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 متابعة االحتجاج 

واأ�سافوا، اأن “ذلك اأ�سفر عن �سقوط �سحايا 
بني املتظاهرين من بينهم م�سابون بجروح 
خطرية”، م�سريين اإىل اأن “هجوم القوات 
�سد املتظاهرين وق���ع ب�سكل مفاجئ، حيث 
كان���ت فعالي���ات االحتج���اج جت���ري ب�سكل 
طبيع���ي دون اأي ت�سعي���د اأو تقدم نحو تلك 

القوات”.
م���ن جانبه ق���ال م�سدر طب���ي اإن “متظاهرًا 
على االأقل ُقتل، نتيجة حملة العنف اجلديدة 
�سد املحتجني قرب ج�سر ال�سنك”، مو�سحًا 
اأن “ما ال يقل عن ثمانية اأ�سخا�ص اأ�سيبوا، 

بجراح بع�سها خطرية جدًا”.
واأ�ساف امل�س���در، اأن “ال�سحايا نقلوا اإىل 
م�ست�سف���ى التحري���ر وم�ست�سفي���ات قريبة، 
عرب مركبات التك تك و�سيارات االإ�سعاف”. 
وا�ستم���ر تواف���د املتظاهرين عل���ى �ساحات 
االحتجاج يف العراق منذ ال�ساعات االأوىل 
ل�سباح اجلمع���ة، بينما حّذر �سيا�سيون من 
وجود قرار باإنهاء التظاهرات بو�سائل عدة 

من بينها احلّل الع�سكري.
و�سه���دت �ساح���ة التحري���ر و�س���ط بغ���داد، 
تظاه���رات مت خالله���ا رف���ع �س���ور املرج���ع 
الديني العراقي علي ال�سي�ستاين، مبنا�سبة 
متاثل���ه لل�سفاء بعد اإج���راء عملية جراحية، 
للح���راك  الداعم���ني  اأ�س���د  م���ن  ُيع���ّد  كون���ه 
االحتجاج���ي يف العراق منذ انطالقه مطلع 

اأكتوبر/ ت�سرين االأول املا�سي.
ورفع متظاهرو التحري���ر �سعارات راف�سة 
ملح���اوالت ت�سيي�ص �ساح���ات االحتجاج من 
قبل بع����ص االأط���راف، منددي���ن با�ستمرار 
عملي���ات القتل واجلرمي���ة والتهدي���د التي 

تطاول املتظاهرين ال�سلميني.
�سخ�سي���ة  باختي���ار  املطالب���ة  "وج���ّددوا 
عراقية كف���وءة قادرة على قي���ادة احلكومة 
اجلديدة حلني اإج���راء االنتخابات املبكرة، 
مو�سح���ني اأن اأحزاب ال�سلط���ة تراهن على 
املماطل���ة والت�سوي���ف لك�س���ب الوق���ت، من 

اأجل مترير مر�سحيها الفا�سدين.
وقال النا�سط، ريا�ص ع���الوي �سبتي، اأحد 
اأع�ساء جل���ان التن�سيق يف �ساحة التحرير 
"ا�ستم���رار  اإن  ل�"االحتج���اج"،  بغ���داد  يف 
تواف���د العراقي���ني عل���ى �ساح���ات التظاهر 
وتقدميه���م الطعام واالأغطية، والتعبري عن 
ثنائه���م وامتنانهم هو مبثابة منح تفوي�ص 

�سعبي عراقي للمتظاهرين".
واأ�س���اف "احلمد لل���ه اأن ال�ساحات مكتظة، 

وكل املح���اوالت حل���رف م�س���ار االنتفا�سة 
م���ن  اخل���وف  اأن  ورغ���م  بالف�س���ل،  ب���اءت 
تظاه���رات االأح���زاب والف�سائ���ل امل�سلح���ة 
اجلمع���ة املقبلة ال تزال قائم���ة من جهة اأنها 
حماول���ة ل�سرب ح���راك العراقيني احلاملني 
بوط���ن حمرتم وك���رمي للعي�ص في���ه، اإال اأن 
هن���اك اإ�س���رارًا عل���ى ك�سر ره���ان االأحزاب 
حي���ث  تظاهراتن���ا،  اإنه���اء  يف  وال�سلط���ة 
يعولون على الوقت وياأ�ص املتظاهرين من 

االإ�سالح، وكذلك القمع الوح�سي والتهديد 
والرتهيب الذي تقوم به دولة الظل".

وا�ستم���ّر االعت�س���ام يف �ساح���ة احلبوب���ي 
مبدين���ة النا�سرية مركز حمافظ���ة ذي قار، 
وعرّب املتظاهرون عن غ�سبهم من ا�ستمرار 
ملطالبه���م،  العراقي���ة  ال�سلط���ات  جتاه���ل 
واأبرزها حماكمة عاجل���ة لقتلة املتظاهرين 
يف ذي ق���ار وبقي���ة املحافظ���ات، موؤكدي���ن 
اأن تظاهراته���م ال ميك���ن اأن تنته���ي بالقمع 

والقتل والرتهيب.
يف غ�سون ذلك، رفع املتظاهرون يف �ساحة 
اعت�س���ام الب�سرة �س���ور ال�سحافيَّني اأحمد 
عب���د ال�سمد و�سفاء غ���ايل، مبنا�سبة مرور 
اأ�سب���وع عل���ى قتلهما من قب���ل جهة جمهولة 
قرب ال�ساح���ة، م�سريين اإىل وجود تق�سري 
كب���ري يف عم���ل املحاف���ظ اأ�سع���د العيداين، 
قت���ل واختط���اف  مل���ف  االأم���ن يف  وق���ادة 
املتظاهرين، ال���ذي تديره ملي�سيات متنفذة 

ومعروفة للجميع.
وعل���ى الرغم م���ن االإج���راءات االأمنية التي 
تفر�سه���ا ال�سرطة وق���وات مكافحة ال�سغب 
يف كربالء، خرج املحتجون بتظاهرات يف 
املدينة، بداأت بالتهنئة ب�سفاء ال�سي�ستاين، 
قب���ل اأن ترف���ع �سع���ارات تطال���ب مبحا�سبة 
منتهكي حق���وق االإن�س���ان يف املحافظة من 
م�سوؤول���ني وق���ادة اأمني���ني، باالإ�ساف���ة اإىل 
حكوم���ة  بت�سكي���ل  االإ�س���راع  اإىل  الدع���وة 

جدي���دة، �سريطة اأن تك���ون م�ستقلة، بعيدة 
عن �سطوة اأحزاب ال�سلطة.

وع���رّب ع�س���و مفو�سي���ة حق���وق االإن�س���ان 
العراقي���ة عل���ي البيات���ي، ع���ن خ�سيت���ه من 
كرب���الء،  يف  االأمني���ة  االأو�س���اع  تده���ور 
وانعكا�ص ه���ذا االأمر على اأمن املتظاهرين، 
اإىل  "توي���رت"،  عل���ى  تغري���دة  م�س���ريًا يف 
وانت�س���ار  املحافظ���ة،  يف  االأم���ن  تده���ور 
ع�ساب���ات اجلرمية واخلطف واالغتياالت، 
واملن���ازل  التجاري���ة  املح���الت  و�سرق���ة 
واالعتداء عليها، م�سيفًا "ال ميكن اأن تبقى 
االأجه���زة االأمني���ة متفرج���ة، وت�سّل���م حياة 

املدنيني لع�سابات اجلرمية".
فيم���ا  هّدد متظاهرو النج���ف، باللجوء اإىل 
الع�سي���ان امل���دين وتعطيل مراف���ق احلياة 
كافة، موؤكدين تاأييدهم ملهلة االأ�سبوع التي 

اأطلقها متظاهرو النا�سرية.
واأمه���ل بيان ل�ساحة اعت�سام النجف، تلقت 
االحتج���اج    ن�سخة منه، اأم����ص   “الربملان 
املهل���ة ذاتها من اأجل اإنهاء ت�سكيل احلكومة 
االنتقالي���ة بح�سب ما توافق���ت عليه جموع 

ال�سعب من �سفات وموا�سفات”.
و�سّدد املعت�سمون وفقًا للبيان على ” رف�ص 
التو�سي���ف واملماطل���ة يف حتقي���ق مطالبنا 
امل�سروع���ة، وع���دم اعرتافن���ا ب���اأي حكومة 

يراد منها تدوير نفايات اأحزاب الف�ساد”.
ويف ال�سي���اق، ح���ّذر نائب رئي����ص الوزراء 
ال�ساب���ق به���اء االأعرج���ي م���ن وج���ود قرار 
�سيا�س���ي يه���دف اإىل اإنه���اء االحتجاج���ات 
ال�سعبي���ة، م�س���ريًا يف مقابل���ة م���ع حمط���ة 
ف�سائي���ة عراقية اإىل وجود م���ن يريد اإنهاء 
التظاه���رات ب�ستى الطرق، مب���ا فيها احلّل 

الع�سكري.
ولف���ت اإىل اأن الثق���ة انعدم���ت ب���ني ال�سعب 
ت�سرف���ات  ب�سب���ب  ال�سيا�سي���ة،  والق���وى 
يتح���ول  الع���راق  جعل���ت  الت���ي  االأح���زاب 
اإىل �ساح���ة لت�سفي���ة احل�ساب���ات، مبينًا اأن 
اأغل���ب الكت���ل ال�سيا�سي���ة تفك���ر مبكا�سبه���ا 

وا�ستحقاقاتها، واأن قرارها غري عراقي

بغداد حمتجي  املوت" تداهم  "قنابل 

جمعة جديدة للتظاهرات يف �ساحات االحتجاج .. وحتذيرات من قرار �سيا�سي الإنهائها
 �س��حايا ب��ن املتظاهري��ن يف حمل��ة عن��ف جديدة قرب ج�س��ر ال�س��نك
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ما زال الغمو�ض يلف حادثة وفاة 
النا�سطة “هدى خ�سري” يف كربالء 

عقب اختفائها لدى خروجها من 
�ساحة االعت�سام، فيما اتهم املركز 

العراقي لتوثيق جرائم احلرب 
ف�سيلني م�سلحني ب� “اغتيالها”.
ونعى نا�سطون عراقيون،اأم�ض 
اجلمعة، عرب مواقع التوا�سل 

امل�سعفة ال�سابة هدى خ�سري )23 
عامًا( والتي �ساركت يف مظاهرات 

كربالء منذ ت�سرين االأول املا�سي.

