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� 75إ�صابة يف تظاهرات بغداد خالل � 24ساعة

مفو�ضية حقوق الإن�سان تعلن ح�صيلة حاالت اختناق و�إ�صابات بال�صجم
 مرك��ز حماي��ة ال�صحفي��ات ي�ستنك��ر "االعت��داء الوح�ش��ي" عل��ى �إح��دى ع�ضواته
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�أعلن ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان،
الأربع ��اء ،ت�سجيل �أكرث من � 160إ�صابة
وحالة اختن ��اق يف �صفوف املتظاهرين
ببغ ��داد ي ��وم ام� ��س ،ج ��راء ا�ستخ ��دام
قوات الأم ��ن قنابل الغاز امل�سيّل للدموع
و"�صجم ط�شاري" �ضدهم.
وق ��ال ع�ض ��و املفو�ضي ��ة عل ��ي البيات ��ي
يف بي ��ان� ،إن "ا�صاب ��ات بالغ ��از امل�سيل
الدموع وبنادق ال�صيد� ،صجم ط�شاري،
وقعت يف �صف ��وف املتظاهري ��ن بكثافة
عالي ��ة يوم �أم� ��س" ،مبين� � ًا �أن "�أكرث من
 100حالة اختناق ُ�سجلت يف �صفوفهم،
�إ�ضاف ��ة �إىل �أكرث م ��ن  50ا�صابة �صجم،
و�أك�ث�ر م ��ن  10ا�صاب ��ات بالقناب ��ل
ال�صوتية".
و�أ�ش ��ار البيات ��ي �إىل "ح ��رق املح ��ال
التجارية يف �ساحة اخلالين ،وا�ستهداف
الق ��وات االمنية باملولوتوف والرمانات
الهجومية يف �ساحة اخلالين".
وكان ��ت م�صادر �أمنية و�صحية قد افادت
ب�إ�صاب ��ة ع�ش ��رات املتظاهري ��ن خ�ل�ال
م�صادم ��ات وقعت ليلة �أم� ��س يف �ساحة
اخلالين و�سط بغداد.
وذك ��ر م�ص ��در �أمن ��ي �أن ع ��دد امل�صابني
ومعظمه ��م ح ��االت اختن ��اق -بل ��غ 75�شخ�صا ،م�شريا �إىل �أن بع�ض الإ�صابات
خطرة .وق ��ال �إن الإ�صابات كانت جراء
ا�ستخدام قنابل الغاز املدمع� ،إىل جانب
ا�ستخدام بنادق �صيد ومولوتوف.
ويف �سي ��اق ذي �صلة ،ق ��ال م�صدر يعمل
بدائ ��رة �صحة الر�صاف ��ة يف بغداد ام�س
الأربع ��اء� ،إن ح�صيل ��ة اال�شتب ��اكات يف
حمي ��ط �ساحت ��ي التحري ��ر واخل�ل�اين
و�س ��ط بغ ��داد م�س ��اء الثالث ��اء ب�ي�ن
املتظاهري ��ن وقوات الأم ��ن ارتفعت �إىل
� 47إ�صابة يف �صفوف املتظاهرين.
و�أ�ضاف �أن املتظاهرين �أ�صيبوا بجروح
وحاالت اختن ��اق ب�سبب انفج ��ار قنابل

الغاز املدمع.
ويف تو�ضي ��ح مل ��ا وق ��ع بال�ساح ��ة ،ق ��ال
�شه ��ود عي ��ان �إن ق ��وات الأم ��ن تقدم ��ت
باجت ��اه املتظاهرين م�س ��اء �أم�س االول
الثالث ��اء ،به ��دف �إبعاده ��م ع ��ن احلاجز
الأمني يف نفق �ساحة التحرير.وذكروا
�أن �إ�صاب ��ات بع� ��ض املتظاهري ��ن كان ��ت
"بليغ ��ة وتطل ��ب نقلهم عل ��ى الفور �إىل
امل�ست�شفى".
و�أ�ض ��اف �أن "املتظاهري ��ن �أ�صيب ��وا

بجروح وحاالت اختناق ب�سبب انفجار
القنابل امل�سيلة للدموع".
و�أو�ض ��ح ال�شه ��ود �أن "�إ�صاب ��ات بع�ض
املتظاهري ��ن كانت م�ؤذي ��ة وتطلب نقلهم
على الفور �إىل امل�ست�شفى".
فيم ��ا �أفاد م�ص ��در طبي ب� ��أن  5حمتجني
�أ�صيب ��وا بج ��روح وحاالت اختن ��اق �إثر
ا�شتب ��اكات مع ق ��وات الأم ��ن يف بغداد،
قبل الإعالن عن احل�صيلة اجلديدة.
وت�شه ��د �ساح ��ة اخل�ل�اين القريب ��ة م ��ن

�ساحة التحرير حي ��ث مركز التظاهرات
يف بغداد ،عمليات ك ��ر وفر وم�صادمات
ب�ي�ن جمامي ��ع م ��ن املتظاهري ��ن وقوات
�أمني ��ة ،رغ ��م �سيط ��رة الأخ�ي�رة عليه ��ا
و�إع ��ادة افتتاحه ��ا منت�ص ��ف فرباي ��ر/
�شباط املا�ضي.
من جه ��ة اخ ��رى ا�ستنكر مرك ��ز حماية
ال�صحفي ��ات العراقي ��ات" ،احل ��ادث
االجرام ��ي" ال ��ذي تعر�ض ��ت ل ��ه ع�ض ��و
املركز ال�صحفية خلود الطائي يوم �أم�س

يف �ساح ��ة التحري ��ر و�س ��ط العا�صم ��ة
بغداد.
وطال ��ب بي ��ان املرك ��ز ال ��ذي تلق ��ت
(االحتج ��اج) ن�سخة منه ام�س االربعاء،
الق ��وات الأمني ��ة بـ"حماي ��ة املتظاهرين
من اعت ��داءات ذوي النفو� ��س ال�ضعيفة
واعتقال املجرمني ب�أ�سرع وقت ممكن".
و�أعرب املركز عن "امتعا�ضه ال�شديد من
اال�سل ��وب الوح�شي ال ��ذي مور�س بحق
الطائ ��ي خالل تواجدها ب�ي�ن متظاهري

�ساح ��ة التحري ��ر انطالق ��ا م ��ن �شعورها
الوطن ��ي ،وع ��دم اكتف ��اء املجرم�ي�ن
باالعت ��داء عليه ��ا و�ضربه ��ا وا�سقاطه ��ا
�أر�ض� � ًا بل �سرقوا كامريته ��ا خ�شية ن�شر
ال�صور التي فيها".
و�شدد البي ��ان على �أن "االعتداءات التي
تط ��ال املرابط�ي�ن يف �ساح ��ة االبطال لن
تثنيهم عن موا�صل ��ة التظاهر واملطالبة
بحق ��وق ال�شع ��ب وه ��و ح ��ق د�ستوري
وقانوين".

ويف النا�صرية جتددت االحتجاجات يف
�ساحة احلبوبي لرف�ض تر�شيح �شخ�صية
مدعومة من قبل �أحزاب ال�سلطة لرئا�سة
احلكوم ��ة اجلدي ��دة ،وطالب ��وا رئي� ��س
اجلمهورية برهم �صالح بعدم االن�صياع
جم ��ددا لرغبة هذه الأحزاب ،كما �شددوا
عل ��ى �ض ��رورة ح ��ل الربمل ��ان و�إج ��راء
انتخاب ��ات مبك ��رة ب�أ�سرع وق ��ت ممكن،
لقط ��ع الطري ��ق عل ��ى الق ��وى ال�سيا�سية
التي تهدف للماطل ��ة والت�سويف .ونظم
ذوو قتل ��ى احتجاج ��ات ذي ق ��ار وقف ��ة
احتجاجي ��ة �أم ��ام حمكم ��ة النا�صري ��ة
للمطالب ��ة بالك�ش ��ف ع ��ن قتل ��ة �أبنائه ��م
وتقدميهم للعدالة.
م ��ن جهته ق ��ال �أح ��د منظم ��ي تظاهرات
احلبوب ��ي "�أب ��و ا�سع ��د الغ ��زي" �إنه ��م
"توجهوا منذ �ساع ��ات ال�صباح الأوىل
�إىل مبن ��ى ممثلي ��ة نق ��ل ال�صالحي ��ات
التاب ��ع لرئا�س ��ة ال ��وزراء يف املحافظ ��ة
وال ��ذي يتواج ��د في ��ه املحاف ��ظ وجميع
م�س�ؤويل املحافظة".
و�أ�ضاف الغزي� ،أن "املتظاهرين طالبوا
بالك�ش ��ف ع ��ن الدرج ��ات الوظيفية التي
و�صل ��ت �إىل املحافظ ��ة ومت توزيعه ��ا
عل ��ى الأح ��زاب واملتنفذي ��ن يف ال�سلطة
وامليلي�شي ��ات" ،م�ش�ي�را �إىل �أنهم �أمهلوا
م�س� ��ؤويل املحافظ ��ة عل ��ى ذل ��ك �سبع ��ة
�أي ��ام ،بخالف ��ه �ستكون هنال ��ك خطوات
ت�صعيدية لهذا الأمر".
وتابع� :أنه "ما زلنا م�صرين على مطالبنا
وم�ستمري ��ن يف اعت�صامنا حتى حتقيق
جمي ��ع املطالب الت ��ي �أعطينا يف �سبيلها
�أك�ث�ر من  750قتيال و�أك�ث�ر من � 25ألف
جريح ومئات املختطفني واملعتقلني".
وخت ��م �أحد منظمي تظاهرات النا�صرية
حديثه ،ب�أن "هدفنا الأ�سا�س هو �إ�سقاط
النظام الفا�س ��د و�إحالة جميع الفا�سدين
وامل�س�ؤول�ي�ن �إىل ق�ض ��اء نزي ��ه وع ��ادل،
وثورتن ��ا م�ستم ��رة حت ��ى حتقي ��ق �آخر
مطلب من مطالبنا".

