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متظاهرون يتهمون قوات الأمن بحرق خيامهم يف بغداد

القم�ص��ان البي�ض "تنع���ش" �س��احة التحرير بعد "ليل��ة النار"

� ص��حيفة بريطاني��ة :توافق��ات �أح��زاب ال�س��لطة �س��تحمي قتل��ة املتظاهري��ن
 متابعة االحتجاج
بعد ليلة ع�صيبة �شهدت �إ�صابة متظاهرين
وحرق خيم اعت�صام� ،ضمن �سل�سلة جديدة
م ��ن �أعم ��ال العن ��ف التي تط ��ال املحتجني
منذ �أ�ش ��هر ،غ�صت �س ��احة التحرير بطلبة
اجلامع ��ات بع ��د م�س�ي�رة رفع ��ت هتاف ��ات
حما�سية.
و�أظه ��رت �ص ��ور التقطه ��ا م�ص ��ور
(االحتج ��اج) ،ح�ش ��ود املتظاهري ��ن وهي
تدخ ��ل �س ��احة التحري ��ر ،فيما ا�س ��تقبلهم
املتظاهرون بالهتاف والت�صفيق.
وت�أت ��ي امل�س�ي�رة يف توقيت ح ��رج ،حيث
دع ��ا نا�ش ��طون �إىل م�س ��اندة املتظاهري ��ن
يف �ساحة التحرير ،بعد هجمات تعر�ضوا
له ��ا عل ��ى "ي ��د ع�ص ��ابات" ،بالتزام ��ن مع
"ت�ضييق اخلناق" على املحتجني من قبل
قوات مكافحة ال�شغب.
وو�ص ��ل الآالف يف م ��ا ي�ش ��به "املليوني ��ة
الطارئ ��ة" دون �س ��ابق �إن ��ذار �إىل �س ��احة
التحري ��ر و�س ��ط العا�ص ��مة العراقية التي
غ�ص ��ت بال�ش ��بان وال�ش ��ابات ،والأه ��ايل،
للت�أكيد على ا�ستمرارهم يف االعت�صام.
وتعالت هتافات الطالب م�ؤكدين �أنهم "لن
يخذلوا الثورة وال�ش ��هداء" ،و�أنهم باقون
يف ال�ساحة دون تراجع .كما �صاح �آخرون:
"طالبية طالبية �ض ��د �أمري ��كا والبعثية،
طالبية طالبية �ض ��د �إي ��ران اجلمهورية".
ويف حمافظ ��ة ذي ق ��ار انطلق ��ت تظاهرة
كبرية مطالبة بالإ�ص�ل�اح بالقرب من ق�سم
تربي ��ة النا�ص ��رية و�س ��ط املدين ��ة ،كما مت
قطع بع�ض الطرق الرئي�سة يف املدينة من
قبل املتظاهري ��ن احتجاجا على معلومات
ت�ش�ي�ر اىل نية القوات االمنية فتح ج�س ��ر
الزيتون املغلق من اربعة ا�شهر.
ويف حمافظ ��ة باب ��ل �أعل ��ن املتظاه ��رون
ا�س ��تمرارهم بالتظاه ��رات ،م�ؤكدين عدم
التفريط بدماء "ال�ش ��هداء" وال خيار دون
التظاه ��رات حتى حتقيق كام ��ل مطالبهم،
و�سط هتافات تندد بايران وتدخالتها يف

ت�ش ��كيل احلكومة .اما وا�سط ،فقد �شهدت
تواف ��د اعداد كبرية م ��ن الطلبة ،اىل مكان
االعت�صام و�سط املدينة للتعبريعن دعمهم
وم�س ��اندتهم للمتظاهري ��ن حتى الق�ض ��اء
على الف�ساد يف احلكومة.
�إىل ذل ��ك ،خ ��رج املئ ��ات م ��ن الط�ل�اب يف
مدين ��ة كرب�ل�اء ،يف م�س�ي�رات حا�ش ��دة
تنديد ًا بحرق خيم املتظاهرين يف �س ��احة
اخلالين .و�ص ��دحت �أ�صوات املتظاهرين
هاتفني" :فوق الغيم ن�ضع اخليمة!" .كما
ارتفع ��ت الهتافات منادية امل ��ر�أة العراقية

للم�شاركة يف التظاهرات.
وطالب ��ت تظاه ��رات حمافظ ��ة كرب�ل�اء،
بتكلي ��ف نا�ش ��ط ب ��ارز بت�ش ��كيل حكوم ��ة
جدي ��دة بدل حممد عالوي ال ��ذي اختارته
االح ��زاب احلاكم ��ة ووع ��د باالع�ل�ان عن
ت�شكيلته احلكومية هذا اال�سبوع.
وحمل املتظاهرون �ص ��ور ع�ل�اء الركابي
ال�ص ��يديل املت ��درب الذي حت ��ول �إىل �أحد
�أب ��رز وج ��وه احلرك ��ة االحتجاجي ��ة م ��ع
قيادت ��ه للتظاه ��رات يف مدينة النا�ص ��رية
جن ��وب بغ ��داد ،مه ��د االحتجاج ��ات يف

جنوب ��ي الع ��راق .وكان الركاب ��ي ال ��ذي
يتابع ��ه ع�ش ��رات �آالف العراقي�ي�ن عل ��ى
توي�ت�ر وين�ش ��ر با�س ��تمرار ت�س ��جيالت
م�صورة حتظى مب�ش ��اهدة وا�سعة� ،أطلق
م� ّؤخ ��را ا�س ��تفتاء ب�ي�ن املتظاهري ��ن يف
اجلن ��وب ويف بغداد لتحدي ��د ما �إذا كانوا
يريدونه رئي�س ًا للوزراء.
وق ��ال الطال ��ب �س ��يف احل�س ��ناوي �إ ّن ��ه
"�ش ��ارك ليعلن عن ت�أييده ملر�شح ال�شعب
الدكتور عالء الركابي".
كم ��ا �أ ّكد الطالب ح�س ��ن القزويني �أن لدى

املتظاهري ��ن "جمموع ��ة مطال ��ب بينه ��ا و�سط بغداد و�أحرقت خيام املعت�صمني.
رئي� ��س وزراء م�س ��تقل وغ�ي�ر تاب ��ع لأي وق ��د اندلعت ن�ي�ران يف وق ��ت مت�أخر من
حزب هو الدكتور عالء الركابي".
م�س ��اء �أم� ��س االول ال�س ��بت ،يف عدة خيم
ويرف� ��ض املتظاه ��رون تكلي ��ف ع�ل�اوي ،للمعت�ص ��مني قرب نفق ال�س ��عدون و�س ��ط
الوزي ��ر ال�س ��ابق ،باعتب ��ار �أن ��ه قري ��ب العا�ص ��مة العراقي ��ة بغ ��داد ،ورغ ��م ع ��دم
م ��ن النخب ��ة احلاكم ��ة الت ��ي يتظاه ��رون وج ��ود بيان ر�س ��مي حول احل ��ادث حتى
�ض ��دها ويطالب ��ون برحيلها �ض ��من حركة الآن ،لك ��ن متظاهري ��ن اتهم ��وا الق ��وات
احتجاجية غري م�س ��بوقة تع ّر�ض ��ت للقمع الأمنية بالوقوف وراءه.
وقتل فيها نحو � 600شخ�ص.
و�ش ��وهدت البقاي ��ا املتفحم ��ة لإط ��ارات
وكان نا�ش ��طون �أفادوا م�ساء ال�سبت ،ب�أن اخلي ��ام وغريه ��ا من احلط ��ام بالقرب من
ق ��وة بزي مدين اقتحمت �س ��احة اخلالين �س ��احة اخل�ل�اين .وق ��ال املتظاه ��ر ك ��رار

حممد" :لقد �أحرق ��وا اخليام هنا بالأم�س
ونح ��ن متظاهرون �س ��لميون مل نت�س ��بب
يف �إحل ��اق الأذى ب�أي �ش ��خ�ص كما ترون
هن ��ا" .و�أ�ض ��اف" :هذه هي امل ��رة الثانية
الت ��ي يحرق ��ون فيه ��ا اخلي ��م .ا�س ��تغرقت
فرتة لن�ص ��ب اخليمة وقاموا ب�إحراقها ثم
ن�صبت �أخرى لقد �أحرقوها � ً
أي�ضا".
وتابع" :الآن �أحاول احل�صول على خيمة
�أخ ��رى للمرة الثالث ��ة و�س� ��أبقى هنا حتى
ي�س ��تقر الو�ض ��ع وت�ص ��بح بالدنا �آمنة من
ه�ؤالء النا�س الفا�سدين".
ويوم الأربعاء املا�ض ��ي� ،أفاد علي البياتي
ع�ضو مفو�ض ��ية حقوق الإن�سان بت�سجيل
 72حال ��ة اختط ��اف �ض ��د النا�ش ��طني
واملدنيني" ،مت الإفراج عن  22منهم ،فيما
اليزال � 50آخرين رهن االختطاف".
و�أو�ض ��ح البياتي �أن "املفو�ض ��ية �سجلت
 22حالة اغتيال �ضد املدونني والنا�شطني،
من �أ�ص ��ل  49حماولة ت�س ��ببت ب�إ�ص ��ابات
لـ 13نا�شطا ومدونا".
وكان ��ت الأمم املتح ��دة ا ّتهم ��ت جماع ��ات
م�س� � ّلحة بالوقوف خلف حمالت االغتيال
واخلط ��ف والتهديد �ض ��د النا�ش ��طني ،يف
حماول ��ة لقمع حت ّركات غري م�س ��بوقة يف
الع ��راق الذي يحتل املرتبة  16على الئحة
�أكرث دول العامل ف�ساد ًا.
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل قال ��ت �ص ��حيفة
االندبندن ��ت الربيطاني ��ة �إن التوافق ��ات
ال�سيا�سية بني �أحزاب ال�سلطة يف العراق
ق ��د حتم ��ي قتل ��ة املتظاهري ��ن وتتجاه ��ل
املطالب ال�شعبية مبحا�سبتهم.
و�أ�ض ��افت ال�ص ��حيفة يف تقري ��ر له ��ا �أن
التوافقات ال�سيا�س ��ية يف م�س�ألة حما�سبة
القتل ��ة ل ��ن ت�س ��مح بالإطاح ��ة بر�ؤو� ��س
كب�ي�رة كان ��ت له ��ا الي ��د الط ��وىل يف قمع
االحتجاج ��ات ،ولذل ��ك ف� ��إن املتظاهري ��ن
�أك ��دوا م ��رارا رف�ض ��هم للتوافق ��ات
واملحا�ص�ص ��ة احلزبي ��ة والطائفي ��ة التي
�أتت بكل احلكومات ال�س ��ابقة التي ف�شلت
يف تلبية مطالب العراقيني.