وحظي���ت ه���دى خ�سري بلق���ب "عرو����ص كربالء" 
يف  الدائم���ة  امل�سارك���ة  عل���ى  حلر�سه���ا  نظ���رًا 
التظاه���رات التي جرت يف كرب���الء منذ انطالقها 

تق���دم  م���ا  كث���ريًا  اإذ  2019؛  االأول  ت�سري���ن  يف 
امل�ساع���دات العاجل���ة الفوري���ة للم�ساب���ني ج���راء 

اإطالق الر�سا�ص احلي من قبل قوات االأمن
وت�س���ري معلومات م�سادر اأمني���ة اإىل اأن النا�سطة 
تعر�س���ت اإىل ر�سا����ص م�سلح���ني جمهولني لدى 
مغادرتها �ساح���ة االعت�سام، و�سط مدينة كربالء، 

لكن م�سادر اأخرى حتدثت عن “حادثة انتحار”، 
فيم���ا تقول رواية ثالث���ة اإن ال�سابة توفيت نتيجة 

نوبة قلبية يف منزلها.
م���ن جانبه ق���ال النا�سط يف حمافظ���ة كربالء علي 
الركابي اإن “النا�سطة هدى اختفت بعد مغادرتها 
�ساح���ة االعت�س���ام من���ذ اأربعة اأيام، قب���ل اأن يعلن 

“البع����ص حت���دث  اأن  واأ�س���اف،  ع���ن وفاته���ا”. 
ع���ن انتحارها بع���د ذلك، لكن تل���ك املعلومات غري 
دقيق���ة بالنظ���ر اإىل مالب�سات اختفائه���ا وتوقيت 
احلادث���ة”، مو�سح���ًا اأن “م�سادر طبي���ة بينت اأن 
خ�سري قتلت بر�سا�ص اأطلق عليها من �سالح كامت 

لل�سوت”.

املعني���ة  الكربالئ���ي، اجله���ات  النا�س���ط  وطال���ب 
ب���� “التحقي���ق يف احلادث���ة وك�س���ف حقيقي���ة م���ا 

تعر�ست له النا�سطة”.
ب���دوره، قال عم���ر  فرح���ان مدير املرك���ز العراقي 
لتوثيق جرائم احلرب، اإن “املعلومات التي وردت 
اإىل املركز ت�سري اإىل اأن م�سلحني اغتالوا امل�سعفة 
هدى خ�سري ل���دى مغادرتها �ساح���ة االعت�سام”، 
مبين���ًا اأن “4 نا�سطني تعر�س���وا اإىل االغتيال يف 
العراق خ���الل االأ�سبوع املا�سي فق���ط”. واأ�ساف 
فرح���ان، اأن “عملي���ات االغتي���ال الت���ي متار�سه���ا 
جماع���ات م�سلحة حتول���ت اإىل جرائ���م منظمة”، 
ع���ادًا تل���ك العلمي���ات “جرائ���م دولي���ة وانتهاكات 

�سارخة حلقوق االإن�سان”.
واأك���د فرح���ان، اأن “املعلومات الت���ي ح�سل عليها 
املركز ت�سري اإىل اغتيال املمر�سة والنا�سطة هدى 
خ�سري لدى خروجها من �ساحة االعت�سام، و�سيتم 
الك�سف عن اأ�سماء منفذي العملية مبجرد التحقق 
منها”. من جانب اآخ���ر، حّذر فرحان، من اأ�ساليب 
جديدة ل� “ت�سفي���ة النا�سطني واملتظاهرين خالل 
الف���رتة املقبلة”، مو�سحًا اأن “تلك االأ�ساليب التي 
�ستتبعه���ا اجلماع���ات امل�سلح���ة تت�سم���ن عمليات 
ح���رق وده�ص وقت���ل بال�سم”. يف ال�سي���اق، قالت 

�سفح���ة “التقني���ة م���ن اأج���ل ال�س���الم”، املخت�سة 
يف تفني���د التدوين���ات املزيف���ة واملن�س���ورات غري 
املوثوقة، اإن “خرب اغتيال املمر�سة هدى خ�سري 
مزيف”. وا�ستندت ال�سفحة يف ذلك، اإىل “النعي 
الذي خطت���ه اأ�سرة النا�سطة عل���ى منزلها، والذي 
ا�ستخدم عبارة الراحلة ولي�ص ال�سهيدة”، موؤكدة 
التوا�سل “م���ع بع�ص من اأهايل حمافظة كربالء، 
قلبي���ة يف  بنوب���ة  توفي���ت  النا�سط���ة  اأن  وتب���ني 

منزلها”، على حد تعبري ال�سفحة.
يذكر اأنه رغم التحذيرات الدولية ال تزال عمليات 
وال�سحافي���ني  للنا�سط���ني  الغام�س���ة  الت�سفي���ة 
وغريه���م م�ستم���رة يف الع���راق، ال���ذي ي�سهد منذ 
االأول م���ن اأكتوب���ر موج���ة احتجاج���ات وا�سع���ة 
انطلقت من العا�سمة بغداد، لتت�سع اإىل حمافظات 
اجلن���وب، مطالب���ة ب�"اإ�سق���اط نظ���ام املحا�س�سة 
الفا�س���د. وتعّددت ح���وادث ت�سفية النا�سطني منذ 
انطالق التظاهرات يف الع���راق يف مطلع اأكتوبر 

املا�سي.
ومل تتمك���ن ال�سلط���ات املعني���ة م���ن القب����ص على 
املتورط���ني يف ح���وادث الت�سفي���ة الغام�سة على 
الرغ���م من اأن العدي���د من تلك االغتي���االت وثقتها 

كامريات مراقبة يف ال�سوارع.

غمو�ض يلف حادثة وفاة "هدى خ�سري".. ومركز "توثيق اجلرائم" يتهم ف�سيلن م�سلحن!

�س��قط �س��حايا من املتظاهرين،اأم���ض  اجلمعة، يف حملة عن��ف جديدة طالت املحتجني و�س��ط بغداد، بعد �س��اعات من 
�سدور تقرير دويل اتهم ال�سلطات العراقية بامل�سوؤولية عن �سل�سلة “جرائم” �سد املتظاهرين يف العا�سمة. وقال �سهود 
عيان اإن “قوات مكافحة ال�س��غب اأطلقت القنابل امل�سيلة للدموع والذخرية ب�سكل مبا�سر جتاه املتظاهرين، قرب ج�سر 

ال�سنك، م�ساء اأم�ض”.

حتذيرات من اأ�ساليب جديدة لت�سفية النا�سطني..
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يف  ذل���ك  عل���ى  ردًا  ال�س���در  وق���ال 
تدوين���ة ل���ه ي���وم اأم����ص االول اخلمي�ص  
“التظاهرتني: نوران من �سراج واحد.. 
يوق���دان من �سجرة االإ�س���الح املباركة.. 
لتف���يء اأغ�س���ان الزيت���ون العراقية على 
ال�سع���ب واأطياف���ه لتك���ون ككوكب دري 
ال �سرق���ي وال غرب���ي، يزي���ل عن���ا ظل���م 
االحتالل واأيدي الف�ساد وعتاة االرهاب 
ودع���اة العنف والظالم فننع���م باحلرية 
وال�سالم وال�سداقة مع اجلريان والعزة 

وال�سموخ اأمام ال�سعوب الكرام”.
واأ�ساف، “اأيها ال�سعب العراقي االأ�سيل 
وي���ا اأيها الث���وار ال�سجعان �س���د الف�ساد 
ا�ستم���روا ونح���ن معك���م ف���ال وط���ن مع 
االحتالل وال �سيادة مع الف�ساد وال اأمان 

مع االإرهاب وال حرية مع الت�سدد”.
وجاء يف التقرير : 

عل���ى الرغم من مرور ما يقارب املئة يوم 
عل���ى  ب���دء االحتجاج���ات ال�سعبي���ة يف 
العراق، ال تزال �ساحة التحرير الواقعة 
بالق���رب  بغ���داد  العا�سم���ة  و�س���ط  يف 
م���ن نهر الدجل���ة، القل���ب الناب����ص لهذه 
املظاه���رات الت���ي انطلق���ت يف ت�سري���ن 
االأول/ 2019. فران����ص24 جتول���ت يف 
ه���ذه ال�ساحة التي متتزج فيها ال�سيا�سة 
واالإب���داع والتجارة ف�س���ال عن اأ�سوات 
املو�سيق���ى املرتفع���ة ومنبه���ات مركبات 

توك”. “توك 
جدار اأمني كبري يقابلك عند نهاية �سارع 
ال�سع���دون املوؤدي اإىل �ساح���ة التحرير، 
و�سط العا�سمة بغداد. قوات االأمن تقوم 
بتفتي�ص احلقائ���ب وجيوب املتظاهرين 
ملنع ت�سلل اأي �سخ����ص م�سلح اإىل داخل 
ال�ساح���ة الت���ي تع���رف ازدحام���ًا كب���ريًا 
م���ن �سروق ال�سم����ص اإىل غروبها. ومنذ 
اأكرث م���ن �سهرين، حتولت هذه ال�ساحة، 
الت���ي كانت �سوقًا كبريًا يع���ج بالب�سائع 
ال�سينية واالإيراني���ة، اإىل تقاطع يلتقي 
في���ه املعت�سم���ون واملتظاه���رون الذي���ن 
جاءوا من بغداد ومن حمافظات عراقية 

اأخرى.
املنظر االأول يوحي باأنك يف بلدة �سغرية 
داخل مدينة اأخرى كب���رية ب�سبب العدد 
املذه���ل م���ن اخلي���م الت���ي مت ن�سبها من 
قبل املتظاهرين واالأعالم العراقية التي 
ترفرف يف ال�سماء، تعانق �سورا ل�سبان 
م���ن خمتلف االأعمار راحوا �سحية عنف 
قوات االأم���ن وم�سلحني جمهولني خالل 
املظاهرات احلا�سدة التي عرفها العراق 
الثاين/نوفم���رب  ت�سري���ن  �سه���ري  يف 

