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م�����واط�����ن�����ون ي���������س����ان����دون امل����ح����ت����ج����ن ب�����دع�����م ع���وائ���ل���ه���م
خ���ي���م���ة ل���ج���م���ع ال�����م�����ف�����ق�����ودات ف������ي ق����ل����ب �����س����اح����ة ال���ت���ح���ري���ر
االحتجاجات مع  ت�سامنًا  مرتاديها  من  تخلو  كربالء  اأ�سواق  عمل":   ماكو  وطن..  "ماكو 
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ه���وؤالء االآباء يجتمعون لري�ش���موا للعراقي���ن خارطة م�ش���تقبلهم، وكاأن 
�شيح���ات �شاحات الثورة مل تك���ن وهي ترفع ال�شعارات التي تختزل كلها 
يف �شع���ار "نريد وطن" تق�شدهم هم، بال�ش���ور واال�شماء، وبينهم رموز 
الف�شاد والنهب والتخلف و�شياع �شيادة الوطن وكرامته، امل�شوؤولية عن 
ا�شتباح���ة اأرواح �شحايا �شبايك���ر، وت�شليم ثلث ارا�شي العراق لداع�ش، 
واآالف الف�شائي���ن يف موؤ�ش�ش���ات واجه���زة الدول���ة والق���وات امل�شلحة، 
واالإجه���از عل���ى موؤ�ش�ش���ات "الدول���ة" وتعطي���ل ا�شتكمال بن���اء ما تبقى 
منها، وتخريب التعلي���م و�شرقة تخ�شي�شات الكهرباء والطاقة وال�شحة 

والبطاقة التموينية ومنظومة اخلدمات بكل تفرعاتها .
وق���د غاب عن هوؤالء االآب���اء امل�شمولن باملالحقة ولعنات جمهور �شاحات 
االحتج���اج، اأن االإ�ش���الح والتغي���ري ال ي�شتقي���م وي�شتحي���ل اجن���ازه بل 
وال�ش���روع بخطوات���ه، قب���ل تنحيته���م واإ�شق���اط ح�شوره���م ال�شيا�ش���ي 
وهيمنته���م عل���ى القرار الوطن���ي، اإن مل يرتب���ط ا�شاًل بتق���دمي من تثبت 

م�شوؤوليته امام الق�شاء وامل�شاءلة .
يف كل م���رة جتتم���ع الرئا�ش���ات والقي���ادات يخ���رج عنهم رذاذ م���ا اتفقوا 
علي���ه لي�شتفز ال�شمري الوطني وي�شتثري غ���رية املتظاهرين واملعت�شمن 
يف ميادي���ن ال�شرفاء و�شاح���ات الفداء لفرط ما تنط���وي عليه من جتاهٍل 
ملطالبته���م با�شتع���ادة الوط���ن  وا�شتهان���ة بالدم���اء الت���ي ُت���راق كل ي���وم 
وتاأكيده���م يومًا بعد اآخر وجموعهم ت���زداد وتتو�شع، ووعيهم بق�شيتهم 
العادل���ة يتعم���ق ويرتاب���ط ويكت�ش���ب �شرعيت���ه غ���ري امل�شكوك به���ا، باأن 
الوط���ن لن ي�شتعاد قبل رحيل منظومته���م ال�شيا�شية املبنية على التزوير 

واال�شتباحة. 
وه���ل ميك���ن ال�شتف���زاٍز اأ�ش���د ف�شحًا م���ن بيانه���م االأخري ال���ذي يتذاكون 
في���ه بتعب���ريات �شاذج���ة وت�شوي���ف مف�ش���وح، وه���م يقدم���ون خارط���ة 
طري���ق للخ���روج من اأزمته���م، كاأن مثل هذه اخلارطة ه���ي التي ينتظرها 
املنتف�ش���ون الجتثاث منظومة املحا�ش�شة والف�ش���اد وت�شلط امليلي�شيات 
وارباب اخلراب والف�شاد. واي مبلٍغ ت�شل اليه اأوهامهم وخديعتهم حن 
ينه���ون خارطتهم املتهرئ���ة بتهديد رئي�ش ال���وزراء باإ�شقاطه ان مل ينجح 
يف تنفي���ذ االهداف التي تواطاأت م�شاحلهم على �شياغتها كمخرٍج الزمة 
ت�شبثه���م بال�شلطة، وكاأن من يهددونه باالإ�شقاط هو راأ�ش ال�شلطة الفعلي 

ولي�ش "احلاكم" باأمرهم واملحكوم بارادة ويل امرهم ..!
ايه���ا املجتمع���ون يف دارة احلكي���م، انك���م توا�شل���ون العب���ث مب�شائ���ر 
وجودكم ال�شيا�شي، اإذ تراهنون على �شعف وعي الذين جتاوزوا حاجز 
اخل���وف منكم، واكت�شفوا �شرائركم، بو�شفك���م جماعة تتوهم انها قادرة 
عل���ى اإعادة انتاج نظ���ام حكم فقد �شالحيته، وزم���رة حاكمة، بان معدنها 
وحان قطاف مراكز هيمنتها، وفات زمن  تدوير ف�شالت اأعوامها امل�شتبه 

ب�شوية اآبائها املوؤ�ش�شن..! 

حمفل الآباء امل�ؤ�س�سني "فاقد 
ال�سرعية" يف دارة احلكيم ..!

يبدو اأن االآباء الموؤ�س�سين ل�"العراق الجديد" ظلوا في 
حالة فقدان الوزن، غائبون عن الوعي، �ساهون عما 
يحيط بهم، وما يتعر�ض له العراق و�سعبه من كيٍد 

ومعاندة وا�ستهداٍف لحياة �سبابه. هوؤالء الذين اغت�سبوا 
ال�سلطة في لحظة وهٍم وغياٍب للوعٍي، باعوا الوطن 

لج�سامة م�سوؤوليته بالن�سبة لمن ال حرمة عندهم للوطن 
وال للقيم الوطنية، واأرتهنوا ارادتهم لمن يمّكنهم من 
المرابطة في مواقع الم�سوؤولية ونهب خيرات البالد 

والعبث ب�سيادته وا�ستقالله وكرامة العراقيين .

 بغداد / متابعة املدى 

توافدت ح�شود كبرية جدًا اإىل �شاحة 
التظاهرات،  ت�شتمر  حيث  التحرير، 
للمنتخب  امل��ه��م  ال��ل��ق��اء  مل�����ش��اه��دة  
البحريني،  ن��ظ��ريه  اأم����ام  ال��وط��ن��ي 
املوؤهلة  املزدوجة  الت�شفيات  �شمن 

اإىل البطولة القارية وكاأ�ش العامل.
واملناطق  التحرير  �شاحة  وغ�شت 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن��ه��ا ب��ح�����ش��ود ال�����ش��ب��ان 
امل�شاركن يف التظاهرات والقادمن 

ملتابعة املباراة اأمام البحرين.
مبوؤازرتها  التحرير  �شاحة  ولعبت 
يف  حا�شمًا  دورًا  ال��راف��دي��ن  الأ���ش��ود 

املنتخب  اأم�����ام  ال�����ش��اب��ق��ة  امل���ب���اراة 
ال�شحفي  ك�شف  ح��ي��ث  االإي������راين، 
ات�شاالت  الريا�شي، علي نوري عن 
ه��ات��ف��ي��ة ب��ن م��ت��ظ��اه��ري��ن والع��ب��ن 
من  رف��ع��ت  اإي����ران،  مواجهة  �شبقت 
اللقاء  انتهى  وقد  الالعبن.  حما�ش 
ب��ن منتخبي  ال���ذي ج��م��ع  ال��ك��روي 
عمان  ملعب  على  والبحرين  العراق 
امل��زدوج��ة  الت�شفيات  يف  ال����دويل، 
 2022 العامل  كاأ�ش  لبطولة  املوؤهلة 
ب��ال��ت��ع��ادل   ،2023 اآ���ش��ي��ا  وك���اأ����ش 
ال�����ش��ل��ب��ي.  وق����د ����ش���ادت ال��رت��اب��ة 
الو�شط  منطقة  يف  اللعب  وانح�شر 
نتيجة حل�شا�شية املباراة يف �شراع 

