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حمتجو ذي قار يغلقون طريق ًا رئي�سة بعد منع متظاهري النجف من دخول النا�صرية

�إ�صابات وحاالت اختناق وعمليات خطف ب�صفوف املتظاهرين
 ب�لا���س��خ��ارت ت��ه��اج��م ق��ت��ل ال��ن��ا���ش��ط�ين وال�����ص��ح��ف��ي�ين :ال��ع��ن��ف ط���ال امل��ئ��ات

 متابعة االحتجاج

�أفاد �شهود عيان يف �ساحة
اّ
اخللين و�سط بغداد ،ال�سبت،
بت�سجيل �إ�صابات جديدة
وحاالت اختناق بني �صفوف
املتظاهرين بالقرب من
ال�ساحة ،جراء ا�ستخدام
القوات الأمنية قنابل الغاز
و�أ�سلحة ال�صيد �ضدهم.
وقال �شهود عيان � ،إن "عدداً
من املتظاهرين �أ�صيبوا
بجروح متفاوتة ،ف�ضال عن
ت�سجيل حاالت اختناق� ،إثر
ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع
وا�سلحة ال�صجم ،قرب �ساحة
اخلالين و�سط بغداد".
م ��ن جه ��ة اخ ��رى هاجمت ممثل ��ة االمم
املتحدة يف العراق جينني بال�س ��خارت،
ال�سبت ،عمليات اغتي ��ال ال�صحفيني يف
خمتلف دول العامل.
وقال ��ت بال�سخ ��ارت يف كلم ��ة لها خالل
حف ��ل جائ ��زة �شف ��اء ك ��ردي يف اربي ��ل،
تابعتها (االحتج ��اج) ام�س ال�سبت ،انه
"وخ�ل�ال االعوام املا�ضية قتل اكرث من
� 1000صحفي يف خمتلف دول العامل"" .انته ��اك ًا �صارخ� � ًا" حل ��ق االن�سان يف
وتابع ��ت بال�سخ ��ارت "ونح ��ن االن يف احلياة واالمان و"تقييد ًا" حلرية الر�أي
ال�شهر الثاين من الع ��ام  ،2020وقتل  7والتعبري والتظاهر ال�سلمي.
�صحفيني حتى االن".
وق ��ال ع�ض ��و مفو�ضية حق ��وق االن�سان
واعت�ب�رت املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق فا�ض ��ل الغ ��راوي يف بي ��ان تلق ��ت
االن�س ��ان يف العراقم ح ��اوالت االغتيال (االحتجاج) ن�سخة من ��ه ان "املفو�ضية
واالختطاف والتع ��دي على املتظاهرين وثق ��ت ( )49حال ��ة وحماول ��ة اغتي ��ال

و( )72حماول ��ة اختط ��اف طال ��ت
متظاهري ��ن ونا�شط�ي�ن ومدون�ي�ن من ��ذ
اليوم الأول للتظاهرات".
ودع ��ا الغ ��راوي "احلكوم ��ة والق ��وات
االمنية اىل اتخاذ �إجراءات فاعلة حلماية
املتظاهرين وال�صحفيني واملحافظة على
حياتهم ،ومالحقة اجلهات املجهولة التي

حتاول تكميم الأفواه وتقدميهم للعدالة
وتعزيز ممار�س ��ة حرية الر�أي والتعبري
والتظاهر ال�سلمي لكافة اجلهات ،بعيد ًا
ع ��ن �أي اخط ��ار تهدد حي ��اة املتظاهرين
والنا�شطني وال�صحفيني".
من جهة اخرى �أغلق حمتجون غا�ضبون
يف حمافظ ��ة ذي قار ،ال�سب ��ت ،عدد ًا من

الطرق واجل�سور الرئي�سة يف املحافظة،
اثر منع قائد �شرطة املحافظة متظاهري
النجف من دخول النا�صرية.
وق ��ال مرا�س ��ل (االحتج ��اج)� ،إن
"متظاهري ذي قار �أغلقوا اليوم تقاطع
البه ��و وج�سر احل�ض ��ارات ،بعد �أن منع
قائ ��د �شرطة ذي ق ��ار متظاهري النجف

من دخول مدين ��ة النا�صرية واالن�ضمام
�إىل متظاه ��ري املدين ��ة عن ��د مدخ ��ل
البطحاء".
وتاب ��ع� ،أن "متظاهري ذي قار دعوا �إىل
التظاه ��ر قرب �سيط ��رة البطحاء ،بهدف
االحتج ��اج على �إج ��راءات ال�شرطة �إزاء
متظاه ��ري النج ��ف بع ��د توجهه ��م �إىل

النا�صرية ومنعهم من دخول املدينة".
م ��ن جانبه ��ا ك�شف ��ت قي ��ادة �شرط ��ة ذي
ق ��ار ،ام� ��س ال�سب ��ت� ،أ�سب ��اب منعه ��ا
دخ ��ول متظاهري ��ن قدم ��وا م ��ن النجف
معلومات
�إىل املحافظ ��ة ،فيم ��ا قال ��ت �إن
ٍ
ا�ستخباري ��ة وردت �إليه ��ا ،و�أخ ��رى من
�ساحت ��ي احلبوب ��ي والع�شري ��ن �أف ��ادت
ب�أنهم "عنا�صر خمربة".
وذك ��رت القي ��ادة يف بي ��ان ،تلق ��ت
(االحتجاج) ن�سخة من ��ه �أنها "م�ستمرة
بتوف�ي�ر احلماي ��ة لأبنائه ��ا املتظاهرين
ال�سلميني يف �ساحات التظاهر كونه حق
م�شروع ويعرب عن ��ه بالطرق ال�سلمية"،
م�شرية �إىل �أن "جميع �أجهزة �شرطة ذي
قار تعمل لت�شدي ��د احلماية للمتظاهرين
ومنع �أي خروقات حمتملة".
و�أو�ضح ��ت "وردتن ��ا معلوم ��ات
ا�ستخبارية و�أمنية م ��ن �شرطة النجف،
وكذل ��ك ما ورد م ��ن تن�سيقيت ��ي �ساحات
احلبوبي و�ساحة الع�شرين يف النجف،
تفي ��د بوج ��ود عنا�ص ��ر تخريبي ��ة قادمة
الث ��ارة الفو�ضى وهم م ��ن غري املرغوب
فيهم مبحافظتهم".
و�أ�ضاف ��ت �أن "التن�سيقي ��ات طالبت قائد
�شرط ��ة ذي ق ��ار بعدم ال�سم ��اح للقادمني
من النجف الدخول اىل املحافظة كونهم
عنا�صر م�سيئة ومنبوذة ،وتريد احداث
الفو�ض ��ى والبلبل ��ة وق ��د تعر� ��ض حياة
�أبنائن ��ا للخط ��ر �أو جره ��م يف �أم ��ور ال
حتم ��د عاقبته ��ا ،لذل ��ك مت ا�ص ��دار الأمر
مبن ��ع القادم�ي�ن م ��ن حمافظ ��ة النج ��ف
ملعرفتنا بنواياهم التخريبية".
وتابع ��ت �أن "حمافظ ��ة ذي قار حمافظة
م�ضياف ��ة وترح ��ب باجلمي ��ع ولكنها لن
ت�سم ��ح للعابث�ي�ن ب�أمنن ��ا او املنبوذي ��ن
من حمافظته ��م �أن يحدثوا الفو�ضى يف
ذي ق ��ار" ،م�ضيف ًة �أن "من يريد التظاهر
والتعب�ي�ر ال�سلم ��ي ع ��ن ر�أي ��ه ب�إمكان ��ه
ممار�س ��ة حق ��ه يف حمافظت ��ه ولي�س يف
ذي قار".

�شخ�صيات �سيا�سية وثقافية تندد بالعنف الذي متار�سه القوات الأمنية �ضد املتظاهرين

نا�شطون يطلقون و�سم "راجعيلكم مبليونية " لي�صل �إىل قائمة الأكرث تداو ًال على "تويرت"

 متابعة االحتجاج
�أطل ��ق نا�شط ��ون عراقي ��ون ،و�سم"ها�شت ��اك"
#راجعيلكم_مبليوني ��ة عل ��ى موق ��ع توي�ت�ر،
يدعون فيها لتظاه ��رة مليونية ،لي�صل �إىل قائمة
الها�شتاغات الأكرث تداو ًال على املوقع.
وم ��ع تغريداتهم ،التي جاءت حت ��ت هذا الو�سم،
�أرف ��ق املغردون �ص ��ور ًا ومقاطع م�ص ��ورة توثق
�أحداث� � ًا وقع ��ت بعد الأول م ��ن �أكتوب ��ر املا�ضي،
ي ��وم انط�ل�اق التظاه ��رات امل�ستمرة حت ��ى الآن،
بع�ضه ��ا ملتظاهري ��ن ُقتل ��وا خ�ل�ال م�شاركتهم يف
االحتجاج ��ات ،من بني �أكرث من  500قتيل ونحو
� 25ألف جريح.
و� 25شباط/فرباي ��ر يواف ��ق ذك ��رى انط�ل�اق
تظاه ��رات ع ��ام  2011يف بغ ��داد مت�أثرة مبوجة
"الربيع العرب ��ي" يف دول عربية �أبرزها م�صر
وتون� ��س ،و�أطاح ��ت رئي�س ��ي البلدي ��ن ،ح�سن ��ي
مبارك وزين العابدين بن علي.
وحينها كان نوري املالكي يتوىل رئا�سة حكومته
الثاني ��ة ،وكان ��ت للمتظاهري ��ن مطال ��ب� ،أبرزها
تعدي ��ل الد�ست ��ور العراق ��ي و�إنه ��اء املحا�ص�صة
الطائفي ��ة يف تقا�س ��م املنا�ص ��ب ب�ي�ن الأح ��زاب
ال�سيا�سي ��ة ،وتعر�ض املحتج ��ون �إىل عنف داخل
�ساحة التحريرُ ،
وط ِع َن بع�ضهم بال�سكاكني.
وكانت ال�سلطات الأمنية يف بغداد عملت م�ؤخر ًا
عل ��ى حتجيم رقعة التظاهرات وح�صرها ب�ساحة
التحري ��ر فق ��ط ،و�أع ��ادت ال�سيط ��رة عل ��ى ج�سر
ال�سن ��ك وفتحته �أمام حرك ��ة ال�سري ،كما �سيطرت
عل ��ى �ساح ��ة الط�ي�ران ،وم ��ا زالت حت ��اول ،فعل

