�أح���م���د ور�����ش����ا� ..أح���ل��ام م�����ش�ترك��ة ب���ع���راق ح���ر وم�����س��ت��ق��ب��ل �أف�����ض��ل 2

موقع �إخباري� :شباب عراقي ُ
حر يرهن �آماله باحتجاجات داعية للتغيير 2

ت
وزع مجانا ً

هتاف��ات و�أهازي��ج ن�س��اء التظاه��رات ف��ي م�سي��رة (بنات��ك ي��ا وط��ن) 3

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

للإعالم والثقافة والفنون

جريدة يومية توثق انتفا�ضة العراقيين ت�صدر عن م�ؤ�س�سة

http://www.alihtijaj.com  Email: info@alihtijaj.com 

العدد( )104ال�سنة االوىل  -االحد (� )16شباط 2020

متظاهرو املحافظات يح�شدون دعم ًا ل�ساحة التحرير

ال�سلطة تفر�ض ح�صار ًا ..و"�سكاكني" وم�سد�سات كامتة لل�صوت تطارد املتظاهرين

 متابعة االحتجاج

من ��ذ �أي ��ام ،تتعر� ��ض �س ��احة التحرير مع
حلول الظالم ،لأح ��داث عنف من خارجها
وداخلها ،تتمثل بج ��والت لقوات مكافحة
ال�ش ��غب ،وعملي ��ات طع ��ن ملتظاهري ��ن
ونا�شط�ي�ن ومداهم ��ات خلي ��م اعت�ص ��ام
حمددة ،على يد ميلي�شيات.
�آخ ��ر تل ��ك الأح ��داث وق ��ع م�س ��اء ام� ��س
االول اجلمع ��ة � 14شب ��اط  ،حي ��ث ق ��ال
�شه ��ود عي ��ان� ،إن "حاالت طع ��ن وهجوم
با�ستخ ��دام الع�ص ��ي طال ��ت ع ��ددًا م ��ن
النا�شط�ي�ن واملتظاهري ��ن املتواجدين يف
ع ��دد م ��ن اخلي ��م يف �ساح ��ة التحرير ،من
بينه ��ا مف ��رزة �أبن ��اء ال ��دكالوي ،وخيم ��ة
�أبط ��ال �أكتوب ��ر ،التي تعر�ض ��ت يف وقت
�سابق لهجوم مماثل".
وبين ��وا� ،أن "الهج ��وم �أ�سف ��ر ع ��ن �إ�صابة
نا�شط�ي�ن اثنني بج ��روح ،بع ��د تعر�ضهما
لطعن ��ات بال�سكاك�ي�ن" ،كم ��ا �أ�ش ��اروا �إىل
"مقتل متظاهر عرب �سالح كامت لل�صوت،
بحادث منف�صل قرب كراج التحرير".
واته ��م نا�شط ��ون ع�ب�ر �صفاحته ��م يف
في�سب ��وك ،جماع ��ات م�سلح ��ة وع�صابات
بالوقوف وراء تلك الهجمات ،دون حتديد
هويته ��ا ،فيما �أملح �آخ ��رون �إىل م�س�ؤولية
بع�ض الذي ��ن يدعون االنتم ��اء �إىل التيار
ال�صدري عن تل ��ك الأحداث� ،ضمن "حملة
انتقام م�ستمرة".
و�سبقت تلك الأحداث ،ا�ستعرا�ض ملجاميع
من �أن�ص ��ار ال�ص ��در يف �ساح ��ة التحرير،
رددوا خالله هتاف ��ات تتوعد بـ"قتل من ال
يعجب زعيم التيار مقتدى ال�صدر" ،وهو
ما �أع ��اد �إىل الأذهان �أيام العنف الطائفي،
حي ��ث كان ��ت تل ��ك ال�شع ��ارات ت�ص ��در عن
جماميع "جي�ش املهدي".
ومن جهة �أخرى ،تتعر�ض �ساحة التحرير
بالتزام ��ن م ��ع هذه احل ��وادث يف داخلها،
جل ��والت عن ��ف م�ستم ��رة من قب ��ل قوات

مكافح ��ة ال�شغ ��ب م ��ن �ساح ��ة اخل�ل�اين،
به ��دف ح�ص ��ر االحتجاج ��ات يف �ساح ��ة
التحري ��ر ،وف ��ق �أوام ��ر القي ��ادة العام ��ة
للقوات امل�سلحة.
وت�ستخ ��دم تل ��ك الق ��وات غال ًب ��ا ،قناب ��ل
الغ ��از امل�سيل للدموع والبن ��ادق الهوائية
(ال�صج ��م) ،م ��ا ي�سف ��ر ع ��ن �إ�صاب ��ات بني
املتظاهرين.
و�أكد امل�سع ��ف املرابط يف �ساحة التحرير
خلدون ال�صعب يف تدوينة له" ،ا�ستمرار
الإ�صاب ��ات ق ��رب نف ��ق التحري ��ر و�أغلبها

م ��ن بن ��ادق �صي ��د" ،فيم ��ا دع ��ا نا�شطون
�أبناء العا�صم ��ة �إىل م�ساندتهم و�إغاثتهم،
م�ؤكدي ��ن �أن "�أح ��زاب ال�سلط ��ة ت�ستع ��د
للبط�ش بهم".
قال ��ت م�ص ��ادر حقوقي ��ة ونا�شط ��ون
عراقيون يف بغداد �إن متظاهر ًا قتل داخل
�ساح ��ة التحري ��ر بوا�سط ��ة م�سد�س مزود
بكامت لل�صوت عل ��ى يد جمموعة اقتحمت
ال�ساحة م�س ��اء يوم اجلمعة ،بالتزامن مع
اعتداء طاول معت�صمني بوا�سطة �سكاكني
�أ�سفر عن طعن عدد منهم ،فيما مت ت�سجيل

ح ��االت اختن ��اق� ،إثر �إطالق ق ��وات الأمن
قنابل الغاز.
ووفق ��ا للنا�شط املدين ،عدن ��ان العامري،
ف� ��إن "جمموع ��ة م�سلح ��ة هاجم ��ت خيمة
للمتظاهري ��ن داخ ��ل �ساح ��ة التحري ��ر
ب�سكاك�ي�ن و�آالت جارح ��ة ،وطعن ��ت عددا
منهم ،بينما قتل �أح ��د املتظاهرين ب�سالح
كامت لل�ص ��وت" ،مبين ��ا �أن "عنا�ص ��ر
الأم ��ن م ��ن جهته ��م كثف ��وا �إط�ل�اق الن ��ار
ق ��رب ال�ساح ��ة ،ما �أ�سف ��ر ع ��ن �إ�صابة 10
متظاهرين بحاالت اختناق".

و�أك ��د �أن "عملي ��ات الك ��ر والف ��ر م ��ا زالت
م�ستم ��رة ب�ي�ن الطرف�ي�ن ،فيم ��ا مت نق ��ل
اجلرح ��ى وامل�صاب�ي�ن �إىل م�ست�شف ��ى
الكندي".
م ��ن جهته ،ق ��ال النا�شط فرا� ��س ال�سراي،
يف تغري ��دة ل ��ه" ،الآن �ساح ��ة التحري ��ر
تعي�ش �أ�صعب لياليها ل�سببني ،الأول تقدم
مكافح ��ة ال�شغ ��ب يف �ش ��ارع اخليام جتاه
التحرير ،الث ��اين حماولة ال�سيطرة عليها
بالقوة من قبل امللي�شيات".

يف الوق ��ت ذات ��ه� ،شه ��دت املحافظ ��ات
اجلنوبي ��ة تظاهرات حا�ش ��دة على الرغم
م ��ن الإج ��راءات الأمني ��ة امل�ش ��ددة الت ��ي
اتخذت قرب �ساحات التظاهر.
وتوج ��ه الآالف من �أبن ��اء بلدات حمافظة
ذي ق ��ار مب�سريات احتجاجية نحو �ساحة
احلبوبي و�س ��ط مدينة النا�صرية ،وحمل
املحتجون الفتات و�شعارات ترف�ض قرار
تكليف حممد ع�ل�اوي بت�شكيل احلكومة،
م�ؤكدي ��ن ا�ستم ��رار التظاه ��ر ال�شعب ��ي
حت ��ى احل�صول على احلق ��وق ،كما �شارك

حمام ��ون يف تظاه ��رات حمافظ ��ة ذي
ق ��ار ،منتقدي ��ن �ضع ��ف دور الأمن بتوفري
احلماي ��ة له ��م ،ومعلن�ي�ن ت�ضامنه ��م م ��ع
املطالب ال�شعبية.
ويف النجف وو�سط انت�شار �أمني مكثف،
خ ��رج املئ ��ات بتظاه ��رة حا�ش ��دة و�س ��ط
املدين ��ة ،وج ��اب املتظاه ��رون ع ��ددا م ��ن
�ش ��وارع املدين ��ة ،مرددين �شع ��ارات تندّد
ب�أحزاب ال�سلطة ،ووقع املتظاهرون وثيقة
عه ��د ن�صت عل ��ى ا�ستم ��رار االحتجاجات
حتى حتقيق املطالب.
ويف الب�ص ��رة ،جتم ��ع املئ ��ات يف �ساح ��ة
عب ��د الك ��رمي قا�س ��م ،يف مرك ��ز املدين ��ة،
وخرج ��وا بتظاه ��رات حا�ش ��دة وم�سرية
جابت ال�ش ��وارع باجتاه �ساح ��ة البحرية
و�سط املدين ��ة ،وردد املتظاهرون هتافات
و�شع ��ارات ترف� ��ض الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة،
وتدعو لتنفيذ مطالب املتظاهرين.
ويف الديواني ��ة ان�ض ��م ع�ش ��رات م ��ن
�أع�ض ��اء نقاب ��ة املعلم�ي�ن يف املحافظة �إىل
التظاهرات ال�شعبي ��ة ،وخرجوا مب�سرية
احتجاجي ��ة ت�ؤ ّي ��د مطال ��ب املتظاهري ��ن
وتدعو �إىل تنفيذها.
كذل ��ك �شه ��دت مدين ��ة الك ��وت تظاه ��رات
حا�ش ��دة ،ان�ض ��م �إليه ��ا �شي ��وخ ووجه ��اء
الع�شائر يف املحافظ ��ة ،م�ؤكدين ا�ستمرار
دعمه ��م للتظاه ��رات ال�سلمي ��ة ،و�ضرورة
تنفيذ مطالبها امل�شروعة.
ومل تختل ��ف احل ��ال يف حمافظ ��ات باب ��ل
وكرب�ل�اء واملثنى ومي�س ��ان ،التي �شهدت
تظاهرات وا�سعة ،دعت �إىل تنفيذ مطالب
ال�شعب.
باملقاب ��ل ،قال ��ت قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد
�إن عنا�صره ��ا يتعر�ض ��ون �إىل هجم ��ات
بالقناب ��ل ال�صوتي ��ة وبن ��ادق ال�صيد ،من
جه ��ة املتظاهرين ،ون�شرت �ص ��و ًرا تظهر
�إ�صاب ��ة ع ��دد من اجلن ��ود ،فيما �أك ��دت �أن
تلك الهجم ��ات ت�ستوجب "ردًا عني ًفا لكنها
تلتزم ب�ضبط النف�س".

