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 بغداد:كرم �سعدي

وّح���دت التظاه���رات العراقّي���ن اإىل ح���ّد ما. وال 
يبدو اأن هذه جمّرد كلمات جميلة، اإذ اأن كثريين، 
حت���ى اأولئك العاجزي���ن عن التوج���ه اإىل بغداد، 
يدعمون اأهلهم هناك، �شواء بالتربعات اأو الغذاء 

اأو حتى ال�شلوات.
يتوّج���ه ال�شباب والقادرون من اأهل هذه املناطق 
التحري���ر،  �شاح���ة  اإىل  وحتدي���دًا  بغ���داد،  اإىل 
للتعب���ري ع���ن مواقفه���م، عل���ى الرغم م���ن اأنهم ال 
يبق���ون �شوى �شاعتن اأو ث���اث يف ال�شاحة قبل 
الع���ودة اإىل الديار، كون اجلي����ش مينع الدخول 
واخل���روج منها واإليها بع���د الثامنة م�شاء. يقول 
الطالب اجلامع���ي معاذ عبد اللطي���ف، الذي جاء 
م���ن مدينة املو�شل برفقة جمموعة من اأ�شدقائه، 
اإّن اأ�شدق���اءه واأقارب���ه ترّبع���وا مببل���غ من املال 
دعم���ًا للمتظاهري���ن، م�شيفًا: "قدمن���ا اإىل �شاحة 
التحري���ر، ومعن���ا اأدوية و�شم���ادات. نعرف اأنها 
ال تعن���ي �شيئًا، لك���ن اأردنا اأن نبلغه���م اأننا معكم. 
ولدى و�شولنا ذهلنا من طريقة ا�شتقبال ال�شبان 

لنا عندما علموا اأننا من املو�شل".
ي�شي���ف: "بكينا جميعًا من دون اأن نعلم ال�شبب، 
لك���ن �شعرن���ا باأننا كنا قد اأ�شعن���ا الوطن، قبل اأن 
جن���ده االآن يف �شاحة التحرير". ويو�شح: "قال 
لن���ا اأحد املتظاهري���ن اإن املو�شل اأح���وج منا اإىل 
املال، و�شنجمع تربعات لتعودوا بها اإىل الديار. 
رف�شن���ا الأنن���ا خجلن���ا اأن يك���ون االأم���ر على هذا 
النحو". ي�شيف اأنهم عادوا اإىل املو�شل واأقاموا 
وفتح���وا  التظاه���رات،  ل�شه���داء  تاأبيني���ًا  حف���ًا 
بث���ًا مبا�شرًا م���ع متظاهرين يف كرب���اء، "وكان 
ذل���ك مث���ل موجة بح���ر غ�شلت اأو�ش���اخ كل خطب 

وخمططات وم�شاريع االأحزاب الطائفية".
اإىل ذلك، عم���دت جمموعة كبرية م���ن املتطوعن 
اإىل توزي���ع �شنادي���ق حتت���وي عل���ى الفاكهة يف 

�شاحة التحرير. ليث حميد، الذي تفّرغ ل� "خدمة 
املتظاهري���ن" عل���ى حّد قول���ه، يوؤك���د اأن ع�شرات 
االأطن���ان من الفاكهة توزع يومي���ًا، علمًا اأن ن�شبة 
كب���رية منه���ا ه���ي ت���ربع م���ن �ش���كان حمافظ���ات 
اأخرى. ي�شيف: "�شاركت يف توزيع اأجود اأنواع 
الفاكهة التي كانت حمملة يف �شيارات، وقد تربع 
به���ا اأ�شخا�ش من االأنب���ار. ال اأحد يعلن عن نف�شه 
اأو يع���رف االآخرين من اأين ه���و حن يقدم خدمة 
اأو يتربع ب�شيء ما. لكن الأنني اأ�شارك يف توزيع 
االأطعم���ة والفاكهة، اأتعرف على اأ�شحابها. لذلك، 
اأعل���م اأن م�شاعدات خمتلفة تقدم اإىل املتظاهرين 
م���ن مدن اأخ���رى مث���ل االأنبار وكرك���وك و�شاح 

الدين وتكريت واحلويجة وال�شرقاط".
لي���ث الذي تخّرج قبل عامن م���ن اجلامعة، يقول 
اإن زم���اءه م���ن "�شكن���ة الغربية"، الذي���ن كانوا 
مع���ه يف اجلامع���ة، توا�شل���وا معه من���ذ انطاق 
التظاه���رات. ويوؤك���د اأن بع�شه���م ج���اء و�ش���ارك 
يف التظاه���رات، وت���ربع مبواد طبي���ة وغذائية، 
وتعر�ش عدد منه���م لاإ�شابة من جراء العيارات 
الناري���ة والقناب���ل امل�شيلة للدموع الت���ي تطلقها 
قوات ال�شغب. وُيطلق العراقيون ا�شم "الغربية" 
عل���ى املناط���ق التي تقع غربي الب���اد، وهي مدن 
االأنبار، وتندرج �شم���ن الت�شمية مدن يف �شاح 

الدين واملو�شل اأي�شًا.

ثاثة �شب���ان من مدين���ة االأنبار كان���وا يجل�شون 
عل���ى الر�شي���ف قبالة ن�ش���ب احلري���ة يف �شاحة 
التحري���ر، بع���د اإمتامهم تنظيف حمي���ط ال�شاحة 
مبعي���ة �شبان اآخري���ن، يتفقون عل���ى اأن م�شاركة 
اأبن���اء املدن املحررة من "داع�ش" يف التظاهرات 
يف بغ���داد اأو بقي���ة امل���دن، اإمنا ه���ي مبثابة "رد 
للدي���ن". ويق���ول ف���اروق اإن "من ح���رروا مدننا 
لذل���ك، ه���م  امل���دن.  اإىل بغ���داد وبقي���ة  ينتم���ون 
اأ�شح���اب ف�ش���ل علين���ا، فق���د �شح���وا باأرواحهم 
وجعلون���ا نعود اإىل مدننا ب�ش���ام، بعدما هّجرنا 
منها داع�ش. اليوم، نحن نرد الدين ون�شاند هذه 

املدن بتظاهراتها".

يكتبها: متظاهر 

هذا ال�شعود الوطني غري امل�شبوق، يك�شف عن َكم اال�شتباحات 
التي ارتكبتها الطبقة املتنمرة احلاكمة. فاملعا�شي التي �شابت 

ممار�شاتها منذ م�شادرتها ارادة الوطن ظلت مُتررها حتت غطاء 
�شرعية متثيل االكرثية املكوناتية، و�شاعدتها على ذلك االلتبا�شات 

والتعقيدات التي تعر�ش له الو�شع ما بعد �شقوط نظام البعث 
بكل اإرثه اال�شتبدادي االق�شائي، واالنق�شام االجتماعي املكوناتي 

وما رافقه من التجاذبات ال�شيا�شية. ومل يكن ذلك مبعزل عن 
اال�شتقطاب العربي - االقليمي املعادي للتغيري واحت�شان الف�شائل 

االرهابية املتكونة من بقايا النظام ال�شابق واجهزته وحزبه، 
ومن جتمعاٍت اتخذت منحًى طائفيًا يثري ال�شبهات حول كونها 

امتدادا ل�شلطة البعث، وحماولتها توريط مكون "بريء" كما 
لو انه قاعدة للنظام املنهار والتعامل معه كحا�شنة لارهاب. 

وقد اأدى ذلك اىل ا�شتقطاب طائفي، وتخندق يف مواجهة االآخر. 
ويف مثل هذه البيئة الت�شكيكية التخوينية، التي تغّذت من ركام 

ا�شتبداد البعث، جاءت قرارات احلاكم املدين لاحتال بول برمير 
لتعمق الهوة بن مكونات ال�شعب العراقي ولتكر�ش نظامًا طائفيًا 

اإق�شائيًا يحمل بذور ا�شتبداٍد خمادٍع بادعاء اآبائه متثيلهم لطوائف 
املكونات العراقية. ومن هذه البوابة الوا�شعة دخلت ايران على 
خط ال�شراع ومتدد نفوذها لي�شكل العراق قاعدة متقدمة لها يف 

مواجهة عدوها ال�شرتاتيجي الواليات املتحدة االمريكية وحلفائها 
يف املنطقة. ومما عزز مواقعها و�شرتاتيجيتها العداء االإقليمي 

والعربي "الطائفي" املك�شوف للنظام اجلديد والنيل من �شرعيته 
التمثيلية والعمل يف املحافل العربية والدولية لعزله متهيدًا 

الإ�شقاطه .
لعبت تلك العوامل اخلارجية ال�شاغطة، والتجاذبات الداخلية 

املعقدة، واال�شطفاف الطائفي، مظلًة لتكري�ش �شلطة الطبقة 
املت�شّيدة اجلديدة ولنفوذها يف كل مرافق وهياكل بقايا دولة 

منهارة، ولهيمنتها على حتديد م�شتقبل "العراق اجلديد"  يف اإطاٍر 
طائفي حما�ش�شي، لتتعمق هذه الهيمنة مع ازدياد �شطوة اأذرعها 

امل�شلحة املنفلتة، وات�شاع دائرة ال�شراع واملواجهة الطائفية 
وتزايد ن�شاط املنظمات االرهابية، القاعدة وع�شرات التكوينات 

امل�شلحة املدعومة، واالنحدار اىل هّوة االقتتال على الهوية 
والتهديد بانزالق الباد اىل احلرب االهلية. 

