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 متابعة الحتجاج 

وق���ال ممث���ل املرجعي���ة اأحم���د ال�شايف، يف 
خطب���ة اجلمع���ة، الت���ي تابعته���ا االحتجاج 
اأم�س اجلمعة اإنه "عل���ى الرغم من النداءات 
املتك���ررة الت���ي اأطلقته���ا املرجعي���ة الديني���ة 
حول �ش���رورة نبذ العنف وااللتزام ب�شلمية 
ال�شعب���ي  احل���راك  وتنقي���ة  التظاه���رات، 
املطال���ب باالإ�ش���اح من االأعم���ال التي ت�شر 
مب�شالح النا�س وتفق���ده ت�شامن املواطنني 
وتعاطفه���م، اإال اأن ذل���ك مل يح���ل دون وقوع 
حوادث موؤ�شفة وموؤملة خال االأيام املا�شية 
�شفكت فيها دماء غالية بغري وجه حق، وكان 
اآخره���ا ما وق���ع يف مدينة النج���ف االأ�شرف 

م�شاء االأربعاء املا�شي".
ال���ذي  الوق���ت  "ويف  املرجعي���ة  اأ�شاف���ت 
تدين في���ه املرجعية الديني���ة كل االعتداءات 
والتج���اوزات الت���ي ح�شل���ت م���ن اأي جه���ة 
كانت، وتع���زي العوائل التي فق���دت اأحبتها 
ج���راء ذل���ك وتدع���و للجرح���ى وامل�شاب���ني 
بال�شف���اء العاجل فاإنه���ا توؤكد عل���ى ما �شبق 
اأن اأ�ش���ارت اإليه يف منا�شبة اأخرى من اأنه ال 
غنى عن الق���وى االأمنية الر�شمية يف تفادي 
واالإخ���ال  الفو�ش���ى  مه���اوي  يف  الوق���وع 
بالنظ���ام الع���ام، فهي التي يج���ب اأن تتحمل 
م�شوؤولية حفظ االأمن واال�شتقرار، وحماية 
�شاحات االحتجاج واملتظاهرين ال�شلميني، 
وك�شف املعتدين واملند�شني، واملحافظة على 
م�شال���ح املواطنني من اعت���داءات املخربني، 
وال مربر لتن�شله���ا عن القيام بواجباتها يف 
ه���ذا االإطار، م�شرية اإىل اأن���ه "كما ال م�شوغ 
ملنعها من ذل���ك اأو الت�شدي ملا هو من �شميم 
مهامه���ا، وعليه���ا اأن تت�ش���رف مبهني���ة تامة 
وتبتع���د ع���ن ا�شتخ���دام العن���ف يف التعامل 
م���ع االحتجاجات ال�شلمي���ة ومتنع التجاوز 
على امل�شاركني فيها، ويف الوقت نف�شه متنع 
االأ�ش���رار باملمتلكات العامة اأو اخلا�شة باأي 

ذريعة اأو عنوان".
واأو�شحت اأن "املرجعي���ة الدينية قد حّددت 

يف خطب���ة �شابق���ة روؤيته���ا لتج���اوز االأزمة 
ال�شيا�شية الراهنة، واأو�شحت اأن احلكومة 
اجلديدة التي حتل حمل احلكومة امل�شتقيلة 
يجب اأن تكون جدي���رة بثقة ال�شعب وقادرة 
على تهدئة االأو�شاع وا�شتعادة هيبة الدولة 
الإج���راء  ال�شروري���ة  باخلط���وات  والقي���ام 
انتخابات مبكرة يف اأج���واء مطمئنة بعيدة 
عن التاأث���ريات اجلانبي���ة للم���ال اأو ال�شاح 

غري القانوين اأو للتدخات اخلارجية".
اأك���دت عل���ى اأنه���ا "غ���ري معني���ة بالتدخل اأو 

اإب���داء الراأي يف اأي م���ن تفا�شيل اخلطوات 
التي تتخذ يف هذا امل�شار".

من جه���ة اخ���رى اأ�شيب متظاه���رون، اأم�س 
اجلمعة، خ���ال االحتجاج���ات يف العا�شمة 
بغ���داد، بع���د �شاعات م���ن خط���اب املرجعية 
الديني���ة العلي���ا الذي ا�شتنك���ر اأعمال العنف 
�ش���د املتظاهري���ن. واأث���ار بي���ان املرجعي���ة 
الدينية الذي األق���اه ممثلها يف كرباء اأحمد 
ال�ش���ايف، ، ارتياح���ًا ب���ني املتظاهري���ن بعد 
اأيام م���ن العنف الذي طالهم على يد جماميع 

تابعت���ه  م�ش���ور  مقط���ع  واأظه���ر  م�شلح���ة. 
االحتجاج  ترديد املتظاهرين هتافات ت�شيد 
مبوق���ف املرجعية الديني���ة يف النجف جتاه 

املتظاهرين وحركة االحتجاج.
يف االأثن���اء اأف���اد مرا�ش���ل  االحتج���اج  ب���اأن 
ق���وات مكافح���ة ال�شغ���ب اأطلق���ت واب���ًا من 
ذخ���رية اأ�شلحة ال�شيد الت���ي حتملها باجتاه 
املتظاهري���ن يف الوثب���ة، م���ا اأدى اإىل وقوع 
اإ�شاب���ات ب���ني �شفوفه���م. ووفق���ًا للنا�ش���ط 
امل���دين، با�ش���ل املحم���داوي، ف���اإّن "خطب���ة 

املرجع علي ال�شي�شت���اين اأم�س اأعطت دافعًا 
معنوي���ًا للمتظاهرين، الذي���ن توافدوا نحو 
�شاح���ات التظاهر"، موؤك���دًا اأن "املتظاهرين 
ح�شلوا على دعم جديد من اأعلى املوؤ�ش�شات 
الديني���ة يف النجف، وه���ذا مهم له���م"، اآمًا 
بالوقت نف�شه اأن "تكف امللي�شيات واالأحزاب 

يد القتل عنا".
"تظاهراتن���ا  اأن  عل���ى  املحم���داوي  و�ش���دد 
ال�شلمية �شت�شتمر، ولن نرتاجع عن مطالبنا 
امل�شروعة. على اأحزاب ال�شلطة وملي�شياتها 

اأن ت���درك ذلك، وت���درك دعم املرجعي���ة لنا". 
م���ن  املئ���ات  ع���رب  وا�ش���ط،  حمافظ���ة  ويف 
ال���ذي  اجلامعي���ني  والط���اب  املتظاهري���ن 
خرجوا مب�ش���ريات احتجاجية، عن رف�شهم 
تكلي���ف حمم���د ع���اوي برئا�ش���ة احلكومة، 
موؤكدي���ن اأن مطالب ال�شع���ب �شتنت�شر على 

اأجندات االأحزاب وملي�شياتها.
ويف الب�ش���رة  خ���رج املئ���ات يف م�ش���ريات 
احتجاجي���ة باجتاه �شاحة تظاه���ر البحرية 
و�شط املدينة، ونّددوا با�شتمرار االنتهاكات 

املتظاهري���ن،  تواج���ه  الت���ي  واالعت���داءات 
معرب���ني ع���ن تاأييده���م خلطب���ة املرجعي���ة، 
و�شرورة التزام االأجه���زة االأمنية الر�شمية 
اأي  ومن���ع  التظاه���رات،  وحماي���ة  به���ا، 
جه���ة تدع���ي اأنه���ا حتم���ي التظاه���رات م���ن 
باب���ل  حمافظ���ات  ويف  ال�شاح���ات.  دخ���ول 
خرج���ت  ومي�ش���ان،  والقاد�شي���ة  واملثن���ى 
تظاه���رات مماثلة، اأكد خاله���ا املتظاهرون 
�شرورة االلت���زام بفحوى خطب���ة املرجعية 
وتوجيهاته���ا. ويف �شي���اق مت�ش���ل �شه���دت  
�شاح���ة ال�شدرين يف النج���ف اأم�س  اجلمعة 
انط���اق  م�ش���رية كب���رية للمتظاهري���ن م���ن 
�شاح���ة ث���ورة الع�شري���ن يف مدين���ة النجف   
مرددي���ن �شع���ارات ت�شيد مبوق���ف املرجعية 
من التظاهرات وحركة االحتجاج امل�شتمرة 

منذ ت�شرين االأول من العام املا�شي.
واأظه���رت �ش���ور ح�شل���ت عليه���ا االحتجاج  
عليه���ا   جتم���ع املتظاهري���ن يف �شاحة ثورة 
الع�شرين، ليتوجهوا بعد ذلك مب�شرية نحو 
�شاحة ال�شدرين التي اأعادوا متركزهم فيها، 
برفقة قائد ال�شرط���ة العميد فائق الفتاوي. 
فيم���ا ، عرّب متظاه���رون يف �شاحة احلبوبي 
بالنا�شري���ة، ع���ن تاأييده���م لبي���ان املرجعية 
الديني���ة العليا بعد اأح���داث العنف االأخرية، 

فيما ا�شتنكروا بيانًا ع�شائريًا.
واأظهرت �شور ح�شل���ت عليها االحتجاج  “  
بع�س املتظاهرين يف �شاحة احلبوبي وهم 
يرفع���ون �ش���ورًا للمرجع عل���ي ال�شي�شتاين 
والفت���ات حتمل بع����س اجلمل الت���ي وردت 
يف بيان���ه، موؤكدي���ن رف�س املكل���ف بت�شكيل 

احلكومة حممد توفيق عاوي.
كما رفع���ت بع�س ع�شائر مدين���ة النا�شرية، 
ودعمه���ا  ت�شامنه���ا  فيه���ا  تعل���ن  الفت���اٍت 
خلط���اب وموق���ف املرجعي���ة الديني���ة العليا 
م���ن التظاه���رات ومطالبها امل�شروع���ة. كما 
اأعل���ن متظاه���رون ت�شامنهم م���ع املحتجني 
يف النج���ف، م�شتنكرين اأعم���ال العنف التي 
طال���ت ال�شبان هن���اك، موؤكدي���ن اأن “الدماء 

واحدة” يف �شاحات التظاهر.

