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متابعة املدى 

لك���ن ذل���ك مل ي�ؤث���ر عل���ى ال�ش���ارع 
حتى الآن، فاأغلق���ت معظم املدار�س 
الع���راق  واجلامع���ات يف جن�ب���ي 
اأب�ابها الثالثاء، بعدما اأعلنت نقابة 
املعلم���ن اإ�شرابا عام���ا يف حماولة 
الحتجاج���ات  اإىل  الزخ���م  لإع���ادة 
املناه�شة للحك�مة التي تعم البالد 

منذ اأ�شابيع.
ويف وق���ت مبك���ر م���ن امل�ش���اء، كان 
دوي الذخرية احلية والغاز امل�شيل 
للدم�ع والقنابل ال�ش�تية ما يزال 
م�شم�ع���ا قرب �شاح���ة التحرير، رد 
عليها املتظاهرون بر�شق احلجارة 

والقنابل احلارقة.
ل�"الع�دة  ال�شلط���ات  ورغم دع�ات 
وا�ش���ل  الطبيعي���ة"،  احلي���اة  اإىل 
املتظاه���رون املطالب���ة بنظ���ام حكم 
جدي���د وتغي���ري الطبق���ة ال�شيا�شية  
حيث دعا معت�شم� �شاحة التحرير، 
الأربعاء، اإىل تظاهرة ملي�نية ي�م 
اجلمعة املقبل، وذلك رف�شًا للحل�ل 
الت���ي َتطرحه���ا احلك�م���ة، وتاأكيدًا 

للمطالب التي قدمها املتظاهرون.
تلق���ت  ال���ذي  البي���ان،  يف  وج���اء 
"املدى"  ن�شخة منه ام�س الربعاء  
الكرمي،  العراقي  �شعبنا  اأبن���اء  "يا 
كن���ا ق���د اأكدن���ا م���رارًا عل���ى مطلبنا 
القنا�ش���ن،  باإقال���ة حك�م���ة  الأول 
ن�ش���رًة لخ�تنا ال�شه���داء، وكرامًة 

لذويهم".
احلك�م���ة،  ه���ي  "وه���ا  واأ�ش���اف، 
من خ���الل اإجراءاته���ا القمعية التي 
ا�شتخدمته���ا بح���ق املتظاهرين يف 
الأي���ام املا�شية، ق���رب ج�شر ال�شنك 

و�شارع الر�شي���د و�شاحة اخلالين، 
وذه���ب �شحيتها ع�ش���رات ال�شهداء 
ومئات امل�شابن، ت�ؤكد اأنها ُم�شرٌة 
على خيار العنف والإجرام يف قمع 
املحتجن، واإ�شكات �ش�ت ال�شعب، 

وم���ا ذل���ك اإل دلي���ل عل���ى ف�شلها يف 
اإدارة الدول���ة وحماي���ة امل�اطن���ن 
مطل���ع  من���ذ  اأثبت���ت  وق���د  الع���زل، 
ت�شري���ن الأول وحت���ى ي�من���ا هذا، 
اأنه���ا لي�شت جدي���رة بالثق���ة، مثلما 

ه���ي لي�ش���ت جديرة بقي���ادة العراق 
و�شعب���ه، فيكفي َعّجزه���ا عن ك�شف 
ه�ي���ات القنا�شن والقتلة، كما هي 
عاج���زة الآن ع���ن اإيق���اف الرتوي���ع 
والختط���اف املمنهج للنا�شطن من 

قبل جهات جمه�لة، رغم املنا�شدات 
الدولية، ودع�ات املرجعية باإيقاف 
�ش���د  والعت���داءات  العتق���الت 
املتظاهري���ن". وع���د، اأن “م���ا جاء 
يف بي���ان بعث���ة الأمم املتح���دة م���ن 

اقرتاح���ات، اأثب���ت اأنه���ا بعي���دٌة كل 
الُبعد عن الدم���اء التي ُت�شفك ي�ميًا 
يف �شاح���ات التظاه���ر والعت�ش���ام 
يف عم�م املحافظات املنتف�شة، كما 
هي بعيدة ع���ن املطال���ب الأ�شا�شية 

ال���ذي  ال�ق���ت  فف���ي  للمحتج���ن، 
َترتك���ب ال�شلطة ومن يق���ف خلفها، 
اأب�شع اأن�اع اجلرائم بحق ال�شباب 
الأعزل، َتق���رتح بعثة الأمم املتحدة 
عل���ى احلك�مة اأن ت�ق���ف اآلة القتل 

بحق املتظاهري���ن، وُتقدَم الق�انن 
الإ�شالحي���ة اإىل جمل����س الن����اب، 
وقد ل تعلم البعثة الأممية”، م�شريًا 
اىل اأن "مت�ش���ك الفا�شدين بحك�مة 
عبداملهدي ما ه� اإل دليل دامغ على 
اطمئنانهم وقناعته���م بعدم ُقدرتِه، 
اأو ع���دم رغبتِه، باإج���راء اإ�شالحات 
حقيقي���ة جذري���ة، وحما�شبة �شراق 
اإىل  القتل���ة  وتق���دمي  الع���ام،  امل���ال 
العدال���ة، وق���د كانت ال�شن���ة الأوىل 
م���ن حكم���ه برهان���ًا عل���ى خ�ش�عه 
ومت�ّشك���ه  ال�شيا�شي���ة،  للكت���ل 
ولف���ت  احلزبي���ة".  باملحا�ش�ش���ة 
تنته���ي  “ل���ن  التظاه���رات  اأن  اىل 
ب�ع�ٍد غري م�شم�ن���ة، واإجراءات 
اإ�شالحية �شكلي���ة، ل ترتقي للدماء 
الت���ي قّدمه���ا ال�شه���داء قربان���ًا لهذا 
"تظاه���رات  اإىل  داعي���ًا  ال�ط���ن”، 
ملي�نية يف ي�م اجلمعة القادم ١٥ 
ت�شرين الثاين، رف�شًا للحل�ل التي 
َتطرحه���ا احلك�م���ة، وتاأكي���دًا على 
املطال���ب التي ق���دم املتظاهرون يف 
�شبيلها كل هذه الت�شحيات، والتي 
العلي���ا  الديني���ة  املرجعي���ة  اأب���دت 
يف النج���ف، قلقه���ا من ع���دم جدية 

اجلهات املعنية يف تنفيذها".
وتابع، "كما اأعلّنا يف بياننا الأول، 
اأن ل ع����دة للحي���اة الطبيعي���ة اإل 
بع�دة ال�طن الذي اأراده ال�شهداء، 
وق���د اأّك���دت املرجعي���ة الديني���ة اأن 
املتظاهرين لن يع�دوا اإىل بي�تهم 
حتى حتقيق املطالب، وعليه، لتكن 
تظاهراتن���ا ملي�ني���ة عراقية با�شم 
جمع���ة ال�شم����د، ُت�ّشِم���ع ُكّل من ل 
ُيِري���د اأن َي�شم���ع �ش����ت ال�شع���ب، 

حتى تنت�شر اإرادتنا".

 ن�شرت �شحيفة “وا�شنطن ب��شت” تقريرا 
عن "املخاوف الت���ي تنت�شر بن املتظاهرين 
يف العراق، يف وق���ت ت�ا�شل فيه احلك�مة 

قمعها وتتكتم على اأعداد القتلى".
وي�ش���ري التقرير، الذي تابعت���ه املدى اإىل اأن 
"العراقي���ن ي�اجه����ن منذ اأك���ر من �شهر 
الر�شا�س احل���ي والقنابل ال�ش�تية والغاز 
امل�شيل للدم�ع وخراطيم املياه وهم يهتف�ن 
مطالبن باإزاحة النظام ال�شيا�شي يف البالد 

باأكمله".
ويق�ل التقرير اإن "النخبة ال�شيا�شية بحثت 
ع���ن خمرج، وم���ن ثم احتدت مع���ا، يف وقت 
تراجع���ت فيه ح���دة التظاه���رات، لكن القمع 
مل يت�قف، اإل اأن اخل�ف يت�شلل يف اأو�شاط 
املتظاهرين، وبداأ رجال غرباء يظهرون يف 
خميم���ات املتظاهرين ويلتقط����ن �ش�را ثم 
يختف����ن، م�شريي���ن اإىل اأن ال�شرط���ة تق�ل 
للمتظاهرين الذي���ن تعتقلهم اإنه من الأف�شل 

اإخبار اأ�شدقائهم".
وتلف���ت ال�شحيف���ة اإىل اأن���ه قت���ل حت���ى الآن 
اأكر م���ن 3١9 �شخ�شا، فيما ج���رح ١٥ األف 
�شخ����س منذ بداي���ة الحتجاج���ات يف املدن 
الأول،  ت�شري���ن  م���ن  الأول  يف  اجلن�بي���ة 

بح�شب مف��شية حق�ق الإن�شان العراقية.
ويفيد التقرير باأن "حملة قمع وا�شعة بداأت 
مع تراج���ع حدة التظاه���رات، فاعتقل مئات 
م���ن النا�شط���ن، فيم���ا اختف���ى املتط�ع����ن 
�شاح���ة  اإىل  الطري���ق  يف  وه���م  الطبي����ن 
التحري���ر يف بغ���داد، ومل ي�شم���ع منهم حتى 

الآن".
وين����ه التقري���ر  اإىل اأن "حمتج���ن ورجال 
اإ�شع���اف قال�ا يف مقاب���الت معهم اإن �شباط 

اأم���ن واأف���رادا يح�ش���رون اإىل اخلي���ام التي 
تزدح���م بالأ�شدق���اء ث���م يلتقط����ن ال�ش����ر 
على ه�اتفهم النقالة ويغادرون"، م�شريين 
اإىل اأن "النا�شط���ن اأظه���روا ر�شائ���ل تهديد 
عل���ى ه�اتفهم النقال���ة، اأو ر�شائل تن�شحهم 