ال�شيء ذاته يف �ساحة اخلالين م�ستخدمة بنادق
ال�صيد وقنابل الغاز مع الر�صا�ص احلي �أحيان ًا.
ومن املنتظر �أن يتم رفع وترية االحتجاجات يوم
وقت يواجه فيه
� 25شباط/فرباي ��ر اجلاري ،يف ٍ
املكل ��ف بت�شكيل احلكومة حمم ��د توفيق عالوي
"املرفو�ض يف �ساحات التظاهر" اعرتا�ضات من
ال�شارع العراقي والكتل والأطراف ال�سيا�سية.
من جهة اخرى ا�صدرت �شخ�صيات مدنية وثقافية
بيانا نددوا فيه بعمليات القتل واخلطف والعنف
التي تالحق املتظاهرين ،وج ��اء يف البيان الذي
وقعه العديد من ال�شخ�صيات من خمتلف �شرائح
املجتم ��ع اعلن ��ت في ��ه م ��ن منطل ��ق م�س�ؤوليته ��ا

الوطني ��ة حي ��ث اك ��دت "ان ��ه وبع ��د اال�ستم ��اع
اىل �شه ��ادات ح ّي ��ة ادىل به ��ا نا�شط ��ون مدنيون
م ��ن �ساح ��ات االحتج ��اج والتظاه ��ر واالعت�صام
ال�سلم ��ي ،نعل ��ن وقوفن ��ا وت�ضامننا م ��ع املطالب
امل�شروع ��ة النتفا�ض ��ة ت�شري ��ن البا�سل ��ة ،املنادية
بوط ��ن كامل ال�سيادة ودول ��ة مدنية حديثة قائمة
عل ��ى احلري ��ة وامل�س ��اواة والعدال ��ة االجتماعية
واحرتام حقوق االن�سان" .
وج ��اء يف البيان" :ونعرب ع ��ن �شجبنا وتنديدنا
وادانتن ��ا للعن ��ف امل ��روع ال ��ذي مار�ست ��ه ق ��وى
االم ��ن الداخلي بالتن�سيق مع جمموعات م�سلحة
غام�ضة� ،ضد املحتجني يف بغداد وحمافظات ذي

قار والنجف والب�ص ��رة وكربالء وبابل ومي�سان
ووا�سط ..وت�سبب يف ا�ست�شهاد اكرث من ()600
مواطن وا�صاب ��ة الآالف غريهم بج ��روح بليغة،
ف�ضال عن عمليات اخلط ��ف واالعتقال والتغييب
الق�س ��ري للعدي ��د م ��ن النا�شط�ي�ن واملحتج�ي�ن
واالعالمي�ي�ن  ..ويف الوقت ال ��ذي نحذر فيه من
مغبة ا�ستمرار القوى املا�سكة بال�سلطة ومفا�صل
الدولة ،يف نهج الت�سوي ��ف واملماطلة وااللتفاف
عل ��ى مطال ��ب االنتفا�ض ��ة امل�شروع ��ة وممار�س ��ة
ا�شكال الت�سقي ��ط واالتهامات اجلائرة ،للنيل من
اندف ��اع املاليني م ��ن جماهري �شعبن ��ا احلية ومن
ارادته ��ا ،فاننا ننظر بح ��ذر اىل تكليف �شخ�صية

�سيا�سي ��ة ا�شكالي ��ة مبن�ص ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
الذي ج ��اء بال�ضد م ��ن معايري انتفا�ض ��ة ت�شرين
وتو�صيات املرجعية الر�شيدة.
وا�ضاف البيان اننا ندعم االجماع الوطني العام
عل ��ى �أن تك ��ون وزارة م ��ا بعد مرحلة ع ��ادل عبد
املهدي وزارة وطني ��ة انتقالية حمدودة املهمات،
تعم ��ل عل ��ى اج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة يف م ��دة
اق�صاه ��ا  31كان ��ون االول  ،2020وتتعه ��د امام
ال�شعب بعدم تر�شحه ��ا لالنتخابات املقبلة ،وبان
تبا�شر على الفور :
• ايق ��اف نه ��ج ال�صدام العنيف م ��ع املحتجني
واملتظاهرين ال�سلميني.
• حتديد وحما�سبة امل�س�ؤولني عن قتل وا�صابة
املتظاهرين واحالتهم اىل الق�ضاء.
• اط�ل�اق �سراح املعتقل�ي�ن واملحتجزين وغلق
الدعاوى املوجهة �ضدهم.
• الك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر املغيب�ي�ن واجله ��ات
امل�س�ؤول ��ة ،واملحا�سب ��ة القانوني ��ة ملرتكب ��ي
انتهاكات حقوق االن�سان.
• ال�شروع مبحا�سبة كبار الفا�سدين وا�سرتداد
االموال العام ��ة امل�سروقة واحليلولة دون افالت
اي منه ��م م ��ن العق ��اب وع ��دم �شمولهم ب� ��أي عفو
عام او خا�ص .
• اتخ ��اذ االج ��راءات الفوري ��ة لتعزي ��ز �سيادة
الدول ��ة ومن ��ع اي تدخ ��ل خارج ��ي ب�ش�أنه ��ا
الداخلي.
• التطبيق اجلدي والفعال ملبد�أ ح�صر ال�سالح
بي ��د الدول ��ة ،وتوحي ��د االن�شط ��ة الع�سكري ��ة
واالمنية �ضمن �أجهزتها ح�صرا.

• ت�شكيل فريق عمل ا�ست�شاري من ممثلني عن
احلكومة امل�ؤقت ��ة واملتظاهرين ،ملتابعة ومراقبة
تنفيذ املطالب ال�شعبية.
• ا�ستكم ��ال ت�شريع قانون االنتخابات اجلديد
مب ��ا يحق ��ق متثي�ل�ا ع ��ادال للق ��وى االجتماعي ��ة
وال�سيا�سية يف جمل�س الن ��واب القادم ،ومتابعة
عم ��ل املفو�ضي ��ة وتهيئ ��ة م�ستلزم ��ات اج ��راءات
انتخاب ��ات مبكرة حرة ونزيه ��ة وعادلة و�شفافة،
حتت رقابة وطنية ودولية
• متك�ي�ن املحكم ��ة االحتادي ��ة م ��ن موا�صل ��ة
عمله ��ا للم�صادق ��ة عل ��ى القوان�ي�ن وعل ��ى نتائ ��ج
االنتخاب ��ات واحليلول ��ة دون افتع ��ال اخلالفات
بهدف جتميد عملها .
اننا نوجه نداءنا اىل اجلهات ذات ال�صلة بالقرار
ال�سيا�س ��ي كافة ،ون�ضعها ام ��ام الفر�صة االخرية
النق ��اذ الع ��راق باال�صغ ��اء واال�ستجاب ��ة ب�صدق
ملطال ��ب املحتج�ي�ن ال�سلميني ،واح�ت�رام م�شاعر
املواطنني الراف�ض�ي�ن ال�ستمرار نهج التحا�ص�ص
الطائفي والعرقي الذي او�صل البالد اىل اخلراب
والف�ساد والتخلف .
كم ��ا ننا�ش ��د بعث ��ة االمم املتح ��دة وكل الوكاالت
واللج ��ان املخت�ص ��ة واملنظم ��ات الدولي ��ة غ�ي�ر
احلكومي ��ة ومكات ��ب ال�س�ل�ام ذات امل�صداقي ��ة،
ان ت�ضطل ��ع بدوره ��ا وفق ميث ��اق االمم املتحدة
وال�شرع ��ة الدولي ��ة حلقوق االن�س ��ان ،وممار�سة
اق�ص ��ى درج ��ات ال�ضغ ��ط امل�شروع عل ��ى النظام
ال�سيا�س ��ي القائ ��م ،ليك ��ف ع ��ن ممار�س ��ة العن ��ف
والقت ��ل ويح�ت�رم احلق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سية
والثقافية للمواطنات واملواطنني.
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بالمكشوف