التظاهرات".. بحماية  معنية  فقط  الر�سمية  "القوات 

  " ب�"ال�سجم ت����رد  الأم�����ن  وق�����وات  ل��ل�����س��ي�����س��ت��اين..  ي��ه��ت��ف��ون  ال��ت��ح��ري��ر  م��ت��ظ��اه��رو 
املرجعية تدين اأح��داث "ليلة الأربعاء" يف النجف: �ُس��فكت دماء غالية!
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ُقتل 543 �شخ�شًا على االأقل منذ بداية التظاهرات املناه�شة 
لل�شلط����ة يف الع����راق يف االأول م����ن ت�شري����ن االأول  املا�شي، 
ح�شبم����ا اأف����ادت مفو�شي����ة حق����وق االإن�ش����ان احلكومي����ة يف 
تقري����ر ن�شرت����ه اأم�س اجلمعة. ومل تعل����ن وزارة ال�شحة عن 
اأي ح�شيل����ة با�شتثن����اء الي����وم االأول من التظاه����رات، التي 
تطالب برحيل الطبق����ة ال�شيا�شة احلاكم����ة املتهمة بالف�شاد، 
والتي وجه����ت بالقنابل امل�شيلة للدم����وع والر�شا�س احلي 
واالغتي����االت. وبع����د اأك����ر م����ن اأربع����ة اأ�شه����ر عل����ى اندالع 
االحتجاج����ات، خرج����ت املفو�شي����ة العليا حلق����وق االإن�شان 
ع����ن �شمته����ا، بعدم����ا كان����ت اتهم����ت يف ال�شاب����ق موؤ�ش�شات 
حكومي����ة باالمتناع عن تزويدها باأع����داد القتلى وامل�شابني 
واملوقوف����ني. وبح�ش����ب املفو�شي����ة، اأح����د اأك����ر االأ�ش����وات 
احلكومي����ة انتقادًا لطريقة اإدارة ال�شلط����ة لاأزمة، قتل 543 
�شخ�ش����ًا من����ذ انط����اق التظاه����رات بينه����م 276 يف بغ����داد 
وحده����ا. كما اأو�شحت اأن بني القتلى 17 من عنا�شر االأمن. 

وتق����ول م�شادر طبي����ة لفران�س بر�س اإن ع����دد امل�شابني بلغ 
نح����و 30 األفًا منذ بداي����ة التظاهرات، بينه����م اآالف اأ�شيبوا 
بطلقات ناري����ة، علما اأن احلكومة تته����م م�شلحني جمهولني 
بالوق����وف وراء عمليات اإطاق الن����ار. ويوجه املتظاهرون 
من جهتهم اأ�شابع االتهام لقوات االأمن وامليلي�شيات املوالية 
الإي����ران املختلف����ة والعنا�ش����ر التابع����ة الأح����زاب �شيا�شي����ة. 
وكان����ت االأمم املتح����دة اتهم����ت جماعات م�شلح����ة بالوقوف 
خل����ف حمات االغتيال واخلط����ف والتهديد �شد النا�شطني، 
يف حماول����ة لقمع حتركات غ����ري م�شبوق����ة يف العراق الذي 
يحتل املرتبة 16 على الئحة اأكر دول العامل ف�شادًا. وذكرت 
املفو�شي����ة اأن عمليات االغتيال طال����ت 22 نا�شطًا، بينما فقد 
اأثر 72 اآخرين يعتق����د اأن بع�شهم ال يزالون حمتجزين لدى 
اجله����ات التي قام����ت باعتقالهم. ووفقا للتقري����ر ذاته، كانت 
هن����اك 2700 عملية توقيف بحق ن�شطاء، ال يزال 328 منهم 
قي����د االحتجاز. وموؤخرًا قتل ما ال يقل عن 8 من املتظاهرين 
املناه�شني للحكوم����ة واأ�شيب 52 اآخ����رون يف اال�شتباكات 

مع اأ�شحاب القباعات الزرق يف النجف االأربعاء املا�شي 
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بالتزامن مع تنديد املرجعية 
الدينية العليا، يف النجف  اأم�س  

اجلمعة 7 �سباط ، باأعمال العنف 
الأخرية التي �سهدتها املحافظة 

بعد هجمات نفذتها  جماعات 
م�سلحة ، �سقط على اأثرها 149 

متظاهراً بني قتيل وجريح، اأعلن 
حمافظ النجف لوؤي اليا�سري، 
ت�سكيل جلنة حتقيقية ب�ساأن 
الأحداث التي �سهدتها �ساحة 

املعت�سمني، و�سط املدينة.

ق���ال حماف���ظ النج���ف يف بيان اطلع���ت عليه 
االحتج���اج اإن���ه "يف الوق���ت ال���ذي �شعت به 
احلكوم���ة املحلي���ة للنج���ف وجمي���ع الق���وى 
ال�شيا�شي���ة واالجتماعية واالأمنية واخلدمية 
االأع���زاء  ومواطنيه���ا  النج���ف  اأم���ن  حلف���ظ 
خ�شو�شًا املعت�شم���ني واملرابطني يف �شاحة 
ح�ش���ل  م���ا  ماب�ش���ات  ولك�ش���ف  ال�شدري���ن 
ي���وم االأربعاء اخلام�س م���ن �شباط   احلايل، 
م���ن اأح���داث موؤ�شف���ة راح �شحيته���ا عدد من 
ال�شه���داء رحمهم الله تع���اىل، وكذلك عدد من 

اجلرحى دعاوؤنا لهم بال�شفاء العاجل".
اأك���د اأن���ه "مت ت�شكي���ل جلن���ة حتقيقي���ة علي���ا 
للوقوف على املاب�ش���ات واالأحداث املوؤ�شفة 
الت���ي ح�شل���ت يف �شاحة ال�شدري���ن وت�شليم 
الق�شائي���ة  اجله���ات  اإىل  النهائ���ي  التقري���ر 
ملحا�شبة املق�شرين واملوؤججني للفنت واأراقة 
الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون"، 
م�شيفًا: "نعلن كحكومة حملية التعاون التام 
والكام���ل مع اللجن���ة التحقيقية الت���ي �شكلها 

ال�شيد رئي�س جمل�س الوزراء واإطاعها على 
جمريات االأحداث".

ودع���ا اليا�ش���ري "جمي���ع االأحب���ة م���ن اأبناء 
الكامل���ة  بامل�شوؤولي���ة  التحل���ي  اإىل  النج���ف 
والف���نت  االإ�شاع���ات  وراء  االجن���رار  وع���دم 
مدينتن���ا  اأم���ن  عل���ى  واملحافظ���ة  املغر�ش���ة 
املقد�ش���ة واملواطن���ني الك���رام، وكذل���ك عل���ى 
االأحب���ة املعت�شمني واملتظاهرين يف �شاحات 
التظاهر ط���رد املند�شني واملخرب���ني وت�شليم 

م���ن يح���رف التظاهرات اإىل الق���وات االأمنية 
املرابطة ل�شاحات التظاهر".

تاب���ع اليا�ش���ري اأن "الق���وات االأمني���ة كافة، 
عليه���ا، اأن ت�ش���رب بي���د م���ن حدي���د ل���كل من 
ت�ش���ول ل���ه نف�شه االعت���داء عل���ى املتظاهرين 
التظاه���ر  �شاح���ات  وحماي���ة  واملعت�شم���ني 
وم�شك املند�شني واملخرب���ني ومثريي الفنت، 
العام���ة  املمت���اكات  عل���ى  الت���ام  واحلف���اظ 

واخلا�شة وفق القانون والنظام العام".

ح�سيلة حكومية 
جديدة 
ل�سهداء 

الحتجاجات

دع��ت املرجعي��ة الدينية العليا، القوات الأمنية "الر�س��مية" فقط اإىل تاأمني �س��احات التظاهر، ومنع التجاوز على امل�س��اركني يف 
الحتجاجات، م�س��رية اإىل اأن احلكومة اجلديدة التي حتل حمل احلكومة امل�س��تقيلة يجب اأن تكون جديرة بثقة ال�س��عب، فيما 

اأكدت اأنها غري معنية بالتدخل اأو باإبداء الراأي يف اأي من تفا�سيل اخلطوات التي تتخذ بهذا ال�سدد.

هل تتمكن حكومة النجف من ك�سف اجلناة يف جمزرة الأربعاء ؟ 



 عالء ح�سن 

الذاك���رة العراقي���ة ،تاأبى ن�شي���ان اأحداث الثامن م���ن �شباط عام 
1963 وم���ا تركت���ه م���ن تداعيات ،ج�ّشدت حقيق���ة  ال�شيطرة 
عل���ى ال�شلطة عرب �شفك الدم���اء لب�شط نفوذ احلزب احلاكم ، يف 
بل���د يقال عنه اإن���ه �شاحب اأول  م�شّلة، ت�ش���م  ن�شو�شًا قانونية 
و�شعه���ا جّدن���ا حمورابي ، لتنظي���م العاقة بني اأبن���اء املجتمع 
الواحد مع بيان واجباته���م جتاه ال�شلطة ، وحقوقهم من رجال 

الدولة وكبار الكهنة .
بع���د مرور اأكر من ن�شف قرن عل���ى الثامن من �شباط "عرو�س 
الث���ورات" بح�ش���ب و�شف منفذيه���ا وقتذاك ، ثمة م���ن ي�شتذكر 
ب�شاع���ة االأح���داث م���ع اإط���اق لعنة �شدي���دة اللهجة عل���ى جميع 
االأح���زاب ،كونه���ا �شبب خ���راب الباد والعب���اد. يف "�شباحية" 
عرو����س الثورات عر�س التلفزيون الر�شمي باالأ�شود واالأبي�س 
م�شاهد تنفيذ حكم االإعدام  رميا بالر�شا�س بالزعيم عبد الكرمي 
قا�ش���م  مع كبار م�شاعديه . عر�س امل�شاه���د على الهواء مبا�شرة  
بع���ث بر�شالة اإىل من �ش���ّدق اأكذوبة  وجود �ش���ورة الزعيم يف 
القمر ، لكن الكثري من العراقيني مل ي�شدق مقتل زعيمهم رمزهم  
فهو حي يرزق ، �شيعود يف يوم ما اإىل مقره بوزارة الدفاع يف 

