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متابعة االحتجاج  

 تظاه���ر اآالف يف العا�سم���ة بغداد ب�ساحة 
ا�ستع���اد  الت���ي  واخل���اين،  التحري���ر 
املتظاه���رون �سيطرته���م عليها ليل���ة اأم�س 
االول ال�سب���ت بع���د نح���و ثاث���ة اأ�سابي���ع 
م���ن هج���وم لق���وات االأمن اأحرق���ت خاله 
خي���ام املعت�سمني وف�ست جتمعاتهم فيها، 
بالتزام���ن مع ا�ستم���رار اجتماعات القوى 
ال�سيا�سي���ة العراقية للتو�س���ل اإىل �سيغة 
اتفاق حيال الت�سويت على حكومة رئي�س 

الوزراء املكلف حممد توفيق عاوي.
فيما اغلقت القوات االمنية، االحد، مداخل 
املنطق���ة اخل�س���راء يف العا�سم���ة بغداد، 
تزامن���ا م���ع موع���د انط���اق التظاه���رات 
احلا�س���دة التي دعا لها نا�سطون من اأغلب 

املحافظات العراقية.  
االأمني���ة  الق���وات  ب���اأن  مرا�س���لنا،  واأف���اد 
قام���ت بغل���ق مداخ���ل املنطقة اخل�س���راء 
وج�س���ر ال�س���نك حت�س���بًا من اقتحامها من 
قب���ل املتظاهرين، مم���ا ادى اإىل ح�س���ول 

اختناقات مرورية يف �سوارع بغداد.
و�سارك متظاهرون من حمافظات جنوبي 
وو�سط العراق، و�سلوا فجر ام�س االأحد 
التظاه���رات،  يف  بغ���داد،  العا�س���مة  اإىل 
وجنحوا يف الو�س���ول اإىل حميط مكتب 
عب���د  ع���ادل  امل�س���تقيل  ال���وزراء  رئي����س 
امله���دي، يف منطق���ة الع���اوي، كما جتمع 
متظاه���رون اآخ���رون قدموا م���ن حمافظة 
ذي قار يف �ساحة الوثبة ودم�سق، قبل اأن 
ين�س���حبوا باجتاه �س���احة التحرير ب�سكل 
منظ���م ومتف���ق علي���ه.  وكان النا�س���ط يف 
تظاه���رات حمافظ���ة ذي قار، ال�س���يدالين 
عاء الركابي،  قد حدد، مواقع التظاهرات، 
وفق املبادرة التي اأطلقها يف وقت �سابق. 
اإىل  وجهه���ا  ر�س���الة  يف  الركاب���ي  وق���ال 
املتظاهري���ن، اإن "جتم���ع املتظاهرين من 
حمافظ���ة ذي قار، �س���باح االأح���د 1 اآذار/
مار����س، يف الع���اوي قرب مكت���ب رئي�س 
ال���وزراء، ويف �س���احة دم�س���ق ملتظاهري 

حمافظة بابل وكرباء والنجف، و�س���احة 
حمافظ���ة  ملتظاه���ري  العرب���ي   الفار����س 
وا�س���ط ومي�س���ان، ويف �س���احة قحط���ان 

ملتظاهري حمافظة الديوانية املثنى".
واأ�س���اف، اأن "اختي���ار مواق���ع التظاهر، 
اأخ���ذ بعني االعتب���ار االبتعاد ع���ن القوات 
االأمنية املكلفة بحماية املنطقة اخل�س���راء 

جتنًبا الأي احتكاك ومنًعا الأي اإ�سابات".
فيما ت�س���منت الر�س���الة دعوة �سمنية اإىل 
اإىل  العا�س���مة بغ���داد لان�س���مام،  اأبن���اء 

متظاه���ري املحافظ���ات يف اأي �س���احة من 
ال�ساحات املحددة.

واأكد الركابي اأن "التظاهرة تبداأ ال�س���اعة 
الثامن���ة �س���باًحا وتنتهي ال�س���اعة الثالثة 
ع�س���ًرا، م�س���دًدا عل���ى �س���رورة "االلتزام 
بال�س���لمية واأق�س���ى درجات �سبط النف�س 
مهم���ا قد يح�س���ل م���ن ا�س���تفزاز م���ن قبل 
اأي جه���ة �س���واء يف الطري���ق اأو يف مكان 

التظاهرة".
اأن  م���ن  التاأك���د  اإىل  النا�س���ط،  دع���ا  كم���ا 

اجلميع  وتفتي�س  هويته  يحمل  "اجلميع 
ل�س���مان ع���دم وجود اأي مند����س قد يحمل 
�ساًحا ما، وت�سجيل اأ�سماء جميع الركاب 

يف ورقة تخ�س كل با�س".
���ا، اإىل "االلتزام بالتواجد فقط  ودعا اأي�سً
�سمن ال�س���احة املحددة لكل حمافظة، بعد 
اأن مت اإب���اغ قيادة عمليات بغ���داد بها من 
اأجل اأن يقوموا بواجبهم الوطني بتاأمني 

احلماية للمتظاهرين ال�سلميني".
ح���ارث  التظاه���رة  يف  النا�س���ط  وق���ال 

الي���وم جم���رد  "تظاه���رات  اإن  الزبي���دي، 
ر�س���الة اأو عدة ر�س���ائل، منها قدرتنا على 
املنتف�س���ة،  املحافظ���ات  ب���ني  التن�س���يق 
م���ن  كب���رة  اأع���داد  جتمي���ع  واإمكاني���ة 
املتظاهري���ن، ف�س���ًا ع���ن اأن املطال���ب هي 
نف�س���ها ل���كل امل���دن العراقي���ة، �س���واء تلك 
املتعلق���ة برف����س املحا�س�س���ة والطائفية 
والف�س���اد ونه���ب امل���ال الع���ام، اأو توف���ر 
عي�س كرمي ل���كل العراقيني وحتقيق دولة 

املواطنة ال دولة الطوائف".

و�سدد الزبيدي على "�سلمية التظاهرات"، 
واأن "هن���اك اتفاق���ًا عام���ًا بع���دم االجنرار 
االأمني���ة  االأجه���زة  حم���اوالت  وراء 
واجلماعات امل�س���لحة لو�سعنا يف منطقة 
العنف التي تريدها، لتكون حجة اإ�سافية 

لها ملوا�سلة انتهاكاتها".
راف�س���ة  �س���عارات  املتظاه���رون  وردد 
لتكلي���ف ع���اوي، ال���ذي يواج���ه �س���اعات 

حا�سمة ب�ساأن مترير حكومته اأو عدمه.
الط���اب اجلامعي���ني يف  مئ���ات  وتواف���د 

نح���و  احتجاجي���ة  م�س���رات  يف  بغ���داد 
�س���احة التحري���ر، معربي���ن ع���ن رف�س���هم 
ال�س���اأن  االإي���راين يف  ع���اوي والتدخ���ل 
العراقي، واجته املتظاهرون نحو �س���احة 
التحري���ر م���رورًا مببن���ى وزارة التعلي���م 

العايل والبحث العلمي.
�ساحات التظاهر يف املحافظات اجلنوبية 
ه���ي االأخ���رى مل تخ���ل م���ن االحتجاجات 
مئ���ات  خ���رج  اإذ  لع���اوي،  الراف�س���ة 
املتظاهري���ن من اأه���ايل حمافظة وا�س���ط 
بتظاهرة مبركز املحافظة )مدينة الكوت(، 
معربي���ن ع���ن اإ�س���رارهم عل���ى موا�س���لة 
املطال���ب، وردد  التظاه���ر حت���ى حتقي���ق 
املتظاه���رون هتافات "كوت ونا�س���رية.. 
قافل على الق�س���ية.. خل ت�سمع اأعدائي.. 

حقي اأرجعة لية".
كذل���ك ردد املئ���ات م���ن اأه���ايل النا�س���رية 
ال�س���لطة،  باأح���زاب  من���ددة  هتاف���ات 

وحماوالتها مترير حكومة عاوي. 
وخ���ال تظاه���رة حا�س���دة لهم يف �س���احة 
احلبوبي، اأكد املتظاهرون "ا�س���تمرارهم 
املطال���ب  حتقي���ق  حت���ى  االحتج���اج  يف 
امل�س���روعة". وقط���ع املتظاه���رون تقاطع 
البهو و�س���ط مدينة النا�س���رية، واأحرقوا 
في���ه االإط���ارات، على الرغ���م من حماوالت 

االأمن منعهم.
وتزامنت التظاهرات ال�س���عبية الوا�سعة، 
والتي دخلت اليوم �س���هرها ال�ساد�س، مع 
موعد انعقاد جل�سة الربملان اال�ستثنائية، 
والت���ي ي�س���عى رئي����س ال���وزراء املكل���ف 
حمم���د توفي���ق ع���اوي م���ن خاله���ا اإىل 
احل�سول على نيل الثقة حلكومته، و�سط 
�س���د وجذب �سيا�س���ي وحم���اوالت عاوي 
اإقناع الكتل الراف�س���ة له، واحل�سول على 
دعمها، قبل اأن تقرر رئا�سة الربملان تاأجيًا 

جديدًا دون حتديد موعد.
يف غ�س���ون ذلك، م���ا زال رئي����س الوزراء 
التفاو�س���ي يوا�س���لون  املكل���ف وفريق���ه 
والق���وى  الكت���ل  ق���ادة  م���ع  م�س���اوراتهم 

ال�سيا�سية للتو�سل اإىل اتفاق.