باتت �صورة وجود املر�أة م�ألوفة يف التظاهرات

امل��ر�أة يف �ساح��ات االحتج��اج تك�س��ر حواج��ز اخل��وف وجتاب��ه العن��ف
 غفران يون�س

�صورة وجود املر�أة من خمتلف
الأعمار واخللفيات االجتماعية
باتت م�ألوفة يف �ساحة التحرير،
والعديد من �ساحات االحتجاج
يف املحافظات ،فاعتاد املحتجون
على ر�ؤية �أم �سلوان وهي تغ�سل
مالب�س املتظاهرين ،و�أم يو�سف
التي تفتخر بكونها اكت�شفت و�صفة
ورثتها عن جدتها للتخفيف
من �آثار االختناق الذي ت�سببه
الغازات امل�سيلة للدموع ،وهي
بخلط اخلمرية مع املاء وتقدميها
�إىل ال�شباب للتخفيف من �آثار
القنابل التي ُترمى عليهم .و ُتعد يف
اليوم الواحد �ألف قنينة من تلك
الو�صفة مب�ساعدة زوجها.

ق�ص� ��ص كث�ي�رة ت�سرده ��ا لن ��ا امل�ش � ِ�اركات يف
تظاه ��رات �أكتوبر ،عن تهديدات مبا�شرة تعر�ضن
له ��ا داخل �ساح ��ة التحرير وخارجه ��ا� ،إال �أنهن مل
يتوقف ��ن عن دعم التظاه ��رات واحل�ضور امل�ستمر
يف ال�ساح ��ات .وتتح ��دث �سهيل ��ة عب ��د احل�س�ي�ن
ع ��ن "روتينها" اليومي يف �ساح ��ة التحرير ،فهي
ت�سع ��ف اجلرح ��ى وت�شارك يف �إع ��داد الطعام يف

�ساحة التحرير ونقله بوا�سطة "التوك توك" �إىل
املتظاهرين املوجودين يف منطقة ال�سنك .وتقول
�سهيل ��ة �إن ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب �أ�صابته ��ا يف
منطقة الكت ��ف� ،إذ ا�ستهدفتها بقنبلة دخانية �أثناء
تقدميه ��ا الطع ��ام يف ال�سنك .وت�ضي ��ف �سهيلة �أن
"قوات مكافحة ال�شغب ت�ستهدف املر�أة التي تقدم
اخلدم ��ات ب�شكل مبا�شر لأنه ��ا (�أي قوات مكافحة

ال�شغ ��ب) ت ��درك �أن �أح ��د �أ�سب ��اب ا�ستم ��رار هذه
التظاهرات هو وج ��ود املر�أة يف ال�ساحة .وت�ؤكد
�أنه ��ا �ستكم ��ل طريقه ��ا على الرغ ��م م ��ن �إ�صابتها،
مو�ضح ��ة �أن "وجود امل ��ر�أة �سيعزز من معنويات
ال�شب ��اب لأن ��ه �سيجد �أمه واخته وه ��ذا ما يُ�شعره
بالأمان".
�أم ��ا ندى علي التي ت�ش ��ارك يف حراك �أكتوبر منذ

بداياته فتقول �إنه ��ا تركت اخلطوط الأمامية ملدة
يوم�ي�ن ب�سبب تهديدات باخلطف تعر�ضت لها من
قبل جه ��ات جمهولة� ،إال �أنها ع ��ادت �إىل ال�ساحة.
وتقول "ال يهمني ما �أ�سمع من تهديدات وال �أبايل
لكل هذه املخاوف ،ما يهمني وجودي هنا وتقدمي
الدعم له�ؤالء الثوار".
وترى انت�صار الفتالوي �أن "احلكومات املتعاقبة

مل تق ��دم �إىل الع ��راق �س ��وى الوع ��ود الزائفة ،فال
ميكنن ��ا �أن نقف �أمام �أكاذيبهم من دون الدفاع عن
حقوقن ��ا" .وتقول الفت�ل�اوي الت ��ي تعر�ضت �إىل
�إ�صاب ��ة يف قدمها يف بداية التظاهرات وتعر�ضت
لالعتق ��ال ملدة خم�سة �أيام� ،إن "هذه ال�ساحة متثل
الوط ��ن بالن�سب ��ة يل ،وال بُد م ��ن الوقوف مع هذا
اجلي ��ل ال ��ذي �ضح ��ى بنف�سه م ��ن �أج ��ل ا�سرتداد
احلقوق".
�أما بلقي�س ن�صر فتو�ضح �أن التهديدات مل متنعها
م ��ن اال�ستم ��رار بدعم الث ��ورة .وتق ��ول "واجهنا
امل ��وت م ��ن �أج ��ل ق�ضيتن ��ا ،وكن ��ا متوقع�ي�ن منذ
الي ��وم الأول للث ��ورة �أنن ��ا �سنم ّر ب ��كل هذه املحن
والتهديدات كوننا نواجه �سلطة فا�سدة".
وي�صع ��ب العث ��ور عل ��ى �إح�ص ��اءات دقيق ��ة حول
�أعداد القتلى من الن�ساء واملختطفات واملعتقالت،
�إذ �أو�ضح ��ت النا�شط ��ة املدنية ج�ب�رة الطائي يف
ندوة �أقيم ��ت يف منرب �ساحة التحري ��ر� ،أن �أعداد
ال�ضحاي ��ا م ��ن الن�ساء بلغت  6قتي�ل�ات ،مو�ضح ًة
�أن هن ��اك خمطوفات مل ُيع ��رف م�صريهن �إىل حد
الآن .وتابعت الطائ ��ي �أن وزارة ال�صحة ال تن�شر
الإح�ص ��اءات ال�صحيح ��ة ب ��ل حت ��اول التالع ��ب
ب�أ�سب ��اب الوف ��اة ك ��ي تخف ��ي الأع ��داد احلقيقي ��ة
للقتلى.
ترف�ض ن�س ��اء كثريات يف �ساح ��ة التحرير ح�صر
دوره ��ن �إعالمي ًا يف �إعداد الطب ��خ والتنظيف يف
�ساح ��ات االعت�ص ��ام ،فهن ي�ؤكدن �أن ه ��ذه الثورة
هي ثورة جمتمعية �أي�ض ًا تعدت املطالب ال�سيا�سية
يف اجتاه تغيري نظرة املجتمع �إىل املر�أة.
وتو�ض ��ح راني ��ا عل ��ي �أن "ح ��راك �أكتوب ��ر �ساهم
بالفعل يف خل ��ق امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني ،فاملر�أة
الآن متث ��ل �ص ��ورة الق ��وة ،فه ��ي ك�س ��رت القيود
االجتماعي ��ة و�ساهم ��ت يف حتقيق نقل ��ة حقيقية

للمجتم ��ع" .وتلف ��ت عل ��ي �إىل �أن املتظاه ��رات مل
يهدم ��ن "تقالي ��د �صحيح ��ة ب ��ل �ساهم ��ن يف بناء
مفاهيم جديدة �صحيحة".
من ناحية �أخرى ،تقول ديانا فرج �إنها ت�ساهم مع
والدته ��ا ب�شكل م�ستم ��ر يف دعم الثورة ،وتو�ضح
�أن و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي و ّف ��رت فر�صة
للتع ��رف �إىل حاج ��ات ال�ساح ��ة من م ��واد الطبخ
والتنظي ��ف ،وهي ت�شارك ب ��كل �أ�شكال الدعم هذه
عندم ��ا يت ��م الإعالن عنه ��ا عرب و�سائ ��ل التوا�صل
االجتماعي.
�أم ��ا املمر�ض ��ة بن�ي�ن ها�ش ��م ،فف�ض�ل ً�ا ع ��ن كونه ��ا
م�سعف ��ة يف �إح ��دى املف ��ارز الطبية ،تق ��وم �أي�ض ًا
بجمع التربعات من الأه ��ايل لتوفري مواد الطبخ
ال�ضروري ��ة لتقدميه ��ا �إىل املتظاهري ��ن يف �ساحة
التحرير.
وتذه ��ب املمثلة واملخرجة زهراء غندور �إىل �أبعد
من ذل ��ك عندما تو�ض ��ح �أن وجوده ��ا يف ال�ساحة
�ضروري لوجودها ك�إن�سانة .وتقول "�إذا تنازلت
وان�سحبت ل ��ن �أرى نف�سي بالطريق ��ة التي �أرغب
يف �أن �أراه ��ا ،فالتذم ��ر واجللو� ��س يف البي ��ت
ال يكفي ��ان خلل ��ق الأوط ��ان ب ��ل ال بد م ��ن �إي�صال
املطال ��ب عرب ه ��ذه ال�ساحات" .وت ��رى غندور �أن
"هذه الثورة هي بداية النهاية للطبقة ال�سيا�سية
وانت�ص ��ار للجي ��ل الذي ن�ش� ��أ على ظ ��روف القتل
والف�س ��اد الت ��ي �أنتجته ��ا الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة بعد
عام ."2003
وتبدي �إخال�ص حميد ،وهي �إحدى امل�شاركات يف
التظاه ��رة ،ا�ستغرابها من حماولة بع�ض اجلهات
احلزبي ��ة الطعن ب�أخالق ن�س ��اء العراق ،مو�ضح ًة
�أن "دول الع ��امل متج ��د دور ن�سائه ��ا وعندن ��ا تتم
حماولة حتطيم �أو توجيه الإ�ساءة �إىل دور املر�أة
الفعال يف هذا احلراك".

