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بوابة مطار النجف
بعد نداء املحافظ ..متظاهرون يف النجف يغلقون ّ

تظاهرات �ساحة التحرير تتحدى �أحزاب ال�سلطة وكورونا ودرجات احلرارة املنخف�ضة
 متابعة االحتجاج
�أ�صدر متظاهرو �ساحة التحرير ،ال�سبت،
بيان� � ًا ب�ش� ��أن جمم ��ل تط ��ورات الأو�ضاع
ال�سيا�سية ،فيما هددوا بـ”�إ�سقاط النظام”
يف حال عدم اال�ستجابة للمطالب.
وفيم ��ا يل ��ي ن� ��ص البي ��ان ،كم ��ا تلقت ��ه
(االحتجاج) ام�س ال�سبت
يا �أبناء �شعبنا العراقي الكرمي �أن احزاب
ال�سلط ��ة القمعية تك�شر ع ��ن انيابها بقوة
ويت�صارعون فيما بينهم من اجل احلفاظ
عل ��ى مكا�سبه ��م غ�ي�ر امل�شروع ��ة بع ��د ان
ر�شح ��وا مر�شح ��ا جدلي ��ا مرفو�ض ��ا م ��ن
قب ��ل �ساح ��ات االحتج ��اج �أذ قام ��وا بعدم
من ��ح الثق ��ة لكابينت ��ه املري�ضة لي� ��س حب ًا
بالعراق وامنا ب�سبب خالفاتهم ال�سيا�سية
متجاهل�ي�ن مطال ��ب ال�شع ��ب واجلماه�ي�ر
املنتف�ض ��ة منذ قرابة خم�س ��ة ا�شهر ونيف
ومنه ��م من يكيل لنا �شتى انواع التهم بعد
ان ثبت له ��م ان قتلنا وخطفن ��ا وترويعنا
مل ول ��ن يثني عزمنا باالتف ��اق مع عدد من
التن�سيقي ��ات يف �ساح ��ة التحري ��ر وع ��دد
م ��ن املحافظ ��ات املنتف�ضة وع ��دد كبري من
املت�ضاهري ��ن و�س ��وف يت ��م االع�ل�ان ع ��ن
ا�سم ��اء التن�سيقي ��ات يف وقت الحق وهنا
نذك ��ر امله ��ام التي ه ��ي م�ش ��روع يتعهد به
رئي� ��س الوزراء القادم على ان يكون (غري
جديل).
#املهام
 -1حما�سبة اجلهات امل�س�ؤولة عن عمليات
قت ��ل واختطاف وتهدي ��د املتظاهري ��ن �أيا
كانت منا�صبهم وم�سمياتهم .
� -2إط�ل�اق �سراح املتظاهرين والنا�شطني
املعتقل�ي�ن واملختطف�ي�ن و�إ�سق ��اط الته ��م
الكيدي ��ة املوجه ��ة �ضده ��م واملالحق ��ات
القانونية.
�-3شم ��ول �شه ��داء وجرح ��ى ومعتقل ��ي
االحتج ��اج بامتي ��ازات �شه ��داء وجرح ��ى
القوات الأمنية و�ضحايا الإرهاب.
 -4االلت ��زام ب�إقام ��ة انتخاب ��ات ح ��رة
ونزيهة وحتديد موعد اجراء االنتخابات
بعي ��د ًا عن ت�أثري امللي�شي ��ات و�سطوة املال
ال�سيا�سي الفا�سد وب�أ�شراف �أممي.

 -5ح�ص ��ر ال�سالح بيد الدول ��ة وحما�سبة
املخالف�ي�ن لهذا القرار والعمل على ر�صانة
امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكري ��ة والأمني ��ة وتنقيتها
من االنتماءات احلزبية.
 -6ال�ش ��روع مبعاجلة التق ��ومي اجلامعي
لطلب ��ة اجلامع ��ات ومعاجل ��ة ال ��دوام
املدر�س ��ي وع ��دم ت�أجيل ال�سن ��ة الدرا�سية
وت�صحيح العملية الرتبوية والتعليمية.
 -7ت�شكي ��ل احلكوم ��ة م ��ن املهني�ي�ن
امل�ستقلني حتديدا ويكون اختيار الوزراء
وف ��ق معايري اخلربة والكف ��اءة والنزاهة
من الذي ��ن مل ي�شغلوا الدرج ��ات اخلا�صة
م�سبقا عن ا�صحاب االنتماءات احلزبية.

 -8تقلي� ��ص امتيازات ورواتب الرئا�سات
الث�ل�اث والدرجات اخلا�ص ��ة واخ�ضاعهم
لقان ��ون اخلدم ��ة املدني ��ة ا�س ��وة بباق ��ي
الدرجات الوظيفية.
 -9اع ��ادة النظ ��ر بالعق ��ود املربم ��ة يف
ال ��وزارات كاف ��ة لل�ست ��ة ا�شه ��ر املا�ضي ��ة
�أ�ضافة اىل ت�شكيل جلان خا�صة ال�سرتجاع
االموال املنهوبة.
� -10ضمان ا�ستقاللية مدير مكتب رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء والأم�ي�ن الع ��ام والبنك
املركزي و�شركة �سومو ور�ؤ�ساء الهيئات
واختيارهم وفق �أ�صول املهنة.
� -11إ�ص�ل�اح املنظوم ��ة الق�ضائي ��ة مبا ال

ي�سمح ببقاء ر�ؤ�س ��اء املحاكم اال�ستئنافية
والهيئ ��ات الق�ضائي ��ة ورئي� ��س جمل� ��س
الق�ض ��اء يف منا�صبه ��م م ��دة ال تتج ��اوز
االربع �سنوات.
 -12التخطي ��ط والعمل على بناء اقت�صاد
عراقي م ��ن خالل خرباء خمت�صني ي�ضمن
زي ��ادة االنت ��اج ال�صناع ��ي والزراع ��ي
والنهو�ض بالواقع ال�صحي.
ا�ضاف ��ة �إىل هذه امله ��ام واملطالب ال بد ان
ننوه �إىل:
* �أن معت�صم ��ي �ساحة التحرير يرف�ضون
�أي مفاو�ض ��ات او ح ��وار ونت�ب�ر�أ م ��ن اي
�شخ�ص او كيان يتفاو�ض مع جهة ر�سمية

داخل او خارج �ساحات االحتجاج.
* تق ��دمي مر�ش ��ح غ�ي�ر جديل خ�ل�ال املدة
الد�ستوري ��ة ويق ��وم ذلك املر�ش ��ح بالتعهد
باجناز امله ��ام املذكورة �آن ًفا وعلى �أع�ضاء
جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي ان يرتك ��وا
امالءات احزابهم وال ين�سوا انهم ممثلون
ع ��ن ال�شع ��ب� .أيه ��ا العراقي ��ون الغي ��ارى
يام ��ن �ضحيت ��م بالغ ��ايل والنفي� ��س م ��ن
�أج ��ل هذا البل ��د ندعوكم للت�أه ��ب ملليونية
حا�ش ��دة اعددنا له ��ا بالتن�سي ��ق مع بع�ض
املحافظ ��ات املنتف�ض ��ة يف م ��كان يخت ��اره
الث ��وار للإطاح ��ة بالنظ ��ام برمته يف حال
عدم تنفيذ مطال ��ب ال�شعب و�سوف يكون

التا�س ��ع من ني�سان ذك ��رى �سقوط النظام
الدكتاتوري هو نف� ��س اليوم الذي ن�سقط
فيه هذا النظام الفا�سد”.
وكان ��ت �ساح ��ة التحري ��ر ق ��د �سجلت يف
بغ ��داد م�ساء اجلمع ��ة ولغاي ��ة فجر ام�س
ال�سب ��ت تظاه ��رات حا�ش ��دة �أك ��دت عل ��ى
رف�ض الأح ��زاب احلاكمة وطالبت برحيل
الطبقة ال�سيا�سية.
وتتوا�صل التظاهرات بال�ساعات الأخرية
يف �ساح ��ة التحرير على الرغ ��م من القمع
احلكوم ��ي وانخفا� ��ض درج ��ات احلرارة
وهطول الأمطار.
و�أطل ��ق متظاه ��رو بغ ��داد يف وقت �سابق

�شعار (باقون) يف حتد وا�ضح للجماعات
امل�سلح ��ة الت ��ي ت�سته ��دف النا�شط�ي�ن
وللق ��وات الأمنية الت ��ي توا�صل اعتداءها
على �ساحات االعت�صام ب�شكل يومي.
وملواجهة فريو�س كورونا �أكد املعت�صمون
يف التحري ��ر ن�ص ��ب �أجه ��زة تعقي ��م يف
مداخ ��ل �ساح ��ة التحري ��ر ل�ضم ��ان ع ��دم
انتقال الفريو�س ،كما �أكدوا على �ضرورة
النظاف ��ة الدائم ��ة والتعقي ��م كاج ��راءات
ملواجهة فريو�س كورونا.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى �أغل ��ق متظاه ��رون يف
النجف ،ام�س ال�سب ��ت ،البوابة الرئي�سية
ملط ��ار املحافظة ،مطالب�ي�ن بوقف رحالته
اجلوية جتنب ًا لفريو�س “كورونا”.
وق ��ال �سه ��ود عي ��ان �إن متظاهري ��ن م ��ن
�أه ��ايل حمافظ ��ة النج ��ف �أغلق ��وا ،م�ساء
ام� ��س ال�سب ��ت  ،البواب ��ة الرئي�سية ملطار
املحافظة الدويل.
و�أ�ض ��اف �أن املتظاهري ��ن يطالبون بوقف
الرح�ل�ات اجلوية ع�ب�ر املط ��ار ،وخا�صة
�إىل ال ��دول الت ��ي تف�ش ��ى فيه ��ا فريو� ��س
“كورونا” ملنع انتقاله �إىل املحافظة.
ويف وق ��ت �سابق من ام�س  ،انتقد حمافظ
النجف ل�ؤي اليا�سري ،االجراءات املبتعة
يف املناف ��ذ احلدودي ��ة ب�ش� ��أن فريو� ��س
“كورونا”  ،فيما وجه ندا ًء �إىل احلكومة
االحتادية لتوفري امل�ستلزمات ال�ضرورية،
والإغالق الكامل ملطار النجف.
وقال اليا�سري ،يف م�ؤمتر �صحفي تابعته
االحتج ��اج �إن “دائ ��رة �صح ��ة النج ��ف
ا�ستلم ��ت  300ملي ��ون دينار فق ��ط كدفعة
للح ��د من ازمة كورون ��ا ،وهذه االموال ال
تكفي”.
وعل ��ق اليا�س ��ري عل ��ى ع ��دم غل ��ق مط ��ار
النجف ،انه " يجب غلق املطار ،وهذا االمر
يعود للحكومة االحتادية ،واطالبها بغلق
املنافذ احلدودية وال�سماح للعراقيني فقط
بالدخول بعد اج ��راءات وقائية تنفذ على
اجلميع " .
وانتق ��د اليا�س ��ري الإج ��راءات املتبعة يف
املناف ��ذ بالق ��ول " ،وردين �أنه ��ا اقت�صرت
على ا�س ��م الوافد فق ��ط دون �أي �إجراءات
�أخرى "