اإن بيئة �شعود هذه الطبقة املَُغّفلة �شيا�شيًا واملتهّرئة اجتماعيًا 
وانغما�شها يف عمليات النهب والف�شاد واالمتيازات واالنغاق 

على نف�شها، جعلها يف حالة عزلة خانقة، عن قاعدتها االجتماعية 
الطائفية، التي �شارت مو�شوع ا�شتغاٍل واهماٍل وتعدياٍت، وباتت 
تعي�ش �شرائح متزايدة منها هدفًا للفقر واالأوبئة والبطالة وانعدام 

اأب�شط منظومات اخلدمات، لينتهي االمر بها اىل اكت�شاف طبيعة 
احلاكمن با�شمها، بو�شفهم ل�شو�شًا وم�شّرعي ف�شاٍد واأوبا�ش نهٍج 

يعتا�ش على ال�شحت وم�شادرة ارادة النا�ش وكرامتهم وجتريد 
م من مقومات ال�شيادة واال�شتقال وحرية  الوطن من اي مقوِّ

خيارات تطوره .
لكن هذا الوعي واكت�شاف الذات مل يتكون با ت�شحيات وخ�شائر 
كارثية يف ثرواته الوطنية وارواح ابنائه. فقد تطّلب ذلك �شل�شلة 
مت�شلة من النهب وتخريب اقت�شاديات البلد وت�شويه موؤ�ش�شات 

بقايا الدولة املت�شدعة، واالأكرث كارثية يف تلك ال�شل�شلة التي 
مل تنقطع حتى هذا اليوم، متّثل يف القتل على الهوية، الهوية 

الطائفية، والهوية الدينية، والهوية املكوناتية القومية، لتفتعل 
هوية بن الهويات وت�شتهدف بها �شرائح جمتمعية وا�شعة طالت، 

احلاقن، وال�شبيبة "املتهتكة" مباب�شها وت�شفيفات �شعرها، 
ومو�شيقاها املف�شلة، ثم لت�شتهدف باعة اخلمور وا�شحاب 

النوادي الليلية غري امل�شجلة، اي التي ال تدفع االإتاوات "للطرف 
الثالث" �شمن ت�شكيات اللجان االقت�شادية لاحزاب احلاكمة 

وميلي�شياتها املنفلتة ..
لكنها وقد كانت تعي�ش اأعرا�ش نهبها وف�شادها وت�شلطها 

وا�شتباحاتها، َغِفلت عن قوانن ال�شراع وم�شاراته وتطوره من 
حاٍل اىل حال، وتتوهم اأن �شلطتها قائمة، وجترّبها ع�شيًّ اأمام 

التحديات ال�شعبية، وادواتها ومتثاتها الدينية واملذهبية باتت 
مك�شوفة عارية حتى من ورقة توت ذابل ..

ومقتلها متّثل يف اإنكارها اأن �شاعة قيامة العراقين اآتية ال ريب 
فيها، و�شتنبثق من منبتها نف�شه، حيث ما كانت تعتقد انها حا�شنته 

االمينة ..
ومل جتد يف هذه املرة، بعد اأن اوغلت يف دم العراقين بكل ا�شكال 

القتل على الهويات، �شوى القتل على الهوية الوطنية .
ويف هذه النهاية مل تواجه اأعداء وهمين، بل حملة م�شاعل احلرية 

والعلم العراقي، و�شعار نري��د وطن ...!

متابعة: املدى

اأعلنت مفو�شية حقوق االإن�شان، اخلمي�ش، 
ح�شيلة االنتهاكات �ش���د املتظاهرين خال 
االأيام اخلم�ش���ة املا�شية، موؤك���دة ا�شتمرار 
عملي���ات القتل واالعتق���ال واالختطاف �شد 

املحتجن.
وفيم���ا يلي ن����ش التقري���ر الذي �ش���در عن 
املفو�شي���ة وتلقت )املدى( ام����ش اخلمي�ش 

ن�شخة منه: 
ا�شتم���رارا "يف مهامها الر�شدية يف متابعة 
�شاح���ات التظاه���ر يف بغ���داد واملحافظات 
حلق���وق  العلي���ا  املفو�شي���ة  ف���رق  اأ�ش���رت 

االن�شان يف العراق ما يلي:-
ا�شتمرار املفو�شي���ة بتاأ�شري ارتفاع حاالت 
ع���ددا  ط���ال  وال���ذي  واالغتي���ال  اخلط���ف 
والنا�شط���ن  واملدون���ن  املتظاهري���ن  م���ن 
جه���ات  م���ن  وال�شحفي���ن  واملحام���ن 
مطالبته���ا  املفو�شي���ة  وتوؤك���د  جمهول���ة، 
املخت�ش���ة  االمني���ة  واالجه���زة  للحكوم���ة 
واط���اق  املختطف���ن  م�ش���ري  لتح���ري 
�شراحه���م وتق���دمي اجلناة للعدال���ة . ا�شرت 
املفو�شي���ة ا�شتم���رار ا�شتخ���دام الر�شا�ش 
امل�شيل���ة  والغ���ازات  واملطاط���ي  احل���ي 
للدم���وع وت�شببه���ا با�شت�شه���اد متظاهري���ن 
وبواق���ع )٢( يف حمافظ���ة ذي ق���ار /�شاحة 
يف  متظاه���ر   )١( وا�شت�شه���اد  احلبوب���ي، 
يف  بجراح���ه  متاأث���را  الب�ش���رة  حمافظ���ة 
الت�شادم���ات الت���ي حدث���ت ي���وم ) ١٣ / ١١ 
متظاهري���ن   )٦( وا�شت�شه���اد   )  ٢٠١٩  /
يف حمافظ���ة بغ���داد، وهنا تك���رر املفو�شية 

مطالبته���ا للقائ���د الع���ام للق���وات امل�شلح���ة 
ب�ش���رورة ال���زام االجه���زة االمني���ة بع���دم 
واملطاط���ي  احل���ي  الر�شا����ش  ا�شتخ���دام 
والغازات امل�شيل���ة للدموع �شد املتظاهرين 
ال�شلمي���ن . اأ�ش���رت املفو�شية اعتقال )٨٩( 
متظاه���را يف حمافظ���ة بغداد اطل���ق �شراح 
)١١( منه���م، واعتق���ال )١٦( متظاه���را يف 
حمافظ���ة الب�ش���رة، و)١٤( يف حمافظة ذي 
ق���ار، و)١٧( متظاه���را يف حمافظة النجف 
مت اطاق �شراحهم جميعا يوم )٢٠ ت�شرين 
الث���اين ٢٠١٩( وجت���دد املفو�شية دعواتها 
�ش���راح  االعل���ى الط���اق  الق�ش���اء  ملجل����ش 

املتظاهرين ال�شلمين املوقوفن .

وثق���ت املفو�شية قيام عدد م���ن املتظاهرين 
بح���رق االإطارات وغلق الط���رق اأمام حقول 
يف  احليوي���ة  اجل�ش���ور  وبع����ش  النف���ط 
حمافظ���ة الب�ش���رة، واأم���ام بواب���ة �ش���ارع 
ومط���ار النجف ونفق املخت���ار يف حمافظة 
النج���ف االأ�ش���رف، وتوؤك���د املفو�شي���ة على 
�شرورة حفاظ املتظاهري���ن ال�شلمين على 
�شلمي���ة التظاه���رات وعدم تعطي���ل احلياة 
العامة . وثق���ت فرق املفو�شية قيام القوات 
االمنية باطاق الن���ار وقنابل الغاز امل�شيلة 
للدم���وع باجت���اه املتظاهري���ن ق���رب نقاب���ة 
املقد�ش���ة،  كرب���اء  حمافظ���ة  يف  املعلم���ن 
وتوؤك���د املفو�شي���ة عل���ى �ش���رورة الت���زام 

قيادات العمليات وال�شرطة بعدم ا�شتخدام 
والغ���ازات  واملطاط���ي  احل���ي  الر�شا����ش 
املتظاهري���ن  لتفري���ق  للدم���وع  امل�شيل���ة 
وباق���ي  املقد�ش���ة  كرب���اء  يف  ال�شلمي���ن 

املحافظات.
ر�ش���دت املفو�شية انفجار عدد من العبوات 
واإلقاء رمانة يدوية على احد املنازل اأ�شيبت 
على اأثرها ربة البيت وطفلها بتاريخ )١٧و 
١٨/ت�شري���ن الث���اين ٢٠١٩( يف حمافظ���ة 
ذي ق���ار وحتث املفو�شي���ة االجهزة االمنية 
عل���ى اتخ���اذ التداب���ري ال�شروري���ة ل�شمان 
اأمن املواطنن ومنع العابثن من حماوالت 
حرف م�شار التظاهرات ال�شلمية يف ذي قار 

. وثق���ت املفو�شي���ة اح���رتاق مدر�شتن يف 
منطق���ة ال�شعب وعدد من املح���ال التجارية 
حمافظ���ة  يف  الزراع���ي  امل�ش���رف  خل���ف 
بغ���داد، وتوؤكد املفو�شية مطالبتها االجهزة 
االمني���ة باتخ���اذ التداب���ري ال�شروري���ة ملنع 
التظاه���رات  م�ش���ار  ح���رف  م���ن  العابث���ن 
ال�شلمي���ة وتقدمي من يقوم بعمليات احلرق 

والتخريب للق�شاء .
وثق���ت املفو�شي���ة اإ�شاب���ة )١٣٥( متظاهرا 
يف حمافظ���ة بغ���داد ق���رب ج�ش���ر االأح���رار 
باط���اق  االمني���ة  الق���وات  قي���ام  ب�شب���ب 
الغازات امل�شيلة للدموع والقنابل ال�شوتية 
بتاريخ ) ١٦ و١٧/ت�شرين الثاين ٢٠١٩ (، 
وتكرر املفو�شي���ة مطالباتها لقيادة عمليات 
بغ���داد و�شرطتها وقوات حفظ النظام بعدم 
ا�شتخدام الغازات امل�شيلة للدموع والقنابل 
ال�شوتي���ة لرتوي���ع املتظاهري���ن ال�شلمين 

واحلاق االأذى بهم .
ت�شي���د املفو�شية بتع���اون الق���وات االمنية 
م���ع املتظاهري���ن يف ت�شكيل نق���اط تفتي�ش 
م�شرتكة حلماية املتظاهرين واحلفاظ على 
�شلمي���ة التظاه���رات يف حمافظات )النجف 
االأ�شرف، الديوانية، باب���ل، املثنى، مي�شان 

ووا�شط( .
وثق���ت املفو�شي���ة انفج���ار عب���وة �شوتي���ة 
يف �ش���رادق �شاحة االعت�ش���ام و�شط ق�شاء 
الغ���راف يف حمافظ���ة ذي ق���ار بتاريخ )٢٠ 
ت�شري���ن الث���اين٢٠١٩( وحتم���ل املفو�شية 
قي���ادة عمليات الرافدي���ن وقيادة �شرطة ذي 
ق���ار م�شوؤولي���ة حماي���ة �شاح���ات التظاه���ر 

و�شون حياة املتظاهرين .