العدد( )104ال�سنة االوىل  -االحد (� )16شباط 2020
Email: info@alihtijaj.com

http://www.alihtijaj.com

عد�سة :حممود ر�ؤوف

�أرجوكم
 فار�س حرام
�أف�ض ��ل منطقة تعمل فيها �أحزاب ال�سلطة للدفاع
عن بقائها ه ��ي منطقة "الإميان  -الكفر" ..وكل
ما يتبعها من م�شاحنات وت�سقيطات (علمانية -
حت ��رر � -سفور  -خم ��ور � -إحل ��اد� ..إىل �آخره)
 ..ه ��ذا مكانه ��م املف�ض ��ل ليلعب ��وا عل ��ى راحتهم
وليواجه ��وا الث ��ورة يف ظ ��ل جمتم ��ع عالقت ��ه
العراقي.
بالدين عالقة جوهر ّية كاملجتمع
ّ
�أطل ��ق ه ��ذا املن�ش ��ور لتحذي ��ر النا�شط�ي�ن
واملدون�ي�ن م ��ن كل ط ��رف م ��ن
واملتظاهري ��ن
ّ
االجن ��رار لهذه النقا�ش ��ات واملواجهات العقيمة
الت ��ي لي�س له ��ا ه ��دف �إال �إ�شغ ��ال ال ��ر�أي العام
بق�ضية اخلوف على الدين.
ال دول ��ة وال جي� ��ش وال جماع ��ة ت�ستطي ��ع �إبعاد
العراقيني ع ��ن الدين وعن طبيعته ��م املحافظة.
و�أم ��ام ه ��ذه احلقيق ��ة ت�صب ��ح فك ��رة �أنّ بع�ض
ال�شباب يريدون ن�شر التحلل الديني والأخالقي
فك ��رة �سخيف ��ة ومبالغ� � ًا به ��ا مهم ��ا كان ع ��دد
احل ��وادث الت ��ي ت�ؤكد هذا ال�سع ��ي ،لأن ال�شعب
العراقي املق ّدر ب�أربعني مليون ًا هو �شعب متد ّين
بغالبيته..
فامل�ؤمن ��ون ه ��م الغالبي ��ة العظمى م ��ن ال�شعب،
و�أي�ض ًا الغالبية العظمى من ال�شعب هم الفقراء
وامله ّم�ش ��ون واملقيمون يف بن ��ى حتتية متخلفة
وتدير حياتهم الطبقة ال�سيا�سية احلال ّية ب�أ�سو�أ
�إدارة ممكنة على وجه الأر�ض.
فم ��اذا قدمت ه ��ذه الطبقة �إذن لإمي ��ان ه�ؤالء لو
كانوا حري�صني فع ًال على امل�ؤمنني؟
اجلواب :ال �شيء.
لنح ��ذر ه ��ذا النقا� ��ش العقي ��م ولنتوح ��د
�إذن ْ
جميع ًا خلف �شعار هذه الثورة ال ّأول والأخري:
#نريد_وطن
****
بع� ��ض ممار�س ��ات �ضباط ال�شرط ��ة املتواجدين
يف ال�ساح ��ة ال عالق ��ة لها للأ�س ��ف ال بتوجيهات
قيادتهم التي �أبلغونا بها وال بطبيعة ال�ساحة..
نح ��ن م ��ع م�س ��ك الق ��وات الأمني ��ة لل�ساح ��ة
والتفتي� ��ش وارتف ��اع احل�س الأمن ��ي واحلفاظ
عل ��ى املمتل ��كات والأرواح ..لك ��ن عل ��ى �أن ال
ي�ص ��ل احلد �إىل م�ضايق ��ة الداخلني واخلارجني
بق�ضية "انطيني هويتك" و"الزم تكون �أنت من
النجف" و"ووين رايح" و "�شت�سوي هنا"..
وجود عنا�ص ��ر اال�ستخب ��ارات والأمن الوطني
كفيل بفه ��م كل خارط ��ة التح ��ركات يف ال�ساحة
وه ��ذه العنا�ص ��ر موج ��ودة �أ�ص�ل� ًا ويقين� � ًا �أنها
تع ��رف املغر�ض�ي�ن واملخلني بالأم ��ن ،كما توجد
كام�ي�رات توث ��ق الداخلني واخلارج�ي�ن �إ�ضافة
�إىل م ��ا تق ��وم ب ��ه نق ��اط املداخ ��ل م ��ن التفتي�ش
اجل�سدي للأ�شخا�ص وتفتي�ش املركبات كما هو
معتاد..
ف�ل��أي �سب ��ب �إذن ه ��ذه امل�ضايقات؟ ممك ��ن �أحد
يفهمنا؟

حكاية من �ساحة التحرير

�أحمد ور�شا� ..أحالم م�شرتكة بعراق حر وم�ستقبل �أف�ضل
 رحمة حجة

وي�ص ��ف ما حدث معهما يف �إحدى اللقاءات
ح�ي�ن تع ّر�ض ��ا مع� � ًا لقنابل الغ ��از يف �ساحة
حاف ��ظ القا�ضي يف منطقة الأحرار "رائحة
م�سي ��ل الدم ��وع يف اله ��واء ،نظ ��رت �إليها،
طغ ��ت احلمرة عل ��ى عينيها ،التقط ��تُ يدها
ووقفن ��ا و�سط ال�ساح ��ة ،و�سقطت  3قنابل
على ُبع ��د �أمتار م ّنا ،تلقائي� � ًا غطيتُ وجهها
ب�ص ��دري ،ثم نظرنا لبع�ضن ��ا بعيون دامعة
نتيج ��ة الغ ��از .ابت�سمن ��ا و�صرخن ��ا مع� � ًا:
ال�شع ��ب يري ��د �إ�سق ��اط النظ ��ام! �أن ��ا باقي.
والئي عراقي".
وع ��ن ه ��ذا املوق ��ف ،تق ��ول ر�ش ��ا "مل �أخف
�أب ��د ًا ،كان �أحم ��د بجانبي" ،م�ضيف� � ًة "كلمّا
�أفلتت يدي من ي ��ده ،ا�ستعادها قائ ًال� :إيدچ
ال تفلتيها".

"هذه ثورة الحب والحرية،
وثورة ال�شباب �ضد الرجعية
والطائفية والتبعية ،ال �أعتقد
�أ ّنني كنت �س�ألتقي ر�شا من
دونها" ،يقول �أحمد.
وين�ش ��ط �أحمد ( 19عام� � ًا) ،يف التظاهرات
العراقي ��ة من ��ذ �أكتوب ��ر املا�ض ��ي ،ب ��دء ًا من
مدينته الكوت.
يق ��ول الطالب يف ال�ساد� ��س �إعدادي �إن ما
دفع ��ه للتظاه ��ر يف البداية "قم ��ع �أ�صوات
�أ�صحاب ال�شه ��ادات العليا الذين اعت�صموا
يف حينه" م�ضيف ًا "�أدى �سقوط ال�شهداء يف
�أول �أكتوب ��ر لزيادة وتو�س ��ع االحتجاجات
يف العراق".
وعل ��ى اجلان ��ب الآخ ��ر ،كان ��ت ر�ش ��ا (18
عام� � ًا) يف بغ ��داد ،تق�ض ��ي العطل ��ة ب�ي�ن
املدر�س ��ة و�سنتها اجلامعية الأوىل يف كلية
ال�صيدل ��ة ،لذا مل يكن ممكن� � ًا �أن ت�شارك يف
التظاهرات ،تقول "وال عذر �أي�ض ًا للخروج
من البيت ،خ�صو�ص ًا مع �صعوبة الأو�ضاع
وازدياد القمع".
لكنه ��ا ،مث ��ل �آالف العراقي�ي�ن ،كان ��ت تتابع
يوميات التظاهرات عرب تطبيق "تلغرام".
ان�ض ��م الطلب ��ة يف م�س�ي�رات حا�ش ��دة �إىل
التظاه ��رات ،يق ��ول �أحم ��د "امل ��د الطالب ��ي
ع ��زز الزخ ��م الث ��وري" .يتاب ��ع "يف نهاية
�أكتوب ��ر انتقل ��ت لبغ ��داد ،ومن ��ذ ذلك احلني
�أ�ش ��ارك املتظاهرين هناك ،مقيم ًا يف �إحدى
اخلي ��م" .ويف الثالث من ت�شري ��ن الثاين ،
بد�أت حكاية �أحمد ور�شا.
"الولد الذكي"

بعد يوم طوي ��ل و�صعب على ج�سر ال�سنك،
حي ��ث ال�سات ��ر الأول م ��ن املتظاهري ��ن يف
مواجه ��ة م ��ع ق ��وات ال�شغب ،يطال ��ع �أحمد
هاتف ��ه ،فيجد ر�سال ��ة بالإجنليزية من فتاة
با�سم م�ستعار ت�صله.
الر�سال ��ة "مرحب� � ًا ،مع ��ك �سينثي ��ا� ،آدم ��ن
(مدي ��رة ال�صفح ��ة)� ،أن ��ت �صاح ��ب ال�صور
اجلميلة� ،صحيح؟".
ث ��م كان ��ت درد�ش ��ة بينهم ��ا ،يق ��ول �أحم ��د
"خ�ضنا يف موا�ضيع عديدة ،منها الفل�سفة
و�إيج ��اد الذات من خالل احلي ��اة ،وتبادلنا
وجه ��ات النظ ��ر ،ه ��ي تتكلم ب�ص ��وت واثق
و�أن ��ا �أحاول ترتيب كلمات ��ي ب�شكل وا�ضح
و�أ�ص ّف ��ي ذهن ��ي وعقلي من دخ ��ان القنابل
امل�سيل ��ة للدموع و�ص ��وت الر�صا�ص ،حتى
�أظهر �أمامها الولد الذكي على التلغرام".