حرا�س باب اجلارة
 عالء ح�سن
امل�سل�س ��ل ال�سوري ال�شهري "باب احلارة " له ن�سخة
عراقي ��ة افرتا�ضي ��ة � ،أبطاله ��ا �سيا�سي ��ون �،أدوا
�أدواره ��م بحرفي ��ة عالي ��ة  ،فنال ��وا �شه ��رة وا�سع ��ة
جعلتهم يف م�صاف النجوم الكبار.
"حرا� ��س ب ��اب اجل ��ارة " امل�سل�س ��ل االفرتا�ض ��ي
�أحداث ��ه واقعي ��ة ب�ل�ا رتو� ��ش  ،يعر� ��ض يومي� � ًا،
وبزواي ��ا متع ��ددة  ،يختزل م�أ�س ��اة املاليني بلقطات
مبا�ش ��رة  ،تنقله ��ا و�سائ ��ل الإع�ل�ام ب�إخب ��ار عاجلة
،تتناول ت�صريحات �سيا�سيني وم�س�ؤولني  ،اعتادوا
الظهور على ال�شا�شات بكامل �أناقتهم وابت�ساماتهم
الزائفة لرت�سيخ اخلديعة وت�ضليل الر�أي العام.
م�سل�س ��ل حرا� ��س باب اجل ��ارة حلقات ��ه تك�شف عن
�ص ��راع عل ��ى ال�سلطة ،وما ي ��دور يف الغرف املغلقة
م ��ن مكائ ��د وم�ؤام ��رات  ،و�صفق ��ات وم�ضارب ��ات ،
وادعاءات ورف ��ع �شعار الدفاع عن النظام ال�سيا�سي
للحف ��اظ عل ��ى االمتي ��ازات واملكا�س ��ب  ،امل�سل�سل ال
يحتوي م�شاهد كوميدية با�ستثناء ظهور �شخ�صيات
متورط ��ة بالف�ساد  ،ا�ستطاعت التخل�ص من املالحقة
الق�ضائية بف�ضل �أحزابها احلكومات املتعاقبة.
حرا�س ب ��اب اجلارة مدججون بالأ�سلحة للدفاع عن
�أ�سياده ��م  ،ال حتت ��وي قوامي�سه ��م مفاهي ��م الوطن
واملواطنة � ،إنهم على ا�ستعداد حلرق الدار لإر�ضاء
عيون اجل ��ارة .عالقة الق ��ادة ال�سيا�سيني العراقيني
ب ��دول اجل ��وار �ص ��ورة طب ��ق الأ�ص ��ل ملواقفه ��م
املتقاطع ��ة واملتباين ��ة  ،فمنه ��م م ��ن يق ��ف على باب
اجل ��ارة ال�سعودي ��ة و�آخر عل ��ى �إي ��ران وثالث على
تركي ��ا ورابع عل ��ى الكويت  ،جميعه ��م ي�سكنون يف
املنطق ��ة اخل�ض ��راء املح�صن ��ة يتمتع ��ون بخرياتها
وامتيازاتها .
ج�ي�ران العراق �سعداء بحرا� ��س �أبوابهم املخل�صني
امل�ؤمنني باملقولة ال�شهرية اجلار قبل الدار  ،امل�سل�سل
العراقي االفرتا�ضي لي�س له نهاية ،فهو مفتوح �أمام
جميع االحتم ��االت ،لكنه ��ا خا�ضعة ل�سيط ��رة كاتب
ال�سيناري ��و واملخرج احلري�ص عل ��ى �إ�ضافة م�شاهد
االك�شن يف التعاطي مع انتفا�ضة ت�شرين  ،بو�صفها
حدث� � ًا مفاجئ ًا � ،أثار قلق وخم ��اوف من تقم�ص دور
حار�س باب اجلارة .
امل�سل�سل االفرتا�ضي ما عاد يلبي رغبات امل�شاهدين
 ،فح ��دث ت�شكي ��ل احلكوم ��ة بكابين ��ة وزاري ��ة م ��ن
امل�ستقل�ي�ن جمرد كذبة غري قادرة على الدخول خليم
املنتف�ض�ي�ن  ،لف�ش ��ل حرا� ��س باب اجل ��ارة يف ف�ض
�ساح ��ات التظاه ��ر بو�صفة حملي ��ة ،منتظرين قرار
كبري الآلهة لتنفيذ �ساعة ال�صفر.

ّ
قدم �أرقام ًا من جميع مناطق العراق

ا�ستطالع ير�صد موقف العراقيين من “ت�شرين” :انهيار �شعبية
الزعماء في جميع المكونات!
 متابعة االحتجاج

ن�شر مركز �أبحاث متخ�ص�ص
نتائج ا�ستطالع �أجراه بين
العراقيين وفق �آلية “الع ّينات
الع�شوائية” و�شمل جميع
المحافظات ،لمعرفة �آراء
العراقيين �إزاء حراك ت�شرين،
والموقف من الزعامات
ال�سيا�سية.
اال�ستطالع الذي تلقت
االحتجاج ن�سخة منه �أم�س
ال�سبت �شمل �أكثر من 2000
مقابلة وخالل ال�شهر الحالي،
وخ ُل�ص �إلى �أن �شعبية الزعامات
ال�سيا�سية بمختلف مكوناتها
تعر�ضت النهيارات وا�ضحة.

ن�ص امللخل�ص التنفيذي:
�أج ��رت املجموعة امل�ستقل ��ة للأبحاث ،املمثل
الوحي ��د مل�ؤ�س�سة گـال ��وب الدولية للأبحاث
ا�ستطالع� � ًا لل ��ر�أي الع ��ام العراق ��ي ع ��ن
التظاهرات التي اندلعت يف ت�شرين �أول من
عام  2019وما زالت م�ستمرة اىل الآن .اعتمد
البح ��ث ال ��ذي �أجري م ��ع عراقي�ي�ن ميثلون
كل حمافظ ��ات العراق ومبختل ��ف ال�شرائح
االجتماعي ��ة والدميغرافي ��ة واالقت�صادي ��ة
والتعليمي ��ة واجلن�سية على �أكرث من 2000
مقابل ��ة �أجري ��ت وجه� � ًا لوج ��ه وبا�ستخدام
الكمبيوتر من قب ��ل باحثي املجموعة ووفق ًا
لأح ��دث تكنولوجي ��ا م�ستخدم ��ة يف ه ��ذا
املجال� .أجري اال�ستطالع خالل �شهر �شباط
م ��ن عام  .2020حي ��ث مت ا�ستخدام �أ�سلوب

العين ��ة الع�شوائي ��ة االحتمالي ��ة متع ��ددة
املراحل (.)PPS
�أهم النتائج:
 – 1هن ��اك ت�أييد مطلق ي�ص ��ل �إىل �أكرث من
 %85للتظاه ��رات ويف خمتلف املناطق ،مبا
فيها �أكرث م ��ن  %80من الت�أييد بني الكرد يف
ح�ي�ن و�صلت الن�سبة اىل �أكرث من ذلك بكثري
يف بقي ��ة املناطق .ويف حني �أظهرت خمتلف
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة وبغ ��داد م�ست ��وى
متقارب جد ًا م ��ن الت�أييد املرتفع للتظاهرات
فق ��د �أظه ��رت حمافظ ��ات دي ��اىل وكرك ��وك
واملو�ص ��ل �أعل ��ى م�ستويات الت�أيي ��د مقارنة
بباق ��ي املحافظ ��ات الت ��ي كانت حمتل ��ة (�أو
�أجزاء منها) من قبل ع�صابات داع�ش.
 – 2ن�سبة العراقيني الذين ي�ؤيدون مطالب

املظاه ��رات ويعدونه ��ا م�شروع ��ة جتاوزت
 %90يف حني مل تتج ��اوز ن�سبة من يقولون
�أنه ��ا غ�ي�ر �شرعي ��ة  ،%5كم ��ا �أن ن�سب ��ة م ��ن
يقول ��ون �إنها م�ؤامرة خارجي ��ة على العراق
مل تتجاوز .%10
� – 3أعل ��ى مطلب�ي�ن ت�أيي ��د ًا م ��ن العراقيني
هم ��ا حما�سب ��ة امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن قت ��ل وقمع
املتظاهرين ثم انتخابات مبكرة.
� – 4أفاد حوايل  %50من ال�شيعة و�أكرث من
 %15من ال�س ّنة �أنه ��م �شخ�صي ًا ا�شرتكوا يف
هذه املظاهرات بطرق خمتلفة وملرة واحدة
على الأقل .و�أظهر مواطنو املو�صل وتكريت
�أعل ��ى رغبة يف امل�شاركة يف املظاهرات فيما
ل ��و اندلع ��ت يف حمافظاته ��م مقارن ��ة ببقية
املحافظات التي مل تندلع فيها املظاهرات.

موقع �إخباري  :ن�ساء عراقيات يبحثن عن حقوق
ويتطلعن ليكن طرف ًا في تحقيق تغيير
 ترجمة :حامد احمد

يف م�سعى منهن لتحقيق
مطالبهن وتر�سيخ حقوقهن
يف عراق جديد  ،هبت اىل
�ساحات االحتجاج يف بغداد
وبقية املحافظات ح�شود
باملئات من طالبات جامعات
ونا�شطات من منظمات
جمتمع مدين للت�أكيد
على حقهن بامل�شاركة
يف احتجاجات تطالب
ب�إ�صالحات �سيا�سية وحتقيق
مطالبهن كن�ساء .

ب�ش ��رى العبي ��دي  ،خب�ي�رة قانوني ��ة
وع�ض ��وة ممثلية الأم�ي�ن العام لالمم
املتحدة اال�ست�شاري ��ة جلمعية الن�ساء
يف الع ��راق  ،قال ��ت يف حدي ��ث ملوقع

 ،ميدي ��ا الين  ،الإخباري ب� ��أن الن�ساء
العراقي ��ات ق ��د اثب�ت�ن وجوده ��ن من
خ�ل�ال م�شاركته ��ن الوا�سع ��ة يف

املظاه ��رات و االحتجاج ��ات اجلارية �شارك ��ن يف كل �ساح ��ات االحتج ��اج
يف البلد .
و�س ��ط وجنوب ��ي الع ��راق  ،بالأخ�ص
وقال ��ت العبي ��دي �إن ن�س ��اء عراقي ��ات يف بغ ��داد والنا�صري ��ة والب�ص ��رة
والنج ��ف  .و�أك ��دت بقوله ��ا " ال�شيء
امللف ��ت �أن عوائل ه�ؤالء الن�ساء كانوا
ي�ساندونه ��ن  .لق ��د ر�أي ��ت ن�س ��اء م ��ع
�أزواجه ��ن و�أ�شقائه ��ن و�آبائه ��ن  .لقد
ك�سرت ن�س ��اء العراق مب�شاركتها هذه
يف االحتجاج ��ات كل القي ��ود الت ��ي
كانت حتجم دورها يف املجتمع ".
وت�شري العبيدي اىل �أن جهود احلركة
الن�سوي ��ة يف الب�ل�اد  ،الت ��ي ب ��د�أت
تك�س ��ب زخم� � ًا مما يقارب م ��ن عقدين
 ،قد �أعطت ثماره ��ا .وقالت �إن �صوت
الن�س ��اء العراقي ��ات ب ��د�أ ُي�س َم ��ع الآن
وم�شاركته ��ا يف االحتجاج ��ات خالل
الأي ��ام الأخرية ت ��كاد تك ��ون �أكرث من
عدد الرجال .
وم�ضت املحامية بقولها " ر�أيت �أعداد
الن�س ��اء مم ��ن يقدم ��ن خدم ��ات طبية
للمحتج�ي�ن �أك�ث�ر م ��ن �أع ��داد ال ��كادر
الطب ��ي الرج ��ايل  ،باال�ضاف ��ة اىل �أن
الن�س ��اء ك ��ن يف اخلط ��وط الأمامي ��ة
للتظاه ��رات  ،وقدم ��ن الن�س ��اء �ست ��ة
�شهيدات  ،ف�ض ًال عن اعتقال واحتجاز
�أخريات ".
وقال ��ت العبي ��دي �إن الن�س ��اء يتطلعن