املنتخبن العراقي والبحريني لكرة 
املجموعة  ب�����ش��دارة  للظفر  ال��ق��دم 
االف   10 م��ن  اك��ر  بتواجد  الثالثة 
عمان  ملعب  م��درج��ات  على  متفرج 
االحمر  الع��ب��ي  جن��ح  حيث  ال���دويل 
ت��ط��ب��ي��ق اخل��ط��ة  ال���ب���ح���ري���ن���ي يف 
منهم  طلبها  التي  املحكمة  الدفاعية 
امل�����درب ال��رت��غ��ايل ه��ي��ل��ي��و ���ش��وزا 
وع��دم  االول  ال�����ش��وط  دق��ائ��ق  طيلة 
منطقة  خ��رق  يف  لالعبينا  ال�شماح 
احل���ار����ش  ل��ل��و���ش��ول اىل  اجل�����زاء 
نتيجته  لينتهي  جعفر  حممد  �شيد 
بالتعادل ال�شلبي . وعمد ال�شلوفيني 
�شريت�شكو كاتانيت�ش مدرب منتخبنا 

ال�شوط  بداية  القدم  لكرة  الوطني 
االل��ع��اب  ب�شانع  ال���زج  اىل  ال��ث��اين 
�شفاء هادي بدال من ابراهيم باي�ش 
اجل  من  متوا�شعا  اداءا  ق��دم  ال��ذي 
تفعيل خط الو�شط وتكثيف الزيادة 
العددية نحو االمام امال يف �شناعة 
ال��ه��دف االول  ال��ف��ر���ش وت�����ش��ج��ي��ل 
عبا�ش  عالء  املهاجم  بدخول  وعززه 
يف الدقيقة اخلام�شة وال�شبعن بدال 
القائم  وق��ف  حيث  ر���ش��ن  ب�شار  م��ن 
البحرين  منتخب  حل��ار���ش  االي�شر 
ع��دم  يف  ح��ائ��ال  جعفر  حم��م��د  �شيد 
دخول الكرة الراأ�شية اىل ال�شباك يف 
التي  والثمانن   ال�شاد�شة  الدقيقة 

���ش��دده��ا امل��ه��اج��م ع���الء ع��ب��ا���ش على 
زميله  من  جميله  مناولة  ت�شلمه  اثر 
اجمد عطوان وبقيت نتيجة التعادل 
الدقيقة  حتى  حالها  على  ال�شلبي 
الثالثة من الوقت البدل ال�شائع التي 
ال�شنغافوري  ال��دويل  احلكم  منحها 
اأعلنت  ال��ذي  اجلعفري  تقي  حممد 

�شفارته بانتهاء املباراة 
م�شتوى  ال��راف��دي��ن  اأ���ش��ود  وُي��ق��دم 
خا�شة  الت�شفيات،  بداية  منذ  رائًعا 
وبعد التعادل يف اجلولة االأوىل مع 
انت�شر  حيث  البحريني،  املنتخب 
كمبوديا  ك��وجن،  هوجن  من  كل  على 

واإيران لي�شبح ر�شيدهم 11 نقطة.

�ساحة التحرير تابعت مباراة "اأ�س�د الرافدين".. 
جماهري حا�سدة كانت تتمنى الف�ز

 يكتبها: متظاهر

وغالًب���ا م���ا ترتب���ط تل���ك االأ�شع���ار 
���ة  االآنيَّ باالأح���داث  االأنا�شي���د  اأو 
التي تتغ���ريَّ با�شتم���راٍر يف ميدان 
ب�ش���كل  نالح���ظ  كم���ا  التظاه���ر. 
ة  وا�شح، جت���اوز االأغ���اين الثوريَّ

القدمي���ة والهتاف���ات التي انت�شرت 
بك���رة يف ف���رتة احل���رب العراقّية 
االإيرانيَّة، مطل���ع ثمانينيات القرن 
���ة مالم���ح اأ�شا�شيَّة  املا�ش���ي. اإْذ ثمَّ
ل�شع���ارات املحتجن العراقين يف 

ه���ذه املوجة م���ن االحتجاج، وهي 
الطاب���ع الوطن���ي والرتكي���ز عل���ى 
الهوّية العراقية العابرة للطوائف، 
ولع���ن الطائفّي���ة كنظ���ام �شيا�ش���ي 
فا�شد، ُفِر����ش على البلد بعد الغزو 

واالحت���الل االأمريك���ي للب���الد عام 
يف  ال�شع���ارات  واأظه���رت   .2003
العراق، بداية ع�شٍر عراقي جديد، 

مل تعد تنفع في���ه اخلطب الطائفية 
ال�شعبوي���ة التحري�شي���ة ال�شادرة 
واجلماع���ات  الدي���ن   رج���ال  م���ن 

الذي���ن  وال�شيا�شي���ن  امل�شلح���ة  
���ة يف البالد.  يتغ���ذون على الطائفيَّ
وق���ال النا�شط عل���ي العبي���دي، اإنَّ 
ه���ذه التظاه���رات ه���ي: "اأجمل ما 
عرفته البالد منذ �شنوات". وتعليًقا 
على االإبداع يف التاأليف با�شتخدام 
���ة، ق���ال العبيدي:  اللهج���ة العراقيَّ
"�شمع���ت اإحداهن تقول: )بالروح 
ل���ك  واح�شبه���ا  ج���رح،  مي���ة  اإل���ك 
حنيَّة(، ف���رّد عليها �شخ�ش اآخر يف 
�شاح���ة التحرير يف بغداد: )راحت 
اجل���روح وبقت ب����ش املحبة احنة 
ول���د الي���وم(". ويف ذات ال�شياق، 
ر�ش���دت "العرب���ي اجلدي���د" عددًا 
من االأ�شعار واالأهازيج اَلتي يلقيها 
املتظاه���رون يف ال�شاحات، يف كّل 
املدن العراقيَّة، �شواء يف بغداد اأو 
اجلنوب. بع����ش ال�شعارات، مثاًل، 
تهاجم ب�شكٍل وا�شح دعاة التق�شيم 
واملحا�ش�ش���ة الطائفيَّة. نذكر مثاًل 
ال�شع���ار ال���ذي رّدده املتظاه���رون 
ليلة يوم االأربعاء املا�شي، اإْذ يقول 

�شخ����ش: "ه���ا ا�شم���ع ي���ا باملنطقة 
اخل�شراء"، فريد املتظاهرون: "ها 
ه���ا ها". فريد �شاح���ب االأهزوجة: 
حت���ب  )ال���كالب(  اجل���الب  "ب����ش 
الباكيت���ات". و"الباكيت���ات" ت�شري 
اإىل دع���اة تقا�ش���م املنا�ش���ب عل���ى 

نظرية املحا�ش�شة الطائفية.
وتظهر مقاطع فيديوي���ة م�شورة، 
واأهازي���ج  وق�شائ���د  �شع���ر  اإلق���اء 
خمتلف���ة خ���الل التظاه���رات، منها 
ما ردده اأحد املتظاهرين على اأزيز 
الر�شا�ش: "ي���ل تقتلنا رايك خاف 
مت���دري/ ه���ذن طلقات���ك اأتلقاه���ن 
ب�ش���دري/ اآنه ملن القم���اط اأحالمه 
مبيوكات )م�شروقات(/ اآنه الكون 
كله ي�شولف ب�ش���ري/ اآنه لل�شغل 
ما عنده كروه ي���روح/ اآنه الغارقة 
�شجينت���ه بنح���ري/ ه���ي حجاي���ة 
وحدة ما ت�ش���ري اثنن/ واح�شبها 
عل���يَّ جوعان ويه���ذري/ اآنه وتاج 
را�شك مي�شري نعي�ش/ الزم ينوخذ 

لو عمره لو عمري".