بالع�دة اإىل بي�تهم".
وت����رد ال�شحيف���ة نق���ال ع���ن غي���ث حمم���د 
)28 عام���ا(، ال���ذي كان يجل����س يف غرفة مع 
زمالئ���ه حتي���ط بهم �ش����ر �شديقه���م �شفاء 
ال�ش���راي، ال���ذي قت���ل يف 28 ت�شرين الأول، 
بعدما اأطلق���ت ال�شرطة عليه علبة غاز م�شيل 
للدم����ع اأ�شابته يف الراأ����س، ق�له "الع�دة 
اإىل البي���ت تعن���ي الختطاف عل���ى يد ق�ات 
الأمن، ونحن م�شتعدون للبقاء هنا من اأجل 

حق�قنا".
وي�ش���ري التقري���ر اإىل اأن���ه "مت���ت ال�شيطرة 
على التظاهرات يف البداية قبل اأن ت�شتاأنف 
من جدي���د بعد ع���دة اأ�شابي���ع، وتتح�ل اإىل 
م�اجه���ات بن اجليل ال�ش���اب الذي ن�شاأ يف 
ظل الحتالل الأمريكي، والنخبة ال�شيا�شية 
الت���ي انتفع���ت من النظ���ام النتخاب���ي الذي 

�شاعدت ال�ليات املتحدة على ت�شميمه".
ويذك���ر التقرير اأن���ه يف حماولة لمت�شا�س 
غ�شب اجلماه���ري ب�شبب البطالة العالية يف 
بلد يع���د غنيا بالنفط، حاول رئي�س ال�زراء 
ع���ادل عب���د امله���دي والرئي�س بره���م �شالح 
تق���دمي وع����د بت�فري الأعم���ال والتعديالت 
تلق���ى  ال�ش���ارع  اأن  اإىل  لفت���ن  القان�ني���ة، 

وع�دهما بن�ع من ال�شدمة.
وتنق���ل ال�شحيف���ة ع���ن عل���ي �شال���ح، وه� 
الطالب الذي �شارك يف الحتجاجات، ق�له: 
"يف كل مرة نحتج فيها يعدون، لكن ل نريد 
تنازلت اأو تغيري الق�انن، بل نريد التغيري 
الأ�شا�شي يف طبيعة احلكم.. مل يعرف�ا ماذا 
�شيفعل����ن بن���ا يف البداي���ة، لكنن���ا نريد اأن 

نك�ن وا�شحن الآن".
ويلفت التقرير اإىل اأن “التظاهرات اأدت اإىل 
�شدمة عراب���ي ال�شلطة، فاقتن���ع عبد املهدي 
يف البداية بتح�شري نف�شه لال�شتقالة قبل اأن 
يقنع���ه داعم�ه يف بغ���داد وطهران بالعدول 
عن ا�شتقالته، وذلك بح�شب ثالثة م�ش�ؤولن 
عل���ى معرف���ة بالأم���ر، رف�ش����ا الك�ش���ف عن 

"الأط���راف  اأن  اإىل  م�ش���ريا  ه�يته���م”، 
ال�شيا�شية باأطيافها كلها اتفقت يف الأ�شابيع 
التي تبعت املظاهرات على حماية النظام".

وي����رد التقري���ر نق���ال ع���ن ال�شيا�ش���ي عزت 
ال�شابندر، ق�له: “اجلميع يقف خلف رئي�س 
ال����زراء، فل� ت���رك ف�شتك�ن هن���اك ف��شى 
ول اأح���د يريد هذا الأم���ر”، فيما كتب كل من 
املحللن عم���ر ال�شريي ورين���اد من�ش�ر يف 
م�قع “مدى م�شر”، قائلن: "مل تعد النخبة 
يف بغ���داد قادرة على العتم���اد على ال�ع�د 
الفارغ���ة، وله���ذا ع���ادت اإىل ال�شرتاتيجي���ة 
املعروف���ة، وه���ي اللج����ء لتهدئ���ة التهدي���د 
ال�ج�دي الذي ميثله هذا احلراك ال�شعبي: 

عرب العنف".
التقريرع���ن امل�شعف���ن وم�ش����ؤويل  وينق���ل 
حق����ق الإن�ش���ان، ق�لهم اإن "مكت���ب رئي�س 
تق���دمي  م���ن  امل�شت�شفي���ات  من���ع  ال����زراء 
معل�م���ات حقيقية عن ال�شحاي���ا مل�ؤ�ش�شات 

الدولة التي تق�م بت�ثيق عدد القتلى".
وت����رد ال�شحيفة من ممثلن ع���ن امل�شارح، 
ق�لهم اإنهم “ل ميلك�ن �شالحية الك�شف عن 
عدد اجلثث الت���ي يتلق�نها ي�ميا”، م�شرية 
اإىل اأن "�ش����ر القتل���ى تنت�ش���ر يف مي���دان 
التحري���ر ويف ال�ش����ارع وحت���ت اجل�ش�ر 
التي �شه���دت م�اجهات يف الأي���ام املا�شية، 
بالإ�شاف���ة اإىل انت�ش���ار بقاي���ا عب����ات الغاز 

امل�شيل للدم�ع".
تقريره���ا  ب��ش���ت”  “وا�شنط���ن  وتخت���م 
بالإ�شارة اإىل اأنه "ك�ن امل�ش�ؤولن يرف�ش�ن 
الك�شف عن حجم ال�شحايا، فاإن املتظاهرين 
بات����ا يخ�ش�ن من الذهاب اإىل امل�شت�شفيات 

خ�شية الرقابة اأو العتقال".

معت�صم��و التحري��ر يدع��ون ملليونية جدي��دة ف�ي "جمع��ة ال�صمود"
االحتجاجات ت�ستعيد زخمها وتوا�سل ال�سغط على ال�سلطات

وا�صنطن بو�صت: املحتجون يخ�صون الذهاب اإىل امل�صت�صفيات
ويختفون" االعت�سام  خليم  �سوراً  يلتقطون  "غرباء 

وا�س��ل طالب ومعلمون اعت�ساماتهم يف مدن عدة، بالتزامن مع م�ساعي االأمم املتحدة ال�سغط على احلكومة لتبني اإ�سالحات مهمة 
يف غ�س��ون ثالثة اأ�س��هر ملواجهة االحتجاجات التي تطالب ب�"اإ�سقاط النظام". وت�سعى االأمم املتحدة الأن تكون عرابة احلل لالأزمة 

العراقية من خالل و�سع خارطة طريق واجتماع عقدته مع املرجعية الدينية يف النجف.

تعر����س الع�شرات م���ن املر�شى، الراقدين يف م�شت�شف���ى احلب�بي مبدينة 
النا�شري���ة يف الع���راق، حل���الت الختن���اق، وذل���ك عل���ى اإث���ر ا�شتن�شاقهم 

للغازات امل�شيلة للدم�ع.  
واثر مطاردة ق����ات مكافحة ال�شغب لعدد من اجلرحى املتظاهرين، الذين 
جل����ؤوا مل�شت�شف���ى احلب�ب���ي للت���داوي ا�شتخدم���ت خاللها الغ���از امل�شيل 
للدم����ع. ومت تداول مقطع فيدي� على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، تظهر 
فيه حالة من الهلع بن اأهايل املر�شى، امل�ج�دين داخل امل�شت�شفى، وطاقم 

التمري�س والأطباء العاملن، اإ�شافة لأهايل املر�شى انف�شهم. 
واأ�شف���ر ا�شتعمال الغاز امل�شيل للدم����ع اإىل وق�ع حالت اختناق لالطفال 
كان���ت نتيج���ة تعر�شه���م ل�شتن�شاق الغ���از امل�شيل للدم�ع، وال���ذي اأطلقته 

ق�ات مكافحة ال�شغب. 
ومل يرد عن ال�شلطات اأي بيان يك�شف حقيقة الهج�م اأو اخل�شائر الناجمة 

عنه.

اختناق ع�صرات الأطفال يف 
م�صت�صفى النا�صرية بالغاز 

امل�صيل للدموع 

عد�سة: حممود روؤوف
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عد�سة: حممود روؤوف

 م�سطفى حبيب

م�شدر هذه الأطعمة متربع�ن جمه�ل�ن 
كما تق����ل اإح���دى الن�ش���اء امل�شرفة على 
اإع���داد الطعام، جتار واأ�شخا�س عادي�ن 
رغ���م عدم قدرته���م على التظاه���ر ب�شبب 
يري���دون  لكنه���م  وم�شاغله���م،  اأعماله���م 
الت�اجد هناك ب�شدة عرب دعم املتظاهرين 
الذي���ن ا�شبح����ا طريق���ًا للخال����س م���ن 
ال��ش���ع القائ���م، تاأت���ي عج���الت كب���رية 

�شباحًا وم�شاًء حمملة بهذه الأطعمة.
وب���ن ه���ذه ال�شنادي���ق وق���دور الطبخ، 
لن����م  مع���دة  واأغطي���ة  اأفر�ش���ة  تنت�ش���ر 
املتظاهرين، املئات منهم يرف�س مغادرة 
ال�شاح���ة، يق����ل ماه���ر جا�ش���م ال���ذي مل 
يتج���اوز عم���ره )١9( عام���ًا ل���� "نقا�س" 
ح�ل وج����ده يف ال�شاح���ة "اأنا هنا منذ 
ثالث���ة اأي���ام كامل���ة، اإنه���ا اأر�شن���ا الآن، 
اإذا ان�شحبن���ا ق���د نخ�شره���ا اىل الأب���د، 
منه���ا نحق���ق حلمن���ا يف تغي���ري و�شعنا 

