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ب���ا حي���اء، ت�س���تمر الدول���ة املتف�س���خة ب���كل اأركانه���ا، يف 
ع���ن يف جرائمها �سد  ا�ستباح���ة دماء خ���رة �سبيبتنا، وتمُ
�سعبن���ا، بينم���ا يظل الع���امل �ساه���دًا ينتظر اكتم���ال اأركان 

اجلرمية.
كل ي���وم، من���ذ انطاق���ة احلرك���ة االحتجاجي���ة يف االول 
م���ن اأكتوب���ر، يت�ساق���ط الع�سرات م���ن القتل���ى واجلرحى 
وامل�ساب���ن، بتواطوؤ وت�سارٍك وتخطيٍط وتنفيٍذ من اأركان 
احلكوم���ة، وقادة امليلي�سي���ات، الذين يق���ودون "ال دولتنا 
الك�سيح���ة"، لي�سبح امل���وت طق�سًا يوميًا ي�سب���ع غرائزهم 

اجلرائمية.
وم���ا ي�سجعهم على اال�ستم���رار يف هذا النه���ج، با�ستباحة 
املنتف�س���ن واإبادتهم، غي���اب الرادع للمجرم���ن من القادة 
االأمني���ن وزم���ر امليلي�سي���ات ال�سائب���ة الت���ي تتحك���م يف 
تخطي���ط وتنفي���ذ عملي���ات القت���ل واالغتي���ال واخلط���ف 
والتعذي���ب وحرق خيم املعت�سمن، بينما احلكومة مل تعد 
تاأب���ه، تاما كما كان نظام �سدام ح�سن، للمواقف الدولية 

املت�سامنة مع االحتجاج، الغا�سبة من القمع.
وال ي���رى العراقيون يف البيانات والت�سريحات اخلجولة 
التي تندد مبا ترتكبه احلكوم���ة من اأ�سكال خمتلفة للعنف 
املف���رط وت�سجيعها لقطعان امليل�سي���ات، �سوى تغطية على 
تلك االأفع���ال، وال�سمت اإزاء ما �سار مف�سوحًا حول هوية 
القتل���ة، واالإ�سرار على ادعاء القائد العام للقوات امل�سلحة 
بع���دم م�سوؤوليته عن اإ�سدار االأوام���ر با�ستخدام الذخرة 
احلي���ة اأو مبعرفة اجلهات التي تغت���ال وتختطف وتعتقل 
بامليلي�سي���ات  اخلا�س���ة  ال�سري���ة  املعتق���ات  يف  وتع���ذب 

اخلارجة على القانون.
ويب���دو ان م�ساه���د القت���ل اليوم���ي واال�ستباح���ات غ���ر 
امل�سبوقة على كل �سعيد، مل تعد تثر الراأي العام العاملي، 
باعتباره���ا اأدل���ًة ثبوتي���ة على جرمية منظم���ة �سد ال�سعب 
العراق���ي، ت�ستحق اتخ���اذ تدابر اأممي���ة حلمايته والذود 
ع���ن حقوقه، خ�سو�سًا بعد اأن جت���راأت ال�سلطة واأجهزتها 
االأمنية على االع���راف بتربيرات خمتلفة للجرائم، ومنها 
ما ورَد وَي���ردمُ على ل�سان الناطق الر�سم���ي للقائد العام من 
افراءات وتعري����سٍ باملتظاهرين والتغطية على اجلرائم 

املرتكبة بحقهم.
م���ن  وموقفه���ا  احلكوم���ة  دواف���ع  تف�س���ح  خط���وة  ويف 
قد لقاٌء ي���وم االثنن  االنتفا�س���ة وحقيق���ة ما تخطط ل���ه، عمُ
27 كان���ون الثاين احلايل يف مقر ال�سرطة االحتادية حمل 
�سع���ار "دور االعام يف تر�سيخ مفه���وم الدولة"، ح�سرته 
قي���ادات اأمنية ومدراء عمليات ع�سكرية و�سخ�سيات تثل 
االإع���ام التاب���ع للحكومة ولفي���ف من اإعامي���ن واأ�ساتذة 

جامعات و�سواهم.
ر����س اللق���اء لتحدي���د االإعام �س���د االنتفا�س���ة وكيفية  وكمُ
ا�سعافه���ا واإجها�سها، فيما مل يتح���رج البع�س من الدعوة 
لت�سفيته���ا با�ستخدام كل و�سائل العنف، بل و�سفها ب�سيل 
م���ن ال�ستائ���م واتهامه���ا بالعمال���ة بطريقة تك�س���ف النوايا 
االإجرامي���ة و�سريعة "ال���ا دولة" يف تربي���ر كل اإجراءات 

ار�س كل يوم. القتل والقمع والرهيب التي تمُ
وهكذا تف�س���ح الطبقة احلاكمة نف�سها، ومل تعد تخجل من 
اإع���ان التوجه احلقيق���ي الأجهزتها القمعي���ة على النقي�س 
التام من مطالبة العراقين بالتغير واالإ�ساح واخلا�س 
من القي���ادات املتف�سخة والفا�سدين م���ن بطانتها ونظامها 
الطائفي املعزول، وتاأمن متطلبات مرحلة انتقالية تف�سي 

�سلميًا اإىل انتخابات مبكرة.
ويف مواجه���ة ه���ذا ال�سل���وك االإجرام���ي، وعج���ز الق�ساء 
العراق���ي يف ردع املتورطن في���ه ال�ساعن اإليه وو�سع حد 
لدفع الباد اىل متاهات مفتوحة على كل االحتماالت، البد 
من ال�سغ���ط على االأ�سرة الدولي���ة واالأع�ساء الدائمن يف 
جمل����س االأمن، لارتقاء مبواقفه���م اإىل م�ستوى ما تمُرتكب 

من جرائم قد تتخذ طابٍع جرائم اإبادة.
واإذا مل تر�سخ القيادات املتنفذة املعزولة ملطالب العراقين 
مبختلف �سرائحهم واجتاهاتهم، والتي باتت اأكرث و�سوحًا 
من اأي وقت م�سى، فاإن يف ذلك ما يدفع اإىل ت�سعيد احلركة 
لو�سائله���ا ال�سلمية، املتمثلة يف دع���وة �ساحة البطولة يف 
النا�سري���ة مل�س���رة ت�سم���ل كل امل���دن املنتف�س���ة للو�سول 
م�سيًا اإىل بغداد وتطويق املنطقة اخل�سراء، بداللة رمزية 

لرف�س املتنمرين املتوارين مبخاوفهم فيها.
وغر ذل���ك، لن يبقى من الو�سائ���ل ال�سلمية الرادعة �سوى 
الع�سي���ان املدين التي تزداد بوادر اللجوء اإليه مع ت�ساعد 
عن���ف ال�سلطة وجتاهلها تطلعات ال�سعب وهو يردد "نازل 

اآخذ حقي"!.

ال�سكوت مل يعد ممكنًا.. 
الدولة تتحول اإىل اأداة 

للجرمية املنظمة!
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  متابعة االحتجاج 

ووفق���ا لر�سال���ة م�سربة وجهه���ا �سالح اإىل 
ون�سرته���ا  العراقي���ة،  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل 
و�سائ���ل اإع���ام حملي���ة عراقي���ة، فاإن���ه اأكد 
"الع���راق يواج���ه منعطف���ات �سيا�سي���ة  اأن 
خط���رة حتّت���م علين���ا جميع���ًا اأن نت�س���دى 
مب�سوؤولية لها، لتايف مزيٍد من التعقيدات 
مطال���ب  ولتحقي���ق  العراق���ي،  امل�سه���د  يف 
ال�سع���ب امل�سروعة لت�سكي���ل حكومة جديدة 
تّه���د لانتخابات املقبل���ة"، مبينا اأنه "منذ 
اأن ق���دم رئي����س ال���وزراء عادل عب���د املهدي 
ا�ستقالت���ه الر�سمي���ة اإىل الربمل���ان، انطلقت 

مداوالت �سيا�سية ونيابي���ة لغر�س اختيار 
مر�س���ح لتويل رئا�س���ة احلكوم���ة، وب�سبب 
م�ساج���ات وتوترات �سيا�سي���ة لاأ�سف، مل 
ت���وؤِد تلك امل���داوالت حتى الي���وم اإىل تفاهم 
على مر�س���ح غر جديل، قادر على الت�سدي 
التواف���ق  وحتقي���ق  املرحل���ة  ملقت�سي���ات 
ال�سيا�سي وال�سعبي املطلوب للعبور بالبلد 
اىل بر االأمان وا�ستعادة النظام والتح�سر 
دع���ا  ال���ذي  االأم���ر  املقبل���ة،  لانتخاب���ات 
املرجعي���ة الدينية العليا والق���وى الوطنية 
واملتظاهرين اإىل مطالبة املعنين باالإ�سراع 

يف ح�سم ملف ت�سكيل احلكومة".
واأ�س���ار اإىل اأن "االأح���داث اأخ���ذت تت�سارع 

وامل�سه���د ي���زداد تعقي���دًا عل���ى امل�ستوي���ن 
الر�سم���ي وال�سعبي، فهناك اأع���داد متزايدة 
م���ن ال�سه���داء وال�سحاي���ا م���ن املتظاهرين 
اأن  االأمني���ة، ونعتق���د  ال�سلمي���ن والق���وى 
اإىل  الو�س���ول  يف  تكم���ن  االأك���رب  العق���دة 
احل���دود املعقول���ة لاتف���اق عل���ى املر�س���ح 
اجلدي���د لرئا�سة ال���وزراء"، حم���ذرا من اأن 
اأمر حمال  "اال�ستم���رار بالو�س���ع احل���ايل 