�س��عارات �س��احات الحتج��اج: �س��تم الطائفي��ة وتعزي��ز اله�ي��ة ال�طني��ة

ت�سدُح حناجر 
املتظاهرين يف �ساحات 
االحتجاج، باأ�سعاٍر 
واأهازيج وهتافات 
حما�سّية ُمتنّوعة، ال 
�سيما واأن الكثري من 
ة  املتظاهرين، وخا�سّ
من اأبناء اجلنوب 
العراقي، ميتازون 
مبلكٍة �سعرّية، 
واأ�سوات عذبة، تلهُب 
حما�ض املتظاهرين.

 متابعة / املدى 
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عد�سة: حممود روؤوف

م�ساهدات من �ساحة االحتجاج : يكتبها �سعدون حم�سن �سمد 

اجل�سور الثالثة: ال�سهداء، االحرار، 
 ،2019-11-18 االثنن  م�ساء  ال�سنك 

بن ال�ساعة 7:00 وال�ساعة 9:00

اأع��داد  اأن  على  التاكيد  ال�شروري  من  اأج��د   .1
امل��ح��ت��ج��ن امل��ن��ت�����ش��ري��ن يف ���ش��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر 
من  اأك����ر  م��ن��ذ  ا���ش��ت��ق��رارا  ي�شهد  وم��ق��رتب��ات��ه��ا، 
ب�شكل  اإال  تنق�ش  وال  تزيد  ال  اأن��ه��ا  اأي  اأ���ش��ب��وع، 
ال ميكن مالحظته ب�شهولة، حتى يف الدعوات اإىل 
العدد  يتاأثر  مل  اأي��ام  قبل  اأطلقت  التي  املليونيات 

كثريًا.
قبل  م���ن  ح��دي��ث��ًا  امل��م�����ش��وك��ة  امل���واق���ع  يف    .2
دائمًا حدوث تغيريات  نتوقع  اأن  علينا  املحتجن 
يتعلق  فيما  اأم�ش  له  ل�ّمحت  ما  وهذا  امل�شهد.  يف 
لالفتات  ال�شنك  �شيارات  موقف  ارت���داء  ببداية 
ما  يك�شفوا عره  اأن  املراآب  �شاكنوا  يحاول  التي 
يجول بخواطرهم وكذلك ميرروا عرها الر�شائل 
وهكذا  قراءتها.  العام  ال���راأي  من  ي��ري��دون  التي 
وجدت اليوم، مثاًل، جمموعة من الالفتات مكتوب 
عليها: )جبل �شهداء التحرير.. حقي واأريده( )من 
)تظاهرنا وتر�شنا  بنا( )جبل عرفة(  حاربنا حار 
كلوبكم خوف، وعجبنا نحط عقلكم جوى رجلينا، 

احنا زغار ب�ش بافعالنا كبار(….
  3. اأمام ال�شاتر االأخري على اجل�شر، الذي ي�شبه 
بج�شر  اخل��ا���ش  االأخ���ري  احل��اج��ز  بعيد  ح��د  اىل 
من  بحاجز  حمجوزة  م�شافة  توجد  اجلمهورية، 
احلاويات و�شفائح االملنيوم، ال ي�شمح للوافدين 
للمبيت.  خم�ش�شة  الأن��ه��ا  رمب��ا  اإليها،  بالدخول 
وبجنبها كان يتجمع جمموعة من ال�شباب يلعبون 
جتاوز  ام��راأة  بازائهم  جتل�ش  وكانت  الدومنيو 
تقليدية.  مالب�ش  وترتدي  �شنة  اخلم�شن  عمرها 
اجل�شر،  حاجز  على  مبا�شرة  منهم  مقربة  وعلى 
هناك تل �شغري من االأغطية واالأفر�شة املجموعة 
ج��دي��دة.  اأن��ه��ا  عليها  ي��ب��دو  وال��ت��ي  م��رت��ب  ب�شكل 

هناك  اأن  التغيريات  �شمن  من  الحظت  اإنني  كما 
جمموعة من اخليم مت بناوؤها على اجلانب االمين 
باخليم  ا�شتبدالها  مت  باال�شح  اأو  اجل�شر،  م��ن 
يف  اأنني  ذكره  اجلدير  ومن  االأغطية.  من  املبنية 
واالأفر�شة  االأغطية  اأن  الحظت  املا�شية  االأ�شابيع 
الزوايا  ويف  التحرير  �شاحة  مبحيط  املوجودة 
لالأو�شاخ  معر�شة  دائمًا  تكون  للنوم،  املخ�ش�شة 

لكنني  ب�شدة،  ومت�شخة  بالية  وكاأنها  تبدو  وهي 
اأالحظ منذ اأيام اأنها اأخذت ت�شتبدل باأخرى نظيفة 
لها  توزيع  �شاهدت عمليات  م�شتعملة، وقد  وغري 
يف اأكر من مّرة، ورمبا اأن ذلك ال ياأتي يف �شياق 
برد  ملواجهة  ب��ل  فقط  اجل��دي��دة  االأغ��ط��ي��ة  ت��ام��ن 

ال�شتاء اأي�شًا.
4. الطريق اىل ج�شر ال�شهداء من �شارع اخللفاء 

ال�شيارات،  لعبور  مفتوح  واجل�شر  طبيعيًا  كان 
ويف حميط �شاحة الر�شايف مل اأحلظ اأي انت�شار 
من  الع�شرات  فقط  بل  ال�شغب،  مكافحة  لقوات 

اأفراد القوات امل�شلحة غري امل�شلحن.
  5. اأثناء دخويل من اخللفاء باجتاه �شاحة حافظ 
يتجمعون  ال�شباب  من  جمموعة  وجدت  القا�شي 
لكنه  جزئيًا،  اأم�ش  م�شاء  اإىل  كان  احلاجز،  اأم��ام 

اليوم كان كاماًل، اأي اأنه ي�شد الطريق ب�شكل كامل، 
اأجل  اأحد القطع من  اإبعاد  ولذلك كانوا يحاولون 
فتح ممر عبور لعجالت التكتك كما اعتقد، وعندما 
تركتهم الإكمال جولتي على ج�شر االأحرار وعدت 
اإليهم بعد ما يقارب الن�شف �شاعة، وجدتهم بعد مل 
يتمكنوا من زحزحتها من مكانها، وتركتهم ورائي 

يحاولون باإ�شرار.

 6. اليوم اأي�شًا مل اأجد اأي مفرزة طبية حول �شاحة 
فوق  وال  تكون،  اأن  يفرت�ش  كما  القا�شي،  حافظ 
الذي وجدت يف مدخله، كما يف مداخل  اجل�شر، 
مبا�شرة  وبعدها  تفتي�ش  نقطة  اجل�شور،  جميع 
كانت هناك بقايا نار يجتمع حولها �شباب يلعبون 
تنت�شب  املحيب�ش. وعلى جانبي اجل�شر مل  لعبة 
اإىل االآن اأي خيمة مبيت، لكن االأفر�شة واالأغطية 
منت�شرة واأي�شًا جديدة وكثرية. واأنا انزل اجل�شر 
تكتك  عجالت  اأم�ش،  م�شاء  يف  كما  هناك،  كانت 
تدخل الر�شيد باجتاه �شاحة الر�شايف ومل اأمتكن 
عن  يف�شلهم  حاجز  هناك  ك��ان  اإذا  ما  معرفة  من 
اأن الطريق مفتوح، الأنني عندما كنت  اأم  ال�شاحة 
يف �شاحة الر�شايف من اجلهة االأخرى مل اأ�شاهد 