امل���ت���ظ���اه���رون ي��ت��ح��دون "كورونا" وي�������ص���رون ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف ال�����س��اح��ات
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رغ ��م االنت�ش ��ار ال�س ��ريع لوب ��اء كورونا
ح ��ول الع ��امل وظه ��ور ع ��دد م ��ن حاالت
الإ�صاب ��ة يف املحافظ ��ات العراقي ��ة،
وتعلي ��ق احلكوم ��ة للدرا�س ��ة� ،إال �أن
التجمع ��ات اجلماهريي ��ة املطالب ��ة
بالتغي�ي�ر ما زال ��ت باقي ��ة يف ال�ساحات
وامليادي ��ن .فه ��ل يبق ��ى املتظاهرون يف
ال�شارع م ��ع تفاقم انت�ش ��ار املر�ض� ...أم
يع ��ودون �إىل منازله ��م ليجرب ��وا طرق ��ا
بديلة لالحتجاج؟.
ق ��ال عل ��ي عزي ��ز اح ��د النا�شط�ي�ن يف�ساح ��ة التحري ��ر�" :إن التحذي ��رات م ��ن
انت�شار فريو�س كورونا بني املتظاهرين
يف �ساحات التظاهر واالعت�صام ال متثل
�أية �أهمي ��ة بالن�سبة للمتظاهرين ،فلي�س
هناك ما يخ�شونه بعد كل ما حدث خالل
الفرتة املا�ضية".
و�أ�ض ��اف عزيز" :لقد �صرنا اليوم ن�ؤمن
ب�ش ��يء واح ��د ،وهو �أن امل ��وت واحلياة
�أ�صبح ��ا وجهان لعملة واح ��دة ،فلم يعد
لدين ��ا الي ��وم ما نخ�سره بع ��د �أن �ضاعت
احلياة وانعدم م�ستقبل �أطفالنا ،و�أ�صبح
كل العامل جمهوال ،لذا نحن البلد الوحيد
اليوم الذي ال يخاف من كورونا ،بل على
العك� ��س نزيد من جتمعاتنا ومليونياتنا
احلا�شدة".
و�أك ��د عزي ��ز �أن احلكوم ��ات املتعاقب ��ة
م ��ن بعد االحت�ل�ال "�أخط ��ر و�أ�ش ��د فتكا
بالعراقي�ي�ن م ��ن كورون ��ا و�أي �أوبئ ��ة
�أخ ��رى ،لذلك نح ��ن البلد الوحي ��د الذي

�أعل ��ن من و�س ��ط التظاه ��رات يف �ساحة
التحرير ب�أننا ال نخ�شى كورونا ،وهمنا
الوحيد هو تطهري العراق من الف�ساد".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال رع ��د ها�ش ��م املحل ��ل
ال�سيا�سي "د�أبت احلكومة العراقية منذ
ب ��د�أت التظاهرات عل ��ى اختالق الذرائع
الواهية لأجل تفريق التظاهرات ولي�س
�أقلها ا�ستخدام ال�سالح والذخرية احلية،
لأنه ��ا ترى يف التظاهرات منهجا معاديا
لها يف الكثري من التوجهات ويف م�س�ألة
بقائها وتواجدها على ال�ساحة".
�أم ��ا بالن�سب ��ة لت�أث�ي�ر كورون ��ا عل ��ى

اعت�صام ��ات وجتمع ��ات املحتج�ي�ن
يف امليادي ��ن وال�ساح ��ات ق ��ال املحل ��ل
ال�سيا�س ��ي ،رمب ��ا يقل� ��ص انت�ش ��ار
املر� ��ض م ��ن حج ��م التظاه ��رات العلنية
يف ال�ساح ��ات وامليادي ��ن ،لك ��ن مظاه ��ر
االحتج ��اج ال تقت�صر عل ��ى التظاهر يف
ال�ساح ��ات فق ��ط وهن ��اك مظاه ��ر �أخرى
كث�ي�رة .قال ��ت الدكت ��ورة �آالء امل�صطاف
النا�شطة املدنية العراقية لـ"�سبوتنيك"،
م ��ا واجه ��ه العراقي ��ون ط ��وال الأ�شه ��ر
اخلم�س ��ة املا�ضي ��ة م ��ن قت ��ل وتنكي ��ل
وغ�ي�ره ،ه ��و �أ�شد فتكا بع�ش ��رات املرات

من كورون ��ا .و�أك ��دت النا�شط ��ة املدنية
�أن كورون ��ا لن يكون له ��ا �أي ت�أثري على
املظاه ��رات الت ��ي بد�أه ��ا ال�شب ��اب من ��ذ
خم�س ��ة �أ�شه ��ر ،ب ��ل �إن تعطي ��ل ال ��دوام
باجلامعات واملدار�س يعد دافعا �إ�ضافيا،
لتواجدهم يف ال�ساحات وزيادة العزمية
والإ�ص ��رار ورف ��ع ال�شب ��اب �شعار"�ألف
كمامة وال عمامة".
و�أ�ش ��ارت امل�صط ��اف �إىل �أن ال�شب ��اب
العراق ��ي الي ��وم "مل يع ��د يرهبه ��م �أو
يثنيه ��م ع ��ن مطالبه ��م التي �ضح ��وا من
�أجله ��ا �أي �شىء حت ��ى "كورونا" ،حيث

ي ��رى ال�شب ��اب �أنه ��م خرج ��وا م ��ن �أجل
مطالب حتق ��ق بع�ضها و�سوف ي�سريون
يف الطري ��ق �إىل النهاي ��ة ،و�أعتق ��د �أن
احتفالنا بالن�صر �سيكون قريب جدا".
و�أو�ضح ��ت النا�شط ��ة املدني ��ة �أن
املتظاهرين لي�س لهم �أي خالف �شخ�صي
مع توفيق عالوي ،لكن بد�أ اخلالف بعد
قبول ��ه للتكلي ��ف يف ه ��ذا التوقي ��ت ،لأن
ع�ل�اوي ال تنطب ��ق عليه �أي م ��ن املعايري
الت ��ي و�ضعها ال�ش ��ارع لل�شخ� ��ص الذي
�سيت ��وىل رئا�س ��ة احلكوم ��ة اجلدي ��دة
يف املرحل ��ة االنتقالي ��ة ،واعت ��ذاره ع ��ن

التكلي ��ف �أم ��ر مث�ي�ر حلفيظ ��ة ال�شارع،
م ��ن املفرت�ض �أن يك ��ون االعت ��ذار وقت
التكلي ��ف� ،أم ��ا خطاب ��ه الأخ�ي�ر املوج ��ه
لل�شع ��ب فه ��و خط ��اب ف�ش ��ل متري ��ر
احلكومة ،و�أي ت�شكي ��ل جديد للحكومة
بهذا ال�شكل �سوف يف�شل ،هدفنا احلايل
حل الربملان الذي مل تعد له �أية �أهمية.
ويرف�ض املتظاهرون العراقيون التخلي
عن �ساحات االحتجاج التي ن�صبوا فيها
�سرادق ��ات عديدة للمبي ��ت على مدار 24
�ساع ��ة يومي ��ا ويف ظل التحذي ��رات من
انت�شار مر�ض كورونا بينهم ،حلني تلبية

املطالب كاملة ،مبحاكمة املتورطني بقتل
املتظاهرين ،و�سراق املال العام ،وتعيني
رئي�س حكومة جديد من خارج الأحزاب،
والعملية ال�سيا�سية برمتها.
وعل ��ى الرغم من ا�ستطاع ��ة املتظاهرين
يف الع ��راق� ،إقال ��ة رئي� ��س احلكوم ��ة،
عادل عب ��د املهدي واعتذار حممد توفيق
ع�ل�اوي عن ت�شكي ��ل احلكوم ��ة� ،إال �أنهم
ي�ص ��رون عل ��ى ح ��ل الربمل ��ان ،وتعدي ��ل
الد�ستور ،ب�إلغ ��اء املحا�ص�صة الطائفية،
و�إقامة انتخابات مبكرة الختيار مر�شح
يقدم من ال�شعب ح�صرا.
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بالمكشوف

منتدى القيادة احلكيمة
 عالء ح�سن
ق�ص ��ر ال�س�ل�ام مقر �إقام ��ة رئي� ��س اجلمهورية
،ا�ستع ��اد ن�شاطه الختيار بدي ��ل حممد توفيق
ع�ل�اوي  ،با�ستقب ��ال زعم ��اء ق ��وى �سيا�سي ��ة
،وعق ��د لق ��اءات لعله ��ا ت�سف ��ر عن اتف ��اق على
املر�ش ��ح اجلدي ��د ،يحف ��ظ م ��اء وج ��ه العملية
ال�سيا�سي ��ة مبنحها جرعة �إنعا� ��ش تنقذها من
موتها ال�سريري.
فخام ��ة رئي� ��س اجلمهوري ��ة لن يغام ��ر بطرح
مر�ش ��ح يحظى مبوافقة �ساح ��ات التظاهر ،بل
�سيحاول �إر�ضاء القوى ال�سيا�سية ،لأنه ع�ضو
بارز يف منت ��دى "القيادة احلكيم ��ة" العراقي
،ويتمتع ب�صالحيات د�ستورية ملزم بتطبيقها
يف املوعد املحدد يف ما يتعلق بتكليف املر�شح
لرئا�س ��ة جمل�س الوزراء .الرئي�س ومب�ساعدة
فري ��ق م�ست�شاري ��ه  ،يح ��اول رم ��ي الك ��رة من
ملعب ق�صر ال�س�ل�ام باجتاه املنطقة اخل�ضراء
لت�صيب هدفها يف �شباك مرمى جمل�س النواب
ليكون اخليار للكت ��ل النيابية الكبرية يف دعم
املر�شح اجلديد �أو �إحلاقه ب�سلفه عالوي.
الرئي�س �أبدى تعاطف ��ه وت�أييده للمتظاهرين،
والتق ��ى مبمثليه ��م يف ال�شه ��ر الأول م ��ن عمر
االنتفا�ضة ،ا�ستمع ملطالبهم ،وتعهد بحمايتهم
وحما�سب ��ة املتورط�ي�ن بقتل املحتج�ي�ن ،لكنه
�سرعان ما تخلى عن التزاماته  ،ف�ضل احلفاظ
عل ��ى ع�ضويته يف منت ��دى "القيادة احلكيمة"
اكرام� � ًا لق ��وى �سيا�سي ��ة هددت ��ه بالب�ص ��اق ثم
لوح ��ت بق�ص ��ف ق�ص ��ر ال�س�ل�ام ب�صواري ��خ
الكاتيو�شا.
انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن غ�ي�رت قواع ��د اللعب ��ة
ال�سيا�سية  ،ر�سم ��ت امل�سارات احلقيقية لإنقاذ
الب�ل�اد من واقع م�أ�س ��اوي م�ضطرب �سيا�سي ًا ،
رئي� ��س اجلمهورية بو�صفه حام ��ي الد�ستور،
ي�ستطي ��ع املراهن ��ة عل ��ى ال�ش ��ارع املنتف� ��ض
للخ ��روج م ��ن النف ��ق املظل ��م � ،أم ��ا لقاءاته مع
زعماء "منتدى القيادة احلكيمة" ف�ست�سفر عن
�إعالن ت�شكيل هيئة تطبري موكب ق�صر ال�سالم
،و�سف ��ك مزي ��د م ��ن دم ��اء ال�شب ��اب املنتف�ضني
بطعنات �سكاكني حزبية.
رئي� ��س اجلمهوري ��ة يف �أول خط ��اب ل ��ه �أثناء
ان ��دالع االنتفا�ضة تعهد بب ��ذل اجلهود حل�صر
ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة وتعزيز ال�سل ��م الأهلي ،
على �أر�ض الواقع مل يلم�س العراقيون توجه ًا
حقيقي ًا ملواجهة م�شكلة ال�سالح املنفلت ،وهناك
من �أعلن ا�ستعداده حلرق العراق ،حفاظا على
�سمعة منتدى القيادة احلكيمة.

