
 متابعة االحتجاج 

بعد ليلة ع�صيبة �صهدت �إ�صابة متظاهرين 
وحرق خيم �عت�صام، �صمن �صل�صلة جديدة 
م���ن �أعم���ال �لعن���ف �لتي تط���ال �ملحتجني 
منذ �أ�ص���هر، غ�صت �ص���احة �لتحرير بطلبة 
�جلامع���ات بع���د م�ص���رة رفع���ت هتاف���ات 

حما�صية.
م�ص���ور  �لتقطه���ا  �ص���ور  و�أظه���رت 
)�الحتج���اج(، ح�ص���ود �ملتظاهري���ن وهي 
تدخ���ل �ص���احة �لتحري���ر، فيما ��ص���تقبلهم 

�ملتظاهرون بالهتاف و�لت�صفيق.
وتاأت���ي �مل�ص���رة يف توقيت ح���رج، حيث 
دع���ا نا�ص���طون �إىل م�ص���اندة �ملتظاهري���ن 
يف �صاحة �لتحرير، بعد هجمات تعر�صو� 
له���ا عل���ى "ي���د ع�ص���ابات"، بالتز�م���ن مع 
"ت�صييق �خلناق" على �ملحتجني من قبل 

قو�ت مكافحة �ل�صغب.
وو�ص���ل �الآالف يف م���ا ي�ص���به "�ملليوني���ة 
�لطارئ���ة" دون �ص���ابق �إن���ذ�ر �إىل �ص���احة 
�لتحري���ر و�ص���ط �لعا�ص���مة �لعر�قية �لتي 
غ�ص���ت بال�ص���بان و�ل�ص���ابات، و�الأه���ايل، 

للتاأكيد على ��صتمر�رهم يف �العت�صام.
وتعالت هتافات �لطالب موؤكدين �أنهم "لن 
يخذلو� �لثورة و�ل�ص���هد�ء"، و�أنهم باقون 
يف �ل�صاحة دون تر�جع. كما �صاح �آخرون: 
و�لبعثية،  �أمري���كا  �ص���د  طالبية  "طالبية 
طالبية طالبية �ص���د �إي���ر�ن �جلمهورية". 
ويف حمافظ���ة ذي ق���ار �نطلق���ت تظاهرة 
كبرة مطالبة باالإ�ص���الح بالقرب من ق�صم 
تربي���ة �لنا�ص���رية و�ص���ط �ملدين���ة، كما مت 
قطع بع�ض �لطرق �لرئي�صة يف �ملدينة من 
قبل �ملتظاهري���ن �حتجاجا على معلومات 
ت�ص���ر �ىل نية �لقو�ت �المنية فتح ج�ص���ر 

�لزيتون �ملغلق من �ربعة ��صهر.
ويف حمافظ���ة باب���ل �أعل���ن �ملتظاه���رون 
��ص���تمر�رهم بالتظاه���ر�ت، موؤكدين عدم 
�لتفريط بدماء "�ل�ص���هد�ء" وال خيار دون 
�لتظاه���ر�ت حتى حتقيق كام���ل مطالبهم، 
و�صط هتافات تندد باير�ن وتدخالتها يف 

ت�ص���كيل �حلكومة. �ما و��صط، فقد �صهدت 
تو�ف���د �عد�د كبرة م���ن �لطلبة، �ىل مكان 
�العت�صام و�صط �ملدينة للتعبرعن دعمهم 
وم�ص���اندتهم للمتظاهري���ن حتى �لق�ص���اء 

على �لف�صاد يف �حلكومة.
�إىل ذل���ك، خ���رج �ملئ���ات م���ن �لط���الب يف 
حا�ص���دة  م�ص���ر�ت  يف  كرب���الء،  مدين���ة 
تنديدً� بحرق خيم �ملتظاهرين يف �ص���احة 
�خلالين. و�ص���دحت �أ�صو�ت �ملتظاهرين 
هاتفني: "فوق �لغيم ن�صع �خليمة!". كما 
�رتفع���ت �لهتافات منادية �مل���ر�أة �لعر�قية 

للم�صاركة يف �لتظاهر�ت.
كرب���الء،  حمافظ���ة  تظاه���ر�ت  وطالب���ت 
بتكلي���ف نا�ص���ط ب���ارز بت�ص���كيل حكوم���ة 
جدي���دة بدل حممد عالوي �ل���ذي �ختارته 
�الح���ز�ب �حلاكم���ة ووع���د باالع���الن عن 

ت�صكيلته �حلكومية هذ� �ال�صبوع.
وحمل �ملتظاهرون �ص���ور ع���الء �لركابي 
�ل�ص���يديل �ملت���درب �لذي حت���ول �إىل �أحد 
�أب���رز وج���وه �حلرك���ة �الحتجاجي���ة م���ع 
قيادت���ه للتظاه���ر�ت يف مدينة �لنا�ص���رية 
يف  �الحتجاج���ات  مه���د  بغ���د�د،  جن���وب 

�ل���ذي  �لركاب���ي  �لع���ر�ق. وكان  جنوب���ي 
عل���ى  �لعر�قي���ني  �آالف  ع�ص���ر�ت  يتابع���ه 
ت�ص���جيالت  با�ص���تمر�ر  وين�ص���ر  توي���ر 
م�صورة حتظى مب�ص���اهدة و��صعة، �أطلق 
يف  �ملتظاهري���ن  ب���ني  ��ص���تفتاء  موؤّخ���ر� 
�جلن���وب ويف بغد�د لتحدي���د ما �إذ� كانو� 

يريدونه رئي�صًا للوزر�ء.
�إّن���ه  �حل�ص���ناوي  �ص���يف  �لطال���ب  وق���ال 
"�ص���ارك ليعلن عن تاأييده ملر�صح �ل�صعب 

�لدكتور عالء �لركابي".
كم���ا �أّكد �لطالب ح�ص���ن �لقزويني �أن لدى 

بينه���ا  مطال���ب  "جمموع���ة  �ملتظاهري���ن 
رئي����ض وزر�ء م�ص���تقل وغ���ر تاب���ع الأي 

حزب هو �لدكتور عالء �لركابي".
ويرف����ض �ملتظاه���رون تكلي���ف ع���الوي، 
قري���ب  �أن���ه  باعتب���ار  �ل�ص���ابق،  �لوزي���ر 
م���ن �لنخب���ة �حلاكم���ة �لت���ي يتظاه���رون 
�ص���دها ويطالب���ون برحيلها �ص���من حركة 
�حتجاجية غر م�ص���بوقة تعّر�ص���ت للقمع 

وقتل فيها نحو 600 �صخ�ض.
وكان نا�ص���طون �أفادو� م�صاء �ل�صبت، باأن 
ق���وة بزي مدين �قتحمت �ص���احة �خلالين 

و�صط بغد�د و�أحرقت خيام �ملعت�صمني.
وق���د �ندلعت ن���ر�ن يف وق���ت متاأخر من 
م�ص���اء �أم����ض �الول �ل�ص���بت، يف عدة خيم 
للمعت�ص���مني قرب نفق �ل�ص���عدون و�ص���ط 
�لعا�ص���مة �لعر�قي���ة بغ���د�د، ورغ���م ع���دم 
وج���ود بيان ر�ص���مي حول �حل���ادث حتى 
�لق���و�ت  �تهم���و�  متظاهري���ن  لك���ن  �الآن، 

�الأمنية بالوقوف ور�ءه.
الإط���ار�ت  �ملتفحم���ة  �لبقاي���ا  و�ص���وهدت 
�خلي���ام وغره���ا من �حلط���ام بالقرب من 
�ص���احة �خل���الين. وق���ال �ملتظاه���ر ك���ر�ر 

حممد: "لقد �أحرق���و� �خليام هنا باالأم�ض 
ونح���ن متظاهرون �ص���لميون مل نت�ص���بب 
يف �إحل���اق �الأذى باأي �ص���خ�ض كما ترون 
هن���ا". و�أ�ص���اف: "هذه هي �مل���رة �لثانية 
�لت���ي يحرق���ون فيه���ا �خلي���م. ��ص���تغرقت 
فرة لن�ص���ب �خليمة وقامو� باإحر�قها ثم 

ا". ن�صبت �أخرى لقد �أحرقوها �أي�صً
وتابع: "�الآن �أحاول �حل�صول على خيمة 
�أخ���رى للمرة �لثالث���ة و�ص���اأبقى هنا حتى 
ي�ص���تقر �لو�ص���ع وت�ص���بح بالدنا �آمنة من 

هوؤالء �لنا�ض �لفا�صدين". 
ويوم �الأربعاء �ملا�ص���ي، �أفاد علي �لبياتي 
ع�صو مفو�ص���ية حقوق �الإن�صان بت�صجيل 
�لنا�ص���طني  �ص���د  �ختط���اف  حال���ة   72
و�ملدنيني، "مت �الإفر�ج عن 22 منهم، فيما 

اليز�ل 50 �آخرين رهن �الختطاف".
و�أو�ص���ح �لبياتي �أن "�ملفو�ص���ية �صجلت 
22 حالة �غتيال �صد �ملدونني و�لنا�صطني، 
من �أ�ص���ل 49 حماولة ت�ص���ببت باإ�ص���ابات 

ل�13 نا�صطا ومدونا".
وكان���ت �الأمم �ملتح���دة �ّتهم���ت جماع���ات 
م�ص���ّلحة بالوقوف خلف حمالت �الغتيال 
و�خلط���ف و�لتهديد �ص���د �لنا�ص���طني، يف 
حماول���ة لقمع حتّركات غر م�ص���بوقة يف 
�لع���ر�ق �لذي يحتل �ملرتبة 16 على الئحة 

�أكرث دول �لعامل ف�صادً�.
�ص���حيفة  قال���ت  مت�ص���ل  �ص���ياق  ويف 
�لتو�فق���ات  �إن  �لربيطاني���ة  �الندبندن���ت 
�ل�صيا�صية بني �أحز�ب �ل�صلطة يف �لعر�ق 
ق���د حتم���ي قتل���ة �ملتظاهري���ن وتتجاه���ل 

�ملطالب �ل�صعبية مبحا�صبتهم.
�أن  له���ا  تقري���ر  �ل�ص���حيفة يف  و�أ�ص���افت 
�لتو�فقات �ل�صيا�ص���ية يف م�صاألة حما�صبة 
بروؤو����ض  باالإطاح���ة  ت�ص���مح  ل���ن  �لقتل���ة 
كب���رة كان���ت له���ا �لي���د �لط���وىل يف قمع 
�الحتجاج���ات، ولذل���ك ف���اإن �ملتظاهري���ن 
للتو�فق���ات  رف�ص���هم  م���ر�ر�  �أك���دو� 
و�ملحا�ص�ص���ة �حلزبي���ة و�لطائفي���ة �لتي 
�أتت بكل �حلكومات �ل�ص���ابقة �لتي ف�صلت 

يف تلبية مطالب �لعر�قيني.

