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ومع الفو�سى الت���ي ت�سرب العامل ب�سبب 
ه���ذا  جم���يء  توقي���ت  ان  اال  كورون���ا، 
الفريو����س كان منا�سب���ًا لثنائ���ي "النفوذ" 
يف حمافظ���ة ذي قار، فتحت الرماد �سراع 
خف���ي ب���داأ دخان���ه يظه���ر اإىل العل���ن، بني 
املحاف���ظ ال�سابق عادل الدخيل���ي، ونائبه 

الذي يدير املحافظة حاليًا اأبا ذر العمر.
الدخيل���ي ق���ّدم ا�س���تقالته نهاي���ة ت�س���رين 
الثاين 2019، اإثر االحتجاجات ال�سعبية، 
التي �سهدتها املدينة، وكانت تلك اال�ستقالة 
مطلبًا للمتظاهرين، بعد �سل�س���لة اأحداث، 
راح �س���حيتها الع�س���رات من املتظاهرين 
بني قتيل وجريح، كواقعة ج�سر الزيتون 

ال�سهرية.
تلك اال�ستقالة، كانت فر�سة موؤاتية لنائبه 
الواجه���ة  لت�س���در  العم���ر،  ذر  اأب���ا  االأول 
ال�سيا�س���ية يف املحافظ���ة، واإدارة املدينة، 
م�س���تغاًل بذلك، غي���اب جمل����س املحافظة، 
وا�س���تقالة الدخيلي، الذي يب���دو اأن فكرة 
العودة اإىل املن�س���ب �سرتاوده الحقًا، لكن 
ذل���ك �س���يكون حمكومًا بالئح���ة متغريات 
وطبيع���ة  ال�سيا�س���ي  باجلان���ب  تتعل���ق 
التحالفات والتوازنات، ف�س���اًل عن م�ساألة 

احلراك ال�سعبي.
�س���اهم تف�س���ي فريو����س كورون���ا بتهدئ���ة 
حما����س �س���احات االحتج���اج ن�س���بيًا، مع 
دعوات العودة اإىل املنازل ب�س���بب الظرف 
الفريو����س  انت�س���ار  واإمكاني���ة  احل���ايل، 
ب�سكل كبري، وبينما مل يتعر�س الدخيلي، 
الأية حما�س���بة م���ن ال�س���لطات املحلية، اأو 
الق�س���ائية، فاإن فكرة ا�س���تعادة من�سبه مل 

تعد م�ستحيلة.
ي�س���تند الدخيل���ي يف حراك���ه اإىل تي���اره 
"احلكمة"، لكن م�سادر حتدثت باأن التيار 
غ���ري راغب بدع���م الدخيلي، م���رة اأخرى، 

ب�س���بب االأو�س���اع التي رافقت واليته يف 
ذي ق���ار، واالتهام���ات الت���ي واجهها، على 
رغ���م اأن م�س���األة ثبوته���ا حتت���اج اإىل اأدلة 

وجهات ق�سائية حتقق ب�سكل م�ستقل.
"عل���ى اأي���ة ح���ال، الدخيل���ي خي���ار غ���ري 
مث���ايل بالن�س���بة للحكم���ة" يقول م�س���در 
يف التيار، وي�س���يف "ولي�س هناك �س���بب 
واملغام���رة  لدعم���ه  التي���ار  يدع���و  واح���د 
تق���دمي  من�س���ب ال ميكن���ه  ب�س���معته، يف 

�سيء خالل الفرتة املقبلة، يف ظل التعقيد 
احلا�سل بالعملية ال�سيا�سية برّمتها ف�ساًل 
عن ذي قار التي متثل معقل االحتجاجات 

االأبرز بعد العا�سمة بغداد".
لك���ن الدخيل���ي، مل ي�ست�س���لم حي���ال برود 
احلكم���ة جتاه���ه، واختط لنف�س���ه م�س���ارًا 
اآخر، نح���و حتالف �س���ائرون، الذي اأبدى 
تفهمًا اأوليًا ملوقفه، خا�س���ة واأن قانونيني 
حتدث���وا ع���ن اأن الدخيل���ي ه���و املحاف���ظ 

الفعل���ي يف الوق���ت الراهن، وفق تف�س���ري 
مقبول يف اأو�ساط اخلرباء.

مق���رب من الدخيل���ي، حت���دث  قائاًل: "يف 
الب���دء اإن موق���ف املحاف���ظ م���ن الناحي���ة 
القانوني���ة ما زال �س���ليمًا، فهو منذ اأن قدم 
ا�س���تقالته يف 29 ت�س���رين الث���اين 2019 
ال���وزراء مل يواف���ق عليه���ا،  اإىل جمل����س 
الأنها لي�س���ت من اخت�سا�سه، وظلت ورقة 
اال�س���تقالة عائمة بني الدخيلي واحلكومة 

اال�س���تقالة  تل���ك  قب���ول  ك���ون  املركزي���ة، 
م���ن عدم���ه ينح�س���ر مبجل����س املحافظ���ة 

املنحل".
وي�س���يف، اأن "االأح���داث الطاحن���ة الت���ي 
يف املحافظة، وح�سول جمزرة الزيتون، 
ومطالب���ات النا����س باال�س���تقالة واخلوف 
من الغ�س���ب ال�س���عبي، دف���ع الدخيلي اإىل 
تقدمي تلك اال�س���تقالة، ب���ل واالختفاء عن 
االأ�س���واء، وتكليف العمر مبهمة من�س���ب 

املحاف���ظ، لك���ن ال�س���وؤال االأهم، م���اذا فعل 
العمر جتاه عمليات االغتيال واخلروقات 
التي ح�س���لت يف فرتته.. ال �سيء"، وهو 
م���ا ينفي���ه داعمو العم���ر، الذي���ن يوؤكدون 
اأنه فعل ما بو�س���عه، ومل يكن را�س���يًا عن 

اخلروقات التي ح�سلت.

حان وقت العودة 
م�س���در مطلع على طبيعة ال�س���راع، اأفاد 

ب���اأن الدخيلي كان يروم املبا�س���رة االأحد 
املا�س���ي والعودة ملن�س���ب املحافظ، لكن 
ق���رار العم���ر باإع���الن العطلة لثالث���ة اأيام 
بدءًا من يوم اأم�س االأحد، اأربك الق�سية.

العطلة مل تكن العائق الوحيد الذي واجه 
الدخيلي يف طريقه اإىل ا�س���تعادة مكتبه، 
فالع�س���رات جتمع���وا يف تقاط���ع البه���و 
واأحرق���وا االإط���ارات واأغلق���وا الطري���ق 
ورفعوا �س���عار "رف����س ع���ودة الدخيلي 
للمن�سب، واتهامه بامل�سوؤولية عن تدمري 
النا�سرية وقتل �سبابها يف التظاهرات"، 
يتهم م�س���در مقرب م���ن الدخيلي، دوائر 

حميطة بالُعمر بتغذية هذه التظاهرة.
ويخ�س���ى متابع���ون لل�س���اأن املحل���ي، من 
تاأث���ري ال�س���راع ب�س���اأن من�س���ب املحافظ 
على جهود املوؤ�س�س���ات ال�سحية والدفاع 
�س���د  الوقائي���ة  اإجراءاته���م  يف  امل���دين 
فريو�س كورونا، و�سط مطالبات بتحييد 
ال�س���راع يف الوق���ت الراه���ن، وتنحي���ة 
ال�س���جاالت، واال�س���تعداد بحزم ملواجهة 

الوباء.
ويق���ول موظفون يف دوائر املحافظة، اإن 
الدخيلي، با�س���ر مهام���ه بالفعل من خالل 
االجتم���اع ببع�س م���دراء الدوائ���ر، رغم 

اإعالن العطلة.
وكان���ت ذي ق���ار ق���د �س���جلت عل���ى م���دى 
بفايرو����س  اإ�س���ابتني  املا�س���ية  االأي���ام 
كورون���ا؛ اإحداهم���ا ل�س���خ�س ق���دم م���ن 
اإي���ران، واحلال���ة الثانية ملمر����س كان قد 
الم����س امل�س���اب االأول، فيم���ا اأك���د مدي���ر 
ق�سم ال�س���حة العامة، حيدر حنتو�س، اأن 
م���ا يقارب 80 حالة م�س���تبه به���ا قد جرى 

فح�سها واأظهرت النتائج انها �سليمة.
ومنذ انطالق تظاهرات 1 ت�س���رين االأول 
2019 �س���قط نح���و 110 قتلى واأ�س���يب 
نحو األفي حمتج يف املدينة التي �س���ّكلت 

التظاهرات". �سحايا  "عا�سمة 
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عند ج�صر ال�صنك و�صاحة 
اخلالين قرب �صاحة التحرير 

و�صط بغداد، كان ح�صن 
يهرول برفقة اأ�صدقائه 

ل�صارع  �صارع  "الغرباء" من 
ومن حي حلي. ومل يكن قادرا 

على التنقل مبفرده كونه 
كان �صيفا على املظاهرات، 

فهو قادم من الب�صرة الأجل 
امل�صاركة فيها بعدما اأخرب 

ذويه اأنه م�صافر برفقة 
اأ�صدقائه يف رحلة �صياحية 

اإىل �صمايل العراق.