بعد اغتيال نا�شطني ..مراقبون :بد�أت عملية ت�صفية تظاهرات العراق

"فرق امل�������وت" ت���غ���ت���ال ن��ا���ش��ط��ا م���دن���ي���ا ف���ـ���ي ال��ب�����ص��رة
 متابعة االحتجاج

عاودت "فرق املوت" ،م�ساء ام�س
االول اجلمعة �أعمالها املعتادة
باغتيال النا�شطني ،والتي بد�أت
بعد �أيام من انطالق املظاهرات
االحتجاجية يف ت�شرين الأول
املا�ضي .ومنذ ذلك التاريخ وهذه
الفرق "املجهولة" متار�س �أعمالها
بحرية كافية من دون �أن تواجه
�أي مالحقات �أو اعتقاالت من قبل
ال�سلطات احلكومية .ويف �آخر
�سل�سلة احلوادث املتكررة ،قام
م�سلحون من "فرق املوت" باغتيال
نا�شط يف احلراك ال�شعبي ،يف
حمافظة الب�صرة ،وقال امل�صدر
الذي يعمل بقيادة �شرطة الب�صرة،
�إن "م�سلحني جمهولني ،اغتالوا بعد
ظهر اجلمعة ،النا�شط املدين رحيم
�ساجت ،و�سط مدينة الب�صرة،
ب�أ�سلحة كامتة لل�صوت" .و�أ�ضاف
ً
مف�ضال عدم ذكر ا�سمه،
امل�صدر،
�أن امل�سلحني الذوا بالفرار اىل جهة
جمهولة بعد الهجوم.

وه ��ذه لي�س ��ت امل ��رة الأوىل التي تق ��وم بها فرق
امل ��وت باغتي ��ال نا�شط�ي�ن؛ حي ��ث قام ��ت ه ��ذه
اجلماع ��ات باغتيال الفنان والنا�شط يف احلراك
ال�شعب ��ي عبد القدّو�س قا�س ��م احللفي ،واملحامي
ك ��رار ع ��ادل ،يف منطق ��ة احلي ال�صناع ��ي و�سط
مدينة العمارة.
و�أث ��ار ح ��ادث اغتي ��ال النا�شط�ي�ن موج ��ة غ�ضب
وا�ستن ��كار �شديدين م ��ن قبل جماع ��ات احلراك،

وامت�ل��أت مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي بعبارات
التندي ��د والأ�سف على فقدان احل ��راك �أبرز قادته
يف العمارة .وكانت الفت� � ًة املحادثة التي تداولها
نا�شط ��ون ب�ي�ن املغ ��دور النا�ش ��ط عب ��د القدو�س
قا�سم ،و�صديق ��ه النا�شط الآخر �صف ��اء ال�سراي،
الل ��ذي قت ��ل بقنبلة دخاني ��ة مطل ��ع ت�شرين االول
املا�ض ��ي يف �ساح ��ة التحري ��ر ببغ ��داد ،و�أظهرت
املحادثة �أن االثن�ي�ن كانا يتوقعان موتهما يف كل

حلظ ��ة .وف�ض ًال عن ح ��االت االغتيال يف حمافظة خالله ��ا بع�ضهم �إىل مغادرة مدينت ��ه وال�سفر �إىل
مي�س ��ان ،وقع ��ت عل ��ى امت ��داد الأ�شه ��ر املا�ضي ��ة تركيا ولبنان خوف ًا على حياتهم".
ح ��وادث مماثل ��ة �ض ��د نا�شطني يف بغ ��داد ومدن ورغ ��م عملي ��ات االغتي ��ال املتك ��ررة وح ��االت
وحمافظات و�س ��ط وجنوبي الب�ل�اد التي غطتها االختط ��اف املتوا�صل ��ة التي طالت ه ��ي الأخرى
املظاهرات االحتجاجية.
ع�ش ��رات النا�شط�ي�ن ،مل تتخذ ال�سلط ��ات الأمنية
واكد نا�شطون �أن "عمليات اال�ستهداف والتهديد العراقي ��ة ما يحول دون تك ��رار عمليات االغتيال
طال ��ت ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن النا�شط�ي�ن يف بغ ��داد واخلط ��ف .ورغ ��م الدع ��وات واملطال ��ب املتكررة
واملحافظ ��ات من ��ذ انط�ل�اق املظاه ��رات ،ا�ضط ��ر م ��ن قبل املنظمات احلقوقي ��ة والدولية لل�سلطات
العراقي ��ة بالت�ص ��دي لف ��رق امل ��وت والع�صاب ��ات
املنفلت ��ة والك�ش ��ف عنه ��ا وتقدميها للعدال ��ة ،ف�إن
ال�سلط ��ات تبدو عاجزة حت ��ى الآن عن �إحراز �أي
تقدم يذكر.
ويف ه ��ذا االجتاه ،يقول ع�ض ��و مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان العراقي ��ة عل ��ي البيات ��ي �إن "جمم ��وع
حم ��اوالت االغتي ��ال الت ��ي طال ��ت نا�شط�ي�ن
و�صحافي�ي�ن وداعمني لالحتجاج بلغت  54حالة،
قت ��ل فيه ��ا  26نا�شط ��ا ،والبقي ��ة جن ��وا من موت
حمق ��ق" .ويرى البياتي يف حديث �أن "احلكومة
غري ج ��ادة يف معاجلة هذا الأم ��ر اخلطري ،برغم
اللج ��ان التي ت�شكله ��ا والبيانات الت ��ي ت�صدرها
دون ج ��دوى ،كم ��ا �أنه ��ا مل ت�ضطل ��ع بدورها يف
حماي ��ة املتظاهرين و�إلقاء القب� ��ض على اجلهات
املخربة داخل املظاهرات وخارجها".
وي�ضي ��ف �أن "عج ��ز احلكومة ع ��ن حماية النا�س
ال ي� ��ؤدي ب�أي ح ��ال �إىل تهدئة الأم ��ور ،ومع عدم
حما�سب ��ة اجلناة �ستبقى الأمور مفتوحة على كل
االحتماالت".
�أم ��ا اخلب�ي�ر االمن ��ي ه�ش ��ام الها�شمي ف�ي�رى �أن
ال�سلط ��ات متهم ��ة بـ"توف�ي�ر الغطاء ال�ل�ازم لتلك
اجلماع ��ات" .وي�ضي ��ف "امل�ؤ�شرات ت ��دل على �أن

بع� ��ض اجلماع ��ات امل�سلح ��ة هي من يق ��ف وراء
ه ��ذه الأعمال ال�شنيعة �ض ��د النا�شطني ،وامل�شكلة
�أنه ��ا تعم ��ل بغط ��اء احلكوم ��ة ،لكنه ��ا يف الواقع
فوقها وفوق القان ��ون ،وبالتايل ال �أحد قادر على
حما�سبتها".
وي ��رى الها�شم ��ي �أن "االغتياالت نوع ��ان ،الأول
عب ��ارة عن عمليات ت�صفية متبادلة بني الف�صائل،
والآخ ��ر وهو الأخطر االغتي ��االت التي ت�ستهدف
النا�شط�ي�ن واملعروف�ي�ن مبواقفه ��م املناه�ض ��ة
للميلي�شيات و�إيران".
بدوره ��ا ،ا�ستنكرت نقاب ��ة املحامني العراقيني ما
و�صفته بـ"احلادث الآثم الذي تطاولت فيه �أيادي
ال�شر والإج ��رام ،على اغتيال املحامي كرار عادل
النا�شط يف مظاهرات حمافظة مي�سان".
وطالب ��ت النقاب ��ة يف بي ��ان "رئا�س ��ة اجلمهورية
ورئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي والأجه ��زة
الأمني ��ة ،بالتدخ ��ل العاج ��ل حلفظ دم ��اء ال�شعب
العراقي ،والقيام بواجبهم يف مالحقة اخلارجني
ع ��ن القان ��ون ،وبالك�ش ��ف العاج ��ل وال�سريع عن
اجلن ��اة الذي ��ن جت ��ر�أوا عل ��ى �أن متت ��د �أياديه ��م
اخلبيثة للنيل من �أحد رجال العدالة ،على خلفية
ن�شاطه ال�سلمي ومطالبت ��ه باحلقوق الد�ستورية
امل�شروعة".
و�شددت النقابة على �أنه ��ا "�ستقدم على خطوات
ت�صعيدية يف تدويل ق�ضية قتل ال�شعب العراقي،
و�ستطال ��ب املحاك ��م الدولي ��ة بالتدخ ��ل ملحاكم ��ة
قتل ��ة املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن واملق�صري ��ن يف
م�س�ؤوليتهم جتاه حماية �أرواح املواطنني ،ما مل
يتم اتخ ��اذ الإجراءات اجلدي ��ة ب�أ�سرع وقت ،يف
ك�شف القتلة املجرمني" .
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بالمكشوف