متظاهرون يتهمون قوات االأمن بحرق خيامهم يف بغداد 

القم�س��ان البي�ش "تنع���ش" �س��احة التحرير بعد "ليل��ة النار" 
املتظاهري��ن قتل��ة  �س��تحمي  ال�س��لطة  اأح��زاب  توافق��ات  بريطاني��ة:  �س��حيفة   

 اأزهار علي ح�سني

اأ�سيب �سقيق طيبة اال�سغر �ست 
مرات يف �ساحة التحرير وقتل 

احد زمالئها امل�سعفني امام عينيها 
راأ�سه  من  اأجزاء  تناثرت  "لقد 

ودماغه امام عيوين على االأر�ض" 
تقول طيبة باأمل وت�سيف "لن 

نعود ادراجنا فقد اأبلغت امي ان 
ت�سع يف خميلتها اأ�سواأ االحتماالت 

ومنها فقداننا نحن االثنان وباتت 
تفزع حينما يرن جر�ض الباب، 
لكنني لن ان�سى ان زميلنا الذي 

مات بطريقة ب�سعة لديه ام كانت 
تنتظر عودته اأي�سا".

ت��ع��ر���ص��ت ط��ي��ب��ة ل��ل��ت��ه��دي��د و�ل��ت�����ص��ق��ي��ط على 
من  ع��دة  م���ر�ت  �الجتماعي  �لتو��صل  م��و�ق��ع 
لالأحز�ب  �لتابعة  �اللكرونية  �جليو�ض  قبل 
تهديد  ر�صائل  هاتفها  �ىل  وو�صلت  و�ل�صلطة، 
�صهرتها حينما  وذ�عت  تكرث،  لكنها مل  كثرة 
مدعومة  �ط��ر�ف  عقدته  موؤمتر  من�صة  �عتلت 
���ص��ي��ا���ص��ي��ا يف ف���ن���دق ب���غ���د�د وح���م���ل ع��ن��و�ن 
حمر�ء  كوفية  مرتدية  �كتوبر"  "تن�صيقيات 

�ملتظاهرون عليها قطر�ت دم من �صحايا  جمع 
حقا  كنتم  "�ن  باملجتمعني  و�صرخت  �لتحرير 
موؤمتركم  فاعقدو�  �ملتظاهرين،  با�صم  ناطقني 
�لقاعات  يف  ولي�ض  �لتحرير،  �صاحة  يف  ه��ذ� 

�ملرفهة".
من  �الأخ���رة  �ملرحلة  يف  تدر�ض  �لتي  �ل�صابة 
�الأولية  �الإ�صعافات  تدر�ض  مل  و�لتي  �لثانوية 
يوما بل تعلمتها يف �صاحة �لتحرير تريد �كمال 

در��صتها يف جمال �لطب.
بعمر  فتيات  ي�صاهد  �لتحرير  ل�صاحة  �ل��ز�ئ��ر 
�ل�����ورود ت��خ��ل��ني ع���ن ت���رف �مل��ر�ه��ق��ة وج��م��ال 
وعائالتهن  حياتهن  تركن  و�أخريات  �ل�صباب، 
وم�صاند�ت  م�صعفات  �وقاتهن  معظم  ليق�صني 

ومتظاهر�ت يف �صاحات �الحتجاج.
تبدو �أولئك �لن�صاء مثل نحالت ن�صيطات يتنقلن 
�لتي  �لبي�صاء  مبالب�صهن  �مل�صعفني  خيام  بني 

�جلرحى،  دم��اء  من  حمر�ء  بقع  عليها  تنت�صر 
وتر�فقه  م�����ص��اب،  الإ���ص��ع��اف  �ح��د�ه��ن  ترك�ض 

�خرى �ىل �مل�صت�صفى خوفا من �عتقاله هناك.
يف  م��وظ��ف��ة  تعمل  �لقي�صي  د�ود  ع��ب��د  زي��ن��ب 
�ل�صالمة �ال�صعاعية و�لنووية، م�صعفة  مديرية 
�أخرى من م�صعفات �لتحرير تعر�صت لالإ�صابة 
عمليتني  �ج��ر�ء  �ىل  بها  �دت  نارية  باإطالقات 
�صاحة  �ىل  "عدت  زي��ن��ب  ت��ق��ول  ج��ر�ح��ي��ت��ني، 

بعدما  الإ���ص��اب��ت��ي،  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف  �لتحرير 
فهناك  و�خل��ط��ورة،  �الأمل  رغ��م  �لعملية  �متمت 
من يحتاج �ىل م�صاعدتي وكلما خففت من �آالم 

�مل�صابني خفت �آالمي".
�والدها  و�جبات  تكمل  �أطفال  لثالثة  �م  زينب 
�لتحرير،  �صاحة  �ىل  جديد  من  لتعود  وزوجها 
�ل��زوج و�اله��ل على تو�جدها  ورغ��م �عر��ض 
ومقاطعتهم لها، ماز�لت زينب م�صتمرة وم�صرة 
�لتظاهر�ت  �نطالق  منذ  يوم  كل  �لتو�جد  على 

وحتى هذه �للحظة.
��صر�ء �بر�هيم م�صعفة و�أم �أي�صا متو�جدة يف 
للتظاهر�ت  �الوىل  �الي��ام  منذ  �لتحرير  �صاحة 
قبل  م��ن  و�اله��ان��ة  و�ل�صتم  لل�صرب  تعر�صت 
�خرى  مرة  عادت  لكنها  �ل�صغب  مكافحة  قو�ت 

لتو��صل باإ�صر�ر عملها كم�صعفة يف �ل�صاحة.
�خلم�ض  عمرها  ي��ت��ج��اوز  ال  لطفلة  �م  ����ص��ر�ء 
�صنو�ت ت�صحبها يوميا مع و�لديها �ىل �صاحة 
ق�صم  من  تخرجت  �لتي  ��صر�ء  تقول  �لتحرير، 
و�القت�صاد  �الد�رة  كلية  يف  و�مل�صرفية  �ملالية 
�خت�صا�صي  �ن  رغ��م  عمل  على  �ح�صل  "مل 
مطلوب يف �مل�صارف، يف كل مرة �قدم �ور�قي 
�لوظيفة  مينحون  �و  �لر�صوة  مني  يطلبون 
الأقارب �مل�صوؤولني، وهناك �ملئات مثلي هنا يف 
�ل�صاحة �و خارجها من �خلريجني �لعاطلني عن 

�لعمل لالأ�صباب ذ�تها".
�لفنون  كلية  يف  طالبة  �لعلي  دع���اء  �مل�صعفة 
�الوىل  �الي��ام  منذ  لوحدها  تو�جدت  �جلميلة، 
يف �ل�صاحة دون علم عائلتها �إذ دخلت �لتحرير 
كم�صعفة  فيها  �ل��ب��ق��اء  و�خ���ت���ارت  كمتظاهرة 

مد�ومة على �ملجيء �ىل خيمتها كل يوم، فيما 
تقول  �جل��ام��ع��ة،  �ىل  ذ�ه��ب��ة  �ن��ه��ا  �أهلها  تخرب 
يف  �ل�صاحة  يف  بوجودي  �هلي  "�صيعلم  دع��اء 
حال وفاتي و��صتالمهم �جلثة، �نا هنا من �جل 
�خوتي و�هلي، �نه و�جب حتمي، وم�صوؤولية 

ال ميكنني �لتخلي عنها".
�ول  �لتحرير  �صاحة  �ىل  دع��اء  و�صلت  حينما 
م���رة مل ت��ك��ن مت��ل��ك �خل����ربة يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
حت�صل  �لتي  �الختناقات  �و  �جل��روح  ح��االت 
بها  ي�صتهان  ال  خربة  �كت�صبت  لكنها  �ملكان  يف 
��صطرت  و�ل��ي��وم  �مل��ظ��اه��ر�ت،  من  �صهور  بعد 
عائلتها  �فر�د  جميع  حظر  �ىل  �مل�صعفة  �ل�صابة 
يعلمو�  ال  كي  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  من 

بوجودها يف �ل�صاحة فت�صبب لهم �لقلق.
لع�صر�ت  من��اذج  ودع��اء  و��صر�ء  وزينب  طيبة 
�إذ  �لعر�ق،  يف  �لتظاهر  �صاحات  يف  �مل�صعفات 
تاأييد جمتمعي  �نتز�ع  �لفتيات من  متكنت تلك 
لعملهن يف تلك �ل�صاحات مثلما �كت�صنب �حر�م 

�ملتظاهرين �ل�صباب.
ثقافة  �م��ام  �خ��رى  ث��ورة  ه��و  هنا  "وجودنا 
يف  �مل������ر�أة  �أدو�ر  ع���ن  م��ت��اأ���ص��ل��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
عن  �لنمطية  �ل�����ص��ورة  ك�����ص��رن��ا  ل��ق��د  �حل���ي���اة، 
�ل��ذي  و�ل�صتم  �ل�صلبية  فالتعليقات  �لن�صاء، 
�الأي��ام  يف  �لفي�صبوك  ر�صائل  يف  ي�صلني  ك��ان 
مديح،  �ىل  �ل��ي��وم  حت��ول  للمظاهر�ت  �الأوىل 
بي،  ف��خ��ورون  �نهم  يكتبون  �لكثرون  وب��ات 
وهذ� �لتغير ما كان ليحدث لوال ��صر�رنا على 
�لتو�جد يف �صاحات �لتظاهر" تقول طيبة وهي 

ت�صر �ىل باقي زميالتها.