اأيام  5 خالل  بغداد  في  وجريحًا  قتياًل    141

مفو�ضية حقوق الإن�ضان توثق انتهاكات جديدة �ضد المتظاهرين: 
ا�ضتمرار القتل والختطاف!

 القتل على الهوية..  
!.." " الوطنية 

������ض�����اح�����ة ال������ت������ح������ري������ر.. ع������������راق م�������ض���غ���ر 
التحرير �ساحة  ف��ي  ال��وط��ن  على  عثرنا  المو�سل:  م��ن  �سباب 
داع�ض  من  مدننا  حرر  لمن  الدين  لنرد  جئنا  االأنبار:  من  فتيان 
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التحرير نهار االربعاء 2019-11-20، 
من ال�ساعة 12:30 وحتى ال�ساعة 

3:30

محاوالت في التن�سيق ومواجهة 
االند�سا�ض

1.  احلي���اة عل���ى �ش���ارع الر�شي���د حت���اول ان تعود 
اإىل حالته���ا الطبيعي���ة، وبداأت من املدخ���ل القريب 
م���ن املطع���م الرتك���ي وج���دت اأن الكثري م���ن املحال 
التجارية قد فتحت ابوابها. وميكن القول اإن ن�شبة 
املح���ال التي متار����ش عملها على ط���ول الطريق من 
املطع���م الرتك���ي اإىل ج�شر ال�شنك ت�ش���ل اإىل 30 ٪، 
ونف����ش الن�شبة تنطب���ق على عدد املح���ال املفتوحة 

على جانبي �شارع اخليام.
2.  ن�شب���ة املح���ال املفتوح���ة ترتف���ع اإىل 50 ٪ بدءا 
م���ن بناي���ة ال�شرك���ة العام���ة لات�ش���االت الت���ي تقع 
بع���د ج�شر ال�شنك. اأما عندم���ا و�شلت حميط جامع 
ال�شي���د �شلطان علي ومن���ه اإىل حميط �شاحة حافظ 
القا�ش���ي، ومدخ���ل وجانب���ي ج�ش���ر االح���رار، فقد 
وجدت الو�شع يختلف متامًا، فاملحال، تقريبًا، كلها 
مفتوح���ة وا�شحاب املح���ال واملتب�شعن ميار�شون 
حياته���م الطبيعية. ونف�ش االمر ينطبق على املحال 
املتت�ش���رة على جوانب ال�ش���وارع الثاثة املوجودة 
يف �شاح���ة حاف���ظ القا�ش���ي، واملتجه���ة اإىل �ش���ارع 
اخللف���اء، ث���م عل���ى امت���داد �ش���ارع الر�شيد م���رورًا 
بال�ش���وق العرب���ي وما بع���ده اإىل �شاح���ة الر�شايف 

و�شارع املتنبي.
3.  بع���د جام���ع ال�شيد �شلطان عل���ي وقبل جتاوزي 
حاج���ز اخلرا�شانة الذي يقوم املحتجون بالتفتي�ش 
عن���ده، ملح���ت ما ي�شب���ه بقايا حري���ق جمموعة على 
االر����ش عل���ى اجلان���ب االي�شر م���ن ال�ش���ارع.. اأما 
على ج�شر االح���رار فقد بدى يل اأن الو�شع طبيعي 
وانت�ش���ار ال�شباب كما كان عليه نه���ار ام�ش، ولذلك 
ف�شل���ت اكم���ال طريق���ي عل���ى الر�شيد و�ش���وال اإىل 

�شاحة الر�شايف ال�شتطاع الو�شع هناك.
.  عن���د جت���اوزي حاج���ز اخلرا�شان���ة الثاين يف   4
�شارع الر�شيد باجتاه �شاحة الر�شايف، وجدت اآثار 
احلري���ق الذي حدث ليلة اأم�ش، وتبن اأنه حدث يف 
بناية تقع على اجلان���ب االي�شر من ال�شارع باجتاه 
الر�ش���ايف. ومل اج���د � بح���دود ال�شاع���ة 1:00 � اأي 
عملي���ات انق���اذ ب�شاعة اأو اث���اث م���ن البناية. ويف 
حميط ال�شاحة امام البناية وجدت �شبانًا ينت�شرون 
يف املنطقة ممن يرتدون االقنعة اخلا�شة بالدخان، 
اأو االأقنع���ة اخلا�شة بتغطية الوجوه، وقريبا منهم 
افراد يف الق���وات امل�شلحة غ���ري م�شلحن والعاقة 

بينهم وبن املحتجن ودية كما هو احلال دائمًا.

.  عند اقرتابي م���ن بناية البنك املركزي العراقي   5
وال�شوق العربي وجدت اأن بناية االأول قد اأحيطت 
ب�شور من الكتل الكونكريتي���ة وب�شكل كامل، وهذا 
ال�ش���ور مل يكن موج���ودًا نهار اأم����ش. وما خا هذا 
التغي���ري ال يوجد �شيء غري طبيعي هناك، فالو�شع 
يف ال�ش���وق العرب���ي كم���ا ه���و وكذل���ك عل���ى ط���ول 
الطري���ق و�ش���وال اإىل �شاح���ة مع���روف الر�ش���ايف 
وج�ش���ر ال�شه���داء. وعند اكم���ايل الطري���ق باجتاه 
�شارع املتنب���ي وجدت اأن القطع بالن�شبة لل�شيارات 
موجود بعد مدخل �شارع املتنبي مبا�شرة، ما يعني 
اأن الطري���ق الوحي���د املفت���وح ام���ام ال�شي���ارات هو 
ال���ذي ياأتي م���ن �شارع اخللف���اء ويتجه به���ا لعبور 

ج�شر ال�شهداء فقط.
6.  اردت جلولت���ي ب���ن اجل�ش���ور اأن تكون �شريعة 

الرتباط���ي مبوعد مع ع���دد من ال�شب���اب املحتجن، 
حيث احتاج منذ فرتة اإىل اأخذ �شهادتهم بخ�شو�ش 
الكثري م���ن الق�شايا التي حتدث يف �شاحة التحرير 
وحمي���ط اجل�ش���ور الثاث���ة. وفع���ا و�شل���ت اإليهم 
املن�شوب���ة حت���ت  اح���د اخلي���ام  املوع���د يف  عل���ى 
ن�ش���ب التحري���ر، ودار بيننا حدي���ث طويل ك�شفوا 
يل في���ه الكث���ري مم���ا يعانون���ه، وكان م���ن ب���ن تلك 
املعان���اة حاجته���م اإىل املزيد من الدع���م اللوج�شتي 
وامل���ايل. اإذ هناك الكثري م���ن احلاجات والتفا�شيل 
ال�شغرية والدقيقة الت���ي تواجههم يوميًا. بدءا من 
االجه���زة والل���وازم الكهربائي���ة واجه���زة االت�شال 
املح���دودة التي يحتاج���ون اإليها لغر����ش التن�شيق 
فيم���ا بينهم، ثم االرزاق وهك���ذا. بعد ذلك اطلعوين 
عل���ى جه���ود تن�شيقية جتري بينه���م لغر�ش توحيد 

ال���روؤى وااله���داف، ث���م انتق���ل احلدي���ث بيننا اإىل 
تغلغل احل���ركات ال�شيا�شية ب���ن �شفوفهم عرب رفد 
ال�شاحة باع�شائها وحماولة الظهور مبظهر الداعم 
لاحتجاجات واحلامي لها، وعن مدى قدرتهم على 

مواجهة هذا التغلغل وابقائه يف حدود ال�شيطرة.
7.  قبل ان اغادرهم �شاألتهم عن احلريق الذي حدث 
ليلة ام����ش يف احد مباين �ش���ارع الر�شيد وموقفهم 
من���ه، فاأك���دوا يل ان الو�شع بع����ش االحيان يكون 
خ���ارج ال�شيط���رة، واأنه���م كثريا م���ا يواجهون، يف 
امليدان، ا�شخا�ش���ًا ال ي�شتطيع���ون ال�شيطرة عليهم 
او �شبطه���م، فم�شاحة االحتج���اج مفتوحة والقدرة 
على ت�شوي���ه �شلمية التظاهر ميكن اأن تكون متاحة 
ب�ش���كل مقلق، لكن مع ذلك ه���م ي�شعون اإىل مواجهة 

هذا الت�شويه بكل ما ي�شتطيعون من قوة.