باب املعظم .
 املرحوم���ة اأم عل���ي "فراك لفتة" كانت حتت���ج ب�شدة على حديث 
االأهل  واالأق���ارب بخ�شو�س مقتل الزعيم ، فكانت ترد بكل قوة 
" ياعمة الزعيم عدل"   ما دليلك يا عمة؟  فتجيب بلهجة الواثق 
  " املتاأك���د  " به���اي عيوين �شفته كب���ال ال�شحن يج���دي بالكاظم 
اأبن���اء املرحومة  كان���وا يحاولون اإقناع والدته���م  بالتخلي عن 
فكرة عقيمة ، فاأخربها اأحدهم اإذا كان هذا م�شري الزعيم فاملوت 

اأف�شل له.
 ع���رف الع���راق يف تاريخ���ه احلدي���ث  ف�شائل م�شلح���ة حلماية 
م�شال���ح حزبية اأو قومية اأو مذهبية ، اأو للدفاع عن اأمن النظام 
، املقاوم���ة ال�شعبية ،احلر�س القومي ث���م اجلي�س ال�شعبي .بعد 
ع���ام األف���ني وثاث���ة ، تنا�شلت الف�شائ���ل يف ظل نظ���ام �شيا�شي 

ك�شيح ،ق�شى على ما تبقى من مظاهر الدولة.
ا�شتمدت الف�شائ���ل امل�شلحة قوتها من رجال الدين ، والإ�شافهم  
تاري���خ يف دعم ال�شلطة �شد �شعبها ،ولع���ل  تاأييد مرجع �شيعي 
لقرار رقم 13 اأعطى ال�شوء االأخ�شر لعرو�س الثورات للتنكيل 
باخل�ش���وم بتهم���ة الكف���ر واالإحل���اد . الزحف املقد����س الجتياح 
�شاح���ات التظاهر، حف���ز الذاك���رة العراقية ال�شرتج���اع كوارث 
،حدث���ت قب���ل ن�شف قرن ب���اأدوات عنا�ش���ر فرق امل���وت املوؤمنة 

مبقولة " ثم اقتديت بثمانية �شباط " . 
املرحوم���ة اأم عل���ي  ،تخلت عن رمزها  عبد الك���رمي قا�شم، لكنها 
حتى اآخ���ر   يوم من حياتها ، كانت تتحدث عن رحلتها ال�شهرية 
يف �شح���راء ال�شم���اوة    ملواجه���ة ابنها البك���ر املعتقل يف نقرة 
ال�شلمان بتهمة الدفاع عن الزعيم، بعد �شنوات من اإطاق �شراح 
ابنها، ُفِجعت مبوته املبكر بنوبة قلبية ،  واجهت عبء اأحزانها 
بج�ش���د اأنهكته االإمرا�س املزمنة باأوهام اأن عليًا �شيخرب الزعيم 

بحكاية اأمه .
معظ���م العراقيني اليوم تيمموا برتاب �شاحات التظاهر، جعلوا 
حرك���ة االحتجاج تزيح من ادعى اإنه الرمز االأوحد يف العراق  ، 
اأجه�شوا خمطط فر����س حكومة هزيلة ، وحمايتها بفرق املوت 
. املواجه���ة اأ�شبح���ت وا�شحة ب���ني �شعب يري���د ا�شتعادة وطنه 
،وط���رف اآخر جعل العراق �شينية "حاوة دهني" يتقا�شمها مع 
�شركائه ، وترك للمنتف�ش���ني خيار حق اال�شتماع الأغنية �شعدي 
احلل���ي  "دنك يا حلو ال يلوح���ك القنا�س" اأثناء �شن االعتداءات 

على �شاحات التظاهر . 
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علقت وزارة الداخلية، على 
الأحداث التي �سهدتها �ساحة 

ال�سدرين يف النجف م�ساء 
الربعاء املا�سي، موؤكدة 

اأنها تتابع حتقيقاتها ملعرفة 
املت�سببني ومالحقتهم.

وذكر بيان للوزارة تلقت 
الحتجاج ن�سخة منه  “تابعت 
القوات الأمنية الأحداث التي 

جرت يف مدينتي النجف 
الأ�سرف وكربالء املقد�سة 

يومي الربعاء واخلمي�س 
املا�سيني، وقد ح�سلت اأحداث 
موؤ�سفة �سقط خاللها عدد من 

ال�سحايا”.

واأ�ش���اف البي���ان اأن “التحقيق���ات جاري���ة 
ملعرف���ة املت�شببني وماحقته���م، ونوؤكد هنا 
اأن القوات االمنية تقوم بواجباتها حلماية 
املتظاهرين ال�شلميني ومنع وقوع االعتداء 
عليهم م���ن اأية جهة كانت وكذل���ك املحافظة 

على �شلمية التظاهرات”.
البي���ان  بح�ش���ب  الداخلي���ة  وزارة  ودع���ت 
“االأخ���وة املتظاهري���ن اإىل �شب���ط النف�س 
والتقي���د مبناطق التظاه���ر واملحافظة على 
امل�شال���ح العام���ة واخلا�ش���ة، كم���ا وتدعو 
و�شائ���ل االإع���ام اإىل توخي الدق���ة يف نقل 
االأخبار من م�شادرها الر�شمية واحلقيقية، 
مب���ا ي�شاه���م يف معرف���ة احلقائ���ق من دون 

ت�شخيم اأو تهويل”.
من جهة اخرى اأظهر م�شهد م�شّور “خل�شًة” 
بكام���ريا اأح���د متظاهري حمافظ���ة كرباء، 
�شابطًا وه���و يهّم مبغ���ادرة �شاحة الرتبية 
مق���ر االعت�شام و�شط املدينة، اأثناء اإجرائه 

مكاملة مع ما بدا اأنه م�شوؤوله املُبا�شر.
واطلع���ت االحتج���اج  على امل�شه���د الذي مت 
ت�شويره بكامريا اأحد املتظاهرين، ويظهر 
م���ا قال �شه���ود عي���ان اأن���ه �شابط، مغ���ادرًا 
�شاح���ة الرتبية، باجت���اه املجمع احلكومي 

و�ش���ط املدينة حي���ث قي���ادة ال�شرطة وبقية 
الدوائر االأمنية.

امل�شاهد الُتقطت لل�شابط  اأمام مبنى مديرية 
تربي���ة املدينة، وظهر فيه���ا �شراخ ال�شابط 
يف مكامل���ة مع م�شوؤوله يق���ول فيها “�شّيدي 
يكتل���ون العامل كدامنا.. وماكو اأحد ال يحل 

وال يربط.. واأنت �شاحب �شاحنا..”.
وروى ن�شطاء يف كرباء جمريات الو�شع 
تظاه���رات  موق���ع  الرتبي���ة،  �شاح���ة  يف 
الت���ي  االقتح���ام  اأح���داث  بع���د  املحافظ���ة، 
�شهدته���ا ال�شاح���ة، موؤكدي���ن اأن “اأ�شخا�شًا 
مينعون اأي متظاهر من ت�شوير ما يجري، 
املُ�شيط���ر  الت�شوي���ر  عملي���ات  با�شتثن���اء 

عليها”.
وحت���دث ن�شط���اء م�شرتط���ني ع���دم ك�ش���ف 
اأ�شمائه���م، اإ�شاف���ة لن�شط���اء اآخرين ن�شروا 
�شهاداته���م يف جمموع���ات توا�ش���ل مغلقة، 
“الو�ش���ع يف  )6 �شب���اط 2020(: ع���ن اأن 
كرب���اء االآن، وحتديدًا يف �شاح���ة الرتبية 
بي���د اإحدى اجلماعات، اأم���ا القوات االأمنية 
فهي موج���ودة ب���كل اأ�شنافها لكنه���ا مقيدة 
وال ت�شتطي���ع التعام���ل”، فيم���ا ك�شفوا عن 
عمليات تفتي����س خليم االعت�شام تقوم بيها 

جماعات من خارج القوات االأمنية.
ووفق���ًا لل�شه���ادات الت���ي  قاله���ا النا�شطون  
ف���اإن “اأي �شخ�س يحاول احلديث يتعر�س 
اأن  كم���ا  عنيف���ة،  بع�شه���ا  اج���راءات  اإىل 
من���ع ا�شتخ���دام الهواتف النقال���ة وتفتي�س 
االأجهزة بحثًا عن م�شاهد فيديوية اأو �شور 

اأ�شبح اأمرًا معتادًا”.
وب�ش���اأن ال�شحاي���ا، اأك���دت امل�ش���ادر ع���دم 
�شق���وط قتل���ى يف �شف���وف املتظاهرين اأو 
حرق خيم حت���ى االآن، لكن �شبان���ًا اأ�شيبوا 
بج���روح دون اإمكاني���ة تق���دمي اح�شائيات 
اإىل  الو�ش���ول  ب�شب���ب �شعوب���ة  وا�شح���ة 

امل�شت�شفى”.
وكان���ت وزارة الداخلي���ة ق���د اأ�ش���درت يف 
وق���ت متاأخر من ليل اأم����س االأول اخلمي�س 
بيانًا قالت فيه اإن الوزارة “تابعت االأحداث 
الت���ي ج���رت يف مدينت���ي النج���ف االأ�شرف 
وكرب���اء املقد�شة ي���وم اأم����س واليوم وقد 
ح�شلت اأح���داث موؤ�شفة �شق���ط خالها عدد 

من ال�شحايا”.
وقال���ت الوزارة يف بيانه���ا اإن “التحقيقات 
جارية ملعرفة املت�شببني وماحقتهم، ونوؤكد 
هن���ا اأن الق���وات االأمني���ة تق���وم بواجباتها 

حلماي���ة املتظاهرين ال�شلميني ومنع وقوع 
االعت���داء عليهم م���ن اأية جه���ة كانت وكذلك 
 … التظاه���رات  �شلمي���ة  عل���ى  املحافظ���ة 
وتدعو وزارة الداخلية االأخوة املتظاهرين 
اإىل �شبط النف�س والتقيد مبناطق التظاهر 
واملحافظة على امل�شال���ح العامة واخلا�شة 
كما وتدعو و�شائل االإعام اإىل توخي الدقة 
يف نق���ل االأخب���ار م���ن م�شادره���ا الر�شمية 
واحلقيقية مبا ي�شاه���م يف معرفة احلقائق 

