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ال�صدر يعلن ّ
حل "القبعات الزرق" ..فتيات الب�صرة يهتفن" :احنا مو ولد ال�سفارة"

مفو�ضية حقوق الإن�سان تدين ا�ستخدام العنف يف التظاهرات وتدعو
حلماية املمتلكات العامة
�أعلن زعيم التيار ال�صدري ال�سيد مقتدى ال�صدر ،ام�س الثالثاء ،حل القبعات
ال��زرق ،وذل��ك بعد �أيام على "ال�ض��جة" الوا�س��عة التي �أحدثها هذا الت�ش��كيل،
ب�سبب االتهامات التي واجهها باقتحام �ساحة ال�صدرين ،يف النجف ،وما ت�سبب
به من �سقوط �ض��حايا .وقال ال�سيد ال�صدر ،يف تغريدة عرب "تويرت" وتابعتها

(االحتج��اج) �إنن��ا "ن�س��مع ب�ض��غوطات حزبي��ة وطائفية لت�ش��كيل احلكومة
امل�ؤقت��ة ،فهذا يعن��ي ازدياد عدم قناعتنا بها ،بل قد ي���ؤدي �إىل �إعالن الترب�ؤ
منها �ش��لع قل��ع بعد �أن ا�ض��طررنا لل�س��كوت عنه��ا ..ف�إننا ال زلنا م��ن املطالبني
باال�صالح".

 متابعة االحتجاج
و�أ�ض ��اف� ،أن ��ه "ح�س ��ب م ��ا و�صلن ��ي من
الثق ��ات �أن الثورة بد�أت تدريجيا بالعودة
�إىل م�ساره ��ا الأول عل ��ى الرغم من وجود
خروق ��ات م ��ن بع� ��ض املخرب�ي�ن ودع ��اة
العن ��ف ،و�أملي بالث ��وار �أنه ��م �سيعملون
عل ��ى �إق�ص ��اء ه� ��ؤالء ب�ص ��ورة تدريجي ��ة
و�سلمي ��ة ،ومع ��ه ف�إين �أعلن ح ��ل القبعات
ال ��زرق وال �أر�ضى بتواجد التيار بعنوانه
يف املظاه ��رات� ،إال �إذا اندمج و�صار منهم
وبهم بدون الت�صريح بانتمائهم".
م ��ن جه ��ة اخ ��رى ردد املتظاه ��رون يف
حمافظة الب�صرة ،ام�س الثالثاء� ،شعارات
للت�أكي ��د عل ��ى ا�ستقاللي ��ة االحتجاج ��ات
يف الب�ل�اد ،ورد االتهامات ب�ش� ��أن عالقتها
باخلارج.
وو�ض ��ح فيدي ��و مت تداول ��ه يف مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �أطلع ��ت علي ��ه
(االحتجاج)� ،أن جمموعة من املتظاهرين
رددوا �شع ��ارات تنف ��ي وترف�ض االتهمات
التي وجه ��ت اىل املتظاهري ��ن باعتبارهم
�أ�صح ��اب والء لل�سف ��ارات االجنبي ��ة يف
الع ��راق ،حي ��ث رددوا "�أحن ��ا م ��و ول ��د
ال�سفارة" م�ؤكدين على �أن والءهم الوحيد
للع ��راق ،راف�ض�ي�ن بذل ��ك كل التدخ�ل�ات
االجنبية يف العراق.
ووثق ��ت مقاط ��ع فيدي ��و م�ص ��ورة ،ام�س،
حلظة دخول م�س�ي�رات طالبية �إىل �ساحة
االعت�صام و�سط مدين ��ة الب�صرة ،للتنديد
بحم�ل�ات قم ��ع االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة
وحماوالت ف�ض االعت�صامات بالقوة.
و�أظه ��رت املقاط ��ع الت ��ي اطلع ��ت عليه ��ا
(االحتج ��اج) جموع� � ًا من طلب ��ة املدار�س
واجلامع ��ات وه ��م يدخل ��ون يف م�س�ي�رة
�إىل �ساح ��ة االعت�ص ��ام و�س ��ط مدين ��ة
الب�ص ��رة ،وه ��م يهتف ��ون "بال ��روح بالدم
نفدي ��ك ياع ��راق"� ،إ�ضاف ��ة �إىل الت�أكي ��د
عل ��ى �أهمي ��ة م�شارك ��ة العن�ص ��ر الن�سوي

يف التظاه ��رات .كم ��ا رفع بع� ��ض الطلبة،
�ات حتم ��ل مطالب
خ�ل�ال امل�س�ي�رات ،الفت � ٍ
و�شع ��ارات التظاه ��رات امل�ستم ��رة منذ 4
�أ�شهر ،واملنددة بالف�ساد وتردي اخلدمات
وتف�شي البطالة ،واملطالِبة برحيل النخبة
ال�سيا�سية احلاكمة من ��ذ  17عام ًا ،ا�ضافة
اىل الت�أكي ��د عل ��ى ا�ستم ��رار التظاه ��رات
االحتجاجي ��ة حل�ي�ن تلبي ��ة مطال ��ب

املتظاهرين يف خمتلف املدن العراقية.
باملقاب ��ل ،يق ��ول النا�ش ��ط يف حمافظ ��ة
الب�صرة ،حازم بهلول � ،إن "وعي ال�شباب
�صنعت ��ه الأحداث امل�ؤ�سف ��ة التي مرت بها
الب�ل�اد ،بالت ��ايل ال ميك ��ن �أن يق ��اد ق�س ًرا،
�أو تكم ��م الأ�ص ��وات احل ��رة بتغري ��دة،
�أو ت�شيط ��ن التظاه ��رات ب�إع�ل�ام م�أج ��ور
وممول خارجيًا".

فيم ��ا ي ��رى املتظاهر يف �ساح ��ة احلبوبي
و�س ��ط النا�صرية ، ،ح�سني عبد الأمري� ،أن
"ف�ض االعت�صامات غري ممكن �إال بتحقيق
املطال ��ب التي خرج من �أجلها املتظاهرون
وقدموا مقابلها الدم" ،مو�ضحً ا �أن من بني
تل ��ك املطالب "حما�سبة قتل ��ة املتظاهرين،
و�إج ��راء انتخاب ��ات نيابية مبك ��رة ،وفق
قانون جديد عل ��ى مقا�س الوطن والثورة

واجلي ��ل اجلدي ��د ،ولي� ��س عل ��ى مقا�سات
الأحزاب والكتل ال�سيا�سية".
م ��ن جهة اخ ��رى �أعرب ��ت مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان ،ام�س الثالثاء ،ع ��ن قلقها البالغ
و�أ�سفها ال�شديد لقيام عدد من املتظاهرين
با�ستخدام القوة �ض ��د القوات الأمنية يف
�ساحة الوثبة ببغداد.
وقالت املفو�ضية يف بيان� ،إن "فرق ر�صد

املفو�ضية العليا حلقوق االن�سان توا�صل
مراقبته ��ا ل�ساح ��ات التظاه ��ر يف بغ ��داد
وباقي املحافظات".
و�أ�ضافت" :وثقنا ح�صول عدد من حاالت
العن ��ف واالعت ��داء عل ��ى الق ��وات الأمنية
م ��ن بع� ��ض املتظاهري ��ن غ�ي�ر ال�سلمي�ي�ن
با�ستخ ��دام القناب ��ل احلارق ��ة املولتوف،
وكذل ��ك ا�ستخ ��دام اال�سلح ��ة الناري ��ة

والقناب ��ل اليدوي ��ة جتاه الق ��وات االمنية
يوم ��ي  9و 10م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري ،يف
�ساح ��ة الوثب ��ة يف حمافظ ��ة بغ ��داد مم ��ا
ت�سب ��ب ب�إ�صاب ��ة منت�سبني ع ��دد ( )2منهم
ً
�صارخا
با�صابات خمتلفة مما يعد انتها ًكا
حلقوق االن�سان وجتاوزا حلدود التظاهر
ال�سلمي".
وطالب ��ت املفو�ضي ��ة "الق ��وات االمني ��ة
واملتظاهري ��ن اىل املزي ��د م ��ن التع ��اون
والتن�سيق وفرز امل�سيئني الذين يحاولون
حرف التظاهرات عن �سلميتها و البقاء يف
االماكن املح ��ددة للتظاهر ومنع االحتكاك
م ��ع القوات الأمني ��ة ومنع التج ��اوز على
املحال واملباين التجارية يف املنطقة".
ودع ��ت املنظم ��ة يف بيانه ��ا "املتظاهرين
ال�سلمي�ي�ن بالتع ��اون مع الق ��وات الأمنية
حلماي ��ة املمتل ��كات العام ��ة واخلا�ص ��ة
والت�أكي ��د على الق ��وات الأمني ��ة باحلفاظ
عل ��ى حي ��اة املتظاهري ��ن وحماي ��ة �ساحة
التظاهر واالعت�صام ال�سلمي".
وقت ��ل � 543شخ�ص ًا على الأق ��ل منذ بداية
التظاه ��رات املناه�ضة لل�سلطة يف العراق
يف الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول/اكتوب ��ر
املا�ض ��ي ،ح�سبما �أف ��ادت مفو�ضية حقوق
االن�س ��ان اجلمع ��ة ،حي ��ث �أو�ضح ��ت �أن
من ب�ي�ن القتل ��ى  276يف بغ ��داد وحدها.
كم ��ا �أو�ضح ��ت �أن من بني القتل ��ى  17من
عنا�ص ��ر الأم ��ن .وتقول م�ص ��ادر طبية �إن
ع ��دد امل�صابني بلغ نحو � 30ألفا منذ بداية
التظاه ��رات ،بينهم �آالف �أ�صيبوا بطلقات
ناري ��ة ،علم ��ا � ّأن احلكومة ت ّته ��م م�س ّلحني
جمهولني بالوق ��وف وراء عمليات �إطالق
الن ��ار .وذك ��رت املفو�ضي ��ة � ّأن عملي ��ات
االغتيال طالت  22نا�شط ��ا ،بينما فقد اثر
� 72آخري ��ن يعتق ��د � ّأن بع�ضه ��م ال يزالون
حمتجزي ��ن ل ��دى اجله ��ات الت ��ي قام ��ت
باعتقاله ��م .ووفق ��ا للتقري ��ر ذات ��ه ،كانت
هن ��اك  2700عملية توقيف بحق ن�شطاء،
ال يزال  328منهم قيد االحتجاز.

حت�شيد ن�سوي غا�ضب ..نفق التحرير على موعد مع "م�سرية بنف�سجية"
 متابعة االحتجاج

ما زالت "الأن�شطة امللونة" تربز
يف �ساحات االحتجاج ،وال �سيما
�ساحة التحرير و�سط العا�صمة
بغداد ،مبظاهر خمتلفة ،تدل
على �أ�صحابها ،ونوع الر�سالة
املراد �إي�صالها ،فبعد املد الأبي�ض
مهما
الذي �أ�صبح رك ًنا احتجاج ًيا ً
لدعم التظاهرات بن�شاط طالبي،
ي�ستعد نفق التحرير لـ"م�سرية
بنف�سجية" ،حت�شد لها جمموعة
ن�ساء ردًا على االتهامات جتاه
"احل�ضور الن�سوي" يف ال�ساحات
ؤخرا .حيث بادرت جمموعة من
م� ً
العراقيات يف بغداد واملحافظات،
للتح�شيد �إىل "م�سرية بنف�سجية"،
للرتكيز على احل�ضور الن�سوي
واالحتجاج على "الهجمات
املتكررة" جتاه املتظاهرات.