طالبوا باإجراءات جادة �سد "قتلة املتظاهرين ومن اأعطى االأوامر بالقتل والقمع"

 ح�ضود املتظاهرين "تزحف" �ضوب بغداد.. 8 حمافظات تهتف �ضد عالوي
 يف موعد تكليفه 

 غفران يون�ض  
 

باتت يوميات تظاهرات ت�سرين 
االأول كاأنها اأيام حرب قا�سية 

يتحدث عنها من يعي�سها 
االآن ب�سورة ا�ستثنائية من 

املتظاهرين، يوميات يوثقها 
املتظاهرون كتجارب اإن�سانية 

ي�سعب التعبري عنها.
قوة مفرطة جوبه بها 

املتظاهرون من قبل القوات 
االأمنية وامليلي�سيات، متمثلة 

با�ستخدام الر�سا�ض احلي 
والقنابل امل�سيلة للدموع 

واختطاف النا�سطني وقتل 
ال�سحافيني والتهديد املبا�سر 

ملن يدعم التظاهرات لوج�ستيًا 
الإجبارهم على ترك ال�ساحات، 

وت�سمم باالأكل، واآخرها ا�ستخدام 
قنابل ال�سيد، كلها م�ساهد 

اأ�سبحت ماألوفة لهذا احلراك 
ال�سعبي.

ال يكتمل ت�سجيل يوميات احلراك ال�سعبي من 
دون تدوين جت����ارب االختطاف للمتظاهرين، 
جتارب تبدو اأنها �سماء من �سدة ق�سوتها. وال 
ميكن التمييز بني حاالت االختطاف واالعتقال 
الت����ي يتعر�س له����ا املتظاهرون، فف����ي الغالب 
تكون اجلهات جمهولة وح����االت االعتقال تتم 

من دون اأوامر ق�س����ائية ما ي�س����ّعب على ذوي 
املختطف����ني معرف����ة م�س����ر اأبنائه����م واأماك����ن 
احتجازهم. واأ�س����ارت اإح�س����اءات مت تداولها 
عرب و�سائل التوا�س����ل االجتماعي اإىل اأن عدد 
املختطف����ني منذ اليوم االأول من اأكتوبر 2019 
بل����غ 79 بينهم اأربع فتيات، واأطلق �س����راح 22 

منه����م بينهم فت����اة واحدة، اأما اأع����داد املعتقلني 
فه����و 2800 اأطل����ق �س����راح معظمهم با�س����تثناء 

.38
اإطاقه����م  مت  الذي����ن  املختطف����ون  وي�س����رد 
ق�س�س����ًا موؤملة وظروفًا �س����عبة الأيام ق�س����وها 
خلف الق�س����بان، ويكفي اأن تت�س����فح ها�س����تاغ 

لينقلن����ا  "املتظاهرون_حتت_التعذي����ب"، 
اإىل ق�س�����س ي�سعب ت�س����ديقها للتعذيب الذي 
تعر�س����وا له، الكثرون منهم اكتفوا بال�سمت 
لعدم قدرتهم على ا�س����رجاع اأيام االختطاف، 
واخلوف من تهدي����د اجلهات املختطفة لهم يف 

حال البوح باأي معلومات.
وحاول املدونون جمع تفا�سيل َمن اأف�سح عن 
جتربته، ط����رق التعذيب ي�س����ردها مبرارة من 
عا�س تفا�س����يلها، وتتمثل بال�س����عق بالكهرباء 
اجلن�س����ي  واالعت����داء  بال�س����قف  والتعلي����ق 
والتهدي����د بقتل االأهل واالإجب����ار على التوقيع 

على اأوراق فارغة.
ويف ما يبدو اأن حملة االختطاف م�ستمرة �سد 
النا�س����طني، ويو�س����ح املركز العراقي لتوثيق 
جرائ����م احلرب اأن اجلهات الت����ي تقوم بعملية 
اأماك����ن املعتق����ات  اخلط����ف معروف����ة، ولك����ن 
غ����ر معلوم����ة، واإن كان����ت هن����اك ت�س����ريبات، 
فاجلماعات امل�سلحة وبع�س منت�سبي االأجهزة 
غالب����ًا م����ا تك����ون لديه����م رغب����ة يف احل�س����ول 
عل����ى مبلغ م����ايل كب����ر، فيقومون باالت�س����ال 
باأهايل ال�س����حايا للح�سول على مبلغ من املال 
لق����اء اإخباره����م ببع�����س املعلوم����ات. فاله����دف 
م�س����رك بينهما وهو ابتزاز اأهايل ال�س����حايا، 
كان����وا  �س����واء  املتظاهري����ن  ترهي����ب  وثاني����ًا 
مواطنني عاديني اأو نا�س����طني م����ن اأجل اإخماد 

التظاهرات.
وي�س����ر املركز العراقي لتوثيق جرائم احلرب 

اأن الغر�����س م����ن توثي����ق ح����االت االختط����اف 
واالعتقال التع�سفي والقتل خارج القانون هو 
م����ن اأجل متابعة اجلناة وتقدميهم اإىل املحاكم 

املحلية والدولية.
اأ�سلوب جديد ا�ستخدمته قوات مكافحة ال�سغب 
�سد املتظاهرين، وهو ا�ستخدم اأ�سلحة ال�سيد 
�س����د املتظاهرين، وهذه االأ�س����لحة املخ�س�سة 
لقت����ل الطي����ور واحليوان����ات، والت����ي تع����رف 
بالعامية )الك�س����رية(، حتتوي على �سظايا من 
املمك����ن اأن ت�س����يب اأكرث من �س����خ�س يف وقت 
واحد. ويو�س����ح عزت ريا�س، م�سوؤول �سعبة 
االإعام ف����رع بغداد يف جمعي����ة الهال االأحمر 
العراقي����ة، اأن املف����رزة الطبية الت����ي يعمل فيها 
تلقت حاالت مل�سابني ب�سبب ا�ستخدام اأ�سلحة 

ال�سيد.
ب�س����بب  �س����خ�س  مقت����ل  اإىل  ريا�����س  واأ�س����ار 
اأ�س����لحة ال�س����يد بعد تعر�س����ه اإىل )60 قطعة( 
م����ن املقذوفات الهوائية يف ج�س����مه واملعروفة 
بالعامية )بال�س����جم(، واأو�سح اأن هذا ال�ساح 
هو اأخطر من الر�س����ا�س احلي، كونه يعر�س 
اجل�سم الأكرث من اإ�سابة يف وقت واحد. واأفاد 
املرك����ز العراق����ي لتوثي����ق جرائ����م احل����رب يف 
بيان باأن ا�س����تخدام ه����ذه االأ�س����لحة يتعار�س 
مع ق����رار جمل�س النواب رق����م )5( لعام 2014 
عندم����ا ان�س����م الع����راق اإىل اتفاقي����ة حظ����ر اأو 
تقييد ا�س����تعمال اأ�س����لحة تقليدية معينة ميكن 

اعتبارها مفرطة ال�سرر اأو ع�سوائية االأثر.

ت��ه��دي��دات م�����ض��ت��م��رة مل��ن��ع ال��ت��واج��د ف�����ي ���ض��اح��ات االع��ت�����ض��ام
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 

رئي�س جمل�س الوزراء املكلف حممد توفيق عاوي، ا�ستعان 
بفريق ذباب الكروين قبل دخوله اإىل الق�سر اجلمهوري ، 
ح�سد ع�سرات االإعاميني واملحللني ال�سيا�سيني من الداخل 
واخل���ارج ،ليتف���وق عل���ى اأ�س���افه بدعم حكومت���ه املرتقبة 
بجي�س ن�س���ره على جبه���ات التوا�س���ل االجتماعي، مهمته 

االأ�سا�سية حرق البخور يف االأجواء كريهة الرائحة.
ع���اوي  �س���لم قي���ادة اجلي�س االلك���روين ملحلل �سيا�س���ي 
مقي���م يف لندن ، اأجاد دور امل���روج للحكومة اجلديدة  عرب 
ظهوره يف ف�س���ائيات ، تعمل  مببداأ تلميع �س���ور ومواقف 
ال�سخ�سيات والقوى ال�سيا�سية مقابل دفع االأموال بالعملة 

ال�سعبة.
قائ���د جي����س ع���اوي االلك���روين الق���ادم م���ن العا�س���مة 
الربيطاني���ة ، حت���رك عل���ى اإعامي���ني ونا�س���طني وحمللني 
�سيا�س���يني ،  كان���وا حت���ى وقت قري���ب ، يقاتل���ون بالنيابة 
عن م�س���وؤولني و�سخ�س���يات �سيا�س���ية ،وتقديرًا جلهودهم 
يف الق�س���اء على اخل�سوم ،ح�سلوا على اأو�سمة ال�سجاعة 
املخ�س�س���ة للذب���اب االلكروين. الدعم اللوج�س���تي لذباب 
ع���اوي االلك���روين ،  ت���ربع  بتوف���ره �سيا�س���ي  من فئة 
رجال االأعمال، رف�س �س���روط التحالف حممد احللبو�سي ، 
وا�سطف   مع اأ�سامة النجيفي   لي�سمن يف املرحلة املقبلة" 

دوره الوطني" يف طباعة مناهج وزارة الربية.
متثي���ل املكون���ات يف حكوم���ة ع���اوي ، اأحدث �س���رخًا يف 
البي���ت ال�س���يعي  ح���ني رف�س حتال���ف الفت���ح الدخول اىل 
جل�سة جمل�س النواب اخلمي�س املا�سي ليبعث بر�سالة  اىل 
زعيم �سيا�س���ي ،اأعلن موؤخرًا اأن جميع  روؤ�ساء   احلكومات 
املتعاقب���ة خرج���وا من معطفه. اأما البيت ال�س���ّني املنق�س���م 
على نف�س���ه فلجاأ اإىل خيار تعطيل الت�س���ويت على الكابينة 
الوزاري���ة ،منتظ���رًا ح�س���ته م���ن احلقائ���ب ،وم���د خطوط 
التوا�س���ل مع البي���ت الكردي لبلورة موق���ف موحد، يخدم 
م�سالح الطرفني ،ويعزز ح�سورهما يف احلكومة اجلديدة 