بروليتاري
خو�ش زلمة
 عالء ح�سن
كغ�ي�ره م ��ن �أبن ��اء
جيل ��ه حت ّم� ��س العام ��ل
املرحوم �س ��وادي مط�شر
النت�ص ��ارات اجلي� ��ش
الأحم ��ر �ض ��د النازية يف
�أربعينيات القرن املا�ضي
 ،وبفع ��ل معاي�شت ��ه يف
موق ��ع عمل ��ه �شخ�صي ��ات
ت�ؤمن بالنظام اال�شرتاكي
وتطبيق ��ه يف الع ��راق
 ،ان�ض ��م �إىل تنظي ��م
�سيا�س ��ي وحم ��ل ا�سم� � ًا
م�ستعار ًا و�صف ��ة الرفيق
فاعتن ��ق �أف ��كار حزب ��ه ،
لقناعت ��ه ب ��ان امل�ستقب ��ل
ال�سعي ��د لل�شعب العراقي
يف طريق ��ه �إىل التحقي ��ق
مبواجه ��ة اال�ستعم ��ار
وحتري ��ر ث ��روات الب�ل�اد
م ��ن ال�ش ��ركات الأجنبية
،وتعمق �إميان ��ه وتر�سخ
عندما لقنه الرفاق قواعد
بناء اال�شرتاكية  ،بقيادة
الطبق ��ة العاملة .,الفكرة
تقم�صها املرحوم �سوادي
وانعك�س ��ت عل ��ى �سلوكه
اليوم ��ي وتعامل ��ه م ��ع
�أبن ��اء �أ�سرت ��ه و�أ�صدقائه
 ،وتعه ��د لأم العيال ب�أنها
�س ��وف حت�ص ��ل عل ��ى
حج ��ل ف�ضي م ��ن زوجها
الربوليت ��اري يف الي ��وم
الأول م ��ن �إع�ل�ان النظام
اال�شرتاك ��ي يف الع ��راق
 ،تقدي ��ر ًا جلهوده ��ا يف
توفري الأج ��واء املنا�سبة
الجتماع ��ات الرف ��اق يف
غرف ��ة منزوي ��ة ب ��داره ،
ومراقبة ال�ش ��ارع خ�شية
ده ��م االجتم ��اع م ��ن قبل
رجال �أمن ال�سلطة .
املرح ��وم �س ��وادي كان
يحل ��م ببن ��اء وح ��دات
�سكني ��ة  ،و�إزالة الفوارق
ب�ي�ن الري ��ف واملدين ��ة،
الرتبي ��ة
وتطوي ��ر
والتعلي ��م  ،والنظ ��ام
ال�صحي ،واثبت �سوادي
احرتام ��ه للم ��ر�أة عندم ��ا
طل ��ب من ��ه �أح ��د رفاق ��ه
ال ��زواج م ��ن �شقيقت ��ه
فدع ��ا �أب ��اه �إىل املوافق ��ة
م ��ن دون فر� ��ض �ش ��روط
تعجيزي ��ة ،لأن طال ��ب
االق�ت�ران "بروليت ��اري
حم�ت�رم وخو� ��ش زمل ��ه "
يق ��در احلي ��اة الزوجي ��ة
 ،وينتم ��ي �إىل الطبق ��ة
العاملة وم�ستقبله الزاهر
�أمام ��ه  ،ب�إقام ��ة النظ ��ام
اال�شرتاكي .
الأو�ض ��اع ال�سيا�سية يف
الع ��راق واملنطقة �،سارت
عك� ��س متني ��ات املرحوم
و�أحالم ��ه � ،ص ��راع عل ��ى
ال�سلط ��ة و�ص ��ل �إىل
ا�ستخدام ال�سالح  ،و�شن
حم�ل�ات اعتق ��ال وا�سعة
�شمل ��ت �س ��وادي ورفاقه،
وبعد خروجه من املعتقل
طل ��ق العم ��ل ال�سيا�س ��ي
بالث�ل�اث  ،وح ��رم الأبناء
م ��ن االنتم ��اء لأي ح ��زب
،الرج ��ل غ ��ادر احلي ��اة
قب ��ل انهي ��ار االحت ��اد
ال�سوفيتي ،ودفن مبقربة
وادي ال�سالم يف النجف
.
ق�صة �سوادي رواها �أحد
�أقربائه يف جمل�س عزاء،
�أقي ��م عل ��ى روح �سي ��دة
فارقت احلي ��اة لإ�صابتها
ب�إمرا� ��ض مزمنة  ،وقلقها
الدائ ��م عل ��ى �أحفاده ��ا
املرابط�ي�ن يف �ساح ��ة
التحري ��ر .كانت و�صيتها
الأخ�ي�رة ر�سال ��ة حتذي ��ر
م ��ن االن�ضم ��ام للأحزاب
القدمي ��ة واجلدي ��دة "
وراه ��ا هجم ��ان بي ��وت"
الفاحت ��ة عل ��ى روح
املرحومة.
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المونيتر :الراب �أ�صبح �صرخة نداء لمتظاهرين في �ساحات االحتجاج
ترجمة :حامد �أحمد
فن �إلقاء العبارات وال�شعارات املتناغمة
بطريق ��ة غن ��اء الراب �أ�صبح ��ت �صرخة
ن ��داء معركة ين ��ادي به ��ا حمتجون يف
تظاهرات �ضد احلكوم ��ة بقت م�ستمرة
على مدى �ستة �أ�شهر تقريب ًا منذ ت�شرين
الأول املا�ضي .
م� ��ؤدي الراب � ،أنه ��ار  ،وهو يقول على
�شري ��ط اليوتي ��وب اخلا�ص ب ��ه " نحن
جي ��ل الثورة  ،ثورة التح ��رر  ،ال �أحمل
�سالح� � ًا � ،سالحي �أفكاري وتطلعاتي ".
ق ��د ا�ستلهم ��ت كلماته ال�شب ��اب العراقي
يف التعب�ي�ر عن احتجاجات ��ه من خالل
مو�سيقى ال ��راب يف �ساحات االعت�صام
بالعا�صمة بغداد وبقية املحافظات .
حل ��د عام  ، 2010مل يكن الراب منت�شراً
به ��ذه ال�سع ��ة يف الع ��راق جم ��رد �ضمن
جماميع حم ��دودة م ��ن ال�شب ��اب  .ق�سم
م ��ن املحتج�ي�ن �ألق ��ى ال�ضوء عل ��ى هذا
الفن لت�سخ�ي�ره يف التعبريع ��ن �آرائهم
واحتجاجاتهم �ضد ح ��االت الف�ساد يف
احلكومة .
موج ��ة ث ��ورة ال ��راب �ألهم ��ت جي ��ل من

�شباب العراق الذين تنح�صر مواليدهم
بني ف�ت�رة الت�سعينيات وبداي ��ة الألفية
الثالث ��ة ،الذي ��ن ي�شكل ��ون الع�ص ��ب
احلي ��وي لالحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة يف
�ش ��وارع و�ساح ��ات العا�صم ��ة بغ ��داد
وبقي ��ة املحافظ ��ات املنتف�ض ��ة من ��ذ 1
ت�شرين الأول وحلد االن .
م� ��ؤدو �أغ ��اين ال ��راب �أعرب ��وا �أي�ض� � ًا
يف �أحلانه ��م ع ��ن ثنائه ��م ل ��دور امل ��ر�أة
كق ��وة رئي�س ��ة يف زخ ��م التظاه ��رات
وكذل ��ك ثنائه ��م ل�سائق ��ي الت ��وك ت ��وك
الذين يهرع ��ون لإ�سع ��اف اجلرحى من
املتظاهرين لأقرب مركز �صحي .
�أغل ��ب �أغ ��اين ال ��راب يف �ساح ��ات
االحتج ��اج ت�ص ��ف املحتج�ي�ن بالثوار
وت�شج ��ع يف كلماته ��ا وعباراته ��ا
العراقي�ي�ن الآخري ��ن لأخ ��ذ دوره ��م يف
االحتجاج والن ��زول اىل ال�شوارع �ضد
الف�س ��اد والدع ��وة لتغي�ي�ر �سيا�سي يف
البلد .
مغن ��ي ال ��راب املع ��روف عل ��ى �أ�شرط ��ة
اليوتي ��وب � ،ساكي ��ت  ،ج ��اء اىل �ساحة
التحري ��ر و�أدى �أغانيه احلما�سية هناك
 .ويقول يف حديث ملوقع مونيرت " �أداء

الأغ ��اين يف �ساحة التحرير كان مبثابة
حلم ل ��دي و�أ�صبح حقيقة  ،ال �أ�صدق �أن
هذا يحدث ".
حمي ��د� ،أح ��د م� ��ؤدي غن ��اء ال ��راب
االحتجاج ��ي يف �ساح ��ة التحرير يقول
" لق ��د ده�شت ل�ش ��دة حما� ��س ال�شباب
املتظاه ��ر لهذا الن ��وع من الغن ��اء الذي
يع�ب�ر عن م ��ا يريدون قوله م ��ن مطالب
م ��ن خ�ل�ال الغن ��اء  .اعتق ��د �أن ال�شباب
ب ��د�أوا ي�ستقطبون هذا النوع من الأداء
 ،منذ ف�ت�رة كان الراب حمدود االنت�شار
ولكن الآن �أ�صبح �أكرث �شعبية ".
وم�ض ��ى حمي ��د بقول ��ه " الث ��ورة متثل
ال�شجاع ��ة وحتتاج اىل ف ��ن ومو�سيقى
تعك�س هذه ال�شجاعة ".
�أنه ��ار  22عام� � ًا  ،مغن ��ي راب  ،يتف ��ق
ب ��ان ال�شب ��اب العراقي�ي�ن مييل ��ون �أكرث
لهذا الفن يف التعب�ي�ر عن احتجاجاتهم
ب�أ�سل ��وب فن ��ي م�ؤث ��ر  .وق ��ال �إن ثورة
االحتجاجات غيرّ ت كث�ي�ر ًا من املفاهيم
حتى �إنها جل�أت اىل ا�ستخدام فن الراب
النتقاد �سيا�سيني فا�سدين .
 عن املونيرت