وج ��اء يف دع ��وة التح�شي ��د� ،أن "نا�شط ��ات التحرير يوم اخلمي�س القادم � 13شباط/فرباير "�سريتدي ��ن اللون البنف�سجي �أو الوردي فقط ،ودوره ��ا الفاعل يف ث ��ورة ت�شري ��ن ،وعن�صرية
وثائ ��رات التحري ��ر يدع ��ون جميع ن�س ��اء بغداد يف ال�ساعة  12يف نفق ال�سعدون ،يجددون فيها لإثب ��ات دور امل ��ر�أة يف ثورتن ��ا ،وع ��دم ال�سماح جمرم ��ي �أح ��زاب ال�سلطة القمعي ��ة املجرمة �ضد
والع ��راق مل�س�ي�رة بنف�سج ّي ��ة ورد ّي ��ة يف �ساحة حب العراق" ،فيما بين ��ت الدعوة �أن النا�شطات بالتعدي على �سمعته ��ا وخ�صو�صيتها وحريتها ن�س ��اء ثورتن ��ا ،الن�س ��اء مك ّم�ل�ات لث ��وّ ار ث ��ورة
ت�شرين و�سننت�صر معًا".
قال ��ت النا�شط ��ة وامل�شارك ��ة يف التح�شي ��د لهذه
مل�سرية ،عال حي ��در �إن "هذه احلمل ��ة جاءت ردًا
على حم ��اوالت الت�شويه والتحجي ��م التي تطال
العراقيات امل�شاركات يف االحتجاج منذ انطالق
انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن" ،مبين ��ة �أن "ال ��دور ال ��ذي
لعب ��ه التواجد الن�سائي كب�ي�ر ،فكانت االنطالقة
الأوىل للتواج ��د الن�سائ ��ي يف �ساح ��ة التحرير
بع ��د يوم واحد من انط�ل�اق التظاهرة يف مطلع
ت�شرين الأول�/أكتوبر ،غايتها حماولة ا�ستفزاز
(املروءة) لدى الق ��وات الأمنية ومنعهم من قمع
املتظاهري ��ن خالل تواج ��د الن�س ��اء يف �صفوف
املحتج�ي�ن" ،م�ستدرك ��ة "�إال �أن الأم ��ر مل يفل ��ح
وا�ستم ��ر القم ��ع حت ��ى تعر�ضت بع� ��ض الفتيات
لل�ض ��رب واالختن ��اق بالغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع
واملالحقات يف �أزقة ال�سعدون ومقرتبات �ساحة
التحرير".
من جانبه ��ا� ،أكدت �سارة �سمري �أنه ��ا "�ست�شارك
يف امل�س�ي�رة البنف�سجي ��ة الت ��ي �ستنطل ��ق ي ��وم
اخلمي� ��س املقبل ،مل�سان ��دة الن�س ��اء املتظاهرات
وحماولة لرد اعتبارهن بع ��د التخوين والطعن
ال ��ذي تعر�ضن ل ��ه" ،م�ش�ي�رة �إىل "اجلهود التي
بذلتها الن�ساء ودورهن الكبري يف كل الفعاليات

داخ ��ل �ساحات االحتجاج �س ��واء بكونها طالبة،
�أو بدوره ��ا كفنانة وما تركته م ��ن ب�صمات فنية
ور�سوم ��ات على نف ��ق التحرير وباق ��ي �ساحات
االحتجاج و�شاركت ب�صبغ الأر�صفة والتنظيف
وتق ��دمي الدع ��م اللوج�ست ��ي ،ف�ضلاً ع ��ن دورها
كم�سعف ��ة ال ��ذي مثلت ��ه العدي ��د م ��ن الطبيب ��ات
وال�صيدالني ��ات واملمر�ض ��ات وغريه ��ا من املهن
ال�صحية".
و�أخ ��ذت م�شارك ��ة الن�س ��اء تتزاي ��د يف �ساحات
االحتج ��اج يف الع ��راق و�أم ��ام املدار�س وداخل
اجلامع ��ات ويف ال�ش ��وارع ،يقف ��ن يف خط ��وط
املواجهة مع ق ��وات الأمن� ،أو يقدمن امل�ساعدات
الطبية �أو اخلدمية يف اخلطوط اخللفية.
ويب ��دو جلي ��ا لأي زائ ��ر ل�ساح ��ات االحتج ��اج
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات �أن الن�س ��اء �أي�ضا بد�أن
يح�صل ��ن على موطئ قدم لهن يف االحتجاجات،
عل ��ى �أم ��ل �أن يحقق ��ن �أهدافه ��ن اخلا�ص ��ة� ،إىل
جانب املطالب العامة.
وبينم ��ا يهت ��ف اجلميع �ض ��د النخب ��ة ال�سيا�سية
احلاكم ��ة ،ويطالب ��ون برحيله ��ا لبن ��اء نظ ��ام
جدي ��د بعيد ع ��ن املحا�ص�صة و�سط ��وة الأحزاب
التقليدي ��ة؛ تتطل ��ع الن�س ��اء �إىل �أبع ��د م ��ن ذلك،
ع�ب�ر �سعيهن لالنتفا�ض على القي ��ود التي تعيق
حريتهن �إىل حد كبري يف بلد ال تزال املحا�ص�صة
والقبلي ��ة والطائفي ��ة تلع ��ب دورا كب�ي�را يف
املجتمع.
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عد�سة :حممود ر�ؤوف

بالمكشوف

الإعالم احلزبي �سامل م�سلح
 عالء ح�سن
احلكوم ��ة العراقي ��ة متتل ��ك ع�ش ��رات اجله ��ات
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن ر�ص ��د و�سائ ��ل الإع�ل�ام املحلية
العربية والأجنبي ��ة  ،يعمل فيها �آالف املوظفني
متقم�صني دور الرقيب ال�صارم ال تفوته �شاردة
�أو واردة  ،ته ��دد �أم ��ن النظام� ،أو حتاول النيل
من رمز وطني .تلك اجلهات تتمتع ب�صالحيات
غل ��ق ف�ضائي ��ات �أو حج ��ب �ص ��دور ال�صح ��ف
بذرائ ��ع �شتى  ،فيما تتجاهل ما تبثه ف�ضائيات
الأح ��زاب من خط ��اب يكر�س الطائفي ��ة  ،ويهدد
ال�سل ��م الأهل ��ي  ،ف�ضائي ��ات من ه ��ذا النوع من
وجهة نظر الرقباء ،و�صلت �إىل الر�شد  ،مهمتها
مواجهة الإعالم امل�ضاد.
نك�س ��ة �أو نكبة �أو انتكا�س ��ة �أو خيبة اخلام�س
من حزيران عام  1967جعلت العرب يفقدون
ثقتهم"�شل ��ع قلع"بالأع�ل�ام الر�سم ��ي  ،ح�ي�ن
اكت�شف ��وا حج ��م �أكاذي ��ب الأنظم ��ة .ب�ي�ن ليل ��ة
و�ضحاه ��ا ،حتول ��ت االنت�ص ��ارات �إىل هزائم ،
مل حت ��رك �شع ��رة واحدة من �ش ��وارب الزعماء
الع ��رب �أ�صح ��اب ال�سيادة واجلالل ��ة وال�سمو،
با�ستثناء ت�صاعد احلما�سة يف ال�شارع العربي
على �صعيد �إطالق ال�شعارات الثورية .
م�ساء اخلام�س من حزيران بثت �إذاعة �إ�سرائيل
املوجهة للعرب �أغنية الراحل حممد عبد الوهاب
" "�أن�سى الدنيا وريح بالك " مع �أغنيات �أخرى
 ،ك�أنها تري ��د �أن تبعث بر�سائل للجمهور حتمل
خطاب� � ًا �إعالمي� � ًا �آخ ��ر يخال ��ف ال�سائ ��د عربي� � ًا
بال�شكل وامل�ضمون  ،وكان برنامج حديث ابن
الرافدين ملقدمه اليهودي العراقي �سلمان دبّي
باللهج ��ة البغدادية  ،يتناول الأو�ضاع العراقية
ث ��م ينه ��ي الربنام ��ج بحكاي ��ة ذات مغ ��زى م ��ع
قوله  :وه ��اي هي الق�صة اتف�ضل ��وا ا�سمعوها
" الربنامج ا�ستمر ل�سنوات ا�ستقطب اهتمام
اجلمه ��ور عل ��ى الرغم م ��ن �أنه يبث م ��ن �إذاعة
معادية او ما يعرف اليوم بالأعالم امل�ضاد .
اب ��ن الرفدي ��ن �سلم ��ان د ّب ��ي ت ��ويف يف ع ��ام
 2002زوجته مار�سيل املقيمة يف العا�صمة
الربيطاني ��ة لن ��دن ،ات�صل ��ت ب�أح ��د النا�شري ��ن
العراقي�ي�ن لطب ��ع كت ��اب يت�ضم ��ن ن�صو� ��ص
برنام ��ج حدي ��ث اب ��ن الرافدين بعن ��وان "هاي
الق�ص ��ة تف�ضل ��وا ا�سمعوها " م ��ع تفا�صيل عن
حي ��اة الإذاع ��ي و�س ��ر قدرت ��ه عل ��ى ا�ستقط ��اب
جمهور وا�سع من اجليل العراقي القدمي.
م ��ن برنامج اب ��ن الرافدين �إىل زم ��ن ا�ستخدام
�أحدث و�سائ ��ل االت�صال ،ي�أب ��ي العقل الر�سمي
التخلي عن موقع الرقي ��ب ال�صارم � ،إنه يعي�ش
يف عزل ��ة حت ��ى راه ��ن عل ��ى الإع�ل�ام احلزب ��ي
بو�صف ��ه "�سامل� � ًا م�سلح� � ًا" لإجها� ��ض انتفا�ضة
ت�شري ��ن ب�إط�ل�اق ال�شتائ ��م امل�صحوب ��ة بتهديد
النا�شط�ي�ن ،م ��ع ب ��ث �أهازي ��ج ت�شي ��د بال�سالح
املقد� ��س حار�س ال�سلط ��ة و�أحزابها .وهاي هي
الق�صة تف�ضلوا ا�سمعوها .