عجالت التكتك ت�شل اإىل هناك.
جهة  من  التحرير  �شاحة  اإىل  دخلت  عندما   .7  
اأخ��ذ  ك���ان ه��ن��اك دخ���ان خ��ف��ي��ف،  ���ش��اح��ة الن�شر 
ما  اخل���الين،  �شاحة  م��ن  اق��رتب��ت  كلما  يت�شاعد 
عنه  حتدثت  ال��ذي  ال��دخ��ان  نف�ش  بانه  يل  ك�شف 
يف  عنا�شر  �شاألت  التاأكد  ولغر�ش  ام�ش،  م�شاء 
ال��دف��اع امل���دين ف��اأك��دوا يل ب��ان��ه دخ���ان احلريق 
وب��رروا  ال�شبت،  �شباح  يف  ح��دث  ال��ذي  نف�شه 
باأن املحالت  اليوم  اإىل  الدخان  انبعاث  ا�شتمرار 
ناقلة  الأح��زم��ة  خم��ازن  ت�شتعمل  كانت  املحرتقة 
”قواي�ش“  ال��ب��ال���ش��ت��ك  م��ن  م�شنوعة  ل��ل��ح��رك��ة 
ال  ملاذا  اأع��رف  ومل  الدخان،  هذا  �شي�شتمر  ولذلك 
كثيف  الدخان  اأن  مع  املو�شوع  هذا  معاجلة  تتم 
وهو موؤذ جدًا، ومل اأكن اأ�شتطيع اأن اتنف�ش دون 

تغطية انفي بالكمامة.
8. مل اأكتب فيما �شبق عن احلديقة املوجودة يف 
التجارية املنت�شرة حولها،  التحرير واملحال  نفق 
مرتبة  وه��ي  للمبيت،  ال�شباب  ا�شتغلها  وك��ي��ف 
ومغلقة  ل��الع��ج��اب،  وم��ث��ري  للنظر  الف���ت  ب�شكل 
باأبواب من االأغطية، وعلى بع�شها الفتات ت�شري 

اإىل اجلهات التي حتجزها.

   بغداد/ كرم �سعدي

ميّثل التكافل ب�شوره املختلفة اإحدى ال�شمات 
العراقية  التظاهرات  متّيز  التي  البارزة 
املا�شي،  االأول  ت�شرين  بداية  منذ  املتوا�شلة 
يف بغداد وجنوبي البالد وو�شطها، من قبيل 
تاأمن الطعام للمحتّجن يف �شاحات التظاهر 
وكذلك توفري احتياجات اأ�شر تفّرغ اأبناوؤها اأو 
معيلوها لالحتجاجات وللمرابطة يف �شاحات 
العراق  يف  التكافل  هذا  اأّن  علمًا  التظاهر، 
اأو  املعارف  اأو  االأقرباء  على  يقت�شر  ال  اليوم 

اجلريان فح�شب.
يف  االحتجاجات  نقطة  التحرير،  �شاحة  يف 
بن  ما  الكرى  ُتَعّد  التي  العراقية  العا�شمة 
للمراقب  ميكن  املنتف�شة،  العراقية  املناطق 
حمّملة  مركبات  مع  عراقية  عوائل  يالحظ  اأن 

يف  املحتّجن  على  توّزعه  الذي  بالطعام 
واأوالدها  وزوجها  اجلبار  عبد  فاتن  ال�شاحة. 
من هوؤالء الذين يحر�شون على اإعداد وجبات 
غذائية وتوزيعها هنا. تقول ل موقع "العربي 
اجلديد": "هذا واجب وطني، فاملحتجّون يف 
واأهلنا وهم  واأبناوؤنا  اإخوتنا  التحرير  �شاحة 
اأ�شّروا على عدم اخلروج من �شاحة  بدورهم 

التظاهر من اأجلنا جميعًا".
فاتن وعائلتها عّينة من الذين يحر�شون على 
التظاهر  �شاحة  يف  للنا�شطن  ال�شماح  عدم 
اأيامًا،  باأن يجوعوا حتى لو بقوا يف ال�شاحة 
هنا.  الطعام  وفرة  مالحظة  ت�شهل  وبالتايل 
يحر�شون  اآخرون  عراقيون  ثّمة  املقابل،  يف 
على اأال يجوع عوائل املتظاهرين الذين تركوا 
اأعمالهم وحياتهم اليومية وتفّرغوا لالحتجاج. 
ال�شياق، وهو واحد من  يخر زيد عبا�ش يف 

�شاحة  يف  البقاء  قّرروا  الذين  املتظاهرين 
اأّنه  املا�شي،  االأول  ت�شرين   25 منذ  التحرير 
ترك عمله الذي تعتا�ش منه عائلته، اأي زوجته 
وابنه الذي يتابع تعليمه يف املرحلة االبتدائية. 
ويقول عبا�ش الذي كان عاماًل يف اأحد املخابز، 
بي  ات�شلت  "زوجتي  اإّن  اجلديد"،  ل�"العربي 
بعد يوَمن من م�شاركتي يف االحتجاجات يف 
�شاحة التحرير، لتخرين باأّن جرياننا طلبوا 
منها عدم حت�شري الطعام وتكّفلوا هم باإح�شار 
فاإّن بع�شهم زّودها  الغذاء لها ولطفلنا. كذلك، 
مببلغ من املال لتتمّكن من تاأمن احتياجاتها، 
يتكفلون  �شوف  اأّنهم  اجلميع  طماأنها  فيما 
بكل طلباتها وطلبات ال�شغري ما دمت متفّرغًا 
حالة  لي�ش  اأّنه  عبا�ش  ويوؤكد  لالحتجاجات". 
"فكثريون هنا مثلي يتكّفل جريانهم  معزولة، 

اأو اأقاربهم باحتياجات عوائلهم".

ويثّمن العراقيون، جميعهم، انخراط ال�شّبان 
مطالب  حتقيق  اأجل  من  االحتجاجات  يف 
ال�شعب وهي احل�شول على حقوقه، من خالل 
العمل.  وفر�ش  االأ�شا�شية  اخلدمات  توفري 
بتغيري  اإال  ذلك  يتحقق  لن  اإليهم،  بالن�شبة 
وفقًا  برّمتها،  احلاكمة  ال�شيا�شية  الطبقة 
لل�شعارات التي يرفعونها. والأّن يف ذلك اأهمّية 
املحتّجن  دعم  على  النا�ش  يحر�ش  كرى، 
خالل  من  التظاهر  �شاحات  يف  واملقيمن 

تقدمي امل�شاندة اإىل عوائلهم.
احلاج فواز الهيتي واحد من هوؤالء، وهو ميلك 
حماّلً كبريًا لبيع املواد الغذائية يف اأحد اأحياء 
جانب الكرخ من بغداد، فيخ�ش�ش كميات من 
ومواد  وال�شكر  والبقوليات  واالأرّز  اللحوم 
منزله.  بجوار  ت�شكن  عوائل  لت�شع  اأخرى 
يقول الهيتي  اإّن "اأرباب هذه االأ�شر اأو معيليها 

يتظاهرون يف �شاحة التحرير، بالتايل اأق�شم 
اأ�شتمر يف رفد عوائلهم بالغذاء  باأّنني �شوف 
ي�شيف:  لالحتجاج".  يتفّرغون  داموا  ما 
اإىل  هوؤالء  وعودة  التظاهرات  انتهاء  "وعند 
متمايزة  تبقى  �شوف  االأخرية  فاإّن  عوائلهم، 
عن �شواها و�شوف حُتظى مبعاملة خا�شة". 
اأحتّمل  الذي  الوحيد  "ل�شت  الهيتي:  ويوؤكد 
ما  يفعلون  فكثريون  امل�شوؤولية،  هذه  مثل 
ومي�شورين  جّتارًا  واأعرف  واأكر.  اأفعله 
العوائل. هوؤالء  تكّفلوا باحتياجات مثل هذه 
ال�شّبان يتظاهرون من اأجلنا جميعًا ولي�ش من 

اأجل م�شلحتهم فح�شب".
ال يقت�شر االأمر على ذلك، فثّمة �شائقي �شيارات 
لقاء  اأبدال  اأّي  يتقا�شون  ال  باتوا  كر  اأجرة 
ال  االحتجاج،  �شاحات  اىل  ال�شّبان  تو�شيل 
هوؤالء،  اإىل  بالن�شبة  التحرير.  �شاحة  �شّيما 

