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حتتف���ي باملر�أة وه���ي تنه�ض مع�ّب رّّبةة عن �شرف
العراقي�ي�ن وج�سارته���م يف مواجه���ة الإن���كار
واجلهل والتخ ّلف واال�ستقواء باخلرافة وتراث
اجلاهلي���ة و�سالالته���ا املتح�صنة بعب���اءة الدين
وهي منها براء.
بغداد ترد على اجلهالة يف عيد احلب ببهاء طلعة
ن�سائنا ّ
وهن يهتفن للوطن .
#بناتك_ياوطن

جريدة يومية توثق انتفا�ضة العراقيين ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
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عالوي ُيكمل ت�شكيلته الحكومية وينتظر موافقة البرلمان العراقي

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

 متابعة االحتجاج

�شهدت عدة مدن �أم�س
اجلمعة مظاهرات �شعبية
متفرقة� ،أبرزها املظاهرات
االحتجاجية التي يطالب
فيها احلراك ال�شعبي
لل�شهر الرابع على التوايل
ب�إجراء �إ�صالحات يف
العملية ال�سيا�سية وحما�سبة
املتورطني بقتل املتظاهرين
وحماربة الف�ساد.
ودعت تن�سيقيات املظاهرات
االحتجاجية املتوا�صلة منذ
ت�شرين الأول حتى الآن �إىل
تنظيم م�سريات احتجاجية
داخل �ساحات التظاهر يف
بغداد وحمافظات بابل
وكربالء والنجف والديوانية
وال�سماوة والب�صرة
والنا�صرية

ومي�س���ان ووا�س���ط للتعبري ع���ن الرف�ض
و�إدان���ة ا�سته���داف وقم���ع املظاه���رات،
والإ�س���راع ب�إ�صالح العملي���ة ال�سيا�سية،
وت�شكي���ل حكومة متهد لإجراء انتخابات
مبكرة.
و�أبل���غ �شهود عيان م���ن �ساحات التظاهر
وكال���ة الأنب���اء الأملاني���ة "�إن مئ���ات م���ن
املتظاهري���ن تواف���دوا �إىل �ساح���ات
التظاه���ر لالن�ضمام �إىل �ساحات التظاهر
واالعت�ص���ام لدع���م مطال���ب املتظاهري���ن
وامل�شارك���ة يف الفعالي���ات الت���ي ت�شهدها
�ساح���ات التظاه���ر من فعالي���ات تعبريية

يف جم���االت اخلطاب���ة وال�شع���ر والر�سم
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن �أ�س���واق
والفن���ون الأخ���رى،
خريية لدعم املظاهرات" .
م���ن جانب �آخر ،انطلق���ت بعد ظهر �أم�س
اجلمع���ة) م�س�ي�رة ن�سوية نظمه���ا التيار
ال�ص���دري ،يف بغداد ،ج���رى التهيئة لها
منذ �أيام للتعبري عن دعم خطوات ال�صدر
الإ�صالحي���ة واالجتماعي���ة وااللت���زام
بالتقاليد الإ�سالمية وحماية املر�أة وت�أكيد
دورها كعن�صر فاعل يف املجتمع.
من جهة �أخرى ك�شف رئي�س كتلة «بيارق
اخل�ي�ر» يف الربمل���ان العراق���ي ،حمم���د

اخلال���دي ،املق���رب م���ن رئي����س ال���وزراء العراقيون عرب املظاهرات امل�ستمرة منذ
املكل���ف ،حممد توفيق عالوي� ،أن الأخري �أك�ث�ر م���ن �أربعة �شه���ور» .وح���ول الآلية
انتهى م���ن �إكمال كابينته الوزارية ،وهو التي مت مبوجبها اختي���ار الوزراء يقول
م�ستعد لعر�ضها �أمام الربملان لنيل الثقة .اخلال���دي �إن «عالوي التق���ى بنحو 100
وق���ال اخلال���دي ،يف ت�صري���ح لـ«ال�ش���رق �شخ�صية من خمتلف الأطياف واملكونات
الأو�س���ط»� ،إن «احلكوم���ة اكتملت ،وهي والتوجهات ،واخت���ار منهم  22وزير ًا ما
جاه���زة للت�صويت بدء ًا من يوم غد ،فيما ع���دا بع�ض الوزارات و�ض���ع لها �أكرث من
لو مت عقد جل�سة برملانية».
مي�ض الوزير
خي���ار �أو بديل يف ح���ال مل ِ
ً
و�أ�ضاف اخلال���دي �أن «ال�ص���راع احلايل �أمام الربمل���ان» ،م�شددا عل���ى �أن «عالوي
لي�س �صراع ًا بني مكونات ،بل بني �أحزاب مل يطل���ع �أح���د ًا من املقربني من���ه على �أي
تريد الهيمنة على امل�شهد ال�سيا�سي ،دون ا�س���م م���ن اال�سم���اء التي اختاره���ا ل�شغل
�أن تك�ت�رث ل���كل الت�ضحيات الت���ي قدّمها املنا�صب الوزارية».

وحول م���ا �إذا كانت احلكوم���ة ت�شمل كل
القوى ال�سيا�سية ،خ�صو�ص ًا �إنها حكومة
انتقالي���ة ومهمته���ا �إج���راء انتخاب���ات
مبك���رة ،يق���ول اخلال���دي �إن «الفري���ق
احلكوم���ي احل���ايل يخو����ض �صراع ًا مع
الأح���زاب ،ولي����س املكون���ات ،حي���ث مت
�إر�ض���اء كل املكون���ات العراقي���ة العرقية
والدينية واملذهبية يف احلكومة ،لكنه مل
مينح �أي فر�ص���ة للأحزاب ،وبالتايل ف�إن
العديد من ممثلي هذا الأحزاب يهاجمون
ع�ل�اوي ،لأنه قطع الطريق �أمام ا�ستمرار
نفوذهم».

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

فيم���ا ا�ستخدمت ق���وات مكافحة ال�شغب،
�أم����س اجلمع���ة ،قناب���ل الغ���از امل�س ّيل���ة
للدم���وع �ض���د املتظاهري���ن يف �ساح���ة
اخلالين لإبعادهم عن املكان.
وق���ال مرا�س���ل االحتج���اج �إن ق���وات
مكافح���ة ال�شغ���ب �أطلق���ت قناب���ل الغ���از
امل�س ّيل���ة للدم���وع �ص���وب املتظاهرين يف
�ساح���ة اخلالين و�س���ط بغ���داد لإبعادهم
عن ال�ساحة.
و�أ�ض���اف املرا�س���ل� ،أن ه���ذه الق���وات
ت�سعى �إىل �إع���ادة املتظاهرين �إىل �ساحة
التحري���ر وح�ص���ر االحتجاج���ات هناك،

وفق توجيهات من القيادة العامة للقوات
عب عنها اللواء عبدالكرمي
امل�سلحة التي رّ
خلف.
وت�سعى ال�سلط���ات الأمنية يف بغداد �إىل
ح�ص���ر التظاه���رات يف �ساح���ة التحرير
و�س���ط العا�صم���ة فق���ط ،بع���د �أن �أعادت،
م�ؤخ���ر ًا� ،إفتت���اح ج�سر ال�سن���ك و�أبعدت
املتظاهرين عنه.
وكان���ت قي���ادة عمليات بغداد ق���د �أعلنت،
�أم����س الأول اخلمي����س ،تعر����ض القوات
الأمني���ة املكلفة بحماي���ة املتظاهرين �إىل
هج���وم بالقناب���ل عن���د احلاج���ز الفا�صل
ب�ي�ن �ساحتي التحري���ر واخللاّ ين ،وفيما
�أ�ش���ارت �إىل �إ�صاب���ة ع���دد م���ن املنت�سبني
الأمنيني ،دعت املتظاهري���ن �إىل االبتعاد
ع���ن االحتكاك والتزام م���كان التظاهرات
املخ�ص�ص لهم يف �ساحة التحرير.
وق���ال بي���ان للقي���ادة تلق���ت االحتج���اج
ن�سخ���ة من���ه �أم����س الأول اخلمي����س �إنه
“يف تط���ور خط�ي�ر ،تعر�ض���ت قواتن���ا
الأمنية املكلفة بحماي���ة املتظاهرين قرب
احلاجز ب�ي�ن اخلالين و�ساح���ة التحرير
اىل الرم���ي بثالث رمان���ات هجومية من
جه���ة املتظاهرين باجت���اه قواتنا الأمنية
املتواج���دة ق���رب احلاج���ز الفا�ص���ل ب�ي�ن
�ساح���ة التحري���ر و�ساحة اخل�ل�اين ،مما
�أدى اىل جرح ع���دد من قواتنا الأمنية مت
�إخال�ؤهم اىل امل�ست�شفيات”.
و�أ�ضاف البيان �أنه “مع ا�ستمرار قواتنا
بواجباته���ا وه���ي تتعر����ض للو�سائ���ل
العنفية (مولوتوف ،قطع حديدية ،كرات
معدنية)”.
وتاب���ع بي���ان القي���ادة “نهي���ب بجمي���ع
املتظاهري���ن ال�سلمي�ي�ن �أن يبتع���دوا عن
االحت���كاك ،ويلتزم���وا م���كان املظاهرات
املخ�ص����ص له���م يف �ساح���ة التحرير ،لأن
رم���ي الرمان���ات الهجومي���ة يع���د عم�ًل�اً
�إرهابي���ا ي�ستوجب ال���رد ،وعلى اجلميع
�أن يفه���م �أن �ضب���ط النف�س الع���ايل الذي
تتحلى به القوات الأمنية لي�س �ضعف ًا ،بل
التزام ًا �أمام �أبناء �شعبنا من املتظاهرين
ال�سلميني”.