وكانون االأول/ يناير املا�سيني.
وعندما تق���وم بتجاوز احلاج���ز االأمني 
الرئي�ص بب�سع���ة اأمتار يقابلك يف االأفق 
مبن���ى كب���ري وعاٍل غ���ري مكتم���ل البنيان 
يدعى مببن���ى “املطعم الرتك���ي”، كونه 
كان يحت�س���ن يف طابق���ه االأخري مطعمًا 
حم���الت  اإىل  اإ�ساف���ة  �سه���ريًا،  تركي���ًا 
جتاري���ة عدي���دة قبل اأن يدم���ره اجلي�ص 
االأمريك���ي بغ���ارة جوي���ة خ���الل ح���رب 

اخلليج يف 2003.
حتولت هذه البناية املهجورة اإىل نقطة 
التق���اء الفنانني واملتظاهري���ن وال�سبان 
املعت�سم���ني. جدرانها املزين���ة بلوحات 
فني���ة ور�سوم���ات ذات مغ���زى �سيا�س���ي 
الث���ورة  ق�س����ص  ت���روي  واجتماع���ي 
�سع���ارات  بع����ص  وتلخ����ص  العراقي���ة 
املحتج���ني وطموحاته���م، منه���ا �سع���ار: 
“الع���راق يجمعنا واالأحزاب ال�سيا�سية 

تفرقنا”…
فيما تظه���ر ر�سوم اأخرى وجوه ن�سائية 
مث���ل فطومة عانني من عنف قوات االأمن 
وامللي�سي���ات، اإذ قتل البع�ص منهن خالل 
العدي���د  يف  اندلع���ت  الت���ي  املظاه���رات 
م���ن املحافظ���ات العراقي���ة، كم���ا ي�سرح 

لفران����ص24 غ���زوان اآل ع���زارة، �س���اب 
عراق���ي من مدين���ة النا�سري���ة التي تقع 
عل���ى بعد ح���وايل 350 كيلومرت جنوب 

�سرق بغداد.
غزوان اآل عزارة هو الذي ي�سرف ب�سكل 
غري ر�سم���ي على ه���ذا املبن���ى املهجور، 
حي���ث ق���ام رفق���ة اأ�سدقائ���ه ورفقائه يف 
“الن�سال”، كما ي�سفهم، بتنظيف بع�ص 
اأج���زاء املبن���ى وتزويد طابق���ه االأر�سي 
�سم���اه  م���ا  اإىل  ليحول���ه  بالكهرب���اء، 
بداخل���ه  الث���وار” ينظم���ون  ب�”خن���دق 
لق���اءات واجتماعات “تقني���ة” وحلقات 
�سيا�سي���ة به���دف تنظي���م االحتجاج���ات 
واإعط���اء زخم جدي���د للث���ورة العراقية، 

ح�سب تعبريه.

مقربة رمزية تخليدا للذين 
قتلوا خالل املظاهرات 

ال�سعبية
كما ق���ام هذا ال�ساب، ال���ذي يرتدي قبعة 
�س���وداء تخفي اجلزء االأعلى من الوجه، 
بت�سيي���د مقربة رمزية ون�س���ب تذكاري 
ومتث���ال للحري���ة يف احلديق���ة املتاخمة 
للمبن���ى. اله���دف م���ن هذه اخلط���وة هو 
العراقية  “�سه���داء” الثورة  دم  “تخليد 
ال���ذي و�س���ل عدده���م اإىل ح���وايل 600 
قتيل، ح�سب ما قاله هذا ال�ساب العراقي 

لفران�ص24.
ووا�س���ل قائ���اًل: “هذه املق���ربة الرمزية 
حقق���ت هدفني اأ�سا�سيني، اأولهما الق�ساء 
على الطائفي���ة كون اأن االأ�سماء املكتوبة 
عل���ى القب���ور متث���ل �سن���ة و�سيع���ة على 
ح���د �س���واء. ثاني���ًا دم ال�سه���داء انت�سر 
ال���ذي  والفا�س���د  الظ���امل  �س���وت  عل���ى 
يع���د طاغوت الع�س���ر )يق�س���د االأحزاب 
الذي���ن  الكب���ار  امل�سوؤول���ني  وبع����ص 
ي�سكن���ون يف املنطقة اخل�س���راء(. نحن 
خرجنا لتغيري النظ���ام باأكمله وحماربة 
الف�س���اد واملف�سدي���ن. لق���د حققن���ا بع�ص 
االأه���داف ونتمن���ى اأن نحقق يف القريب 
العاج���ل جمي���ع املطال���ب ال���ذي خرجنا 
م���ن اأجلها جميع���ًا. كلن���ا جمتمعون هنا 
االأنب���ار  م���ن  ك�سب���ان  “اخلن���دق”  يف 

والنا�سرية وبغ���داد وتكريت والب�سرة 
نريد  ولنقول  واحدًا  �سيئ���ًا  … لنطلب 
وطن���ًا”. وم���ن “خن���دق االأبطال” حتت 
مبنى املطعم الرتك���ي، اجتهنا اإىل خيمة 
“العراق اجلديد” لنلتقي بعبا�ص عودة 
ح�سن وهو معت�س���م يف �ساحة التحرير 
من���ذ 25 ت�سري���ن االأول/ اأكتوبر 2019 
لغاي���ة يومنا هذا. امل�ساف���ة لي�ست بعيدة 
ومك���ربات ال�س���وت تب���ث اأغ���اين دينية 
واأخ���رى وطني���ة كله���ا ت�سي���د بالث���ورة 
العراقي���ة، وتدعو ال�سع���ب العراقي اإىل 
الثبات ومواكب���ة التحدي���ات ال�سيا�سية 

التي تلوح يف االأفق.
عبا����ص ع���ودة ح�س���ن )40 عام���ًا( يعمل 
رفق���ة  كان  الع���دل  وزارة  يف  كموظ���ف 
داخ���ل  ال�سغ���رية  وابنت���ه  اأ�سدقائ���ه 
اخليمة. وق���ال لفران�ص24 “اأنا معت�سم 
هن���ا لكرثة الف�س���اد يف الدول���ة العراقية 
ظاه���رة.  اإىل  حت���ول  اأن���ه  درج���ة  اإىل 
هذا �س���يء �سي���ئ بالن�سب���ة لن���ا. النا�ص 
تتق���دم اإىل االأم���ام ونح���ن نتق���دم فق���ط 
يف الف�س���اد. مل نخ���رج اإىل ال�س���ارع �سد 
الدولة، الأننا نحن ج���زء من هذه الدولة 
الت���ي  الفا�س���دة  احلكوم���ات  �س���د  ب���ل 

توال���ت من���ذ الع���ام 2003 لغاي���ة 2019 
دون ا�ستثن���اء”. عبا����ص ع���ودة ح�س���ن: 
م�سدرها  العراق  وم�س���اكل  “االإ�ساءات 

كلها دول اجلوار”
يقطن عبا�ص عودة ح�سن يف حي �سعبي 
ببغداد. وه���و اأب لثمانية اأطفال. يزاول 
عمله خ���الل �ساعات الدوام ويعت�سم يف 
الظهرية والليل ب�ساحة التحرير وخالل 
اأي���ام الراحة. لكنه يعتق���د باأنه �سيف�سل 
بنف����ص  ا�ستم���ر  ح���ال  يف  العم���ل  م���ن 
الوت���رية، ورغ���م ذلك فهو ق���رر موا�سلة 
اأه���داف  حتقي���ق  غاي���ة  اإىل  االعت�س���ام 

الثورة، ح�سب تعبريه.
وقال لفران�ص24 اإن “العراق و�سل اإىل 
ه���ذه الو�سع امل���زري رغم م���ا ميلكه من 
ث���روات باطني���ة ومثقف���ني ب�سبب كرثة 
الوالءات اخلارجية. هناك نا�ص موالني 
الأم���ريكا واآخري���ن واأخري���ن لل�سعودية 
وحتى لرتكيا. لكن ه���ذا خطاأ الأن جهود 
اأبن���اء الع���راق ي�ستفي���د منه���ا اخل���ارج. 
حتى ثم���رات البلد ال تبق���ى داخل البلد، 
والدلي���ل على ذلك اأن جمي���ع احلكومات 
قيم���ة  عل���ى  حتاف���ظ  مل  تعاقب���ت  الت���ي 
الدين���ار العراق���ي بقدر م���ا حافظت على 

قيمة الدوالر لك���ي يهربون اأموااًل طائلة 
اإىل اخلارج بهذه العملة”.