بل هو  اأجر منهم ال  ا�شتيفاء  العيب  فاإّنه من 
عن  يدافعون  فهوؤالء  ال�شائق،  لوطنّية  اإهانة 
حّقه. من جهة اأخرى، يقول حممد ال�شاعدي، 
�شرقي  ال�شدر،  مدينة  يف  م�شجد  اإمام  وهو 
بغداد، ل�"العربي اجلديد"، اإّن "اأئمة امل�شاجد 
جميعهم يحّثون العراقين اليوم على التكافل 
املحتاجة  العوائل  وم�شاعدة  االجتماعي 
وي�شّدد  لالحتجاج.  اأبناوؤها  يتفّرغ  التي 
معركة  يخو�شون  اليوم  "�شبابنا  اأّن  على 
فيها  �شالحهم  معركة  هي  اآخر،  ب�شكل  اإّنا 
علينا  فيتوّجب  نحن،  اأّما  والكلمة.  ال�شمود 
ما  وكّل  عوائلهم".  م�شاندة  خالل  من  دعمهم 
ياأتي بها مواطنون  اإال حماوالت  �شلف لي�ش 
على  اأخذوا  اآخرين  مواطنن  لدعم  عراقيون 
اإىل  �شوتهم  واإي�شال  مطالبهم  تبّني  عاتقهم 

املعنين.

م����اط���ن����ن ي�������س���ان���دون ال��م��ح��ت��ج��ي��ن ب���دع���م ع���ائ��ل��ه��م
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عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 
 
ي���وم التا�ش���ع م���ن ني�ش���ان ع���ام األف���ن وثالثة 
يع���د بنظر الكثريي���ن حدثًا مف�شلي���ًا يف تاريخ 
الع���راق املعا�شر ، وبعد م���رور �شتة ع�شر عامًا 
وبالتحديد يف اخلام�ش والع�شرين من ت�شرين 
االأول اندلع���ت انتفا�ش���ة وه���ي ب���ادرة ث���ورة 
اختزل���ت املطالب ال�شعبية ب�شعار "اأريد وطن"  
اأري���د وطن���ًا معاف���ى، م�شتق���ل االإرادة  يق���وده 
رجال دولة من ال�شن���ف الوطني ، مل يلدوا من 
رحم القائمة االنتخابية املغلقة ، غري مرتبطن 
بجهات خارجية واإقليمية كانت ال�شبب الرئي�ش 

يف خراب العراق وحرمان �شعبه من ثرواته.
انتفا�شة ت�شري���ن بو�شفها ثورة غ���ري تقليدية 
مل يع���رف التاريخ ال�شيا�ش���ي العراقي مثيلها ، 
رف�شت االأيدولوجيات الهرمة  وقادة و"رموز" 
اأحزاب �شاركت يف احلكومات املتعاقبة، ادعت 
باأنه���ا �شاحب���ة الق���رار فاأدخلت الب���الد يف نفق 

مظلم وجعلت �شعبها  يعي�ش يف ظالمه.
يف  نتائ���ج  اأف���رزت  ال�شبابي���ة  ت�شري���ن  ث���ورة 
مقدمتها عزل الطبقة ال�شيا�شية بكل وجوهها ، 
وجعلته���ا تتوارى عن االأنظار لي�ش من اخلجل 
واحلي���اء،  بل م���ن اأجل اأن ينظ���ر ال�شيا�شي اأو 
رج���ل ال�شلطة  اىل امل�شه���د من ثقب باب  غرفته 
اأو مكتبه الواق���ع يف مبنى من عقارات الدولة، 
وح���ن ي���رد عل���ى ات�ش���ال هاتف���ي م���ن اإح���دى 
الف�شائيات يعلن وبقوة اإنه وقيادة حزبه يدعم 
مطال���ب املتظاهري���ن امل�شروع���ة وُي�ش���دد عل���ى 
املف���ردة االأخ���رية بق���در حتذيره م���ن املند�شن 
ويدع���و اإىل �شموله���م مب���ادة  "اأربع���ة مند�ش" 
عل���ى غ���رار التهم���ة اجلاه���زة اأربع���ة اإرهاب . 
ه���ذا النموذج ومثله اآالف غ���ريه �شيطروا على 
امل�شه���د ال�شيا�شي بعد ع���ام الفن وثالثة، فجاأة 
قفز م���ن الركن املهم���ل اىل �ش���دارة امل�شهد، اأو 
جاء مع غريه م���ن دولة منفاه  بو�شفه منا�شاًل 
ق���ارع الديكتاتوري���ة ،وتنا�ش���ى اأن���ه دخ���ل اىل 
بغداد باأكذوبة اأمريكي���ة بادعاء  تدمري اأ�شلحة 

الدمار ال�شامل .
"نري���د وط���ن" �شعار الثوار ال�شب���اب ،اختزل 
طبق���ة  تف�ش���ح  مبفردت���ن   ع�شيب���ة  مرحل���ة 
�شيا�شي���ة تاآم���رت عل���ى �شعبها �شرق���ت ثرواته 
وبّددته���ا ، ق�ش���ت عل���ى م���ا تبق���ى م���ن مظاهر 
الدولة ، ا�شتولت على الوظائف احلكومية حن 
منحتها الإتباعها حتى جعلت خريجي اجلامعات 
يج���رون عرباتهم يف االأ�شواق موؤجلن حتقيق 
اأحالمهم . طبق���ة �شيا�شية  زجت ملي�شياتها يف 
املوؤ�ش�ش���ة الع�شكري���ة بال�شب���اط الدمج ،  طبقة 
�شيا�شية كانت �شبب���ًا يف �شيطرة تنظيم داع�ش 
عل���ى ُثل���ث م�شاحة الع���راق . االإجن���از الوحيد 
،اإنه���ا  احلالي���ة  ال�شيا�شي���ة  للطبق���ة  املتحق���ق 
اأ�شرت على ب���ث االأذان من التلفزيون الر�شمي 
وفيه عب���ارة علي ويل الل���ه يف حماولة خلداع 
مك���ون اجتماعي باأن �شا�شته م���ن اأبناء القائمة 
املغلق���ة �شيحم���ون الدي���ن واملذه���ب ويعيدون 
ت�شحيح التاأريخ وا�شتع���ادة حق م�شروق منذ 

مئات ال�شنن.
ثورة اخلام�ش والع�شرين من ت�شرين ب�شرخة 
�شبابه���ا "نري���د وط���ن " اأعادت متا�ش���ك وحدة 
رائح���ة  م���ن  الب���الد  اأج���واء  املجتم���ع طه���رت 
الطائفي���ة الكريهة واأثبتت ب���اأن �شنوات العنف 
الطائف���ي ب���كل ماآ�شيه���ا كان���ت حتركه���ا اأدوات 
�شيا�شي���ة معروف���ة ، ث���م اتفق���ت عل���ى خو����ش 

جوالت تفاو�ش لتقا�شم املنا�شب واملغامن  .
ال�شعبي���ة يف  ان���دالع االحتجاج���ات  اأي���ام  يف 
ال�شودان وارتفاع هت���اف ال�شعب يريد اإ�شقاط  
النظ���ام  ق���ال رج���ل م���ن ابن���اء قري���ة الرئي����ش 
ال�شابق الب�شري "يا زول" اأي  يا رجل اف�شح يل 
الطري���ق الأدخل اىل الق�شر اجلمهوري ممتطيًا 
حماري لك���ي اأنقذك، واأعي���دك اىل قريتك �شاملًا 
مكرم���ًا راكبًا حماري ، الب�ش���ري ومثله كثريون 
من الزعم���اء الع���رب اأ�شّر على عن���اده ورف�ش 
ركوب احلمار والهروب حت���ت �شتار الليل اىل 
قريت���ه ، وبع���د يوم���ن انتهى به املط���اف وهو 
القائ���د الع���ام للق���وات امل�شلح  يف اأق���رب مركز 

لل�شرطة بزنزانة خالية من املرافق ال�شحية.
ث���ورة ال�شباب العراقي  ب���ال �شك �شوف تنت�شر 
وتنق���ل ال�شا�شة والرموز من املنطقة اخل�شراء 
بعرب���ات التكت���ك  اىل مق���ر ال�شعب���ة اخلام�شة ، 
وقت���ذاك مل تنف���ع منا�ش���دة الرج���ل ال�ش���وداين  

يازول  ياري�ش. 