ال�شيئ".
اىل الأمام قلي���ال، تنت�شر خيم ت�شم عددًا 
م���ن الأ�ش���ّرة، هي عب���ارة ع���ن م�شت�شفى 
�شغري لإ�شعاف اجلرحى الذي ي�شقط�ن 
عند نهاي���ة هذه القطعة من الأر�س حيث 
ال�شتب���اكات مع ق����ات مكافحة ال�شغب، 
بنات يافع���ات بردائه���ن الأبي�س امللطخ 
داخ���ل  يرك�ش����ن  دم���اء  ببق���ع  بع�شه���ا 
اخليمة ل�شتقبال ث���الث م�شابن ب�شيق 
التنف����س ب�شبب القناب���ل امل�شيلة للدم�ع 
الت���ي تطلقه���ا ق����ات الأم���ن بكثافة على 

املتظاهرين.
م���ن ه���ذه امل�شت�شفيات ال�شغ���رية وعلى 
م�شاف���ة نح� مائة مرت م���ن مكان الن�شب 
امل�شتطي���ل ال�شه���ري ميك���ن �شم���اع دوي 
�شياح املتظاهري���ن، هناك حتت الن�شب 

ب�شكل يجعلك عاجزًا عن ال��شف.
ت�شع���ر اأن اآلف النا����س متح���دون مع���ًا، 
رغ���م اختالف م���ا تق�م ب���ه كل جمم�عة 
و�شخ����س، هنا ت�شمع الأغ���اين ال�طنية 
وباجل�ار جمم�عة ت�شتمتع اىل اأنا�شيد 
ديني���ة، رجل يق���راأ القران ب�ش����ت عاٍل، 
معلق���ًا  الر�شي���ف  عل���ى  جال����س  واآخ���ر 
ال�شلي���ب وه� يقراأ الإجني���ل، جمم�عة 
اأخ���رى ترق����س عل���ى وق���ع اأغ���ان غربية 

و�شعبية عن احلب والرومان�شية.
تخل� ال�شاحة متامًا م���ن ال�شيارات، ول 

ي�جد �ش�ى  ايق�ن���ة التظاهرات ال�"تك 
تك" تلك العجلة ال�شغ���رية الهندية التي 
ي�شتخدمه���ا  بغ���داد  نف�شه���ا يف  وج���دت 
الفقراء لنق���ل الأ�شخا����س بثمن اأرخ�س 

بكث���ري م���ن اأ�شح���اب التك�ش���ي، تط����ع 
املئات من ه�ؤلء الفقراء الذين مل تتجاوز 
اأعماره���م )١8( عامًا لنق���ل اجلرحى اىل 
ه���ذه امل�شت�شفي���ات اأو اىل م�شت�شفي���ات 

املدينة القريبة من ال�شاحة.
حت�ل���ت اجل���دران املحيطة بامل���كان اىل 
ل�ح���ات فني���ة كب���رية، ع�ش���رات ال�شباب 
ر�شم����ا عم���ا يحلم����ن ب���ه م���ن احلرية 

واحلياة اجليدة، اأبرز الالفتات تلك التي 
ت�ش���ري اىل ق�ة املراأة ودورها يف احلياة 
اىل جان���ب الرجل، وعل���ى الأر�س حتت 
ه���ذه الر�ش�م انت�ش���رت مكتبات �شغرية 

حت�ي مئات الكتب، لي�شت للبيع، واإمنا 
جمانًا ملن يريد ياأخذها لنف�شه اأو يعيدها 

لحقًا بعد النتهاء من القراءة.
ل يري���د النا����س مبارح���ة امل���كان مطلقًا، 
عل���ى  لالحتج���اج  مكان���ًا  فق���ط  تع���د  مل 
ال�شلطة لتلبية مطال���ب معينة، بل اأر�س 
لالإح�شا����س باحلري���ة، بعيدًا ع���ن القي�د 
والق�ان���ن، اطل���ق املتظاه���رون مق�ل���ة 
حت�ل���ت اىل مث���ل �شعب���ي يت���م تداول���ه 
ع���رب اآلف الها�شتاغ���ات "ال���ذي  ل يزور 
ه���ذا امل���كان فق���د ا�ش���اع عم���ره"، حاول 
قائ���د اجلي�س يف بغ���داد الثنن املا�شي 
الدخ����ل اىل ال�شاح���ة قائ���اًل اإن���ه يري���د 
حمايته���م ل غ���ري، �شمح ل���ه املتظاهرين 
بالدخ����ل بع���د م�افقته���م، التقط بع�س 

ال�ش�ر وخرج ف�رًا.
رف���ع اأح���د ال�شب���اب لفت���ة كت���ب عليه���ا 

تلبي  ال�زراء ل  يا رئي�س  بالله  "احلفك 
مطالبن���ا، لأننا فرح�ن يف ه���ذا املكان"، 
لفت���ة اأخرى رفعها متظاهر اآخر "ي�شقط 
روؤ�ش���اء ال����زراء الذي���ن �شياأت����ن بع���د 
رئي�س ال����زراء احلايل"، يف اإ�شارة اىل 
مدى رف����س املتظاهري���ن لل�شلطة، وهي 
اأحدى ال�شع�بات التي ت�اجه احلك�مة 
التفاو����س معه���م، مطالبه���م  كيفي���ة  يف 
وله���ذا  الأم����ر،  م���ن  الكث���ري  جت���اوزت 
مل يكرتث����ا بع�ش���رات الق���رارات الت���ي 
اتخذتها احلك�مة يف منح ن�شف ملي�ن 

وظيفة، وراتب ملن ل ميتلك وظيفة.
اأح���داث  م���ن  ال�شاح���ة  يف  يج���ري  م���ا 
وظ�اه���ر وم�شاهد كث���رية، دفعت بع�س 
املتظاهرين اىل اإ�ش���دار �شحيفة خا�شة 
بهم حملت ا�شم "ت���ك تك"، رغم اإنها فقط 
من اأربع �شفحات، لكنها ت�شمنت مقالت 

ر�شينة، ومطالب اىل ال�شلطة.
يف نهاية ال�شاحة وعند منت�شف اجل�شر 
الراب���ط بينها وب���ن املنطق���ة اخل�شراء 
ومن���ازل  احلك�م���ة  مق���رات  حي���ث 
امل�ش�ؤول���ن، ج���رت معرك���ة دامية، حيث 
ال�شب���اب  املتظاهري���ن  ع�ش���رات  ح���اول 
جتاوز ق�ات الأمن ال�اقفة خلف اأ�ش�ار 
ك�نكريتي���ة وه���ي تطل���ق بكثاف���ة الغاز 
امل�شيل للدم����ع، ي�شقط م���ن حن واآخر 
متظاهر، �شرعان م���ا ت�شل اليه عربة تك 
تك لنقل���ه اىل امل�شت�شفيات ال�شغرية يف 
منت�ش���ف ال�شاح���ة، بع����س املتظاهري���ن 
ف����رًا ب�شب���ب اخ���رتاق قنبل���ة  يقتل����ن 
الغ���از روؤو�شهم التي قام���ت ق�ات الأمن 

باإطالقها �ش�بهم.
وعلى مين اجل�ش���ر ، مبنى عاٍل مهج�ر 
مك�ن م���ن ع�شرة ط�ابق ي�شمى "املطعم 
الرتكي"، حت�ل اىل رم���ز للمتظاهرين، 
يقي���م في���ه مئ���ات املحتج���ن، يرف�ش����ن 
ترك���ه، غطت جدرانه لفت���ات �شخمة من 
العلم ال�طن���ي و�شعارات احتجاج ق�ية 

�شد ال�شلطة.
يق����ل ليث الطائ���ي الذي ا�شي���ب بحالة 
اختن���اق �شدي���د ومت نقل���ه اىل العالج، ل� 
اأن نقاوم عند اجل�شر،  "نقا����س" "يجب 
نري���د العب����ر، هن���اك يقيم م���ن ظلم�نا، 
واذا مل ننج���ح يف العب����ر، فاأننا نحمي 
ال�شاح���ة لتبقى مكانًا اآمن���ًا للمتظاهرين، 
ل� ان�شحبنا من اجل�شر، فاإن ق�ات الأمن 

�شتتقدم نح� ال�شاحة.

 بغداد/ متابعة املدى

تراجعت حّدة النزاعات الع�سائرية 
التي ت�ساعدت ب�سكل الفت في 

االأ�سهر التي �سبقت اندالع احتجاجات 
العراق، مطلع اأكتوبر/ ت�سرين االأول 
الما�سي، بف�سل اندفاع اآالف ال�سباب 

اإلى �ساحات التظاهر في العا�سمة 
بغداد والمحافظات الجنوبية، بدعم 

من اأ�سرهم وقبائلهم.
وقال نا�سطون بالحراك ال�سعبي، ل� 

موقع "العربي الجديد"، اإّن الخالفات 
والم�ساكل الجانبية بين الع�سائر 

تال�ست ب�سكل كامل خالل �سهر 
ون�سف من التظاهر، اإذ لم يكن يمر 

اأ�سبوع دون اأن يتم االإعالن عن نزاع 
ع�سائري، وال �سيما في محافظات 

الجنوب حيث ت�سببت اال�ستباكات بين 
قبائلها في �سقوط جرحى وقتلى.