ٌ
�شاهد على االنتفا�ضة وت�ضحيات ال�شباب

عندما و ِلد العراق تحت ن�صب الحرية في �ساحة التحرير
 علي ريا�ض
مل يك ��ن الرتقب كائن ًا غريب� � ًا عن امل�شهد ،هو
ابن ��ه ال�شرعي ،ابن ال�ساعات الأوىل ل�صباح
الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر .2019
�أذك ��ر كي ��ف �سك ��ن ه ��ذا املوج ��ود العجي ��ب
العيون الت ��ي حتملق فينا وتنتظر� ،أكرب يف
�أو�س ��اط النخب ��ة الثقافية العراقي ��ة� ،أو�سع
وه ��ي متتحن لأول مرة م ��دى جدية دعوات
التظاهر التي �سبقت ذلك اليوم بنحو �أ�سبوع
على �صفح ��ات مواقع التوا�صل االجتماعي.
دعوات ،وكم ��ا جرت العادة ،انق�سمت الآراء
حولها بني خم ��ون وانتهازي ،بني م�ستهزئ
وقل ��ق� ،أما املتفائل ��ون فكانوا عل ��ى كرثتهم
ق ّلة.
مل يتجاوزوا ب�ضعة �ألوف مع بدء االحتجاج،
واجتي ��اح مي ��دان التحرير �أم ��ر روتيني يف
العا�صمة بغداد� .شب ��ان عاطلون عن العمل،
مراهق ��ون م ��ن ذوي الدخل املح ��دود ،طلبة
جامعي ��ون وبع�ض حملة ال�شه ��ادات العليا،
يح�ضن ��ون �سم ��اء الوطن الت ��ي عادت متطر
م ��ن كرمها ،ومن ��ذ اللحظ ��ة الأوىل النطالق
التظاه ��رات ،قنابل الغاز امل�سيل للدموع ،ثم
ر�صا�ص حي ،لي�سقط ال�شهيد الأول.
هن ��اك انطلق ��ت �ش ��رارة ث ��ورة مل ت�ضعه ��ا
ال�سلط ��ة يف احل�سبان ،وه�ؤالء الفتية الذين
قدم ��وا من مناطق �شعبية ذات كثافة �سكانية
عالي ��ة ،كل واح ��د منه ��م ي ��در�أ خلف ��ه غابات
ب�شري ��ة هبت للن�صرة ،وما ه ��ي �إال �ساعتان
من الزمن حتى حتول ��ت الألوف القليلة �إىل
ع�شرات الآالف.
ا�ستم ��رت ه�سرتي ��ا القمع ،و�ص ��ار ال�شهداء
يت�ساقط ��ون واح ��د ًا تل ��و الآخ ��ر ،يف ليل ��ة
حم ��راء ق�ضاه ��ا ال�شبان يف ال�ساح ��ة ،بينما
اتخذ �آخ ��رون �أزقة حي البتاوي ��ن ال�سحيق
يف حمي ��ط �ساحة التحرير ،م�ل�ا ًذا وم�سك ًنا.
وامت ��دت االحتجاج ��ات خ ��ارج التحري ��ر
لت�أخ ��ذ �أ�ش ��كالاً جدي ��دة ،متثل ��ت يف خروج
�س ��كان املناطق يف مظاهرات فرعية �صغرية
وقطعه ��م للط ��رق عن ��د ال�شراي�ي�ن الرئي�س ��ة
ب�شرقي و�شمايل العا�صمة.
فيما ظلت النخبة رهينة ترقبها ،وعلى عك�س
تظاهراته ��ا الفولكلوري ��ة النخبوي ��ة ،با�شر
املحتج ��ون ال�شبان احتجاجهم �صباح اليوم
الث ��اين ،ومل ت�ستط ��ع الإج ��راءات القمعي ��ة
للحكوم ��ة منعه ��م م ��ن الو�ص ��ول �إىل �ساحة
التحري ��ر ،رغم عمليات الك ��ر والفر العديدة
التي رافقت �ساع ��ات الليل والنهار .ح�صيلة
ال�شه ��داء واجلرح ��ى ا�ستم ��رت باالرتف ��اع،
وكان �س�ل�اح القت ��ل الأب ��رز هو قناب ��ل الغاز
اخلارق ��ة للجماج ��م ،ث ��م ظه ��ر القنا� ��ص يف
اليوم الرابع لالحتجاج.
جم ��زرة هائل ��ة ارتكب ��ت بح ��ق املحتج�ي�ن،
نفذه ��ا قنا�ص ��ة جمهول ��ون ،حت ��ت غط ��اء
حكوم ��ي وتواط�ؤ جبان من ��ع ال�سلطة حتى

ال�شه ��داء ،وحيث ارتق ��ت روح �أيقونة ثورة
ت�شري ��ن �صفاء ال�سراي .هن ��اك كذلك تنت�شر
خميم ��ات �أخرى حتاذي املطع ��م الرتكي من
اجلانب الأمين جل�سر اجلمهورية.
وعل ��ى اليم�ي�ن كذل ��ك ،و�إذا م ��ا مررن ��ا قدم ًا
دون االنعط ��اف� ،سيك ��ون �أمامن ��ا خياران،
�إم ��ا الدخ ��ول بنف ��ق ال�سع ��دون ال ��ذي ي�صل
�إىل منطق ��ة ال�سن ��ك� ،أو امل ��رور فوقه .النفق
ال ��ذي ت�شهد جدران ��ه بطولها عل ��ى يوميات
الثورة ،وبفنها ت�ش ��كل معر�ض ًا حي ًا متجدد ًا
للوحات اجلدارية ،م�ؤرخة ب�صورة جمالية
لتفا�صي ��ل الث ��ورة الكثرية� .أم ��ا فوقه ،فوق
النفق ت�ست�أنف خيم االعت�صام انت�شارها يف
ال�ش ��ارع بكثافة �أقل ،خملف ��ة الدوار و�شارع
ال�سعدون وراءها.
وميت ��د ال�ش ��ارع �إىل �ساحة اخل�ل�اين ،وهنا
جتد على ميينه حمطة موا�صالت م�ستحدثة
بعد الثورة ،خلي ��ة لوجي�ستية ال تهد�أ ،همها
الأكرب ه ��و ا�ستمرار �إم ��داد ال�ساحة بالدماء
اجلديدة و احلناجر ال�صادحة .ومن الي�سار
يبد�أ الطريق �إىل ج�سر ال�سنك ،حيث تنت�شر
جمموع ��ة �أخرى م ��ن اخليم ،وطري ��ق �آخر،
�أك�ث�ر ط� �ولاً  ،باالجت ��اه نف�س ��ه �إىل �ساح ��ة
الوثبة وج�سر االح ��رار ،حيث امليدان الذي
ال تفارق ��ه املناو�شات الليلي ��ة بني متظاهري
اخلطوط املتقدمة وقوات القمع.
به ��ذا الكي ��ف ترت�س ��م جغرافي ��ا الث ��ورة
العراقية ،على �ساح ��ة التحرير ،التي ت�شكل
يف ذاتها الوطن امل�ستقل واحلر الذي ننادي
ب�سيادته على كافة ربوع بالدنا احلبيبة� ،أو
كما يحلو للث ��وار ت�سميته" :دولة ت�شرين"،
التي حتمل كل �أحالمهم.

م ��ن ت�سميته ��م ،عام ��دة �إىل طم� ��س مع ��امل
اجلرمي ��ة وح�ص ��ر املعلومة م ��ن �أن تخرج،
بتعطيل خدمة الإنرتن ��ت يف عموم العراق.
كما اقتحم م�سلحون �آخرون عدد ًا من مقرات
املنابر الإعالمية ،حملية كانت �أم دولية.
من ��ذ هذه اللحظ ��ة انبل ��ج ال َق�سم :ل ��ن نهجر
�ساح ��ة التحرير �إال والعراق مِ ل ٌك لنا ،حمرك ًا
لعودتن ��ا �إىل ال�شارع يوم ال� �ـ 25من ت�شرين
الأول�/أكتوب ��ر ،بعد توقف حتمته �أربعينية
الإمام احل�سني .ومنذ ذلك احلني ،والتحرير
قاعة عمليات كبرية ،يف الهواء الطلق ،جتري
فيها العملي ��ة القي�صرية ل ��والد الوطن الذي
نحل ��م به .تتداخ ��ل فيها الثنائي ��ات :الأر�ض
وال�سماء واجلغرافيا والتاريخ ،لت�صري ك ًال
واح ��د ًا ،يوحدنا .هكذا و�أن ��ت تدخل �ساحة
التحرير م ��ن �أي مدخل من مداخلها الثالثة،
م ��ن �ساحة الط�ي�ران �أو �ساح ��ة اخلالين �أو
�شارع ال�سعدون؛ يرت�صدك �إح�سا�س ات�ساق
ب�ي�ن توزي ��ع ال�شباب عل ��ى الأر� ��ض وماهية
الثورة التي نقودها.
متت ��د خي ��م املعت�صم�ي�ن ب ��دء ًا م ��ن ال�ش ��ارع
الرابط ب�ي�ن �ساحت ��ي الط�ي�ران والتحرير،
و�ص ��و ًال �إىل حديق ��ة الأمة الت ��ي على طرفها
هناك ن�صب التحرير ،فتت�سع م�ساحة اخليم
�صانع ��ة هرم ًا مقلوب ًا ،قاعدت ��ه عند الن�صب.
وتب ��د�أ خي ��ام االعت�صام يف ال�ش ��ارع الآخر،
�ش ��ارع ال�سع ��دون ،حماذي ��ة لل�سل ��ك ال�شائك
لق ��وات الأم ��ن منزوع ��ة ال�س�ل�اح ،و�ص ��و ًال
�إىل دوار ال�ساح ��ة ،وعل ��ى طريق � ّ�ي الذهاب
والع ��ودة وفوق الر�صي ��ف بينهم ��ا ،م�ش ّكلة
جناح ��ي �أر� ��ض املعرك ��ة ،غرب ��ي و�شرق ��ي،
حتمي م�ؤخرتها من �أي اخرتاق ،فيما منطقة
دولة االنتفا�ضة
التما� ��س جنوب ًا على ج�سر اجلمهورية الذي
ا�صطب ��غ �إ�سفلت ��ه بل ��ون �أحم ��ر م ��ن دم ��اء دول ��ة يوزع فيه ��ا الطع ��ام والثي ��اب جماناً،

وتنت�ش ��ر فيه ��ا املف ��ارز الطبي ��ة ،ويت�ساب ��ق
فيه ��ا ال�شب ��اب عل ��ى تقا�س ��م امله ��ام بني من
ينظف وم ��ن يحتفل ،ومن يطب ��ب اجلرحى
وم ��ن يراب ��ط عل ��ى ال�سوات ��ر مواجه� � ًا كل
القناب ��ل غازي ��ة و�صوتي ��ة وكل الر�صا� ��ص
حي ومطاطي .والفنانون بدورهم مل يفتهم
�أن ي�ضيفوا مل�سته ��م �إىل احلياة الثورية يف
فر�ساموهم �صنعوا من النفق املذكور
بغدادّ ،
معر�ض� � ًا حي� � ًا ،و�أه ��ل امل�س ��رح وال�سينم ��ا
افتتحوا لأنف�سهم خيم ًا خم�ص�صة للعرو�ض
املتنوعة.
قب ��ل ذل ��ك ،ليل ��ة ال� �ـ 24م ��ن ت�شري ��ن الأول/
�أكتوبر ،وبينما كل النخب ال�سيا�سية عولت
عل ��ى انته ��اء االحتج ��اج بعد توقف ��ه الأول،
انبث ��ق م ��ن رم ��اده ح ��دث �أ�ص ��اب اجلمي ��ع
بال�صدمة ،فعلى حني غرة عاد الثوار جمدد ًا
للتحري ��ر م�ست�أنف�ي�ن التظاه ��ر ،جمتاح�ي�ن
مبن ��ى املطع ��م الرتكي ،والذي حت ��ول ا�سمه
الحق ًا �إىل "جبل �أحد".
ومنذ ال�ساعات الأوىل من �صباح يوم الـ،25
مل يك ��ن هن ��اك مت�س ��ع يف �ساح ��ة التحري ��ر
و�ضواحيه ��ا للمزي ��د م ��ن اجلم ��وع بع ��د �أن
غ�ص ��ت ال�ش ��وارع باملحتجني .م ��ع ا�ستمرار
�سق ��وط قناب ��ل الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع على
الر�ؤو� ��س وته�شميه ��ا ،ا�ستم ��رت ح�صيل ��ة
ال�ضحاي ��ا باالرتف ��اع ،وا�ستم ��رت م�ساح ��ة
االحتج ��اج باالت�س ��اع .الي ��وم ،وال�شب ��اب
ي�ستقبل ��ون ال�سن ��ة اجلدي ��د مرابط�ي�ن على
الأر� ��ض ،وبعد �شهري ��ن من ��ذ �أول اعت�صام،
مت�شبث�ي�ن بعناد ملحم ��ي بحقهم يف احلياة،
يف وق ��ت م ��ا زال ��ت احلكوم ��ة تت�أرجح بني
�إجراءاته ��ا البريوقراطي ��ة ،وهواج�سه ��ا
الكتلي ��ة والطائفي ��ة الت ��ي تزي ��د �شقا ًق ��ا مع
�صم ��ود الث ��وار يف التحري ��ر وكل رب ��وع

