري���ر م���ن الطلب���ة ي���وم الثالث���اء  ) 25 

�شباط 2020( 
اأكرث من امرا�س ال�شن ، كلهم كورونا 

�شع���دوا  الدي���ن  با�ش���م  لل�شلط���ة  و�شل���وا 
باك�ونه 

احن���ه نعال���ج هاالمرا�س َبْيَن���ه وما حتتاج 
اعرا�س 

�شعدوا باك�ونه.
ي���وم  احلبوب���ي   �شاح���ة  متظاه���رو  وردد 
الثالث���اء ) 25 �شباط 2020 ( اثناء ت�شاقط 
االمط���ار الغزيرة )ما نرج���ع للبيت املطرت 

وامل���ا م���ا مط���رت ( و ) ال مط���ر ال كورونه ، 
اإ�شحده���م يرجعون���ه ( و ) احن���ه اخللين���ه 
امللع���ب م���ا يف���رغ �شاع���ة ( و ) ه���اي ه���اي 
 ( و   ) الطوائ���ف  كل  وح���دت   ، النا�شري���ة 
ذي ق���ار اوالدج ثوريه ( و ) ث���ورة �شبابية 
حم���د قادها ( و ثورة طالبي���ة ، حمد قادتها 
( و ) عن���ده اجلي�شي وي�ش���رب ، بالطابوك 
وردين���اه ( و ) نرم���ي املل�ك����ا ك����م ج�يل���ه ( 
ومعنى الهتاف االخر اي نرحب مبالقاتكم 
ومواجهتك���م ونرم���ي االطالق���ات الناري���ة 

الأجل ذلك .
وكذل���ك ردد متظاه���رو �شاح���ة احلبوبي  ) 
يح�ش���ن ا�شه���د م���ا ذلين���ه ( و ) احلبوب���ي 
هاي جنوده احلبوبي ( و) الدم مو هن ما 

نن�شاه ( و ) من�شورين والنا�شر الله ( .
كم���ا هتف���ت اح���دى الطالب���ات يف ح�ش���ود 
الط���الب املتظاهري���ن يف �شاح���ة احلبوبي 
بالنا�شرية  يوم  الثالثاء  25 �شباط 2020 

:
  اخذ حقي من عيونك 

م���ا راح ا�شك���ت عالباط���ل ،  اخ���ذ حق���ي من 
عيونك

ع���ن حقي �شل���ون اتن���ازل ،  اخ���ذ حقي من 
عيونك

وكذلك رددت :
كال كال للطغيان ،  اخذ حقي من عيونك

اطل���ع اطل���ع ي���ا خ���وان ،  اخ���ذ حق���ي م���ن 
عيونك

ردن���اك تعل���ي البني���ان ،  اخ���ذ حق���ي م���ن 
عيونك

م���و تاخ���ذ ح���ق التعب���ان ،  اخ���ذ حق���ي من 
عيونك

وهتفت ح�شود املتظاهرين التي غ�شت بها 
�شاح���ة احلبوبي بالنا�شري���ة يوم  الثالثاء  
25 �شب���اط 2020  ) بالروح بالدم نفديك يا 
عراق (  و ) يتوفيق يزباله ميراف�ك الن�شاله 

. )
فيم���ا هتف���ت ح�ش���ود الطلب���ة يف تظاهرات 

�شاحة احلبوبي: 
) ال م���ا نرج���ع ، ليحلمون ( و ) هذه �شوتي 
و�ش���وت كل ط���الب العراق ، م���ا نخاف من 
الر�شا����س وما من���وت ( و )طالبية طالبية 
، ه���اي الث���ورة طالبي���ة ( و ) ه���اي الثورة 
طالبي���ة ، ال مند����س وال بعثي���ة ( و ) ه���اي 

ه���اي النا�شرية ، منوت ع�ش���ره منوت ميه 
انه قافل عالق�شية ( .

ووظ���ف املتظاهرون م���ن الطلبة امل�شاركن 
بتظاه���رات �شاح���ة احلبوب���ي بالنا�شري���ة  
ال�شعبي���ة   ) رمان���ة  ي���ا  هي���ال   ( اهزوج���ة 
وحوروها اىل ) هيال يا نوابنه ( اذ هزجوا 

يوم  الثالثاء  25 �شباط 2020 :
هيال يا نوابنه ، هيال ميه 
تربية احزابنه ، هيال ميه

واحدهم بالكلفه ، هيال ميه
ما يل�كه الل�شانه ، هيال ميه 

ال للربملاين ال�شريع، هيال ميه
ي�شرتي بينه ويبيع ، هيال ميه
قادونه ب�س ميدرون، هيال ميه
الزمل ح�ك�ها مي�شيع ، هيال ميه 
نبني وطن لالجيال ، هيال ميه
واملزبله بكل تاريخ ، هيال ميه
هاي احلكومة تن�كاد، هيال ميه

يف ح���ن هت���ف ط���الب جامع���ة ذي قار يف 
�شاح���ة احلبوبي ي���وم الثالث���اء 25 �شباط 