.
ارتدى عاوي موؤخرًا فانيلة عداء طفر املوانع يف م�س���مار 
مليء باملطبات ، قبل �س���ماع �س���فارة بداية ال�سباق ، اأعطى 
اأوام���ره لقادة جي�س���ه االلك���روين باإطاق حمل���ة موجهة 
ل�س���احات التظاهر لتغير قناعات املنتف�سني ،والتخلي عن 

�سعار رف�س عاوي.
�ساحات التظاهر متم�سكة برف�س عاوي، وهي على اإطاع 
كام���ل      بتح���ركات  ذباب���ه االلك���روين ، اأم���ا م���ن يحاول 
م�س���ادرة حق املنتف�س���ني يف ا�س���تعادة وطنهم ف�ستاحقه 

ف�سيحة من العيار الثقيل

ذباب عالوي االلكرتوين

بالمكشوف 

 متابعة االحتجاج 

 مازال����ت حم����ات اخلط����ف والت�س����فيات 
التظاه����رات  يف  لنا�س����طني  املمنهج����ة 
بالعراق م�س����تمرة منذ الرابع من ت�س����رين 
الث����اين املا�س����ي، ولع����ل اآخرها قب����ل اأيام 

قليلة.
كم����ا اأن ممار�س����ات الرهي����ب والتهوي����ل 
واملحام����ني  االإعامي����ني  عل����ى  وال�س����غط 
مل  التظاه����ر  �س����احات  يف  والنا�س����طني 

تتوقف.
ومنذ ان����دالع االحتجاجات قب����ل اأكرث من 
اأربعة اأ�س����هر مل تراجع وترة االغتياالت 
حتت اأجنحة الظام، "جزئيًا" اإال موؤخرًا، 
نتيج����ة ال�س����غط ال�س����عبي، ليح����ل حملها 
م�سل�س����ل اخلط����ف واالعتق����ال وتخوي����ف 
اإىل  منه����م  العدي����د  دف����ع  م����ا  النا�س����طني، 
اأربي����ل  وخا�س����ة  الع����راق  �س����مايل  م����دن 

وال�سليمانية.

فيديوهات مهينة
ع����ن تل����ك الق�س����ية التي �س����غلت �س����احات 
الع����راق، حتّدث نا�س����ط، رف�س االإف�س����اح 
عن ا�س����مه الأ�س����باب اأمنية، قائًا: "ال �س����ك 
اأن اخلط����ف �س����عب جدًا، الأن����ك اإىل جانب 
ال�س����رب والتعذيب، تهان ويتم ت�سويرك 
من قبل اخلاطفني واأنت عار متامًا، والحقًا 
يعمدون اإىل ا�ستخدام تلك املقاطع املهينة 
من اأجل ابتزازك وثنيك عن امل�س����اركة يف 

التظاهرات".
و�سهد العراق اأول عمليات اخلطف املمنهج 
يف الراب����ع من ت�س����رين الث����اين، وطاولت 
حينه����ا النا�س����طة، �س����با امله����داوي، التي 
اأطلق �س����راحها بعد نح����و 10 اأيام تقريبًا، 
لتبداأ بعد هذا التاريخ ق�س�����س مرعبة من 
اخلط����ف واالعتق����ال والتهدي����د ناهيك عن 
حلق الروؤو�س وال�س����رب املربح وال�س����ب 
وال�س����تم والتعذيب باالأ�س����اك الكهربائية 
وو�س����ع االإبر يف االأظافر لردع النا�سطني 
عن الو�س����ول اإىل ال�س����احات، اإ�سافة اإىل 
الطعن بال�س����كاكني كما ح�سل مع امل�سور 

احلربي اأحمد املهنا الذي ُقتل طعنًا .
اإىل ذلك، قالت النا�سطة املدنية واالعامية 
اإىل  نزل����ت  الت����ي  املر�س����ومي  اآي����ات 
�س����احة التحري����ر يف بغ����داد من����ذ انطاق 

التظاه����رات، اإنه����ا تعر�س����ت للكث����ر م����ن 
امل�س����ايقات والتهدي����دات وراأت و�س����معت 
عن عملي����ات اخلطف والقتل. واأ�س����افت: 
اأن����واع  "النا�س����طون يتعر�س����ون الأب�س����ع 
التعذيب ببنادق ال�س����يد املخ�س�سة ل�سيد 

احليوانات والطيور".
كما حتّدثت عن تعر�س����ها للمحاربة بلقمة 
عي�سها، ملجرد م�س����اركتها يف التظاهرات، 
قائل����ة: "عند انط����اق احلراك كن����ت اأعمل 
يف قناة حملية من �س����من احتاد االإذاعات 
االإ�س����امية املرتبطة باإي����ران، لكن مبجرد 
ان�سمامي ل�سبان بادي املطالبني بحقوقنا 
البديهي����ة وحما�س����بة الطبقة ال�سيا�س����ية، 
اأنه����ت تل����ك القن����اة خدماتي وُف�س����لت من 
العمل، كما اأنهت اإذاعة حملية عملها لنف�س 

ال�سبب، دون اإعطائي حقوقي."
ب����دوره، حت����ّدث "مثنى  ع����ن خطة خطف 
االأمني����ة  "االأجه����زة  تنفذه����ا  ممنهج����ة 
والف�س����ائل امل�س����لحة املوالية الإيران التي 

تتبع احل�سد ال�سعبي"، بح�سب تعبره.
بغ����داد  يف  تنف����ذ  اخلط����ة  تل����ك  اأن  وراأى 
واملحافظ����ات الو�س����طى واجلنوبي����ة عرب 
عملي����ات الرهيب والت�س����وير باأو�س����اع 
مهين����ة بهدف ترهي����ب النا�س����طني وحثهم 

على ترك �ساحات التظاهر.
اإىل ذل����ك، قال����ت النا�س����طة العراقية، نورا   
اإنها اأطلقت مع جمموعة من الفتيات حملة 
حل����ث العراقيات عل����ى الوقوف بوجه تلك 
التهديدات والطعن بال�سرف وال�سب على 
مواق����ع التوا�س����ل االجتماع����ي والذه����اب 

للق�ساء ورد االعتبار.
وعن التهديدات التي تعر�ست لها، اأ�سارت 
القي�س����ي اإىل حمل����ة م�س����يئة طاولتها على 
مواقع التوا�س����ل، حيث ن�س����رت �س����ورها 
م����ع تعليق����ات بذيئة، وطعنت يف �س����رفها، 

كما تلقت تهديدات بالقتل.
من جهت����ه، حمل النا�س����ط �س����جاد الكعبي 
احلكومة العراقية م�سوؤولية عدم التحقيق 

بجدي����ة يف مل����ف اخلط����ف، اأو توقيف اأي 
متهم، مت�س����ائًا: "ملاذا مل تف�سح احلكومة 
ع����ن اجله����ات املتورط����ة، وه����ل ه����ي على 

ارتباط مبيلي�سيات موالية".
وتابع: كيف مل تتو�س����ل احلكومة اإىل اأي 
خيط وهن����اك كامرات وثق����ت العديد من 
ح����االت اخلطف هذه، منها خطف املحامي 
علي جا�سب الهليجي يف حمافظة مي�سان 
من قبل امراأة ا�ستدرجته، فخطفه ملثمون 
م�سلحون كانوا يركبون �سيارتني �سوداء 

اللون.
ُي�س����ار اإىل اأن عل����ي جا�س����ب الهليج����ي هو 
نا�س����ط �سيا�س����ي وحم����ام اختف����ى من����ذ 8 
ت�سرين االأول، وال يزال م�سره جمهواًل، 

بح�سب بيان، نقابة املحامني العراقيني .
ب����دوره، حت����دث النا�س����ط العراق ح�س����ن 
الكن����اين عن جتربت����ه، قائ����ًا: "يف اإحدى 
التظاهرات، الحقتني جمموعة من املنتمني 
للتيار ال�س����دري اإىل اأن و�سلت اإىل مطعم 

يف �س����احة الوثبة، حيث اختب����اأت، ثم قام 
�س����احب املطعم باإخراجي من باب خلفي، 

حيث هربت بعيدًا من اخلاطفني".
اأمام حاالت اخلطف املتكررة هذه، تعهدت 
احلكومة مرارًا مباحقة امل�سوؤولني، دون 
نتائج، مكتفية بالتحدث عن "طرف ثالث"، 
يف حني يتم�سك عدد من النا�سطني باتهام 
م�سلحني وملثمني من الف�سائل املقربة من 
اإي����ران بالوق����وف وراء عملي����ات الرويع 

والرهيب هذه وتكميم االأفواه.
اإىل ذل����ك، يواجه نا�س����طون و�س����حافيون 
ومدونون عراقيون حم����ات ممنهجة من 
�س����فحات ممولة من االأحزاب، ف�س����ًا عن 
�س����يل من االتهامات بالعمل لدول اإقليمية، 
ولل�س����فارة االأمركية كما ت�سلهم ع�سرات 
التهديدات يوميًا من خال ح�س����ابات على 
االإنرنت جمهولة الهوية، ي�ستبه بارتباط 

اأ�سحابها بف�سائل مدعومة من اإيران.
اأم����ام عجز احلكومة واجلهات املعنية  ، ال 

ينفك امللثمون يفتكون بالنا�سطني.
وال يزال النا�سطون يتم�سكون مبطالبهم، 

راف�سني امل�ساومة اأو الراجع.
 يف ح����ني يقبع "امللثم" اآمنًا يف كنف حزب 
الذي �سعى جاهدًا اإىل ب�سط �سلطته وظله 

على �ساحات التظاهر.
ويف هذا ال�سياق، اعترب املحلل ال�سيا�سي 
يف  الها�س����مي،  ه�س����ام  وال�س����راتيجي، 
تعليقات �س����ابقة اأن امللثم يعمل على ب�سط 
�س����يطرة االأحزاب الفا�س����دة على �س����احات 
يف  اإمكانياته����ا  وا�س����تعرا�س  التظاه����ر، 
القن�����س خافًا للقان����ون يف حتد للمجتمع 
وال�س����لمية، معت����ربًا اأن العن����ف لدى امللثم 
حتول اإىل م�س����در لك�س����ب الوالء احلزبي 
والدين����ي، حيث ترتب����ط ترقياتهم االأمنية 

با�ستمرار العنف �سد املعار�سني.
يذك����ر اأن 79 حال����ة اختط����اف �س����جلت يف 
الع����راق من����ذ انط����اق االحتجاج����ات يف 
اأكتوبر/ت�س����رين االأول املا�س����ي، واأطِل����ق 
�سراح 22 فقط من املختطفني، بينهم فتاة 
واحدة، بح�س����ب اآخر اإح�س����اء ملفو�س����ية 

حقوق االإن�سان العراقية.
يف حني ُقتل اأكرث من 600  �سخ�س  بينهم 
17 منت�س����بًا اأمنيًا  واأ�س����يب م����ا يقارب ال� 
30 األفًا اآخرين، خ����ال اأعمال العنف التي 

رافقت تلك االحتجاجات ال�سعبية.