البل ��د؛ عازمني على �أال حياد ع ��ن الثورة ،ال
بالرتهي ��ب وال القم ��ع ،وال حت ��ى با�ستقال ��ة
عادل عبد املهدي رئي�س الوزراء.
مطالبن ��ا كث ��وار وا�ضح ��ة وحم ��ددة� ،أولها
تغي�ي�ر قان ��ون االنتخاب ��ات ومفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات و�إنه ��اء املحا�ص�ص ��ة الطائفية،
يليه ��ا �إج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة ب�إ�ش ��راف
�أمم ��ي ،قب ��ل حماكم ��ة امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن دم
ال�شهداء واملعطوبني :نحو  500قتيل و�أكرث
من � 20ألف م�صاب لن ي�ضيع دمهم هذر ًا.
وكان ميكن للخوف �أن يك ��ون عاملاً فا�صلاً
يف معادل ��ة �صراعن ��ا ،ل ��وال �أن ك�سرناه �أول
ي ��وم بدم ��اء �أول �شهي ��د .م ّرت الأي ��ام ،وها
نح ��ن الآن �شب ��ان يواجه ��ون الر�صا� ��ص
احل ��ي ب�صدورهم هازئني .وتط ��وّ ر الوعي
لدرج ��ة �أن ��ه �أ�صب ��ح للمراهق�ي�ن ه ��م �آخ� � َر،
تراهم يناق�شون احلدود الد�ستورية للتغري
ال�سيا�س ��ي �أو �أن ��واع قوان�ي�ن االنتخاب ��ات
املعتم ��دة يف �أنح ��اء الع ��امل� .أم ��ا الهوي ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة ،فل ��م جت ��د نف�سه ��ا بني
�أفراد ال�شعب كما وجدت نف�سها خالل ثورة
ت�شرين.
الآن ع ��اد �صوت املحتجني �أكرث حدة وا�شتد
عوده ��م ،واملرابط ��ون عل ��ى ال�سوات ��ر على
خط ��وط التما�س ال�ساخنة اعت ��ادوا الأقنعة
واخل ��وذ ،واعتادت رئاته ��م امتالئها بالغاز
امل�سيل للدم ��وع ،كما ال�ساح ��ات وامتال�ؤها
مبف ��ارز توزيع الطعام وال�ش ��راب وعبوات
الكوال واخلمرية.
�أما مي ��دان االحتجاج وال ��ذي اقت�صر �ساب ًقا
عل ��ى �ساح ��ة التحري ��ر ،فامت ��د �إىل �ش ��ارع
ال�سعدون و�ساحة الطريان و�ساحة اخلالين
و�شاطئ دجلة يف �أطراف �شارع �أبو ن�ؤا�س،
ث ��م �إىل ج�س ��ري ال�سن ��ك والأح ��رار و�شارع
الر�شيد وحافظ القا�ضي و�ساحة الوثبة.
ه ��ذه هي امللحمة التي يخط �سطورها �شعب
الع ��راق ،حمولني �ساح ��ة التحرير �إىل مزار
عظي ��م يح ��ج �إلي ��ه العراقيون م ��ن كل ربوع
الب�ل�اد .طقو�س متع ��ددة �ضمها ه ��ذا الوطن
امل�صغ ��ر ،تناق�ض ��ت ب�ي�ن احل ��زن والف ��رح،
واجتمعت بالهوية والإميان ،حتفر وجودها
ب�سواعد ال�شباب على حجر التاريخ ال�صلب.
ومتده يف ذاك ��رة الأطفال واملراهقني ،الذي
لعبوا يف هذه الث ��ورة دو ًرا كبريًا ،وثقفتهم
الث ��ورة وطن ًي ��ا ح�ي�ن عج ��ز نظ ��ام التعلي ��م
العراقي على ذلك.
ومل يك ��ن لغياب النخب ��ة العراقية عن م�شهد
الثورة �أثر يذكر ،لكن ح�ضور فئة من مثقفي
الب�ل�اد ب�ي�ن املحتجني �أبق ��ى الأم ��ل بالثقافة
العراقي ��ة ومثقفيه ��ا قائمًا ،يبع ��ث �أملاً �آخر
يف �إنت ��اج نخب ��ة ثقافي ��ة ثوري ��ة جدي ��دة،
ت�صحح �أخطاء �سابقتها ،وال تتعاىل بدورها
ع ��ن �شركائه ��ا يف الهوي ��ة ،وال تتخذ احلياد
ال�سلبي مال ًذا للنجاة من ل�سان الثورة احلاد
ويد ال�سلطة الباط�شة.
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ك��ام��ي��را م��ح��م��ود ر�ؤوف ت��ه��ت��ف وت��ب��ح��ث م���ع ال��م��ن��ت��ف�����ض��ي��ن ع���ن وط��ن
م�ص ��ور امل ��دى واالحتج ��اج حممود
ر�ؤوف مغام ��ر م ��ن ط ��راز خا� ��ص ،
ي ��وم اختار مهنة املح ��ارب للدفاع عن
ال�سلط ��ة الرابع ��ة  ،حم ��ل الكامريا ثم
م�ض ��ى يف م�سار البح ��ث عن احلقيقة
 .رحلة املغامرة يف �سنوات االحتقان
الطائف ��ي ،حملت ��ه �أعباء ثقيل ��ة قربته
م ��ن االن�ضمام �إىل �صف ��وف ال�ضحايا
حلر�ص ��ه عل ��ى تزويد جريدت ��ه املدى
ب�ص ��ور خا�صة  ،تنقل للق ��ارئ رائحة
ب ��ارود انفج ��ار املفخخ ��ات  ،وتعك�س
يف الوقت ذاته بذاءات املراهنني على
القتل.
ال�صحاف ��ة الورقي ��ة يف الع ��راق حتى
وق ��ت قري ��ب مل تك ��ن تهت ��م بال�صورة
�إال با�ستثن ��اءات ن ��ادرة  ،حمم ��ود
ر�ؤوف مت� � ّرد عل ��ى ال�سائ ��د امل�أل ��وف
 ،جع ��ل �إدارة جريدت ��ه  ،تنتظ ��ر

ح�ص ��اده اليوم ��ي ليت�ص ��در ال�صفحة
الأوىل .يف حدي ��ث لإذاع ��ة خارجي ��ة
ق ��ال ر�ؤوف �إن " العم ��ل ال�صحف ��ي ال
يقت�ص ��ر عل ��ى الكات ��ب �أو املرا�س ��ل ،
امل�ص ��ور ل ��ه ح�ساب �آخر ،ح�ي�ن تتفهم
�إدارة اجلريدة طبيع ��ة عمله وتتخلى
ع ��ن فك ��رة التوثي ��ق  ،ال�ص ��ورة �أبلغ
م ��ن ال ��كالم � ،أحيان� � ًا تخت ��زل احلدث
مب ��ا حتمله م ��ن ت�أثري يجع ��ل القارئ
ي�ستغني عن قراءة اخلرب والتقرير بل
وحتى االفتتاحي ��ة" .مي�ضي امل�صور
يف حديث ��ه  ،م�ستعر�ض ًا منجزه طيلة
�سن ��وات عمل ��ه يف جري ��دة امل ��دى"
انظ ��ر اىل احلدث من زاوي ��ة �أخرى ،
اقتن�ص الظواهر بكامريتي ثم انقلها
�إىل الق ��ارئ � ،أرغ ��ب يف �أن ا�ستوقفه
يف حلظ ��ة عابرة احف ��ز جم�ساته على
التفاعل مع امل�شهد لأنه مل يتكرر"

موهب ��ة امل�صور حممود ر�ؤوف �أهلته
للعم ��ل يف وكاالت �أجنبي ��ة � ،إح ��دى
�ص ��وره دخلت يف مو�سوع ��ة غينت�س
 .عا�شق الفوتوغراف العارف الرائي
بح�س ��ه قب ��ل عد�ست ��ه مل ت�ستوقف ��ه
ال�شه ��رة الدولي ��ة  ،ف�ض ��ل العم ��ل يف
جريدته مكتفي ًا بحريته يف �أداء عمله
من دون تو�صيات �أو و�صاية .
م�ش ��روع امل�ص ��ور ر�ؤوف �أوج ��زه
باحلدي ��ث الإذاع ��ي " الفوتوغ ��راف
حت ��رر م ��ن �إط ��ار مهم ��ة التوثي ��ق،
�أ�صب ��ح فن� � ًا قائم� � ًا بذات ��ه  ،يحم ��ل
خطاب ��ا وا�ضح ��ا غ�ي�ر قاب ��ل للتف�سري
�أو الت�أوي ��ل� ،إن ��ه احلدث ب ��كل �أبعاده
والظاهرة باكت�شاف معناها احلقيقي
باخت�صار احر�ص على ت�صوير البعد
الرابع "
 -م ��اذا تعن ��ي بالبع ��د الراب ��ع ي ��ا

حممود؟
�أعني �صوت ال�ص ��ورة  ،روحها قلبها
الناب�ض الق ��ادر على حتفيز جم�سات
املتلقي ليتفاعل مع ال�صورة  ،بو�صفها
كائن ًا حي ًا ،ولي� ��س حالة توثيق حدث
عابر  ،م�صريه الن�سيان.
م�ص ��ور البع ��د الرابع "عل ��ى حد قول
ر�ؤوف  ،اتخ ��ذ م ��ن �ساح ��ة التحري ��ر
ميدان ًا لعمل ��ه اليومي ،و�سطا منا�سبا
لتحقي ��ق م�شروعه الفن ��ي عرب ملحق
االحتجاج�.صورهاملن�شورة،وبع�ضها
املحف ��وظ يف �أر�شيف ��ه ال�شخ�ص ��ي ،
تركز عل ��ى �شعار "نريد وطن" بجعل
ال�شباب املنتف�ضني ب�إعدادهم الكبرية
داخل �إط ��ار ال�ص ��ورة لرت�سيخ فكرة
القيادة اجلماعية للثورة� .أما ال�صور
الأخ ��رى فتتن ��اول ح ��االت �إن�سانية ،
تتج�س ��د بوج ��وه التقطته ��ا الكامريا