م�س��عفات التحري��ر :فتي��ات ثائ��رات مل يدر�س��ن التمري�ض اكت�س�بن اخلربة من دم��اء اجلرحى
� أزهار علي ح�سني

�أ�صيب �شقيق طيبة اال�صغر �ست
مرات يف �ساحة التحرير وقتل
احد زمالئها امل�سعفني امام عينيها
"لقد تناثرت �أجزاء من ر�أ�سه
ودماغه امام عيوين على الأر�ض"
تقول طيبة ب�أمل وت�ضيف "لن
نعود ادراجنا فقد �أبلغت امي ان
ت�ضع يف خميلتها �أ�سو�أ االحتماالت
ومنها فقداننا نحن االثنان وباتت
تفزع حينما يرن جر�س الباب،
لكنني لن ان�سى ان زميلنا الذي
مات بطريقة ب�شعة لديه ام كانت
تنتظر عودته �أي�ضا".
ت �ع��ر� �ض��ت ط�ي�ب��ة ل�ل�ت�ه��دي��د وال�ت���س�ق�ي��ط على
م��واق��ع التوا�صل االجتماعي م��رات ع��دة من
قبل اجليو�ش االلكرتونية التابعة للأحزاب
وال�سلطة ،وو�صلت اىل هاتفها ر�سائل تهديد
كثرية لكنها مل تكرتث ،وذاعت �شهرتها حينما
اعتلت من�صة م�ؤمتر عقدته اط��راف مدعومة
��س�ي��ا��س�ي��ا يف ف �ن��دق ب� �غ ��داد وح �م��ل ع �ن��وان
"تن�سيقيات اكتوبر" مرتدية كوفية حمراء

جمع املتظاهرون عليها قطرات دم من �ضحايا
التحرير و�صرخت باملجتمعني "ان كنتم حقا
ناطقني با�سم املتظاهرين ،فاعقدوا م�ؤمتركم
ه��ذا يف �ساحة التحرير ،ولي�س يف القاعات
املرفهة".
ال�شابة التي تدر�س يف املرحلة الأخ�ي�رة من
الثانوية والتي مل تدر�س الإ�سعافات الأولية
يوما بل تعلمتها يف �ساحة التحرير تريد اكمال

درا�ستها يف جمال الطب.
ال��زائ��ر ل�ساحة التحرير ي�شاهد فتيات بعمر
ال � ��ورود ت�خ�ل�ين ع��ن ت ��رف امل��راه �ق��ة وج �م��ال
ال�شباب ،و�أخريات تركن حياتهن وعائالتهن
ليق�ضني معظم اوقاتهن م�سعفات وم�ساندات
ومتظاهرات يف �ساحات االحتجاج.
تبدو �أولئك الن�ساء مثل نحالت ن�شيطات يتنقلن
بني خيام امل�سعفني مبالب�سهن البي�ضاء التي

تنت�شر عليها بقع حمراء من دم��اء اجلرحى،
ترك�ض اح��داه��ن لإ��س�ع��اف م���ص��اب ،وترافقه
اخرى اىل امل�ست�شفى خوفا من اعتقاله هناك.
زي �ن��ب ع�ب��د داود القي�سي تعمل م��وظ�ف��ة يف
مديرية ال�سالمة اال�شعاعية والنووية ،م�سعفة
�أخرى من م�سعفات التحرير تعر�ضت للإ�صابة
ب�إطالقات نارية ادت بها اىل اج��راء عمليتني
ج��راح�ي�ت�ين ،ت �ق��ول زي �ن��ب "عدت اىل �ساحة

التحرير يف ال�ي��وم ال�ت��ايل لإ��ص��اب�ت��ي ،بعدما
امتمت العملية رغ��م الأمل واخل�ط��ورة ،فهناك
من يحتاج اىل م�ساعدتي وكلما خففت من �آالم
امل�صابني خفت �آالمي".
زينب ام لثالثة �أطفال تكمل واجبات اوالدها
وزوجها لتعود من جديد اىل �ساحة التحرير،
ورغ��م اعرتا�ض ال��زوج وااله��ل على تواجدها
ومقاطعتهم لها ،مازالت زينب م�ستمرة وم�صرة
على التواجد كل يوم منذ انطالق التظاهرات
وحتى هذه اللحظة.
ا�سراء ابراهيم م�سعفة و�أم �أي�ضا متواجدة يف
�ساحة التحرير منذ االي��ام االوىل للتظاهرات
تعر�ضت لل�ضرب وال�شتم وااله��ان��ة م��ن قبل
قوات مكافحة ال�شغب لكنها عادت مرة اخرى
لتوا�صل ب�إ�صرار عملها كم�سعفة يف ال�ساحة.
ا� �س��راء ام لطفلة ال ي�ت�ج��اوز عمرها اخلم�س
�سنوات ت�صحبها يوميا مع والديها اىل �ساحة
التحرير ،تقول ا�سراء التي تخرجت من ق�سم
املالية وامل�صرفية يف كلية االدارة واالقت�صاد
"مل اح�صل على عمل رغ��م ان اخت�صا�صي
مطلوب يف امل�صارف ،يف كل مرة اقدم اوراقي
يطلبون مني الر�شوة او مينحون الوظيفة
لأقارب امل�س�ؤولني ،وهناك املئات مثلي هنا يف
ال�ساحة او خارجها من اخلريجني العاطلني عن
العمل للأ�سباب ذاتها".
امل�سعفة دع��اء العلي طالبة يف كلية الفنون
اجلميلة ،تواجدت لوحدها منذ االي��ام االوىل
يف ال�ساحة دون علم عائلتها �إذ دخلت التحرير
كمتظاهرة واخ �ت��ارت ال�ب�ق��اء فيها كم�سعفة

مداومة على املجيء اىل خيمتها كل يوم ،فيما
تخرب �أهلها ان�ه��ا ذاه�ب��ة اىل اجل��ام�ع��ة ،تقول
دع��اء "�سيعلم اهلي بوجودي يف ال�ساحة يف
حال وفاتي وا�ستالمهم اجلثة ،انا هنا من اجل
اخوتي واهلي ،انه واجب حتمي ،وم�س�ؤولية
ال ميكنني التخلي عنها".
حينما و�صلت دع��اء اىل �ساحة التحرير اول
م ��رة مل ت �ك��ن مت �ل��ك اخل �ب�رة يف ال �ت �ع��ام��ل مع
ح��االت اجل��روح او االختناقات التي حت�صل
يف املكان لكنها اكت�سبت خربة ال ي�ستهان بها
بعد �شهور من امل�ظ��اه��رات ،وال�ي��وم ا�ضطرت
ال�شابة امل�سعفة اىل حظر جميع افراد عائلتها
من مواقع التوا�صل االجتماعي كي ال يعلموا
بوجودها يف ال�ساحة فت�سبب لهم القلق.
طيبة وزينب وا�سراء ودع��اء من��اذج لع�شرات
امل�سعفات يف �ساحات التظاهر يف العراق� ،إذ
متكنت تلك الفتيات من انتزاع ت�أييد جمتمعي
لعملهن يف تلك ال�ساحات مثلما اكت�سنب احرتام
املتظاهرين ال�شباب.
"وجودنا هنا ه��و ث��ورة اخ��رى ام��ام ثقافة
جم�ت�م�ع�ي��ة م �ت ��أ� �ص �ل��ة ع ��ن �أدوار امل� � ��ر�أة يف
احل �ي��اة ،ل�ق��د ك���س��رن��ا ال �� �ص��ورة النمطية عن
الن�ساء ،فالتعليقات ال�سلبية وال�شتم ال��ذي
ك��ان ي�صلني يف ر�سائل الفي�سبوك يف الأي��ام
الأوىل للمظاهرات حت��ول ال�ي��وم اىل مديح،
وب��ات الكثريون يكتبون انهم ف�خ��ورون بي،
وهذا التغيري ما كان ليحدث لوال ا�صرارنا على
التواجد يف �ساحات التظاهر" تقول طيبة وهي
ت�شري اىل باقي زميالتها.

