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رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

نعم بغداد 
لن تكون قندهار املت�شرتة بالدين الزائف، 

قندهار املخدرات والدعارة والقتل على الهوية 
ومرتع امليلي�شيات الالوطنية ونهب املال العام 

ون�شر الرذيلة واولياء البارات واملواخري 
ومباءة قطعان اجلرمية املنظمة. و�شيكاغو 

تت�شارك مع قندهار وال تتلفع بالدين.
بغداد عاصمة وطن سيتعافى # لن_تكون_قندهار 

 متابعة احتجاج 

اال�شتخباري���ة،  ال�شق���ور  خلي���ة  اأعلن���ت 
اإحب���اط م���ا و�شفت���ه ب�"اأخط���ر خمط���ط 
يف  املتظاهري���ن  ال�شته���داف  اإرهاب���ي" 

بغداد واملحافظات.
وق���ال مدي���ر ع���ام ا�شتخب���ارات مكافح���ة 
ال�شق���ور  خلي���ة  ورئي����س  االإره���اب 
اال�شتخباري���ة، اأب���و عل���ي الب�ش���ري، يف 
ت�شريح ر�شمي، يوم اخلمي�س 13 �شباط 
، اإن "خلي���ة ال�شقور متكن���ت من اإحباط 
اأخطر عملية اإرهابي���ة متثلت بتفجريات 
ت�شته���دف القوات االأمني���ة واملتظاهرين 

يف بغداد واملحافظات".
كان  "املخط���ط  اأن  الب�ش���ري،  واأ�ش���اف 
الفو�ش���ى واالقتت���ال  اإث���ارة  اإىل  يه���دف 
الداخل���ي وا�شتغالل���ه ل�شال���ح خمططات 
االأرواح  م���ن  املزي���د  حل�ش���د  اإرهابي���ة 

الربيئة وتدمري االقت�شاد الوطني".
واأك���د الب�ش���ري، "اعتقال امل�ش���وؤول عن 
التوجي���ه والتنفي���ذ للمجموع���ة املكلف���ة 
بالعملي���ة االإرهابي���ة والت���ي تنتم���ي اإىل 
"االإرهاب���ي  اأن  تنظي���م داع����س"، مبيًن���ا 
يف  الق���ادة  اأب���رز  اأح���د  ه���و  املعتق���ل 

التنظيم".
من جانب اآخر، ق���ال الب�شري، اإن "خلية 
ال�شقور زودت ق���وات التحالفني الدويل 
والرباع���ي، موؤخ���ًرا، مبعلوم���ات وداللة 
لقواته���م اجلوي���ة عن م�شاف���ات ومعامل 
يف  واملتفج���رات  ال�شواري���خ  ل�شناع���ة 
مناط���ق خا�شع���ة ل�شيط���رة التنظي���م يف 

�شوريا".
ال�شق���ور  خلي���ة  رئي����س  وح���ذر 
اال�شتخبارية، م���ن "وجود عنا�شر يف 
تنظي���م داع����س م���ن الذك���ور البالغني، 
يقبع���ون يف خميم �شجن الهول �شمايل 
�شوري���ا"، مبيًن���ا اأن "اأولئ���ك املقاتل���ني 
هرب���وا م���ن املع���ارك ومناط���ق القت���ال 
يف �شوري���ا والع���راق، اإىل املخيم الذي 

ال يتب���ع الأية جه���ة، حيث كان���ت تديره 
قوات �شوريا الدميقراطية".

م���ن  ع���دد  تعر����س  اخ���رى  جه���ة  م���ن 
النا�شط���ني اىل اعت���داءات من جماعات 
جمهول���ة  يف �شاحة التحري���ر، اأ�شفرت 

عن اإ�شابات بني املتظاهرين.
وق���ال النا�شط يف احتجاج���ات بغداد، 
غي���ث حمم���د وال���ذي كان �شاه���ًدا على 
احلادثة، التي وقعت م�شاء الثالثاء 12 

�شب���اط ، اإن "طالبة يف كلي���ة الفارابي، 
تعر�ش���ت للطع���ن، م���ن قب���ل جمامي���ع 
جمهول���ة، بالقرب م���ن النفق يف �شاحة 
التحري���ر، وم���ن ث���م تعر�ش���ت اخليمة 
التابع���ة للكلية للتخريب والتحطيم من 

قبل نف�س اجلهة".
فيم���ا قال نا�شط���ون و�شهود عي���ان، اإن 
احلادث���ة اأ�شف���رت ع���ن اإ�شاب���ة ثالث���ة 
م���ن املتظاهرين بج���روح اإث���ر طعنات 

بال�شكاك���ني تعر�ش���وا له���ا، ف�ش���اًل عن 
اختط���اف رابع من قبل ذات املجموعة، 
بع���د  �شراح���ه  اإط���الق  يت���م  اأن  قب���ل 

�شاعات.
وتثري احلادثة خماوف من اأعمال عنف 
م�شابه���ة قد تنفذه���ا جماع���ات م�شلحة  
�شم���ن حمل���ة انتق���ام م���ن املتظاهرين 
الذين وجه���وا انتقادات الذع���ة للطبقة 
ال�شيا�شية  على م���دى اال�شهر املا�شية، 

م���ن  جمل���ة  املخ���اوف  تل���ك  وتع���زز 
التهديدات والوعيد �شدرت عن احزاب 
وجماع���ات وج���دت يف االحتجاج���ات 
حماول���ة النه���اء م�شروعه���ا ال�شيا�شي 

القائم على املحا�ش�شة الطائفية.   
يف  ع�ش���و  ق���ال  مت�ش���ل  �شي���اق  ويف 
مفو�شي���ة حق���وق االن�ش���ان العراقي���ة 
ام����س  اخلمي����س، اإن ملثمني جمهولني 
طعن���وا متظاه���رة يف �شاح���ة التحرير 

و�شط بغداد والذوا بالفرار.
واأ�ش���اف علي البيات���ي ، اإن "متظاهرة 
وه���ي طالب���ة جامعية تعر�ش���ت للطعن 
باآل���ة جارحة من قب���ل ملثمني جمهولني 

يف �شاحة التحرير و�شط بغداد".
"املتظاهري���ن  اأن  البيات���ي  واأ�ش���ح 
يحاولون اغالق ج�شر ال�شنك يف بغداد 
بع���د اع���ادة افتتاحه م���ن قب���ل القوات 

االمنية".

اف����اد  ق����ار  باب����ل وذي  ويف حمافظت����ي 
ب����اأن  اخلمي�����س،  ام�����س،  عي����ان  �شه����ود 
االو�شاع االمني����ة يف املحافظات هادئة 
و�ش����ط ترقب م����ن عودة اال�شب����اكات مع 
قوات االمن التي حت����اول افتتاح جميع 
الت����ي  وال�ش����وارع  واجل�ش����ور  الط����رق 

اغلقها املتظاهرون.
ويف حمافظة النجف، عادت االتهامات 
قت���ل  يف  �شيا�شي���ة  جه���ات  ب�شل���وع  
املتظاهري���ن، بع���د االإع���الن ع���ن وف���اة 
ال�ش���اب ح�ش���ن اأحم���د ال�شع���ريي، اإث���ر 
تعر�ش���ه الإ�شاب���ة خط���رية يف الراأ�س، 
بع���د ح���ادث اقتح���ام �شاح���ة االعت�شام 
االأ�شب���وع  املحافظ���ة  يف  )ال�شدري���ن( 

املا�شي.
حمافظ���ة  �شرط���ة  قي���ادة  وك�شف���ت 
ع���ن  االربع���اء،  االول  اأم����س  النج���ف، 
اآخ���ر االإج���راءات بخ�شو����س التحقيق 
يف حادث���ة اقتح���ام �شاح���ة ال�شدري���ن. 
وق���ال املتح���دث با�ش���م قي���ادة ال�شرطة، 
املقدم مق���دام املو�شوي، يف ت�شريحات 
اإن  اإع���الم حملي���ة،  اأدىل به���ا لو�شائ���ل 
وزارة الداخلي���ة اأر�شل���ت فريق حتقيق 
للمحافظة، و"اأكمل اإعداد تقرير خا�س 
بحادث���ة اقتحام �شاحة ال�شدرين، الذي 
اأدى اإىل �شق���وط �شحاي���ا وجرحى يف 

�شفوف املتظاهرين".
���د  �شعَّ النا�شري���ة،  مدين���ة  ويف 
املتظاه���رون من حراكهم بع���د حماولة 
اغتيال فا�شل���ة تعر�س لها املحامي علي 
مع���ارج، بالقرب من حمكم���ة ا�شتئناف 
ذي ق���ار، �شب���اح اأم����س، واأ�شف���رت عن 
اإ�شابت���ه بج���روح خط���رية، نق���ل عل���ى 

اإثرها اإىل م�شت�شفى يف املدينة.  
وي���وم  االربع���اء قال���ت م�ش���ادر طبي���ة 
و�شهود عيان ان 31 متظاهرًا وعن�شرًا 
ا�شيب���وا بجروح وح���االت اختناق يف 
حمافظ���ات بغ���داد وذي ق���ار وبابل بعد 
ا�شتباكات بني قوات االمن واملحتجني.