بعني حم�ت�رف يجي ��د اقتنا�ص �صور
فوتوغرافي ��ة م�صحوب ��ة بال�ص ��وت،
وهنا تكمن موهبة حممود ر�ؤوف.
ملحق االحتجاج بو�صوله �إىل العدد
مئ ��ة  ،يحر�ص على �أن يك ��ون من�صة
للمتظاهري ��ن و�ص ��وت انتفا�ضته ��م .
انطالق� � ًا من حاجة ال�شب ��اب �إىل منرب
ح ��ر يع�ب�ر ع ��ن طموحاته ��م و�آماله ��م
يف ا�ستع ��ادة الوطن م ��ن مغت�صبيه ،
منرب ي�سعى اىل تعزي ��ز الدميقراطية
واح�ت�رام حق ��وق الإن�س ��ان  ،من�ب�ر
يف�ض ��ح املتم�سك�ي�ن بال�سلط ��ة
املتورط�ي�ن بقتل مئ ��ات املتظاهرين .
ملحق االحتجاج لي�س من�شور ًا �سري ًا
حم ��دود التداول � ،إنه �صوت ال�شباب
قادة الثورة �صانعو امل�ستقبل.
 بقلم قارئ
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الممولة
تق�صي الحق ال�صفحات
فريق
ّ
ّ

وكالة ال�صحافة الفرن�سية تك�شف حقيقة �صور “اعتقال القبعات
الزرق لعمالء �إ�سرائيليين في التظاهرات”!
 متابعة :االحتجاج
تق�صى تقرير لوكالة الأنباء الفرن�سية حول �أنباء
ّ
ن�شرته ��ا �صفح ��ات مناه�ض ��ة لالحتجاج ��ات يف
العراق ،حتدثت عن “اعتقال عمالء لإ�سرائيل”.
وق ��ال التقرير ،الذي ن�شرته وكالة فران�س بر�س،
على مدونته ��ا اخلا�صة بتق�صي �صح ��ة الأخبار،
وتابعه ��ا “االحتج ��اج” (� 10شب ��اط � ،)2020إن
“�آالف م�ستخدم ��ي مواق ��ع في�سب ��وك تداول ��وا
من�شورات مرفقة ب�ص ��ور على �أنها تظهر القب�ض
على عمالء لإ�سرائيل �أو لدولة الإمارات والأردن
يح ّر�ض ��ون املحتج�ي�ن ويقطع ��ون الطرق ��ات يف
العراق.
وبح�س ��ب التقرير ،ف�إن ع ��دد ًا كبري ًا م ��ن ال�صور
املن�ش ��ورة عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي،
يف الع ��راق ،بخ�صو�ص تلك الق�ضي ��ة“ ،مزيفة”
وبع�ضه ��ا تع ��ود مل�صري�ي�ن� ،أو �سوري�ي�ن� ،أثن ��اء
فرتة القتال الدائر هناك ،ف�ض ًال عن بع�ضها تعود
بالفع ��ل لعراقيني ،لكنه ��ا ال تتعلق باالحتجاجات
ال�شعبية.
وفيما يلي ن�ص التقرير الذي ن�شرته فران�س بر�س
�أم�س الأول االثنني واطلعت عليه االحتجاج
ت ��داول �آالف م�ستخدمي موق ��ع في�سبوك باللغة
العربية من�شورات مرفقة ب�صور على �أنها ُتظهر
القب�ض على عمالء لإ�سرائيل �أو لدولة الإمارات
والأردن يح ّر�ض ��ون املحتج�ي�ن ويقطع ��ون
الطرق ��ات يف الع ��راق ،لك ��ن ه ��ذا االدع ��اء غ�ي�ر
�صحيح وال�صور املرفقة تع ��ود لأحداث خمتلفة
جرت يف �أوقات �سابقة وال عالقة لها بتظاهرات
العراق.
يظهر �أحد هذه املن�ش ��ورات �صورتني لأ�شخا�ص
يبدو �أنهم موقوفون ،يف ال�صورة الأوىل و�ضع
املوقوف ��ون مبواجه ��ة ج ��دار ،ويف ال�ص ��ورة
الثاني ��ة يظهر ع ��دد من الأ�شخا�ص ع ��راة ال�صدر
وقد �أُجل�سوا �أر�ض ًا ور�ؤو�سهم من ّك�سة.
وج ��اء يف التعلي ��ق املراف ��ق لل�ص ��ور “القبعات
الزرقاء بالتع ��اون مع القوات الأمنية تفكك �أكرب
�شبك ��ة داخ ��ل املتظاهري ��ن يف النج ��ف وباب ��ل،
اعرتفوا با�ستالمهم ماليني الدوالرات من الأردن
والإم ��ارات لتعطي ��ل املدار�س وح ��رق ال�شوارع
والتحري� ��ض عل ��ى الق ��وات الأمني ��ة ،ويقومون
باغت�صاب الطالبات بعد اقتيادهن بالقوه بحجة
مكافحة الدوام”.
وح�صل ه ��ذا املن�شور من ه ��ذه ال�صفحة وحدها
عل ��ى �أك�ث�ر م ��ن  1100م�شارك ��ة وعل ��ى مئ ��ات
امل�شاركات من �صفحات �أخرى.

م ��ن ه ��ذه ال�صفح ��ة وحده ��ا �إ�ضاف ��ة �إىل مئ ��ات
امل�شاركات من �صفحات �أخرى.
انطلق ��ت االحتجاجات يف الع ��راق يف الأول من
ت�شري ��ن الأول  2019يف بغ ��داد وم ��دن جنوبية
للمطالبة ب�إج ��راء �إ�صالحات وا�سع ��ة و”�إ�سقاط
النظ ��ام” وتغي�ي�ر الطبقة ال�سيا�سي ��ة التي حتكم
الب�ل�اد من ��ذ  16عام� � ًا ،التهامه ��ا بـ”الف�س ��اد”
و”الف�ش ��ل” يف �إدارة البالد و�إه ��دار ثرواته يف
حني يع ّد من �أغنى دول العامل بالنفط.
وبعد �شهرين من التظاه ��رات ،ا�ستقالت حكومة
عادل عبد امله ��دي ،و ُك ّلف الوزي ��ر ال�سابق حممد
عالوي بت�شكيل احلكومة.
وكان �أن�ص ��ار التي ��ار ال�ص ��دري يف �صف ��وف
املحتجّ �ي�ن �إىل �أن �أع ��رب التيار ع ��ن دعمه ملحمد
ع�ل�اوي ،ال ��ذي يرف�ضه �سائ ��ر املحتجّ �ي�ن لكونه
مر�شح ًا عن الأحزاب التي يتظاهرون �ضدها منذ
�أ�شهر.
ومن ��ذ تغيري ال�صدر موقف ��ه ،انق�سم املتظاهرون
�إىل مع�سكري ��ن وت�صاع ��د التوت ��ر �إىل ح ّد وقوع
�أعمال عنف �أ�سفرت عن �سقوط قتلى.
وتبن ��ى �أ�صح ��اب القبعات الزرق اقتح ��ام �ساحة
االحتجاج يف النج ��ف ،لكن ال�شرطة كذلك م ّتهمة
بالتق�صري ب�سبب عدم منع حدوث ال�صدامات.
وبع ��د حادث ��ة النج ��ف الدامية الت ��ي �أ�سفرت عن
مقت ��ل �سبع ��ة متظاهري ��ن� ،أمل ��ح رئي� ��س الوزراء
املكل ��ف حممد عالوي بالتنحي يف حال ا�ستمرار
العنف �ضد املتظاهرين.
وق ��ال يف كلم ��ة �إن “املمار�س ��ات ه ��ذه ت�ضعن ��ا
يف زاوي� � ٍة حرج ��ة ،ال يمُ ك ��ن حينه ��ا اال�ستم ��رار
باملهم ��ة املوكلة �إلينا مع ا�ستم ��رار ما يتعر�ض له
ال�شباب”.
ويف ظ ّل ه ��ذا التو ّتر بني التيار ال�صدري و�سائر
املتظاهرين ،ظهرت هذه املن�شورات التي تتحدّث
ع ��ن وج ��ود “عم�ل�اء” يف �صف ��وف املحتج�ي�ن.
وتب ّنت هذه املن�شورات �صفح ��ات م�ؤيّدة ملقتدى
ال�صدر.
حقيقة ال�صور

تق�صي �صحّ ة الأخبار
وبح�سب ما وقع عليه فريق ّ
يف وكال ��ة فران�س بر�س ،ظهر هذا املن�شور مطلع
�شهر �شباط/فرباير احلايل.
ويف الآون ��ة نف�سه ��ا ظه ��ر من�ش ��ور �آخ ��ر مرف ��ق
ب�ص ��ور �أخرى يدعي نا�ش ��روه �أنها ُتظهر القب�ض
على عمالء لإ�سرائيل يف �صفوف املحتجّ ني.

و ُتظهر �إح ��دى ال�ص ��ور �أربعة �شب ��ان موقوفني،
�أمام طاولة و�ضع عليها ما يبدو �أنها م�ضبوطات،
منه ��ا �أ�سلح ��ة ،و�ص ��ورة �أخ ��رى ُتظه ��ر �شبّان� � ًا
جال�س�ي�ن والقيود يف �أيديهم� ،أم ��ام طاولة عليها
رزمات من الدوالرات.
وج ��اء يف التعلي ��ق املراف ��ق “�سراي ��ا ال�س�ل�ام

والقوات الأمنية تف ّكك �أكرب �شبكة �إ�سرائيلية من
داخ ��ل مطعم الرتكي ومت التحقي ��ق معهم وقالوا
�إنه ��م ي�ستلمون الأم ��وال من �إ�سرائي ��ل و�أمريكا
لقط ��ع الط ��رق واملدار� ��س وحتري� ��ض املحتجّ ني
على قتل القوات الأمنية”.
وح�صل هذا املن�شور على �أكرث من  800م�شاركة

لك ��ن �أي �إع�ل�ان مماث ��ل مل ي�ص ��در ع ��ن ال�سلطات
العراقية.
وبح�س ��ب �صحافي ��ي وكال ��ة فران� ��س بر� ��س يف
بغداد “ال يوجد �أي �إع�ل�ان ر�سمي عن ق�ضية من
هذا النوع”.
�أم ��ا ال�صور ال ��واردة يف املن�ش ��ورات فهي تو ّثق
�أحداث� � ًا وقع ��ت يف �أوق ��ات �سابق ��ة وال عالق ��ة
له ��ا باملتظاهري ��ن يف الع ��راق ،بح�سب م ��ا �أظهر
التفتي�ش عنها على حم ّركات البحث.

