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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

ة عن �شرف  حتتفّبّبّبي باملراأة وهّبّبّبي تنه�ض معّبّبّبةرّ
االإنّبّبّبكار  مواجهّبّبّبة  يف  وج�شارتهّبّبّبم  العراقيّبّبّبن 
واجلهل والتخلرّف واال�شتقواء باخلرافة وتراث 
اجلاهليّبّبّبة و�شالالتهّبّبّبا املتح�شنة بعبّبّبّباءة الدين 

وهي منها براء. 
بغداد ترد على اجلهالة يف عيد احلب ببهاء طلعة 

ن�شائنا وهنرّ يهتفن للوطن .

#بناتك_ياوطن

 متابعة االحتجاج 

�سهدت عدة مدن  اأم�س 
اجلمعة  مظاهرات �سعبية 

متفرقة، اأبرزها املظاهرات 
االحتجاجية التي يطالب 

فيها احلراك ال�سعبي 
لل�سهر الرابع على التوايل 

باإجراء اإ�سالحات يف 
العملية ال�سيا�سية وحما�سبة 
املتورطني بقتل املتظاهرين 

وحماربة الف�ساد.
ودعت تن�سيقيات املظاهرات 
االحتجاجية املتوا�سلة منذ  
ت�سرين االأول  حتى االآن اإىل 
تنظيم م�سريات احتجاجية 

داخل �ساحات التظاهر يف 
بغداد وحمافظات بابل 

وكربالء والنجف والديوانية 
وال�سماوة والب�سرة 

والنا�سرية

ومي�شّبّبّبان ووا�شّبّبّبط للتعبري عّبّبّبن الرف�ض 
املظاهّبّبّبرات،  وقمّبّبّبع  ا�شتهّبّبّبداف  واإدانّبّبّبة 
واالإ�شّبّبّبراع باإ�شالح العمليّبّبّبة ال�شيا�شية، 
وت�شكيّبّبّبل حكومة متهد الإجراء انتخابات 

مبكرة.
واأبلّبّبّبغ �شهود عيان مّبّبّبن �شاحات التظاهر 
وكالّبّبّبة االأنبّبّبّباء االأملانيّبّبّبة "اإن مئّبّبّبات مّبّبّبن 
�شاحّبّبّبات  اإىل  توافّبّبّبدوا  املتظاهريّبّبّبن 
التظاهّبّبّبر لالن�شمام اإىل �شاحات التظاهر 
واالعت�شّبّبّبام لدعّبّبّبم مطالّبّبّبب املتظاهريّبّبّبن 
وامل�شاركّبّبّبة يف الفعاليّبّبّبات التّبّبّبي ت�شهدها 
�شاحّبّبّبات التظاهّبّبّبر من فعاليّبّبّبات تعبريية 

يف جمّبّبّباالت اخلطابّبّبّبة وال�شعّبّبّبر والر�شم 
والفنّبّبّبون االأخّبّبّبرى، ف�شّبّبّباًل عّبّبّبن اأ�شّبّبّبواق 

خريية لدعم املظاهرات" .
مّبّبّبن جانب اآخر، انطلقّبّبّبت  بعد ظهر اأم�ض 
اجلمعّبّبّبة( م�شّبّبّبرية ن�شوية نظمهّبّبّبا التيار 
ال�شّبّبّبدري،   يف بغداد، جّبّبّبرى التهيئة لها 
منذ اأيام للتعبري عن دعم خطوات ال�شدر 
وااللتّبّبّبزام  واالجتماعيّبّبّبة  االإ�شالحيّبّبّبة 
بالتقاليد االإ�شالمية وحماية املراأة وتاأكيد 

دورها كعن�شر فاعل يف املجتمع.
من جهة اأخرى ك�شف رئي�ض كتلة »بيارق 
حممّبّبّبد  العراقّبّبّبي،  الةملّبّبّبان  يف  اخلّبّبّبري« 

اخلالّبّبّبدي، املقّبّبّبرب مّبّبّبن رئي�ّبّبّبض الّبّبّبوزراء 
املكلّبّبّبف، حممد توفيق عالوي، اأن االأخري 
انتهى مّبّبّبن اإكمال كابينته الوزارية، وهو 
م�شتعد لعر�شها اأمام الةملان لنيل الثقة. 
وقّبّبّبال اخلالّبّبّبدي، يف ت�شريّبّبّبح لّب»ال�شّبّبّبرق 
االأو�شّبّبّبط«، اإن »احلكومّبّبّبة اكتملت، وهي 
جاهّبّبّبزة للت�شويت بدءًا من يوم غد، فيما 

لو مت عقد جل�شة برملانية«.
واأ�شاف اخلالّبّبّبدي اأن »ال�شّبّبّبراع احلايل 
لي�ض �شراعًا بن مكونات، بل بن اأحزاب 
تريد الهيمنة على امل�شهد ال�شيا�شي، دون 
مها  اأن تكّبّبّبرث لّبّبّبكل الت�شحيات التّبّبّبي قدرّ

العراقيون عة املظاهرات امل�شتمرة منذ 
اأكّبّبّبر مّبّبّبن اأربعة �شهّبّبّبور«. وحّبّبّبول االآلية 
التي مت مبوجبها اختيّبّبّبار الوزراء يقول 
اخلالّبّبّبدي اإن »عالوي التقّبّبّبى بنحو 100 
�شخ�شية من خمتلف االأطياف واملكونات 
والتوجهات، واختّبّبّبار منهم 22 وزيرًا ما 
عّبّبّبدا بع�ض الوزارات و�شّبّبّبع لها اأكر من 
خيّبّبّبار اأو بديل يف حّبّبّبال مل مي�ِض الوزير 
اأمام الةملّبّبّبان«، م�شددًا علّبّبّبى اأن »عالوي 
مل يطلّبّبّبع اأحّبّبّبدًا من املقربن منّبّبّبه على اأي 
ا�شّبّبّبم مّبّبّبن اال�شمّبّبّباء التي اختارهّبّبّبا ل�شغل 

املنا�شب الوزارية«.

وحول مّبّبّبا اإذا كانت احلكومّبّبّبة ت�شمل كل 
القوى ال�شيا�شية، خ�شو�شًا اإنها حكومة 
انتخابّبّبّبات  اإجّبّبّبراء  ومهمتهّبّبّبا  انتقاليّبّبّبة 
»الفريّبّبّبق  اإن  اخلالّبّبّبدي  يقّبّبّبول  مبكّبّبّبرة، 
احلكومّبّبّبي احلّبّبّبايل يخو�ّبّبّبض �شراعًا مع 
االأحّبّبّبزاب، ولي�ّبّبّبض املكونّبّبّبات، حيّبّبّبث مت 
اإر�شّبّبّباء كل املكونّبّبّبات العراقيّبّبّبة العرقية 
والدينية واملذهبية يف احلكومة، لكنه مل 
مينح اأي فر�شّبّبّبة لالأحزاب، وبالتايل فاإن 
العديد من ممثلي هذا االأحزاب يهاجمون 
عّبّبّبالوي، الأنه قطع الطريق اأمام ا�شتمرار 

نفوذهم«.

فيمّبّبّبا ا�شتخدمت قّبّبّبوات مكافحة ال�شغب، 
لّبّبّبة  امل�شيرّ الغّبّبّباز  قنابّبّبّبل  اجلمعّبّبّبة،  اأم�ّبّبّبض 
�شاحّبّبّبة  يف  املتظاهريّبّبّبن  �شّبّبّبد  للدمّبّبّبوع 

اخلالين الإبعادهم عن املكان.
قّبّبّبوات  اإن  االحتجّبّبّباج  مرا�شّبّبّبل   وقّبّبّبال 
مكافحّبّبّبة ال�شغّبّبّبب اأطلقّبّبّبت قنابّبّبّبل الغّبّبّباز 
لّبّبّبة للدمّبّبّبوع �شّبّبّبوب املتظاهرين يف  امل�شيرّ
�شاحّبّبّبة اخلالين و�شّبّبّبط بغّبّبّبداد الإبعادهم 

عن ال�شاحة.
القّبّبّبوات  هّبّبّبذه  اأن  املرا�شّبّبّبل،  واأ�شّبّبّباف 
ت�شعى اإىل اإعّبّبّبادة املتظاهرين اإىل �شاحة 
التحريّبّبّبر وح�شّبّبّبر االحتجاجّبّبّبات هناك، 

وفق توجيهات من القيادة العامة للقوات 
امل�شلحة التي عةرّ عنها اللواء عبدالكرمي 

خلف.
وت�شعى ال�شلطّبّبّبات االأمنية يف بغداد اإىل 
ح�شّبّبّبر التظاهّبّبّبرات يف �شاحّبّبّبة التحرير 
و�شّبّبّبط العا�شمّبّبّبة فقّبّبّبط، بعّبّبّبد اأن اأعادت، 
موؤخّبّبّبرًا، اإفتتّبّبّباح ج�شر ال�شنّبّبّبك واأبعدت 

املتظاهرين عنه.
وكانّبّبّبت قيّبّبّبادة عمليات بغداد قّبّبّبد اأعلنت، 
اأم�ّبّبّبض االأول اخلمي�ّبّبّبض، تعر�ّبّبّبض القوات 
االأمنيّبّبّبة املكلفة بحمايّبّبّبة املتظاهرين اإىل 
هجّبّبّبوم بالقنابّبّبّبل عنّبّبّبد احلاجّبّبّبز الفا�شل 
ين، وفيما  بّبّبّبن �شاحتي التحريّبّبّبر واخلالرّ
اأ�شّبّبّبارت اإىل اإ�شابّبّبّبة عّبّبّبدد مّبّبّبن املنت�شبن 
االأمنين، دعت املتظاهريّبّبّبن اإىل االبتعاد 
عّبّبّبن االحتكاك والتزام مّبّبّبكان التظاهرات 

املخ�ش�ض لهم يف �شاحة التحرير.
االحتجّبّبّباج  تلقّبّبّبت  للقيّبّبّبادة  بيّبّبّبان  وقّبّبّبال 
ن�شخّبّبّبة منّبّبّبه اأم�ّبّبّبض االأول اخلمي�ّبّبّبض   اإنه 
قواتنّبّبّبا  تعر�شّبّبّبت  خطّبّبّبري،  تطّبّبّبور  “يف 
االأمنية املكلفة بحمايّبّبّبة املتظاهرين قرب 
احلاجز بّبّبّبن اخلالين و�شاحّبّبّبة التحرير 
اىل الرمّبّبّبي بثالث رمانّبّبّبات هجومية  من 
جهّبّبّبة املتظاهرين باجتّبّبّباه قواتنا االأمنية 
املتواجّبّبّبدة قّبّبّبرب احلاجّبّبّبز الفا�شّبّبّبل بّبّبّبن 
�شاحّبّبّبة التحريّبّبّبر و�شاحة اخلّبّبّبالين، مما 
اأدى اىل جرح عّبّبّبدد من قواتنا االأمنية مت 

اإخالوؤهم اىل امل�شت�شفيات”.
واأ�شاف البيان اأنه “مع ا�شتمرار قواتنا 
للو�شائّبّبّبل   تتعر�ّبّبّبض  وهّبّبّبي  بواجباتهّبّبّبا 
العنفية )مولوتوف، قطع حديدية، كرات 

معدنية(”.
بجميّبّبّبع  “نهيّبّبّبب  القيّبّبّبادة  بيّبّبّبان  وتابّبّبّبع 
املتظاهريّبّبّبن ال�شلميّبّبّبن اأن يبتعّبّبّبدوا عن 
االحتّبّبّبكاك، ويلتزمّبّبّبوا مّبّبّبكان املظاهرات 
املخ�ش�ّبّبّبض لهّبّبّبم يف �شاحّبّبّبة التحرير، الأن 
يعّبّبّبد عمّبّبّباًل  الهجوميّبّبّبة  الرمانّبّبّبات  رمّبّبّبي 
اإرهابيّبّبّبا ي�شتوجب الّبّبّبرد، وعلى  اجلميع 
اأن يفهّبّبّبم اأن �شبّبّبّبط النف�ض العّبّبّبايل الذي 
تتحلى به القوات االأمنية لي�ض �شعفًا، بل 
التزامًا اأمام اأبناء �شعبنا من املتظاهرين 

ال�شلمين”.