الم�ستقبل؟

وتتالت املحادثات بني �أحمد ور�شا ،قبل �أن
يلتقي ��ا �شخ�صي� � ًا .و�صارت تخط ��ر يف باله
�أثن ��اء تواج ��ده يف �ساح ��ات التظاهر حني
ينقطع الكالم.
يق ��ول �أحم ��د "ال �أعلم ح�ي�ن كن ��ت �أتعر�ض
لقناب ��ل الغ ��از ه ��ل ه ��ي �سب ��ب دموع ��ي �أم
م�شاع ��ري املتوهج ��ة له ��ذه الفت ��اة الت ��ي ال
�أعرف حت ��ى ا�سمها ،ك�أين �أتعل ��ق ثم �أ�شعر
�أنني الهواء الذي انقطع ع ّني".
"�صارت تخاف علي" يقول �أحمد ،م�ضيفاً
"ب ��دا ذلك م ��ن حديثها مع ��ي لكنها مل تقل
ذل ��ك ...العالق ��ة ّ
ه�ش ��ة ج ��د ًا ق ��د ال تتحم ��ل
�ضغط� � ًا بهذا احلج ��م و�س ��ط االحتجاجات
العامة يف بغداد وال�صراع مع الذات".
يف نف� ��س الوق ��ت ،كان ��ت �ص ��ورة �أحم ��د
تتبلور يف ذهن ر�شا ،تقول لـ"االحتجاج":
"�صراح ��ة ،توقعت ��ه �شخ�ص� � ًا عادي� � ًا قب ��ل
مرا�سلته ،وظننت �أنني �س�أحتدث معه لفرتة
ق�صرية وتنتهي� ،إال �أن ذلك مل يحدث".
وما ميّز �أحمد بر�أي ر�شا "�أ�سلوبه وطريقته
يف الكالم ،و�سع ��ة ثقافته واطالعه" .تقول
"هو من النوع الذي يدفعك لتطوير نف�سك
م ��ن �أج ��ل جمارات ��ه يف النقا�ش ��ات .بد�أن ��ا
بالفل�سفة ثم ناق�شنا الفيزياء الكميّة ،وك ّلما
عرفت املزيد عنه تقتُ ملا هو �أكرث".
ويجمعهما ال�شغف نحو املو�سيقى وتف�ضيل
نف� ��س امل�سل�سالت ،وحت ��ى �أ�صدقاء قدامى،
يقول �أحمد "بد�أت �أح� ��س �أنني �أعرفها منذ
�سن�ي�ن ،وانتظرت هذه اللحظ ��ة كي نلتقي.
اتفقنا على موعد".
ب ��د�أ الف�ص ��ل الدرا�س ��ي ،والتحق ��ت ر�ش ��ا

باملحا�ضرات اجلامعية ،هذه فر�صتها الآن ،ذلك يف عينيه".
للتظاه ��ر �أو ًال ،ورمب ��ا �أو ًال �أي�ض� � ًا� ،أن ترى تتاب ��ع" :حني اقرتب ��ت من ��ه ،حاولت حفظ
مالحمه� ،أري ��د �أن �أتذكرها .تل ��ك النظرة ال
ال�صديق الذي قد ي�صبح حبيب ًا..
وهنا ين�ض ��م تاريخ جدي ��د لأجندتهما� 22 :أن�ساه ��ا .كما لو كنتُ الل ��ون الوحيد و�سط
حياة بالأبي�ض والأ�سود حولنا".
دي�سمرب.
ُ
كنت اللون"..
"جمالها..

"ال �أدري ماذا نفعل ..ال �أعلم ماذا فعلنا..
لكن النار قادمة ..لذا �أعتقد علينا الرك�ض..
ارك� ��ض ارك�ض ارك� ��ض" مقطع م ��ن �أغنية
�أحم ��د ور�ش ��ا املف�ضل ��ة ( ،)Runوال عجب،
�إن كان ��ت هذه الق�صة ت�س�ي�ر برفقة �آلة قمع
املتظاهرين مبختلف الأدوات.
يق ��ول �أحم ��د ع ��ن لقائهم ��ا الأول�" :أردت
اللقاء بعيد ًا عن �ساحات االحتجاج� .أحتاج
الرتكي ��ز ،وكان موع ��د ًا يف ال�صباح الباكر،
قريب ًا من جامعتها".
انتظره ��ا ..كان ير�سم �سيناريوهات املوعد
الأول يف ر�أ�سه ،ويعرف �أنه احلب ،وتعرف
هي لكن "مرتددة" �أ ّنه احلبٍ � ،آت ال حمالة!
"�سمع ��تُ ا�سمه ��ا ب�ص ��وت �أم تن ��ادي على
ابنته ��ا يف ال�س ��وق قب ��ل �أن ت�أت ��ي ،وح�ي�ن
�أتت� ،أبه ��رين جمالها .كان جماله ��ا م�ؤذي ًا،
كما لو �أنه طعنة".
تق ��ول ر�شا "�أحمد �شاعر ،و�شغوف بال�شعر
وكتابة املقاالت ..و�أحب ذلك".
وع ��ن انطب ��اع اللق ��اء الأول ،ت�ص ��ف ر�ش ��ا
"ر�أيته ينتظرين بفارغ �صربه خارج املطعم
ك ��ي ندخ ��ل �سوي� � ًا ،ي�ض ��ع يدي ��ه يف جيبه،
ويرتع� ��ش من الربد� ،إال �أن ذلك تال�شى حني
ر�آين ،لق ��د �شعرت بالدفء ينتق ��ل �إليه ،بدا

�أما اللقاء الثاني ،فكان �ساحة
التحرير.

تق ��ول ر�ش ��ا "ال ��دوام اجلامع ��ي �أت ��اح يل
امل�شارك ��ة يف التظاهرات م ��ع بقيّة الطلبة،
و�أحم ��د هناك ،ل ��ذا �صارت �ساح ��ة التحرير
امل ��كان ال ��ذي يجمعن ��ي باحل ��ب والث ��ورة
مع ًا".
ت�ضي ��ف "ا�ستمرين ��ا �أ�سبوع�ي�ن يف لقاءات
التحري ��ر .اخلط ��ر واخل ��وف والأو�ض ��اع
ال�صعب ��ة هن ��اك منحتن ��ا الفر�ص ��ة للتعرف
�أك�ث�ر على بع�ض ،و�أحمد يبيت هناك يومي ًا
عل ��ى الرغم من الربد واملر�ض ،ولديه عائلة
و�أ�صدق ��اء �إال �أن ��ه ال يقبل الرج ��وع للبيت،
يق ��ول يل :ما اك ��در �أن ��ام وارت ��اح وغريي
دميوتون بال�شارع".
�أح ّب ��ت ر�ش ��ا ت�ضحي ��ة �أحم ��د وق�ص�صه يف
التظاهرات ،وق ّربها من الوطن �أكرث ،تقول
"تعر� ��ض للعدي ��د م ��ن الإ�صاب ��ات من قبل
ف ��رق مكافح ��ة ال�شغب ،ودائم� � ًا يخفي عني
الإ�صابات التي يتعر�ض لها كي ال �أقلق".
يق ��ول �أحمد ب�شعري ��ة و�شاعري ��ة مَ ُ
"تر من
جن ��ب ر�أ�س ��ي بب�ض ��ع �سنتم�ت�رات قنبل ��ة
غاز م�سي ��ل� ..أكاد �أ�شع ��ر بهوائها يحرقني
لثانيتني� ..آه ..كِ دتُ �أموت ..لكني مل �أمت؟
هل هي ال�سبب؟ ..القدر يريدنا �سوي ًا".

ل ��كل من �أحمد ور�ش ��ا دور ومهمات خمتلفة
تتعلق بدعم التظاهرات ،فهو على امل�ستوى
املي ��داين يف ال�سات ��ر الأول (ال�صف ��وف
الأمامي ��ة) باملواجهة مع ق ��وات ال�شغب ،ثم
انتق ��ل بني ال�سات ��ر الأول والثاين لإ�سعاف
امل�صابني وتوزيع املغذي (نورمال �سالين)
امل�ضاد للم�سيل.
فيما ر�شا ت�ش ��ارك باالعت�صامات الطالبية،
وحم�ل�ات الدع ��م الإلك�ت�روين ون�ش ��ر
الفيديوه ��ات عرب مواقع التوا�صل من �أجل
�إي�صال �صوت العراقيني للعامل.
كي ��ف تنظ ��ران للغ ��د؟ للم�ستقب ��ل؟ خماوف
�أم �أح�ل�ام؟ يجي ��ب �أحمد "هذه ه ��ي الفكرة
الأ�سا�سي ��ة ،لق ��د تظاهرن ��ا ب�سب ��ب ه ��ذا
امل�ستقب ��ل املجه ��ول والغائ ��ب �أ�سا�س� � ًا ،هو
بعي ��د ج ��د ًا ،لكنن ��ا نح ��اول الآن ت�صلي ��ح
الأو�ضاع".
ويتاب ��ع �أحم ��د لـ"ارفع �صوت ��ك"�" :سنقوم
ب ��كل م ��ا با�ستطاعتن ��ا ك ��ي ال ت�ضي ��ع دماء
ال�شه ��داء هب ��اءً ،ون�ستم ��ر حت ��ى حتقي ��ق
املطالب".
"نريد الق�ضاء على الف�ساد .العي�ش ب�سعادة
وحر ّي ��ة يف بلد �ض ��م �أق ��دم احل�ضارات يف
العامل" ،يقول �أحمد.
من جهته ��ا ،وبعد مرور �أربع ��ة �شهور على
التظاه ��رات م ��ن دون حتقي ��ق �أي مطل ��ب
من مطال ��ب املتظاهرين ،ت ��رى ر�شا �أن �أهم
م ��ا حدث خ�ل�ال هذه امل ��دة "جن ��اح الثورة
اجتماعي� � ًا ول ��وال ذلك م ��ا كان ��ت �ست�ستمر"
م�ضيف ًة "جددت العالقات ونزعت اخلالفات
االجتماعي ��ة والثقافي ��ة وو�سع ��ت مع ��ارف
الأفراد خارج مناطقهم".
وتتاب ��ع" :جنحت الث ��ورة �أي�ض ًا يف تغيري
تفك�ي�ر النا� ��س الذين كان ��وا عبي ��د ًا للطبقة
ال�سيا�سي ��ة والديني ��ة ،حررته ��م بعد ك�شف
زيفها".

موقع �إخباري� :شباب عراقي حُ ر يرهن �آماله باحتجاجات داعية للتغيير
 ترجمة :حامد �أحمد

في مدن عراقية متعددة  ،و�سط
وجنوبي و�شمالي البالد ،هناك
�شباب من مختلف الأطياف
والأديان والطوائف علقوا
�آمالهم بهذه االحتجاجات .
وكما يطلق عليها " �أكبر حركة
احتجاجية �ضد �سلطة حاكمة "
في تاريخ العراق  ،ف�إن ال�شباب
من كل �أنحاء البالد يقولون
�إنهم يوا�صلون حركة االحتجاج
بال�سعي نحو تحقيق ما يفتر�ض
�أن يكون كل فرد عراقي يتمتع
به وهو حياة كريمة مع توفير
خدمات عامة و�صحة وتربية
ووجود فر�ص عمل للجميع .

عبد الرحمن  22عام ًا  ،طالب هند�سة
م ��ن املو�ص ��ل التح ��ق باحتجاج ��ات
بغ ��داد لثالث ��ة �أي ��ام يق ��ول " عندم ��ا
ذهبت اىل االحتجاجات هناك  ،ر�أيت
امل�ستقبل ".
وم�ض ��ى عب ��د الرحمن بقول ��ه "لأول
م ��رة يف حيات ��ي �شع ��رت بالفخ ��ر
كوين عراقي� � ًا  ،بلدنا مل ��يء بالف�ساد
وجماميع ملي�شي ��ات  ،مهما �سيحدث
م ��ن �أمر ل ��ن يكون �أ�سو�أ م ��ن الو�ضع
احلايل الذي نعي�ش فيه ".
ح ��ازم  25عام ًا � ،شاب �آخر من �أهايل
املو�ص ��ل ي�ساند ه ��و و�أ�صدق ��اء معه
التظاه ��رات رغ ��م ال�صعوب ��ات التي
يواجهونه ��ا  ،يقول ��ون �إن املحتجني
يحاربون وميوتون م ��ن �أجل جميع
العراقيني .
يق ��ول ح ��ازم وه ��و يجل� ��س يف �أحد
مقاه ��ي املو�ص ��ل ب� ��أن االحتجاجات
�صعب حدوثه ��ا يف املو�صل  ،م�شري ًا
اىل �أن الو�ض ��ع الأمن ��ي اله� ��ش يف
املدين ��ة ال ي�سم ��ح بذل ��ك وه ��ذا م ��ا
يحزنهم كثري ًا .