مل  “العراقي���ني  اإن  لفران����ص24  وق���ال 
ينتف�س���وا بدواف���ع قومي���ة اأو طائفي���ة، 
والدلي���ل اأن الذين خرج���وا اإىل ال�سارع 
للتظاه���ر ه���م يف غالبيته���م م���ن مناطق 
الو�سط واجلنوب التي يقطنها ال�سيعة”، 
مو�سح���ًا اأن اأ�سب���اب االنتفا�س���ة عديدة 
من بينها “الفقر والف�ساد امل�ست�سري يف 
املوؤ�س�س���ات العراقية وع���دم االإح�سا�ص 

بالوطنية”.
يق�س���ي  ال  بالث���ورة،  التزام���ه  ولك���رثة 
عبا����ص ع���ودة ح�س���ن اأوقاتًا كث���رية مع 
زوجت���ه واأوالده الثماني���ة. فه���و يغادر 
املنزل يف ال�سب���اح الباكر وال يعود اإليه 
اإال يف �ساع���ات متاأخ���رة م���ن اللي���ل، م���ا 
جعله ال يتاب���ع درا�سة اأوالده. ويرى اأن 
م�ستقب���ل العراق من���وط باأ�سياء عديدة، 
اأبرزه���ا ت���رك ال���والءات للخ���ارج الت���ي 
تعطي اخلطوة االأوىل لبناء عراق جديد 
وم�ستق���ل، معت���ربا اأن “جيلن���ا هو جيل 
احل���روب وامل�ساكل التي ب���داأت مع دول 

اجلوار منذ 1980.
ويعتقد عبا����ص عودة ح�س���ن اأن الثورة 

رغ���م  بنتائجه���ا  �ستاأت���ي  العراقي���ة 
ال�سعوب���ات الت���ي تواجهها، لك���ن بداأت 
ه���ذه النتائ���ج تظه���ر، كم���ا ي���رى، ومن 
بينها ا�ستقالة حكوم���ة عادل عبد املهدي 
ب�س���كل  االنتخاب���ي  القان���ون  وتغي���ري 
جذري، فيما بقي فقط اختيار “�سخ�سية 
اأقل �سرا” لتعيينها رئي�سًا للحكومة، الأن 
ه���ذا “املن�سب ح�سا�ص ومهم �سيا�سيًا”، 

ح�سب هذا املعت�سم.
زينب عب���د داوود القي�سي “الوطن اأهم 

من املنزل بالن�سبة يل”
اللي���ل ب���داأ ي�س���دل �ست���اره عل���ى �ساح���ة 
التحرير الت���ي اأ�سبحت مكتظة بال�سبان 
والطلب���ة. اأ�س���وات املو�سيق���ى تتع���اىل 
من كل االأماك���ن والطوابري تت�سكل اأمام 
العديد من اخليم التي توزع جمانًا فطائر 
عراقية و�سحون من االأرز وكوؤو�ص من 
ال�ساي العراقي. ولي�ص بعيدًا عن مدخل 
ال�ساح���ة ح���الق يق���دم خدمات���ه جمان���ا 
للمعت�سم���ني بينم���ا تنظ���م هن���ا وهن���اك 
حما�س���رات �سيا�سي���ة واجتماعي���ة لفهم 
مغ���زى الثورة العراقية وكيف مواكبتها 

لغاية حتقيق املطالب.
اأم���ا زين���ب عب���د داوود القي�س���ي، فه���ي 
ال ت���ربح امل���كان، وتعم���ل كمتطوع���ة يف 
االإ�سعاف���ات االأولية منذ ب���دء االنتفا�سة 
ت�سري���ن   25 يف  تق���ول  كم���ا  العراقي���ة 
االأول/ اأكتوب���ر 2019 املا�س���ي. وقالت 
خ���الل  كث���ريًا  تعر�سن���ا  لفران����ص24 
االإ�سعاف���ات اإىل هجم���ات عديدة من قبل 
قوات االأم���ن وللر�سا�ص احل���ي والغاز 
امل�سي���ل للدم���وع والقناب���ل ال�سوتي���ة. 
تعر�س���ت عل���ى م�ستوى ج�س���ر االأحرار 
اإىل اإطالق نار واأ�سبت يف بر�سا�ستني. 
اأجري���ت ب�سببه���ا عملي���ة جراحي���ة و ال 

تزاالن يف فخدي”.
ولعب���ت زين���ب وفري���ق االإ�سع���اف الذي 
يعم���ل معها دورًا هام���ًا يف احلفاظ على 
حي���اة املتظاهري���ن قب���ل ظه���ور املف���ارز 
الطبي���ة. “كن���ا نعال���ج الذي���ن تعر�سوا 
اإىل الغ���از امل�سي���ل بالدم���وع مب�س���روب 
“البب�سي” واخلمرية املمزوجني باملاء. 
لك���ن بع���د اأن و�سلتن���ا م�ساع���دات مالية 

فتحن���ا عي���ادة طبي���ة متنقل���ة وزودناها 
باأجهزة طبية مثل جهاز التنف�ص واأدوية 
اأخ���رى وبا�سرن���ا يف تق���دمي االإ�سعافات 

الطبية االأولية”.
ورغ���م االأخط���ار االأمنية الت���ي تواجهها 
وزارة  يف  تعم���ل  الت���ي  ال�ساب���ة  ه���ذه 
اأنه���ا  اإال  العراقي���ة،  التكنولوجي���ا 
م�س���رة يف موا�سلة تق���دمي االإ�سعافات 
للم�ساب���ني رغ���م رف����ص عائلته���ا الت���ي 
تخ�سى عل���ى حياتها. ” الوط���ن اأهم من 
املن���زل بالن�سبة يل. اأريد قب���ل كل �سيء 
ا�ستقرار الوطن الأن به �سي�ستقر املنزل. 
اأريد وطن. والدت���ي عادتني خا�سة بعد 
اأن اأ�سبت بالر�سا�ص ورف�ست احلديث 
مع���ي، لك���ن مل اأغ���ري موقف���ي وال زل���ت 
�سامدة ومتواج���دة يف مكان االعت�سام 
لكي ال تذه���ب اأرواح ال�سهداء هدرًا ودم 
اأ�سبح���وا  الذي���ن  واملعاق���ني  امل�ساب���ني 

باالآالف ب�سبب هذه الثورة”.
ويف خيم���ة طالبي���ة خ�س�س���ت ج���دارًا 
ال�سن���ة  مبنا�سب���ة  االأمني���ات  لكتاب���ة 
اجلديدة، التقينا مبرمي نائل )18 عامًا( 
ببغ���داد  اإع���دادي  ال�ساد����ص  يف  طالب���ة 
ومعت�سم���ة من���ذ ال�ساع���ات االأوىل م���ن 
بداي���ة االنتفا�س���ة العراقي���ة. بالن�سب���ة 
له���ذه ال�سابة التي غط���ت �سعرها بالعلم 
العراقي، فالتواجد يف �ساحة االعت�سام 
بالتحري���ر ه���و اأب�س���ط �س���يء ميك���ن اأن 
اأج���ل  م���ن  عراق���ي  مواط���ن  كل  يقدم���ه 

م�ستقبل اأح�سن.
وقالت لفران�ص24 هل يعقل ل�سخ�ص اأن 
يطل���ب وطن���ا يف 2020. ه���ذا مل يحدث 
يف اأي���ة دول���ة اأخ���رى يف الع���امل. كي���ف 
ميك���ن اأن اأ�س���رب بالر�سا����ص وبالغ���از 
امل�سيل للدموع مبجرد اأنني رفعت العلم 
العراقي واأ�سرخ لبيك يا عراق. هل هذه 
جرمية؟ ال هذا مطلب �سرعي واإن�ساين. 
يف دول اأخ���رى اإذا تع���دى جن���دي عل���ى 
مواط���ن، ف�سي�سج���ن ويعاق���ب م���ن قبل 
الق�ساء بينما نحن هنا يف العراق منوت 
وال اأحد ي�سمع بن���ا”. ووا�سلت بغ�سب 
جديد و�س���وت مرتفع: “احلكومة ترانا 
كرباميل نفط ولي�ص كب�سر. مبعنى اأنها 
ترى العراق كمكان الأخذ النفط فقط وال 

تويل اأهمية للحيوان وال لالإن�سان”.
واأ�سادت مرمي بال���دور “العظيم” الذي 
ق���ام به الطلب���ة الذين هج���روا مدار�سهم 
وجامعاته���م من���ذ ثالث���ة اأ�سه���ر م�ساندة 
للث���ورة. وتتمنى الن�س���ر لكل العراقيني 
من الطالب الب�سيط اإىل املوظف االإداري 

الذي رمبا مل ي�سارك يف الثورة.

اأفكار” “خمترب 
�ساحة التحري���ر يف بغداد ال تنام. وهي 
مبثاب���ة خمترب الأف���كار جدي���دة وفر�سة 
�سانح���ة لالأحزاب، خا�س���ة الدينية منها 
الإع���ادة تلمي���ع �سورتها الت���ي تدهورت 
كث���ريًا لدى ال�سب���اب ال���ذي يراها كجزء 

من االأزمة التي تع�سف بالعراق.
وبعد مرور ثالثة اأ�سهر على الثورة، يرى 
املعت�سم���ون اأن ثورتهم مل حتقق الكثري 
لغاي���ة االآن. اأكرث من ذلك فهم يتقا�سمون 
قناعة باأن حكومة االأحزاب الفا�سدة كما 
ي�سمونها متاطل يف اال�ستجابة ملطالبهم 

.“ “امل�سروعة 
بتوزي���ع  املعت�سم���ون  ق���ام  ذل���ك،  واإىل 
من�س���ورات موقع���ة با�سم “ث���وار �ساحة 
االعت�سام ” دعوا فيها اإىل تنفيذ مطالب 
املحتج���ني )حماكم���ة قتل���ة املتظاهري���ن 
وطن���ي…(  اإنق���اذ  حكوم���ة  وت�سكي���ل 
“ال�سلمي”  واإال �سيوا�سل���ون الت�سعيد 
بغ���داد  يف  الط���رق  “غل���ق  يف  املتمث���ل 
والوزارات والدوائ���ر احلكومية” فيما 
والداخلي���ة  الدف���اع  وزارت���ي  طالب���وا 
بالوقوف بجانبه���م “ال�سرتجاع عراقنا 

العزيز”
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تقرير ير�سد �ساحة التحرير يف مئة يوم: ما زالت قلب االحتجاجات الناب�ض
املعت�سمون: الوطن اأهم من املنزل بالن�سبة لنا 

ر�س��د تقرير، اأعدته حمطة “فران�ض 24” الفرن�س��ية اإىل اأن �س��احة التحرير ما تزال “القلب الناب�ض” لالحتجاجات على الرغم من كل ما جرى. ياأتي ذلك 
قبل اأيام من موعد التظاهرة التي دعا اإليها زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، �سد الوجود الع�سكري االأمريكي، والتي اأيدها قادة الف�سائل امل�سلحة، و�سط 
خماوف من حدوث احتكاكات اأو اأعمال عنف. واختيار ال�س��در �س��احات االحتجاج يف بغداد واملحافظات موقعًا للتظاهرة اجلديدة، على الرغم من مطالبات 

�سدرت عن نا�سطني ت�سري اإىل اأهمية اإبعاد التظاهرة القادمة عن �ساحة االعت�سام.