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

�أعل���ن طلب���ة جامع���ة املثنى�،أم����س اجلمع���ة،
اعتم���اد �آلي���ة جدي���دة للتوفيق ب�ي�ن التظاهر
وال���دوام الر�سم���ي ،فيم���ا �ش���ددوا عل���ى �أن
عودته���م ملقاع���د الدرا�س���ة “ال تعن���ي نهاي���ة
االعت�صام الطالبي”.
وق���ال الطلب���ة يف بي���ان ،تلق���ت االحتج���اج
ن�سخ���ة منه �أم����س اجلمعة “ :نح���ن نعلم كما
انت���م تعلمون ب����أن خ�سارة احل���راك الطالبي
ه���ي �ضربة يف �صميم الث���ورة ولكن بعد هذه
املرحل���ة وج���ب علين���ا الرج���وع اىل املقاع���د
الدرا�سية وع���دم �ضياع ال�سنة الدرا�سية ،مما
ي����ؤدي لال�ض���رار بالطلب���ة وفقده���م لورقتهم
ال�ضاغطة”.
و�أ�ضافوا �أنهم �سيعودون �إىل مقاعد الدرا�سة
يوم الأحد املقبل � 16شباط اجلاري ،متعهدين
بـ”التوفي���ق بينها وب�ي�ن ا�ستمرارنا بالثورة
وتغي�ي�ر �أ�سلوبن���ا االحتجاج���ي ع���ن طري���ق
التظاه���ر بامل�س�ي�رات الدوري���ة كل �أ�سب���وع،
املتفق عليها مع اجلامعة �أثناء عودتنا ملقاعدنا
الدرا�سية” ،عادين �أن املحا�ضرة (الدرا�سية)
والتظاهر “وجهان لعملة واحدة”.
ولفت طلبة جامعة املثنى املعت�صمون� ،إىل �أن
“م���ن يظن ان هذه نهاية االعت�صام الطالبي

ودوره فه���و واه���م” ،م�ؤكدي���ن بالقول“ :بل
ه���ذه بداية جدي���دة لنا ودورن���ا الآن يف هذه
الثورة هو ذاته �إن مل يكن �أكرب الآن”.
وتابع���وا“ :نحن ملتزمون مبطالبنا وبعهدنا
الذي قطعناه ل�شهدائنا �أن لن ن�سكت ونتوقف
حت���ى نح�ص���ل عل���ى مطالبن���ا” ،حمذري���ن
“و�إن وجدن���ا م���ا تعودنا عليه م���ن املماطلة
والت�سويف ،فلنا عود ٌة مل���ا �سبق ولنا و�إياهم
موعد”.
وخت���م طلب���ة جامع���ة املثن���ى بيانه���م قائلني:
“ي���ا �أيه���ا الطلبة يا عماد الثورة ،يا من كان
قادته���م وعيه���م ال غ�ي�ر� ،سيذكرك���م التاري���خ
�أب���د ًا� ،سيذكر �أنكم مل تدخروا جهد ًا يف �سبيل
وطنك���م ،وبرغ���م اخل���ذالن ال���ذي عانيتم���وه
من قبل الكث�ي�ر ،بقيتم و�ستبق���ون �صامدين.
والآن مهمتك���م �أ�صعب و�أك�ب�ر مما �سبق لدعم
و�إحياء الثورة ،وندرك يقين ًا كونكم على قدر
امل�س�ؤولية”.
م���ن جه���ة �أخ���رى �أيّ��� َد متظاه���رون يف بابل،
اجلمعة ،تر�شح النا�شط عالء الركابي لرئا�سة
احلكوم���ة امل�ؤقتة ب���د ًال من املكلّ���ف بت�شكيلها
حممد توفيق عالوي.
ورفع املتظاهرون �صور ًا ،يف �ساحة اعت�صام
باب���ل� ،أم����س اجلمع���ة تعل���ن موافقته���م على
تر�ش���ح الركاب���ي ،م�ؤكدي���ن “اتف���اق جمي���ع

�ساحات التظاهر” على ذلك.
وم���ن جانبه ،ق���ال النا�ش���ط يف باب���ل ،غ�سان
ال�شبيب� ،إن متظاهري بابل “وجميع من�صات
االعت�صام يف �ساح���ات التظاهر” تفاعلت مع
تر�شي���ح ع�ل�اء الركاب���ي لرئا�سة ال���وزراء يف
احلكوم���ة امل�ؤقتة ،عازي ًا ذل���ك �إىل “املقبولية
الوا�سع���ة التي يتمتع به���ا الركابي يف غالبية
�ساحات التظاهر يف العراق”.
و�أ�ض���اف ال�شبي���ب� ،أن “ه���ذا الرت�شيح ميثل
خط���وة مهمة باجتاه حتقي���ق مطالب ال�شعب
والتخفي���ف م���ن ح���دة التوت���ر ال���ذي تعي�شه
حمافظات الو�سط واجلن���وب ،والتي تطالب
مبر�ش���ح م�ستقل لرئا�س���ة احلكومة اجلديدة،
و�أن يكون من داخل �ساحات التظاهر”.
و�أ�ش���ار� ،إىل �أن “جمي���ع املتظاهري���ن اتفقوا
عل���ى تر�شي���ح الدكت���ور ع�ل�اء الركاب���ي”،
مطالب ًا الكت���ل ال�سيا�سي���ة يف جمل�س النواب
بـ”اح�ت�رام �إرادة املتظاهرين� ،إن كانت جادة
يف �إنهاء الأزمة”.
ويف فعالياته���م وهتافات رددوه���ا يف �ساحة
التظاه���ر ،ح���ذر متظاه���رو بابل م���ن جتاهل
مطل���ب تر�شي���ح ع�ل�اء الركاب���ي لرئا�س���ة
احلكوم���ة امل�ؤقت���ة ،فيما ه���ددوا باللجوء �إىل
“ت�صعي���د غ�ي�ر م�سب���وق” يف ح���ال رف�ضت
الكتل ال�سيا�سية ذلك.
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عد�سة :حممود ر�ؤوف

طال��ب مبن��ح ع�ّل�اّ وي فر�ص��ة بع��د تكليف��ه!

عالء الركابي وامل�سار ال�سيا�سي  ..مغامرة بالتظاهرات �أم تكتيك �ضاغط؟
�أثار النا�ش��ط واملتظاه��ر يف حمافظة ذي ق��ار الدكتور عالء
الركاب��ي ،نقا�ش�� ًا ب�ش���أن �إعالن��ه الرت�ش��ح ملن�ص��ب رئي���س
احلكوم��ة امل�ؤقتة ،وطلبه من �س��احات التظاهر تداول ذلك،
و�إجراء ا�س��تفتاءات وا�س��تبيانات ب�ش���أنه ،ففي الوقت الذي

تفاعل معه �آالف املغردين والنا�شطني ،بالت�أييد والرتحيب،
ر�أى �آخ��رون �أن اخلطوة قد ت�ش��كيل “خطراً” على �س��احات
االحتجاج ،خا�ص��ة مع ق��رب �إعالن حكومة علاّ وي ،ف�ض� ً
لا
عن “املخاطر” الأخرى التي تكتنفها اخلطوة.

 متابعة االحتجاج
وبد�أت م�ساعي الدكتور عالء ال�سيا�سية،
من دعوته الأوىل �إىل �إن�شاء حزب لتمثيل
االحتجاجات خ�ل�ال االنتخابات النيابية
املقبلة ،وهي خطوة جوبهت بالرف�ض من
قبل �ساح���ات التظاهر ،جلملة اعتبارات،
�أبرزه���ا؛ عام���ل التوقي���ت ،والبيئ���ة
ال�سيا�سي���ة والأمني���ة املرتبك���ة املحيط���ة
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن غياب
بالعملي���ة االنتخابي���ة،
النزاه���ة وال�شفافي���ة ،يف جممل حمطات
عملية االقرتاع ،بدء ًا باجلدل املثار حول
املفو�ضية ،وانتهاء بانت�شار ال�سالح على
بوّ ابات حمطات االنتخاب.
تط���ور اخلي���ار ال�سيا�س���ي ل���دى الدكتور
ع�ل�اء ب�ش���كل كب�ي�ر ،حي���ث انته���ى �إىل
دع���وة لإج���راء ا�ستفت���اء يك�ش���ف ع���ن
موق���ف �ساح���ات االحتجاج م���ن تر�شحه
ملهم���ة ت�شكي���ل احلكوم���ة املقبل���ة ،حي���ث
ق���ال الركاب���ي يف مقط���ع م�ص���ور اطلعت
علي���ه “ االحتجاج �أم����س الأول اخلمي�س
“يهمني �أي�ض ًا معرفة ر�أي العراقيني يف
املحافظ���ات الأخ���رى (غ�ي�ر املحتجة)”،
فيما طال���ب املتظاهرين ب�إع�ل�ان موقفهم
�سريع ًا.
و�أك���د الركاب���ي� ،أن “املكل���ف بت�شكي���ل
احلكوم���ة ي�ستع���د لإع�ل�ان كابينت���ه
الوزاري���ة” ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن “ح�صول���ه
عل���ى تفوي����ض �شعب���ي �سيح���رج النواب
ومينعهم من من���ح الثقة ملحمد عالوي”،
فيم���ا تعه���د ح���ال ت���ويل مهم���ة ت�شكي���ل
احلكومة بـ”احلفاظ عل���ى دماء ال�شهداء
وحتقيق مطالب املتظاهرين”.
ميداني��� ًا ،رفعت عدد من �ساحات التظاهر
�ص���ور الدكتور ع�ل�اء ،و�أك���دت موافقتها
على تر�شيحه �إىل مهمة ت�شكيل احلكومة
امل�ؤقتة ،فيما رفع �آخرون� ،صور ًا ترف�ض

هذا امل�سار ،وتطالب باحلفاظ على هوية
التظاه���رات ،الت���ي ابتع���دت ع���ن اخليار
ال�سيا�سي �أكرث من مرة ،منذ انطالقتها.
يرى ال�صحايف والنا�شط �أحمد ال�سهيل،
�أن �إع�ل�ان تر�شي���ح الركاب���ي يت�ضم���ن
م�ساري���ن �إيجابي�ي�ن؛ الأول �أنه قد يحرج
ال�سلط���ة وي�ض���ع ع�ل�اوي �أم���ام اختب���ار
حقيقي يف �أال يقدّم مر�شحني حزبيني �أو
رج���ال �أعمال فا�شلني فا�سدين مقربني من ا�ستقالة عبد املهدي.
كتل معينة ،وامل�سار الآخر هو �أنه يحرج وي���رى مراقب���ون �أن م�س���ار تر�شي���ح
ال�ص���در ال���ذي ادع���ى �أن ع�ل�اوي مر�شح �شخ�صي���ة م���ن �ساح���ات االحتج���اج ق���د
ال�ساح���ات وهو يف احلقيقة مر�شحه منذ ينقل���ب �ضد التظاه���رات يف البالد ب�شكل

ع���ام ،ويدخ���ل االحتجاج���ات يف دوّ ام���ة
التناف�س ال�سيا�سي ،ويبعدها عن هويتها
الوطني���ة ،خا�ص���ة و�أن ال�سيا�سي���ة يف
الع���راق ،يكتنفه���ا الف�س���اد واملح�سوبية،