بن ��در العقي ��دي  ،م ��ن اه ��ايل املدينة
القدمي ��ة يف املو�ص ��ل  ،يق ��ول "
جميعن ��ا يف املو�ص ��ل ن�ساند ال�شباب
يف املحافظ ��ات املنتف�ضة االخرى من
خ�ل�ال حمالت على مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي  .نح ��ن ن�ساندهم روحيا
ومب�شاعرن ��ا  ،ه ��ذا كل م ��ا ن�ستطي ��ع
فعل ��ه االن الن املو�ص ��ل يف و�ض ��ع
حرج ".
�شباب من مناط ��ق �أخرى يف �شمايل
الع ��راق يقول ��ون ب ��ان تبع ��ات ف�ساد
احلكوم ��ة الفدرالي ��ة ي�ؤث ��ر عل ��ى كل
�أنح ��اء الع ��راق  ،و�إنه ��م ي�أمل ��ون
�أن التظاه ��رات يف مناط ��ق و�س ��ط
وجنوب ��ي الع ��راق �أن ت�ستم ��ر حلني
حتقيق مطالب املحتجني .
ا�سماعي ��ل  30عام ًا  ،طالب ماج�ستري
عل ��وم تغذي ��ة م ��ن �أه ��ايل كرد�ستان
يقول " عندما تكون هناك م�شاكل يف
العا�صم ��ة ف�إنها تنعك� ��س علينا �أي�ض ًا
 .النا� ��س خائفون مم ��ا قد يحدث وما
�ست�ؤول �إليه الأمور ".
�أم ��ا يف �ش ��وارع بغ ��داد ف� ��إن ن�شطاء

يقول ��ون بان ��ه لي� ��س له ��م خي ��ارات
�أخرى �س ��وى اال�ستمرار باالحتجاج
� .أم ��ا حتقي ��ق املطال ��ب �أو ا�ستم ��رار
التظاه ��رات رغ ��م كل العن ��ف ال ��ذي
يواجهونه .
رئي� ��س ال ��وزراء املكل ��ف حمم ��د
توفي ��ق ع�ل�اوي ال ��ذي مت اختي ��اره
ق ��ال �إنه �سيعمل عل ��ى حتقيق مطالب
املحتج�ي�ن  ،ولك ��ن وع ��وده جوبهت
برف� ��ض وا�س ��ع من املحتج�ي�ن الذين
يتهموه بانه جزء م ��ن نظام �سيا�سي
ي�صفوه بالف�ساد.
ن�شطاء يف كل انحاء البالد م�ستمرون
بتعهدهم بعدم الر�ضوخ حلني تغيري
وح ��ل النظ ��ام ال�سيا�س ��ي الفا�س ��د
وتوف�ي�ر خدم ��ات حكومي ��ة �أ�سا�سية
للجميع .
ح�س�ي�ن رحي ��م  ،حمت ��ج م ��ن بغ ��داد
يق ��ول " �أن ��ا هنا يف �ساح ��ة التحرير
ول ��ن �أغ ��ادر موقع ��ي � .أول و�آخ ��ر
تظاه ��رة ب ��د�أت يف  1ت�شرين الأول .
و�سن�ستمر حلد �آخر نف�س لدينا .
عن موقع  VOAالإخباري
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عد�سة :حممود ر�ؤوف

هتافات و�أهازيج ن�ساء التظاهرات في م�سيرة (بناتك يا وطن)

� سعدون حم�سن �ضمد

 ذي قار  /ح�سني العامل

�شهدت �ساحات التظاهر يف جميع املحافظات
العراقي ��ة املنتف�ضة م�شارك ��ة ن�سوية وا�سعة
يف م�س�ي�رة ( بنات ��ك يا وطن ) الت ��ي انطلقت
ي ��وم اخلمي� ��س ( � 13شب ��اط  ) 2020لل ��رد
على الطروحات الداعي ��ة لتحجيم دور املر�أة
بالتظاه ��رات والفعالي ��ات االحتجاجي ��ة ،
وق ��د رددت امل�ش ��اركات بامل�س�ي�رة العديد من
الهتاف ��ات وال�شع ��ارات والأهازي ��ج الثوري ��ة
الت ��ي عبرّ ت عن ح ��ب املر�أة للوط ��ن واحلياة
ومت�سكها بق�ضايا الثورة \
فقد هتفت الطالبات امل�شاركات يف تظاهرات
�ساح ��ة التحري ��ر بالعا�صم ��ة بغ ��داد ( ياه ��و
الـكـال �صوتـﭻ عوره � ،صوتـج مفتاح الثورة)
و ( ي ��ا ابطال جيناك ��م  ،كل ال�شعب وياكم ) و
( ياهو الـكـال هيدي � ،صوتـج عالظلم زيدي )
ومعنى الهتاف الأخ�ي�ر �أي من قال لك اركني
اىل ال�صمت واال�ستكانة  ،بل عليك �أن ترفعي
�صوت ��ك وتوا�صل ��ي الهت ��اف بوج ��ه الظل ��م.
وكذل ��ك هتفن ( هايه بناتك ي ��ا وطن ما طلعن
بتغري ��دة ) وذل ��ك يف �إ�ش ��ارة اىل �أن م�شاركة
الن�س ��اء بالتظاهر جاءت تلبي ��ه لنداء الوطن
ولي�س ��ت تلبية لدع ��وة �سيا�سية م ��ن زعيم �أو
رئي�س حزب.
ورددن امل�ش ��اركات يف التظاه ��رات الن�سوية
الت ��ي انطلق ��ت يف �ساحة البحري ��ة مبحافظة
الب�ص ��رة ( هايه بنات ��ك يا وطن هايه � ،ضحت
ابدمه ��ا ورفع ��ة الراي ��ه ) و ( من�صوري ��ن
والنا�صر الله).
فيما ردّد متظاهرو ومتظاهرات مي�سان يوم
� 13شباط : 2020
(ثورتنه مو ثورة �شعارات  ،ثورتنه �ضد حكم
ال�سف ��ارات ) و ( نريد منكم وط ��ن  ،ما مردنه
جن ��ة ع ��دن ) و ( هيه ��ات هيه ��ات ن�سكت على
الفات ) و ( ا�ضراب عدنه وبيه مطاليب  ،بيت
ال�شع ��ب ج ��وه ال�سرادي ��ب ) و ( انكث عباتك
ي ��ا وطن وازع ��ل وزامط بين ��ه  ،طالب اجينه
وننتف� ��ض هذه الظلم كافين ��ه ) و ( وال�صوت
�صوتك يا وطن ما يعله �صوت) .
يف حني كتب �أحد النا�شطني على الفي�س بوك
ي ��وم اخلمي�س ( � 13شب ��اط  ( ، )2020بناتنا
ثورة  ،و�أحزابكم هي العورة) .
فيما هتفت ن�ساء حمافظة بابل يوم اخلمي�س
( � 13شباط  ) 2020و�ضمن فعاليات م�سرية
( بناتك يا وطن ) .
هايه بناتك يا وطن هايه
رفعة الرا�س وبينه الكفايه

�أال هل ب ّلغت؟

مو جوكرية ال وال خانت
بنت العراق و�شايله الرايه
احنه بنات ان�ضمد اجروحك
ومن �ألف ليلة ان�سمعك احـجايه
يعراق ملا تنتخي بينه
لآخر الكون وياك م�شايه
هايه بناتك يا وطن هايه
رفعة الرا�س وبينه الكفايه
وم ��ن جانبهن هتف ��ن املتظاه ��رات يف �ساحة
احلبوب ��ي بالنا�صري ��ة ي ��وم اخلمي� ��س ( 13
�شب ��اط � ( ، )2020ص ��وت املر�أة ث ��ورة ) و (
هاي ��ه بنات ��ك يا وط ��ن هاي ��ه  ،لب�س ��ن الغريه

ورفعن الراية ) .
يف ح�ي�ن هتف ��ت النا�شط ��ة نهاون ��د ترك ��ي
وح�ش ��ود الطالبات تردد خلفه ��ا يف م�سرية (
بناتك يا وطن ) يف �ساحة احلبوبي :
انه بنت النا�صرية  ،انه عنوان البطوله
وياكم اطلع يا اخوتي  ،انه بنت النا�صرية
وكذلك رددت :
كل �شهي ��د احن ��ه ن�سان ��د  ،ن�ص ��رخ بوج ��ه
الر�صا�ص
م ��ا نه ��اب احن ��ه ونع ��اد  ،ن�ص ��رخ بوج ��ه
الر�صا�ص
خ ��ل ي�سمعون ��ه الطغ ��اة  ،ن�ص ��رخ بوج ��ه

الر�صا�ص
خليتوا العامل حريانه  ،يا ثوار
م ��و عبي ��د احن ��ه ورع ��اة  ،ن�ص ��رخ بوج ��ه ن�سوانكم وارجالك ،يا ثوار
الر�صا�ص
العامل �صفن بافعالكم  ،يا ثوار
كـوم ��وا وال تخاف ��ون منه ��م  ،ن�ص ��رخ بوجه وطافت م�سرية ن�سائية حول �ساحة التحرير
الر�صا�ص
يف يوم � 13شباط  2020وهي تردد :
ما تخوفنه همرهم  ،ن�صرخ بوجه الر�صا�ص من بغداد لكل العامل  ....كلنا �أحرار
كـوم ��وا ي ��ا ث ��وار كـوم ��وا  ،ن�ص ��رخ بوج ��ه من بغداد الكرد�ستان  ....كلنا �أحرار
الر�صا�ص
�شعبك يا حاكم جوعان  ....كلنا �أحرار
كما هتفت نهاوند :
من الب�صره الكرد�ستان  ....كلنا �أحرار
�صَ فنتوا العامل بالغريه  ،يا ثوار
مرنيد ذل وطغيان  ....كلنا �أحرار
هذه املوطن غايل وغايل ،يا ثوار
من ذي قار الكرد�ستان  ....كلنا �أحرار
كلها اطيح ويظل عايل  ،يا ثوار
�شعبك يا حاكم جوعان  ....كلنا �أحرار
فيم ��ا هتف ��ت متظاه ��رة �أخ ��رى حت ��ت ن�صب
احلرية وخلفها اجلموع تردد:
م ��ن زاخو حلدود الب�ص ��رة  ...للتغيري نفجر
ثورة
م ��ن �شاطي الف ��او التلعف ��ر  ...للتغيري نفجر
ثورة
م ��ن اربيل وهي ��ت وب ��دره  ...للتغيري نفجر
ثورة
م ��ن دهوك وم ��ن ذي ق ��ار  ...للتغي�ي�ر نفجر
ثورة
من باب ��ل وجن ��ف وانب ��ار  ...للتغيري نفجر
ثورة
م ��ن زاخو حلدود الب�ص ��رة  ...للتغيري نفجر
ثورة
م ��ن هب ��ة �شعب ��ي ابغ ��داد  ...للتغي�ي�ر نفجر
ثورة
�ض ��د ال�س ��ارق والف�س ��اد  ...للتغي�ي�ر نفج ��ر
ثورة
رايتن ��ه تل ��وح ومنت�ص ��ره  ...للتغيري نفجر
ثورة