�س����احة التحري����ر يف بغ����داد ل تنام. وهي مبثاب����ة خمترب لأفكار 
جدي����دة وفر�سة �سانحة للأحزاب، خا�س����ة الدينية منها لإعادة 
تلميع �س����ورتها التي تدهورت كثريًا لدى ال�س����باب الذي يراها 

كجزء من الأزمة التي تع�سف بالعراق.
وبع����د م����رور ثلث����ة اأ�س����هر على الث����ورة، ي����رى املعت�س����مون اأن 
ثورتهم مل حتقق الكثري لغاية الآن. اأكرث من ذلك فهم يتقا�سمون 
قناعة باأن حكومة الأحزاب الفا�س����دة كما ي�س����مونها متاطل يف 

ال�ستجابة ملطالبهم “امل�سروعة “.
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  د. فار�ض كمال نظمي

مالي���ني من عام���ة العراقيني م���ن اأدي���ان ومذاهب وتوجه���ات فكرية 
متنوع���ة مل يقراأوا �سطرًا واح���دًا من اأي ن�ص فقهي �سادر عن ال�سيد 
ال�سي�ستاين، ومع ذلك يجتمعون على تقدي�سه اأو متجيده اأو يف اأقل 

االأحوال النظر اليه بتوقري واعتبار. ملاذا..؟!
دون اخلو����ص يف حتليالت �سيا�سية اأو ديني���ة اأو اأيديولوجية بهذا 
ال�س���اأن، ودون التطرق لكيفية ا�ستثمار االأحزاب ال�سيعية ال�سيا�سية 
لرمزية ال�سي�ستاين حد الت�سويق الرخي�ص، اأقول اإن هذا الرجل)غري 
العراق���ي يف اأ�سول���ه الوالدي���ة( بات ميث���ل �سرورة نف�سي���ة عراقية 
ملجتم���ع قلق ومنفعل ومتاأزم يبحث عن منقذ اأو حكيم اأو رمبا "اأب" 
يج���د فيه ق���درة عقلية م�ستق���رة يف كل الظروف عل���ى اإطالق خطاب 
عقالين منحوت ب���اأدق الكلمات، منبثق من ج���ذر االأحداث ودون اأن 

يبدو اأنه ي�سعى لقطف ثمارها.
ل���ن اناق����ص االآن �سيكولوجيا عق���دة "االأب" ببعده���ا االنرثبولوجي 
واالأ�ساط���ريي يف حياة االأف���راد واملجتمعات املقه���ورة، ولن اأناق�ص 
البع���د الديني ال�سيا�س���ي لوظيفة املرجع االأعل���ى لل�سيعة يف العامل، 
لكنن���ي اأود التذكري اأن مر�ص هذا الرجل اجلليل اليوم )ورمبا غيابه 
املوؤ�س���ف يف مرحل���ة قادم���ة( ي�سكل حلظ���ة عميقة للح���زن وللقنوط 
له���وؤالء املاليني ال���ذي مل ينتقلوا بعد من فكرة الف���رد-االأب اإىل فكرة 

الدولة-االأب..
ال�سي���د ال�سي�ست���اين امتل���ك �سح���ر التاأث���ري ال�سام���ل يف اجلم���وع، 

بعاملني:
- اأواًل: رغب���ة النا����ص املو�سوعي���ة ب�سي�ست���اين ما، لك���ي "مينحهم" 

االأمان يف عامل م�سطرب وغري قابل للتوقع والتحكم، ..
وثاني���ًا: قدرت���ه الذاتي���ة )اأي ال�سي�ستاين( على �س���ق طريق و�سطية 
كلم���ا علت �سو�ساء التطّرف وال�سعبوية والتدلي�ص ال�سيا�سي املهني 

للنا�ص والوطن..
ه���ي لي�ست حلظ���ة لتمجيده اأب���دًا، ولكنه���ا حلظة لتمن���ي ال�سفاء له، 
والإن�س���اف وظيفت���ه النف�سي���ة يف توجيه احل�س���ود املت�سارعة نحو 

م�سارات اأقل عنفًا وتطرفًا، واأكرث قربًا من ال�سالح العام.
اأنا واحد من نقاد مواقف ال�سيد ال�سي�ستاين يف ال�سنوات التاأ�سي�سية 
االأوىل بع���د التغي���ري يف 2003، اإال اأن ذلك ال مينع اأبدًا من القول اإن 
ه���ذا الفقي���ه اأ�سهم بق���وة )باملح�سلة( يف من���ح التدّي���ن )اأو الت�سيع( 
�سفة القيمة االأخالقية املدنية دون احلاجة اإىل التب�سري بدولة دينية 

تتغول على االأوطان اأو متحو حقوق االفراد يف االإميان من عدمه.
وه���و يف كل ذل���ك، اأ�سه���م يف اأن�سن���ة الدين، وجعل م���ن الفقيه فاعاًل 
اجتماعي���ًا و�سيا�سيًا ب�سري���ًا دون اأن ي�سطر اأن يك���ون نائبًا لله على 

االأر�ص..

ال�سي�ستاني: القيمة النف�سية الكبرى..!
 ذي قار / ح�سني العامل

ما اإْن حّدد متظاهرو النا�سرية 
يوم االثنني ) 13 كانون 

الثاين 2020 (  مهلتهم للطبقة 
ال�سيا�سية ورئي�ض اجلمهورية 

والربملان  لتنفيذ مطالب 
املتظاهرين املتمثلة بت�سمية 
رئي�ض وزراء وفق املوا�سفات 

التي طرحها املتظاهرون 
وحما�سبة قتلة املتظاهرين 

وتقدميهم للمحاكمة خالل 
مدة اأ�سبوع ، حتى التحق 

املحتجون يف �ساحات التظاهر 
بالعا�سمة بغداد وحمافظات 

وا�سط، وكربالء، والنجف 
، وال�سماوة ، ومي�سان ، 

والديوانية، والب�سرة، 
وغريها من املحافظات 

املنتف�سة مبحافظة ذي قار 
واأعلنوا تبنيهم للمهلة التي 

تنتهي يف االحد 19 كانون 
الثاين من ال�سهر اجلاري.

املحافظ����ات  يف  املتظاه����رون  ع����رب  وق����د 
املذك����ورة ع����ن التزامهم باملهل����ة ومطالبها 
اأهازي����ج  يف  ذل����ك  وج�س����دوا  امل�سروع����ة 
وهتاف����ات رّددتها ح�س����ود املتظاهرين يف 
جمي����ع ميادي����ن التظاه����رات حي����ث رف����ع 
متظاه����رو �ساح����ة التحري����ر يف العا�سمة 
بغ����داد ي����وم االربعاء ) 15 كان����ون الثاين 
2020  ( �سع����ار  ) مهلة النا�سرية ا�سبوع 

واحنا ويه اأهل النا�سرية(.
فيم����ا ردد متظاه����رو الب�س����رة عقب اإعالن 

املهلة:
ْيح ب�سوت للنا�سرية من الب�سرة َن�سِ

نف�ص املهلة وخي�سمعون وحدة الق�سية
ذول احن����ا م����ا عفناك����م،  نف�����ص الق�سي����ة 

وياكم
انا الب�سرة ام االأحرار حرة واأبية

وكذل����ك هت����ف متظاه����رو الب�س����رة )عدي 
الب�سرة وي����اج بيوم العطوه تخل�ص( يف 

تاأكيد لتبنيهم مهلة النا�سرية.
ي����وم  ال�سط����رة  متظاه����رو  رّدد  ح����ني  يف 
الثالث����اء 14 كانون الث����اين 2020 لتاأكيد 

مهلة مدينتهم االأم النا�سرية:
هاي اآخر كلمة عند النا�سرية
�سبعة اأيام وبعدهن هاي هي

القات����ل حتكم����ه املحاك����م ، م����ا ت�سيع����ون 
اجلرائم

زمل عدنه وما ت�ساوم عالق�سية
هذه ب�ص ا�سبوع ويخل�ص ح�چ�ينه

املر�سح الردناه مو منكم يجينه
رايدين����ه ي�س����ري وا�س����ح مو م����ن اأحزاب 

امل�سالح
وكل �سروط االنتخاب الرايدينها

فيما رّدد متظاهرو حمافظة ال�سماوة يوم 
الثالث����اء ) 14 كانون الثاين 2020 ( لدعم 

وتبني مهلة النا�سرية :
ذي قار االأبية ، تخ�ساأ ال�سر�سرية
ذوله رفعة الرا�ص ذوله النا�سرية

هووووو ، هوووووو ، هوووووه 
ال�سم����اوه اح����زام �سه����رج ، كلن����ه من����وت 

حدرج

ذوله اأوالد �سعالن ، اأ�سحاب الق�سية
هووووو ، هوووووو ، هوووووه 

ذي قار االأبيه ، تخ�ساأ ال�سر�سرية
ذوله رفعة الرا�ص ذوله النا�سرية

وهتف متظاهرو كربالء يف يوم االربعاء 
) 15 كان����ون الث����اين 2020 ( لتاأييد مهلة 

النا�سرية وتبنيها :
يعراق بهمة اأوالدك من�سورة الثورة

اأ�سبوع انطيناكم مهله خل عدكم فكرة
حذرناكم وانذرناكم هاي اآخر مرة

مطالبنه اناكدها ماكو مهرب من عدها
يعراق بهمة اأوالدك من�سورة الثورة

باب����ل  حمافظ����ة  متظاه����رو  اأعل����ن  فيم����ا 
ي����وم الثالث����اء 14 كان����ون الث����اين 2020  

ان�سمامه����م اإىل مهل����ة النا�سري����ة يف بيان 
تل����وه يف �ساح����ة االعت�س����ام ، كم����ا رددوا 
وهم يقطعون طريق املرور ال�سريع يوم ) 

اخلمي�ص 16 كانون الثاين 2020 (:
) فوت����ي بزودج يا ذي ق����ار ، احلله احزام 

بظهرج (، وذلك  تاأييدًا ملهلة النا�سرية.
وبدوره����م ج����ّدد متظاه����رو حمافظ����ة ذي 
ق����ار مت�سكهم باملهل����ة املعلن����ة واإ�سرارهم 
عل����ى الت����زام الطبق����ة ال�سيا�سي����ة ورئي�ص 
اجلمهوري����ة والربملان مبوعده����ا ورّددوا 
يف �ساح����ة احلبوب����ي يوم االربع����اء ) 15 