 متابعة الحتجاج 

يوا�شل اآالف املتظاهري���ن يف بغداد والعديد 
من امل���دن العراقية احتجاجاته���م منذ م�شتهل 
مطالب���ني  املا�ش���ي،  االأول/اأكتوب���ر  ت�شري���ن 
بانتخاب���ات مبك���رة بقانون وطبق���ة �شيا�شية 
جديدي���ن، يف بلد تع�شف فيه امل�شاكل االأمنية 

واالقت�شادية منذ 2003.
وا�شتط���اع احلراك اإ�شق���اط حكومة عادل عبد 
امله���دي يف ت�شري���ن الث���اين املا�شي، م���ا اأدى 
اىل ت�شمي���ة حمم���د توفي���ق ع���الوي، الذي مل 
يعلن اإىل اليوم ت�شكيلته الوزارية، لكنه يقول 
اإنها "�شتكون كما طلب املتظاهرون.. م�شتقلة 
وذات كفاءات"، وذلك مل يقنع املحتجني الذين 

عربوا عن رف�شهم لت�شميته.
عا����س املتظاهرون طيل���ة اأربعة اأ�شه���ر، اأياما 
ع�شيب���ة، فق���دوا فيه���ا اأك���ر م���ن 500 نا�شط 
ب�شبب عنف امليلي�شيات، اإ�شافة اىل االأحداث 
الدولية التي فر�شت نف�شها وخطفت االأ�شواء 

لفرتة طويلة من زمن احلراك.
�شمود املتظاهرين ظل متوا�شال يف ال�شارع، 
االإجها����س" الت���ي ح���اول  "حم���اوالت  رغ���م 
البع����س ان ميار�شه���ا �شد التظاه���رات �شواء 

يف بغداد او املحافظات. 
ويف �شاح���ات التظاهر، مل يعل���ن املتظاهرون 
ع���ن اأي قي���ادات متث���ل �شوته���م، مم���ا �شعب 
عل���ى االأجهزة االأمنية معرفة روؤو�س احلراك، 
واأي�شا م�ش���در دعوات االحتجاج على مواقع 

التوا�شل االجتماعي. لكن وترية االحتجاجات 
زادت يف ال�شاحات، ب�شبب ارتفاع حدة حملة 

القمع الدامي التي تعر�شوا لها.
واأم���ام اإ�ش���رار املتظاهري���ن يف ا�شتمراره���م 
باالحتج���اج ورف����س كل وع���ود الدولة، يبقى 
الت�شاوؤل: ماذا حقق املتظاهرون حتى اليوم؟

حق���ق املتظاه���رون العراقي���ون العدي���د م���ن 
االأه���داف واملكا�شب، يقول النا�شط املدين يف 
احل���راك، اأحمد حمادي، ع���رب "ف�شح وتعرية 
اأحزاب ال�شلط���ة وملي�شياته���ا وح�شارها يف 
جانب الع���داء التام ملطالب وح���ق ال�شعب يف 

العي�س الكرمي".
جعل���ت  "املظاه���رات  اأن  النا�ش���ط  واأ�ش���اف 
م�شاري���ع ال�شلطة الطائفي���ة واملحا�ش�شة من 
املا�شي، حي���ث اأن لغة الطوائ���ف والقوميات 
مل تعد موج���ودة اإال على م�شت���وى ال�شلطة"، 
"جت���اوزت  اجلماه���ري  اأن  اإىل  م�ش���ريا 
املحظورات الذي كانت تتعك���ز عليها ال�شلطة 

ال�شيا�شية و�شركاوؤها".
ويف اجلان���ب احلقوق���ي، ذك���ر النا�ش���ط، اأن 
اأو�شاع امل���راأة "حققت عن طري���ق االنتفا�شة 
واإ�ش���رار املتظاهري���ن، جناح���ات هائل���ة يف 
م�ش���اواة امل���راأة واإزال���ة الكث���ري م���ن الظل���م 
ال���ذي تتعر����س ل���ه العراقيات، والي���وم تقود 
التظاه���رات وامل�شريات الطالبي���ة، وت�شرتك 
جنب���ا اإىل جن���ب م���ع الرج���ل يف العم���ل على 

اإي�شال االنتفا�شة اإىل نتائجها النهائية".
يخل����س  االنتفا�ش���ة،  اإجن���ازات  اأه���م  وم���ن 

النا�شط: "قدرتها عل���ى اإعادة الثقة للجماهري 
باأنه���ا �شاحب���ة ال�شلطة وهي ق���ادرة على قلب 
املوازي���ن عل���ى اأي �شلط���ة ال متث���ل تطلعاتها 

واأهدافها يف احلياة".
ويف جانب اآخر، يرى ن�شطاء يف احلراك، اأن 
الطائفية  ال�شيا�شية  الكتل  "اإرباك" ح�شابات 

وح�ش�شها يف احلكومة، هو مك�شب مهم.
يف  املتظاهري���ن  اأح���د  ال�شم���ري،  حمم���د 
بغداد، يق���ول اإن "اإرباك خمطط���ات االأحزاب 
الطائفي���ة يف ال�شلطة واإع���ادة ح�شاباتها اإىل 
نقط���ة ال�شف���ر، هو يف ح���د ذاته اإجن���از كبري 

للمتظاهرين".
واأ�شار اإىل اأن التي���ارات ال�شيا�شية الطائفية،  
حقق���ت مكا�ش���ب ب�ش���ق االأنف����س يف حكوم���ة 
عادل عبد املهدي، لكن م���ع �شغط املتظاهرين 
وا�شتقال���ة احلكوم���ة، �شرب���ت مكا�شبه���ا يف 

�شفر".
وحت���ى يف حالة رغبتها بالع���ودة يف حكومة 
حمم���د توفيق عالوي، ف�شيك���ون االأمر اأمامها 
�شعبا، "م���ن حيث بحثها ع���ن اأ�شماء م�شتقلة 
تويل له���ا احلد االأدنى من ال���والء، بخالف ما 

كان يف املا�شي".
واأهم م���ا حقق���ه املتظاه���رون العراقيون منذ 
اأكتوبر، يبقى تلك الر�شائل التي بعثها احلراك 

اإىل داخل وخارج العراق.
الكات���ب واملحلل ال�شيا�ش���ي، با�شل الكاظمي، 
ق���ال اإن اأه���م اجن���ازات احل���راك، تكم���ن يف 

العامل. اإىل  بعثها  القوية" التي  "الر�شائل 

اعتداءات ووعيد  مخاوف من حملة "انتقام"  �سد �ساحات الحتجاج

اال�ستخبارات تعلن اإحباط "اأخطر" مخطط ال�ستهداف المتظاهرين..

اأهم انجازات الحراك، تكمن في "الر�سائل القوية" التي بعثها اإلى العالم

تظاهرات ت�سرين.. ماذا حققت حتى اليوم؟.. نا�سطون يجيبون

Fakhri Karim

@FakhriKarim
فخري كرمي
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اإىل البع�س.. اأكرر: البع�س  

ب���كل مدينة ت�ش���ري ظواهر متعج���ب اأهلها حت���ى املدينة 
املقد�ش���ة.. ب����س وال ي���وم واح���د كال: هاي املدين���ة كلها 

هيج..
ب���كل جامع���ة ت�ش���ري ح���االت غ����س وحتاي���ل م���ن بع�س 
الط���الب، وح���االت ابت���زاز وظل���م م���ن بع����س االأ�شاتذة 
و�ش���راء ذمم و�شرقة بح���وث.. ب�س وال ي���وم واحد كال: 

هاي اجلامعة كلها هيج..
ب���كل ع�شرية نا�س تطلع عن اخلط، رجال ون�شاء، ومنهم 
يطلع���ون �شالب���ة وحرامية وحت���ى قتلة.. ب����س وال مرة 

كالوا: هاي الع�شرية كلها هيج..
بكل �شنف باجلي�س وال�شرط���ة وكل القوات االأمنية اأكو 
م���و خو�س اوادم وكل�شي ي�شوون، حتى من يطبون على 
البي���وت يفت�شون يبوكون اأهله���ا وبيتزوهم.. ب�س حمد 

كال: كل اجلي�س وال�شرطة هيج..
ب���كل مهنة باملجتمع تلكه غ�شا�ش���ني وكذابني وم�شا�شني 
دم���اء للنا�س.. ب����س وال يوم واح���د كال: اأهل هاي املهنة 

كلهم هيج..
بكل منا�شب���ة اجتماعي���ة عامة واأعياد ك���ربى وم�شريات 
ديني���ة ت�شري اأ�شياء بريء منها الدين واأهل الدين.. ب�س 

حّمد كال: هي هاي املنا�شبة �شارت على مود هاالأ�شياء.
ب�س التظاه���رات ال.. اختلفت عدكم.. �ش���ار اللي ي�شوي 
�ش���ي بيه جتاوز اأو تخريب اأو حت���دي للمجتمع املحافظ 
"بع����س"  كلم���ة  هي���ج.. حت���ى  كله���ا  التظاه���رة  معن���اه 
متكولوه���ا.. واأي �ش���ي ي�شري مو �شحي���ح واملتظاهرين 
يرف�ش���وه تغطون عيونك���م عنهم وتري���دون املتظاهرين 
ي�ش���ريون ا�شتخب���ارات وق���وات اأم���ن و�شي���وخ ع�شاي���ر 
ورجال دين، وت�شيحون كايف تظاهرات كايف تخريب.. 
وخ���ل يرج���ع العراق مثل قب���ل، على اأ�شا����س العراق قبل 

التظاهرات كان فنلندا اأو ال�شويد.
ومن واحد يناق�شكم تكولون: حرية راأي ومن حقنا.

لي�س هو ب�شرفكم اأكو باحلرية حرية راأي؟
ال�شراح���ة )وال تزعل���ون( اإنت���و اأناني���ني وحايرين ب�س 
بو�شعك���م وبيك���م جبن���اء خ���اف تخ���رب حياته���م ب�شبب 
الث���ورة ومتهمك���م م�شلحة كل ه���ذي املالي���ني املاعاي�شه 

حياة بيها خري.
ال�شراح���ة )وه���م ال تزعل���ون( اإنتو عبي���د وتخافون من 
احلرّي���ة. والنوب تخافون الواحد يكول اإلكم: اإنتو عبيد 

وتخافون من احلرّية..
�شايفني هيج خوف مرّكب؟

*****
اإن �شح���ت خط���وة اإياد ع���الوي بت�شكي���ل فريق حمامني 
يجم���ع االأدل���ة واالأ�شماء امل�شارك���ة يف قم���ع املتظاهرين 
وقتله���م لغر�س تقدميه���ا اإىل املحكمة اجلنائي���ة الدولية 
ف�شتكون هذه اأف�شل خطوة قام بها �شيا�شي عراقي حتى 
االآن �شّد الطبقة الفا�شدة واملجرمة.. وحتى لو افرت�شنا 
اأنها خط���وة للك�شب ال�شيا�شي فهي اأي�ش���ًا �شحيحة. الأن 
جم���رد التلوي���ح بها يغ���ذي خي���ال العراقي���ني التباعها.. 
ْ تنجح حتى االآن املنظمات وال�شخ�شيات  مَ ملمَ ون�شتغرب ملمِ
العراقي���ة الت���ي مت���الأ العامل م���ن جتميع جهده���ا والقيام 

بخطوة قوية وتاريخّية كهذه؟!