 اقتحم����ت قوة اأمني����ة يف �شاعات متاأخ����رة من ليل 
االأربعاء/اخلمي�����ش، مواق����ع التظاه����ر يف ج�شري 
امل�شيل����ة  القناب����ل  ال�شن����ك واالأح����رار، م�شتخدم����ة 

للدموع، يف م�شعى لف�ش االحتجاج.
وق����ال �شهود عيان يوم ام�����ش اخلمي�ش  اإن "قوات 
هجوم����ًا  �شاع����ات،  قب����ل  �شن����ت  ال�شغ����ب  مكافح����ة 
عل����ى املتظاهري����ن؛ لدفعه����م نحو �شاح����ة التحرير، 

حي����ث ا�شتخدمت تل����ك الق����وات القناب����ل الدخانية 
والر�شا�ش احلي".

وبح�ش����ب املرا�شل، فاإن "الق����وات االأمنية مل تتمكن 
م����ن ال�شيط����رة عل����ى تل����ك املواق����ع، وما زال����ت بيد 
املتظاهرين". وي�شيطر املتظاهرون، منذ اأيام على 
ج�ش����ر االأحرار احليوي، الذي يعد من اأكرب ج�شور 

العا�شمة بغداد.

 متابعة: املدى 

اأعلن���ت املفو�شية العلي���ا حلقوق االإن�ش���ان يف العراق، 
املحتج���ن  ع���ن  للدف���اع  حمام���ن  توكي���ل  اخلمي����ش، 

املوقوفن.
وق���ال املفو�شي���ة يف بي���ان تلق���ى "امل���دى" ن�شخ���ة منه 
اأم�ش اخلمي����ش  اإن "رئي�ش واأع�شاء جمل�ش املفو�شية 
العلي���ا حلقوق االن�شان التقوا يف مقر املفو�شية، �شياء 
ال�شع���دي نقي���ب املحامن لغر����ش التن�شي���ق والتعاون 
النت���داب وتوكي���ل حمام���ن للدف���اع ع���ن املتظاهري���ن 

املوقوفن".
واأ�شاف اأن���ه "مت تن�شيق اجلهود ال�شتكمال التحقيقات 

من قبل الق�شاء وتعوي�ش ال�شهداء ومعاجلة اجلرحى، 
ومتابع���ة �ش���وؤون املوقوف���ن عل���ى خلفي���ة التظاهرات 
من البالغ���ن واالأحداث، وتوفري حمام���ن للدفاع عنهم 

وال�شماح لذويهم بزيارتهم".
من جانب���ه؛ اأ�شاد نقيب املحامن ب�"اجلهود التي تبذلها 
اإدام���ة  املفو�شي���ة يف بغ���داد واملحافظ���ات و�ش���رورة 
التن�شيق والتعاون بن املفو�شية العليا حلقوق االإن�شان 
ونقابة املحامن يف بغداد وفروعها يف املحافظات للحد 
من ح���االت االنته���اكات واخلروقات الت���ي يتعر�ش لها 
املتظاه���رون ال�شلميون، والعمل مب���ا يقت�شيه الواجب 
املهن���ي واالإن�ش���اين �شم���ن املعاي���ري الدولي���ة، و�شمان 

حقوق ال�شهداء وامل�شابن واملوقوفن".

 من �ساحة الفردو�ض 

2003
اىل �ساحة التحرير 2019 

اإ���ش��ق��اط مت��ث��ال ���ش��دام يف �شاحة  د���ش��ن��ت حل��ظ��ة 
ال���ف���ردو����ش، رغ��ب��ة غ���رب م��ا ب��ع��د احل���داث���ة تغيري 
جمتمعاتنا التقليدية بالقوة، وحكم منطق "التغيري 

من اخلارج" جتربة التحول الدميقراطي بعد ذلك.
جديد  منطقا  التحرير  �شاحة  احتجاجات  قدمت 
لل�"تغيري من الداخل" والتعبري عن رغبة العراقين 
بعدم التفريط باحلرية التي نالوها اأو م�شادرتها من 

قبل مقاويل الكراهيات ونخب البزن�ش الطائفي.
 9 بعد  العراق  يف  انطلق  الذي  الدميقراطية  قطار 
بعدما حرفه  �شار يف اجتاه خاطئ   2003 ني�شان 
"هوؤالء" مبا يخدم م�شاحلهم، اال ان االحتجاجات 

عادت به اىل ال�شكة ال�شحيحة.
من  للتغيري  احلقيقية  الرغبة  متثل  باخت�شار  هي، 
او  اخلارج"  م��ن  "التغيري  دينامية  ازاء  ال��داخ��ل 

اخلارج". من  "التحكم 

******

املتظاهرون بالن�شبة يل بدون ا�شماء... واح�ش�شت 
جزءا  جميعا  كنا  ا�شم،  بدون  اي�شا  ا�شبحت  انني 
من كيان اكرب با ا�شم، كيان يتحرك باآالف الروؤو�ش 
ميكن  ال  ق��وة  اىل  ال��ع��امل  تغيري  يف  الرغبة  ليحيل 

مواجهتها.
كان هذا الكيان االحتجاجي مثل طفل ينمو يف رحم 
من  كان  لكن  بعد،  وا�شحة  ماحمه  تكن  مل  املكان، 

الوا�شح انه ميكن ان ي�شكل "نواة" الأمة.
الزخم  تلقت  اذا  اآخ���ر  بعد  ي��وم��ا  تكرب  "نواة" 
واالإ�شرار على اال�شتمرار، وتطوير الوعي املوؤقت 

اىل هوية ثابتة.

***

الهند اأعطت للعامل :
١-غاندي/ فيل�شوف الاعنف

٢-نهرو / مهند�ش عدم االنحياز
٣-التك تك tuk-tuk / رمز احتجاجات العراق
�شوؤال يف مادة التاريخ املعا�شر بعد ع�شر �شنوات

***

اإعان جماين ل�شركة بيب�شي كوال
بعد دورها العظيم يف تخفيف اآثار القنابل امل�شيلة 
االإع��ان  �شيا�شة  كوال  بيب�شي  تراجع  الزم  للدموع 

عدها.
واأك���ي���د ف���ات م��روج��ي ن��ظ��ري��ات امل���وؤام���رة دوره���ا 
امل�شروب  ب�شاح  املحتجن  ام���داد  يف  التخريبي 

الغام�ش.
راح اأ�شاعدهم بالتفكري باإطاق اول نظرية: اكيد كل 
قنينته  لي�شتعر�ش  مبلغا  ال�شركة  له  دفعت  متظاهر 

اخلا�شة.

*****

هذه اخلرقة البالية عدمية االأهمية
هذا احلدث املوؤ�ش�ش لوطن

ازدحام ال�شيارات يف �شارع "حممد القا�شم" مل يكن 
�شببه �شوى بائع العلم العراقي، اجلميع يتوقفون 
لدقيقة من اجل �شراء "علم" يعلقونه او يرفرف عرب 

نافذة ال�شيارات املنطلقة باإح�شا�ش غامر.
مل يحدث ان عربت خرقة القما�ش عدمية االهمية هذه 
عن اح�شا�ش عابر لانق�شامات مثل االآن، مل يحدث 

ان اقرتنت ب�شعور بالفخر مثل هذه اللحظة.
مل يحدث ان انت�شر برفعها النا�ش )اأردت ان اكتب 
البزن�ش  ونخب  الكراهية  م��ق��اويل  على  ال�شعب( 

الطائفي.
ان  ينبغي  الأم��ة  خ��اق  تخيل  موؤ�ش�ش،  ح��دث  ه��ذا 

يوؤ�ش�ش ملا هو دائم.
والأنه جمرد اح�شا�ش يذوب، ينبغي حمايته، رعايته، 
ترجمته اىل موؤ�ش�شة، او اإعادة اإنتاجه "وطنا" على 

حد تعبري ال�شعار الرئي�ش لاحتجاج.

�ضذرات احتجاجية 

 �سعد �سلوم  

م�ضاهدات من �ضاحة التحرير
يكتبها �سعدون حم�سن �سمد 

قنابل دخان ور�سا�ض حي

عملية اقتحام "فا�ضلة" على ج�ضري ال�ضنك 
والأحرار لف�ض الحتجاجات

حمامون "متطوعون" للدفاع عن املتظاهرين املعتقلني
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 ميزر كمال 
 

يف  متظاهر  ي�سقط  "عندما 
ال�سارع، اأحاول الو�سول 

اإليه قبل غريي من اأ�سحاب 
التوك توك،"خطية" 

ال�سباب…"

�شائق تك تك 

اإىل زمن قريب؛ وقب����ل اندالع تظاهرات 
�شائق����و  كان   ،2019 االأول  ت�شري����ن 
عربات التك تك مث����ار �شخرية وتذّمر يف 
ال�شارع العراق����ي، فهم فقراء وي�شوهون 
الرديئ����ة،  مبركباته����م  بغ����داد  �ش����وارع 
يف  الفخم����ة  املركب����ات  ويزاحم����ون 
الطرق����ات، ويت�شبب����ون بازدح����ام ال�شري 
وح����وادث مرورية. لكن، ه����ذه ال�شورة 
النمطي����ة تغ����ريت متام����ًا بع����د االأول من 
ت�شري����ن االأول/اأكتوب����ر، عندم����ا عجزت 
�شي����ارات االإ�شع����اف عن اإنق����اذ اجلرحى 
الذي����ن ي�شقطون واح����دًا تل����و االآخر يف 
�شوارع بغداد، فبات اأ�شحاب التوك توك 
امل�شت�شفي����ات،  اإىل  يت�شابق����ون حلمله����م 
ن اأنف�شه����م ومركباتهم ال�شغرية  معر�شّ
اإىل اخلط����ر، خط����ر امل����وت بالر�شا�����ش 
احل����ي وقنابل الغاز امل�شيل للدموع التي 
تخرتق روؤو�����ش املتظاهرين واأج�شادهم 
العارية اإال من العلم العراقي، ور�شا�ش 
القنا�شة املنت�شرين على اأ�شطح البنايات 
ت����وك  الت����وك  �شائق����و  اأ�شب����ح  العالي����ة. 
م�شعفن ومتظاهري����ن يف الوقت نف�شه، 
و�ش����ار التوك توك مبثاب����ة ماك حار�ش 
للمتظاهرين، ووجوده مبعث للطماأنينة 

والعزمية يف احل�شود.