وينذر بخطر كبر وتعقيد اأكرب".
بر�سي���ح  املعني���ة  النيابي���ة  الكت���ل  ودع���ا 
رئي����س ال���وزراء اإىل "ا�ستئن���اف احل���وار 
ال�سيا�س���ي البّناء واجلاد م���ن اأجل االتفاق 
على مر�سح جدي���د لرئا�سة جمل�س الوزراء 

يحظ���ى بر�سى �سعب���ّي ورفع���ه اإىل رئا�سة 
اجلمهوري���ة من اأجل اإ�س���دار اأمر التكليف، 
واأنك���م حتما تقّدرون اأن رئي�س اجلمهورية 
لديه واجب وطني ود�ستوري للدفع باجتاه 

حل االأزمة".
و�سّدد عل���ى اأّنه "اإذا مل تتمكن الكتل املعنية 
م���ن ح�سم اأم���ر الر�سيح يف موع���د اق�ساه 
ال�سب���ت 1 �سب���اط املقب���ل، اأرى لزام���ًا علّي 
ممار�سة �ساحيات���ي الد�ستورية من خال 
تكلي���ف م���ن اأج���ده االأك���رث مقبولي���ة نيابيًا 
و�سعبي���ًا، ويف اإطار خمرج���ات امل�ساورات 
الت���ي اأجريته���ا خ���ال الف���رة املا�سي���ة مع 

القوى ال�سيا�سية والفعاليات ال�سعبية".

الكت���ل  ب���ن  م�ستم���رًا  اخل���اف  زال  وم���ا 
ال�سيا�سي���ة ب�س���اأن املن�سب، وفيم���ا يتم�سك 
حتال���ف البن���اء باملن�سب، ي���رى �سيا�سيون 
�سعوبة اخلروج من االأزمة اإن مل تكن هناك 

خطوات حا�سمة للحّل.
وكان الربملان العراقي قد وافق على ا�ستقالة 
رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي يف االأول 
من كانون االأول/دي�سم���رب املا�سي، والتي 
قّدمها بعد موج���ة التظاهرات التي �سهدتها 
الب���اد، ومل ت�ستطع الكت���ل ال�سيا�سية حتى 
الي���وم التوافق على مر�س���ح يحظى بقبول 
ال�سارع، على الرغم من دخول الباد بفرة 

اخلرق الد�ستوري.

حذر من اأخطار كبرية وتعقيدات اأكرب

برهم �سالح ميهل الكتل ال�سيا�سية 3 اأيام الختيار رئي�س 
حكومة يحظى بر�سى �سعبّي

اأمهل رئي�س اجلمهورية 
برهم �سالح، ام�س االأربعاء، 

الكتل ال�سيا�سية يف الربملان 
املعنية باأزمة ت�سمية رئي�س 
جديد للحكومة 3 اأيام فقط 

الختيار مر�سحها، حممال اإياها 
م�سوؤولية التاأخري، موؤكدا 
اأنه بخالف ذلك �سي�سطر 

الختيار �سخ�س مقبول برملانيا 
و�سعبيا للمن�سب. املهلة التي 

حددها �سالح تاأتي يف ظل 
ت�سعيد مبوجة التظاهرات 

يف املحافظات العراقية، 
وحتذيرات من حماوالت 

الت�سويف وااللتفاف على 
املطالب، مبوازاة ت�سعيد اأمني 

بقمع التظاهرات وحماوالت 
ف�سها بالقوة.

  متابعة االحتجاج 

وثقت مفو�سي���ة حقوق االن�سان 121 حالة 
التظاه���رات،  رافق���ت  واغتي���ال  اختط���اف 
اىل  االمني���ة  والق���وات  احلكوم���ة  داعي���ة 
اتخاذ اإجراءات فاعل���ة حلماية املتظاهرين 

وال�سحفين.
وقال ع�سو مفو�سية حقوق االإن�سان فا�سل 
الغراوي، يف بي���ان اإن "حماوالت االغتيال 
واالختطاف والتعدي على املتظاهرين تعد 
انته���اكًا �سارخ���ًا حلق االن�س���ان يف احلياة 
واالم���ان وتقيي���دًا حلرية ال���راأي والتعبر 

والتظاهر ال�سلمي".
واأ�ساف البي���ان اأن "املفو�سية وثقت )49( 
حماول���ة  و)72(  اغتي���ال  حماول���ة  حال���ة 
ونا�سط���ن  متظاهري���ن  طال���ت  اختط���اف 

ومدونن منذ اليوم االأول للتظاهرات".
واأو�سح الغراوي يف البيان اأن "املفو�سية 
م���ن خال فرقها الر�سدية وثقت )50( حالة 
للتعدي على ال�سحفين بال�سرب والتهديد 
للدم���وع  امل�سيل���ة  الغ���ازات  وا�ستن�س���اق 
ومهاجم���ة العديد م���ن القن���وات الف�سائية 
وتك�س���ر املعدات ومنع االإعامين من اأخذ 

دورهم يف تغطية التظاهرات".
فيم���ا دعا بي���ان مفو�سي���ة حق���وق االإن�سان 
"احلكوم���ة والق���وات االمني���ة اإىل اتخ���اذ 
املتظاهري���ن  حلماي���ة  فاعل���ة  اإج���راءات 
حياته���م  عل���ى  واملحافظ���ة  وال�سحفي���ن 
وماحق���ة اجله���ات املجهولة الت���ي حتاول 
تكميم االأف���واه وتقدميه���م للعدالة وتعزيز 

ممار�س���ة حرية ال���راأي والتعبر والتظاهر 
اي  بعيداع���ن  اجله���ات  لكاف���ة  ال�سلم���ي 
اخطار تهدد حي���اة املتظاهرين والنا�سطن 

وال�سحفين".
وكانت مفو�سي���ة حقوق االن�سان قد اأعلنت 
ي���وم االحد املن�سرم، ع���ن مقتل 12 �سخ�سا 
وا�ساب���ة الع�س���رات بج���روح ب���ن �سفوف 

املحتجن يف بغداد واملحافظات العراقية.
م���ن جه���ة اخ���رى ك�س���ف مكت���ب مفو�سي���ة 
حق���وق االإن�س���ان يف حمافظ���ة ذي قار، عن 
ارتف���اع ح�سيلة قتلى التظاهرات يف مدينة 

النا�سري���ة من���ذ انطاقه���ا مطل���ع ت�سري���ن 
االأول  اإىل 105 قتي���ًا، بينه���م ما ال يقل عن 
ا دون �سن الع�سرين عاًما، ف�سًا  30 �سخ�سً

عن اإ�سابة وجرح 2768 متظاهًرا.
ياأتي ذلك م���ع ت�سجيل ثاث عمليات اغتيال 
تعر�س لها نا�سطون و�سط املحافظة لرتفع 
ع���دد القتلى امل�سجلن لدى مكتب املفو�سية 
ب�سكل ر�سمي اإىل 108 متظاهرين، بح�سب 
ما ذك���ره مدي���ر املكتب داخل عب���د احل�سن 

�سناوة.
ق���ال �سن���اوة اإن "مكت���ب املفو�سي���ة يف ذي 

ق���ار �سجل ع���دد القتلى، منذ ان���دالع موجة 
االحتجاجات ال�سعبي���ة يف املحافظة وعدد 
م���ن امل���دن العراقية، مطلع ت�سري���ن االأول/

اأكتوب���ر، وحت���ى حلظ���ة الهج���وم امل�سل���ح 
التي تعر�ست له �ساح���ة احلبوبي، من قبل 
م�سلحن جمهولن فجر 27 كانون الثاين/

يناي���ر، 105 قتي���ًا، باالإ�ساف���ة اىل ث���اث 
عمليات اغتيال لرتفع العدد اإىل 108".

اأ�س���اف اأن "املفو�سي���ة �سجل���ت يف بداي���ة 
االحتجاج���ات ولغاية االأح���داث التي جرت 
عل���ى ج�سر فه���د ال���دويل، واقتح���ام �ساحة 

احلبوب���ي، 2768 م�ساًب���ا وجريًحا"، الفًتا 
بليغ���ة  كان���ت  االإ�ساب���ات  "بع����س  اأن  اإىل 

وحتولت اإىل عوق".
ومع ا�ستمرار حظر ال�سلطات العراقية على 
وزارة ال�سح���ة االإع���ان ع���ن اأي اإح�سائية 
تتعلق بع���دد القتلى اأو دخ���ول ال�سحافين 
واملنظم���ات احلقوقية دوائر الطب العديل، 
املفو�سي���ة  يف  امل�سوؤول���ن  اأح���د  اأن  غ���ر 
العلي���ا حلق���وق االإن�سان، ق���ال، اإن "املوقف 
االإجم���ايل ال���ذي �سجلته الدوائ���ر ال�سحية 
ب�س���اأن  االأخ���رى،  بغ���داد واملحافظ���ات  يف 
اأع���داد اجلرحى، من���ذ 25 ت�سري���ن االأول/
اأكتوب���ر، ولغاية 8 كان���ون االأول/دي�سمرب، 
ت�سدرت���ه العا�سم���ة بغداد بواق���ع 16863 

جريًحا وم�ساًبا".
اأ�س���اف امل�س���وؤول الذي رف����س الك�سف عن 
"حمافظ���ة ذي  ا�سم���ه الأ�سب���اب اأمني���ة، اأن 
ق���ار ج���اءت باملرتبة الثاني���ة بواقع 1154، 
كم���ا   ،159 ومي�س���ان   ،107 والديواني���ة 
�سجل���ت باب���ل 247 جريًح���ا، ووا�سط 20، 
فيما �سجلت املثنى 279، والب�سرة 1599، 
 ،"916 النج���ف  واأخ���ًرا   ،961 وكرب���اء 
الفًت���ا اإىل اأن "من بن اجلرح���ى ع�سكرين 

ا". اأي�سً
اأ�س���ار اإىل اأن "املجموع الكلي للمتظاهرين 
امل�سابن، 22305 بينهم 2096 ع�سكرًيا".