اعرتا�ض على التوقيت
ت�س���اءل نا�شطون ومتظاه���رون ،عن �س ّر
توقي���ت �إع�ل�ان الدكت���ور الركاب���ي خيار
الرت�شي���ح لرئا�سة احلكومة امل�ؤقتة ،على
رغ���م بقاء املن�ص���ب �شاغر ًا مل���دة �شهرين،
وه���ي فر�ص���ة ل�ساح���ات التظاه���ر ،ل���و
�أرادت ال�ضغ���ط باجت���اه مر�ش���ح مع�ي�ن،
حينها �سيكون رئي�س اجلمهورية والكتل
ال�سيا�سي���ة �أمام �أمر واق���ع ،لكن �ساحات
التظاه���ر كان���ت بعي���دة ع���ن تر�شي���ح �أي
�أح���د له���ذا املن�ص���ب ،واكتف���ت ب�إع�ل�ان
املوا�صف���ات ال�ل�ازم توفره���ا يف رئي����س
احلكومة امل�ؤقتة.
مل يك���ن ذلك ،فح�سب ،بل متا�شى الركابي
مع �إع�ل�ان تكليف ع�ّل�ااّ وي ،و�أك���د �أهمية
منحه فر�صة لتنفيذ التعهدات.
يق���ول الدكت���ور الركاب���ي ،خ�ل�ال مقط���ع
م�ص���ور� ،إن “االعرتا����ض عل���ى تكلي���ف
ع�ّل�اّ وي� ،سيعيدن���ا �إىل ال�سج���االت
واخلالف���ات ب�ي�ن مر�شح���ي ال�ساح���ات،
ومر�شحي الكتل ال�سيا�سية ،وهذا يرتتب
عليه �ضياع يف الوقت واجلهد ،وخماطر
�أمنية ،وتعطيل حياة عامة ،ومن دون �أي
�سقف زمني ،الأمر الذي ال يخدم الق�ضية
التي خرجنا من �أجلها.
و�أ�ض���اف� :إن “خيارن���ا ميك���ن �أن يك���ون
�إل���زام ع�ل�اوي مب���ا تعهد ب���ه ،يف خطاب
تكليفه ،حيث قال �سيبني دولة املواطنة،
وامل�ساواة ،والع���دل ،واحلرية وال�سالم،
و�أن دم���اء ال�شه���داء ل���ن تذه���ب �س���دى،
و�سيُحا�س���ب املعتدي���ن واملجرم�ي�ن،
ويقدم���ون �إىل الق�ض���اء ،لني���ل جزاءه���م
العادل ،و�أن �س�ل�اح الدولة لن يحمل �ضد
والتزيي���ف ،ف�ض ًال عن �أن الإطار العام لها ال�شع���ب م���رة �أخ���رى ،وت�شكي���ل حكومة
هي ف�صائل م�سلحة ،وكتل نيابية ت�سيطر بعي���دة ع���ن كل االنتم���اءات ،وح�ص���ر
على مفا�صل الدولة منذ �سنوات.
ال�سالح بيد الدول���ة ،وحماية العراق من
التدخل اخلارجي.

وهنا ي�ب�رز ت�سا�ؤل عن �سبب التحول يف
موق���ف الركابي ،م���ن التماهي مع تكليف
ع�ل�اوي� ،إىل رغب���ة ا�ستبدال���ه ،بع���د 15
يوم ًا على تكليفه ،وهي مهمة �أ�صعب مما
لو بد�أ بها قبل ذلك.
يُ�ض���اف �إىل ذل���ك – بح�س���ب معني�ي�ن –
�صعوب���ات عن كيفي���ة ا�ستب���دال الركابي
بع�ل�اوي ،وما ه���ي الآلي���ة والطريق �إىل
ذل���ك ،فالرئي����س املكل���ف ،م���ن املق���رر �أن
يعلن حكومته خ�ل�ال الأ�سبوع املقبل� ،أو
بعده ،وحينها �ستكون تلك احلكومة �أمر ًا
واقع ًا.
�سيناريو قد يتحقق
م�س���ار ي���رى قانوني���ون م���ن ال�صعوب���ة
مبكان تنفيذه� ،إال وف���ق �سيناريو �إخفاق
الربمل���ان يف متري���ر حكوم���ة ع�ل�اوي،
حينها �ستع���ود الكرة يف ملع���ب �ساحات
االحتج���اج ورئي����س اجلمهوري���ة ،ويف
حال متكنت ال�ساحات م���ن فر�ض مر�شح
على الكتل ال�سيا�سية ،حينها ميكن بحث
خيار تكليف الدكتور الركابي.
يف �ساح���ة احلبوب���ي و�س���ط النا�صرية،
معق���ل الدكت���ور الركابي ،ب���دت الأجواء
�صب���اح �أم����س اجلمع���ة هادئ���ة ،فيما من
املق���رر �إ�ص���دار بيان ر�سمي م���ن ال�ساحة
ب�ش����أن ه���ذا الرت�شي���ح ،و�إع�ل�ان طبيع���ة
اخلطوات املتعلقة به.
ي�أتي ذلك ،بعد ليلة “طاحنة” بال�سجاالت
واخلالفات عل���ى املن�ص���ات االجتماعية،
فذه���اب الدكت���ور الركاب���ي �إىل حمافظ���ة
وا�س���ط ،واجتماع���ه هناك ،قب���ل يومني،
�أث���ار حفيظ���ة �أه���ايل النا�صري���ة ،خا�صة
و�أن االتفاق عل���ى م�س�ألة الرت�شيح ،متت
من هناك ح�سب ما �أعلن الركابي ،ما �أثار
ت�سا�ؤالت حيال تلك امل�س�ألة ،وملاذا مل يتم
ذلك يف النا�صرية.

متظاه��رات :م�س��يراتنا رد �ص��اعق عل��ى َم��ن حاول تهمي�ش��نا
 رحمة حجة

ر�سمت الن�ساء العراقيات
اليوم �صورة جديدة لعراق
امل�ستقبل الذي تتمناه
الغالبية من املتظاهرين،
ملونة ال يطغى فيها
�صورة ّ
الأ�سود على الزهري �أو
الأحمر مث ً
ال ،كما مل يحدث
العك�س ،اجتمعن فيها من
خمتلف الأجيال واخللفيات
الدينية والثقافية
واالجتماعية ،ب�صوت واحد
�ضد الرجع ّية وال�سلطات
القمعية.
ويف خم����س حمافظات جنوبية (بابل والنجف
وذي ق���ار وكرب�ل�اء والب�صرة) بجان���ب بغداد،
علت الأهازيج الثورية ب�أ�صوات الن�ساء ،وعلى
الالفتات الالتي حملنه���ا ،ي�ؤكدن فيها على قوة
الكي���ان الن�سوي الذي حاولت الأحزاب الدينية
طيل���ة ال�سن���وات الفائتة �إخف���اءه وت�أطريه يف
ح���دود و�أدوار �أق���ل م���ن �إمكانيات���ه وت�أث�ي�ره

احلقيقي يف املجتمع.
وج���اءت ه���ذه امل�س�ي�رات احلا�ش���دة ،بع���د
�أ�سبوع�ي�ن تقريب��� ًا م���ن هجم���ات منظم���ة عل���ى
الن�س���اء امل�شاركات يف التظاه���رات ،يف مواقع
التوا�صل ،من قبل زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر ومواليه املتع�صّ بني له.
ت�ص���ف املتظاهرة �أ�سي���ل مزاح���م " ،م�شاركتها

�أول �أم����س اخلمي����س ،يف امل�س�ي�رة الن�سوي���ة وتتم ّنى ميّا�سة �أن ت�شهد هذه املرحلة وما يتبعها
قائلة "�شعرنا �أنن���ا يف مكاننا الطبيعي ،ن�ساند "�إع���ادة االعتبار للمر�أة العراقية كقوّ ة جبّارة
�شبابنا يف �صناعه القرار واختيار م�صرينا" .و�إن�سان كامل الأهلية واحلريّة والإرادة ،مثلها
ومن الر�سائل التي �أرادت املتظاهرات �إي�صالها الرج���ل" م�ضيف��� ًة "ال ث���ورة م���ن دون امل���ر�أة".
ع�ب�ر هذه امل�سريات� ،أن "امل���ر�أة العراقية كانت وتقول زين���ب "ر�سالتي ه���ي �أن نعطي الن�ساء
وم���ا زالت �سن���د ًا وذخر ًا لبلده���ا و�أوالد بلدها ،الفر�صة للم�شاركة يف كل �شيء".
ولن تتخ ّلى عنهم" وفق املتظاهرة ميّا�سة.
م���ن جهته���ا ،ت���رى املتظاه���رة ب���ان ليل���ى �أن

مطل���ب العراقيات من خ�ل�ال هذه امل�سريات هو
"مطلب الثورة نف�سها باعتبارها ورقة �ضغط،
خ�صو�ص ًا �أن احلكومة ماطلت مبا فيه الكفاية"
يف حتقيق مطالب املتظاهرين.
وتق���ول �إن امل�س�ي�رات خرج���ت منتف�ض���ة عل���ى
"الطعن والرجعيّة يف خطابات قادة امليلي�شيات
�ضد تواجد الن�ساء يف �ساحات االعت�صام".
ت�شاركه���ا املتظاهرة مرح ه���ذه الفكرة ،ب�إ�ضافة
تف�صي���ل �أن امل�س�ي�رات تبع���ث ر�سال���ة ملقت���دى
ال�صدر ،هي �أن "الدين ال يقت�صر على حجاب و
�صوت املر�أة و اختالطها بالرجل و كلمّا انتقدنا
(ال�صّ در) �سنعلي �صوتنا �أكرث و�أكرث".
وت�صف ما �شاهدته �أثناء م�شاركتها يف امل�سرية
"ال �أن�سى �صوت امر�أة عجوز كانت جتر نف�سها
جر ًا وهي ت�صرخ وتنادي با�سم العراق".
وتتاب���ع قولها "�أمّ���ا ال�شبّ���ان كانوا ق���د �شك ّلوا
حزام��� ًا يطوقنا به���دف حمايتنا م���ن �أي هجوم
حمتم���ل ،ر�أي���ت رج ًال مي�ش���ي م�ستعين��� ًا بع ّكار
معه���م� ،أعتقد �أنه م�صاب ،وعل���ى الرغم من ذلك
�أ�ص ّر على دعمنا".
يف ذات ال�سياق ،تقول املتظاهرة ن�سرين "هذه
امل�سرية حتت هكذا �سلطة غليظة الذهن جاهلة
العق���ل غافل���ة ع���ن التق���دم �ستك���ون رد ًا مباغت ًا
و�صاعق��� ًا لعقوله���م ،عقولهم الت���ي حاولت كيّنا
وو�ضعن���ا يف مو�ض���ع هام�ش ،خ���روج الن�ساء
به���ذه الكمي���ات امللفت���ة وقيادته���ا للم�س�ي�رات
وكتابة ال�شع���ارات يعرب عن رغبتها يف �إ�سقاط
الكث�ي�ر م���ن املنظومات الت���ي تقيّدها وحتد من
ح�ضورها".
وتتف���ق �أمين���ة معه���ا بالق���ول �إن "امل���ر�أة جزء
�أ�سا����س يف املجتم���ع .انته���ى زم���ن التهمي�ش"