من دون ت�شخيم اأو تهويل”.
واأ�شدرت قيادة عملي���ات الفرات االأو�شط، 
اخلمي����س، تو�شيح���ًا ب�ش���اأن م���ا جرى يف 
�شاحة التظاه���ر مبدينة كرباء م�شاء اأم�س 

االأول.
وقال مدير اإعام عملي���ات الفرات االأو�شط 
العمي���د فاه���م ك���رمي يف ت�شري���ح �شحف���ي 
تابع���ه “االحتج���اج”، )6 �شب���اط 2020(، 
اإن “احلدي���ث ع���ن اقتحام �شاح���ة التظاهر 
يف فلك���ة الرتبية مبحافظ���ة كرباء من قبل 

جماميع م�شلحة عار عن ال�شحة”.
واأ�ش���اف اأن “الذي ح�ش���ل م�شاء اخلمي�س  
ب���ني  م�شاج���رة  ه���و  التظاه���ر  �شاح���ة  يف 
متظاهرين اثنني، وتدخلت القوات االأمنية 

ها على الفور”. لف�شِّ
وتابع اأن “الق���وات االأمنية املتمثلة بقيادة 
عملي���ات الفرات االأو�ش���ط و�شرطة كرباء، 
توف���ر احلماي���ة الازم���ة ل�شاح���ة التظاه���ر 
ومداخله���ا، ولن ت�شمح الأي جهة اأن حتاول 

امل�شا�س باملتظاهرين ال�شلميني”.
واقتحم جمهول���ون، اأم�س االأول اخلمي�س، 
�شاحة اعت�ش���ام )الرتبية( و�ش���ط  كرباء، 

فيما قاموا باالعتداء على املتظاهرين.
“جمهول���ني  اإن  عي���ان    �شه���ود  وق���ال 
يتجم���ع  الت���ي  الرتبي���ة  �شاح���ة  اقتحم���وا 
فيه���ا متظاه���رو كرب���اء، وقام���وا ب�ش���رب 
لتفريقه���م  عليه���م  واالعت���داء  املتظاهري���ن 
وف�س اعت�شامهم، ف�شا عن حتطيم من�شة 

االعت�شام”.
م���ن  طلب���وا  “املتظاهري���ن  اأن  وتاب���ع، 
ال�شاح���ة  اإىل  الدخ���ول  ع���دم  املجهول���ني 
واالإن�شح���اب منه���ا ملنع وق���وع ا�شتباك مع 

املتظاهرين لكن دون جدوى”.
اقتح���ام  م�ش���ور،  مرئ���ي  مقط���ع  واظه���ر 
جمموعة �شاحة االعت�شام يف كرباء، فيما 
قال اأحد املعقل���ني اإن “القبعات الزرق” هم 

من اقتحموا ال�شاحة.
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ثم اقتديت ب� "8" �سباط 
ب���ال���م���ك�������س���وف

عد�سة: حممود روؤوف

�سابط ينفجر غ�سبًا يف ات�سال مع م�سوؤوله: " �سّيدي يكتلون 
بالعامل كدامنا.." 

بيان “متاأخر” من وزارة الداخلية عن اأحداث النجف: نحاول معرفة املت�سببني!
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اعترب احلزب ال�سيوعي 
العراقي،  اأن ما جرى من اأحداث 

يف �ساحة ال�سدرين بالنجف 
باأنه ياأتي �سمن هجمة منظمة 
ومتتابعة، تهدف اإىل النيل من 

لإنهائها.  وال�سعي  “النتفا�سة”، 
وفيما حّمل احلكومة الحتادية 

واحلكومات املحلية م�سوؤولية 
ما جرى ويجري، اتهمها اأي�سًا 

بالتن�سل عن واجباتها يف 
حماية “املنتف�سني” ال�سلميني.

للح���زب  ال�شيا�ش���ي  للمكت���ب  بي���ان  وذك���ر 
تلق���ت  اخلمي����س  االأول  اأم����س  ال�شيوع���ي، 
دمن���ا م���ع اأبناء  االحتج���اج ن�شخ���ة من���ه  "�شُ
�شعبنا يوم اأم�س، ونحن نتابع ما كان يجري 
يف �شاح���ة االعت�ش���ام مبدين���ة النج���ف، م���ن 
اعت���داء غادر وح�ش���ي  بالر�شا�س احلي على 
املتظاهري���ن ال�شلمي���ني م���ن قب���ل جمموعات 
م�شلحة منفلتة، وما اأدى اإىل �شقوط الع�شرات 

بني �شهيد وجريح".
واأ�ش���اف البي���ان اأن “م���ا وق���ع مل يك���ن حدثًا 
متتابع���ة  هجم���ة  �شم���ن  ج���اء  ب���ل  منع���زاًل، 
االنتفا�ش���ة  م���ن  الني���ل  غايته���ا  احللق���ات، 
تعر�ش���ت  حي���ث   اإنهائه���ا،  اىل  وال�شع���ي 
�شاحات االحتج���اج واالعت�شام واملنتف�شون 
ال�شلميون، يف الفرتة االأخرية، اإىل اعتداءات 
دامي���ة، واإىل قم���ع وجرائم قت���ل عمد وحرق 
للخيام وجت���اوز فظ واعت���داء على م�شريات 
االجرامي���ة  االأفع���ال  تل���ك  كل  واأن  الطلب���ة، 
الت���ي قامت بها اجلماع���ات املذكورة اأّيا كانت 
م�شمياته���ا، و�شفك دم���اء ال�شباب االبرياء يف 
�شاحات االعت�شام ت�شتح���ق االإدانة ال�شديدة 

وال ميك���ن تربيرها اأو الدف���اع عنها باأي حال 
من االأحوال”.

وتاب���ع البي���ان “ورافق هذا كل���ه اإطاق �شيل 
م���ن االتهام���ات الباطل���ة، الت���ي ال �شل���ة له���ا 
ال�شلمي���ني  املنتف�ش���ني  وبحقيق���ة  بالواق���ع 
ومطالبهم العادلة، التي حظيت باأو�شع تاأييد 
�شعبي لكونها تعربع���ن تطلع جماهري �شعبنا 
اىل اخلا����س م���ن طغم���ة الف�ش���اد وروؤو�شها 
املتنفذي���ن احلاكم���ني، امل�شوؤول���ني عما و�شل 
الي���ه بلدنا من ترٍدّ وتده���ور وفو�شى وغياب 

مريع للدولة وموؤ�ش�شاتها”.
م���ا  “م�شوؤولي���ة  اأن  اإىل  البي���ان  واأ�ش���ار 
ح�ش���ل تتحمله���ا اأ�شا�ش���ًا احلكوم���ة املركزية 
االأمني���ة،  واأجهزته���ا  املحلي���ة  واحلكوم���ات 
الت���ي تن�شلت وتتن�شل عل���ى طول اخلط عن 
تنفي���ذ واجبها يف توفري احلماية للمنتف�شني 
ال�شلمي���ني، ويف �شيانة حقهم الد�شتوري يف 
التظاه���ر واالحتج���اج واالعت�ش���ام، ولي����س 
غريب���ًا اأن توّج���ه اإليها الي���وم اأ�شابع االتهام 
وحماول���ة  االنتفا�ش���ة  قم���ع  يف  بالتواط���وؤ 

اإغراقها بالدماء”.

باط���ل  الأم���ر  “اأن���ه  قائ���ًا  البي���ان  واأردف 
والقانوين ومرفو�س كلي���ًا اأن تاأخذ جماميع 
م�شلح���ة اأو غري م�شلحة على عاتقها ما ي�شمى 
بتطه���ري ال�شاحات من املخرب���ني واملند�شني، 
ف���اذا كان ملث���ل هوؤالء وج���ود فعلي، ف���ان اأمر 
ماحقتهم وتنظيف �شاحات االحتجاج منهم، 
ه���و واج���ب ح�ش���ري للدول���ة وموؤ�ش�شاته���ا 
واأجهزتها املخت�شة، وفقًا للد�شتور والقانون، 
متاما كم���ا هو احل���ال بالن�شب���ة اىل ال�شاح، 
ال���ذي ُبحت اال�شوات وه���ي تطالب بح�شره 

بيد الدولة”.
وختم بيان احل���زب ال�شيوعي بالق���ول “اإننا 
اإذ نطال���ب هن���ا مباحق���ة وم�شاءل���ة مرتكبي 
اجلرائم �ش���د املنتف�شني ال�شلميني يوم اأم�س 
يف النج���ف وغريها، وتقدميه���م اىل الق�شاء 
لينالوا العق���اب الذي ي�شتحقون، نكرر دعمنا 
الثابت لانتفا�شة ولطابعها ال�شلمي، ون�شدد 
عل���ى اأن ال�شبي���ل اىل حق���ن الدم���اء وحتقيق 
االأم���ن واال�شتق���رار، ه���و �شبي���ل اال�شتجابة 
ال�شريع���ة م���ن دون مماطل���ة وت�شوي���ف اىل 

مطالب املنتف�شني واإىل اإرادة  ال�شعب”.

احلكومة تن�سلت عن حماية املنتف�سني

احلزب ال�سيوعي: "اقتحام" النجف.. اعتداء وح�سي وهذه اجلهة تتحمل امل�سوؤولية
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عد�سة: حممود روؤوف

�سعدون حم�سن �سمد

لقد وهبوكم ثورة �شيتحدث عنها التاريخ 
بفخر، و�َشُتكَتب عنها املُطوالت.