واأك���د حممد امل��ش����ي، وه� م���ن نا�شطي حركة 
الحتج���اج يف الب�شرة، ل�"العرب���ي اجلديد"،  اأّن 
"اأغل���ب املتظاهري���ن ل يعرف�ن ع���ن اأقرانهم يف 
�شاح���ات الحتجاج �ش����ى اأ�شماءه���م"، مبينًا اأّن 
"النتماءات الع�شائرية املتع�شبة مل تكن حا�شرة 

"اأبن���اء  اأّن  النا�ش���ط  التظاهرات".واأو�ش���ح  يف 
ع�شائر خمتلفة ورمبا متناحرة حتى وقت قريب، 
ج���اءوا اإىل �شاحات التظاهر من دون اأي اأ�شلحة، 
بحث���ًا عن الحتج���اج ال�شلمي، وه���ذا الأمر ميثل 

وعيًا وخروجًا من عباءة التع�شب القبلي".

اأّما املتظاهر عبا�س الأزيرجاوي، فقال ل�"العربي 
اجلدي���د"، اإّن "الأمر مل يقت�شر على تغا�شي اأبناء 
الع�شائر من املتظاهرين عن خالفاتهم وانتماءاتهم 
القبلية فح�شب، بل حتى بع�س اخلالفات مت حلها 
يف �شاح���ات الحتجاج���ات ب���ذي ق���ار وكرب���الء 

تثب���ت  "التظاه���رات  اأّن  اإىل  والب�شرة".ولف���ت 
كل ي����م اأنه���ا دلي���ل على ال�ح���دة ال�طني���ة، واأن 
امل�شاركن فيه���ا مل ياأت�ا للمطالبة بحق�ق متعلقة 
به���م ول بع�شائره���م، ب���ل للمطالبة بح���ق ال�شعب 

العراقي كله يف اإ�شالح النظام ال�شيا�شي".

ويف ال�شي���اق، ق���ال مرت�شى الدراج���ي، وه� من 
وجه���اء ع�شائ���ر �شرق���ي بغ���داد، اإّن ع�شريته التي 
كانت لديها نزاعات م���ع ع�شائر اأخرى يف مناطق 
والزعفراني���ة واحلبيبي���ة،  والكمالي���ة  العبي���دي 
�شرق���ي العا�شم���ة: "تنا�ش���ت كل ذل���ك ح���ن ذهب 
اأفراده���ا اإىل �شاحة التحري���ر"، م�شيفًا ل�"العربي 
اجلديد"، اأّن ع�شريته والع�شائر الأخرى "�شحت 

بالع�شرات من �شبابها �شهداء يف �شبيل ال�طن".
واأو�ش���ح اأّن "احلديث عن اأي خالف���ات ع�شائرية 
يف ال�ق���ت احلا�شر يع���د تغريدًا خ���ارج ال�شرب، 
لأّن ق�شي���ة الع���راق الآن م�شريي���ة واأك���رب من كل 
املختلف���ن  "جمي���ع  داعي���ًا  الثان�ي���ة"،  امل�ش���اكل 
م���ن اأبناء الع�شائ���ر اإىل العف� ع���ن خ�ش�مهم من 
اأجل تركي���ز اجلميع على دع���م املتظاهرين الذين 

يتعر�ش�ن للقمع احلك�مي ب�شكل ي�مي".
ُي�ش���ار اإىل اأّن ع���ددًا من الع�شائ���ر العراقية اأعلنت 
دعمها وان�شمامها اإىل "تظاهرات اأكت�بر"، ومّثل 

ذلك زخمًا، خ�ش��شًا يف حمافظات اجلن�ب.
الب�ش���رة  وعق���د �شي����خ ع�شائ���ر يف حمافظ���ات 
وباب���ل  والنج���ف  وكرب���الء  واملثن���ى  ومي�ش���ان 
ووا�ش���ط، جن�ب���ي الب���الد، يف اأوق���ات �شابق���ة، 
م�ؤمت���رات داعم���ة للتظاه���رات، كم���ا دع���ا زعماء 
قبائل بغ���داد يف جتمع عقدوه، الإثنن، احلك�مة 

اإىل "ال�شتجابة ال�شريعة ملطالب املتظاهرين".

في �صاحة التحرير.. المحتجون  يحكمون اأنف�صهم ويرف�صون الحكومة

احتجاجات ت�صرين " تذيب النزاعات الع�صائرية في العراق

كان من المفتر�ض اأن تكون تظاهرات اعتيادية �سهدتها �ساحة التحرير  خالل ال�سنوات الما�سية، ولكن هذه المرة ذهبت الى حد بعيد، وقت مختلف وجيل 
مختلف، جيل يافع تربى في ع�سر الفي�سبوك، ولعبة البوبجي، جيل ثوري متعجل للتغيير، بينما تبدو ال�سلطة عجوزة وك�سولة غير قادرة على مواكبة 

اال�ستجابة ال�سرورية.�سعور غريب ينتاب المرء عند الدخول الى ال�ساحة الممتدة على طول �سارعين مترا�سفين، فو�سى هادئة، على جوانب ال�ساحة عند 
االأر�سفة تنت�سر �سناديق مكومة من المياه والم�سروبات الغازية والفواكة المتنوعة، هناك ن�ساء يطبخن بقدور كبيرة، واآخرون ي�سنعون الخبز بكيمات كبيرة، 

كل هذا الطعام ُيعطى بالمجان للمتظاهرين، واأي�سًا للزائرين.
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 ر�سيد غويلب

ت�ش���كل انتفا�ش���ة ت�شري���ن العف�ية امت���دادًا طبيعي���ًا للحراك 
ال�شعب���ي متعدد الأ�شكال الذي عم الع���راق منذ عام 2010 ، 
خ�ش��شًا حمطاته الرئي�شة يف �شباط 2011 ومت�ز 2015 
. وق���د ج���اءت النتفا�ش���ة امل�شتم���رة من���ذ الأول م���ن ال�شهر 
احل���ايل �شبيه���ة ب�شابقاته���ا من حي���ث �شلميته���ا و�شعاراتها 
ال�طني���ة اجلامع���ة، و�شع���ة امل�شاركة املجتمعي���ة فيها. ويف 
ال�شي���اق ذاته جاءت اهدافها املتمثلة يف ا�شتعادة وطن يرفل 
ابن���اوؤه بحق احلياة والأمن والعمل والرعاية، وطن ت�ش�ده 
قيم امل�اطنة والدميقراطية وحق�ق الإن�شان، بعد اأن انهكته 
جرائم الره���اب واملحا�ش�شة الطائفي���ة والأثنية، وربيبتها 
منظ�م���ة النه���ب والف�ش���اد، واجلرمي���ة املنظم���ة، وانف���الت 
الأمن، ومتزق الن�شي���ج الجتماعي و�شياع اله�ية ال�طنية 
العراقية، حا�شنة الن�شالت ال�طنية والطبقية طيلة العق�د 
الت���ي �شبق���ت اإ�شق���اط الدكتات�ري���ة، وف�شل حم���اولت بناء 

الدولة البديلة املن�ش�دة.
لقد ارعبت النتفا�شة احلالية املتنفذين، لأنها هّددت �شلطتهم 
يف ال�شميم، و�شكلت مدخاًل مهمًا ل�شتعادة ه�يتنا ال�طنية 
الت���ي ح���اول اأبط���ال فل�شف���ة املك�ن���ات طم�شه���ا، وف�شح���ت 
النتفا�ش���ة تهم اأ�شح���اب ال�عي امل�شط���ح ل�شعبنا باخلم�ل 
والنتظ���ار، واثبت���ت مرة اأخ���رى اأن اجلماهري ه���ي �شانعة 

التاريخ، واأن اية مراهنات اخرى ل م�شتقبل لها.
وعلى ه���ذا ال�شا����س كان العن���ف واإط���الق الر�شا�س احلي 
عل���ى ال�شبيبة املنتف�شة الرد الرئي����س الذي اعتمدته ال�شلطة 
وامتداداته���ا، و�شقط مئات ال�شه���داء واآلف اجلرحى . وقد 
فت���ح عنف بع����س الت�شكي���الت الأمنية، ال���ذي يتحمل رئي�س 
ال����زراء م�ش�ؤوليته الوىل،وفتح الباب اأمام اأ�شكال متعددة 
وخمتلف���ة الدوافع مثل حرق مق���رات الأحزاب الذي مار�شته 
بالأ�شا����س جمامي���ع غريب���ة عن احل�ش����د املنتف�ش���ة، ورمبا 
ع���ربت عن غ�شب بع����س املنتف�شن، الذي يج���ب اأن تتفهمه 
الق����ى ال�شيا�شية اليجابية، ولي����س اأولئك الذين يرون يف 

اأحداث العنف فر�شة لإغراق النتفا�شة بالدماء.
كذل���ك تداعي���ات اأح���داث العن���ف التي جرت خ���ارج جمريات 
النتفا�ش���ة اأو عل���ى هام�شها، والتي ت�ش���كل خطر جديًا لي�س 

على النتفا�شة فح�شب، بل على العراق جمتمعا و�شعبا.
ومل يج���ف حرب القرارات التي ج���اءت يف �شياق كلمة رئي�س 
ال����زراء، والت���ي اأك���دت عل���ى ع���دم ا�شتخ���دام العن���ف �شد 
املنتف�ش���ن، حتى �شهدت بغ���داد واملحافظات جمزرة جديدة 
فاقت يف دم�يتها اأحداث اأ�شب�ع النتفا�شة الأول، وعك�شت 
كما اأ�شار بيان احل���زب ال�شي�عي العراقي: " عجز احلك�مة 
عن ال�فاء ب�ع�دها وت�فري احلماية للمتظاهرين ال�شلمين، 