ح�سون الفتى الذي ح ّلق عالي ًا ولم يرحل
ّ
 متابعة االحتجاج
م ��ن ر�أى منك ��م الفت ��ى «ح�س ��ون» ،من
ا�ستمتع ب�ضحكته احلل ��وة التي تن�شر
التف ��ا�ؤل ل ��دى متظاه ��ري ومعت�صمي
التحري ��ر؟ ،م ��ن ا�ستمع و�ضح ��ك لآخر
ق�ص�ص ��ه الق�ص�ي�رة ال�ساخ ��رة؟ ،م ��ن
تناول من ��ه وجبة طع ��ام امل�سافر؟ ،من
ر�آه يبكي عن ��د �أداء الأنا�شيد الوطنية،
وم ��ن ا�ستم ��ع �إليه وهو يغن ��ي للحرية
وانت�ص ��ار الث ��ورة؟ ،من ودع ��ه؟ ومن؟
وم ��ن؟ ومن؟� ...آخ ��ر الأخبار ...زاجل
التحرير ،ح�سون ،ال ��ذي قيل �إنه طار،
ح ّل ��ق عالي� � ًا ،ومل يع ��د ،يف طريقه �إىل
العودة ،بع ��د �أن تت�شافى جراحه ،و�إن
الراح ��ل فتى �آخ ��ر يحمل نف� ��س اال�سم
«ح�س�ي�ن عل ��ي» كم ��ا ظه ��ر يف الئح ��ة
الط ��ب الع ��ديل .ويقول ح�س ��ون وهو
يف �شبه �إغفاءة� ،إنه فوجئ بن�شر نعيه
و�صورته يف �ساحة التحرير ،فيما كان
عل ��ى بعد مليم�ت�رات قليلة ع ��ن املوت،
حيث اخرتقت �إحدى ال�شظايا �صدره،
لت�ستق ��ر فوق القل ��ب مبا�ش ��رة� ،إ�ضافة
�إىل �إ�صابات �أخرى يف ال�صدر والبطن
والوج ��ه ،وكان ��ت الإ�صاب ��ة «مميت ��ة»،
لكن ��ه جنا ،و�سيع ��ود �إىل ال�ساحة حال
متاثله لل�شفاء.
نق�ض االتفاق
وعن احلادث الذي �أ�صيب فيه ح�سون،

يق ��ول النا�شط يف تظاه ��رات التحرير
حمم ��د الزبي ��دي� ،إن مفاو�ضات جرت
ي ��وم الأح ��د  9مار� ��س ،م ��ع �ضابط من
قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد برتب ��ة عقي ��د،
ح ��ول ا�ستمرار اال�شتباكات عند �ساحة
اخلالين ،و�شرحنا له �أهمية �أمن �ساحة
التحري ��ر ،والهجم ��ات الت ��ي تتعر� ��ض
له ��ا من قب ��ل ميلي�شيات تخ�ت�رق قوات
ال�شغ ��ب ،م ��ن جه ��ة �ساح ��ة اخل�ل�اين،
لالعتداء على معت�صمي ال�ساحة.
وح ��رق خيامه ��م عن ��د نف ��ق التحرير،
كم ��ا �أن «جم ��زرة ال�سن ��ك» ج ��رت م ��ن
خ�ل�ال اخ�ت�راق �ساحة اخل�ل�اين ،لذلك
نعترب وجودنا فيها �ضروري ًا ،وقد قتل
و�أ�صي ��ب الع�ش ��رات م ��ن املتظاهرين،
يف هذا امل ��كان ،الذي نعده �سرتاتيجي ًا
بالن�سبة لأمننا ،وطلبنا ا�ستبدال قوات
ال�شغ ��ب املخرتقة ،بقوات من اجلي�ش،
�أو ت ��رك حماي ��ة ال�ساحة لن ��ا� ،إىل حني
ن�شر قوات اجلي�ش.
ومت االتف ��اق عل ��ى ذل ��ك ،وان�سحب ��ت
ق ��وات ال�شغ ��ب فع�ل ً�ا ،وقمن ��ا بن�ص ��ب
خي ��ام احلماي ��ة� ،إال �أنن ��ا فوجئن ��ا يف
ظه�ي�رة اليوم الت ��ايل بظه ��ور مفاجئ
لقوات ال�شغب ،التي �أخذت تطلق النار
وقناب ��ل الغ ��از والدخاني ��ات بكثاف ��ة ،عل ��ي ،وج ��رح الع�ش ��رات يف عملي ��ة "ح�س ��ون" ،حمب ��وب اجلمي ��ع يف «مكان ��ه» يف ال�ساح ��ة ،لينطل ��ق نح ��و
وب�شكل مبا�شر على املتظاهرين ،حيث غادرة.
ال�ساح ��ة ،الذي ��ن �أطلقوا علي ��ه ت�سمية �أهداف �أخرى ،منها التظاهر ،وم�ساعدة
�أ�صي ��ب زاج ��ل التحرير " ح�س ��ون " ،
«الزاجل» ،ل�سرعت ��ه يف توزيع الأعالم مف ��ارز الطبابة اجلوال ��ة ،والقيام ب�أي
تفقد كبار ال�سن
البال ��غ من العم ��ر � 13سنة ،وقتل ثالثة
العراقي ��ة عل ��ى الوافدي ��ن ،و�أداء عمل فيه م�ساعدة للآخرين.
�آخرون ،من بينهم َ�سم ّيه ،الفتى ح�سني وي�ضي ��ف الزبي ��دي� ،إن الفتى ال�شجاع الواجب ��ات املطلوب ��ة ،والع ��ودة �إىل وا�شته ��ر الفت ��ى امل ��رح «ح�س ��ون»

بتفق ��ده كبار ال�س ��ن ،و�إطاللت ��ه عليهم
يومي� � ًا ،فه ��و يعرفه ��م جميع� � ًا ،ويلبي
احتياجاته ��م ،وي�ضحكه ��م بالن ��كات
الطريف ��ة ،الت ��ي غالب� � ًا م ��ا ت�أتي ��ه على
ال�سليقة ،و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يح�ضر �إىل
ال�صفوف املدر�سي ��ة ،ويتابع من خالل
زمالئه املناهج الدرا�سية لل�صف الأول
املتو�سط.
رحيل زاجل التحرير
ويف ظهرية يوم االثنني املا�ضي فوجئ
الفتى " ح�سون" ،كما فوجئ الآخرون،
بهج ��وم قوات ال�شغب عليهم ،مبختلف
�أن ��واع الأ�سلح ��ة ،و�أخطره ��ا بن ��ادق
ال�صي ��د التي تطل ��ق ّ
زخات م ��ن القطع
املعدني ��ة ،الت ��ي �أ�صاب ��ت «ح�س ��ون»،
وظ ��ن زمال�ؤه �إنه ف ��ارق احلياة ،ل�شدة
الإ�صاب ��ة وغ ��زارة نزيف ال ��دم ،ما دفع
�إىل االعتق ��اد ب�أن ��ه التح ��ق بع�ش ��رات
الفتي ��ان م ��ن �أقران ��ه ،الذين فج ��ع بهم
الوط ��ن ال ��ذي يبحثون عن ��ه .لكنه بعد
ي ��وم ظهر يف مقطع فيديو ،ينفي فيه
خ�ب�ر مقتله ال ��ذي مت تداول ��ه من قبل
و�سائل �إعالم حملية ونا�شطني.
وق ��ال ح�س ��وين ،يف مقط ��ع ن�ش ��ره
نا�شط ��ون عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي�" ،أن ��ا مل �أمت و الزلت حي
�أرزق" .و�أ�ض ��اف �أن ال ��ذي ج ��رى هو
"�أين دخلت يف مكان خطر وتعر�ضت
للإ�صابة يف منطقة ال�صدر".

عادت بعد �إحراقها ..ما ق�صة خيمة "ثورة وكتاب" في الب�صرة؟
 متني �أمني

طيلة � 12ساعة يومي ًا ،يرتاد
المتظاهرون والمتظاهرات في
مدينة الب�صرة خيمة "ثورة
وكتاب" ،من �أجل القراءة
واالن�ضمام لفعاليتها الثقافية
المنوعة.
ّ
و�أ�س�ستها مجموعة متظاهرين
في �ساحة اعت�صام الب�صرة ،منذ
بداية االحتجاجات في ت�شرين
الأول .2019
يقول علي زين ،وهو �أحد
�أع�ضاء المجموعة " :خيمة
ثورة وكتاب م�شروع تطوعي
غير ربحي ،يهدف �إلى ت�شجيع
القراءة لدى المجتمع العراقي
ً
ً
خا�صة ،ون�شر
عامة والب�صري
ثقافة تقبل الر�أي والر�أي
الآخر واال�ستماع �إلى وجهات
النظر بال احتكار".