 متابعة االحتجاج 

اأعلّبّبّبن طلبّبّبّبة جامعّبّبّبة املثنى،اأم�ّبّبّبض اجلمعّبّبّبة، 
اعتمّبّبّباد اآليّبّبّبة جديّبّبّبدة للتوفيق بّبّبّبن التظاهر 
اأن  علّبّبّبى  �شّبّبّبددوا  فيمّبّبّبا  الر�شمّبّبّبي،  والّبّبّبدوام 
“ال تعنّبّبّبي نهايّبّبّبة  عودتهّبّبّبم ملقاعّبّبّبد الدرا�شّبّبّبة 

االعت�شام الطالبي”.
االحتجّبّبّباج   تلقّبّبّبت  بيّبّبّبان،  الطلبّبّبّبة يف  وقّبّبّبال 
ن�شخّبّبّبة منه اأم�ّبّبّبض اجلمعة : “نحّبّبّبن نعلم كما 
انتّبّبّبم تعلمون بّبّبّباأن خ�شارة احلّبّبّبراك الطالبي 
هّبّبّبي �شربة يف �شميم الثّبّبّبورة ولكن بعد هذه 
املرحلّبّبّبة وجّبّبّبب علينّبّبّبا الرجّبّبّبوع اىل املقاعّبّبّبد 
الدرا�شية وعّبّبّبدم �شياع ال�شنة الدرا�شية، مما 
يّبّبّبوؤدي لال�شّبّبّبرار بالطلبّبّبّبة وفقدهّبّبّبم لورقتهم 

ال�شاغطة”.
واأ�شافوا اأنهم �شيعودون اإىل مقاعد الدرا�شة 
يوم االأحد املقبل 16 �شباط اجلاري، متعهدين 
بّب”التوفيّبّبّبق بينها وبّبّبّبن ا�شتمرارنا بالثورة 
وتغيّبّبّبري اأ�شلوبنّبّبّبا االحتجاجّبّبّبي عّبّبّبن طريّبّبّبق 
التظاهّبّبّبر بامل�شّبّبّبريات الدوريّبّبّبة كل اأ�شبّبّبّبوع، 
املتفق عليها مع اجلامعة اأثناء عودتنا ملقاعدنا 
الدرا�شية”، عادين اأن املحا�شرة )الدرا�شية( 

والتظاهر “وجهان لعملة واحدة”.
ولفت طلبة جامعة املثنى املعت�شمون، اإىل اأن 
“مّبّبّبن يظن ان هذه نهاية االعت�شام الطالبي 

ودوره فهّبّبّبو واهّبّبّبم”، موؤكديّبّبّبن بالقول: “بل 
هّبّبّبذه بداية جديّبّبّبدة لنا ودورنّبّبّبا االآن يف هذه 

الثورة هو ذاته اإن مل يكن اأكة االآن”.
وتابعّبّبّبوا: “نحن ملتزمون مبطالبنا وبعهدنا 
الذي قطعناه ل�شهدائنا اأن لن ن�شكت ونتوقف 
حمذريّبّبّبن  مطالبنّبّبّبا”،  علّبّبّبى  نح�شّبّبّبل  حتّبّبّبى 
“واإن وجدنّبّبّبا مّبّبّبا تعودنا عليه مّبّبّبن املماطلة 
والت�شويف، فلنا عودٌة ملّبّبّبا �شبق ولنا واإياهم 

موعد”.
وختّبّبّبم طلبّبّبّبة جامعّبّبّبة املثنّبّبّبى بيانهّبّبّبم قائلن: 
“يّبّبّبا اأيهّبّبّبا الطلبة يا عماد الثورة، يا من كان 
قادتهّبّبّبم وعيهّبّبّبم ال غّبّبّبري، �شيذكركّبّبّبم التاريّبّبّبخ 
اأبّبّبّبدًا، �شيذكر اأنكم مل تدخروا جهدًا يف �شبيل 
وطنكّبّبّبم، وبرغّبّبّبم اخلّبّبّبذالن الّبّبّبذي عانيتمّبّبّبوه 
من قبل الكثّبّبّبري، بقيتم و�شتبقّبّبّبون �شامدين. 
واالآن مهمتكّبّبّبم اأ�شعب واأكّبّبّبة مما �شبق لدعم 
واإحياء الثورة، وندرك يقينًا كونكم على قدر 

امل�شوؤولية”.
ّبّبّبَد متظاهّبّبّبرون يف بابل،  مّبّبّبن جهّبّبّبة اأخّبّبّبرى اأيرّ
اجلمعة، تر�شح النا�شط عالء الركابي لرئا�شة 
احلكومّبّبّبة املوؤقتة بّبّبّبداًل من املكلرّّبّبّبف بت�شكيلها 

حممد توفيق عالوي.
ورفع املتظاهرون �شورًا، يف �شاحة اعت�شام 
بابّبّبّبل، اأم�ّبّبّبض اجلمعّبّبّبة  تعلّبّبّبن موافقتهّبّبّبم على 
“اتفّبّبّباق جميّبّبّبع  تر�شّبّبّبح الركابّبّبّبي، موؤكديّبّبّبن 

�شاحات التظاهر” على ذلك.
ومّبّبّبن جانبه، قّبّبّبال النا�شّبّبّبط يف بابّبّبّبل، غ�شان 
ال�شبيب، اإن متظاهري بابل “وجميع من�شات 
االعت�شام يف �شاحّبّبّبات التظاهر” تفاعلت مع 
تر�شيّبّبّبح عّبّبّبالء الركابّبّبّبي لرئا�شة الّبّبّبوزراء يف 
احلكومّبّبّبة املوؤقتة، عازيًا ذلّبّبّبك اإىل “املقبولية 
الوا�شعّبّبّبة التي يتمتع بهّبّبّبا الركابي يف غالبية 

�شاحات التظاهر يف العراق”.
واأ�شّبّبّباف ال�شبيّبّبّبب، اأن “هّبّبّبذا الر�شيح ميثل 
خطّبّبّبوة مهمة باجتاه حتقيّبّبّبق مطالب ال�شعب 
والتخفيّبّبّبف مّبّبّبن حّبّبّبدة التوتّبّبّبر الّبّبّبذي تعي�شه 
حمافظات الو�شط واجلنّبّبّبوب، والتي تطالب 
مبر�شّبّبّبح م�شتقل لرئا�شّبّبّبة احلكومة اجلديدة، 

واأن يكون من داخل �شاحات التظاهر”.
واأ�شّبّبّبار، اإىل اأن “جميّبّبّبع املتظاهريّبّبّبن اتفقوا 
الركابّبّبّبي”،  عّبّبّبالء  الدكتّبّبّبور  تر�شيّبّبّبح  علّبّبّبى 
مطالبًا الكتّبّبّبل ال�شيا�شيّبّبّبة يف جمل�ض النواب 
بّب”احّبّبّبرام اإرادة املتظاهرين، اإن كانت جادة 

يف اإنهاء االأزمة”.
ويف فعالياتهّبّبّبم وهتافات رددوهّبّبّبا يف �شاحة 
التظاهّبّبّبر، حّبّبّبذر متظاهّبّبّبرو بابل مّبّبّبن جتاهل 
لرئا�شّبّبّبة  الركابّبّبّبي  عّبّبّبالء  تر�شيّبّبّبح  مطلّبّبّبب 
احلكومّبّبّبة املوؤقتّبّبّبة، فيما هّبّبّبددوا باللجوء اإىل 
“ت�شعيّبّبّبد غّبّبّبري م�شبّبّبّبوق” يف حّبّبّبال رف�شت 

الكتل ال�شيا�شية ذلك.

عالوي ُيكمل ت�سكيلته الحكومية وينتظر موافقة البرلمان العراقي

 جولة جديدة من العنف.. قنابل الغاز تطارد المتظاهرين في الخالني 
تظاهرات في عدة مدن ترف�ض حكومة الأمر الواقع وتهّدد بالت�صعيد

بيان با�سم طلبة جامعة المثنى يعلن اآلية احتجاج جديدة: حان الوقت ال�ستئناف الدوام

�ص��احة اعت�ص��ام باب��ل تعل��ن موقفه��ا م��ن تر�ص��ح الركاب��ي لرئا�ص��ة احلكوم��ة



 متابعة االحتجاج 

وبداأت م�شاعي الدكتور عالء ال�شيا�شية، 
من دعوته االأوىل اإىل اإن�شاء حزب لتمثيل 
االحتجاجات خّبّبّبالل االنتخابات النيابية 
املقبلة، وهي خطوة جوبهت بالرف�ض من 
قبل �شاحّبّبّبات التظاهر، جلملة اعتبارات، 
والبيئّبّبّبة  التوقيّبّبّبت،  عامّبّبّبل  اأبرزهّبّبّبا؛ 
ال�شيا�شيّبّبّبة واالأمنيّبّبّبة املرتبكّبّبّبة املحيطّبّبّبة 
بالعمليّبّبّبة االنتخابيّبّبّبة، ف�شّبّبّباًل عّبّبّبن غياب 
النزاهّبّبّبة وال�شفافيّبّبّبة، يف جممل حمطات 
عملية االقراع، بدءًا باجلدل املثار حول 
املفو�شية، وانتهاء بانت�شار ال�شالح على 

ابات حمطات االنتخاب. بورّ
تطّبّبّبور اخليّبّبّبار ال�شيا�شّبّبّبي لّبّبّبدى الدكتور 
اإىل  انتهّبّبّبى  حيّبّبّبث  كبّبّبّبري،  ب�شّبّبّبكل  عّبّبّبالء 
عّبّبّبن  يك�شّبّبّبف  ا�شتفتّبّبّباء  الإجّبّبّبراء  دعّبّبّبوة 
موقّبّبّبف �شاحّبّبّبات االحتجاج مّبّبّبن تر�شحه 
ملهمّبّبّبة ت�شكيّبّبّبل احلكومّبّبّبة املقبلّبّبّبة، حيّبّبّبث 
قّبّبّبال الركابّبّبّبي يف مقطّبّبّبع م�شّبّبّبور اطلعت 
عليّبّبّبه “ االحتجاج اأم�ّبّبّبض االأول اخلمي�ض  
“يهمني اأي�شًا معرفة راأي العراقين يف 
املحافظّبّبّبات االأخّبّبّبرى )غّبّبّبري املحتجة(”، 
فيما طالّبّبّبب املتظاهرين باإعّبّبّبالن موقفهم 

�شريعًا.
بت�شكيّبّبّبل  “املكلّبّبّبف  اأن  الركابّبّبّبي،  واأكّبّبّبد 
كابينتّبّبّبه  الإعّبّبّبالن  ي�شتعّبّبّبد  احلكومّبّبّبة 
“ح�شولّبّبّبه  اأن  اإىل  م�شّبّبّبريًا  الوزاريّبّبّبة”، 
علّبّبّبى تفوي�ّبّبّبض �شعبّبّبّبي �شيحّبّبّبرج النواب 
ومينعهم من منّبّبّبح الثقة ملحمد عالوي”، 
فيمّبّبّبا تعهّبّبّبد حّبّبّبال تّبّبّبويل مهمّبّبّبة ت�شكيّبّبّبل 
احلكومة بّب”احلفاظ علّبّبّبى دماء ال�شهداء 

وحتقيق مطالب املتظاهرين”.
ميدانيّبّبّبًا، رفعت عدد من �شاحات التظاهر 
�شّبّبّبور الدكتور عّبّبّبالء، واأكّبّبّبدت موافقتها 
على تر�شيحه اإىل مهمة ت�شكيل احلكومة 
املوؤقتة، فيما رفع اآخرون، �شورًا ترف�ض 

هذا امل�شار، وتطالب باحلفاظ على هوية 
التظاهّبّبّبرات، التّبّبّبي ابتعّبّبّبدت عّبّبّبن اخليار 

ال�شيا�شي اأكر من مرة، منذ انطالقتها.
يرى ال�شحايف والنا�شط اأحمد ال�شهيل، 
يت�شمّبّبّبن  الركابّبّبّبي  تر�شيّبّبّبح  اإعّبّبّبالن  اأن 
م�شاريّبّبّبن اإيجابيّبّبّبن؛ االأول اأنه قد يحرج 
ال�شلطّبّبّبة وي�شّبّبّبع عّبّبّبالوي اأمّبّبّبام اختبّبّبّبار 
م مر�شحن حزبين اأو  حقيقي يف اأال يقدرّ
رجّبّبّبال اأعمال فا�شلن فا�شدين مقربن من 
كتل معينة، وامل�شار االآخر هو اأنه يحرج 
ال�شّبّبّبدر الّبّبّبذي ادعّبّبّبى اأن عّبّبّبالوي مر�شح 
ال�شاحّبّبّبات وهو يف احلقيقة مر�شحه منذ 

ا�شتقالة عبد املهدي.
تر�شيّبّبّبح  م�شّبّبّبار  اأن  مراقبّبّبّبون  ويّبّبّبرى 
�شخ�شيّبّبّبة مّبّبّبن �شاحّبّبّبات االحتجّبّبّباج قّبّبّبد 
ينقلّبّبّبب �شد التظاهّبّبّبرات يف البالد ب�شكل 

امّبّبّبة  عّبّبّبام، ويدخّبّبّبل االحتجاجّبّبّبات يف دورّ
التناف�ض ال�شيا�شي، ويبعدها عن هويتها 
يف  ال�شيا�شيّبّبّبة  واأن  خا�شّبّبّبة  الوطنيّبّبّبة، 
العّبّبّبراق، يكتنفهّبّبّبا الف�شّبّبّباد واملح�شوبية، 

والتزييّبّبّبف، ف�شاًل عن اأن االإطار العام لها 
هي ف�شائل م�شلحة، وكتل نيابية ت�شيطر 

على مفا�شل الدولة منذ �شنوات.