2020 وعلى ايقاع الطبول :
 �شده يا ولد ، �شده 

�شد هذه ال�شيم  ، �شده 
 �شايل ب�س علم ، �شده 

وبجيبي قلم ، �شده 
يبقه ب�س وطن ، �شده

ثورة طالب ، �شده
�شد االحزاب ، �شده

�شد الظالم ، �شده
كما جدد متظاهرو �شاحة احلبوبي مطالبهم 

باقالة قائد �شرطة املحافظة بالهتاف :
) نا�شر نا�ش���ر الزم ي�شتقيل ، نا�شر نا�شر 
�شوفول���ه بديل ( و ) مي���ه نا�شر كظ اخوك 
من اي���ده ، الدني���ه ظلمه وال���دروب ابعيده 
( ونا�ش���ر ه���و قائ���د �شرطة ذي ق���ار نا�شر 
اال�شدي ال���ذي يطالب املتظاه���رون باقالته 

على خلفية قمع التظاهرات.
عن���د  ال�شط���رة  متظاه���رو  هت���ف  فيم���ا 
م�شاركتهم يف مليونية حمافظة ذي قار يف 
�شاح���ة احلبوبي ي���وم الثالث���اء  25 �شباط 
2020  ) ال كورون���ا وال قنا����س .. الي���وم 
ال�شط���رة ا�شول���ف ( و ) م���ا ردين���ه بخم�س 
ا�شه���ور ، احن���ه الطبين���ه امللع���ب ( ،  فيم���ا 
هت���ف متظاهرو ناحي���ة الن�ش���ر يف �شاحة 
احلبوب���ي ) يا هله يا هل���ه ، الن�شر طبت يا 

هله (.
فيم���ا رفعت اح���دى املتظاه���رات يف �شاحة 
احلبوب���ي يوم  الثالث���اء  25 �شباط 2020 

الفتة كتبت فيها :
) ال تراه���ن عالوك���ت ما عندي �ش���ي ، باقي 
بال�شاح���ة حلد ما انت�ش���ر ( و ) ال�شكته ِدين 
امل���ا اله���م موق���ف �شري���ف ، وال�شرخة �شد 

الظامل اطول العمر ( . 
بينم���ا رفع���ت متظاه���رة اخ���رى الفتة كتب 
عليه���ا ) باك���وا اح���الم الطفول���ة وتر�ش���وا 
الدني���ة جوامع ( وذلك للتعب���ر عن رف�شها 
لتوظي���ف ال�شيا�شي���ن للدي���ن وا�شتخدامه 
للتغطية على �شرقاتهم للمال العام وحقوق 

ال�شعب.  
يف ح���ن رف���ع متظاه���ر اخ���ر  يف �شاح���ة 
احلبوب���ي يوم  الثالث���اء  25 �شباط 2020  
 ، بالعت���اد  ان���ت   ( فيه���ا  كت���ب  اخ���ر الفت���ة 
وان���ا بالعن���اد( وذل���ك للتعبر ع���ن مت�شكه 
مبوقف���ه الث���وري ومطالب���ه امل�شروعة رغم 
القم���ع الوح�ش���ي ال���ذي متار�ش���ه ال�شلط���ة 
حي���ث ي�شتخ���دم العت���اد احل���ي يف تفري���ق 
التظاه���رات وقت���ل املتظاهري���ن. فيما رفع 
متظاه���ر اخر الفت���ة كتب فيه���ا ) ان ا�شفت 
امل���اء لل���رتاب ي�شبح طين���ا ، وان ا�شفت له 

الدم ي�شبح وطنا(.

متابعة الحتجاج  

ي�شمون���ه يف وح���دات االإ�شع���اف اجلوال���ة 
»اأحمدن���ا«، حيث غادر مقع���ده الدرا�شي يف 
كلي���ة الط���ب »املرحل���ة الرابع���ة«، والتح���ق 
االأول  الي���وم  من���ذ  ال�شعبي���ة  باالنتفا�ش���ة 
النطالق���ة جولته���ا الثاني���ة يف 25 ت�شرين 

االأول 2019.
مت  وح���ن  طب���ي،  وكم�شع���ف  كمتظاه���ر 
تق�شي���م طبابة التظاه���رات اإىل جمموعتن 
»الثابت���ة واجلوالة«، اخت���ار الدكتور اأحمد 
كاظ���م، االن�شم���ام اإىل املجموع���ة الثاني���ة، 
خلطورته���ا، وتوزعه���ا عل���ى �ش���كل مف���ارز 
باأماكن خمتلف���ة من ال�شعدون اإىل التحرير 
وال�شن���ك واخل���الين واالأح���رار، واأماك���ن 

اأخرى.
يق���ول الدكت���ور اأحم���د كاظ���م »كل م�ش���اب 
ي�شقط، يحمل���ه ال�شباب اإىل اأق���رب مفرزة، 
ونت�ش���رف مع���ه، اإذا كان جريح���ًا اأو حالة 
اختناق من الغاز، ونقرر اإما عالجه موقعيًا، 
اأو نقل���ه ب�شيارات االإ�شعاف اأو التوك توك، 
اإىل امل�شت�شفيات القريب���ة، وغالبًا ما نتقدم 
اإىل اخل���ط االأول، ق���رب ال�شواتر، ومناطق 

ال�شرب بالغاز وبالر�شا�س احلي اأحيانًا.
وي�شي���ف : من ي�ش���اب بالقناب���ل الدخانية 

والغازي���ة جن���ازف للو�ش���ول اإلي���ه و�ش���ط 
الرم���ي، فواجبنا هو االإ�شعاف، وحمله اإىل 

م���كان اآم���ن، وم�شوؤوليت���ي ه���ي املعاجلة 
ال�شريع���ة، واإيقاف اأي نزي���ف اإن ح�شل، 