ال�سكاكين" تباغت نا�شط ًا في التحرير "ث�أر ًا لل�صدر" ..والعراقي "غا�ضب"
 متابعة االحتجاج
تعر� ��ض النا�ش ��ط الب ��ارز ح�سني رح ��م ،العتداء
وطعن ��ات يف �ساحة التحرير ،و�س ��ط بغداد ،من
قب ��ل عنا�ص ��ر تدع ��ي االنتم ��اء �إىل زعي ��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر.
وقال �شقيق النا�شط ،ح�سن رحم ،يف تدوينة له،
"تعر� ��ض �أخي ح�سني رحم لالعتداء بال�سكاكني
يف �ساح ��ة التحري ��ر م ��ن قب ��ل جه ��ة �سيا�سي ��ة
معروف ��ة" ،م�ؤكد ًا "امت�ل�اك �أدلة تثبيت حتري�ض
�أف ��راد ينتم ��ون �إىل تل ��ك اجله ��ة" �ض ��ده و�ض ��د
�شقيق ��ه .و�أ�ض ��اف رحم" ،بيننا وبينك ��م الق�ضاء
والإع�ل�ام وال�سكاك�ي�ن ل ��ن تثني ��ا" ،مو�ضح� � ًا �أن
"�شقيقه تعر�ض لل�ضرب بالهروات �أي�ض ًا".
كما بني يف تدوينة �أخرى� ،أن من هاجموا �شقيقه
وطعنه كانوا يقولون �إن الهجوم "هو ث�أر ملقتدى
ال�صدر" ،م�شدد ًا بالقول "الذي نعرفه �أن املنازلة
رجل لرجل ،ولي�س جمموعة على �شخ�ص ،وهذه
لي�س من �شرف املعركة".
وتاب ��ع" ،ن�ض ��ع مظلوميتنا �أم ��ام �أعينكم ،و�أمام
الأمم املتحدة ومرجعية النجف".
م ��ن جانبها ،قالت �صفحة "اخل ��وة النظيفة"� ،إن
"جهة التي �سيطرت على ال�ساحات م�ؤخر ًا هي
املتورطة باالعتداء على مرا�سلها ح�سني رحم".
وذك ��ر فري ��ق ال�صفح ��ة يف بي ��ان� ،أن "مرا�سله ��ا
لهجوم بال�سكاكني
النا�ش ��ط ح�سني رحم تعر� ��ض
ٍ
والأ�سلح ��ة البي�ضاء والآالت اجلارحة يف �ساحة
التحرير و�سط العا�صمة بغداد من قبل جمموعة
م�سلحة عُرف ��ت ب�سيطرتها على �ساحة الإحتجاج
م�ؤخ ��ر ًا" .وا�ستنك ��ر فري ��ق ال�صفح ��ة الب ��ارزة،
الهج ��وم وو�صف ��ه بـ "الفع ��ل ال�ساف ��ر وامل�شني"،
حمم ًال اجلهة املعنية م�س�ؤولية حياة النا�شط.
و�شه ��دت الأ�سابي ��ع القليل ��ة املا�ضي ��ة هجم ��ات
م�شابه ��ة طال ��ت نا�شط�ي�ن ومتظاهري ��ن ،وفور ًا،
توع ��د ح�س ��اب �صال ��ح العراق ��ي الناط ��ق با�س ��م
ال�صدر ،اجلهات املعتدية بـ"العقاب".
وق ��ال العراق ��ي يف ر�سال ��ة وجهه ��ا �إىل النا�شط
ح�س�ي�ن رح ��م�" ،سالمت ��ك ..وتبت تل ��ك اليد التي
اعتدت عليك ..واالعتداء �ضدك لن مير مهما كان
الفاعل".
والت ��و�أم ح�س ��ن وح�س�ي�ن رح ��م ( 27عام� � ًا)،
م ��ن املتظاهري ��ن الن�شط�ي�ن يف نق ��ل وقائ ��ع
االحتجاج ��ات يف بغ ��داد وحميطه ��ا ،بالكلم ��ة
وال�ص ��ورة والفيديو ،على مدى ال�شهور الأربعة
املا�ضي ��ة ،ويتابعهما ع�ش ��رات الآالف يف مواقع
التوا�صل االجتماعي.
ولع ��ب التطاب ��ق ال�شكل ��ي ب�ي�ن ح�س ��ن وح�سني،
بالإ�ضاف ��ة الرتدائهم ��ا نف� ��س املالب� ��س يف كثري
م ��ن الأحي ��ان ،وتواجدهما امل�ستم ��ر يف �ساحات
التظاهر ،دور ًا يف لفت الأنظار �إليهما والف�ضول

ملعرفة املزيد عنهما.
يقول ح�سن "ولدنا يف منطقة ريفية جد ًا جنوب
مدين ��ة الك ��وت مرك ��ز حمافظ ��ة وا�س ��ط ،جنوب
بغ ��داد ،وترعرعن ��ا يف بيئ ��ة زراعي ��ة ورعوي ��ة،
حتى �إنهاء املرحلة الثانوية".
وحني �أ�صبح عمرهما � 10سنوات ،فقدت العائلة
الأب .لين�ش� ��أ التو�أم مع �أختني هما �إميان وزينب
يف كن ��ف الأم .و�أ ّ
مت ��وا الدرا�س ��ة اجلامعي ��ة،
متوزعني بني العلوم والطب والإعالم.
"احلي ��اة مل تك ��ن �سهل ��ة دوم� � ًا ،ع�شن ��ا ظروف� � ًا
�صعب ��ة ،عانين ��ا من الفق ��ر احلاد ،لك ��ن من ميلك
الإ�ص ��رار ف� ��إن ال�سم ��اء تك ��ون مع ��ه والظ ��روف
املحيطة تذعن لرغبته" يقول ح�سن.
�شغفهما باملطالعة من ��ذ الطفولة ،دفعهما لإ�صدار
جري ��دة مدر�سي ��ة يف الراب ��ع الإع ��دادي ،ما كان
خارج� � ًا عن امل�أل ��وف بالن�سب ��ة للبيئ ��ة املحيطة.
جنحت اجلريدة وو�صل �صداها مديرية الرتبية
يف حمافظة وا�سط ،وو�صل الأخوين �شك ّر منها.
"نح ��ن تو�أم متطابق متام ًا �شكلي ًا وفكري ًا حتى
هوايتن ��ا واهتماماتن ��ا مت�شابه ��ة� ،أحيان� � ًا �أكتب
�شيئ ًا يف تويرت �أو في�سبوك ،فيقول ح�سني (كنت
�س�أن�ش ��ره!)" يقول ح�سن ،م�ضيف� � ًا �أنهما مييالن
للم�أك ��والت النباتي ��ة مث ��ل "الدومل ��ة واخل ّب ��از
والتمن" بالإ�ضافة �إىل "الت�شريب".
ويف جامع ��ة وا�سط مبدينة الكوت ،در�س ح�سن
علوم الكيمياء وح�سني الطب .وبعد التخرج عمل
ح�س�ي�ن يف جمال ��ه كم�ساعد طبي ��ب ،فيما مل يجد
ح�س ��ن الفر�صة املنا�سبة ،ليقرر كل منهما اجلري
خلف ال�شغف الأ�سا�س :ال�صحافة والإعالم.
يقول ح�سن" :االنتقال من الريف للمدينة� ،أعطانا
الفر�ص ��ة لتقريبن ��ا م ��ن �أحالمن ��ا وطموحاتن ��ا.
ويف الع ��ادة ت�ش ��كل املدينة للريفي ه ��ذه الرغبة
اجلاحم ��ة لال�ستك�شاف واملعرف ��ة و�سباق الزمن
لتحقيق �إجن ��ازات عدي ��دة والتف ��وق �أي�ض ًا على
�أبناء املدينة نف�سها .وهو ما حدث معنا فع ًال".

�شارع المتنبي ..البداية

�إقام ��ة التو�أم يف الكوت �أثناء الدرا�سة ،جعلتهما
�أقرب للعا�صمة .يقول ح�سن "�صرنا نزور بغداد
كل جمع ��ة تقريب� � ًا ،وخ�صو�ص� � ًا �ش ��ارع املتنبي.
وخل ��ايل ال�شاع ��ر �أحم ��د عبداحل�س�ي�ن ،مع ��ارف
ك�ث�ر من الأدب ��اء والر�سّ امني والفنان�ي�ن ،ما �أتاح
لن ��ا بناء عالق ��ات جدي ��دة ومتنوعة م ��ع جمتمع
املثقف�ي�ن ،وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذا التوا�ص ��ل عملنا مع
وكالة �إخبارية ،بالتايل زادت زياراتنا لبغداد".
يتابع ح�سن "فكرة �أننا تو�أم متطابق ويف نف�س
الوقت نرت ��دي نف�س املالب� ��س ،كان �شيئ ًا حمبب ًا
بالن�سب ��ة ل ��كل من يرانا ،م ��ا �سهل علين ��ا ت�شكيل
عالق ��ات وا�سع ��ة م ��ع النا� ��س ،ث ��م �أ�صبحن ��ا من
مديري �صفحة اخلوة النظيفة ".
م ��ا ال ��ذي م ّي ��ز ه ��ذه املرحل ��ة؟ يق ��ول ح�س ��ن �إن
�صفحة "اخلوة النظيف ��ة" يف في�سبوك ،انطلقت
بالتزام ��ن م ��ع احتجاج ��ات ع ��ام  ،2015و�شه ��د
الع ��ام الت ��ايل  2016دخ ��ول املحتج�ي�ن للمنطقة
اخل�ض ��راء ،وكانت �صفحتنا الوحيدة التي نقلت
احلدث مبا�شرة ،خ�صو�ص ًا �أن القنوات العراقية
مبجملها كانت تابعة لل�سلطة".
يتابع ح�سن" :يف  2017قمت مع ح�سني بتغطية
عدد من املعارك يف املو�صل على �أر�ضها ،ل�صالح
�صفحة اخلوة النظيفة".
مرا�سالن حرب ّيان

هذه التغطية كانت عالمة فارقة يف م�سرية التو�أم
الع�شريني ،ال ��ذي طوّ ع التقني ��ات التكنولوجية
الب�سيط ��ة م ��ن �أج ��ل نق ��ل الأح ��داث ،لي� ��س فقط
للعراقيني بل للعامل ،عرب �شا�شة دولية.
ا�ستخدم التو�أم هاتفيهما يف الت�صوير واملونتاج
والب ��ث املبا�شر م ��ن مواقع املع ��ارك يف املو�صل
ب�ي�ن القوات العراقية والتحالف الدويل من جهة
وتنظيم داع�ش من جهة �أخرى.
يقول ح�سن "ال �سيارات بث وال كامريات خا�صة،
عد ّتن ��ا كان ��ت الهات ��ف ،ن�ص ��وّ ر ونر�س ��ل مقاطع