اعرتا�س على التوقيت
ت�شّبّبّباءل نا�شطون ومتظاهّبّبّبرون، عن �شررّ 
توقيّبّبّبت اإعّبّبّبالن  الدكتّبّبّبور الركابّبّبّبي خيار 
الر�شيّبّبّبح لرئا�شة احلكومة املوؤقتة، على 
رغّبّبّبم بقاء املن�شّبّبّبب �شاغرًا ملّبّبّبدة �شهرين، 
لّبّبّبو  التظاهّبّبّبر،  ل�شاحّبّبّبات  فر�شّبّبّبة  وهّبّبّبي 
اأرادت ال�شغّبّبّبط باجتّبّبّباه مر�شّبّبّبح معّبّبّبن، 
حينها �شيكون رئي�ض اجلمهورية والكتل 
ال�شيا�شيّبّبّبة اأمام اأمر واقّبّبّبع، لكن �شاحات 
التظاهّبّبّبر كانّبّبّبت بعيّبّبّبدة عّبّبّبن تر�شيّبّبّبح اأي 
باإعّبّبّبالن  واكتفّبّبّبت  املن�شّبّبّبب،  لهّبّبّبذا  اأحّبّبّبد 
املوا�شفّبّبّبات الّبّبّبالزم توفرهّبّبّبا يف رئي�ّبّبّبض 

احلكومة املوؤقتة.
مل يكّبّبّبن ذلك، فح�شب، بل متا�شى الركابي 
وي، واأكّبّبّبد اأهمية  مع اإعّبّبّبالن تكليف عّبّبّبالرّ

منحه فر�شة لتنفيذ التعهدات.
يقّبّبّبول الدكتّبّبّبور الركابّبّبّبي، خّبّبّبالل مقطّبّبّبع 
م�شّبّبّبور، اإن “االعرا�ّبّبّبض علّبّبّبى تكليّبّبّبف 
ال�شجّبّبّباالت  اإىل  �شيعيدنّبّبّبا  وي،  عّبّبّبالرّ
ال�شاحّبّبّبات،  مر�شحّبّبّبي  بّبّبّبن  واخلالفّبّبّبات 
ومر�شحي الكتل ال�شيا�شية، وهذا يرتب 
عليه �شياع يف الوقت واجلهد، وخماطر 
اأمنية، وتعطيل حياة عامة، ومن دون اأي 
�شقف زمني، االأمر الذي ال يخدم الق�شية 

التي خرجنا من اأجلها.
واأ�شّبّبّباف: اإن “خيارنّبّبّبا ميكّبّبّبن اأن يكّبّبّبون 
اإلّبّبّبزام عّبّبّبالوي مبّبّبّبا تعهد بّبّبّبه، يف خطاب 
تكليفه، حيث قال �شيبني دولة املواطنة، 
وامل�شاواة، والعّبّبّبدل، واحلرية وال�شالم، 
واأن دمّبّبّباء ال�شهّبّبّبداء لّبّبّبن تذهّبّبّبب �شّبّبّبدى، 
واملجرمّبّبّبن،  املعتديّبّبّبن  و�شُيحا�شّبّبّبب 
ويقدمّبّبّبون اإىل الق�شّبّبّباء، لنيّبّبّبل جزاءهّبّبّبم 
العادل، واأن �شّبّبّبالح الدولة لن يحمل �شد 
ال�شعّبّبّبب مّبّبّبرة اأخّبّبّبرى، وت�شكيّبّبّبل حكومة 
وح�شّبّبّبر  االنتمّبّبّباءات،  كل  عّبّبّبن  بعيّبّبّبدة 
ال�شالح بيد الدولّبّبّبة، وحماية العراق من 

التدخل اخلارجي.

وهنا يّبّبّبةز ت�شاوؤل عن �شبب التحول يف 
موقّبّبّبف الركابي، مّبّبّبن التماهي مع تكليف 
عّبّبّبالوي، اإىل رغبّبّبّبة ا�شتبدالّبّبّبه، بعّبّبّبد 15 
يومًا على تكليفه، وهي مهمة اأ�شعب مما 

لو بداأ بها قبل ذلك.
ُي�شّبّبّباف اإىل ذلّبّبّبك – بح�شّبّبّبب معنيّبّبّبن – 
�شعوبّبّبّبات عن كيفيّبّبّبة ا�شتبّبّبّبدال الركابي 
بعّبّبّبالوي، وما هّبّبّبي االآليّبّبّبة والطريق اإىل 
ذلّبّبّبك، فالرئي�ّبّبّبض املكلّبّبّبف، مّبّبّبن املقّبّبّبرر اأن 
يعلن حكومته خّبّبّبالل االأ�شبوع املقبل، اأو 
بعده، وحينها �شتكون تلك احلكومة اأمرًا 

واقعًا.

�سيناريو قد يتحقق
م�شّبّبّبار يّبّبّبرى قانونيّبّبّبون مّبّبّبن ال�شعوبّبّبّبة 
مبكان تنفيذه، اإال وفّبّبّبق �شيناريو اإخفاق 
عّبّبّبالوي،  حكومّبّبّبة  متريّبّبّبر  يف  الةملّبّبّبان 
حينها �شتعّبّبّبود الكرة يف ملعّبّبّبب �شاحات 
االحتجّبّبّباج ورئي�ّبّبّبض اجلمهوريّبّبّبة، ويف 
حال متكنت ال�شاحات مّبّبّبن فر�ض مر�شح 
على الكتل ال�شيا�شية، حينها ميكن بحث 

خيار تكليف الدكتور الركابي.
يف �شاحّبّبّبة احلبوبّبّبّبي و�شّبّبّبط النا�شرية، 
معقّبّبّبل الدكتّبّبّبور الركابي، بّبّبّبدت االأجواء 
�شبّبّبّباح اأم�ّبّبّبض اجلمعّبّبّبة هادئّبّبّبة، فيما من 
املقّبّبّبرر اإ�شّبّبّبدار بيان ر�شمي مّبّبّبن ال�شاحة 
ب�شّبّبّباأن هّبّبّبذا الر�شيّبّبّبح، واإعّبّبّبالن طبيعّبّبّبة 

اخلطوات املتعلقة به.
ياأتي ذلك، بعد ليلة “طاحنة” بال�شجاالت 
واخلالفات علّبّبّبى املن�شّبّبّبات االجتماعية، 
فذهّبّبّباب الدكتّبّبّبور الركابّبّبّبي اإىل حمافظّبّبّبة 
وا�شّبّبّبط، واجتماعّبّبّبه هناك، قبّبّبّبل يومن، 
اأثّبّبّبار حفيظّبّبّبة اأهّبّبّبايل النا�شريّبّبّبة، خا�شة 
واأن االتفاق علّبّبّبى م�شاألة الر�شيح، متت 
من هناك ح�شب ما اأعلن الركابي، ما اأثار 
ت�شاوؤالت حيال تلك امل�شاألة، وملاذا مل يتم 

ذلك يف النا�شرية.
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 رحمة حجة

 ر�سمت الن�ساء العراقيات 
اليوم �سورة جديدة لعراق 

امل�ستقبل الذي تتمناه 
الغالبية من املتظاهرين، 

�سورة ملّونة ال يطغى فيها 
االأ�سود على الزهري اأو 

االأحمر مثاًل، كما مل يحدث 
العك�س، اجتمعن فيها من 

خمتلف االأجيال واخللفيات 
الدينية والثقافية 

واالجتماعية، ب�سوت واحد 
�سد الرجعّية وال�سلطات 

القمعية.

ويف خم�ّبّبّبض حمافظات جنوبية )بابل والنجف 
وذي قّبّبّبار وكربّبّبّبالء والب�شرة( بجانّبّبّبب بغداد، 
علت االأهازيج الثورية باأ�شوات الن�شاء، وعلى 
الالفتات الالتي حملنهّبّبّبا، يوؤكدن فيها على قوة 
الكيّبّبّبان الن�شوي الذي حاولت االأحزاب الدينية 
طيلّبّبّبة ال�شنّبّبّبوات الفائتة اإخفّبّبّباءه وتاأطريه يف 
اأقّبّبّبل مّبّبّبن اإمكانياتّبّبّبه وتاأثّبّبّبريه  حّبّبّبدود واأدوار 

احلقيقي يف املجتمع.
بعّبّبّبد  احلا�شّبّبّبدة،  امل�شّبّبّبريات  هّبّبّبذه  وجّبّبّباءت 
اأ�شبوعّبّبّبن تقريبّبّبّبًا مّبّبّبن هجمّبّبّبات منظمّبّبّبة علّبّبّبى 
الن�شّبّبّباء امل�شاركات يف التظاهّبّبّبرات، يف مواقع 
التوا�شل، من قبل زعيم التيار ال�شدري مقتدى 

بن له. ال�شدر ومواليه املتع�شرّ
ت�شّبّبّبف املتظاهرة اأ�شيّبّبّبل مزاحّبّبّبم، " م�شاركتها 

اأول اأم�ّبّبّبض اخلمي�ّبّبّبض، يف امل�شّبّبّبرية الن�شويّبّبّبة 
قائلة "�شعرنا اأننّبّبّبا يف مكاننا الطبيعي، ن�شاند 

�شبابنا يف �شناعه القرار واختيار م�شرينا".
ومن الر�شائل التي اأرادت املتظاهرات اإي�شالها 
عّبّبّبة هذه امل�شريات، اأن "املّبّبّبراأة العراقية كانت 
ومّبّبّبا زالت �شنّبّبّبدًا وذخرًا لبلدهّبّبّبا واأوالد بلدها، 

ا�شة. ولن تتخلرّى عنهم" وفق املتظاهرة ميرّ

ا�شة اأن ت�شهد هذه املرحلة وما يتبعها  وتتمنرّى ميرّ
ارة  ة جبرّ العراقية كقورّ للمراأة  "اإعّبّبّبادة االعتبار 
ة واالإرادة، مثلها  واإن�شان كامل االأهلية واحلريرّ
الرجّبّبّبل" م�شيفّبّبّبًة "ال ثّبّبّبورة مّبّبّبن دون املّبّبّبراأة". 
وتقول زينّبّبّبب "ر�شالتي هّبّبّبي اأن نعطي الن�شاء 

الفر�شة للم�شاركة يف كل �شيء".
اأن  ليلّبّبّبى  بّبّبّبان  املتظاهّبّبّبرة  تّبّبّبرى  مّبّبّبن جهتهّبّبّبا، 

مطلّبّبّبب العراقيات من خّبّبّبالل هذه امل�شريات هو 
"مطلب الثورة نف�شها باعتبارها ورقة �شغط، 
خ�شو�شًا اأن احلكومة ماطلت مبا فيه الكفاية" 

يف حتقيق مطالب املتظاهرين.
وتقّبّبّبول اإن امل�شّبّبّبريات خرجّبّبّبت منتف�شّبّبّبة علّبّبّبى 
"الطعن والرجعيرّة يف خطابات قادة امليلي�شيات 

�شد تواجد الن�شاء يف �شاحات االعت�شام".
ت�شاركهّبّبّبا املتظاهرة مرح هّبّبّبذه الفكرة، باإ�شافة 
تف�شيّبّبّبل اأن امل�شّبّبّبريات تبعّبّبّبث ر�شالّبّبّبة ملقتّبّبّبدى 
ال�شدر، هي اأن "الدين ال يقت�شر على حجاب و 
ا انتقدنا  �شوت املراأة و اختالطها بالرجل و كلمرّ

در( �شنعلي �شوتنا اأكر واأكر". )ال�شرّ
وت�شف ما �شاهدته اأثناء م�شاركتها يف امل�شرية 
"ال اأن�شى �شوت امراأة عجوز كانت جتر نف�شها 

جرًا وهي ت�شرخ وتنادي با�شم العراق".
ّبّبّبان كانوا قّبّبّبد �شكلرّوا  ّبّبّبا ال�شبرّ وتتابّبّبّبع قولها "اأمرّ
حزامّبّبّبًا يطوقنا بهّبّبّبدف حمايتنا مّبّبّبن اأي هجوم 
ار  حمتمّبّبّبل، راأيّبّبّبت رجاًل مي�شّبّبّبي م�شتعينّبّبّبًا بعكرّ
معهّبّبّبم، اأعتقد اأنه م�شاب، وعلّبّبّبى الرغم من ذلك 

اأ�شررّ على دعمنا".
يف ذات ال�شياق، تقول املتظاهرة ن�شرين "هذه 
امل�شرية حتت هكذا �شلطة غليظة الذهن جاهلة 
العقّبّبّبل غافلّبّبّبة عّبّبّبن التقّبّبّبدم �شتكّبّبّبون ردًا مباغتًا 
نا  و�شاعقّبّبّبًا لعقولهّبّبّبم، عقولهم التّبّبّبي حاولت كيرّ
وو�شعنّبّبّبا يف مو�شّبّبّبع هام�ض، خّبّبّبروج الن�شاء 
بهّبّبّبذه الكميّبّبّبات امللفتّبّبّبة وقيادتهّبّبّبا للم�شّبّبّبريات 
وكتابة ال�شعّبّبّبارات يعة عن رغبتها يف اإ�شقاط 
الكثّبّبّبري مّبّبّبن املنظومات التّبّبّبي تقيرّدها وحتد من 

ح�شورها".
وتتفّبّبّبق اأمينّبّبّبة معهّبّبّبا بالقّبّبّبول اإن "املّبّبّبراأة جزء 
اأ�شا�ّبّبّبض يف املجتمّبّبّبع. انتهّبّبّبى زمّبّبّبن التهمي�ض" 

م�شيفّبّبّبة لّب"االحتجّبّبّباج": "نريد اإلغّبّبّباء فكرة اأن 
املراأة خلقت للطبخ والربية فقط، نحن نعي�ض 
يف هّبّبّبذا الوطن، ولنّبّبّبا حقوق، خرجنّبّبّبا نطالب 