اأثن���اء رحلة اله���رب من نريان امل�س���لحني 
املجهولني يف ال�س���احة، مل يكن "ح�س���ن" 
بو�س���فه  �س���يخلد  الي���وم  ه���ذا  اأن  يعل���م 
ي���وم "جمزرة ال�س���نك" ال���ذي انق�س فيه 
م�س���لحون "جمهولون" على املتظاهرين 
باجتاهه���م  احل���ي  الر�س���ا�س  مطلق���ني 
ل�س���اعات دون توق���ف، وكان���ت حم�س���لة 
ذل���ك الي���وم �س���قوط 24 قتيال وع�س���رات 
اجلرحى. "كانت عبارة انتبه لنف�س���ك من 

اأكرث العبارات التي �س���تتناهى مل�س���امعك 
يف ال�س���احة حلظة اال�س���تباك مع القوات 
اأن  م�س���يفا  ح�س���ن،  بح�س���ب  االأمني���ة" 
ال�س���احات كانوا  "اأغل���ب املوجودين يف 
متاآلفني مع بع�س���هم رغ���م اأنهم غرباء عن 

بع�سهم".
جامع���ة  يف  -الطال���ب  ح�س���ن  ي�س���ف 
الب�س���رة- خيمت���ه التي اعت�س���م فيها مع 
زمالئ���ه الأي���ام قب���ل عودت���ه اإىل مدينت���ه 

متوا�س���عة  باأغطي���ة  جمه���زة  "كان���ت 
ومدف���اأة مع م�س���تلزمات للط���وارئ كعلب 
الت���ي  )بيب�س���ي(  الغازي���ة  امل�س���روبات 
�س���ارت رفيقنا ال���ويف لفوائدها يف اإزالة 
تاأثري قنابل الغاز امل�س���يل للدموع مبجرد 
غ�س���ل الوجوه بها". ويرى ح�سن -الذي 
���ل الك�سف عن ا�س���مه االأول فقط- اأنه  ف�سّ
اأ�س���بح يرى االأمور ب�س���ورة مغايرة بعد 
احتجاجات اأكتوبر/ت�س���رين االأول، واأن 

حلمه ال�سابق يف مغادرة العراق واللجوء 
خلي���ار الهجرة قد تغري، وبات يفكر جديا 
اأن  بع���د  بل���ده،  تاأ�س���ي�س حيات���ه يف  يف 
راأى اأن هنال���ك ب�س���ي�س اأم���ل، ف�"الثورة 

م�ستمرة مل تنته بعد" ح�سب قوله.
امل���دن  م���ن  والعدي���د  بغ���داد  و�س���هدت 
 13 ي���وم  حا�س���دة  ن�س���وية  مظاه���رات 
ع���دم  بدع���وات  للتندي���د  فرباير/�س���باط 
االخت���الط يف االحتجاجات الت���ي اأعلنها 

زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر فيما 
يعرف مبيثاق االإ�س���الح، وتاأكيد دورهن 

وم�ساركتهن الفاعلة فيها.
�س���من  القي�س���ي  ف���رح  امل�س���عفة  وكان���ت 
امل�ساركني يف مظاهرات العا�سمة بغداد، 
وتق���ول "مل اأك���ن اأعرف م���ا الواجب علّي 
فعله، فقد بداأت اأخبار القنا�س���ني تنت�س���ر 
و�س���ار ال�س���حايا يف ازدي���اد، كن���ت اأجد 
يف نف�س���ي الق���درة عل���ى امل�س���اعدة بحكم 

مهنتي لكن خوف االأهل على �سالمتي كان 
مينعني من امل�ساركة يف البداية".

ومل يك���ن االأم���ر مل يك���ن �س���هال عل���ى فرح 
ورفيقاته���ا، فهي امل���رة االأوىل التي يبدو 
لل�س���ابات العراقي���ات والن�س���اء دورا  اأن 
موؤثرا يف امليدان، وكانت امل�سعفات راأ�س 
ال�س���هم ال���ذي ك�س���ر حاجز اخل���وف لدى 
املتظاهرات، واأزال عن الطريق �س���نوات 
طويل���ة م���ن االنغ���الق والتحف���ظ لدوافع 
اأمني���ة واجتماعي���ة. "امل���رة االأوىل الت���ي 
ا�ستن�سقت فيها الغاز امل�سيل للدموع كانت 
نه���ار 29 اأكتوبر/ت�س���رين االأول، عندم���ا 
و�س���ل بالغ بوجود م�س���ابني على ج�سر 
ال�س���نك" تقول فرح، وت�س���يف "كنا نهرع 
نحو امل�س���ابني اأينما كانوا فور �س���ماعنا 
�سوت القنابل الدخانية التي بات �سوتها 
بالن�سبة اإلينا مميزا، رغم اخلطورة طبعا، 
ومعن���ا عدة لعالج االإ�س���ابات ال�س���طحية 
واالختن���اق كالنورمال �س���الين والباندج 
والكمام���ات". وتوا�س���ل "ما زل���ت اأتذكر 
وج���ه ذل���ك املتظاهر ال���ذي مل يتجاوز 14 
عام���ا م���ن عم���ره، وكان م�س���ابا بحال���ة 
اختن���اق �س���ديدة، كان خائف���ا مرتبكا الأنه 
كان موجودا يف املظاهرة دون علم اأهله". 
ع���دد كبري م���ن الطلبة املتظاهري���ن كانوا 
م�ساركني فاعلني يف احلركة االحتجاجية 
دون علم عوائلهم ب�سبب خطورة الو�سع 
يف �س���احات االحتجاج، مما دفع االأهايل 
ملنع اأوالدهم من امل�س���اركة فيه���ا، رغم اأن 
املانع اأحيانا يع���ود اإىل تباين الروؤى بني 
اجليل���ني اجلدي���د واالأكرب �س���نا، وزاوية 

نظر كل منهما لالحتجاجات وجدواها.

م���ن  �س���اب  الغراب���ي  ح�س���ني  امل���دون 
النا�س���رية، متزوج ويعم���ل حماميا، ظل 
موجودا داخل خيم االعت�س���ام يف �ساحة 
احلبوبي و�سارك يف احلركة االحتجاجية 

منذ بدء انطالقها يف املدينة.
ح�س���ني واحد م���ن مئ���ات ال�س���باب الذين 
لعبوا دورا هاما يف نقل ال�سورة وتداول 
املعلوم���ة من فيديوهات و�س���ور واأخبار 
االجتماع���ي،  التوا�س���ل  من�س���ات  عل���ى 
و�س���اهموا اأي�س���ا يف ح���ث النا����س عل���ى 

اخلروج اإىل �ساحات التظاهر.
يقول ح�س���ني "فوجئت بق�س����س االإيثار 
وك���م الوع���ي ال���ذي مل�س���ته ل���دى غالبي���ة 
املتظاهرين واملعت�س���مني ن�س���اء ورجاال، 
ب�س���ور  معظمه���ا  وثق���ت  ق���د  وكن���ت 
�س���فحتي  عل���ى  ن�س���رتها  وفيديوه���ات 
ال�سخ�س���ية عل���ى موق���ع في�س���بوك، منها 
باإع���داد  ا�س���تمرت  الت���ي  ال�س���يدة  ق�س���ة 
الطعام واخلبز للمتظاهرين يف ال�س���احة 
يف  كل���ل  دون  متوا�س���لة  اأ�س���هر  لثالث���ة 

واحدة من اأروع ق�س�س الت�سحية".
ويرى ح�س���ني اأن اأهم ميزة لالحتجاجات 
العراقي���ة كان���ت "تغّلب ال���روح الوطنية 
على م�س���األة العقائد لدى جمهور وا�سع"، 
ودليل���ه عل���ى ذلك "تغطي���ة كاف���ة تكاليف 
خيم االعت�س���ام واحتياجات املتظاهرين 
م���ن الطعام وم�س���تلزمات املبي���ت من قبل 
العوائ���ل اأو متربع���ني ينتم���ون لتي���ارات 
ديني���ة معين���ة، يف ظاه���رة م�س���ابهة مل���ا 
يح���دث خ���الل مرا�س���يم زي���ارة اأربعينية 
االإمام احل�سني بن علي وما ي�ساحبها من 

�سخاء يف العطاء".

خ��������الف��������ات ت����ت����ع����ل����ق مب����ن���������ص����ب امل�����ح�����اف�����ظ

النا�صرية تنتف�ض.. اإحراق مقار حكومية واإغالق عدد من الطرق 

م��ت��ظ��اه��رون ي�����روون ح��ك��اي��ات��ه��م: ه��ك��ذا حت��ّدي��ن��ا ال��ق��م��ع وامل���وت

اقدم متظاهرون غا�صبون يف حمافظة ذي قار، االثنني، على حرق مقرين حكوميني واإغالق عدد من الطرق يف مدينة النا�صرية، 
ب�صبب خالفات تتعلق مبن�صب املحافظ. وافاد مرا�صل ل�)االحتجاج( يف ذي قار ان "متظاهرين ا�صرموا النريان يف مبنى ديوان حمافظة 
ذي قار ومنزل خم�ص�ص ك�صكن للمحافظ، باال�صافة اىل اإغالق تقاطع البهو يف مركز مدينة النا�صرية باالطارات املحرتقة ". وا�صاف 

ان "الت�صعيد جاء على خلفية قرارات وخالفات تتعلق مبن�صب حمافظ ذي قار". 
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 عالء ح�صن