الفيدي ��و لل�صفحة كما ن�ص ��وّ ر مبا�شرة .وب�سبب
�شهرتن ��ا بعد �شهر م ��ن التغطي ��ة ،توا�صلت معنا
قناة  NRTلنعمل معه ��ا ،وغطينا املعارك ب�شكل
مهن ��ي وكنت عن طري ��ق التلفون �أي�ض� � ًا �أحدثهم
ع�ب�ر تطبيق (�سكايب) للب ��ث املبا�شر و�أر�سل لهم
الفيديوهات عرب تطبيق (تلغرام) بعد الت�صوير
واملونتاج على الهاتف".
�أ�صبح التو�أم مرا�سلني حربيني ،وكانا "�أول من
�ص ��وّ ر دخول جامع الن ��وري" وفق ح�سن .وهذا
اجلام ��ع الأك�ث�ر �شهرة من بني الأماك ��ن املرتبطة
بالتنظي ��م ،حي ��ث �أعلن من ��ه �أبو بك ��ر البغدادي،
انط�ل�اق "اخلالفة" ،التي �أعقبه ��ا زيادة هجمات
التنظيم وتو�سّ ع �سيطرته يف العراق.
ي�ضي ��ف ح�س ��ن " انتهينا من املو�صل ث ��م انتقلنا
للتغطي ��ة يف تلعف ��ر واحلويج ��ة وقائ ��م� .أح ّبن ��ا
�أه ��ايل املو�صل ،خ�صو�ص ��ا �أننا نقلن ��ا الأحداث
م ��ن دون �أحكام م�سبقة ب�ش ��كل مهني حيث كانت
هناك فك ��رة �سلبية منت�شرة عنهم .نقلنا الأحداث
ب�صوته ��م ،حماول�ي�ن �إي�صال ��ه لباق ��ي العراقيني
والعامل".
ويتاب ��ع الق ��ول "عُدنا �إىل بغ ��داد .نزعنا الدروع
الواقي ��ة م ��ن الر�صا� ��ص ،وان�ضممن ��ا جم ��دد ًا
للح ��راك ال�شباب ��ي والثقايف يف �ش ��ارع املتنبي،
ندعو للدميقراطية وال�سلم الأهلي".
�ش ��ارك الت ��و�أم ح�س ��ن وح�س�ي�ن باالحتجاج ��ات
جنوب ��ي الع ��راق  ،2018الت ��ي انطلق ��ت م ��ن
الب�صرة ،مطالبني بتح�سني اخلدمات.
ويف �أول ت�شري ��ن االول عام  ،2019مع انطالق
املوجة الأوىل من التظاهرات يف �ساحة التحرير
ببغداد� ،شاركا كمتظاهرين.
يق ��ول ح�س ��ن "�أكرث م ��ن  130يوم� � ًا يف الثورة،
�شهدنا اخلطف والرتويع و�شيّعنا �أ�صدقاءنا من
املتظاهري ��ن .ك ّنا �شاهدين عل ��ى الرتويع والقتل
بالر�صا� ��ص احل ��ي والقناب ��ل امل�سيل ��ة للدموع،
وعلى قمع ال�سلطة".

ومطالبهما "نريد وطن� � ًا ذا �سيادة وغري حمكوم
بالتدخالت اخلارجية �سواء من �إيران �أو �أمريكا.
نريد دولة مدنية ليربالي ��ة� .أريد عراق ًا حر ًا �سيد
نف�سه يحكمه �أبنا�ؤه وخالي ًا من ال�سالح املنفلت،
ود�ست ��وره وقوانينه حتمي حرية االعتقاد ما مل
ي�ضر بال�سلم الأهلي" يقول ح�سن.
ويو�ض ��ح "يج ��ب �أن حتف ��ظ القوان�ي�ن حري ��ة
االعتق ��اد للديني�ي�ن والالدينيني عل ��ى حد �سواء،
فالدي ��ن حال ��ة �شخ�صي ��ة وفردي ��ة واملتدين لي�س
قيّم ًا بدينه على املجتمع كام ًال �إمنا على نف�سه".
يق ��ول ح�س ��ن "نتعر� ��ض للتهديد ب�ش ��كل يومي،
وهو ما تعر� ��ض له غالبية الن�شطاء ،والقى منهم
حتفهم �أو مت اعتقالهم".
وي�ضي ��ف "الآن ،بع ��د م ��رور �أ�شه ��ر م ��ن ث ��ورة
حافظ ��ت عل ��ى �سلميته ��ا رغ ��م كل �ش ��يء ،مل نعد
خائفني ،ف�إن قتلوا ح�سن �أو ح�سني �سيخرج �ألف
غرينا .ر�أيت �شباب ًا ال يخ�شون �شيئ ًا ،ومن �صمد
ه ��ذه امل ��دة دون االجنرار وراء العن ��ف �سيحقق
الكثري الحق ًا".
وي�أم ��ل ح�س ��ن يف �أن ت�ؤت ��ي "الث ��ورة" نتائجها
ولك ��ن لي� ��س الآن ،قائ ًال "نح ��ن وكل املتظاهرين
الآن وقود ملرحل ��ة م�ستقلبية ،فمن �سي�شهد وطن ًا
حر ًا ليبربالي ًا ه ��م �أطفالنا .والأهم �أن الكثري من
اخلوف واملخ ��اوف ذهب ��ت ،فالعراقي ��ون اليوم
لي�سوا �أنف�سهم قبل �أكتوبر".
وع ��ن قلق العائلة عليهما ب�سب ��ب كل �آليات القمع
والتهديد التي ي�شهدها الن�شطاء يف التظاهرات،
يق ��ول ح�س ��ن "�أمي نوع� � ًا م ��ا تع ��ودّت ،فتغطية
مع ��ارك املو�صل كانت جتعله ��ا يف حالة قلق دائم
على حياتن ��ا ،والآن �أهلي يحاولون قدر الإمكان
ب�أال ترى الأخبار كي ال يتجدد خوفها ،خ�صو�ص ًا
�أنهم ما زالوا مقيمني يف قريتنا".
ما احللم الكبري للت ��و�أم؟ يقول ح�سن "نحلم ب�أن
ن�صبح ذا ت�أثري قوي و�إيجابي يف ال�صالح العام
العراقي وندافع عن حريات ال�شعوب

ال تحر�ش �أو انتقا�ص ..هكذا تقف العراقية مع الرجل في �ساحات االحتجاج
املر�أة التي �شهدته ��ا دول �أخرى ،فهي تقف
 متابعة االحتجاج
جنب ًا �إىل جنب م ��ع الرجل لإجناح احلركة
خلت املظاه ��رات العراقي ��ة -التي انطلقت االحتجاجية ونيل جميع املطالب.
يف الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول  2019م ��ن ولع ��ل ذل ��ك يع ��ود �إىل الوع ��ي الكبري لدى
ظاه ��رة التحر� ��ش �أو االنتقا� ��ص م ��ن دور املحت ��ج العراق ��ي الذي ب ��د�أ ي�ساند ويدافع

ع ��ن ق�ضي ��ة امل ��ر�أة بالإ�ضاف ��ة �إىل احلري ��ة
الكب�ي�رة الت ��ي ت�شهدها بنات ح ��واء خالل
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة يف ممار�س ��ة �أعماله ��ا
بدون م�ضايقات م ��ن خالل �سياقة ال�سيارة
والعم ��ل يف �أعم ��ال مزدحم ��ة بالرج ��ال

وغريها.
وعمل ��ت البن ��ات عل ��ى م�ساع ��دة الرج ��ال
بت�ضمي ��د ج ��راح ال�شب ��اب وطب ��خ الأكل
وتنظي ��ف الأفر�ش ��ة والأغطي ��ة وخي ��م
االعت�صام ��ات وغريه ��ا ،فكانت �سن ��دا لهم

يف ظ ��ل الظروف ال�صعبة الت ��ي يعي�شوها
بعد م�ضايق ��ات ال�سلطات الأمنية من خالل
االعتقال واالختطاف وغريها.
وقالت ريام ح�سن التي تعمل �ضمن فريق
م ��ن املتطوع�ي�ن لتنظي ��ف �ساح ��ة التحرير
وال�شوارع القريبة ،يف حديثها لالحتجاج-
�إن ال�شب ��اب والبنات يعملون كفريق واحد
لإدام ��ة االحتجاج ��ات التي ب ��د�أت نتائجها
تت�ضح ب�إطاحة الفا�سدين وغريها ،م�شرية
�إىل �أن اجلمي ��ع هن ��ا �أهداف ��ه واحدة وهي
البح ��ث عن حي ��اة كرمية فالرج ��ل له دوره
وللمر�أة دورها يف �ساحة االحتجاج.
و�أك ��دت �أنه ��ا مل تر�ص ��د ظاه ��رة التحر�ش
بالفتي ��ات مطلق ��ا "فنح ��ن مث ��ل الأخ ��وة"
عندم ��ا كان ��ت الظ ��روف �صعب ��ة بالبداي ��ة
من خ�ل�ال الرمي الكثيف للغ ��ازات امل�سيلة
للدموع ،كان �أغلب الفتيات يعملن م�سعفات
وممر�ض ��ات للمتظاهرين الذي ��ن ي�صابون
ويختنق ��ون "�أم ��ا الآن ف�أعمالن ��ا توزع ��ت
ب�ي�ن الطب ��خ وت�ضمي ��د اجل ��راح وتنظيف
ال�شوارع" بالتعاون مع الرجال.
و�أو�ضحت �أن امل ��ر�أة يف �ساحة االحتجاج
عان ��ت م ��ا عان ��اه ال�شب ��اب م ��ن خ�ل�ال
االختط ��اف واالغتي ��ال وم�ضايق ��ات رجال
الأم ��ن وامللي�شي ��ات ،فمث�ل ً�ا اختطفت �صبا
امله ��داوي وم ��اري حممد واغتيل ��ت زهراء
علي وغريها.
و�أ�شارت الفتاة �إىل �أنه رغم اخلوف الكبري

الآن لدى النا�شطني "فما زلنا ن�أتي �إىل الآن
يف �ساحة التحرير لإدامة زخم املظاهرات،
وهذا اعتربه منجز ًا كبري ًا".
نظ ��رة ال�شب ��اب للبن ��ت امل�شارك ��ة يف
املظاه ��رات ،يتح ��دث عنه ��ا ال�ش ��اب عل ��ي
ح�س�ي�ن "�إن نظرتن ��ا �إليه ��ن ال تختلف عن
نظرتنا لأخواتنا ،فنحن خارجون لق�ضية
وطن" وما يتعر�ض ل ��ه الرجل تتعر�ض له
الن�س ��اء �إذا قام عدد كبري م ��ن رجال الأمن
ورج ��ال الدي ��ن باالعت ��داء عل ��ى الطالبات
ومنعهن من اخلروج مبظاهرات.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن الع ��راق م ��ن البل ��دان التي
تقل فيه ��ا ن�سبة التحر� ��ش بالن�ساء ب�سبب
الأع ��راف والتقالي ��د ال�سائ ��دة باملجتم ��ع
م ��ن اح�ت�رام للم ��ر�أة ،الفت� � ًا �إىل �أن ��ه ر�أى
الرجل واملر�أة ي�سان ��دان بع�ضهما البع�ض
مبختل ��ف طبق ��ات املجتم ��ع ،ف�ت�رى رب ��ة
املنزل واملوظف ��ة والنا�شطة املدنية يعملن
مع الرجال.
�أم ��ا ال�صحافي ��ة خمائ ��ل الكات ��ب الت ��ي
غط ��ت املظاه ��رات فاعت�ب�رت يف حديثه ��ا
لالحتج ��اح �أن "تركي ��ز ال�شب ��اب بق�ضي ��ة
الوطن واملطالب احلقة وكذلك الوعي لدى
الطرفني قلل من حاالت التحر�ش".
و�أك ��دت �أن امت ��زاج الطرف�ي�ن وتعاونهم ��ا
م ��ع بع� ��ض �س ��واء يف �إ�سع ��اف اجلرح ��ى
�أو تق ��دمي امل�ساع ��دة ك�س ��ر الفجوة وخلف
مزيج� � ًا واعي ًا ومثقف� � ًا يف حتقيق املطالب