 – 5عل ��ى الرغم من وجود بع�ض التباينات
الن�سبي ��ة �إال �أن العراقي�ي�ن مل ي�ستثنوا �أحد ًا
من الق ��ادة ال�سيا�سي�ي�ن الكبار م ��ن ال�سخط
عل ��ى �أدائهم ال�سيا�س ��ي .ومل ي�ستطع �أي من
القادة ال�سيا�سيني (ع ��دا الكرد) بلوغ حاجز
 %20من الثقة يف �أدائهم.
تعليق
تظهر النتائج �أعاله خط�أ الفر�ضيات الآتية:
� – 1إن التظاهرات ال متثل �أغلبية العراقيني،
فمن ��ذ اال�ستط�ل�اع ال ��ذي �أجرين ��اه ال�سن ��ة
املا�ضية ارتفع الت�أيي ��د للتظاهرات ومبعدل
مرتفع جد ًا ويف كل مناطق العراق.
� – 2إن التظاه ��رات تق ��ف ورائه ��ا م�ؤام ��رة
خارجية حي ��ث مل ي�ؤيد هذه الفر�ضية �سوى
�أقل من .٪١٠

 –3ال توج ��د م�شارك ��ة عالي ��ة يف
التظاهرات،حي ��ث �أن  ٪٥٠م ��ن �س ��كان
بغداد واملحافظ ��ات اجلنوبية �أفادوا �إنهم
�ساهموا فع ًال وبطريق ��ة �أو ب�أخرى وعلى
الأقل م ��رة واحدة خ�ل�ال الأ�شهر اخلم�سة
املا�ضي ��ة به ��ذه املظاهرات،كم ��ا ظه ��رت
ن�سبة ال ب�أ� ��س بها من ال�شباب ال�س ّنة الذي
�شاركوا بها �أي�ض ًا .وتبدو الأمور مر�شحة
للت�صاع ��د يف املحافظات الت ��ي ُحررت من
دن�س داع�ش املجرم.
 – 4م ��ا زال هناك ت�أيي ��د لبع�ض القيادات
ال�سيا�سي ��ة ،فق ��د �أظهرت النتائ ��ج تراجع ًا
كب�ي�ر ًا وغ�ي�ر م�سب ��وق يف �شعبي ��ة كل
القي ��ادات ال�سيا�سي ��ة املهم ��ة ودومن ��ا
ا�ستثناء.

بعد اختطافه لثالثة �أيام..

ليكون لهن ح�صة مت�ساوية مع الرجل
يف م�شاركته ��ا يف ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
مبع ��دل  50%م ��ن املقاع ��د  ،م�شرية
اىل �أنه مت رفع هذه الر�ؤية اىل االمني
العام للأمم املتحدة .
التظاه ��رة الن�سوي ��ة يف النج ��ف
ا�شتملت على �أ�ساتذة جامعة وطالبات
ورب ��ات بي ��وت  .وحمل ��ت ق�س ��م م ��ن
الن�سوة الفت ��ات تقول " ولدت عراقية
لأك ��ون ثورية " والفت ��ة �أخرى تقول
" لي�س هناك �صوت يعلو على �صوت
املر�أة ".
طيب ��ة عم ��اد  ،نا�شطة قانوني ��ة  ،قالت
ملوق ��ع ميدي ��ا الي ��ن الإخباري م ��ن �أن
التظاهرات الن�سوية مهمة جد ًا لعراق
دميقراط ��ي حر  ،لأن ه ��ذا ما ال ترغب
به الأحزاب الدينية التي هيمنت على
احلكومة .
و�أ�ضاف ��ت عم ��اد بقولها " نح ��ن ن�ؤيد
بق ��وة احتجاج ��ات تقوده ��ا ن�س ��اء
وذل ��ك لتعزي ��ز موقفه ��ن يف املجتمع ،
الن�س ��اء �أ�صابه ��ن الأذى يف الع ��راق
لي�س مادي ًا فقد بل معنوي ًا �أي�ض ًا  .هذه
االحتجاجات هي حتدٍ لكل من ي�ستهني
ب ��دور امل ��ر�أة يف املجتم ��ع ويحط من
قدرات الن�ساء العراقيات ".
عن :موقع ميديا الين االخباري

الإفراج عن “الو�شاح”
بكفالة من �أ�صدقائه ..وذووه
يت�سلمونه من مطار المثنى
 متابعة االحتجاج
ك�شف م�صدر� ،أم�س الأول اجلمعة،
ع ��ن الإف ��راج ع ��ن النا�ش ��ط املدين
“�أحم ��د الو�ش ��اح” ،عق ��ب ثالث ��ة
�أي ��ام م ��ن اختطاف ��ه م ��ن قب ��ل جهة
جمهولة.
وق ��ال امل�ص ��در � ،إن ��ه “مت الإف ��راج
ع ��ن النا�شط امل ��دين �أحمد الو�شاح
فجر �أم�س الأول اجلمعة” ،م�ضيف ًا
�أن “الو�شاح خ ��رج بكفالة من قبل
�أ�صدق ��اء ل ��ه ،ومت ا�ستالمه من قبل
ذويه من مطار املثنى”.
ي�شار اىل �أن قوة جمهولة اقتحمت،
الأربع ��اء ،مطعم� � ًا و�س ��ط بغ ��داد
واقتادت النا�شط “�أحمد الو�شاح”
�إىل جهة جمهولة.
وق ��ال �شه ��ود عي ��ان � ،إن “ق ��وة
م�سلحة مبالب�س مدني ��ة ،اقتحمت
مطعم� � ًا فخم� � ًا يحظ ��ى ب�إج ��راءات
�أمنية م�شددة يف منطقة اجلادرية،
و�س ��ط بغ ��داد واقت ��ادت النا�ش ��ط
�أحمد الو�شاح �إىل مكان جمهول”.

و�أ�ضافوا� ،أن “ 6من عنا�صر القوة
دخلوا املطعم بداي ًة ،قبل �أن يدخل
�أك�ث�ر م ��ن  20م�سلح� � ًا �آخ ��ر ،بعد
�أن رف� ��ض الو�شاح الذه ��اب معهم،
وطالبه ��م بالك�شف ع ��ن هويتهم”،
م�شريي ��ن �إىل �أن “�أف ��راد من القوة
قالوا �إنهم ينتمون �إىل جهاز الأمن
الوطني”.
وكان النا�شط يف تظاهرات �ساحة
التحري ��ر ق ��د كت ��ب ع�ب�ر �صفحت ��ه
يف في�سب ��وك تدوين ��ة ي�ؤك ��د م ��ن
خالله ��ا رف� ��ض املتظاهري ��ن من ��ح
املكل ��ف بت�شكي ��ل احلكوم ��ة حممد
ع�ل�اوي مهل ��ة لتق ��دمي حكومت ��ه
وبرناجم ��ه ال ��وزاري ،فيما و�صفه
بـ”الفا�شل”.
وقال الو�شاح“ ،نحن جتمع �صوت
�شب ��اب الع ��راق ع ��دد خيمن ��ا ١٦٠
خيم ��ة يف �ساح ��ة التحرير ،ونحن
نرف� ��ض �أن نعط ��ي مهل ��ة ملحم ��د
توفيق ع�ل�اوي لأن حمم ��د توفيق
غري مطاب ��ق للموا�صف ��ات ،ورجل
فا�شل لإدارة املرحلة القادمة”.
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كيف فتحت التظاهرات الباب �أمام انقالب اجتماعي راف�ض للطائفية؟
 متابعة االحتجاج

تناول تقرير ن�شره موقع “فران�س
بر�س”�،أم�س الأول الجمعة،
الجانب الآخر من التظاهرات
في التي ت�شهدها مدن الو�سط
والجنوب في العراق.
ونقل التقرير ،عن علي خريبط
�أحد المتظاهرين قوله”: ،كنت
ال �أ�صدّ ق عندما �أعلن �صديقي
فج�أة �أمام متظاهرين في بغداد
تعرف عليها
خطوبته لفتاة ّ
خالل االحتجاجات التي �إن
عجزت حتى الآن عن �إحداث
تغيير �سيا�سي كبير ،ف�إنها نجحت
في ك�سر محرمات اجتماعية
عدة”.