م�ضيف���ة لـ"االحتج���اج"" :نريد �إلغ���اء فكرة �أن
املر�أة خلقت للطبخ والرتبية فقط ،نحن نعي�ش
يف ه���ذا الوطن ،ولن���ا حقوق ،خرجن���ا نطالب
بها".
ون�ش���رت النا�شط���ة تب���ارك من�ص���ور ،الأربعاء
املا�ض���ي� ،ص���ورة له���ا يف �إح���دى التظاهرات،
حتفّ���ز من خاللها الن�ساء لن�ش���ر �صورهن �أي�ض ًا
دعم��� ًا للم�س�ي�رات الن�سوية ،وبالفع���ل �شاركت
ع�شرات الن�ساء معها �صورهن.
وع���ن م�شاركته���ا يف تظاه���رات �أول �أم����س
اخلمي����س ،تق���ول تبارك "خرجن���ا وعلى الرغم
من الظروف ال�صعب���ة يف البالد ،خ�صو�ص ًا مع
التهدي���دات امل�ستم���رة والقمع ،ر�أي���ت ع�شرات
الفتي���ات يرتدي���ن الل���ون الزهري ي�شكل���ن مع ًا
م�سرية حا�شدة وب�سيطة بتنظيمها لكن �صوتها
كان عالي ًا" .وت�صف الطريق �إىل �ساحة التحرير
بالق���ول "خروجن���ا م���ن بيوتن���ا يعت�ب�ر حتدي ًا
كب�ي�ر ًا .ذهبت م���ع �أختي وزميلته���ا يف العمل،
وواجهن���ا يف البداي���ة �صعوبة لدخ���ول �ساحة
التحري���ر لن�صلها ع���ن طريق �ساح���ة اخللاّ ين،
انتابني اخلوف قلي ًال لأن املنطقة كانت حمتقنة
ب�ي�ن املتظاهري���ن وق���وات مكافح���ة ال�شغ���ب".
اجتازت تبارك اخللاّ ين ،لرتى امل�سرية مك�سوّ ة
باللون�ي�ن الوردي والبنف�سجي ،تقول "حتدثنا
معه���ن ومل ن�شع���ر ب�أنهن غريبات �أب���د ًا واتفقنا
على �إمتام الطريق نحو نفق ال�سعدون ،وهناك
ارتفعت �أ�صواتنا �سوي ًا مع باقي الن�ساء".
وا�ستخ���دم الن�شط���اء يف مواق���ع التوا�ص���ل
االجتماع���ي و�س���م #بناتك_ياوط���ن من �أجل
الرتوي���ج واحل�ش���د ومنا�ص���رة امل�س�ي�رات
الن�سوية.
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"ال�سنك" منطقة تاريخية وجتارية �أعاد �إليها املتظاهرون �شهرتها
 كرم �سعدي

املجزرة التي �شهدتها منطقة
ال�سنك ،والتي راح �ضحيتها
 25قتي ً
ال ونحو  130م�صاب ًا،
�أعادت التذكري بهذه املنطقة
التاريخية ،التي يقال �إنها ربمّ ا
حملت هذا اال�سم نتيجة �إرث
عثماين
�أظهرت االحتجاجات
العراقية ،التي ما زالت
ت�شهدها البالد منذ �أكتوبر/
ت�شرين الأول املا�ضي� ،أ�سماء
عدة ل�شخ�صيات ا�شتهرت
بح�ضورها يف االحتجاجات
ومواقع ومدن حتولت �إىل
حديث و�سائل الإعالم العاملية
ف�ض ً
ال عن العربية� .أبرزها
ما ا�شتهرت به منطقة ال�سنك
التي �شهدت جمزرة ت�سببت
بها ملي�شيات م�سلحة بحق
املتظاهرين.

لي���ل  16كان���ون الأول املا�ض���ي ،اقتح���م
م�سلح���ون ملثم���ون ي�ستقل���ون �سيارات
مدنية رباعية الدفع ،مواقع املحتجني يف
منطقة ال�سن���ك ،وفتحوا النار ب�أ�سلحتهم
الر�شا�شة ب�ش���كل ع�شوائي ومن م�سافات
قريب���ة باجت���اه املحتج�ي�ن ،م���ا �أدى �إىل
ً
قتي�ل�ا و130
جم���زرة راح �ضحيته���ا 25
م�صاب ًا.
وكان املحتج���ون الذي���ن مترك���زوا يف
�ساحة التحري���ر ،و�سط العا�صمة بغداد،
قد و�سّ عوا من نطاق احتجاجاتهم بعدما
زادت �أعداد املتظاهرين و�شاركت الكثري
م���ن العائ�ل�ات فيه���ا .ه����ؤالء جت���اوزوا
منطق���ة ال�سن���ك الت���ي تق���ع عل���ى امتداد
�ساحة التحرير وتت�صل ب�ساحة اخلالين
وج�سر ال�سنك امل�ؤدي �إىل الكرخ ،الطرف
الثاين من بغداد.
ال�سنك جزء مهم من تاريخ بغداد
احلدي���ث عمّ���ا دار يف ال�سن���ك� ،س���واء
املجزرة بحق املحتجني� ،أو حتويلها من
قب���ل املتظاهرين �إىل واح���دة من مناطق
االحتج���اج ،يثري رغب���ة يف التع ّرف �إىل
هذه املنطقة ومعنى ا�سمها الغريب الذي

ال مي���ت �إىل اللغة العربية ب�صلة .ويقول
�ست���ار البغ���دادي ،الباح���ث يف ال�ت�راث
العراق���ي� ،إن "ال�سن���ك" �إح���دى �أق���دم
مناط���ق بغداد ،وكانت م���ن املناطق التي
تزود �أ�س���واق بغداد باملنتجات الزراعية
يف عه���د الدول���ة العبا�سي���ة .ي�ضي���ف
لـ"االحتج���اج"� ،أن منطق���ة ال�سنك كانت
امتداد ًا لـ"باب الأزج"� ،أحد �أبواب بغداد
الرئي�س���ة .ومنذ زم���ن الدول���ة العبا�سية
وحتى �أوا�سط الق���رن التا�سع ع�شر ،كان
ي�سكنها كبار التج���ار والقادة والأثرياء،
لقربها من �أ�سواق بغداد املهمة ودواوين
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن �أنه���ا تطل عل���ى نهر
احلك���م،
دجلة ،ما جعل منها منطقة جميلة.
ُيتاب���ع" :لك���ن ه���ذه املنطق���ة ،وبح�س���ب
م���ا ت�شري الوثائ���ق والدرا�س���ات ،مل تكن
معروفة با�سم ال�سنك قبل حكم العثمانيني
يف بغ���داد" ،مبين��� ًا �أن "العثماني�ي�ن ه���م
الذي���ن �أطلقوا اال�سم احل���ايل( ،ال�سنك)،
باعتبار �أن جزء ًا منه���ا عبارة عن مزارع
وا�سع���ة .وكان املزارعون يعتمدون على
ال�سم���اد احلي���واين لتح�س�ي�ن �إنتاجه���م
الزراع���ي وحتقي���ق ا�ستدام���ة الرتب���ة،

م���ا كان ي����ؤدي �إىل انت�ش���ار الذباب على
ال�سم���اد" .يتاب���ع" :الرواي���ات القدمي���ة
تتحدث ع���ن �أن �أح���د الق���ادة العثمانيني
�أزعج���ه منظر الذباب يف املنطقة ،ف�أطلق
ا�س���م �سنكلر عليها ،والت���ي تعني الذباب
باللغة الرتكي���ة .واعتمد العراقيون ا�سم
ال�سنك ل�سهولته.
و ُي ّقل���ل البغدادي م���ن حقيق���ة الروايات
الت���ي تق���ول �إن الذب���اب كان ينت�ش���ر يف
املنطقة الزراعية هذه ،ما �أدى �إىل �إطالق
العثمانيني ا�سم ال�سنك عليها .ي�ضيف �أن
"هذا غري معقول .عا�ش كثريون منا يف
قرى ،حتديد ًا يف مناط���ق زراعية تعتمد
عل���ى ال�سماد احلي���واين .الذباب يتجمع
ح���ول ال�سماد ،لكن ال ينت�شر يف املزارع.
ول���و �أنه كان ينت�ش���ر يف املزارع ملا �سكن
كبار الق���وم والأثرياء يف ه���ذه املنطقة.
حتى القرن اخلام�س ع�شر� ،أي حني حكم
العثماني���ون العراق ،كان ال ي���زال هناك
�أثرياء يعي�شون يف هذه املنطقة".
تدريجي��� ًا ،كرث البناء يف ال�سنك ،بح�سب
البغ���دادي .ي�ضي���ف �أنه���ا حتول���ت �إىل
ح���ي يت�صل ب�أحياء �أخ���رى امتدت لها يد

العمران .يتابع" :حني خ�سر العثمانيون
يف احل���رب العاملي���ة الأوىل ،و�أ�صب���ح
الع���راق حت���ت �سيط���رة الربيطاني�ي�ن،
ودخل���ت الق���وات الربيطاني���ة �إىل بغداد
يف مار����س� /آذار ع���ام  ،1917اخت���ار
اجل�ن�رال فردري���ك �ستانل���ي م���ود ،قائ���د
الق���وات الربيطانية يف الع���راق ،منطقة
ال�سنك مق���ر ًا لقواته" .ي�ضيف �أن اختيار
م���ود له���ذه املنطق���ة يعن���ي �أن���ه كان على
دراي���ة وفطن���ة ،كونه���ا تقع �ضم���ن مركز
املدين���ة ومطلة عل���ى النهر حي���ث ي�سهل
تنق���ل الق���وات الربيطاني���ة ع�ب�ر دجلة.
كذلك ،كان���ت تر�سو البواخ���ر التي تنقل
امل����ؤن والربيد من اخللي���ج العربي ومن
مناط���ق �أخرى يف النه���ر ،كون نهر دجلة
مير يف البالد م���ن ال�شمال �إىل اجلنوب،
وترج���م الربيطاني���ون كلم���ة ال�سنك اىل
الإنكليزية لكن مل يكن لها �صدى ،وبقيت
ال�سنك.
وي�شري �إىل �أن ال�سنك �أخذت �شك ًال جديد ًا
من���ذ نهاي���ة الق���رن التا�سع ع�ش���ر وبداية
الق���رن الع�شري���ن ،و�شه���دت حرك���ة بناء
�سريعة حولها ،وكانت مثل بقية الأحياء