ويعت�ب�ر عل ��ي وج ��ود مكتب ��ة داخ ��ل امل�شروع وتطويره وزيادة ن�شاطاته
�ساحات االعت�ص ��ام "عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا الثقافي ��ة ،الت ��ي ترك ��ز عل ��ى مفاهيم
من عنا�صر الث ��ورة" م�ضيف ًا "الوعي تقب ��ل الآخر والتعاي�ش ال�سلمي ونبذ
ال ��ذي يول ��ده الكت ��اب يعت�ب�ر �شرارة التمييز.
انط�ل�اق نح ��و احلري ��ة ،والتم ��رد ومل ت�سلم اخليمة من القمع والعنف،
عل ��ى الظل ��م والتم ��رد عل ��ى العادات �إذ تعر�ض ��ت للح ��رق بالكام ��ل يف
والتقالي ��د البالي ��ة ،الت ��ي �أ�صاب ��ت  25كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي ،بجانب
املجتم ��ع العراقي ،ف�ض�ل ً�ا عن �أنها رد خي ��م اعت�صام �أخرى ،عل ��ى يد قوات
عل ��ى �آلة القم ��ع والتجهي ��ل املمنهجة ال�صدم ��ة املن�ضوي ��ة يف الت�شكي�ل�ات
من قبل ال�سلطات احلكومية وو�سائل الأمني ��ة احلكومية ملحافظة الب�صرة،
ليح�ت�رق معه ��ا �ألف كت ��اب ،لكن هذه
الإعالم التابعة لها".
ول ��كل من �أفراد املجموع ��ة امل�س�ؤولة الهجم ��ة مل توق ��ف املتظاهري ��ن ع ��ن
عن اخليم ��ة ،مهمته اخلا�صة لإجناح �إعادة هذه املكتب ��ة جمدد ًا وتزويدها
بعدد �أكرب من املا�ضي.
والكت ��ب يف اخليم ��ة ،ه ��ي ح�صيل ��ة
تربع �أهايل الب�صرة ،ح�سب ما يقول
زين ،م�ضيف ًا "ت�ب�رع الأهايل بكتبهم
املحببة".
بع ��د االعت ��داء اجلب ��ان عل ��ى �ساح ��ة
اعت�ص ��ام #الب�ص ��رة وح ��رق اخليام
كان ��ت �أك�ث�ر اخلي ��ام املت�ض ��ررة هي
خيم ��ة #ثورة_وكت ��اب #خيمة_
�شباب_الب�صرة_املدين ملا حتويه
م ��ن كتب لكن اليوم وبجهود ال�شباب
واملتربع�ي�ن بالكتب رجع ��ت اخليمة
ب�شكل �أف�ضل و�أكرب م�ساحة
وحتر� ��ص املجموع ��ة امل�شرف ��ة عل ��ى
احلفاظ على �أج ��واء منا�سبة للقراءة
داخ ��ل اخليم ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تق ��دمي
م�شروب ��ات ب ��اردة و�ساخن ��ة للق� � ّراء
فيها ،كما تتوفر خدمة الإعارة بطريقة
ت�ضمن �إعادة الكتاب للخيمة.
كم ��ا �أطلقت اخليمة مبادرات لإي�صال
ر�سائل ود واح�ت�رام وت�ضامن ودعم
من متظاه ��ري الب�ص ��رة للتظاهرات

يف مدن عراقية "�إظهار �صورة جميلة
عن حمافظة الب�صرة �أمام املحافظات
الأخرى" يقول زين.
"الإناث �أكثر"
وت�شه ��د خيم ��ة ث ��ورة وكت ��اب
م�شارك ��ة كب�ي�رة للمتظاه ��رات
الن�ساء م ��ن خمتلف الفئات العمرية
واملجتمعي ��ة ،الالت ��ي يقبل ��ن عل ��ى
الق ��راءة وامل�شارك ��ة يف ن�شاط ��ات
اخليمة والإ�شراف على ن�شاطاتها.
ويقول زين �إن "الإن ��اث �أكرث �إقبا ًال
عل ��ى الق ��راءة م ��ن الرج ��ال ح�س ��ب
�إح�صائيات اخليمة".
ويف حديثه ��ا تق ��ول" ،تق ��ول
املتظاهرة غ�سق حبيب� ،إنها تق�ضي
�ساعت�ي�ن يومي� � ًا يف الق ��راءة داخل
اخليمة.
وت�ضي ��ف "وج ��ود املكتب ��ة ب�ساحة
االعت�صام مهم ولطيف جد ًا ،فغالبية
املتظاهرين يحبون القراءة ،لكن ال
ميكنهم جلب حزم ��ة كتب معهم �إىل
�ساح ��ة االعت�صام ،بالت ��ايل وجدوا
احلل يف املكتبة".
وت�ؤك ��د غ�س ��ق "وت�سه ��م الق ��راءة
يف تنمي ��ة ثقاف ��ة املتظاهرين ،فهذه
الثورة ثورة وعي".
م ��ا التحد ّيات؟ ي�شري زي ��ن �إىل عدد
م ��ن التحد ّي ��ات مثل "اخل ��وف على
حي ��اة �أع�ض ��اء ال ��كادر م ��ن الغ ��در
والتنكي ��ل والقم ��ع ال ��ذي متار�س ��ه
ال�سلط ��ات والأح ��زاب ،ووجود فئة
يف املجتم ��ع العراقي ال تتقبل فكرة
اخت�ل�اط اجلن�س�ي�ن احلا�ص ��ل يف
اخليمة".
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ملاذا راقبت والدته ح�سابه يف "في�سبوك"؟

�شهادات خا�صة من رفاق عبد القدو�س احللفي� :أعدموه مثلما
فعل نظام �صدام مع والده

عبد القدو�س قا�سم...
ال وداع معك �أبد ًا!...

اب�����ن ع���ب���د ال����ق����دو�����س  :ق���ت���ل���وا �أب�������وي ع���ب���ال���ه���م م���اك���و م����ظ����اه����رات..

 متابعة االحتجاج

�أثارت حادثة اغتيال
�أحد النا�شطني البارزين
يف احلراك ال�شعبي
مبحافظة مي�سان ،ردود
�أفعال غا�ضبة عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ،فمن
هو؟ .مقربون من الفنان
امل�سرحي والنا�شط املدين
عبد القدو�س قا�سم احللفي،
الذي اغتيل م�ساء الثالثاء
املا�ضي ،بنريان م�سلحني
جمهولني و�سط مدينة
العمارة برفقة �صديقه
املحامي كرار عادل ،حتدثوا
لــ”االحتجاج” الأربعاء
( � 11آذار  ،)2020عن
حياته وعمله ون�شاطه يف
االحتجاجات والتهديدات
التي تلقاها م�ؤخراً.

وقال �أحد �أ�صدقائ ��ه املقربني �إن “عبد
القدو� ��س قا�س ��م ح�س�ي�ن احللف ��ي ،من
موالي ��د  ،1980خري ��ج املعه ��د التقني
يف مي�س ��ان ،وه ��و �أب ل� 3أطف ��ال
(ول ��دان وبن ��ت) ،م ��ن �سكن ��ة منطق ��ة
(اجلدي ��دة) و�س ��ط مدين ��ة العم ��ارة،
ويعم ��ل موظف� � ًا يف �إع�ل�ام ال�سج ��ن
املركزي باملحافظة”.
ويتح ��دث �صديقه ع ��ن ن�شاط ��ه الفني
قائ�ل ً�ا �إن “عب ��د القدو�س م ��ن اال�سماء
الفني ��ة البارزة يف الإخ ��راج والكتابة
امل�سرحي ��ة ،عر�ض ��ت له �أعم ��ال كثرية
داخل وخارج املحافظة”.
وي�ضي ��ف �صدي ��ق �آخ ��ر ع ��ن احللف ��ي

�أن “وال ��ده �أعدم على ي ��د نظام �صدام
ح�س�ي�ن ،ب�سبب معار�ضت ��ه وا�شرتاكه
يف احلركات املناه�ضة ل�صدام”.
وع ��ن ن�شاطه يف االحتجاج ��ات يقول
�صديق له “لقد بد�أ الن�شاط املدين على
�صعيد االحتجاجات والتظاهرات منذ
ع ��ام  ،2011وتعر� ��ض ل�شت ��ى �أن ��واع
التهديد واملالحقة” ،مبين ًا �أن “�شقيقه
تعر� ��ض خ�ل�ال ال�سن ��وات االخ�ي�رة
ملحاولة اغتي ��ال مل�شاركته يف تظاهرة
�ضد حمافظ مي�سان”.

وم ��ع ان ��دالع احلرك ��ة االحتجاجي ��ة
يف الأول م ��ن ت�شري ��ن �أول ،2019
ب ��رز دور عب ��د القدو� ��س احللف ��ي يف
�ساح ��ة االعت�ص ��ام مبحافظ ��ة مي�سان.
يق ��ول �أح ��د املعت�صم�ي�ن املرافق�ي�ن له
يف ال�ساح ��ة “كان يعم ��ل من�سق� � ًا يف
ال�ساحة ،وحر�ص على توحيد �صفوف
املحتجني يف مواجهة احلكومة”.
وك�شف �صديقه ع ��ن “تعر�ض احللفي
اىل تهدي ��دات كث�ي�رة م ��ن جمموع ��ات
م�سلحة عرفت ب�سيطرتها على مقدرات

حمافظ ��ة مي�س ��ان” ،بالإ�ضاف ��ة اىل
“تهديدات �أخرى من ح�سابات وهمية
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي”.
ويتاب ��ع �أن “�إحلاح �أ�صدقائه ومتابعة
والدت ��ه حل�ساب ��ه عل ��ى الفي� ��س بوك،
اجربه على ع ��دم التواجد يف �ساحات
التظاهرات خالل الأيام الأخرية خوف ًا
عل ��ى حياته” .وع ��ن ظ ��روف اغتياله
ك�ش ��ف م�صدر عن “قتل عب ��د القدو�س
احللفي مع �صديقه كرار عادل بطريقة
االعدام ،حيث مت �إنزالهما من �سيارتهم

يف منطق ��ة احلي ال�صناعي وتركيعهم
عل ��ى حافة الطريق و�إطالق الر�صا�ص
عليهم بطريقة ب�شع ��ة” .وبعد �ساعات
على اغتيال وال ��ده  ،خرج ح�سن جنل
الفن ��ان والنا�شط قا�سم عب ��د القدو�س
�إىل �ساح ��ة التظاه ��رات ،متوعد ًا قتلة
�أبي ��ه ،وم�ؤكد ًا �أنه �سيوا�صل م�سريته،
و�أنه لن يغادر االحتجاجات.
يف التفا�صي ��ل� ،أظه ��ر فيدي ��و ن�ش ��ره
نا�شطون على مواقع التوا�صل ،ح�سن
عبد القدو�س ،وهو "يعت�صر �أمل ًا" على
فقدان وال ��ده ،خماطب ًا القتل ��ة" :كتلو
ابوي ..عباله ��م بعد ماكو مظاهرات..
مايدرون ابنه �أح�سن منه".
وت ��داول رواد مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي حمادث ��ة بني عبد القدو�س
احللف ��ي و�صفاء ال�سراي الذي قتل يف
بغداد بداية تظاهرات  ،2019تتحدث
ع ��ن املوت ،بع ��د انت�ش ��ار �شائعة وفاة