بها".
ون�شّبّبّبرت النا�شطّبّبّبة تبّبّبّبارك من�شّبّبّبور، االأربعاء 
املا�شّبّبّبي، �شّبّبّبورة لهّبّبّبا يف اإحّبّبّبدى التظاهرات، 
ّبّبّبز من خاللها الن�شاء لن�شّبّبّبر �شورهن اأي�شًا  حتفرّ
دعمّبّبّبًا للم�شّبّبّبريات الن�شوية، وبالفعّبّبّبل �شاركت 

ع�شرات الن�شاء معها �شورهن.
اأم�ّبّبّبض  اأول  تظاهّبّبّبرات  يف  م�شاركتهّبّبّبا  وعّبّبّبن 
اخلمي�ّبّبّبض، تقّبّبّبول تبارك "خرجنّبّبّبا وعلى الرغم 
من الظروف ال�شعبّبّبّبة يف البالد، خ�شو�شًا مع 
التهديّبّبّبدات امل�شتمّبّبّبرة والقمع، راأيّبّبّبت ع�شرات 
الفتيّبّبّبات يرتديّبّبّبن اللّبّبّبون الزهري ي�شكلّبّبّبن معًا 
م�شرية حا�شدة وب�شيطة بتنظيمها لكن �شوتها 
كان عاليًا". وت�شف الطريق اإىل �شاحة التحرير 
بالقّبّبّبول "خروجنّبّبّبا مّبّبّبن بيوتنّبّبّبا يعتّبّبّبة حتديًا 
كبّبّبّبريًا. ذهبت مّبّبّبع اأختي وزميلتهّبّبّبا يف العمل، 
وواجهنّبّبّبا يف البدايّبّبّبة �شعوبة لدخّبّبّبول �شاحة 
ين،  التحريّبّبّبر لن�شلها عّبّبّبن طريق �شاحّبّبّبة اخلالرّ
انتابني اخلوف قلياًل الأن املنطقة كانت حمتقنة 
بّبّبّبن املتظاهريّبّبّبن وقّبّبّبوات مكافحّبّبّبة ال�شغّبّبّبب". 
ة  ين، لرى امل�شرية مك�شورّ اجتازت تبارك اخلالرّ
باللونّبّبّبن الوردي والبنف�شجي، تقول "حتدثنا 
معهّبّبّبن ومل ن�شعّبّبّبر باأنهن غريبات اأبّبّبّبدًا واتفقنا 
على اإمتام الطريق نحو نفق ال�شعدون، وهناك 

ارتفعت اأ�شواتنا �شويًا مع باقي الن�شاء".
التوا�شّبّبّبل  مواقّبّبّبع  يف  الن�شطّبّبّباء  وا�شتخّبّبّبدم 
االجتماعّبّبّبي و�شّبّبّبم #بناتك_ياوطّبّبّبن من اأجل 
امل�شّبّبّبريات  ومنا�شّبّبّبرة  واحل�شّبّبّبد  الرويّبّبّبج 

الن�شوية.

متظاه��رات: م�ص��يراتنا رد �ص��اعق عل��ى َم��ن حاول تهمي�ص��نا

تكليف��ه! بع��د  فر�س��ة  ع��اّلوي  مبن��ح  طال��ب 

عالء الركابي وامل�صار ال�صيا�صي .. مغامرة بالتظاهرات اأم تكتيك �صاغط؟
اأثار النا�س��ط واملتظاه��ر يف حمافظة ذي ق��ار الدكتور عالء 
رئي���س  ملن�س��ب  الرت�س��ح  اإعالن��ه  ب�س��اأن  نقا�س��ًا  الركاب��ي، 
احلكوم��ة املوؤقتة، وطلبه من �س��احات التظاهر تداول ذلك، 
واإجراء ا�س��تفتاءات وا�س��تبيانات ب�س��اأنه، ففي الوقت الذي 

تفاعل معه اآالف املغردين والنا�سطني، بالتاأييد والرتحيب، 
راأى اآخ��رون اأن اخلطوة قد ت�س��كيل “خطراً” على �س��احات 
االحتجاج، خا�س��ة مع ق��رب اإعالن حكومة عاّلوي، ف�س��اًل 

عن “املخاطر” االأخرى التي تكتنفها اخلطوة.
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اإياد العنرب

منّبّبّبذ نهايّبّبّبة ال�شيّبّبّبف حتّبّبّبى مطلّبّبّبع الربيّبّبّبع، يرابّبّبّبط املتظاهّبّبّبرون يف بغّبّبّبداد 
واملحافظّبّبّبات الو�شطّبّبّبى واجلنوبيّبّبّبة وهم يتحّبّبّبدَّون حمالت القتّبّبّبل واالعتقال 
ة: قوات اأمنية، طرف ثالّبّبّبث، ميلي�شيات!  واخلطّبّبّبف والتهديد من عناوين عّبّبّبدرّ
وكانّبّبّبت النتيجّبّبّبة مئات مّبّبّبن ال�شهّبّبّبداء واالآالف مّبّبّبن اجلرحى والع�شّبّبّبرات من 

املختطفن.
م ال�شباب املرابط يف �شاحّبّبّبات التظاهر �شورًا رائعة من ال�شمود  رغّبّبّبم ذلك قدرّ
مبواجهّبّبّبة البط�ّبّبّبض والعنّبّبّبف، واإ�شّبّبّبرارًا على التم�شّبّبّبك باملطالّبّبّبب الداعية اإىل 
حتقيق اإ�شالح نظام �شيا�شّبّبّبي الذي كان يتداعى اأمام �شفقات الف�شاد وهيمنة 
طبقّبّبّبة �شيا�شية مل تقّبّبّبدم للعراق �شوى الف�شل والف�شّبّبّباد واملوت املجاين وهدر 

الروات.
قد اأكون متحيزًا للتظاهرات يف العراق، واعتةها قد جتاوزت كثريًا تظاهرات 
مّبّبّبا و�شف بالربيع العربي. لكني اأعتقّبّبّبد اأن هناك جمموعة من املةرات ميكن 
اأن ت�شنّبّبّبد ادعائّبّبّبي، اأولهّبّبّبا: يف جمتمّبّبّبع تق�شمّبّبّبه الطائفيّبّبّبة ال�شيا�شيّبّبّبة، كانّبّبّبت 
جغرافيّبّبّبة التظاهرات ت�شمرّ االأغلبية ال�شيعية، لتوؤ�شر احتجاجًا على �شيا�شات 
نظّبّبّبام حكم تهيمن عليه اأغلبية �شيا�شيّبّبّبة �شيعية، وبذلك كان �شعار املتظاهرين 
"نريد وطنًا" ليكون �شرخة مترد على العناوين ال�شيا�شية التي حكمت با�شم 

الطائفة، ولكن مل تنِب دولة وال وطن.
اأما االدعّبّبّباء الثاين، اأن جماهري تظاهرات الربيّبّبّبع العربي خرجت �شد اأنظمة 
�شموليّبّبّبة ودكتاتورية ورفعّبّبّبت �شعار اإ�شقاط النظام، ومّبّبّبن ثم خ�شعت بع�ض 
االأنظمّبّبّبة الإرادة ال�شعّبّبّبب وجوبهّبّبّبت بالبط�ض والعنف يف اأنظمّبّبّبة اأخرى، ويف 
العراق يفر�ض اأن النظام ال�شيا�شي عنوانه دميقراطي، لكن احلكومة والقوى 

لت باملتظاهرين قتاًل وخطفًا وترهيبًا وتخوينًا. ال�شيا�شية الداعمة لها نكرّ
واملفارقّبّبّبة هنا، اأن من يحكم با�شّبّبّبم الدميقراطية كان اأول من ارتد عن االلتزام 
بالتعامل الدميقراطي مع التظاهرات، يف قبال متظاهرين يطالبون بت�شحيح 
م�شار النظام الدميقراطي من خالل تعديل قانون االنتخابات مبا ي�شمن عدالة 
التناف�ّبّبّبض وامل�شاركّبّبّبة، واإدارة م�شتقلة ونزيهة للعمليّبّبّبة االنتخابية، وا�شتقالة 

حكومة ا�شتباحت دماء املتظاهرين، والذهاب اإىل انتخابات مبكرة.
وبجّبّبّبردة ح�شّبّبّباب ملا حققته التظاهّبّبّبرات، جند الكثرَي ِمّبّبّبن التغريات يف عالقة 
التعاطّبّبّبي بّبّبّبن ال�شلطّبّبّبة واملجتمّبّبّبع، اإذ لطاملّبّبّبا كان الرهّبّبّبان علّبّبّبى اأن ت�شحيّبّبّبح 
ل الدميقراطّبّبّبي يف العّبّبّبراق مرتهّبّبّبن اإىل االأجيّبّبّبال ال�شبابية بعد  م�شّبّبّبار التحّبّبّبورّ
تقّبّبّبادم املمار�شة بالعمليّبّبّبة الدميقراطية، حتى واإن كانت هّبّبّبذه املمار�شة تنتقد 
رت نقطّبّبّبة مهمة ت�شلرّطت  الأنهّبّبّبا �شكليّبّبّبات فقط. ولذلّبّبّبك جند اأن التظاهّبّبّبرات اأ�شَّ
ل بالثقافّبّبّبة ال�شيا�شية من االنفعالية  االأ�شّبّبّبواء عليهّبّبّبا، اأال وهي �شرورة التحورّ
ل ُيعد املك�شّبّبّبب الرئي�ض يف تظاهرات اأكتوبر  اإىل التفاعليّبّبّبة. ولعلَّ هذا التحورّ

.2019
الّبّبّبدور املتميز يف دميومة التظاهرات كان للم�شاركّبّبّبة الطالبية، اإذ اإنها اأعادت 
للذاكّبّبّبرة احل�شور الطالبّبّبّبي يف تاريخ حركات االحتجّبّبّباج يف منت�شف القرن 

املا�شي
ورغم املماطلة والت�شويف يف اال�شتجابة ملطالب املتظاهرين، اإال اأن يف جميع 
اجلّبّبّبوالت كانّبّبّبت �شاحات التظاهّبّبّبر هي الرابحّبّبّبة. حتى اأ�شبحّبّبّبت العالقة بن 
املتظاهرين من جهة، وحكومة عبد املهدي والقوى الداعمة لها من جهة اأخرى، 
قائمّبّبّبة على اأ�شا�ض �شراع االإرادات. فال�شلطة والطبقة ال�شيا�شية مل تتعاَط مع 
بت جميع االأ�شاليّبّبّبب القمعية وت�شويه  التظاهّبّبّبرات مبنطق الدولّبّبّبة، ولذلك جررّ
�شّبّبّبورة التظاهرات واملتظاهرين التّبّبّبي تعتقد اأنها قد تّبّبّبوؤدي اإىل اإ�شعافها اأو 

نهايتها، لكنها مل تفكر بطرق اال�شتجابة ملطالب املتظاهرين.
ّبّبّبل بتعديل  وبالنتيجّبّبّبة ربحّبّبّبت التظاهّبّبّبرات ّب بت�شحيّبّبّبات �شبابهّبّبّبا ّب مك�شبًا متثَّ
قانون االنتخابات، وتغيري املفو�شية العليا لالنتخابات، وا�شتقالة احلكومة، 
رة. وجميعها تعةرّ عن ك�شر اإرادة الطبقة ال�شيا�شية  والوعّبّبّبود بانتخابات مبكرّ
التّبّبّبي جتاهلّبّبّبت مطالّبّبّبب ال�شّبّبّبارع يف ت�شحيّبّبّبح مدخّبّبّبالت العمليّبّبّبة ال�شيا�شية 
ل�شنوات م�شت، وكانت تعمل على اأن ت�شريع وتنفيذ القانون مبا يخدم بقائها 

باحُلكم ولي�ض خدمة للم�شلحة العامة.

 تظاهرات ت�صرين.. 
ح�صابات الربح والخ�صارة

 كرم �سعدي

املجزرة التي �سهدتها منطقة 
ال�سنك، والتي راح �سحيتها 

25 قتياًل ونحو 130 م�سابًا، 
اأعادت التذكري بهذه املنطقة 

التاريخية، التي يقال اإنها رمّبا 
حملت هذا اال�سم نتيجة اإرث 

عثماين
اأظهرت االحتجاجات 

العراقية، التي ما زالت 
ت�سهدها البالد منذ اأكتوبر/ 
ت�سرين االأول املا�سي، اأ�سماء 

عدة ل�سخ�سيات ا�ستهرت 
بح�سورها يف االحتجاجات 

ومواقع ومدن حتولت اإىل 
حديث و�سائل االإعالم العاملية 

ف�ساًل عن العربية. اأبرزها 
ما ا�ستهرت به منطقة ال�سنك 

التي �سهدت جمزرة ت�سببت 
بها ملي�سيات م�سلحة بحق 

املتظاهرين.