املج���اورة ،مثل ح���ي املربع���ة وحي باب
ال�شيخ وحي الف�ض���ل والأحياء املتفرعة
من �شارع الر�شيد ،وقد اعتمدت ت�صاميم
معين���ة وبي���وت بغدادية ب���رزت يف تلك
الف�ت�رة بطرازه���ا املعروف ال���ذي يعتمد
�شرفات اخل�شب امل�سماة "ال�شنا�شيل".
لك���ن ال�سن���ك الي���وم مل تعد مثلم���ا يروي
الباح���ث �ست���ار البغ���دادي .ه���ي ُتع���رف
ب�أنه���ا من �أب���رز �أ�س���واق بيع قط���ع غيار
ال�سي���ارات ،وامل���واد الكهربائية وجتارة
التجزئة �أي�ض ًا .ويقول فريدون ح�ساين،
ال���ذي كان ي�سك���ن منطق���ة ال�سن���ك لنحو
خم�سني عام ًا� ،إنه���ا كانت منطقة ت�سكنها
العائ�ل�ات البغدادي���ة القدمي���ة املتجذرة
�أ�صوله���ا يف بغداد ،مبين��� ًا �أن عدد ًا قلي ًال
م���ن العائ�ل�ات املتح���درة م���ن حمافظات
�أخ���رى �سكنتها "ب�سبب ظروف العمل �أو
الدرا�سة يف بغداد".
ويو�ض���ح� ،أن���ه "كان احل���ي من���ذ ول���دت
في���ه ع���ام  ،1941م���ن الأحي���اء ال�سكنية
البغدادية الرتاثية اجلميلة ،ي�سكنه عدد
كبري م���ن الفنانني واملثقف�ي�ن والأدباء".
لك���ن ح�ساين يق���ول �إن موقع حي ال�سنك
كان �سبب��� ًا يف "تدمريه" ،مبين ًا �أنه "منذ
�سبعينيات القرن املا�ضي ،افتتحت حمال
جتاري���ة يف هذا احل���ي .ويف ثمانينيات
القرن املا�ضي ،بد�أ هذا احلي يتحول �إىل
�سوق جت���اري لبي���ع امل���واد االحتياطية
ب�سبب موقعه املميز".
كم���ا عُرف ح���ي ال�سنك بكونه م���ن �أحياء
بغ���داد املختلطة ،التي ي�سكنها خليط من
الأعراق والديان���ات واملذاهب ،وت�شتهر
مثل تلك الأحياء بت�آلف كبري بني �سكانها
على الرغم من تلك االختالفات.
جين���ا بول����ص ( 50عام��� ًا) ،تق���ول �إ ّنه���ا
ول���دت يف حي ال�سنك ،وعا�شت فيه حتى
�أنهت درا�ستها الثانوي���ة ،ورحلت برفقة
عائلته���ا �إىل ح���ي �آخ���ر بعدم���ا انت�شرت
املحال التجارية يف كامل احلي ال�سكني.
ت�ضي���ف" :يف منطق���ة ال�سن���ك ،توج���د
كني�ستنا التي نقيم فيها قدا�سنا وم�سجد
قري���ب �أي�ض ًا .التعاي�ش ب�ي�ن الأديان كان
�سمة من �سمات �سكان هذا احلي".
وزاد م���ن حتول هذا احل���ي �إن�شاء ج�سر
في���ه يف الع���ام � ،1985أطل���ق عليه ج�سر
ال�سنك ليكون �أح���د اجل�سور التي تربط
جانبي بغ���داد :الر�صاف���ة والكرخ ،ونال
هذا اجل�س���ر �شهرة كب�ي�رة �أي�ض��� ًا بعدما
�سيطر عليه املحتجون وقطعوه يف �إطار
ت�صعي���د االحتجاجات اجلارية حالي ًا يف
الب�ل�اد ،الت���ي ت�سببت بتقدمي ع���ادل عبد
امله���دي ا�ستقالته وحل حمل���ه يف رئا�سة
ال���وزراء حمم���د توفيق ع�ل�اوي ،ليكون
ج�سر ال�سنك �أي�ض��� ًا من بني الرموز التي
عرفتها احتجاجات العراقيني.

ان��ت��ف��ا���ض��ة ت�����ش��ري��ن ت��ع��ي��د ال�����ش�� ْع��ر �إىل ���ص��ف��وف ال��ن��ا���س
 علي فائز
�أع���ادت انتفا�ضة ت�شرين لل�ش ْعر العراقي
ب�شقي���ه ـ ال�شعب���ي والف�صي���ح ـ ح�ضوره
بني النا�س من جديد ()Getty
"�إنها الثورة العربية الوحيدة احلديثة
الت���ي يتق���دم فيه���ا ال�شع���راء ال�شب���اب،
واملثقف���ون ال�شباب ال�صف���وف الأوىل"،
هك���ذا و�ص���ف ال�شاع���ر الفل�سطين���ي
فخري رط���روط ،ثورة ت�شري���ن الأول/
�أكتوب���ر العراقي���ة� ،إذ �إن معظم ال�شعراء
ال�شباب ه���م اليوم يف الواجه���ة ،فمنهم
م���ن ي�سع���ف اجلرح���ى ومنهم م���ن يقدم
الدع���م اللوج�ست���ي ،ومنه���م م���ن يوثق
�أح���داث الث���ورة ويتلق���ى الر�صا�ص يف
�ص���دره ،ف�ضلاً عن كتاب���ة الق�صائد التي
�سوف تخ ّلد مع خلود هذه الثورة.
يق���ول ال�شع���راء �إن انتفا�ض���ة ت�شري���ن
الأول �أع���ادت لل�شع���ر العراق���ي ب�شقي���ه
ـ ال�شعب���ي والف�صي���ح ـ ح�ض���وره م���ن
جدي���د ،بع���د �أن كان �أ�س�ي�ر ًا يف غ���رف
الأيديولوجي���ات الديني���ة وال�سيا�سي���ة،

وبذل���ك برزت ع���دة م�صطلح���ات ت�سخر
م���ن ال�شع���ر وال�شع���راء ،مث���ل "�شع���راء
ال�سلطة" و"�إ�ساكفيو ال�شعر" و"�شعراء
الربّاني���ات" (ال�شع���راء الذي���ن يكتب���ون
ال�شع���ر يف مدي���ح رج���ال الدي���ن وق���ادة
امليلي�شي���ات) حتى فقد ال�شعر وال�شعراء
احلقيقي���ون مكانته���م يف املجتمع حيث
�إن اخل���ط الع���ام لل�شاع���ر ي�ؤ�ش���ر �إىل
�أنه���م منح���ازون لل�سلط���ة ويعملون يف
م�ؤ�س�ساتها .لذلك �أ�صب���ح ال�شاعر متهم ًا
فيما يقول ويفعل.
لك���ن م���ا �إن جاءت ث���ورة ت�شري���ن الأول
عاد كل �ش���يء �إىل مكان���ه احلقيقي ومن
بينه���ا ال�شع���ر العراق���ي ال���ذي ق���ال فيه
حمم���ود دروي����ش� ،إن ِ ّ
"ال�ش ْع��� َر يُو َل ُد يف
العراق ،ف ُك���نْ عراق ّي ًا لت�صب���ح �شاعر ًا يا
ِ
�صاحبي" ،فربزت �صورة �أخرى لل�شاعر
العراقي بو�صفه ثائ ًرا مل "يتلوّ ث" قلمه
مبديح ال�سلطة وم���ا يت�صل بها ،بح�سب
ال�شعراء ،و�أ�صبحت �ساحات االحتجاج
املن�ص���ة احلقيقي���ة لل�شاعر ب�ي�ن ال�شباب
املنتف����ض ،فيم���ا يتع ّر����ض ه���ذا ال�شاعر

بالوق���ت نف�س���ه �إىل و�سائ���ل القم���ع عرب
الر�صا����ص احل���ي والقناب���ل امل�سيل���ة
للدم���وع وال�صوتي���ة ،وهو م���ا يرتجمه
ق���ول ال�شاع���ر العراق���ي مظف���ر النواب،
�إن "ال�شاعر منت ٍ���م للجياع وللنا�س التي
رفعت قهرها هرم ًا".
�إن الق�صائ���د التي ُكتب���ت وال تزال ُتكتب
عن انتفا�ضة ت�شرين ال ميكن �أن يجمعها
���اب واح���د ف�ض ًال ع���ن مق���ال ،فهي من
كت ٌ
�أكرث االنتفا�ضات يف العراق التي �ألهمت
ه���ذا الع���دد الكبري م���ن ال�شع���راء لكتابة
ق�صائده���م ،م�ؤ�س�س ًة جلي���ل جديد ي�شبه
وطنه ويعي�ش همومه ،ويكون يف �صف
ال�شعب دائم ًا و�أبد ًا متخل�ص ًا من كل عقد
عن احلب
املا�ضي والتبعات الثقافية وال�سيا�سية،
عامر الطيب
مطالب ًا باحلرية والعدالة االجتماعية.
كرثت كلمات املوت على ل�ساين
***
لكنكِ تعرفني �أن العراق مكان مربك
َ
لعا�شقني
ه�ؤالء الأوالد
لذلك �أحاول �أن �أحبك �صام ًتا ومنعزل
ميثم را�ضي
وحذر ًا من �أقول لك �شيئ ًا �صغري ًا
ه�ؤالء الأوالد ماتوا جيد ًا..
عن احلب
ماتوا بكل قوتهم
فيموت واح ٌد منا.