وتتوا�س���ل التظاهرات يف ع���دة حمافظات 
"غ���ر  وزراء  رئي����س  باختي���ار  للمطالب���ة 
جديل"، وامل�سادقة على قانون االنتخابات، 

وحتديد موعد اإجراء االنتخابات املبكرة.

ح�سيلة "ر�سمية" ل�سحايا االحتجاجات يف النا�سرية.. ال�سحة ما تزال �سامتة
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 

حاوي���ة  �س���ورة  ن�س���رت  اأجنبي���ة  اأنب���اء  وكال���ة 
نفاي���ات ،رمى فيه���ا م�ساركون يف م�س���رة تنديد 
باملحتل االأمرك���ي الفتات كتبت باللغة االنكليزية 
.التخل����س م���ن الافت���ة و�سعاراته���ا ،ي�س���ر اىل 
رغب���ة حاملها يف التخل�س م���ن "عبء ثوري" هو 
غ���ر قادر عل���ى حمله ل�ساعات طويل���ة ،وهو يردد 
�سع���ارات ،يعلم قبل غره باأنه���ا جمرد كام مينح  
م���ن يقود امل�سرة ال�سع���ور بالزهو والتحليق يف 
اأوه���ام االن�سمام اإىل �سفوف الق���ادة التاريخين 
،اإذا قال���وا كلمتهم اأو القوا خطابًا �سوف يجربون 
اأمركي���ا  واإ�سرائيل وحلفاءهم���ا يف املنطقة على 

اإعان حالة االإنذار الق�سوى .
�س���ورة الوكالة  اختزلت  العقل ال�سيا�سي العربي 
منت���ج ال�سع���ارات بو�سفه���ا  اخلي���ار االأكيد لرمي 
الكي���ان ال�سهيوين يف البحر .منذ اأكرث من ن�سف 
ق���رن امت���اأت يف اأذه���ان اجلي���ل ال�ساب���ق مئ���ات 
ال�سعارات ، ا�ستخدم بع�سها يف االأغاين باأ�سوات 
اأ�سهر املطرب���ن ،لتكون جاهزة للبث يف االإذاعات 

الر�سمية باملنا�سبات القومية اأو الوطنية. 
ال�ستين���ي  الرج���ل  �سفع���ت   " الق���رن  "�سفق���ة 
في���ه خ�سائ���ر  امل�ست�سل���م لواق���ع �سيا�س���ي تكب���د 
فادح���ة ، ال�سفع���ة اأعادت���ه اإىل �سن���وات �سابق���ة 
يف  �س���ارك   ، املتو�سط���ة  يف  طالب���ًا  كان  ي���وم   ،
تظاه���رات تردد �سعار "فل�سط���ن عربية فلت�سقط 
ال�سهيونية" اأخذته احلما�س���ة اإىل اأبعد حدودها 
،حتى تو�س���ل اإىل قناعة اأكيدة  ب���اأن ال�سهيونية  
�س���وف ت�سقط عاجًا اأم اآج���ًا ،لكن نك�سة اأو نكبة 
اخلام����س م���ن حزي���ران يف ع���ام  1967 زعزعت 
قناع���ة الفت���ى ، اأدرك مبكرًا ب���ان ال�سعارات جمرد 
طبخ���ة يومي���ة ،تعده���ا االأح���زاب ذات الر�سال���ة 
الثوري���ة  احلاكمة املهيمنة عل���ى ال�سلطة ، لتبعث 
بر�سائ���ل اإىل �سعوبها م���ن اأجل اأن تب���ارك  �سعار  
" وتتخلى عن مطالبها  ن�سالنا  "فل�سطن حمور 
باإقام���ة اأنظم���ة دميقراطي���ة ت�سمن تطبي���ق مبداأ 

التداول ال�سلمي لل�سلطة .
قبل البدء بتنفي���ذ العملية الع�سكرية لغزو العراق 
يف  م�سارك���ون  ردد  املتح���دة   الوالي���ات  بقي���ادة 
م�سرات تنديد ،نظمت  يف مئات املدن ، اأهزوجة 
"اأمريكا اغتاظت خافت ِن�سبح باإ�سرائيل " مبعنى 
اأن الوالي���ات املتحدة بداأت ت�سعر بالقلق ،انتابتها 
خماوف حقيقية من اإ�سرارنا على اأن  �سباح يوم 
غد  �سيكون موعدا اأكيدا  لوجودنا يف اإ�سرائيل .

ما تبق���ى يف ذاكرة الرجل ال�ستين���ي من �سعارات 
، تخل���ى عنها منذ زمن بعي���د، بن�سيحة الكثر من 
اأبناء جيله ، مع االبتعاد عن تناول وجبات غذائية 
ت�ساع���ف ن�سب���ة الده���ون ، ومتابع���ة ف�سائي���ات 
حزبي���ة تق���دم يوميًا �سع���ارات  مقرم�س���ة ، جعلت 
الرئي����س االمركي دونالد ترام���ب  يعتذر لل�سيدة 
االأوىل  الأن���ه ق���رر الن���وم  يف اأح���د اأقبي���ة البي���ت 
االأبي����س خ�سي���ة تعر�س���ه لق�سف طائ���رة معادية 

حتمل �سواريخ ال�سعارات الثورية

طبخة اليوم :�سعارات مقرم�سة
مع اقترابها من ال�سهر الرابع.. هذه اإنجازات انتفا�سة ت�سرينبالمكشوف 

 متابعة: االحتجاج 

اغتال م�سلحون جمهولون كالعادة 
، اإعالميًا بارزاً واأ�ستاًذاً جامعيًا، 

�سمايل العا�سمة بغداد، يف ا�ستمرار 
مل�سل�سل حوادث ت�سفية النا�سطني 

واملتظاهرين.

وق���ال �سابط يف ال�سرطة  اأم����س  االأول الثاثاء ، 
اإن "م�سلحن جمهولن هاجموا، �سباحًا، االأ�ستاذ 
اجلامع���ي الدكت���ور حمم���د ح�س���ن عل���وان، اأمام 

منزل���ه يف حي البنوك، �سم���ايل العا�سمة، حينما 
كان يهم باملغادرة ب�سيارته، وفتحوا عليه النار".

واأ�س���اف ال�ساب���ط الذي طل���ب ع���دم الك�سف عن 
هويت���ه، اأن "ع���دة ر�سا�سات اأ�ساب���ت علوان، ما 

اأ�سفر عن مقتله على الفور".
م���ن جانب���ه، ق���دم مر�س���د احلري���ات ال�سحافية، 
تفا�سي���ل اأكرث عن احلادثة وع���ن ال�سحية، مبينًا 
يف بي���ان ل���ه، اأن "حمم���د ح�س���ن عل���وان، اأ�ستاذ 
االإعام يف اجلامع���ة امل�ستن�سرية، وع�سو نقابة 
ال�سحفي���ن العراقين، كان يق���وم باإي�سال اإحدى 
عندم���ا  الثاث���اء،  �سب���اح  اجلامع���ة،  اإىل  بنات���ه 
اعر�س���ه ثاثة ملثمن، واأطلق���وا عليه النار قرب 

منزله �سمايل العا�سمة بغداد ليفارق احلياة".
واأ�س���اف املر�سد، اأن "علوان كان عريفًا لاأن�سطة 
الثقافي���ة التي ترعاها موؤ�س�س���ات الدولة، ونقابة 
مع���روف،  تلفزي���وين  وج���ه  وه���و  ال�سحفي���ن، 
اجلامع���ة  يف  وتدري�س���ي  وكات���ب،  و�سح���ايف 
امل�ستن�سري���ة طيب اخلل���ق وال�سريرة، وحمبوب 

بن زمائه واأ�سدقائه".
كما اأو�س���ح املر�سد، اأن "علوان هو رابع �سحفي 
يخ�س���ره الو�س���ط االإعام���ي يف ظ���روف خمتلفة 
خ���ال اأ�سبوع، بع���د وفاة ال�سحافي���ن عماد مكي 
وحمم���د حمبوب اللذين يعمان يف �سبكة االإعام 

العراقي، واملخ�سرم ناظم العكيلي الذي يعمل يف 
اإذاعة �سوت العا�سمة".