م�س��عفات التحري��ر: فتي��ات ثائ��رات مل يدر�س��ن التمري�ش اكت�س��ن اخلربة من دم��اء اجلرحى

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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موجز اأنباء المدن الثائرة 

 عالء ح�سن 

رئي�����ض �لوزر�ء �ملكل����ف حممد توفيق ع����الوي ، غرد 
وقال " �قربنا من حتقيق �جناز تاريخي" بت�ص����كيل 
حكومة ،ت�ص����م وزر�ء من ماركة  �مل�ص����تقلني �لنزيهني 
�الأكف����اء �لتكنوقر�ط  ، �ملاركة م�ص����جلة لدى �الأحز�ب 
�ملهيمنة على �ل�ص����لطة ، وهي �ص����بب �خلر�ب �ملر�كم 

طيلة �ل�صنو�ت �ملا�صية.
 ع����الوي غ����رد و�أطلق �ص����فارة �لبد�ي����ة ، ويف �لوقت 
ذ�ت����ه نا�ص����د جمل�ض �لنو�ب �مل�ص����ادقة عل����ى حكومته 
حتى  تت�صارك �ل�ص����لطتان �لتنفيذية و�لت�صريعية يف 
حتقي����ق �الجن����از �لتاريخ����ي ، فيما  لوحت �ل�ص����لطة 
�لثالثة مبقا�ص����اة من حتدث و�صرح بوجود �صفقات 
بيع حقائب وز�رية يف �حلكومة �جلديدة .  �لق�ص����اء 
�جلدي����دة  �حلكوم����ة  عذري����ة  ع����ن  للدف����اع  �نتف�����ض 
وحر��ص����ة �ص����ريرها حل����ني دخ����ول �لعري�����ض الإجناز 

�ملهمة �لتاريخية. 
رئي�ض �لوزر�ء �ملكلف يبدو و�ثقًا من �حل�ص����ول على 
ت�ص����ويت �لربملان لكابينت����ه �لوز�ري����ة ،ورمبا هو ال 
يعلم مب����ا جرى يف �لعا�ص����مة �الأردنية عمان حني مت 
�فتتاح بور�صة ل�ص����ر�ء وز�ر�ت ومنا�صب �صيك�صفها 

�لق�صاء �إن كان جادً� يف حر��صة �صرير �حلكومة .
ع����الوي يعرف قبل غ����ره دهاليز �لعملية �ل�صيا�ص����ية 
�أحم����ق ي�ص����تخدم  ، ويعل����م مت����ى يتح����رك �صيا�ص����ي 
�مل�صد�ض �لكامت لت�ص����فية �خل�صوم . حتقيق �الجناز 
�لتاريخ����ي من وجه����ة نظ����ر �ملكلف ،مير ع����رب بو�بة 
حام����ل  ل�ص����روط  و�الإذع����ان  و�لتو�ف����ق  �لتفاهم����ات 
�ل�ص����الح ،ه����ل ��ص����تطاع عالوي حل م�ص����كلة �ص����ائكة 
بع�ص����ا �ص����حرية ؟ جل�ص����ة جمل�ض �لنو�ب  للت�صويت 
عل����ى �لكابينة �لوز�رية �ص����تجيب على �ل�ص����وؤ�ل حني 
يفر�����ض �لالعب����ون �لكب����ار �إر�دتهم يف حتديد م�ص����ار 
�حلكوم����ة �جلدي����دة وبرناجمه����ا ، �أم����ا �حلدي����ث عن 
عمره����ا وقدرته����ا عل����ى �إج����ر�ء �النتخاب����ات �ملبك����رة 
،وحما�ص����بة قتلة �ملتظاهرين  ف�ص����يكون م�ص����ره يف 

�أدر�ج �لن�صيان .
�ل�صارع �ملنتف�ض رف�ض رئي�ض �لوزر�ء �ملكلف عالوي 
، و�جه �لكامت �ملنتقم  مبزيد من �الإ�صر�ر و�لثبات على 
�إخالء �ل�ص����احة �لعر�قية من قوى �صيا�ص����ية متورطة 
بجرمية �غت�صاب وطن. يف قامو�ض عالوي �الجناز 
�لتاريخ����ي يعني كابين����ة وز�رية مبارك����ة �الأحز�ب ، 
ت�صتن�صخ �حلكومات �ل�صابقة ، مع تهديد �ملعر�صني 

بالكامت �ملكلف بالدفاع عن �لنظام �ل�صيا�صي.
قامو�ض �ل�ص����ارع �ملنتف�����ض حّدد مطالب����ه ، و�ختزلها 
ب�ص����عار�ت ترّدده����ا �ص����احات �لتظاه����ر م����ن �أكرث من 
�أربعة �أ�ص����هر ، و�صلت �إىل �حلكومة وجمل�ض �لنو�ب 
ورئا�صة �جلمهورية . ر�صالة �ملطالب و��صحة حكومة  
�نتقالي����ة ،ح����ل �لربملان  �نتخاب����ات مبكرة باإ�ص����ر�ف 
دويل . حاملو �لكامت �ملنتقم و�ص����لتهم �لر�صالة �أي�صًا 
،لكنه����م  بذل����و� جهودً� جبارة مل�ص����اعدة ع����الوي على  

حتقيق �الإجناز �لتاريخي

الكامت ينتقم
بالمكشوف 

• النجف 
متظاهر يخاطب عالوي من فرا�ض 

االإ�سابة وُيرفق �سورة: اأنظر اإلى هذه 
الر�سا�سة في �سدري!

 
وج���ه �أح���د �ملتظاهرين �مل�ص���ابني يف حمالت 
قمع �الحتجاجات، ر�ص���الة �ىل �ملكلف بت�صكيل 

�حلكومة حممد توفيق عالوي.
وق���ال عبا����ض �لكوخ���ي، يف تدوين���ة تابعتها  
ب�ص���دري  بعده���ا  “�لر�صا�ص���ة  �الحتج���اج  
بف�ص���لك وف�صل من �أتى بك، لن ينفع ��صتقاللك 
م���ا د�مك �تيت على دمائن���ا �أنت و�لكتل جميعًا 

ومل ت�صمع �صوتنا �لر�ف�ض لك”.
و�أ�ص���اف �لكوخ���ي “تب���ًا حلكوم���ة تاأتي على 

جثث �ل�صهد�ء ودماء �جلرحى”.
عبا����ض  �لنا�ص���ط  �لطبي���ة  �لك���و�در  ونقل���ت 
�لكوخ���ي،  �الثن���ني �ملا�ص���ي  �ىل م�صت�ص���فى 
�لكفي���ل مبحافظة كرب���الء، ال�ص���تكمال عالجه 
بع���د تعر�ص���ه الإ�ص���ابة بليغة بطل���ق ناري يف 

بغد�د.
وقال زمالء �لكوخي يف �لتظاهر�ت   )�إنه “مت 
نقل �لنا�صط عبا�ض �لكوخي من م�صت�صفى �بن 
�لنفي����ض يف �لعا�ص���مة بغد�د، �إىل م�صت�ص���فى 
�لكفي���ل يف حمافظة كربالء لي�ص���تكمل مرحلة 

�لعالج”.

وكان �لكوخ���ي ق���د �أ�ص���يب يف وق���ت �ص���ابق، 
بطل���ق ن���اري يف رقبت���ه وكتف���ه، �إث���ر �إط���الق 
�لر�ص���ا�ض �حلي على �ملتظاهرين، بالقرب من 

طريق حممد �لقا�صم �ل�صريع.
د�خ���ل  م���ن  �ص���ورً�  �لكوخ���ي  زم���الء  ون�ص���ر 
موؤكدي���ن  ببغ���د�د،  �لنفي����ض  �ب���ن  م�صت�ص���فى 
“��ص���تقر�ر حالت���ه �ل�ص���حية، قبي���ل نقله �إىل 

حمافظة كربالء”.

• بابل
طالب ي�سدحون بهتافات نارية  : 

ال�سفارة”   ولد  مو  “اإحنه 

ج���ّدد طلبة حمافظة بابل،�أم�ض �الأحد، تظاهر�تهم 
�الأ�ص���بوعية ع���رب م�ص���ر�ت حا�ص���دة �نته���ت �إىل 

�صاحة �العت�صام و�صط �حللة.
وقال  �ص���هود عيان  �إن �لطلبة �ملعت�صمني يف بابل 
خرجو� يف تظاهر�ت حا�صدة وم�صر�ت، رف�صو� 

م���ن خاللها تكليف حممد توفيق عالوي بت�ص���كيل 
ب�”�لنف���وذ  تن���دد  هتاف���ات  ورددو�  �حلكوم���ة، 

�الإير�ين يف �لعر�ق

• الديوانية 
هتافات الطلبة  : “ذبحونه بكل 
ال�ساحات.. وين االأمم والهيئات 

وم�ص���ر�تهم  تظاهره���م  �لديو�ني���ة  طلب���ة  ج���دد 
�حلا�صدة،�أم�ض �الأحد، م�صتنكرين “�إحر�ق” خيم 

�ملتظاهرين يف بغد�د فجر �ليوم.
وق���ال مر��ص���ل  �الحتج���اج �إن طلب���ة �لديو�ني���ة 
خرج���و� �لي���وم مب�ص���ر�ت حا�ص���دة يف مناط���ق 
خي���م  بح���رق  منددي���ن  �ملحافظ���ة،  م���ن  متفرق���ة 
�ملتظاهرين يف �لعا�ص���مة فجر �ليوم، ف�ص���اًل عن 
جتدي���د رف�ص���هم تكلي���ف حمم���د توفي���ق ع���الوي 

بت�صكيل �حلكومة.
وكان���ت مدين���ة �لديو�نية، قد �ص���هدت ي���وم �أم�ض 
�الأول �ل�ص���بت، تظاهرة م�ص���ائية للتنديد بتعر�ض 
�ملتظاهري���ن و�لنا�ص���طني يف عدد م���ن �ملحافظات 

لال�صتهد�ف و�لت�صفية �جل�صدية.
وق���ال �ص���هود عي���ان  �إن ح�ص���ودً� م���ن �ملو�طن���ني 
تظاهرو�، م�صاء �أم�ض �الأول �ل�صبت، منطلقني من 
�أحد م�ص���اجد �ملدينة للتنديد با�صتمر�ر ��صتهد�ف 

عنا�ص���ر  قب���ل  “م���ن  وت�ص���فيتهم  �ملتظاهري���ن 
م�ص���لحة تتبع جهات �صيا�ص���ية معروفة”، بح�صب 

هتافاتهم.
ورفع �ملحتجون �صعار�ت تطالب بحقوق �ل�صعب 
فيما  �ل�صيا�ص���ية”،  �الأحز�ب  قبل  “�مل�ص���لوبة من 
دعو� �الأمم �ملتح���دة و�ملنظمات �لدولية و�الحتاد 
�الأوروب���ي �إىل �أخ���ذ دوره���ا يف حماي���ة �ل�ص���عب 
�لعر�ق���ي و�ملتظاهرين �ل�ص���لميني “�لذين تطالهم 
�أيادي تعم���ل بناًء على حمركات خارجية ت�ص���عى 

ل�صمان هيمنتها على �لو�صع يف �لعر�ق”.
وعن �ص���بب �إنط���الق �لتظاه���رة من م�ص���جد، قال 
بع�ض �ملتظاهرين ملر��ص���ل “نا����ض” �إنها “خطوة 
لتفعيل دور �مل�ص���جد وجعله من���ربً� وطنيًا يحمل 
هم �ل�ص���عب ب���داًل م���ن حتيي���ده وجعله مقت�ص���رً� 
عل���ى ممار�ص���ة �ص���عائر وطقو�ض ال مت����ض هموم 
وحاج���ات �لنا����ض �لفعلي���ة وم���ا مير ب���ه �لبلد من 

�أزمات متعاقبة

  زهراء �سعدون

بعد قيام القوات االأمنية اأواخر 
كانون الثاين املا�سي بن�سر �سور 

متظاهرين ُمعتقلني اأجربتهم على 
حمل الفتات ُتظهر معلوماتهم )على 

طريقة املتهمني بجرائم(، اأطلق 
نا�سطون “حتديًا” ن�سروا فيه �سورهم 

ومعلوماتهم يف حماكاة ل�سلوك 
القوات االأمنية ودعمًا لل�سبان الذين 

اأظهرت القوات وجوههم بطريقة 
اعُتربت “ُمهينة” وغري قانونية وفقًا 

ملخت�سني.