وعن تاأمن اأمن بالدنا وا�شتقرارها".
مما ل �شك فيه، اإنه ل بديل لل�قف الف�ري للقمع وكل اأ�شكال 
العن���ف وجمي���ع امل�اجه���ات متع���ددة الدواف���ع والأ�شب���اب. 
الحتجاج���ات  �شلمي���ة  تعزي���ز  ي�ش���كل  اآخ���ر  جان���ب  وم���ن 
و�ش����ر الت�شام���ن ب���ن املنتف�شي���ن وامل�اطن���ن وبع����س 
ت�شكي���الت الق����ات امل�شلح���ة، ال�شمان���ة الرئي�ش���ة للحف���اظ 
عل���ى الحتجاج���ات وات�شاعه���ا وزي���ادة زخمه���ا. اإن الذي���ن 
ينا�شل�ن من اأجل ا�ش���رتداد حق�قهم ال�طنية والقت�شادية 
والجتماعي���ة والثقافية، ل ميكن اأن يك�ن�ا يف هذه اللحظة 
احلرج���ة اإل �شلمين ودعاة تغي���ري وا�شتقرار و�شالم. وبهذا 
يقدم�ن اأكرب وفاء لدماء ال�شهداء الزكية، ويقطع�ن الطريق 
على ال�شاعن اىل العن���ف، الذين يجدون فيه ورقة خال�شهم 
املثل���ى واحلف���اظ عل���ى نظامه���م الذي اثبت���ت احلي���اة ف�شله 

و�شرورة جتاوزه.
الت�شامني���ة  العالق���ة  �ش���رورة  عل���ى  التاأكي���د  م���ن  ولب���د 
الدميقراطية بن املنتف�شن وق�ى �شعبنا ال�شيا�شية احلية، 
الت���ي تبنت با�شتم���رار البديل ال�طن���ي الدميقراطي وقدمت 

على هذا الطريق ق�افل من ال�شهداء وامل�شحن.

�صلمية الحتجاجات تنت�صر
على العنف وال�صتبداد

عد�سة: حممود روؤوف

 بغداد/ متابعة املدى

يف �شاح����ة التحري����ر، معقل املحتجن يف  
بغ����داد، مل ينك�ش����ر حاج����ز اخل�����ف لدى 
ال�شب����ان فح�ش����ب، واإمن����ا تق�����د الن�ش����اء 
داخ����ل  اخلا�ش����ة  "انتفا�شته����ن"  اأي�ش����ًا 

احلراك و�شمنه.
تتزاي����د  م�شاركته����ن  ب����داأت  وتدريجي����ًا، 
يف �شاح����ات الحتج����اج واأم����ام املدار�س 
وداخل اجلامع����ات ويف ال�ش�ارع، يقفن 
يف خط�����ط امل�اجه����ة مع ق�����ات الأمن، 
اأو يقدم����ن امل�شاعدات الطبية اأو اخلدمية 
يف اخلط�����ط اخللفي����ة، يف م�شاه����د غري 

ماأل�فة اإىل حد كبري يف العراق.
ففي ذل����ك املكان، يبدو جلي����ًا لأي زائر اأن 
الن�ش����اء اأي�شًا ب����داأن يح�شلن على م�طئ 
قدم له����ن يف الحتجاجات، عل����ى اأمل اأن 
اإىل جان����ب  اأهدافه����ن اخلا�ش����ة  يحقق����ن 

املطالب العامة.
النخب����ة  �ش����د  اجلمي����ع  يهت����ف  وبينم����ا 
ال�شيا�شي����ة احلاكمة ويطالب�����ن برحيلها 
لبن����اء نظام جدي����د بعيد ع����ن املحا�ش�شة 
تتطل����ع  التقليدي����ة،  الأح����زاب  و�شط�����ة 
الن�ش����اء اإىل اأبع����د من ذلك، ع����رب �شعيهن 
لالنتفا�س على القي�د القبلية التي تعيق 
حريته����ن اإىل حد كبري يف بلد ل تزال فيه 

القبيلة تلعب دورًا كبريًا يف املجتمع.
القي�د" على  "انتفا�شة 

ب����ان "25 عامًا" واحدة م����ن تلك الفتيات 
الل�ات����ي ي�شنعن انتفا�شته����ن اخلا�شة. 
كان����ت من بن َم����ن جل�ش����ن يف ا�شرتاحة 

حمارب عق����ب انتهائه����ا م����ع اأخريات من 
فر�����س ال�شج����اد الأحم����ر يف اأروقة مبنى 
التحري����ر،  �شاح����ة  عل����ى  يط����ل  مهج�����ر 
ويع����رف با�ش����م "املطع����م الرتك����ي"، فيما 
اأطل����ق عليه املحتج�ن اأي�ش����ًا ا�شم "جبل 

اأحد".
ويف ت�شريح �شحف����ي، قالت بان: "لأول 
م����رة اأح�س بالنتماء لهذا البلد، وباأهمية 
وج�����دي وباأن الث�����رة بحاجة ل�ج�دنا 

جميعًا".
واأ�شافت: "ث�رتنا هذه املّرة مل تكن �شد 
نظام احلكم فح�شب، بل هي �شد الأنظمة 
الع�شائري����ة القبلية الديني����ة التي ت�ش�ق 

اأفكار لتحجيم دور املراأة باملجتمع".
وي�شه����د العراق، منذ مطلع ت�شرين الأول 
املا�شي، احتجاجات �شعبية يف العا�شمة 
بغداد وحمافظات اأخرى، تطالب برحيل 
حك�م����ة ع����ادل عبد امله����دي الت����ي تت�ىل 

ال�شلطة منذ اأكر من عام.
ومنذ ذلك ال�قت، �شقط يف اأرجاء العراق 
323 قتي����اًل، وفق جلنة حق�ق الإن�شان 
الربملاني����ة، واأك����ر من 15 األ����ف جريح، 
بح�شب مف��شية حق�ق الإن�شان )ر�شمية 

تتبع الربملان( .
والغالبي����ة العظمى م����ن ال�شحايا هم من 
املحتج����ن ممن �شقط�ا خ����الل م�اجهات 
ب����ن املتظاهري����ن من جهة وق�����ات الأمن 
وم�شلح����ي ف�شائ����ل �شيعي����ة مقرب����ة م����ن 

اإيران من جهة ثانية.
ول يب����دو اأن امل�����ت ي�شغ����ل ب����ال الن�شاء 
امل�ش����اركات يف الحتجاج����ات، ب����ل اإن ما 

يثري خماوفهن اأمر خمتلف متامًا.
الختطاف" من  اأرحم  "امل�ت 

وحتدثت متظاه����رة اأخ����رى مف�شلة عدم 
ك�شف ه�يتها عن ه����ذا الهاج�س بالق�ل: 
اأي خ�ف  زميالتي  لدى  اأو  ل����دي  "لي�س 
م����ن امل�ت، لكن ما نخ�شاه ه� الختطاف 
اأو العتق����ال لأن امل��ش�ع يتحمل تبعات 

عائلية واجتماعية".
وت�شت�شه����د بحديثه����ا عم����ا تعر�ش����ت ل����ه 
زميلتها "�شبا امله����داوي" التي اختطفت 
التحري����ر.  �شاح����ة  م����ن  ع�دته����ا  بع����د 
وت�شي����ف: "ل����� كان هن����اك يف البالد من 
يح����رتم الد�شت�ر والقان�ن مل����ا اأقدم على 
به����ذه  واإخفائه����ا  واعتقاله����ا  اختطافه����ا 
الطريق����ة، بالرغ����م م����ن ك�نه����ا مل تق����دم 
�ش�ى امل�شاعدة لإخ�انه����ا املتظاهرين"، 
واختمت حديثها ب�ش�ؤال وجهته ل�شلطات 

البلد بالق�ل: "اأين �شبا؟".
"�شب����ا  امل�شعف����ة  جمه�ل�����ن  واختط����ف 
عق����ب  بغ����داد،  و�ش����ط  م����ن  امله����داوي" 
طري����ق  يف  التحري����ر  �شاح����ة  مغادرته����ا 
ذهابه����ا ملنزلها قبل نح����� ع�شرة اأيام، ول 

يزال م�شريها جمه�ًل.
ودعت منظم����ة العف� الدولي����ة، اجلمعة، 
ال�شلطات العراقية اإىل الك�شف عن م�شري 
امله����داوي، معتربة اأن اختطافها ياأتي يف 
اإط����ار حمل����ة لإ�ش����كات حري����ة التعبري يف 

العراق.
وتزاي����دت املخ����اوف مع ت����داول نا�شطن 
عراقين على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 
خ����رب اختفاء نا�شطة اأخ����رى تدعى ماري 

حممد.ويق�ل املدون�����ن اإن ماري حممد 
اختف����ت قب����ل نح����� خم�ش����ة اأي����ام ول اأثر 
لها لك����ن اأ�شرتها اآثرت ال�شم����ت على اأمل 
ال��ش�����ل اإىل خاطفيه����ا قبل ح����دوث اأي 

�شجة اإعالمية.
وعادة م����ا يتهم النا�شط�ن املدون�ن على 
الإنرتن����ت ملي�شي����ات م�شلح����ة بال�ق�ف 
وراء ح����الت الختطاف، وه����� ما تنفيه 

تلك الف�شائل.
خط امل�اجهة الأول 

رغ����م خماوفه����ن م����ن الختط����اف، اإل اأن 
ه����ذا الهاج�س مل يقف حاج����زًا اأمام اإقبال 
متزاي����د للن�ش����اء يف الحتجاج����ات ب����دءًا 
م����ن خ����ط امل�اجه����ة الأول و�ش�����ًل اإىل 

اخلط�ط اخللفية.
وباندفاع كبري، حتدث����ت امل�شعفة الطبية 
ا�شتياق )36 عامًا( يف ت�شريح �شحفي، 
وب����داأ  ناأخ����ذه  بداأن����ا  "دورن����ا  وقال����ت: 
يك����رب، ونح����ن الآن نق����ف و�ش����ط اإخ�تنا 
املتظاهري����ن يف كل ميادي����ن الحتج����اج، 
فنحن نت�اجد على خ����ط امل�اجهة الأول 
�ش�����اء كمفارز طبي����ة اأو لتقدمي امل�شاعدة 
احل����ي  الر�شا�����س  وج�����د  م����ن  بالرغ����م 
والقنابل امل�جهة على روؤو�شنا والقريبة 

منا".
اأخري����ات  ن�ش����اء  "تت�اج����د  وتابع����ت: 
الدع����م  لتق����دمي  الأخ����رى  اخلط�����ط  يف 
الل�ج�شت����ي والطع����ام وحم����الت تنظيف 
واأعم����ال تط�عي����ة اأخرى، وكذل����ك هناك 
جداري����ات،  ر�ش����م  يف  �شاهم����ن  �شاب����ات 
يف  اإخ�انه����م  م����ع  �شاهم����ن  واأخري����ات 

اإ�ش����دار جريدة ورقية ي�مي����ة يف �شاحة 
التحرير با�شم )تك تك"( .