وطال���ب املر�س���د العراق���ي للحري���ات ال�سحفية، 
حتقي���ق  "باإج���راء  املخت�س���ة  االأمني���ة  االأجه���زة 
�سف���اف للو�سول اإىل قتل���ة الدكتور حممد ح�سن 

علوان".
تاأتي احلادثة بعد اأيام فقط من اغتيال ال�سحايف 
غ���ايل،  �سف���اء  وامل�س���ور  عبدال�سم���د  اأحم���د 
الب�س���رة،  يف  االحتجاج���ات  تغطيتهم���ا  خ���ال 
�سم���ن عملي���ات ا�سته���داف م�ستم���رة لاإعامين 

والنا�سطن.
 وح���ّذرت رئي�سة بعثة  االأمم املتحدة يف العراق ، 
جينن هيني�س با�سخ���ارت، من اأّن اأعمال العنف 
الت���ي "ت�سّره���ا الع�ساب���ات" ت�سع الب���اد "على 

م�ساٍر خطر".
وطالب���ت االأمم املتحدة  احلكوم���ة بتحديد هوية 
اجلماع���ات امل�سوؤول���ة ع���ن ه���ذه العملي���ات فورًا 

وتقدمي مرتكبيها للعدالة.
وق���ال تقري���ر �س���در ع���ن منظم���ة العف���و الدولية  
يمُ�ستهدف املتظاه���رون والنا�سطون وفقًا  "رمّب���ا 
ملن�سوراته���م على و�سائ���ل التوا�س���ل االإجتماعي 

ولدرجة تاأثرهم اأو عدد متابعيهم".
اأ�س���اف "باعتباره���ا امل�س���وؤول االأول ع���ن حماية 

�سعبه���ا، على احلكومة اأال تاألو اأي جهٍد يف حماية 
املتظاهرين ال�سلمين من التعر�س للعنف على يد 
اجلهات امل�سلحة اخلارج���ة عن �سيطرة احلكومة 
كم���ا اجلهات التي تتبع احلكومة ب�سكل ر�سمي اأو 

غر ر�سمي".
ويف ه���ذه االأثناء، وّثق���ت منظمة العف���و الدولية 
حماوالت اغتي���ال لبع�س املتظاهري���ن، وانت�سار 
القنا�سة وا�ستخدام عبوات الغاز امل�سيل للدموع 
م���ن العي���ار الثقي���ل الق���ادر على ك�س���ر اجلمجمة، 
ف�س���ًا ع���ن "وج���ود منط م���ن االإختف���اء الق�سري 

واخلطف".
واأ�س���ارت اإىل فق���دان اأث���ر عدٍد م���ن النا�سطن يف 
مدينة كرباء بالتزام���ن مع اختفاء النا�سطن يف 

بغداد.
ونا�س���دت ال�سلطات العراقي���ة اأن توقف "حملتها 

املتوا�سلة لرهيب املتظاهرين".
وقالت لن معلوف، مديرة بحوث ال�سرق االأو�سط 
يف منظم���ة العفو الدولية "عل���ى املجتمع الدويل 
اأن يرف���ع ال�سوت فورًا حول االأو�ساع يف العراق 
واأن ي�سع���ى ملعاجلته���ا فيما تبل���غ منعطفًا خطرًا 
جدي���دًا وتو�س���ك اأن تتفاقم اأكرث بع���د". واأ�سافت 
"ال�سعب العراقي عانى طويًا وكثرًا من دورات 

العنف املتتالية".  

 اأحمد ال�سهيل 

تق���رب االنتفا�س���ة العراقية الت���ي انطلقت 
مطل���ع اأكتوبر )ت�سري���ن االأول(، من �سهرها 
يف  مرابط���ن  �سبابه���ا  ي���زال  وال  الراب���ع، 
معظ���م  ت�سم���ل  الت���ي  االحتج���اج  �ساح���ات 

املحافظات الو�سطى واجلنوبية.
ولع���ل تل���ك االنتفا�س���ة الت���ي حمل���ت �سعار 
االأو�س���ع  ال�س���دى  اأخ���ذت  وطن���ًا"،  "نري���د 
ب���ن كل ح���ركات االحتج���اج والتغي���ر يف 
تاري���خ العراق احلديث، حت���ى عك�ستها على 
بل���دان اأخرى مثل لبن���ان الذي يعاين اأنظمة 

املحا�س�سة الطائفية واحلزبية، 
وعلى الرغم من جمابهة تلك االنتفا�سة بكل 
و�سائ���ل العن���ف املفرط والقم���ع، من تغييب 
وقتل واختطاف واغتياالت طاولت نا�سطن 
و�سحافين، وعملي���ات الرهيب املمنهجة، 
لك���ن ذل���ك على ما يب���دو، مل ي���وؤِد اإىل تراجع 
املنتف�س���ن ع���ن اإرادته���م مل���ا يطلق���ون عليه 

املختطف". الوطن  "ا�ستعادة 

انتفا�سة تعدت حدود ال�ساحات
ولعل الت�س���اوؤل االأبرز الذي ي���دور االآن هو 
ما الذي حققته تلك االنتفا�سة من مكت�سبات 
عل���ى االأر����س؟ حي���ث ي�سع���ر املتظاه���رون 
العراقيون اأن اأحد اأكرث املكت�سبات املتحققة 
واأهمها ه���و خلقهم حالة تكات���ف اجتماعي، 
�ساح���ات  ح���دود  تع���دت  انتفا�سته���م  واأن 
روؤي���ة  تث���ل  مطالبه���ا  وبات���ت  االحتج���اج 
اأغلب العراقين، من خ���ال جتاوز الهويات 
الفرعي���ة اأم���ام الهوية الوطني���ة، وهذا ما مل 
يتحقق من���ذ الغزو االأمركي للعراق وبداية 
الت�سظي الطائفي والقوم���ي و�سناعة نظام 

املحا�س�سة احلزبية والطائفية.
وعل���ى الرغ���م من العن���ف ال���ذي جوبهت به 
االحتجاج���ات خ���ال االأ�سه���ر املا�سي���ة، م���ا 
خلَّ���ف ح���واىل 700 قتي���ل و25 األف جريح، 

لكنها مل تراجع مع ا�ستمرار الت�سعيد.
العراقي���ن  املحتج���ن  مطال���ب  وتتمح���ور 
بخط���وات تهد النتخابات مبك���رة باإ�سراف 
اأمم���ي ي�سمن عدالتها ونزاهته���ا، ف�سًا عن 
تغير قوانن تل���ك االنتخابات ومفو�سيتها 
مبا يتج���اوز مب���داأ املحا�س�سة ال���ذي قامت 
وتر�سي���ح  ال�سابق���ة،  املفو�سي���ات  عليه���ا 
انتقالي���ة  ملرحل���ة  م�ستق���ل  وزراء  رئي����س 
ي�سمن �سفافية تل���ك االإجراءات. لكن القوى 
ال�سيا�سي���ة، وحتديدًا تل���ك املرتبطة باإيران، 
ال تزال متعنتة يف تنفيذ تلك املطالب، واأبرز 
م���ا يخيفها هو عدم وج���ود �سمانات لها باأن 
املرحل���ة املقبلة لن ت�سم���ل ماحقتهم ق�سائيًا 
يف ملفات ف�ساد وقتل، وحتديدًا فيما يتعلق 
بقم���ع االنتفا�سة، وه���ذا اأحد اأب���رز املطالب 

ال�سعبية، بح�سب مراقبن.

نهاية مرحلة المحا�س�سة الطائفية
وبينما تتفاوت اآراء املحتجن حول املتحقق 
اأنه���م  اإال  انتفا�سته���م،  يف  منج���زات  م���ن 
يجمعون على اأنها جنحت يف تفتيت مفهوم 
الطائفية على امل�ستوى االجتماعي، ويرون 
اأن ذل���ك يعن���ي نهاي���ة مرحل���ة املحا�س�س���ة 
الطائفي���ة يف اإطاره���ا ال�سيا�س���ي م�ستقبًا، 

التي ف�سلت يف بناء الدولة.
ويف �سياق احلديث عن منجزات االنتفا�سة 
العراقية، راأى الكاتب والنا�سط علي املياح، 
اأن "ما حتق���ق اإىل االآن جّيد، فاإطاحة رئي�س 
ال���وزراء وانت���زاع ت�سريع مهم م���ن الربملان 
بخ�سو�س قانون االنتخابات، اأبرز ما ميكن 
حت�س�س���ه كنتائ���ج اآني���ة له���ذه االنتفا�سة"، 
مبينًا اأن "ت�ساعد وترة اال�ستباك االأمركي 
االإي���راين اأ�سه���م اإىل ح���د م���ا، بكب���ح تق���دم 
انتفا�س���ة اأكتوبر باجتاه انت���زاع مكت�سبات 

اأخرى من الطبقة ال�سيا�سية".
واأ�س���اف، "يبق���ى االإجن���از االأه���م واالأعمق 
واالأكرث تاأثرًا على املدى البعيد، هو اأن هذه 
االنتفا�س���ة خلقت االأن���ا الوطني���ة وجعلتها 
تفر����س نف�سها كهوية جامعة تثل بديًا عن 
الهوي���ات الطائفي���ة املوظفة م���ن قبل القوى 
ال�سيا�سي���ة، كراأ����س م���ال ي�ستثم���ر لدميومة 
النظ���ام الطائفي املكر�س لتنمية االإقطاعيات 

ال�سيا�سية التابعة الأمراء الطوائف".
وع���ن انعكا�س���ات االنتفا�س���ة العراقية على 
املنطق���ة، بنَّ املي���اح اأنها "اأثبت���ت اأمرًا مهمًا 
اآخ���ر عل���ى م�ست���وى املنطق���ة، فق���د قدم���ت 

�س���ورة جت���ٍل خليب���ات اأنظم���ة املحا�س�سة 
وف�سله���ا كنظ���ام حك���م ميثل ح���ًا ال بديل له 
مل�س���كات التنوع االإثن���ي والطائفي يف دول 
امل�سرق العربي، حي���ث اأثبت �سباب اأكتوبر، 
ع���رب نبذه���م للخط���اب الطائف���ي، اأن النظام 
الدميوقراط���ي القائم عل���ى اأ�سا�س املواطنة 
ه���و احل���ل حت���ى يف اأ�س���د النم���اذج تعقيدًا 
م���ن ناحي���ة التن���وع كالنم���وذج العراقي اأو 

ال�سوري واللبناين".