و�إبعاد امل�ؤامرات التي حتاك ،وما تعر�ض
ل ��ه املتظاهرون م ��ن قمع وقت ��ل حتى الآن
لي�س قلي ًال.
م ��ن جانبه ��ا حتدث ��ت النا�شطة �صف ��د عبد
العزي ��ز للجزي ��رة ن ��ت عن الظ ��روف التي
واجهنه ��ا خ�ل�ال املرحلة احلالي ��ة ،و�أكدت
�أن دور امل ��ر�أة كان ب ��ارز ًا وم�ؤث ��ر ًا عل ��ى
م ��دار العق ��ود املا�ضية ولي� ��س فقط خالل
املظاهرات احلالية ،رغم �أنها واجهت حملة
ت�سقي ��ط كب�ي�رة لإيقافه ��ا ع�ب�ر االغتياالت
والتهديدات وغريها.
وبينت �أن بع�ض الأ�شخا�ص �أقدموا خالل
االحتجاجات احلالية على �شن حملة كبرية
على الن�ساء بحثهن على عدم امل�شاركة فيها
من خ�ل�ال و�سم "نزولك للمظاهرات يك�سر
ظهرنا" وخ�صو�ص ًا �أن املحتجني تعر�ضوا
ل ��رد عنيف من قب ��ل ال�سلط ��ة ،م�شرية �إىل
�أن دور الن�س ��اء كان كب�ي�ر ًا يف ا�ستئن ��اف
املظاه ��رات ي ��وم � 25أكتوبر/ت�شري ��ن
الأول ،وه ��ي من �أهم �أ�سباب جناح الثورة
خ�صو�ص ًا �أن ال�شباب �أ�صبح لديه وعي يف
حماية البنات.
ونوه ��ت �إىل �أن الن�ساء كان دورهن بارز ًا
وقمة يف الإن�ساني ��ة ب�إ�سعاف املتظاهرين
و�إطعامه ��م وم�ساعدته ��م وغريه ��ا "ومل
�أ�سم ��ع ب�أي ��ة حال ��ة حتر� ��ش ومل ي�ستط ��ع
مناه�ض ��و املظاه ��رات ا�ستغ�ل�ال ه ��ذه
النقطة".
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مئة عام من التحدي والمقاومة الثورية في هتافات و�أهازيج النا�صرية
 ذي قار  /ح�سني العامل

منذ واقعة باهيزة عام 1916
واهزوجتها الم�شهورة ( �شرناها
وعيت باهيزة ) التي الهبت حما�س
ثوار ع�شائر النا�صرية في مقاومة
وهزيمة الجي�ش االنكليزي الذي
تجحفل لعبور �أرا�ضيهم والتوجه
�صوب مدينة الكوت لفك الح�صار
عن جي�شيه المحا�صر في المدينة
المذكورة  ،والأهازيج الثورية
�أ�صبحت في ع�صرنا الحديث ملح
المقاومة ول�سان حال الثوار ،
فالأهازيج والهتافات الثورية ال
تعبر فقط عن مطالب الثوار وانما
تلهب الحما�سة في نفو�سهم وتحفز
فيهم روح التحدي والمقاومة.

وباهي ��زة الت ��ي �شاوره ��ا ال�شي ��خ ذرب ثامر ال
خ�ض�ي�ر �شي ��خ ع�شائ ��ر ال زي ��رج ي ��وم ذاك هي
بقعة من الأر�ض تقع بني مركز مدينة النا�صرية
وناحي ��ة الغراف وهذه الأر�ض �أبت هي و�أهلها
�أن مي ��ر عليه ��ا اجلي� ��ش االنكلي ��زي  ،وملخ�ص
ق�صته ��ا ه ��و �أن االنكلي ��ز وبعد �أن عج ��زوا عن
عب ��ور ه ��ذه الأر� ��ض نتيج ��ة ممانع ��ة الع�شائر
�أر�سلوا مفاو�ض ًا اىل �شيوخ ال ازيرج الغرائهم
باالم ��وال  ،وبع ��د �أن �أمت املفاو� ��ض عر�ضه قام
ال�شي ��خ ذرب ال خ�ض�ي�ر وخاطب ��ه بالعام ّي ��ة :
يلنكليزي خليني ا�شري باهيزه واردلك اخلرب.
فاعتق ��د املفاو� ��ض ان باهي ��زة �شخ�صي ��ة معينة
فطل ��ب من ال�شيخ �أن يذهب مع ��ه ع�سى �أن يقنع
باهي ��زه  ،وفع�ل ً�ا وذه ��ب اجلمي ��ع م ��ع ال�شي ��خ

وم ��ن بينه ��م املفاو� ��ض االنكلي ��زي ومرتجم ��ه
 ،وعن ��د و�صوله ��م لبقع ��ة الأر� ��ض ( باهي ��زة )
الت ��ي يفرت�ض �أن مير عليه ��ا اجلي�ش االنكليزي
�ص ��وب مدين ��ة الك ��وت خاط ��ب ال�شي ��خ ذرب
الأر� ��ض قائ�ل ً�ا " :ي ��ا باهيزة االنكلي ��ز يريدون
يعربون� �ـﭻ  ،وتفاكنه بعدهن ماتكدمت زمورهن
وبع ��د عدن ��ه ادي ��ن عم ��ار �شتـكول�ي�ن "  ،وبك ��ى
وم ��ن ثم هزج قائ�ل ً�ا �( :شرناه ��ا وعيت باهيزه
� ،شرناها وعيت باهيزه) �أي �أن الأر�ض �أبت �أن
مي ��ر عليها االنكلي ��ز  ،فهزج القوم م ��ع �شيخهم
بتل ��ك االهزوج ��ة ليعلن ��وا رف�ضه ��م وي�ؤك ��دوا
ا�ستعداده ��م للمعركة التي انه ��زم فيها االنكليز
وتكبدوا خ�سائر ج�سيمة .
وبع ��د �أكرث من مئ ��ة ع ��ام ردد �أبن ��اء النا�صرية
العدي ��د م ��ن الأهازيج والهتاف ��ات يف تظاهرات
الأول م ��ن ت�شري ��ن االول  2019الت ��ي دخل ��ت
�شهره ��ا ال�ساد� ��س قب ��ل ب�ضع ��ة �أي ��ام �إذ ردد
متظاهرو النا�صري ��ة للتعبري عن حتدي العنف
والقمع:
ذي قار يا حلـك املدفع
ولدچ بالطـك ما ترجع
ولدج عياله وما ترجع
ولدچ �شذرة حمب�س تلمع
ال امريكي وال ايراين.
فيما هت ��ف متظاه ��رون النا�صرية عقب جمزرة
اخلمي�س الدام ��ي على ج�سر الزيتون يوم ( 28
ت�شري ��ن الث ��اين  ( 2019تروح ع�ش ��رة ..تروح
مية  ،ال�شعب قافل عالق�ضية) �أو (نروح ع�شرة..
ن ��روح مي ��ة � ،آنه قاف ��ل عالق�ضي ��ة ) للتعبري عن
اال�ص ��رار عل ��ى موا�صلة التظاه ��ر حتى حتقيق
الهدف املن�شود.
يف حني هزج ��وا للتعبري عن رغبتهم يف حتدي
واملواجه ��ة وذم �أ�سالي ��ب الغيل ��ة والغ ��در التي
تنتهجها �أحزاب ال�سلطة ( الطـك لو �صار مـكـابل
تتنوم�س ذي قار ) وذل ��ك للتعبري عن اعتدادهم
ب�أنف�سه ��م وقدرته ��م عل ��ى حتقيق الن�ص ��ر الذي
ي�س ��ر ذي ق ��ار واهلها وكذلك للتعب�ي�ر عن خ�سة
عدوه ��م الذي يلج� ��أ للغدر للنيل منه ��م  ،وكذلك
هتف ��وا ( الـكـذل ��ه املا عاجبتك م ��ا رداها املاو ) و
(يلملحه ابنـج بايع روحه) يف �إ�شارة اىل �أبناء
النا�صري ��ة الذي ��ن يطلق عليه ��م ( اوالد امللحة )
وامللح ��ة امل ��ر�أة ال�سمراء التي تلوح ��ت ب�شرتها
بال�شم� ��س م ��ن اث ��ر التع ��ب يف العم ��ل مبج ��ال
الزراعة .
كما ردد املتظاهرون هتاف (بزنودج تعلك وطن
 ،و�شبابـج �صعاب عاملحن نا�صريتي ) و (الطايح
م ��ن ذي قار الطايح  ،ي�سوه النايب وامل�س�ؤول )
و (عفيه عليكم يل ثوار انتم خوفتوا احلاكم) .
فيما رددوا يف يوم اخلمي�س (  28ت�شرين الثاين
 ) 2019وه ��و الي ��وم ال ��ذي �شه ��د هزمية قوات
الفريق جميل ال�شمري �أمام مقاومة املتظاهرين
 ،حيث �أ�ستقبل ��ت اجلماهري ح�شود املتظاهرين

ب�أهزوجه (الطار�ش كل املهدي جي�شك رد مهزوم
) واملق�ص ��ود قوات الفريق جميل ال�شمري الذي
ار�سل ��ه رئي�س ال ��وزراء عادل عب ��د املهدي لقمع
تظاهرات النا�صري ��ة وقتلت قواته اكرث من 25
�شهيدا م ��ن املتظاهرين وجرحت اكرث من 250
يف ي ��وم واحد عن ��د ج�سر الزيت ��ون وان�سحبت
مدح ��ورة تالحقه ��ا ح�ش ��ود املتظاهري ��ن اىل

مقراتها يف �ص ��وب ال�شامية واملن�صورية ومقر
قيادة عمليات الرافدي ��ن قرب قاعدة االمام علي
اجلوية  18كم جنوب غرب النا�صرية .
كما ردد متظاهرو النا�صرية خالل تظاهراتهم (
احنه الردينه اجلي�سي بطابوكـه) و ( مب�صياده
ردينه اجلي�سي ) و ( يح�سني ا�شهد ما ذلينه) و(
قن�ص ��اك وينه امللعب هذه امللعب ) و ( وقن�صاك

وين ياعادل زوية ) و ( منوت ع�شره منوت ميه
هاي هاي النا�صرية ) .
ويف ي ��وم الثالث ��اء (  3كان ��ون االول ) 2019
ا�ستع ��ادة ع�شائر النا�صرية جم ��د املـكوار الفاله
يف هتافاته ��ا باهزوج ��ة (مبـك ��وار وفال ��ة احنا
الردينه العايل) .
يف ح�ي�ن ه ��زج ال�شاع ��ر ك ��رمي احلامت ��ي يف