العدد( )105ال�سنة االوىل  -االثنني (� )17شباط 2020
Email: info@alihtijaj.com

http://www.alihtijaj.com

عد�سة :حممود ر�ؤوف

بالمكشوف

الكامت ينتقم
 عالء ح�سن
رئي� ��س الوزراء املكل ��ف حممد توفيق ع�ل�اوي  ،غرد
وقال " اقرتبنا من حتقيق اجناز تاريخي" بت�ش ��كيل
حكومة ،ت�ض ��م وزراء من ماركة امل�س ��تقلني النزيهني
الأكف ��اء التكنوقراط  ،املاركة م�س ��جلة لدى الأحزاب
املهيمنة على ال�س ��لطة  ،وهي �س ��بب اخلراب املرتاكم
طيلة ال�سنوات املا�ضية.
ع�ل�اوي غ ��رد و�أطلق �ص ��فارة البداي ��ة  ،ويف الوقت
ذات ��ه نا�ش ��د جمل�س النواب امل�ص ��ادقة عل ��ى حكومته
حتى تت�شارك ال�س ��لطتان التنفيذية والت�شريعية يف
حتقي ��ق االجن ��از التاريخ ��ي  ،فيما لوحت ال�س ��لطة
الثالثة مبقا�ض ��اة من حتدث و�صرح بوجود �صفقات
بيع حقائب وزارية يف احلكومة اجلديدة  .الق�ض ��اء
انتف� ��ض للدف ��اع ع ��ن عذري ��ة احلكوم ��ة اجلدي ��دة
وحرا�س ��ة �س ��ريرها حل�ي�ن دخ ��ول العري� ��س لإجناز
املهمة التاريخية.
رئي�س الوزراء املكلف يبدو واثق ًا من احل�ص ��ول على
ت�ص ��ويت الربملان لكابينت ��ه الوزاري ��ة ،ورمبا هو ال
يعلم مب ��ا جرى يف العا�ص ��مة الأردنية عمان حني مت
افتتاح بور�صة ل�ش ��راء وزارات ومنا�صب �سيك�شفها
الق�ضاء �إن كان جاد ًا يف حرا�سة �سرير احلكومة .
ع�ل�اوي يعرف قبل غ�ي�ره دهاليز العملية ال�سيا�س ��ية
 ،ويعل ��م مت ��ى يتح ��رك �سيا�س ��ي �أحم ��ق ي�س ��تخدم
امل�سد�س الكامت لت�ص ��فية اخل�صوم  .حتقيق االجناز
التاريخ ��ي من وجه ��ة نظ ��ر املكلف ،مير ع�ب�ر بوابة
التفاهم ��ات والتواف ��ق والإذع ��ان ل�ش ��روط حام ��ل
ال�س�ل�اح ،ه ��ل ا�س ��تطاع عالوي حل م�ش ��كلة �ش ��ائكة
بع�ص ��ا �س ��حرية ؟ جل�س ��ة جمل�س النواب للت�صويت
عل ��ى الكابينة الوزارية �س ��تجيب على ال�س� ��ؤال حني
يفر� ��ض الالعب ��ون الكب ��ار �إرادتهم يف حتديد م�س ��ار
احلكوم ��ة اجلدي ��دة وبرناجمه ��ا � ،أم ��ا احلدي ��ث عن
عمره ��ا وقدرته ��ا عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات املبك ��رة
،وحما�س ��بة قتلة املتظاهرين ف�س ��يكون م�ص�ي�ره يف
�أدراج الن�سيان .
ال�شارع املنتف�ض رف�ض رئي�س الوزراء املكلف عالوي
 ،واجه الكامت املنتقم مبزيد من الإ�صرار والثبات على
�إخالء ال�س ��احة العراقية من قوى �سيا�س ��ية متورطة
بجرمية اغت�صاب وطن .يف قامو�س عالوي االجناز
التاريخ ��ي يعني كابين ��ة وزارية مبارك ��ة الأحزاب ،
ت�ستن�سخ احلكومات ال�سابقة  ،مع تهديد املعرت�ضني
بالكامت املكلف بالدفاع عن النظام ال�سيا�سي.
قامو�س ال�ش ��ارع املنتف� ��ض ح ّدد مطالب ��ه  ،واختزلها
ب�ش ��عارات تر ّدده ��ا �س ��احات التظاه ��ر م ��ن �أكرث من
�أربعة �أ�ش ��هر  ،و�صلت �إىل احلكومة وجمل�س النواب
ورئا�سة اجلمهورية  .ر�سالة املطالب وا�ضحة حكومة
انتقالي ��ة ،ح ��ل الربملان انتخاب ��ات مبكرة ب�إ�ش ��راف
دويل  .حاملو الكامت املنتقم و�ص ��لتهم الر�سالة �أي�ض ًا
،لكنه ��م بذل ��وا جهود ًا جبارة مل�س ��اعدة ع�ل�اوي على
حتقيق الإجناز التاريخي

ّ
تحدثت عن خطوتها المقبلة

من هي المتظاهرة �صاحبة ال�صورة “الأكثر تداو ًال”؟

 زهراء �سعدون

بعد قيام القوات الأمنية �أواخر
كانون الثاين املا�ضي بن�شر �صور
متظاهرين ُمعتقلني �أجربتهم على
حمل الفتات ُتظهر معلوماتهم (على
طريقة املتهمني بجرائم)� ،أطلق
نا�شطون “حتدي ًا” ن�شروا فيه �صورهم
ومعلوماتهم يف حماكاة ل�سلوك
القوات الأمنية ودعم ًا لل�شبان الذين
�أظهرت القوات وجوههم بطريقة
“مهينة” وغري قانونية وفقاً
اع ُتربت ُ
ملخت�صني.

زينب الربيعي ،كانت من �أوىل امل�شاركات
يف احلملة ،قبل �أن تتفاج�أ ب�أن �صورتها
�أ�صبحت “الأكرث انت�شار ًا” على مدى
ع��دة �أي��ام� ،صفحات التوا�صل ا�ستم ّرت
ب� �ت ��داول � �ص��ور “زينب” ،وامل �ع � ّل �ق��ون
وال�صفحات تداولت و�شاركت “ع�شرات
�آالف املن�شورات” عن املتظاهرة ،وبينما
ر ّكزت غالبية التعليقات على “املتظاهرة
اجلميلة� ..أو الأجمل” ..يبدو �أن لدى
“زينب” ما تقوله بعيد ًا عن “�شعرها
املجعّد� ،أو عينيها الوا�سعتني!”.
يرتبط ا� �ش�تراك زي�ن��ب يف التظاهرات
بذكرى �أليمة ،حيث �شاركت للمرة الأوىل
يف تظاهرات ت�شرين بعد انطالقها بـ 29
ي��وم� ًا ،وذل��ك �إث��ر مقتل النا�شط العراقي
�صفاء ال���س��راي بقنبلة غ��ازي��ة �أطلقتها
القوات الأمنية.
يف ح��دي��ث ل�ه��ا ” ت �ق��ول زي �ن��ب “بد�أت
بامل�شاركة يف ت�ظ��اه��رات التحرير بعد
ا��س�ت���ش�ه��اد � �ص��دي��ق ع ��زي ��ز ،ه ��و ��ص�ف��اء
ال �� �س��راي ،وب �ع��د ليلة ا��س�ت���ش�ه��اده29 ،
ت�شرين الأول ،واظبتُ على امل�شاركة يف
تظاهرات التحرير� ،أما قبل ذلك التاريخ،
فقد كنت م�شاركة دائمة يف اعت�صامات
جامعتي”.
الربيعي وه��ي من مواليد العام ،1998

تدر�س يف �أحد الأق�سام الذي قد ي�ؤهلها
ب�شكل مبا�شر لتكون ج��زء ًا م��ن �صياغة
م�شهد “عراق ما بعد ت�شرين” ،فهي طالبة
يف كلية ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية ،وتزامنت
احتجاجات ت�شرين مع عامها الدرا�سي
الأخري يف الكلية.
ال تخفي “زينب” تفا�ؤلها بدور قريناتها
ال �ف �ت �ي��ات وال��ن�����س��اء رغ� ��م م ��ا ت��واج �ه��ه
االح �ت �ج��اج��ات م��ن حت��دي��ات م�ت�لاح�ق��ة،
ت �ق��ول “كانت ال �ن �� �س��اء وم ��ازل ��ن ��س�ن��د ًا
للرجل يف كل �أم��ور احلياة وم��ن �ضمنها
ال�ت�ظ��اه��رات وال��ث��ورة�� ،ش��ارك��ت الن�ساء
ب�شكل فاعل يف م�ساعدة املحتجني الذين
ك��ان��وا ي��واج�ه��ون القنابل يف ال�صفوف
املتقدمة ،قمن بالتنظيف وطبخن الطعام
و�أ�سعفن اجلرحى وقدمن امل�ساعدة املادية
وامل �ع �ن��وي��ة ،وك��ذل��ك يف جم ��ال التوثيق
عن طريق ت�صوير ما يجري ،ف�ض ًال عن
جماالت الر�سم وال�شعر”.
ت�ب�ّي�نّ “كان دور ًا مم �ي��ز ًا ول��ذل��ك �صمدت
ال��ث��ورة ك�م��ا مل ي�ك��ن ي�ت��وق��ع خ�صومها،
لكن بر�أيي دور امل��ر�أة �أ�صبح �أقوى خالل
الفرتة الأخ�يرة وذلك ب�سبب الوعي الذي
ب��د�أ يتطور ب�شكل مت�سارع يف جمتمعنا
العراقي”.
ت�ضيف “يف املا�ضي ،مل يكن هناك فتيات

ين�شرن �صورهن على �صفحاتهن اخلا�صة
يف و�سائل التوا�صل ،ف�ض ًال عن التفكري
بامل�شاركة الفاعلة يف �أح��داث كبرية مثل
التظاهرات!� ،أنا مث ًال مل �أكن �أن�شر �صوري،
�أو �أن�شر جزء ًا منها �أو �أقوم بتغطية وجهي
يف و�سائل التوا�صل ،لكن ما الحظته بعد
ت�ظ��اه��رات ال�ع��ام  2015ه��و �أن املجتمع
منحى مت�صاعد ًا نحو التغيري
ب��د�أ ي�أخذ
ً
والتخل�ص التدريجي من العادات البالية،
وال �ت��ي ي �ن��درج كثري منها م��ن م��وروث��ات
قدمية ،لكن يف النهاية ،نحن ل�سنا �أول
بلد يعاين بهذا ال�شكل ثم يتحرر جمتمعه
ت��دري �ج �ي � ًا ،م��ا �أري���د ق��ول��ه ه��و �أن ِح��راك
ت�شرين الذي رفع �شعار الوطن ،واحلرية،
ك ��ان ح��راك � ًا م �ت �ع �دّد ال��وج �ه��ات ،ال�ت�ح��رر
من الفقر و�سوء �أو��ض��اع البالد وانعدام
اخلدمات وهيمنة طبقة �سيا�سية حمدودة
على كل �شيء تقريب ًا ،كان جزء ًا رئي�س ًا من
دوافع ت�شرين ،لكن الن�ساء الالتي تقدمن
يف ال�ساحات ،كانت لديهن �أي�ض ًا همومهن
الإ�ضافية ،والتي �سعني لإزالتها”.
ت �ت��اب��ع “�أغلب دواف� ��ع ال�ت���ض�ي�ي��ق على
الن�ساء العراقيات كانت ب�سبب العادات
غ�ير املنطقية وال القانونية ،لكن هناك
ج ��زء ًا مهم ًا �آخ��ر ال ميكن غ���ّ�ض الطرف
عنه ،وهو عبودية املر�أة للرجل بر�ضاها،