�إىل نخبة التيار ال�صدري و�ص ّناع الراي فيه ،من كتاب و�صحافيني
وق�ضاة وبرملانيني ووزراء وم�س�ؤولني يف الدولة وووو الخ:
ه ��ل تراقبون م ��ا نراقب؟ ه ��ل ت�شاه ��دون عمليات االعت ��داء على
املتظاهري ��ن يف معظ ��م �ساح ��ات االحتجاج ،وترك ��زت يف �ساحة
التحري ��ر؟ وهي اعت ��داءات تبناها املت�ش ��ددون يف التيار ب�صورة
او باخ ��رى ،وخا�ص ��ة عندم ��ا �أطلق ��ت جمموع ��ة كب�ي�رة منهم يف
التحري ��ر ي ��وم �أم�س �شع ��ارات ته ��دد من يخال ��ف ال�سي ��د مقتدى
ال�صدر بـ"ال�صك"..
طي ��ب هذا يعني انقالبا تاما عل ��ى ال�شرعية وهدما زلزاليا لأ�س�س
الدولة� .أنتم تدفعون العملية ال�سيا�سية اىل االنهيار ،وتتحملون
م�س�ؤولية انفالت الو�ضع و�سيطرت ال�سالح وال�سلوك الالقانوين
عل ��ى الوطن .وااله ��م من ذلك انكم تتحمل ��ون م�س�ؤولية تاريخية
واخالقي ��ة ووطنية بخ�صو�ص عملية االنقالب على االحتجاجات
وطعنه ��ا م ��ن الداخ ��ل� .أنت ��م ،ومب�شهد م ��ن التاريخ ال ��ذي يوثق
ومبراقب ��ة م ��ن ال ��راي الع ��ام ال ��ذي ي�شم ��ت بك ��م ،ت�صطف ��ون مع
ع�صاب ��ات فا�س ��دة خائنة جمرم ��ة �أنهكت النا� ��س و�ضيعت حقوق
الفقراء وباعت البلد للأجنبي.
ال ،يف احلقيق ��ة �أنتم ال ت�صطفون معها ،انتم حتمونها من التغيري
وتجُ ه�ضون اخر حماولة يقوم بها النا�س لإ�صالح حالهم.
تقولون بان االحتجاجات انحرفت؟
طي ��ب هل تعاجلون االنحراف بالقت ��ل واالرهاب؟ لديكم خم�سون
نائب ًا بالربملان ومن�صبي؛ نائب رئي�س الربملان وامني عام جمل�س
الوزراء .ومنا�ص ��ب تنفيذية منت�شرة بعمق الدولة وما�سكة ب�أهم
مفا�صله ��ا االمنية والق�ضائي ��ة والرقابية ،ومع ذل ��ك تلجئون اىل
الال�شرعية والالقانون؟
م ��ن يحم ��ي النا� ��س م ��ن الع�صاب ��ات �إذا كنت ��م تتبن ��ون ال�سل ��وك
الع�صابچي؟!
وحت ��ى ال امنحك ��م فر�ص ��ة للتربي ��ر �س�أق ��ول لك ��م� :أنت ��م تقتلون
ال�شيع ��ة ،و�أنتم جته�ض ��ون فر�ص ��ة فقرائهم بالإ�ص�ل�اح ،فقرائهم
الذي ��ن يعي�ش ��ون يف حمافظات ت ��در االموال الت ��ي ينهبها الف�ساد
ويبقيهم من دون مدار�س وال م�ست�شفيات وال طرق وال خدمات.
تقول ��ون ان النا�س يتج ��اوزون على قيادتكم ،طي ��ب ا�سالكم بالله
وبجميع املقد�سات التي ت�ؤمنون بها؛ هل هناك جماهري حزب او
تي ��ار �شتمت واتهمت وجتاوزت عل ��ى الرموز ال�سيا�سية اخلا�صة
بالأحزاب االخرى �أكرث م ��ن جماهريكم؟ بل �أكرث من �سيا�سييكم؟
فهل كنت ��م �ستقبلون بان يواجهكم االخر بالعنف؟! ام انكم �صرمت
ت�ستمتعون بامتالككم قوة جماهريية تتفوق على اجلميع وتخيف
اجلميع وترهب الدولة وترعب ال�سلطة و ُت ْخ ِر�س القانون؟
ه ��ل ت�ستمتع ��ون بذل ��ك؟ �إذا كنت ��م تفعل ��ون ،فهذا ح ��ال اجلبابرة
املت�سلط ��ون مم ��ن ال ميتلك ��ون اخ�ل�اق الفر�س ��ان وال يت�صرف ��ون
مثله ��م ،وانا ارب ��ا بكم عن ذلك ،ب ��ل واعرف ان اخ�ل�اق من اعرفه
منكم اعلى من ان تنزلق لهذا املنزلق اخلطري.
ام ��ا مو�ض ��وع الوق ��وف بوج ��ه االنح ��راف االخالق ��ي والديني،
فتعلم ��ون ،كم ��ا نعل ��م ،بان ��ه قناع م�ضح ��ك ال يغطي عل ��ى ما يقال
بان ��ه �سع ��ي منكم حلرف االنظ ��ار عن الف�ساد واخل ��راب وتوجيه
فق ��راء النا� ��س لالن�شغ ��ال بق�ضايا جانبي ��ة وترك ثورته ��م حماية
للفا�سدين.
اخ�ي�را ،اذا بقي احلال على ما هو عليه ،فاعلموا انكم ت�ستعملون
الفق ��راء �ضد م�صاحلهم ،وتدفعونهم ليحمل ��وا �سالحهم ،االبي�ض
واال�س ��ود ،ويطعن ��ون به ��ا ج�س ��د فر�صته ��م االخ�ي�رة يف العي�ش
الك ��رمي ،وهذه عملية ا�ستغفال ،بل جرمية اخالقية كبرية ،اظنكم
ال تقبلون بها.
اال هل ب ّلغت؟
الله ��م ا�شه ��د .ايها الوطن ايه ��ا التاريخ ايها الع ��امل ا�شهدوا باننا
�ضعف ��اء العراق نقع �ضحي ��ة لتكاتف االقوي ��اء وتظاهر الظروف
وال ��دول �شرقيه ��ا وغربيه ��ا ،علين ��ا ،وبانن ��ا نفق ��د خ�ي�رة �شبابنا
املتظاهرين وب�سكاكني وكوامت �شبابنا املغ َرّر بهم.

قالوا .....
 مقتدى ال�صدر:

وتاب ��ع“ ،هن ��اك جرح ��ى م ��ن الث ��وار
ال�سلميني ف�أدع ��و للم�شاركة بعالجهم �إما
باملال �أو من خ�ل�ال مفارز طبية وحمالت
تربع وغريها”.

�أ�شخا�ص يدعون االنتماء يل
يثريون الفتنة عرب الهتافات
املحر�ضة!
ق ��ال زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر�،أم� ��س ال�سب ��ت� ،إن �أ�شخا�ص� � ًا
ي ّدع ��ون االنتم ��اء ل ��ه يقوم ��ون ب�إثارة
الفتنة من خالل الهتافات املحر�ضة.
وقال ال�صدر ،يف تغريدة عرب “تويرت”
وتابعته ��ا االحتجاج �أم� ��س ال�سبت �إن
“هن ��اك م ��ن يدع ��ي االنتم ��اء يل لكنه
يقوم ب�إث ��ارة الفتنة من خالل الهتافات
املحر�ض ��ة ،وه ��ذا ال �أر�ض ��ى ب ��ه كما ال
�أر�ض ��ى بالتعدي عل ��ى رموزنا الدينية
لعلمائنا و�شهدائنا وحوزتنا”.
و�أ�ض ��اف� ،إن ��ه “و�ص ��ل �إىل م�سامع ��ي
�أن املواك ��ب اخلدمي ��ة بات ��ت قليل ��ة

 ع�ض��و �س��ابق في مفو�ض��ية
حقوق الإن�سان:
دعوات �إبعاد املر�أة عن
�ساحات التظاهر غري
مقبولة

� إياد عالوي:

المكلفون بحماية التظاهرات
متواطئون وعاجزون

يف �ساح ��ات االحتجاج ��ات ال�سلمي ��ة،
املخ�ص�ص ��ة لذل ��ك دون غريه ��ا ،وم ��ن
هن ��ا �أدع ��و العراقيني ال�شرف ��اء لدعمها
ال�ستمرار الثورة ومب�سارها ال�سلمي،
كما �أدعو ويجب �أن تقاطع تلك املواكب
كل من يدعو للفتنة والتخريب”.

دع ��ا زعيم ائتالف الوطني ��ة �إياد عالوي،
“ق ��وات اجلي�ش النظامي ��ة” �إىل حماية
املتظاهرين من هجمات “امللي�شيات”.
وق ��ال ع�ل�اوي يف تدوين ��ة تابعته ��ا
االحتج ��اج �إن “ا�ستخدام العنف املفرط
بح ��ق املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن ي�ؤك ��د �أن
الق ��وة املكلف ��ة بحمايته ��م ،عاج ��زة �أو
متواطئة ،وم ��ن الوا�ض ��ح �أن الهدف هو

حماولة تفريق التظاهرات”.
وتاب ��ع�“ ،أدعو قوات اجلي� ��ش النظامية
لتحمل م�س�ؤولي ��ة حماية املتظاهرين من
هجمات امليلي�شي ��ات ،و�أدعو املتظاهرين
اىل ال�صم ��ود ،ف�إنك ��م ت�صنع ��ون التاريخ
والن�صر الآن”.