تظاه ��رات ال�شطرة ( تو�ص ��ل لل�سيا�سي وتبلغه
وتـكله  ،بعد هذه ال�شعب ما ير�ضه بالذله )
وردد املتظاه ��رون واملتظاهرات من الطلبة يف
�ساحة احلبوبي يوم االحد ( � 9شباط :) 2020
انا عراقي وال مو مثلك بايران متجد
ونتقدملك كلما ترمي  ..وما بينه الي�شرد
ما نرتاجع ظل ارمي  ،واتر�سها الـكـاع بدمي
تبقى انت القاتل عد الله وانه امل�ست�شهد .
فيما هتف متظاهرو ال�شطرة يوم الثالثاء ( 11
�شب ��اط  ، ) 2020يف حتدي لظل ��م ال�سلطة رغم
برودة الطق�س :
ما اثر علينه الربد ما دام حار الدم
احرار ما بعنه الق�ضية وباخليم نلتم
والكـالوا اميلون خليهم �إي�سمعون
ثورتنه ابد ما تنتهي و�شي�صري ما نهتم
*
والثار الزم ينوخذ من الطغوا كلهم
ثارين واحد للوطن وال�ضحوا ابدمهم
كلمن اكل حـكـنه ما راح يتهنه
�سلمية ب�س ذاك الكتل كـلوله ما ي�سلم
كم ��ا رددت النا�شطة نهاوند تركي يف تظاهرات
يوم االثنني (  27كانون الثاين  ) 2020وح�شود
املتظاهرين واملتظاهرات يرددون خلفها:
كالوا جـم ليلة اميلون  ،ما ملينه
حر وبرد ما يتحملون  ،ما ملينه
نكتل منهم ويـكعدون  ،ما ملينه
نحرك ﭽـم خيمه ويرحون  ،ما ملينه
نخطف منهم ويقلون  ،ما ملينه
نهددهم حته ي�سكتون  ،ما ملينه
ن�ضربهم ع�سى �إ ْيق ُرون  ،ما ملينه
وحتدى همه يحلمون  ،ما ملينه
نتظاهر حد ما ميلون  ،ما ملينه
وردد املتظاه ��رون يف ت�شيي ��ع املتظاهر ال�شهيد
علي حممد مكطوف النجار الع�صمي يف �ساحة
احلبوبي ليل ��ة اجلمعة  20كانون الأول 2019
( ن�ست�شه ��د ب� ��س م ��ا ن�ست�سلم  ،كحل ��ه بكل عني
الدخ ��ان  ..واحلبوب ��ي يهو� ��س بين ��ه ولدج ذي
ق ��ار ال�شجع ��ان )  ،يف حني رددت والدة ال�شهيد
عل ��ي الع�صمي ( �سمريه خ�ضري ام و�سيم ) عند
ت�شييع جثم ��ان ولدها ( منوت واحد منوت ميه
انه قافل عالق�ضية  ،هذه ق�ضية العراق ال تنتهي
ي ��ا علي ميه) يف ت�أكيد عل ��ى التحدي وموا�صلة
طريق الثورة.
كما ردد متظاهرون يف �ساحة احلبوبي :
النا�صرية النا�صرية النا�صرية
�أهل ال�سمه ويه الأر�ض �أدولـج حتيه
طيحتي احزاب الفنت باركتي عر�س الوطن
ط�شرتي فوك الوطن ولدچ واهلية
النا�صرية النا�صرية النا�صرية
بزنوده �شد الوطن ابنـج علـك للمحن
بالزود خلو �صورتـج و�سط الهوية
النا�صرية النا�صرية النا�صري

ا�سواق ب�ساحة التحرير لتلبية حاجات المحتجين والمتظاهرين
 متابعة االحتجاج

اقتحم الباعة املتجولون
�ساحة التحرير و�سط بغداد،
التي يعت�صم ويتظاهر فيها
الآالف يومي ًا ،لبيع الألب�سة
وامل�أكوالت واحللويات
والأعالم وغريها ،و�أن�ش�أوا
�سوق ًا جديدة و�سط �إقبال
عليهم.

الباع ��ة املتجول ��ون وج ��دوا يف �ساح ��ة
التحري ��ر م�ص ��در ًا جي ��د ًا لل ��رزق ،حيث
يتحركون يف حميطها بحيوية لتختلط
�أ�صواتهم م ��ع الأهازيج والأنا�شيد التي
يرددها املتظاهرون.
متت ��د ال�س ��وق اجلدي ��دة م ��ن �ساح ��ة
الن�صر �إىل �ساح ��ة اخلالين ،ومن ج�سر
اجلمهوري ��ة �إىل حمطة وق ��ود الكيالين

باجت ��اه اخل ��ط ال�سري ��ع وه ��ي م�ساحة
كبرية جد ًا ،و�صل �إليها البائعون من كل
منطق ��ة وحمافظة ،وحت ��ول بع�ضها �إىل
مقاه تباع فيها الأراجيل.
يق ��ول البائع حمم ��د ح�سن "�أتي ��ت �أول
م ��رة هن ��ا يف  27م ��ن ت�شري ��ن الأول
املا�ض ��ي  ،وكن ��ت �أبي ��ع احلل ��وى لكنه ��ا
جت ��ارة خا�س ��رة ،لأن كل �ش ��يء هن ��ا من
�أكل ي ��وزع جمان ًا ،حيث مينح ��ه النا�س
امل�ساندين للمظاه ��رات ،فا�ضطررت �إىل
توزي ��ع احللوى على عائلت ��ي والتحول
�إىل بيع الأعالم والإك�س�سوارات".
و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذه التج ��ارة مربح ��ة يف
البداي ��ة لأن الآالف يومي� � ًا ي�أت ��ون �إىل
التحري ��ر وي�شرتون الأع�ل�ام والقبعات
التي حتت ��وي على العل ��م العراقي ،لكن
الي ��وم هن ��اك اكتف ��اء ل ��دى املتظاهري ��ن
بالإ�ضاف ��ة �إىل وج ��ود الع�ش ��رات م ��ن
الأ�شخا�ص الذين يبيعون هذه الأعالم.
م�صدر للرزق

ح�سن هو �أحد املعت�صمني الذين تركوا
�أعماله ��م وجل�أوا �إىل �ساح ��ة التحرير
ويح ��اول �إىل جان ��ب القي ��ام ب ��دوره
م ��ع املعت�صمني القيام بعم ��ل يدر عليه

بع� ��ض املال ،فيق ��ول �إنه م�س� ��ؤول عن
عائلة مما يتوج ��ب عليه العمل خا�صة
بعد توقفه عن عمله الرئي�س للبقاء مع
املتظاهري ��ن ،فيبي ��ع بع� ��ض املواد يف
�ساحة التحرير.
�أما ها�شم الربيعي ،وهو �أحد العاطلني
عن العم ��ل -الذين تقدر ن�سبتهم ب�أكرث
م ��ن  -%23وج ��د فر�صت ��ه يف �ساح ��ة
التحرير ليبي ��ع الأغرا�ض التي تتعلق
يف املنزل.
وق ��ال الربيع ��ي � ،إن �ساح ��ة التحري ��ر
مكان مميز يرمز حلب الوطن ،فيوجد
العدي ��د من الأ�شخا� ��ص الذين يبيعون
مواد خمتلفة.
واعت�ب�ر الربيع ��ي �أن العمل يف �ساحة
التحري ��ر ممتع� � ًا يف ظ ��ل انت�ش ��ار
الأهازي ��ج الت ��ي تتغنى بح ��ب الوطن
وغريها م ��ن الفعاليات الت ��ي ت�شهدها
ال�ساحة حتى �ساعة مت�أخرة من الليل،
خامتا حديثه "فنح ��ن نتظاهر ونعمل
يف �آن واحد".
من جهته �أو�ضح �أحمد كرمي �أنه يقطع
م�سافة طويلة للو�صول بعربته يومي ًا
�إىل �ساحة التحرير لبيع فاكهة الرمان،
و�أ�ضاف لالحتجاج �أنه يف ظل البطالة

الت ��ي يعانيها وغريه م ��ن ال�شباب جل�أ
لبي ��ع الرم ��ان على اعتب ��ار �أن ��ه فاكهة
مميزة لدى العراقيني.
ال�صحف ��ي االقت�ص ��ادي حمم ��د ماج ��د
البي�ض ��اين ،ي ��رى �أن �إن�ش ��اء �س ��وق غ�ي�ر
نظامي ��ة �سببه قلة فر� ��ص العمل ،وبالتايل
�ستبق ��ى ه ��ذه ال�س ��وق حت ��ى بع ��د انته ��اء
املظاهرات.
وق ��ال البي�ض ��اين للجزي ��رة ن ��ت �إن �ساحة
التحري ��ر واملناط ��ق املحيط ��ة به ��ا تعت�ب�ر
مرك ��ز ًا جتاري� � ًا مهم� � ًا ،وبالت ��ايل ح�صول
ه� ��ؤالء ال�شباب على �أماك ��ن لبيع ب�ضائعهم
�سيجعلهم يبقون ومن ال�صعب �إزالتهم من
قبل �أمانة بغداد.
و�أك ��د �أن انت�شار الأ�س ��واق الع�شوائية يف
�أماك ��ن التظاهر جاء نتيجة عجز االقت�صاد
عن خلق وظائف جديدة لل�شباب ،خ�صو�ص ًا
�أن الغالبية منهم من خريجي الكليات.
وحذر من �أن ت�أخر احلكومة يف اال�ستجابة
ملطالب املتظاهرين �سي�ضر كثري ًا باالقت�صاد
العراقي نتيجة توقف معظم الأعمال ،وهو
ما يه ��دد بزي ��ادة البطال ��ة املرتفع ��ة �أ�ص ًال،
الفت� � ًا �إىل �أن غالبي ��ة ال�ش ��ركات النا�شئ ��ة
توقفت عن العمل ب�سبب توقف ال�شركات
الكبرية عن العمل.
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حكاية �شهيد

أسبريسو

علي املو�سوي ..انتف�ض ليناه�ض الف�ساد فوجد نف�سه �أ�سري ًا يحرتق بني ق�ضبان مقراته
 ما�س القي�سي
م�صادف ��ة لي�س ��ت �سارة ،تلك الت ��ي جتمع ما
ب�ي�ن روح ندي ��ة يف مطل ��ع �شبابه ��ا واملوت
الأ�س ��ود كا�شف ��ة عن قب ��ح ورذيل ��ة وب�شاعة
م�ستنق ��ع الف�س ��اد م ��ن يدع ��ي احلف ��اظ على
م�ؤ�س�سات الدولة التي ال حتمل من وظيفتها
�س ��وى العن ��وان ،حماول ��ة فا�شل ��ة يف كبح
جماح ان�سان حر ك�سر حاجز ال�صمت وابى
الوقوف متفرجا امام انهيار الوطن.
علي �إيهاب علي املو�سوي ،مواليد /10/27
 ،2000م ��ن �أه ��ايل منطق ��ة ام اخلي ��ل يف
حمافظ ��ة الديواني ��ة ،ينتم ��ي لأ�س ��رة من 5
افراد هو الأ�صغ ��ر بينهم ،طالب يف املرحلة
املتو�سطة ،يهوى ال�سفر وتربية احليوانات
وريا�ضة كرة الق ��دم ،وال�سباحة ،وممار�سة
لعبة البليارد والق ��اء ال�شعر بني الأ�صدقاء،
واال�ستماع للمن�شودات الدينية احل�سينية.
متت ��ع علي بخ�ص ��ال ميزته ع ��ن اقرانه ،فقد
عرف بطيبة قلب و�صفاء نية وح�سن �سلوك
الفت بني رفاقه� ،صاح ��ب ابت�سامة ال تفارق
حمي ��اه ،لطي ��ف ونق ��ي ال ��روح ال يحمل يف
جوارح ��ه �أي �شع ��ور �سيئ جت ��اه �أحد وان
ت�سبب يف ايالمه ،كلم ��ة طيبة واحدة كفيلة
با�ضحاك ��ه ،يجذب حمب ��ة االخرين من اول