 كرم �سعدي
 

االأ�س���باب التي دفعت ال�س���باب العراقيني 
للن���زول اإىل ال�س���ارع ه���ي نف�س���ها الت���ي 
دفعته���م اإىل اأن ي�س���روا اأك���رث اهتمام���ًا 
بال�ساأن ال�سيا�س���ي. هدفهم اليوم حتقيق 
مطالبه���م والن�س���ال م���ن اأج���ل حقوقهم، 

لكنهم مل يكونوا كذلك اأظهرت التظاهرات 
التي ي�سهدها العراق منذ اأكتوبر/ ت�سرين 
االأّول املا�س���ي اهتمام���ًا بال�سيا�س���ة لدى 
ال�س���باب واملراهق���ني. و�س���اروا معنيني 
اأكرث مبتابعة ال�س���وؤون ال�سيا�سية ملعرفة 
التوجهات ال�سيا�س���ية واحلزبي���ة، االأمر 
ال���ذي مل يك���ن يثر اهتماماته���م من قبل. 
هذا ما يقوله اأهايل �سبان ومراهقني كان 

اأبناوؤهم يهتمون مبتابعة �س���وؤون اأخرى 
بعي���دًا عن ال�سيا�س���ة، كالفرق الريا�س���ية 
واالن�س���غال  االأغني���ات  اإىل  واال�س���تماع 
باالألع���اب االإلكروني���ة ومتابع���ة مواقع 

التوا�سل االجتماعي.
ه���ذا التحول جع���ل االأهل اأك���رث اهتمامًا 
مبتابع���ة تفا�س���يل دقيق���ة تتعلق ب�س���ر 
التظاه���رات والتع���رف عل���ى م���ا يطرحه 

املتبادل���ة  الفع���ل  وردود  املتظاه���رون 
بينه���م وب���ني اجله���ات ال�سيا�س���ية، كم���ا 
يوؤك���د البع�س ل�"االحتج���اج"، من بينهم 
�س���ليمان ال�س���عيدي. ويق���ول اإّن���ه �س���ار 
اآراء املتظاهري���ن، ويتاب���ع  ي�س���تمع اإىل 
ح�س���ابات البع�س على و�سائل التوا�سل 
االجتماعي، ليفهم التحول الذي طراأ على 

اأبنائه وبناته.

ويو�س���ح اأن ولدي���ه )20 و13 عام���ًا(، 
وبنات���ه الث���اث )18 و17 و15 عامًا(، 
"ال  �سيا�س���ية  بثقاف���ة  يتمتع���ون  بات���وا 
ميكن جتاهلها، كم���ا اأنها تثر اإعجابي"، 
موؤكدًا اأنه اأ�س���بح يحر�س كثرًا على اأن 
ي�س���تمع اإليهم ويحاورهم يف املوا�س���يع 
ال�سيا�س���ية الت���ي تطراأ على ال�س���احة يف 
الب���اد. ويق���ول: "مل يكن لديه���م اهتمام 
بال�سيا�س���ة قبل ثورة ت�سرين )تظاهرات 
اأكتوبر/ ت�س���رين االأول املا�س���ي(. وكان 
متابع���ة  عل���ى  ين�س���ب  اأوالدي  اهتم���ام 
مباري���ات ك���رة القدم، وكانوا متع�س���بني 
لفرق ريا�سية عاملية، علمًا اأن جل اهتمام 
بناتي كان متابعة االأزياء وامل�ساهر على 

و�سائل التوا�سل االجتماعي".
ي�س���ار اإىل اأنه كان للتظاهرات امل�س���تمرة 
منذ اأكرث من اأربعة اأ�س���هر تاأثر كبر يف 
ال�س���ارع العراقي، ف�س���ًا ع���ن تاأثراتها 
الكبرة على الواقع ال�سيا�سي واحلكومة 
يف الباد. فقد اأج���رب املتظاهرون رئي�س 
ال���وزراء ال�س���ابق عادل عب���د املهدي على 
تق���دمي ا�س���تقالته، كما مل تنج���ح القوات 
االأمنية يف اإنه���اء التظاهرات على الرغم 
م���ن اعتم���اد القمع ب�س���كل غر م�س���بوق 
من خال ا�س���تخدام الر�سا�س احلي، ما 
ت�س���بب يف مقتل اأكرث من 650 متظاهرًا 

واإ�سابة نحو 26 األفًا اآخرين.
وك�س���ب املتظاه���رون ب�س���مودهم الراأي 
الع���ام املحل���ي والعرب���ي والعاملي، وكان 
مل�ساركة الفتيات ب�س���كل فاعل وتقدميهن 
الدع���م اخلدمات���ي والطبي اأث���ر كبر يف 

ك�س���ب تعاط���ف حمل���ي ت�س���بب يف زيادة 
زخ���م التظاهرات ودعمها. ويقول جنيب 
اإن���ه ي�س���مت لف���رة طويل���ة  الوا�س���طي 
وه���و ي�س���تمع اإىل حديث ابنت���ه الطالبة 
اجلامعي���ة التي توا�س���ل م�س���اركتها يف 
التظاه���رات، وقد تعر�س���ت اأكرث من مرة 
لاإغماء ب�س���بب تن�س���قها الغازات امل�سيلة 
للدموع التي تطلقه���ا القوات االأمنية يف 

حماولة لقمع التظاهرات.
ويق����ول جنيب اإنه ما زال يعي�س �س����دمة 
ب�س����بب تغّر طريقة تفك����ر ابنته وطرح 
اآرائه����ا وانتقاداته����ا للعملية ال�سيا�س����ية 
يف الب����اد، م�س����يفًا اأنه����ا "تتح����دث ع����ن 
املقاع����د  توزي����ع  وطريق����ة  االنتخاب����ات 
النيابية التي تعتمدها الكتل ال�سيا�س����ية 
الأ�س����وات  �س����رقة  تعت����ربه  ب�س����كل 
العراقي����ني، وتبه����رين مبعلومات غزيرة 
حول االأح����زاب احلاكمة وال�سخ�س����يات 
ال�سيا�س����ية التي تدير الباد والتدخات 

اخلارجية يف ال�ساأن الداخلي".
يتابع: "لي�س هذا فق����ط، بل اإنها تتحدث 
ق�س����رة  وخط����ط  علمي����ة  حل����ول  ع����ن 
امل����دى واأخ����رى بعي����دة امل����دى للنهو�س 
بالباد، وت�ست�س����هد بنظريات اقت�سادية 
اأجان����ب  �سيا�س����يني  واآراء  و�سيا�س����ية 
وكتاب وحمللني". وي�س����األ: "اأنا املتابع 
اجليد لل�ساأن ال�سيا�سي املحلي واالإقليمي 
والدويل ال اأ�ستطيع يف كثر من االأحيان 
جماراة ابنتي الت����ي ما زالت يف املرحلة 
الثانية من الدرا�س����ة اجلامعية، ومل تكن 
من قبل تهتم بال�سيا�س����ة بل تنزعج منها، 

وكانت جل اهتماماتها تن�سب يف متابعة 
امل�سل�سات عرب ال�سا�سات الف�سائية".

تغ����ّر  ع����ن  فق����ط  االآب����اء  يتح����دث  وال 
يعتربون����ه اإيجابي����ًا يف �س����لوك اأبنائهم، 
وق����د اأ�س����بحوا اأك����رث اهتمامًا ب�س����وؤون 
وطنه����م. تقول ابت�س����ام الفرات����ي، وهي 
موظفة يف وزارة الربية والتعليم، اإنها 
تتوج����ه با�س����تمرار اإىل �س����احة التظاهر 
الأن اأبناءه����ا واأبناء اأقربائها ي�س����اركون 

يف هذه التظاهرات.
وبناتن����ا  اأبنائن����ا  "اهتم����ام  ت�س����يف: 
بالتظاهرات وم�س����اركتهم فيها وحديثهم 
الواق����ع  ح����ول  امل�س����تمرة  ونقا�س����اتهم 
ال�سيا�س����ي اأثر كث����رًا فين����ا. اأحتدث عن 
اأقاربي وجراين اأي�س����ًا. بالن�س����بة اإيل، 
مل اأكن من املهتمني بال�سيا�س����ة، بل اإنني 
مل اأ�س����ارك يف االنتخابات التي جرت يف 
الب����اد. لكنن����ي الي����وم، وب�س����بب اأبنائي 
ال�سغار )16 و15 و13 عامًا(، اأ�سبحت 
اأطلع عل����ى الواقع ال�سيا�س����ي". وتقول: 
"املث����ر للده�س����ة اأن ول����دي وابنتاي مل 
يكن لديه����م اهتمامات �سيا�س����ية اأي�س����ًا. 
كان جل ما ي�س����تحوذ عل����ى اهتمامهم هو 
اأو  االألع����اب االإلكروني����ة ع����رب الهات����ف 

جهاز الكمبيوتر".
ويذكر اأن "ال�سباب الذين مل ي�سهدوا على 
 ،)2009  � فرة احل���رب الطائفية )2005 
مل يعد يقنعهم اخلطاب الطائفي وعمليات 
التخوي���ف ب���ني خمتل���ف الطوائف، حني 
ي���رون اأحزاب ال�س���لطة غارقة بف�س���ادها 

فيما البلد غارق يف الفقر".