هوؤالء الفتية والفتيات الذين ت�شفونهم 
لقتله����م  وت�شطف����ون  ال�شف����ات  باأب�ش����ع 
والت�شنيع عليهم، وهبوكم جمدًا تتح�شر 

عليه االأمم ؟ 
لن يك����ون للث����ورة الفرن�شي����ة اأن ت�شرق 
كل املج����د بع����د االآن، الأن ث����ورة ت�شري����ن 
واخلل����ود  املج����د  مبفاهي����م  انعطف����ت 

واالأهمية..
انته����ى  لق����د  تفعل����وا،  ول����ن  �شدق����وين 
ف�ش����ل الث����ورات يف التاري����خ؛ الأن فتية 
ف�ش����ًا  يفتح����وا  اأن  يو�شك����ون  الع����راق 
جديدًا للح����راك اجلماهريي الهادر وهم 
مو�شكون عل����ى اإعطائه ا�شم����ًا يليق بهم 

وحدهم..
ي�شتقبل����ون  ب�شب����اب  �شمعته����م  ه����ل 
الر�شا�س ب�شدورهم ويت�شاقطون وهم 

يهتفون )نريد وطن(؟
ه����ل �شمعت����م ب�شب����اب كان����ت ق����د �شرقت 
بلدهم اأكر الع�شابات، امل�شلحة، ف�شادًا 
ووح�شية فنازلوها يف �شاحات التحدي 
ولي�س معه����م اإال حناجرهم، ورغم دناءة 
الر�شا�����س ال����ذي انهال عليه����ا لي�شكتها، 
اآخ����ذ  )ن����ازل  تن����ادي؛  ت  ا�شتم����َرّ لكنه����ا 

حقي(..
ه����ل راأيت����م؟ ب����ل ه����ل �شمعت����م، بفتي����ات 
يخطف����ن البطول����ة م����ن تاري����خ الرجال، 
املوغ����ل  التاري����خ  ه����ذا  ي�شفع����ن  ب����ل  ال 
 ، بذكوريت����ه، ليذّكرن����ه ب����اأن احلي����اة ُهَنّ

وهّن مبداأها ومنتهاها؟
اأن����ا �شعي����د به����م وبه����ّن، ومتفائ����ل الأنهم 

والأنهّن معي وحويل واأمامي.
انحني اإج����ااًل الأقبل اأياديه����ّن واأياديهم 
الدخاني����ات  ك����رة  ب�شب����ب  املّت�شخ����ة 
املج����د  واأق����ول؛  احل����ي  والر�شا�����س 

واحلياة الكرمية لكم وحدكم.

قبلة على اأياديهّن المّت�سخة

 ذي قار / ح�سني العامل 

اأثار اإق���دام اأ�شحاب القبعات الزرق وجماميع 
م�شلحة من اأتباع التيار ال�شدري على مهاجمة 
املتظاهري���ن يف �شاحة ال�شدري���ن يف النجف 
االأ�ش���رف ي���وم االربع���اء ) 5 �شب���اط 2020 ( 
موج���ة م���ن اال�شتي���اء واال�شتن���كار ال�شعب���ي 
متثلت بانط���اق تظاه���رات ت�شامنية وا�شعة 
م���ع �شحاي���ا الهج���وم ال���ذي راح �شحيت���ه8 
�شه���داء ونح���و 100 جري���ح م���ن املتظاهرين 
الع���ّزل ، فق���د ب���ادرت �شاح���ات التظاه���ر يف 
جميع املحافظ���ات املنتف�شة بتنظيم م�شريات 
جماهريية �شخمة للتندي���د بالهجوم الدموي 
وهي تهت���ف بال�شع���ارات واالأهازي���ج املعربة 
ع���ن رف�شه���ا ل���كل اأ�شالي���ب الق�ش���ر وتكمي���م 
االفواه التي تنتهجها اأحزاب ال�شلطة الإ�شكات 
االأ�شوات احلرة املطالبة باحلقوق امل�شروعة 

لل�شعب العراقي.  
وردد متظاهرو �شاح���ة التحرير يف العا�شمة 
بغ���داد ي���وم اخلمي����س ) 6 �شب���اط 2020 ( ، 

الكثري من االأهازيج وال�شعارات من بينها : 
) باط���ل ، قتل ال�شباب ، باط���ل ، كل االأحزاب ، 
باط���ل ، من نزل علمي ، باط���ل ،  اإلب�چ�ه اأمي ، 
باطل ، الباع الق�شية ، باطل ، الراف�س مطلبي 
، باطل ،  الراف�س حقي  ، باطل ، قتل ال�شباب، 
باط���ل ، كل االأح���زاب ، باطل ( ، وذلك بعد يوم 
واح���د من هج���وم اأتب���اع ال�شدر عل���ى �شاحة 
ال�شدرين يف النج���ف االأ�شرف وعقب خم�شة 
اأيام م���ن هجوم القبع���ات الزرق عل���ى املطعم 
الرتك���ي و�شاحة التحري���ر يف يوم ال�شبت ) 1 
�شب���اط 2020 ( وال���ذي تزامن مع االإعان عن 
تكليف وزير االت�شاالت االأ�شبق حممد توفيق 

عاوي ر�شميًا بت�شكيل احلكومة.
كما عرب متظاهرو �شاحة التحرير عن تاأثرهم 
ال�شدي���د ملا و�شل���ت اليه االأو�ش���اع ال�شيا�شية 

واالأمني���ة يف النجف وعموم الع���راق من ترٍد 
حي���ث هزج اأح���د ال�شعراء و�ش���ط املتظاهرين 

املحت�شدين حتت ن�شب احلرية :
ذبحوا ولدنه بالنجف ، مع االأ�شف

باك ال�شلف راعي ال�شلف ، مع االأ�شف
وك�فت الدنيه من الب�چ�ي ، مع االأ�شف 

والريمي بيكم ما وك�ف ، مع االأ�شف
اميوت ال�شريف ابهل بلد ، مع االأ�شف

بيد اللي ما ميلك �شرف، مع االأ�شف
الق�شة ه�شه تو�شحت ، مع االأ�شف

وال�چ��ان م�شموم انك�شف ، مع االأ�شف

ن�شفت ك��ش�س من اخلجل ، مع االأ�شف 
وبال�شارع الدم ما ن�شف ، مع االأ�شف

ها يا علي ذبحوا هلي ، مع االأ�شف
ودمنه جره وعدنه اعتاب ، مع االأ�شف

اإحل�ك�ن���ه ه���ا يا اب���و احل�ش���ن ، ذبح���ت ولدنه 
االأح���زاب فيم���ا طافت م�ش���ريات �شامتة حول 
�شاحة التحرير ليلة ال�شاد�س من �شباط 2020  
وه���ي حتم���ل ال�شم���وع ح���دادًا عل���ى �شحايا 

جمزرة النجف.
فيم���ا هتفت ح�ش���ود املتظاهري���ن يف الب�شرة 
ي���وم اخلمي����س ) 6 �شب���اط 2020 ( ، )يا علي 

اإك�ع���د للنجف ، ذبح���وا كل ال�شب���اب ، ن�شتكي 
عظم  امل�شاب ، من الب�شرة هالعتاب ، حرك�وا 
عليه���م خيمهم ، يا علي اإك�ع���د للنجف ، ذبحوا 
كل ال�شباب ( يف دع���وة الإغاثة ون�شرة مدينة 
النج���ف ومتظاهريه���ا يف �شاح���ة ال�شدرين ،  
كم���ا هتف���وا ) خيمة عل���ي حركوه���ا ، يا �شعب 

كوموا احموها( .
وح���ال �شماع اأهايل النا�شري���ة بخرب الهجوم 
على املتظاهرين يف �شاحة ال�شدرين بالنجف 
اال�شرف حتى هب���وا اىل �شاحة احلبوبي ليلة 
يوم االربعاء ) 5 �شباط 2020 ( للتظاهر وهم 

يرددون ) يالنجف فوتي بزودچ ، ذي قار كلها 
جن���ودچ ( و )ح�شم الطايح من ذي قار يهد من 
ك����ربه عليه���م( ، اأي اأن �شه���داء تظاه���رات ذي 
ق���ار املدفون���ني بالنجف ل���و �شمع���وا ا�شتغاثة  
املتظاهري���ن يف النجف لنه�ش���وا من قبورهم 

وهبوا لن�شرة النجفيني ورد اأعدائهم. 
كما هتف طلبة جامعة ذي قار خال تظاهراتهم 
يف �شاحة احلبوبي ي���وم اخلمي�س ) 6 �شباط 
2020 ( لن�شرة متظاه���ري النجف واالإ�شادة 
مبواقفه���م والت�شام���ن معه���م ) هذول���ه اأه���ل 
النج���ف م���ا ت�ك�درله���ا ، زمل �شجعان م���ا ت�ك�در 
تذله���ا ، ذول���ه الطاح���وا ا�شب���اع ، زمل وعل���ي 
�شارله���م ا�شراع ، زمل �شجعان ما ت�ك�در تذلها( 

.
يف ح���ني هتفت ن�ش���اء النا�شري���ة يف تظاهرة 
يوم اخلمي����س ) 6 �شباط 2020 ( ت�شامنا مع 
متظاهري النجف وتابينًا ل�شحاياها ) ي�شبان 
اإوياك���م للوحه ( اأي معكم حتى املوت ، وكذلك 
هتف���ن و ) ولدنه ا�شباع والبريغ يرفعونه ( و 
) م���ن ذوله ا�شمع وتعل���م ( و ) يا ابن �شبار ال 
تدف���ن عراري�س طلعوا م���ن الدنيه مفالي�س ( ، 
وابن �شبار هو �شخ�س مهنته دفن املوتى يف 

مقربة النجف.  
�شم���ايل  ال�شط���رة  ق�ش���اء  وه���زج متظاه���رو 
النا�شري���ة يوم اخلمي����س ) 6 �شباط 2020 ( 

م�شتخدمني رداتهم املميزة يف التظاهرات :
بردًا �شامًا يا النجف ما بي�چ ب�س العافية 
 دم العله تراب�چ نزف �شحه النا�س الغافية
بردًا �شامًا يا النجف ما بي�چ ب�س العافية 

ح�شمتي عد عيناچ ، ذي قار كلها وياچ 
نتحزم ابريغ علي ونطرد ال�چ�انت حافيه

وفيلح املا م�شتقر حمد عرف تاليته 
كلما يطريله �ش�ك�ر ين�ك�ل حيايه البيته
والعنده مية راي ال ما يطول اإهواي 

واملا نفع هذا ال�شعب طاح وخ�شر �شعبيته

هتافات واأهازيج �ساحات التظاهر للت�سامن مع  املتظاهرين 
يف النجف الأ�سرف

 متابعة الحتجاج 

واأمهل���ت �شاح���ة الحبوب���ي ف���ي بي���ان 
األق���اه المتظاه���رون من داخ���ل اإحدى 

الخي���م، ف���ي مقط���ع م�ش���ور، اطلع���ت 
 ، الجمع���ة  اأم����س  االحتج���اج   علي���ه 
اأ�شبوع���ًا واحدًا لتحدي���د موعد اإجراء 
ا�شتفت���اء يتم من خال���ه اختيار رئي�س 