زينب �لربيعي، كانت من �أوىل �مل�صاركات 
�صورتها  باأن  تتفاجاأ  �أن  قبل  �حلملة،  يف 
مدى  على  �نت�صارً�”  “�الأكرث  �أ�صبحت 
��صتمّرت  �لتو��صل  �صفحات  �أي���ام،  ع��دة 
و�مل��ع��ّل��ق��ون  “زينب”،  ���ص��ور  ب���ت���د�ول 
“ع�صر�ت  و�صاركت  تد�ولت  و�ل�صفحات 
�آالف �ملن�صور�ت” عن �ملتظاهرة، وبينما 
“�ملتظاهرة  على  �لتعليقات  غالبية  رّكزت 
لدى  �أن  يبدو  �الأجمل”..  �أو  �جلميلة.. 
“�صعرها  عن  بعيدً�  تقوله  ما  “زينب” 

�ملجّعد، �أو عينيها �لو��صعتني!”.
�لتظاهر�ت  يف  زي��ن��ب  ����ص��ر�ك  يرتبط 
بذكرى �أليمة، حيث �صاركت للمرة �الأوىل 
 29 ب�  يف تظاهر�ت ت�صرين بعد �نطالقها 
�لعر�قي  �لنا�صط  مقتل  �إث��ر  وذل��ك  ي��وم��ًا، 
�أطلقتها  غ��ازي��ة  بقنبلة  �ل�����ص��ر�ي  �صفاء 

�لقو�ت �الأمنية.
“بد�أت  ” ت��ق��ول زي��ن��ب  ل��ه��ا  يف ح��دي��ث  
بعد  �لتحرير  ت��ظ��اه��ر�ت  يف  بامل�صاركة 
����ص��ت�����ص��ه��اد ���ص��دي��ق ع���زي���ز، ه���و ���ص��ف��اء 
 29 ����ص��ت�����ص��ه��اده،  ليلة  وب��ع��د  �ل�����ص��ر�ي، 
يف  �مل�صاركة  على  و�ظبُت  �الأول،  ت�صرين 
تظاهر�ت �لتحرير، �أما قبل ذلك �لتاريخ، 
�عت�صامات  يف  د�ئمة  م�صاركة  كنت  فقد 

جامعتي”.
 ،1998 �لعام  مو�ليد  من  وه��ي  �لربيعي 

يوؤهلها  قد  �لذي  �الأق�صام  �أحد  يف  تدر�ض 
�صياغة  م��ن  ج���زءً�  لتكون  مبا�صر  ب�صكل 
م�صهد “عر�ق ما بعد ت�صرين”، فهي طالبة 
وتز�منت  �ل�صيا�صية،  �ل��ع��ل��وم  كلية  يف 
�لدر��صي  عامها  مع  ت�صرين  �حتجاجات 

�الأخر يف �لكلية.
قريناتها  بدور  تفاوؤلها  “زينب”  تخفي  ال 
�ل��ف��ت��ي��ات و�ل���ن�������ص���اء رغ����م م���ا ت��و�ج��ه��ه 
�الح��ت��ج��اج��ات م���ن حت���دي���ات م��ت��الح��ق��ة، 
���ص��ن��دً�  وم���ازل���ن  �ل��ن�����ص��اء  “كانت  ت��ق��ول 
�صمنها  وم��ن  �حلياة  �أم��ور  كل  يف  للرجل 
�لن�صاء  ���ص��ارك��ت  و�ل���ث���ورة،  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
�لذين  �ملحتجني  م�صاعدة  يف  فاعل  ب�صكل 
�ل�صفوف  يف  �لقنابل  ي��و�ج��ه��ون  ك��ان��و� 
�لطعام  وطبخن  بالتنظيف  قمن  �ملتقدمة، 
و�أ�صعفن �جلرحى وقدمن �مل�صاعدة �ملادية 
�لتوثيق  جم���ال  يف  وك��ذل��ك  و�مل��ع��ن��وي��ة، 
عن  ف�صاًل  يجري،  ما  ت�صوير  طريق  عن 

جماالت �لر�صم و�ل�صعر”.
�صمدت  ول��ذل��ك  مم��ي��زً�  دورً�  “كان  ت��ب��نّي 
خ�صومها،  ي��ت��وق��ع  ي��ك��ن  مل  ك��م��ا  �ل���ث���ورة 
�أقوى خالل  �أ�صبح  �مل��ر�أة  بر�أيي دور  لكن 
�لذي  �لوعي  ب�صبب  �الأخ��رة وذلك  �لفرة 
جمتمعنا  يف  مت�صارع  ب�صكل  يتطور  ب��د�أ 

�لعر�قي”.
�ملا�صي، مل يكن هناك فتيات  “يف  ت�صيف 

ين�صرن �صورهن على �صفحاتهن �خلا�صة 
�لتفكر  عن  ف�صاًل  �لتو��صل،  و�صائل  يف 
مثل  كبرة  �أح��د�ث  يف  �لفاعلة  بامل�صاركة 
�لتظاهر�ت!، �أنا مثاًل مل �أكن �أن�صر �صوري، 
�أو �أن�صر جزءً� منها �أو �أقوم بتغطية وجهي 
يف و�صائل �لتو��صل، لكن ما الحظته بعد 
�ملجتمع  �أن  ه��و   2015 �ل��ع��ام  ت��ظ��اه��ر�ت 
�لتغير  نحو  مت�صاعدً�  منحًى  ياأخذ  ب��د�أ 
و�لتخل�ض �لتدريجي من �لعاد�ت �لبالية، 
م��وروث��ات  م��ن  منها  كثر  ي��ن��درج  و�ل��ت��ي 
�أول  ل�صنا  نحن  �لنهاية،  يف  لكن  قدمية، 
�ل�صكل ثم يتحرر جمتمعه  بلد يعاين بهذ� 
ت��دري��ج��ي��ًا، م��ا �أري����د ق��ول��ه ه��و �أن ِح���ر�ك 
ت�صرين �لذي رفع �صعار �لوطن، و�حلرية، 
ك���ان ح���ر�ك���ًا م��ت��ع��ّدد �ل��وج��ه��ات، �ل��ت��ح��رر 
و�نعد�م  �لبالد  �أو���ص��اع  و�صوء  �لفقر  من 
�خلدمات وهيمنة طبقة �صيا�صية حمدودة 
على كل �صيء تقريبًا، كان جزءً� رئي�صًا من 
تقدمن  �لالتي  �لن�صاء  لكن  ت�صرين،  دو�فع 
يف �ل�صاحات، كانت لديهن �أي�صًا همومهن 

�الإ�صافية، و�لتي �صعني الإز�لتها”.
على  �ل��ت�����ص��ي��ي��ق  دو�ف�����ع  “�أغلب  ت��ت��اب��ع 
�لعاد�ت  ب�صبب  كانت  �لعر�قيات  �لن�صاء 
هناك  لكن  �لقانونية،  وال  �ملنطقية  غ��ر 
�لطرف  غ�����ّض  ميكن  ال  �آخ���ر  مهمًا  ج���زءً� 
عنه، وهو عبودية �ملر�أة للرجل بر�صاها، 

بع�ض �لن�صاء يعتقدن �أنه من �لطبيعي �أن 
�ملجتمع،  فاعلة يف  “عورة” وغر  تكون 
بل  �الأ�صياء،  من  بكثر  لها  ُي�صمح  ال  و�أن 
�النزو�ء  �لن�صاء على  وت�صجع غرها من 
تكون وظيفتها  و�أن  �لعامة،  �ل�صوؤون  عن 
يف �حل���ي���اة �ل�����زو�ج و�مل��ط��ب��خ وت��رب��ي��ة 
�الأط��ف��ال و�الأع���م���ال �مل��ن��زل��ي��ة، ه��ذه مهام 
قامت وتقوم بها �الأمهات و�لزوجات على 
مدى �لتاريخ، لكن مل يعد مقبواًل �أن مُتنع 

�ملر�أة من �لتحرك خارج هذه �ملهام”.
ر�أيتم  رمب��ا  �أنكم  “�صحيح  زينب  تتابع 
�ل�������الآالف م���ن �ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات ع��ل��ى ���ص��ور 
م�صاركتي يف �لتظاهر�ت، من �لتي ُتطري 
لكّني  �لزو�يا،  هذه  �أو  مثاًل  �جلمال  على 
تعليقات  م��ن  �لكثر  تلّقيت  �حلقيقة  يف 
من  �ل�صديد،  لالأ�صف  ن�صاء  ومن  �لتهّجم، 
تظاهر�ت،  �صطلعج  �لبيت،  “مكانك  قبيل 
ن��ا���ص��رة ���ص��ورج،  ���ص��رف��ج، لي�ض  ���ص��وين 
�لعفيفني،  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  متثلني  ال  �أن����ِت 
 ..“ �ل���خ  �ل�����ص��ف��ارة، ج��وك��ري��ة وو  ب��ن��ت 
ه��ذ� ك��ان ي��وؤمل��ن��ي ج���دً�، الأن���ه ي�صدر من 
ي�صاندين  َمن  �أول  يكّن  �أن  ُيفر�ض  ن�صاء 
وي�صاند �صديقاتي يف �ل�صاحات، لكن يف 
ال  ب�صيطًا  ج��زءً�  ميثلون  ه��وؤالء  �لنهاية، 
�ملر�أة  ودور  �لتظاهر�ت،  على  يوؤثر  يكاد 
�الأغلبية  بدعم  �صعيدة  كنت  فيها،  �لكبر 

يف  �ملتظاهر�ت  ولبقية  يل  �جلن�صني  من 
�ل�صاحات و�ل�صو�صيال ميديا، يف �لنهاية، 
�أقر�نهن  �لفتيات و�لطالبات تعر�صن مثل 
�ل�صباب للر�صا�ض، ولل�صرب، و�العتقال، 
و�لهرو�ت و�لتخويف و�لت�صويه و�لطعن 

بال�صمعة و�الأخالق و�صتى �التهامات”.
فيه  ي�صاركني  “طموحي  �لربيعي،  تختم 
وهي  �ل�صاحات،  يف  قريناتي  من  �لكثر 
 Successful business( �أك����ون  �أن 
موؤثرة  نا�صطة  �أُ���ص��ِب��ح  و�أن   )woman
�أطمح  فاإين  �أكادمييًا،  �أما  ودوليًا،  حمليًا 
يف  �ملا�صر  و�أن���ال  در����ص��ت��ي  �إك��م��ال  �إىل 
جامعة  يف  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  جم���ال 

بريطانية:
و�أين  خ��ا���ص��ًة  �لق�صية  ه��ذه  على  �أع��م��ل 
يعتقد  كان  َمن  هناك  �لتخرج،  من  �قرب 
مل��اذ�،  �أدري  �ل��ع��ر�ق، ال  �أق��ي��م خ��ارج  �أين 
�أُكمل  ب��الدي، وحني  عا�صمة  �أقيم يف  �أن��ا 
�إىل  للعودة  �أ�صعى  �الأك��ادمي��ي،  م�صو�ري 
�لبالد و�لعمل يف كادر وز�رة �خلارجية، 
وفقًا للنظام �ل�صيا�صي �حلايل فقد �أحتاج 
لكن  �لوظيفة،  هذه  نيل  �أج��ل  من  ملعجزة 
�أن  “عر�ق ما بعد ت�صرين” هو  �الأمل يف 
من  ُب��ذل  ما  ي�صتحق  جديدً�  عر�قًا  يكون 
�أج��ل��ه م��ن دم���اء، دم���اء �صفاء وغ���ره من 

�ل�صباب يف كل �ملدن و�ل�صاحات”.