المكاريد اأبناء المكاريد
الت����ك  –اأ�شح����اب  العظم����ى  غالبيته����م 
تك- م����ن الطبق����ات الفق����رية يف املجتمع 
البغدادي، با تعليم اأو وظائف، عاطلون 
ع����ن العم����ل، �شغار يف ال�ش����ن واخلربة، 
متهورون يف قي����ادة مركباتهم ال�شغرية 
ورخي�شة الثمن، يك�شرون قواعد ال�شري 
يف ال�شوارع، لي�ش عندهم ما يخ�شرونه 

كما يق����ول قحط����ان ابن اخلام�ش����ة ع�شر 
ربيع����ًا، واب����ن الفق����ر والوي����ل واحلزن، 

وابن مدينة الثورة اأي�شًا.
ر، ترك  قحط����ان الذي ولد يف بل����د ُيحَت�شَ
درا�شت����ه االبتدائية ليعيل اأ�شرته املكونة 
م����ن وال����ده واأم����ه و�شقيقات����ه اخلم�ش����ة، 
ي�شك����ن يف �شبه بي����ت، ُي�شمى يف العراق 
اأو مدين����ة  الث����ورة  “م�شتم����ل” مبدين����ة 
ال�شدر اأو مدينة �ش����دام. يحكي قحطان 
ال�شغري معانات����ه الطويلة: "اأبي اأ�شيب 
يف انفج����ار �شي����ارة مفخخ����ة، كان يعمل 
يع����د  االأ�ش����واق، وعندم����ا مل  حم����ااًل يف 
قادرًا على العمل، تركت املدر�شة واأخذت 
عربته وبداأت العمل حمااًل لعدة �شنوات، 
لك����ن قب����ل �شن����ة ا�شرتي����ت الت����وك ت����وك 
بالتق�شيط، العمل ب����ه اأف�شل من العربة، 

واأقل تعبًا".
تك تك تك يا ام �شليمان

تكتكنا بن�ش النريان
تكتكنا حامل ِغرية

ت�شوه اأمريكا واإيران
يبلغ �شعر التوك ت����وك يف بغداد حوايل 
دوالر   800( عراق����ي  دين����ار  ملي����ون 
ال�شن����وات  يف  الفت����ًا  و�ش����ار  اأمريك����ي( 
االأخ����رية انت�شاره يف مناط����ق بغداد مع 
انت�شار الفقر والبطالة، اإذ وبح�شب اآخر 
اإح�شائي����ة ل����وزارة التخطي����ط العراقية 
فاإنَّ جمم����وع ال�شكان حتت م�شتوى خط 
ال�شعب  اإجمايل  من  الفقر يبلغ 22.5% 

العراقي البالغ 38 مليون ن�شمة.
الذي����ن  اأولئ����ك  م����ن  واح����د  قحط����ان 
يتاأرجحون على ذلك اخلط الطويل، لكنه 
فخوٌر بنف�ش����ه االآن: "لقد اأنقذت ع�شرات 
االأوىل  التظاه����رات  يف  املتظاهري����ن 
)يق�ش����د تظاه����رات االأول م����ن اأكتوب����ر( 
واأك����رث م����ن ذل����ك يف ه����ذه التظاه����رات، 
عندما ي�شقط متظاهر يف ال�شارع، اأحاول 
الو�ش����ول اإلي����ه قبل غريي م����ن اأ�شحاب 
التوك ت����وك، “خطي����ة” ال�شباب خرجوا 
يبحث����ون ع����ن فر�ش عم����ل وتعيينات، ال 

يريدون �شيئًا اآخر".
يت�ش���اءل قحطان عن ال�شب���ب الذي يجعل 
احلكومة ت�شرب املتظاهرين بالر�شا�ش 
احل���ي وبقناب���ل الغ���از امل�شي���ل للدموع، 
وقتله���م بالقن�ش: "والله م���ا �شايلن غري 
االأع���ام، لي����ش يرموه���م؟ بعين���ي �شف���ت 
ر  �شب���اب �شغ���ار �شربهم القنا����ش، وط�شَّ

رو�شه���م، وغريه���م نقتل���وا بقناب���ل الغاز 
امل�شي���ل للدم���وع، اآين من اأ�ش���وف واحد 
يوك���ع اأتوجهله مبا�ش���رة، ب�ش ما اقدر اإال 

اأبكي، ايل ي�شري باملتظاهرين جرمية".
قحطان واحد من ع�شرات اأ�شحاب التوك 
يف  املتظاهري���ن  يرافق���ون  الذي���ن  ت���وك 
ال�شوارع وال�شاحات، اإنَّهم مبثابة اإ�شعاف 
فوري، يق���ول عنهم عميد كلي���ة االقت�شاد 
يف جامعة النهري���ن ببغداد الدكتور عماد 
عبد اللطيف باأ�شلوب �شعري: “مّت طردهم 
م���ن “الع�شوائّيات” وم���ن “الب�شطّيات” 
، كاأّنهم اأح�شنُة االألفّية  ومن عرباِت اجَل���رِّ
الثالث���ة، فَحَمل���وا راي���ة الع���راِق املُتاحة، 
وج���اوؤوا  �شّيارات”التكت���ك”  وركب���وا 
اإليك���م. اأنتم ال جُتيدوَن �شوى بيِع الوهِم، 
واإطاق الر�شا�ش على الراأ�ِش الغا�شِب، 
اخلاوي���ِة،  والبط���ِن  الع���اري،  وال�ش���در 
والقلِب املك�شور. ال ع�شوائّية تاأويهم، وال 
“ب�شطّية” ُتطعِمُهم، وال بندقّية حتميهم، 

ويتو�ّشدون عرباِت اجَل���رِّ يف اآخِر الليل، 
ولي����َش لديهم �ش���وى الراي���ة و”التكتك” 
واأنت���م تبيعوَن لهم الوهم، وتقولوَن لهم: 
اأّما نحُن، اأو الفو�شى؛ يا اأبناءنا االأعّزاء! 
ُترى ما هو الو�شع االأكرُث فو�شى مّما ُهم 

فيه؟".
احل�شور الافت للتوك ت���وك واأ�شحابها 
يف التظاه���رات العراقي���ة، ع���ززه غي���اب 
�شي���ارات االإ�شعاف، و�شعوب���ة و�شولها 
قط���ع  ب�شب���ب  املتظاهري���ن  ح�ش���ود  اإىل 
الط���رق، واخل���وف م���ن ا�شتهدافه���ا م���ن 
قب���ل القنا�ش���ة وقوات االأم���ن، خا�شة يف 
�شاحت���ي التحري���ر والط���ريان بالعا�شمة 
العراقي���ة بغ���داد، ل���ذا كان الت���وك ت���وك 
و�شيلة االإنقاذ الوحي���دة، وهي باالإ�شافة 
اإىل مهمته���ا االإ�شعافية فه���ي تقوم مبهمة 
اأخ���رى، حيث يعتم���د عليه���ا املتظاهرون 
يف نقل الطعام وامل���اء وعبوات البيب�شي 
لتق���دمي االإ�شعاف���ات العاجل���ة �ش���د الغاز 

امل�شيل للدموع.
ع���ن اأ�شحاب الت���وك توك يق���ول ال�شاعر 
العراق���ي اإيه���اب �شغي���دل: "مل اأ�شاهد يف 
حيات���ي اأ�شج���ع من ه���وؤالء، عل���ى اأيديهم 
�شوف ي�شقط النظام القاتل الطائفي هذا، 
اإذا مو اليوم غ���دًا، حاولت اأن اأركز عليهم 
فح�ش���ب، اأوث���ق بطوالتهم وه���م ينقلون 
اجلرحى واملختنقن، وراء كل تكتك ق�شة 
ج���وع وفق���ر و�شجاعة وحت���رر، كل �شاب 
منهم ميكنه اأن يرع���ب قلب األف �شيا�شي، 
ال اأعرف كيف اأكون مثلهم، اأنا الذي ما اإن 
�شقطت حتت قدم���ي قنبلة م�شيلة للدموع 
هرب���ت بحثًا عن بب�شي، لذل���ك اأقول: اإنَّها 

ثورة التكتك، التكتك اأيقونة الثورة".