بع�ض الن�ساء يعتقدن �أنه من الطبيعي �أن
تكون “عورة” وغري فاعلة يف املجتمع،
و�أن ال يُ�سمح لها بكثري من الأ�شياء ،بل
وت�شجع غريها من الن�ساء على االنزواء
عن ال�ش�ؤون العامة ،و�أن تكون وظيفتها
يف احل �ي��اة ال � ��زواج وامل �ط �ب��خ وت��رب�ي��ة
الأط �ف��ال والأع �م��ال امل�ن��زل�ي��ة ،ه��ذه مهام
قامت وتقوم بها الأمهات والزوجات على
مدى التاريخ ،لكن مل يعد مقبو ًال �أن تمُ نع
املر�أة من التحرك خارج هذه املهام”.
تتابع زينب “�صحيح �أنكم رمب��ا ر�أيتم
ال� �ل� ��آالف م ��ن ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ع �ل��ى � �ص��ور
م�شاركتي يف التظاهرات ،من التي ُتطري
على اجلمال مث ًال �أو هذه الزوايا ،لك ّني
يف احلقيقة تل ّقيت الكثري م��ن تعليقات
التهجم ،ومن ن�ساء للأ�سف ال�شديد ،من
ّ
قبيل “مكانك البيت� ،شطلعج تظاهرات،
��ص��وين ��ش��رف��ج ،لي�ش ن��ا��ش��رة ��ص��ورج،
�أن� � ِ�ت ال متثلني امل�ت�ظ��اه��ري��ن العفيفني،
ب�ن��ت ال �� �س �ف��ارة ،ج��وك��ري��ة وو ال ��خ “..
ه��ذا ك��ان ي��ؤمل�ن��ي ج ��د ًا ،لأن ��ه ي�صدر من
ن�ساء يُفرت�ض �أن يكنّ �أول َمن ي�ساندين
وي�ساند �صديقاتي يف ال�ساحات ،لكن يف
النهاية ،ه ��ؤالء ميثلون ج��زء ًا ب�سيط ًا ال
يكاد ي�ؤثر على التظاهرات ،ودور املر�أة
الكبري فيها ،كنت �سعيدة بدعم الأغلبية

من اجلن�سني يل ولبقية املتظاهرات يف
ال�ساحات وال�سو�شيال ميديا ،يف النهاية،
الفتيات والطالبات تعر�ضن مثل �أقرانهن
ال�شباب للر�صا�ص ،ولل�ضرب ،واالعتقال،
والهروات والتخويف والت�شويه والطعن
بال�سمعة والأخالق و�شتى االتهامات”.
تختم الربيعي“ ،طموحي ي�شاركني فيه
الكثري من قريناتي يف ال�ساحات ،وهي
�أن �أك� ��ون (Successful business
 )womanو�أن �أُ��ص� ِب��ح نا�شطة م�ؤثرة
حملي ًا ودولي ًا� ،أما �أكادميي ًا ،ف�إين �أطمح
�إىل �إك �م��ال درا��س�ت��ي و�أن ��ال املا�سرت يف
جم ��ال ال �ع �ل��وم ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف جامعة
بريطانية:
�أع �م��ل على ه��ذه الق�ضية خ��ا��ص� ًة و�أين
اقرتب من التخرج ،هناك َمن كان يعتقد
�أين �أق�ي��م خ��ارج ال �ع��راق ،ال �أدري مل��اذا،
�أن��ا �أقيم يف عا�صمة ب�لادي ،وحني �أُكمل
م�شواري الأك��ادمي��ي� ،أ�سعى للعودة �إىل
البالد والعمل يف كادر وزارة اخلارجية،
وفق ًا للنظام ال�سيا�سي احلايل فقد �أحتاج
ملعجزة من �أج��ل نيل هذه الوظيفة ،لكن
الأمل يف “عراق ما بعد ت�شرين” هو �أن
يكون عراق ًا جديد ًا ي�ستحق ما ُب��ذل من
�أج�ل��ه م��ن دم ��اء ،دم��اء �صفاء وغ�ي�ره من
ال�شباب يف كل املدن وال�ساحات”.

موجز �أنباء المدن الثائرة
• النجف
متظاهر يخاطب عالوي من فرا�ش
الإ�صابة ويُرفق �صورة� :أنظر �إلى هذه
الر�صا�صة في �صدري!

م ��ن خاللها تكليف حممد توفيق عالوي بت�ش ��كيل
احلكوم ��ة ،ورددوا هتاف ��ات تن ��دد بـ”النف ��وذ
الإيراين يف العراق

وج ��ه �أح ��د املتظاهرين امل�ص ��ابني يف حمالت
قمع االحتجاجات ،ر�س ��الة اىل املكلف بت�شكيل
احلكومة حممد توفيق عالوي.
وق ��ال عبا� ��س الكوخ ��ي ،يف تدوين ��ة تابعتها
االحتج ��اج “الر�صا�ص ��ة بعده ��ا ب�ص ��دري
بف�ض ��لك وف�ضل من �أتى بك ،لن ينفع ا�ستقاللك
م ��ا دامك اتيت على دمائن ��ا �أنت والكتل جميع ًا
ومل ت�سمع �صوتنا الراف�ض لك”.
و�أ�ض ��اف الكوخ ��ي “تب� � ًا حلكوم ��ة ت�أتي على
جثث ال�شهداء ودماء اجلرحى”.
ونقل ��ت الك ��وادر الطبي ��ة النا�ش ��ط عبا� ��س
الكوخ ��ي ،االثن�ي�ن املا�ض ��ي اىل م�ست�ش ��فى
الكفي ��ل مبحافظة كرب�ل�اء ،ال�س ��تكمال عالجه
بع ��د تعر�ض ��ه لإ�ص ��ابة بليغة بطل ��ق ناري يف
بغداد.
وقال زمالء الكوخي يف التظاهرات (�إنه “مت
نقل النا�شط عبا�س الكوخي من م�ست�شفى ابن
النفي� ��س يف العا�ص ��مة بغداد� ،إىل م�ست�ش ��فى
الكفي ��ل يف حمافظة كربالء لي�س ��تكمل مرحلة
العالج”.

• الديوانية

هتافات الطلبة “ :ذبحونه بكل
ال�ساحات ..وين الأمم والهيئات

وكان الكوخ ��ي ق ��د �أ�ص ��يب يف وق ��ت �س ��ابق • ،بابل

بطل ��ق ن ��اري يف رقبت ��ه وكتف ��ه� ،إث ��ر �إط�ل�اق
الر�ص ��ا�ص احلي على املتظاهرين ،بالقرب من
طريق حممد القا�سم ال�سريع.
ً
ون�ش ��ر زم�ل�اء الكوخ ��ي �ص ��ورا م ��ن داخ ��ل
م�ست�ش ��فى اب ��ن النفي� ��س ببغ ��داد ،م�ؤكدي ��ن
“ا�س ��تقرار حالت ��ه ال�ص ��حية ،قبي ��ل نقله �إىل
حمافظة كربالء”.

طالب ي�صدحون بهتافات نارية :
“�إحنه مو ولد ال�سفارة”

ج� �دّد طلبة حمافظة بابل�،أم�س الأحد ،تظاهراتهم
الأ�س ��بوعية ع�ب�ر م�س�ي�رات حا�ش ��دة انته ��ت �إىل
�ساحة االعت�صام و�سط احللة.
وقال �ش ��هود عيان �إن الطلبة املعت�صمني يف بابل
خرجوا يف تظاهرات حا�شدة وم�سريات ،رف�ضوا

ج ��دد طلب ��ة الديواني ��ة تظاهره ��م وم�س�ي�راتهم
احلا�شدة�،أم�س الأحد ،م�ستنكرين “�إحراق” خيم
املتظاهرين يف بغداد فجر اليوم.
وق ��ال مرا�س ��ل االحتج ��اج �إن طلب ��ة الديواني ��ة
خرج ��وا الي ��وم مب�س�ي�رات حا�ش ��دة يف مناط ��ق
متفرق ��ة م ��ن املحافظ ��ة ،منددي ��ن بح ��رق خي ��م
املتظاهرين يف العا�ص ��مة فجر اليوم ،ف�ض�ل ً�ا عن
جتدي ��د رف�ض ��هم تكلي ��ف حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي
بت�شكيل احلكومة.
وكان ��ت مدين ��ة الديوانية ،قد �ش ��هدت ي ��وم �أم�س
الأول ال�س ��بت ،تظاهرة م�س ��ائية للتنديد بتعر�ض
املتظاهري ��ن والنا�ش ��طني يف عدد م ��ن املحافظات
لال�ستهداف والت�صفية اجل�سدية.
وق ��ال �ش ��هود عي ��ان �إن ح�ش ��ود ًا م ��ن املواطن�ي�ن
تظاهروا ،م�ساء �أم�س الأول ال�سبت ،منطلقني من
�أحد م�س ��اجد املدينة للتنديد با�ستمرار ا�ستهداف

املتظاهري ��ن وت�ص ��فيتهم “م ��ن قب ��ل عنا�ص ��ر
م�س ��لحة تتبع جهات �سيا�س ��ية معروفة” ،بح�سب
هتافاتهم.
ورفع املحتجون �شعارات تطالب بحقوق ال�شعب
“امل�س ��لوبة من قبل الأحزاب ال�سيا�س ��ية” ،فيما
دعوا الأمم املتح ��دة واملنظمات الدولية واالحتاد
الأوروب ��ي �إىل �أخ ��ذ دوره ��ا يف حماي ��ة ال�ش ��عب
العراق ��ي واملتظاهرين ال�س ��لميني “الذين تطالهم
�أيادي تعم ��ل بنا ًء على حمركات خارجية ت�س ��عى

ل�ضمان هيمنتها على الو�ضع يف العراق”.
وعن �س ��بب �إنط�ل�اق التظاه ��رة من م�س ��جد ،قال
بع�ض املتظاهرين ملرا�س ��ل “نا� ��س” �إنها “خطوة
لتفعيل دور امل�س ��جد وجعله من�ب� ً
را وطني ًا يحمل
هم ال�ش ��عب ب ��د ًال م ��ن حتيي ��ده وجعله مقت�ص ��راً
عل ��ى ممار�س ��ة �ش ��عائر وطقو�س ال مت� ��س هموم
وحاج ��ات النا� ��س الفعلي ��ة وم ��ا مير ب ��ه البلد من
�أزمات متعاقبة