�أكدت ع�ضو �سابق يف مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان ،ب�شرى العبي ��دي� ،أن للمر�أة
دور ًا الميك ��ن �إن ��كاره يف �ساح ��ات
التظاه ��ر ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أن "الدع ��وات للم ��ر�أة يف كل املجتمع ��ات وبالتحديد
لإبعاد املر�أة عن �ساحات التظاهر حتت يف املجتم ��ع العراق ��ي" ،م�ضيف� � ًة �أن
�أي م�سمى غري مقبولة".
"وجوده ��ا يف �ساح ��ات التظاه ��رات
وقال ��ت الإعالمي ��ة �إن "دور امل ��ر�أة يف حتديد ًا كان ب�شكل وا�سع �أعطت ر�سالة
احلراك يف كل املحافظات العراقية كان �إىل الع ��امل واملجتم ��ع العراق ��ي ب� ��أن
مهم ًا ومتميز ًا و�أب ��رز الأهمية الكبرية وجوده ��ا ذو �أهمية عالية ج ��د ًا ،حيث

كان ��ت الأدوار الت ��ي ت�ؤديه ��ا ت�ت�راوح
بني اخلدمي ��ة وال�سيا�سية واقت�صادية
وتوعوية ويف التح�شيد ومل ال�صفوف
والتوجية وال ميكن �إنكار ذلك".
و�أ�ضاف ��ت �أن "ه ��ذا ال ��دور حفظ ��ه لها
الد�ستور العراق ��ي واملواثيق الدولية،
لذل ��ك ال ميك ��ن تغيي ��ب دوره ��ا ،و�أي
دع ��وة لتهمي�ش هذا ال ��دور نحن نعتقد
كحرك ��ة ن�سوية �إن مث ��ل هذه الدعوات
لإبع ��اد امل ��ر�أة ع ��ن �ساح ��ات التظاه ��ر
حت ��ت �أي م�سم ��ى ه ��ي دع ��وات غ�ي�ر
مقبولة وخمالفة للقوان�ي�ن وللد�ستور
والأديان".
ولفت ��ت �إىل �أن "�أي حماول ��ة لتحجي ��م
ه ��ذا ال ��دور �أو تغي�ي�ر �ش ��كل وفاعلي ��ة
ون�شاط ��ات امل ��ر�أة طامل ��ا ال تخال ��ف
القان ��ون وال املواث�س ��ق الدولية نعتقد
�أن مثل هذه الدعوات غري مقبولة وهذا
ما ال يقبله املنتف�ضون يف ال�ساحات".
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يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

�شهيد بكامت ال�صوت وت�سمم عرب "ال�شاي"

هتافات و�سط التحرير بالت�صفية ملن يعار�ض التيار ال�صدري
 عامر م�ؤيد

تتوا�صل االنتهاكات بحق
املعت�صمني يف �ساحة التحرير
من قبل جهات م�سلحة خارج
نطاق الدولة.
ف�أ�شكال القمع تنوعت هذه املرة
حيث تعر�ضت احدى اخليم اىل
التك�سري وطعن من فيها ومل
ت�سجل حالة وفاة.
فيما �سجل للمرة االوىل �سقوط
�شهيد جراء طلقة يف ر�أ�سه من
�سالح كامت لل�صوت ما بني نفق
ال�سعدون و�ساحة اخلالين.
اي�ض ��ا ف ��ان اح ��د النا�شط�ي�ن كت ��ب ع ��ن
تعر�ض ��ه لت�سم ��م يف ال�ش ��اي �شرب ��ه
م ��ن اح ��دى مواك ��ب الدع ��م يف �ساح ��ة
التحرير.
وقب ��ل وقوع هذه احلوادث فان جماميع
تابع ��ة اىل التيار ال�صدري دخلت �ساحة
التحرير مع هتاف ��ات فيها تهديد وا�ضح
ملن يخالف ر�أي ال�سيد مقتدى ال�صدر.

حممد حرب هو �شهيد اول ام�س ب�سالح
كامت لل�ص ��وت ممن �أ�صروا عل ��ى البقاء
يف �ساحات االحتجاج منذ اليوم االول.
�آخ ��ر م ��ا ن�ش ��ره ح ��رب يف �صفحت ��ه
عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
"االن�ستغرام" بانه �سيحتفل بعيد احلب
يف �ساحة التحرير.
ح ��رب الذي مل يعرب عام ��ه الثالثني بقي

يف عي ��د احل ��ب و�س ��ط االحتجاج ��ات
فا�ست�شهد ب�سالح كامت لل�صوت.
ال�سلط ��ات االمنية مل تعلق على احلادثة
او وع ��دت بت�شكي ��ل جلن ��ة حتقيقية يف
االم ��ر وحت ��ى مل يك ��ن هن ��اك تو�ضي ��ح
منه ��ا� .شهيد كامت ال�ص ��وت كان قد ن�شر
اي�ض ��ا تعر�ضه ال�صاب ��ة با�سلحة ال�صيد
يف ر�أ�س ��ه لكنه ق ��ال "االه ��م ان اخوتي

االخرين بخري وال م�شكلة لدي".
النا�ش ��ط عل ��ي زين ��ي ن�ش ��ر يف �صفحته
عل ��ى الفي�سبوك عن تعر�ضه اىل الت�سمم
الغدائي يف �ساح ��ة التحرير ،وكتب انه
تن ��اول ال�ش ��اي وتعر� ��ض اىل الت�سم ��م
حيث اخذه من املواكب التي تقدم الدعم
يف ال�ساحة.
ومل ت�سج ��ل ا�صاب ��ة اخ ��رى بالت�سم ��م

الغذائي يف �ساحة التحرير با�ستثناء ما
اعلن عنه النا�شط علي زيني.
�ساح ��ة التحري ��ر �شه ��دت تواف ��د ان�صار
للتيار ال�صدري وهتفوا "بالبطة ن�شيله
امل ��ا يعج ��ب قائدن ��ا" يف تهدي ��د وا�ضح
و�صريح.
ون�شرت كذلك فيديوهات الن�صار تابعني
للتي ��ار يطلب ��ون من ال�ص ��در ت�صفية من
يتعدى بالر�أي عليه.
وبع ��د ه ��ذه امل�س�ي�رة والفيديوه ��ات
طال ��ب نا�شطون بحماية �ساحة التحرير
م ��ن تدخ�ل�ات ال�صدري�ي�ن وتهديداته ��م
للمعار�ضني لهم.
خيمة ابطال اكتوبر التي تقدم اخلدمات
الطبية تعر�ض عنا�صرها اىل الطعن مرة
اخرى بعد حادثة مماثلة قبل يومني.
خمل ��د امل�س� ��ؤول ع ��ن اخليم ��ة تعر� ��ض
لطعن ��ات يف البط ��ن وزمي ��ل �آخر له اىل
طعنات يف الرجل.
وم ��ع هذه الأحداث الت ��ي تهدد ا�ستمرار
الث ��ورة يف العا�صم ��ة بغ ��داد ب�سب ��ب
التهدي ��دات الوا�ضح ��ة وال�صريحة فان
قوات ال�شغب اي�ضا حاولت التقدم قريبا
من �ساحة التحرير.
الغاز امل�سي ��ل للدموع و�صل اىل بدايات
نف ��ق �ش ��ارع ال�سع ��دون من جه ��ة �ساحة
اخل�ل�اين لك ��ن �صم ��ود املحتج�ي�ن حال
دون تقدمهم.
مايق ��ارب  5حاالت اختن ��اق �سجلت يف
املفارز الطبية ل�شارع اجلمهورية الرابط
بني �ساحة اخلالين ونفق ال�سعدون.