ّ
ويلخ� ��ص �أح ��د م�ستخدم ��ي توي�ت�ر واق ��ع
املظاهرات يف بغداد بالقول�”: ،ساحة التحرير
جتعلنا نحلم” ،تعليق ًا على وقوع �صديقه �سائق
عربة التوك الت ��وك يف حب م�سعفة تنتمي �إىل
عائلة مرموقة.
وبح�سب �أحمد احلداد ( 32عام ًا) ،ف� ّإن “دوامة
العن ��ف يف البل ��د �أدخل ��ت اجلي ��ل ال�ش ��اب يف
غيبوب ��ة ل�سنوات طويلة ،لك ��ن اال�ستقرار فتح
�أعينه ��م على حقيق ��ة �أن هناك �أك�ث�ر من و�سيلة
للنجاة من امل ��وت ،كالعي�ش بكرامة يف جمتمع
م ��دين ،وك�س ��ر التزم ��ت االجتماع ��ي ،ووق ��ف
�سطوة الأحزاب الدينية”.
وفتح ��ت املظاه ��رات الأخ�ي�رة الب ��اب �أم ��ام ما
ي�شب ��ه االنقالب االجتماعي ،خ�صو�ص ًا يف مدن

اجلنوب.
بينهم الع ��ب كرة القدم ال�ساب ��ق عدنان درجال
ونق ��ل التقري ��ر ع ��ن املر�ش ��دة الرتبوي ��ة هيّام الذي طالب بعدم (اعتماد الطائفية واملناطقية)
�شاي ��ع التي ت�سكن حمافظ ��ة الديوانية ،قولها :يف اللعبة الأكرث �شعبية”.
“تغريت ق�ضايا اجتماعية كثرية ب�شكل مفاجئ ووفق ��ا لخالد حمزة وه ��و مدير مرك ��ز �أبحاث
وكبري”.
يف بغداد ،ف� ��إن “االحتجاجات قادت �أي�ض ًا �إىل
و�أ�ضاف ��ت �أن “املتظاهري ��ن الذي ��ن قتل ��وا يف �إنه ��اء (قطيع ��ة كب�ي�رة) بني جيل ق ��دمي عاي�ش
�ضحوا احل ��روب واحل�ص ��ار ،وجي ��ل �ش ��اب ي�ستعجل
حملة قمع �أودت بحي ��اة � 550شخ�ص ًاّ ،
من �أجل وطن متح�ضر ومدين”.
التغيري والتقدّم يف بلد تبلغ فيه ن�سبة ال�شباب
وبني التقرير� ،أن “التغيريات هذه مل ت�أت دون الذي ��ن تقل �أعمارهم ع ��ن � 25سنة حوايل %60
مقاومة من �سيا�سيني وحتى مواطنني هاجموا من  40مليون ن�سمة”.
م�س�ألة االختالط ،وا ّتهموا املتظاهرين بتعاطي ويق ��ول الرج ��ل ال�ستيني “نح ��ن ب�صدد حراك
املخدرات وغري ذلك”.
تلقائي من �شريحة من ال�شباب مل يُتوقع �سابقا
و�شجع ��ت املظاه ��رات كذل ��ك �شخ�صي ��ات على �أن تنه� ��ض بهذه امل�س�ؤولية لتنج ��ز مهام كانت
ّ
الدع ��وة �إىل “�إنه ��اء نظ ��ام
املحا�ص�ص ��ة ،ومن �أجيالنا غري قادرة على �إجنازها”.
ّ

�أ ّم ��ا هبة الت ��ي �شاركت يف مظاه ��رات الب�صرة
يف �أق�صى اجلنوب ،فتعترب � ّأن “االحتجاجات
نقطة حتوّ ل اجتماعي”.
وتقول ال�شابة وقد غطت ن�صف وجهها بو�شاح
خ�شية التع� � ّرف عليها ومالحقته ��ا� ،إن احلركة
االحتجاجية “ق ��وّ ت �شخ�صيتنا وجعلتنا منيّز
بني ال�صح واخلط�أ ونطالب بحقوقنا”.
وي ��رى حممد العجيل �أن الوقت الآن هو للعمل
على حتقيق “الوحدة حتت مظ ّلة ر�ؤية جديدة
وخطة ت�ستجيب الحتياجات العراقيني” ،و�إنْ
تطلب ذلك �سنوات.
وي�ضيف “ما يح�صل كبري جد ًا ،لكنه يف الوقت
ذاته جديد علين ��ا .ال ميكن �أن نتوقع �أن يحدث
كل �شيء بني ليلة و�ضحاها”.

وي ��رى خريبي ��ط ( 28عام ًا) ال ��ذي ح�ضر حفل
�سجلوا
اخلطوب ��ة العف ��وي� ،أن “املتظاهري ��ن ّ
(هدفا واح ��د ًا) يف مرمى ال�سلط ��ة مع ا�ستقالة
حكومة عادل عب ��د املهدي ،ورغم �أنه ّ
مت تكليف
�شخ�صي ��ة م ��ن النظ ��ام نف�سه بت�شكي ��ل حكومة
جديدة ،ف�إن ��ه من الناحي ��ة االجتماعية (حققنا
الكثري) .
و�أو�ض ��ح التقري ��ر� ،أن “”�ساح ��ات االعت�ص ��ام
غ�صت خ�ل�ال الأ�شهر املا�ضي ��ة بن�ساء تظاهرن
ّ
و�أ�سعفن م�صابني وكتنب على اجلدران ور�سمن
و�شوم� � ًا على �أكت ��اف و�أذرع ال�شبان ،و�شاركن
يف حلقات نقا�ش وحلقات مو�سيقية”.
وتردّدت عب ��ارات “�إلغ ��اء الطبقي ��ة” و”�إزالة
الف ��وارق” على �أل�سنة املحتج�ي�ن ويف و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وانت�شرت �صور ال�شبان
وال�شابات من خمتلف الفئات االجتماعية وهم
ي�سريون جنب ًا �إىل جنب ويذرفون الدموع مع ًا
بع ��د فقدان زمالء له ��م يف مواجه ��ات قتل فيها
املئات.

في �ساحة التحرير ..توعية �صح ّية للوقاية من
عدوى الكورونا
 متابعة االحتجاج
يف �ساح ��ة التحرير ،داخ ��ل �إحدى
اخليم ،يجل�س �أحد املتظاهرين من
العامل�ي�ن يف املجال الطبي ،مرتدي ًا
�صدرية الأطباء البي�ضاء وعلى فمه
كمامة.
ي�ش ��رح للمتظاهري ��ن املتجمهري ��ن
حوله بع�ض املعلومات والتفا�صيل
عن "فريو� ��س كورورن ��ا" ،وكيفية
الوقاية منه ،خ�صو�ص ًا بعد ت�صاعد
خماط ��ر دخ ��ول الفريو� ��س �إىل
الع ��راق عق ��ب وف ��اة �شخ�صني بهذا
املر�ض يف �إيران.
وت ��ويف م�سنان م ��ن �س ��كان مدينة
ق ��م ( 150ك ��م جن ��وب طه ��ران)،
اخلمي�س املا�ضي ،وف ��ق مع �أعلنت
وكال ��ة الأنب ��اء الإيراني ��ة الر�سمية
(�إرن ��ا) بع ��د "�ساع ��ات م ��ن ت�أك ��د
�إ�صابتهما بالفريو�س".
ونقل ��ت الوكال ��ة ع ��ن كيانو� ��ش
جهانب ��ور املتح ��دث با�س ��م وزارة
ال�صح ��ة "من امل�ؤ�س ��ف �أنهما توفيا
يف وح ��دة العناية املرك ��زة ،ب�سبب
تقدمهم ��ا يف ال�س ��ن وفقدانهم ��ا
املناعة".
وه ��ذه امل ��رة الأوىل يف ال�ش ��رق

الأو�س ��ط التي يتوف ��ى فيها مر�ضى
يعانون م ��ن الفريو�س الذي ت�سبب
ب�أك�ث�ر م ��ن  2000حال ��ة وفاة منذ
ظه ��وره يف ال�صني� ،ضمنها  8فقط
خارج ال�صني.
وو�ص ��ل �إىل قراب ��ة  30دول ��ة يف
�سائر �أنحاء العامل ،ما عدا ال�صني.
و�أ�ضاف جهانبور �أنه "يف اليومني
املا�ضي�ي�ن ،ر�ص ��دت بع�ض احلاالت

امل�شتب ��ه به ��ا بفريو� ��س كورون ��ا
امل�ستجد يف مدينة قم".
وكان ��ت وزارة ال�صح ��ة ،اقرتح ��ت
من ��ع امل�سافري ��ن الإيراني�ي�ن م ��ن
الدخ ��ول �إىل الع ��راق حت ��ى �إ�شعار
�آخر ،كخطوة وقائية.
وقال كتاب ر�سم ��ي موقع من وزير
ال�صح ��ة والبيئ ��ة العراق ��ي جعف ��ر
�صادق عالوي� ،إنه "بعد ت�سجيل 6

�إ�صابات م�ؤك ��دة مبرو�ض فريو�س
كورون ��ا امل�ستج ��د ،ب�ضمنه ��م ()2
حال ��ة وفاة يف �إي ��ران ( )...مت عقد
اجتم ��اع خللي ��ة الأزم ��ة امل�شكل ��ة
ملناق�ش ��ة الو�ض ��ع يف املنطق ��ة
واجلمهورية الإيرانية".
وذك ��ر الكت ��اب جمل ��ة تو�صي ��ات،
�أبرزها:
من ��ع الوافدي ��ن من �إي ��ران من كافة
املنافذ ،ع ��دا الوف ��ود الدبلوما�سية
حيث يخ�ضعون للفح�ص الطبي.
ي�ستثن ��ى من املنع �أعاله العراقيون
املتواج ��دون حالي� � ًا يف �إيران على
�أن يخ�ضع ��وا للحج ��ر ال�صح ��ي ملد
( )14يوم ًا .
منع كافة العراقي�ي�ن من ال�سفر �إىل
�إيران ،عدا الدبلوما�سيني.
يخ�ض ��ع كل العراقي�ي�ن امل�سافري ��ن
�إىل �إي ��ران خ�ل�ال ( )14ال�سابق ��ة
للمتابع ��ة يف �أماكن �سكنهم من قبل
الفرق ال�صحية.
و�شدد كتاب الوزير على �أن الو�ضع
اخلا�ص ملو�ضوع تبادل الزوار بني
البلدي ��ن ل ��ه خطورة ،ك ��ون الوفود
املتبادلة هي باملاليني �سنوي ًا ،وهذا
ي� ��ؤدي �إىل �صعوب ��ة يف احت ��واء
املر�ض حال دخوله للعراق.