تحّدثت عن خطوتها المقبلة

  من هي المتظاهرة �ساحبة ال�سورة “االأكثر تداواًل”؟
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عد�سة: حممود روؤوف

 اأكثم �سيف الدين
 

بالتز�من مع عيد �حلّب، ي�ص���تذكر �لعر�قيون ق�ص�صًا 
عا�ص���و� عل���ى �أمله���ا �ص���نو�ت طويل���ة ومل يكت���ب لها 
�ال�ص���تمر�ر، فق���د و�ص���ع �لقم���ع و�لر�ص���ا�ض �حل���ي 
وقنابل �لغاز �لذي و�جه عنا�ص���ر �الأمن به �ل�ص���باب 
�ملتظاهرين يف �ل�ص���احات، نهاية موؤملة لكثر من تلك 

�لق�ص�ض.
ت���روي زه���ر�ء )24 عامًا( ق�ص���ة حبها �ملوؤمل���ة، �لتي 
مل تك���ن ق�ص���ة عادية مبعاناته���ا، ال �ص���يما �أّنها فقدت 
حبيبه���ا قب���ل 15 يوم���ًا م���ن زو�جهما. زه���ر�ء �لتي 
ت�ص���كن يف �أحد �أحياء بغد�د �إىل جانب �لكرخ، توؤكد 
�أّنه���ا كانت تتاب���ع يوميًا �أح���د�ث �لتظاهر�ت وكانت 
ت�ص���جع خطيبه���ا �أحمد، �ل���ذي كان �أح���د �ملتظاهرين 
فيه���ا. ت�ص���يف: "كنا ناأم���ل، مث���ل بقية �ل�ص���باب، �أن 
نتخل�ض من �لف�ص���اد ونح�ص���ل عل���ى حقوقنا، وعلى 
وظائف يف �لدولة وفقًا لتح�ص���يلنا �لدر��ص���ي. كنت 
�أ�ص���جع �أحم���د عل���ى �لتظاه���ر و�ملطالب���ة باحلقوق، 
وكان يق���ول �إّن ت�ص���جيعي هذ� يدفع���ه بقوة للتظاهر 
و�لوق���وف بوجه �لف�ص���اد �حلكوم���ي". تتابع: "كان 
لن���ا �أمل كب���ر باأن يزه���ر حبنا و�ص���ط �أج���و�ء دولة 
دميقر�طي���ة تكفل حقوق �ل�ص���عب، بعيدً� عن �لف�ص���اد 
و�ملحا�ص�ص���ة �لطائفي���ة و�لت�ص���ميات �لت���ي زرعتها 

�أحز�ب �ل�صلطة و�ملنتفعني منها".
ت�ص���تدرك زهر�ء: "مل نكن نتوقع �أّن هذ� �حللم �لذي 
ع�ص���نا م���ن �أجله طوي���اًل �ص���تكون نهايته يف �ص���احة 
�لتظاهر. لقد ��صت�ص���هد �أحمد بقنبلة غاز �أ�ص���يب بها 
يف ر�أ�ص���ه ليفارق �حلياة على �إثرها ويحمل معه كّل 
�ص���وقي وحنيني". ومت�صح زهر�ء دموعها، وتقول: 
"كان �لثم���ن غاليًا، لكّنني مل �أندم على خروجه �إىل 

�ص���احات �لتظاه���ر، فق���د كان ل���ه مب���د�أ وكان موؤمن���ًا 
بق�صية، وال ي�صتطيع �لعي�ض من دون حرية. لقد مات 
�أحمد لكّن ق�صيته مل متت، وبقيت ق�صتنا �صاهدة على 
�لقمع �حلكومي وقمع �أحز�ب �ل�ص���لطة �لتي و�جهت 
�ملتظاهرين �لعّزل �ل�صلميني بالقمع و�لقتل". تختم: 
"ليت �أحمد حّي �ليوم حتى يرى �ص���احات �لتظاهر 

وهي مت�صي باجتاه حتقيق �الأهد�ف".
�لنا�ص���ط، مهند �خلزعلي، يوؤكد �أّن "هذه �لق�صة هي 
�إحدى ق�ص�ض �ملعاناة و�لت�صحيات �لتي قدمها �أحر�ر 
�ل�ص���عب �لعر�قي لق�ص���يتهم �لتي �آمنو� بها". يتابع: 
"هناك كثر من ق�ص����ض �حل���ب �لتي �نتهت بالفقد 
عل���ى �أي���دي �لطغاة م���ن عنا�ص���ر �الأمن و�مللي�ص���يات 
�مل�ص���لحة د�خ���ل �ص���احات �لتظاه���ر. لق���د ر�أين���ا باأم 
�أعينن���ا كي���ف يك���ون ود�ع �حلبيب���ة حلبيبه���ا عندما 
تر�ه م�ص���ّجى وعلم �ل�ص���هادة يغطيه". ي�صيف: "تلك 
�مل�ص���اهد مل تغب عن بال �ملتظاهرين، وقد و�ص���عتنا 
�أم���ام حت���دٍّ كبر، �إذ �آمّن���ا باأّننا ال ميك���ن لنا �لر�جع 
ع���ن �لتظاهر�ت، بع���د كّل تلك �لت�ص���حيات �لكبرة. 
و�صنو��صل طريقنا حتى يزهر �لعر�ق بق�ص�ض حّب 
جدي���دة يكتب له���ا �ال�ص���تمر�ر ببلد يتنف����ض �حلرية 

ويتخل�ض من ف�صاد �أحز�ب �ل�صلطة".
�لقمع �حلكومي، يف �صاحات �لتظاهر، �أّثر حتى على 
�أ�ص���حاب حم���الت بيع �لزه���ور يف مناط���ق عدة من 
�لبالد، ممن �أبدو� �أ�ص���فهم من مو�جهة ق�ص�ض �حلب 
بالقم���ع و�لر�ص���ا�ض �حل���ي. ويوؤكد �أب���و علي، وهو 
�ص���احب حم���ل لبيع �لزه���ور يف منطقة ب���اب �ملعظم 
ببغ���د�د، �أّنه خ�ص���ر بع�ض زبائنه من �ل�ص���باب بعدما 
�أنه���ى �لقمع يف �ص���احات �لتظاهر حياتهم. ي�ص���يف 
ل�"�لعربي �جلديد": "فقدت عددً� من زبائني �ل�صبان 
مم���ن كانو� ي�ص���رون �لزه���ور حلبيباته���م، وعرفت 

�أّنهم ُقتلو� يف �صاحات �لتظاهر".

  متابعة االحتجاج 
 

مرَّ 17 يومًا على �ختطاف �لكاتب �لعر�قي 
مازن لطيف، على �أيدي عنا�ص���ر ملي�صيات 
م�صلحة تعمل على �إنهاء ملف �الحتجاجات، 
و�ل�ص���حافيني  �لنا�ص���طني  �غتي���ال  ع���رب 
وخط���ف �مل�ص���اركني �أو �لد�عم���ني له���ا عرب 
مو�ق���ع �لتو��ص���ل �الجتماع���ي، يف حمل���ة 
لروي���ع �ملثقفني �لعر�قيني و�ل�ص���حافيني 
و�لنا�ص���طني ت�ص���تمر منذ �ندالع �نتفا�ص���ة 

�أكتوبر/ت�صرين �الأول �ملا�صي.
�إن  �ملختط���ف  �لكات���ب  �أ�ص���دقاء  وق���ال 
يف  كان  لطي���ف  مل���ازن  �الأخ���ر  "�لظه���ور 
بغد�د، يف �الأول من �ص���هر فرب�ير/�ص���باط 
�حلايل، وكان قد �ت�صل باأ�صدقاء له، وقال 
لهم �إنه د�خل مقهى يف �صاحة �مليد�ن و�صط 

�لعا�صمة، ثم �ختفى، وهاتفه مغلق".
قب���ل  "�لكات���ب  �أن  حديثه���م  يف  وبّين���و�، 
تهدي���د�ت  ل�صل�ص���لة  تعّر����ض  �ختطاف���ه 
بالت�ص���فية عرب ح�ص���ابه يف )في�صبوك( من 
جمهول���ني، ب�ص���بب �آر�ئ���ه �ملرتبط���ة بدعم 
�الحتجاجات، كما ن�صاطه �ملرتبط بالبحث 
عن �حلي���اة �الجتماعية وتاريخ �ليهود يف 
�لع���ر�ق، �إال �أنه �أهمل �لتهديد�ت وو��ص���ل 

م�صاركته يف �الحتجاجات".
م���ن جهة ثانية، قال �أحد �أفر�د �أ�ص���رة مازن 
لطيف، ل�"�الحتجاج"، �إن "ذوي �ملختطف 
مل يركو� بابًا مل يطرقوه منذ 15 يومًا، فقد 
�أخربو� �الأجهزة �الأمنية، كما ز�رو� غالبية 
�ل�صجون �لنظامية �ملعروفة و�مل�صت�صفيات 
وبر�د�ت �لطب �لع���ديل، لكنه غر موجود 
يف �أي مكان، وال �أحد يعرف �إن كان ُقتل �أو 

ال يز�ل يف زنازين �خلاطفني".
ولفت �مل�ص���در نف�صه �إىل �أن "�جلهات �لتي 
�خطفت���ه ه���ي �جلهات نف�ص���ها �لتي �ص���نت 
هجمة �إعالمية عليه بعد �صهرين من �ندالع 
�لتظاه���ر�ت يف �لع���ر�ق، وه���ي �جله���ات 
�مل�ص���لحة و�الأحز�ب �ل�صيا�صية �لتي وقفت 
�صد �لنا�ص���طني و�ملتظاهرين، وعملت على 
�لنيل من �الحتجاجات عرب ن�صر �ل�صائعات 

و�الأكاذيب".
ومازن لطيف كات���ب و�إعالمي، من مو�ليد 
مدينة بغد�د عام 1971، وي�ص���غل من�ص���ب 
رئي����ض حترير جملة "نهر�ي���ا" �لتي تعترب 
�أه���م جملة عر�قية تهت���م بالذ�كرة و�لر�ث 
�لعر�ق���ي، كما ل���ه جمموعة موؤلف���ات، منها 
"�ملثقف �لتابع" و"علي �لوردي و�مل�صروع 
�لبد�ئ���ل"  ح���و�ر  و"�لع���ر�ق  �لعر�ق���ي" 
و"�الإخو�ن �مل�صلمون يف �لعر�ق" و"يهود 
�لع���ر�ق تاري���خ وع���رب" و"يه���ود �لع���ر�ق 

مو�صوعة �صاملة".