قب���ل ال�س���روع بتنفي���ذ م���ا يع���رف بعملي���ة حترير 
الع���راق بقيادة الواليات املتحدة ومن حتالف معها 
،  تبنى رئي�س دولة االإمارات الراحل ال�س���يخ زايد 
مبادرة ،كان ينوي طرحها يف موؤمتر القمة العربية 
، تتعلق با�ست�سافة رئي�س النظام �سدام ح�سني مع 
عائلته ، واإر�سال قوات عربية م�سرتكة اإىل العراق 
للحفاظ على موؤ�س�س���ات الدولة  ثم  ت�سكيل حكومة 
انتقالي���ة . وزي���ر خارجي���ة العراق وقت���ذاك ناجي 
احلديث���ي ، علق عل���ى املبادرة يف حدي���ث لعدد من 
االإعالمي���ني الع���رب واالأجان���ب يف القاه���رة وقال 
" ج���دول اأعم���ال موؤمتر القم���ة العربية يخلو من  
هك���ذا مبادرة تافه���ة" حديث الوزير نقلته و�س���ائل 
اإع���الم حملية ر�س���مية اأكرث من مرة مع و�س���لة من 
االأنا�س���يد ، فيم���ا  تناولت ن�س���رات االأخبار ارتباط 
دول خليجي���ة بالوالي���ات املتحدة لتنفي���ذ موؤامرة 

ت�ستهدف العراق و�سعبه.
مب���ادرة ال�س���يخ زاي���د من وجه���ة النظر الر�س���مية 
وقت���ذاك ،كان���ت ر�س���الة اأمريكي���ة تتجاهل مت�س���ك 
العراقيني برئي�س���هم ، اأما على امل�س���توى ال�س���عبي 
فالغاط����س من جب���ل اجلليد كان يتمن���ى اأن حتظى 
مب���ادرة زاي���د مبوافق���ة القي���ادة احلكيم���ة ، لك���ن 
التمني���ات م�س���تحيلة، م���ادام الق���رار بيد �س���خ�س 
واح���د، جرب العناد يف ح���رب اخلليج الثانية حني 
رف�س االن�س���حاب م���ن الكويت ،و�س���رعان ما وقع 

على �سروط خيمة �سفوان.
اأيام قليلة تف�سلنا عن حلول الذكرى ال�سابعة ع�سرة 
لب���دء العملي���ات الع�س���كرية لغزو الع���راق مبزاعم 
حتريره، واإنقاذ �سعبه من نظام ديكتاتوري ليكون 
عل���ى موع���د م���ع الدميقراطي���ة  . "العل���وج" كانوا 
متفوقني ع�س���كريًا ويف التا�س���ع من ني�س���ان حدث 
الزل���زال وبقيت هزات���ه االرتدادية م�س���تمرة حتى 

الوقت احلا�سر.
 �س���يطر " جرابي���ع امري���كا" من معار�س���ي النظام 
ال�س���ابق على ال�سلطة وقوى �سيا�س���ية ظهرت بعد  
االحتالل . دخلت البالد يف دوامة عنف م�س���حوب 
بف�س���ل اأداء �سيا�س���ي وحكوم���ي جع���ل العراقي���ني 
يطرحون ال�س���وؤال ، ماذا لو وافق النظام ال�س���ابق 
عل���ى مبادرة ال�س���يخ زاي���د ؟؟ ف���ات االأوان لالإجابة 
عل���ى ال�س���وؤال، اأمريكا احتل���ت البالد و�س���لمته ل�" 
جرابيعه���ا" ث���م تلق���ت �س���وء اأعماله���ا ح���ني تولت 
االإ�س���راف عل���ى ت�س���كيل جلن���ة لكتاب���ة الد�س���تور 
ب���ني  لل�س���لطة  ال�س���لمي  الت���داول  مب���داأ  لتحقي���ق 

اجلرابيع. 
�س���احات التظاهر ه���ي وحدها الي���وم القادرة على 
تغيري املعادلة ل�س���الح ال�سعب العراقي ،واأي خيار 
اآخ���ر يعني منح حثاالت اأمريكا ،واأعداء ال�س���يطان 
االأك���رب ال�س���يطرة على مقدرات الب���الد والعباد اإىل 

يوم القيامة

"جرابيع" اأمريكا 
بالمكشوف 

 فا�صل الن�صمي

اأحدث���ت املخاوف م���ن تف�س���ي فريو�س 
املتظاهري���ن  ب���ني  اجلدي���د«  »كورون���ا 
واملعت�سمني العراقيني انق�سامات حادة 
بني �سفوف جماعات احلراك العراقية، 
ما ق���د ي���وؤدي اإىل اإيقاف و�س���يك ملجمل 
الفعالي���ات االحتجاجي���ة. وفيم���ا متيل 
اجتاه���ات غ���ري قليل���ة داخ���ل احل���راك 
اإىل ف����س االعت�س���امات والتوق���ف عن 
املظاه���رات ف���ورًا ملن���ع انت�س���ار الوباء 
واحلد من تداعيات���ه، ترف�س اجتاهات 
اأخرى ذلك ب�س���دة وتتم�س���ك مبوا�س���لة 
كفاحه���ا حل���ني حتقي���ق املطال���ب الت���ي 
خرجت من اأجلها مطلع اأكتوبر )ت�سرين 

االأول( املا�سي.

اإن  مودي���ل:  حمم���د  النا�س���ط  ويق���ول 
»االأم���ور معق���دة ج���دًا، املخ���اوف عل���ى 
ال�سباب من الفريو�س كبرية، واملخاوف 
من انهيار احلراك دون حتقيق املطالب 
كبرية ه���ي االأخرى«. وي�س���يف موديل 
يف حدي���ث ل�»االحتجاج«: "ميكن القول 
اإن جماعات احلراك تن�سطر اإىل �سطرين 
بالت�ساوي، االأول يطالب �سراحة بف�س 
واملظاه���رات  لالعت�س���امات  و�س���يك 
حفاظًا على اأرواح النا�س وملنع انت�سار 
الع���دوى، واالآخ���ر م�س���مم عل���ى البقاء 

وال�سمود رغم املخاطر الكبرية" .
"الفاعل���ني  اأن  اإىل  مودي���ل  وي�س���ري 
والنا�س���طني يف ال�س���احات يخو�س���ون 
نقا�س���ات ج���ادة ه���ذه االأي���ام للخ���روج 
باتف���اق ح���ول م���ا يج���ب فعل���ه. هن���اك 
اقرتاحات تتعلق ببقاء �سخ�س اأو اثنني 
يف كل خيم���ة، وهناك م���ن يفر�س طوقًا 
�سحيًا حول ال�س���احات. لكن اخلالفات 

حتول دون التو�س���ل اإىل �سيغة نهائية 
ملواجهة خطر تف�سي فريو�س )كورونا( 

بني املتظاهرين واملعت�سمني" .
وعن طبيعة االإجراءات الوقائية املتَخذة 
يف �س���احة التحري���ر يف بغ���داد وعموم 
ال�س���احات، يوؤكد موديل اأنها »�س���عيفة 
ج���دًا، ومعدومة يف اأكرث االأحيان، ومن 
هنا م�س���در اخلوف على ال�سباب، لي�س 
يف الي���د حيلة. م���ن يريد البق���اء ال اأحد 
ي�س���تطيع اإرغام���ه على املغ���ادرة، ومن 
ال يرغ���ب يف البق���اء يتمكن م���ن العودة 
اإىل بيته بكل ب�س���اطة«. وي�س���ري موديل 
اإىل اأن"غالبية االجتاهات االحتجاجية 
حتقي���ق  ع���دم  م���ن  بالغ�س���ب  ت�س���عر 
احلراك اأهدافه املرجوة، خ�سو�سًا بعد 
التوقع���ات التي ت�س���ري اإىل قيام القوى 
ال�سيا�س���ية باختيار �سخ�س���ية مرتبطة 
بها ل�س���غل من�س���ب رئا�س���ة الوزراء، ما 
يعن���ي اأنه���ا غري مطابق���ة للموا�س���فات 

الت���ي اأعلنها احلراك منذ اأ�س���هر املتعلقة 
برئي�س الوزراء اجلديد" .

كانت خلية االأزمة احلكومية قد �س���ددت 
يف غالبي���ة بياناته���ا على �س���رورة منع 
احلراك���ي  االجت���اه  لك���ن  التجمع���ات، 
امل�س���ّر عل���ى موا�س���لة االحتجاجات مل 

يكرتث لبيانات اخللية.
وت�س���ري غالبي���ة التوقع���ات اإىل توق���ف 
االعت�س���امات واملظاهرات خالل االأيام 
القريب���ة املقبل���ة بع���د اأك���رث من خم�س���ة 
اأ�س���هر على انطالقها، نظرًا اإىل املخاطر 
الكب���رية الت���ي تت�س���بب به���ا احل�س���ود 
بالن�س���بة اإىل انتق���ال ع���دوى االإ�س���ابة 
بالفريو�س، اإ�سافًة اإىل االإعالن املتوقع 
املحافظ���ات  وغل���ق  الط���وارئ  حلال���ة 
االأخ���رى  املحافظ���ات  م���ع  حلدوده���ا 
واإيق���اف حرك���ة املواطن���ني. ويف اإطار 
اإ�س���رارهم عل���ى رف����س دع���وات اإنهاء 
اأ�س���در »�س���باب ت�س���رين«  املظاه���رات، 

اأول م���ن اأم����س، بيان���ًا دع���وا فيه طالب 
اجلامع���ات اإىل اخل���روج يف مظاهرات 
حا�س���دة )اأم�س - االأحد(. وقال البيان: 
البي�س جمددًا  القم�سان  "ي�ستعد ثوار 
لدع���م االنتفا�س���ة م���ن خالل م�س���ريتهم 
اأم���ام وزارة التعلي���م  االأ�س���بوعية م���ن 
العايل يف العا�س���رة من �س���باح االأحد، 
وهم بذلك يوؤكدون ثباتهم واإ�س���رارهم 
عل���ى طري���ق االنتفا�س���ة حت���ى حتقيق 

اأهدافها العادلة" .
لكن احتاد طلبة العراق الراف�س خلروج 
الطلب���ة  تعر����س  خ�س���ية  املظاه���رات 
لالإ�س���ابة فريو�س »كورون���ا« رف�س يف 
بيان »�سباب ت�س���رين« واأ�سدر، اأول من 
اأم�س، بيانًا معار�سًا دعا فيه الطلبة اإىل 
ع���دم اخل���روج يف املظاه���رات املعتادة 
ي���وم االأحد م���ن كل اأ�س���بوع. وقد جنح 
بالفع���ل احت���اد الطلبة يف ع���دم خروج 

مظاهرات طالبية اأم�س.