العدد( )105ال�سنة االوىل  -االثنني (� )17شباط 2020
Email: info@alihtijaj.com

http://www.alihtijaj.com

عد�سة :حممود ر�ؤوف

�أين �أختفى النا�شط "مهاوي"؟

 17ي��وم � ًا ع��ل��ى اخ��ت��ط��اف ال��ك��ات��ب وال��ن��ا���ش��ر م���ازن لطيف

 متابعة االحتجاج
م َّر  17يوم ًا على اختطاف الكاتب العراقي
مازن لطيف ،على �أيدي عنا�ص ��ر ملي�شيات
م�سلحة تعمل على �إنهاء ملف االحتجاجات،
ع�ب�ر اغتي ��ال النا�ش ��طني وال�ص ��حافيني
وخط ��ف امل�ش ��اركني �أو الداعم�ي�ن له ��ا عرب
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،يف حمل ��ة
لرتوي ��ع املثقفني العراقيني وال�ص ��حافيني
والنا�ش ��طني ت�س ��تمر منذ اندالع انتفا�ض ��ة
�أكتوبر/ت�شرين الأول املا�ضي.
وق ��ال �أ�ص ��دقاء الكات ��ب املختط ��ف �إن
"الظه ��ور الأخ�ي�ر مل ��ازن لطي ��ف كان يف
بغداد ،يف الأول من �ش ��هر فرباير�/ش ��باط
احلايل ،وكان قد ات�صل ب�أ�صدقاء له ،وقال
لهم �إنه داخل مقهى يف �ساحة امليدان و�سط
العا�صمة ،ثم اختفى ،وهاتفه مغلق".
وب ّين ��وا ،يف حديثه ��م �أن "الكات ��ب قب ��ل
اختطاف ��ه تع ّر� ��ض ل�سل�س ��لة تهدي ��دات
بالت�ص ��فية عرب ح�س ��ابه يف (في�سبوك) من
جمهول�ي�ن ،ب�س ��بب �آرائ ��ه املرتبط ��ة بدعم
االحتجاجات ،كما ن�شاطه املرتبط بالبحث
عن احلي ��اة االجتماعية وتاريخ اليهود يف
الع ��راق� ،إال �أنه �أهمل التهديدات ووا�ص ��ل
م�شاركته يف االحتجاجات".
م ��ن جهة ثانية ،قال �أحد �أفراد �أ�س ��رة مازن
لطيف ،لـ"االحتجاج"� ،إن "ذوي املختطف
مل يرتكوا باب ًا مل يطرقوه منذ  15يوم ًا ،فقد
�أخربوا الأجهزة الأمنية ،كما زاروا غالبية
ال�سجون النظامية املعروفة وامل�ست�شفيات
وبرادات الطب الع ��ديل ،لكنه غري موجود
يف �أي مكان ،وال �أحد يعرف �إن كان ُقتل �أو
ال يزال يف زنازين اخلاطفني".
ولفت امل�ص ��در نف�سه �إىل �أن "اجلهات التي
اخطفت ��ه ه ��ي اجلهات نف�س ��ها التي �ش ��نت
هجمة �إعالمية عليه بعد �شهرين من اندالع
التظاه ��رات يف الع ��راق ،وه ��ي اجله ��ات
امل�س ��لحة والأحزاب ال�سيا�سية التي وقفت
�ضد النا�ش ��طني واملتظاهرين ،وعملت على
النيل من االحتجاجات عرب ن�شر ال�شائعات

والأكاذيب".
ومازن لطيف كات ��ب و�إعالمي ،من مواليد
مدينة بغداد عام  ،1971وي�ش ��غل من�ص ��ب
رئي� ��س حترير جملة "نهراي ��ا" التي تعترب
�أه ��م جملة عراقية تهت ��م بالذاكرة والرتاث
العراق ��ي ،كما ل ��ه جمموعة م�ؤلف ��ات ،منها
"املثقف التابع" و"علي الوردي وامل�شروع
العراق ��ي" و"الع ��راق ح ��وار البدائ ��ل"
و"الإخوان امل�سلمون يف العراق" و"يهود
الع ��راق تاري ��خ وع�ب�ر" و"يه ��ود الع ��راق
مو�سوعة �شاملة".

وهذه لي�س ��ت امل ��رة الأوىل الت ��ي يختطف
فيه ��ا نا�ش ��ط �أو مثق ��ف ج� � ّراء دع ��م
التظاه ��رات� ،إذ تع ّر� ��ض النا�ش ��طان ميث ��م
احللو و�ش ��جاع اخلفاج ��ي لالختطاف من
قبل قوة م�س ��لحة جمهول ��ة يف بغداد ،قبل
�أن يطلق �س ��راحهما الحق ًا ،كما ُقتل زوجان
عرف ��ا بت�أييد التظاهرات ،يف عملية اغتيال
داخل منزلهما يف الب�صرة.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى ف ��ان �أك�ب�ر عملي ��ات
االختط ��اف الت ��ي ت�ش ��غل املتظاهري ��ن �إىل
الي ��وم ،م ��ا تعر�ض له الوج ��ه املعروف يف

حب في �ساحات االحتجاج
ق�ص�ص ّ
ينهيها القمع الأمني
� أكثم �سيف الدين
احلب ،ي�س ��تذكر العراقيون ق�ص�ص ًا
بالتزامن مع عيد ّ
عا�ش ��وا عل ��ى �أمله ��ا �س ��نوات طويل ��ة ومل يكت ��ب لها
اال�س ��تمرار ،فق ��د و�ض ��ع القم ��ع والر�ص ��ا�ص احل ��ي
وقنابل الغاز الذي واجه عنا�ص ��ر الأمن به ال�ش ��باب
املتظاهرين يف ال�س ��احات ،نهاية م�ؤملة لكثري من تلك
الق�ص�ص.
ت ��روي زه ��راء ( 24عام ًا) ق�ص ��ة حبها امل�ؤمل ��ة ،التي
مل تك ��ن ق�ص ��ة عادية مبعاناته ��ا ،ال �س ��يما �أ ّنها فقدت
حبيبه ��ا قب ��ل  15يوم� � ًا م ��ن زواجهما .زه ��راء التي
ت�س ��كن يف �أحد �أحياء بغداد �إىل جانب الكرخ ،ت�ؤكد
�أ ّنه ��ا كانت تتاب ��ع يومي ًا �أح ��داث التظاهرات وكانت
ت�ش ��جع خطيبه ��ا �أحمد ،ال ��ذي كان �أح ��د املتظاهرين
فيه ��ا .ت�ض ��يف" :كنا ن�أم ��ل ،مث ��ل بقية ال�ش ��باب� ،أن
نتخل�ص من الف�س ��اد ونح�ص ��ل عل ��ى حقوقنا ،وعلى
وظائف يف الدولة وفق ًا لتح�ص ��يلنا الدرا�س ��ي .كنت
�أ�ش ��جع �أحم ��د عل ��ى التظاه ��ر واملطالب ��ة باحلقوق،
وكان يق ��ول � ّإن ت�ش ��جيعي هذا يدفع ��ه بقوة للتظاهر
والوق ��وف بوجه الف�س ��اد احلكوم ��ي" .تتابع" :كان
لن ��ا �أمل كب�ي�ر ب�أن يزه ��ر حبنا و�س ��ط �أج ��واء دولة
دميقراطي ��ة تكفل حقوق ال�ش ��عب ،بعيد ًا عن الف�س ��اد
واملحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة والت�س ��ميات الت ��ي زرعتها
�أحزاب ال�سلطة واملنتفعني منها".
ت�س ��تدرك زهراء" :مل نكن نتوقع � ّأن هذا احللم الذي
ع�ش ��نا م ��ن �أجله طوي�ل ً�ا �س ��تكون نهايته يف �س ��احة
التظاهر .لقد ا�ست�ش ��هد �أحمد بقنبلة غاز �أ�ص ��يب بها
يف ر�أ�س ��ه ليفارق احلياة على �إثرها ويحمل معه ّ
كل
�ش ��وقي وحنيني" .ومت�سح زهراء دموعها ،وتقول:
"كان الثم ��ن غالي ًا ،لك ّنني مل �أندم على خروجه �إىل

�س ��احات التظاه ��ر ،فق ��د كان ل ��ه مب ��د�أ وكان م�ؤمن� � ًا
بق�ضية ،وال ي�ستطيع العي�ش من دون حرية .لقد مات
�أحمد لكنّ ق�ضيته مل متت ،وبقيت ق�صتنا �شاهدة على
القمع احلكومي وقمع �أحزاب ال�س ��لطة التي واجهت
املتظاهرين الع ّزل ال�سلميني بالقمع والقتل" .تختم:
حي اليوم حتى يرى �س ��احات التظاهر
"ليت �أحمد ّ
وهي مت�ضي باجتاه حتقيق الأهداف".
النا�ش ��ط ،مهند اخلزعلي ،ي�ؤكد � ّأن "هذه الق�صة هي
�إحدى ق�ص�ص املعاناة والت�ضحيات التي قدمها �أحرار
ال�ش ��عب العراقي لق�ض ��يتهم التي �آمنوا بها" .يتابع:
"هناك كثري من ق�ص ���ص احل ��ب التي انتهت بالفقد
عل ��ى �أي ��دي الطغاة م ��ن عنا�ص ��ر الأمن وامللي�ش ��يات
امل�س ��لحة داخ ��ل �س ��احات التظاه ��ر .لق ��د ر�أين ��ا ب�أم
�أعينن ��ا كي ��ف يك ��ون وداع احلبيب ��ة حلبيبه ��ا عندما
تراه م�س � ّ�جى وعلم ال�ش ��هادة يغطيه" .ي�ضيف" :تلك
امل�ش ��اهد مل تغب عن بال املتظاهرين ،وقد و�ض ��عتنا
�أم ��ام حت� � ٍّد كبري� ،إذ �آم ّن ��ا ب�أ ّننا ال ميك ��ن لنا الرتاجع
ع ��ن التظاهرات ،بع ��د ّ
كل تلك الت�ض ��حيات الكبرية.
حب
و�سنوا�صل طريقنا حتى يزهر العراق بق�ص�ص ّ
جدي ��دة يكتب له ��ا اال�س ��تمرار ببلد يتنف� ��س احلرية
ويتخل�ص من ف�ساد �أحزاب ال�سلطة".
القمع احلكومي ،يف �ساحات التظاهر� ،أ ّثر حتى على
�أ�ص ��حاب حم�ل�ات بيع الزه ��ور يف مناط ��ق عدة من
البالد ،ممن �أبدوا �أ�س ��فهم من مواجهة ق�ص�ص احلب
بالقم ��ع والر�ص ��ا�ص احل ��ي .وي�ؤكد �أب ��و علي ،وهو
�ص ��احب حم ��ل لبيع الزه ��ور يف منطقة ب ��اب املعظم
ببغ ��داد� ،أ ّنه خ�س ��ر بع�ض زبائنه من ال�ش ��باب بعدما
�أنه ��ى القمع يف �س ��احات التظاهر حياتهم .ي�ض ��يف
لـ"العربي اجلديد"" :فقدت عدد ًا من زبائني ال�شبان
مم ��ن كانوا ي�ش�ت�رون الزه ��ور حلبيباته ��م ،وعرفت
�أ ّنهم ُقتلوا يف �ساحات التظاهر".