وهذه لي�ص���ت �مل���رة �الأوىل �لت���ي يختطف 
دع���م  ج���ّر�ء  مثق���ف  �أو  نا�ص���ط  فيه���ا 
�لتظاه���ر�ت، �إذ تعّر����ض �لنا�ص���طان ميث���م 
�حللو و�ص���جاع �خلفاج���ي لالختطاف من 
قبل قوة م�ص���لحة جمهول���ة يف بغد�د، قبل 
�أن يطلق �ص���ر�حهما الحقًا، كما ُقتل زوجان 
عرف���ا بتاأييد �لتظاهر�ت، يف عملية �غتيال 

د�خل منزلهما يف �لب�صرة.
عملي���ات  �أك���رب  ف���ان  �خ���رى  جه���ة  م���ن 
�الختط���اف �لت���ي ت�ص���غل �ملتظاهري���ن �إىل 
�لي���وم، م���ا تعر�ض له �لوج���ه �ملعروف يف 

ح���ر�ك بغد�د، �لنا�ص���ط �مللق���ب ب�"مهاوي" 
)22 �صنة ( 

�أحمد حمادي، نا�ص���ط يف �حلر�ك، قال �إن 
قبل  �عتقلت مهاوي  م�ص���لحة  "جمموعات 
خم�صة �أيام من �صاحة �لتحرير ببغد�د، وال 

يعرف عنه �صيئا حتى �ليوم )�الأحد(".
و�أ�ص���اف �لنا�ص���ط، �إن  جماع���ة م�ص���لحة  
يف  �الأوىل  للم���رة  مه���اوي  "خطف���ت 
وق���ت �ص���ابق، و�ألق���ت ب���ه عل���ى �لطري���ق 
بع���د تعذيب���ه"، م�ص���رً� �إىل �ن���ه م���ن �أبرز 
�ملتظاهري���ن يف بغد�د، �ص���ارك يف �حلر�ك 

من���ذ بد�يت���ه، و�ص���بق وج���رح عل���ى �أيدي 
قو�ت �ل�ص���غب قبل حو�يل �صهر ون�صف"، 

يورد �لنا�صط.
وم���ن جانب���ه، كان �لنا�ص���ط �ملختطف، قد 
كتب على �ص���فحته على "فاي�صبوك"، عقب 
عملية �ختطافه قب���ل �الأخرة، �نه تعر�ض 

لتعذيب من قبل ما و�صفهم باملرتزقة.
فيما ن�ص���ر من�ص���ور �آخ���ر، عق���ب �ختطافه 
بامل���وت،  "ه���ددوين  في���ه:  يق���ول  �الأول، 
وهم اليعرف���ون �إن �ملوت هو �أحد مطالبي 
�مل�ص���روعة.. جروح���ي ال ت�ص���اوي �ص���يئًا 

بالن�صبة �إىل جرح �أمهات �ل�صهد�ء.. �ملوت 
من �أجل عر�ق �أف�صل..".

وحل���دود �لي���وم، يقول ن�ص���طاء يف حر�ك 
بغ���د�د، �إنه���م وعائلته ال يعرف���ون عنه �أي 

معلومات، حول ما �إذ� كان حيًا �أو ميتًا.
"�أ�ص���حاب  �ل�ص���الم" �أو  "�ص���ر�يا  نف�ص���ها 
�لقبع���ات �لزرق���اء"، تدخل���ت يف تظاه���رة 
�لط���الب ومنعنه���م م���ن �لهت���اف، و�عتدت 

على �إحدى �لطالبات بال�صرب.
م���ن جه���ة ثاني���ة، ب���نيَّ ع�ص���و "مفو�ص���ية 
عل���ي  �لع���ر�ق،  يف  �الإن�ص���ان"  حق���وق 

�لبيات���ي، �أن "ما يحر �ملفو�ص���ية هو عدم 
رد �حلكومة �لعر�قية و�ل�ص���لطات �الأمنية 
يف �لب���الد على �أي من ر�ص���ائلنا وبرقياتنا 
بخ�ص���و�ض �ال�صتف�ص���ار�ت ع���ن ح���و�دث 
خطف وترهي���ب �لنا�ص���طني و�ملثقفني يف 
ظروف غام�صة"، موؤكدً� ل�"�الحتجاج" �أن 
"غالبية �ملعتقلني و�ملختطفني توجه �إليهم 
للخ���ارج و��ص���تالمهم  بالعمال���ة  �تهام���ات 
مبالغ مالية وحتويالت م�ص���رفية من دول 
�خلليج و�أم���ركا وبريطانيا، وبالرغم من 
�أن غالبية �لنا�ص���طني �ملختطف���ني ال عالقة 
له���م به���ذه �التهام���ات، �إال �أن �خلطر يبقى 

يالحق حياتهم بعد �الإفر�ج عنهم".
�أم���ا �لنائب �مل�ص���تقل يف �لربملان �لعر�قي، 
با�ص���م خ�ص���ان، فاأ�ص���ار �إىل �أن "�حلكوم���ة 
�لعر�قية م�صوؤولة عن �لعمليات �الإرهابية 
�لت���ي تنّفذه���ا �أط���ر�ف بع�ص���ها جمهول���ة 
و�أخرى معروفة، و�ص���و�ء كانت �حلكومة 
ت�ص���مع بالك���و�رث �الأمني���ة �لت���ي تالح���ق 
�ملتظاهرين و�لنا�ص���طني �أم ال ت�ص���مع فهي 
تتحمل �مل�ص���وؤولية"، مو�ص���حًا ل�"�لعربي 
"غالبي���ة �لت�ص���ريبات �لت���ي  �جلدي���د" �أن 
ينقلها �ص���حافيون من م�صوؤولني و�صباط 
يف �أجه���زة �لدول���ة �الأمني���ة توؤك���د تورط 
ملي�ص���يات مو�لية للخ���ارج بالقيام باأعمال 
�الختطاف، وهو جزء م���ن �تفاق حكومي 

مع هذه �مللي�صيات".
وكان رئي�ض �حلكوم���ة �ملنتهية واليته يف 
�لعر�ق، ع���ادل عبد �ملهدي، �أك���د، يف وقٍت 
�ص���ابق، ل�ص���فر�ء دول �الحت���اد �الأوروبي، 
�لت���ز�م �لع���ر�ق مبب���ادئ حقوق �الإن�ص���ان 
�لت���ي منه���ا حماية ح���ق �لتظاهر �ل�ص���لمي 
وحق �حلياة و�لعمل و�لدر��ص���ة، م�ص���رً� 
يف  ك�ص���فت  �حلكوم���ة  �أن  �إىل  بي���ان  يف 
تقريره���ا �الأخط���اء �لتي وقع���ت يف بد�ية 
�لتظاه���ر�ت و�ال�ص���تخد�م �ملف���رط للق���وة 
�أن  كم���ا  حتقيقي���ة،  �إج���ر�ء�ت  و�تخ���ذت 
�الإج���ر�ء�ت �لق�ص���ائية م�ص���تمرة يف ه���ذ� 
ق���ر�رً�  �تخ���ذت  �جلان���ب، و�أن �حلكوم���ة 

�صارمًا بح�صر �ل�صالح بيد �لدولة.

  متابعة االحتجاج 

�أث���ارت �تهام���ات �أطلقه���ا رج���ل دين من 
حمافظ���ة �لديو�ني���ة �ص���د �ملتظاه���ر�ت 
م���ن  غا�ص���بة  فع���ل  ردود  �لعر�قي���ات، 
�ملو�طن���ني �لذين رف�ص���و� �لتع���دي على 
�صمعة �لفتيات وحماولة ت�صويهها، ملجرد 
م�ص���اركتهن يف تظاهر�ت �ص���عبية تدعو 
�إىل رحي���ل �لطبقة �ل�صيا�ص���ية وحماربة 

�لف�صاد و�إنهاء �لنفوذ �الإير�ين. 
حمافظ���ة  يف  �جلمع���ة  خطي���ب  وكان 

�لديو�نية، و�لقيادي يف �ملجل�ض �الأعلى 
�الإ�ص���المي �لعر�قي ح�ص���ن �لز�ملي �تهم 
�ملتظاهر�ت باأنهن "يدعون �ل�صباب غر 
�ملت���زوج �إىل �جلمي���الت و�حل�ص���ناو�ت 

من �ملتظاهر�ت" ح�صب قوله.
�ملتح���دة  �لوالي���ات  �إن  �لز�مل���ي  وق���ال 
"تدفع �لفتيات للتربج والأن يكن كا�صيات 

عاريات لدفع �ل�صباب للتظاهر".
و�نتقد  نا�صطون  ت�ص���ريحات �لز�ملي، 
معتربين �إنها "�عر�ف بقوة �حل�ص���ور 
و�لدور �لن�ص���وي يف ه���ذه �لتظاهر�ت. 