وزراء م���ن بين ع���دة اأ�شم���اء تر�شحها 
ال�شاح���ات، وي�ش���ارك ف���ي اال�شتفت���اء 
جمي���ع المحافظ���ات العراقية من بينها 
اإقلي���م كرد�شت���ان والمحافظات التي لم 

ت�شه���د تظاه���رات، فيما ه���ددت بتنفيذ 
تم  الذي  بغ���داد"،  الى  الزحف  "مهل���ة 
االإعان عنه في وقت �شابق قبل اأن يتم 

تاأجيله.
ذي  محافظ���ة  ف���ي  المعت�شم���ون  كان 
ق���ار قد هّددوا، وعلى ل�ش���ان المتظاهر 
ال�شهي���ر ف���ي النا�شرية الدكت���ور عاء 
الركاب���ي ب�"زح���ف مليون���ي" م���ن كل 
المحافظات باتج���اه بغداد، وذلك على 
خلفي���ة ف����س االعت�شام عل���ى الطريق 
الدول���ي ورفع الخيم، م���ن قبل القوات 
االأمني���ة، فيما تم تاأجي���ل هذه الخطوة 
فيم���ا بع���د بالتزامن مع اإعط���اء رئي�س 

الجمهوري���ة اأواخ���ر كان���ون الثان���ي/
يناي���ر الما�ش���ي، مهل���ة انته���ت ف���ي 1 
�شباط/فبراي���ر الج���اري، اإل���ى القوى 
ال�شيا�شي���ة باالتفاق على مر�شح ب�شكل 
نهائ���ي، اأو يقوم ه���و باختيار المر�شح 
وتكليف���ه، االأم���ر الذي انته���ى بتكليف 
محمد توفيق عاوي برئا�شة الحكومة 
االنتقالي���ة. وذك���ر البيان اأن���ه "بالنظر 
للمطاول���ة والت�شويف لمطالب ال�شعب 
مطل���ب  جزئي���ة  وخ�شو�ش���ًا  الحق���ة، 
رئي�س ال���وزراء، والذي اأكدت �شاحات 
التظاهر والمرجعية الر�شيدة بوجوب 
اختيار �شخ�شية غير جدلية، ورغم ذلك 

ت���م اختيار �شخ�شي���ة جدلية، ورف�شت 
من قبل جميع �شاح���ات التظاهر، لذلك 
�شناأخذ على عاتقنا م�شوؤولية االختيار 

الجتياز الجدلية".
اأ�ش���اف: "لذا �شتك���ون عملية االختيار 
ع���ام  �شعب���ي  ا�شتفت���اء  طري���ق  ع���ن 
بمراقب���ة واإ�ش���راف �شاح���ات التظاهر 
والق�شاء والمفو�شية واالأمم المتحدة 
بالت�شوي���ت عل���ى ال�شخ�شي���ات الت���ي 
الإ�شغ���ال  التظاه���ر  �شاح���ات  تقدمه���ا 
المن�ش���ب"، م�شي���رًا اإل���ى اأن���ه "يح���دد 
موع���د اإجراء اال�شتفت���اء خال اأ�شبوع 
مراك���ز  تك���ون  اأن  عل���ى  االآن،  م���ن 

المحافظ���ات  مراك���ز  ف���ي  اال�شتفت���اء 
ولمدة يومين منعًا لت�شويفه، وت�شهيل 
اإجرائه كامًا من جميع المحافظات مع 
االإقليم عل���ى اأن تطرح اآلي���ة اال�شتفتاء 

بوقت الحق".
ولوح معت�شم���و ذي قار، في حال عدم 
االأخ���ذ ه���ذا المطلب بجدي���ة خال قبل 
انتهاء المهلة، فاأنه "�شتكون مليونيتنا 
الت���ي اأعلن���ا عنه���ا �شابق���ًا عل���ى اأعتاب 
الخ�ش���راء وفاء لدم���اء �شهدائنا ومنعا 

للت�شويف والمماطلة".
وياأتي هذا الموقف من �شاحة االعت�شام 
في ذي قار، بعد جدل اأثير حول موقف 
المتظاهر ال�شهي���ر في ذي قار الدكتور 
ر�شال���ة  وج���ه  ال���ذي  الركاب���ي،  ع���اء 
للمتظاهري���ن الراف�شين لتكليف محمد 
ع���اوي، باختيار حل م���ن االثنين، اأما 
القبول ب���ه وتحميل���ه م�شوؤولية تنفيذ 
االإ�شاحات الكاملة وانتظار ف�شله، اأو 
رف�ش���ه وتقديم مر�شح من قبل �شاحات 
االأح���زاب  لت�شوي���ف  منع���ًا  التظاه���ر، 
الت���ي عل���ى ا�شتع���داد باإبق���اء الو�ش���ع 
عل���ى م���ا ه���و علي���ه والمن���اورة بجلب 
اأ�شم���اء ورف�شه���ا اإل���ى �شني���ن طويل���ة 
دون اكتراث، بح�ش���ب تعبير الركابي. 
بع���زل  النا�شري���ة  ت�شعي���د  ويتزام���ن 
محم���د ع���اوي، واختي���ار مر�شح اآخر 
عن طريق اال�شتفتاء ال�شعبي، بتلويح 
ع���اوي خال كلمة متلف���زة األقاها اأول 
اأم�س ، باالن�شحاب عن تكليفه وت�شكيل 
حكوم���ة، فيما اإذا ا�شتمرت االعتداءات 
على المتظاهرين ال�شلميين في �شاحات 
االحتج���اج، وذلك عل���ى خلفية ما حدث 
م���ن م�شادمات واعتداءات في �شاحات 
االعت�ش���ام ببغداد  والنج���ف وكرباء 
وبابل من قبل مجاميع القبعات الزرق 

التابعة للتيار ال�شدري.

النا�سرية تطالب با�ستفتاء لختيار بديل عالوي وتهّدد: �سنقف على اأعتاب الخ�سراء
اأع��ادت محافظ��ة ذي ق��ار عا�س��مة الح��راك الحتجاج��ي، تفعي��ل مهلة 
"الزحف �س��وب بغ��داد"، بعد اأن تم تاأجيلها في وقت �س��ابق، اإل اأن هذه 
المّرة �س��يتم ا�س��تثمارها في "فر���س رئي�س وزراء" على القوى ال�سيا�س��ية 
والبرلم��ان، من قبل ال�س��عب، في تطور غير م�س��بوق، وذل��ك بالتزامن مع 

تلويح رئي�س الوزراء المكلف محمد عالوي ب�"الن�سحاب من المهمة".

ا����س���ت���ن���ك���ار ه���ج���م���ات ال���ق���ب���ع���ات ال�����زرق



العدد)96( ال�شنة االوىل - ال�شبت )8( �شباط  2020

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

حك���اي��ة �سهي��د

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة الحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ما�س القي�سي 

عبادي ح�شن زوير االأ�شدي. من مواليد 
1٩٩5، ي�شكن يف منطقة اجلباي�س من 
مدين����ة النا�شرية يف حمافظة ذي قار، 
مل يكم����ل درا�شت����ه، عاط����ل ع����ن العم����ل 
ويع����ود الأ�ش����رة فقرية احل����ال، متزوج 
ولدي����ه طف����ان، التحق بهيئ����ة احل�شد 
ال�شعب����ي ليدافع عن اأخوت����ه واأخواته 
املو�ش����ل،  يف  االأ�ش����ود  داع�����س  م����ن 
وقاتل ملّدة اأرب����ع �شنوات �شد التنظيم 
االنته����اء  "داع�����س" وبع����د  االإرهاب����ي 
م����ن معركته �ش����د اخلفافي�����س ال�شود، 
انتق����ل اىل معركة اأخ����رى وهي معركة 
االإ�ش����اح �ش����د الف�شاد والت����ي تواجه 
ع����دو اأ�ش����ّد بط�ش����ًا وجرمًا م����ن املعركة 

االأوىل التي خرج منها منت�شرًا.
قربان����ًا  نف�شه����ا  قدم����ت  متفاني����ة  روح 
للوط����ن مرتني فع����اد م����ن االأوىل �شاملًا 
دم����اءه  ووه����ب  باالنت�ش����ار،  مزه����وًا 
للثانية بغي����ة نيل ال�شهادة، رغم ق�شوة 
احلي����اة التي مل تثنه ع����ن الت�شحيات، 
ويق����ول بال اأح����د املعت�شمني االأبطال 
النا�شري����ة  يف  احلبوب����ي  �شاح����ة  يف 
االأبّي����ة: )عبادي م����ن عائلة فقرية جدًا، 
عاط����ل ع����ن العم����ل، لكن����ه يعم����ل عامل 
بن����اء باأجر يومي ب����ني احلني واحلني، 
مت����زوج وله ولد وبن����ت، فا يقدر على 
اإعالة عائلته، ويعينه ماديًا والده الذي 
ال ميلك �شوى حم����ّاً �شغريا يقيهم من 

اجل����وع".  متث����ل معرك����ة عب����ادي ابن 
النا�شرية �ش����د اإرهابيي داع�س ق�شية 
وطن �ش����ارع قوى اجله����ل والتع�شب 
والوح�شي����ة الب�شري����ة، وبه����ذا يعق����ب 

بال قائ����ًا:" �شّمى عبادي ولده 'ح�شد' 
عندما كان يقات����ل املجرمني الدواع�س 
يف �شحراء املو�ش����ل، ومبجرد اإعان 
االنت�ش����ار عل����ى داع�����س ت����رك احل�شد 

بع����د ف�شخ عقده وعاد ملنزل����ه، لي�شارك 
يف املظاه����رات واالعت�شامات". ما اإن 
غادر �شاح����ات القتال امل�شرف منت�شرًا 
حتى ع����اد ليقاتل من جدي����د ولكن �شد 

عدو داخلي هذه املّرة!
اأخ����ذ عب����ادي عل����ى عاتقه حماي����ة خيم 
املعت�شم����ني يف احلبوب����ي كم����ا حم����ى 
االأوىل،  املعرك����ة  �شاح����ة  يف  �شات����ره 