 متابعة االحتجاج 

ن�سرت �سحيفة "الغارديان تقريرًا عن االحتجاجات 
العراقي����ة تناول����ت فيه ما يتعر�س ل����ه املتظاهرون 
من قب����ل االأجه����زة االأمني����ة واجلماعات امل�س����لحة  
ويك�س����ف كي����ف ت�س����تخدم "عملي����ات االختط����اف، 

والقتل الإ�سكات النا�سطني العراقيني".
ويروي التقرير ق�سة ال�ساب امل�سعف حيدر، الذي 
غ����ادر م�س����اء الرابع ع�س����ر م����ن دي�س����مرب/ كانون 
االأول �ساحة التحرير يف بغداد، حيث كان ي�سعف 
امل�سابني واجلرحى، كداأبه منذ اأن ان�سم اإىل اآالف 
ال�س����باب االآخري����ن الذين خرج����وا يف احتجاجات 

م�ستمرة منذ اأكتوبر/ت�سرين االأول املا�سي.
وبح�س����ب التقرير، فاإن حيدر ذهب يف ذلك امل�س����اء 
ليتع�سى مع اأ�سدقائه يف حي الكرادة القريب، ومل 
يعد عقب ذل����ك اإىل خيمته يف �س����احة التحرير كما 
يفعل عادة، واإمنا قرر اأن يذهب اإىل منزله ليطمئن 

على اأمه وزوجته احلامل.
ويتابع التقرير �س����رد حكاية حيدر الذي يقول اإنه 
و�سل اإىل البيت بعيد منت�سف الليل، وكان جال�سًا 
في����ه، ح����ني توقفت �س����يارة تق����ل ثالثة م�س����لحني، 
و�س����األوه: "اأن����ت حي����در؟"، فاأجاب ال�س����اب "ال اأنا 
اأخ����وه حمم����د"، وتظاه����ر باأن����ه دخ����ل اإىل املن����زل 
لين����ادي اأخي����ه حي����در. لك����ن احليلة مل تنط����ِل على 

امل�س����لحني، الذي����ن اقت����ادوه معه����م اإىل ال�س����يارة، 
بعد اأن ع�س����بوا عينيه، لي�س����لوا بعد نحو �س����اعة 
اإىل مكان بعيد جمهول حيث حب�س����وه، و�سربوه، 
وعذب����وه طوال عدة اأيام، وطلب����وا منه فتح هاتفه 
النق����ال، وك�س����ف �س����ور واأ�س����ماء �س����بان يقودون 
املظاه����رات، وح����ني رف�����س، ا�س����تمروا بتعذيب����ه، 
وب�س����كل خا�����س ب�س����رب ذراع����ه التي حتم����ل اآثار 
اإ�س����ابة حديثة خالل املظاهرات، كما عر�سوا عليه 

�سور اأمه وزوجته، وهددوه باغت�سابهما.
ومي�س����ي التقرير يف و�س����ف ما تعر�س له حيدر، 
كم����ا يتحدث ع����ن اأع����داد امل�س����ابني والقتلى خالل 
املظاهرات �سواء بالر�سا�س املطاطي اأو احلي اأو 
اأي و�س����يلة اأخرى، كما يذك����ر اأن اخليام املوجودة 
يف ال�س����احة، اأ�س����بحت كله����ا تقريبًا حتمل �س����ور 
النا�س����طني الذين اختفوا، �س����واء ج����راء القتل اأو 

االختطاف.
داأب����ت  العراقي����ة  ال�س����لطات  اإن  التقري����ر  ويق����ول 
على الرتوي����ج لوجود طرف ثالث ه����و الذي يقوم 
اأو  اأو تعذيبه����م  النا�س����طني،  بعملي����ات اختط����اف 

قتلهم.
ويك�س����ف التقري����ر اأن االأجه����زة االأمني����ة العراقية، 
د�ست عنا�سرها بني املتظاهرين لتق�سي اأخبارهم 
والتج�س�س عليهم، ويروي عن اأحد �سباط االأمن، 
وا�سمه ح�سام وهو تابع لوزارة الداخلية، قوله اإنه 
تلقى اأوامر باالند�س����ا�س بني املحتجني وامل�ساركة 

باملظاهرات، لكي يت�سنى له التج�س�س عليهم.
وبح�سب التقرير فاإن عنا�سر املخابرات املتنكرين 
�س����احة  ميل����وؤون  الداخلي����ة  ل����وزارة  والتابع����ني 
التحري����ر، ب����ل ولديهم اأي�س����ًا خيامه����م، ويراقبون 

الداخل واخلارج.
ويقول ح�سام "لدينا كامريات، وميكننا اأن نراقب 
املداخ����ل اإىل ال�س����احة، ونع����رف م����ن يدخ����ل ومن 
يغ����ادر. كم����ا اأننا ن�س����تغل �س����غر �س����ن وقلة خربة 
املتظاهري����ن ونتح����دث اإليهم، ونعرف اأ�س����ماءهم، 
ونتابعه����م لك����ي نتو�س����ل اإىل قادتهم". وي�س����يف 
بتوزيع  يقومون  الذين  ب�س����كل خا�س  "ن�ستهدف 
الطع����ام عل����ى املتظاهري����ن، والذي����ن يقدم����ون لهم 

اخليام واالأغطية.

هل ي�صاهم "كورونا " ب�صق �صفوف االحتجاجات واإيقاف 
المظاهرات واالعت�صامات

 متابعة االحتجاج 

يل����ّوح امل�س����عف الطب����ي ريا�����س اأ�س����عد، بعالمة 
الن�س����ر، فيم����ا تغطي ال�س����مادات جبهت����ه وخده 
االأي�سر حتى اأعلى الفم واالأنف، فيما ا�ستخرجت 
�س����ظية من اأ�س����فل عينه اليمن����ى كادت تفقاأها. مل 
تثِن االإ�س����ابة اأ�سعد عن اإ�سراره على اال�ستمرار 
يف التظاه����ر وعمله االإن�س����اين الطب����ي، اإذ يقول 
واالبت�س����امة ترت�س����م عل����ى حمياه: "الر�سا�س����ة 

اختارتني الأنني ال اأعرف االنحناء"!.
ي����روي ريا�س اأ�س����عد، حكاي����ات اإ�س����عافه العديد 
من عنا�س����ر قوات االأمن العراقية، ممن اأ�سيبوا 
بعبوات الغاز والدخانيات التي اأطلقتها ع�سابات 
مناه�سة للتظاهرات، فيما اأ�سعف قبل اأيام قالئل 
اأحد امللثمني قرب �س����احة الطريان والذي اأ�سيب 
عن طريق اخلطاأ، ليقوم اأ�سعد با�ستخراج القطع 
املعدنية التي ا�ستقرت يف �ساق امللّثم با�ستخدام 
امللق����ط الطبي، و�س����ّمد مكانها، اإذ اإّن االإ�س����عاف 
الطب����ي واج����ب اإن�س����اين يحتم ع����دم التفرقة بني 

م�ساب واآخر.
يقول "حتى لو عرفت اأن امل�س����اب الذي اأ�س����عفته 

م����ن القنا�س����ني، اأو حملة ال�س����كاكني، فاأن����ا اأقوم 
بواجبي، واأعتقد اأّن ذلك ال�سخ�س لو كان عراقيًا 
ف�س����يتذكر تعاملنا معه، ولن يقوم باالعتداء على 
املتظاهرين، كل العراقيني ال يقابلون االإح�س����ان 

بنقي�سه" .

عمل اإ�صافي
وع����ن عمل����ه كم�س����عف طبي، يق����ول ريا�����س، اإّنه 
عم����ل اإ�س����ايف، الأن����ه قري����ب م����ن تخ�س�س����ه يف 
هند�س����ة االأجه����زة الطبي����ة، فه����و يقوم ب�س����يانة 
وجتدي����د االأجه����زة املوج����ودة يف طبابة �س����احة 
التحرير، واالت�س����ال باملجهزين لتزويد ال�ساحة 
م����ا حتتاج����ه، اأو اإر�س����ال م����ن ه����م اأكفاأ من����ه حال 
عدم ا�س����تطاعته اإ�س����الح خلل ما، م�س����ريًا اإىل اأّن 
عمله كم�سعف ي�س����عره باأّنه اأكرث فائدة، واأّنه من 
�س����من املتظاهرين امليداني����ني، اإذ غالبًا ما يكون 
يف املقدم����ة خلربته يف التظاه����ر، واأهمية دعمه 
للمت�س����دين يف حماية �س����احة التحرير. وي�س����يد 
ريا�س بالدعم الذي حتظى به �ساحات االعت�سام 
والتظاه����ر، م����ن قب����ل اأ�س����حاب مذاخ����ر االأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية.