فيما �أثار �تهام �لز�ملي للواليات �ملتحدة 
بالوق���وف ور�ء خروج �لفتيات للتظاهر 

�صخرية �لنا�صطني.
وقال���ت �مل�ص���عفة رحاب �ص���ليم   رد� على 
عل���ى  "و�ظب���ت  �لز�مل���ي  ت�ص���ريحات 
ح�ص���ور �لتظاهر�ت و�إ�صعاف �جلرحى 
من���ذ �ليوم �الأول، و�عتق���د �أن هذ� �ملكان 
�الأول �ل���ذي تك���ون به جتمعات ب�ص���رية 
حال���ة  �أي���ة  ت�ص���جل  وال  �حلج���م،  به���ذ� 

حتر�ض".
و�أ�ص���افت �ص���ليم "�مل�ص���كلة �إنهم الز�لو� 

يريدون ح�صر دور �ملر�أة بتقدمي �الإغر�ء 
للرج���ال �أو تق���دمي �خلدم���ات �ل�ص���حية 
و�للوج�ص���تية لهم، وال يدركون �إن �ملر�أة 
متتل���ك دورً� كبرً� جدً� يف دعم �حلر�ك، 

ويف تقرير م�صاره �أي�صًا".
بغ���د�د  يف  �خلمي����ض  و�نطلق���ت، 
وحمافظ���ات عر�قية جنوبي���ة تظاهر�ت 
حا�ص���دة نظمتها ن�ص���اء للتعب���ر عن دعم 
�الحتجاجات ورف�ض حمالت �لت�ص���وية 
يف  �مل�ص���اركات  �لن�ص���اء  طال���ت  �لت���ي 

�لتظاهر�ت �ملناه�صة للحكومة.
تق���ول �ملتظاه���رة يق���ني �أحم���د �إن ه���ذه 
�التهامات تز�منت مع �لتظاهرة �لن�صوية 
ب�ص���كل كبر،  �ل�صا�ص���ة  �أحرجت  "�لت���ي 
�ملتظاه���ر�ت  �إن  يتوقع���ون  يكون���و�  مل 
�لعر�قي���ات يلع���نب دورً� قيادي���ًا وموؤثرً� 

لهذه �لدرجة".
�لن�ص���وة،  مئ���ات  جتمع���ت  بغ���د�د  ويف 
�خلمي�ض، قرب نفق �ل�ص���عدون وحتركن 
باجتاه �ص���احة �لتحرير مركز �الحتجاج 
يف بغد�د، ورددن هتافات "�صوجت ثورة 
ولي����ض ع���ورة" و "�ص���لع قل���ع و�لكاله���ا 
وياهم" )�ص���لع قل���ع و�لذي قاله���ا معهم( 

يف �إ�صارة لرجل �لدين مقتدى �ل�صدر.
و��صتهر �لز�ملي بالت�صريحات �جلدلية، 
�إذ دعا �الأحز�ب �ل�صيا�ص���ية �لعر�قية �إىل 
م�صاندة رئي�ض �لوزر�ء عادل عبد �ملهدي 
و"عدم تركه مك�صوف �لظهر" يف �لفرة 
�لت���ي كان فيه���ا �ملتظاهرون يتعر�ص���ون 
�إىل �لقم���ع، قب���ل �أن يعل���ن عب���د �مله���دي 

��صتقالته.
ويف ت�ص���ريح �ص���ابق، و�ص���ف �لز�مل���ي 
�الأعياد �مل�ص���يحية باأنها "�أعي���اد وثنية" 

ودعا �إىل عدم �الحتفال بها.

اأين اأختفى النا�سط   "مهاوي"؟
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 عامر موؤيد

تعر�ص����ت �ص����احة �لتحري����ر �ىل هجوم من 
قبل مكافحة �ل�ص����غب وحرق لبع�ض �خليام 
�لقريب����ة من �ص����احة �خلالين ونفق �ص����ارع 

�ل�صعدون.
�ص����احة  يف  �ملعت�ص����مون  �ملتظاه����رون 
�لتحرير هبو� �ىل �صاتر �خلالين و�طفاأو� 
�لن����ر�ن �لت����ي ��ص����تعلت باخلي����م ونقل����و� 

بع�ض �مل�صابني جر�ء هذ� �لهجوم .
�لهج����وم كان بقنابل �لغاز �مل�ص����يلة للدموع 
و�ي�ص����ا بن����ادق �ل�ص����يد فيم����ا ق����ام �آخرون 
متظاه����ر  �ي  ي�ص����ب  ومل  �خلي����ام  بح����رق 

بالنر�ن.
�لبع�����ض تكفل بجلب خيم جدي����دة بدال عن 
�ملحرقة وبا�ص����رو� منذ يوم �م�ض بن�صبها 

ليعود �ملعت�صمون بد�خلها مرة �خرى.
�ح����دى �ملف����ارز �لقريبة من موق����ع �حلادث 
�كدت �نها ��صتقبلت حاالت ��صابات عديدة 

ومتت معاجلتها جميعا فور و�صولها.
وذكر م�ص����وؤول �ملفرزة �صادق �لربيعي يف 
�ص����فحته على �لفي�ص����بوك �ن مفرزته �لرقم 
11 ��ص����تقبلت 16 م�ص����ابا خ����الل �حل����ادث 

�صو�ء باالختناق �وبنادق �ل�صيد.
وبني �نه مل تكن هناك ��ص����ابة خطرة قد مت 
ت�صجيلها وعولج �غلب �لقادمني من �ملفرزة 

ب�صكل كامل ووفق �المكانيات �ملوجودة.
ومق����ر �ملف����رزة قري����ب من �ص����احة �خلالين 
ونفق �ل�ص����عدون فنقل �غلب �مل�ص����ابني �ىل 
ه����ذه �ملفرزة �لتي كان بها �لن�ص����يب �الكرب 

من �لقادمني.
وق����ال �لنا�ص����ط �مل����دين، ع����ادل �ل�ص����اعدي، 
�إّن "هج����وم �ل�ص����غب عل����ى �ملتظاهرين كان 
�ملتظاه����رون  كان  حي����ث  مباغ����ت،  ب�ص����كل 
د�خل �خليم ب�ص����بب برودة �جلو"، م�صيفًا 
�خليم  ت�ص����تهدف  �لغاز  بقناب����ل  "تفاجاأن����ا 
ب�صكل مبا�ص����ر، وعنا�صر �ل�صغب يرك�صون 
نحونا، ما ت�ص����بب بحال����ة �رتباك، و�إحر�ق 

ثالث خيم كبرة د�خل �ل�صاحة".
وتاب����ع �أن "غالبي����ة �ملتظاهرين �ن�ص����حبو� 
نح����و �ص����احة �لتحري����ر، بع����د �أن مت �إخالء 
�مل�ص����ابني ونقلهم �إىل �مل�صت�صفى"، م�صرً� 
�إنه����اء  يري����دون  �الأم����ن  "عنا�ص����ر  �أن  �إىل 

تظاهر�تن����ا بالقوة، لكننا ل����ن نر�جع ولن 
نهزم �أمام تلك �النتهاكات".

"�ص����رورة  �إىل  �ل����دويل،  �ملجتم����ع  ودع����ا 
�لتدخل وعدم �لوق����وف متفرجني على تلك 
�النتهاكات و�لقمع �ملنايف حلقوق �الإن�صان، 
�لذي يتعر�ض له متظاهرون �صلميون عزل 

يف �صاحات �لتظاهر، وب�صكل يومي".
ووّثق نا�ص����طون �لهج����وم و�إحر�ق �خليم، 
ون�ص����رو� �ص����ورً� ومقاط����ع م�ص����ورة على 

مو�قع �لتو��صل �الجتماعي.

�ملعت�ص����مني  خي����م  عل����ى  �العت����د�ء  وبع����د 
م����ن  �ك����رث  خرج����ت  بغ����د�د  �لعا�ص����مة  يف 
م�ص����رة منددة بذلك ومبختلف �ملحافطات 

�ملنتف�صة. 
معت�صمو �ص����احة �لتحرير ذهبو� �ىل مكان 
�حلادث مب�ص����رة هتفو� فيها با�صتمر�رهم 
رغ����م كل �الح����د�ث �لت����ي تر�ف����ق �حلرك����ة 

�الحتجاجية.
كذلك فان �لنا�ص����رية ومن �صاحة �حلبوبي 
كانت ملتظاهريها م�ص����رة مماثلة معاهدين 

حمتج����ي �لتحري����ر و�لع����ر�ق ب�ص����كل كامل 
على ��صتمر�رهم بنف�ض �ملطالب. 

يوم �م�ض �لطالب كان لهم رد على �العتد�ء 
من خالل م�صرة كبرة يف عديد �ملحافطات 
�لعر�قية وحاملني �صور �صهد�ء �النتفا�صة 

�لعر�قية.
يف �لعا�صمة بغد�د ومثل �ملعتاد فان م�صرة 
�لطلب����ة كانت �م����ام وز�رة �لتعلي����م �لعايل 

ومن ثم �لتوجه �ىل �صاحة �لتحرير.
الفت����ات عدة رفعها �لطالب لعل �برزها عدم 

�الن�ص����حاب حت����ى �الخذ بثاأر �ل�ص����هد�ء من 
خمتلف �ملحافط����ات �لعر�قية �لذين جتاوز 

عددهم �ل�700 �صهيد .
�لتظاهرة �لطالبية �ص����اركت فيها �لطالبات 
باعد�د كبرة حيث كانو� يف �ل�ص����ف �الول 

من �مل�صرة منذ �نطالقها وحتى نهايتها.
�لنا�ص����رية  يف  كان  �لطالب����ي  �الحتج����اج 
و�لب�ص����رة وباب����ل وحمافط����ات �خرى لكن 
ذروته����ا كانت يف �لنا�ص����رية حي����ث �نطلق 

�ملحتجون هناك �صوب �صاحة �حلبوبي.

 ما�ض القي�سي

ولد كي يب�سر النور 
على ار�ض انارت العامل 

بحروفها، ن�سجت له 
�سبل املعرفة االإن�سانية 

على مر الع�سور منذ 
اآالف ال�سنني، مل يكن 

يت�سور يوما ان رحيله 
عنها بات و�سيكا ليدفع 

ثمن �سريبة الدفاع عن 
�سرح تعليمي يف خ�سم 

مواجهة مل تكن له اأي 
يد فيها.

�ص���اب  �خلفاج���ي،  غ���امن  ولي���د 
ع�ص���ريني، م���ن �أه���ايل حي �ص���ومر 
يف مدين���ة �لنا�ص���رية م���ن حمافظة 
ذي قار، طال���ب جامعي، متزوج منذ 
�أرب���ع �ص���نو�ت ومل ي���رزق بطفل �ال 
قبل خم�ص���ة �أي���ام من رحيل���ه، طيب 
خلوق، �صاحب فكر حر مدرك متاما 
مل���ا ه���و �لفرق ب���ني عر�ق���ي �النتماء 

وغره.
ال ذنب لوليد �صوى �ن �لقدر �صاء �ن 
يز�من بين���ه وبني �ند�ص���ا�ض بع�ض 
�ملخربني ب���ني �ص���فوف �ملتظاهرين 
عن���د مدخ���ل جامع���ة �لع���ني، بهدف 
ح���رف ث���ورة ت�ص���رين عن م�ص���ارها 
يق���ول �حده���م  �ذ  بغي���ة �خماده���ا، 
)�ص���اهد عي���ان(: "كان ولي���د يعم���ل 
يف منزل���ه �ل���ذي يق���ع بالق���رب م���ن 
باال�ص���تباك  �ص���مع  �لع���ني،  جامع���ة 
�الم���ن،  وق���و�ت  �ملتظاهري���ن  ب���ني 
وه���ّب لينق���ذ �ملوقف جتنب���ا لوقوع 
فتنة تت�ص���رر على �إثره���ا �جلامعة، 