نريد وطن ًا
 فار�س حرام
يف الأي ��ام القليل ��ة املا�ضي ��ة ب ��د�أت
بع� ��ض الأ�ص ��وات املح�سوب ��ة عل ��ى
املواطن�ي�ن ال�س ّنة (الذي ��ن هم قبل ّ
كل
�ش ��يء عراق ّي ��ون) ترتف ��ع باملطالب ��ة
بت�شكي ��ل ف�صائل م�س ّلح ��ة على غرار
الف�صائ ��ل امل�س ّلحة ال�شيعية .وكثرية
وامل�سوغات واال ّدعاءات
هي الأعذار
ّ
(حماربة بقايا داع�ش ،حماية احلدود
بالتعاون مع القوات الأمن ّية ،حماية
املجتم ��ع م ��ن "الظواه ��ر" الت ��ي ال
ي�ستطيع اجلي� ��ش وال�شرطة التدخل
ب�ش�أنه ��ا) .وحت ��ى ل ��و كان ��ت ه ��ذه
االدعاءات مفتعلة وتنوي يف العمق
ت�أ�سي� ��س قوة �شعبي ��ة م�س ّلحة تخدم
ال�س ّنة يف املفاو�ض ��ات ال�سيا�سية �إال
�أنه ��ا يف الأخري ت�ش�ي�ر ملنحى خطري
يزي ��د يف تهدي ��د الدول ��ة العراق ّي ��ة
ف ��وق تهديداتها احلال ّي ��ة ،ب�سبب �أنه
يع ��زز حالة وج ��ود ال�سالح خارجها،
حت ��ى لو ب ��دت ه ��ذه احلال ��ة ظاهري ًا
�أنه ��ا ر�سمية و�ضمن الدولة .فالواقع
الآن يق ��ول �إنّ ق ��رار حتري ��ك قطعات
الف�صائ ��ل الآن و�سالحه ��ا لي� ��س بيد
�أح ��د من خارجها مهم ��ا كانت مكانته
يف الدولة.
ال�س� ��ؤال :م ��ا موقف ق ��ادة وجماهري
الف�صائ ��ل ال�شيع ّية لو ب ��د�أ هذا الأمر
يحدث فع�ل� ًا؟ هل �سريف�ض ��ون فيقال
لهم ملاذا ف�صائلكم وحدها لديها احلق
ونحن لي�س لدينا احلق املماثل؟
�أم �سيقبلون لأي �سبب ونكون حينها
ق ��د انتقلنا من دول ��ة ف�صائل م�س ّلحة
ذات عقي ��دة واح ��دة (كما ه ��و احلال
الآن) �إىل دول ��ة ف�صائ ��ل خمتلف ��ة
العقائد؟
ماذا لو دخلت �أمريكا �أو دول �إقليمية
على اخل ��ط ودعمت ت�شكي ��ل ف�صائل
�سن ّي ��ة نكاي� � ًة بالف�صائ ��ل ال�شيع ّي ��ة
وخلل ��ق توازن عل ��ى الأر� ��ض معها؟
�إىل �أين نكون حينها ذاهبون؟
�أر�أيت ��م م ��ا معن ��ى �أن يرف ��ع ال�شباب
العراق ��ي �شع ��اره العظي ��م "نري ��د
وطن"؟

�أبرز حمتجي "ج�سر اجلمهورية "رعد ما�ضي" خمطوف

زوجة الم�سعف “عمر علي” تنا�شد لإطالق �سراح زوجها
 متابعة االحتجاج
نا�ش ��دت زوج ��ة امل�سع ��ف عم ��ر علي�،أم�س
ال�سب ��ت ،املرجعي ��ة والأمم املتح ��دة
واحلكوم ��ة العراقي ��ة ب�ش�أن �إط�ل�اق �سراح
زوجها.
وقالت زوجة علي يف مقطع فيديو ح�صلت
علي ��ه االحتج ��اج �أم� ��س ال�سب ��ت “�أنا�ش ��د
املرجعي ��ة والأمم املتح ��دة واحلكوم ��ة
لإط�ل�اق �سراح زوجي ال ��ذي ال ينتمي لأية
جهة ،وهو جم ��رد م�سعف ي�ساع ��د �إخوانه
اجلرح ��ى م ��ن املتظاهري ��ن ..مل ��اذا هك ��ذا
تفعلون به؟”.
و�أكدت زوجة عمر� ،أنه “ومنذ � 3أيام وهو
غائ ��ب ع ��ن املنزل ،بع ��د اختطاف ��ه من جهة
جمهولة”.
وكان املركز العراقي لتوثيق جرائم احلرب
�أكد �أن م�سلحني اختطفوا امل�سعف عمر علي
ح�سني من �ساحة التحرير و�سط بغداد.
وق ��ال املرك ��ز �إن “امل�سحل�ي�ن اختطف ��وا
امل�سعف عمر يف �سي ��ارة �إ�سعاف واقتادوه
�إىل جهة جمهولة”.
وت�صاع ��دت حدة اختطاف النا�شطني خالل
الف�ت�رة املا�ضية ،و�سط مطالب ��ات للأجهزة
الأم ��ن مبمار�س ��ة دوره ��ا يف الك�ش ��ف ع ��ن
م�صريهم.
ود�ش ��ن نا�شط ��ون عل ��ى مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي ،ها�شتاغ� � ًا يطال ��ب ال�سلط ��ات

املخت�ص ��ة بالك�شف عن م�صري النا�شط رعد
ما�ضي.
و ُفق ��د النا�ش ��ط ما�ض ��ي ،بع ��د خروجه من
�ساح ��ة التحرير ،و�س ��ط العا�صم ��ة بغداد،
ي ��وم �أم� ��س ،فيم ��ا ب ��اءت حم ��اوالت ذويه
وزمالئه بالتوا�صل معه بالف�شل.
ونظم املئات من املتظاهرين ،م�سرية �أم�س

الأول اجلمعة  ،للمطالبة الك�شف عن م�صري
النا�ش ��ط ما�ضي ،و�س ��ط انتق ��ادات لتزايد
حاالت االختطاف للنا�شطني.
ويف وقت �سابق م ��ن �أم�س اجلمعة� ،أفادت
م�صادر �أمنية ب�إطالق �سراح النا�شط �أحمد
الو�شاح بـ”كفالة من �أ�صدقائه” ،بعد � 3أيام
على اختطافه من قبل قوة جمهولة.

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR
العدد( )109ال�سنة االوىل  -الأحد (� )23شباط 2020
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يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

ما دوا�ؤكم؟ ما ط ّبكم؟

م�سل�سل االختطافات م�ستمر..
خيمة "الدهامات" و�سط التحرير
 عامر م�ؤيد
يتوا�ص ��ل الت�صعي ��د االحتجاج ��ي م ��ن قب ��ل
املتواجدي ��ن يف �س ��وح االعت�ص ��ام مبختلف
املحافطات العراقية لإع ��ادة الزخم اىل رحم
التظاهرات.
ن ��دوات وفعالي ��ات ع ��دة ت�شهده ��ا �ساح ��ات
االحتج ��اج يف وق ��ت ي�ستم ��ر ب ��ه م�سل�س ��ل
خطف النا�شطني وترهيبهم بكافة اال�ساليب
القمعية.
بع� ��ض خي ��م املحافظ ��ات ق ��ررت نق ��ل مكان
اعت�صامه ��ا اىل �ساح ��ة التحري ��ر و�س ��ط
العا�صمة بغداد حلني اكمال الثورة وحتقيق
كافة املطالب التي خرج الجلها ال�شعب.
عائل ��ة وا�صدق ��اء ال�شهي ��د اجم ��د الدهامات
ق ��رروا نق ��ل خيمت ��ه اىل �ساح ��ة التحري ��ر
ال�سباب كتبوها يف بيان ن�شروه على مواقع
التوا�صل االجتماعي.
والدهام ��ات ادي ��ب م ��ن حمافظ ��ة مي�سان مت
اغتيال ��ه بوا�سط ��ة م�سلح�ي�ن جمهول�ي�ن ومل
يت ��م حتديد هويته ��م اىل االن او اجلهة التي
ينتمون لها.
ويف بي ��ان العائلة جاء ان ��ه على مدى �شهور
م�ضت م ��ن االحتج ��اج والوقوف �أم ��ام ظلم
�أح ��زاب الف�ساد وحت ��ت �ضغوط ��ات التهديد
باالعتقال تارة والت�صفي ��ة مرة �أخرى كانت
خيم ��ة ال�شهي ��د �أجم ��د الدهام ��ات ب�شبابه ��ا
�صوت ��ا عراقي ��ا ال ي ��كل م ��ن ممار�س ��ة �شت ��ى
ا�سالي ��ب االحتجاج الفنية وغريها ان�سجاما
مع �إيق ��اع ال�صوت الت�شريني الهادر؛ ولكننا
وللأ�سف ر�صدنا اهماال متعمدا لطاقات هذه الع ��راق �أوال وحماربة الف�ساد منذ تظاهرات
اخليمة ون�شاطاتها وقناعاتها التي ال تخرج �إلغ ��اء تقاعد الربملان  2013بل يتم الت�شكيك
عن ف�ضاء الوطن الواحد من قبل عنا�صر من والطعن بها ون�سب االتهامات والتخوين بها
ما ت�سمى (التن�سيقية).
وب�شبابها وبطروحاتها وقناعات نخبتها �أو
وبني ان ��ه مت التعامل مع اخليمة مبا اليرقى برمزه ��ا الذي ذه ��ب فدا ًء لوطنه وت ��رك �إرث ًا
�إىل ك ��ون �شبابها ه ��م نخبة �شبابي ��ة عراقية معرفيا مدنيا وجي�ل�ا �شبابيا ي�ؤمن ب�صناعة
كان اغلبه ��م وا�ستاذهم ال�شهيد رافعني �شعار عراق متم ��دن وحر كرمي و�آخره ��ا االعتداء