ا�ستعادة الوطن المختطف
وعل���ى الرغم من كل االإ�س���كاالت التي �سابت 
االنتفا�س���ة، الت���ي كان���ت ته���دف للت�سوي�س 
عليها اأو اإنهائها، بدءًا من ا�ستخدام قنا�سن 
و�سفتهم احلكومة ب�"املجهولن"، وتخوين 
املحتجن واتهامهم باأنهم ميثلون "اأجندات 
اأمركي���ة واإ�سرائيلي���ة"، وا�ستمرار عمليات 
القمع وا�ستخ���دام الر�سا�س احلي، و�سواًل 
اإىل االن�سح���اب االأخ���ر للتي���ار ال�س���دري، 
اإال اأن كل تل���ك العوام���ل مل ت���وؤد اإىل انته���اء 
االنتفا�س���ة، ب���ل اإنه���ا م�ستم���رة بالت�سعيد، 
وبح�سب نا�سطن، فاإنهم لن يراجعوا حتى 

حتقيق كل مطالبهم.
م���ن جانب���ه، يق���ول النا�سط حمم���ود حميد، 
اإن "التعام���ل ميكن اأن يك���ون مع نوعن من 
النتائ���ج، قريبة االأمد واآني���ة، واأخرى تظهر 
اآثاره���ا على امل���دى البعي���د"، مردف���ًا، "على 
م�ستوى املطال���ب التي رفعتها االحتجاجات 
وامل�سروط���ة ب�سق���وف زمني���ة لغاي���ة االآن، 
مل يتحق���ق مطلب واح���د، بالنظ���ر للمماطلة 

الق���وى  تار�سهم���ا  اللذي���ن  والت�سوي���ف 
ال�سيا�سية".

وي�سي���ف "لك���ن هن���اك حتوالت مهم���ة على 
امل�ست���وى االجتماع���ي مل نك���ن ن�سهده���ا يف 
ال�سابق، منها اخلط���اب الوطني الذي تبنته 
االحتجاجات، ومغ���ادرة اخلطاب الطائفي، 
ورف���ع املطالب كان يف اإط���ار نريد وطنًا ومل 

يكن منطلقًا من حمفز ديني اأو مكوناتي".
ويب���نَّ حمي���د اأن "املجتمع العراق���ي اجتاز 
الكثر م���ن العقبات التي كان���ت حتول بينه 
وب���ن م�سرة الت�سحيح التي كانت منتظرة 
وينظ���ر له���ا، نحن الي���وم اأمام �سع���ب ي�سع 
الق���وى والزعام���ات كاف���ة حت���ت امل�ساءل���ة 

والنقد وال ح�سانة الأحد".
م�ستمرون يف حراكنا ل�"ا�ستعادة الوطن"

 "ما ن�سعى له هو ا�ستعادة الوطن املختطف 
من قب���ل القوى اخلارجة ع���ن القانون، ولن 
نتوق���ف حت���ى حتقيق ه���ذا اله���دف"، هكذا 
م���ا قال���ه النا�سط يف حمافظ���ة وا�سط حممد 

النائلي.
وتابع "املحتجون يعتقدون اأن مطالبهم هي 
البداي���ة املنطقية �سم���ن الد�ست���ور لتحقيق 
التغي���ر املن�س���ود"، الفت���ًا اإىل اأن "ما حتقق 
حت���ى االآن ه���و اإقال���ة عب���د امله���دي وقانون 

انتخابات مل ي�سادق عليه فقط".
واأ�سار اإىل اأن "الافت هو دخول الراأي العام 
كعن�سر فاعل يف اختيار رئي�س الوزراء ويف 
ال�سغط عل���ى القوى ال�سيا�سي���ة، حتى بات 
وا�سحًا عندم���ا غرَّ الكثر م���ن ال�سيا�سين 

راأيهم حول االنتخابات املبكرة".

اأم���ا النا�س���ط علي الركابي م���ن حمافظة ذي 
ق���ار، فيق���ول اإن���ه "م���ع اق���راب دخولنا يف 
ال�سهر الرابع النتفا�ستنا ال�سلمية، وت�سعيد 
ال�سلط���ات القمعية وتزايد اأعداد القتلى، فا 
خيار اأمامن���ا اإال اال�ستمرار حتى حتقيق كل 

املطالب التي قمُتل من اأجلها زماوؤنا".
اأ�س���اف "حت���ى االآن حققنا مكا�س���ب متمثلة 
يف قان���ون االنتخابات واإجب���ار عبد املهدي 
عل���ى التنحي. هم���ا مطلبان مهم���ان للثورة، 
وم�ستم���رون بال�سغط وعدم الراجع حلن 
اختيار رئي�س وزراء م�ستقل وحتديد موعد 

النتخابات مبكرة".
واأ�س���ار اإىل اأن���ه "عل���ى امل�ست���وى ال�سعب���ي 
حقق���ت التكات���ف وطم����س الهوي���ة الفرعية 
وتفعي���ل الهوي���ة الوطني���ة، وح�س���ر الكتل 
واالأح���زاب يف زاوي���ة �سيق���ة تب���ن للع���امل 
الرف����س ال�سعب���ي ل���كل الطبق���ة ال�سيا�سي���ة 

احلاكمة".

الم�ستحيل" �سارعت  "لحظة 
اأما النا�س���ط عاء املانع م���ن حمافظة بغداد 
ف���رى اأن "حلظ���ة اأكتوبر فاج���اأت اجلميع، 
واأخ���ذت �سدارته���ا م���ن طابعه���ا ال�سبابي"، 
وا�سف���ًا االنتفا�س���ة باأنها "حلظ���ة �سارعت 
يف  جدي���دة  حلقب���ة  واأ�س�س���ت  امل�ستحي���ل، 

العراق".
واأ�س���اف "نح���ن يف انتظار اإكم���ال الن�سر، 
ونح���ن واقف���ون يف ال�ساح���ات ثابتون على 
الرغ���م م���ن كل �س���يء الإت���ام م���ا تبق���ى من 

ا�سرجاع العراق وا�ستعادته".

تفا�سيل اغتيال االأ�ستاذ اجلامعي  حممد ح�سني علوان،: قتلوه اأمام ابنته



http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com
العدد)87( ال�سنة االوىل - اخلمي�س )30( كانون الثاين  2020

موجز اأنباء المدن الثائرة 

عد�سة: حممود روؤوف

 ذي قار / ح�سني العامل

منذ اأن اأقدمت املجموع���ة امللي�سياوية امل�سلحة على 
مهاجم���ة خيام االعت�سام يف �ساحة احلبوبي و�سط 
النا�سري���ة فج���ر يوم االثن���ن ) 27 كان���ون الثاين 
يوا�سلون  قار  ( ومتظاه���رو حمافظة ذي   2020
التظاهر وت�سييد اأبنية بديلة للخيام التي ا�ستهدفها 
الهجوم ال���ذي اأ�سفر عن ا�ست�سه���اد اأحد املعت�سمن 

واإ�سابة اأربعة اخرين وحرق العديد من اخليام.
وقد ج�ّس���د املتظاه���رون يف اأهازيجه���م وهتافاتهم 
الثوري���ة م���دى ت�سكهم ب���روح الث���ورة ومطالبهم 
املتظاه���رون  رّدد  حي���ث  امل�سروع���ة  وحقوقه���م 
واملتظاه���رات يف �ساح���ة احلبوبي ي���وم الثاثاء ) 
28 كانون الثاين 2020 ( جملة من االأهازيج من 

بينها:
ونه اإن�سيح بالري�س ْمعمُ �سِ

ذي قار بثورتها تعي�س
ما يب�س دم ثورتنه

ذي قار بثورتها تعي�س
اإحرك خيم وموتنه

ذي قار بثورتها تعي�س
مثل ح�سن نريد اإنعي�س

ذي قار بثورتها تعي�س
هذه الطف الثاين اإنعاد

ذي قار بثورتها تعي�س
اإبغرتنه اإنزيد اعناد

ذي قار بثورتها تعي�س
ما ك�لنه الوطنيه اإبي�س
ذي قار بثورتها تعي�س

وكذل���ك ردد متظاه���رو احلبوب���ي رب���اط اهزوج���ة 
ل�ساع���ر من اأه���ايل النا�سري���ة يقول فيه���ا ) ال�سايل 
غ���ره يطالب باحل�ك ، واملا �سايل خله ينام ( وكذلك 
رددوا )للنا�سرية للنا�سرية، حترك وابني بطابوك 
للنا�سري���ة( ، وذل���ك يف اإ�س���ارة اىل ا�ستبدال اخليم 
املحروقة يف �ساحة االعت�سام باحلبوبي بابنية من 

الطابوق والبلوك.
فيما هتف الطلبة املتظاه���رون يف �ساحة احلبوبي 

يوم 28 كانون الثاين 2020 :
هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان  

هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان
باچ�ر نو�سل حد بغداد ، عاندتونه وكلنه اعناد

واحنه املا ن�سكت يوم ، من تر بينه العيله
هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان   

هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 
م���ا ن�سكت ج�ي عدن���ه الل�سان ، حرك���وا خيمه نحط 

بنيان
والقراآن الثورة هنا ، وكل�س نعرف ترتيبه 
هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان

هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 
مو باملوت اإتهددنه ، اإنطب احنه وناخذ حقنه