ريا�ض اأ�صعد.. الر�صا�صة تختار 
من ال يعرف االنحناء

الغارديان: اجلماعات امل�صلحة  ت�صتخدم  القتل 
واالختطاف الإنهاء االحتجاجات 
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 حممد ر�صن

م�س���اهد اأ�س���حاب القم�س���ان البي�س مل تاألفه العني من قبل 
حي���ث جم���وع الطلب���ة والطالب���ات  تغ�س بهم اليوم �س���وح 
االحتج���اج الناب�س���ة االآن يف اأرج���اء الب���الد ، ه���ذا الكن���ز 
الدف���ني الذي كان احلديث عنه ي�س���به احللم يف حياة مثالية 
وحتى النغط يف و�س���ف هذا امل�سهد �سعريًا اإليكم بع�س من 
موا�س���فاته التي ر�س���دتها اأثناء تواجدي معهم يف �س���احة 
التحرير ، اجلماهري تتظاهر ب�س���كل منظم وباأ�س���اليب غاية 
يف التح�س���ر موؤط���رة بالوعي وامل�س���وؤولية رافعني االأعالم 
العراقية وال�س���عارات املطلبية واأ�س���واتهم ت�سدح بالن�سيد 
الوطني اجلامع م�سهد مدو ي�س���رح بت�سامنهم مع االأحرار 
يف �س���وح الت�س���حية الأميانه���م اأن املتظاهري���ن يطالب���ون 
بالنياب���ة عنه���م باإ�س���رتداد حقوقه���م امل�س���لوبة وبناء وطن 
مزدهر يعي�سون فيه ب�سالم واأمان وم�ستقبل زاهر اليجد فيه 
الطالب نف�س���ه عاطاًل عن العمل ، مامييز اأ�سحاب القم�سان 
البي�س اأنها غري م�ستلبة من اأي جهة ومل ي�سنع قدرها اأحد 
مبع���زل عن وعيها واإرادتها االأم�س���ى فه���م على قدر عال من 
امل�س���وؤولية جتاه اأمهات الق�سايا الوطنية من هوية وثقافة 
وتعاي����س ومواطن���ة واإ�س���الح ج���ذري للخراب ال���ذي ترك 
اأثر بالغ يف ج�س���د ه���ذه االأمة العنني االنتم���اء لغري الوطن 
تارك���ني وراء ظهوره���م هوياته���م الفرعية لتختار بنف�س���ها 
م�س���ريها حتت راي���ة وخيم���ة واحدة اأ�س���مها الع���راق هذا 
ماتوؤكده ال�س���عارات املرفوعة البعيدة ع���ن هيمنة االأحزاب 
االإ�س���الموية وقي���ود ت�س���لطهم جماهري اليهمها اإر�س���اء اأي 
متبع والت�س���مح الأحد اأن يهيمن عليها وترف�س و�س���ايا اأي 
اأحد ي�س���ادر بها دورهم العقالين والتنوي���ري مع تاأكيدهم 
عل���ى عدم اإق�س���اء االآخر املختل���ف بقدر مات�س���تدعيه الإعادة 
النظر ب�سيا�س���ته لو�سعها يف امل�س���ار ال�سحيح هذا التنوع 
يف جمهور املنتف�س���ني هو �سر قوتهم ومتيزهم و�سمودهم 
و�س���ربهم حيث اأدركوا اأن �سيا�س���ة التهمي����س وكذلك لعبة 
التلفي���ق والتخوين وزج احلراك يف ق�س���ايا ثانوية واأمور 
فرعية ي���راد منها الهائها عن امل�س���لحة الوطنية العليا الأنها 
ت���درك اإرها�س���ات املا�س���ي واأزم���ات احلا�س���ر و�س���رورة 
ا�ست�س���راف اأف���اق امل�س���تقبل من خ���الل الوق���وف يف املوقع 
االأك���رث تقدم���ًا وتعبريًا مل�س���كالتها لتعجل يف �س���فاء ج�س���د 
حياتن���ا العراقية املنقو�س���ة عليه مالح���م التنتهي من الهول 
العاب����س وم���داد ال�س���ظايا وال���دم واالأنني بفع���ل الفقدانات 
املتك���ررة بال طائ���ل ورغم كل هذه امل�س���ائب واملخاطر التي 
حتيق بهم ت�سر هذه القلوب الناعمة يف الت�سدي خل�سونة 
�سيم ال�س���راق والقتلة غري اآبهة ملخاطر الت�سفية اجل�سدية  
الأنه���م يدركون اأن املوتى اليهاب���ون املوت مايوؤكد القول اإن 
اجلماهري اق���وى من الطغاة فلم يبط���ل مفعولهم املوت ومل 
ينخره���م الياأ����س اأو يخيم عليه الت�س���اوؤم وال�س���وداوية بل 
مازالوا املعادل البا�س���ل للمنتف�س���ني واملعت�سمني يف �سوح 
االحتجاج الير�س���ون بغري مطارح ال�سمو�س مكانة وجمدًا 
ووفاًء لل�س���هداء الذين �سقطوا على مذبح حرية هذا الوطن 
م���ن اأجل حتريره وتنفيذ املطالب العادلة يف اختيار رئي�س 
وزراء وف���ق املوا�س���فات الت���ي طرحه���ا املنتف�س���ون ومب���ا 
ي�سمن حما�س���بة امل�سوؤولني عن الف�س���اد و قتل املتظاهرين 
والك�س���ف عن م�سري املغيبني واملعتقلني وا�سرتداد االأموال 
الت���ي نهبت من���ذ 16 عام���ًا والكف ع���ن االأ�س���اليب امللتوية 
جتاه التظاهرات واإزاحة الوجوه الفا�س���دة وحتديد موعد 
لالنتخابات املبكرة مع التاأكيد على اختيار ق�س���اة م�ستقلني 
قادرين على ا�سرتجاع هيبة القانون حتى نتخل�س من لعنة 
اأ�سمها املجاميع اخلارجة عن القانون والتي بيدها ال�سالح 

واملال والوجاهة.

المد االأبي�ض
تظاهرة �صقيقة ل�صوح االحتجاج

 اأيوب ح�صن

خلف جدار اإ�صمنتي و�صع لحمايتهم 
منذ �صنوات، يعر�ص باعة التجهيزات 

الع�صكرية ب�صاعتهم وهم يجل�صون 
على كرا�صيهم التي وزعوها على 

اأبواب محالهم التجارية، وحال 
�صماعهم �صوت انفالق قنبلة 

دخانية ت�صقط على االأر�ص اأو 
ر�صقة “ر�صا�ٍص حي” يقفون بحما�ص 

ال�صتقبال المتظاهرين الذين 
ي�صاألون عن الدروع.

ودرع” �سوت  خوذة  ناولني  “ا�سرع 
اأح����د  م����ن  ُم�س����رعًا  خ����رج  ل�س����خ�س 
ال�س����وارع املتفرعة عن �ساحة التحرير 
التجهي����زات  بي����ع  حم����ال  قا�س����دًا 
الع�س����كرية حاماًل بيده مبلغ )25( األف 
دينار لياأخذ فيها واقية لل�سدر وخوذة 
من النوع العادي يحمي بها راأ�س����ه من 
القناب����ل الدخاني����ة قب����ل اأن يع����ود اىل 

ال�ساحة.
كان����ت  اإن  نف�س����ه  املتظاه����ر  ي�س����األ  مل 
تلك اخلوذة �س����تقيه الر�س����ا�س احلي 
والقناب����ل الدخاني����ة ، اأم اإنه����ا جم����رد 
ر�سا�س����ة  اأول  �س����تخرتقة  قما�����س 
م�س����ّوبة باجتاهه، فهو ال ميلك �س����وى 
مبلغ����ًا متوا�س����عًا ويح����اول اأن يحمي 
نف�س����ه ب�س����راء درع واق من الر�سا�س 

حتى واإن كان درعًا مزيفًا .
وفلرت  والكمام����ة  وال����درع  “اخل����وذة 
الرئي�س����ة  االإيقون����ات  هم����ا  االأن����ف” 

يف  الع�س����كرية  التجهي����زات  ل�س����وق 
منطق����ة الب����اب ال�س����رقي و�س����ط بغداد 
يف  امل�س����تخدمة  الرئي�س����ة  وامل����واد 

�ساحات التظاهر يف العراق.
ه����ذا ال�س����وق مل ياأب����ه اأ�س����حابه ل����كل 
م����ا يج����ري حوله����م، ومل يتوقف����وا عن 
ن�س����اطهم اليومي باختالف الظروف، 
رزق  م�س����در  التظاه����رات  معتربي����ن 
ق����د ال يتك����رر لهم ال �س����يما م����ع ارتفاع 
الطلب عل����ى اخلوذ وال����دروع الواقية 
للر�سا�س يف ال�س����هور املا�سية وقرب 
حمالهم من �ساحة التحرير اإذ ال يف�سل 

بينهم وبينها �سوى 200 مرت فقط.
يبت�س����م علي ال�س����اب الثالثيني و�س����ط 
م����ن احلرك����ة وي����ردد  ال�س����جيج  ه����ذا 
عبارة “م�سائب قوم عند قوم فوائد” 
ثم يكمل “مل ن�س����هد اإقبااًل على ال�س����رت 
الواقية من الر�سا�س واخلوذ وكمامة 
الفلرت من قبل مثلما حدث يف االأ�س����هر 

الثالثة املا�سية.
وقب����ل اأن ي�س����تمر يف احلدي����ث قاط����ع 
كالم����ه �س����خ�س على ُعجال����ه طالبًا منه 
خوذة اأ�س����لية كونه مم����ن يتواجدون 
يف مناط����ق خ����ط التما�س م����ع القوات 
الإط����الق  يتعر�س����ون  ومم����ن  االأمني����ة 