ت�شرين العراقي
ودور املثقف
� سليم �سوزه
ال اعتق ��د ان الح ��راك الت�شريني منف�صل
عن المثقف (ب�ص ��رف النظر عن �إ�شكالية
ه ��ذا التو�صي ��ف) لأن ��ه ال يمك ��ن ف�ص ��ل
ه ��ذا الحراك ع ��ن ك ��م الكتاب ��ات والآراء
والمواق ��ف الت ��ي ق ��ال به ��ا المثق ��ف منذ
انط�ل�اق العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة بع ��د ع ��ام
 .٢٠٠٣المثقف كتاب ��ة والمحتجون فعل
على الأر�ض قد ال ينطلق في زمن الكتابة
نف�سه ��ا و�إنم ��ا بع ��د حي ��ن �أحيان� � ًا عندما
يتراكم الوعي والغ�ض ��ب لدرجة ال يمكن
ال�سيط ��رة عليها .ربما الحراك الت�شريني
انطل ��ق ب ��دون دع ��وة وا�ضح ��ة له ��ا م ��ن
مثقفين معروفين ،لكنه لي�س منف�صال عن
ت�أثيرات المثقفي ��ن وكتاباتهم ابد ًا .نحن
ال نتح ��دث هنا عن قي ��ادة ميدانية بل عن
�صناعة ر�أي عام والت�أثير فيه.
ام ��ا �أه ��م م ��ا ح�صل بع ��د انط�ل�اق حراك
ت�شري ��ن (والذي اعتب ��ره �أهم ثورة وعي
في تاريخ العراق كله) ،فهو ف�ضح مقوالت
�أح ��زاب الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي الت ��ي كانت
ت�س ��وق نف�سها على �إنه ��ا ال تمثل ال�شيعة
�سيا�سي� � ًا فقط ،و�إنما ديني� � ًا �أي�ض ًا .جرى
ف ��ك االرتب ��اط بي ��ن الدين ��ي وال�سيا�سي
و�إنهاء ه ��ذا التداخل في خط ��اب �أحزاب
ال�سلط ��ة الإ�سالمي ��ة بحي ��ث �ص ��ار يراها
الجمهور ال�شيعي (�أو �أغلبهم) �إنها لي�ست
�سوى �أحزاب �سيا�سي ��ة نفعية ال تمثلهم،
ال �سيا�سي� � ًا وال ديني ًا .عملية فك االرتباط
هذه مهمة جد ًا لأنها ت�ؤ�س�س م�ستقب ًال لنقد
عراقي لأداء هذه الأحزاب دون �أن يكون
بمقدور هذه الأح ��زاب تحويل هذا النقد
الى نق ��د للطائفة ال�شيعية .ف ��ي ال�سابق،
كان ��ت تختبئ هذه الأح ��زاب خلف الدين
بو�صفه ��ا �أحزاب� � ًا تمث ��ل المذه ��ب ديني ًا،
و�أي عملي ��ة نقد له ��ا ،تح ��اول �أن ت�ضعها
في �سياق النقد للمذهب .لقد و�ضع حراك
ت�شري ��ن حد ًا له ��ذه المعادل ��ة وف�ضح هذا
التداخ ��ل مم ��ا �صنع ج ��ر�أة عن ��د الجميع
بنق ��د (بل و�شتم وتحقي ��ر) هذه الأحزاب
وقياداته ��ا المعمم ��ة دون �أن يك ��ون ذل ��ك
نق ��د ًا �أو �شتم� � ًا للمذه ��ب .ه ��ذا م ��ا �أزعج
ووحدها جميع� � ًا وجعلها
تل ��ك الأح ��زاب ّ
ت�ستخ ��دم �شت ��ى �أن ��واع الأ�سلح ��ة م ��ن
التوث ّية ال ��ى الرمانات اليدوي ��ة  ،النهاء
االحتجاجات ،لأنها تعرف جيد ًا �أن ف�صل
الديني ع ��ن ال�سيا�سي يعن ��ي �سحب �أهم
ا�سلحتها الأيديولوجية ،وبالتالي مقدمة
للإطاحة بها.

موجز �أنباء المدن الثائرة
• الديوانية

الطلبة يبرمون اتفاق ًا مع
م�س�ؤولي الجامعات

جدد طلبة اجلامع ��ات واملعاهد واملدار�س
يف الديوانية�،أم� ��س الثالث ��اء ،ح�ضورهم
يف �ساح ��ة ال�ساعة التي ت�شه ��د تظاهرات
م�ستمرة منذ � 4أ�شه ��ر ،فيما �أعلنوا و�ضع
ج ��دول ،باالتفاق مع رئا�س ��ات جامعاتهم،
ي�ضم ��ن ا�ستم ��رار ال ��دوام الر�سم ��ي،
وم�شاركته ��م يف التظاه ��رات يف الوق ��ت
ذاته.
وق ��ال �شهود عي ��ان ( � ،)٢٠٢٠إن “الطلبة
وا�صل ��وا تواجده ��م اليوم ��ي يف �ساح ��ة
ال�ساع ��ة و�س ��ط الديواني ��ة لدع ��م املطالب
ال�شعبي ��ة ،واك ��دوا ع�ب�ر بي ��ان له ��م �إنه ��م
ما�ض ��ون يف �إدام ��ة زخ ��م التظاه ��ر ودعم
مطالب اجلماهري”.
و�أ�ش ��ار بيان الطلب ��ة �إىل “و�ض ��ع جدول
لتواج ��د الكلي ��ات يف �ساح ��ة ال�ساع ��ة،
باالتف ��اق مع رئا�س ��ة اجلامع ��ات وعمداء
الكليات ،بهدف �ضمان ا�ستمرارية الدوام
الر�سمي من جانب ،و�إدامة تواجد الطلبة
م ��ع املتظاهرين وعدم تعر� ��ض امل�ضربني
منهم �إىل العقاب �أو املالحقة”.
ورف ��ع الطلبة يف �ساحة ال�ساعة� ،شعارات

تنادي باحلري ��ة واالنتماء الوطني للعراق
والتنديد بالأحزاب ال�سيا�سية “الفا�سدة”،
م�ؤكدي ��ن عل ��ى رف�ضه ��م حم ��اوالت فر�ض
الهيمن ��ة على الق ��رار ال�سيا�س ��ي وتوجيهه
ب�أجن ��دات خارجي ��ة عرب �أح ��زاب وتيارات
“تدّعي وطنيتها و�سعيها للإ�صالح” ،وفق
تعبريهم.
وت�شهد هذه ال�ساحة يف حمافظة الديوانية
تواف ��د ًا يومي� � ًا جلم ��وع م ��ن املتظاهري ��ن
ميثل ��ون �شرائ ��ح خمتلف ��ة ،من ��ذ  1ت�شرين
الأول  ،2019وحت ��ى الآن ،كم ��ا تق ��ام فيها
فعالي ��ات فني ��ة وثقافي ��ة وريا�ضي ��ة داعمة
لالحتجاج ��ات وتع�ّب�رّ ع ��ن ال�سلمي ��ة ،رغم
تعر�ضهم ال�سته ��داف متكرر من قبل جهات
م�سلحة وعنا�صر تابعة لتيارات �سيا�سية.

• الب�صرة
�ساحة االعت�صام تغ�ص بم�سيرات
طالبية حا�شدة
وثقت مقاطع فيديو م�صورة�،أم�س الثالثاء،
حلظ ��ة دخول م�سريات طالبي ��ة �إىل �ساحة
االعت�ص ��ام و�سط مدينة الب�ص ��رة ،للتنديد
بحم�ل�ات قم ��ع االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة
وحماوالت ف�ض االعت�صامات بالقوة.
و�أظه ��رت املقاط ��ع الت ��ي اطلع ��ت عليه ��ا

التظاه ��رات امل�ستم ��رة من ��ذ � 4أ�شه ��ر • ،بغداد

ظنوه ميت ًا ..الثلوج تغطي
متظاهراً نائم ًا في الـ"التك
تك" �أدركه التعب

واملن� �دّدة بالف�س ��اد وت ��ردي اخلدم ��ات
وتف�ش ��ي البطال ��ة ،واملطا ِلب ��ة برحي ��ل
النخب ��ة ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة من ��ذ 17
عام� � ًا ،ا�ضاف ��ة اىل الت�أكي ��د با�ستم ��رار
التظاه ��رات االحتجاجي ��ة حل�ي�ن تلبية �شه ��دت العا�صم ��ة بغ ��داد فجر ام�س
مطال ��ب املتظاهري ��ن يف خمتل ��ف املدن الثالثاء ،ت�ساقط ًا ملفت ًا للثلوج ،كان
الأ�صعب عل ��ى املتظاهرين والقوات
العراقية.
الأمنية املرابطة يف الواجبات.
• النجف
و ُيظه ��ر مقط ��ع فيدي ��و ح�صلت عليه
فتيات و�ش ّبان يخ ّلدون ذكرى �شبك ��ة رووداو الإعالمي ��ة متظاهر ًا
�ضحايا الثورة ويتقدمون نحو نائم� � ًا يف "ت ��ك ت ��ك" له بالع ��راء يف
“ثورة الع�شرين”
�ساح ��ة التحري ��ر ،كانت الثل ��وج قد
غطته بالكامل ،وهو دون حراك .
مب�شارك ��ة طلب ��ة و�أ�سات ��ذة جامع ��ات وظن �أ�صحاب ��ه الذي ��ن �أيق�ضوه من
متع ��ددة� ،أطل ��ق نا�شط ��ون يف النجف ،نوم ��ه �أن ��ه قد ف ��ارق احلي ��اة ب�سبب
من كال اجلن�سني ،حملة تطوعية �أطلقوا انخفا�ض درجات احلرارة.
عليها “النج ��ف �أجمل” لتنظيف املدينة �أثار الفيديو موجة �آراء على مواقع
و�شوارعها.
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي كان �أبرزه ��ا
كامريا االحتجاج رافقت امل�شاركني يف ماقال� :أنه لو كان "جوكري ًا" (ممو ًال
احلملة وهم يجولون ب�أ�صباغهم امللونة م ��ن جه ��ات خارجي ��ة) مل ��ا ن ��ام يف
على �ش ��وارع مدينتهم لتخفيف الأجواء الربد.
القامت ��ة الت ��ي خلفه ��ا مقت ��ل و�إ�صاب ��ة و�أخ ��رى تق ��ول  :ه� ��ؤالء ه ��م �أبطال
االحتج ��اج �أم� ��س الثالث ��اء جموع� � ًا من مدين ��ة الب�ص ��رة ،وهم يهتف ��ون “بالروح التظاهرات.
ع�ش ��رات املتظاهري ��ن فيه ��ا ،وللتدلي ��ل الع ��راق ،ح�سبي الله ونع ��م الوكيل
طلبة املدار� ��س واجلامعات وهم يدخلون بالدم نفديك ياعراق”� ،إ�ضافة �إىل الت�أكيد كما رف ��ع بع�ض الطلبة ،خ�ل�ال امل�سريات ،على �سلمية التظاهرات وعدم حملها �أية عل ��ى اللي كان ال�سب ��ب ،الله يحفظك
يف م�س�ي�رة �إىل �ساح ��ة االعت�ص ��ام و�سط عل ��ى �أهمية م�شاركة العن�صر الن�سوي يف الفت ��ات حتم ��ل مطال ��ب و�شع ��ارات مفاهيم ث�أرية �أو انتقامية..
ويحقق مطالبكم �إن �شاء الله.
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حكــايــة �شهيــد