اخلوف من احلرية

 متابعة الحتجاج 

بعد من�شور كتبه النا�شط واملتظاهر 
اإدري����س الربكي )من اأه���ايل مدينة 
ال�شم���اوة( انتق���د فيه اأح���د اأع�شاء 
جمل�س النواب، رفع االأخري دعوى 
ق�شائية انتهت بتغرمي الربكي مبلغ 
ملي���ون دينار عراق���ي )820 دوالرا 
اأمريكيا(، فيما توج���ه املتظاهرون 
يف املدين���ة الإط���الق حمل���ة للت���ربع 

وتوفري املبلغ للربكي.
وبالرغ���م م���ن اأن النائب ع���ن "تيار 
طال���ب  ال�ش���اري،  فال���ح  احلكم���ة" 
الربك���ي باالعت���ذار مقاب���ل التنازل 
رف����س  اأن���ه  اإال  الدع���وى،  ع���ن 
االعت���ذار، وهو ما نتج عنه تعاطف 
كبري مع الربكي، وبا�شر اأ�شدقاوؤه 
عرب االإع���الن يف مواق���ع التوا�شل 
االجتماعي حملة جلم���ع التربعات 

وتوفري املبلغ.
وق���ال في�ش���ل �شلمان غري���ب، وهو 

اإن  املثن���ى،  حمافظ���ة  م���ن  نا�ش���ط 
�شاحة  "النا�شط���ني واملحتجني يف 
اأطلق���وا  املدين���ة،  و�ش���ط  الغدي���ر 
حمل���ة �شعبي���ة جلم���ع تربع���ات من 
املواطن���ني، وكل م���ا نحتاج���ه ه���و 
"مليون دينار" ب�شبب حكم حمكمة 
الراأي على الربكي، الذي انتقد اأحد 
النواب"، مو�شحًا، اأن "اال�شتجابة 
كبرية ووا�شحة م���ن قبل االأهايل، 
فق���د �شارفن���ا عل���ى جتمي���ع املبل���غ 
كام���اًل، م���ن اأج���ل اإخ���راج النا�شط 

الربكي من احلب�س".
اأم���ا النائ���ب العراقي با�ش���م خ�شان 
فق���د اأ�ش���ار اإىل اأن "الع���ني بالعني، 
و�ش���ن اإدري����س ب���كل اأ�شن���ان تي���ار 
الذي���ن  كل  م���ن  واأرج���و  احلكم���ة، 
اأ�شيب���وا بر�شا����س حرا����س تي���ار 
احلكمة يف مظاهرات اأن يتوا�شلوا 
مع النا�شط املدين اأيهم النعيمي يف 
�شاح���ة الغدي���ر لت�شجي���ل اأ�شمائهم 
املطالب���ة  دع���اوى  اإقام���ة  لغر����س 

بالتعوي����س �ش���د تي���ار احلكم���ة"، 
م�شيف���ًا عرب "في�شب���وك"، اأن "هذه 

اإحدى �شور الرد على �شكوى فالح 
�شاري عل���ى النا�شط املدين اإدري�س 

ه���الل ح�شني الذي �شدر بحقه حكم 
بالغرامة. اأنا واملحامي وليد �شيال 
�شنك���ون وكالءه���م واإن �ش���اء الل���ه 
�شتحك���م املحكم���ة باإل���زام املعتدين 
ومتبوعه���م، تي���ار احلكم���ة، بتاأدية 
تعوي����س منا�ش���ب لهم ع���ن ال�شرر 

املادي واالأدبي".
النا�ش���ط  م���ن  مقرب���ني  وبح�ش���ب 
الربكي، فهو من اأبرز امل�شاركني يف 
االحتجاجات مبحافظة مي�شان، كما 
اأنه �شارك يف احتجاجات حمافظتي 

النجف وبغداد، وق���د تلقى �شل�شلة 
تهديدات ومالحقات ب�شبب مواقفه 
ال�شيا�شية وم�شاركته بالتظاهرات.

ال���زركاين  عل���ي  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
وهو نا�ش���ط �شيا�شي م���ن حمافظة 
مي�ش���ان اإن "احلكومة وامل�شوؤولني 
يف الربمل���ان اأو املجال����س املحلي���ة 
يف املحافظ���ات، ي�شتم���رون جميعًا 
باتب���اع �شيا�شة ترهي���ب النا�شطني 
ومنع احلريات وع���دم ف�شح القمع 
والقتل الذي تنتهجه هذه االأنظمة، 

وم���ا يحدث من ترهي���ب واعتقاالت 
واملحتج���ني  النا�شط���ني  بح���ق 
وال�شحافيني يوؤكد القمع احلكومي 

للتظاهرات".
واأ�ش���ار   اإىل اأن "الربك���ي مار����س 
يكفل���ه  م���ا  وه���و  بالتعب���ري،  حق���ه 
الد�شت���ور العراق���ي، ولك���ن النائب 
فالح ال�شاري يبدو اأن نرج�شيته مل 
ت�شمح ب���اأن يتقبل النق���د واالإخفاق 
يف جمل�س النواب، وواجه �شابا بال 
عمل عرب املحاك���م والق�شاء واأ�شر 

على تغرميه مبلغًا اعتباريًا".
اتفق���وا  "املتظاهري���ن  اأن  وب���نيَّ 
فيم���ا بينهم على اال�شتم���رار بجمع 
التربع���ات اإىل ح���ني ا�شتكمال مبلغ 
واإخ���راج  عراق���ي،  دين���ار  ملي���ون 
الربك���ي م���ن احلب����س، كم���ا تعه���د 
املتظاه���رون باال�شتم���رار على هذا 
النهج يف ح���ال تعر�س اأحد غريهم 

اإىل مثل هذه االأزمة".
الرتهي���ب  م�شل�ش���ل  وي�شتم���ر 

واعتق���ال النا�شط���ني وال�شحافيني 
يف العراق على خلفية التظاهرات، 
التي ت�شهدها مدن بغداد واجلنوب 
والو�ش���ط، فيم���ا م���ا ت���زال القوات 
املوالي���ة  وامللي�شي���ات  االأمني���ة 

للحكومة ُتالحق اآخرين.
الوطن���ي،  االأم���ن  جه���از  ويراق���ب 
ال�شحافي���ني  م���ن  كب���رية  اأع���دادا 
واملدون���ني والنا�شط���ني، ب�شفته���م 
"حمر�شني" على التظاهر وم�شدر 
تهديد لال�شتق���رار، وهو ما يت�شبب 
بقل���ق يه���دد حي���اة املحتج���ني، كما 
اأنهم عر�شة للتغييب واالعتقال يف 

كل االأوقات.
ويوا�ش���ل املتظاه���رون يف العراق 
احتجاجاته���م لل�شهر اخلام�س على 
الت���وايل ويطالبون بح���ل الربملان، 
ال�شيا�شي���ة،  الطبق���ة  ورحي���ل 
بقت���ل  املتورط���ني  وحماكم���ة 
انتخاب���ات  واإج���راء  املتظاهري���ن، 

نزيهة.

 ذي قار / ح�سني العامل 

ادانت املفو�شي���ة العليا حلقوق االن�شان يف 
ذي ق���ار ي���وم اخلمي�س )13 �شب���اط 2020(  
ا�شتهداف دار االطباء يف م�شت�شفى احل�شني 
التعليمي بالنا�شرية واغتيال احد املحامني 
ومهاجمة مقر حقوق االن�شان يف املحافظة، 
وفيم���ا ا�ش���ارت اىل ان ذل���ك ي�ش���كل حماولة  
لثن���ي املتظاهري���ن ع���ن املطالب���ة بحقوقه���م 
وتعطي���ل دور اجله���ات احلكومي���ة واملهنية 
الت���ي تقدم خدماتها له���م، اكدت دائرة �شحة 
ذي ق���ار ارتف���اع ح�شيل���ة اال�شتب���اكات التي 
دارت بني القوات االمنية واملتظاهرين عقب 
اغتي���ال املحام���ي علي مع���ارج االزيرجاوي 
م���ن  م�شاب���ني   10 اىل  االربع���اء  ي���وم 

املتظاهرين والقوات االمنية.
وقال مدي���ر مكتب املفو�شي���ة العليا حلقوق 
االإن�ش���ان يف ذي ق���ار داخ���ل عب���د احل�ش���ني 
"م���ا �شهدت���ه  اإن  ل�)الحتج���اج(  امل�شرف���اوي 
االخ���رية  االي���ام  خ���الل  ق���ار  ذي  حمافظ���ة 
م���ن ا�شته���داف جله���ات حكومي���ة ومهني���ة 
تق���دم خدماته���ا للمتظاهري���ن ه���و حماول���ة 
ته���دف لتعطي���ل دور تلك اجله���ات وحرمان 
املتظاهري���ن م���ن خدماتها"، مبين���ا ان "دار 
االطب���اء يف م�شت�شف���ى احل�ش���ني التعليم���ي 
بالنا�شرية تعر�ش���ت للتفجري بقنبلة يدوية 
ي���وم الثالث���اء املن�ش���رم وتعر����س املحامي 
املدافع ع���ن ق�شايا املتظاهري���ن علي معارج 
االزيرجاوي لال�شاب���ة بالراأ�س اإثر حماولة 
اغتيال ا�شتهدفته يوم االربعاء امام املحكمة 

."
حق���وق  "مكت���ب  ان  امل�شرف���اوي  وتاب���ع 
االن�شان يف املحافظة هو االخر مل ي�شلم من 
مهاجمة امل�شلح���ني املجهولني حيث تعر�س 
املكت���ب ليلة االربعاء وعند ال�شاعة العا�شرة 
لياًل اإىل اطالق عيارات نارية حطمت زجاج 
البناي���ة"، وا�ش���اف ان "امل�شلح���ني الذي���ن 
قام���وا بتل���ك االفع���ال كان���وا يهدف���ون اىل 
تاأجي���ج ن���ار الفتنة بعد ان �شه���دت حمافظة 
ذي ق���ار ه���دوءا ن�شبي���ا خالل ي���وم الثالثاء 

و�شباح االربعاء".
االن�ش���ان  حق���وق  مكت���ب  مدي���ر  وو�ش���ف 
املتظاهري���ن  ت�شته���دف  الت���ي  "اجلرائ���م 
واجله���ات احلكومية واملهني���ة الداعمة لهم 
باجلرائ���م االرهابي���ة الت���ي ته���دف لتكمي���م 
االف���واه وتعطي���ل ال���دور الرقاب���ي واحل���د 
م���ن دع���م التظاه���رات ال�شلمي���ة وحماول���ة 
حلرفها عن م�شارها من خالل دفعها باجتاه 
ل���ه  تعر�ش���ت  "م���ا  ان  وا�ش���اف  العن���ف"، 

اجله���ات احلكومية واملهنية م���ن ا�شتهداف 
هو ر�شالة تهديد لتعطيل عمل تلك اجلهات، 
لكن هذا لن يثنين���ا عن اداء دورنا وواجبنا 

االن�شاين والر�شمي والقانوين". 
وا�ش���ار امل�شرف���اوي اىل ان "اجلرائ���م التي 
ت�شته���دف املتظاهرين واجله���ات التي تقدم 
خدماته���ا له���م مل يت���م الك�شف عنه���ا من قبل 
الق���وات االمنية رغم مرور اك���ر من اربعة 
ا�شه���ر عل���ى ارتكاب تل���ك اجلرائ���م"، مبينا 
ان "االوراق التحقيقي���ة يف تل���ك اجلرائ���م 
حافل���ة بعب���ارة )الذوا بالف���رار( يف ا�ش���ارة 
ت�شته���دف  الت���ي  اجلرائ���م  مرتكب���ي  اىل 