اإىل حن الو�شول للمفارز.
الت���ي  احل���االت  اأ�شع���ب  اإن  وي���روي، 
واجهها، كانت مبنطقة ج�شر اجلمهورية، 
خل���ف املطع���م الرتك���ي، حي���ث نق���ل اإىل 
املفرزة الطبية �شاب اأ�شيب بقنبلة غازية، 
ا�شتق���رت ب�ش���دره، يف م���كان القلب، بعد 
كان  �ش���دره...  يف  �شلع���ن  ك�ش���رت  اأن 
ال�شاب م�شتهدفًا، وت���ويف بن يدي، واأنا 

م�شعوق ملا جرى.
ويتابع، اأن هناك م�شاحات وا�شعة للفرح 
جعلتن���ي  كم�شع���ف،  عمل���ي،  يف  اأي�ش���ًا 
اأ�شع���ر بالفخ���ر، النتمائ���ي اإىل املجموعة 
الطبي���ة، واإىل متظاه���ري احلرية، ومنها 
اإ�شاب���ة �ش���اب بطل���ق ن���اري يف �ش���دره، 
وق���د اأح�شروه يل »�شهي���دًا«، بدون نب�س 
وال تنف����س... الكل ي�شيحون »ا�شت�شهد«، 

واأرادوا حمله لت�شييعه.
لكن �شع���ورًا ما عن���دي جعلن���ي اأ�شعر اأن 
باالإمكان اإنقاذه، ومل نياأ�س اأنا والدكتورة 
امل�شاحب���ة يل، وبداأنا نعمل ل���ه االإنعا�س 
رب���ع  اأو  دقائ���ق   10 مل���دة  اال�شطناع���ي 
�شاعة، وهو بدون ا�شتجابة، ال نب�س وال 
تنف����س، ولكن قبل حلظات من قرار تركه، 

اأح�ش�شت باأول نب�شة منه...
ث���واٍن،  يف  التنف����س  ل���ه  اأكمل���ت  وهن���ا 

وا�شتطع���ت اأن اأرج���ع التنف����س والنب�س 
له». هن���ا ال توجد كلمات ت�شف �شعوري، 
الأنن���ي ا�شتطع���ت اإع���ادة احلياة ل���ه، ومل 
اأترك���ه ليم���وت... ويكمل الدكت���ور اأحمد 
كاظم«ثورتن���ا ه���ي ث���ورة احلي���اة عل���ى 
الياأ�س وامل���وت... و�شنبقى هكذا دائمًا(. 

)بغداد - عراق اأحمد ( .
تنوعت امل�شاركة الن�شائية يف احتجاجات 
الع���راق اإىل 3 فئ���ات، االأوىل النا�شط���ات 
اللواتي هتفن مبا�ش���رة باإحداث التغير، 
اإ�شع���اف  عل���ى  �شاع���دن  م���ن  والثاني���ة 
اجلرح���ى، فيما اخت���ارت الثالثة حت�شر 

الطعام للمتظاهرين.
خ���الل  العراقي���ات  الن�ش���اء  ح���راك 
االحتجاجات املتوا�شلة، يف بغداد وعدد 
م���ن املحافظ���ات، عل���ى الرغ���م م���ن جلوء 
الق���وات االأمني���ة وعدد من االأح���زاب اإىل 

الر�شا�س احلي لقمعها.
تتزاي���د  م�شاركته���ن  ب���داأت  وتدريجي���ًا، 
يف �شاح���ات االحتج���اج واأم���ام املدار�س 
وداخ���ل اجلامعات ويف ال�ش���وارع، يقفن 
يف خط���وط املواجهة مع قوات االأمن، اأو 
يقدمن امل�شاعدات الطبية اأو اخلدمية يف 
اخلطوط اخللفية، يف م�شاهد غر ماألوفة 

اإىل حد كبر يف العراق.

 اإياد العنرب 

مل تكن تظاهرات اأكتوبر اإال كا�شفة الأزمة القيادة ال�شيا�شية 
يف الع����راق، ولعلَّ غياب اأفق احلل ال�شيا�شي والتعاطي مع 
التظاه����رات من اأبرز مالمح تلك االأزمة. اإذ يبدو اأن اأحزاب 
ال�شلطة مل تغادر مرحل����ة املراهقة ال�شيا�شية واالنتقال اإىل 
مرحلة العمل ال�شيا�شي القائم على اإدارة التوازنات ولي�س 

حماولة ك�شر االإرادات.
فلطامل����ا كان حم����ور اهتم����ام الق����وى ال�شيا�شي����ة من�شّبًا يف 
تر�شي����خ البق����اء باحلكم من خ����الل الهيمنة عل����ى موؤ�ش�شات 
الدول����ة وال�شيط����رة عل����ى االإع����الم وخ����داع ال����راأي الع����ام 
بعناوي����ن الطائف����ة واملذه����ب والقومي����ة، ومن ث����م تو�شيع 
دائ����رة الزبائنية ال�شيا�شية ل�شم����ان الفوز يف االنتخابات. 
وما عدا تلك املوا�شيع مل يجِر اأي نقا�س ب�شاأن ما يطالب به 
املواط����ن. واأي دولة نريد بنائها؟ اإال يف اللقاءات ال�شحفّية 