ليّبّبّبل 16 كانّبّبّبون االأول املا�شّبّبّبي، اقتحّبّبّبم 
م�شلحّبّبّبون ملثمّبّبّبون ي�شتقلّبّبّبون �شيارات 
مدنية رباعية الدفع، مواقع املحتجن يف 
منطقة ال�شنّبّبّبك، وفتحوا النار باأ�شلحتهم 
الر�شا�شة ب�شّبّبّبكل ع�شوائي ومن م�شافات 
قريبّبّبّبة باجتّبّبّباه املحتجّبّبّبن، مّبّبّبا اأدى اإىل 
جمّبّبّبزرة راح �شحيتهّبّبّبا 25 قتيّبّبّباًل و130 

م�شابًا.
يف  متركّبّبّبزوا  الذيّبّبّبن  املحتجّبّبّبون  وكان 
�شاحة التحريّبّبّبر، و�شط العا�شمة بغداد، 
عوا من نطاق احتجاجاتهم بعدما  قد و�شرّ
زادت اأعداد املتظاهرين و�شاركت الكثري 
مّبّبّبن العائّبّبّبالت فيهّبّبّبا. هّبّبّبوؤالء جتّبّبّباوزوا 
منطقّبّبّبة ال�شنّبّبّبك التّبّبّبي تقّبّبّبع علّبّبّبى امتداد 
�شاحة التحرير وتت�شل ب�شاحة اخلالين 
وج�شر ال�شنك املوؤدي اإىل الكرخ، الطرف 

الثاين من بغداد.
ال�شنك جزء مهم من تاريخ بغداد

�شّبّبّبواء  ال�شنّبّبّبك،  يف  دار  ّبّبّبا  عمرّ احلديّبّبّبث 
املجزرة بحق املحتجن، اأو حتويلها من 
قبّبّبّبل املتظاهرين اإىل واحّبّبّبدة من مناطق 
ف اإىل  االحتجّبّبّباج، يثري رغبّبّبّبة يف التعررّ
هذه املنطقة ومعنى ا�شمها الغريب الذي 

ال ميّبّبّبت اإىل اللغة العربية ب�شلة. ويقول 
�شتّبّبّبار البغّبّبّبدادي، الباحّبّبّبث يف الّبّبّبراث 
اأقّبّبّبدم  اإحّبّبّبدى  "ال�شنّبّبّبك"  اإن  العراقّبّبّبي، 
مناطّبّبّبق بغداد، وكانت مّبّبّبن املناطق التي 
تزود اأ�شّبّبّبواق بغداد باملنتجات الزراعية 
ي�شيّبّبّبف  العبا�شيّبّبّبة.  الدولّبّبّبة  عهّبّبّبد  يف 
لّب"االحتجّبّبّباج"، اأن منطقّبّبّبة ال�شنك كانت 
امتدادًا لّب"باب االأزج"، اأحد اأبواب بغداد 
الرئي�شّبّبّبة. ومنذ زمّبّبّبن الدولّبّبّبة العبا�شية 
وحتى اأوا�شط القّبّبّبرن التا�شع ع�شر، كان 
ي�شكنها كبار التجّبّبّبار والقادة واالأثرياء، 
لقربها من اأ�شواق بغداد املهمة ودواوين 
احلكّبّبّبم، ف�شّبّبّباًل عّبّبّبن اأنهّبّبّبا تطل علّبّبّبى نهر 

دجلة، ما جعل منها منطقة جميلة.
ُيتابّبّبّبع: "لكّبّبّبن هّبّبّبذه املنطقّبّبّبة، وبح�شّبّبّبب 
مّبّبّبا ت�شري الوثائّبّبّبق والدرا�شّبّبّبات، مل تكن 
معروفة با�شم ال�شنك قبل حكم العثمانين 
يف بغّبّبّبداد"، مبينّبّبّبًا اأن "العثمانيّبّبّبن هّبّبّبم 
الذيّبّبّبن اأطلقوا اال�شم احلّبّبّبايل، )ال�شنك(، 
باعتبار اأن جزءًا منهّبّبّبا عبارة عن مزارع 
وا�شعّبّبّبة. وكان املزارعون يعتمدون على 
اإنتاجهّبّبّبم  ال�شمّبّبّباد احليّبّبّبواين لتح�شّبّبّبن 
الربّبّبّبة،  ا�شتدامّبّبّبة  وحتقيّبّبّبق  الزراعّبّبّبي 

مّبّبّبا كان يّبّبّبوؤدي اإىل انت�شّبّبّبار الذباب على 
ال�شمّبّبّباد". يتابّبّبّبع: "الروايّبّبّبات القدميّبّبّبة 
تتحدث عّبّبّبن اأن اأحّبّبّبد القّبّبّبادة العثمانين 
اأزعجّبّبّبه منظر الذباب يف املنطقة، فاأطلق 
ا�شّبّبّبم �شنكلر عليها، والتّبّبّبي تعني الذباب 
باللغة الركيّبّبّبة. واعتمد العراقيون ا�شم 

ال�شنك ل�شهولته.
لّبّبّبل البغدادي مّبّبّبن حقيقّبّبّبة الروايات  وُيقرّ
التّبّبّبي تقّبّبّبول اإن الذبّبّبّباب كان ينت�شّبّبّبر يف 
املنطقة الزراعية هذه، ما اأدى اإىل اإطالق 
العثمانين ا�شم ال�شنك عليها. ي�شيف اأن 
"هذا غري معقول. عا�ض كثريون منا يف 
قرى، حتديدًا يف مناطّبّبّبق زراعية تعتمد 
علّبّبّبى ال�شماد احليّبّبّبواين. الذباب يتجمع 
حّبّبّبول ال�شماد، لكن ال ينت�شر يف املزارع. 
ولّبّبّبو اأنه كان ينت�شّبّبّبر يف املزارع ملا �شكن 
كبار القّبّبّبوم واالأثرياء يف هّبّبّبذه املنطقة. 
حتى القرن اخلام�ض ع�شر، اأي حن حكم 
العثمانيّبّبّبون العراق، كان ال يّبّبّبزال هناك 

اأثرياء يعي�شون يف هذه املنطقة".
تدريجيّبّبّبًا، كر البناء يف ال�شنك، بح�شب 
اإىل  حتولّبّبّبت  اأنهّبّبّبا  ي�شيّبّبّبف  البغّبّبّبدادي. 
حّبّبّبي يت�شل باأحياء اأخّبّبّبرى امتدت لها يد 

العمران. يتابع: "حن خ�شر العثمانيون 
واأ�شبّبّبّبح  االأوىل،  العامليّبّبّبة  احلّبّبّبرب  يف 
الةيطانيّبّبّبن،  �شيطّبّبّبرة  حتّبّبّبت  العّبّبّبراق 
ودخلّبّبّبت القّبّبّبوات الةيطانيّبّبّبة اإىل بغداد 
اختّبّبّبار   ،1917 عّبّبّبام  اآذار  مار�ّبّبّبض/  يف 
اجلّبّبّبرال فردريّبّبّبك �شتانلّبّبّبي مّبّبّبود، قائّبّبّبد 
القّبّبّبوات الةيطانية يف العّبّبّبراق، منطقة 
ال�شنك مقّبّبّبرًا لقواته". ي�شيف اأن اختيار 
مّبّبّبود لهّبّبّبذه املنطقّبّبّبة يعنّبّبّبي اأنّبّبّبه كان على 
درايّبّبّبة وفطنّبّبّبة، كونهّبّبّبا تقع �شمّبّبّبن مركز 
املدينّبّبّبة ومطلة علّبّبّبى النهر حيّبّبّبث ي�شهل 
تنقّبّبّبل القّبّبّبوات الةيطانيّبّبّبة عّبّبّبة دجلة. 
كذلك، كانّبّبّبت تر�شو البواخّبّبّبر التي تنقل 
املّبّبّبوؤن والةيد من اخلليّبّبّبج العربي ومن 
مناطّبّبّبق اأخرى يف النهّبّبّبر، كون نهر دجلة 
مير يف البالد مّبّبّبن ال�شمال اإىل اجلنوب، 
وترجّبّبّبم الةيطانيّبّبّبون كلمّبّبّبة ال�شنك اىل 
االإنكليزية لكن مل يكن لها �شدى، وبقيت 

ال�شنك.
وي�شري اإىل اأن ال�شنك اأخذت �شكاًل جديدًا 
منّبّبّبذ نهايّبّبّبة القّبّبّبرن التا�شع ع�شّبّبّبر وبداية 
القّبّبّبرن الع�شريّبّبّبن، و�شهّبّبّبدت حركّبّبّبة بناء 
�شريعة حولها، وكانت مثل بقية االأحياء 

املجّبّبّباورة، مثل حّبّبّبي املربعّبّبّبة وحي باب 
ال�شيخ وحي الف�شّبّبّبل واالأحياء املتفرعة 
من �شارع الر�شيد، وقد اعتمدت ت�شاميم 
معينّبّبّبة وبيّبّبّبوت بغدادية بّبّبّبرزت يف تلك 
الفّبّبّبرة بطرازهّبّبّبا املعروف الّبّبّبذي يعتمد 

�شرفات اخل�شب امل�شماة "ال�شنا�شيل".
لكّبّبّبن ال�شنّبّبّبك اليّبّبّبوم مل تعد مثلمّبّبّبا يروي 
الباحّبّبّبث �شتّبّبّبار البغّبّبّبدادي. هّبّبّبي ُتعّبّبّبرف 
باأنهّبّبّبا من اأبّبّبّبرز اأ�شّبّبّبواق بيع قطّبّبّبع غيار 
ال�شيّبّبّبارات، واملّبّبّبواد الكهربائية وجتارة 
التجزئة اأي�شًا. ويقول فريدون ح�شاين، 
الّبّبّبذي كان ي�شكّبّبّبن منطقّبّبّبة ال�شنّبّبّبك لنحو 
خم�شن عامًا، اإنهّبّبّبا كانت منطقة ت�شكنها 
العائّبّبّبالت البغداديّبّبّبة القدميّبّبّبة املتجذرة 
اأ�شولهّبّبّبا يف بغداد، مبينّبّبّبًا اأن عددًا قلياًل 
مّبّبّبن العائّبّبّبالت املتحّبّبّبدرة مّبّبّبن حمافظات 
اأخّبّبّبرى �شكنتها "ب�شبب ظروف العمل اأو 

الدرا�شة يف بغداد".
ويو�شّبّبّبح، اأنّبّبّبه "كان احلّبّبّبي منّبّبّبذ ولّبّبّبدت 
فيّبّبّبه عّبّبّبام 1941، مّبّبّبن االأحيّبّبّباء ال�شكنية 
البغدادية الراثية اجلميلة، ي�شكنه عدد 
كبري مّبّبّبن الفنانن واملثقفّبّبّبن واالأدباء". 
لكّبّبّبن ح�شاين يقّبّبّبول اإن موقع حي ال�شنك 
كان �شببّبّبّبًا يف "تدمريه"، مبينًا اأنه "منذ 
�شبعينيات القرن املا�شي، افتتحت حمال 
جتاريّبّبّبة يف هذا احلّبّبّبي. ويف ثمانينيات 
القرن املا�شي، بداأ هذا احلي يتحول اإىل 
�شوق جتّبّبّباري لبيّبّبّبع املّبّبّبواد االحتياطية 

ب�شبب موقعه املميز".
كمّبّبّبا ُعرف حّبّبّبي ال�شنك بكونه مّبّبّبن اأحياء 
بغّبّبّبداد املختلطة، التي ي�شكنها خليط من 
االأعراق والديانّبّبّبات واملذاهب، وت�شتهر 
مثل تلك االأحياء بتاآلف كبري بن �شكانها 

على الرغم من تلك االختالفات.
هّبّبّبا  جينّبّبّبا بول�ّبّبّبض )50 عامّبّبّبًا(، تقّبّبّبول اإنرّ
ولّبّبّبدت يف حي ال�شنك، وعا�شت فيه حتى 
اأنهت درا�شتها الثانويّبّبّبة، ورحلت برفقة 
عائلتهّبّبّبا اإىل حّبّبّبي اآخّبّبّبر بعدمّبّبّبا انت�شرت 
املحال التجارية يف كامل احلي ال�شكني. 
توجّبّبّبد  ال�شنّبّبّبك،  منطقّبّبّبة  "يف  ت�شيّبّبّبف: 
كني�شتنا التي نقيم فيها قدا�شنا وم�شجد 
قريّبّبّبب اأي�شًا. التعاي�ض بّبّبّبن االأديان كان 

�شمة من �شمات �شكان هذا احلي".
وزاد مّبّبّبن حتول هذا احلّبّبّبي اإن�شاء ج�شر 
فيّبّبّبه يف العّبّبّبام 1985، اأطلّبّبّبق عليه ج�شر 
ال�شنك ليكون اأحّبّبّبد اجل�شور التي تربط 
جانبي بغّبّبّبداد: الر�شافّبّبّبة والكرخ، ونال 
هذا اجل�شّبّبّبر �شهرة كبّبّبّبرية اأي�شّبّبّبًا بعدما 
�شيطر عليه املحتجون وقطعوه يف اإطار 
ت�شعيّبّبّبد االحتجاجات اجلارية حاليًا يف 
البّبّبّبالد، التّبّبّبي ت�شببت بتقدمي عّبّبّبادل عبد 
املهّبّبّبدي ا�شتقالته وحل حملّبّبّبه يف رئا�شة 
الّبّبّبوزراء حممّبّبّبد توفيق عّبّبّبالوي، ليكون 
ج�شر ال�شنك اأي�شّبّبّبًا من بن الرموز التي 

عرفتها احتجاجات العراقين.