ح ��راك بغداد ،النا�ش ��ط امللق ��ب بـ"مهاوي"
(� 22سنة )
�أحمد حمادي ،نا�ش ��ط يف احلراك ،قال �إن
"جمموعات م�س ��لحة اعتقلت مهاوي قبل
خم�سة �أيام من �ساحة التحرير ببغداد ،وال
يعرف عنه �شيئا حتى اليوم (الأحد)".
و�أ�ض ��اف النا�ش ��ط� ،إن جماع ��ة م�س ��لحة
"خطف ��ت مه ��اوي للم ��رة الأوىل يف
وق ��ت �س ��ابق ،و�ألق ��ت ب ��ه عل ��ى الطري ��ق
بع ��د تعذيب ��ه" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل ان ��ه م ��ن �أبرز
املتظاهري ��ن يف بغداد� ،ش ��ارك يف احلراك

من ��ذ بدايت ��ه ،و�س ��بق وج ��رح عل ��ى �أيدي
قوات ال�ش ��غب قبل حوايل �شهر ون�صف"،
يورد النا�شط.
وم ��ن جانب ��ه ،كان النا�ش ��ط املختطف ،قد
كتب على �ص ��فحته على "فاي�سبوك" ،عقب
عملية اختطافه قب ��ل الأخرية ،انه تعر�ض
لتعذيب من قبل ما و�صفهم باملرتزقة.
فيما ن�ش ��ر من�ش ��ور �آخ ��ر ،عق ��ب اختطافه
الأول ،يق ��ول في ��ه" :ه ��ددوين بامل ��وت،
وهم اليعرف ��ون �إن املوت هو �أحد مطالبي
امل�ش ��روعة ..جروح ��ي ال ت�س ��اوي �ش ��يئ ًا

بالن�سبة �إىل جرح �أمهات ال�شهداء ..املوت
من �أجل عراق �أف�ضل."..
وحل ��دود الي ��وم ،يقول ن�ش ��طاء يف حراك
بغ ��داد� ،إنه ��م وعائلته ال يعرف ��ون عنه �أي
معلومات ،حول ما �إذا كان حي ًا �أو ميت ًا.
نف�س ��ها "�س ��رايا ال�س�ل�ام" �أو "�أ�ص ��حاب
القبع ��ات الزرق ��اء" ،تدخل ��ت يف تظاه ��رة
الط�ل�اب ومنعنه ��م م ��ن الهت ��اف ،واعتدت
على �إحدى الطالبات بال�ضرب.
م ��ن جه ��ة ثاني ��ة ،ب�َّي�نَّ ع�ض ��و "مفو�ض ��ية
حق ��وق الإن�س ��ان" يف الع ��راق ،عل ��ي

البيات ��ي� ،أن "ما يحري املفو�ض ��ية هو عدم
رد احلكومة العراقية وال�س ��لطات الأمنية
يف الب�ل�اد على �أي من ر�س ��ائلنا وبرقياتنا
بخ�ص ��و�ص اال�ستف�س ��ارات ع ��ن ح ��وادث
خطف وترهي ��ب النا�ش ��طني واملثقفني يف
ظروف غام�ضة" ،م�ؤكد ًا لـ"االحتجاج" �أن
"غالبية املعتقلني واملختطفني توجه �إليهم
اتهام ��ات بالعمال ��ة للخ ��ارج وا�س ��تالمهم
مبالغ مالية وحتويالت م�ص ��رفية من دول
اخلليج و�أم�ي�ركا وبريطانيا ،وبالرغم من
�أن غالبية النا�ش ��طني املختطف�ي�ن ال عالقة
له ��م به ��ذه االتهام ��ات� ،إال �أن اخلطر يبقى
يالحق حياتهم بعد الإفراج عنهم".
�أم ��ا النائب امل�س ��تقل يف الربملان العراقي،
با�س ��م خ�ش ��ان ،ف�أ�ش ��ار �إىل �أن "احلكوم ��ة
العراقية م�س�ؤولة عن العمليات الإرهابية
الت ��ي تن ّفذه ��ا �أط ��راف بع�ض ��ها جمهول ��ة
و�أخرى معروفة ،و�س ��واء كانت احلكومة
ت�س ��مع بالك ��وارث الأمني ��ة الت ��ي تالح ��ق
املتظاهرين والنا�ش ��طني �أم ال ت�س ��مع فهي
تتحمل امل�س� ��ؤولية" ،مو�ض ��ح ًا لـ"العربي
اجلدي ��د" �أن "غالبي ��ة الت�س ��ريبات الت ��ي
ينقلها �ص ��حافيون من م�س�ؤولني و�ضباط
يف �أجه ��زة الدول ��ة الأمني ��ة ت�ؤك ��د تورط
ملي�ش ��يات موالية للخ ��ارج بالقيام ب�أعمال
االختطاف ،وهو جزء م ��ن اتفاق حكومي
مع هذه امللي�شيات".
وكان رئي�س احلكوم ��ة املنتهية واليته يف
وقت
العراق ،ع ��ادل عبد املهدي� ،أك ��د ،يف ٍ
�س ��ابق ،ل�س ��فراء دول االحت ��اد الأوروبي،
الت ��زام الع ��راق مبب ��ادئ حقوق الإن�س ��ان
الت ��ي منه ��ا حماية ح ��ق التظاهر ال�س ��لمي
وحق احلياة والعمل والدرا�س ��ة ،م�ش�ي�ر ًا
يف بي ��ان �إىل �أن احلكوم ��ة ك�ش ��فت يف
تقريره ��ا الأخط ��اء التي وقع ��ت يف بداية
التظاه ��رات واال�س ��تخدام املف ��رط للق ��وة
واتخ ��ذت �إج ��راءات حتقيقي ��ة ،كم ��ا �أن
الإج ��راءات الق�ض ��ائية م�س ��تمرة يف ه ��ذا
اجلان ��ب ،و�أن احلكوم ��ة اتخ ��ذت ق ��رار ًا
�صارم ًا بح�صر ال�سالح بيد الدولة.

رجل دين بالديوانية يهاجم المتظاهرات
 متابعة االحتجاج
�أث ��ارت اتهام ��ات �أطلقه ��ا رج ��ل دين من
حمافظ ��ة الديواني ��ة �ض ��د املتظاه ��رات
العراقي ��ات ،ردود فع ��ل غا�ض ��بة م ��ن
املواطن�ي�ن الذين رف�ض ��وا التع ��دي على
�سمعة الفتيات وحماولة ت�شويهها ،ملجرد
م�ش ��اركتهن يف تظاهرات �ش ��عبية تدعو
�إىل رحي ��ل الطبقة ال�سيا�س ��ية وحماربة
الف�ساد و�إنهاء النفوذ الإيراين.
وكان خطي ��ب اجلمع ��ة يف حمافظ ��ة

الديوانية ،والقيادي يف املجل�س الأعلى
الإ�س�ل�امي العراقي ح�س ��ن الزاملي اتهم
املتظاهرات ب�أنهن "يدعون ال�شباب غري
املت ��زوج �إىل اجلمي�ل�ات واحل�س ��ناوات
من املتظاهرات" ح�سب قوله.
وق ��ال الزامل ��ي �إن الوالي ��ات املتح ��دة
"تدفع الفتيات للتربج ولأن يكن كا�سيات
عاريات لدفع ال�شباب للتظاهر".
وانتقد نا�شطون ت�ص ��ريحات الزاملي،
معتربين �إنها "اعرتاف بقوة احل�ض ��ور
والدور الن�س ��وي يف ه ��ذه التظاهرات.

فيما �أثار اتهام الزاملي للواليات املتحدة
بالوق ��وف وراء خروج الفتيات للتظاهر
�سخرية النا�شطني.
وقال ��ت امل�س ��عفة رحاب �س ��ليم ردا على
ت�ص ��ريحات الزامل ��ي "واظب ��ت عل ��ى
ح�ض ��ور التظاهرات و�إ�سعاف اجلرحى
من ��ذ اليوم الأول ،واعتق ��د �أن هذا املكان
الأول ال ��ذي تك ��ون به جتمعات ب�ش ��رية
به ��ذا احلج ��م ،وال ت�س ��جل �أي ��ة حال ��ة
حتر�ش".
و�أ�ض ��افت �س ��ليم "امل�ش ��كلة �إنهم الزالوا