ال�س ��راي قب ��ل � 4أع ��وام ،حي ��ث عدها
متابع ��ون بانه ��ا من �أغ ��رب املحادثات
بني نا�شطني قتال خالل التظاهرات.
واغت ��ال م�سلح ��ون جمهول ��ون يف
حمافظ ��ة مي�س ��ان ،الثالث ��اء املا�ض ��ي،
نا�شطني بارزي ��ن يف احلراك ال�شعبي
�أحدهما فنان والآخر حمامي.
وق ��ال م�ص ��در حمل ��ي ان “م�سلح�ي�ن
جمهول�ي�ن اغتال ��وا الفن ��ان والنا�ش ��ط
يف احل ��راك ال�شعب ��ي عب ��د القدو� ��س
قا�س ��م احللفي ،واملحام ��ي كرار عادل،
يف منطق ��ة احل ��ي ال�صناع ��ي و�س ��ط
مدين ��ة العمارة”.و�أ�ض ��اف امل�صدر �إن
“امل�سلحني كانت تقلهم دراجة نارية،
قام ��وا مبالحق ��ة احللف ��ي وع ��ادل يف
منطقة احلي ال�صناعي وفتحوا نريان
�أ�سلحتهم عليهما” ،مبين ًا �أن “ال�شابني
فارق ��ا احلي ��اة ونقل ��ت جثامينه ��م اىل
م�ست�شفى الزهراوي”

فار�س كمال نظمي
ه ��و الف ��ن والفل�سف ��ة وال�سيا�س ��ة
جمتمع� � ًة يف عق ��ل طاه � ٍ�ر م ��ن �آث ��ام
التط� � ّرف والتع�ص ��ب والتحام ��ل.
كان م�صاب� � ًا بده�ش ��ة اكت�ش ��اف
الأف ��كار واملع ��اين الت ��ي ال تخب ��و،
وبعف ��ة الل�سان ال ��ذي ال يهجو حتى
خ�صومه البذيئني ،وبالقبول املطلق
بالآخر �أي ًا كان ��ت عقيدته �أو هويته،
وبالتمهي ��د لوط � ٍ�ن يحق ��ق كرام ��ة
اجلميع.
هكذا كان عبد القدو�س ،هذا القدي�س
الق ��ادم �إلين ��ا م ��ن بواب ��ات الزم ��ن
الرافديني الغابر ،ليقف بيننا لوهلة
ق�ص�ي�رة فح�س ��ب� ،إذا كان يع ��رف
بح�س ��ه الفطري وبنزعت ��ه التمردية
امل�سامل ��ة �أن مكوثه ق�صري ،بل ق�صري
جد ًا.
كان يع ��رف قاتلي ��ه �سلف� � ًا ،وكان
ينتظره ��م من ��ذ �سن ��وات ،وم ��ع ذلك
ظل منده�ش� � ًا من ب�ؤ�سه ��م ورثاثتهم
وجرائمهم ،ورمبا كان ي�شفق عليهم
يف دهالي ��ز عقل ��ه املمتل ��ئ حب� � ًا لكل
النا�س ولكل �شيء.
هل �سيحيا بعد موته؟ نعم �سيوا�صل
حيات ��ه يف ه ��ذه الدني ��ا ويف ه ��ذه
البالد� .سيبقى ماث ًال هنا يف العراق،
ويف العم ��ارة ،يف ذكري ��ات �أوالده
و�أ�صدقائ ��ه و�أتباع ��ه واملت�أثري ��ن
ب�شخ�صيت ��ه الفري ��دة واملتف ��ردة.
�سيبق ��ى مين ��ح م ��ن ا�ستوط ��ن يف
�ضمائره ��م �إىل الأب ��د فك ��رة واحدة
م�شع ��ة قادرة عل ��ى �إحيائه ��م مع كل
ي�أ� ��س �أو �إحب ��اط« :لي� ��س مهم� � ًا ك ��م
نعي�ش ،ب ��ل كيف نعي� ��ش ،ودون �أن
نفق ��د للحظة واحدة جر�أتنا �أن نعيد
اكت�ش ��اف �أنف�سن ��ا دون �أن نخونه ��ا،
و�أن ن�سمي ال�ش ��رور ب�أ�سمائها دون
�أن ن�شتمها» !..
�أيه ��ا القدو� ��س العفي ��ف امل�ستوط ��ن
عميق� � ًا يف امل�ستقبل� :سريحل القتلة
اخلائب ��ون وم ��ن وراءه ��م يف ليل ��ة
مكفه ��رة ،و�سيظ ��ل �أوالدك ونا�س ��ك
يرفع ��ون ر�ؤو�سهم بك نحو ال�شم�س
اليوم وغد ًا ويف كل الأيام!...

حَم� ّ
ّ
"ق������دو�������س" ال����ع����راق
����ط�����ات م����وج����زة م����ن ح����ي����اة
 عالء البغدادي

ّ
ّ
املحطات
أهم
لعل
واحدة من � ّ
ٍ
يف حياة ّ
ال�شهيد عبد القدّ و�س
يهتم
احللفي� ،أ ّنه كان
قا�سم
ّ
ّ
ً
ال�سجناء
كثريا باكت�شاف مواهب ُّ
وطاقاتهم الإبداع ّية ،حيث كان
يعمل م�س�ؤو ً
ال لق�سم العالقات
إ�صالحي
ال�سجن ال
والإعالم يف ّ
ّ
املركزي يف مي�سان ،فكان يُقيم
ّ
املعار�ض الف ّن ّية والعرو�ض
ال�سجن ،ف�ضالً
امل�سرح ّية داخل ّ
عن تقدميه خمتلف �أ�شكال
تواق ًا
الدّ عم لهم ،لأ ّنه كان ّ
ل�صناعة اجلمال وب ّثه بني
ال ّنا�س.
ِو ِل� � َد " َقدّو� ��س" �أو "عب ��د" – كم ��ا يطل ��ق علي ��ه
�أح ّبت ��ه – يف مدين ��ة العمارة �سن ��ة  ،1980ون�ش�أ
يتي ��م الأب ،بع ��د �أن قام ��ت �سلطة البع ��ث املجرمة
ب�إعدام والده بتهمة االنتماء �إىل (حزب الدّعوة)،
وتك ّفلت والدته (عَل ّي ��ة فنجان رو�ضان) برعايته،
يف رحل� � ٍة حيات ّي ٍة �شا ّقة ،كان العوز واخلوف على
وحيدها عالمتها الفارقة.
على ال ّرغم من �أجواء ال ّرعب واخلوف الذي كانت
ُتخيّم على حياة العراقيني يف ذلك الوقت ،ال �سيّما
العوائل التي تكون حتت مراقبة الأجهزة الأمنيّة،
ال�سلطة
�إلاّ ن � ّأن "قدّو�س" كان يمُ ار�س متردّه على ُّ
من ��ذ �صغ ��ره ،وكان حري�ص� � ًا على ح�ض ��ور �صالة
اجلمعة ،والت ��ي كانت ُتعترب فع�ل ً�ا �سيا�س ّي ًا ناقم ًا
(�صدّام ح�سني) يف ذلك الوقت.
على حكومة َ
من ��ذ نعوم ��ة �أوجاع ��ه ،كان "قدّو�س" قارئ� � ًا نهم ًا
وحقيق ّي� � ًا ،وحري�ص� � ًا على اقتن ��اء الكتاب ون�شره
ب�ي�ن �أ�صدقائ ��ه ،ال �س ّيم ��ا الكت ��ب ال ّت�أ�سي�س ّي ��ة
ال ُك�ب�رى يف جماالت ال ّدي ��ن والفل�سفة واالجتماع
وال�سيا�س ��ة والف � ّ�ن ،وه ��ذا م ��ا �ساع ��ده يف تقنني
ّ
ومنهج ��ة موهبته الف ّنيّة املُب ّكرةَ .ت َخ ّرج من املعهد

العراقي .2015
كرنفال يوم املث ّقف
ّ
 م�سرح ّي ��ة (احلاي ��ط والدنكة) ت�ألي ��ف و�إخراج.2015
 فيلم (كرمي) ت�أليف و�إخراج. فيلم (عطر) ت�أليف و�إخراج. فيلم (طعام على حُ بّه) ت�أليف و�إخراج.بالإ�ضاف ��ة �إىل �أ ّن ��ه َق� �دّم �ضم ��ن �أعم ��ال (م�س ��رح
ّ
ال�ش ��ارع) يف مي�س ��ان ،قراب ��ة ال� �ـ( )47عم�ل ً�ا ف ّن ّي ًا
ت�أليف ًا و�إخراج ًا.