�صهرتها املتظاهرون  اإليها  اأعاد  وجتارية  تاريخية  "ال�صنك" منطقة 

 علي فائز

اأعّبّبّبادت انتفا�شة ت�شرين لل�شْعر العراقي 
ب�شقيّبّبّبه ّب ال�شعبّبّبّبي والف�شيّبّبّبح ّب ح�شوره 

)Getty( بن النا�ض من جديد
"اإنها الثورة العربية الوحيدة احلديثة 
التّبّبّبي يتقّبّبّبدم فيهّبّبّبا ال�شعّبّبّبراء ال�شبّبّبّباب، 
واملثقفّبّبّبون ال�شباب ال�شفّبّبّبوف االأوىل"، 
الفل�شطينّبّبّبي  ال�شاعّبّبّبر  و�شّبّبّبف  هكّبّبّبذا 
فخري رطّبّبّبروط، ثورة ت�شريّبّبّبن االأول/
اأكتوبّبّبّبر العراقيّبّبّبة، اإذ اإن معظم ال�شعراء 
ال�شباب هّبّبّبم اليوم يف الواجهّبّبّبة، فمنهم 
مّبّبّبن ي�شعّبّبّبف اجلرحّبّبّبى ومنهم مّبّبّبن يقدم 
الدعّبّبّبم اللوج�شتّبّبّبي، ومنهّبّبّبم مّبّبّبن يوثق 
اأحّبّبّبداث الثّبّبّبورة ويتلقّبّبّبى الر�شا�ض يف 
�شّبّبّبدره، ف�شاًل عن كتابّبّبّبة الق�شائد التي 

�شوف تخلرّد مع خلود هذه الثورة.
انتفا�شّبّبّبة ت�شريّبّبّبن  اإن  ال�شعّبّبّبراء  يقّبّبّبول 
االأول اأعّبّبّبادت لل�شعّبّبّبر العراقّبّبّبي ب�شقيّبّبّبه 
مّبّبّبن  ح�شّبّبّبوره  ّب  والف�شيّبّبّبح  ال�شعبّبّبّبي  ّب 
اأ�شّبّبّبريًا يف غّبّبّبرف  اأن كان  جديّبّبّبد، بعّبّبّبد 
االأيديولوجيّبّبّبات الدينيّبّبّبة وال�شيا�شيّبّبّبة، 

وبذلّبّبّبك برزت عّبّبّبدة م�شطلحّبّبّبات ت�شخر 
مّبّبّبن ال�شعّبّبّبر وال�شعّبّبّبراء، مثّبّبّبل "�شعّبّبّبراء 
ال�شلطة" و"اإ�شاكفيو ال�شعر" و"�شعراء 
انيّبّبّبات" )ال�شعّبّبّبراء الذيّبّبّبن يكتبّبّبّبون  الةرّ
ال�شعّبّبّبر يف مديّبّبّبح رجّبّبّبال الديّبّبّبن وقّبّبّبادة 
امليلي�شيّبّبّبات( حتى فقد ال�شعر وال�شعراء 
احلقيقيّبّبّبون مكانتهّبّبّبم يف املجتمع حيث 
اإىل  يوؤ�شّبّبّبر  لل�شاعّبّبّبر  العّبّبّبام  اخلّبّبّبط  اإن 
اأنهّبّبّبم منحّبّبّبازون لل�شلطّبّبّبة ويعملون يف 
موؤ�ش�شاتها. لذلك اأ�شبّبّبّبح ال�شاعر متهمًا 

فيما يقول ويفعل.
لكّبّبّبن مّبّبّبا اإن جاءت ثّبّبّبورة ت�شريّبّبّبن االأول 
عاد كل �شّبّبّبيء اإىل مكانّبّبّبه احلقيقي ومن 
بينهّبّبّبا ال�شعّبّبّبر العراقّبّبّبي الّبّبّبذي قّبّبّبال فيه 
ْعّبّبّبَر ُيوَلُد يف  رّ حممّبّبّبود دروي�ّبّبّبض، اإن "ال�شِ
ًا لت�شبّبّبّبح �شاعرًا يا  العراِق، فُكّبّبّبْن عراقيرّ
�شاحبي"، فةزت �شورة اأخرى لل�شاعر 
ث" قلمه  العراقي بو�شفه ثائًرا مل "يتلورّ
مبديح ال�شلطة ومّبّبّبا يت�شل بها، بح�شب 
ال�شعراء، واأ�شبحت �شاحات االحتجاج 
املن�شّبّبّبة احلقيقيّبّبّبة لل�شاعر بّبّبّبن ال�شباب 
�ّبّبّبض هّبّبّبذا ال�شاعر  املنتف�ّبّبّبض، فيمّبّبّبا يتعررّ

بالوقّبّبّبت نف�شّبّبّبه اإىل و�شائّبّبّبل القمّبّبّبع عة 
امل�شيلّبّبّبة  والقنابّبّبّبل  احلّبّبّبي  الر�شا�ّبّبّبض 
للدمّبّبّبوع وال�شوتيّبّبّبة، وهو مّبّبّبا يرجمه 
قّبّبّبول ال�شاعّبّبّبر العراقّبّبّبي مظفّبّبّبر النواب، 
اإن "ال�شاعر منتّبّبّبٍم للجياع وللنا�ض التي 

رفعت قهرها هرمًا".
اإن الق�شائّبّبّبد التي ُكتبّبّبّبت وال تزال ُتكتب 
عن انتفا�شة ت�شرين ال ميكن اأن يجمعها 
كتّبّبّباٌب واحّبّبّبد ف�شاًل عّبّبّبن مقّبّبّبال، فهي من 
اأكر االنتفا�شات يف العراق التي األهمت 
هّبّبّبذا العّبّبّبدد الكبري مّبّبّبن ال�شعّبّبّبراء لكتابة 
ق�شائدهّبّبّبم، موؤ�ش�شًة جليّبّبّبل جديد ي�شبه 
وطنه ويعي�ض همومه، ويكون يف �شف 
ال�شعب دائمًا واأبدًا متخل�شًا من كل عقد 
املا�شي والتبعات الثقافية وال�شيا�شية، 

مطالبًا باحلرية والعدالة االجتماعية.
***

هوؤالء االأوالد 
ميثم را�شي 

هوؤالء االأوالد ماتوا جيدًا..
ماتوا بكل قوتهم

و�شي�شتمرون هكذا.. موتى لالأبد
حتى عندمّبّبّبا تاأتي القيامّبّبّبة: لن ينه�شوا 

من قبورهم
عندما ُينفخ يف البوق..

و�شتحتار املالئكّبّبّبة بهم ويجربون معهم 
كل الطّبّبّبرق ليعودوا للحيّبّبّباة مرة اأخرى 

ولكنهم لن يفعلوا
�شيبقى هوؤالء االأوالد موتى لالأبد..

اإال اإذا..
الن�شيّبّبّبد  القيامّبّبّبة:  ببّبّبّبوق  لهّبّبّبم  ُعّبّبّبزف 

الوطني.
***

عن احلب 
عامر الطيب 

كرت كلمات املوت على ل�شاين
لكنِك تعرفن اأن العراق مكان مربك

لعا�شَقن
لذلك اأحاول اأن اأحبك �شامًتا ومنعزال

وحذرًا من اأقول لك �شيئًا �شغريًا
عن احلب

فيموت واحٌد منا.

ال��ن��ا���ض ���ص��ف��وف  اإىل  ال�����ص��ْع��ر  ت��ع��ي��د  ت�����ص��ري��ن  ان��ت��ف��ا���ص��ة 
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يف �شابقّبّبّبة مّبّبّبن �شابقّبّبّبات هّبّبّبذا الع�شر 
مّبّبّبن تاريخ العّبّبّبراق املكبّبّبّبل بالنزاعات 
ال�شيا�شيّبّبّبة والدينيّبّبّبة والعرقية وبعد 
علّبّبّبى حماولّبّبّبة  عقّبّبّبد ون�شّبّبّبف  مّبّبّبرور 
اإخماد موقفهّبّبّبا واإ�شكات �شوتها حتت 
�شطوة رجّبّبّبال الدين ورجعية العادات 
والتقاليد البالية، تعود املراأة العراقية 
منذ اأوائل ثورة ت�شرين لتحل مكانتها 
احلقيقيّبّبّبة الرائدة بن اأو�شاط �شعوب 
العامل، تعيّبّبّبد جمد �شبعّبّبّباد ال�شومرية 
و�شمريامي�ّبّبّبض  البابليّبّبّبة  وع�شتّبّبّبار 
االآ�شوريّبّبّبة، تلّبّبّبك هّبّبّبي الرافدينية حن 
تنطّبّبّبق ب�شوت احلّبّبّبق تخر�ّبّبّبض اأفواه 
اجلّبّبّبور والظّبّبّبالم. مّبّبّبن قلّبّبّبب التحرير 
اأجهّبّبّبزت ن�شّبّبّباء العّبّبّبراق علّبّبّبى امل�شّبّبّبري 
يف انتفا�شة ن�شويّبّبّبة حا�شدة بعنوان 
يّبّبّبوم  يف  البنف�شجيّبّبّبة(  )الثّبّبّبورة 
اخلمي�ّبّبّبض امل�شّبّبّبادف 13 مّبّبّبن �شبّبّبّباط 
2020 تّبّبّبرد فيها زهّبّبّبرات ت�شرين على 
اأ�شّبّبّبوات الن�شاز اخلارجّبّبّبة عن مبادئ 
بهتّبّبّباف  لتقّبّبّبول  االإن�شّبّبّباين،  الوعّبّبّبي 
�شّبّبّبارخ:" )هاية بناتك يّبّبّبا وطن هاية، 

�شحت بدمها رفعت الراية( .
�شّبّبّبوت بنّبّبّبت الرافدين مفتّبّبّباح للثورة 
العراقيّبّبّبة وبهّبّبّبذا ال�شّبّبّبدد تقّبّبّبول لينّبّبّبا 
اأحّبّبّبدى متظاهرات �شاحّبّبّبة التحرير:” 
امل�شّبّبّبرية  هّبّبّبذه  علّبّبّبى  االتفّبّبّباق  مت 
الن�شوية مّبّبّبن خالل مواقّبّبّبع التوا�شل 
االجتماعّبّبّبي، تزامنّبّبّبت بال�شدفّبّبّبة مّبّبّبع 
عيّبّبّبد احلّبّبّبب ولكننّبّبّبا ارتاأينّبّبّبا ارتّبّبّبداء 
الّبّبّبزي الّبّبّبوردي والبنف�شجّبّبّبي الإبّبّبّبراز 
واإثبّبّبّبات  الثّبّبّبورة،  يف  املّبّبّبراآة  دور 
وجودهّبّبّبا كم�شانّبّبّبد وداعم لثّبّبّبوار منذ 
باديّبّبّبة التظاهّبّبّبرات وليومنّبّبّبا هّبّبّبذا يف 
املنتف�شّبّبّبة،  العراقيّبّبّبة  املحافظّبّبّبات  كل 
واليّبّبّبوم يف التحريّبّبّبر اإقبّبّبّبال الن�شّبّبّبوة 
واحل�شّبّبّبور جيد جدًا اأكر من املتوقع 

ونحن فخورون بذلك".

وعّبّبّبن االإ�شاعات امل�شيئة التي تنال من 
�شورة املواطنة العراقية امل�شاركة يف 
�شاحّبّبّبات التظاهر تعقب لينّبّبّبا قائلة:" 
�شّبّبّبدرت بع�ّبّبّبض االأقاويّبّبّبل الزائفة من 
قبّبّبّبل رجّبّبّبال ديّبّبّبن اأو روؤ�شّبّبّباء اأحّبّبّبزاب 
ممّبّبّبن اثبتوا ف�شّبّبّباًل ذريعّبّبّبًا يف حكمهم 
للعّبّبّبراق، وعلّبّبّبى مدى �شتّبّبّبة ع�شر عامًا 
هم اليوم ي�شرحون بّبّبّباأن املراأة عورة 
و تواجدهّبّبّبا مرفو�ض يف التظاهرات، 
بينما يف حقيقة االأمر القتل واالإجرام 
و�شفّبّبّبك الدمّبّبّباء هّبّبّبو العّبّبّبورة"، وعّبّبّبن 
بّبّبّبن اجلن�شّبّبّبن يف  فكّبّبّبرة االختّبّبّبالط 
�شاحّبّبّبات االحتجاج وربطهّبّبّبا بالف�شق 
والفجّبّبّبور مّبّبّبن قبّبّبّبل مدعّبّبّبي ال�شّبّبّبرف 
مّبّبّبن اأراد ت�شويّبّبّبه الثّبّبّبورة ت�شيف لينا 
بقولها:"  لي�ّبّبّبض بال�شيء اجلديد الذي 
يثري ا�شتغرابنّبّبّبا  وحفيظتنا ، هذا هو 
ه  املجتمّبّبّبع العراقّبّبّبي ذاته بهيئتّبّبّبه وزيرّ

واأخالقّبّبّبه و�شلوكياته، منّبّبّبذ عقود يف 
فّبّبّبرة اخلم�شينيات ونحّبّبّبن نلحظ من 
التاريّبّبّبخ تواجد اجلن�شّبّبّبن يف العمل 
وال�شارع وكل م�شالك احلياة اليومية، 
فقّبّبّبد تخرجنّبّبّبا �شويّبّبّبًا مّبّبّبن اجلامعّبّبّبات 
واختلطنا يف العمل املهني ، فلم اليوم 
حتديدًا يتم الركيز على هذه النقطة" 
منوهة اىل اأن االختالط حالة طبيعية 
يف الةملان ودوائر الدولة، وحتى يف 
الزيّبّبّبارات الدينية! وتقول بخ�شو�ض 
ذلّبّبّبك:" رموزهّبّبّبم الدينيّبّبّبة مّبّبّبن الن�شاء 
لهّبّبّبا الدور الفعّبّبّبال يف حت�شيد الن�شوة 
ليكونوا بجوار الرجال يف ق�شاياهم، 
زينّبّبّبب هّبّبّبي مّبّبّبن اأكملّبّبّبت ثّبّبّبورة اأخيها 
احل�شن من بعد ا�شت�شهاده". م�شرية 
اىل �شرورة عودة من يجهل دينه اىل 
الّبّبّبراث االإ�شالمّبّبّبي وال�شيعي  قّبّبّبراءة 
احلّبّبّبدث  ي�شتقطّبّبّبع  وال  باالأخ�ّبّبّبض!، 

ويجند النا�ّبّبّبض وي�شري العقول ح�شب 
متطلبات امل�شلحة املواتية.