لق ��اء ،وبه ��ذا تق ��ول اخ ��ت ال�شهي ��د" :عل ��ي
متف ��اين يف م�ساع ��دة الغري اكرث م ��ن افراد
ا�سرت ��ه ،ال ي ��رد �أي فق�ي�ر او حمت ��اج خائبا
دون م�ساعدة".
لعل ��ي دور ب ��ارز يف مظاه ��رات الديواني ��ة
يف بداية انط�ل�اق االحتجاج ��ات املناه�ضة
لوج ��ود مق ��رات الأح ��زاب الت ��ي تفر� ��ض
�سطوته ��ا ونفوذه ��ا عل ��ى مق ��درات البل ��د،
وبه ��ذا ال�ص ��دد حتدثن ��ا اخ ��ت ال�شهي ��د عن
جمري ��ات اح ��داث الي ��وم ال ��ذي ارتق ��ى فيه
علي �شهيدا بقوله ��ا" :يف ال�ساعة اخلام�سة
م�س ��اء م ��ن ي ��وم  10/24كان عل ��ي يق ��وم
بغ�سل �سيارته وقد اتى وقتها �صديقه يقنعه
لي�ش ��ارك يف املظاهرات ،ترك عل ��ي �سيارته
وذهب برفقته" ،وتعقب قائلة" :ذهبا �سويا
لالحتج ��اج امام جمل� ��س املحافظة يف بادئ
االم ��ر وبقي ��ا خ ��ارج املبنى ي�شاه ��داه وهو
يح�ت�رق ،ثم توجه ��ا ملقر منظم ��ة بدر حيث
يتظاه ��ر ع ��دد م ��ن ال�شب ��اب" ،م�ؤك ��دة على
تواجده ��م خ ��ارج مبن ��ى مق ��ر املنظم ��ة يف
منطقة اجلزائ ��ر وت�ضيف" :ذهب اىل هناك
برفقه  5من الأ�صدق ��اء جميعهم خارج املقر
فيم ��ا عدا علي تركهم ودخل املقر واختفى"،
حت ��ى حان ��ت ال�ساع ��ة الثامن ��ة تلق ��ت اخته
ات�ص ��اال من احد �أ�صدقائه فح ��واه ان "علي

 علي وجيه

مازال داخ ��ل املقر الذي اح�ت�رق ومل يخرج
بع ��د وعليهم التوج ��ه ال�ست�ل�ام �سيارته من
حيث تركها".
م�صري جمه ��ول ل�ش ��اب بعمر ال ��ورود وهو
خمتف يف مبنى يحرتق ،يدفع ثمن ا�سرتداد
كرامت ��ه اذ تق ��ول" :حت ��ى ال�ساع ��ة احلادية
ع�شرة والن�صف ليال ونحن مل جند علي بني
ال�ضحاي ��ا ،ثم تعرفنا عليه اذ وجدنا قمي�صه
(التي�ش ��رت) وق ��د �أ�صبح بحجم ك ��ف اليد!،
و�س ��وار كان يرتدي ��ه مرميا بجانب ��ه" ،وقد
و�صله ��م ح�سب ما تقول "ان � 12شخ�صا من
بينهم علي ،مت احتجازهم يف غرفة وحرقهم
احي ��اء!"ُ .وج ��د البط ��ل علي متفحم ��ا ،هو
ورفاق ��ه على يد من افتع ��ل احلريق يف مقر
منظمة ب ��در بتاري ��خ  2019/10/25الذي
�شهد اكرب انتفا�ضة يف �ساحات احلرية.
رح ��ل �شهيدن ��ا ال�شج ��اع �إثر نخ ��وة عراقية
دفعت ��ه ليتواجد يف امل ��كان والزمان اخلط�أ،
حيث ينتف�ض االن�سان �ضد القمع والطغيان
ث ��م تنقل ��ب املوازي ��ن فيخ ��ط الق ��در ارادته
ب�أيدي بع� ��ض املرتزقة ويفتعل حريقا دنيئا
بهدف ت�صفي ��ة املتظاهري ��ن وت�شويه ثورة
ت�شري ��ن يف �آن واح ��د .ليك ��ون علي ��ا �ساميا
بروح ��ه م ��ن اوائ ��ل �أوراق �شج ��رة ت�شرين
التي �سقطت لتحيا غريها بحرية وكرامة.

حالق �ساحة التحرير امل�صاب بال�سرطان يحارب الف�ساد

 م�صطفى امل�سعودي
متتلئ �ساحة التحرير بخيم املعت�صمني الذي
نظموا �أنف�سهم على �ش ��كلجمموعات ،بينهم
ط�ل�اب اجلامعات وامله ��ن املختلفة ،ف�ضلاً عن
امل�سعفني والن�شطاءوالقادمني من حمافظات
�أخرى� ،إ�ضافة �إىل خيمة بات يعرفها اجلميع
ويق�صدونه ��ا للح�صول عل ��ى حالقة جمانية،
�إنها "خيمة حمد حماربال�سرطان".
يع ��اين ال�شاب حممد فرا� ��س �أو "-حمد" كما
ي�سميه �أ�صدقا�ؤه -م ��ن �سرطان الدم،املر�ض
الذي �أج�ب�ره على ت ��رك مقاع ��د الدرا�سة منذ
ال�ص ��ف الثال ��ث الإع ��دادي ،وتف ��رغ لتلق ��ي
العالج،ثم تعلم مهنة احلالقة.
كان "حم ��د" ( 17عام ��ا) عن ��د عائلت ��ه يف
حمافظ ��ة دي ��اىل (�ش ��رق بغ ��داد) يف الأي ��ام
الأوىل بع ��د ان ��دالع موج ��ة االحتجاج ��ات
الأخرية يف الأول من �أكتوبر/ت�شرين الأول
املا�ضي ،لكن حظر التجوال الذي فر�ض على
دي ��اىل ورف�ض العائلة منع ��اه من القدوم �إىل
العا�صمة بغداد وامل�شاركة ،لكن �إ�صراره على
املج ��يء �أجرب �أهله على ال�سم ��اح بذهابه �إىل
مركز االحتجاجات يف �ساحة التحرير ،وكان

خال ��ه -ال ��ذي ي�سك ��ن يف بغ ��داد -بانتظ ��اره
لريافق ��ه يف رحل ��ة �إثبات وج ��وده واملطالبة
باحتياج ��ات �أقرانه م ��ن الع�ل�اج ،واالهتمام
ال�صح ��ي ال ��ذي �أهملت ��ه احلكوم ��ة ط ��وال
ال�سن ��وات املا�ضية .وبالفع ��ل ،و�صل "حمد"
�ساحة التحرير يف � 25أكتوبر/ت�شرين الأول
املا�ض ��ي ،حيث دخل ��ت االحتجاجات موجتها
الثاني ��ة ،وكان ��ت خي ��ام املعت�صم�ي�ن تن�ص ��ب
تباعً ��ا وتزداد يوميًّا ب�ش ��كل ملحوظ لل�ضغط
على احلكومة وحتقيق املطالب.
ق ��ال �إن "ا�ستق ��رار الأو�ض ��اع و�سيط ��رة
املتظاهري ��ن و�صمودهم يف �ساح ��ة التحرير
مكنن ��ي م ��ن اال�ستق ��رار يف خيم ��ة �أ�سميته ��ا
(ي ��د حت ��ارب ال�سرط ��ان ..وي ��د حت ��ارب
الف�س ��اد) ،وبع ��د جلب لوازم احلالق ��ة ،بد�أت
احلالق ��ة للمتظاهرين جما ًنا" ،م�شريًا �إىل �أن
"الر�سالة التي �أرغب يف تو�صيلها هي �أنني
م�ش ��ارك يف االحتجاجات فع�ًل�ااً رغم املر�ض،
و�س�أعمل على تقدمي ما �أ�ستطيع للمعت�صمني
يف التحرير".
و�أ�ض ��اف حم ��د �أن الأح ��زاب احلاكم ��ة باتت
كال�سرط ��ان يف ج�س ��د الب�ل�اد ،ووجودي هنا
ملحارب ��ة اجلبهتني؛ الف�س ��اد ومر�ضي ،وبعد

ما يق ��ارب �شهرين من االعت�ص ��ام ال �أ�ستطيع
�أن �أع ��ود �أدراج ��ي حت ��ى حتقي ��ق املطال ��ب
الإ�صالحي ��ة ،املطال ��ب الت ��ي له ��ا ت�أث�ي�ر على
الو�ضعال�صح ��ي ،خا�صة مر�ض ��ى ال�سرطان
يف الع ��راق .ورغ ��م ميزانية الع ��راق الكبرية
يف الأع ��وام املا�ضي ��ة ،ف�إنه ��ا مل تك ��ن كفيل ��ة
بتح�س ��ن القط ��اع ال�صح ��ي وتوف�ي�ر �أدوي ��ة
الأمرا� ��ض اخلط�ي�رة كال�سرط ��ان ،يف وق ��ت
م ��ا يزال القط ��اع ال�صحي يف الع ��راق الأكرث
تراجعًا خالل ال�سنوات املا�ضية.
و�أ�شع ��ل �إ�صرار الفتى احلما� ��س لدى مرافقه
الدائ ��م خاله "�أب ��و مع�صومة" ،ال ��ذي �أكد �أنه
ت ��رك عمل ��ه وتف ��رغ ل�شيئ�ي�ن :امل�شارك ��ة يف
االحتجاج ��ات اجلاري ��ة ،ومرافق ��ة "حم ��د"
واحلر�ص على �سالمته وم�ساعدته يف �أعماله
اليومية.
ويق ��ول النا�شط يف املظاهرات اجلارية فالح
ال�شمري �إن "ا�ستقالة احلكومة برئا�سة عادل
عبد املهدي هي املك�س ��ب الوحيد الذي حتقق
نتيجة �ضغ ��ط املظاهرات ،بل حتققت مطالب
كان ميك ��ن �أال تتحق ��ق يف �أق ��ل م ��ن عقد على
الأقل" ،مبي ًنا �أن "حالة حمد و�إ�صراره تعطي
دافعًا غري متخيل لأقرانه من ال�شباب".