ال�ضيا�ضي ال�����ض��اأن  ي��ت��اب��ع��ون  االح��ت��ج��اج��ات  ���ض��ب��اب 

نا�ضطون يروون اأ�ضاليب التعذيب وفيديوهات مهينة  
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عد�سة: حممود روؤوف

 فار�ض كمال نظمي 

ال اأظن اأن ثمة فرق جوهري بني منح الثقة الربملانية 
غدًا للكابينة الوزارية املقرحة وبني عدم منحها اأو 
اأي احتمال ت�س���ويفي اآخر، اإذا اأخذنا باحل�س���بان اأن 
رئي�س الوزراء املكلف ميثل حلظة �سيا�س���ية هامية 
منف�سمة عن القدمي واجلديد معًا �سواء حظى بالثقة 

اأم باخلذالن.
ه���ي حلظ���ة بله���اء ح���د اله�سا�س���ة، تت�س���ل بع���وامل 
اال�س���تخارة الغيبي���ة الت���ي ج���اءت ب���ه، اأك���رث منه���ا 
ات�س���ااًل بري���اح الواقع ال�سيا�س���ي التي ته���ب بعيدًا 
عن �سفينة ال�س���لطة املثقوبة. اإنه يقف وحيدًا خارج 
الزمن ال�سيا�سي ميار�س االإنكار والتلهية والتمني، 
اإذ ال يري���د االإقرار اأن تخل���ي الداعمني له – حتى اإذا 

نال "الثقة"- �سيكون اأ�سرع من تخليهم عن �سلفه.
اإن املح�س���لة اال�س���تقرائية لعقم العاقة بني ال�سلطة 
واجلمه���ور توؤكد اأن ال�س���لطة ب�س���قيها الدولتي وما 
دون الدولت���ي، تبدو عاج���زة حلد االآن – مع عاوي 
اأو غ���ره- ع���ن اإيج���اد خمرج د�س���توري و�سيا�س���ي 
متما�س���ك لتنظيم عملية التحول ال�سلمي والعقاين 
من العملية ال�سيا�س���ية القائمة على التفتيت االإثنو- 
طائفي اإىل عملية �سيا�س���ية تراع���ي مبادئ املواطنة 

والعدالة واحلكم الر�سيد.
كما اإن طاقة احلراك االحتجاجي امل�س���تميتة الإجناز 
التغير ال�سيا�سي اجلذري تبدو مفتقرة يف اللحظة 
احلالية اإىل تنظيم �سيا�سي قيادي اأو جبهة �سيا�سية 
بروؤي���ة موح���دة وهوية ُمنَج���زة ت�س���تند اإىل قاعدة 
اجتماعي���ة كف���وءة ذات مهارات اإداري���ة وفنية متهد 
الطريق نحو اإجناز التغير املرجتى �سواء انتخابيًا 

اأو راديكاليًا.
اأم���ام ه���ذا العج���ز ال�س���لطوي واالفتق���ار ال�س���عبي، 
يب���دو – دون جزم- كما ل���و اأن اخليار االآخر االأكرث 
ترجيح���ًا، اأن مي���ّر ه���ذا الفعل االحتجاج���ي – الذي 
تعي���د  ا�س���تحالة معق���دة  ب���اأدوار  �س���رعيته-  اأعل���ن 
اإنتاجه يف مراحل قادمة ب�س���يغ تنظيمية ذات اإطار 
اأيديولوج���ي منهج���ي، غالبًا م���ا �س���يكون راديكاليًا 
متطرفًا ما دامت احتماالت االإ�س���اح غائبة كليًا عن 
اإرادة النظام ال�سيا�س���ي الغارق يف عجزه الوظيفي 

وموته ال�سريري.
وعنده���ا ق���د يتجه احل���دث اإىل ف���راغ د�س���توري اأو 
ثوري غ���ر حمدد املع���امل، ما ي���وؤدي اإىل ا�س���تهاك 
الزمن على نحو مت�س���ارع من الروزنامة ال�سيا�سية، 
فيعّج���ل بدف���ع املواجهة عنفي���ًا نحو نهاي���ات مريرة 
�س���ائلة و�س���ائبة ق���د ال ي�س���تطيع اأي ط���رف التّحكم 

بها..!

ماذا �ضيعني منح الثقة 
اأو حجبها غدًا..؟!

زيد �سامل

اإ�س���ابات  ت�س���جيل  م���ع  بالراف���ق 
بفرو�س كورونا اجلدي���د يف العراق، 
اأطل���ق املحتج���ون االأ�س���بوع املا�س���ي، 
وتوعوي���ة  اإر�س���ادية  اإعامي���ة  حمل���ة 
و�س���ع  اإىل  ودع���وا  بخ�سو�س���ه، 
الكمامات، وااللت���زام بتعليمات وزارة 
ال�سحة، عرب ا�ستخدام املطهرات وعدم 
االحت���كاك م���ع الغرب���اء، والتقلي���ل من 
العن���اق والقبات، وهي ع���ادة عراقية 

للرحيب.
احلملة انطلقت بو�س���م "اإلب�س كمامة" 
وته���دف اإىل من���ع انت�س���ار الفرو����س 
ب���ني العراقي���ني عموم���ًا، واملتظاهرين 
خ�سو�س���ًا. ياأتي هذا يف ظل ا�ستمرار 
ع���ن  العراقي���ة  امل�ست�س���فيات  اإع���ان 
امل�س���تبه  احل���االت  ع�س���رات  ا�س���تقبال 
واأعلن���ت  بالفرو����س.  باإ�س���ابتها 
مديري���ة الدف���اع امل���دين يف العا�س���مة 
املبا�س���رة  املا�س���ية،  اجلمع���ة  بغ���داد، 
بتطه���ر وتعقيم جدران طوابق املطعم 
الرك���ي، اأو ما يطلق علي���ه "جبل اأحد 
التحري���ر،  �س���احة  يف  املتظاهري���ن" 
للوقاية من احتماالت تف�س���يه. وذكرت 
املديرية يف بي���ان اأّن "هذا العمل ياأتي 
�سمن �سل�سلة اأعمال با�سرت فيها مديرية 
الدفاع امل���دين لتطهر جدران وباحات 
املراق���د واالأ�س���واق التجارية واملوالت 

واجلامع���ات والكلي���ات وامل�س���اجد يف 
الت���ي  خ�سو�س���ًا  املحافظ���ات،  عم���وم 

�سجلت حاالت اإ�سابة".

من جهته، راأى زعيم التيار ال�س���دري، 
اأّن التجمع���ات مث���ل  مقت���دى ال�س���در، 
التظاه���رات واالعت�س���امات تزي���د من 

انت�سار الفرو�س. جاء ذلك يف تغريدة 
لل�سدر على موقع "توير" قال فيها اإّن 
"التجمعات الدينية ك�سلوات اجلماعة 

واجلمعة والزيارات وما �س���اكلها تزيد 
من ال�س���رر ال�سحي، كما اأّن التجمعات 
واالعت�س���امات  كالتظاهرات  االأخ���رى 

واملاعب واالأ�س����واق املكتظ����ة تزيد من 
املر�����س املتف�س����ي الذي يكاد اأن ي�س����نف 

وباء".
يف ال�س����ياق، يقول املتظاهر والنا�س����ط   
"املتظاهري����ن  اإّن  حمي����د    م�س����طفى 
اتفق����وا م����ن خ����ال اجتماعاته����م داخ����ل 
خيم االعت�س����امات يف �س����احة التحرير، 
عل����ى اأهمي����ة االعتم����اد عل����ى اإج����راءات 
الوقاية من الفرو�س، كونه بات خطرًا 
ُيه����دد الع����راق والعامل اأجمع". يو�س����ح 
اأّن "التربع����ات للمتظاهري����ن م�س����تمرة 
م����ن قب����ل التجار ورج����ال االأعم����ال، من 
الكمام����ات واملطهرات، من اأجل �س����مان 
�سامتهم. وحتى االآن مل ت�سهد ال�ساحات 
الت����ي  املخ����اوف  ب�س����بب  ان�س����حاب  اأّي 
تبثها و�س����ائل االإعام". ويلف����ت اإىل اأّن 
ف�سلت  التي  ال�سيا�سية  اجلهات  "بع�س 
اإنه����اء االحتجاج����ات  اأو  ال�س����يطرة  يف 
بالقوة، ت�س����تغل فرو�س كورونا لن�سر 
الرعب واخلوف بني �سفوف املحتجني 
باعتبارهم مهددين باالإ�سابة". ي�سر اإىل 
اأّن "ه����ذه الطريقة تدل على اإفا�س هذه 
اجلهات ال�سيا�س����ية، واتف����ق املحتجون 
على اال�ستمرار باحتجاجاتهم الراف�سة 
للت�س����كيلة الوزاري����ة الت����ي يعم����ل عل����ى 
حتقيقه����ا رئي�س ال����وزراء املكلف حممد 
توفيق عاوي، وبقي����ة املطالب التي ما 
زالت ثابتة منذ االأول من ت�س����رين االأول 

املا�سي".