كلمن راد التغير ، �سد حيلن ب�سف حيله
هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان

هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 
م���و ب�ساح���ك ه���ذا امن���وت ، ظلين���ه وظ���ل بين���ه 

ال�سوت
ومن َرد مَلُّْه جمروح ،  �َسَدة جرحه من ال�سيله

هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان
هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان

ع�ساك ونهتف عاحل�ك ، ن�سوان وما هابن ط�ك
واخلان�ك ِنْف�َسه الغاز ، اإحبيبته اأتهفيله

هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان
هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 

اإي�سكنت كل حل�ك املوجود ، حلوات والكن بارود
وهلهوله وللثوار ، تطلع من حل�ك كحيله

هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان
هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 

مو ب�س �سيعتكم �سدكم ، باچ�ر �سنتكم �سدكم
واملا �سايل قراآن ، فت�سنه و�سفنه اإجنيله

هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان
هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 

تكتلنه وما تتهنه ، هذه اجليل ا�س�ك�د غنه
و�سويحبنه من مات ، املنجل ظل اإيغنيله

هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان
هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 

ما نلطم لو مات ال�ساب ، باجر نفتح مية باب
واللي ا�ست�سهد والله ، يفرح من انغنيله

هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان
هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 

يعراق اإبدمنه اإدلل ، كل ما تكرب تبقه اأجمل
وال�سيب اإبرا�سك هاذ ، عدنه اچ�فوف اإحتنيله

هيا ، هيا  ، هيا ، منخاف بحرك امليدان
هيا ، هيا هيا ، بكل ذوله ال�سجعان 

 ومل تغب الق�سايا الوطنية عن متظاهري النا�سرية 
رغ���م فجيعة مدينتهم يف االي���ام املن�سرمة اذ هتفوا 
ي���وم ) 28 كانون الث���اين 2020 ( ، ) ا�سمع خاف 
ما تدري ، مرنيدك عل���ي ال�سكري ( وذلك بعد ورود 
ت�سريب���ات عن تر�سيح وزير التخطيط اال�سبق علي 
يو�سف عبد النبي ال�سكري ملن�سب رئي�س الوزراء.

متابعة االحتجاج 

هاجم احل���زب ال�سيوعي، اأم�س  االربعاء، 
االحتجاج���ات  قم���ع  ح���االت  ا�ستم���رار 
واغتي���ال املتظاهرين ال�سلمي���ن، على يد 

القوات االأمنية وامل�سلحن املجهولن.
للح���زب  املركزي���ة  اللجن���ة  واأ�س���درت 
موؤت���ر  يف  بيان���ًا  العراق���ي  ال�سيوع���ي 
�سحف���ي، تلق���ت االحتج���اج    ن�سخ���ة منه 

اأم�س االربعاء ، هذا ن�سه:
انق�س���ت اأربعة اأ�سه���ر تقريبًا على انطاق 
انتفا�س���ة ت�سرين ال�سعبي���ة البا�سلة، وما 
زال���ت مطالبه���ا االأ�سا�سي���ة غ���ر متحققة، 
عل���ى  واملراهن���ة  واملماطل���ة  فالت�سوي���ف 
الزمن، اىل جانب القتل العمد واملمار�سات  
القمعي���ة االأخ���رى، هو م���ا تتبع���ه القوى 
احلاكم���ة م���ن نه���ج غايت���ه اإنه���اء احلراك 
ال�سعب���ي ال�سلم���ي الوا�س���ع ولي����س تلبية 

مطالبه امل�سروعة.
غر اأن االأيام وتط���ورات االحداث اأثبتت 
ف�سل  تلك املراهنات اخلائبة. فاملنتف�سون 
ال�سجع���ان ي���زدادون تا�س���كًا واإ�س���رارًا 
ال�سه���داء  عدي���د  ازدي���اد  م���ع  وج���راأة، 
وال�سحايا الذين ي�سقطون يف املواجهات 
ونتيج���ة عملي���ات االغتي���ال واال�ستهداف 
االأمني���ة  الق���وات  بر�سا����س  املبا�س���ر، 
وعنا�س���ر م�سلحة مل تعد جمهولة الهوية! 
وبن ه���وؤالء ال�سه���داء وال�سحايا العديد 
من الن�ساء املتفانيات، م�سعفات وطالبات 

وغرهن.
وت�سبثه���ا  احلاكم���ة،  الق���وى  تعن���ت  اإن 

النف���وذ،  ومواق���ع  ال�سيق���ة  بامل�سال���ح 
واإ�سراره���ا على النه���ج املحا�س�سي ذاته 
ال���ذي اأنتج االأزمة اخلانقة احلالية، وعدم 
ا�ستعداده���ا الفعلي لا�ستجاب���ة للمطالب 
ال�سعبي���ة. اإن ه���ذا كل���ه اأدى اىل ان�س���داد 
ا�ستم���راره  ح���ال  يف  يحم���ل  �سيا�س���ي، 
خماط���ر ج�سيمة عل���ى البلد. واأب���رز هذه 
املخاطر ارتف���اع م�ستويات اأعمال العنف، 
وعج���ز  اأجه���زة الدول���ة عل���ى امل�ستوين 
املركزي واملحلي، وانح�سار �سلطة الدولة 
ل�سالح جه���ات من خارجه���ا، كذلك ازدياد 
انتهاكات حقوق االإن�سان وخرق املواثيق 

الدولية من قبل احلكومة العراقية.
وق���د ا�سطدم ه���ذا الواقع برف����س �سعبي 
وا�س���ع، فيما تعالت اأ�س���وات االإدانة لقمع 
االنتفا�س���ة عاملي���ًا م���ن جان���ب منظم���ات 
دولي���ة مدافعة ع���ن حق���وق االإن�سان ومن 
طرف االأمم املتحدة، واأخرًا املوقف الذي 
عرّب عن���ه بيان م�سرك ل�سف���راء 16 دولة 

يف بغداد.
اإن ا�ستم���رار االأزمة الراهنة ينعك�س �سلبًا 
عل���ى اأو�ساع �سعبن���ا  املعي�سية املتدهورة 
اأ�سا�س���ًا، كم���ا يعم���ق اله���وة الفا�سلة بن 
ال�سع���ب واملنظومة ال�سيا�سي���ة احلاكمة. 
الغ�س���ب  تعاظ���م  اىل  كل���ه  ه���ذا  ويدف���ع 
ال�سعبي، الذي يج���د تعبره يف الت�سعيد 
ال�سلم���ي م���ن قب���ل املحتج���ن يف خمتلف 

املحافظات.
اأمام هذه االأخطار املحدقة بالباد، والتي 
ال بد من درئها عاجًا جدًا،  يتوجب العمل 

على:

دون  اجلمهوري���ة  رئي����س  قي���ام   -  1  
تاأجيل بتكلي���ف �سخ�سية مقبول���ة �سعبيًا 
لرئا�س���ة ال���وزراء، عل���ى اأن تن���ح الدع���م 
وال�ساحي���ات اال�ستثنائية الإجناز جميع 
املهم���ات واالإج���راءات املطلوب���ة، تهيدًا 
الجراء انتخابات مبكرة يف غ�سون �سنة، 
وهن���ا يتوجب الق���ول اإن من غ���ر املمكن 
ان حتظ���ى تر�سيح���ات رئا�س���ة احلكوم���ة 
بالقب���ول، م���ع ا�ستم���رار عملي���ات القم���ع 
وم���ن  ال�سلمي���ن،  للمتظاهري���ن  الدام���ي 
دون اإجراءات ملمو�س���ة ملاحقة القائمن 
عل���ى عملي���ات اقتح���ام �ساح���ات التظاهر 
وقتل املحتجن، االأمر الذي يتطلب موقفًا 

وا�سحًا وحا�سمًا من طرف الرئا�سة.
ب�س���اأن  التحقيق���ات  نتائ���ج  اإع���ان    -  2
اجلرائم التي ارتكب���ت بحق املتظاهرين، 
وماحق���ة اجله���ات الت���ي قام���ت باقتحام 
�ساحات االعت�سام وحرق خيم املعت�سمن 

واإطاق الر�سا�س احلي عليهم.
3 -  تقدمي مرتكبي هذه االأفعال ال�سنيعة 

اإىل الق�ساء لينالوا جزاءهم العادل.
واعتق���ال  الختط���اف  ح���د  و�س���ع    -  4
به���ا  تق���وم  الت���ي  ال�سلمي���ن،  املحتج���ن 
ع���ن  خارج���ة  وجه���ات  اأمني���ة  اأجه���زة 

القانون.
 5 - الت���زام الق���وات االأمنية بواجبها يف 
تاأم���ن احلماي���ة للمتظاهري���ن ال�سلمين 

و�ساحات االعت�سام.
املجي���دة..  االنتفا�س���ة  ل�سه���داء  جم���دًا 
للجرح���ى  والعافي���ة  وال�سف���اء 

وامل�سابن”.