لزعماء الطبقة ال�شيا�شية.
ومنذ اليوم االأول للتظاهرات، كان اإدراك القوى ال�شيا�شية 
اأن مطال����ب املحتّج����ن م�شروع����ة وحمّقة، واأنه����ا تعبر عن 
تردي االأو�شاع املعي�شية وتراكمات الف�شاد و�شوء االإدارة. 
لكنها مل تعت����رب فر�شة لت�شحيح امل�ش����ار واالحتفاظ بزمام 
املب����ادرة م����ن خالل تق����دمي ال�شغ����ط على احلكوم����ة لتقدمي 
اال�شتقال����ة اأو اإقالتها، المت�شا�����س ال�شخط اجلماهري من 
�شاح����ات التظاه����ر، ال �شيم����ا بع����د اأن مالأت ال�شاح����ة بدماء 
املتظاهري����ن. لكنَّ الطبق����ة ال�شيا�شية اأ�ش����ّرت على التفكر 
مبنط����ق القبيل����ة ال الدول����ة، واعتب����ار اأي تق����دمي للتنازالت 

بوابة لتنازالت اأخرى قد ُتهدد م�شاحلها!
اإذن، حتّمل����ت العملي����ة ال�شيا�شي����ة كث����رًا م����ن املفارق����ات، 
اأبرزه����ا ات�ش����اع الفج����وة ب����ن املجتم����ع وال�شلط����ة. وكلما 
كان هن����اك تق����ادم مار�ش����ة العم����ل ال�شيا�شي، لك����ن النظام 
ال�شيا�ش����ي يف العراق املعنَوِن بالدميقراطية ُيدار بو�شاطة 
طبقة من احل����كام االأوليغار�شين الذي����ن يحكمون مب�شمى 

الدميقراطية.
واإذا دققن����ا باملو�ش����وِع اأك����رث، جن����د اأن الق����وى ال�شيا�شية 
تفتق����د للن�شِج ال�شيا�شي الذي يوؤهلها الإدارة اأزمات احلكم! 
كي����ف ال، وهي ط����وال الفرتة املا�شية ت�ش����ّوي خالفتها، وال 
تعق����د اجتماعاته����ا للتفاو�����س لت�شكيل احلكوم����ة والقبول 
باملر�شح����ن للمنا�ش����ب العلي����ا يف الدول����ة اإال حت����ت رعاية 
القادم����ن م����ن وراء احلدود، والت����ي كانت تدي����ر ال�شفقات 
ال�شيا�شية لتمرير املر�شحن، وعندما رحل عّراب التوافقات 
عن امل�شهد ال�شيا�ش����ي يف العراق ظهرت عورات التوافقات 

ال�شيا�شية.
وبجردة ح�شاب للمواق����ف ال�شيا�شية، منذ بدء التظاهرات 
حت����ى يومنا هذا، جند اأن غياب القيادة ال�شيا�شية ما هو اإال 
تعبر عن عامل اإ�شايف للف�شل الذي اأ�شبح عالمة فارقة يف 
تاريخ اأحزاب ال�شلطة ال�شيا�شية يف العراق. واملو�شوع ال 
يحتاج اإىل االأدل����ة والرباهن، فاأزمة االتفاق على �شخ�شية 
�شيا�شية تتمتع بن�شبة ب�شيط����ة من املقبولية، وتكون حمّل 
توافق بن جمهور من املتظاهرين وبن القوى ال�شيا�شية، 
اإمن����ا ه����ي اأزم����ة متث����ل دلي����اًل وا�شح����ًا عل����ى عج����ز النظام 

ال�شيا�شي الراهن عن اإنتاج قيادات �شيا�شية.
وال تزال الطبق����ة ال�شيا�شية تعتق����د اأن حركة االحتجاجات 
ينح�ش����ر تاأثره����ا عل����ى الطبق����ة ال�شيا�شي����ة ال�شيعية، وقد 
يك����ون ذل����ك �شحيحًا ب�شبب عج����ز ال�شيا�شي����ن ال�شيعة عن 
حتوي����ل التح����دي ال����ذي فر�شت����ه التظاه����رات اإىل فر�ش����ة 
للُم�شي باإ�شالحات حقيقة للنظام ال�شيا�شي، اإذ اأنها فر�شة 
ت�شتبطنها حركات االحتجاجات لتعزيز م�شروعية النظام.

بيد اأن ت�ش����ّدع النظام ال�شيا�شي اأم����ام حركة االحتجاجات 
يوؤ�ّشر على املدى القريب لنهاية النظام، اإذ بات تغير �شكل 
النظ����ام املحاولة االأخرة التي ميكن م����ن خاللها اإنقاذه من 
تغير �شامل وجذري، وقد يكون بطريقة بعيدة عن االآليات 

الدميقراطية.
لق����د حاول����ت الطبق����ُة ال�شيا�شي����ة اال�شتم����رار بالت�شوي����ِف 
واملماطل����ة، ولعّلها تطيل بعمر حكومة عب����د املهدي، والتي 
اعت����ربت تغيره����ا مبثاب����ة ك�ش����ر الإرادة اأح����زاب ال�شلطة. 
وهنا اأي�ش����ا اأثبتت خطاأها يف ق����راءة حركة االحتجاجات. 
فاالحتجاجات مل تخرج من اأجل اإ�شقاط احلكومة فح�شب، 
ب����ل هي تهدف اإىل اإنه����اء املنظومة ال�شيا�شي����ة القائمة على 