كانون الثاين 2020 ( :
)نح����رك حت����ه اخل�س����راء ل����و طبين����ه( و ) 
املاو املا يت�ك�ابل هد عليه ذي قار ( لتحدي 
ال�سلط����ة وحتذيرها من مغبة جتاهل مهلة 
اال�سب����وع . وكان املتظاهرون امل�ساركون 
يف قطع طريق املرور ال�سريع الرابط بني 
النا�سرية وبغداد يوم االثنني ) 13 كانون 
الثاين 2020 ( ق����د رّددوا عند اإعالن مهلة 
اال�سبوع ) جيت اليوم انطيك انذار ا�سمع 
ذي ق����ار ا�س�ك�ال����ت ( ، يف اإ�س����ارة اىل قطع 
الطريق ملدة �ساعتني يف انذار اأويل يتبعه 
قط����ع الطري����ق ب�س����ورة نهائية بع����د مدة 
اأ�سب����وع  يف ح����ال مل ت�ستجي����ب احلكومة 

ملطالب املتظاهرين.
كم����ا رددوا ) م����ا يعربونه احن����ه اأول خط 
( يف اإ�س����ارة اىل التح����دي والثبات وعدم 
التخل����ي واالن�سحاب من ميدان االعت�سام 
عل����ى طري����ق امل����رور ال�سريع عن����د انتهاء 
املهل����ة. ومن املق����رر اأن تتخ����ذ املحافظات 
املنتف�س����ة خط����وات ت�سعيدي����ة يف ح����ال 
ع����دم اال�ستجاب����ة ملطالبهم �سم����ن ال�سقف 
الزمن����ي للمهل����ة التي تنتهي ي����وم االحد ) 
19 كان����ون الثاين 2020 (  تتمثل ، بقطع 
الط����رق الرئي�سة الرابطة ب����ني حمافظات 
الو�س����ط واجلنوب لعرقلة نق����ل املنتجات 
النفطي����ة وو�س����ول الب�سائ����ع م����ن مين����اء 
الب�س����رة اإىل و�سط و�سمايل البالد، ف�ساًل 
عن اإع����ادة غل����ق الدوائ����ر احلكومية التي 
اأعلن عن اإع����ادة افتتاحها، وتنظيم وقفات 
احتجاجي����ة اأم����ام منازل اأع�س����اء جمال�ص 

النواب.

مهلة النا�سرية يف هتافات املتظاهرين باملحافظات املنتف�سة

متابعة االحتجاج 

لل�سحافي���ني  الوطني���ة  النقاب���ة  وثق���ت 
العراقيني، يف تقريرها ال�سنوي ال�سادر 
انته���اكًا   188  ، الث���اين  كان���ون   12 يف 
تعر����ص ل���ه �سحفي���ون واإعالمي���ون عام 
2019، فيم���ا اأ�سار رئي����ص النقابة يا�سر 
عملي���ات  "ا�ستم���رار  اأن  اإىل  ال�س���امل 
الت�سفي���ة اجل�سدي���ة واملن���ع واالحتجاز 
واالختط���اف واالعتقال بحق ال�سحفيني 
يجع���ل واقع ال�سحاف���ة العراقي���ة مريرًا 

وم�سوؤومًا وبائ�سًا وبال م�ستقبل".
ال�سحفي���ون، افتقدوا ال�سع���ور باالأمان، 
وكان عل���ى كل منه���م اأن يتخ���ذ �سل�سل���ة 
اإج���راءات اأمني���ة للحاف���ظ عل���ى حياته، 
بح�س���ب "�ص.م"، والذي يق���ول اإن "غلق 
عّر�سن���ا  اقتحامه���ا  بع���د  موؤ�س�ساتن���ا 
ب�س���كل  والتهدي���د  للخط���ر  وعوائلن���ا 
مبا�س���ر، فلم يكن لنا وجه���ة اآمنة وقريبة 
�س���وى اإقلي���م كرد�ست���ان اأو اجللو�ص يف 
املن���زل، خا�س���ة واإن حمافظ���ات االإقلي���م 
غري م�سمولة بقط���ع االإنرتنت مثل بغداد 
وبقية املحافظات، م���ا ي�سمن اال�ستمرار 

مبمار�سة اأعمالنا".
ال�سحف���ي "����ص.م"، رف����ص الك�س���ف عن 
ا�سم���ه ل���ذات االأ�سب���اب "املخيف���ة" الت���ي 
اقتح���م به���ا مقر عمل���ه، حي���ث ي�سيف "، 
اأن "العم���ل يف موؤ�س�سات �سحفية تابعة 
جله���ات حزبية وجماميع م�سلحة، تعترب 
بطاقة اأمان  للعاملني بها من ال�سحفيني، 
والتي يتحرك���ون فيها، وعند اأي تعر�ص 
ولو باخلطاأ �سيحظ���ون بحماية ورعاية 
"بع����ص  اأن  مبيًن���ا  م�سل���ح"،  ف�سي���ل 
ال�سحفي���ني يعمل���ون م���ع تل���ك اجله���ات 
وميار�س���ون دور املخ���رب عل���ى زمالئهم، 
فيما ينق���ل بع�سهم التهدي���دات من خالل 

ن�سائح يوجهونها لهم".
ينقل "����ص.م" عن زميله ال���ذي يعمل يف 

موؤ�س�س���ة تابعة جلهة م�سلح���ة، قوله، اإن 
"التعام���ل مع ال�سحفيني الذين يعلمون 
يف موؤ�س�سات �سد توجه ال�سلطة ووالية 
الفقي���ه، يك���ون عل���ى اأنهم ج���زء فاعل يف 
املوؤامرة االأمريكية التي ت�ستهدف النفوذ 
االإيراين، وت�سفيتهم اأو اعتقالهم م�سرعن 
بفت���وى �سريح���ة، مرهون���ة بتقدي���رات 
وتنفي���ذ تلك اجله���ات". لي�ص بعي���دًا عن 
بغ���داد، متار����ص اجله���ات ذاته���ا تهديدًا 
م�ساعفًا عل���ى ال�سحفيني يف املحافظات 
اجلنوبي���ة، وال���ذي يع���زوه �سحفي���ون 
هناك اإىل �سغ���ر املحافظة، ف�ساًل عن قلة 

عددهم مقارنة بالعا�سمة.
التهدي���دات  الف���ت  ب�س���كل  ون�سط���ت 

م���ن  ع���دد  يف  ل�سحفي���ني  واملالحق���ات 
املحافظات، واختط���ف جمهولون �سباح 
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مرا�سل وكالة بغ���داد اليوم، يف حمافظة 

الديواني���ة، على مقربة م���ن منزله و�سط 
املدين���ة، فيما اأك���د زمالء ل���ه، تلقيهم عدة 
انط���الق االحتجاج���ات،  تهدي���دات من���ذ 
ال�سحفي���ة   احلري���ات  مر�س���د  بح�س���ب 

JFO. ويف اأوقات ما بعد االحتجاجات، 
كان اغتي���ال ال�سحفي اأحم���د عبد ال�سمد 
وزميله املرا�سل �سفاء غايل، االأ�سد وقعًا 
اغتيالهم���ا  ال�سحفي���ني، حي���ث مت  عل���ى 
خالل تغطيتهما للتظاهرات ال�سعبية يف 
الب�سرة، وكان عبد ال�سمد قد طرح �سوؤااًل 
عل���ى �سفحت���ه يف "في�سبوك"، ق���ال فيه، 
اإنه "مل���اذا مل يعتقل اأحد م���ن املتظاهرين 
الذي���ن تظاهروا الأج���ل اجلانب االإيراين 
اأي���ام اأم���ام ال�سف���ارة االأمريكي���ة"،  قب���ل 
ب���داأت االعتق���االت االآن،  "مل���اذا  م�سيف���ًا 
وملاذا �سقط ال�سهداء بني املتظاهرين يف 
الب�س���رة، ومل يتعر�ص اأحد للمتظاهرين 
املنطق���ة  يف  االأمريكي���ة  ال�سف���ارة  اأم���ام 

اخل�س���راء"، مبين���ًا "هل عرفت���م االآن َمن 
الطرف الثالث؟".

من جهته، يرى ال�سحفي، عمر ال�سمري، 
اأن "ما تعر�س���ت له و�سائل االإعالم خالل 
االأ�سهر االأربعة املا�سية، ين�سف احلديث 
ع���ن وجود حري���ة تعبري، وحري���ة اإعالم 
يف الع���راق، حيث األق���ى بظالله على تلك 
الو�سائ���ل وفق ع���دة م�ستوي���ات، اأبرزها 
االإغالق ب�س���كل نهائي، كم���ا ح�سل لقناة 
مقره���ا،  اقتح���ام  بع���د  عربي���ة،   NRT
و�سواًل اإىل اأغالق مكاتب عدة موؤ�س�سات 
اإعالمي���ة يف بغ���داد، ب�سب���ب التهدي���دات 
االإع���دام  بعملي���ات  احلا�سل���ة، وانته���اًء 
امليدانية التي طالت الكثري من ال�سحفيني 
الذين ن�سط���وا يف تغطي���ة االحتجاجات 
ال�سعبي���ة". ع���ّد ال�سم���ري خ���الل حديث 
ل�"األ���رتا ع���راق"، واقع���ة اغتي���ال اأحم���د 
عبدال�سم���د، و�سف���اء غ���ايل يف الب�سرة 
م���ع  احلكوم���ي  التواط���وؤ  عل���ى  "دلي���اًل 
امليلي�سي���ات امل�سلحة املتغلغلة يف البالد، 
وعج���ز القوات النظامي���ة، عن التحرك"، 
مبينًا اأن "الرتاخي الوا�سح يف التحقيق 
واإع���الن النتائج حول منفذي االغتياالت 
يع���زز ال�سكوك بتورط حكومي اأو جهات 
ر�سمي���ة، يف تل���ك االغتي���االت خا�سة مع 
غي���اب الق�س���اء واالدع���اء الع���ام ملالحقة 