م���ن جهته، يوؤكد النا�س���ط من حمافظة 
ذي ق���ار، ع���اء الركاب���ي، اأّن "االإجراء 
احلكوم���ي ال�س���حيح، لي����س بتعطي���ل 
اجلامعات واإغاق االأ�سواق وال بن�سر 
�س���ائعات من قبيل اأّن التظاهرات قرب 
املنطق���ة اخل�س���راء ببغ���داد، ميكن اأن 
ت�س���هم يف نقل املر�س، فهذا ا�س���تخدام 
وتفكي���ك  ال�س���عب  لروي���ع  رخي����س 
التظاهرات". يو�س���ح اأّن "املتظاهرين 
ي�س���تخدمون اإج���راءات ب�س���يطة مث���ل 
و�س���ع الكمامة واملناديل الورقية على 
االأنف والفم وتعقيم اليدين با�ستمرار 

مع جتنب امل�سافحة".
يف ال�س���ياق، اأكد املتحدث با�سم وزارة 
ال�س���حة   �س���يف البدر، ت�س���جيل حالة 
اإ�س���ابة جدي���دة بفرو����س كورونا يف 
كرك���وك لرج���ل يبل���غ م���ن العم���ر 51 
عام���ًا كان قد عاد للع���راق من اإيران يف 
وقت �س���ابق، م�س���يفًا يف بيان: "متت 
متابعته من قبل مفارز وزارة ال�س���حة 
واأخذت العّينات منه الإجراء الفحو�س 
املخربية املطلوبة بع���د احلجر عليه". 
تاب���ع: "تب���ني اأّن نتيج���ة الفحو�س���ات 
يف  حالي���ًا  وه���و  موجب���ة  املخربي���ة 
ملتابع���ة  اخلا�س���ة  امل�ست�س���فيات  اأح���د 
و�س���عه ال�س���حي"، م�س���رًا اإىل اتخاذ 
للتعام���ل  كاف���ة  املطلوب���ة  االإج���راءات 
م���ع احلالة بح�س���ب اللوائح ال�س���حية 

العاملية.

  �سنار ح�سن
 

اعتق���ل   ، االأول  ت�س���رين  مطل���ع  من���ذ 
مئ���ات االأ�س���خا�س عل���ى خلفي���ة �س���لتهم 
باالحتجاجات اأو امل�س���اركة فيها والدعوة 
اإليه���ا، وف���ق بيانات ر�س���مية، وقد تعر�س 
اأو  "التعذي���ب"،  اأو  لل�س���غط  غالبيته���م 
ا�س���طروا اإىل التوقيع على تعهدات بعدم 

امل�ساركة يف التظاهرات.
من بني اأولئك املعتقلني غيث الهيتي، وهو 
نا�س���ط من حمافظة االأنبار، حيث داهمت 
منزله ق���وة اأمني���ة اإثر تدوني���ة كتبها عرب 
ح�سابه يف في�سبوك، دعا من خالها �سبان 

حمافظته اإىل امل�ساركة يف االحتجاجات.
يق���ول الهيتي، الذي �س���ارك يف تظاهرات 
�س���ابقة، اإن "االحتجاج���ات اأم���ر البد منه 
لت�سحيح م�سار العملية ال�سيا�سية والدفع 

نح���و الق�س���اء عل���ى الف�س���اد"، موؤك���دًا اأن 
"الثقة باحلركة ال�سبابية الراهنة وقدرتها 
عل���ى التاأث���ر والتغير دفع���ه اإىل الدعوة 

اإىل امل�ساركة فيها".
يدرك الهيتي، "الو�س���ع االأمني احل�سا�س 
الت���ي متر به حمافظته"، على حد تعبره، 
مو�س���حًا اأن الدع���وة كان���ت موجه���ة اإىل 
�س���بان املحافظة للم�س���اركة يف تظاهرات 
العا�سمة بغداد، ومل تكن تنطوي على اأي 

خمالفة قانونية.
اعتق���ل ال�س���اب االأنب���اري منت�س���ف �س���هر 
ت�س���رين االأول، عل���ى ي���د قوة م���ن مديرية 
اال�س���تخبارات ومكافح���ة االإره���اب، دون 
اأمر ق�س���ائي، وفق م���ا يوؤكد، م�س���رًا اإىل 
اأن "القوة نقلته اإىل مديرية اال�ستخبارات 
يف مدينة الرمادي، مركز حمافظة االأنبار 
)110 كم غ���رب بغداد(، قب���ل اأن حتتجزه 

يف  العام���ة  اال�س���تخبارات  مديري���ة  يف 
املحافظة".

واج���ه النا�س���ط جملة م���ن االتهام���ات من 
بينها االنتماء اإىل تنظيم "داع�س" وحزب 
البعث والتحري�س �س���د الدولة، وتعر�س 
ل���� "التعذي���ب" عل���ى م���دى اأي���ام، دون اأن 
يتمك���ن م���ن االت�س���ال باأ�س���رته اأو تعي���ني 

حمام للدفاع عنه.
يق���ول الهيت���ي "وجه���وا يل الكث���ر م���ن 
منطقي���ة.  غ���ر  كان���ت  والته���م،  االأ�س���ئلة 
وق���د  و�س���ربوين  ي���دّي  م���ن  علق���وين 
�س���وروا كل ذل���ك، ثم منعوا عن���ي الطعام 
واحتجزوين مع معتقلني م�سابني مبر�س 

ال�سل الرئوي".
وي�س���يف، "كان���ت االأيام مت���ر ثقيلة جدًا، 
اقتادوين يومًا اإىل غرفة حتت االأر�س، ثم 
بداأوا حفلة تعذيب انتهت باإلقائي يف اأحد 

احلمامات القذرة".
كان الهيتي �س���اهدًا عل���ى "عمليات تعذيب 
تعر�س لها مراهقون وكبار �سن "، والذين 
تتعل���ق ته���م اأغلبه���م ب�"االإره���اب"، داخل 
مرك���ز االعتقال. يقول النا�س���ط االأنباري، 
اإن "رج���ًا كب���رًا يف ال�س���ن ت���ويف حتت 
التعذيب، ومل ت�س���لم جثته اإىل ذويه حتى 

االآن".
"كب���رًا"  �سيا�س���يًا  الهيت���ي،  غي���ث  يته���م 
باإ�سدار اأمر اعتقاله، بعد انتقادات وجهها 
"احل���راك  اأن  يوؤك���د  فيم���ا  اإلي���ه،  الهيت���ي 
االحتجاج���ي ل���ن يتوق���ف عل���ى الرغم من 
عملي���ات القت���ل والتعذي���ب واالختط���اف، 
بل وحتى اإن اأغلقت �س���احات االعت�س���ام، 
حي���ث حت���ول احل���راك اإىل وعي �س���يقود 
يف النهاية اإىل طرد الفا�س���دين وت�سحيح 

م�سار الباد".

وحتدثنا  اإىل �سبان اآخرين قا�سوا جتربة 
االعتقال الأ�سباب تتعلق باالحتجاجات.

يق���ول اأحده���م م�س���رًطا عدم ذكر ا�س���مه، 
اإن "الته���م التي وجه���ت اإلينا كانت ملفقة، 
لكننا ا�س���طررنا اإىل االع���راف بها حتت 

التعذيب".
فيما يق���ول )ح. ك(، وه���و متظاهر اعتقل 
لعدة اأي���ام يف بغداد، اإن "القا�س���ي رف�س 
اال�س���تماع اإليه بع���د اأن ق�س���ى اأيامًا حتت 
التعذي���ب، بل واأجربه عل���ى توقيع اأوراق 
مل يطلع عل���ى حمتواها، قبل اأن يفرج عنه 

بكفالة مالية".
وم���ا ت���زال مراك���ز االحتج���از يف بغ���داد 
وعدد من املحافظات ت�س���م الع�س���رات من 
املعتقلني الأ�س���باب تتعل���ق باالحتجاجات، 
وف���ق �س���هادات ع���دد م���ن ال�س���بان الذي���ن 

تعر�سوا لاعتقال.

ق�ضة نا�ضط تعّر�ض لالعتقال في االأنبار: اقتادوني اإلى ال�ضرداب.. 
وبداأت الحفلة!

اإجراءات وقائية من فيرو�ض كورونا في �ضاحات االحتجاج
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ف���ي اإط���ار التعاطي م���ع ال�س���اأن العام، تكت�س���ف اأنك 
تق�س���ي اأغل���ب وقت���ك بتو�س���يح الوا�س���ح، و�س���رح 
المع���روف، حت���ى اختل���ف العراقي���ون بالبديهّيات، 
دون الو�س���ول اإلى مع�سلٍة اأ�س���ًا ليختلفوا ب�ساأنها، 
فكّل ق�س���يٍة عماقة كفيلة باأن ُتخت�سر ب�ساأن �سغير، 
هام�س���ّي، ورّبما تافه، ُيلهي الجميع عن المو�س���وع 

الفعلّي الكبير.
ولع���ّل م���ن اأب���رز م���ا حدث، ه���و اإ�س���اعة مو�س���وعة 
"مزدوجْي الجن�س���ية"، وهي مو�س���وعة لم تنطفئ 
من���ذ مّدة طويلة، ُيلّوح فيها �س���د َمن يحمل جن�س���يًة 

اأخرى، اأّيًا كان، ووفق اأّي منهٍج �سار في حياته.
وال يت���م اال�س���تغراب به���ذه الطريق���ة م���ن الكنديين 
مث���ًا تج���اه بع�س اأف���راد �س���عبهم، واإنما م���ن بلٍد ما 
زال يح�س���ُل على مرتبة ثاني اأ�س���واأ جواز �س���فر في 
العالم، بعد االأفغانّي، الذي من الموؤكد اأنه �س���يتنف�س 
ويتجاوزن���ا بعد عودة المياه بين الواليات المتحدة 
وتنظي���م طالبان االإرهابي! فالج���واز الذي ال ُيدخلَُك 
اإاّل لبل���داٍن مج���اورٍة ومح���دودة، ويق���وم بو�س���مك 
بال�س���بهة حتى اإن كان دبلوما�س���يًا، يجب اأن ُيقّد�س، 