املتظاهرين". 
واو�ش���ح مدي���ر مكت���ب حق���وق االن�شان ان 
"ا�شر �شهداء التظاهرات كثريا ما تظاهروا 
ام���ام حمكم���ة ا�شتئن���اف ذي ق���ار ومديرية 
ال�شرطة مطالبني بالق�شا�س من املتورطني 

بقتل ابنائهم لكن دون جدوى".
وع���ن اآخ���ر حملة اعتق���االت �شنته���ا القوات 
مدي���ر  ق���ال  املتظاهري���ن،  �ش���د  االمني���ة 
مكت���ب حقوق االن�ش���ان ان "يوم���ي االثنني 
 35 اعتق���ال  �شه���دا  املن�شرم���ني  والثالث���اء 
متظاه���را وق���د اطلق �شراحه���م بكفالة عقب 
اندالع تظاه���رات يوم االربعاء التي طالبت 

الك�ش���ف ع���ن  باالف���راج عنه���م ودع���ت اىل 
اجلهات والت���ي قامت باغتيال املحامي علي 

معارج االزيرجاوي". 
وكان مركز مدين���ة النا�شرية قد �شهد ع�شر 
 )2020 ي���وم االربع���اء )12 �شب���اط  ولي���ل 
االمني���ة  الق���وات  ب���ني  دامي���ة  ا�شتب���اكات 
واملتظاهري���ن عقب حماولة اغتيال املحامي 
املداف���ع عن ق�شاي���ا املتظاهرين علي معارج 
االزيرج���اوي، وا�شفرت اال�شتب���اكات التي 
تخلله���ا قطع للطرق والتقاطعات واجل�شور 
ع���ن �شق���وط 10 جرح���ى م���ن املتظاهري���ن 
والق���وات االمنية وبواق���ع خم�شة م�شابني 
م���ن املتظاهري���ن باإطالقات ناري���ة وخم�شة 
م�شاب���ني م���ن ال�شرطة باحلج���ارة، بح�شب 
دائ���رة �شح���ة ذي ق���ار التي اك���دت بدورها 
جت���اوز االزيرج���اوي مرحل���ة اخلطر حيث 
اخذ باحلركة وامل�شي داخل الردهة بعد عدة 
�شاعات م���ن الغيبوبة الناجم���ة عن ا�شابته 

بطلق ناري بالراأ�س.
حلق���وق  العلي���ا  املفو�شي���ة  مكت���ب  وكان 
االإن�شان يف ذي قار قد ا�شدر يوم اخلمي�س 
)13 �شب���اط 2020( بي���ان ا�شتن���كار يدي���ن 
في���ه ا�شته���داف مقره وج���اء في���ه "ن�شتنكر 
وب�شدة ا�شتهداف بناية مكتب املفو�شية من 

قب���ل خفافي�س الظالم حي���ث تعر�س املكتب 
ليل���ة االربعاء )12 �شب���اط 2020( وبحدود 
ال�شاع���ة العا�شرة لي���اًل اإىل اط���الق عيارات 
نارية خلفت ك�شرا لزجاج البناية"، وا�شاف 
اأبناء حمافظتنا العزيزة اإىل  "ونود طماأنة 
اأن تل���ك االأفع���ال واملمار�ش���ات االإرهابية لن 
تثنينا عن عملنا و�شلطتنا الرقابية وح�شب 
قانون املفو�شية العليا حلقوق االإن�شان رقم 

)53 ل�شنة 2008(". 
املحام���ني  نقاب���ة  ا�شتنك���رت  وبدوره���ا 
العراقيني يوم )12 �شباط 2020(، حماولة 
اغتي���ال املحامي علي مع���ارج االأزيرجاوي، 
وذكر بيان للنقابة تابعته ال�)االحتجاج( اأن 
"نقابة املحامني ت�شتنكر ما ح�شل للمحامي 
االأزيرج���اوي م���ن حماولة لالغتي���ال، حيث 
اأن ع�شاب���ة م���ا قد اأطلق���ت الر�شا�س الغادر 
عليه، ف���ور خروجه م���ن دار العدالة يف ذي 
ق���ار باجت���اه �شاح���ة احلبوب���ي"، مبينا ان 
"حماولة اغتيال االزيرجاوي جاءت ب�شبب 
ن�شاطه الب���ارز، بو�شفه ع�ش���وا يف اللجنة 
امل�شكل���ة للدف���اع ع���ن حق���وق املتظاهري���ن 

ال�شلميني".
وطالبت النقابة كال من احلكومة واالجهزة 
االأمني���ة "ب�شرورة توف���ري احلماية الالزمة 

الت���ي ت�شمن حي���اة العراقي���ني املتظاهرين 
ال�شلمي���ني، وب�شمنهم املحامون، وابعادهم 
عن كل اأذى يلحق باأج�شادهم، اأو اعتقالهم، 
او احتجازه���م، او تقيي���د حرياته���م خالف���ا 

للد�شتور والقانون".
واأك���د البيان "اأهمية اال�شتجاب���ة ال�شريعة، 
للك�شف عن مرتكبي جرائم القتل واالغتيال 
لينال���وا جزاءه���م  الق�ش���اء  واحالته���م اىل 

العادل".
وكان���ت دائرة �شح���ة ذي قار اعلن���ت م�شاء 
يوم الثالثاء )11 �شباط 2020( عن انفجار 
عبوة نا�شفة حملي���ة ال�شنع يف دار االطباء 
املقيم���ني يف م�شت�شف���ى احل�ش���ني التعليمي 
وا�شفرت عن ا�شابة الدكتور حممد �شدخان 

بجروح خمتلفة. 
وق���ال مدي���ر ع���ام �شح���ة ذي ق���ار الدكت���ور 
ل�)االحتج���اج(  اجلاب���ري  احل�ش���ني  عب���د 
ان "جمهول���ني قام���وا برم���ي عب���وة نا�شف���ة 
حملية ال�شنع عل���ى دار االطباء املقيمني يف 
م�شت�شفى احل�ش���ني التعليمي ليل الثالثاء"، 
مبينا  ان "االنفجار ا�شفر عن ا�شابة الدكتور 
حمم���د �شدخان بج���روح خمتلف���ة ف�شال عن 

ا�شرار طفيفة يف مقر اقامة االطباء".
هذا وقد ا�ش���درت قيادة �شرطة ذي قار بيانا 
ح���ول   )2020 �شب���اط   12( االربع���اء  ليل���ة 
االح���داث التي اعقبت اغتي���ال االزيرجاوي 
ج���اء في���ه ان���ه "وخ���الل اليوم���ني املا�شيني 
عا�ش���ت ذي ق���ار ف���رتة م���ن اله���دوء الن�شبي 
واع���ادة احلي���اة اىل طبيعته���ا بف�ش���ل الل���ه 
اأبنائن���ا  م���ع  والتع���اون  االأمني���ة  وقواتن���ا 
املتظاهري���ن ال�شلميني"، وا�شت���درك "ولكن 
هن���اك اي���ادي خبيث���ة م���ن داخ���ل وخ���ارج 
املحافظ���ة ت�شع���ى لتاأجيج الو�ش���ع امل�شتقر 
الإح���داث فو�ش���ى واعمال �شغ���ب وحرق يف 

ذي قار".
وا�ش���اف البيان "ما ادى الي���وم )االربعاء(  
لالأ�شف ملواجه���ات بني اأبنائن���ا املتظاهرين 
اىل  اأدت  البه���و  ق���رب  ال�شرط���ة  ورج���ال 
اإ�شاب���ة �شابطني با�شابات خطرية وع�شرة 
واردف  متفاوت���ة"،  بج���روح  منت�شب���ني 
ان "العم���ل ج���ار م���ع الق�ش���اء الإخ���الء كافة 
املوقوف���ني م���ن املتظاهري���ن اأبن���اء ذي قار 
وحتدي���د  حتفظ���ا،  توقيفه���م  مت  والذي���ن 

العنا�شر امل�شاغبة ".
وتاب���ع بيان قي���ادة ال�شرطة "كم���ا ان هناك 
تعاون���ا مع رئا�شة ا�شتئن���اف ذي قار للعمل 
الق�شائي���ة  الدع���اوى  كاف���ة  ا�شق���اط  عل���ى 
وام���ر القب�س ع���ن املطلوب���ني بالتظاهرات 

ال�شلمية".

اأدانت ا�ستهداف جهات حكومية ومهنية تقدم خدماتها للمتظاهرين

مفو�سية حقوق االإن�سان : ا�ستهداف االأطباء واغتيال المحامين 
لن يثنيا المتظاهرين والجهات الداعمة لهم

ا�ستمرار م�سل�سل الرتهيب واعتقال النا�سطني وال�سحافيني  

حملة �ساخرة �سد برلماني قا�سى نا�سًطا.. نائب على موعد مع 4 اآالف ورقة  "ربع دينار"
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عد�سة: حممود روؤوف

 مهند الرباك
 

بع���د ان ذاع���ت انب���اء االنتفا�ش���ة ال�شلمي���ة 
البا�شل���ة ل�شب���اب ت�شري���ن ن�ش���اء و رج���ااًل، 
و�ش���ارت ُتتناق���ل يف الن�ش���رات االخباري���ة 
اليومية، لي�س يف و�شائ���ل االعالم العراقية 
ال�شح���ف  كربي���ات  يف  وامن���ا  فح�ش���ب 
واالذاعات والف�شائيات االقليمية والعاملية، 
و�ش���ارت ُتتاب���ع بخفق���ان القل���وب والتاأييد 
م���ن خمتل���ف او�شاط �شع���وب الع���امل، بل و 
يف او�ش���اط االمم املتح���دة وجمل����س االأمن 
ومنظمات حق���وق االن�شان والعفو الدولية، 
وه���م يتابع���ون انت�شاراته���ا وت�شعيداته���ا 
�شلمي���ة،  ب�شع���ارات  اجلريئ���ة  وحتدياته���ا 
تطال���ب باحلق باحلي���اة واخلبز واحلرية.. 