مرتكبي تلك اجلرائم".
وب�س���اأن �سب���ل مواجه���ة تل���ك التحديات، 
اأ�س���ار ال�سم���ري اإىل اأن "ذل���ك يع���ود اإىل 
قدرة و�سائل االإعالم على املناورة، �سواًء 
بتوفري حماية ل�سحفييها، اأو نقل مقّراتها 
اإىل اإقلي���م كرد�ستان، كم���ا ح�سل موؤخرًا 
لقناة احل���رة، وو�سائ���ل اإعالمية اأخرى، 
انتقل���ت اإىل هناك على وقع التوترات، ما 
ي�سمن ال�سالمة ومينح ال�سحفي احلرية 
وت�سلي���ط  والكتاب���ة  العم���ل  يف  التام���ة 
ال�س���وء عل���ى اأي مف�س���ل، معتم���دًا على 

م�سادره يف املحافظات"

فتاوى ت�سفية ال�سحفين يف العراق.. َمن ال يعمل معنا عدو لنا 

منذ اجلولة االأوىل 
لالحتجاجات يف 
مطلع ت�سرين االأول 
2019، اأخذت دوائر 
ا�ستهداف ال�سحفيني 
تت�سع، فيما تقل�ست 
م�ساحة حريتهم، حيث 
ُهدد الكثري منهم، 
وتعر�ست مكاتب قنوات 
ف�سائية اإىل املداهمة 
واالإغالق من قبل 
جماميع م�سلحة، مما 
دفع كثريون اإىل ترك 
حمافظاتهم وال�سفر 
اإىل اإقليم كرد�ستان 
يف حماولة للبحث عن 
االأمان واحلرية ملمار�سة 
اأعمالهم، باالإ�سافة اإىل 
بع�ض و�سائل االإعالم 
التي اأغلقت مكاتبها 
يف بغداد وحتولت اإىل 
حمافظات االإقليم.
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 زيد �سامل 

�ساهمت االحتجاجات  التي 
انطلقت يف االأول من ت�سرين 

االأول و حتديداً يف �ساحة 
التحرير ببغداد، يف تاألق 
املمثلني ال�سباب والتعبري 

عن مطالبهم وق�س�سهم 
اليومية والقمع الذي 

تعر�سوا له، وانتكا�ساتهم يف 
احلياة يف ظل �سطوة اأحزاب 

وملي�سيات ال�سلطة، واأدت 
اإىل تطور م�سرح ال�سارع، 

الأداء متثيليات وعرو�ض يف 
االأماكن العامة والف�ساءات 

املفتوحة.

ال يتع���ب القائمون عل���ى امل�سرحيات التي 
تقدم يف �ساحات االحتجاج من التح�سريات 
الكبرية، كما اأنهم ال يحتاجون اإىل االإعالن 
ه���م  فاملتظاه���رون  والرتوي���ج الأعماله���م، 
اأنف�سه���م جمه���ور جاه���ز وحت���ت الطل���ب، 
كم���ا اأن و�سائل التوا�س���ل االجتماعي هي 
املن�س���ة االأ�سه���ر واالأك���رث ا�ستخدام���ًا يف 

العراق، وتبدو كافية لتغطية االأحداث.
ي�س���رتك فنان���ون، غالبيته���م م���ن ال�سب���اب 
الذي���ن تخرجوا من معاهد وكليات الفنون 
يف الع���راق، يف كتاب���ة ومتثي���ل واإخ���راج 
االأعمال امل�سرحية التي تقدم يف ال�سوارع 
وداخ���ل خي���م املعت�سمني، وداخ���ل املطعم 
الرتكي الذي ميثل غرفة عمليات املحتجني 
يف بغ���داد، وال تخ���رج اأف���كار امل�سرحيات 
الت���ي يقدمه���ا املحتج���ون ع���ن نط���اق نبذ 
خربت���ه  م���ا  وتعم���ري  والطائفي���ة  العن���ف 

االأحزاب واجلماعات امل�سلحة .
لع���ل م���ا ميي���ز العرو����ص امل�سرحي���ة يف 
�ساحات االحتجاج اأن كثريًا من العراقيني، 
وب�سبب االأزم���ات االقت�سادية التي تورط 
فيها الع���راق خالل حقبة النظ���ام ال�سابق، 

وما جاء بعدها من نكبات اأمنية و�سيا�سية 
عقب االحت���الل االأمريكي، مل يتعرفوا على 
كث���رٍي من الفنون، بل اإن هناك من مل يدخل 
م�سرح���ًا اأو ي�ساه���د عر�س���ًا م�سرحي���ًا يف 
حيات���ه، ال �سيم���ا �سريح���ة الفق���راء، اإال اأن 
التظاهرات اأتاح���ت لهم اأخريًا الولوج اإىل 

عامل الفنون اجلميلة.
يف ال�سياق، قال اأكرم م�سطفى، وهو ممثل 
�س���اب، تخ���رج من معه���د الفن���ون اجلميلة 
ببغ���داد قبل ثالث���ة اأع���وام، اإن "الهدف من 
اإقامة مهرجان���ات فنية وعرو�ص م�سرحية 
واملنا�سب���ات  الثقافي���ة  الن���دوات  وحت���ى 
االأدبي���ة، يرج���ع اإىل �س���رورة ن�سر الوعي 
اإىل  اإ�ساف���ة  الف���ن،  خ���الل  م���ن  الثق���ايف 
اأ�سب���اب اأخرى مثل ك�سر امللل الذي ي�سيب 
بغ���داد"،  يف  واملعت�سم���ني  املحتج���ني 
مو�سح���ًا "، اأن "م�س���رح ال�س���ارع كان غري 
مع���روف يف الع���راق، ب�سبب ع���دم اهتمام 
العراقيني بتط���ورات احلراك الفني، وهذا 

يع���ود اإىل االن�سغال باحلي���اة و�سعوبتها 
يف العراق".

وبقي���ة  بغ���داد  يف  "املمثل���ني  اأن  واأكم���ل 
املحافظ���ات املنتف�سة م���ن الذين مل يجدوا 
اأو  احلكوم���ة  للتعي���ني  فر�س���ة  االآن  اإىل 
يف  وج���دوا  الفن���ي،  املج���ال  يف  العم���ل 
�ساحات االحتجاج فر�س���ة �سانحة لعر�ص 
قدم���وا  وبالت���ايل  ومواهبه���م،  مهاراته���م 
عرو�س���ًا م�سرحي���ة مهم���ة حتاك���ي الواقع 
احلايل، بالرغم من قلة االإمكانات"، موؤكدًا 
اأن "اأغلبي���ة الن�سو����ص امل�سرحي���ة مل تكن 
جاهزة، اأي اأنها لي�ست لكتاب غري عراقيني 
احل���راك  خ���الل  ُكتب���ت  اإمن���ا  قدمي���ة،  اأو 
ال�سعبي الراف����ص لل�سلطة احلالية، ولذلك 
فه���ي مل تخ���رج عن مل���ف الب���الد وامل�ساعر 

الوطنية".
من جهته، بنيَّ املخ���رج ال�ساب يو�سف عبد 
الكرمي، وهو معت�سم يف خيمة "نريد وطن" 
ببغداد، اأن "ال�سارع هو اأ�سل الفنون ومنه 

تنطلق احلكايات والق�س�ص، وبالتايل فاإن 
ا�ستخدام���ه �سيوؤث���ر باملتلق���ي اأكرث مما لو 
كان العر����ص على خ�سب���ات امل�سارح، لذلك 
م�سرح ال�س���ارع له اأهمية كب���رية وي�سيف 
اإىل الفكرة العام���ة للم�سرحية"، موؤكدًا اأن 
"اأك���رث م���ن ع�سر م�سرحي���ات عر�ست يف 
�ساح���ة التحري���ر، وكلها تتح���دث عن قتلى 
االحتجاج���ات وطموحاته���م، وع���ن كيفية 
اال�ستم���رار على خط���ى ال�سهداء، وحتقيق 

املطالب امل�سروعة".
ويتابع اأن "ال�س���ارع ميثل و�سيلة تثقيفية 
م���ن  العدي���د  منه���ا  خرج���ت  وتعليمي���ة، 
العرو����ص االإن�سانية التي مت����ص خلفيات 
املجتمع واأ�س����ص تكوين���ه، وحاليًا ي�سعى 
الفنان���ون املوج���ودون يف �ساحة التحرير 
الفن���ون  عل���ى  العراقي���ني  تعوي���د  اإىل 
الت���ي تنطل���ق م���ن ال�س���ارع واإىل ال�سارع، 
والتاأ�سي����ص حلركة فني���ة هدفها االرجتال 

عرب اأدوات ب�سيطة وباأفكار مهمة".

اأم���ا عل���ي ح�س���ون، وه���و كات���ب ن�سو�ص 
اأن  اإىل  اأ�س���ار  فق���د  عراق���ي،  م�سرحي���ة 
"الق�س����ص والعرو����ص امل�سرحي���ة الت���ي 
يقدمه���ا الفنان���ون يف �ساح���ات االحتجاج 
لي�ست �سيئة، وحتمل عاطفة بالغة"، مبينًا 
ل�"االحتج���اج" اأنها "تفتق���د احل�ص االأدبي 
العايل وال�سور الفني���ة، ولكن هذا يحدث 
طاملا اأن ال�سباب ال ميلكون اخلربة الكبرية 
يف جم���ال الكتابة، واأن جهودهم باأدواتهم 
العادي���ة والب�سيط���ة يجع���ل ه���ذه االأعمال 

عظيمة".
اجلدي���د،  العراق���ي  "اجلي���ل  اإن   : وتاب���ع 
وحتديدًا من الفنانني والكتاب وال�سعراء، 
يعي����ص حاليًا حلظ���ة تاريخية عاطفية غري 
عادي���ة، و�ستمثل نقطة حت���ول على �سعيد 
امل�ستقب���ل"،  يف  العراقي���ة  الفن���ون  �س���ري 
موؤكدًا اأن "التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي 
والتطوير على م�ست���وى الفنون �سينطلق 

من خالل املحتجني".