على �ضي ��وف مي�سان �أ�صدق ��اء ال�شهيد وهم
الأ�ستاذ واخلبري مهند نعيم والدكتور كاظم
ال�سهالين ورفاقهم.
وذكروا "قررنا رفع هذه اخليمة ون�صبها يف
�ساحة التحرير يف بغداد لأننا ن�ؤمن �أن �أجمد
هو فكرة عراقية مدنية يف العقل ونب�ض يف
القل ��ب وحركة يف ال�سلوك �سيتلقفها حمبوه

هن ��اك ويحملونه ��ا م�شعال ين�ي�ر دربهم �ضد
ظلم ��ات ف�ساد ال�سلطة احلاكمة؛ املجد لأجمد
ول�شهداء ت�شرين و�شه ��داء العراق وعزا�ؤنا
وقوتن ��ا ورهاننا هو ب�سال ��ة و�صمود �شباب
الع ��راق �أمام حكومة فا�س ��دة قاتلة واكمالهم
م�س�ي�رة �شهدائهم التي تعط ��رت بعبق دمهم
الطاه ��ر وحترير الع ��راق �سلميا من ال�سلطة

 علي وجيه

الال�شرعي ��ة .م�سل�سل االختط ��اف مل يتوقف
ففي الآونة االخرية المير يوم اال ويعلن عن
فق ��دان االت�صال بنا�ش ��ط او اختطاف نا�شط
�آخر.
ف� ��أول ام� ��س ويف �ساع ��ة مت�أخرة م ��ن الليل
اعل ��ن ع ��ن اط�ل�اق �س ��راح النا�ش ��ط احم ��د
الو�شاح الذي اختطف من مطعم مادو و�سط
بغداد.
ولك ��ن بعد وقت ق�صري مت االعالن عن خطف
النا�ش ��ط رعد ما�ضي املع ��روف بتواجده يف
�ساحة التحرير منذ اليوم االول واىل الآن.
ما�ضي ال ��ذي طالب ا�صدق ��ا�ؤه بالك�شف عن
م�ص�ي�ره كان مالزما ل�ساحة التحرير ونادرا
ما غاب عن خيم االعت�صام هناك حتى مع قلة
االعداد.
وبعي ��دا ع ��ن اح ��داث العا�صم ��ة بغ ��داد ق ��ام
متظاه ��رو النج ��ف مبب ��ادرة ممي ��زة لر� ��ص
ال�صف بني املحتجني والقوات االمنية.
وجرت مب ��اراة ودية بني فري ��ق املتظاهرين
املعت�صم�ي�ن مبحافظة النج ��ف وفريق ميثل
قي ��ادة �شرط ��ة املحافظ ��ة ب ��كل ت�شكيالته ��ا
يف �ساح ��ة ال�صدري ��ن لالعت�ص ��ام ال�سلم ��ي
بح�ض ��ور جماهريي واهتم ��ام كبري من قبل
االو�ساط الثقافية واالعالمية.
وذك ��ر نا�شط ��ون �أن املب ��اراة تعك� ��س روح
الت�آخ ��ي وامل�ص�ي�ر امل�ش�ت�رك جلمي ��ع �أبن ��اء
ال�شعب العراقي وبكافة م�سمياتهم ،فالوطن
هو �شراك ��ة وم�صري وهَ م واحد وم�س�ؤولية،
فيم ��ا اعترب القائمون على ه ��ذه املبادرة �أنها
ر�سال ��ة �صريحة جلميع الفرق ��اء ال�سيا�سيني
فقوى االمن الداخلي هي ظهري �ساند لل�شباب
املطال ��ب بالتغيري واال�ص�ل�اح وبناء الوطن
بعي ��د ًا ع ��ن منظوم ��ات الف�س ��اد والفئوي ��ة،
وم ��ن �ش�أنها �أن تر�س ��خ العالقة باجتاه مزيد
م ��ن التفاهم ��ات يف امل�ستقبل لقط ��ع الطريق
على املت�صيّدين والأط ��راف التي تعمل على
زعزعة االمن والقفز على معاناة ال�شعب.

حكاية �شهيد

مهند ال�سعيدي ..حي يرزق بعطائه في قلوبنا رغم ًا عن �أنف قاتله!
 ما�س القي�سي
م ��ن ذوي االبت�سام ��ة ،والفكر ال�سلي ��م والقلب الطاهر
والكلم ��ة ال�شفافة� ،صاحب ال�ضحك ��ة منقطعة النظير،
حت ��ى تن ��ازل عنه ��ا مكره ��ا ثائرن ��ا ال بط ��ل! ف ��ي �آخر
لحظ ��ات حياته ،فلم يتوقع من حماة الوطن ان يرموه
بحقده ��م ،فكيف لمواطن حر كريم ق�ضى دروب �شبابه
في التفاني والإيثار ان ي�ستوعب وقع ر�صا�صة غادرة
من جنود عراقه وهو يهتف عراقي انا!
مهن ��د كام ��ل م�شك ��ور ال�سعي ��دي ،م ��ن موالي ��د
 ،1998/1/31م ��ن �سكنة ق�ضاء اال�صالح في محافظة
ذي ق ��ار ،در�س في ابتدائي ��ة �سامراء وكان من الأوائل
بي ��ن اقران ��ه ،واكمل درا�ست ��ه المتو�سطة ف ��ي مدر�سة
براث ��ا وحاف ��ظ على تفوق ��ه ثم انتق ��ل لتلق ��ي درا�سته
الإعدادي ��ة ف ��ي ثانوي ��ة �سام ��راء ،الت ��ي تخ ��رج منع ��ا
بمع ��دل اهله ليحقق حلم ��ه ،اذ التحق بكلي ��ة ال�صيدلة
ف ��ي الجامع ��ة الم�ستن�صرية و اكم ��ل المرحلة الأولى
ث ��م انتقل لجامع ��ة ذي قار في المرحل ��ة الثانية ب�سبب
تخوف اهله من مخاطر حوادث ال�سير اثناء التنقالت
واثبت تفوقه بج ��دارة ،واليوم هو طالب في المرحلة
الثالثة لو كان بينن ��ا ،عمل متطوعا في منظمة العطاء
وبع� ��ض االعم ��ال التطوعي ��ة الأخرى ،ينتم ��ي لأ�سرة
مي�س ��ورة الح ��ال تتكون م ��ن  11فردا ه ��و ال�سابع من
بينهم .مرح و�ضحوك ،طيب القلب والمع�شر وال�سيرة،

ريا�ضي حا�صل على العديد من الك�ؤو�س والميداليات
ف ��ي نادي �سامراء لكرة القدم ،قارئ وروائي في بداية
طريقه نحو عالم الرواية التي خ�سرته باكرا.

"خل ��ق ،اخ�ل�اق ،دي ��ن ،طاعة� ،صدق" هك ��ذا يو�صف
مهن ��د عل ��ى ل�س ��ان ابي ��ه م ��ا ي�شه ��د عل ��ى ذل ��ك اقران ��ه
م ��ن الزم�ل�اء ف ��ي الق�س ��م الداخل ��ي ،اذ �أطلق ��وا علي ��ه
(المتدي ��ن) ،بمفهوم ��ه ال�صحي ��ح! ،وبه ��ذا يقول عامر
ال�سعي ��دي (�صدي ��ق ال�شهي ��د)" :انخ ��رط مهن ��د م ��ع
الم�صلين وهو في �ص ��ف الرابع االبتدائي وبد�أ يرتاد
الجوام ��ع والح�سيني ��ات وق ��د واظ ��ب عل ��ى ممار�سة
العب ��ادات حت ��ى ا�ست�شه ��اده"� .شغوف بق ��راءة الكتب
الدينية والروايات وله بع�ض الكتابات اذ يقول عامر:
"ب ��د�أ بكتابة رواية طامح ��ا ب�إكمالها لوال رحيله وقد
ات�صف ��ت �أدبياته بقوة المعنى وح�س ��ن ال�سبك وق�صر
الن� ��ص" .مبت�سم على ال ��دوام اذ لم "تف ��ارق حنجرته
تلك ال�ضحكة التي تميز بها".
"انبي ��اء الله" ،هو الو�صف ال ��ذي طالما �أطلقه مهند
على فق ��راء المجتمع وبه ��ذا الخ�صو� ��ص يعقب عامر
قائ�ل�ا�" :أكث ��ر اهتماماته ا�صالح و�ض ��ع البلد وارجاع
حقوق الفقراء ،ويعتبر خدم ��ة النا�س من الأولويات،
يكن�س ال�شوارع ويعين المحتاجين وي�صبغ الأر�صفة
والج ��دران والمدار�س" ،يعد ل�سان ح ��ال الفقراء بين
رفاقه فقد كانت هذه ق�ضيته الأ�سمى.
اب ��ن وفي ومخل�ص لأبيه الوطن ،م�ستعد لأي ت�ضحية
ان ل ��زم االمر ،وبهذا يقول عام ��ر" :مهند �أحب العراق
بجن ��ون ،ع�ش ��ق ال�شه ��ادة ولب ��ى نداءه ��ا ،حت ��ى ان ��ه