خدمة اأحزاِب ال�شلطة وَمن يتبعهم.
التفكر بالتعاط����ي مع التظاهرات مبنط����ِق ك�شر االإرادات، 
كان����ت نتيجته خ�شارة الأحزاب ال�شلط����ة. ورمبا تكون هذه 
النتيجة غر وا�شحة املعامل على املدى القريب، الأنها تبقى 
مرتهنة بق����درة �شاحات التظاهر عل����ى ت�شخر جهودها يف 
تنظيم م�شاركتها ال�شيا�شية يف االنتخابات القادمة، وعقلنة 
مطالبه����ا يف هذه الفرتة من خالل حتديدها بخارطة طريق 
تب����داأ باالإ�ش����رار على حتدي����د موع����د لالنتخاب����ات املبّكرة، 
والعم����ل على بلورة تي����ارات �شيا�شية من اجلي����ل ال�شبابي 
ال����ذي كان فاع����اًل يف �شاح����ات التظاهر، ويكون ق����ادرًا على 
ك�شب تاأييد الكثر من القطاعات ال�شعبية التي فقدت ثقتها 

بالدميقراطية واإ�شالح النظام ال�شيا�شي.

المتظاهرون 
واأحزاب ال�شلطة 

من هتافات التحرير والحبوبي في مليونية 25 �شباط 2020

اأحمد كاظم.. هجر الدرا�شة لإ�شعاف متظاهري بغداد
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 علي وجيه

اأف���رزْت الحرك���ة االحتجاجّي���ة من���ذ 5 اأ�شه���ر طبق���ًة 
�شبابّية جدي���دة، لم تخرج من الع���دم، لكنها تحّفزت 
واأعي���د تمظه���ر وجوده���ا بحك���م التجرب���ة المكّثف���ة 
ف���ي �شاح���ات االحتجاج���ات، الت���ي ر�ّشخ���ت الوعي 
ال�شيا�ش���ي اإلى ح���ٍد كبيٍر من جه���ة، و�شنعت مالمح 
اأخ���رى لوجهة النظ���ر الوطنّية، التي �ش���ارت واقعًا 
ومف���ردًة اأ�شا�شية في الخطاب اليومّي، بعد اأن كانت 

ُحلمًا في مزادات ملوك الطوائف، ومدّمري الدولة.
ال يعن���ي هذا بكل تاأكيد اأن المو�شوع �شار يقينًا من 
�شاأن���ه االعتم���اد عليه، لكنها بذرٌة تنم���و، وما ُي�شاعد 
ف���ي نمّوه���ا منزوعو االأوط���ان الذين يحّف���زون هذه 
التوّجه���ات بممار�شاته���م ال�شلطوي���ة البائ�شة، التي 
اأثم���رت حت���ى ي���وم اأم����س با�شت�شه���اد 3 �شّب���ان ف���ي 

التحرير.
لعّلي اأحلم، باأن تنتهي اأحزاُب هذه ال�شلطة وكوادرها 
العج���وز، من���ذ مراهقتنا االأولى ونح���ن اأمام كاركتر 
ثابت لل�شيا�شّي العراقي: كبير ال�شن، اأ�شلع، يذّكرك 
من���ذ اأول نظرة بجّدك اأو َمن هو في �شّنه، ولعّل هذه 
المالم���ح كان���ت ثابتة من���ذ الجيل ال�شيا�ش���ّي االأول، 

جيل مجل�س الحكم وَمن تاله.
ه���ذه االأح���زاب "الف�شائّي���ة"، هي اأح���زاب �شلطة، ال 
تحتوي على كوادر �شابة، وال على جماهير �شبابية، 
مع ا�شتثناءات قليل���ة، وَمن يختار هذا الخيار ب�شّخ 
الدماء الجديدة، �شيخ�شر ال�شقور القدماء، وي�شقط 
في بع�س االأخطاء ب�شبب الطبقة ال�شبابّية الجديدة 

غير المتمّر�شة تمامًا، مثل حالة تّيار الحكمة.
لي����س الطري���ق �شعب���ًا الأن تت�ش���ّدر ك���وادر �شبابّي���ة 
ال�شيا�شَة العراقية، رغم اأن مفهوم "االإزاحة الجيلية" 
ال���ذي تتحدث عنه االأحزاب هو غالبًا اأكذوبة، ب�شبب 
قطبّي���ة هذه االأح���زاب باتجاه "الزعي���م"، الذي تهبه 

القبيلة، اأو االأ�شرة، اأو التاريخ.
لكن عجلة الزمن اأقوى، والحتمّي يحدث، وما تحت 
الخي���م في التحرير م���ن كوادر �شيا�شّي���ة، من �شباب 
خّريجي���ن، وقّراء ومثّقفي���ن، من �شاأنه���م اأن يطلقوا 
ح���ركاٍت �شيا�شية في ال�شنوات هذه، لتكون النقي�س 
الأح���زاب ال�شلطة الب���اردة، التي ين���اُم اأ�شحابها في 
التا�شعة م�شاًء، وتكاد الدولة تقف في لحظتهم هذه، 

هذا اإن بقيت دولة اأ�شال! 
ولعّل م���ن المالح���ظ اأّن الكوادر ال�شبابي���ة حتى في 
االأحزاب الرا�شخة، ُتبدي مرونًة في التعامل اأكثر من 
ال�شيوخ الراديكاليي���ن الذين ن�شاأ وعيهم في ظروف 
�شعبة وت���كاد تقترُب من النزاع اأكث���ر من ال�شيا�شة، 
فهم اأقّل تطّرفًا، واأكث���ر ن�شاطًا، وفتحوا اأعينهم على 