ال ّتقن � ّ�ي وتزوّ ج و�أ�صبح �أب� � ًا لثالثة �أطفال (ح�سن
وح�سني وكوثر).
بع ��د  2003وزوال �سلطة البعث املجرم ،وجميء
�سلطة �أحزاب اخلراب ،حاول "قدّو�س" ترميم ما
يمُ كن ترميمه من الواقع املي�سا ّ
ين ،فكان واحد ًا من
بني ُث ّل ��ة رائعة من �شباب مي�سان ،قاموا بت�أ�سي�س
يف) ،من �أبرزهم ّ
م�ش ��روع (ال ّر�صيف املعر ّ
ال�شاعر
حيدر ال ّنوريّ وامل�سرح � ّ�ي رعد الغ ّروايّ والف ّنان
ماجد �أبو الأمني والف ّن ��ان وال ّنا�شط ر�ضوان عبد
احل�سن واملحامي وال ّنا�شط علي كرمي ،وغريهم.
يف (ال ّر�صي ��ف املع ��ر ّ
يف) �أق ��ام "قدّو� ��س" الكثري
وال�سينما
من ال ّن�شاط ��ات ال ّثقاف ّي ��ة ،بني امل�س ��رح ّ
وال ّت�شكي ��ل ومعار�ض الكت ��اب الدّائمة ،وكان هذا
امل�ش ��روع متن ّف�س� � ًا معرف ّي� � ًا ملي�سان ،ب ��ل وانتقلت
عدواه املُثمرة لباقي املحافظات.
بداياته الف ّن ّية:
عل ��ى ال ّرغم م ��ن موهبت ��ه الف ّن ّي ��ة املُب ّك ��رة� ،إلاّ �أنّ
البداي ��ات احل ّقيقيّة كانت يف عام  2005من خالل
بطولته مل�سرحيّة (ا�ستج ��واب) التي قام بت�أليفها
و�إخراجها عدي املُختار ،وهي من �أعمال الـ(ديو/
ُقيلي،
إعالمي والف ّنان ظاهر الع ّ
دراما) مب�شاركة ال ّ
وكان العمل يتح� �دّث عن املمار�سات القمعيّة التي
ال�سلطة �ض ّد من يُعار�ضها.
تقوم بها ُّ
كان "قدّو� ��س" يف جم ��ال ال ّتمثيل ميتل ��ك موهبةً
َف ّذ ًة ومم ّي ��زة ،حيث ي�ستطي ��ع �أن يُ�سحرك ب�أدائه
الترّ اجي ��ديّ والكومي ��ديّ يف نف� ��س الآن ،وق� �دّم
الكثري من الأعم ��ال للعديد من الف ��رق وامل�سارح،
منه ��ا( :فرقة امل�س ��رح اجلامع � ّ�ي ،ن ��ادي امل�سرح،

املدر�سي ،فرقة حممد عطيّة لل ّتمثيل،
فرقة ال ّن�شاط
ّ
فرقة معهد االمل امل�ضيء ،فرقة ال ّر�صيف املعريفّ،
فرقة �شباب امل�ستقبل).
�أعماله كمم ّثل:
 م�سرح ّي ��ة (ا�ستج ��واب) ت�ألي ��ف و�إخ ��راج عدياملختار /مي�سان .2005
 م�سرح ّي ��ة (�سفينة ال ّنج ��اة) ت�أليف عدي املختارو�إخراج حممد عطيّة /مي�سان .2009
 م�سرحيّة ( )TAK TOOت�أليف �أحمد �شم�سو�إخراج عدي املختار /مي�سان .2010
 -م�سرح ّي ��ة (هيت ��ه قراطيّة) ت�أليف ع ��دي املختار

درند�ش و�إخراج خالد علوان /بغداد .2015
 م�سرح ّي ��ة ( )HDت�ألي ��ف خزع ��ل املاج ��ديو�إخراج خالد علوان /الب�صرة.
 �أوبريت (عر�س الك�صب) ت�أليف حممد �أبو العِ ّزو�إخراج حممد عطيّة .2016
 م�سرحي ��ة (غ�سي ��ل �أموات) ت�ألي ��ف �سعد هدابيو�إخراج خالد علوان /بابل .2019
 م�سرح ّي ��ة (ح�ش ٌد من نور) ت�ألي ��ف و�إخراج �أبواحل�سن �صالح مهدي.
 م�سرحي ��ة (عائل ��ة عجوز ّي ��ة) ت�ألي ��ف ماجد �أبوالأمني و�إخراج حممد عطية الغريب.
�أوبري ��ت ّ
(طف الأ�ش ��رار) ت�أليف حممد �أب ��و العِ ّز
و�إخراج حممد عطيّة.
 م�سرح ّي ��ة (�سرية املدعو حم ��د) ت�أليف و�إخراج�أبو احل�سن �صالح مهدي.
 م�سرحي ��ة (�شارة وطن) ت�أليف حمم ��د �أبو العِ ّزو�إخراج حممد عطيّة.
و�إخراج حممد عطيّة /مي�سان .2011
 م�سرح ّي ��ة (جم ��ال اللي ��ل) ت�ألي ��ف ع ّم ��ار نعم ��ة م�سرح ّي ��ة (جميد عل ��م دار) ت�أليف عدي املختار و�إخراج خالد علوان.و�إخراج حممد عطيّة /مي�سان .2012
 م�سرح ّي ��ة (الل ��وح ال ّثال ��ث ع�شر) ت�ألي ��ف �أحمد م�سل�س ��ل (ن � ٌ�زف جنوب � ّ�ي) ﺗ�ﺄلي ��ف مق ��داد عب ��د العبيدي و�إخراج خالد علوان.
الر�ض ��ا و�ﺇﺧﺮاﺝ �إي ��اد نحّ ا� ��س� /شبك ��ة الإع�ل�ام  -م�سرح ّي ��ة (ثامن �أيام اال�سبوع) ت�أليف علي عبد
العراقي .2013
النبي الزيدي و�إخراج خالد علوان.
ّ
 م�سرح ّي ��ة (�أيه ��ا الآت ��ي وداع� � ًا) ت�ألي ��ف حي ��در �أعماله ت�أليف ًا و�إخراج ًا:ّ
ال�شط ��ريّ و�إخ ��راج حمم ��د عط ّي ��ة� /شارك ��ت يف  -م�سرح ّي ��ة (ال ّناج ��ي) ،ت�ألي ��ف رع ��د الغ� � ّرواي،
امل�سرحي .2014
مهرجان املغرب
�إخراج عبد القدّو�س قا�سم .2014
ّ
 م�سرحيّة (يف انتظار حمد) �إعداد و�إخراج عدي  -م�سرحيّة �أطفال ح�سينيّة (موكب العطاء) ت�أليفاملختار /بغداد .2014
و�إخراج .2014
 -م�سرح ّي ��ة (ه ��ل ت�سمعن ��ي �أج ��ب؟) ت�أليف ماجد  -م�سرحيّة (مث ّق ��ف) ت�أليف و�إخراج ،ع ُِر�ضت يف

اجلوائز الف ّن ّية التي ح�صل عليها:
م�سرحي يف مهرجان
ن�ص
 جائزة كتابة �أف�ض ��ل ّّ
(تجَ مّع ف ّنانو العراق) .2014
 جائزة �أف�ضل ف ّن ��ان واعد يف مهرجان مديريّاتالترّ بية الذي �أُقيم يف الب�صرة.
 تنوي ��ه جلنة التحكيم لأف�ضل مم ّثل يف مهرجانامل�سرحي .2014
املغرب
ّ
ّ
ن�شاطاته الإن�سانيّة والثقافيّة:
من ��ذ ع ��ام � 2003أطل ��ق "قدّو� ��س" العدي ��د م ��ن
احلم�ل�ات الإن�سان ّي ��ة /ال ّتطوع ّي ��ة ،وك ��ان كث�ي�ر ًا
م ��ا ّ
االجتماعي من
يحث عل ��ى مو�ضوعة ال ّتكاف ��ل
ّ
خالل �أعمال ��ه الف ّنيّة ،ل�سهولة �إي�صال ال ّر�سالة �إىل
املُتل ّقي .ويف انتفا�ضة ت�شرين ،عَمِ َل على ت�أ�سي�س
(م�س ��رح �إكتوبر) ،وق ��ام بتخ�صي� ��ص خيم ًة لذلك
و�س ��ط خيم االحتج ��اجَ ،قدّم فيها بع� ��ض الأعمال
الف ّن ّي ��ة الت ��ي ت�ؤر�ش ��ف للحرك ��ة االحتجاج ّي ��ة،
مب�شاركة جمموعة من ف ّناين ومث ّقفي مي�سان.
االحتجاجي يف مي�سان:
دوره يف احلِ راك
ّ
ك ��ان "قدّو�س" واحد ًا من �أوائ ��ل قادة احلِ راك يف
مي�س ��ان منذ  ،2011حيث لع ��ب دور ًا حمور ّي ًا يف
تنظي ��م احلِ ��راك وترتي ��ب �أوراقه ،وك ��ان مبثابة
(املاي�سرتو) لل ّتظاهرات ،ح ّتى �أ�صبح م�صدر قلق
وال�سلط ��ات احلزبيّة،
و�إزعاج جلمي ��ع الفا�سدين ُّ
ال �س ّيم ��ا يف الأ�شه ��ر الأخ�ي�رة ،ب�سب ��ب م ��ا يكتبه
وين�ش ��ره من مقاطع فيديويّة ،ينتق ��د فيها الواقع
البائ�س الذي ّ
يلف ال ّنا�س.
هكذا كان "قدّو�س" العراق ال ّراحل� ،إن�سان ًا كبرياً،
وف ّنان� � ًا معط ��اءً ،ومث ّقف� � ًا ع�ضو ّي� � ًا فاع�ل ً�ا ،وثائر ًا
�صادق� � ًا� ،أفن ��ى عمره من �أج ��ل �سع ��ادة الآخرين،
احلب واجلمال واحلر ّي ��ة يف �أر�ض هذا
وزراع ��ة ّ
الوط ��ن املنهوب ،ح ّتى اغتالت ��ه ع�صابات الإجرام
نظ ��م مع املحامي ّ
املُ ّ
ال�شهيد ك� � ّرار عادل ،يف م�ساء
ّ
يوم الثالثاء العا�شر من �آذار .2020
َر َح َل "قدّو� ��س" وكان يف �أيّامه الأخرية ،مطواع ًا
�أكرث من غريه لنداء املوت ،لأ ّنه �آثر اال�شرتاك يف
ال ّرهان اخلا�سر مع الوطن
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يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

قتل موزارت ال�شيعي

م���������������س���ي���رات ال��������س�������ت�������ذك�������ار ال�����������ش�����ه�����داء

متظاهرو بغداد :نحن مع ال�سيادة  ..ال �أمريكا ال �إيران
حدد متظاهرو خمتلف املحافظات
العراقية قادتهم يف احلراك
اجلماهريي ومن ميثلهم امام
ال�سلطات واملجتمع الدويل.
و بقاء االحتجاجات معلق بتنفيذ ما
خرج لأجله ال�شهداء وحما�سبة من
املت�سبب باراقة دم ال�شباب يف �ساحات
االحتجاج .النا�شطون يف اكثـر من
مرة رفعوا �شعار "ال�شهيد قائد" يف
داللة اىل ان �شهداء االنتفا�ضة
والذين و�صل عددهم اىل � 800شهيد
هم من يقرر ا�ستمرار االحتجاج من
عدمه بناء على تنفيذ مطالبهم التي
خرجوا الجلها.