يريدون ح�صر دور املر�أة بتقدمي الإغراء
للرج ��ال �أو تق ��دمي اخلدم ��ات ال�ص ��حية
واللوج�س ��تية لهم ،وال يدركون �إن املر�أة
متتل ��ك دور ًا كب ً
ريا جد ًا يف دعم احلراك،
ويف تقرير م�ساره �أي�ض ًا".
وانطلق ��ت ،اخلمي� ��س يف بغ ��داد
وحمافظ ��ات عراقية جنوبي ��ة تظاهرات
حا�ش ��دة نظمتها ن�س ��اء للتعب�ي�ر عن دعم
االحتجاجات ورف�ض حمالت الت�ش ��وية
الت ��ي طال ��ت الن�س ��اء امل�ش ��اركات يف
التظاهرات املناه�ضة للحكومة.
تق ��ول املتظاه ��رة يق�ي�ن �أحم ��د �إن ه ��ذه
االتهامات تزامنت مع التظاهرة الن�سوية
"الت ��ي �أحرجت ال�سا�س ��ة ب�ش ��كل كبري،
مل يكون ��وا يتوقع ��ون �إن املتظاه ��رات
العراقي ��ات يلع�ب�ن دور ًا قيادي� � ًا وم�ؤثر ًا
لهذه الدرجة".
ويف بغ ��داد جتمع ��ت مئ ��ات الن�س ��وة،
اخلمي�س ،قرب نفق ال�س ��عدون وحتركن
باجتاه �س ��احة التحرير مركز االحتجاج
يف بغداد ،ورددن هتافات "�صوجت ثورة
ولي� ��س ع ��ورة" و "�ش ��لع قل ��ع والكاله ��ا
وياهم" (�ش ��لع قل ��ع والذي قاله ��ا معهم)
يف �إ�شارة لرجل الدين مقتدى ال�صدر.
وا�شتهر الزاملي بالت�صريحات اجلدلية،
�إذ دعا الأحزاب ال�سيا�س ��ية العراقية �إىل
م�ساندة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
و"عدم تركه مك�شوف الظهر" يف الفرتة
الت ��ي كان فيه ��ا املتظاهرون يتعر�ض ��ون
�إىل القم ��ع ،قب ��ل �أن يعل ��ن عب ��د امله ��دي
ا�ستقالته.
ويف ت�ص ��ريح �س ��ابق ،و�ص ��ف الزامل ��ي
الأعياد امل�س ��يحية ب�أنها "�أعي ��اد وثنية"
ودعا �إىل عدم االحتفال بها.
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يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

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

 علي وجيه

 عامر م�ؤيد
تعر�ض ��ت �س ��احة التحري ��ر اىل هجوم من
قبل مكافحة ال�ش ��غب وحرق لبع�ض اخليام
القريب ��ة من �س ��احة اخلالين ونفق �ش ��ارع
ال�سعدون.
املتظاه ��رون املعت�ص ��مون يف �س ��احة
التحرير هبوا اىل �ساتر اخلالين واطف�أوا
الن�ي�ران الت ��ي ا�ش ��تعلت باخلي ��م ونقل ��وا
بع�ض امل�صابني جراء هذا الهجوم .
الهج ��وم كان بقنابل الغاز امل�س ��يلة للدموع
واي�ض ��ا بن ��ادق ال�ص ��يد فيم ��ا ق ��ام �آخرون
بح ��رق اخلي ��ام ومل ي�ص ��ب اي متظاه ��ر
بالنريان.
البع� ��ض تكفل بجلب خيم جدي ��دة بدال عن
املحرتقة وبا�ش ��روا منذ يوم ام�س بن�صبها
ليعود املعت�صمون بداخلها مرة اخرى.
اح ��دى املف ��ارز القريبة من موق ��ع احلادث
اكدت انها ا�ستقبلت حاالت ا�صابات عديدة
ومتت معاجلتها جميعا فور و�صولها.
وذكر م�س� ��ؤول املفرزة �صادق الربيعي يف
�ص ��فحته على الفي�س ��بوك ان مفرزته الرقم
 11ا�س ��تقبلت  16م�ص ��ابا خ�ل�ال احل ��ادث
�سواء باالختناق اوبنادق ال�صيد.
وبني انه مل تكن هناك ا�ص ��ابة خطرة قد مت
ت�سجيلها وعولج اغلب القادمني من املفرزة
ب�شكل كامل ووفق االمكانيات املوجودة.
ومق ��ر املف ��رزة قري ��ب من �س ��احة اخلالين
ونفق ال�س ��عدون فنقل اغلب امل�ص ��ابني اىل
ه ��ذه املفرزة التي كان بها الن�ص ��يب االكرب
من القادمني.
وق ��ال النا�ش ��ط امل ��دين ،ع ��ادل ال�س ��اعدي،
�إنّ "هج ��وم ال�ش ��غب عل ��ى املتظاهرين كان
ب�ش ��كل مباغ ��ت ،حي ��ث كان املتظاه ��رون
داخل اخليم ب�س ��بب برودة اجلو" ،م�ضيف ًا
"تفاج�أن ��ا بقناب ��ل الغاز ت�س ��تهدف اخليم
ب�شكل مبا�ش ��ر ،وعنا�صر ال�شغب يرك�ضون
نحونا ،ما ت�س ��بب بحال ��ة ارتباك ،و�إحراق
ثالث خيم كبرية داخل ال�ساحة".
وتاب ��ع �أن "غالبي ��ة املتظاهرين ان�س ��حبوا
نح ��و �س ��احة التحري ��ر ،بع ��د �أن مت �إخالء
امل�ص ��ابني ونقلهم �إىل امل�ست�شفى" ،م� ً
شريا
�إىل �أن "عنا�ص ��ر الأم ��ن يري ��دون �إنه ��اء

تظاهراتن ��ا بالقوة ،لكننا ل ��ن نرتاجع ولن
نهزم �أمام تلك االنتهاكات".
ودع ��ا املجتم ��ع ال ��دويل� ،إىل "�ض ��رورة
التدخل وعدم الوق ��وف متفرجني على تلك
االنتهاكات والقمع املنايف حلقوق الإن�سان،
الذي يتعر�ض له متظاهرون �سلميون عزل
يف �ساحات التظاهر ،وب�شكل يومي".
وو ّثق نا�ش ��طون الهج ��وم و�إحراق اخليم،
ون�ش ��روا �ص ��ور ًا ومقاط ��ع م�ص ��ورة على
مواقع التوا�صل االجتماعي.

وبع ��د االعت ��داء عل ��ى خي ��م املعت�ص ��مني
يف العا�ص ��مة بغ ��داد خرج ��ت اك�ث�ر م ��ن
م�س�ي�رة منددة بذلك ومبختلف املحافطات
املنتف�ضة.
معت�صمو �س ��احة التحرير ذهبوا اىل مكان
احلادث مب�س�ي�رة هتفوا فيها با�ستمرارهم
رغ ��م كل االح ��داث الت ��ي تراف ��ق احلرك ��ة
االحتجاجية.
كذلك فان النا�ص ��رية ومن �ساحة احلبوبي
كانت ملتظاهريها م�س�ي�رة مماثلة معاهدين

حمتج ��ي التحري ��ر والع ��راق ب�ش ��كل كامل االن�س ��حاب حت ��ى االخذ بث�أر ال�ش ��هداء من
على ا�ستمرارهم بنف�س املطالب.
خمتلف املحافط ��ات العراقية الذين جتاوز
يوم ام�س الطالب كان لهم رد على االعتداء عددهم الـ� 700شهيد .
من خالل م�سرية كبرية يف عديد املحافطات التظاهرة الطالبية �ش ��اركت فيها الطالبات
العراقية وحاملني �صور �شهداء االنتفا�ضة باعداد كبرية حيث كانوا يف ال�ص ��ف االول
العراقية.
من امل�سرية منذ انطالقها وحتى نهايتها.
يف العا�صمة بغداد ومثل املعتاد فان م�سرية االحتج ��اج الطالب ��ي كان يف النا�ص ��رية
الطلب ��ة كانت ام ��ام وزارة التعلي ��م العايل والب�ص ��رة وباب ��ل وحمافط ��ات اخرى لكن
ومن ثم التوجه اىل �ساحة التحرير.
ذروته ��ا كانت يف النا�ص ��رية حي ��ث انطلق
الفت ��ات عدة رفعها الطالب لعل ابرزها عدم املحتجون هناك �صوب �ساحة احلبوبي.

حكاية �شهيد

ً
منتف�ضا لدرء الفتنة فكان الرد ر�صا�صة غادرة من مدعي الإ�صالح!
وليد غامن اخلفاجي ..وثب
 ما�س القي�سي

ولد كي يب�صر النور
على ار�ض انارت العامل
بحروفها ،ن�سجت له
�سبل املعرفة الإن�سانية
على مر الع�صور منذ
�آالف ال�سنني ،مل يكن
يت�صور يوما ان رحيله
عنها بات و�شيكا ليدفع
ثمن �ضريبة الدفاع عن
�صرح تعليمي يف خ�ضم
مواجهة مل تكن له �أي
يد فيها.

التط ّرف العلماني ثمرة
�إ�سالمية

ولي ��د غ ��امن اخلفاج ��ي� ،ش ��اب
ع�ش ��ريني ،م ��ن �أه ��ايل حي �س ��ومر
يف مدين ��ة النا�ص ��رية م ��ن حمافظة
ذي قار ،طال ��ب جامعي ،متزوج منذ
�أرب ��ع �س ��نوات ومل ي ��رزق بطفل اال
قبل خم�س ��ة �أي ��ام من رحيل ��ه ،طيب
خلوق� ،صاحب فكر حر مدرك متاما
مل ��ا ه ��و الفرق ب�ي�ن عراق ��ي االنتماء
وغريه.
ال ذنب لوليد �سوى ان القدر �شاء ان
يزامن بين ��ه وبني اند�س ��ا�س بع�ض
املخربني ب�ي�ن �ص ��فوف املتظاهرين
عن ��د مدخ ��ل جامع ��ة الع�ي�ن ،بهدف
ح ��رف ث ��ورة ت�ش ��رين عن م�س ��ارها
بغي ��ة اخماده ��ا ،اذ يق ��ول احده ��م
(�ش ��اهد عي ��ان)" :كان ولي ��د يعم ��ل
يف منزل ��ه ال ��ذي يق ��ع بالق ��رب م ��ن
جامع ��ة الع�ي�ن� ،س ��مع باال�ش ��تباك
ب�ي�ن املتظاهري ��ن وق ��وات االم ��ن،
وه � ّ�ب لينق ��ذ املوقف جتنب ��ا لوقوع
فتنة تت�ض ��رر على �إثره ��ا اجلامعة،