الذخرية احلية.
اأخ����رج عل����ي ب�س����رعة خ����وذه جيدة ال 
يقتنيها اأو يطلبها اإال منت�س����بو القوات 
االأمني����ة يف االأماك����ن احل�سا�س����ة، تلك 
اخلوذة �سعرها مائة دوالر، اإذ عر�سها 
عليه بطريقة ت�س����ويقية وجاذبة مرددًا 
ل����ه عب����ارة “خذه����ا اإنه����ا مبطن����ة ولن 

يخرتقها الر�سا�س”.
لك����ن هل ُيعقل اأن يكون هذا ال�س����خ�س 
متظاه����رًا ليطل����ب احتياج����ات االأم����ان 
به����ذه االأ�س����عار، لك����ن �س����احب املح����ل 
عرف عن طريق اال�ستف�سار من زبونه 

باأنه �س����حايف مي����داين يوثق لوكاالت 
التوا�س����ل  و�س����ائل  عل����ى  و�س����فحات 
االجتماع����ي وال ميتل����ك ُع����دة حلماي����ة 
نف�س����ه، وحت����ى واإن امتلك تل����ك العدة 
يتم م�س����ادرتها اأثناء تنقله يف �سوارع 
العا�س����مة بغداد على خلفي����ة القوانني 
الوقتية التي ت�سدرها القيادات االأمنية 
مع كل ت�سعيد يف موجة االحتجاجات 

اجلارية حاليًا.
لبق����ة  اأربعيني����ة  اآخ����ر الم����راأة  م�س����هد 
الل�سان اأثناء حديثها مع �ساحب املحل 
قال����ت له “احت����اج اىل ع�س����رين خوذة 
وواقية �سدر كم �سيكون �سعرهم”؟ ثم 
بداأت بالتفاو�س على ال�سعر للح�سول 

على عر�س جيد.
“ناهدة” تلك املراأة التي حتمل تربعًا 
مببلغ مع����ني ل�س����راء ال����دروع الواقية 

لبع�س زمالئها من ال�سحفيني حتدثت 
بح����ذر �س����ديد و�س����وت منخف�����س يف 
�س����وق يرت����اده الرجال بن�س����بة 95 %، 
ويتواجد فيه عنا�س����ر اأمنية وم�سلحة 
خمتلف����ة، “اأنا �س����حفية واأرى زمالئي 
ال�سحفيني هم االأكرث عر�سة للخ�سائر 
يف ظ����ل موجة االحتجاج����ات اجلارية 
يف البالد لهذا ارتدت ال�سوق الأجلهم” 
قال����ت قب����ل اأن يخربها �س����احب املحل 
بتجهيز الكمي����ة التي طلبتها يف اليوم 

التايل.
عل����ى وق����ع �س����جيج دخ����ول موجة من 
املتظاهري����ن باجت����اه ال�س����احة غادرت 
ناه����دة عل����ى عجالة وخ�س����ية الوقوف 
لوق����ت اأطول يف �س����وق يزدحم بحركة 
تظاه����ر  �س����احة  ويج����اوره  الرج����ال 

مت�سارعة باأحداثها.

�س����وق التجهي����زات الع�س����كرية يزدهر 
ح����ني  ب����ني  مببيعات����ه وحرك����ة رواده 
واآخر ثم ي�س����يبه الك�ساد عند ا�ستقرار 
الو�س����ع االأمن����ي يف الب����الد وتباع فيه 
حتى املالب�س امل�ستعملة اأحيانًا ب�سبب 
موقع����ه القري����ب م����ن مناطق �س����عبية، 
خملف����ات  م����ن  املالب�����س  تل����ك  بع�����س 
اجلي�س االأمريكي، لكنه اليوم ولل�سهر 
الثال����ث على الت����وايل مل ي�س����هد توقفًا 
حلركة البيع وي�سم دروعا من منا�سئ 

رديئة واأخرى عاملية.
وبع����د �س����اعات طويل����ة م����ن ا�س����تقبال 
املح����ال  اأ�س����حاب  يجل�����س  الزبائ����ن 
اأط����راف  لتدخ����ني االأركيل����ة وجت����اذب 
احلدي����ث حول ما �س����معوه م����ن اأخبار 
واأح����داث وقع����ت يف �س����احة التحرير 

رواها لهم متظاهرون من زبائنهم.

 امري العلي

عل���ى  اأ�س���هر  خم�س���ة   م���ن  اأك���رث  بع���د 
االحتجاجات باتت مدينة النا�سرية مركز 
حمافظ���ة ذي ق���ار بي�س���ة القب���ان وعقرب 
�ساعة احلراك ال�س���عبي والناطق الر�سمي 
با�س���م حمافظ���ات الع���راق املنتف�س���ة كم���ا 

يعرب املتظاهرون.
احتجاج���ات  يف  الت�س���عيد  خط���وات 
النا�سرية بداأت يف ال�ساد�س ت�سرين االأول 
املا�س���ي ، اإذ اق���دم اآالف املحتج���ني عل���ى 
ح���رق مقار ومكات���ب االأحزاب ال�سيا�س���ية 
يف خطوة مل تعهده���ا اأي حمافظة عراقية 
اأخ���رى اآنذاك، لتت�س���ارع اأحداثه���ا االأمنية 
بع���د ذاك و�س���واًل اىل �س���دام مبا�س���ر مع 
الق���وات االأمني���ة خلفت عدد من ال�س���حايا 
بلغت ح�س���يلتهم اأك���رث من ع�س���رين قتياًل 

واأكرث من ثالثني جريحًا.
اأمري دو�س���ي املراقب لل�ساأن ال�سيا�سي يف 
ذي ق���ار يرى اأن ت�س���ّدر مدينة النا�س���رية 
مل�س���هد االحتجاجات يف عم���وم العراق مل 
ياأِت من فراغ بل كان وليد تراكمات كبرية 

وخزين تاريخي وموروث وا�سع.
مل حتَظ مدينة النا�سرية و�سواحيها باأية 
رعاي���ة طوال �س���نوات التغيري ال�سيا�س���ي 
التي اأعقبت 2003 ف�س���اًل ع���ن الكم الهائل 
م���ن العاطل���ني املتخرج���ني م���ن جامعاتها 

ومبختلف االخت�سا�سات.
ه���دوء ح���ذر ا�س���تمر الأ�س���ابيع قليل���ة بعد 
ح���وادث احل���رق ث���م ع���ادت التظاه���رات 
ال�سعبية من جديد يف اخلام�س والع�سرين 
من ت�س���رين االأول )اأكتوبر( املا�س���ي حتى 
اأكملت النا�سرية ما بداأته يف اأوائل ال�سهر 
م���ن خطوة متقدم���ة على بقي���ة املحافظات 
الف�س���ائل  مق���ار  ح���رق  واأنه���ت  االأخ���رى 

امل�سلحة التابعة لالأحزاب ال�سيا�سية.

وعم���د املحتج���ون اآن���ذاك اىل ا�س���تهداف 
منازل امل�س���وؤولني املحلي���ني يف املحافظة 
والربملاني���ني باحلرق فه���م يرونهم جزءًا 
وامل���ايل  االإداري  الف�س���اد  منظوم���ة  م���ن 
يف الب���الد واملحافظ���ة وتراجع م�س���توى 

اخلدمات.
موق���ع النا�س���رية جغرافي���ًا اأعطاها ميزة 
خمتلفة عن بقي���ة املحافظات فهي تقع يف 
خ���ط �س���رتاتيجي يربط جنوب���ي العراق 
وحمافظة الب�س���رة باملحافظات الو�سطى 
و�س���واًل اىل العا�س���مة بغداد، فالب�س���رة 
ت�سم موانئ العراق املائية واأكرب حقولها 
النفطي���ة والبواب���ة الرئي�س���ة للب���الد على 
دول اخلليج ف�ساًل عن موقعها االقت�سادي 

املحرك للمنظومة ال�سيا�سية يف البالد.
يق���ول دو�س���ي املراقب لل�س���اأن ال�سيا�س���ي 
اإن ذي ق���ار عرف���ت من���ذ التاأري���خ كملج���اأ 
للث���وار واملقاتل���ني منذ حرب االآ�س���وريني 
�س���د ال�س���ومريني وجلوئه���م اىل االأهوار 
كمالذ اآمن وتلتها احلكومات املتعاقبة يف 
الفرتة االإ�س���المية حتى التاريخ املعا�س���ر 
اإذ قام نظام �س���دام ح�سني يف ت�سعينيات 
الق���رن املا�س���ي بتجفي���ف االأه���وار الأنه���ا 
�س���مت الثوار واملعار�س���ني لنظام���ه، اأما 
االآن ف���ريى املحتج���ون اأن وجوده���م يف 
هذه املحافظة ب���ات مرهونًا بقدرتهم على 

حتقيق االإ�سالحات املطلوبة.
ويف ظ���ل ت�س���اعد االحتجاج���ات اأقدم���ت 
النا�س���رية على خطوة ت�س���عيدية اأخرى 
اذ اأعلن���ت يف الثال���ث من ت�س���رين الثاين 
)نوفمرب( املا�س���ي ع���ن الع�س���يان املدين 
وقطع اجل�سور لتعطيل حركة املوؤ�س�سات 
بالفع���ل  ذل���ك  يف  وجنح���ت  احلكومي���ة. 
وتبعته���ا بقي���ة املحافظ���ات االأخ���رى يف 
الو�س���ط واجلنوب، وعم���د البع�س منهم 
اىل ت�س���كيل م���ا ي�س���مى “ف���وج مكافح���ة 