التكتك �سالحنا 
 ما�ض القي�سي

املواطن  اأو�شك  حيث  جمروح  وطن  يف 
العراقية،  بهويته  بداية  �شيء  كل  يفقد  اأن 
وكرامته،  و�شالمه  اأمنه  له  ت�شمن  التي 
�شنوات  خالل  االنتماء  �شراع  يكابد  وهو 
عي�شه على اأر�ش اأجنبته و �شقته من مياه 
رافديها، واأطعمته من متر نخيلها البا�شق، 
وتاأبى التخلي عنه مهما دار الزمن وتكالبت 
عليه املحن، ما اأعظم اأن ن�شدم ذاك املا�شي 
يف  احلديث  التاريُخ  ي�شطر  حن  املتاآكل 
فكرة  تكر�ش  ان�شانيًة،  اأن�شطًة  �شفحاتِه 
التاأخي و املوؤازرة بن من يت�شارك احلراك 
ال�شعبي يف �شاحات االحتجاج �شد الف�شاد 

امل�شت�شري يف البالد.  
املا�شي  اكتوبر  �شهر  مطلع  منذ   
ال�شوارع  يف  تتزايد  واالحتجاجات 
يف  التحرير  �شاحة  يف  وخا�شة  العراقية، 
بغداد التي ت�شهد حراكًا متوا�شاًل، ملا متثله 
املتظاهرين  لدى  ثورية  وطنية  رمزية  من 
املتوالية على  واملنتف�شن �شد احلكومات 
ال  الذي  احلراك  هذا  ظل  ويف  العقود.  مر 
ال�شلمين،  املتظاهرين  على  فقط  يقت�شر 
متنوعة  اإن�شانية  اأن�شطة  اأي�شًا  ي�شمل  بل 
الثائر،  لل�شباب  العون  يد  مد  يف  ت�شاهم 
وك�شوة،  غذائية،  طبية،  احتياجات  من 
اأخرى  اأن�شطة  انتباهك  يلفت  قد  وغريها، 
قد ال تخطر على بال الكثريين، من �شمنها 

)علي  اأ�شم  حتمل  التي  املفقودات،  خيمة 
يوم  يف  اطلق  م�شروع  وهي  الكعبي(، 
يقدم  االنتفا�شة،  من  والع�شرين  الرابع 
تعود  التي  املفقودات  كل  جتميع  خدمة 
�شاحة  يف  املتواجدين  والنا�ش  للثوار 
�شاحب  يقول  اإذ  يومي،  ب�شكل  التحرير 
امل�شروع  :" نحن نقوم بالبحث عن كل ما 
املتظاهرين  قبل  من  مرتوك  و  مفقود   هو 
وبطاقات  ووثائق،  ر�شمية،   اأوراق  من 
حقائب  و  �شيارات،  مفاتيح  و  تعريفة، 
التي  ال�شخ�شية  االأمور  من  �شيء  اأي  اأو 
ت�شقط منهم نتيجة اجلري وال�شقوط اأثناء 

التظاهر اأو االإ�شابة".
و�شرورية  مهمة  �شخ�شية  م�شتلزمات 
اأي  اأو  املتظاهر،  يفقدها  قد  الأ�شحابها، 
االحتجاج،  �شاحات  يف  متواجد  �شخ�ش 
توظيف  واملفيد  جدًا  ال�شروري  فمن 
مفقود  �شيء  كل  اإعادة  خدمة  يقدم  من 
ال�شخ�ش  يقول  ال�شدد  وبهذا  ل�شاحبه، 
امل�شوؤول يف هذا امل�شروع:" اأكر من 200 
�شخ�ش عادوا اإلينا وح�شلوا على اأ�شيائهم 
املفقودة،  ونحن �شنوا�شل بذل اجلهود و 
العمل باإذن الله تعاىل على جمع املفقودات 
على  العثور  وحماولة  ا�شتطاعتنا  قدر 

اأ�شحابها  لنعيدها اليهم".
خدمات  تقدم  التي  اخليم  من  الكثري  هناك 
فهل  التحرير  �شاحة  يف  جندها  خمتلفة 
املحتجن  من  هناك  يتواجد  من  ترى  يا 

لهم  يعيد  من  بوجود  علم   على  وغريهم 
اأغرا�شهم املفقودة َمن خال ن�شر معلومات 
بن�شر  قمنا  لقد  يقول:"  �شابه  ما  اأو 
هنا  نقدمها  التي  اخلدمات  عن  معلومات 
�شفحتنا  وكذلك  اإعالمية  وكاالت  عدة  يف 
التوا�شل  مواقع  على  الكعبي(،  )علي 
معرفة  على  النا�ش  ي�شاعد  االجتماعي مما 
الحتمالية  القدوم  وبالتايل  االأمر،  هذا 

�شاحة  يف  هنا  فقدوه  ما  وا�شرتداد  اإيجاد 
التحرير اأو يف �شارع اخلالين".

على  فقط  يقت�شر  ال  االإن�شاين  الت�شامن 
االإن�شان  يتبناه  الذي  النهج،  نف�ش  انتهاج 
بل  اأجله،  من  اأو  معه  بالت�شامن  املعني 
ي�شمل اأي�شًا الكثري من االأعمال واخلدمات 
متطلباته  تلبية  يف  وت�شاعد  ت�شاهم  التي 
من  وال�شمود،  واملثابرة  العمل  ليوا�شل 

حجم  من  التقليل  اأو  هدفه  حتقيق  اأجل 
ينا�شل  وهو  االأحوال،  اأ�شواأ  يف  خ�شائره 
كل  حال  هو  وهذا  ما.  ق�شية  اأجل   من 
�شاحات  اىل  توجه  نبيل  عراقي  مواطن 
اأن  الأجل  العظيمة،  الت�شرينية  االنتفا�شة 
�شبيل  تقدميه يف  ي�شتطيع  ما  بكل  ي�شارك 
الوقوف جنبًا اىل جنب مع اإخوته االأحرار 

االأبطال يف ثورتهم املباركة.  

خيمة لجمع المفق�دات في قلب �ساحة التحرير

 متابعة: املدى

طالبت املفو�شية العليا حلق���وق االإن�شان يف العراق، الثالثاء، القائد العام 
للق���وات امل�شلحة عادل عبداملهدي بو�شع حد الختطاف املواطنن على وقع 

االحتجاجات التي ت�شهدها البالد.
وقال���ت املفو�شية يف بي���ان تلقت “امل���دى” ن�شخة منه الي���وم )19 ت�شرين 
الث���اين 2019(: “نطال���ب القائ���د العام للق���وات امل�شلحة ع���ادل عبداملهدي  
باإل���زام االأجه���زة االأمني���ة يف وزارة الداخلي���ة وجهازي االأم���ن الوطني و 
املخابرات واالأجهزة املخت�شة االأخ���رى باأتخاذ االإجراءات الالزمة الإيقاف 
م�شل�ش���ل االختط���اف الذي طال النا�شط���ن واالعالمين والكف���اءات  وعدد 
م���ن املحامن والك�شف  عن اجلهات املجهولة الت���ي تقوم بها حتديًا ل�شلطة 

الدولة والقانون”.
واأك���دت اأن���ه “على االأجه���زة االأمني���ة املعنية حتم���ل م�شوؤولياته���ا والقيام 
بواجباتها يف التحري والك�ش���ف عن م�شري املخطوفن، واإطالق �شراحهم 
ف���ورًا، واإحالة املتورطن للق�شاء لينال���وا جزاءهم  العادل، كونهم ارتكبوا 

انتهاكًا �شارخًا حلقوق املواطنن يف االأمن واالأمان واحلق يف احلياة”.
وخالل االحتجاجات التي ت�شهدها عدة حمافظات عراقية تعر�ش حمامون 

ونا�شطون و�شحفيون اإىل اخلطف على يد جمموعات م�شلحة.