جانّبّبّبب  اىل  بيّبّبّبد  يّبّبّبد  املّبّبّبراأة  �شمّبّبّبدت 
اأخيهّبّبّبا الرجّبّبّبل منّبّبّبذ اأول اأيّبّبّبام الثورة 
وبهّبّبّبذا ت�شتاأنّبّبّبف لينا حديثهّبّبّبا قائلة:" 
لقّبّبّبد انتهكّبّبّبوا حرمة نخبّبّبّبة العراق من 
ال�شبّبّبّباب والفتيات من ذوي ال�شهادات 
العليا وهذا االأمر كان اأ�شبه بال�شرارة 
التّبّبّبي اأطلقّبّبّبت الثّبّبّبورة، واليّبّبّبوم نحن 
لّبّبّبن نراجّبّبّبع ولّبّبّبن ن�شمّبّبّبح الأي فعّبّبّبل 
م�شّبّبّبن من اأي جهّبّبّبة اأن يفرقنا ويخمد 
بع�ّبّبّبض  اىل  بذلّبّبّبك  ت�شّبّبّبري  حراكنّبّبّبا"، 
الت�شرفّبّبّبات احلمقّبّبّباء من خّبّبّبالل جلب 
فتيّبّبّبات ترتدي زي معّبّبّبن غري اأخالقي 
اىل ال�شاحّبّبّبات بدعّبّبّبوى ت�شويه �شمعة 
اأن  علّبّبّبى  موؤكّبّبّبدة  العراقيّبّبّبة،  الثائّبّبّبرة 
ال�شّبّبّبرف موقّبّبّبف ولي�ّبّبّبض رداء بقولها" 
املراأة يف هذا القرن مهند�شة وطبيبة، 

خمرعة وعاملة وتقود �شعوب باأكملها، 
فلنكتفي عّبّبّبن اإثارة �شخرية النا�ض يف 
البلّبّبّبدان االأخّبّبّبرى، ثورتنّبّبّبا اأ�شبحّبّبّبت 
ملهمّبّبّبة ت�شتقطب الّبّبّبراأي العام وحتث 
�شعوب العّبّبّبامل للنهو�ّبّبّبض والتغيري". 
فاإن مّبّبّبا يوحّبّبّبد �شفّبّبّبوف الثائرين هو 
حبهم لوطنهّبّبّبم ولن ي�شتطيّبّبّبع اأيا كان 

تفريقهم.
بينمّبّبّبا تقّبّبّبول الثائّبّبّبرة ليليّبّبّبان )طبيبة 
تظاهّبّبّبرات  يف  �شاركّبّبّبت  بيطريّبّبّبة(:" 
ثورة ت�شرين بيّبّبّبوم 26 اأكتوبر ولهذا 
اليوم ولن مينعني عنها �شوى املوت" 
وعن امل�شّبّبّبرية الن�شوية تعقب قائلة:" 
هذا اليّبّبّبوم مميز جّبّبّبداأ واأنّبّبّبا اأعده من 
�شاركّبّبّبت  الأين  حياتّبّبّبي،  اأيّبّبّبام  اأ�شعّبّبّبد 
بهّبّبّبذا احل�شد الن�شائي امل�شرف ودوره 
ملّبّبّبا  العراقيّبّبّبة  االأنثّبّبّبى  اعتبّبّبّبار  رد  يف 
تعر�شت له من اإهانات، ب�شبب االأفكار 

القبلية والرجعيّبّبّبة التي انتهى زمنها، 
لّبّبّبوال املّبّبّبراآة النتهّبّبّبت الثّبّبّبورة، اإذ تعّبّبّبد 
العمّبّبّبود الفقري الّبّبّبذي ترتكز عليه يف 

�شمودها".
يف حّبّبّبن توؤكد علية جا�شم على مطلب 
الن�شّبّبّباء الّبّبّبذي ال يختلف عّبّبّبن الرجال 
بقولها:" احلرية من االأحزاب الفا�شدة 
اجلاثمّبّبّبة فّبّبّبوق �شدورنا هّبّبّبي غايتنا، 
واإن تواجدنّبّبّبا كن�شّبّبّباء يف ال�شاحّبّبّبات 
مهّبّبّبم وقّبّبّبد بذلنّبّبّبا كل مّبّبّبا ن�شتطيّبّبّبع يف 

�شبيل دعم الثورة، ولن نراجع".
د نغّبّبّبم يو�شف  مّبّبّبن جهّبّبّبة اأخّبّبّبرى ت�شّبّبّبدرّ
علّبّبّبى االعتزاز بهّبّبّبذا امل�شّبّبّبري الن�شوي 
قائلة:" فخر اأن اأكون اليوم متواجدة 
يف حفل ثوري اأنثوي، الأول مرة اأجد 
د"، وعما  املراأة العراقيّبّبّبة ت�شرخ وتندرّ
ي�شّبّبّباع بحّبّبّبق االأنثى املنتف�شّبّبّبة، با�شم 
الديّبّبّبن تقّبّبّبول:" ال يجوز خلّبّبّبط الدين 
بال�شيا�شّبّبّبة، عليهّبّبّبم ف�شّبّبّبل االأمور عن 
بع�شها، من�شبهّبّبّبم ال�شيا�شي ال يخول 
لهّبّبّبم التدخل يف �شّبّبّبوؤون النا�ض �شواء 

دينية اأو غريها".
املعنّبّبّبوي  “الدعّبّبّبم  زهّبّبّبراء:  وتقّبّبّبول   
واملّبّبّبادي للثّبّبّبورة م�شتمّبّبّبر مّبّبّبن قبلنّبّبّبا، 
يف  مبفردهّبّبّبم  �شبابنّبّبّبا  نّبّبّبرك  ولّبّبّبن 
ال�شاحّبّبّبات". كمّبّبّبا تّبّبّبرد هاجّبّبّبر يو�شف 
على من يطعّبّبّبن بهن بقولها: “�شاركت 
ومنظفّبّبّبة  كم�شعفّبّبّبة  العراقيّبّبّبة  املّبّبّبراأة 
ومعدة للطعام و�شاعدت اأخيها الرجل 
بكل ما ت�شتطيع، وبالن�شبة ملن يحاول 
اإهانتهّبّبّبا اأقّبّبّبول لّبّبّبه، اإنها اأكّبّبّبر رجولة 
منّبّبّبك!".  اأر�ّبّبّبض الرافدين لّبّبّبن مت�شي 
ولوحّبّبّبة  دجلّبّبّبة،  دون  بفراتهّبّبّبا  ُقدمّبّبّبًا 
لّبّبّبن تكتمّبّبّبل بنوار�شهّبّبّبا دون  العّبّبّبراق 
النخيّبّبّبل البا�شّبّبّبق ال�شامّبّبّبخ الذي ميثل 
ن�شّبّبّبوة الوطن، فمّبّبّبا اأن نكّبّبّبون جميعًا 
اأو ال نكون، وعلى من ت�شول نف�شه اأن 
يتذكر قبّبّبّبل حماولة تفكيّبّبّبك ف�شيف�شاء 
املجتمّبّبّبع العراقي بجن�شيه، اأن االأنثى 

اإن�شان قبل اأي �شيء.

زه��رات ت�ص��رين يهتف��ن )�ص��وتي مفت��اح ل��كل ثورة(

 ذي قار / ح�سني العامل 
 

كثريًا ما راهنت اأحزاب ال�شلطة على املتغريات 
اجلويّبّبّبّبة يف احلد من ن�شّبّبّبّباط املتظاهرين خالل 
مو�شّبّبّبّبم ال�شتّبّبّبّباء ، غّبّبّبّبري اأن املتظاهريّبّبّبّبن كانّبّبّبّبوا 
اأكّبّبّبّبر قدرة على االإ�شّبّبّبّبرار والثبات يف �شاحات 
ومياديّبّبّبّبن التظاهرات رغم �شدة برودة االأجواء 
خّبّبّبّبالل ف�شّبّبّبّبل ال�شتاء احلّبّبّبّبايل حيّبّبّبّبث انخف�شت 
درجّبّبّبّبت احلّبّبّبّبرارة اىل مّبّبّبّبا دون ال�شفّبّبّبّبر املئّبّبّبّبوي 
وت�شاقطّبّبّبّبت الثلّبّبّبّبوج يف الكثّبّبّبّبري مّبّبّبّبن �شاحّبّبّبّبات 
التظاهّبّبّبّبر باملّبّبّبّبدن املنتف�شّبّبّبّبة ، وذلّبّبّبّبك يف موجّبّبّبّبة 

�شقيع مل ت�شهدها البالد منذ نحو 100 عام. 
ولتخفيّبّبّبّبف اأثر الّبّبّبّبةد ورفع الّبّبّبّبروح احلما�شية 
يف �شاحّبّبّبّبات التظاهّبّبّبّبرات جلّبّبّبّباأ املتظاهرون اىل 
ترديد الكثري مّبّبّبّبن االأهازيج واالأنا�شيد الثورية 
امل�شحوبّبّبّبّبة بحّبّبّبّبركات اإيقاعيّبّبّبّبة ملقاومّبّبّبّبة الّبّبّبّبةد 

القار�ض وبث الدفء يف اأج�شادهم.
فقد هزج متظاهرو �شاحة التحرير حتت ن�شب 
احلريّبّبّبّبة يّبّبّبّبوم الثالثّبّبّبّباء 11 �شبّبّبّبّباط 2020 وهم 
يلتحفّبّبّبّبون �شمّبّبّبّباء العا�شمّبّبّبّبة بغّبّبّبّبداد التي جتود 

بالةد والثلوج : 
كّبالوا عنكم بردانن ، ال ما نةد 
كّبالوا عنكم تعبانن ، ال ما نتعب

كّبالوا اأ�شبوع اأ�شبوعن ، ال ما نةد
�شمعهم بعايل ال�شوت ، ال ما نةد

�َشِمع بايّبك خبز الفقره ، ال ما نةد
ميوت ال�شعب ال ميموت ، ال ما نةد

ال ما نةد، ال ما نةد، ال ما نةد
وكذلك رددوا وهّبّبّبّبم يلتحفون البطانيات التقاء 
الثلوج التي غطت �شاحّبّبّبّبة التحرير) بالبطانية 

اليوم اإنطلع الفا�شد ( .
فيما هّبّبّبّبزج متظاهّبّبّبّبرو بابل يوم الثالثّبّبّبّباء ) 11 
�شبّبّبّبّباط 2020 ( وهّبّبّبّبم عّبّبّبّبراة ال�شّبّبّبّبدور يف حتٍد 
غّبّبّبّبري منطقي للّبّبّبّبةد ) احنه املا ردنّبّبّبّبه القنا�ض ، 

�شلون الةد يردنه(
علّبّبّبّبى  الفتّبّبّبّبة  جنفّبّبّبّبي  متظاهّبّبّبّبر  علّبّبّبّبق  حّبّبّبّبن  يف 
طّبّبّبّبول ج�شده كتّبّبّبّبب فيهّبّبّبّبا ) برد اللّبّبّبّبه وال جحيم 
االأحّبّبّبّبزاب( وذلك للتعبري عّبّبّبّبن ر�شا املتظاهرين 
باأمّبّبّبّبر الله واإرادته ، ورف�شهم ل�شطوة االأحزاب 

و�شيا�شتها اجلائرة.
�شاحّبّبّبّبة  يف  املتظاهّبّبّبّبرون  هّبّبّبّبزج  وبدورهّبّبّبّبم 
احلبوبّبّبّبّبي بالنا�شرية ليلة الثالثاء ) 11 �شباط 
2020 ( التي قاربت فيها درجة احلرارة ال�شفر 

املئوي:
يا برد ، يا برد 

ما تهمنه العا�شفة ، يا برد ، يا برد 
ما نرد ، ما نرد ، ال �شغب وال برد 

يا برد ، يا برد ، ما تهمنه العا�شفة 
وذلّبّبّبّبك لتاأكيّبّبّبّبد موا�شلتهّبّبّبّبم التظاهر رغّبّبّبّبم كل ما 

واجهوه ويواجهونه من م�شاعب وحتديات.
فيمّبّبّبّبا هتّبّبّبّبف متظاهّبّبّبّبرو ال�شطّبّبّبّبرة يّبّبّبّبوم الثالثاء 
) 11 �شبّبّبّبّباط 2020 ( ، يف د�شتّبّبّبّبة حتّبّبّبّبدي لظلم 

ال�شلطة:
ما اأثر علينه الةد ما دام حار الدم 

اأحرار ما بعنه الق�شية وباخليم نلتم 
والّبكّبالوا اميلون خليهم اي�شمعون 

ثورتنه ابد ما تنتهي و�شي�شري ما نهتم
 والثار الزم ينوخذ من الطغوا كلهم  

ثارين واحد للوطن وال�شحوا ابدمهم 
ه  كلمن اكل حّبكّبنه ما راح يتهنرّ

�شلمية ب�ض ذاك الكتل كّبلوله ما ي�شلم  
كمّبّبّبّبا ردد متظاهّبّبّبّبرو النا�شريّبّبّبّبة يف تلّبّبّبّبك الليلّبّبّبّبة 

الباردة : 
)ال ما نةد ال ما نةد ، ما تهمنه العا�شفة).