ف�ص���قط �ص���هيد� متاأث���ر� بجر�حه يف 
يوم �الثن���ني بتاريخ 10/ 2020/2 
نتيج���ة طل���ق ن���اري تعر�ض ل���ه من 
قبل �لعنا�صر �مل�صلحة �لتي هاجمت 
�ملتظاهري���ن �ل�ص���لميني �لذين كانو� 
يحمون �جلامعة م���ن عملية �حلرق 
�ملمنهج! حتت عنو�ن )�جلوكرية("، 
من �ص���من �صيا�ص���ة ت�ص���ويه �لثورة 

بكل �لطرق و�الأ�صاليب.
�ص���يع ولي���د �لبطل م���ن �م���ام بو�بة 
�ص���رح جامع���ة �لع���ني �لت���ي فد�ه���ا 
بنف�ص���ه كي ينقذ �لعل���م و�لطلبة من 
ج���ربوت م���ن ال يري���د له���ذ� �لبلد �ن 
ينه����ض، مل يكن متظاه���ر� لكنه كان 
على وعي كامل بان �لثورة وجنودها 
�ال�ص���او�ض من جيل �ل�صباب �لو�عي 
عل���ى حق، لن تك�ص���رها خطط دنيئة 
مدبرة ولن حتط من قدرها �و تثبط 
من عزميتها يف �حر�ز ن�ص���ر حر�ك 

م�صلح باإر�دة �ل�صعب. 
يخاطب وليد متابعيه على �ص���فحته 

�ل�صخ�ص���ية قائال: "قد تكون �إن�صانا 
لطيف���ا لوق���ت طوي���ل ومل ينتب���ه لك 
تخط���ئ  �أن  مبج���رد  ولك���ن  �أح���د، 
مل  �ن���ت  �جلمي���ع!!"،  ل���ك  �ص���ينتبه 
تخطئ فقد ولدت باللحظة �ملنا�ص���بة 
ملبي���ا ن���د�ء �لزم���ن م���ا �ن �ص���رحت 
عقارب���ه ع���ن توقي���ت �لق���در حي���ث 
ي�ص���رخ كيانك عاليا "كفاكم م�صا�ص���ا 
مبقد�ص���ات وطني لتنال���و� من روح 
�بنائه!"، فقد كن���ت لطيفا حتى �آخر 
حلظة وق���د �نتبه ل���ك �جلميع ولكن 

بعد فو�ت �الأو�ن!
�م����ض  ي���وم  ع���دد  يف  هام����ض:   •
ن�ص���ر يف فق���رة "حكاية �ص���هيد مادة 
عن �ل�ص���هيد ح�ص���ن �ل�ص���عربي، وقد 
حدث خطاأ يخ�ض ��ص���مه و ت�صحيح 
مو�ليده )2000( و��ص���افة متحدث 
)�حم���د �لرماح���ي( م���ن نق���ل �لين���ا 
تفا�ص���يل ع���ن و�قع���ة �ال�صت�ص���هاد. 
ملعرف���ة  �ملوق���ع  متابع���ة  ميك���ن 

�لتعديالت للتنبيه مع �العتذ�ر. 

 علي وجيه

دومًا ما حاول بع�ٌض منا، نحن �لعلمانيين �لم�صاكين في 
�لعر�ق، �إيجاد منطقة م�ص���تركة مع �لخطاب �الإ�صالمي، 
خ�صو�ص���ًا و�أن بع�ص���نا �نحدر م���ن خلفياٍت �إ�ص���المّية، 
�أو �أّن ال �إ�ص���كال ل���ه مع �لدي���ن �إاّل في �ص���ياق �لدولة، بل 
ود�فعنا عن بع����ض �لمتبّنيات �لدينية �الإيجابية، وحّق 
�لمرء باأ�ص���ياء كثيرة، حتى �لمتد�خلة منها في �لف�ص���اء 
�لع���ام، ورغ���م تعّر�ض ه���ذ� �لخط���اب �إلى هجوم���اٍت لم 
تتوقف �أبدً�، من متطرفْي �لعلمانيين و�الإ�صالميين على 

حّد �صو�ء، بقينا حتى فترة قريبة نكرر هذ� �لخطاب.
لك���ن �الأمر لي����ض معركًة نظري���ة، تبقى في �إط���ار �لكتب 
و�ل�ص���حف و�ل�صو�ص���يال ميديا، �ن�صحبت هذه �لمعركة 
بع���د �أح���د�ث ت�ص���رين �إل���ى �الأر�ض، م���ع �نقالب���ة و�حٍد 
من �أه���م �لذين �ص���اعدونا في هذ� �لخط���اب، وهو زعيم 
�لتي���ار �ل�ص���دري �ل�ص���يد مقت���دى �ل�ص���در، من مع�ص���كر 
�لم�صتركات، �إلى مع�صكر �لهجومات بد�عي �لتهم نف�صها 
�لتي ��صتدعت دخوله في هذه �لمنطقة، قبل رجوعه �إلى 

مربع 2006.
�أن يتح���ّدث �ل�ص���در، �ل���ذي دع���ا لع���دم �العت���د�ء عل���ى 
�لمثليين مثاًل )2018/8/18( �إلى ت�صمية �لمتظاهرين 
ب�"�ل�ص���رذمة �ل�ص���اذين، من دو�ع�ض �لتم���ّدن و�لتحرر" 
)2020/2/14(، فهذ� ي�ص���ير �إلى تر�ج���ٍع كبيٍر بمنطقة 
�لتفاهمات �لعلمانية – �الإ�ص���المية، �لمنطقة ذ�تها �لتي 
تحالف معها �ل�صدر في "�صائرون" حين �صّم �أكبر حزب 
�إ�ص���كالّي في تعامله مع �لدين، وهو "�لحزب �ل�ص���يوعي 
�لعر�ق���ي"، �لذي كّفره ب�ص���كٍل �ص���حيح مرج���ع �لطائفة 

�ل�صيعية �ل�صيد مح�صن �لحكيم في �ل�صبعينيات.
لي�ض �الأمر متعلقًا بر�أي �ل�ص���در فح�صب، و�إنما ما ُيمكن 
�أن يثم���ر عنه هذ� �لخطاب، �أمام جيٍل �ص���بابّي �ص���تكون 
�ص���ورة �لدي���ن �لوحيدة �لتي في ذهنه، هي �ص���ورة َمن 
يهاجم���ه، ويقمعه، ويتجاوز على حّريت���ه، ويخّلف منه 

�آالف �ل�صحايا، بين قتيٍل وجريح وُمعتقل.
�لجي���ل  ه���ذ�  به���ا  حظ���ي  �لت���ي  �لالخ���وف  جرع���ة  �إن 
�ل�ص���اب، ال ُت�ص���بهها جرعة، فطيلة �أ�ص���هر في �ل�ص���احات 
لم يكن هناك �ص���يٌء ليقف �أمام وجه هذ� �لجيل، �ص���وى 
�لمنطق، ووقوف هذ� "�ل�ص���يء" معهم �أو ال، ولهذ� فاإن 
�لتظاه���ر�ت �لتي حملت �ص���عار�ت و��ص���حة �ص���د قادة 
�إ�ص���الميين عر�قيين وفي �لمنطقة، ��ص���تثنت �أكبر ممثل 
دين���ّي في �لع���ر�ق، وهو �لمرجعي���ة �لديني���ة �لعليا في 
�لنجف �الأ�ص���رف ممثّلة بال�صيد �ل�صي�صتاني، لوقوفه مع 

�الحتجاجات ب�صكٍل و��صح.
�لثم���رة �لمّرة لم تن�ص���ج بع���د، وهو �لتط���ّرف �لعلماني 
�لكفيل بت�ص���ميم تو�ج���د �لدين في �لف�ص���اء �لعام، �لذي 
م���ن �ص���اأنه �أن يه���دم �لم�ص���ترك حتى مع �لدي���ن �لفطري 
�لر�ئ���ع �لذي ُنح���ّب، �أو كّل عالقة مع �لغيب، خ�صو�ص���ًا 
و�أن �آلي���ات �لتعري���ف بالمقد����ض، م���ن �إع���الم وكتاب���ة 
ومنابر، ه���ي ذ�تها بالغالب مملوكة لذ�ت �الأحز�ب �لتي 

ينتقدها هذ� �ل�صاب.
ف���ي حين يب���دو �أن هن���اك خّط���ًا للتوقف، ف���اإن �لتطرف 
�الإ�صالمي �صي�صّجع �صّبانًا كثيرين، على "حرث" منطقة 
�لمقد����ض كّلها، ومهاجمتها، ول���ن تتوقف عند نقطة، مع 
مز�ج غا�ص���ب، وم�صاحة و��ص���حة للحرّية، تلك �لتي �إن 
توقفت على �الأر�ض، ب�ص���بب وجود م�صّلحين �إ�صالميين 
متطّرفي���ن، فلن تتوقف في �ل�صو�ص���يال ميديا �أبدً�، و�إن 
كان هن���اك ��ص���تهد�ف للوج���وه �لمعروف���ة، ف�ص���تكون 
�ل�ص���فحات �لمجهول���ة ه���ي �لُمهاِجم���ة دون �أن ي�ص���ل 
الأ�ص���حابها �أحد، ب�صبب تعّذر �لخ�صو�صية �لتي تتيحها 

مو�قع �لتو��صل �الجتماعي. 
هذ� �لتطرف �لعلماني �لذي ي�صهم �الإ�صالميون برعايته 
بت�صرفاتهم، رّبما يقدم ثمارً� �آنية في �صيطنة �لتظاهر�ت، 
لكن ه���وؤالء ال يعرف���ون �أنه���م يغام���رون بالمقد�ض كله، 
�إيجابّي���ه و�ص���لبّيه، قديمه وجديده، ب�ص���بب ��ص���تهد�ف 
هوؤالء �ل�ص���باب، وال تنتظر من ه���ذه �لمجاميع �أن تبقى 
��ص���تهدفتهم  �الآخرين" �ن  م�ص���اعر  "موؤدبة" و"تر�عي 

بال�صكاكين، و�لكو�تم، و�الإ�صاء�ت و�لتخوين.
�لمنطقة �لم�ص���تركة �لت���ي نتحدث عنها ت�ص���ّررت كبيرً� 
بانقالبة �ل�صدر على �صركائه من �لعلمانيين �لمعتدلين، 
�لذي���ن ي�ص���عرون ب�ص���رورة وج���ود مناط���ق ح���و�ر مع 
�الإ�ص���الميين، و�لتاريخ يعّلمنا �أن قر�ءة �ألف كتاب �صّد 
دين، ال ُيعطي ثمرًة بترك �لدين، بقدر �صفعة و�حدة من 

�صخ�ض متدّين! 

التطّرف العلماني ثمرة 
اإ�سالمية

أسبريسو

حرق خيم يف �ساحة التحرير والطالب يردون مب�سريات عديدة

حكاية �سهيد

وليد غامن اخلفاجي.. وثب منتف�سًا لدرء الفتنة فكان الرد ر�سا�سة غادرة من مدعي االإ�سالح!