ينّفذ اأ�شحاب املحالت التجارية يف حمافظة كربالء، 
اإ�شرابًا لليوم الثالث على التوايل، ت�شامنا مع احلركات 

االحتجاجية التي ي�شهدها البالد، اإ�شافة اإىل الدعوات 
النقابية.

وقال مرا�شل “املدى” اليوم )19 ت�شرين الثاين 2019( 
اإن “املحال التجارية يف �شوق اخلفافن و�شارع االإمام 

علي، واأ�شواق اأخرى مازالت مغلقة؛ للمطالبة بتنفيذ 
مطالب االحتجاجات”.

ماك�  وطن..  "ماك� 
عمل":  اأ�س�اق كربالء 

تخل� من مرتاديها 
ت�سامنًا مع الحتجاجات

القانون" تتحدى  جمهولة  "جهات 

حق�ق الإن�سان لعبداملهدي: اأُوقْف اختطاف الإعالميني واملحامني!
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يوميات �ساحة التحرير

مشاهدات من ساحة التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عامر موؤيد

مل تقت�ش���ر الث���ورة العراقي���ة التي 
االول  ت�شري���ن  مطل���ع  انطلق���ت 
فق���ط،  االحتج���اج  عل���ى  املا�ش���ي 
ب���ل �شملت جوان���ب ثقافي���ة وفنية 
وتاأهيلية عدة، حيث الحظ اجلميع 
البناي���ات  �شم���ل  ال���ذي  االعم���ار 

املحيطة ب�شاحة التحرير.
يف اجلان���ب الثقايف اقيمت ندوات 
�شعري���ة ونقدية ف�شال ع���ن افتتاح 
مكتبة �شمي���ت بالتحرير يف احدى 
طواب���ق املطعم الرتكي فيما الر�شم 
غطى اجلدران اخلربة على جانبي 
�شاح���ة  ونف���ق  ال�شع���دون  نف���ق 

التحرير.
دخل���ت  االخ���رى  ه���ي  ال�شينم���ا 
لت�شي���ف احتجاج���ا �شلمي���ا جديدا 
من���ذ  �شاح���ة االحتج���اج  مل���ن الزم 
االي���ام االوىل، فاول ام�ش افتتحت 
�شينما الثورة بعر�ش حملي واآخر 

عاملي.
مهن���د حي���ال – خم���رج �شينمائ���ي 
جمال���ه  يف  ع���دة  جوائ���ز  ح�ش���د 
يق���ول يف ت�شري���ح ل�"امل���دى"، اإن 
"�شينما الثورة ا�شبحت لها خيمة 
خا�ش���ة حيث �شيت���م عر�ش االفالم 

ال�شينمائية ب�شكل يومي".
وا�ش���ار حيال اىل ان "هناك جدوال 
الت���ي  لالف���الم  و�شع���ه  مت  كام���ال 
هن���اك  �شتك���ون  حي���ث  �شتعر����ش 
افالم عراقية وعربية واجنبية بعد 
ا�شتح�ش���ال املوافقات من خمرجي 
االف���الم لغر�ش عر�شه���ا يف خيمة 

�شينما الثورة".
"ال�شينمائي���ن ال�شب���اب  وب���ن ان 
هدفهم لي�ش فقط عر�ش االفالم بل 
و�ش���ع خارطة طري���ق وان تختفي 

ظاه���رة اال�شتج���داء بغية اخلروج 
اىل املهرجان���ات او انتاج االفالم"، 
مبين���ا ان "الثورة يج���ب ان ت�شمل 

جميع املفا�شل املختلفة ".
ح�شور كب���ري كان يف اليوم االول 

الفتت���اح �شينما الث���ورة مع تواجد 
ملمثلن عدة وخمرجن �شينمائين 
م���الأ  ال���ذي  ع���ن اجلمه���ور  ف�ش���ال 
اخليم���ة وبقي ق�شم من���ه واقفا يف 

ال�شارع.

�شت�شتم���ر  ال�شينمائي���ة  العرو����ش 
طيل���ة اي���ام الث���ورة، وف���ق جدول 
�شيت���م االعالن عن���ه ب�ش���كل يومي 
بغية اع���الم املتظاهري���ن الراغبن 

مب�شاهدة االفالم.

م���الك عبد عل���ي – اح���د املخرجن 
ال�شينمائي���ن ال�شباب واحلا�شلن 
يق���ول  ع���دة  جوائ���ز  عل���ى  اي�ش���ا 
الث���ورة  "�شينم���ا  ان  ل�"امل���دى" 
املغ���رب  وق���ت  بع���د  �شتفتت���ح 

والعر����ش �شي�شم���ل فيلم���ا طوي���ال 
واآخر ق�شريا".

وا�ش���ار اىل ان "اله���دف اال�شا����ش 
من عر����ش اف���الم �شينمائية ب�شكل 
ه���و  التحري���ر  �شاح���ة  يف  يوم���ي 
الدامة الزخم وهو احتجاج اي�شا، 
فاجلمي���ع م�شمم عل���ى البقاء حلن 

حتقيق املطالب امل�شروعة".
"ال�شب���اب  ان  ا�ش���اف  عل���ي  عب���د 
ال�شينمائين اتفقوا فيما بينهم على 
ه���ذه الفك���رة وتطبيقه���ا، وبالفعل 
ا�شتح�ش���ان  املب���ادرة  ه���ذه  الق���ت 
اجلمي���ع وه���ذا ماب���ان وا�شحا من 

خالل اجلمهور احلا�شر".
�شعارات عدة رفعت يف اخليمة التي 
�شميت "�شينما الثورة" منها ف�شاد 
الف���ن اليختلف عن ف�شاد ال�شيا�شة، 
واي�ش���ا ماك���و وط���ن.. ماك���و فيلم 
و�شعار اآخر: �شينما الثورة .. ولو 

احنا عاي�شن ب�شينما.
املتظاهرون املرابط���ون يف �شاحة 
التحري���ر وج���دوا يف خيمة �شينما 
له���م،  ب�شيط���ة  ا�شرتاح���ة  الث���ورة 
فكثري منهم  كان جال�شا يف اخليمة 

وبدت ال�شعادة وا�شحة عليهم.
كان���ت  املحتج���ات  اح���دى  و�ش���ن 
تق���ول  الفيل���م  مل�شاه���دة  جال�ش���ة 
يف ت�شري���ح ل�"امل���دى"، ان "ه���ذه 
املب���ادرة عظيمة بكل م���ا يف الكلمة 
من معنى النها بالفعل داللة على ان 

االحتجاج العراقي لن ينتهي".
وا�شاف���ت ان "احل�ش���ور �شي���زداد 
يوما بعد يوم خليمة �شينما الثورة 
مبب���ادرات  الكث���ري  رح���ب  مثلم���ا 
الر�ش���م والتنظيف واع���ادة تاأهيل 
بع�ش املراف���ق القريبة م���ن �شاحة 
التحرير، فالهدف واحد وهو اعادة 

الوطن لنا".

�سينما الث�رة تفتح الأب�اب اأمام املتظاهرين قرب �ساحة التحرير

اأن�َت ل��ش�َت " ن�ي�رون " ..
و " ب�غ�داُد " ل�ي��ش�ْت " روم�ا " ..

ف�ه����ْل م�ن و�ش�ي�ل�ٍة اأخ�رى الإذاب�ِة ال�ج�ل�ي�ِد 
�ِد ف�ي ع�روِق�ك ال�ُم�َت��َج�مِّ
غ�ي�ر اإح�راِق ال�وط�ن ؟

ع�ل����ى  اأع��ش�ا�َش��ه�����ا  ت�ب�ن����ي  ال  ال�ط�ي����وُر 
�ش�واه�ِد ال�ق�ب�ور ..