�أخب ��ر اهله ومحبي ��ه ب�أمنيته ه ��ذه" ،كان لمهند الدور
الكبي ��ر في جميع الثورات ومنه ��ا حراك ثورة ت�شرين
وبه ��ذا ال�صدد يعق ��ب عام ��ر ال�سعيدي قائ�ل�ا�" :شارك
مهن ��د ف ��ي االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة الت ��ي خرجت �ضد
الف�ساد والفا�سدين ومنه ��ا مظاهرات ق�ضاء الإ�صالح،
ومظاه ��رات الكوادر الطبية وال�صحي ��ة واكتوبر منذ
�شرارتها التي انطلقت مع �أ�صحاب ال�شهادات العليا".
م ��ن �أوائل م ��ن حملوا �شعلة الث ��ورة� ،آبيا ان يكون اال
�أح ��د ابطالها الغيارى حين ارتق ��ى �شهيدا �إثر مقذوف
ناري ح ��اد ،ون ��ال طموحه ،كم ��ا عقب عام ��ر م�ست�أنفا
حديثه" :ا�ست�شهد مهن ��د بر�صا�صة قنا�ص ا�صابته في
ر�أ�س ��ه ا�سفرت ع ��ن تحطيم الجزء الخلف ��ي من دماغه،
ف ��ي ع�ص ��ر ي ��وم الأربع ��اء الم�ص ��ادف ،2019/10/2
و�سقط مغ�شيا عليه �سابحا بدمائه ،م�سبال يده ،محققا
حلم ��ه" .دفع مهند ثمن رفع علم ب�ل�اده وكمامة تجنبه
خطر العدو!
"مهن ��د �شم� ��س ال تغي ��ب" ،عن اف ��ق ب�صي ��رة الثوار
االحرار م ��ن رفاقه ومن �سي�سلك خطى دربه ،المعنون
بخطاب ��ه" :الموت للعراق �أف�ض ��ل من البقاء حيا تحت
ذل ��ة وا�ستعب ��اد ،ق ��د �سئم ��ت م ��ن تل ��ك المقول ��ة ،التي
تن�ص ب ��ان ال حكمة ف ��ي ع�ض كلب قد ع�ضن ��ي" منددا
بمنط ��ق �آخر اذ يقول" :هل من الحكمة ان اترك جاهال
بجهل ��ه؟!" ،وهل م ��ن الحكمة يا مهن ��د ان يرحل عظيم
بنقائك بينما يبقى قاتلك حرا طليقا؟

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

و�أن ��ا �أنظ� � ُر للتاري ��خ ال�شيع ��ي المعا�ص ��ر خ�ل�ال الق ��رن
غ�صة تجاه ه ��ذه الجماعة الب�شريّة،
الأخي ��ر ،تعت�صرني ّ
ُ
بنك�سات
بنك�سات تلو النك�سات ،الت ��ي ترتبط
الت ��ي تم ّر
ٍ
ٍ
�أعم ��ق ال تكتف ��ي بالقرن الأخي ��ر ،لكن ما يعنين ��ي هو �أنّ
ه ��ذه الجماع ��ة ح�صل ��ت على فر�ص ��ة تاريخي ��ة منطقيّة،
م ّثلت نف�سها من خاللها ،بعد �سقوط الديكتاتورية.
لك ��ن ماذا ح�صل؟ وم ��اذا تقدم هذه الطبق ��ة ال�شيعية منذ
مجل�س الحكم حتى ع ّالوي وحكومته التي ربما لن تمر؟
مع �أكدا�س الأخطاء المتتالية لعالوي الكبير والجعفري
والمالك ��ي والعب ��ادي وعب ��د المه ��دي ،و َم ��ن حولهم من
"م�شت ّق ��ات" ال�سلط ��ة ،م ��ن �أح ��زاب وف�صائ ��ل م�س ّلح ��ة
وت�شكيالت �إ�ضافية.
ما الم�شروع الذي يُمكن �أن تطلقه هذه الطبقة ال�سيا�سية،
تج ��اه الجماعة الم�سحوقة ف ��ي و�سط وجنوبي العراق؟
م ��ع ا�ستقرار الم�ش ��روع الكردي �إلى ح ��دٍ كبير ،و�صعود
الم�شروع ال�س ّني بعد ترتيب �أوراقه عرب ّي ًا و�أمريكي ًا؟
ع ��رف ال�س ّن ��ة خط�أه ��م الكبي ��ر ،المراهن ��ة عل ��ى الورقة
المتط ّرف ��ة والمعاداة الت ��ي كانت نهج� � ًا ل�سيا�سييهم بعد
 ،2003وين ��اور الك ��رد ف ��ي م�ساحة ت�شب ��ه م�ساحة دولة
كامل ��ة ،بالتح� � ّرك الدبلوما�س ��ي وك ��ون محافظاتهم هي
المحافظ ��ات الوحيدة التي ت�صل ��ح لل�سكن الب�شري دون
من ّغ�ص ��ات ،وم ��ع �صع ��ود طبقةٍ جدي ��دة �س ّني ��ة �شابة ،ال
تعنيه ��ا ال�سرديّات الت ��ي �أدّت �إلى �أن تك ��ون المحافظات
ال�سني ��ة حطام ًا مخلوط� � ًا بالجثث ،وقبائ ��ل ن�صفها قات ٌل
ون�صفها قتيل ونازح.
مع التلميحات التي تتح ��دث عن الإقليم ال�سني ،واللعب
عل ��ى ورقته في ّ
كل حين ،ومع وجود �إقليم كرديّ بفر�ض
الواقع دون الم�س ّمى� ،أنظ ُر لخارطة العراق وهي ُمجز�أة،
حت ��ى �أن جمل الجميع نف�س الهو ّي ��ة ،وقالوا �إننا في بلدٍ
واحد ،لكن الأمر على الواقع غير العاطفي مختلف جد ًا.
وم ��ع �صع ��ود ه ��ذه الم�شاريع ،تق� �دّم الطبق ��ة ال�سيا�سية
ال�شيعي ��ة خلطة عجيبة له ��ذه الجماعة المقموعة ،ابتدا ًء
من قمع تظاهراتها منذ  1من ت�شرين ،وجعل المحافظات
ال�شيعي ��ة ُمخترق ًة لنفوذ طهران ،وغياب الدولة الوا�ضح
ف ��ي ّ
كل التفا�صيل ،واالرتكا�س في الخالفات الع�شائرية،
ال�صح ��ي والخدم ��ي ،حت ��ى لتبدو
وتراج ��ع الم�ست ��وى
ّ
الب�ص ��رة العظيمة مذبح ًة لمر� ��ض ال�سرطان دون وجود
مرك ��ز تخ�ص�ص ��ي له ��ذا المر�ض ال ��ذي ت�سهم كثي ��ر ًا في
انت�شاره عملية �صناعة النفط وا�ستخراجه.
عالماتي� � ًا وثقافي ًا ،ال ت�صدّر ال�ش ��وارع ال�شيعيّة ملحوق ًة
بالطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة �س ��وى م�شاري ��ع الم ��وت ،بمختلف
�صنوفه ��ا ،ول�ش ّت ��ى الق�ضاي ��ا الم�صيري ��ة والهام�شي ��ة،
تتكد�س �ص ��ور ال�شارع بال�شهداء ،حت ��ى ي�صل الأمر �إلى
�أن ال�ش ��اب ال�شيع ��ي يتعام ��ل بعدم ّي ��ة وا�ضح ��ة لأن ��ه لم
يت ��ذوّ ق حيا ًة ليخ ��اف عليها ويداف ��ع ،والطريق الوحيد
قوات
للعي� ��ش �ص ��ار االنخ ��راط بالم�شاري ��ع الم�س ّلح ��ةٍ ،
�أمني� � ًة وف�صائ ��ل ،والبروباغان ��دا الم�س ّلط ��ة عل ��ى ر�أ�سه
الطهراني
ال�شاب
هي امت ��داح الموت والتغ ّني به ،ليحيا
ُ
ّ
بكرامة و�أمان!
ال م�ش ��روع حياة تق ّدم ��ه ال�سلطة ال�شيعي ��ة لأبنائها ،وال
�ش ��وارع نظيف ��ة �أو م�ست�شفي ��ات ُمعدّة ال�ستقب ��ال الب�شر
ب�أب�س ��ط الحاالت ،م ��ا يمتلكونه هو الم ��وت ،والدفع بهم
�إل ��ى المحارق ،وقتلهم �إن �أراد منهم �أح ٌد وطن ًا ،الت�شكيك
واالتهامات تحا�صرهم من �إعالم هذه ال�سلطة ،والطريقة
الوحي ��دة لي�سل ��م ر�أ�س هذا ال�ش ��اب� ،أن ي�سته ��دف �شاب ًا
�آخر ،حتى بدا ه�ؤالء ال�شباب بئر ًا معطلة �أمام ق�صورهم
الم�شي ��دة ،جيوب فارغة ،وقلوب مكلوم ��ة ،وي�أ�س يكفي
لقارتين.
ّ
ف ��ي حين تب ��د�أ المحافظ ��ات ال�سنية بالتعاف ��ي ،وهذا ما
يفرح ّ
كل وطني ،وت�ستم ّر المحافظات الكردية باالزدهار،
ّ
يتناهى �إل ��ى بيت في التجاوز ،معلقة عليه �صور الأئمة،
فيه ام ��ر�أة عجوز منهدمة ثكلى ،و�أرمل ��ة �صغيرة ال�سن،
مع جوقة �أطفال ،ن�شيد "نحنُ ال ُنهزم ،وم ّنا عطا ُء الد ْم"،
العطاء الذي ما تو ّقف لحظة منذ  14قرن ًا لهذه الجماعة،
دون �أن يظه ��ر قادة يقنعون ه� ��ؤالء ال�شباب �أن ب�إمكانهم
الحياة عو�ض ًا عن الموت الم�ستمر!
ت�أت ��ي ف ��ي ذهن ��ي غ�ضبة عل � ّ�ي ف ��ي الكوفة ،قب ��ل قرون،
والق ��و ُم �أبناء الق ��وم�" :أَ ْ�ص َب ْحتُ َواللهِ ال �أُ َ�ص� �د ُِّق َق ْو َل ُك ْم،
َو َال �أَ ْط َم� � ُع فِي َن ْ�ص ِر ُك ْمَ ،و َال �أُوعِ ُد ال َعد َُّو ِب ُكمَ .ما َبالُ ُكم؟ َما
د ََوا�ؤُ ُك ْم؟ َما طِ ُّب ُك ْم؟ ال َق ْو ُم ِر َجا ٌل �أَ ْم َثالُ ُك ْم� ،أَ َق ْو ًال َب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم!
َو َغ ْف َل ًة مِ نْ َغ ْي ِر َو َر ٍع! َو َط َمع ًا في َغ ْي ِر َح ٍّق".