ال���ت���ح���ري���ر  �����س����اح����ة  يف  ل���ل�������س���ه���داء  رم�����زي�����ة  م����ق����رة 

�ساحات االحتجاج تتحول اإىل خ�سبات م�سارح

 عامر موؤيد

يعمل املعت�سمون يف خمتلف املحافظات 
ال����ذي  ال�سه����داء  عل����ى تخلي����د  العراقي����ة 
رحلوا يف انتفا�سة ت�سرين جراء القنابل 

امل�سيلة للدموع والر�سا�ص احلي.
ن����دوات ع����دة وجمال�����ص ا�ست����ذكار تق����ام 
لل�سهداء  ف�ساًل عن تخليدهم بالر�سومات 
مناط����ق  م����ن  القريب����ة  اجل����دران  عل����ى 

االحتجاج.
وعن����د الدخ����ول يف �ساح����ة التحرير على 
�سبي����ل املثال فباالم����كان م�ساه����دة �سور 
ال�سه����داء وه����ي مرفوع����ة ببواب����ة خي����م 
املعت�سم����ني ومعلقة عل����ى طوابق املطعم 

الرتكي.
يف �سارع ج�سر اجلمهورية والذي �سقط 

في����ه الع����دد االكرب م����ن �سه����داء العا�سمة 
بغ����داد واأي�س����ا نف����ق ال�سع����دون اأقيم����ت 

مقربة ا�ستذكارية لل�سهداء.
الأن  به����ا  العم����ل  ينت����ِه  مل  املق����ربة  ه����ذه 
القائم����ني عل����ى ه����ذه املب����ادرة يقول����ون 
ب����اأن عدد ال�سهداء مل يق����ف عند هذا احلد 
وم����ن املمكن �سق����وط اآخري����ن ال�سيما مع 

ا�ستمرار الثورة.
ويق����ول حمم����د �سلي����م -اأح����د املعت�سمني 
يف �ساح����ة التحري����ر وقريب م����ن املقربة 
ت�سري����ح  يف  لل�سه����داء  ال�سغ����رية 
ل"احتج����اج" اإن هذه املق����ربة هي اأقل ما 

ُيقدم لل�سهداء"0
وب����ني اأن "روؤي����ة �س����ور ال�سه����داء ب�سكل 
يوم����ي تزيد م����ن وت����رية احلما�����ص لدى 
يف  ي�ستم����رون  وجتعله����م  املنتف�س����ني 

االحتجاج واملطالبة باحلقوق"0
واأ�س����ار اىل اأن ه����ذا عه����د قطعن����اه عل����ى 
اأنف�سن����ا بالث����اأر لدماء ال�سه����داء من خالل 
اال�ستم����رار باالحتج����اج حل����ني حتقي����ق 

املطالب التي رفعها اأبناء ال�سعب"0
ِممت ب�س����كل ي�سع  وب����ني اأن "املق����ربة �سُ
�سهداء العراق جميعهم قريبون من بع�ص 
يف داللة على اأننا �سعب واحد و�سهداوؤنا 

رحلوا من اأجل ق�سية واحدة"0
ه����ذه املق����ربة يتواف����د عليه����ا الزائ����رون 
يتواج����دون  ال  مم����ن  التحري����ر  ل�ساح����ة 
يومي����ًا هن����اك، وتكرث ه����ذه الزيارات يف 

يوم اجلمعة.
ويعتزم جزء منهم عل����ى التربع للقائمني 
على هذه املقربة خا�سة واإن العمل عليها 
يحتاج اىل جهد ج�سدي واأي�سا مايل الأن 

املقربة معمولة من املرمر.
ويق����ول عل����ي اإبراهي����م اإن����ه يواظب على 
الذهاب اىل �ساحة التحرير يف كل جمعة 

ويتجول يف املناطق القريبة منها"0
واأ�سار اىل اأن وجود املقربة لفت انتباهي 
ب�س����كل كبري مل����ا يف االأمر م����ن حزن كبري 
واأح�س�س����ت بتواج����د ال�سه����داء معنا اىل 

االآن"0
وب����ني اأن "روؤية هذه املقربة جتعلنا اأمام 
حتدي مع اأنف�سنا يف اال�ستمرار بالثورة 
رفعه����ا  الت����ي  املطال����ب  حتقي����ق  حل����ني 
املتظاه����رون وتواج����ه مماطل����ة م����ن قبل 

الكتل ال�سيا�سية لغر�ص تنفيذها"0 
وتاب����ع اأن "اجلميل ه����و اإقب����ال العوائل 
عل����ى ت�سوير هذه املق����ربة ونقل ذلك اىل 
جمي����ع ابن����اء ال�سعب من خ����الل من�سات 

التوا�سل االجتماعي  وال اأنكر م�ساهدتي 
للبع�ص وهم يبكون قربها "0

وزاد اإبراهي����م اأن "اجلمي����ع وم����ن خالل 
روؤيت����ي له����م م�سمم����ون عل����ى التواج����د 
يف �ساح����ة التحري����ر �س����واء م����ن خ����الل 
الذه����اب اىل  اأو  اخلي����ام  االعت�س����ام يف 

�ساحة التحرير"0
ف����اإن  االحتج����اج  منطق����ة  م����ن  وقريب����ًا 
عل����ى  م�سمم����ة  العراقي����ة  املحافظ����ات 
رفع����ت  والت����ي  النا�سري����ة  مهل����ة  تبن����ي 
العدي����د من املطالب اأهمه����ا حما�سبة قتلة 

املتظاهرين.
وتنتهي مهلة النا�سرية يف الع�سرين من 
ال�سهر احل����ايل وبخالفها ف����اإن املحتجني 
�س����وح  يف  �سلمي����ًا  ت�سعي����دًا  ين����وون 

االحتجاج.

 حارث ح�سن 

احلركة االحتجاجية التي انطلقت يف اأكتوبر/
ت�سري����ن االأول هي اأكرب حتٍد واجهته ال�سيعية 
ال�سيا�سي����ة يف الع����راق، الأنه����ا لي�س����ت جم����رد 
تعب����ري ع����ن انق�س����ام �سيا�س����ي داخ����ل املجتمع 
ال�سيعي ميكن التعامل معه بت�سوية �سيا�سية، 
بل واأي�سًا هي تعرب عن انق�سام قيمي وثقايف 
م����ع ظه����ور ح����راك يق����وده يف الغال����ب �سباب 
واقت�سادية  مدنية  بحقوق  "�سيعة" يطالبون 
وي�ستخدم����ون �سرديات مغايرة ع����ن "الذات" 
و"الوط����ن" و"العدال����ة"، متث����ل قطيع����ة م����ع 
ال�سردي����ة املهيمن����ة لل�سيعي����ة ال�سيا�سي����ة، تلك 
الت����ي م����ا زال����ت اأ�س����رية قامو�����ص ال�ستينيات 
االأمم����ي،  االإ�سالم����ي  الت�سام����ن  ومفاهي����م 
واأولوي����ة اجلماع����ة الطائفي����ة، وال�س����راع مع 

اال�ستعماري". "الغرب 
ول����و ا�ستع����رت مقاربة حميد دابا�س����ي، ا�ستاذ 
الدرا�سات االإيرانية واالأدب املقارن، يف كتابه 
ع����ن الربيع العرب����ي، فاإن موج����ات االحتجاج 
)اأو ما يطيب للبع�ص ت�سميته بالثورات( التي 
�سهدته����ا املنطقة منذ العام 2010، هي تعبري 
ع����ن االنعت����اق التدريجي م����ن الع�س����ر ما بعد 
اال�ستعم����اري، ذلك الع�سر ال����ذي حكمه منطق 
ال�س����راع م����ع "اال�ستعم����ار" وتعري����ف الذات 
اجلمعي����ة كنقي�����ص لالآخر الغرب����ي، والرتكيز 
عل����ى اال�ستق����الل ال�سيا�سي والثق����ايف مبعزل 
الداخلي����ة،  ق�ساي����ا احلري����ات والعدال����ة  ع����ن 
وه����و الع�س����ر ال����ذي اأجن����ب اأنظم����ة قمعية مل 
تع����رف املنطقة مثياًل له����ا يف املا�سي، وحتول 
فيه����ا ال�س����راع م����ع "اال�ستعم����ار" اىل �سردية 
توؤ�س�����ص للت�سلط ومنع النقا�ص الداخلي احلر 
و�سيطنة املعار�سة وفر�ص وحدة ق�سرية على 
املجتم����ع... لق����د اأ�سب����ح اال�ستعم����ار، بتعبري 
دابا�سي، �سرورة م����ن اأجل ا�ستمرار اخلطاب 

واملنطق ما بعد -اال�ستعماري...
وموؤمل����ة،  طويل����ة  عملي����ة  و�س����ط  هن����ا  اإنن����ا 
توؤ�س�ص لالنقطاع م����ع هذا املنطق، عرب ت�سكل 
تدريجي مل����ا ي�سميه دابا�س����ي بالع�سر مابعد- 
اال�ستعم����اري، ال����ذي حتكمه لغ����ة جديدة غري 
م�سكونة بهواج�ص ع�سر ال�سيعية ال�سيا�سية، 
ولي�س����ت ماأ�س����ورة برغبة تعري����ف الذات فقط 
بو�سفه����ا نقي�سًا لالآخر الغرب����ي، وال م�ستعدة 
للقب����ول بتاأجي����ل ق�ساي����ا العدال����ة واحلريات 
واملواطن����ة ل�سال����ح املعرك����ة الت����ي ل����ن تنتهي 
م����ع "ا�ستعمار" يع����اد اختالق����ه حيثما تطلبت 

احلاجة...
اإن انق�س����ام ال�سارع الي����وم يف العراق، والذي 
ق����د يتج�س����د انق�سام����ًا يف ال�ساح����ات و�سدامًا 
حمتم����اًل ورمبا انق�سا�سًا عل����ى حركة ت�سرين 
)الت����ي ال تخل����و م����ن نق����اط ال�سع����ف املفهومة 
بالن�سب����ة حلرك����ة جديدة(، اإمنا يع����رب عن هذا 
ال�سراع بني عقلني، قدمي ماأ�سور للغة ومنطق 
جتاوزتهم����ا حرك����ة التاري����خ، وجدي����د م����ازال 

يكت�سف نف�سه ويولد ببطء.

 �سراع َمنِطَقين..