و�سي�ستمرون هكذا ..موتى للأبد
حتى عندم���ا ت�أتي القيام���ة :لن ينه�ضوا
من قبورهم
عندما يُنفخ يف البوق..
و�ستحتار املالئك���ة بهم ويجربون معهم
كل الط���رق ليعودوا للحي���اة مرة �أخرى
ولكنهم لن يفعلوا
�سيبقى ه�ؤالء الأوالد موتى للأبد..
�إال �إذا..
عُ���زف له���م بب���وق القيام���ة :الن�شي���د
الوطني.
***

تظاهرات ت�شرين..
ح�سابات الربح والخ�سارة
�إياد العنرب
من���ذ نهاي���ة ال�صي���ف حت���ى مطل���ع الربي���ع ،يراب���ط املتظاه���رون يف بغ���داد
واملحافظ���ات الو�سط���ى واجلنوبي���ة وهم يتح���دَّون حمالت القت���ل واالعتقال
واخلط���ف والتهديد من عناوين ع���دّة :قوات �أمنية ،طرف ثال���ث ،ميلي�شيات!
وكان���ت النتيج���ة مئات م���ن ال�شه���داء والآالف م���ن اجلرحى والع�ش���رات من
املختطفني.
رغ���م ذلك قدّم ال�شباب املرابط يف �ساح���ات التظاهر �صور ًا رائعة من ال�صمود
مبواجه���ة البط����ش والعن���ف ،و�إ�ص���رار ًا على التم�س���ك باملطال���ب الداعية �إىل
حتقيق �إ�صالح نظام �سيا�س���ي الذي كان يتداعى �أمام �صفقات الف�ساد وهيمنة
طبق���ة �سيا�سية مل تق���دم للعراق �سوى الف�شل والف�س���اد واملوت املجاين وهدر
الرثوات.
ً
ً
قد �أكون متحيزا للتظاهرات يف العراق ،واعتربها قد جتاوزت كثريا تظاهرات
م���ا و�صف بالربيع العربي .لكني �أعتق���د �أن هناك جمموعة من املربرات ميكن
�أن ت�سن���د ادعائ���ي� ،أوله���ا :يف جمتم���ع تق�سم���ه الطائفي���ة ال�سيا�سي���ة ،كان���ت
جغرافي���ة التظاهرات ت�ض ّم الأغلبية ال�شيعية ،لت�ؤ�شر احتجاج ًا على �سيا�سات
نظ���ام حكم تهيمن عليه �أغلبية �سيا�سي���ة �شيعية ،وبذلك كان �شعار املتظاهرين
"نريد وطن ًا" ليكون �صرخة مترد على العناوين ال�سيا�سية التي حكمت با�سم
الطائفة ،ولكن مل ت ِنب دولة وال وطن.
�أما االدع���اء الثاين� ،أن جماهري تظاهرات الربي���ع العربي خرجت �ضد �أنظمة
�شمولي���ة ودكتاتورية ورفع���ت �شعار �إ�سقاط النظام ،وم���ن ثم خ�ضعت بع�ض
الأنظم���ة لإرادة ال�شع���ب وجوبه���ت بالبط�ش والعنف يف �أنظم���ة �أخرى ،ويف
العراق يفرت�ض �أن النظام ال�سيا�سي عنوانه دميقراطي ،لكن احلكومة والقوى
ال�سيا�سية الداعمة لها ن ّكلت باملتظاهرين قت ًال وخطف ًا وترهيب ًا وتخوين ًا.
واملفارق���ة هنا� ،أن من يحكم با�س���م الدميقراطية كان �أول من ارتد عن االلتزام
بالتعامل الدميقراطي مع التظاهرات ،يف قبال متظاهرين يطالبون بت�صحيح
م�سار النظام الدميقراطي من خالل تعديل قانون االنتخابات مبا ي�ضمن عدالة
التناف����س وامل�شارك���ة ،و�إدارة م�ستقلة ونزيهة للعملي���ة االنتخابية ،وا�ستقالة
حكومة ا�ستباحت دماء املتظاهرين ،والذهاب �إىل انتخابات مبكرة.
ري ِم���ن التغريات يف عالقة
وبج���ردة ح�س���اب ملا حققته التظاه���رات ،جند الكث َ
التعاط���ي ب�ي�ن ال�سلط���ة واملجتم���ع� ،إذ لطامل���ا كان الره���ان عل���ى �أن ت�صحي���ح
م�س���ار التح���وّل الدميقراط���ي يف الع���راق مرته���ن �إىل الأجي���ال ال�شبابية بعد
تق���ادم املمار�سة بالعملي���ة الدميقراطية ،حتى و�إن كانت ه���ذه املمار�سة تنتقد
لأنه���ا �شكلي���ات فقط .ولذل���ك جند �أن التظاه���رات � َّأ�شرت نقط���ة مهمة ت�س ّلطت
الأ�ض���واء عليه���ا� ،أال وهي �ضرورة التحوّل بالثقاف���ة ال�سيا�سية من االنفعالية
�إىل التفاعلي���ة .ولع َّل هذا التحوّل يُعد املك�س���ب الرئي�س يف تظاهرات �أكتوبر
.2019
ال���دور املتميز يف دميومة التظاهرات كان للم�شارك���ة الطالبية� ،إذ �إنها �أعادت
للذاك���رة احل�ضور الطالب���ي يف تاريخ حركات االحتج���اج يف منت�صف القرن
املا�ضي
ورغم املماطلة والت�سويف يف اال�ستجابة ملطالب املتظاهرين� ،إال �أن يف جميع
اجل���والت كان���ت �ساحات التظاه���ر هي الرابح���ة .حتى �أ�صبح���ت العالقة بني
املتظاهرين من جهة ،وحكومة عبد املهدي والقوى الداعمة لها من جهة �أخرى،
قائم���ة على �أ�سا�س �صراع الإرادات .فال�سلطة والطبقة ال�سيا�سية مل َ
تتعاط مع
التظاه���رات مبنطق الدول���ة ،ولذلك ج ّربت جميع الأ�سالي���ب القمعية وت�شويه
�ص���ورة التظاهرات واملتظاهرين الت���ي تعتقد �أنها قد ت����ؤدي �إىل �إ�ضعافها �أو
نهايتها ،لكنها مل تفكر بطرق اال�ستجابة ملطالب املتظاهرين.
وبالنتيج���ة ربح���ت التظاه���رات ـ بت�ضحي���ات �شبابه���ا ـ مك�سب ًا مت َّث���ل بتعديل
قانون االنتخابات ،وتغيري املفو�ضية العليا لالنتخابات ،وا�ستقالة احلكومة،
تعب عن ك�سر �إرادة الطبقة ال�سيا�سية
والوع���ود بانتخابات مب ّكرة .وجميعها رّ
الت���ي جتاهل���ت مطال���ب ال�ش���ارع يف ت�صحي���ح مدخ�ل�ات العملي���ة ال�سيا�سية
ل�سنوات م�ضت ،وكانت تعمل على �أن ت�شريع وتنفيذ القانون مبا يخدم بقائها
با ُ
حلكم ولي�س خدمة للم�صلحة العامة.
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يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

زه��رات ت�ش��رين يهتف��ن (�ص��وتي مفت��اح ل��كل ثورة)
اجنبت ن�صف املجتمع لرتبي ن�صفه الآخر ،هذا ما عكفنا على �سماعه منذ نعومة �أظافرنا ولكن كيف بو�سعها �أن ت�ؤدي
واع �سليم ،وهي مكبلة بقيود اجتماعية مرتبطة مبوروثات عقائدية،
دورها الريادي يف الرعاية والرتبية وبناء جيل ٍ
و�إن �صرخت روحها منتف�ضة مناجية احلياة فالبد لقيد الطغيان �أن يك�سر.
 ما�س القي�سي
يف �سابق���ة م���ن �سابق���ات ه���ذا الع�صر
م���ن تاريخ الع���راق املكب���ل بالنزاعات
ال�سيا�سي���ة والديني���ة والعرقية وبعد
م���رور عق���د ون�ص���ف عل���ى حماول���ة
�إخماد موقفه���ا و�إ�سكات �صوتها حتت
�سطوة رج���ال الدين ورجعية العادات
والتقاليد البالية ،تعود املر�أة العراقية
منذ �أوائل ثورة ت�شرين لتحل مكانتها
احلقيقي���ة الرائدة بني �أو�ساط �شعوب
العامل ،تعي���د جمد �شبع���اد ال�سومرية
وع�شت���ار البابلي���ة و�سمريامي����س
الآ�شوري���ة ،تل���ك ه���ي الرافدينية حني
تنط���ق ب�صوت احل���ق تخر����س �أفواه
اجل���ور والظ�ل�ام .م���ن قل���ب التحرير
�أجه���زت ن�س���اء الع���راق عل���ى امل�س�ي�ر
يف انتفا�ضة ن�سوي���ة حا�شدة بعنوان
(الث���ورة البنف�سجي���ة) يف ي���وم
اخلمي����س امل�ص���ادف  13م���ن �شب���اط
 2020ت���رد فيها زه���رات ت�شرين على
�أ�ص���وات الن�شاز اخلارج���ة عن مبادئ
الوع���ي الإن�س���اين ،لتق���ول بهت���اف
�ص���ارخ( ":هاية بناتك ي���ا وطن هاية،
�ضحت بدمها رفعت الراية) .
�ص���وت بن���ت الرافدين مفت���اح للثورة
العراقي���ة وبه���ذا ال�ص���دد تق���ول لين���ا
�أح���دى متظاهرات �ساح���ة التحرير”:
مت االتف���اق عل���ى ه���ذه امل�س�ي�رة
الن�سوية م���ن خالل مواق���ع التوا�صل
االجتماع���ي ،تزامن���ت بال�صدف���ة م���ع
عي���د احل���ب ولكنن���ا ارت�أين���ا ارت���داء
ال���زي ال���وردي والبنف�سج���ي لإب���راز
دور امل���ر�آة يف الث���ورة ،و�إثب���ات
وجوده���ا كم�سان���د وداعم لث���وار منذ
بادي���ة التظاه���رات وليومن���ا ه���ذا يف
كل املحافظ���ات العراقي���ة املنتف�ض���ة،
والي���وم يف التحري���ر �إقب���ال الن�س���وة
واحل�ض���ور جيد جد ًا �أكرث من املتوقع
ونحن فخورون بذلك".