وطال����ب املحتج�����ن يف البداية بتح�شن 
اخلدم����ات وتاأمن فر�س عم����ل وحماربة 
الف�ش����اد، قب����ل اأن ت�شم����ل مطالبه����م رحيل 

احلك�مة.
ويرف�س رئي�س احلك�مة عادل عبد املهدي 
ال�شتقال����ة، وي�ش����رتط اأن تت�افق الق�ى 
ال�شيا�شية اأوًل عل����ى بديل له، حمذرًا من 
اأن ع����دم وج�����د بدي����ل "�شل�����س و�شريع" 

�شيرتك م�شري العراق للمجه�ل.
اأجندة" "ل 

"هذه جتربة عظيمة".. هكذا و�شفت رغد 
)30 عام����ًا( م�شاركتها يف الحتجاجات، 
وتق�����ل يف ت�شري����ح �شحف����ي: "�شاركت 
ه����ذه املرة لأن التظاه����رة خال�شة للعراق 
لي�����س فيها رم�ز �شيا�شية اأو دينية اأو اأي 

اأجندة".
ومل تت�ق����ع رغ����د اأن جت����د حمل����ة اأطلقتها 
على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي لتنظيف 
�شاح����ة التحرير واملطع����م الرتكي كل تلك 

ال�شتجابة ال�شريعة التي حظيت بها.
وبهذا ال�شدد تق�ل: "اأطلقت احلملة على 
م�اقع الت�ا�شل لتنظيف �شاحة التحرير 
واملطع����م الرتكي، و�ش����ارك اأغلب ال�شباب 

وال�شابات فيها دون اأي تردد".
وت�شي����ف: "ال�شباب يف �شاح����ة التحرير 
يفكرون ب�شكل واٍع ويدرك�ن اأن التغيري 
يب����داأ ح����ن نت�ش����ارك مع����ًا رج����اًل ون�شاًء 
للح�ش�ل على حق�قن����ا ونطالب بالتغري 

�ش�ية

ن�صاء �صاحة التحرير يك�صرن حاجز اخلوف و"ينتف�صن" 
على القيود

 بغداد : فا�سل الن�سمي

املدون���ن  اآلف  ورمب���ا  مئ���ات  ق���ام 
الت�ا�ش���ل  �شبكت���ي  يف  واملغردي���ن 
الجتماعي »في�شب�ك« و»ت�يرت« اأم�س، 
باإط���الق و�ش���م »غ���رد مثل خل���ف« ردًا 
على ت�شريح���ات و�شف�ها ب�»الكاذبة« 
اأطلقها، يف م�ؤمت���ر �شحايف املتحدث 
با�ش���م القائ���د العام للق����ات امل�شلحة، 
الل����اء عب���د الك���رمي خل���ف، ح����ل ما 

يح���دث يف بناية »املطع���م الرتكي« اأو 
ما بات يعرف ب�»جبل اأحد« الذي يتخذ 
منه املتظاهرون مقرًا دائمًا يف �شاحة 
ال�شيط���رة  دون  للحيل�ل���ة  التحري���ر 
علي���ه م���ن قب���ل عنا�ش���ر ق����ات الأمن 
العراقية، وبالتايل تفريق املعت�شمن 

واملتظاهرين يف �شاحة التحرير.
وكان الل����اء املتقاع���د خل���ف عن قبل 
نح� اأ�شب�ع���ن متحدثًا با�ش���م القائد 
العام للق�ات امل�شلحة رئي�س ال�زراء 

ع���ادل عبد املهدي، واتهم خالل م�ؤمتر 
�شح���ايف، اأول م���ن اأم����س: »جمامي���ع 
مل ي�شمه���ا بت�شنيع م����اد متفجرة يف 
مبن���ى املطع���م الرتك���ي«؛ الأم���ر الذي 
عّر�ش���ه اإىل حملة تكذي���ب وانتقادات 
وا�شعة انتهت باإطالق »ها�شتاك« للرد 

عليه بطريقة �شاخرة.
ويف م�شعى للتاأث���ري على املت�اجدين 
يف بناية »املطعم الرتك���ي« واإرغامهم 
عل���ى مغادرت���ه ذك���ر الل�اء خل���ف، اأن 

داخ���ل  امل�شب�ه���ة  اجله���ات  »بع����س 
)املطع���م الرتكي( و�ش���ط بغداد، قامت 
بت�شني���ع م���ا ي�شبه املتفج���رات؛ ما قد 
ي�ؤدي يف ح���ال انفجاره���ا اإىل انهيار 
املبن���ى باأثره كما من �شاأنها اأن حت�شد 
يف  املت�اجدي���ن  م���ن  الكث���ري  اأرواح 
املبن���ى«. ولف���ت اإىل اأن "الكث���ري م���ن 

اجلرائم جتري داخل هذا املطعم" .
كم���ا طالت احلمل���ة ت�شريح���ات خلف 
التي ذكر فيها، اأن "الق�ات العراقية مل 

ت�شتخدم اأي غاز �شام اإمنا فقط م�شيل 
للدم����ع، وه� ما تلج���اأ اإليه ال�ليات 

املتحدة وبريطانيا".
وجاءت اأغلبية املن�ش�رات والتغريدات 
ال�شاخ���رة التي ارتبط���ت ب��شم »غرد 
مثل خلف«، يف �شياق اخرتاع اأحداث 
واأخبار كاذب���ة وم�شتحيلة، ول ميكن 
ت�شديقه���ا. فالنا�شط اأجم���د كرمي غرد 
اأول  قائ���اًل: »ت�شني���ع  ع���رب »ت�ي���رت« 
غ�ا�ش���ة ن�وية يف املطع���م الرتكي«. 

وغ���رد نا�ش���ط اآخ���ر قائ���اًل: »اأنباء عن 
و�ش����ل الرئي����س الرو�ش���ي فالدميري 
ب�تن اإىل �شاحة التحرير لل�ق�ف مع 
املتظاهري���ن وم�شاعدته���م يف حتقيق 
مطالبهم«. كذلك غ���رد �شمد ال�شطري: 
»ابتع���دوا عن اجل�ش����ر لأنه���ا مهددة 
بال�شق�ط جراء قيام اأحد املتظاهرين 

ب�شرب �شيكارة اأ�شفل اجل�شر" .
حمم���د:  حي���در  النا�ش���ط  وكت���ب 
الرتك���ي  املطع���م  يف  »املتظاه���رون 

ي�شنع����ن قنبل���ة ذري���ة لغر�س �شرب 
املنطق���ة اخل�ش���راء«. وختمه���ا ب��شم 
»غ���رد مثل خل���ف«. وكت���ب نا�شط اآخر 
للع�ائ���ل يف  "ي�ج���د جن���اح خا����س 

املطعم الرتكي" .
وكت���ب النا�ش���ط وال�شاع���ر اأحمد عبد 
احل�ش���ن: »مدح���ت املحم����د )رئي�س 
ال�شج���ن امل�ؤبد  املحكم���ة الحتادية(: 
ل���كل م���ن يرف���ع )ها�شت���اك غ���رد مث���ل 

خلف( .

حملة   على مواقع التوا�سل االجتماعي لتكذيب م�سوؤول ع�سكري

التركي" "المطعم  حول  المهدي  عبد  با�صم  المتحدث  ت�صريحات  على  خلف" يرد  مثل  "غرد 
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يوميات �ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوفمشاهدات من ساحة التحرير

 عالء املفرجي
نريد وطن

اي بالغ���ة يف هذا ال�شعار )نري���د وطن(.. الذي حمله املتظاه���رون يف قل�بهم منذ 
اول ي����م لنط���الق احتجاجه���م، واأدام�ه مع م���رور اليام فخرجت من���ه �شعارات 
تن�ش���د الم���ل باخلال�س.. فاجلم����ع التي خرج���ت يف �شاحة التحري���ر تبحث عن 
وطن فقدته.. وطن مرتهن... وطن خمط�ف.. وطن بر�شم البيع... فكان اأن رددت 

اف�اههم وببالغة اأنهم يريدون وطن.
نري���د وطن ه� ان نتح�ش����س اآدميتنا، ونريد وطن ن�شعر حالوة النتماء له، ونريد 
وط���ن معافى.. يحكم���ه القان�ن ويق�ده من ه���� نزيه ومنتم الي���ه... وطن نزرعه 
بال����رد اجل�ري لنت�ش�ع عطره، ون�شند نخيل���ه كي يكف عن انحنائه ونتعلم منه 