كمّبّبّبّبا األهّبّبّبّبب معت�شمّبّبّبّبو احلبوبّبّبّبّبي ليلهّبّبّبّبم البارد 
باأنا�شيد حما�شية من بينها:

والله ما ن�شكت بعد 
للر�شا�ض حميدين ، والله ما ن�شكت بعد

ما نةد وما نفرك ، والله ما ن�شكت بعد 
عدنه العراق اأول ع�شّبك ، والله ما ن�شكت بعد 

ابقه عراقي لالبد ، والله ما ن�شكت بعد
فرحان من طاح الثلج ، والله ما ن�شكت بعد
ما تطفي نار املحرك ، والله ما ن�شكت بعد

ال ارجع وال انحرف ، والله ما ن�شكت بعد
ابقه عراقي لالبد ، والله ما ن�شكت بعد

بردان ب�ض �شنهي الةد ، ، والله ما ن�شكت بعد
ب�ض تةد الثورة ن�شد ، والله ما ن�شكت بعد

روح ا�شال وكر الن�شد ، والله ما ن�شكت بعد
اطلع عراقي لالبد ، والله ما ن�شكت بعد

من ت�شتعل نار احلرب ، والله ما ن�شكت بعد
خليني اموتن وان�شرب ، والله ما ن�شكت بعد

الوطن يبقه بالّبقّبلب ، والله ما ن�شكت بعد 
ابقه عراقي لالأبد ، والله ما ن�شكت بعد

دخان �شبعتونه ، والله ما ن�شكت بعد
وهواي بّبجّبيتونه ، والله ما ن�شكت بعد

للوطن فدوه اإعيونه ، والله ما ن�شكت بعد
يبقى عراقي لالبد، والله ما ن�شكت بعد

�شهرين نامي باخليم ، والله ما ن�شكت بعد
ومنوم ب�شفي العلم ، والله ما ن�شكت بعد
�شابع قهر �شابع اأمل ، والله ما ن�شكت بعد

فرحان من طاح الثلج ، والله ما ن�شكت بعد
ما تطفي نار املحرك ، والله ما ن�شكت بعد

يبقى عراقي لالبد، والله ما ن�شكت بعد

اجنبت ن�سف املجتمع لرتبي ن�سفه االآخر، هذا ما عكفنا على �سماعه منذ نعومة اأظافرنا ولكن كيف بو�سعها اأن توؤدي 
دورها الريادي يف الرعاية والرتبية وبناء جيل واٍع �سليم، وهي مكبلة بقيود اجتماعية مرتبطة مبوروثات عقائدية، 

واإن �سرخت روحها منتف�سة مناجية احلياة فالبد لقيد الطغيان اأن يك�سر. 

 علي وجيه

ّبّبّبه القطّبّبّبط، الأن هذا  ّبّبّبا تحبرّ اأحّبّبّببرّ �شبّبّبّباط اأكثّبّبّبر حتى ممرّ
ال�شهّبّبّبر الذي يمقته ال�شيوعيون الأنرّه �شمرّ انقالبًا اأ�شود، 
م  ويكرهّبّبّبه االإ�شالميّبّبّبون نظرًا لوجّبّبّبود دبرّ اأحمّبّبّبر يه�شرّ
ة، منها  ه الأ�شبّبّبّباب عدرّ العقيّبّبّبدة، من وجهة نظرهّبّبّبم، اأحبرّ
ني، علّبّبّبى راأ�شها )عيد  ام اأخّبّبّبرى تهمرّ عيّبّبّبد ميّبّبّبالدي، واأيرّ

الحب(، اأو "الفاالنتاين".
ّبّبّبة نّبّبّبكاح، وحتّبّبّبى العاطفّبّبّبة التي كانّبّبّبت لدينا  والأننّبّبّبا اأمرّ
ّبّبّبر عنهّبّبّبا بالق�شائّبّبّبد واالأغانّبّبّبي فّبّبّبي تراثنّبّبّبا، كانت  ونعبرّ
طريقًة لت�شهيل الو�شّبّبّبول اإلى ال�شرير، فيما ظلرّ الحب، 
ة، يتيمًا وعلى َجَنب طوال �شنوات  تلك الطاقة الال نفعيرّ
الخيم المغلقّبّبّبة، والغرف والم�شّبّبّبدودة بالخوف، غرف 

الّب15 دقيقة، دون حتى كلمة "حبيبتي".
ف علّبّبّبى اآالف الطرق  يبّبّبّبدو جيلنّبّبّبا محظوظّبّبّبًا، بالتعّبّبّبررّ
، وطلرّ العالم علينّبّبّبا بعد زوال جدار  للتعبير عّبّبّبن الحبرّ
ام ح�شيّبّبّبن"، وبداأنّبّبّبا نعرف طرقّبّبّبًا جديدة  ا�شمّبّبّبه "�شّبّبّبدرّ
َك"، بّبّبّبداًل عّبّبّبن االأم التي تذهُب  ّبّبّبِك" و"اأحبرّ لنقّبّبّبول "اأحبرّ
خاطبّبّبّبًة، اأو ال�شّبّبّباب الواقّبّبّبف فّبّبّبي الزقّبّبّباق، تحّبّبّبت الحررّ 
والبرد، ليظفر بنظرٍة، وربع ابت�شامة، مع خوف عمالق 
مّبّبّبن �شقيق الجميلة، التي ال �شبيل اإليها اإالرّ باإر�شال االأم 
ّبّبّبة اللحم،  التّبّبّبي "تفع�شهّبّبّبا" بحثًا عن قّبّبّبوة العظم، ورقرّ

وان�شدال ال�شعر.
لّبّبّبم يكّبّبّبن الحّبّبّببرّ محّبّبّبركًا عراقيّبّبّبًا لل�شّبّبّباأن العّبّبّبام، الحبرّ 
، فّبّبّبي مجتمٍع  لل�شعفّبّبّباء، يكّبّبّبون جانبيّبّبّبًا و�شبّبّبّبه مخفّبّبّبيرّ
والحبيبّبّبّبة  بّب"البيّبّبّبت"،  الزوجّبّبّبة  ت�شميّبّبّبة  علّبّبّبى  داأب 
بّب"�شاحبتّبّبّبي"، لكنه تداخَل ب�شكٍل كبير، ولعلرّ احتجاج 
ت�شريّبّبّبن كان موؤ�شّبّبّبرًا وا�شحًا، على وجّبّبّبود جيٍل ف�شاًل 
عّبّبّبن اأنه ال يخاف مّبّبّبن الر�شا�ض الحي، فهّبّبّبو ال يخاُف، 
ج  ة َمن تزورّ ن�شاًء ورجااًل، من القول اإنّبّبّبه "عا�شٌق"، فثمرّ
د القا�شّبّبّبم، وَمن عقد قرانّبّبّبه في خيمة  علّبّبّبى �شريّبّبّبع محمرّ
ُيعلن ارتباطه ب�شكٍل علني بحبرّ  "اأبنّبّبّباء ثنوة"، وَمن 

في في�شبوك.
ال منا�ّبّبّبض مّبّبّبن الكتّبّبّبم علّبّبّبى اأنفا�ّبّبّبض ال�شباب، حتّبّبّبى اإن 
كان "الفاالنتايّبّبّبن" عيّبّبّبدًا غربيًا، اأو م�شيحيّبّبّبًا، فالتراث 
االإ�شالمّبّبّبي لي�ّبّبّبض لديّبّبّبه معّبّبّبادٌل مو�شوعيرّ ليّبّبّبوٍم واحد 
ال يحتفّبّبّبي بالمّبّبّبوت، والقتّبّبّبل، وكلرّ "االك�ش�شّبّبّبوارات" 
الالهوتيّبّبّبة االأخرى، لي�ض لدينا عيٌد عربيرّ للحب، حتى 
اإن كان وهميّبّبّبًا، حتّبّبّبى اإن كان له عالقّبّبّبة برمزين دينيين 
�شيّبّبّبن، وحيّبّبّبن ال تتوفّبّبّبر لديّبّبّبك منا�شبة كهّبّبّبذه، فمن  مقدرّ

الطبيعيرّ انتظار اأيرّ فر�شة للفرح! 
ًة، فّبّبّبي المراهقة، قريٌب لّبّبّبي يدر�ض العلوم  ن�شحنّبّبّبي مررّ
االإ�شالميّبّبّبة، حيّبّبّبن راآنّبّبّبي اأ�شقّبّبّبُط فّبّبّبي نهر الحّبّبّبب الذي 
ْلها  �شيجرفني طّبّبّبوال حياتي "حبرّ الن�شّبّبّباء تفاهة، تخيرّ
فّبّبّبي دورة الميّبّبّباه و�شتّبّبّبزول مّبّبّبن قلبّبّبّبك"، كنّبّبّبُت حينهّبّبّبا 
ماأخّبّبّبوذًا باألبّبّبّبوم اإلي�شا "ت�شّبّبّبدق بميّبّبّبن؟"، واأكاُد اأكون 
ّبّبّبة ري�شّبّبّبة، و�شاألُت نف�شي �شوؤااًل اآنّبّبّبذاك: لماذا يريد  بخفرّ
اأن تزول من قلبي؟ ولمّبّبّباذا المو�شوع تافه؟، فاكت�شفُت 
اأن المنظومة التّبّبّبي ينتمي لها هذا القريب، هي �شدرّ كلرّ 
ة، حّبّبّبالاًل اأو حرامًا، ولهّبّبّبذا �شاهدوا  مّبّبّبا يت�شّبّبّبُل بالم�شررّ
ه�شتيريا االإ�شالميين من روؤية اأيرّ عا�شقين في ال�شارع، 

حتى اإن لم يكونا يم�شكان يدْي بع�شهما.
ة االأغنية الم�شتركة،  لّبّبّبم يختبر هوؤالء اللذائذ مثلنا، لّبّبّبذرّ
الو�شّبّبّبادة،  علّبّبّبى  المكبوتّبّبّبة  واال�شتيّبّبّباق، واالختناقّبّبّبة 
ارتجافّبّبّبة الركبتيّبّبّبن حين روؤيّبّبّبة َمن نحّبّبّبب، معرفته من 
ة  �شوت زفيّبّبّبره قبل اأن يقّبّبّبول "األو"، االأ�شابّبّبّبع القطنيرّ
التّبّبّبي تجمعك وتحتويّبّبّبك، رغم اأنك اأطّبّبّبول واأ�شخم، لم 
يعّبّبّبرف هوؤالء هذه اللذة التي تاأتّبّبّبي م�شحوبًة بالتعب، 
ّبّبّبم العالّبّبّبم، ويمّبّبّبالأ ثلمتّبّبّبه  اأن يكّبّبّبون هنّبّبّباك �شخ�ّبّبّبض يتمرّ
الوا�شعّبّبّبة، ولهذا مظهّبّبّبر عا�شقْين بالن�شبّبّبّبة لهم، مرعٌب 

ة!  اأكثر من م�شهد جثرّ
مّبّبّباذا يفعل اأحدهّبّبّبم اإن اأحب؟ �شلوكه �شلّبّبّبوك بالونة في 
غرفة دبابي�ض، فكلرّ �شيء "حرام" و"عيب" و"ُيلهي عن 
�ض واحدهم هّبّبّبذا الكبت باالأزقة  ذكّبّبّبر الله"، ولهّبّبّبذا يعورّ
الخلفية لل�شرع، من "المتعة" و"الم�شيار"، ثم يكت�شُف 
ة التّبّبّبي �شنعها ب�شاأن نف�شه،  ّبّبّبه ُمكبرّل ب�شورته النمطيرّ اأنرّ

ب من امراأة. فال ينجح بالتقررّ
ة �شديقة، عن "راأ�ض" اإ�شالمي اأحبها،  ثتنّبّبّبي ذات مررّ حدرّ
كتّبّبّبَب قطعّبّبّبَة اأر�ض با�شمهّبّبّبا، قالّبّبّبْت وهي تر�شّبّبّبُل نظرًة 
�شاهمّبّبّبة للفراغ: كنُت �شاأكتفي باأغنيّبّبّبة، ووردة، لكنه ال 

يفهم هذه االأ�شياء.

عن الحّب وما اإليه
أسبريسو
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