وع���ن الإ�شاعات امل�سيئة التي تنال من
�صورة املواطنة العراقية امل�شاركة يف
�ساح���ات التظاهر تعقب لين���ا قائلة":
�ص���درت بع����ض الأقاوي���ل الزائفة من
قب���ل رج���ال دي���ن �أو ر�ؤ�س���اء �أح���زاب
مم���ن اثبتوا ً
ف�ش�ل�ا ذريع��� ًا يف حكمهم
للع���راق ،وعل���ى مدى �ست���ة ع�شر عام ًا
هم اليوم ي�صرحون ب����أن املر�أة عورة
و تواجده���ا مرفو�ض يف التظاهرات،
بينما يف حقيقة الأمر القتل والإجرام
و�سف���ك الدم���اء ه���و الع���ورة" ،وع���ن
فك���رة االخت�ل�اط ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن يف
�ساح���ات االحتجاج وربطه���ا بالف�سق
والفج���ور م���ن قب���ل مدع���ي ال�ش���رف
م���ن �أراد ت�شوي���ه الث���ورة ت�ضيف لينا
بقولها ":لي����س بال�شيء اجلديد الذي
يثري ا�ستغرابن���ا وحفيظتنا  ،هذا هو
املجتم���ع العراق���ي ذاته بهيئت���ه وزيّه

و�أخالق���ه و�سلوكياته ،من���ذ عقود يف
ف�ت�رة اخلم�سينيات ونح���ن نلحظ من
التاري���خ تواجد اجلن�س�ي�ن يف العمل
وال�شارع وكل م�سالك احلياة اليومية،
فق���د تخرجن���ا �سوي��� ًا م���ن اجلامع���ات
واختلطنا يف العمل املهني  ،فلم اليوم
حتديد ًا يتم الرتكيز على هذه النقطة"
منوهة اىل �أن االختالط حالة طبيعية
يف الربملان ودوائر الدولة ،وحتى يف
الزي���ارات الدينية! وتقول بخ�صو�ص
ذل���ك ":رموزه���م الديني���ة م���ن الن�ساء
له���ا الدور الفع���ال يف حت�شيد الن�سوة
ليكونوا بجوار الرجال يف ق�ضاياهم،
زين���ب ه���ي م���ن �أكمل���ت ث���ورة �أخيها
احل�سني من بعد ا�ست�شهاده" .م�شرية
اىل �ضرورة عودة من يجهل دينه اىل
ق���راءة ال�ت�راث الإ�سالم���ي وال�شيعي
بالأخ����ص! ،وال ي�ستقط���ع احل���دث

ويجند النا����س وي�سري العقول ح�سب
متطلبات امل�صلحة املواتية.
�صم���دت امل���ر�أة ي���د بي���د اىل جان���ب
�أخيه���ا الرج���ل من���ذ �أول �أي���ام الثورة
وبه���ذا ت�ست�أن���ف لينا حديثه���ا قائلة":
لق���د انتهك���وا حرمة نخب���ة العراق من
ال�شب���اب والفتيات من ذوي ال�شهادات
العليا وهذا الأمر كان �أ�شبه بال�شرارة
الت���ي �أطلق���ت الث���ورة ،والي���وم نحن
ل���ن نرتاج���ع ول���ن ن�سم���ح لأي فع���ل
م�ش�ي�ن من �أي جه���ة �أن يفرقنا ويخمد
حراكن���ا" ،ت�ش�ي�ر بذل���ك اىل بع����ض
الت�صرف���ات احلمق���اء من خ�ل�ال جلب
فتي���ات ترتدي زي مع�ي�ن غري �أخالقي
اىل ال�ساح���ات بدع���وى ت�شويه �سمعة
الثائ���رة العراقي���ة ،م�ؤك���دة عل���ى �أن
ال�ش���رف موق���ف ولي����س رداء بقولها"
املر�أة يف هذا القرن مهند�سة وطبيبة،

خمرتعة وعاملة وتقود �شعوب ب�أكملها،
فلنكتفي ع���ن �إثارة �سخرية النا�س يف
البل���دان الأخ���رى ،ثورتن���ا �أ�صبح���ت
ملهم���ة ت�ستقطب ال���ر�أي العام وحتث
�شعوب الع���امل للنهو����ض والتغيري".
ف�إن م���ا يوح���د �صف���وف الثائرين هو
حبهم لوطنه���م ولن ي�ستطي���ع �أيا كان
تفريقهم.
بينم���ا تق���ول الثائ���رة ليلي���ان (طبيبة
بيطري���ة)� ":شارك���ت يف تظاه���رات
ثورة ت�شرين بي���وم � 26أكتوبر ولهذا
اليوم ولن مينعني عنها �سوى املوت"
وعن امل�س�ي�رة الن�سوية تعقب قائلة":
هذا الي���وم مميز ج���د�أ و�أن���ا �أعده من
�أ�سع���د �أي���ام حيات���ي ،لأين �شارك���ت
به���ذا احل�شد الن�سائي امل�شرف ودوره
يف رد اعتب���ار الأنث���ى العراقي���ة مل���ا
تعر�ضت له من �إهانات ،ب�سبب الأفكار

 علي وجيه

القبلية والرجعي���ة التي انتهى زمنها،
ل���وال امل���ر�آة النته���ت الث���ورة� ،إذ تع���د
العم���ود الفقري ال���ذي ترتكز عليه يف
�صمودها".
يف ح�ي�ن ت�ؤكد علية جا�سم على مطلب
الن�س���اء ال���ذي ال يختلف ع���ن الرجال
بقولها ":احلرية من الأحزاب الفا�سدة
اجلاثم���ة ف���وق �صدورنا ه���ي غايتنا،
و�إن تواجدن���ا كن�س���اء يف ال�ساح���ات
مه���م وق���د بذلن���ا كل م���ا ن�ستطي���ع يف
�سبيل دعم الثورة ،ولن نرتاجع".
م���ن جه���ة �أخ���رى ت�ش���دّد نغ���م يو�سف
عل���ى االعتزاز به���ذا امل�س�ي�ر الن�سوي
قائلة ":فخر �أن �أكون اليوم متواجدة
يف حفل ثوري �أنثوي ،لأول مرة �أجد
املر�أة العراقي���ة ت�صرخ وتندّد" ،وعما
ي�ش���اع بح���ق الأنثى املنتف�ض���ة ،با�سم
الدي���ن تق���ول ":ال يجوز خل���ط الدين
بال�سيا�س���ة ،عليه���م ف�ص���ل الأمور عن
بع�ضها ،من�صبه���م ال�سيا�سي ال يخول
له���م التدخل يف �ش����ؤون النا�س �سواء
دينية �أو غريها".
وتق���ول زه���راء“ :الدع���م املعن���وي
وامل���ادي للث���ورة م�ستم���ر م���ن قبلن���ا،
ول���ن ن�ت�رك �شبابن���ا مبفرده���م يف
ال�ساح���ات" .كم���ا ت���رد هاج���ر يو�سف
على من يطع���ن بهن بقولها�“ :شاركت
امل���ر�أة العراقي���ة كم�سعف���ة ومنظف���ة
ومعدة للطعام و�ساعدت �أخيها الرجل
بكل ما ت�ستطيع ،وبالن�سبة ملن يحاول
�إهانته���ا �أق���ول ل���ه� ،إنها �أك�ث�ر رجولة
من���ك!"� .أر����ض الرافدين ل���ن مت�ضي
ُقدم��� ًا بفراته���ا دون دجل���ة ،ولوح���ة
الع���راق ل���ن تكتم���ل بنوار�سه���ا دون
النخي���ل البا�س���ق ال�شام���خ الذي ميثل
ن�س���وة الوطن ،فم���ا �أن نك���ون جميع ًا
�أو ال نكون ،وعلى من ت�سول نف�سه �أن
يتذكر قب���ل حماولة تفكي���ك ف�سيف�ساء
املجتم���ع العراقي بجن�سيه� ،أن الأنثى
�إن�سان قبل �أي �شيء.

الربد ُيلهب حما�س املعت�صمني ب�أهازيج وهتافات ثورية
 ذي قار  /ح�سني العامل
كثري ًا ما راهنت �أحزاب ال�سلطة على املتغريات
اجلوي����ة يف احلد من ن�ش����اط املتظاهرين خالل
مو�س����م ال�شت����اء  ،غ��ي�ر �أن املتظاهري����ن كان����وا
�أك��ث�ر قدرة على الإ�ص����رار والثبات يف �ساحات
وميادي����ن التظاهرات رغم �شدة برودة الأجواء
خ��ل�ال ف�ص����ل ال�شتاء احل����ايل حي����ث انخف�ضت
درج����ت احل����رارة اىل م����ا دون ال�صف����ر املئ����وي
وت�ساقط����ت الثل����وج يف الكث��ي�ر م����ن �ساح����ات
التظاه����ر بامل����دن املنتف�ض����ة  ،وذل����ك يف موج����ة
�صقيع مل ت�شهدها البالد منذ نحو  100عام.
ولتخفي����ف �أثر ال��ب�رد ورفع ال����روح احلما�سية
يف �ساح����ات التظاه����رات جل�����أ املتظاهرون اىل
ترديد الكثري م����ن الأهازيج والأنا�شيد الثورية
امل�صحوب����ة بح����ركات �إيقاعي����ة ملقاوم����ة ال��ب�رد
القار�ص وبث الدفء يف �أج�سادهم.
فقد هزج متظاهرو �ساحة التحرير حتت ن�صب
احلري����ة ي����وم الثالث����اء � 11شب����اط  2020وهم
يلتحف����ون �سم����اء العا�صم����ة بغ����داد التي جتود
بالربد والثلوج :
كـالوا عنكم بردانني  ،ال ما نربد
كـالوا عنكم تعبانني  ،ال ما نتعب
كـالوا �أ�سبوع �أ�سبوعني  ،ال ما نربد
�سمعهم بعايل ال�صوت  ،ال ما نربد

َ�س ِمع بايـك خبز الفقره  ،ال ما نربد
ميوت ال�شعب ال ميموت  ،ال ما نربد
ال ما نربد ،ال ما نربد ،ال ما نربد
وكذلك رددوا وه����م يلتحفون البطانيات التقاء
الثلوج التي غطت �ساح����ة التحرير( بالبطانية
اليوم �إنطلع الفا�سد ) .
فيما ه����زج متظاه����رو بابل يوم الثالث����اء ( 11
�شب����اط  ) 2020وه����م ع����راة ال�ص����دور يف حت ٍد
غ��ي�ر منطقي لل��ب�رد ( احنه املا ردن����ه القنا�ص ،

�شلون الربد يردنه)
يف ح��ي�ن عل����ق متظاه����ر جنف����ي الفت����ة عل����ى
ط����ول ج�سده كت����ب فيه����ا ( برد الل����ه وال جحيم
الأح����زاب) وذلك للتعبري ع����ن ر�ضا املتظاهرين
ب�أم����ر الله و�إرادته  ،ورف�ضهم ل�سطوة الأحزاب
و�سيا�ستها اجلائرة.
وبدوره����م ه����زج املتظاه����رون يف �ساح����ة
احلبوب����ي بالنا�صرية ليلة الثالثاء ( � 11شباط
 ) 2020التي قاربت فيها درجة احلرارة ال�صفر