واأن ال ُيح�سل على جواز �سواه للتنّقل!
ولي����س ه���ذا فح�س���ب، ب���ل اأّن الُمحا�َس���بين يقف���ون 
زم���ن  م���ع  خ�سو�س���ًا  رجع���ّي،  باأث���ر  للمحا�س���بة 
المعار�س���ة، الذي كانت فيه كل �سفارة عراقية عبارة 
عن بوؤرة اغتياالت وم�س���ايقات للمعار�سين، وهكذا 
ت���ّم اختزال الم���رء بج���وازه، والمتظاه���ر بطلب اأن 
ال يتول���ى �سيا�س���ّي مزدوُج الجن�س���ية من�س���بًا داخل 

العراق! 
الثاني���ة،  الجن�س���ّية  وال  الج���واز،  لي�س���ت  الق�س���ية 
االأم���ر متعل���ق ب���ذات ال�سيا�س���ّي، وطريقت���ه ب���اإدارة 
الو�س���ع، ولعّلن���ا نعرف اأن �س���رطانات عدي���دة تفتُك 
بالع���راق وهي ال تمتلُك �س���وى الجن�س���ية العراقية، 
واأن م�س���وؤولين فا�س���دين كبارًا ال يمتلكون �س���واها، 
لكنهم ق�س���موا الميارات وهربوا ال���ى خارج الباد، 
فما عاد التنّقل �س���عبًا، مع وجود مليارات، و�سارت 
تركي���ا ولبن���ان والخلي���ج وبل���دان اأوروبا ال�س���رقية 
مرتع���ًا لكثيٍر من الفا�س���دين، الذي���ن ال يحتاجون اإاّل 
لجوازهم العراقي، ور�س���يد كبير للو�سول اإلى ذلك 

البلد والعي�س با�سترخاء فيه! 
اإن هذه الم�سكلة هي ا�ستمرار لعقدة عراقيي الداخل 
والخارج، التي مار�س���ها �سحايا �سّدام �سد بع�سهم، 
وان�سحبت على نواٍح حياتّية كبيرة، لعّل من اأبرزها 
حتى الجانب االأدبي، وال�سيا�س���ي، رغم اأن الطرفين 
كانا يعانيان، رغم اتهام بع�س���هما، هناك من قبيحي 
الوج���وه والقل���وب من اتهم���وا الباقين ف���ي العراق 
باأنهم كانوا �سداميين، وهناك َمن يتهم من اقُتلَع من 
ب���اده وتم رمُيُه على الح���دود، اأو هرب بجلده، باأنه 

كان متنعمًا بخير الغرب الكافر وال�سرق الموؤمن! 
اإن ه���ذه العقدة، �س���ُتبعد كثي���رًا من االخت�سا�س���ات 
والخبرات التي يحتاجها هذا البلُد المبتلى، فانحدار 
التعليم منذ ثمانينيات القرن الما�س���ي حتى االآن، ال 
يجع���ُل الكوادر الداخلية متط���ورة مثل القادمين من 
الخارج، وهذا اأمر با عاطفة وبا ُمزايدة، والمعياُر 
ال���ذي م���ن الممك���ن الحدي���ث في���ه ه���و اأّن فان���ًا ذو 
اخت�س���ا�س، ونزيه، اإن كان ذا جن�س���ية اأخرى اأو ال، 
وفانًا �سارق وال يفقُه �سيئًا، اإن كان بجن�سية واحدة 

اأو مزدوجها.
حرف العيون عن الموا�س���يع االأ�سا�س���ية يكاد يكون 
مة االأبرز في ال�ساأن العام العراقي، الذي ظّل  هو ال�سِ
م�سغواًل بالحو�سّي من التفا�سيل، دون االلتزام ولو 
لمّرة واحدة بتفكيٍر نا�س���ٍج ُيمك���ن اأن يوؤدي لنتيجة 

وحلول، في حين تتفاقم الم�ساكل ب�سكٍل عنقودّي.
ال اأت�س���ّور اأن هن���اك، ف���ي الوقت ذاته، نزعة ل�س���لخ 
مواطن من وطنّيته كم���ا يحدُث في العراق، وفي كل 
االأزمان، وكاأن الباد �سروال داخلي، يمكن الأي اأحد 
اأن يخلعه، اأو يتنازل عنه، اأو ي�سمح لنف�سه اأن يزيله 
ع���ن االآخرين، وبعي���دًا عن ك���ون هذه النزع���ة قليلة 
م���روءة، وقليل���ة ُخلق، فاإنه���ا تبّط���ئ اأي عملية لحّل 

االأو�ساع، تلك التي يبدو اأنها لن تحظى بحّل اأبدًا.
م���ا ت���زاُل النكت���ة االأكبر، ه���ي اأّن �س���دام ح�س���ين لم 
يمتلك �سوى الجن�سية العراقية، ورفعة الجادرجي، 
���ع بغ���داد باأجم���ل بناياته���ا،  ال���ذي ر�سّ المعم���اري 

بريطانّي الجن�سية! 

ال�ضمير، ال جواز ال�ضفر! 
أسبريسو

عامر موؤيد 

يوا�سل متظاهرو العراق خطواتهم 
الت�س���عيدية الجب���ار الكت���ل املتنفذة 
على الر�سوخ ملطالبهم التي خرجوا 

الجلها منذ ت�سرين االول املا�سي.
حمتج���و املحافظات تواج���دوا يوم 
ام�س يف العا�سمة بغداد وتظاهروا 
يف منطق���ة الع���اوي حي���ث مرك���ز 

احلكومة العراقية.
التظاه���رة التي نظمته���ا املحافظات 
مل تقت�س���ر عل���ى منطق���ة الع���اوي 
ب���ل كان���وا يف �س���احة التحرير التي 

امتاأت باعداد كبرة.
امل���د الطاب���ي مل يخ���ذل املحتج���ني 
وكان���وا عل���ى العه���د حي���ث دخل���ت 
م�س���رة طابي���ة كب���رة اىل �س���احة 
التحري���ر م���رورا ب���وزارة التعلي���م 

العايل.
امل�سرة الطابية كانت على ق�سمني 
احدهم���ا يف الر�س���افة واالآخ���ر يف 
الك���رخ دعم���ا الحتج���اج املحافظات 

العراقية يف منطقة العاوي. 
د.�س���تار ع���واد- �س���حفي وحمت���ج 
ل�)االحتج���اج(  حديث���ه  يف  يق���ول 
ان خط���وة ق���دوم املحافظ���ات ه���ي 
هدفه���ا  كب���رة  ت�س���عيدية  خط���وة 
و�س���ع حد لتهاون الكتل ال�سيا�س���ية 

وا�ستخفافها مبطالب املتظاهرين.
ج���اءت  اخلط���وة  ه���ذه  ان  وب���ني 
بالتزام���ن مع موع���د انعقاد جل�س���ة 
جمل�س النواب لتمرير حممد توفيق 

عاوي. 
املحافظ���ات  تواج���د  ان  وا�س���اف 
يف بغ���داد م���كان الق���رار ال�سيا�س���ي 
�سينفع االحتجاج و�سيحا�سر الكتل 
واالحزاب ويجربه���ا على مزيد من 

التنازالت.
وحول م���ا �س���تنتجه ه���ذه اخلطوة 

من مواق���ف ت�س���عيدية يعتقد عواد 
انه �س���تكون هناك اعت�س���امات امام 

بوابة اخل�سراء من جهة الكرخ0
وزاد انه ال م���ربر لرجوع املحتجني 
لبغ���داد م���ا مل ترف����س الكتل عاوي 
يك���ون  م�س���تقل  بدي���ل  واختي���ار 
مقب���وال بالن�س���بة للمتظاهري���ن، اما 

ع���ن االحزاب ال�سيا�س���ية فم���ا زالت 
ال تبايل مبا يح�س���ل مل�ستقبل الباد 
وبالت���ايل �ست�س���طر اىل اخل�س���وع 

الرادة اجلماهر.
نا�س���طو العا�س���مة بغداد ا�ستقبلوا 
القادم���ني م���ن خمتل���ف املحافظ���ات 
العراقي���ة والذين جاوؤوا على �س���كل 

دفع���ات حيث و�س���ل ج���زء منهم ليل 
اول ام�س واآخرون فجر ام�س.

ويوؤك���د عبد الرحم���ن الغزايل- احد 
يف  العا�س���مة  ونا�س���طي  حمتج���ي 
حديثه ل�)االحتجاج( ان املتظاهرين 
كعادته���م  التحري���ر  �س���احة  يف 
ا�س���تقبلوا باقي متظاهري �س���احات 

االحتج���اج، ك���ون ال�س���احة متاح���ة 
للجميع.

وا�س���اف ان البع����س �س���كك بنوايا 
بع����س االأح���زاب من ا�س���تغال هذه 
التظاه���رة كو�س���يلة �س���غط من قبل 
متري���ر  حت���اول  �سيا�س���ية  اأط���راف 
حكومة املكلف حممد توفيق عاوي، 
�س���يما واأن جل�س���ة الربمل���ان الي���وم 
متثل فر�س���ة اأخرة ملهل���ة التكليف، 
لك���ن مع ذلك �س���ارك متظاهرو بغداد 
رفق���ة اأخوتهم م���ن باقي ال�س���احات 
حال���ة  م���ن  بالرغ���م  التظاه���رة  يف 
التوّج����س امل�س���روعة الت���ي تراف���ق 

هذه اخلطوة.
وا�س���ار اىل ان بقاء املتظاهرين من 
عدمه حت���دده اخلط���وة ال�سيا�س���ية 
الأحزاب ال�س���لطة التي ت�س���عى الأخذ 
حكوم���ة  م���ن  الوزاري���ة  ح�س�س���ها 
عاوي، متنا�سية االآف ال�سحايا من 

املتظاهرين.
وذكر ان "الت�سعيد من بغداد ما هو 
اإال ا�س���تنزاف للقوى اإن بقي ب�سكله 
احل���ايل، و�سخ�س���يًا اأرى اخلط���وة 
الت�سعيدية يجب اأن تكون �سيا�سية 

بحتة، ال على م�ستوى ال�سارع"0
وقامت القوات االمنية، ام�س االحد، 
باالنت�سار ب�سكل كثيف واإغاق عدة 
ط���رق موؤدية اىل املنطقة اخل�س���راء 
و�س���ط بغ���داد باالإ�س���افة اىل اغاق 
منطق���ة  �س���من  الطابق���ني  �س���احة 
باإغ���اق  اي�س���ا  وقام���ت  اجلادري���ة 

اجل�سر املعلق وبع�س الطرق.