احلق بوطن !
لقد ُكتب الكثري وُعّلق الكثري عّما دار ويدور 
يف الب���الد وا�شب���اب اآالمه���ا واالحتجاجات 
ال�شلمي���ة التي اندلع���ت منذ 2010 يف �شوح 
ها  الع���راق، حت���ى انتف�شت اجلماه���ري بق�شّ
وق�شي�شه���ا، عل���ى ح���ّكام �شرق���وا ونهب���وا 
وب���ّذروا ام���وال الب���الد الرّية، ب���ل وكتبوا 
ثرواتها با�شمائهم وا�شماء ذويهم م�شّخرين 
املحا�ش�ش���ة الطائفية والعرقي���ة وعابريها، 
املحا�ش�ش���ة الت���ي عمل���وا ويعمل���ون عل���ى 
�شنعه���ا واإذكائه���ا ب�)القان���ون(، بامل�شال���ح 
االناني���ة.. القان���ون الذي مل تعرف���ه قوانني 
الب���الد وال اأعرافها م���ن قبل، القان���ون الذي 
املنه���ارة  الدكتاتوري���ة  بورق���ة  ااّل  الُيذّك���ر 
عل���ى  حينه���ا  القان���وين  النظ���ام  الإ�ش���الح 
ا�شا����س )�شهادة قانون يف اجليب و م�شد�س 
باحلزام(، ب�)تطوي���ره( اىل )فقرات د�شتور 
الد�شت���ور  افرغ���وا  ان  بع���د  وميلي�شي���ات(، 

وروحه احلّية بداًل من تطويره.
ورغم ع���دم اهتم���ام احل���كام باالحتجاجات 
املتظاهري���ن،  ملطالب���ات  امل�ش���ني  واهماله���م 
ال���ذي ال ي���ّدل عل���ى حر����س على الب���الد وال 
على م���ا ااأمتنوا علي���ه، الذي الي���دّل ااّل على 
ج�شعهم الالحمدود مب���ا �شرقوا وي�شرقون، 
او عل���ى تفاهة فكرهم كرج���ال دولة.. حافظ 
املتظاه���رون عل���ى �شلميته���م ب�ش���كل يدع���و 
الإعج���اب العامل عل���ى �شموده���م الالمعهود 
رغ���م  وح�شاريت���ه،  فكره���م  رق���ّي  وعل���ى 
ان���واع الت�شحيات باالرواح ام���ام ر�شا�س 
احل���كام احل���ي وقنابل الغ���از املحرمة دوليًا 
والقناب���ل ال�شوتية وبالك���وامت والقنا�شني 
وبال�شكاكني حتى بلغت اعداد ال�شهداء التي 
تتزايد اىل مايزيد على 700 �شهيد و26 الف 
جري���ح و معّوق بينهم عدد من افراد القوات 

االأمنية، حتى تاأريخ كتابة املقال.
وي�ش���ف مراقبون ما يج���ري بكونه، نتيجة 
حك���م املحا�ش�ش���ة والعقلي���ة املتخلف���ة مل���ن 
بيده ال�شلط���ة وماهية فهم���ه االأغرب لل�شعب 
وحلقوق���ه عل���ى اخت���الف اطياف���ه. وبك���ون 
احلك���م نتيجة انتخابات مزّورة.. مل ي�شارك 
به���ا غالبي���ة ال�شع���ب كموق���ف ا�شتكمله االن 
بالتظاه���ر، بع���د ان ك�شف���ت النتائ���ج ن�شب���ة 
امل�شارك���ة بكونها مل تتعد ال���� 26 % فانتجت 
به���ا  يتحك���م  وموؤ�ش�ش���ات  اعرج���ًا  برملان���ا 
ل�شو����س ينتظ���رون ال���راأي واملوق���ف م���ن 
اجلوار وم���ن ميلي�شيات )الط���رف الثالث(، 
وكتم���وا املواقف الوطني���ة لالقلية املخل�شة 

للبالد يف تلك املوؤ�ش�شات.
وترى او�شاط �شعبية وا�شعة انه رغم اّتباع 
العنفي���ة والقمعي���ة،  الو�شائ���ل  احل���كام كل 
يلت���زم املتظاه���رون بال�شلمي���ة الت���ي كفله���ا 
الد�شتور والقوانني الدولية ا�شافة اىل كفالة 
املرجعية ال�شيعية العليا لل�شيد ال�شي�شتاين 
ال���ذي اّي���د املتظاهري���ن و�شّد وي�ش���د ازرهم 
بن�شائح���ه والثب���ات على املوق���ف من جهة، 
و�شدد عل���ى احل���كام باال�شتجاب���ة ال�شريعة 
جدي���د  وزراء  رئي����س  والختي���ار  ملطالبه���م 
حلكوم���ة انتقالي���ة تهيئ النتخاب���ات مبكرة 
وم�شتلزماته���ا، بل ودعى احل���كام دائمًا اىل 
�شرب روؤو�س الف�شاد �شريعًا وبيد من حديد، 
حتى و�ش���ل اىل دعوته اّياهم ب�)التنازل عن 
جزء مما ح�شل���وا عليه وامتلك���وه( ل�شالح 
حل ازمات البالد ومطالبها باخلبز واحلرية 

والعدالة االجتماعية.

 متابعة الحتجاج 

عل����ى الرغم من اأح����داث العن����ف، يوا�شل 
املتظاه����رون احتجاجاته����م ق����رب �شاح����ة 
اج����واء  يف  بغ����داد  و�ش����ط  اخل����الين 

حما�شية.
مقط����ع  ع����رب  املتظاهري����ن  اأح����د  وق����ال 
 ،)2020 �شب����اط   12( ي����وم  م�ش����ور، 
اخل����الين  �شاح����ة  يف  "املتظاهري����ن  اإن 
يوا�شل����ون احتجاجه����م، عل����ى الرغ����م من 
اأعم����ال العن����ف الت����ي ت�شنها ق����وات االأمن 

با�شتخدام الر�شا�س احلي".
م����ن  ح�ش����دًا  اآخ����ر،  مقط����ع  اأظه����ر  كم����ا 
املتظاهري����ن وه����م يهتف����ون عل����ى الرغ����م 
م����ن ب����رودة االأج����واء، موؤكدي����ن مت�شكهم 

مبواقعهم قرب �شاحة اخلالين.
االأق����ل،  عل����ى  متظاهري����ن   7 واأ�شي����ب 
االأربع����اء، يف اأح����داث عن����ف عل����ى وق����ع 

حمل����ة اأمنية لفت����ح ج�شر ال�شن����ك و�شاحة 
اخلالين.

وق���ال �شه���ود عي���ان اإن "ق���وات مكافح���ة 
ال�شغ���ب اندفع���ت نح���و �شاح���ة اخل���الين 
للدم���وع  امل�شي���ل  الغ���از  واطلق���ت قناب���ل 
والر�شا����س املطاطي الإبع���اد املتظاهرين 
الذي���ن حاولوا قط���ع الط���رق اأ�شفل ج�شر 

ال�شنك".
واأ�شافوا، اأن "االح����داث اأ�شفرت عن اإ�شابة 
7 م����ن املتظاهري����ن، قب����ل اأن تتمك����ن قوات 
مكافح����ة ال�شغ����ب م����ن دف����ع املتظاهري����ن عن 
�شاح����ة اخل����الين وفتحها اأمام حرك����ة ال�شري 
بالق����وة". فيما اأظهرت مقاطع م�شورة جانبًا 
م����ن ال�شدامات ب����ني املتظاهري����ن واأفراد من 

قوات االأمن.
من جانبه ق����ال مرا�شل )االحتجاج( اإن قوات 
االأم����ن ت�شيط����ر االآن عل����ى �شاح����ة اخل����الين 
وج�شر ال�شنك ومتنع املتظاهرين املحت�شدين 

خلف احلواجز الكونكريتية من ناحية �شاحة 
التحرير، من االقرتاب.

م����ن جانبه����م اأطل����ق نا�شط����ون، دع����وات اإىل 
امل����رور عليه  "مقاطع����ة ج�ش����ر ال�شنك وعدم 
حت����ى انت�ش����ار الثورة"، على ح����د تعبريهم، 
اال�شتجاب����ة  اإىل  املواطن����ني  نا�ش����دوا  فيم����ا 
للدعوة "تكرميًا لدماء ال�شهداء الذين �شقطوا 

على اجل�شر والتي مل جتف حتى االآن".
وج����اءت احلمل����ة بع����د اأن اأزال����ت القوات 
االأمني����ة احلواجز الكونكريتة عن اجل�شر 
وفتحته اأمام حركة املركبات، فيما ا�شتمر 
متظاه����رون مبحاول����ة قطعه جم����ددًا على 

مدى �شاعات نهار االأربعاء.
"ال�شلط����ة  اإن  النا�شط����ني،  اأح����د  وق����ال 
ت�شتطيع فت����ح اجل�شر، لكنه����ا ال ت�شتطيع 
اإرغام النا�����س على املرور فوق����ه"، موؤكدًا 
اأنه "لن مير م����ن فوق اجل�شر حتى حتقق 

االحتجاجات غايتها".

 رحمة حجة
 

ح�ش���ن وح�ش���ني، �شاب���ان يحم���الن ا�شمني من 
احلي���اة  اأن  اإال  الع���راق،  يف  �شيوع���ًا  االأك���ر 
العادي���ة مل تك���ن م���ن ن�شيبهما، حي���ث اختارا 
طريق���ًا خ���ارج احل���دود ال�شيقة الت���ي �شهدت 

مرحلة طفولتهما.
والت���واأم ح�ش���ن وح�ش���ني رح���م )27 عام���ًا(، 
م���ن املتظاهري���ن الن�شط���ني يف نق���ل وقائ���ع 
االحتجاج���ات يف بغ���داد وحميطه���ا، بالكلمة 
ال�شه���ور  م���دى  عل���ى  وال�ش���ورة والفيدي���و، 
االأربع���ة املا�شية، ويتابعهم���ا ع�شرات االآالف 

يف مواقع التوا�شل االجتماعي.
130 يوم���ا من اجله���د والتعب والتحري�س 
املختل���ة  واالتهام���ات  املمول���ة  والبو�شت���ات 
والتخوي���ن والتهديد، "�شراحة تعبنا وخّوت 
عظامن���ا وك���ر ال�شيب وتغري ل���ون وجوهنا، 
ا�شاف���ة اىل اال�شابات وترك االهل وووو، كل 
هذا ب����س اطلع اباب اخليم���ة وا�شوف كدامي 
�ش���ور ال�شه���داء ا�شتح���ي من روح���ي وجتي 

طاقة �شمود ال ارادية". 
ولعب التطاب���ق ال�شكلي ب���ني ح�شن وح�شني، 
يف  املالب����س  نف����س  الرتدائهم���ا  باالإ�شاف���ة 
كثري م���ن االأحي���ان، وتواجدهم���ا امل�شتمر يف 
�شاحات التظاهر، دورًا يف لفت االأنظار اإليهما 