أسبريسو

�أول �شهداء ليلة النجف الدامية

َ
دماغك من �سروالها!
أخرج
� ْ

مهند القي�سي� ..سيف جامح �أبى �أن يغادر غمده �إال حر ًا
 ما�س القي�سي

"لن نحيا واملذلة جاثمة
فوق �صدورنا" ،عبارة نطقها
مهند فكان �سيفا حادا،
قاتل ب�صمت انيق الئق
بثورة بي�ضاء متاثل نقاءه.
ف�إما ان يكون او ال يكون،
ها قد جثمت حتى جتر�أت
انيابها على خد�ش جنوم
بالكاد �أ�شرفت على اللمعان
ف�سرقت منا االجمل ،االنقى،
واالعظم ،هكذا هي احلرية
رفيعة الذائقة تدرك كيف
تنتقي �ضريبة توهجها.
مهن ��د ومي�ض قي�س القي�س ��ي ،من مواليد عام
 ،1998ي�سك ��ن يف قرية الغدي ��ر من حمافظة
النج ��ف اال�ش ��رف ،ينتم ��ي لأ�س ��رة مي�سورة
احل ��ال ،وحيد لأرب ��ع اخوات ،يعم ��ل والداه
يف ال�سلك الرتب ��وي ،والده �أ�ستاذ يعلم اللغة
الإنكليزي ��ة ،ووالدت ��ه تعمل مدي ��رة مدر�سة.
�أكم ��ل مهن ��د درا�ست ��ه الثانوي ��ة يف مدر�س ��ة
االمام علي ،والتحق بكلية اللغات والرتجمة
ق�سم اللغ ��ة الإنكليزي ��ة ،بلغ املرحل ��ة الثانية
يف جامع ��ة الكوف ��ة ،من هوايات ��ه؛ الت�صوير
واملونت ��اج ،هادئ متزن وم�س ��امل جدا ،مفعم
بعم ��ق االنتم ��اء للهوية الوطني ��ة وفكر داعم
حلري ��ات ال�شع ��وب ،ذو عق ��ل راج ��ح ي�سب ��ق
اقران ��ه م ��ن �أبن ��اء جيل ��ه ،ميت ��از ب�شخ�صية
طموحة وواقعي ��ة ،اني�س املع�شر ومقرب من
ا�صدقائه .كان ملهند دور رائد يف ثورة ت�شرين
قبيل اندالعها يف �ساح ��ات الوطن ،من خالل

م�شاركته يف تظاه ��رات �ساحة ال�صدرين يف
النجف ،وبهذا يخربنا حي ��در اركان (قريبه)
قائال" :ابن خالتي مل يكن بحاجة لأي مطلب،
ال ينق�ص ��ه �ش ��يء يف حياته ،لك ��ن نخوته هي
التي دفعته لذلك �ش ��ارك بالتظاهرات من اول
�أيام الثورة ومل ينقط ��ع عن ال�ساحة اال قليال
لظروف طارئ ��ة ،ومل يكتف بالتظاهر كطالب
فح�سب وامنا كان من �ضمن الثوار املرابطني
عل ��ى اخل ��ط الأول دوم ��ا" ،وع ��ن واقع ��ة
ا�ست�شه ��اده يف ليل ��ة الهج ��وم ال�شنيع ��ة على
�ساح ��ة ال�صدرين ي ��وم اخلام�س م ��ن �شباط،
يعق ��ب حيدر بقول ��ه" :لقد كان مهن ��د يف تلك
اللية الدامي ��ة ،التي تعر�ض فيها املتظاهرون
يف �ساحة ال�صدري ��ن اىل قمع �شر�س من قبل
عنا�ص ��ر م�سلح ��ة ،متواج ��دا بينه ��م ول�سوء
حظ ��ه �أ�صيب بطلق ن ��اري يف منطقة ال�صدر
حتدي ��دا يف كتف ��ه االي�سر� ،سقط عل ��ى الفور

يف موق ��ف �ألي ��م تنعي والدة مهن ��د ال�شجاعة
فقيده ��ا ،م ��ن فارق ��ت وليده ��ا الوحي ��د ب ��كل
رباط ��ة ج�أ� ��ش وعنف ��وان �أم ال يتمنى مرء ان
يح ��ل حمله ��ا ،اذ ودعت ابنه ��ا وهي حتت�ضن
تابوته اثناء ت�شييعه ،تناجيه بقولها" :ابني
(وليدي) مهند ،ربيتك على ايدي ،على ال�شرف
والأخالق العالية ،مية ما خذلتني" .وتنادي
ب�أعلى �صوتها "مهند ما مات ،ابني �شهيد حي
يرزق ،ورحيطل ��ع وراه �ألف مهند" ،مو�صية
رفاقه وهي ت�س�ي�ر بجوارهم يف جنازته ،ان
يوا�صلوا امل�سري واحل ��راك الثوري من اجل
الع ��راق كما فعل وحيدها ال ��ذي ا�ست�شهد يف
�سبيل اعالء كلمة احلق.
وق ��د �شيع مهن ��د ثائرنا ال�شج ��اع يف م�سرية
حا�ش ��دة بح�ضور والدي ��ه بتاريخ التا�سع من
وف ��ارق احلياة اثناء نقل ��ه اىل م�شفى ال�صدر �شباط ،اجتمع فيها طالب اجلامعات وعوائل
بتاريخ ."2020/2/5
ال�شهداء من ام ��ام جامعة الكوفة التي ودعت

تلميذه ��ا النجيب ،فكان عر�س ��ا جماعيا يزف
�شاب ��ا نبي�ل�ا اىل مث ��واه الأخ�ي�ر حي ��ث يرقد
ب�سالم بعي ��دا عن جربوت متعط�ش ��ي الدماء
ممن �سينالون جزاءهم يوما.
يق ��ول مهن ��د يف �صفحت ��ه ال�شخ�صي ��ة�" :أنت
مول ��ود بنوع�ي�ن م ��ن اخلوف ،فق ��ط اخلوف
م ��ن ال�سقوط واخلوف م ��ن ال�ضو�ضاء ،وكل
خماوف ��ك الأخ ��رى مكت�سبة ،تخ ّل� ��ص منها"،
هكذا تخ ّل�ص مهند م ��ن خماوف ال�سقوط يف
م�ستنق ��ع الأن ��ا! و�ضو�ض ��اء قب ��ح االن�سان!،
حت ��ى �أيق ��ن ان تلك املخاوف الت ��ي ولد عليها
ه ��ي الأخ ��رى ال قيم ��ة له ��ا ،حني وه ��ب ذاته
للعلي ��اء وال�سم ��و حيث ال خ ��وف وال خطيئة
ميك ��ن ان تغبرّ نقاءه ��ا ،والنهاي ��ة من زهور
�شم�س طوق ��ت رحلة حياته ،فاح عبريها عرب
بقاع ار�ض الرافدي ��ن �إ�شارة ل�سماء وطن كي
ت�ستقبل روحا ندية.

موجة "نزوح" جديدة بعد االحتجاجات..

�صحفيون ونا�شطون يهربون خوف ًا من اخلطف �أو االغتيال

 عثمان ال�شل�ش

منذ انطالق االحتجاجات
يف مطلع ت�شرين الأول
هرب العديد من ال�صحفيني
والنا�شطني من بغداد والب�صرة
والنا�صرية وكربالء� ،إثر
تلقيهم تهديدات لهم ولعوائلهم
بالت�صفية اجل�سدية واالعتقال
من جهات جمهولة ،فيما حدث
فعلاً اختطاف واغتيال للعديد
من ال�صحفيني ،كما ح�صل
يف الب�صرة بحادثة اغتيال
ال�صحف ّيني� ،أحمد عبد ال�صمد
و�صفاء غايل.

يعم ��ل غالبي ��ة ال�صحفيني ل�صال ��ح م�ؤ�س�سات
تليفزيوني ��ة �أو مواق ��ع الكرتوني ��ة معروفة،
وطالته ��م الكث�ي�ر م ��ن التحذي ��رات ،وبعدها،
التهدي ��دات م ��ن قب ��ل "ف�صائ ��ل م�سلح ��ة" يف
حمافظاته ��م ،وه ��و الأم ��ر ال ��ذي ح�ص ��ل م ��ع
الن�شط ��اء املعروفني الذين له ��م خيام معروفة
يف �ساح ��ة التحري ��ر و�ساح ��ات االحتج ��اج
الأخرى.
ت�ش�ي�ر الإح�صائي ��ات �إىل �أن �أك�ث�ر م ��ن 600
�شخ� ��ص قتل ��وا خ�ل�ال االحتجاج ��ات ،يوجد
منه ��م الكث�ي�ر ممن ه ��م يف الأ�سا� ��س ،ن�شطاء
مدنيون ،فيم ��ا مت اعتقال واختفاء الع�شرات،
بينهم فتي ��ات ،ب�سبب دع ��م االحتجاجات قبل
الإف ��راج عنه ��م الح ًق ��ا ،وبق ��اء العدي ��د منه ��م
مغيبون �إىل الآن.
تق ��ول مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان �إن ��ه "منذ
انط�ل�اق االحتجاج ��ات يف ت�شري ��ن الأول،
نف ��ذت  50عملي ��ة اغتي ��ال ،و 51عملية تهديد
بح ��ق �صحفي�ي�ن وم�ؤ�س�س ��ات �إعالمي ��ة ،كما
�أ�ش ��رت ا�ستم ��رار عملي ��ة االختط ��اف بح ��ق
النا�شطني.
يتح ��دث �صحفي ب�صف ��ة مرا�س ��ل تلفزيوين،

انتق ��ل للعي� ��ش م ��ع عائلت ��ه م ��ن النا�صري ��ة
�إىل �أربي ��ل يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،ع ��ن �سب ��ب
ترك ��ه اجلنوب ،رغ ��م �أنه قام بتغطي ��ة غالبية
االحتجاج ��ات ،وم ��ا زال ��ت م�ستم ��رة ،حي ��ث
يق ��ول �إن "اخلوف على �أطفال ��ه دفعه للنزوح
نحو �أربيل" ،م�شريًا �إىل �أن "�آخر تهديد تلقاه
ه ��و �أن �أطفاله �صاروا عر�ضة للخطف والقتل
يف حال مل يجدوه يف املنزل ومل يرتك العمل
يف القن ��اة التلفزيوني ��ة الت ��ي يعم ��ل بها منذ
�سبع �سنوات".
ق ��ال ال�صحفي بع ��د �أن طلب ع ��دم ن�شر ا�سمه
لأ�سباب تتع ّلق ب�سالمة �أهله� ،إن "�أحد النواب
ع ��ن حمافظ ��ة ذي قار ات�ص ��ل به و�أبلغ ��ه ب�أن
هن ��اك حم ��اوالت العتقاله من قب ��ل ال�سلطات
املحلي ��ة ،خالل اليوم الثاين م ��ن احتجاجات
ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر ،وطلب من ��ه احلذر،
وبع ��د انط�ل�اق التظاهرات احلا�ش ��دة يف 25
ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر ،تلق ��ى تهدي� �دًا م ��ن
�شخ� ��ص معرف ل ��ه ويتبع لأح ��د الف�صائل ،ما
دفع ��ه للن ��زوح �إىل حمافظ ��ة جم ��اورة ،وبعد
وق ��وع جمزرة ج�سر الزيتون ،عاد جمددًا �إىل
النا�صري ��ة ،ولكن ��ه تعر� ��ض لتهدي ��د ثالث من