• ذي قار 
موعد الغداء بتوقيت �ساحة 

الحبوبي  

ن�سب متظاهرو �ساحة احلبوبي يف النا�سرية 
اأظهرت �سور  ال�سمك فيم���ا  “مناق���ل” �س���وي 
انت�س���ار الع�س���رات من املوائد و�س���ط ال�ساحة 

التي �سهدت اأحداثًا دامية قبل اأيام.
كامرا مرا�سل االحتجاج اأخذت عدة �سور من 
زوايا خمتلفة، للحظ���ات اإعداد وجبات الغداء 

يف �ساح���ة احلبوب���ي، بع���د اأي���ام عل���ى العمل 
ال�س���اق يف بن���اء �س���رادق اعت�س���ام “مقاوم���ة 
للحريق”. رفعوا الفتة النا�سرية وهتفوا على 

الطريقة الكربائية
ويوا�س���ل متظاهرو مدين���ة النا�سرية ، الذين 
يتخ���ذون من �ساحة احلبوب���ي، و�سط املدينة، 
�سرادقه���م  بن���اء  اإع���ادة  العت�سامه���م،  مرك���زًا 
بالطاب���وق، ب���داًل ع���ن اخلي���م الت���ي احرق���ت 
بع���د قي���ام م�سلح���ن باط���اق الن���ار عليهم يف 
ال�ساعات االأوىل من فجر االثنن، والذي اأ�سفر 

ع���ن �سق���وط قتي���ل واإ�ساب���ة اآخري���ن بجروح 
متفاوت���ة. ور�سدت كام���را  االحتجاج  اأعمال 

البناء القائمة يف ال�ساحة.

• الديوانية 
المتظاهرون  يحت�سدون في 

بال�سلطة:  “ال�ساعة” وينّددون 
واإعالم..” مال  “يلعدكم 

�سّع���د متظاهرو الديوانية،اأم����س االربعاء، من 
حركتهم االحتجاجي���ة “ب�سبب ت�سويف الطبقة 
ال�سيا�سي���ة ومماطلته���ا يف اال�ستجاب���ة ملطالب 

املتظاهرين”.
وقال  �سهود عي���ان ، اإن “ح�سود الطلبة و�سلت 
معلن���ن  الديواني���ة،  يف  ال�ساع���ة  �ساح���ة  اإىل 
ا�ستم���رار االإ�سراب وا�ستم���رار اإغاق املدار�س 
واجلامعات، مع التندي���د بالت�سويف احلكومي 
واملماطل���ة الت���ي تار�سه���ا الق���وى ال�سيا�سي���ة 
بحق اأبناء العراق، وع���دم اال�ستجابة للمطالب 

اجلماهرية”.

• مي�سان
تظاهرات تطلق ها�ستاك "فزعة" 
العمارة داعية اإلى مليونية مقبلة

يف  التظاه���رات  �ساح���ات  تن�سيقي���ات  دع���ت 
حمافظ���ة مي�س���ان اجلنوبي���ة اإىل مليوني���ة يوم 
اجلمع���ة املقبل 31  كانون الثاين حتت ها�ستاك 

"فزعة" العمارة.
ويظهر مقطع فيديو ح�سلت عليه  االحتجاج  اأن 
اأحد نا�سطي تظاهرات مي�سان يتحدث اإىل جمع 
غف���ر م���ن املتظاهري���ن قائ���ًا: "اإىل املحافظات 
ال�سمالية والغربية والو�سط واجلنوب �ساندوا 
اإخوانك���م املتظاهرين، فال���ذي يعي�س على هذه 

االأر�س هو عراقي، لنجعل من هدفنا واحدًا".
واأ�س���اف اأن "ر�سالتن���ا حتت ها�ست���اك "فزعة" 
العمارة، والت���ي �سنجعلها مليونية االأحرار يف 

يوم اجلمعة، لي�ست مليونية اأي اأحد".  
ي�س���ار اإىل اأن الفزع���ة مبعناه���ا ال���دارج ح�سب 
ه���ي  العراقي���ة،  اجلنوبي���ة  املحافظ���ات  لهج���ة 
اال�ستجاب���ة ال�سريع���ة ل�سخ����س طل���ب معروفًا، 
اأو ه���و حمت���اج لوقف���ة م���ا، ويتم الوق���وف معه 
دون مقابل وب�سرع���ة وحمّية كبرتن، وح�سب 

الو�سع الذي مير به.

جداً".. عاجاًل  درئها  من  "البد 

ال�سيوعي يهاجم “قمع االحتجاجات” ويطلق مبادرة من 5 نقاط

هتافات �ساحة احلبوبي ترف�س املتظاهرين 
تر�سيح علي �سكري ملن�سب رئي�س الوزراء



 ما�س القي�سي

اأداة �سف���ك ال���دم ال تي���ز بن كبر 
و�سغر، او غني وفقر، فكيف لها 
ان تيز براءة اطفال مل تت�سن لهم 
بعد معرفة ماهية احلياة وغرابتها، 
مل ين�سجوا بعد ليعلموا ان حرية 
االن�س���ان باهظ���ة الثم���ن، ولي����س 
مبقدور النقود ان جتلب �سعادتهم 
ح���ن يكربون كما تبتاع الدمى، قد 
انته���ى وق���ت اللعب ي���ا �سغرتي، 
ترح���ي  ان  االن  بع���د  ميك���ن  ال 
بن ظ���ال االأ�سج���ار يف متنزهات 
مدينتك، فق���د اعمى ن���ور ال�سم�س 
ب�س���رة من ال يب�سر براءتك، ماذا 
عن فرو�س���ك املدر�سي���ة هل تركت 
م�سرت���ك  �ستكمل���ن  ام  معلق���ة؟، 
التعليمي���ة بعي���دا، حي���ث ال�س���ام 

حيث ال دم وال ا�سرار.
اآيات حمم���د، اول طفلة �سهيدة يف 
النج���ف اال�سرف، زه���رة اقتطفتها 
اي���ادي الغ���در م���ن ب�ست���ان ث���ورة 
بتاري���خ 12/1 /2019،  ت�سري���ن 
االأطفال ال�سغار لي�سوا مبعزل عن 
الق�ساي���ا الت���ي تدور م���ن حولهم، 
فه���م ي�سمع���ون اط���راف احلدي���ث 
يف جل�سات احل���وار لدى ا�سرهم، 

ويف املدر�س���ة حن ياأتي زميل لهم 
ويق���ول كلم���ة، مبتهج���ا ب�سماعها 
من اأخي���ه االأك���رب او �ساهدها على 

التلف���از، او يف مقط���ع ت�سوي���ري 
التوا�س���ل، بغ����س  عل���ى و�سائ���ل 
النظر ع���ن مدى �سلبية ان يتعاطى 

االأطف���ال ه���ذه امل���واد املليئ���ة مب���ا 
وم�ست���وى  اأعماره���م  ينا�س���ب  ال 
وعيه���م، لكنها احلي���اة بتعقيداتها 
يف  ت�سعه���م  ال�سري���ع  وتطوره���ا 
موق���ف ي�سارع���ون في���ه براءته���م 
الكب���ار،  ق�ساي���ا  يف  ليخو�س���وا 
ومنها ق�سي���ة وطن يق���روؤون عنه 
يف كت���ب املدر�سة لكنهم مل يلم�سوا 
اأي �س���يء من���ه، فب���ات م���ن �ساأنهم 
معرفت���ه من تاريخ يتحدث عنه من 
يكربه���م �سنا وعق���ا، ع�سى ولعل 
ان يرتك���ز لديه���م مفه���وم الوط���ن 

احلا�س���ن  ال�سحي���ح  مبدلول���ه 
الأبنائ���ه الراع���ي له���م. ح���ن قامت 
لل�سع���ب  املجي���دة  ت�سري���ن  ث���ورة 
العراقي يف مطلع اأكتوبر املا�سي، 
ارتب���ط ا�سمها باجل���ال والعظمة 
لكونه���ا عراقي���ة بحت���ة دون نزعة 
عرقي���ة او دينية، مم���ا اقت�سى من 
خفافي����س الظام مم���ن ال يريدون 
من االأر�س ان تب�س���ر نور احلياة 
ان  احلري���ة،  عب���ر  وت�ستن�س���ق 
يق�س���وا عليها ب�ست���ى ال�سبل دون 
اك���راث الأي معي���ار ان�س���اين، فلم 
ي�سل���م منهم ال كبر �س���ن وال عليل 
وال ام���راة حام���ل! وال حت���ى طفل 
�سغر. كجرافة تقتلع بطريقها كل 
�سيء حتى اأ�سغر النبتات. زهرات 
الب�ست���ان ال�سغ���رة الناعمة قد ال 
ترى بالعن املجردة، وهي تختبئ 
ب���ن اغ�س���ان ال�سج���رات، ولك���ن 
يع���ي كل من���ا تام���ا ب���ان اأي فعل 
دينء �سرتكبه من ال يحب احلياة 
بحق الطبيعة �سيلحق ال�سرر بتلك 
الزهور النامية اأي�سا، وال ن�ستبعد 
انه متيق���ن من ذلك ولديه النية يف 
الق�ساء عليها، جتنبا لنموها ما قد 
ي�سكل كابو�س���ا لدى حمبي املوت، 
من روؤية حديقة تزهو بزهورها!.
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النا�س����ط واملتظاه����ر م�س����رق الفريجي 
ل�)االحتج����اج( ان  يق����ول يف ت�سري����ح 
ا�س����رار املتظاهرين على منا�سدة االمم 
املتحدة لف�سح اج����رام وقمع ال�سلطات 
ما ه����و اال خطوة احتجاجية ت�سعيدية 
ال�سلط����ة  ميلي�سي����ات  ف�س����ح  هدفه����ا 
واعطاء دلي����ل للعامل عل����ى ان من يقتل 
با�س����م امليلي�سي����ات هي ذاته����ا اجلهات 
املتحكمة يف ال�سلطة املحا�س�ساتية"0