ف�اْراأْف ب�ال�ب��ش�ت�ان ..
اإْن مل ت�ك�ن راأف�ًة ب�ال�ط�ي�ور

ف�راأف����ًة ب�ال�ح�ف�اِة ال�ب�اح�ث�ي����ن ع�ن ِظ�الٍل 
الأق�دام�ه�م ال�م��ش�ق�ق�ة

وب�ال�ج�ي����اع ال�ذي����ن اأت�َخ�ْم�َت�ه����م ب�خ�ب����ز 
ُوُع�وِدك !

***

 متابعة / املدى 

دخل���ت تظاه���رات مدين���ة النا�شري���ة 
يومه���ا ال����2٦ بعد ليلة �شه���دت تفجري 
ع���دد م���ن العب���وات النا�شف���ة،  فيم���ا 
اأطلقت ال�شلطات �شراح النا�شط امللقب 
“ح�شن الزعيم” اأحد اأ�شهر متظاهري 

ق�شاء الرفاعي �شمايل ذي قار.
وقال مرا�شلنا، اإن "املتظاهرين اأغلقوا 
االإح�ش���اء  دوائ���ر  الثالث���اء،  ام����ش  
ق���ار  ذي  نف���ط  و�شرك���ة  والتخطي���ط 
والكليات واملعهد التقني، فيما اأرجاأت 
جامعة ذي قار امتحانات الدور الثالث 

اإىل اإ�شعار اآخر".
املتظاهري���ن  "اآالف  اأن  واأ�ش���اف، 
احلبوب���ي  �شاح���ة  اإىل  تواف���دوا 
ورفع���وا  االعت�ش���ام،  يف  للم�شارك���ة 
الفت���ات تن���دد با�شته���داف النا�شط���ن 
طالب���وا  فيم���ا  ال�شوتي���ة،  بالعب���وات 
االأجه���زة االأمني���ة بالك�شف عن اجلناة 
واأخذ دورها بحفظ االأمن واال�شتقرار 

ومالحقة املفجرين".
"ث���الث عب���وات �شوتي���ة  وتاب���ع، اأن 

انفج���رت يف مناطق متفرقة من مدينة 
النا�شري���ة منت�شف لي���ل اأم�ش، حيث 
انفج���رت العبوة يف منطق���ة اال�شكان 
ال�شناعي اأمام منزل الكاتب امل�شرحي 
عل���ي عبد النبي الزي���دي دون ت�شجيل 
اأي���ة ا�شاب���ة، فيم���ا ا�شتهدف���ت العبوة 
الثاني���ة من���زل منت�ش���ب يف ال�شرط���ة 
املحلي���ة، واأ�شف���رت عن اإ�شاب���ة اإمراأة 
ذات  ويف  الف���داء،  ح���ي  يف  وطف���ل 
احلي انفجرت الثالثة م�شتهدفة منزل 
النا�ش���ط امل���دين و�ش���ام الذهبي �شهر 

للفنان ح�شن نعمة".
و�شه���د مبنى امل���راآب متع���دد الطوابق 
الرتك���ي”  “املطع���م  احلبوب���ي  ق���ي 
�شقوط متظاهر م���ن اأعلى املبنى، مما 
اأ�شفر عن اإ�شابت���ه ببع�ش الر�شو�ش 
والك�ش���ور، وو�شع���ه ال�شحي م�شتقر 

حاليًا، بح�شب م�شدر طبي.
من جهته ك�شف م�شدر اأمني ل�”نا�ش”، 
عن اطالق �شراح ح�شن الزعيم �شباح 
الي���وم بعد اجتماع لقائ���د ال�شرطة مع 
متظاه���ري ق�شاء الرفاعي م�شاء اأم�ش 

االثنن.

اأين اأجهزة االأمن لتالحق املفّجرين

حرب "العب�ات ال�س�تية" تت�ساعد يف ذي قار.. واإطالق 
�سراح "ح�سني الزعيم"

 متابعة املدى 

طالبت "املفو�شية العليا حلقوق االإن�شان يف 
العراق"،ام����ش  الثالثاء، اجلهات احلكومية 
باإيق���اف م�شل�ش���ل االختطاف���ات الت���ي طالت 
العدي���د من النا�شط���ن واالإعالمي���ن، داعية 
للك�ش���ف ع���ن اجله���ات املجهولة الت���ي تقوم 
به���ذه االأعمال. وقالت املفو�شية يف بيان لها 
ام����ش تلقت املدى ن�شخة منه، نطالب "القائد 
االأجه���زة  باإل���زام  امل�شلح���ة  للق���وات  الع���ام 
االأمنية يف وزارة الداخلي���ة وجهازي االأمن 
الوطن���ي واملخاب���رات واالأجه���زة املخت�ش���ة 
االأخ���رى باتخاذ االإج���راءات الالزمة الإيقاف 
م�شل�ش���ل االختط���اف ال���ذي ط���ال النا�شطن 
واالإعالمي���ن والكفاءات وع���دد من املحامن 
والك�ش���ف عن اجله���ات املجهول���ة التي تقوم 

بها حتديًا ل�شلطة الدولة والقانون".
و�ش���دد عل���ى اأن "تتحم���ل االأجه���زة االأمني���ة 
املعني���ة م�شوؤولياتها والقي���ام بواجباتها يف 
التح���ري والك�ش���ف ع���ن م�ش���ري املخطوفن 
واإط���الق �شراحهم ف���ورًا، واإحالة املتورطن 
الع���ادل كونه���م  لينال���وا جزاءه���م  للق�ش���اء 
ارتكب���وا انتهاكًا �شارخًا حلق���وق املواطنن 

يف االأمن واالأمان واحلق يف احلياة".

و�شجلت عمليات اختف���اء عدد من النا�شطن 
واالأ�شخا����ش يف االآون���ة االأخ���رية بالعراق، 
االأول  اأكتوبر/ت�شري���ن  من���ذ  ي�شه���د  ال���ذي 
املا�ش���ي، احتجاج���ات غري م�شبوق���ة تطالب 
برحي���ل احلكوم���ة، �شق���ط على اإثره���ا 335 
قتي���اًل و15 األ���ف جريح، وفق اأرق���ام ر�شمية 
ومدنية. وي�شهد العراق، منذ مطلع اأكتوبر/

ت�شري���ن االأول، احتجاج���ات غ���ري م�شبوق���ة 
تطال���ب برحي���ل حكومة ع���ادل عب���د املهدي، 
الت���ي تت���وىل ال�شلط���ة من���ذ اأك���ر م���ن عام، 
األ���ف  قتي���اًل و15  اإثره���ا 33٦  عل���ى  �شق���ط 
جري���ح، وفق اإح�شاء م�شتند اإىل اأرقام جلنة 
حقوق االإن�شان الرملانية، ومفو�شية حقوق 
االإن�ش���ان )ر�شمية تتبع الرمل���ان(، وم�شادر 

طبية وحقوقية.
بتح�ش���ن  البداي���ة  يف  املحتج���ون  وطال���ب 
اخلدم���ات وتاأم���ن فر����ش عم���ل وحمارب���ة 
رحي���ل  مطالبه���م  ت�شم���ل  اأن  قب���ل  الف�ش���اد، 
املتهم���ة  ال�شيا�شي���ة  والنخب���ة  احلكوم���ة 

بالف�شاد.
ويرف����ش عبد امله���دي اال�شتقال���ة، وي�شرتط 
اأن تتوافق الق���وى ال�شيا�شية اأواًل على بديل 
ل���ه، حمذرًا م���ن اأن عدم وج���ود بديل "�شل�ش 

و�شريع"، �شيرتك م�شري العراق للمجهول.

احلك�مة  الإن�سان" تطالب  "حق�ق 
العراقية ب��سع حد لعمليات 

اختطاف النا�سطني

اإىل َم�ْن 
ل ي�ع�نيه الأم�ر 
 يحيى ال�سماوي