حرب �سد اأ�سحاب التكتك 
يف اأي���ار 2019 اتخ���ذت مديري���ة املرور 
يف العا�شم���ة بغداد جمل���ة من القرارات 
التي متنع �شري الت���وك توك يف املدينة، 

وق���ال مدير ق�شم العاق���ات واالإعام يف 
املديري���ة موؤيد خلي���ل اإن: "قرار مديرية 
املرور العامة مبنع ا�شتعمال ال�شتوتات 
والتكت���ك يف الط���رق الرئي�ش���ة والعامة 
ق���رار �شائ���ب وله ع���دة اإيجابي���ات على 
م�شتوى تطبيق القانون املروري وكذلك 

احلفاظ على جمالية العا�شمة".
حمم���د الربيعي ع�ش���و جمل�ش حمافظة 
ظاه���رة  اأنَّ  ي���رى  االآخ���ر  ه���و  بغ���داد، 
انت�ش���ار عجل���ة التوك ت���ك يف العا�شمة، 
حتمل �شلبيات كثرية، وال فائدة من تلك 
العجلة، واأنَّ العجل���ة "ت�شببت مب�شاكل 
كثرية من الناحية االأمنية حتى اأ�شبحت 
تخرق الذوق الع���ام للبغدادين، خا�شة 
ذوق �ش���كان االأحي���اء الراقي���ة يف بغداد 
مث���ل: الك���رادة واملن�ش���ور واجلادري���ة 

وغريها من املناطق اجليدة".
مواق���ع التوا�ش���ل االجتماع���ي العراقية 
م���ن  اأي�ش���ًا  الراف����ش  له���ا موقفه���ا  كان 

انت�ش���ار الت���وك ت���وك يف بغ���داد، وكان 
اأ�شح���اب الت���وك توك عر�ش���ة لل�شخرية 
والتن���در م���ن قب���ل ن�شطاء تل���ك املواقع، 
حي���ث ال يفوت���ون اأي منا�شب���ة للحديث 
عليه���م  ���روا  وتنمَّ اإال  ت���ك  الت���وك  ع���ن 
ه���م “معدان” وهي جمع  وو�شفوهم باأنَّ
كلم���ة “معي���دي” وتطلق ه���ذه الت�شمية 
باللهج���ة العراقي���ة على �ش���كان االأهوار 
يعي�ش���ون  الذي���ن  الع���راق  يف جنوب���ي 
على �شيد االأ�شم���اك وتربية اجلوامي�ش 
وهاج���روا يف �شتينيات الق���رن املا�شي 
نهم عبد الكرمي  اإىل اأط���راف بغ���داد ووطَّ
قا�ش���م يف اأط���راف العا�شم���ة بغ���داد ثم 
�ش���ارت بع���د ذل���ك مدين���ة الث���ورة التي 
حتول���ت بع���د جميء ح���زب البع���ث اإىل 
وبع���د  �ش���دام”  “مدين���ة  اإىل  ال�شلط���ة 
ل ا�شمها اإىل  �شقوط���ه ع���ام 2003 حت���وَّ

مدينة ال�شدر.

�سليمان" ام  يا  تك  تك  "تك 
على مواق���ع التوا�شل االجتماعي، وّثق 
الكث���ري م���ن الن�شط���اء وامل�شارك���ن يف 
التظاه���رات بط���والت اأ�شح���اب الت���وك 
توك، وهنالك الع�شرات من الفيديوهات 
وال�ش���ور التي تظهرهم وه���م ي�شريون 
مبحاذاة احل�شود ويف و�شطها، حت�شبًا 
الأي اإ�شاب���ة حت���دث، ومل يفوتوا فر�شة 
االعت���ذار الأ�شحاب التوك ت���وك، وعنهم 
يقول غي���ث حممد وهو اأح���د امل�شاركن 
يف اعت�ش���ام �شاحة التحرير: "كل �شيء 
يف كفة، واأ�شح���اب التوك توك يف كفة، 
لق���د اعت�شم���وا معن���ا، من اأين ه���وؤالء؟! 
ه���م ماكن���ا  اإنَّ اأن جنازيه���م؟  لن���ا  كي���ف 
احلار�ش، ف���داء لوجوهكم، وت�شريحات 

�شعركم، و�شحكاتكم الربيئة".
اآالف  ي���زال  م���ا  ت���وك  الت���وك  بف�ش���ل 
املتظاهرين العراقي���ن على قيد احلياة، 
رغ���م اأنَّ 223 قتلوا منه���م واأ�شيب اأكرث 
م���ن 8000 اآخرين خ���ال االحتجاجات 
ويت���داول  والطائفي���ة.  الف�ش���اد  �ش���د 
بغ���داد  �ش���وارع  يف  االآن  املتظاه���رون 
وامل���دن املنتف�ش���ة اأهزوج���ًة �شعبية عن 

التوك توك تقول: 
تك تك تك يا ام �شليمان

تكتكنا بن�ش النريان
تكتكنا حامل ِغرية

ت�شوه اأمريكا واإيران

 رجح خبراء قانونيون و�سا�سة 
احتمالية عودة العراق اإلى البند 

ال�سابع لميثاق االأمم المتحدة 
والو�ساية الدولية على اإثر قمع 

الحكومة العراقية لالحتجاجات 
الدائرة فيه، وفي حين اأ�ساروا اإلى 

اأن ذلك �سيوؤثر في الو�سع ال�سيا�سي 
واالقت�سادي للبالد، لفتوا اإلى اأن االأمة 

العراقية و�سلت اإلى مرحلة ال يمكن 
للمجتمع الدولي التغا�سي عنها.

“اندبندن���ت”  �شحفي���ة  ن�شرت���ه  تقري���ر  ونق���ل   
الربيطاني���ة  ام�ش  اخلمي����ش   عن اخلبري القانوين 
عل���ي جاب���ر قول���ه اإن "احتمالي���ة عودة الع���راق اإىل 
الف�ش���ل ال�شابع والو�شاي���ة الدولية متوقعة، نتيجة 
االنته���اكات اجل�شيم���ة حلقوق االإن�ش���ان مبا يخالف 
الوثائ���ق واالتفاق���ات الدولي���ة وكل ذل���ك م���ربرات 

للع���ودة اإىل الف�ش���ل ال�شاب���ع"، م�شيف���ا اأن "اإع���ادة 
الع���راق اإىل الف�ش���ل ال�شاب���ع �شيهي���ئ  لعودت���ه اإىل 

الو�شاية الدولية".
وتابع “م���ن املاحظ اإ�شارة احلكوم���ة العراقية اإىل 
اأطراف ثالثة تق���وم بقتل املتظاهرين، وهي حماولة 
لتربئة نف�شها اأمام املجتمع الدويل، لكن هذا ال يجدي 

اإذ اإن م���ن م�شوؤولي���ة الدول���ة حماي���ة املتظاهرين”، 
مو�شح���ًا اأن "ع���ودة الع���راق اإىل الف�ش���ل ال�شاب���ع 
�شتوؤدي اإىل كارثة، الأنه يجعل احلكومة �شعيفة وال 

يحق لها عقد اتفاقات وحتى ت�شريع القوانن".
وعن احلديث ح���ول حكومة االإنق���اذ الوطني، اأ�شار 
اإىل اأن “هك���ذا حكوم���ة ال ميك���ن اأن تت�ش���كل اإال بعد 

ع���ودة الدولة اإىل الو�شاي���ة الدولية”، ولفت اإىل اأن 
“اجلرائ���م التي ُترتكب بحق املتظاهرين ال ت�شقط 
بتق���ادم امل���دة وهذه م���ربرات الع���ودة اإىل الو�شاية 
الدولية”. وع���ن االآثار االقت�شادية، �ش���رح جابر اأّن 
الدولية،  الدولة �شتكون مرهونة باالإرادة  "قرارات 
ويت���م حج���ز اأمواله���ا والع���ودة اإىل اتفاق���ات النفط 

مقابل الغذاء".
وبح�شب التقري���ر، فقد راأى �شيا�شي���ون اأّن املواقف 
الدولي���ة اإزاء ما يجري، هزيل���ة وال تتاءم مع حجم 
االأزم���ة التي ت�شهدها الب���اد، م�شريين اإىل اأن تدخل 
احلكومات الغربية �شيح���دث الإبقاء العراق خا�شعًا 
له���ا، بينم���ا دعوا احلكوم���ة العراقي���ة اإىل اال�شتقالة 

تنفيذًا ملطالب املحتجن.
وينقل ع���ن ال�شيا�ش���ي العراقي حام���د املطلك القول 
اإن “ع���ودة العراق اإىل الو�شاي���ة الدولية اأمر وارد، 
بعد قيام احلكوم���ة العراقية بتل���ك االنتهاكات بحق 
املحتجن”، مو�شحًا اأن “االأمة العراقية و�شلت اإىل 
حد من ال�شعوب���ة التغا�شي عنه من قبل احلكومات 
الغربية التي �شتتدّخل، اإذ اإنها تريد اأن يبقى العراق 
خا�شعا له���ا”. وحّمل "احلكومة العراقية م�شوؤولية 
ه���ذا التده���ور واحتم���االت الع���ودة اإىل الو�شاي���ة 

الدولية".
واأب���دى املطل���ك ا�شتغراب���ه م���ن “ت�ش���ّدي احلكومة 
للمحتج���ن بالر�شا����ش احل���ي وه���م ال يطالبون اإال 
مبطال���ب م�شروع���ة”، داعيًا احلكوم���ة العراقية اإىل 
اال�شتقال���ة، ا�شتجابًة ملطال���ب املحتجن. ويف �شياق 
احلديث عن املواقف الدولية، اأ�شار اإىل اأن “املوقف 

ال���دويل م���ن االحتجاج���ات العراقي���ة موق���ف ب���ارد 
وهزيل وغ���ري اإن�شاين، وعليهم التح���رك والوقوف 
م���ع حق���وق العراقي���ن”. ولف���ت اإىل اأن "م���ا يحدث 
يف الع���راق واملنطقة من تدهور ه���و نتيجة طبيعية 
للغ���زو االأمريكي للع���راق ع���ام 2003، وال اأ�شتغرب 