اأن ل ننحني.
فاجلم����ع املنتف�ش���ة ل تريد وطنا كي تزايد عليه، بل وط���ن تبنيه وتعمره، ليك�ن 
جدي���را بحبه���ا.. ل مت�ت من القل���ب ول حتيا من القلب ال في���ه... وكاأنها تردد مع 

ال�شاعر مايك�ف�شكي :
احبك ياوطني 

يف احلر ويف الربد
يف ال�شقاء ويف ال�شعادة

�شحيح ب�شحتك..
ومر�شك ي�شنيني

عبد املح�سن ال�سعدون
عب���د املح�ش���ن ال�شعدون ال���ذي ينت�ش���ب متثاله يف �شاح���ة الن�شر وعل���ى م�شارف 
�شاحة التحرير، حيث يكتب �شبابنا اأروع ملحمة يف �شفر ن�شال ال�شعب العراقي.. 
الطري���ف يف المر هي )الكمام���ة( التي األب�شها املتظاه���رون لل�شعدون، وهي التي 
ا�شبحت لزمة لهم اتق���اء دخان القنابل امل�شيلة للدم�ع.. وكاأنهم يجنب�ه ما يق�م 
به النظام من الغازات التي )يطلقها(، ه� الذي عرف جيدا العيب اجدادهم قبل ما 
يقرب املئة عام ي�م رف�س الت�قيع على معاهدة عام 1925. فقتل بطريقة غام�شة 

مع ترجيح قتله من قبل النكليز، 
وكاأنهم يت�ا�شل�ن مع ر�شالة اجدادهم يف رف�س هيمنة احلكام الفا�شدين وتفردهم 
يف حكم ال�شعب، ليت�شنى لهم تكبيله بق�انن واتفاقيات ت�شلب اإرادته وحريته... 
عب���د املح�شن ال�شعدون يلب�س الكمامة وه� يرن���� لتلك امللحمة يف �شاحة التحرير 
الت���ي يكتبه���ا �شبابن���ا مب���داد م���ن دم، و�شبابن���ا ميار�ش����ن رف�شه���م واحتجاجهم 

الي�مي.

التوثيق
وخالل اأيام الحتجاجات التي انطلقت يف وطننا وحملت عن�ان انتفا�شة ت�شرين، 
راقب���ت من خالل من�شات الت�ا�شل الجتماعي اإ�شهامات فنانينا الت�شكيلين بن�شر 
ل�ح���ات ور�ش�م، ت�شتله���م تفا�شيل النتفا�شة واأحداثه���ا الي�مية والتي اأ�شبحت 
بنظ���ر العامل ملحمة عراقية جديرة بالت�ثيق واملتابعة، فقد �شارك الفنان�ن في�شل 
لعيب���ي، وعب���د الك���رمي �شع���دون، و�شتار كاوو����س، وها�ش���م تايه، و�شف���اء ح�شن 

واآخرون. 
وكان يج���در بال�شينمائين العراقين اأن ينتهزوا ه���ذه الفر�شة التاريخية لت�ثيق 
كل تف�شيل���ة، وحدث يدمي ه���ذا الحتجاج والرف�س، واأي�شًا لي�ثق�ا كل ما يح�شل 
يف ال�شاح���ة وتداعياته... فقد وفرت �شاحة التحرير كمًا هائاًل من ال�قائع التي مل 
نك���ن نتخيلها، وجملة كب���رية من الن�شاطات الجتماعي���ة والثقافية والفنية... هذا 
كل���ه ف�شاًل ع���ن الت�شحيات اجل�ش���ام التي قدمه���ا �شبابنا والأ�شالي���ب املفزعة التي 

اعتمدها النظام يف م�اجهة �شلميتهم.
دوران العد�ش���ة والتق���اط كل ما ميكن اقتنا�شه كفيل اأن يخل���ق كمًا هائاًل من امل�اد 
الأر�شيفي���ة التي يحتاجه���ا املتظاهرون، واأي�شًا يحتاجه���ا ال�شينمائي نف�شه عندما 

ين�شج منها ق�ش�شًا عن ه�ؤلء الأبطال.

�صذرات من �صاحة التحرير

 ما�ض القي�سي

م�شري جمه�ل اله�ية وبطالة حمت�مة 
تط����ارد م�شتقب����ل الطال����ب العراقي بكل 
مراحل����ه العمرية، يف ظ����ل فرتة حرجة 
يع����اين فيها وطن����ه من تراج����ع وف�شاد 
امل�شت�ي����ات  كاف����ة  عل����ى  م�ؤ�ش�شات����ي 
من����ه  وجتع����ل  حيات����ه  وت�����ؤرق  تقلق����ه 
ع����دمي الطم�����ح، وه� ي����رى اقرانه من 
ا�شح����اب  والكادميي����ن  املتخرج����ن 
ال�شه����ادات العلي����ا يتاأرجح�ن يف مهب 
ب����ن مطالبه����م بالت�ظي����ف  م����ا  الري����ح 
وا�ش����رتداد حق�قه����م امل�شل�ب����ة وب����ن 
مقت�شي����ات عي�����س ل ميك����ن و�شعها يف 

ط�ابري النتظار. 
طالبه����م  م����ع  يت�شامن�����ن  معلم�����ن 
امل�شربن ع����ن الدرا�شة وي�شارك�ن يف 
احتج����اج جماعي يف �شاح����ة التحرير. 
كان م����ن املفرت�س ان يخرج�ا متمثلن 
بهيئ����ة نقاب����ة املعلمن ولك����ن تراجعت 
النقابة عن متثيلهم لأ�شباب مت�شاربة، 
الم����ر الذي اكدت����ه لنا اح����دى املعلمات 
م����ن قل����ب العت�ش����ام )والت����ي امتنعت 
ع����ن ذك����ر ا�شمه����ا( بق�له����ا: "ا�ش����درت 
النقاب����ة ي�م ام�س الثالثاء بيانا ر�شميا 
ال�ش����راب  ب�ش����رورة  �شفحته����ا  عل����ى 
الع����ام ملنت�شبي النقابة م����ن املعلمن ثم 
قامت لياًل باإلغ����اء البيان". وقد ا�شارت 
اىل ارج����اع ال�شب����ب يف الغ����اء البي����ان 
لحتمالي����ة تعر�س ممثل����ي النقابة اىل 
�شغ�ط����ات من جه����ة معين����ة. وان هذا 
الرتاج����ع ادى اىل ت�شتي����ت التظاهرات 
اذ قالت: "الغاء النقابة لبيان ال�شراب 
ت�شبب يف جعل تظاهراتنا غري منتظمة، 
اذ جند بع�س املعلمن يحتج�ن هنا يف 
ال�شاح����ة واآخرون يت�اجدون على احد 
اجل�ش�����ر، بينم����ا كنا ن�شتع����د لالنتظام 
والتظاهر �ش�يا". فق����د خرج املعلم�ن 
باإرادته����م دون متثي����ل نقاب����ي ر�شم����ي 
وعن مدى تخ�فهم من اي نتائج �شلبية 
ق����د ت�شر مب�شريه����م قالت: "م����ن يريد 
ان تك�����ن له كرامة يف وطن����ه، عليه ان 

ي�شحي". جمم�عات من فتيان وفتيات 
بقم�ش����ان بي�ش����اء تكت����ظ به����م �شاح����ة 
التحرير، ولأول وهلة حن تراهم ت�شعر 
وكاأنك قد ا�شع����ت العن�ان ودخلت اىل 
�شاحة اح����دى املدار�����س. ينق�س اولئك 
الطلب����ة فقط ان ينتظم�ا داخل �شف�ف 
التحري����ر ليعط�نا درو�شا عن ال�طن!. 
وبه����ذا ال�شاأن حتدثنا م����ع احد الطالب 
املت�اجدين اذ يق�����ل: "انا من اعدادية 
يف مدين����ة ال�شدر ا�شرب����ت مع زمالئي 
عن ال����دوام رغم تهديدن����ا بالعق�بة من 
قبل مدير املدر�ش����ة، لكن هذا لن يردعنا 
فنح����ن نت�شامن مع اخ�تن����ا ونت�شارك 
معهم بنف�س املطالب واي عق�بة �شتقع 
علينا �شت�شمل اجلميع". وعن م�شاركة 
املعلم����ن له����م قال: "ي�����م ام�����س امتنع 
املعلم�ن عن م�شاركتنا بل ومنع�نا عن 

اخلروج، لكن الي�م خرج�ا معنا".
مطال����ب التظاهرة الطالبي����ة ل تختلف 
ع����ن مطال����ب كاف����ة اطي����اف اجلماه����ري 
املنتف�ش����ة، فهم يطالب�����ن ب�طن حمرر 
م����ن كل ان�����اع الف�ش����اد ول����ن يت����م ذل����ك 
ال بتغي����ري النظ����ام، كما عرب ع����ن راأيه 
طال����ب اآخ����ر معت�ش����م يف ال�شاح����ة منذ 

الي�����م الول بق�ل����ه: "نظ����ام ُبني على 
وجه����ات  طائفي����ة  مرجعي����ات  ا�شا�����س 
خارجي����ة  باأجن����دات  مرتبط����ة  حزبي����ة 
ل ميك����ن ان يق����دم اي ا�ش����الح. بينم����ا 
الي�����م ق����د تغ����ريت امل�شاأل����ة وا�شبحنا 
�شعبا متكاتفا يدا بيد، من كل الط�ائف 

جمه�����ري  ب�ط����ن  نطال����ب  والدي����ان 
علم����اين يح����رتم اجلمي����ع. فق����د قررن����ا 
اخريا ان الدي����ن لله وال�طن للجميع". 
وق����د اكد على م�ا�شل����ة اعت�شامه حتى 
الن�ش����ر او امل�ت. وعن �شب����ب امتناعه 
ع����ن ذك����ر ا�شم����ه يق�����ل: "ن�شم����ع دوما 