وبه����ذا ال�شاأن يق����ول ب����ال م�شتاأنفًا:"  
ويف اإث����ر الهجم����ة االأخ����رية فجر يوم 
27 م����ن كان����ون الث����اين دخل����ت ق����وة 
�شاح����ة  اإىل  امللثم����ني  م����ن  م�شلح����ة 
وقام����وا  احلبوب����ي"   " املعت�شم����ني 
بح����رق اخلي����ام ور�شق����وا املعت�شمني 
بالر�شا�س احل����ي، وقف عبادي اآنذاك 
و�شده����م دفاعًا عن نف�ش����ه وعن اأرواح 
املعت�شمني، )فب�شرع الله والقانون، ال 
تعت����رب جناية وال جرمي����ة وال ذنب يف 
حالة القتل دفاعًا ع����ن النف�س(" موؤكدًا 
على �شرعية واأحقي����ة ما قام به عبادي 
بوجه الق����وة ال�شر�شة الت����ي هاجمتهم 
ويعق����ب بقوله:" اأ�شيب بجروح بفعل 
الر�شا�����س احلي االأم����ر الذي منعه من 
االن�شحاب، وعند تقدم امللثمني، قاموا 
باإعدامه باإطاق الر�شا�س عليه ف�شقط 
�شهي����دًا، وهو يدافع ع����ن خيام اإخوانه 

من املعت�شمني ال�شلميني"
ا�شت�شه����د عبادي الثائ����ر املقاتل بكل ما 
اأوتي م����ن اإميان بق�شي����ة ثورته رافعًا 
راي����ة الوطن وه����و ينا�ش����ل حتى اآخر 
رم����ق يف �شبيل حماية ق����اع االأحرار، 
الث����اين- �شي����ع يف 27-كان����ون  وق����د 

2020 من قب����ل اأهايل النا�شرية راثيه 
ب����� "كفل����ة" تق����ول: "ا�شه����د ي����ا عبادي 
بكله����ن، حام����ي ال�شات����ر واخليمات"، 
وقاموا بفر�س مكان اإعدامه و�شقوطه، 
بال�شم����وع  حماط����ًا  العراق����ي  بالعل����م 

والزهور.

بينهم طفل وعري�س.. �سهداء احتجاجات النجف ون�سيد الوداع الأخري

عبادي الأ�سدي، وحكاية بطل انت�سر يف معركتي داع�س وت�سرين
اجلندي احلار�س، حامي ال�ساتر واخليم من خفافي�س الظالم 

 رحمة حجة

مو�شيق����ى احل����زن يف لطمّي����ات الكثري 
من �شيع����ة العراق، وال�شم����وع املحاطة 
بال����ورد التي توق����د يف بي����وت العزاء. 
مع����ّزون ُيظه����رون حزنهم بالن����واح اأو 
اللطم على الراأ�س وال�شدر والكتفني... 
بع�����سٌ من م�شاه����د الفقد �شب����ه اليومي 
حمافظ����ات  يف  �شه����ور  اأربع����ة  من����ذ 
جنوبي����ة. هن����اك، يف بي����وت الفاقدي����ن 
والفاقدات، ُي�ش����اغ الوجع اإىل اأق�شاه، 
ومُتن����ح م����رارة الرحيل االأخ����ري حّقها، 
وال ُيعي����ب الدم����ع اأ�شحاب����ه م����ن الفتية 
وال�شّب����ان والرج����ال، كم����ا األفن����ا �شماع 
العك�س يف باد اأخرى، كربت فيها فكرة 
"الرجال ال يبكون". "ارحمني يا وادي 
النج����ف.. ياملاخذ عزاز القلب.. عايفلي 
ب�س جروحه.." ترتدد هذه اللطمّية يف 
اأذيّن بينم����ا اأبح����ث ع����ن الق�ش�س التي 
تركها قتلى النجف، ليل����ة االأربعاء، يف 
ذاك����رة االأهل واالأ�شدق����اء. وكان يرتدد 
ا�ش����م مق����ربة النج����ف كلّم����ا ق����راأت ع����ن 
ت�شيي����ع لقتل����ى التظاه����رات امل�شتم����رة 
منذ اأكتوبر املا�شي، يف عدة حمافظات 
عراقية، واخلمي�س، �شّيع اأهلها قتاهم، 
حيث املقام االأخري يف "دار ال�شام".   7 
قتلى ح�شب ال����وكاالت الدولية ووزارة 
ال�شح����ة العراقي����ة، ذهب����وا بر�شا�����س 
جماع����ات م�شلح����ة ، وع�ش����رات مقاطع 
الفيدي����و وال�شورة وبع�����س الروايات 
من م����كان الواقع����ة، كله����ا يف راأي اأحد 

ق����ادة التّي����ار ال�ش����دري نف�ش����ه "متثيل 
ودبلج����ة واأف����ام هوليودي����ة مدعوم����ة 
من اأم����ريكا"، مت�شائًا "اأي����ن ال�شهداء؟ 
اأي����ن جمال�س العزاء؟". وردًا على حاكم 
واأ�شم����اء  �ش����ور  ت����داول  مت  الزامل����ي، 
وحت����ى حما�شر عزاء القتلى يف مواقع 

التوا�شل االجتماعي.
ومن اأقارب املفجوعني، ت�شف لنا بنني 
عل����ي، اأخ����ت خطيب����ة اأح����د القتلى وهو 
ح�شني فا�ش����ل �شعيد �شب����ع )20 عامًا(، 
امل�شه����د بقولها "اأب����وه يقول: بويه اإنت 
م����و كتلي )اأمل تق����ل يل( بويه اين حزام 
بظه����رك. ا�ش����و ك�ش����رت ظه����ري يبوي����ه 
لعد اين منو اليدفن����ي )َمن �شيدفنني؟( 
بوي����ه اين ردت����ك ان����ت تدفن����ي بي����دك. 
لي�����س رح����ت!!!". فيما اأخت����ه "تقف يف 
العزاء وت�شي����ح اأخويه اإرهابي اأخويه 
اإرهابي ح�شني اإرهاب����ي تدرون لي�س!! 

الأن م����ّوت كلوبنه )قلوبن����ا(، ك�شر قلب 
اأمي، جابلي )اأح�شر يل( هديه زواجي 
الت����ي  الته����م  اإىل  اإ�ش����ارة  وذه����ب" يف 
ُوجه����ت للمتظاهرين باأنه����م "مند�شون 
يخبئ����ون  واإرهابي����ون  وخمّرب����ون 
اأ�شلح����ة يف خيمه����م" وردت على األ�شنة 
����در يف مواق����ع التوا�ش����ل  موال����ني لل�شّ
وعرب بع�س �شا�شات التلفزة العراقية. 
اأما خطيبته فغل����ب عليها �شمت الباء، 
وكاأن الكام يت�شعب يف داخلها �شراخًا، 
وفق اأختها بن����ني، م�شيفًة "كاأنها تقول 
مل����اذا ذهبت م����ن دوين؟ اأي����ن �شحكتك؟ 
مل اأع����د اأراك فال����رتاب يغط����ي وجهك.. 
اأمل تع����دين ب����اأن نكم����ل درا�شتن����ا �شويًا 
ون�ش����رتي معًا خامت الزواج وو... ملاذا 
مل تق����اوم املوت وتعد يل؟". وكان والد 
ر له طقم ُعر�شه، وكانت  ح�شني ق����د ح�شّ
اأّمه بانتظار زّفة اأ�شدقائه واالأقارب له، 

لتفرح فيما بعد باأطفاله، لكنها مل تتوقع 
اأن تراهم يرافقونه للقرب. وتتابع بنني 
حديثه����ا "كان طالب����ًا يف معه����د الفنون 
اجلميل����ة )ق�ش����م امل�ش����رح( يف النجف، 
�شابًا خلوقًا حمبوبًا ومتوا�شعًا، يحلم 
من خ����ال م�شاركته يف ث����ورة اأكتوبر، 
اأن ي�شه����د نهاية االأح����زاب الفا�شدة، ثم 
ي����روي الأطفال����ه يف امل�شتقب����ل فخ����ورًا 
باأن����ه �شارك يف ه����ذه املرحلة من تاريخ 

العراق، لكنه ُقتل".

اأخويه" هذا  "ولكم 
مل يكن جميع القتلى ال�شبعة معروفني، 
ليل����ة االأربع����اء، حتدي����دًا اثن����ان منه����م، 
ليق����وم ع�ش����رات الن�شط����اء و�شفح����ات 
عراقية بن�شر �شورتيهما بغية التعّرف 
عل����ى هويتهم����ا، منهم����ا ال�ش����اب، م�شلم 
اأخت����ه  كتب����ت  ح����ني  ال�شم����ري،  را�ش����د 

ح����وراء حم����دان "ولك����م ه����ذا اأخويه". 
ون�ش����رت ال�شاع����رة اأم اأ�شامة النجيفي، 
ح����وراء  الأخ  م�ش����رية  القتل����ى،  راثي����ة 
"ال جب����ت ال ربي����ت ال �شفت����ه فد يوم.. 
اأبچ����ي )اأبك����ي( عل ب����زر )اب����ن( النا�س 
ومفارج����ه )مفارق����ة( الن����وم.. اإىل متى 
نبق����ى هال�ش����كل ننع����ى ونلط����م؟ يوميه 
نزف �شب����ان للمقابر تعبنا وتعبت حتى 
ال����كاع )االأر�س( م����ن عدنا من كد احلفر 
ت�شيي����ع  فيدي����و  و�شاح����ب  والدف����ن". 
م�شل����م، الذي ن�شرت����ه اأخت����ه، مو�شيقى 
لطمية، يقول من�شدها "اأ�شيعهم واأودعم 
�شلع قلب����ي �شور ربعي.. اإي�س ما اأبكي 
�شكتوين.. طاح����وا قبايل وما �شلتهم.. 
ي����ا موت �شو م�شّوي.. �شّمة ورد �شّميت 
دمتهم.. ي����ا �شحبتنا ويا ع�شرتنا قرينا 

الفاحتة عليها".