املد الطالبي يرفع �ضعار "�ضلمية حتى حتقيق املطالب"

 متابعة االحتجاج 

يعت���ز فت���ى النا�س���رية حميد �س���الح بكونه اأ�س���بح 
كب���رًا، واأنه ي�س���ارك بفاعلي���ة يف التظاهرات التي 
ت�س���هدها حمافظة ذي قار منذ انطاقه���ا حتى االآن، 
ويعتق���د العدي���د م���ن اأ�س���دقائه اأنه يرت���دي الغرة 
»ال�ّسماغ« والعقال، كاأي رجل كبر، بداًل من املاب�س 
املدر�س���ية الإثبات �سخ�س���يته، فيما ينفي حميد ذلك، 
ويعّلل ارتداءه الزي التقليدي للرجال باأن هذا الزّي 
ل���ه رمزيته لدى اأبناء النا�س���رية، واأنه مل يكن يحب 
التعامل معه كطالب يف مرحلة الدرا�س���ة املتو�سطة 
مبدين���ة النا�س���رية، واإمنا كمتظاهر ومعت�س���م يف 
�س���احة احلبوب���ي. يق���ول حمي���د اإن���ه لي�س اأ�س���غر 
متظاهر ومعت�س���م يف انتفا�س���ة اأكتوبر، فهناك من 
هم اأ�س���غر من���ه �س���ّنًا يف �س���احة التحري���ر ببغداد، 
و�س���احات املحافظات املنتف�س���ة االأخ���رى، اإال اأنه ال 
يعر للعمر اهتمامًا، ويف راأيه اأن ال�سغار وال�سباب 
وحت���ى الكبار "يكربون بحبه���م للعراق"، وبخاف 

ذلك يكونون �سغارًا مهما بلغت اأعمارهم.
يف احلدي���ث م���ع فت���ى النا�س���رية، ين���زل الكمام���ة 

التي ي�س���عها على اأنفه للوقاية من الغازات امل�سيلة 
للدم���وع والدخاني���ات، اإىل رقبت���ه، ليك���ون كام���ه 
وا�س���حًا، فيما تتدىل من الرقبة عبوة املحلول الذي 
ي�س���تخدم لغ�س���ل العيون عن���د التعّر����س للغازات، 
والتي ا�ستعملها مرات عدة، الإ�سعاف املتظاهرين يف 

حاالت اال�ستباك مع قوات ال�سغب وامليلي�سيات.
الوطن هو االأهم

يق���ول حميد اإن���ه متفوق يف الدرا�س���ة، ويطمح اإىل 
���ل  اأن يك���ون طبيب���ًا يف امل�س���تقبل، لكنه حاليًا يف�سّ
�س���احة التظاه���ر، حت���ى لو ت�س���بب ذل���ك يف فقدانه 
�س���نة درا�سية، فخ�سارة هذه ال�س���نة ال اأهمية لها لو 
ُقورن���ت بفقدان وطن، ثم اإنه ال ي�س���من التعيني يف 
ظ���ل حكومات كالتي ا�س���تحوذت على الباد منذ 17 

�سنة.
ي�س���يف: نح���ن عائلة ب�س���يطة، وحتى ل���و تخرجت 
يف الدرا�س���ة االإعدادية، ومبعدالت عالية، ال اأ�سمن 
قب���ويل يف الكلي���ة الت���ي اأرغ���ب به���ا، فلي�س���ت لدّي 
و�س���اطة، وال املال املطلوب الإكمال الدرا�سة، اإ�سافة 
اإىل انخفا�س م�س���توى التدري�س، واأرجو اأال يزعل 
مني طلبة وخريجو كليات الطب لو قلت اإن الطبيب 
اجلدي���د حاليًا، لي�س كاالأطب���اء الذين عرفهم العراق 
والع���امل �س���ابقًا، وه���ذا الق���ول ي�س���مل الدرا�س���ات 
االأخ���رى، ب���ا ا�س���تثناء، نتيجة �س���عف امل�س���توى 
التعليم���ي، والف�س���اد امل�ست�س���ري يف معظ���م دوائر 
وموؤ�س�س���ات الدولة. وي�س���ر حمي���د اإىل اأن حديثه 
عن خ�س���ارة �سنة درا�س���ية "جمازي"؛ الأنه يوا�سل 
درا�س���ته يف �س���احة االعت�سام، التي ت�س���م اأ�ساتذة 
اأكفاء، ودورات تدري�سية، متكنه من النجاح بتفوق 

يف حالة دخوله االمتحان.
احلبوبي الثائر

وعما تعنيه �ساحة »احلبوبي« بالن�سبة له، ي�سر اإىل 
متثال ال�سخ�س���ية البارزة حممد �س���عيد احلبوبي، 
اأ�س���هر م�ساهر ع�س���ره، والذي قاد القوات العربية 
يف جنوبي العراق، بعد االحتال االإجنليزي، حلني 

وفاته يف مدينة النا�سرية يف 18 يونيو 1914.

الواقع  يواجه    .. "ال�ضبي" حميد 
االأليم بحب الوطن

موجز اأنباء المدن الثائرة 

• الديوانية
المتظاه��رون يرف�س��ون تمري��ر 
ويتوع��دون  ع��الوي..  حكوم��ة 

بالت�سعيد
تظاه���ر الع�س���رات م���ن املواطن���ني، يف 
حمافظ���ة الديواني���ة، االأح���د، احتجاجًا 
على جل�س���ة من���ح الثقة حلكوم���ة رئي�س 
ال���وزراء املكلف حممد توفي���ق عاوي.  
"متظاه���ري  اإن  عي���ان  �س���هود  وق���ال 
ال�س���لمي  الديوانية توعدوا بالت�س���عيد 
والعودة الإغاق الطرق واجل�س���ور التي 
تربط املحافظة باملدن املجاورة ردًا على 
حم���اوالت فت���ح اإح���دى بواب���ات مبن���ى 

احلكومة املحلية".
وتاب���ع، اأن "حمتج���ني توع���دوا باإغاق 
الطرق واملج�سرات التي تربط الديوانية 
بعدة حمافظات جماورة ب�سبب حماولة 
من جهة غر معلومة لفتح اإحدى بوابات 
مبن���ى املحافظ���ة املغلق منذ �س���هور بعد 
قي���ام متظاهري���ن بط���رد املحاف���ظ  من���ه 

ومنعه من الدخول اإليه".

• ذي قار
اإل��ى  االعت�س��ام  �ساح��ات  م��ن 
المتظاهرون  المعلمي��ن..  نقابة 

يحتفلون بعيد المعلم  
 نظمت جمموعة م����ن متظاهري حمافظة 
ذي ق����ار، االحد، احتفالي����ة يف ذكرى عيد 
املعل����م. وقال مرا�س����لنا، ام�����س االحد  اإن 
احتفالي����ة  نظم����وا  ق����ار  ذي  متظاه����ري 
بذك����رى عي����د املعل����م يف نقاب����ة املعلمني، 
وقاموا بتوزيع باقات الورد ا�س����افة اإىل 
العل����م العراق����ي عل����ى كادر النقابة، وذلك 
الطاق����ات الربوي����ة يف  لدع����م  كمب����ادرة 
املحافظة. وو�سلت ح�سود من متظاهري 
حمافظ����ة ذي قار، يف وقت �س����ابق ام�س، 
اإىل العا�س����مة بغداد، ا�س����تجابة لدعوات 
"التظاهرة الكربى" التي دعا لها نا�سطون 

يف مواقع التوا�سل االجتماعي.
واأف����اد مرا�س����لنا، باأن متظاه����ري ذي قار 
و�سلوا اإىل العا�س����مة بغداد بعد دعوات 
تنظي����م تظاه����رة حا�س����دة يف العا�س����مة 

بغداد مب�ساركة اأبناء حمافظات عدة.
علي����ه  ح�س����لت  فيدي����و  مقط����ع  واأظه����ر 

لنق����ل  عج����ات  و�س����ول  )االحتج����اج( 
امل�س����افرين اإىل العا�س����مة بغ����داد حتم����ل 

الفتات تعريفية با�سم "ثوار ذي قار".

• بغداد 
التحرير تواجه كورونا!

وت�س����جيل  كورون����ا،  فرو�����س  يث����ن  مل 
العديد من حاالت االإ�سابة داخل احلدود 
يف  واملحتج����ني  املتظاهري����ن  العراقي����ة، 
�س����احة التحري����ر، حي����ث ت�س����تعد املفارز 
الطبي����ة والن�س����طاء يف �س����احة التحري����ر 
ملجابه����ة اأي خماط����ر حمتملة ع����ن طريق 
اإىل  والوافدي����ن  املتظاهري����ن  توعي����ة 
مرا�س����ل  انتب����اه  لف����ت  فيم����ا  ال�س����احة، 
ق����ررت  �س����يدة  وج����ود  )االحتج����اج( 
ا�س����طحاب اأطفاله����ا وتوزي����ع الكمام����ات 
جمانًا عل����ى املتظاهرين، يف م�س����هد اأعاد 
اإىل االأذه����ان، نظرتها "بائع����ة املناديل" 
الت����ي ق����ررت توزيع ب�س����اعتها جمانًا يف 
الث����اين م����ن ت�س����رين االأول 2019، بع����د 
اأن ت�س����اعد عن����ف الق����وات االأمني����ة �س����د 

املتظاهرين.