م�شاحاٍت جديدة من االآخر.
لو اأّن رئي����س الوزراء الُمكّلف، فيما ل���و ُمّرر، محّمد 
توفيق عالوي، اأو بديله في حال قطع الطريق اأمامه، 
ا�شتدع���ى نم���اذج �شبابّي���ة لتك���ون في مرك���ز القرار، 
�شرط االخت�شا�س وال�شيرة الح�شنة، فرّبما �شيكون 
هناك مزاٌج اآخر في الق���رار والتنفيذ، وراأينا الفارق 
بين م�شوؤولي���ن تنفيذيين من موالي���د ال�شبعينيات، 
وبين مواليد االأربعينيات، واالأمر هذا لي�س مزاجيًا 
بقدر ما هو محورّي متعلٌق بال�شّحة واالأداء وتحقق 

االأنا، والتعاطي المرن مع االآخر. 
لي�س حلمًا اأنني اأتخّي���ل �شّبانًا من خريجي الهند�شة 
واالآداب والط���ب وغيره���ا م���ن اخت�شا�ش���ات وه���م 
ف���ي مركز القرار، حت���ى اإن ُخرقت القاع���دة با�شٍم اأو 
ا�شمي���ن ال اأكث���ر، بعيدًا ع���ن الم�شوؤول ال���ذي يق�شي 
ن�ش���ف وقته بالحديث عن تاأريخ���ه، والن�شف االآخر 
بالتفكي���ر باالأدوي���ة ومحاولة الحفاظ عل���ى ما تبقى 
من �شّحته، ومزاج���ه، نحتاج م�شوؤولين لي�س لديهم 
�ش���ور اأحفاد في مكاتبه���م، الأن العمر له "حوبة" كما 
ُيق���ال، خ�شو�ش���ًا واأن الم�شوؤول عمل���ه لي�س مكتبيًا 
فح�ش���ب، وال مهمت���ه اأن يكت���ب مقااًل فق���ط، اأو يوّقع 
البري���د، االأمر يحتاج اإلى الدم���اء الحارة التي تك�شر 
�شم���ت المقب���رة الب���اردة، دماء ع���ّداء دول���ي في دار 

للعجزة! 
الحل���ول دائم���ًا ف���ي متناول الي���د، لكنها تحت���اج اإلى 
ج���راأة، ثّمة بل���داٌن كثي���رة على راأ�س هرمه���ا �شباب، 
مث���ل كن���دا، وبل���دان اأخرى يه���رب اإليه���ا العراقيون 
المتخم���ون بحكم���ة الكب���ار، م���ن الم�شتركي���ن ف���ي 
موؤتم���رات المعار�ش���ة ف���ي ثمانيني���ات وت�شعينيات 

القرن الما�شي! 

دٌم �شاخن في مقبرة باردة
أسبريسو

 عامر موؤيد

كذلك فان اعتداءات بال�شرب ح�شلت 
القبع���ات  ال�شح���اب  ينتم���ون  م���ن 
ال���زرق بح���ق متظاه���ر اطل���ق اغنية 
راب وانت�ش���رت يف مواقع التوا�شل 
االجتماع���ي.  متطوع���و مهرجان دار 
ال�شالم نع���وا فقيدهم الراحل ر�شول 
ال�شالم وع���ازف البيت بوك�س حممد 
علي فرحان )خمتار( والذي ا�شت�شهد 
اث���ر ا�شابته بقنبلة دخاني���ة بالراأ�س 
اثن���اء مطالبت���ه بحقوق���ه امل�شروع���ة 
يف التظاه���رات ال�شلمي���ة يف �شاح���ة 

التحرير ببغداد. 
واك���د القائم���ون عل���ى املهرج���ان يف 
ر�شالته���م ا�شتهج���ان اعم���ال العن���ف 
والوقوف م���ع ال�شالم منادين بعراق 

اآمن ي�شوده ال�شالم .
يف  خمت���ار  ا�شدق���اء  م���ن  الكث���ر 
مهرج���ان ي���وم ال�ش���الم والفعالي���ات 
الراح���ل  نع���وا  االخ���رى  املدني���ة 

وا�شتذكروا مواقف معه.
وكتبت نوف عا�شي احدى موؤ�ش�شات 
مهرج���ان ال�شالم عل���ى �شفحتها  يف 
الفي�شب���وك انها تعرف���ت على خمتار 
يف نف����س الوق���ت ال���ذي عرف���ت ب���ه 
�شبوج���ي وهو �شديق غ���ادر احلياة 

اي�شا قبل عامن. 
وا�شافت انه عندها �شعد خمتار على 
خ�شبة مهرجان ي���وم ال�شالم وو�شع 
ب�شبوج���ي  اخلا����س  ال�شاك�شف���ون 
بكيت كثرا، وق���ال يل: كيف �شاأكمل 

من دونه الطريق؟
وتابع���ت "يب���دو ان خمت���ار مل يعتد 
على ف���راق �شبوج���ي وق���رر الرحيل 
وااللتح���اق ب���ه"، مت�شائل���ة بحرق���ة 

"ملاذا مل تنتظر حلن تخرجك لتغادر 
هذه احلياة".