الدولة المارقة

و�أ�ضاف ال�شم ��ري �أن "اخلوف الذي يعرتي
كل ذي �سلط ��ة وم�س�ؤولي ��ة يف احلكوم ��ة
وخارجه ��ا مك�س ��ب ال يق ��ل �ش�أ ًنا ع ��ن مك�سب
الإطاح ��ة باحلكوم ��ة ،فل ��م يع ��د ب�إم ��كان �أي
م�س� ��ؤول �أن يتخ ��اذل ع ��ن واجب ��ه م ��ا دام
الذي ��ن خرج ��وا للمظاه ��رات يرتب�ص ��ون به
يف كل وق ��ت ،حتى ل ��و كان بع ��د �سنوات من
اليوم" ،م�شريًا �إىل �أن "حالة ال�شاب املحارب
لل�سرطان مماثلة �أم ��ام حاالت �أخرى فتك بها
�سرط ��ان الفقر والعوز ،وتتالق ��ى عند مطلب
واحد؛ �إيجاد وط ��ن ،وهي مهمة لي�ست �سهلة
عن ��د ال�سلطة ،وال �صعبة عند �إ�صرار ال�شعب،
و�أجيال كه ��ذه" .طوال م ��دة مبيته يف خيمة
احلالق ��ة و�سط التحرير ،تلقى "حمد" الكثري
من عرو�ض امل�ساعدة وتقدمي التربعات ،لكنه
يرف� ��ض دائ ًم ��ا ،لأن هناك م ��ن ي�ستحقها �أكرث
منه ،ح�سب قوله.
ويق ��ول �إن "�إ�ص ��رار الكث�ي�ر م ��ن الأ�شخا�ص
عل ��ى الت�ب�رع بالأم ��وال ملواجه ��ة املر� ��ض
وعالج ��ه مرتف ��ع الأثم ��ان ،جعلن ��ي �أفكر يف
ا�ستثم ��ار الأم ��وال الت ��ي و�صلتن ��ي يف دع ��م
مر�ضى ال�سرطان الفق ��راء غري القادرين على
توف�ي�ر العالج و�إجراءات حتاليل الدم ب�شكل

م�ستمر".
و�أ�ض ��اف �أن "منظم ��ة تابع ��ة ل�ل��أمم املتحدة
توا�صل ��ت مع ��ي وعر�ض ��ت توف�ي�ر جه ��از
للتحليالت اخلا�صة مبر�ضى ال�سرطان ،الذي
يقت�ص ��ر وج ��وده يف الب�ل�اد عل ��ى العي ��ادات
اخلا�صة فقط ذات التكاليف املرتفعة".
ويعت ��زم "حم ��د" �إج ��راء التحالي ��ل جما ًن ��ا
للمر�ض ��ى الفق ��راء ،يف حال و�ص ��ول اجلهاز
ال ��ذي يرتقبه ،لكن كثريين �أخربوه ب�صعوبة
و�صول ��ه �إىل بغ ��داد ،ب�سب ��ب امل�ستفيدين من
ع ��دم توف ��ره يف امل�ست�شفيات العام ��ة ،الذين
�سيحر�صون على منع توفريه جما ًنا.
وغ�ي�ر مك�ت�رث ب�ب�رودة الأج ��واء والأخطار
اليومي ��ة الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا املتظاه ��رون
والنا�شط ��ون يف االحتجاج ��ات العراقية منذ
انطالقه ��ا ،ي�ستمر حم ��د معت�صمًا يف خيمته؛
يخرج بجوالت مع �أ�صدقائه يف الليل مبحيط
التحرير ،و�صوال �إىل �ساحة اخلالين وج�سر
ال�سنك� ،أو الذه ��اب �إىل �أ�صدقائه املعت�صمني
يف �ش ��ارع ال�سع ��دون القري ��ب م ��ن ال�ساحة،
ليعود ويق�ضي الليل داخل خيمته مع مرافقه
الدائ ��م خال ��ه ،ويب ��د�أ �صباحً ا جدي� �دًا وبيده
ماكنة احلالقة التي نذرها للمحتجني جما ًنا.

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

�أ�س ّميها هنا عُرف ًا بـ"الدولة" ،فما تب ّقى لدينا هو �أ�سمال
دول ��ة ،وبقايا ،منذ �أن تعر�ض ��ت لل�ضربة القا�ضية عام
ُ
ت�شيخ م ��ع مئو ّيتها ،م� � ّرت خاللها
 ،1980وه ��ي الآن
بكثي � ٍ�ر من التح � ّ�والت ال ُم ّرة والنكو� ��ص دون المرور
تراكميّ ،
فكل ما تن ّف�س هذا البلد،
�سيا�سي
بعمل ّية بناء
ّ
ّ
اختنق بعد زفيره بفترة قليلة.
بكثير من
لك ��ن ت�ش� � ّكل الدولة ال ��ذي ال يت ّم ،هو �أه ��ون
ٍ
�أن يتح � ّ�ول الع ��راق لدول ��ةٍ "مارق ��ة" بح�س ��ب �أدب ّيات
فتوة و"خو�شي" الكرة الأر�ضية
الخارجية الأمريكيةّ ،
الحال ��ي ،الت ��ي تنطل ��ق م ��ن بن ��دٍ وا�سع ف ��ي الد�ستور
الأمريك ��ي ،يتيح لها التدخل ب � ّ
�كل �ش�أن ،دون �أن يقول
�أحد لترمب �أو �أ�شباهه "على عينكم حاجب".
�أق ��وى بل ��د ف ��ي العال ��م يت�ص ّرف كم ��ا ي�ش ��اء ،القانون
الدول ��ي مج ��رد اك�س�س ��وار ،والأم ��م المتح ��دة د ّكان
ا�ستن ��كارات ،والجامع ��ة العربي ��ة مج� � ّرد ث�ؤلول على
وجه هذه البلدان الم�سكينة ،التي ُتمعن بتفتيت نف�سها
وتك�سيره ��ا ،بينما تب ��دو عيون "العم �س ��ام" غا�ضبة،
ّ
وتغ�ض الطرف ع ّمن ت�شاء.
وتعاقب َمن ت�شاء،
ً
الأم ��ر ال يتعل ��ق بالأمريكان وحده ��م ،خ�صو�صا حين
يك ��ون الع ��راق ب�أ�ضع ��ف حاالته ،لك ��ن كلم ��ة الممثلة
الخا�صة للأمين العام للأم ��م المتحدة جينين هيني�س
بال�سخارت خالل جل�سة مجل�س الأمن الدولي� ،أعادت
ل ��ي �شعور الف ��رد الخائ ��ف ،حي ��ن تبدو ب�ل�اده "دولة
مارقة" ،كما ح�صل في ت�سعينيات �صدام.
�إن الممار�س ��ات الت ��ي تق ��وم به ��ا ال�سلط ��ة و�أحزابه ��ا
وم�س ّلحوه ��ا تج ��اه الب�ل�اد ،تمت� � ُّد م ��ن �أق�ص ��ى يمي ��ن
�اب مفتوح وكبير
ال�س ��وء �إلى �أق�صى ي�س ��اره ،وهو ب � ٌ
ّ
للتدخل بال�ش�ؤون الداخلية ،فالأدبيات الأمريكية التي
�شطبت على م�صطلح "الدول ��ة المارقة" تجاه البلدان
الت ��ي �شاك�ست المنطق ��ة وخرقت كثير ًا م ��ن قواعدها
القانونية ،يبدو �أنها �س ُتعيد العمل بها ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن ت ّم فتح باب "الإرهاب" ب�شكلٍ وا�ضح تجاه ف�صائل
�شيعي ��ة متداخل ��ة م ��ع ال�سلط ��ة ،وله ��ا �أذرع �سيا�سية،
وعليها �شبهات واتهامات بقمع التظاهرات.
ّ
و"المطاطي ��ة"
ف ��ي وق � ٍ�ت يطل ��ب الع ��راق ال�سم ��اح
باال�ستثن ��اء والإعف ��اء من العقوبات لغر� ��ض ا�ستيراد
الغاز الإيراني لمدّة  45يوم ًا ،لأن ذلك �سي�س ّبب عرقلة
وا�ضحة ب�إنتاج الكهرباء ،تقوم جهاتٌ كثيرة با�ستفزاز
الجانب الأمريكي �أكثر ف�أكث ��ر ،الوح�ش الذي ينتع�ش
باال�ستف ��زاز ،في زم ��ن رئي�س �شعب ��ويّ م�ستعد لإبادة
وتحطيم قارة كاملة من �أجل دورة رئا�سية ثانية!
نحن �أ�سمال بلد ،وال �سبيل لنا �إ ّال التوازن في العالقات
الدولي ��ة والإقليمي ��ة ،خ�صو�ص� � ًا و�أن عملي ��ة ت�صدير
النف ��ط ،بو�صفنا د ّكان ًا يبيع هذا الب�ل�اء ،تم ّر بالدائرة
الأمريكي ��ة ،و�أن كثي ��ر ًا م ��ن الأالعي ��ب الجانبية التي
ب�إم ��كان الواليات المتحدة تفعيلها ،م ��ن �أجل الحاجة
لها مجدد ًا ،كما طلبت الحكومة العراقية ب�شكل ر�سمي
م ��ن ق ��وات التحالف الدول ��ي اال�شت ��راك بالحرب �ضد
تنظيم داع�ش.
الدول ��ة المارق ��ة ه ��ي كثي ��رة ال�ص ��داع ،الوب ��ال عل ��ى
جيرانه ��ا و�شعبها ،التي تخلو من القرار� ،أو يتفرد بها
الق ��رار ب�شكل ت ��ام ،حين ُتختطف ال�سلط ��ة في بلدٍ ما،
وال ُيمار�س التطمين تج ��اه ال�شركاء والأ�صدقاء ،ف�إن
طريق العزلة متو ّفر ،وعقوبات الخزانة الأمريكية هي
ملك الموت لكل بلدٍ يفكر بالتعاون مع بلدٍ ُمعا َقب.
وفي حين تحاول طهران ترتيب �أوراقها عبر الو�سطاء
مع الواليات المتحدةُ ،يمعن الذين ال ناقة لهم وال جمل
به ��ذه اال�ستف ��زازات ،وتخري ��ب هذه الأ�سم ��ال ،حتى
ع ��اد �شبح ت�صفير كل �ش ��يء �إلى الواجه ��ة ،خ�صو�ص ًا
و�أنن ��ا عل ��ى �أعت ��اب �أزم ��ة اقت�صادي ��ة خانق ��ة ،ب�س ��ب
ال�سيا�س ��ات المالية ال�ساذجة التي ق ��ام بها عدد متتالٍ
من الم�س�ؤولين العراقيين ،ر�ؤ�ساء وزراء ووزراء.
الم�س�ؤولية تقع على عاتق الطبقة ال�سيا�سية ال�شيعية
�أو ًال ،بالن�سبة والتنا�سب نظر ًا للحجم والت�أثير ،ولأن
المكون ال�سني غ ��ادر مراهقة "المقاومة" والت�صعيد،
ّ
ّ
وتنظم �أمورها،
بينما يت�ص ��رف الكرد كدولة تناق� ��ش
فالنب ��ذ والح�صار والت�ضييق لعب ��ة الواليات المتحدة
ّ
المف�ضل ��ة ،و�إع ��ادة �صياغة االتفاق ��ات والتمو�ضع في
العالق ��ات الخارجية هو ال�سبي ��ل الأوحد للعقالء ،كي
يج ّنبوا �أبناءنا الكارثة الت ��ي �شهدناها ونحن �أطفال،
بذات الممار�سات ،بذات العقوبات!