املئوي:
يا برد  ،يا برد
ما تهمنه العا�صفة  ،يا برد  ،يا برد
ما نرد  ،ما نرد  ،ال �شغب وال برد
يا برد  ،يا برد  ،ما تهمنه العا�صفة
وذل����ك لت�أكي����د موا�صلته����م التظاهر رغ����م كل ما
واجهوه ويواجهونه من م�صاعب وحتديات.
فيم����ا هت����ف متظاه����رو ال�شط����رة ي����وم الثالثاء
( � 11شب����اط  ، ) 2020يف د�ست����ة حت����دي لظلم
ال�سلطة:
ما �أثر علينه الربد ما دام حار الدم
�أحرار ما بعنه الق�ضية وباخليم نلتم
والـكـالوا اميلون خليهم اي�سمعون
ثورتنه ابد ما تنتهي و�شي�صري ما نهتم
والثار الزم ينوخذ من الطغوا كلهم
ثارين واحد للوطن وال�ضحوا ابدمهم
كلمن اكل حـكـنه ما راح يته ّنه
�سلمية ب�س ذاك الكتل كـلوله ما ي�سلم
كم����ا ردد متظاه����رو النا�صري����ة يف تل����ك الليل����ة
الباردة :
(ال ما نربد ال ما نربد  ،ما تهمنه العا�صفة(.
كم����ا �أله����ب معت�صم����و احلبوب����ي ليله����م البارد
ب�أنا�شيد حما�سية من بينها:
والله ما ن�سكت بعد
للر�صا�ص حميدين  ،والله ما ن�سكت بعد

الحب وما �إليه
عن ّ

ما نربد وما نفرتك  ،والله ما ن�سكت بعد
عدنه العراق �أول ع�شـك  ،والله ما ن�سكت بعد
ابقه عراقي لالبد  ،والله ما ن�سكت بعد
فرحان من طاح الثلج  ،والله ما ن�سكت بعد
ما تطفي نار املحرتك  ،والله ما ن�سكت بعد
ال ارجع وال انحرف  ،والله ما ن�سكت بعد
ابقه عراقي لالبد  ،والله ما ن�سكت بعد
بردان ب�س �شنهي الربد  ، ،والله ما ن�سكت بعد
ب�س تربد الثورة ن�شد  ،والله ما ن�سكت بعد
روح ا�سال وكرث الن�شد  ،والله ما ن�سكت بعد
اطلع عراقي لالبد  ،والله ما ن�سكت بعد
من ت�شتعل نار احلرب  ،والله ما ن�سكت بعد
خليني اموتن وان�ضرب  ،والله ما ن�سكت بعد
الوطن يبقه بالـقـلب  ،والله ما ن�سكت بعد
ابقه عراقي للأبد  ،والله ما ن�سكت بعد
دخان �شبعتونه  ،والله ما ن�سكت بعد
وهواي بـجـيتونه  ،والله ما ن�سكت بعد
للوطن فدوه �إعيونه  ،والله ما ن�سكت بعد
يبقى عراقي لالبد ،والله ما ن�سكت بعد
�شهرين نامي باخليم  ،والله ما ن�سكت بعد
ومنوم ب�صفي العلم  ،والله ما ن�سكت بعد
�شابع قهر �شابع �أمل  ،والله ما ن�سكت بعد
فرحان من طاح الثلج  ،والله ما ن�سكت بعد
ما تطفي نار املحرتك  ،والله ما ن�سكت بعد
يبقى عراقي لالبد ،والله ما ن�سكت بعد

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

���ب �شب���اط �أكث���ر حتى ممّ���ا تحبّ���ه القط���ط ،لأن هذا
�أح ّ
ال�شه���ر الذي يمقته ال�شيوعيون لأ ّنه �ض ّم انقالب ًا �أ�سود،
دب �أحم���ر ّ
يه�شم
ويكره���ه الإ�سالمي���ون نظر ًا لوج���ود ّ
العقي���دة ،من وجهة نظره���م� ،أح ّبه لأ�سب���اب عدّة ،منها
عي���د مي�ل�ادي ،و�أ ّيام �أخ���رى ته ّمني ،عل���ى ر�أ�سها (عيد
الحب)� ،أو "الفاالنتاين".
ولأنن���ا �أمّ���ة ن���كاح ،وحت���ى العاطف���ة التي كان���ت لدينا
ونعبّ���ر عنه���ا بالق�صائ���د والأغان���ي ف���ي تراثن���ا ،كانت
طريق ًة لت�سهيل الو�ص���ول �إلى ال�سرير ،فيما ّ
ظل الحب،
تلك الطاقة الال نفع ّية ،يتيم ًا وعلى َج َنب طوال �سنوات
الخيم المغلق���ة ،والغرف والم�س���دودة بالخوف ،غرف
الـ 15دقيقة ،دون حتى كلمة "حبيبتي".
يب���دو جيلن���ا محظوظ��� ًا ،بالتع��� ّرف عل���ى �آالف الطرق
الحبّ ،
وطل العالم علين���ا بعد زوال جدار
للتعبير ع���ن
ّ
ا�سم���ه "�ص���دّام ح�سي���ن" ،وبد�أن���ا نعرف طرق��� ًا جديدة
تذهب
لنق���ول "�أحبّ���كِ " و"�أح ّب َك" ،ب���د ًال ع���ن الأم التي
ُ
خاطب��� ًة� ،أو ال�ش���اب الواق���ف ف���ي الزق���اق ،تح���ت الح ّر
والبرد ،ليظفر بنظرةٍ  ،وربع ابت�سامة ،مع خوف عمالق
م���ن �شقيق الجميلة ،التي ال �سبيل �إليها �إ ّال ب�إر�سال الأم
الت���ي "تفع�صه���ا" بحث ًا عن ق���وة العظم ،ورقّ���ة اللحم،
وان�سدال ال�شعر.
الحب
���ب مح���رك ًا عراقي��� ًا لل�ش����أن الع���ام،
ّ
ل���م يك���ن الح ّ
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د�أب عل���ى ت�سمي���ة الزوج���ة بـ"البي���ت" ،والحبيب���ة
تداخل ب�شكلٍ كبيرّ ،
َ
ولعل احتجاج
بـ"�صاحبت���ي" ،لكنه
ت�شري���ن كان م�ؤ�ش���ر ًا وا�ضح ًا ،على وج���ود جيلٍ ف�ضالً
ُ
يخاف،
ع���ن �أنه ال يخاف م���ن الر�صا�ص الحي ،فه���و ال
ٌ
تزوج
ن�سا ًء ورجا ًال ،من القول �إن���ه
"عا�شق" ،فث ّمة َمن ّ
عل���ى �سري���ع مح ّمد القا�س���م ،و َمن عقد قران���ه في خيمة
بحب
"�أبن���اء ثنوة" ،و َمن ُيعلن ارتباطه ب�شكلٍ علني ّ
في في�سبوك.
ال منا����ص م���ن الكت���م عل���ى �أنفا����س ال�شباب ،حت���ى �إن
كان "الفاالنتاي���ن" عي���د ًا غربي ًا� ،أو م�سيحي��� ًا ،فالتراث
���وم واحد
الإ�سالم���ي لي����س لدي���ه مع���اد ٌل
ّ
مو�ضوعي لي ٍ
ال يحتف���ي بالم���وت ،والقت���لّ ،
وكل "االك�س�س���وارات"
عربي للحب ،حتى
الالهوتي���ة الأخرى ،لي�س لدينا عي ٌد
ّ
�إن كان وهمي��� ًا ،حت���ى �إن كان له عالق���ة برمزين دينيين
مقدّ�سي���ن ،وحي���ن ال تتوف���ر لدي���ك منا�سبة كه���ذه ،فمن
الطبيعي انتظار �أيّ فر�صة للفرح!
ّ
قريب ل���ي يدر�س العلوم
ن�صحن���ي م ّر ًة ،ف���ي المراهقةٌ ،
الإ�سالمي���ة ،حي���ن ر�آن���ي �أ�سق ُ
���ط ف���ي نهر الح���ب الذي
ْ
"حب الن�س���اء تفاهة ،تخ ّيلها
�سيجرفني ط���وال حياتي ّ
ف���ي دورة المي���اه و�ست���زول م���ن قلب���ك" ،كن���تُ حينه���ا
م�أخ���وذ ًا ب�ألب���وم �إلي�سا "ت�ص���دق بمي���ن؟" ،و�أكا ُد �أكون
بخفّ���ة ري�ش���ة ،و�س�ألتُ نف�سي �س�ؤا ًال �آن���ذاك :لماذا يريد
�أن تزول من قلبي؟ ولم���اذا المو�ضوع تافه؟ ،فاكت�شفتُ
�أن المنظومة الت���ي ينتمي لها هذا القريب ،هي �ض ّد ّ
كل
م���ا يت�ص��� ُل بالم�س ّرة ،ح�ل�ا ًال �أو حرام ًا ،وله���ذا �شاهدوا
ه�ستيريا الإ�سالميين من ر�ؤية �أيّ عا�شقين في ال�شارع،
يدي بع�ضهما.
حتى �إن لم يكونا يم�سكان ْ
ل���م يختبر ه�ؤالء اللذائذ مثلنا ،ل��� ّذة الأغنية الم�شتركة،
واال�شتي���اق ،واالختناق���ة المكبوت���ة عل���ى الو�س���ادة،
ارتجاف���ة الركبتي���ن حين ر�ؤي���ة َمن نح���ب ،معرفته من
�صوت زفي���ره قبل �أن يق���ول "�ألو" ،الأ�صاب���ع القطن ّية
الت���ي تجمعك وتحتوي���ك ،رغم �أنك �أط���ول و�أ�ضخم ،لم
يع���رف ه�ؤالء هذه اللذة التي ت�أت���ي م�صحوب ًة بالتعب،
�أن يك���ون هن���اك �شخ����ص يتمّ���م العال���م ،ويم�ل��أ ثلمت���ه
مرعب
الوا�سع���ة ،ولهذا مظه���ر عا�شق ْين بالن�سب���ة لهم،
ٌ
�أكثر من م�شهد ج ّثة!
م���اذا يفعل �أحده���م �إن �أحب؟ �سلوكه �سل���وك بالونة في
غرفة دبابي�سّ ،
فكل �شيء "حرام" و"عيب" و" ُيلهي عن
يعو�ض واحدهم ه���ذا الكبت بالأزقة
ذك���ر الله" ،وله���ذا ّ
ُ
يكت�شف
الخلفية لل�شرع ،من "المتعة" و"الم�سيار" ،ثم
�أنّ���ه ُمك ّبل ب�صورته النمط ّية الت���ي �صنعها ب�ش�أن نف�سه،
فال ينجح بالتق ّرب من امر�أة.
حدّثتن���ي ذات م ّرة �صديقة ،عن "ر�أ�س" �إ�سالمي �أحبها،
���ب قطع��� َة �أر�ض با�سمه���ا ،قال���تْ وهي تر�س��� ُل نظر ًة
كت َ
�ساهم���ة للفراغ :كنتُ �س�أكتفي ب�أغني���ة ،ووردة ،لكنه ال
يفهم هذه الأ�شياء.