وكان قد كتب خمتار عند قرب �شديقه 
باأنك  يا �شديق���ي  "�شبوج���ي" اأعل���م 
ل���ن تكلمن���ي، اأعلم اأن���ك ل���ن تاأتيني، 
لكن���ي اأمتّنى م���ن ُكِل قلب���ي اأَن تعود 
اللحظاُت وَلو ل�شاع���ٍة فقط، لدقائق، 
لث���واٍن قليل���ة، الأق���َول ل���ك اأن تنتِب���ه 
لطريِقك، الأقوَل ل���ك �شاحمني، الأقوَل 
ل���ك اأحبك اأخ���ي و�شديق���ي وحبيبي 

واإين ل���ن اأن�ش���اك. وبين���ت ان هوؤالء 
ال�شب���اب رحل���وا و�شرح���ل غره���م 
وتعود احلي���اة طبيعية ولن يفكر اي 
�شخ�س مب�شره���م الذي ذهب النهم 

ارادوا حياة حرة كرمية.
فقيده���ا  النهري���ن  جامع���ة  ونع���ت 
ال�شهيد ال�شاب الطالب خمتار وكانت 
هناك وقف���ة حزن ات�شح���ت بال�شواد 
وموظف���ن  تدري�شي���ة  ك���وادر  م���ن 
وطلب���ة زامل���وا الراحل. ه���ذا واأدان 

االإن�ش���ان  حلق���وق  النم���اء  مرك���ز 
باأ�ش���د عب���ارات االإدان���ة و اال�شتنكار 
عملي���ة القت���ل التي �شق���ط على اثرها 
بوك����س  البي���ت  وع���ازف  املتظاه���ر 
واحد متطوع���ي مهرجان دار ال�شالم 
حممد علي فرحان ال�شهر ب�)خمتار( 
بعد ا�شابته بقنبل���ة دخانية بالراأ�س 
قرب �شاحة اخلالين و�شط العا�شمة 
اثن���اء املطالب���ة بحقوق���ه امل�شروع���ة 
الفن���ان  ال�شلمي���ة.  التظاه���رات  يف 

املغ���رتب احمد �شالح موني���كا انتقد 
احلكوم���ة العراقية وق���ادة االحزاب 
ورجال الدين ال�شيا�شين ملا يتعر�س 
كل  ان  وب���ن  ي���وم،  كل  �شبابن���ا  ل���ه 
�شخ����س م�ش���وؤول عن م���ا يجري من 
انته���اكات بحق كل ف���رد يف املجتمع 
العراق���ي، وببال���غ احل���زن واالأ�ش���ى 
تلقينا نباأ وف���اة ال�شاب الفنان حممد 
علي فرح���ان )خمت���ار( االخ اال�شغر 
ل�شديقت���ي الفنان���ة الت�شكيلية روان 

املختار وال���ذي ا�شت�شهد اثر ا�شابته 
بقنبلة دخانية بالراأ�س اثناء مطالبته 
بحقوق���ه امل�شروع���ة يف التظاه���رات 
ال�شلمية هذا الي���وم ب�شاحة التحرير 

يف بغداد.
واق���ام ا�شدقاء خمتار ت�شييعا رمزيا 
مطالب���ن  التحري���ر  �شاح���ة  يف  ل���ه 
املحتج���ن  �ش���د  العن���ف  بايق���اف 
ال�شلمي���ن الذي���ن ي�شقط���ون يومي���ا 

بنران ال�شلطة.

 ما�ض القي�سي

جيل قاوم الر�شا����س والقنابل الدخانية منها 
وامل�شيلة للدم���وع وبنادق ال�شي���د واالأ�شلحة 
الب���اردة )ال�شكاكن( وغرها م���ا مل يكت�شف 
بع���د!، ب�ش���دور عاري���ة وروؤو����س مرفوع���ة، 
حتّمل م�شاق الربد واالمط���ار ومتاعب املبيت 
يف خي���م ال ت�شبه املن���ازل يف اأ�شلوب احلياة، 
فهنا جند م���ن ي�شتلقي عل���ى ار�شفة الطرقات 
بعد نهار حاف���ل باملغامرات غر ال�شيقة بوجه 
�شاح���ب وجبن متعرق واق���دام مرتبة، واآخر 
يخرج من املفرزة الطبية مع�شوب العن وهو 
بال���كاد ي�شتطيع الروؤية فق���د اأ�شيبت االأخرى 
ج���راء اعتداء �شافر من جمموعة تبيح لنف�شها 
االنتق���ام من ثائ���ر، وعلى حن غ���رة تفزع اثر 
�شرخات فتية يحملون رفيقهم املدمى على امل 
اإنق���اذ  م���ا تبقى من راأ�شه!، م���ا ان تلتفت حتى 
تلم���ح �شابا ي�شعفه رفاقه لتجنب االختناق من 
غاز قناب���ل الفلف���ل واخل���ردل ومثيالتها،  هل 
ميك���ن لهوؤالء االبط���ال ان ي�شيبه���م الذعر من 

املدعو كورونا؟!.
عل���ى م���دار اأربع���ة اأ�شه���ر وه���ا ه���ي الث���ورة 
تنه���ي ال�شه���ر اخلام�س من عمره���ا، وكل يوم 
يظه���ر حتد جدي���د يواجه الث���وار يف �شاحات 
االعت�شام العراقي���ة، وكان اخرها هو انت�شار 
االأرا�ش���ي  دخ���ل  ال���ذي  كورون���ا  فايرو����س 
العراقية موؤخرا. عن مدى خطورة تف�شي هذا 
املر����س يف ال�شاح���ات وكونه خط���را قد يهدد 