ف�صي ��ل �آخر ،وحلق ��ه التهديد الأخ�ي�ر لعائلته
بت�صفية �أطفاله".
�أ�ضاف �أنه "انتقل م�ؤق ًتا �إىل �أربيل وا�ست�أجر
منزلاً  ،لكن ��ه يف انتظار ع ��ودة اال�ستقرار يف
حمافظة ذي قار ليتمكن من العودة جمددًا".
�صحف ��ي �آخ ��ر يعم ��ل يف التلفزي ��ون وفر من
كرب�ل�اء ،بع ��د �أن تلق ��ى تهدي ��دات وا�ضح ��ة
م ��ن ف�صي ��ل م�سلح مع ��روف ول ��ه انت�شار يف
املحافظة ،وقال �إنه "مل يعد ي�ستطيع اخلروج
ل�شراء اخلبز من الفرن القريب ملنزله �أ�صل".
�أ�ضاف ال�صحف ��ي الكربالئي الذي يتحذر من
ن�ش ��ر ا�سمه لذات الأ�سب ��اب الأمنية� ،أنه "كان
ب�إمكانه ال�سكن مع �أخوانه ،لكن كنت متخو ًفا
عليه ��م م ��ن �أي رد فع ��ل ،م ��ع ا�ستم ��رار نق ��ل
الأخبار ،عرب التلفزيون".
ويف بغ ��داد ،ال يبدو الو�ض ��ع �أكرث ا�ستقرا ًرا،
حي ��ث يتحدث النا�شط امل ��دين عمر عن ورود
تهديدات عرب "في�سبوك" ،والر�سائل الن�صية
تخ�ب�ره ،مبكان منزله وعدد �أف ��راد �أ�سرته يف
بغداد.
يق ��ول عمر �إن "�ساح ��ة التحرير ببغداد ،ظلت
مكا ًنا �آم ًنا للنا�شطني واملتظاهرين" ،م�ستدر ًكا

"لكن عندما �سيطرت �إحدى اجلهات املعروفة
م�ؤخ ًرا على ال�ساحة� ،أ�صبح التهديد والوعيد
ي�أتي مبا�شرة م ��ن �أ�شخا�ص معلومني �أو غري
ذلك ،يطالبونه برفع خيمة االعت�صام".
وي�ضي ��ف �أن "ع�ش ��رة نا�شط�ي�ن تقري ًب ��ا م ��ن
بغداد ،خرجوا معه ،و�أن �آخرين يقدر عددهم
بع�شري ��ن م ��ن حمافظ ��ات اجلن ��وب ،وبينهم
�صحفيون ،و�صلوا �أربيل ،و�أن غريهم ذهبوا
نحو ال�سليمانية".
يق ��ول م�صطف ��ى �أ�سع ��د ،وهو نا�ش ��ط مدين،
ومهتم ب�إيج ��اد م�أوى للنا�شط�ي�ن� ،إن "�أربعة
�أ�شخا� ��ص من نا�شط ��ي بغداد ف ��روا قبل عدة
�أي ��ام ،مل يك ��ن له ��م م ��كان �سك ��ن ومل يتمكنوا
م ��ن توف�ي�ر مبل ��غ لإيجار فن ��دق م ��ن الدرجة
اخلام�س ��ة ،لذلك تربع ��ت عائل ��ة م�سيحية يف
بل ��دة عين ��كاوة مبنزلها ل�سك ��ن ال�شباب حتى
وجود احلل لهم".
�أ�ض ��اف �أ�سع ��د �أن "بع� ��ض املنظم ��ات تكفلت
بدفع تكاليف منازل ال�صحفيني مع عائالتهم،
لك ��ن النا�شطني الآخرين الذي ��ن فروا وحدهم
كان م ��ن ال�صع ��ب �إيج ��اد م�ساكن منف ��ردة �أو
توفري دفعات مالية لهم".

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

 علي وجيه
ل ��م يعد المو�ضوع قاب ًال لالحتمال� ،إي والله! ،و�أنا �أرى
�آالف الأدمغ ��ة الطافي ��ة ف ��ي ال�سو�شيال ميدي ��ا ،وهي ال
تمتل � ُ�ك �إ ّال الغو�ص ب�سراويل الن�س ��اء ،وحتى �إن �أرادوا
التعاط ��ي م ��ع �آراء بع� ��ض "الرج ��ال" �أدخل ��وا �أدمغتهم
ب�سراويل �أخواتهم ،و�أ ّمهاتهم!
�رج ف ��ي الغال ��ب من
�أق ��ر�أ من�ش ��ورات ،وتعليق ��ات ،تخ � ُ
ُ
تنطلق من بين الفخذين،
بروفاي�ل�ات "�إ�سالمية" ،وهي
لبي ��ن الفخذي ��ن ،دون �أن يف ّكروا للحظ ��ةٍ ُ :يمكن دح�ض
الحج ��ة دون اللج ��وء للأع�ض ��اء التنا�سلي ��ة ،وال ل�شرف
فالنة �أو فالن!
لكن كيف؟ الكبتُ الجن�سي ،والف�صل بين الجن�سين منذ
ّ
المعطل من�ص ّبة على
الطفول ��ة ،يجع ُل طاقة هذا الدم ��اغ
ّ
كل ما يت�صل بهذه الموا�ضيع ،يذهب �إلى الدين ف ُيخيفه،
ث ��م ت�ستخ ��د ُم �سردي ��ات الدي ��ن نف�سه ��ا ف ��روج الن�س ��اء
�رج �إلى المجتمع
و�أعرا�ضها م ��ن �أجل �إدانة الك ّفار ،يخ � ُ
فيجده يل � ُ
�وك بالأعرا�ض� ،شع ��ر ًا ونثر ًا ومث�ل ً�ا �شعب ّي ًا،
وغ�سله من
وهذا ك ّله لأنه ال يرت�ضي الكائن الذي �أنجبهّ ،
قاذوراته طف ًال ،و�سه ��ر عليه في الح ّمى ،ث ّم ك ّبره ور ّباه
و�أطعمه� :أن يكون هذا الكائنُ ذا ر� ٍأي �أمامه!
ُتمع ��ن كل المنظوم ��ات ال�شرقي ��ة ب�إهانة الم ��ر�أة ،وهذا
أ�سا�سي للدفاع عن المر�أة بالقول "الدين �أكرم
ال�سبب ال
ّ
الم ��ر�أة ،المر�أة ن�ص ��ف المجتمع" ،وغيره ��ا من الجمل
الباردة التي ال تج ُد تنفيذ ًا على الأر�ض.
لم يعد �أمام مع�سكر الحرب على التظاهرات� ،إ ّال الإ�ساءة
لبن ��ات التحرير و�ساح ��ات االحتج ��اج ،اللواتي �ضربن
�أمث ��ا ًال يعج ��ز عنه ��ا الرجال ،ف ��ي ال�شجاع ��ة والتطبيب
والإطع ��ام ،و�صارت جملة "اجلب اخت ��ك �إلى التحرير"
درع� � ًا واهي ًا لكالمهم ،لأنهم ال يرت�ضون المر�أة �أن تكون
قوية ،وم�ستقلة!
وك�أن الم ��ر�أة ال�ضعيفة هي الأقوى �أو الأكثر ع ّفة! وك�أن
العال ��م مرتب � ٌ�ط بالأع�ض ��اء التنا�سلي ��ة ،ولي� ��س بالعق ��ل
وال�ضمي ��ر ،عج� � َز الك ّت ��اب والمف ّكرون لفرط م ��ا ك ّرروا
والكوا �أفكارهم التي تقول �إن "ال عالقة للر�أي بالأع�ضاء
التنا�سلية" ،لكن الرع ��اع م�ستمرون ،ف�إن لم تكن �شيعي ًا
فعليك �أن ت�س�أل �أ ّمك عن �أبيك ،و�إن انتقدتَ ال�صدر ف�أنت
"اب ��ن زن ��ا" ،و�إن انتق ��دتَ الح�شد ال�شعب ��ي فال ُب ّد من
تح�سرك عل ��ى ب�ضعة �شي�شانيين و�أفغ ��ان ليدخلوا على
ّ
�أ�سرت ��ك ،و�إن قلتَ في ني�سان "�سقوط �صدّام" فهذا لأنك
وهبتَ �أ�سرتك للأمريكان!
المكبوت ��ون الم�ضبوع ��ون ،ترهبه ��م الم ��ر�أة الح� � ّرة،
ُ
وتناق�ش وتك � ّ�ون ر�أي ًا في
تدر�س وتق ��ر�أ
فالم ��ر�أة الت ��ي
ُ
ال�سيا�سة والمجتمع والدينُ ،يخيفهم هذا �أكثر حتى من
الإره ��اب ،فالإره ��اب الفعلي هو تبي ��ان �ضعف �شوارب
"�س ��ي ال�س ّي ��د" العراقي ،الذي ي�ص � ّ�ور للآخرين ن�ساء
�أ�سرته خراف ًا ،يقودهنّ كما ي�شاء ،وي�س ّيرهن كما يريد.
ال �ش ��يء ُيمك ��ن �أن يعت ّز ب ��ه المرء �أكثر م ��ن كونه بع�ض
امر�أة� ،أنجبته ،وبع�ض امر�أة ُينجب منها ،وتر ّبي ا�سمه
و�أطفاله ،و�أن يكون وطنه ،ولو لم ّرة ،رقيق ًا وقو ّي ًا ،مثل
امر�أة تقول "نريد وطن" في التحرير �أو في المحافظات
ال�شغب ي�ش ّكل �أخوتها طوق ًا
الأخ ��رى ،امر�أة حين يهج ُم
ُ
عليه ��ا ف ��ي التحري ��ر ،ام ��ر�أة ال ت�ستق ��ذر دم الم�ص ��اب،
وتعالجه ،و ُتطعمه ،وتر�سله �إلى الكندي.
ه�ؤالء نف�سهم ،يبكون تحت المنابر على الزهراء وزينب
الكبرى (ع) ،ويقولون بوجوه بليدة "لوال زينب لماتت
ث ��ورة الح�سي ��ن (ع)" ،لكنه يق � ُ
�ف �ض ��د كل محاولة لأن
يكون الإن�سان ح� � ّر ًا� ،إن كان رج ًال ُمقتدي ًا بالح�سين� ،أو
امر�أة ُمقتدي ًة بزينب.
ه ��ذه الذكورة الق�شري ��ة ،البعيدة ع ��ن الرجولة ،تك�شفُ
عجز ًا عن التفكير وعن المروءة في الوقت ذاته ،الفكر ُة
تدح�ضه ��ا الفك ��رة ،ال ال�س ��روال الداخل ��ي ،وال �إر�س ��ال
الن�ساء للمباغ ��ي االفترا�ضية ،والم�شكل ��ة �أنهم ينتمون
لدين عقوبة "قذف المح�صنات" فيه ثمانون جلدة ،دين
ين ّمي الم ��روءة ،حين جعل الزنا يحتاج � 4شهود ،بينما
القتل ال يحتاج �إ ّال �شاهدين ،فح�سب!
ّ
المكبوت ��ون الم�ضبوع ��ون ،ه ��م �ضحاي ��ا ،و�صن ��اع
�ضحايا ،فهذه النماذج ال تحت ��ر ُم �أ ّمهاتها ،وال �أخواتها،
وال زوجاته ��ا ،الأ ّم لديه ��م مج� � ّرد ماكن ��ة طب ��خ وغ�سل،
والزوج ��ة ماكن ��ة ن ��كاح ،بينم ��ا الأخت جاري ��ة تنظيف
م�ؤقت ��ة ،ثم ي�ضع واحده ��م �ساق ًا على �س ��اق في المقهى
ويقول "المر�أة ن�صف المجتمع"!