ال���دوام” ال���ذي ياأخذ عل���ى عاتق���ه يوميًا 
متابع���ة الدوائر احلكومي���ة ومنع انتظام 
ال���دوام فيه���ا وو�س���ع الفتة كت���ب عليها ” 

مغلق باأمر ال�سعب”.
دفع���ت  للت�س���عيد  املت�س���ارعة  خطواته���ا 
ال���وزراء  رئي����س  امله���دي  عب���د  حكوم���ة 
امل�ستقيل اىل اإ�سدار قرار جريء لتقوي�س 
حالة الف���وران يف املدينة، اذ نفذت عملية 

اأمنية يف الثامن والع�س���رون من ت�س���رين 
الثاين با�ستخدام قوة ع�سكرية ا�ستقدمتها 
من بغ���داد الإنهاء حرك���ة االحتجاجات يف 

النا�سرية.
تل���ك العملية قادها رجل اأم���ن يحمل رتبة 
ع�سكرية رفيعة ميتلك اأوامر مركزية بفتح 
اجل�س���ور وجمابهة املعار�س���ني لقراراتها 
من املحتجني، اذ اأ�س���فرت العملية االأمنية 

تلك وم���ا اأعقبها من اأح���داث خالل يومني 
فق���ط ع���ن مقتل اك���رث م���ن )45( متظاهرًا 

وجرح اأكرث من )320( اآخرين.
الع���راق  يف  التظاه���ر  �س���احات  معظ���م 
اأعلنت احلداد عل���ى اأرواح القتلى وتوجه 
حمتج���ون م���ن م���دن عراقي���ة خمتلفة اىل 
النا�سرية الإعالن حالة الت�سامن والتعزية 
بع�سهم رفع الفتات كتب عليها “النا�سرية 

متثلنا”، وعرفت هذه احلادثة ب� ” جمزرة 
النا�سرية”.

زه���راء عام���ر واكب���ت االحتجاج���ات منذ 
اإ�س���عاف  عل���ى  تعم���ل  اإذ   ، االأول  الي���وم 
اجلرحى ونقلهم عرب و�سائط نقل خمتلفة 
اىل امل�ست�س���فيات القريب���ة تعر�س���ت اىل 
ك�س���ر يف عظ���م الرتق���وة والكت���ف نتيجة 
ده�سها ب�س���يارة تابعة للقوات االأمنية يف 

املحافظة اأثناء املواجهات تقول “رغم كل 
ما حدث لن نرتاجع”.

اأعم���ال العنف املتكررة الت���ي جوبهت بها 
النا�س���رية ول�س���هرين خلفت ورائها اأكرث 
من مائة قتيل و)2650( جريحًا وع�سرات 
املعتقل���ني الذي اأفرج عنه���م بكفاالت مالية 
ويع���د ه���ذا الع���دد كب���ريًا قيا�س���ا اىل عدد 

�سكانها والبالغ مليوين ن�سمة.
وقد اأقدم حمتجو النا�س���رية ويف الثالث 
ع�س���ر من كانون الثاين املا�سي على قطع 
الطريق الدويل ال�سريع وهو اخلط الربي 
الناق���ل ل�س���احنات الب�س���ائع و�س���هاريج 
الوقود م���ن املوانئ جنوبًا باجتاه بغداد، 
وبهذا القطع مت اإمهال احلكومة �سبعة اأيام 
الختيار رئي�س وزراء م�س���تقل وامل�سادقة 
عل���ى قان���ون االنتخاب���ات والعم���ل عل���ى 

اإجراء انتخابات مبكرة.
وما لبثت هذه املهلة اأن انتهت لتت�سع رقعة 
احل���راك والقطع للطرق الربي���ة اىل بقية 
املحافظ���ات ومل تنفع عملية و�س���ف املهلة 
من قبل احلكومة باأنها “غري قانونية” يف 
ثني املحتجني يف باقي املدن عن اعتمادها 
اإذ عّلق معت�س���مو �س���احة التحرير و�س���ط 
بغداد �س���اعة كبرية تعم���ل بالعد التنازيل 
للمهل���ة وكت���ب عليها “مهلة وط���ن – مهلة 

النا�سرية”.
حكاية النا�س���رية م���ع االحتجاجات تبدو 
خمتلف���ة ع���ن باق���ي حكاي���ات امل���دن فه���ي 
بي�س���ة القب���ان يف مي���زان االحتجاج���ات 
العراقي���ة التي مازالت جتت���اح املدن حتى 
بع���د حرق خّي���م املحتجني يف النا�س���رية 
وم���دن عراقي���ة اأخ���رى، ب���ل اإن حمتج���ي 
املحروق���ة  اخلّي���م  ا�س���تبدلوا  النا�س���رية 
ببن���اء من البل���وك االأ�س���منتي ليثبوا مرة 
اأخ���رى اإنهم يتعاملون ب�س���كل خمتلف مع 

االأحداث.

دروع ال تقي من الر�صا�ص وخوذ بال�صتيكية رخي�صة الثمن

�صوق التجهيزات الع�صكرية اأنع�صته التظاهرات

النا�صرية.. اأيقونة تظاهرات العراق، وبي�صة القبان في خطوات الت�صعيد ل�صاحات االحتجاج
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كما َتالقى الر�سا�ُس احليُّ يف ج�سٍد
�سنلتقي ليلًة يف ُمتَحِف ال�سمِع

يف باِبِه حار�ٌس �َسْهٌم �سُنقِنُعُه
نِع اأَّنا متاثيُل اأُ�سطورّيُة ال�سُّ

ُتو�سو النبيلُة جاءت كي ُتعانَقنا
وا�ستقبلتنا ب�سوٍت �ساحِر الوقِع
قالت: هنا َجنَّتي َفْلتدخلوا ُزَمرًا
ِة ال�سرِع فيها �سَتنُجوَن ِمن �ساِديَّ

هنا الن�ساُء �سبايا ال اعوجاَج بها
لِع فامل�ستقيماُت مل ُيخَلْقَن ِمن �سِ

هنا الرجاُل بال حزٍن وال ُعَقٍد
وِع ُيَكلِّلوَن زهوَر الَوعِي بال�سَّ

ُقلنا لها: اإنَّنا ِجئناِك ِمن بَلٍد
متنا َعطا�سى بِه يف ح�سرِة النبِع
كم نخلٍة اآمنت باالأر�ِس فاخُتِطفت

وظلَّ فيها دٌم يجري ِمَن اجِلْذِع
روا اأن ُيرِجعوا وطنًا وزاَولوا  وِفتَيٌة َقرَّ

احُلْلَم رغَم القتِل والقمِع
ُرنا كانت دموُع َمداْم ُتو�سو ُتَطهِّ

يف م�سهٍد َظلَّ ي�ستع�سي على القطِع
بكت كثريًا وقالت وهَي جُمَهَدٌة: 

اأهاًل بكم �سادتي يف ُمتَحِف الدمِع

متحف الدمع 

ما�ص القي�صي

  مل يكن يف عمق 
ت�صوراته الطفولية 

الربيئة، ان يكون يوما 
كب�ص فداء لوطن يحتاج 

الكثري من الت�صحيات 
ليتعافى وينه�ص من 
جديد على قدميه، 

فراح رميون اجلميل يف 
طلته، النقي يف روحه 

لي�صطر لنا در�صا تاريخيا 
يف توحيد ال�صعوب! 

رميون ريان �س���امل، ول���د يف 2004/11/22، 
اأكمل درا�سته االبتدائية وترك تعليمه لظروف 
معي�س���ية، عا�س رميون يف كنف عائلة تتكون 
م���ن والدي���ه اللذين ينتم���ي كل منهم���ا لطائفة 
خمتلفة، االم كاثوليكية من كلدان بابل واالب 
ارمني من اإ�سطنبول، واخوته الثالثة، ا�سرته 
فق���رية م���ن ذوي الدخ���ل املح���دود، تهج���رت 
و�سكنت يف عدة قرى حتى ا�ستقرت يف بغداد 
مبن���زل اه���ل والدته لف���رتة موؤقتة ث���م انتقلوا 
للعي�س يف �س���قة بحي الكرادة، عمل مع والده 
عام���ال يف اأح���د مطاعم الك���رادة باأجار يومي، 
م���ن هوايات���ه ممار�س���ة ال�س���باحة واالألع���اب 
والن�س���اطات  للوط���ن  حم���ب  االإلكرتوني���ة، 
ال�س���عبية الثورية. عمل رمي���ون مع والده من 
اجل ك�س���ب الرزق احلالل بع���د معاناة طويلة 
م���ن التهجري وق�س���وة ظروف احلي���اة، وبهذا 
ال�س���دد تقول جدته: "رغم ك���ون والد رميون 
مهند�س ديكور لكنه مل يح�سل على عمل ل�سبب 
�س���حي اذ كان م�س���ابا بجلط���ة يف القل���ب"، 
االمر ال���ذي منعه من مزاول���ة املهنة يف جمال 
تخ�س�سه والعمل يف مطعم مب�ساعدة رميون 
باأجور يومية مل ت�س���عفهم لدفع ايجار �سقتهم، 
وتعق���ب جدته قائلة: "رميون مل يح�س���ل على 
معي�س���ة جيدة واهله مل ي�ستطيعوا ان ينفذوا 
اي طل���ب م���ن طلبات���ه فقد عا�س���وا مب�س���اعدة 