والف�شول ملعرفة املزيد عنهما.
 اأجرين���ا  حوارًا هاتفيًا م���ع ح�شن رحم، الذي 
خل����سّ جتربتهم���ا يف االإع���الم، وا�شتفادتهما 
من التكنولوجيا احلديثة لتغطية اأ�شرع واأقل 
تكلف���ة، وطبيع���ة م�شاركتهم���ا يف التظاهرات 

امل�شتمرة منذ اأكتوبر 2019، وغري ذلك.
ال�سحافة "�سغفنا الأ�سا�س"

يق���ول ح�ش���ن "ولدن���ا يف منطق���ة ريفي���ة جدًا 
جنوب مدين���ة الكوت مرك���ز حمافظة وا�شط، 
جن���وب بغ���داد، وترعرعن���ا يف بيئ���ة زراعية 

ورعوية، حتى اإنهاء املرحلة الثانوية".
فق���دت  �شن���وات،   10 عمرهم���ا  كان  وح���ني 
العائل���ة االأب. لين�ش���اأ الت���واأم م���ع اأختني هما 
اإميان وزين���ب يف كنف االأم. واأمّتوا الدرا�شة 
العل���وم والط���ب  ب���ني  اجلامعي���ة، متوزع���ني 

واالإعالم.
ع�شن���ا ظروفًا  دومًا،  �شهل���ة  تكن  "احلي���اة مل 
�شعب���ة، عانينا من الفقر احل���اد، لكن من ميلك 
االإ�ش���رار فاإن ال�شم���اء تكون مع���ه والظروف 

املحيطة تذعن لرغبته" يقول ح�شن.
دفعهم���ا  الطفول���ة،  من���ذ  باملطالع���ة  �شغفهم���ا 
الإ�شدار جريدة مدر�شية يف الرابع االإعدادي، 
م���ا كان خارجًا ع���ن املاأل���وف بالن�شب���ة للبيئة 
املحيط���ة. جنحت اجلري���دة وو�ش���ل �شداها 
مديري���ة الرتبية يف حمافظ���ة وا�شط، وو�شل 

لالأخوين �شكٌر منها.
"نح���ن ت���واأم متطابق متام���ًا �شكلي���ًا وفكريًا 
حت���ى هوايتنا واهتماماتن���ا مت�شابهة، اأحيانا 
اأكت���ب �شيئ���ًا يف توي���رت اأو في�شب���وك، فيقول 

ح�ش���ن،  يق���ول  �شاأن�ش���ره!("  )كن���ت  ح�ش���ني 
م�شيفًا اأنهما ميي���الن للماأكوالت النباتية مثل 

والت�شريب". والتمن  واخلّباز  "الدوملة 
ويف جامع���ة وا�ش���ط مبدين���ة الك���وت، در�س 
ح�ش���ن علوم الكيمي���اء وح�شني الط���ب. وبعد 
التخرج عمل ح�شني يف جماله كم�شاعد طبيب، 
فيم���ا مل يجد ح�ش���ن الفر�شة املنا�شب���ة، ليقرر 
كل منهم���ا اجل���ري خل���ف ال�شغ���ف االأ�شا�شي: 

ال�شحافة واالإعالم.
يق���ول ح�شن: "االنتق���ال من الري���ف للمدينة، 
اأحالمن���ا  م���ن  لتقريبن���ا  الفر�ش���ة  اأعطان���ا 
وطموحاتنا. ويف العادة ت�شكل املدينة للريفي 
هذه الرغب���ة اجلاحمة لال�شتك�ش���اف واملعرفة 
عدي���دة  اإجن���ازات  لتحقي���ق  الزم���ن  و�شب���اق 
والتفوق اأي�شًا على اأبناء املدينة نف�شها. وهو 

ما حدث معنا فعاًل".
�سارع املتنبي.. البداية

الدرا�ش���ة،  اأثن���اء  الك���وت  يف  الت���واأم  اإقام���ة 
جعلتهم���ا اأقرب للعا�شمة. يقول ح�شن "�شرنا 
ن���زور بغ���داد كل جمع���ة تقريب���ًا، وخ�شو�شًا 
�ش���ارع املتنب���ي. وخل���ايل ال�شاع���ر اأحمد عبد 
احل�شني، معارف كر م���ن االأدباء والر�ّشامني 
والفنان���ني، م���ا اأتاح لن���ا بناء عالق���ات جديدة 
ومتنوع���ة مع جمتمع املثقفني، ومن خالل هذا 
التوا�ش���ل عملنا م���ع وكالة اإخباري���ة، بالتايل 

زادت زياراتنا لبغداد".
يتاب���ع ح�شن "فك���رة اأننا ت���واأم متطابق ويف 
نف�س الوقت نرت���دي نف�س املالب�س، كان �شيئًا 
حمبب���ا بالن�شبة لكل من يرانا، م���ا �شهل علينا 
ت�شكيل عالقات وا�شعة مع النا�س، ثم اأ�شبحنا 

من مديري �شفحة اخلوة النظيفة ".
م���ا ال���ذي مّيز ه���ذه املرحل���ة؟ يق���ول ح�شن اإن 
�شفحة "اخلوة النظيفة" يف في�شبوك، انطلقت 

بالتزامن م���ع احتجاجات عام 2015، و�شهد 
العام التايل 2016 دخول املحتجني للمنطقة 
اخل�ش���راء، وكان���ت �شفحتن���ا الوحي���دة التي 
نقلت احلدث مبا�ش���رة، خ�شو�شًا اأن القنوات 

العراقية مبجملها كانت تابعة لل�شلطة".
�شه���د   2015 ع���ام  اأن  ذك���ره،  واجلدي���ر 
احتجاج���ات متفرقة زمنيًا، ب���داأت يف النجف 
والب�شرة وبغداد والنا�شرية وغريها، اأعرب 
فيه���ا النا����س ع���ن غ�شبه���م اإزاء نه���ب ماليني 
ال���دوالرات م���ن اخلزين���ة العام���ة، منه���ا 30 
ملي���ون دوالر كانت خم�ش�ش���ة لقطاع الطاقة، 
اأ�شا�ش���ًا،  الالزم���ة  ال���ذي مل يوف���ر اخلدم���ات 
واعرتا�ش���ًا على نظ���ام املحا�ش�ش���ة و�شطوة 
ال�شلطة الدينية على ال�شيا�شية والتغطية على 

جرائم الف�شاد والفا�شدين يف احلكومة.
وفيما بعد كانت االحتجاجات تطالب احلكومة 
اخلدم���ات  حت�ش���ني  يف  بوعوده���ا  باالإيف���اء 

خ�شو�شًا الكهرباء والق�شاء على الف�شاد.
يتاب���ع ح�ش���ن: "يف 2017 قم���ت م���ع ح�شني 
بتغطي���ة ع���دد م���ن املع���ارك يف املو�ش���ل على 

اأر�شها، ل�شالح �شفحة اخلوة النظيفة".
مرا�سالن حربّيان

ه���ذه التغطية كان���ت عالمة فارق���ة يف م�شرية 
التقني���ات  ط���ّوع  ال���ذي  الع�شرين���ي،  الت���واأم 
التكنولوجية الب�شيطة من اأجل نقل االأحداث، 
لي����س فق���ط للعراقيني ب���ل للعامل، ع���رب �شا�شة 

دولية.
الت�شوي���ر  يف  هاتفيهم���ا  الت���واأم  ا�شتخ���دم 
واملونت���اج والبث املبا�شر م���ن مواقع املعارك 
يف املو�شل ب���ني القوات العراقي���ة والتحالف 
ال���دويل م���ن جه���ة وتنظي���م داع����س م���ن جهة 

اأخرى.
يق���ول ح�ش���ن "ال �شي���ارات ب���ث وال كام���ريات 

خا�ش���ة، عّدتنا كانت الهات���ف، ن�شّور ونر�شل 
مقاطع الفيدي���و لل�شفحة كما ن�شّور مبا�شرة. 
وب�شب���ب �شهرتن���ا بع���د �شه���ر م���ن التغطي���ة، 
توا�شل���ت معن���ا قن���اة NRT لنعم���ل معه���ا، 
وغطينا املعارك ب�شكل مهني وكنت عن طريق 
التلف���ون اأي�شًا اأحدثهم ع���رب تطبيق )�شكايب( 
للب���ث املبا�ش���ر واأر�ش���ل له���م الفيديوهات عرب 
تطبيق )تلغرام( بعد الت�شوير واملونتاج على 

الهاتف".
اأ�شبح التواأم مرا�شل���ني حربيني، وكانا "اأول 
من �شّور دخول جام���ع النوري" وفق ح�شن. 
وه���ذا اجلامع االأك���ر �شهرة من ب���ني االأماكن 
املرتبط���ة بالتنظي���م، حيث اأعلن من���ه اأبو بكر 
البغ���دادي، انط���الق "اخلالفة"، الت���ي اأعقبها 
زي���ادة هجمات التنظي���م وتو�ّشع �شيطرته يف 

العراق.
ي�شي���ف ح�ش���ن "اتقن���ا املع���ارك، انتهين���ا من 
تلعف���ر  يف  للتغطي���ة  انتقلن���ا  ث���م  املو�ش���ل 
واحلويج���ة والقائ���م. اأحّبنا اأه���ايل املو�شل، 
خ�شو�ش���ا اأننا نقلنا االأح���داث من دون اأحكام 
م�شبق���ة ب�شكل مهن���ي حيث كانت هن���اك فكرة 
�شلبية منت�شرة عنهم. نقلنا االأحداث ب�شوتهم، 

حماولني اإي�شاله لباقي العراقيني والعامل".
ويتابع القول "ُعدنا اإىل بغداد. نزعنا الدروع 
الواقي���ة م���ن الر�شا����س، وان�شممن���ا جمددًا 
للح���راك ال�شبابي والثقايف يف �شارع املتنبي، 

ندعو للدميقراطية وال�شلم االأهلي".

"نريد دولة مدنية ليربالية"
�شارك الت���واأم ح�شن وح�ش���ني باالحتجاجات 
جنوب���ي الع���راق 2018، الت���ي انطلق���ت من 

الب�شرة، مطالبني بتح�شني اخلدمات.
2019، م���ع  ويف اأول  ت�شري���ن االول ع���ام 

انط���الق املوج���ة االأوىل م���ن التظاه���رات يف 
�شاحة التحرير ببغداد، �شاركا كمتظاهرين.