ح���ك���اي���ة ���ش��ه��ي��د

ح�سن ال�سعربي� ..أ�صاب هدفه ليكون ح�سن ًا للنجف ،كما هو �صفاء لبغداد
 ما�س القي�سي
"االعالم باطل� ،ضد الثورة" هذا ما �صرح
ب ��ه ح�س ��ن ح�ي�ن ق ��رر ان يغل ��ق �صفحت ��ه
عل ��ى موقع التوا�ص ��ل (في�سبوك) ،حقيقة
م�ؤ�سف ��ة ا�شبه بال�شم� ��س التي تنتحب من
غرب ��ال ج�ب�روت وطغيان م ��ن حول منرب
الكلمة احلرة اىل من�ص ��ة �سيا�سية تتاجر
بدماء الأبرياء بدال من �إي�صال �صوتهم.
ح�س ��ن احم ��د ك ��رمي ال�سع�ب�ري ،مواليد
ع ��ام  ،1996من �أهايل مدين ��ة الكوفة يف
حمافظة النجف اال�شرف ،طالب يف ال�سنة
الأخرية من املرحلة الإعدادية يف ثانوية
القمة للبن�ي�ن ،مل يكمل م�سريته الدرا�سية
الت ��ي حل ��م ان ت�ص ��ل ب ��ه ليك ��ون طبيب ��ا،
عاط ��ل ع ��ن العم ��ل ،وينتمي لأ�س ��رة ذات
دخ ��ل متو�سط� ،شاب اني ��ق املظهر ،ودود
بني رفاقه ،حر الفك ��ر بعيد عن النزاعات،
وي�صبو للعي� ��ش يف عراق مدين خال من
االحزاب الإ�سالمية.
(معلومة جماهرييا) بتاريخ اخلام�س من حديث ��ه م�صطف ��ى بقول ��ه" :نع ��م �صديقي �ضحوا بدمهم رفعوا الراية".
واكب ح�سن تظاهرات اخوته االحرار يف
�شب ��اط  ،2020وقد فقد الوعي على �إثرها ح�سن ن ��ال ما متن ��ى بكل فخ ��ر واعتزاز ،يقول ح�سـ ��ن" :الأمل لي�س يف الفراق ،بل
ثورة ت�شرين من ��ذ انطالقها يف الأول من
ليدخل يف حالة �صحية حرجة (غيبوبة) ،ونح ��ن هن ��ا �سنكم ��ل امل�س�ي�ر م ��ن بع ��ده يف املراقب ��ة ما بعد الفراق" ،هذا هو حال
�أكتوب ��ر ،ومل يتخل ع ��ن �ساحة االعت�صام
و�صفت بانه ��ا مي�ؤو�س منه ��ا طبيا ،حتى لأج ��ل حتقيق مطالبنا ومطال ��ب ال�شهداء م ��ن يرقب ��ك ،من رفاق ��ك واحب ��ا�ؤك ،حتى
الت ��ي عده ��ا منزل ��ه لأي �سب ��ب ،وعن هذا
ا�ست�شهد بع ��د �أ�سبوع من ا�صابته� ،صباح م ��ن قبلن ��ا ،يف تكوين عراق خ ��ال من كل الغرب ��اء نحن ممن ال نع ��رف عنك الكثري،
ال�صدد يقول م�صطف ��ى عدنان (�صديقه):
ي ��وم الأربعاء امل�صادف � 12شباط ،وبهذا ا�ش ��كال الهمجية ،وط ��ن يخلو من �أحزاب لكنن ��ا �أدركن ��ا الأه ��م م ��ن �صفات ��ك وه ��ي
"احمد كان �شديد اخلوف علينا ،يق�ضي
يعق ��ب م�صطف ��ى قائال" :متن ��ى ح�سن ان ال�سلط ��ة وامللي�شيات الت ��ي تقتلنا كل مرة عظمت ��ك ،بتنا منر على منربك لن�شاهد كم
اللي ��ل م�ستيقظ ��ا ك ��ي يحر�سن ��ا ،ي ��ردد �أ�صيب احمد بطل ��ق ناري من عيار  7.62ي�صبح �شهيد النجف كما هو �صفاء �شهيد بزي خمتل ��ف!" م�شددا عل ��ى �ضرورة ان هو حب ��ك للعراق الذي دفع ��ك لتكون �أحد
دائم ��ا (ال�ساح ��ة بيتي ،لو انكت ��ل بيها لو مل ��م ،ا�ستقر يف ر�أ�سه ح�ي�ن كان معت�صما بغ ��داد ،وح�ي�ن �س�ألته عن ال�سب ��ب� ،أجاب نوا�ص ��ل جميع ��ا حراكن ��ا لأج ��ل ان ن�صل ابطال ��ه ورم ��وزه� ،شك ��را بحج ��م ال�سماء
احميها)" .م�ؤكدا على ايثار ح�سن ودوره يف �ساح ��ة ال�صدري ��ن يف النج ��ف ،يف (حب �صف ��اء دفع ��ه ليكون بط�ل�ا للثورة ،بعراقن ��ا اىل بر الأمان حيث وطن ال�سالم التي ال ت�سع نقا�ؤك ،يقولها احرار بالدك،
املتفاين يف ن�صرة اخوته الثوار م�ضحيا ليل ��ة الأربع ��اء الدامي ��ة الت ��ي تعر� ��ض وانا اريد ان �أكون كذلك)".
واملحب ��ة .وقد �شيع ح�س ��ن بجنازة مهيبة ور�سال ��ة حبذا لو تنقله ��ا لرفاقك ال�شهداء
بنف�س ��ه عل ��ى ال ��دوام ،وتلك ه ��ي �صفات يومها املتظاه ��رون اىل هجوم عنيف من ن ��ال احمد ال�شه ��ادة والبطول ��ة والو�سام تليق بعظمت ��ه وعراقيته االبي ��ة يردد بها يف طريقك وانت حملقا �إليهم ،نقول فيها:
االحرار �أينما وجدوا.
قب ��ل عنا�ص ��ر م�سلح ��ة جمهول ��ة ر�سميا! العراق ��ي امل�ش ��رف كم ��ا �أراد ،وي�ست�أن ��ف اخوته الثوار "هاية رجالك يا وطن هاية�( ،أنتم ال�سابقون ونحن الالحقون).

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

دع الجمجمة تتنف�س!
 علي وجيه
يتذوقها؟ �أ�ضع في
هل يفتق ُد الحر ّية ،ذلك ال ��ذي لم ّ
ذهني ه ��ذا ال�س�ؤال و�أنا �أتجوّ ل ف ��ي �صفحات عدد
كبي ��ر م ��ن ال�شباب العراق � ّ�ي ،وهم يتخ ��ذون مكانة
ال تلي ��ق بهم� ،أعن ��ي �أن يكونوا ج ��زء ًا من جماعة،
فح�سب ،و�أن تكون �ضمن جماعة ،فهذا ال يعني �أ ّنك
�سي ��ئ بال�ض ��رورة ،لكن �أن يكون وج ��ودك الوحيد
ه ��و بو�صفك ج ��زء ًا منه ��ا ،فه ��ذه الإهان ��ة الكبرى
لأ�شي ��اء عدي ��دة ،منه ��ا ذل ��ك الع�ض ��و الم�سكين في
ر�أ�سك ،ولحظت ��ك في  ،2020وت�أريخك نف�سه الذي
يح ّر�ض ��ك على االجتهاد وتع ��دد القراءات ،وغيرها
من �أدوات التفكير المنطقي.
ورغم م ��ا يق ّدم ��ه الجه ��ل ،والتبع ّية ،م ��ن طم�أنينة
وه ��دوء ،ل�صاحبه� ،إ ّال �أنه يهب الجحيم ل َمن حوله،
ف�ض�ل ً�ا عن �إمكاني ��ة و�صوله للحظة موت ��ه دون �أن
يح� � ّرك �شيئ� � ًا على ه ��ذه الأر�ض ،يكتف ��ي �أن يكون
حي متن ّف�س ،وحاوية لحمل توجيهات
مج ّرد كائن ّ
الجماعة ،مهما كانت هذه الجماعة.
تولد بي ��ن الجماعة بو�صفك "البرغ ��ي" الذي يت ّمم
ُّ
ت�صطف مع
عم ��ل الماكن ��ة ،ال قيم ��ة ل ��ك خارجه ��ا،
�أخوت ��ك لإكمال عمله ��ا� ،أنت تحمل ا�س ��م الجماعة،
و�صفها ،مالب�سه ��ا� ،سلوكها ،ويوم تختا ُر الخروج
عنها� ،ستلتفتُ �إليك وتفرمك ،بو�صفك �إبن ًا عاق ًا ،لم
يع ��رف الهناءة لوال هذه الماكن ��ة ،ولن تنقذ نف�سك
�إ ّال باالرتم ��اء بح�ض ��ن ماكن ��ةٍ ثاني ��ة ،وبالغالب لن
تختلف كثير ًا.
ً
هذه الكلمات لي�س ��ت تعري�ضا ب�أيّ جماعة ،بقدر ما
ه ��ي ُ
تقف �ض ّد فك ��رة "القطيع" ،ال يعن ��ي �أن يكون
الف ��رد ُمب ّر�أً من كل انتم ��اء ،لكن �أن ال يكون عن�صراً
خام�ل ً�ا ،و�أن يك ��ون التفكي ��ر النق ��دي ،و�إمكاني ��ة
التراج ��ع ع ��ن المتب ّني ��ات في ح ��ال ث ُب ��ت خط�ؤها،
واردة.
�إن م ��ن الحقوق الأ�سا�سية للفرد �أن ينتمي لو �شاء،
حزب وع�شيرة و�أ�سرة وغيرها،
لدين �أو لمذهب �أو ٍ
ً
لكن هذا الح ��ق يبدو م�شوّ ها �إن كان االنتماء يلغي
العق ��ل ،بقدر ما له �أي�ض ًا م ��ن انعكا�سات �سيئة على
الجماعة نف�سها ،على المدى البعيدّ ،
فكل منظومة ال
تج ّد ُد نف�سها تحكم على نف�سها بالموت� ،أو التمظهر
باتجاه ��ات �سيئة ،متطرف ��ة �أو متع ّلقة بالخرافات،
�أو مج ّرد "منظومة" ذاهبة �إلى المجهول.
في  ،2020حيث ّ
كل هاتف �أكبر من �أيّ مكتبة عامة،
وحيث م�صادر المعرفة المتنوعة المتكد�سة لدرجة
�أن ��ك تعجز ع ��ن التعامل م ��ع م�صادر ه ��ذه المعرفة
لف ��رط كثرتها ،ال ع ��ذر لجاهل ،وال ع ��ذر لتابع ،مع
ارتطام الأف ��كار ببع�ضها و�إنتاج الأف ��كار الجديدة
في الف�ضاء العام ،والبقاء في الفكرة البالية ي�ؤ�شر
ب�ش ��كلٍ وا�ض � ٍ�ح على عجز ه ��ذا "البرغي" حتى عن
الدفاع� ،أو "ن�صرة" جماعته� ،أو الماكنة.
تدف� � ُع ثمن ًا كبي ��ر ًا لقاء عدم االنتم ��اء ،ب�سبب حر ّية
الذهن ،وا�ستعداده للتراجع ع ��ن متب ّنياته فيما لو
تو ّقف ��ت عن �إقناع ��ه نف�سه ،لكنه �أف�ض ��ل بكثير �أمام
ال ��ذات ،التي ال ترت�ضي لجمجم ��ة �أن تكون مك ّبلة،
ولدماغ يبقى �أ�سي َر ما لُ ّقن به منذ الطفولة� ،أ ّي ًا كان
ٍ
هذا الذي لُ ّقن به.
ث ّم ��ة طريق ��ة �أح ّبها للتع ��رف على �أ�صدقائ ��ي �أكثر،
وهي ر�ؤية مكتباته ��م ،المكتبة هي الزقاق الخلفي
�صديق
للعق ��ل الذي �أمام ��ي ،وم� � ّر ًة كنتُ في بي ��ت
ٍ
متد ّي ��ن �إلى حدٍ كبي ��ر ،وجدتُ في مكتبت ��ه الأعمال
الكاملة لع ��د ٍد من ك ّتاب وفال�سف ��ة كانت م�شاريعهم
ُ
ت�ستهدف الدي ��ن ،ر�أى العجب
الفكري ��ة الأ�سا�سي ��ة
عل ��ى وجهي ،فقال :الدي ��ن الذي ال ينج � ُ�ح بالدفاع
ع ��ن نف�سه �أمام الأف ��كار التي ت�ستهدف ��ه ،لي�س دين ًا
ّ
ي�ستحق الدفاع عنه ،ويوم يتو ّقف الدين عن تقديم
الإجاب ��ة على م ��ا ي�ستهدفه� ،ستختل � ُ
�ف عالقتي به.
َ
و�صدق الرجل ،بح�سب تجربته ال�شخ�صية ،وعدّل
كثي ��ر ًا من �أف ��كاره ب�سبب تو ّقف الدي ��ن ،من وجهة
نظره ،عن تقديم الإجابات.
داخ ��ل الجمجمة ف�ض ��اء كبير ا�سمه الدم ��اغ ،لي�س
بال�ض ��رورة �أن يك ��ون ُم�صيب ًا بتح ّرك ��ه واجتهاده،
لك ��ن بالت�أكيد ف� ��إن الخط� ��أ �أف�ضل بكثير م ��ن بقائه
ّ
معط�ل ً�ا ،وكم ��ا قال الإم ��ام علي بن �أب ��ي طالب (ع)
"�أعو ُذ بالله من �سبات العقل".