ف�س ��قط �ش ��هيدا مت�أث ��را بجراحه يف
يوم االثن�ي�ن بتاريخ 2020/2 /10
نتيج ��ة طل ��ق ن ��اري تعر�ض ل ��ه من
قبل العنا�صر امل�سلحة التي هاجمت
املتظاهري ��ن ال�س ��لميني الذين كانوا
يحمون اجلامعة م ��ن عملية احلرق
املمنهج! حتت عنوان (اجلوكرية)"،
من �ض ��من �سيا�س ��ة ت�ش ��ويه الثورة
بكل الطرق والأ�ساليب.
�ش ��يع ولي ��د البطل م ��ن ام ��ام بوابة
�ص ��رح جامع ��ة الع�ي�ن الت ��ي فداه ��ا
بنف�س ��ه كي ينقذ العل ��م والطلبة من
ج�ب�روت م ��ن ال يري ��د له ��ذا البلد ان
ينه� ��ض ،مل يكن متظاه ��را لكنه كان
على وعي كامل بان الثورة وجنودها
اال�ش ��او�س من جيل ال�شباب الواعي
عل ��ى حق ،لن تك�س ��رها خطط دنيئة
مدبرة ولن حتط من قدرها او تثبط
من عزميتها يف احراز ن�ص ��ر حراك
م�سلح ب�إرادة ال�شعب.
يخاطب وليد متابعيه على �ص ��فحته

ال�شخ�ص ��ية قائال" :قد تكون �إن�سانا
لطيف ��ا لوق ��ت طوي ��ل ومل ينتب ��ه لك
�أح ��د ،ولك ��ن مبج ��رد �أن تخط ��ئ
�س ��ينتبه ل ��ك اجلمي ��ع!!" ،ان ��ت مل
تخطئ فقد ولدت باللحظة املنا�س ��بة
ملبي ��ا ن ��داء الزم ��ن م ��ا ان �ص ��رحت
عقارب ��ه ع ��ن توقي ��ت الق ��در حي ��ث
ي�ص ��رخ كيانك عاليا "كفاكم م�سا�س ��ا
مبقد�س ��ات وطني لتنال ��وا من روح
ابنائه!" ،فقد كن ��ت لطيفا حتى �آخر
حلظة وق ��د انتبه ل ��ك اجلميع ولكن
بعد فوات الأوان!
• هام� ��ش :يف ع ��دد ي ��وم ام� ��س
ن�ش ��ر يف فق ��رة "حكاية �ش ��هيد مادة
عن ال�ش ��هيد ح�س ��ن ال�س ��عربي ،وقد
حدث خط�أ يخ�ص ا�س ��مه و ت�صحيح
مواليده ( )2000وا�ض ��افة متحدث
(احم ��د الرماح ��ي) م ��ن نق ��ل الين ��ا
تفا�ص ��يل ع ��ن واقع ��ة اال�ست�ش ��هاد.
ميك ��ن متابع ��ة املوق ��ع ملعرف ��ة
التعديالت للتنبيه مع االعتذار.

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

دوم ًا ما حاول ٌ
بع�ض منا ،نحن العلمانيين الم�ساكين في
العراق� ،إيجاد منطقة م�ش ��تركة مع الخطاب الإ�سالمي،
خلفيات �إ�س�ل�ام ّية،
خ�صو�ص� � ًا و�أن بع�ض ��نا انحدر م ��ن
ٍ
�أو �أنّ ال �إ�ش ��كال ل ��ه مع الدي ��ن �إ ّال في �س ��ياق الدولة ،بل
ودافعنا عن بع� ��ض المتب ّنيات الدينية الإيجابيةّ ،
وحق
المرء ب�أ�ش ��ياء كثيرة ،حتى المتداخلة منها في الف�ض ��اء
�ات لم
الع ��ام ،ورغ ��م تع ّر�ض ه ��ذا الخط ��اب �إلى هجوم � ٍ
متطرفي العلمانيين والإ�سالميين على
تتوقف �أبد ًا ،من
ْ
ح ّد �سواء ،بقينا حتى فترة قريبة نكرر هذا الخطاب.
لك ��ن الأمر لي� ��س معرك ًة نظري ��ة ،تبقى في �إط ��ار الكتب
وال�ص ��حف وال�سو�ش ��يال ميديا ،ان�سحبت هذه المعركة
بع ��د �أح ��داث ت�ش ��رين �إل ��ى الأر�ض ،م ��ع انقالب ��ة واحدٍ
من �أه ��م الذين �س ��اعدونا في هذا الخط ��اب ،وهو زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري ال�س ��يد مقت ��دى ال�ص ��در ،من مع�س ��كر
الم�شتركات� ،إلى مع�سكر الهجومات بداعي التهم نف�سها
التي ا�ستدعت دخوله في هذه المنطقة ،قبل رجوعه �إلى
مربع .2006
�أن يتح� �دّث ال�ص ��در ،ال ��ذي دع ��ا لع ��دم االعت ��داء عل ��ى
المثليين مث ًال (� )2018/8/18إلى ت�سمية المتظاهرين
بـ"ال�ش ��رذمة ال�ش ��اذين ،من دواع�ش التم� �دّن والتحرر"
كبير بمنطقة
( ،)2020/2/14فهذا ي�ش ��ير �إلى تراج � ٍ�ع ٍ
التفاهمات العلمانية – الإ�س�ل�امية ،المنطقة ذاتها التي
تحالف معها ال�صدر في "�سائرون" حين �ض ّم �أكبر حزب
�كالي في تعامله مع الدين ،وهو "الحزب ال�ش ��يوعي
�إ�ش � ّ
ّ
العراق ��ي" ،الذي كفره ب�ش ��كلٍ �ص ��حيح مرج ��ع الطائفة
ال�شيعية ال�سيد مح�سن الحكيم في ال�سبعينيات.
لي�س الأمر متعلق ًا بر�أي ال�ص ��در فح�سب ،و�إنما ما ُيمكن
�بابي �س ��تكون
�أن يثم ��ر عنه هذا الخطاب� ،أمام جيلٍ �ش � ّ
�ص ��ورة الدي ��ن الوحيدة التي في ذهنه ،هي �ص ��ورة َمن
يهاجم ��ه ،ويقمعه ،ويتجاوز على ح ّريت ��ه ،ويخ ّلف منه
�آالف ال�ضحايا ،بين قتيلٍ وجريح و ُمعتقل.
�إن جرع ��ة الالخ ��وف الت ��ي حظ ��ي به ��ا ه ��ذا الجي ��ل
ال�ش ��اب ،ال ُت�ش ��بهها جرعة ،فطيلة �أ�ش ��هر في ال�س ��احات
لم يكن هناك �ش ��ي ٌء ليقف �أمام وجه هذا الجيل� ،س ��وى
المنطق ،ووقوف هذا "ال�ش ��يء" معهم �أو ال ،ولهذا ف�إن
التظاه ��رات التي حملت �ش ��عارات وا�ض ��حة �ض ��د قادة
�إ�س�ل�اميين عراقيين وفي المنطقة ،ا�س ��تثنت �أكبر ممثل
دين � ّ�ي في الع ��راق ،وهو المرجعي ��ة الديني ��ة العليا في
النجف الأ�ش ��رف ممث ّلة بال�سيد ال�سي�ستاني ،لوقوفه مع
االحتجاجات ب�شكلٍ وا�ضح.
الثم ��رة الم ّرة لم تن�ض ��ج بع ��د ،وهو التط� � ّرف العلماني
الكفيل بت�س ��ميم تواج ��د الدين في الف�ض ��اء العام ،الذي
م ��ن �ش� ��أنه �أن يه ��دم الم�ش ��ترك حتى مع الدي ��ن الفطري
الرائ ��ع الذي ُنح � ّ�ب� ،أو ّ
كل عالقة مع الغيب ،خ�صو�ص� � ًا
و�أن �آلي ��ات التعري ��ف بالمقد� ��س ،م ��ن �إع�ل�ام وكتاب ��ة
ومنابر ،ه ��ي ذاتها بالغالب مملوكة لذات الأحزاب التي
ينتقدها هذا ال�شاب.
ف ��ي حين يب ��دو �أن هن ��اك ّ
خط� � ًا للتوقف ،ف� ��إن التطرف
�سي�شجع �ش ّبان ًا كثيرين ،على "حرث" منطقة
الإ�سالمي
ّ
المقد� ��س ك ّلها ،ومهاجمتها ،ول ��ن تتوقف عند نقطة ،مع
مزاج غا�ض ��ب ،وم�ساحة وا�ض ��حة للحر ّية ،تلك التي �إن
توقفت على الأر�ض ،ب�س ��بب وجود م�س ّلحين �إ�سالميين
متط ّرفي ��ن ،فلن تتوقف في ال�سو�ش ��يال ميديا �أبد ًا ،و�إن
كان هن ��اك ا�س ��تهداف للوج ��وه المعروف ��ة ،ف�س ��تكون
هاجم ��ة دون �أن ي�ص ��ل
ال�ص ��فحات المجهول ��ة ه ��ي ال ُم ِ
لأ�ص ��حابها �أحد ،ب�سبب تع ّذر الخ�صو�صية التي تتيحها
مواقع التوا�صل االجتماعي.
هذا التطرف العلماني الذي ي�سهم الإ�سالميون برعايته
بت�صرفاتهم ،ر ّبما يقدم ثمار ًا �آنية في �شيطنة التظاهرات،
لكن ه� ��ؤالء ال يعرف ��ون �أنه ��م يغام ��رون بالمقد�س كله،
�إيجاب ّي ��ه و�س ��لب ّيه ،قديمه وجديده ،ب�س ��بب ا�س ��تهداف
ه�ؤالء ال�ش ��باب ،وال تنتظر من ه ��ذه المجاميع �أن تبقى
"م�ؤدبة" و"تراعي م�ش ��اعر الآخرين" ان ا�س ��تهدفتهم
بال�سكاكين ،والكواتم ،والإ�ساءات والتخوين.
المنطقة الم�ش ��تركة الت ��ي نتحدث عنها ت�ض� � ّررت كبيراً
بانقالبة ال�صدر على �شركائه من العلمانيين المعتدلين،
الذي ��ن ي�ش ��عرون ب�ض ��رورة وج ��ود مناط ��ق ح ��وار مع
الإ�س�ل�اميين ،والتاريخ يع ّلمنا �أن قراءة �ألف كتاب �ض ّد
دين ،ال ُيعطي ثمر ًة بترك الدين ،بقدر �صفعة واحدة من
�شخ�ص متد ّين!