ع����ن ح����الت اختف����اء ب����ن املتظاهرين، 
وام نراه����ا تاأت����ي اىل هنا كل ي�م تبكي 
املفق�����د".  ابنه����ا  ع����ن  تت�ش����اءل  وه����ي 
ملي�شي����ات واحزاب )بعل����م او دون علم 
احلك�م����ة!( تتلقى املتظاه����ر ليال وه� 
عائ����د ملنزل����ه ول�ش�ء حظه ق����د ل يع�د. 
وي�شتاأنف قائ����ال: "نطالب باإح�شائيات 
باأعداد وا�شم����اء املفق�دين ومعرفة من 

امل�ش�ؤول عن اختطافهم".
طالب����ات يافع����ات بعمر الزه�����ر يرتكن 
مدار�شه����ن، ي�شرب����ن ع����ن التعل����م ب����كل 
ا�ش����رار وعنف�ان، يتحدي����ن معلماتهن 
ويخرجن للتظاهر ت�شامنا مع اخ�تهم 
يف �شاح����ات احلري����ة اذ قالت احداهن: 
"حاولنا ان نخرج بالم�س وقد منع�نا 
ال�شف�����ف  اىل  واعادون����ا  وحارب�ن����ا 
بينما الي�م ا�شتطعنا اخلروج، يف حن 
هن����اك بع�س الزميالت ق����د ُاجربن على 
البق����اء واج����راء الختب����ارات املدر�شية 
املفرو�شة". وعن العق�بات التي ممكن 
ان تلح����ق به����م يف ح����ال ا�شتمراره����م 
بالإ�شراب قال����ت طالبة اخرى: "الكادر 
التدري�ش����ي يهددن����ا م����ن خ����الل اق����رار 
اختب����ارات علينا تاأديته����ا وان المتناع 
عنها ي�����ؤدي اىل الر�ش�ب". وعن �شبب 
ا�شرابهن قال����ت: "لقد فقدنا اي حما�س 
مل�ا�شل����ة الدرا�ش����ة وتاأدي����ة ال�اجبات 
املدر�شي����ة، بينم����ا اخ�تن����ا ُيقتل�ن هنا 
ب����دم ب����ارد كل ي�����م. لذل����ك �شن�ا�ش����ل 
ال�ش����راب ولن ت�ؤثر فين����ا اي عق�بة". 
وعن م�شاركاته����ن يف ان�شطة الت�شامن 
مع النتفا�شة ا�شافت: "عملنا الي�مي 
هن����ا يف �شاح����ة التحرير ه����� امل�شاهمة 
يف تنظيف بناء املطعم الرتكي امل�شمى 
حديثا ح�ش����ب النتفا�شة )جبل احد(". 
ويختتمن احلديث بق�له����ن: "كيف لنا 
ان نق����راأ دون وط����ن وكي����ف ن�شتطي����ع 
ذلك واخ�تنا ي�شقط�����ن �شهداء ي�ميا. 
�شن�ا�شل الت�شامن حتما". واكدن على 
ان م�شريه����م م�ش����رتك يف ه����ذا ال�طن 
وان ا�شتمر ال��شع بهذا ال�شكل املتفاقم 

�ش�ءا �شينتظرهم م�شتقبل مماثل.

معلمون وطالب ي�صربون عن جامعاتهم ومدار�صهم 
لاللتحاق ب�صفوف التحرير

 عامر موؤيد

لالحتجاج ال�سلمي ا�سكال 
عدة، ومبادرات كثرية، 
الغر�ض منها ار�سال اهداف 
احلراك الذي انطلق مطلع 
ت�سرين االول املقبل.. 
الريا�سة ومبا تعنيه من 
�سالم وحب واحرتام، هي 
ر�سالة بليغة ملن ي�سكك يف 
االحتجاج العراقي، وداللة 
على ال�سلمية التي يقتدي 
بها املتظاهرون للح�سول 
على مطالبهم التي خرجوا 
الجلها. 

ملع���ب خلما�شي الك���رة منت�ش���ف �شاحة 
التحرير وبط�ل���ة كروية �شتنطلق حتت 
عن�ان "اري���د وطن"، هذا ما قام به جمٌع 
للتاأكي���د  واملتظاهري���ن  املتط�ع���ن  م���ن 
عل���ى ا�شتم���رار الحتجاج حت���ى حتقيق 

املطالب. 
للبط�ل���ة  املنظم���ن  –اح���د  م�شطف���ى 
يق����ل  التحري���ر  �شاح���ة  يف  الكروي���ة 
ل�"امل���دى"، ان "الريا�ش���ة ر�شال���ة �شامية 
ويج���ب الرتكي���ز عليه���ا وبالخ����س يف 

احتجاجنا ال�شلمي". 
وا�ش���اف م�شطف���ى بالق����ل، ان "امللعب 
اجن���ز من خ���الل تخطيطه وكذل���ك �شراء 
الحتياج���ات الالزم���ة لجن���اح البط�لة 
الت���ي �شتحم���ل ا�شم "اريد وط���ن"، حيث 

�شي�شرتك العديد من الفرق فيها". 
الفنان���ن  م���ن  "العدي���د  ان  اىل  وا�ش���ار 
والعالمي���ن وامل�شاهري العراقين كان�ا 
مت�اجدي���ن يف افتت���اح امللع���ب الكروي 

واي�ش���ا ن�ش���روا ع���ن اله���دف م���ن ان�شاء 
ملعب التحرير". 

وزاد ان "الف���رق امل�شارك���ة يف البط�ل���ة 
�شتك�ن من جمي���ع املناطق يف العا�شمة 
بغ���داد وكذل���ك الدع����ة مفت�ح���ة لف���رق 
فهدفن���ا  اي�ش���ا،  للم�شارك���ة  املحافظ���ات 
واح���د وق�شيتن���ا واحدة وه���ي دمي�مة 
املطال���ب  حتقي���ق  حل���ن  التظاه���رات 
امل�شروع���ة التي خرج م���ن اجلها ال�شعب 
باكمله وا�شت�شهد املئات وجرح الآلف". 
ولي����س ببعي���د ع���ن ال�اق���ع الريا�ش���ي، 
ال���ذي  ال�طن���ي  منتخبن���ا  م���ن  وقري���ب 
�شيلتق���ي ع�ش���ر الي����م نظ���ريه اليراين 
�شم���ن ت�شفي���ات كاأ����س الع���امل يف لق���اء 
كان م���ن املفرت����س ان يحت�شن���ه ملع���ب 
ج���ذع النخل���ة يف الب�ش���رة لك���ن او�شاع 
الحتج���اج نقلته اىل العا�شم���ة الردنية 

عمان. 
اهم���ال  يري���دون  ل  التحري���ر  حمتج���� 

منتخبه���م ال�طني وع���دم ال�ق�ف خلفه 
يف ه���ذه املباراة امل�شريي���ة، حيث عمل�ا 
على تهيئ���ة الل�ج�شتي���ات املطل�بة لنقل 

املباراة من ار�س �شاحة التحرير. 
الي����م ويف ال�شاع���ة اخلام�ش���ة ع�ش���را، 
بام���كان جمي���ع ابن���اء ال�شع���ب ان يقف�ا 
�ش�ية يف �شاحة التحرير لت�شجيع ا�ش�د 
الرافدي���ن، حيث �شتك�ن هن���اك اكر من 

�شا�شة عمالقة لنقل املباراة. 
ويق����ل حمم���د عبد عل���ي ل� "امل���دى"، ان 
عمالقتن  �شا�شتن  ن�ش���ب  قرر  "متربعا 
و�شط �شاحة التحري���ر وعر�س ال�احدة 
منها 8 امتار لنقل مباراة العراق وايران 

�شمن ت�شفيات كاأ�س العامل". 
وا�ش���اف عبد عل���ي بالق����ل ان "�شا�شات 
اخرى اي�شا �شتن�شب يف ال�شاحة، حيث 
�شنعمل على تغطي���ة اكرب م�شاحة ممكنة 
حتى ي�شتطيع اجلمي���ع م�شاهدة املباراة 

وم�ؤازرة ا�ش�د الرافدين". 

وا�ش���ار اىل ان "فك���رة م�شاه���دة مب���اراة 
ملنتخب بالدك وانت يف �شاحة احتجاج، 
هي ر�شالة بليغة بان جميع ابناء ال�شعب 
يدافع�ن ع���ن ا�شم الع���راق وكل �شخ�س 

من مكانه وم�قعه". 
وب���ن ان "هن���اك متربعن جلل���ب اعالم 
يت�اج���د  م���ن  ل���كل  واعطاءه���ا  عراقي���ة 
يف �شاح���ة التحري���ر لت�شجي���ع منتخبن���ا 
ال�طن���ي، حت���ى ننقل �ش����رة جميلة عن 

التالحم الكبري بن اجلميع". 
نا�شط����ن ومدون�ن غ���ردوا على م�اقع 
الت�ا�ش���ل الجتماع���ي، مطالب���ن لعبي 
املنتخب ال�طني بلب����س كمامات كتعبري 
ع���ن الختن���اق الي�م���ي ال���ذي يتعر����س 
ل���ه املتظاه���رون ج���راء القناب���ل امل�شيلة 
للدم����ع، يف حن هناك حت���رك من بعثة 
املنتخ���ب لرت���داء �ش���ارة �ش����داء عل���ى 
�شهداء احلرك���ة الحتجاجي���ة منذ الي�م 

الول لل�شهر املا�شي واىل وقتنا هذا.

مباراة العراق اإيران.. �صوفها من "التحرير"
افتتاح ملعب خلما�سي الكرة يف �ساحة التحرير