بع�س االأ�سدقاء واجلريان".
 خ���رج رمي���ون م���ع انطالق���ة ث���ورة اأكتوب���ر 
ليطالب بحقوقه الب�سيطة يف العي�س بكرامة، 
وبهذا ت�سيف اجلدة بقولها:  "تظاهر حفيدي 

ليطالب ويح�س���ل على معي�س���ة الئقة و�س���كن 
جيد"، لكن���ه ُغدر يف النهاي���ة، اذ تقول جدته: 
"خل�س نف�سه ثالث مرات من يد قوات ال�سغب، 
وقد اأ�سيب باأحد املرات يف يده، واأنكر حقيقة 
االمر وتعذر بكون يده جرحت ب�سبب الباب"، 
موؤك���دة عل���ى م�س���اركته وتواجده يف خ�س���م 
املن���اورات عن���د ال�س���اتر االأول حتى "اأ�س���يب 
باإطالق ر�سا�س���ة يف الراأ�س و)�سجمات( يف 
منطق���ة ال�س���در والقل���ب حتديدا، يف �س���احة 
اخل���الين لريتقي �س���هيدا بتاريخ 24 �س���باط، 
مظلوم���ا  حيات���ه  رمي���ون  "ق�س���ى   ."2020
وم���ات مظلوما بعم���ر الورد"، هك���ذا اختتمت 
حديثها بقولها، "مل يحقق رميون ما متنى من 
م�س���تقبل رغيد له والأهله واأخواته" وت�ستنكر 
قائلة: "هل ي�س���تحق رمي���ون املوت ام العي�س 

بحرية وكرامة يف وطنه؟".
يوؤك���د والد رميون على موق���ف ابنه الذي قدم 
نف�س���ه قربان���ا لتوحي���د الع���راق ب���كل طوائفه 
كر�س���الة رد على م���ن يحاول ت�س���ويه الثورة، 
يف كلمة القاه���ا امام جمهور م���ن املتظاهرين 
يف �س���احة التحري���ر بقول���ه: "اول م�س���يحي 
ي�ست�س���هد يف التحري���ر ه���و ابن���ي، وهذه تعد 
انطالق���ة لتوحيد العراق، على نهج االإ�س���الح 
الذي قاده احل�س���ني يف ثورته، قدمنا ال�س���هيد 
ج���ون واالآن رمي���ون، لي�س هناك مند�س���ني او 
خونة"، ويعق���ب "اأكد ولدي على ان ال�س���باب 
العراق���ي الثائ���ر واح���د، نح���ن العراقيون يد 
واح���دة نعي����س اأ�س���فل �س���ماء واحدة ت�س���مى 

العراق".

 ذي قار / ح�صني العامل

فبعد ان رف�س املتظاهرون كل من ال�سوداين 
و�سكري وال�سهيل والعيداين وحممد توفيق 
عالوي وغريه���م، عادوا ليعرب���وا هذه املرة 
ع���ن رف�س���هم لنعي���م ال�س���هيل الذي ر�س���حته 
االح���زاب  م���ن  امل�س���كلة  ال�س���باعية  اللجن���ة 
ال�س���يعية الختيار مر�سح اآخر ملن�سب رئي�س 

الوزراء.
فعن���د ورود ت�س���ريبات ع���ن اتف���اق اللجن���ة 
ال�س���باعية على تر�س���يح نائب رئي�س ديوان 
رئا�س���ة اجلمهوري���ة نعيم ال�س���هيل لت�س���كيل 
يف  التحري���ر  �س���احة  �س���هدت  احلكوم���ة 
يف  التظاه���ر  و�س���احات  بغ���داد  العا�س���مة 
املحافظ���ات املنتف�س���ة فعالي���ات ت�س���عيدية 
اآذار 2020 ( لالع���راب  م�س���اء االح���د ) 15 
عن رف����س تر�س���يحه، حيث انطلق���ت افواج 
متع���ددة من املتظاهرين يف �س���احة التحرير 
وه���ي حتمل �س���ورا متعددة جتمع ال�س���هيل 
واملالك���ي مو�س���ومة بعالمة )X( يف ا�س���ارة 
اىل رف�س���ه ورف����س كل من يدعم تر�س���يحه، 
اذ يعتق���د الكثري من املتظاهرين ان ال�س���هيل 
م���ن املوالني لرئي�س الوزراء اال�س���بق نوري 

املالكي.
وق���د ردد متظاهرو �س���احة التحرير هتافات 

واهازيج من قبي���ل: )يا بغداد ثوري ثوري، 
خل���ي اإنعي���م يلحك ن���وري( و)يدني���ه دوري 
دوري نعومي يلحك نوري( و)اهل ال�س���احة 
وما ير�س���ون، �سلون تر�سح واحد( و)بغداد 
�س���بي(  ن�س���بيهم  الي���وم  افرح���ي وهلهل���ي، 
و)احلك عالباطل عليناه(. ورفع املتظاهرون 
يف �س���احة التحرير �سورًا لل�سهيل وبجانبه 
رئي�س ائتالف دول���ة القانون نوري املالكي، 
وكتب ا�سفلها "مرفو�س نعيم ال�سهيل، هنيئًا 

الأمري قطر ل�سرائه العراق من دون ثمن".
و�سبق للمتظاهرين واملعت�سمني يف �ساحات 
التظاه���ر ان ح���ذروا م���ن جتاه���ل مطالبه���م 
و�س���روطهم الت���ي حددوه���ا الختي���ار رئي�س 
ال���وزراء اجلدي���د وكابينت���ه احلكومي���ة، اذ 
ردد متظاهرو ال�س���طرة يوم االثنني ) 2 اآذار 

:)2020
برهم نحذرك تغلط انت من جديد

وفتحها اذانك مو الف مرة نعيد
اخت���ار الل���ي ير�س���حه ال�س���عب، مو����س اللي 

يريده اإلَنَهْب
واإملا عجبنه ان�سلعه والله بت�سعيد

***
وا�سح لعبكم عال�سعب ياحلزاب
ندري اجلبري البيكم اكرب جذاب

كلكم بنف�س الو�سع، اله ن�سلعكم �سلع
بيت احلمامة نرف�س اإي�سكنه غراب

وكذلك ردد متظاهرو ال�س���طرة يوم االربعاء 
تر�س���يح  عل���ى  للت�س���ديد   )  2020 اآذار   4(

�سخ�سية م�ستقلة ملن�سب رئي�س الوزراء:
يحزاب يحزاب ا�سمعونه عدل، مرنيد مرنيد 

غري امل�ستقل
فيم���ا ردد متظاهرو الفهود خالل م�س���اركتهم 
يف تظاهرات ال�س���طرة يف يوم ال�سبت ) 29 

�سباط 2020 (:
بال�سطره علت رايتنه بزود

ُو�سل الذن احلرامي �سوت الفهود
م���ا نقب���ل بعد واحن���ه النواطري، حتا�س����س 

للحزب والطائفة ي�سري
اذا ردوا نرد ونحط احلدود
بال�سطره علت رايتنه بزود

كما ردد متظاهرو ال�س���طرة يف يوم ال�س���بت 
)29 �سباط 2020 ( لف�سح �سفقات االحزاب 

يف الرت�سيح للمنا�سب احلكومية:
وي ذوله ال ترتجه ي�ستعدل حال

احزابهم عاملن�سب ت�سوي ا�سكال
�س���ارت اخذ ُوْطِن���ي وياك، ِتِطيني وتر�س���ح 

ذاك
كلمن يدورله وي زهره تذكار

***
يا �سعب هو الفا�سد �سلون اإيتوب
هم �سامع انت بعمرك املاي يروب

وال�سدك رايد تغيري، من العرج كون ي�سري
ويبني بعنوانه �سنهو املكتوب

وكان م�س���در مق���رب من اأجواء املفاو�س���ات 
ذك���ر يوم )15 اآذار 2020(، اأن "نائب رئي�س 
دي���وان رئا�س���ة اجلمهوري���ة نعي���م ال�س���هيل 
يتناف����س م���ع ثالث���ة م���ن روؤ�س���اء اجلامعات 
عل���ى من�س���ب رئي����س ال���وزراء". واأ�س���اف 
داخ���ل  االن  بق���وة  مط���روح  "ال�س���هيل  اأن 
املفاو�س���ات ال�س���باعية لالأح���زاب ال�س���يعية 
يف مناف�س���ة مع 3 روؤ�س���اء جامع���ات احدهم 
م���ن حمافظة كرب���الء". واأو�س���ح اأن " نعيم 
ال�س���هيل يحظ���ى بقبول اط���راف قوية داخل 
اللجن���ة ال�س���باعية"، لكن���ه اأ�س���ار يف املقابل 
اإىل اأن "هناك طرف���ا قويا جدا يعرت�س عليه 

داخلها".

رميون ريان �صامل، �صغري العمر كبري الفكر والروح 
وامل�صوؤولية الوطنية!

هتافات رف�ض مر�صحي االأحزاب تعود ل�صاحات التظاهر
ما ان تت�صرب ا�صماء مر�صحي احزاب ال�صلطة لت�صكيل احلكومة العراقية حتى ت�صطدم برف�ص متظاهري �صاحة 
التحري��ر وميادين التظاهرات االخرى يف املحافظ��ات املنتف�صة، اذ �صبق للمتظاهرين ان حددوا معايري و�صروطا 
لقب��ول رئي�ص الوزراء اجلديد، تتمثل باال�صتقاللية والكفاءة والنزاهة وعدم ازدواج اجلن�صية، راف�صني بذلك 

اية حماولة الإعادة تدوير عنا�صر الطبقة ال�صيا�صية التي ف�صلت يف حكم البالد على مدى 17 عامًا.