وبن ان هذا االم����ر يعترب ورقة �سغط 
حقيقية على القوى ال�سيا�سية للتعجيل 
ج����ديل  غ����ر  وزراء  رئي�����س  بت�سمي����ة 
مبوا�سف����ات املحتجن وكم����ا ت�سمنت 
�س����كل  وح����ددت  االخ����رة  الر�سال����ة 
وموا�سف����ات ومه����ام رئي�����س احلكومة 

االنتقالية"0
وتاب����ع "�سواء تدخ����ل املجتمع الدويل 
ام ال يكفين����ا ت�سليط ال�س����وء عليها من 
قب����ل االعام و ال�سو�سل ميديا كو�سيلة 
يف  ج����دا  ناجح����ة  تعت����رب  احتجاجي����ة 

احراج ال�سلطات"0
ورغ����م ع����دم التعويل الكب����ر على هذه 
اخلط����وة اال ان مراقب����ن يرونها مهمة 
للت�سعيد جتاه احلكومة الإيقاف القمع 

غر املربر من قبل ال�سلطات.
لي����ث ناط����ق �سحف����ي ونا�س����ط يق����ول 
"رف����ع  ان  ل�)االحتج����اج(  حديث����ه  يف 
م����ن  كب����ر  وع����ي  في����ه  املطل����ب  ه����ذا 
املحتجن ودالل����ة على التفكر النا�سج 

للمتظاهرين"0
وا�س����ار اىل ان "رفع علم االأمم املتحدة 

ياأتي يف �سبيل الت�سامن لكن �سخ�سيا 
ال اعتق����د انه �سيوؤثر عل����ى اإيقاف القمع 

او حلحلة االمور"0
وب����ن ان "احلكوم����ة يف املح�سلة هي 
مع����رف به����ا نظ����ام �سيا�س����ي وبرمل����ان 

جاء با�سوات ناخبن لكن نتاأمل خرا 
باالنعكا�س االإيجابي لهذه اخلطوة"0

علي����ه  ال����دويل  "املجتم����ع  ان  وتاب����ع 
االحتجاج����ات  جان����ب  اىل  الوق����وف 
العراقي����ة خا�سة مع �سق����وط عدد كبر 

من ال�سهداء واآالف اجلرحى"0
وبالتزام����ن م����ع خطوة بغ����داد يف رفع 
عل����م االأمم املتح����دة ف����ان النج����ف ه����ي 
االخرى و�سعت مهل����ة زمنية للحكومة 

ومطالب تبناها نا�سطون عدة.

وذكر متظاه����رو النجف يف مهلتهم انه 
بعد اأن حتم����ل املتظاهرون يف �ساحات 
االعت�س����ام م����ا حتملوا و�س����ربوا رغم 
الظ����روف ال�سعبة والقاهرة ومور�ست 
والقت����ل  العن����ف  اأن����واع  كل  �سده����م 
واخلطف عم����دت ال�سلطة احلاكمة اإىل 
الت�سويف وعدم اال�ستجابة اإىل مطالب 

املتظاهرين امل�سروعة واملتمثلة يف :
ج����ديل  غ����ر  وزراء  رئي�����س  اختي����ار 
اجلدي����د  االنتخاب����ات  قان����ون  وح�س����م 
وامل�سادق����ة علي����ه ا�ساف����ة اىل حتدي����د 
موع����د لانتخاب����ات املبكرة عل����ى اأن ال 

يتعدى )�ستة اأ�سهر(.
و لذل����ك يعل����ن املعت�سمون ع����ن اإعطاء 
مهل����ة لل�سلط����ة احلاكم����ة لتنفي����ذ ه����ذه 

املطالب
اإبتداًء من ي����وم الثاثاء 2020/1/28 

وتنتهي يف يوم ال�سبت 2020/2/1
خط����وات  اتخ����اذ  �سيت����م  وبخاف����ه 
ت�سعيدي����ة �سمن االإط����ار ال�سلمي الذي 

دعت اإليه املرجعية الر�سيدة.
و�ستكون اخلطوات الت�سعيدية تتمثل 
للمحافظ����ة  اخلارجي����ة  الط����رق  بغل����ق 
وغل����ق جمي����ع الدوائ����ر غ����ر اخلدمية 

با�ستثناء :
1- دائ����رة امل����اء، 2- دائ����رة ال�سح����ة، 
3-مديرية الكهرباء، 4- اأق�سام البلدية 
اخلدمية، 5-دائرة املجاري، 6-الدوائر 

االأمنية كافة.
والنقط����ة االخرة تت�سم����ن منع دخول 
اأع�ساء جمل�����س الن����واب اإىل املحافظة 
الت�سوي����ف  يف  ال�سلب����ي  لدوره����م 

واملماطلة.

املتظاهرون يرفعون علم االأمم املتحدة على جبل اأحد 
م��ازال املتظاهرون يوا�س��لون اعت�س��امهم يف �س��احات املحافظات العراقي��ة املختلفة رغم القم��ع الكبري من قوات 
ال�س��لطة. اول ام�س خرجت �س��احات االحتجاج بت�س��عيد خمتلف من خالل رفع عل��م االأمم املتحدة اعلى املطعم 
الرتك��ي. ه��ذا االمر فيه ر�س��الة وا�س��حة اىل اأهمية التدخل الدويل من قبل املجتمع الدويل ال�س��يما مع �س��قوط 

�سهداء ب�سكل يومي يف خمتلف املحافظات. 
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وثق���ت كام���رات املتظاهري���ن، يوم الثاث���اء، يف مدين���ة الكوت مرك���ز حمافظة 
وا�سط، عددًا من القّنا�سة الذين ي�ستهدفونهم، يرتدون الزّي املدين.

وفيما اأ�سار العديد من املواطنن اىل اأن بع�س هوؤالء القّنا�سة "تنكروا مباب�س 
عّم���ال النظاف���ة" قال اآخ���رون اإنه )ال���زي االأزرق( لبا�س "عّم���ال �سيانات االآليات 

الع�سكرية".
كم���ا وثقت هذه الكامرات، وجود عنا�سر يرتدون زّي القوات االأمنية العراقية، 

ي�سرون بجانب القّنا�سة، دون اأن يحّركوا �ساكنًا.
وراأى ع���دد من الن�سطاء العراقي���ن يف مواقع التوا�س���ل االجتماعي، خ�سو�سًا 
"توير"، اأن ال�سور ومقاطع الفيديو تلك، تعك�س التوافق بن القوات الر�سمية 

وعنا�سر امللي�سيات احلزبية، يف ا�ستهداف املتظاهرين بالر�سا�س احلي.
ويف وق���ت �سابق، الثاث���اء، قتل متظاه���ر يف الكوت بر�سا�س���ة يف راأ�سه، فيما 
اأمُ�سيب اأكرث م���ن 20 متظاهرًا بالر�سا�س والغاز امل�سيل للدموع، اأحد االإ�سابات 

خطرة وفق م�سادر طبية.
ون�سر املركز العراقي لتوثيق جرائم احلرب، هذا الفيديو، وكتب برفقته "توثيق 
مقت���ل اأحد متظاه���ري حمافظة وا�س���ط متاأثرًا بجراح���ه التي اأ�سي���ب بها اليوم 

بر�سا�س القوات احلكومية وامللي�سيات".
ل، تكن املتظاهرون م���ن ال�سغط باجتاه االإفراج عن املعتقلن  ويف �سي���اق مت�سّ

منهم، عرب التجمهر حول مركز ال�سرطة يف الكوت.
وح���ذر ن�سط���اء اآخرون، من اأخب���ار تتحدث عن نّي���ة لتكرار ما ح�س���ل يف �ساحة 

احلّبوبي، من اعتداء يف الليل املتاأخر على املتظاهرين وحرق خيامهم.

بكاميرات المتظاهرين.. �سور 
وفيديو لقّنا�سة بزي مدني في الكوت
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منذ مطل����ع االأ�سبوع اجلاري، ا�ستم����رت اأعمال العنف 
�س����د املتظاهري����ن يف بغ����داد، خملف����ة ع�س����رات القتلى 

واجلرحى.
ور�س����دت عد�س����ة امل�س����ور ال�سحفي "عل����ي دب دب"، 
ام�����س االربع����اء م�ساه����د من حمي����ط �ساح����ة التحرير، 
حيث ت�ستخ����دم قوات االأمن البن����ادق الهوائية )بنادق 

ال�سيد( �سد املحتجن.
كما ووثق����ت ال�سور وجود فري����ق التلفزيون الر�سمي 

لتغطي����ة االأح����داث من جانب ق����وات مكافح����ة ال�سغب، 
حي����ث ظهر الفري����ق اإىل جانب جمموعة م����ن العنا�سر 
امللثمة. واأظهرت م�ساهد فيديو جديدة، قيام م�سلحن 
ملثمن، با�ستهداف املتظاهرين ال�سلمين يف حمافظة 

وا�سط، بالر�سا�س احلي.
وبح�س����ب مقاطع فيديو، اطلعت عليه����ا االحتجاج فقد 
قام م�سلح����ون ملثمون، باطاق الر�سا�س احلي، على 
املتظاهرين، رغم الدعوات الدولية واالأممية مبنع قمع 
االحتجاجات، وال�سم����اح للمتظاهرين باب����داء الراأي، 

ومنع اأي تكميم لاأفواه وحرية التعبر.

الفريق التلفزيوين ظهر بني جمموعة ملثمني

قناة العراقية تغطي االحتجاجات من 
جانب قوات ال�سغب!  

حكاية �سهيد

ت�����س��ري��ن  ان��ت��ف��ا���س��ة  ب��دم��ه��ا  روت  ال���ت���ي  ال��ط��ف��ل��ة 