اإهمال الدول الغربية ملا يجري".
ويقول املحل���ل ال�شيا�شي �شرمد البياتي “ال اأ�شتبعد 
اأن يع���اد الع���راق اإىل البند ال�شاب���ع”، م�شريًا اإىل اأن 
“الوالي���ات املتح���دة تر�ش���د ما يح���دث يف العراق 
من���ذ اندالعه، لكن رمبا �شي�شاوم���ون عليه احلكومة 
اأو اأنه���م �شيعر�شون���ه عل���ى جمل����ش االأم���ن الإع���ادة 
الع���راق اإىل الف�ش���ل ال�شابع”. ولف���ت اإىل احتمالية 
اأن "ت�ش���اوم الوالي���ات املتح���دة، الق���وى ال�شيا�شية 
العراقي���ة يف م���ا يتعل���ق بت�شكيل احلكوم���ة املقبلة، 
خ�شو�ش���ًا اأن ت�شكيل احلكومة مير بتفاو�شات عّدة 
ويعتمد ب�شكل كبريعلى املواقف الدولية واالإقليمية، 

وحتديدًا اأمريكا واإيران".
واأ�ش���ار اإىل اأن “املحتج���ن يطالب���ون بخ���روج كل 
الطبقة ال�شيا�شية، لكن ال وجود لتن�شيقيات وا�شحة 
اأو م�ش���ارات يحّددونها لتنفيذ مطالبه���م، وا�شتغلت 
بع����ش  اإج���راء  وحت���اول  الو�ش���ع  ه���ذا  احلكوم���ة 
االإ�شاح���ات، اإاّل اأّنه���ا مل ت�شتط���ع اإقن���اع املحتجن 
به���ا، مبا يعني اأنه ال وج���ود لتقدير للموقف احلايل 
من قب���ل احلكومة”. واأعرب عن اعتقاده باأن "عودة 
الع���راق اإىل الو�شاي���ة الدولي���ة، �شيوؤث���ر �شلب���ًا يف 
الواق���ع ال�شيا�شي العراقي وواق���ع العراقين، احلل 

يجب اأن يكون داخليا من القوى ال�شيا�شية".

الحكومة تبرئ نف�سها باتهام "طرف ثالث!"
تقرير بريطاني: خبراء يرجحون عودة العراق اإلى البند ال�ضابع في حال ا�ضتمرار قمع المحتجين

ال�"تك تك": المالك الحار�ض ل�ضباب الحتجاجات 

 متابعة: املدى
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

عالء املفرجي

حركات االحتج���اج واملظاهرات على مر التاريخ 
اثم���رت عن حتقي���ق مطال���ب املتظاهري���ن، وهو 
االم���ر ال���ذي ت�شتلهمه تظاه���رات ال�شباب يف كل 
�ش���وح الوط���ن، فم���ازال زخ���م ه���ذه التظاهرات 
يتوا�ش���ل لكي تلبي الطبق���ة ال�شيا�شية مطالبها، 
فالتاري���خ يتح���دث ع���ن الكث���ري م���ن انتفا�ش���ات 
ال�شع���وب التي ا�شتط���اع بها املحتج���ون انتزاع 

مطاليبهم.
فف���ي مظاهرات حزب ال�شاي يف دي�شمرب من عام 
1773  يف بو�شط���ون باأمري���كا، والت���ي ق���ام بها 
م���ن مل يكن له���م عاقة بال�شيا�ش���ة ولكنهم عرفوا 
الطري���ق اىل ال�ش���ارع عندم���ا ا�شبح���ت عي�شتهم 
مه���ددة، فلقد احت�ش���د اآالف املتظاهرين حمتجن 
عل���ى اإ�شدار قان���ون ال�ش���اي الذي يج���رب �شكان 
الواليات املتحدة على ا�شترياد ال�شاي من �شركة 
بريطاني���ة حم���ددة هي )�شرك���ة الهن���د ال�شرقية( 
ورف���ع ال�شرائب عل���ى منتج »ال�ش���اي« الذي كان 
يجل���ب م���ن م�شتعم���رة اأخ���رى اإىل امل�شتعم���رة 
الق���رار بداي���ة مقاطع���ة  االأمريكي���ة، وكان ه���ذا 
�شعبي���ة للمنتجات تبعته���ا »ث���ورة« عنيفة قادها 
املنا�ش���ل �شاموي���ل اآدم���ز وجمموعة م���ن الثوار 
الذي���ن هاجموا ث���اث �شفن حممل���ة بال�شاي يف 
مدين���ة بو�شط���ن، واأخ���ذوا يرم���ون ال�ش���اي يف 
البح���ر يف حتد وا�ش���ح للم�شتعم���ر، وتبعهم يف 
ذلك ث���وار اآخ���رون يف بقية امل�شتعم���رات، ومنذ 
ذل���ك احل���ن ا�شطلح عل���ى ت�شمية ه���ذه احلادثة 

ب�حفلة ال�شاي يف بو�شطن.
اأما مظاه���رة امللح بالهند بقي���ادة املهامتا غاندي 
الت���ي ج���رت يف مار����ش م���ن ع���ام 1930 والتى 
تناولها فيلم "غاندي"، بعد اعرتا�ش املتظاهرين 
الهنود عل���ى اإجباره���م على �شراء املل���ح الهندي 
املنقى املعاد ت�شديره لهم من م�شانع بريطانيا.. 
وم�شرية امللح هي جزء اأ�شا�شي من م�شرية كفاح 
�شلمي���ة كان غاندي ق���د بداأها قبل ذل���ك ب�شنوات 
من اأج���ل حترير باده من اال�شتعمار الربيطاين 
الع�شك���ري والتبعي���ة االقت�شادي���ة، وهما هدفان 
احت���ا نف�ش االأهمية يف ن�ش���ال غاندي وم�شرية 
ملح داندي عام 1930، م�شافتها 400 كيلو مرت.

ومظاه���رة احلق���وق املدنية يف وا�شنط���ن بداأت 
بتجمع 200 األف اأمريكي يف وا�شنطن للمطالبة 
بحقوق ال�ش���ود واجتهت املظاهرة اىل وا�شنطن 
م���ن اأجل توفري الوظائف واحلرية يف اأغ�شط�ش 
1963 وكان���ت مبثابة الرتجمة لكلمة »لدي حلم« 
ال�شهرية للق�ش الدكتور مارتن لوثر كينج. وكان 
فيليب راندولف الزعيم العمايل وموؤ�ش�ش نقابة 
االإخ���وان احلمال���ن العاملن يف قاط���رات النوم 
قد اقرتح القيام مبظاه���رة كبرية نحو العا�شمة 
كو�شيلة حل���ث الكونغر�ش واإدارة الرئي�ش چون 
ف. كينيدي للعمل على اإق���رار احلقوق املدنية.. 
وكان���ت امل�شرية �شلمية متام���ا، وكان لها الف�شل 
عل���ى نط���اق وا�ش���ع يف امل�شاع���دة عل���ى متري���ر 
قوان���ن احلقوق املدنية اخلارق���ة يف عام 1964 

وعام 1965.
ام���ا املظاهرة التي اقيمت �شد التورط االمريكي 
يف ح���رب فيتن���ام وا�ش���رتك فيها ن�ش���ف مليون 
متظاه���ر وكان���ت اأك���رب مظاه���رة اأمريكية حيث 
�شه���د خريف ع���ام 1969 مظاه���رات احتجاجية 
�شخمة مب�شاركة ماين املواطنن بن املحيطن 
االطل�ش���ي واله���ادي ورب���ع ملي���ون متظاهر يف 
العا�شمة وا�شنطن يف اأكرب احتجاج على احلرب 

يف التاريخ االأمريكي. 
ومظاه���رات تون�ش التى اأ�شبح���ت ثورة �شعبية 
اندلعت ت�شامًنا مع بو عزيزي الذي قام باإ�شرام 
الن���ار يف ج�ش���ده يف نف����ش الي���وم تعب���رًيا ع���ن 
غ�شبه مل�ش���ادرة العربة التي يبي���ع عليها فخرج 
التون�شي���ون اىل ال�ش���ارع يف اعن���ف تظاه���رة، 
واأج���ربوا الرئي�ش زي���ن العابدين على اإقالة عدد 
م���ن الوزراء بينه���م وزير الداخلي���ة ولكنه اأُجرب 
عل���ى التنحي عن ال�شلطة ومغ���ادرة الباد ب�شكل 
مفاج���ئ، ومظاه���رة 25 يناي���ر التي اطي���ح فيها 

بالنظام امل�شري.

تظاهرات 
عالمية اأثمرت

عامر موؤيد 

م���ن  يومي���ا  تنطل���ق  جدي���دة  اف���كار 
�شاح���ة التحرير لتقدمي اخلدمات اىل 
املتظاهرين واملعت�شمن منذ اخلام�ش 
والع�شرين م���ن ال�شهر املا�شي، حيث 

بداأ االحتجاج العراقي.
خيم عدة توزعت على الطرق املوؤدية 
حت���ت  وبع�شه���ا  التحري���ر  ل�شاح���ة 
ن�ش���ب احلري���ة، تخ�ش�ش���ت بتقدمي 
للمتظاهري���ن  املختلف���ة  امل�شاع���دات 
وباالأخ�ش ممن يتواجد يف ال�شواتر 

االمامية.
فبع���د املفارز الطبي���ة املنت�شرة بكرثة 
�ش���واء يف �شاح���ة التحري���ر او ج�شر 
ال�شن���ك واالأح���رار، اأعلن ع���ن افتتاح 
عيادة لط���ب االأ�شنان لتقدمي خدماتها 

جمانا للمتظاهرين.
وحول اآلية عمل عي���ادة طب االأ�شنان 
يق���ول رئي����ش ممر�ش���ن فن���ي اأق���دم 
وم�شوؤول مف���رزة ا�شعاف الوطن يف 
ت�شريح ل�)املدى( ان���ه "بجهود ذاتية 
م���ن قبل متطوعن يف مفرزة ا�شعاف 
الوطن والفريق التمري�شي التطوعي 
م���ع اأطب���اء االأ�شنان مت ن�ش���ب عيادة 