يقول ح�شن "اأكر من 130 يومًا يف الثورة، 
�شهدنا اخلط���ف والرتويع و�شّيعنا اأ�شدقاءنا 
م���ن املتظاهري���ن. كّنا �شاهدي���ن على الرتويع 
والقت���ل بالر�شا����س احلي والقناب���ل امل�شيلة 

للدموع، وعلى قمع ال�شلطة".
ذا �شي���ادة وغ���ري  "نري���د وطن���ًا  ومطالبهم���ا 
حمك���وم بالتدخ���الت اخلارجي���ة �ش���واء م���ن 
اإيران اأو اأمريكا. نري���د دولة مدنية ليربالية. 
اأري���د عراقًا ح���رًا �شي���د نف�شه يحكم���ه اأبناوؤه 
ود�شت���وره  املنفل���ت،  ال�ش���الح  م���ن  وخالي���ًا 
وقوانين���ه حتم���ي حرية االعتقاد م���ا مل ي�شر 

بال�شلم االأهلي" يقول ح�شن.
ويو�ش���ح "يج���ب اأن حتف���ظ القوان���ني حرية 
االعتقاد للدينيني والالدينيني على حد �شواء، 
فالدين حال���ة �شخ�شية وفردية واملتدين لي�س 
قّيم���ًا بدين���ه عل���ى املجتم���ع كام���ال اإمن���ا على 

نف�شه".
يف  امل�شارك���ني  غالبي���ة  اأن  ح�ش���ن  وي���رى 
التظاه���رات يف �شن املراهق���ة والع�شرينات 
ال�شيا�شي  االإ�ش���الم  م���ن �شدمة  "ق���د عانوا 
بع���د ديكتاتوري���ة �ش���دام ح�ش���ني، فاالإ�شالم 
ال�شيا�ش���ي اأ�ش���اء جلوه���ر االإ�ش���الم واأ�ش���اء 

للفرد العراقي وكرامتنا".
اخلوف" "انتهى 

يقول ح�شن "نتعر�س للتهديد ب�شكل يومي، 
وه���و ما تعر�س له غالبي���ة الن�شطاء، والقى 

البع�س منهم حتفهم اأو مت اعتقالهم".
وي�شي���ف "االآن، بعد م���رور اأ�شهر من ثورة 
حافظ���ت على �شلميتها رغم كل �شيء، مل نعد 
خائفني، فاإن قتلوا ح�شن اأو ح�شني �شيخرج 
األف غرين���ا. راأيت �شباب���ًا ال يخ�شون �شيئًا، 
وم���ن �شمد هذه امل���دة دون االجن���رار وراء 

العنف �شيحقق الكثري الحقًا".
"الث���ورة"  توؤت���ي  اأن  يف  ح�ش���ن  وياأم���ل 
نتائجه���ا ولكن لي����س االآن، قائاًل "نحن وكل 
املتظاهري���ن االآن وق���ود ملرحل���ة م�شتقلبية، 
فمن �شي�شهد وطنًا حرًا ليبرباليًا هم اأطفالنا. 
واالأه���م اأن الكث���ري م���ن اخل���وف واملخاوف 
ذهب���ت، فالعراقيون الي���وم لي�ش���وا اأنف�شهم 

قبل اأكتوبر".
وعن قل���ق العائل���ة عليهما ب�شب���ب كل اآليات 
القم���ع والتهدي���د الت���ي ي�شهده���ا الن�شط���اء 
يف التظاه���رات، يق���ول ح�ش���ن "اأم���ي نوعًا 
ما تع���ّودت، فتغطي���ة مع���ارك املو�شل كانت 
جتعله���ا يف حال���ة قل���ق دائ���م عل���ى حياتنا، 
واالآن اأهلي يحاولون قدر االإمكان اأن ال ترى 
االأخبار كي ال يتجدد خوفها، خ�شو�شًا اأنهم 

ما زالوا مقيمني يف قريتنا".
ما احللم الكبري للت���واأم؟ يقول ح�شن "نحلم 
ب���اأن ن�شب���ح ذا تاأث���ري ق���وي واإيجاب���ي يف 
ال�شال���ح العام العراق���ي وندافع عن حريات 

ال�شعوب".

لن ُتخمد بطوالت 
ت�سرين 

يحلمان باأن ي�سبحا ذوا تاأثير قوي واإيجابي في ال�سالح العام   

ح�سن وح�سين.. ق�سة تواأم عراقي من اأر�ض المعارك ل�ساحات التظاهر

قالوا اإنهم يتلقون الر�سا�س..

متظاهرو اخلالين يلهبون ليلتهم بهتافات حما�سية اأمام قوات ال�سغب 
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خرج���ت العديد من املحافظات العراقية 
مب�شريات ن�شوي���ة للمطالبة با�شتكمال 
الث���ورة واالإ�شرار عل���ى تنفيذ املطالب 

التي خرج من اجلها ال�شعب. 
املحتج���ات  عل���ى  تقت�ش���ر  مل  امل�ش���رية 
الرئي�شي���ات منذ بداية ت�شرين بل كانت 

هناك م�شاركة فعلية من الطالبات.
التظاه���رات التي حمل���ت عنوان "اإحنة 
ثورة مو عورة"، ارتفع عدد امل�شاركات 
فيها من طالبات اجلامعات والثانويات 
ونا�شط���ات عراقيات من خمتلف اأرجاء 
العا�شمة، تزامن���ت اأي�شا مع تظاهرات 

مماثلة يف مدن جنوبي البالد.
واجتهت التظاهرات من نفق ال�شعدون 
باجت���اه �شاح���ة التحري���ر، لتن�ش���م اإىل 
باقي التظاه���رات التي تنفذ منذ �شباح 
ام�س اخلمي�س حمالت حل�شد تظاهرات 

مليونية يوم غد اجلمعة.
اإن  الالم���ي  طال���ب  ُي�ش���ر  وقال���ت 
فر�س  حماوالت  على  رد  "التظاه���رات 
الو�شاي���ة واال�شتي���الء عل���ى الدول���ة"، 
واعت���ربت ان فتاوى وبيان���ات ال�شدر 
عل���ى  وت�شيي���ق  م�ش���ادرة  "حماول���ة 
النا����س وفر����س اآراء خ���الف القان���ون 
احلري���ات  �شمن���ا  اللذي���ن  والد�شت���ور 

ال�شخ�شية والعامة".
يف  ي���رى  م���ن  اأن  الالم���ي  واعت���ربت 
م�شارك���ة امل���راأة ع���ورة فهو غ���ري جدير 
للعي����س ببلد مثل العراق متعدد االألوان 
يفر����س  اأن  ل���ه  ميك���ن  وال  والثقاف���ات 

راأيه، موؤك����دة اأن "التظاه����رة توؤكد على 
ح����ق امل����راأة يف التعب����ري عن راأيه����ا فهي 
جزء من املجتم����ع، ولها ما لها من حقوق 

وواجبات".
اإ�ش����كات  "ال ميك����ن  اأن����ه  و�ش����ددت عل����ى 
�ش����وت امل����راأة الت����ي ت�ش����ارك الرجل يف 
والط����ب  التدري�����س  يف  االأعم����ال،  كاف����ة 
واجلامع����ات، و�شت����ى جم����االت احلي����اة 
االحتج����اج  و�شنوا�ش����ل  االأخ����رى، 
والتظاه����ر حتى نيل احلق����وق"، منتقدة 
"االأ�ش����وات التي حت����اول اإ�شكات املراأة 

وقمع �شوتها حتت ذرائع خمتلفة".
بغ����داد مل تك����ن وحده����ا ب����ل حمافطة ذي 
ق����ار كان لن�شائه����ا �شوت ع����ال يوم ام�س 
يف م�ش����رية ن�شوي����ة نظم����ت وم����رت من 
�شاحة احلبوبي حي����ث املكان املخ�ش�س 

لالعت�شام من قبل ثوار املحافظة.
ك����رمي نا�شط����ة وه����ي �شاحب����ة  اينا�����س 
الفك����رة تق����ول م����ن خ����الل �شفحته����ا يف 
الفي�شب����وك ان البنف�شجية جرى االتفاق 
عليه����ا يف ك����روب )تظاه����رات الن�ش����اء( 
الداعم����ة للتظاهرات من����ذ 1/10 وحتى 

االن، وبين����ت ان هذه املجموعة التنتمي 
الي منظم����ة وال اي ح����زب وال تي����ار وال 
م����ات ن�شاء ثوريات  ّ اي توج����ه وان املنظمِ

م�شتقالت انتمائهن للبلد فقط.  
وا�ش����ارت اىل ان ه����ذه امل�ش����رية تخ�����س 
بالث����ورة  الفع����ال  ودوره����ن  الن�ش����اء 
وتخ�س مطالب الث����ورة وتخ�س �شهداء 
الث����ورة ور�شائل دعم للثوار ور�شائل رد 
اعتبار لن�شاء من خ����الل بو�شرتات متت 

طباعتها.
وبينت ان الكثري من االحزاب واملنظمات 

ارادوا ت�شيي�����س امل�ش����رية ل�شاحلهم لكن 
مت رف�����س ذل����ك الن م�شريتن����ا كان هدفها 

العراق.. والعراق وحده. 
وتابع���ت ان "اختيار االل���وان الوردية يف 
امل�شرية للتميز والع���ادة الروح اىل �شاحة 
التحري���ر ور�شال���ة الخواننا الث���وار باننا 
م�شتم���رات معك���م حل���ني حتقي���ق املطالب 

ب�شكل كامل". 
الالفتات التي رفعت يف التظاهرة اختلفت 
وجله���ا رك���ز عل���ى اهمي���ة دور امل���راأة يف 
الثورة العراقية وع���دم ال�شماح بالت�شكيك 

مب���ا تقدمه لتحقي���ق املطالب وع���دم �شياع 
دم ال�شهداء.

امل�ش���رية  يف  تواج���دن  اي�ش���ا  طالب���ات 
امل�ش���رية  يف  ي�شارك���ن  مم���ن  وباالخ����س 
الطالبي���ة كل ي���وم اح���د حي���ث تق���ول �شما 
ابراهي���م يف حديثها ل�)االحتج���اج( ان اي 
فع���ل احتجاج���ي ا�ش���ارك ب���ه الن���ه يخ�س 

العراق.
وبين���ت ان امل�شرية او�شل���ت ر�شالة كبرية 
مل���ن يعتق���د ب���ان امل���راأة العراقي���ة �شعيف���ة 
ولي�س لديها اي راأي جتاه مطالب الثورة.