�شموده���ا، يقول ازهر كرمي )ثائر ومعت�شم(: 
"انا كمتظاهر من تاريخ واحد ت�شرين حم�شن 
ب�شورة جي���دة من كورونا ال�شلط���ة املتف�شية 
بال�شاحات والقامع���ة، فاأ�شبحت لدّي اخلربة 
الكافي���ة للوقاي���ة م���ن كورون���ا الفايرو�س فال 
يخيفني هذا ال�شيء ابدًا".  "من ال يهاب املوت 
ل���ن تخيفه كورونا"، هذا ما اأكده متظاهر اآخر 
وي�شيف بخ�شو�س ا�شاعة احتمال ا�شتهداف 
ال�شاح���ة ون�ش���ر الفايرو����س فيه���ا: "ال اعتق���د 

بوجود ا�شتهداف خمطط ل���ه، ولكن قلة وعي 
ومهنية وحر����س من قبل احلكوم���ة العراقية 
جتاه �شعبه���ا، �شاحب املن�ش���ب اول ما يفعله 
ح���ن يقرتب اخلطر يهرب لبلد اآخر، ال يكرتث 

لنا".
يف ح���ن ينوه هم���ام الهم���ام )نا�شط اعالمي( 
حلالة الوع���ي املنت�ش���رة يف ال�شاحات بقوله: 
املتظاهرون  يقيمها  التي  الواعي���ة  "احلمالت 
من اجل الوقاية جيدة؛ ومن واجه الر�شا�س 

احل���ي والقناب���ل الغازي���ة احلربي���ة ال اعتق���د 
يخيف���ه �شيء ميك���ن عالج���ه او الوقاية منه"، 
وع���ن �شعف االإج���راءات الوقائي���ة احلكومية 
يعق���ب: "امتن���اع احلكوم���ة عن غل���ق احلدود 
والرح���الت اجلوي���ة، ه���و لب���ث الرع���ب ب���ن 
�شف���وف املحتج���ن، وا�ش���ف اىل ذل���ك ع���دم 
االك���رتاث حلياة االن�شان العراقي وعدم توفر 
امل�شوؤولية من قب���ل ال�شلطة يف العراق، ثم ان 
عالوي وكابينته الوزارية نف�شها زارت ايران 

ملقابلة املر�ش���د االعلى؛ فهذا التبادل ال�شيا�شي 
والتج���اري ي�شكل ج���زءا كبرا م���ن عدم غلق 
احل���دود". بينما عرب �شيف احم���د ) متظاهر( 
عن موقف احلكومة ال�شلبي من باب التعاطف 
ولي����س اال�شتهداف، قائ���ال: "امتناع احلكومة 
عن اتخاذ االإجراءات الوقائية لي�س ا�شتهدافا 
لل�شاح���ات لك���ن مراع���اة وتعاطفا م���ع الدولة 
االإيراني���ة، وهذا ي�شب �ش���د م�شلحة ال�شعب 
العراق���ي"، م�شرا اىل ان ا�شته���داف �شاحات 
االعت�ش���ام  لي�س من م�شلح���ة ال�شلطة بقوله: 
بن�شر هذا  ال�شاحات  ا�شتهداف  ح���ال مت  "يف 
الوب���اء لن ت�شلم حت���ى احلكومة من���ه"، وعن 
م���دى تخوف الثوار م���ن االإ�شابة بالفايرو�س 
يقول: "كل منا عليه وقاية نف�شه، لكن كل �شيء 
بي���د الله )قل لن ي�شيبك���م اال ما كتب الله لكم( 
�شدق الله العظي���م، مل يخفنا الر�شا�س احلي 
والقناب���ل واالغتي���االت واخلط���ف والتعذيب 
واال�شطهاد والقمع  واال�شاعات، هل يعقل ان 
تخيفن���ا كورونا، عالجها معق���م االيدي! والله 

احلافظ".
كم���ا اأع���رب ع���ن موقف���ه اإزاء م���ا �شب���ق عامر 
ال�شعيدي )متظاهر( بقوله: "ل�شت مهتما ابدا 
لكورون���ا حقيقة حت���ى اأين ال ارتدي الكمامة، 
ام���ا التواط���وؤ من قبل احلكوم���ة ف�شببه منافع 
�شخ�شي���ة وحزبية م���ن الكم���ارك واملطارات، 
وكذل���ك اهم���ال معت���اد ل�شح���ة ابن���اء ال�شعب 
وال  للع���راق  ينتم���ون  ال  اغلبه���م  العراق���ي، 

يكرتثون ل�شعبه".

يودع اأحالمه واآلته املو�شيقية بقنبلة غاز م�شيل للدموع
ودعت العا�سمة بغداد ثالثة �سهداء �سقطوا في احداث اول ام�ض قرب �ساحة الخالني بنيران قوات مكافحة ال�سغب.

وامتالأت �س��احة التحرير بالمحتجين بعد الدعوات التي انطلقت منذ ا�س��بوع لمليونية 25 �سباط، هذا التجمهر  تم الرد 
عليه من قبل مكافحة ال�سغب ببنادق ال�سيد والغاز الم�سيل للدموع والر�سا�ض الحي.

ـــا؟؟ كـــورون �شتخيفه  هـــل  ــة  ــي ــان ــدخ ال ــابــل  ــقــن ال واجــــه  مـــن 