لاأ�شنان  مع جميع معداتها"٠
وا�شاف بالقول ان  "كل العاملن فيها 
م���ن االخت�شا�ش �شيقدم���ون اخلدمة 
اإىل متظاه���ري �شاح���ة التحرير على 
مدار ال�شاع���ة دون اي مقابل، وكذلك 
حج���وزات  ج���دول  تنظي���م  �شيت���م 

للمتظاهرين"٠ 
وع���ن كيفية التعقي���م ون�شب العيادة 
يف اخليمة اك���د جعفر انه "مت توفري  
كل اأجه���زة التعقيم ل���ادوات الطبية 

للمحافظة على �شامة اجلميع"٠ 
جعف���ر اأ�ش���ار اىل ان "مفرزت���ه تق���دم 
اخلام����ش  من���ذ  الطبي���ة  اخلدم���ات 
املا�ش���ي  ال�شه���ر  م���ن  والع�شري���ن 
وطورت عملها بتقدمي كافة اخلدمات 

اىل املتظاهرين دون اي مقابل"٠ 
ه���ذه اخلط���وة الت���ي اقدم���ت عليه���ا 
مف���رزة ا�شعاف الوط���ن القت ترحيبا 
كب���ريا م���ن املتظاهري���ن ال�شيما وان 
افتت���اح عي���ادة لط���ب االأ�شن���ان لي�ش 

باالأمر ال�شهل.

كافة املواد الازمة الجناح عمل عيادة 
ط���ب االأ�شنان مت توفريه���ا ف�شا عن 
اكرث من كر�شي خا�ش لعاج مر�شى 

االأ�شنان.
مي�ش علي -احدى املتواجدات يف �شاحة 
التحرير كمتظاهرة- حتدثنا معها حول 

راأيه���ا بفت���ح عي���ادة لط���ب االأ�شن���ان يف 
�شاح���ة التحري���ر حي���ث قالت "ان���ه امر 
مفرح ف�شاحة التحري���ر اأ�شبحت �شاملة 
لكل احتياج���ات االن�شان من ماء وطعام 
وخدمات �شحية وماب�ش وكل �شيء"٠

واأ�ش���ارت اىل ان "ه���ذه اخلطوة ما هي 

اال دلي���ل على زيادة زخ���م االحتجاجات 
حل���ن  التظاه���رات  يف  واال�شتم���رار 
حتقيق املطالب امل�شروع���ة والتي �شقط 

ب�شببها ال�شهداء"٠
"م���ن اول  اأك���دت انه���ا �شتك���ون  مي����ش 
االأ�شن���ان  ط���ب  عي���ادة  يف  املتعاجل���ات 

و�شتدع���و زماءها وزمياتها يف �شاحة 
العي���ادة  ه���ذه  زي���ارة  اىل  االحتج���اج 

املهمة"٠ 
اأطب���اء ا�شن���ان تكف���ل بع�شه���م بالعم���ل 
جمان���ا يف ه���ذه العي���ادة وعل���ى م���دار 
ال�شاع���ة كر�شال���ة م�شمونه���ا ان جمي���ع 

فئات ال�شعب مع مطالب ال�شعب.
�شام���ر احم���د -طبي���ب ا�شن���ان- يوؤك���د 
خلدم���ة  طبي���ة  عي���ادة  يف  "العم���ل  ان 
املتظاهري���ن هو �ش���رف ما بع���ده �شرف 

واجلميع ي�شعى اىل ذلك"٠ 
وبن ان "الكثري من االأطباء بعد معرفتهم 
بهذه اخلطوة �شارعوا بالتطوع من اجل 

العمل يف هذه العيادة"٠ 
م���ن  خ���رج  الت���ي  املطال���ب  وح���ول 
اجله���ا املتظاه���رون التق���ى رئي����ش 
واأع�ش���اء جمل����ش املفو�شي���ة العليا 
حلق���وق االن�شان يف مقر املفو�شية، 
املحام���ن  نقي���ب  ال�شع���دي  �شي���اء 
لغر�ش التن�شيق والتعاون النتداب 
ع���ن  للدف���اع  حمام���ن  وتوكي���ل 

املوقوف���ن، وتن�شي���ق  املتظاهري���ن 
اجله���ود ال�شتكم���ال التحقيق���ات من 
قب���ل الق�ش���اء وتعوي����ش ال�شه���داء 
ومعاجلة اجلرحى، ومتابعة �شوؤون 
املوقوفن عل���ى خلفي���ة التظاهرات 
م���ن البالغ���ن واالأح���داث، وتوف���ري 
وال�شم���اح  عنه���م  للدف���اع  حمام���ن 

لذويهم بزيارتهم. 
 م���ن جانب���ه؛ اأ�ش���اد نقي���ب املحامن 
املفو�شي���ة  تبذله���ا  الت���ي  باجله���ود 
يف بغ���داد واملحافظ���ات و�ش���رورة 
ب���ن  والتع���اون  التن�شي���ق  اإدام���ة 
املفو�شي���ة العلي���ا حلق���وق االإن�شان 
ونقابة املحامن يف بغداد وفروعها 
ح���االت  م���ن  للح���د  املحافظ���ات  يف 
الت���ي  واخلروق���ات  االنته���اكات 
يتعر�ش لها املتظاهرون ال�شلميون، 
والعمل مبا يقت�شيه الواجب املهني 
واالإن�شاين �شم���ن املعايري الدولية، 
و�شمان حقوق ال�شهداء وامل�شابن 

واملوقوفن.

عيادة مجانية لطب الأ�ضنان في �ضاحة التحرير

 متابعة: املدى 

الع���ام  القائ���د  با�ش���م  املتح���دث  نف���ى 
للق���وات امل�شلح���ة عبدالك���رمي خل���ف، 
ب���ن  احت���كاك  ح���دوث  اخلمي����ش، 
املتظاهري���ن وقوات مكافح���ة ال�شغب 
يف �شاحتي التحرير واخلاين و�شط 

العا�شمة بغداد.
لاأنب���اء  “روي���رتز”  وكال���ة  وكان���ت 
حتدث���ت عن �شقوط قتيلن، واأكرث من 
30 جريحًا خال عملية ف�ش احتجاج 
�شب���اح  وال�شن���ك،  االأح���رار  ج�ش���ري 

اأم�ش.
وق���ال خل���ف يف بي���ان تلق���ت )املدى( 
ن�شخ���ة من���ه ام����ش اخلمي����ش اإنه "ال 
�شحة لاأخب���ار امللفقة الت���ي تناولتها 
ب�ش���اأن  االإع���ام  و�شائ���ل  بع����ش 
ح���دوث خ�شائ���ر ب�شاحت���ي التحري���ر 

واخلاين".
واأكد اأن���ه "مل يح���دث اأي احتكاك بن 

القوات االأمنية واملتظاهرين".
�شاع���ات  يف  اأمني���ة  ق���وة  واقتحم���ت 
متاأخ���رة من لي���ل االأربعاء/اخلمي�ش، 
مواق���ع التظاه���ر يف ج�ش���ري ال�شنك 
واالأح���رار، م�شتخدمة القنابل امل�شيلة 

للدموع، يف م�شعى لف�ش االحتجاج.
وق���ال �شهود عي���ان اإن "قوات مكافحة 
ال�شغ���ب �شنت قب���ل �شاع���ات، هجومًا 
على املتظاهري���ن؛ لدفعهم نحو �شاحة 
التحرير، حيث ا�شتخدمت تلك القوات 
القنابل الدخانية والر�شا�ش احلي".

"الق���وات  ف���اإن   ، ال�شه���ود  وبح�ش���ب 
ال�شيط���رة  م���ن  تتمك���ن  مل  االأمني���ة 
عل���ى تل���ك املواق���ع، وم���ا زال���ت بي���د 

املتظاهرين".
وي�شيط���ر املتظاهرون، من���ذ اأيام على 
ج�ش���ر االأحرار احليوي، الذي يعد من 

اأكرب ج�شور العا�شمة بغداد.
التوا�ش���ل  �شفح���ات  ت���زال  وال 
االجتماع���ي ت�شخ���ر م���ن ت�شريح���ات 

الناط���ق عبد الكرمي خل���ف الذي عينه 
ع���ادل عب���د امله���دي ناطق���ًا با�شمه بعد 
انط���اق التظاه���رات، ال�شهر املا�شي، 
م���ن  اال�شتف���زازي  باأ�شلوب���ه  وع���رف 
خال اإطاق التهم غ���ري الواقعية �شد 

املحتجن.
و�ش���م  اطلق���وا   ق���د  مدون���ون  وكان 
"#غرد_مثل_خل���ف" عل���ى مواقع 
التوا�شل االجتماع���ي، داعن الإطاق 
غريب���ة  معلوم���ات  حتم���ل  تغري���دات 
وخيالي���ة، يف اإ�ش���ارة اإىل ت�شريحات 

خلف.
انتق���ادات  ملوج���ة  خل���ف  وتعر����ش 
وا�شعة م���ن قبل متظاهرين ونا�شطن 
ب�شب���ب  لاحتجاج���ات،  وداعم���ن 
ت�شريحاته املتك���ررة التي هاجم فيها 
اتهام���ه  ا�شهره���ا  وكان  املتظاهري���ن، 
يف  اأ�شلح���ة  بت�شني���ع  املتظاهري���ن 
املطعم الرتك���ي "جبل اأحد" يف �شاحة 

التحرير و�شط بغداد.

شذرات من ساحة التحرير

خلف غا�ضب وزعالن: لم ُيقتل اأحد في التحرير!