وا�ش���ارت اىل ان الطالب���ات يعتربن من 
اهم مفا�شل هذه الثورة والكثريات منا 
جئن ه���ذا اليوم اىل امل�ش���رية الن�شوية 
لتاأكي���د عزمن���ا وا�شرارنا عل���ى امل�شي 

قدما بهذه الثورة.
وزادت ان "اجلمي���ل يف م�ش���رية اليوم 
ه���و التف���اوت العم���ري فطالب���ة الكلي���ة 
�شارك���ت واي�شا اخلريج���ة والدرا�شات 
العلي���ا واالمه���ات واملتقاع���دات فكانت 
الر�شالة وا�شحة بان ن�شوة العراق مع 

الثورة".

ن�سوة العراق في م�سيرة بنف�سجية لدعم الثورة

 رعد اأطياف
 

 املجتم���ع املنّظ���م هو االأكر ق���درة من غريه على 
اإح���داث الفارق. والطلبة ه���م "املجتمع امل�شّغر" 
واالأك���ر تنظيًم���ا وحيوية، وذلك لثالث���ة اأ�شباب 
عل���ى االأقل: اأواًل،  ي�شّكل نواة املجتمع التقدمية، 
الأنه خليط من طلبة الدرا�ش���ات االأولية والعليا، 
اأ�ش���ف اإىل ذل���ك وعي���ه املتق���دم بامل���راأة مقارن���ة 
مبختل���ف الفئ���ات االجتماعي���ة االأخ���رى، نظ���ًرا 
الفعالي���ات  مبختل���ف  وامل�شارك���ة  لالخت���الط 
واالأن�شط���ة االأكادميي���ة ب���ني اجلن�ش���ني. ثانًي���ا، 
ي�شّكلون اجليل الذي ير�شم معامل امل�شتقبل القادم 
وحماولة اإحداث قطيعة مع اأدبيات املا�شي التي 
مل تعد مقنعة اأو تناغم تطلعاتهم. ثالًثا، ميتلكون 
الرغب���ة واالندفاع الكاملني للتغي���ري االجتماعي 
وال�شيا�ش���ي، وع���ادة م���ا يكون���ون خ���ط الدف���اع 

االأخري يف عملية التغيري.
اإن طالب العراق ي�شّكلون اجليل الطليعي واخلط 
االأمام���ي يف امل�شتقب���ل الذي قد يوّح���د الهويات 
املتباينة حت���ت مفهوم املواطن���ة. وهم يف نهاية 
املط���اف اأح���د العنا�ش���ر املكونة للبني���ة التحتية 
للتغي���ري. لذا مل يبق الكثري م���ن االأمل للنظر اإىل 
باقي فئات املجتم���ع العراقي �شوى الطالب رغم 
التحديات الت���ي ميّرون به���ا وال�شغوطات التي 

يتعر�شون لها بني احلني واالآخر.

لمحة تاريخية �سريعة
ي�شّجل التاريخ اأن ح���راك الطلبة عام 1968 هو 
احل���دث االأب���رز يف تاري���خ احل���ركات الطالبية. 
وه���و الع���ام الذي �شه���د احتجاج���ات طالبية يف 
اأملانيا على اإثر اغتيال اأحد قادة احلركة الطالبية. 

ويف املك�شيك اغتالت ال�شلطات 100 من الطالب 
لكي ت�شمن اإقامة االألعاب االأوملبية على اأرا�شيها 

دون احتجاجات طالبية.
���ا حركات طالبية  قبل ه���ذا التاريخ، �شهدت اأي�شً
ومنها االحتجاجات الطالبي���ة االأمريكية تنديًدا 
الت���ي  باجتي���اح فيتن���ام، ومنه���ا االحتجاج���ات 
ع���رّبت عن �شخط الطالب م���ن املناهج التعليمية 
ب���ني  املختل���ط  بال�شك���ن  واملطالب���ة  املحافظ���ة، 

اجلن�شني.
غ���ري اأن االحتجاج���ات الطالبي���ة الفرن�شي���ة عام 

1968 ه���ي احلدث االأبرز، اإذ ق���ام طالب الي�شار 
بالتندي���د �ش���د �شلطوية الدولة والقم���ع امل�شتمر 
لفئات ال�شعب املختلفة. وكان ال�شلوك العام لهذه 
االحتجاجات ه���و ال�شخط العام عل���ى االأو�شاع 

ال�شيا�شية واالقت�شادية للبالد.
 واأقدم وزير التعليم يف حينها على اإغالق جامعة 
ال�شوربون االأمر الذي �شاعف عدد االحتجاجات 
حي���ث ق���ام اآالف الطلب���ة بالن���زول اإىل ال�شارع. 
ولق���د ان�ش���م اآالف العم���ال له���ذه االحتجاج���ات 
و�شارع الطالب باحت���الل اأحياء �شكنية واأقاموا 

املتاري����س للدفاع ع���ن اأنف�شه���م، واأقامت نقابات 
العمال باالإ�شراب التام عن العمل واحتل الطالب 

جامعة ال�شوربون.
 عل���ى اإثر ه���ذه التداعيات اأعل���ن الرئي�س ديغول 
ع���ن اإج���راء انتخاب���ات رئا�شي���ة مبك���رة وقد فاز 
يف االنتخاب���ات، اإال ان���ه مل يكم���ل عام���ه االأول؛ 
فقد اأزي���ح عن ال�شلطة عرب اال�شتفت���اء بعد ف�شله 
بالرتوي���ج الإ�شالحاته اجلدي���دة و�شط اجلموع 

الغا�شبة.
وبالطب���ع ال نن�ش���ى املذبحة ال�شيني���ة التي راح 

�شحيتها اآالف الط���الب والعمال املتمرت�شني يف 
"املي���دان ال�شماوي" ال���ذي يعد من اأهم ميادين 
العا�شم���ة بك���ني. وق���د كان الداف���ع االأويل له���ذه 
االحتجاج���ات ه���و التنديد بتزوي���ر االنتخابات 
املحلي���ة وات�شم���ت ه���ذه االحتجاج���ات بتاأيي���د 
جماهريي وا�شع يف وقتها. وب�شبب هذا التاأييد 
امت���دت االحتجاج���ات لع�شري���ن مدين���ة �شينية 
و150 جامع���ة، وكان حمور ه���ذه االحتجاجات 

هو �شنغهاي وبكني.
وهنالك الكثري من االأحداث الطالبية التي جرت 
يف التاري���خ احلديث و�شنكتفي به���ذه ال�شواهد 
للف���ت النظر اىل مدى اأهمية احل���ركات الطالبية 

وقدرتها النوعية على امل�شاهمة يف التغيري.

الرهان المتبّقي
تك���ر  املُنمَّظم���ة  احلديث���ة  املجتمع���ات  يف 
التنظيم���ات الطوعي���ة، واالأح���زاب، والنقابات، 
املجتم���ع  ومنظم���ات  والهيئ���ات،  واجلمعي���ات، 
امل���دين املُ�شتقّل���ة. يف مثل ه���ذه املجتمعات التي 
تخ�ش���ع للتق�شي���م االجتماعي احلدي���ث، ترتبط 
جماهريه���ا ع���ادة بن���وع الربام���ج الت���ي تقدمها 
ه���ذه التنظيم���ات، فتغ���دو ه���ذه االأخ���رية ق���وة 
�شغ���ط اجتماع���ي، متار����س عملي���ات املقاوم���ة 
امل�شتمرة �شد اإكراهات ال�شلطة وهيمنتها. تبدو 
ثنائي���ة ال�شلط���ة واملقاوم���ة وا�شح���ة وجلية يف 
جمتم���ع يتمتع بقوة التنظيم���ات الطوعية. على 
خ���الف جمتمعاتن���ا، والعراق عل���ى نحو اأخ�س، 
تغي���ب التنظيم���ات الطوعية، وحت�ش���ر ال�شلطة 
واملّيال���ة  والوجداني���ة  املطيع���ة  وجماهريه���ا 
اإىل تقدي����س قادته���ا واالرتباط به���ا روحًيا. يف 
جمتمع ينزع نحو الت�شلطية، تنعدم فيه الربامج 

ال�شيا�شي���ة واالقت�شادية واالجتماعية، وتنوجد 
في���ه بق���وة ال���والءات املجانية. ال اأق���ول بانعدام 
املقاوم���ة كلًيا، واإمن���ا يتحول فع���ل املقاومة اإىل 
عملية ا�شتب���دال �شكلية فح�شب، وال تطال البنية 
العميق���ة؛ فتاريخ الع���راق ال�شيا�شي، هو تاريخ 
ال�شلط���ة، رغ���م التغي���ريات الت���ي ج���رت با�ش���م 
"الث���ورة" غري اأن تاريخ املحاكمات الع�شكرية، 
ونظرية القائ���د ال�شرورة، هي العنوان املركزي 

لعمليات التغيري التي حدثت.
اإذن، وحم���ل ال�شاه���د، ال يوج���د يف العراق غري 
الط���الب الذي���ن ميكنه���م ر�ش���م مع���امل التغي���ري 
املن�ش���ود، الأنهم، كما قلن���ا، االأكر تنظيًما مقارنة 
باالآخري���ن، واالأقل تبعي���ًة اإذا م���ا قورنوا بباقي 
اجلماه���ري العقائدية. تكمن خط���وة الطالب يف 
�شرعتهم ومرونته���م لال�شتجابة يف حمل م�شعل 
التغيري م���ن جهة، ومن جهة ثاني���ة اإنهم االأ�شرع 
يف تنظي���م اأنف�شه���م. حت���ى الط���الب املرتبط���ني 
مبرجعي���ات دينية ال ميك���ن مقارنتهم باالآخرين، 
نظ���ًرا لوعيهم املتق���دم نوعًي���ا؛ اإذ ال ميكن قيا�س 
نوعي���ة الوالء ب���ني الفئ���ات الفق���رية واملعدومة 

وبني طلبة اجلامعات لنخرج بنف�س النتائج.
 مل يب���ق خيط اأم���ل نتم�شك ب���ه بالن�شبة لالأجيال 
الت���ي طحنته���ا احل���روب، والتي ا�شتق���ّرت على 
والءات ت�شم���ن له���ا االطمئن���ان واال�شتقرار يف 
احلياة االآخرة، اأما ن�شي���ب الدنيا فقابل للتنازل 
طاملا نقاطها املرجعية مل تتعر�س للت�شكيك. لذلك، 
ونظًرا لهذه االأ�شباب والتحديات، يعترب الطالب 
ه���م املجتمع القادم وبقوة لقي���ادة التغيري، حتى 
ولو بعد ح���ني، و�شنقف خلفهم لنتعلم منهم، بعد 
اأن نخرتنا ثقافة التخوين والت�شقيط واملناكفات 

املّرة التي جعلتنا اأ�شحوكة للعاملني.

الأمل معقود على  ال�سباب  لر�سم معالم التغيير المن�سود 
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