ابرويل الذّمة"
من كان يعل����م اأن هذا اللقاء الذي رف�س 
مهند القي�ش����ي، الطالب يف ق�شم اللغات 
�شيك����ون  اإج����راءه،  الكوف����ة،  بجامع����ة 
"دم  ق����ال  االأخ����رية" حي����ث  "و�شّيت����ه 

ال�شهداء هو فقط ما ميثلنا".
وقتل مهند يف الهجوم امل�شلح على خيم 
االعت�ش����ام يف النج����ف، وكانت مطالبه 
"تغي����ري  "وا�شح����ة" وه����ي  ق����ال  كم����ا 
النظام ب�شورة جذري����ة الأن النظام كّله 
فا�شد". ويف هذه ال�شورة التي ن�شرها 
عل����ى ح�شاب����ه يف اإن�شتغ����رام، كتب "قم 
من جراحك قد �ش����ربت طويًا.. ما عاد 
�ش����ربك ي����ا ع����راق طوي����ًا". وكان اآخر 
ر�شائله ع����رب "Stories" االإن�شتغرام 
"اأن����ا راي����ح ال�شاح����ة اب����رويل الذمة"، 
يف اإ�ش����ارة اإىل اأن����ه ق����د يتعر�����س للقتل 

ب�شبب خطورة الو�شع.

قتلوا طفاًل اأي�سًا!
�شفحت����ه  يف  �ش����وره  تقلي����ب  وعن����د 
ال�شخ�شي����ة )في�شب����وك(، اأع����اه كان����ت 
االأحدث، وعم����ره 15 عامًا! يقول فوؤاد، 
وه����و �شديق مقّرب لكرار، كان ي�شاركه 
دائمًا لعب "الببجي" ل�"ارفع �شوتك": 
:ترك ك����رار املدر�شة وهو يف �شف اأول 
متو�ش����ط، ب�شبب وف����اة والده، من اأجل 

العمل واإعالة اإخوته االأ�شغر منه...".
وي�شيف ف����وؤاد اأن احلالة املادية لعائلة 
ك����رار كانت �شعب����ة ج����دًا وكان موؤخرًا 

عاطًا عن العمل.

 علي وجيه 

ه���ل يتطّور ال�شيا�ش���ّي االإ�شامي؟ اأعني هل ل���ه ديناميكية 
طبيعية، مثل االأف���راد املُعتادين اأ�شحاب العقول املتحّركة، 
الذي���ن ُيعي���دون قراءة م���ا يتعاملون معه بطريق���ٍة منطقّية 
ب�شب���ب تغرّي العوامل؟ هذا ما دار يف ذهني واأنا اأقراأ مقااًل 
لرئي�س وزراء عراقّي اأ�شبق لدورتني، واأمني عام واحٍد من 
اأعمق اأحزابه، وهو ال�شيد ن���وري املالكي، مبقاله املن�شور 

يف اخلام�س من �شباط عام 2020. 
املقال، الذي ُكتَب وُن�شر اأثناء واحدٍة من اأعنف االنعطافات 
التي متّر بتاريخ العراق املعا�شر، احتجاجات ت�شرين وما 
تاها، حمل عنوان "املواجهة بني االأّمة واال�شتكبار: قراءة 

راع واأبعاده". يف خلفيات ال�شِ
لي����س بال�ش���رورة اأن يكت���َب ن���وري املالكي مق���ااًل حديثًا، 
اأو عّم���ا يدور، وال اأنتظ���ُر منه اأن يقدم روؤي���ا مثلما يقّدمها 
باالأقل املفّكرون ال�شيا�شيون االإيرانيون بالفار�شّية، الذين 
ينطلق���ون من عقي���دٍة ت�شبه عقي���دة ال�شيد املالك���ي الدينية 
وال�شيا�شي���ة، لك���ن بالتعامل ب���اأدوات حديثة، م���ع عنا�شر 

حديثة للفهم.
اأنا معنيٌّ هنا بكيفّية تفكري �شاحب القرار العراقي، وكيف 
مُيكن اأن يتعام���ل يف االألفية الثالثة، وم���ع املتغرّيات التي 
ال جتع���ُل موا�شيع مث���ل "احلرب الب���اردة" و"ال�شيوعية" 
و"االأطماع اال�شتعمارية" وغريها من كا�شيكيات الق�شايا 
يف متح���ف التاريخ فح�شب، بل م���ن املمكن اأن يكون هناك 
مو�ش���وٌع داخ���ل هذا املتح���ف، وقبل ع���اٍم واح���د كان هذا 

املو�شوع متنًا كبريًا ي�شغل العامل! 
ح�ش���ٌن، اأع���ود اإىل املقال، املقال امتّد عل���ى نحو 800 كلمة، 
وه���و يتج���اوُز م�شاح���ة العم���ود ال�شحف���ي، يب���داأ املالكي 
كام���ه بعبارة"تعي����س االأم���ة االإ�شامي���ة، ب���كل مكوناتها، 
اأحداث���ًا عا�شفة عل���ى كل امل�شتويات، ت�شته���دف عقيدتها و 
وجوداته���ا االجتماعي���ة وال�شيا�شي���ة وثرواته���ا، من اأجل 
ا�شتابها روحيًا واإمياني���ًا وثقافيًا، و�شحق عنا�شر قوتها 
الب�شري���ة واملادي���ة، والق�شاء على مفا�ش���ل املناعة والردع 
فيه���ا"، ثم ال يختلُف م���ا يتّمم الكام عّما �شب���ق، فما تهدف 
اإلي���ه "ق���وى اال�شتكبار العامل���ي" هو جعل امل�شلم���ني كيانًا 
"خائ���رًا �شعيفًا ُمنه���كًا، ال يقوى على املواجهة"، والأن ال 
وج���ود للدعوة با الدفقة الاهوتّية فيق���ول "ومل تكن اأمة 
االإميان يومًا مبع���زل عن هذا اال�شتهداف اال�شتكباري؛ بل 
اأن م���ا منر به الي���وم هو حلقة من �شل�شل���ة الكيد املتوا�شل 
من���ذ بدء اخلليقة. فف���ي كل زمان وم���كان كان امل�شتكربون 

ي�شعون اأمة االإميان يف مركز اأهدافهم التاآمرية".اأه�.
لغة اأ�شطورية واإن�شائية خرجت من مطابخ كّل املع�شكرات 
اللغوّية التي اأ�شهمت بتحطيم الِبنية العقلّية الَعملّية للعرب، 
بلحظ���ٍة واح���دة ي�شبه قامو����س املالكي القامو����س القومي 
العرب���ّي، حتدي���دًا م���ا ُكت���ب يف اأربعيني���ات وخم�شينّيات 
الق���رن املا�شي، ف�ش���ًا ع���ن الربوباغن���ادا ال�شيوعّية التي 
كان���ت تتح���دث ع���ن ذات املو�ش���وع، اإالأ اأّنه���م يتفقون على 
وحدة وج���ود "املوؤامرة"، لكنها تتعّر����س ملع�شكر خمتلف 
يف كّل م���رة )مع�شك���ر االإ�ش���ام، مع�شك���ر الع���رب، مع�شكر 

الطبقة العاملة وم�شتّقاتها(.
"العق���ل البي���اين" املُعتمد على اللغة، واملف���ردة، هو عقٌل 
اإن�شائ���ّي ال ي�ش���ُع حج���رًا عل���ى حج���ر، فالباغ���ُة الفارغة، 
االإن�شائّي���ة، ما ُيعرقل عم���ل االأّمة، الل�ش���اُن املتحّرك يوقف 
، ويقتله���ا ن�ّس،  الي���د، خ�شو�ش���ًا م���ع اأّم���ة يحكمه���ا ن����سّ

وُيحييها ن�ّس!
لو ُق���ّدر يل اأن اأعود الألتقي نوري املالك���ي، بعمر الع�شرين 
ع���ام 1٩70، يف قريته االأم، وهو يتاأب���ُط ما تي�ّشر من كتب 
�شّي���د قط���ب، اأو ح�ش���ن البن���ا، اأو حمّم���د باقر ال�ش���در، اأو 
غريهما م���ن الذين �شنع���وا اجليل االإ�شامي �ش���ّدًا نوعيًا 
للمع�شكر الي�شاري يف العامل العربّي، وطلبُت منه مقااًل، ملا 
كتب اآن���ذاك بغري هذه اللغة، التي يكتُبها وهو بعمر ال�70، 
عام���ًا 2020، رغ���م جتاربه الت���ي ت�شّمنت عم���ًا �شيا�شيًا، 

و�شفرًا، وحياًة مليئًة بكل �شيء.
تخّي���ل اأّنك يف زم���ن التحديث، امل�شتم���ر، املتوّح�س، حيث 
املعارك لعبٌة األكرتونية، والقتل اقت�شادّي، والعامل مع تعّدد 
االأقطاب، وتعّدد االأدوار واملع�شكرات يف املع�شكر الواحد، 
لتق���راأ �شطرًا مثل هذا بقلم م�شوؤول تنفيذّي، وواحد ُيعترب 
م���ن �شيا�شّيي اخلط االأول يف الع���راق، اقراأ ال�شطر وتاأمل 
حالن���ا، اأدام���ك الل���ه: "و كان���ت م�ش���رية الر�ش���ل واالأنبياء 
واالأئمة واالأولياء وال�شاحلني والدعاة، وال تزال، م�شريَة 
�شراٍع ومواجهٍة م�شتمرٍة مع قوى اال�شتكبار والطغيان. و 
اإذ حتمل جبهة االإميان يف �شاحة ال�شراع اأهداف التوحيد 
واحل���ق واخلري واالإ�شاح واحلرية، فاإّن جبهة اال�شتكبار 
حتمل يف املقابل اأهداف ال�ش���رك والباطل وال�شر والف�شاد 

واال�شتعباد".

المالكي 1970
أسبريسو

"اأبا ح�سد"، الذي اأجنب ح�سده ال�سغري للحياة، كي يكرب يومًا و يرفع 
هامت��ه �س��وب املجد وه��و ينادي " اأن��ا وليد معرك��ة اأب��ت اأن ترحل عن 
�س��وح الوغى دومنا انت�س��ار، ولو �س��مح الق��در لوهبني اأخًا يحمل ا�س��م 

)ت�س��رين( حيث قاتل اأبي حتى اآخر قطرة دم"، لكن قدر اهلل اأن يهب 
املجد لعبادي بروح ت�س��رين قبل اأن تلد! وما �س��اء فعل، اإذ رحل حاماًل 

و�سام �سرف معركتني.