 عامر م�ؤيد
ب�ي�ن فرتة واخ ��رى تخ ��رج م�سريات
ترف ��ع �ص ��ور �شه ��داء الع ��راق الذين
�سقطوا يف انتفا�ضة ت�شرين وتطالب
بتحقي ��ق العدالة وحما�سب ��ة من امر
بقتل املتظاهرين.
ط ��رق ا�ست�شه ��اد املنتف�ض�ي�ن تنوعت
م ��ا بني قناب ��ل الغاز امل�سي ��ل للدموع
والر�صا� ��ص احل ��ي والعب ��وات
الال�صقة وا�سلحة كامتة لل�صوت.
يف العا�صم ��ة بغ ��داد وم ��ن قل ��ب

�ساح ��ة التحري ��ر ا�ستذك ��روا �شهداء
االنتفا�ض ��ة من خالل م�س�ي�رة كبرية
�شارك فيه ��ا املعت�صم ��ون املرابطون
يف خيم ال�ساحة.
�ص ��ور ال�شه ��داء كان ��ت يف مقدم ��ة
امل�سرية و�شارك بع�ض من ذويهم يف
هذه امل�سرية ورفعت �شعارات تتغنى
بح ��ب العراق وتطال ��ب بالك�شف عن
م�ص�ي�ر القتل ��ة .ويقول ح�س ��ن زيد-
اح ��د املرابط�ي�ن يف �ساح ��ة التحرير
لـ(االحتج ��اج) ان "اله ��دف م ��ن
ا�ستم ��رار ا�ستذكار ال�شه ��داء للت�أكيد

عل ��ى بقائن ��ا يف �ساح ��ة التحري ��ر
حل�ي�ن حتقي ��ق املطالب ب�ش ��كل كامل
من قب ��ل اجلهات املعني ��ة" .وا�ضاف
ان "ال�ساح ��ة ا�صبح ��ت عب ��ارة ع ��ن
�ص ��ور لل�شهداء فكل خيم ��ة من�صوبة
تت�صدره ��ا �ص ��ورة ل�شهي ��د ،ا�ضاف ��ة
اىل ان�ش ��اء مق�ب�رة جماعي ��ة رمزي ��ة
لل�شه ��داء" .وب�ي�ن ان "ر�ؤي ��ة �صور
ال�شهداء تزيد من قوة ال�صامدين يف
�ساحات االحتج ��اج بعدم االن�سحاب
او الرتاخ ��ي يف مو�ضوعة ا�ستمرار
التظاهرات رغم �سقوط اعداد كبرية

من املحتجني اىل يومنا هذا".
وتاب ��ع زي ��د ان "الغر�ض م ��ن تنظيم
امل�س�ي�رات باوقات وا�شك ��ال خمتلفة
ه ��ي ر�سال ��ة ل ��ذوي ال�شه ��داء اي�ض ��ا
ب ��ان رفاقه ��م مل ين�سوه ��م اىل االن
وم�ستمرين على خطاهم".
�ساح ��ة التحري ��ر اي�ض ��ا كان ��ت له ��ا
ر�سال ��ة بعد الق�ص ��ف االمريكي الذي
ط ��ال مواق ��ع بع�ضه ��ا تاب ��ع للجي�ش
العراق ��ي ،ما ادى اىل وق ��وع �شهداء
جراء ذلك.
متظاه ��رو العا�صم ��ة بغ ��داد ادان ��وا

ق�ص ��ف املواق ��ع العراقي ��ة التابع ��ة
للجي� ��ش واك ��دوا انه ��م م ��ع ال�سيادة
العراقي ��ة ويج ��ب ان يك ��ون العراق
بعيدا عن النزاع بني امريكا وايران.
واك ��د متظاهر ف�ضل ع ��دم ذكر ا�سمه
لـ(االحتجاج) ان هتافات املتظاهرين
كانت وا�ضحة بانها �ضد �أي اخرتاق
لل�سي ��ادة العراقية �سواء من اجلانب
االمريكي او االيراين.
وب�ي�ن ان ال ��ذي يتحم ��ل م�س�ؤولي ��ة
اراق ��ة ال ��دم العراق ��ي ه ��ي احلكومة
العراقية فهي من عليها حماية �سيادة

الوطن ومن ��ع �أي طرف م ��ن التدخل
يف ال�ش� ��أن املحل ��ي .وا�ش ��ار اىل ان
"ع ��ددا كبري م ��ن منت�سب ��ي اجلي�ش
واحل�ش ��د ال�شعب ��ي تظاه ��روا معن ��ا
منذ ب ��دء الي ��وم االول لالحتجاجات
واىل االن ال�سيم ��ا وانن ��ا نعي� ��ش
م�ص�ي�را واح ��دا واهدافن ��ا واحدة".
و�ش ��دد عل ��ى ق�ضي ��ة مهم ��ة وهي ان
"�ساحة التحرير ال تخ�ضع لل�ضغوط
اخلارجي ��ة وال تتبع �س ��وى االهداف
الت ��ي �سقط من اجله ��ا ال�شهداء وهي
اال�صالح وحما�سبة القتلة".

حكاية �شهيد

�أحمد حمزة ح�سني ،راح �ضحية جمزرة ال تدركها براءته!
 ما�س القي�سي

ترك والده دون �سند يخفف
عليه عبء احلياة مبا تثقله
من �ضنك العي�ش يف �سبيل
موا�صلة دميومة ك�سب الرزق
نداء �آخر و يتخذ
احلالل ليلبي
ً
دور امل�ساند واملت�ضامن يف �سوح
الوطن حيث كابد عناء ا�سرتداد
الهوية حتى رحل بعيدا دونها!
ليفقد العراق هو االخر،
مودعا �أحد �أبنائه املخل�صني
النادرين!.
احمد حمزة ح�س�ي�ن ،من مواليد عام ،1998
ي�سك ��ن يف مدينة النا�صرية يف منطقة �شارع
ع�شري ��ن ،ينتم ��ي لأ�س ��رة ب�سيط ��ة حم ��دودة
الدخ ��ل� ،أكم ��ل درا�ست ��ه االبتدائية ث ��م تفرغ
للعمل مع والده يف بي ��ع و�شراء االغنام وما
يطل ��ق علي ��ه �شعبي� � ًا (احلالل) ،وك ��ان يعتمد

علي ��ه وال ��ده كل االعتم ��اد يف العم ��ل وك�سب
الرزق ،كان مرح ًا داخل البيت ومع ا�صدقائه
وحمب ًا للحياة ،وك ��ان ملقبا بني افراد عائلته
بـ(�ضحك ��ة البي ��ت) ،ك ��ان معط ��ا ًء متفاني ��ا
وم�سان ��د ًا للجمي ��ع ،يقتن� ��ص الفر� ��ص ليقف
بجوار ا�صدقائه يف ازماتهم.
�ش ��ارك احمد يف مظاه ��رات انتفا�ضة ت�شرين
وتظاهر مع اخوت ��ه الثوار ب�ساحة احلبوبي
يف مدينت ��ه النا�صرية من ��ذ الأول من اكتوبر
موا�صال احل ��راك حتى نال منه احلظ ال�سيئ
بالتزامن مع احداث جمزرة النا�صرية الأليمة،
وبه ��ذا يقول اركان البدري (�صديقه)" :خرج
احم ��د مطالب� � ًا بحقوق ��ه التي �سلب ��ت منه من
قبل ال�سلطة احلاكمة واحزابها القامعة ،وقد
ا�ستمر بالتظاه ��ر والن�شاط الثوري اىل يوم
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الت ��ي لقبت مبجزرة جمي ��ل ال�شمري" ،اليوم
الذي حتولت ب ��ه املدينة اىل �ساحة دم ح�سب
تعبريه.
وع ��ن واقع ��ة ا�ست�شه ��اده ي�ضي ��ف ارك ��ان
قائ�ل�ا" :ا�ست�شه ��د احمد حتت ج�س ��ر الن�صر
بالر�صا� ��ص احل ��ي م ��ن قب ��ل الق ��وة القمعية
التي تدعى ق ��وات مكافحة ال�شغب املتواجدة
ذل ��ك اليوم" ،رح ��ل احمد حام�ل ً�ا معه حقوقه

امل�ستلبة والتي مازالت معلقة لليوم.
رح ��ل احمد وترك ان�ي�ن امه املعات ��ب لل�سماء
وعيونها التي ال ت ��رى النوم ،اذ يعقب اركان
فيم ��ا يتعل ��ق بوال ��دة ال�شهيد احم ��د ،بقوله:
"ذات ي ��وم �ألي ��م ،و بع ��د ا�ست�شه ��اد احم ��د
وبالتحدي ��د بح ��دود ال�ساع ��ة الثالث ��ة تقريبا
بع ��د منت�ص ��ف اللي ��ل ،خ ��رج اه ��ايل املنطقة
يبكون بعد �سماع �صراخ امه وحزنها ال�شديد
على فقدان ابنه ��ا ،يوم ال ميكن ان ميحى من
ذاكرتن ��ا"� .صراخ ام �سي ��دوم طويال حيث ال
حياة وال �ضمري ملن تنادي!
يق ��ول احمد مناجيا رب ��ه " :الهم ال جتعل يف
قلوبنا انتظارا ل�شيء لن ي�أتي" ،ماذا بو�سعك
ان تنتظ ��ر؟ ويف �أي حمطة م ��ن حمطات هذا
الوط ��ن املنك ��وب؟ ،ه ��ل ا�ضع ��ت الطري ��ق ام
ان مع�ب�ر احلرية ك ��ان الأق�ص ��ر امامك لت�صل
م�سرع ��ا ج ��دا قب ��ل موع ��د و�ص ��ول مركب ��ة
االمنيات! ،يا من ال يحمد عقبى رحيلك الباكر
ال ��ذي �سب ��ق ب ��زوغ فجر وط ��ن بالك ��اد حتى
ن�ضجت لتعرف ما هو وكيف يكون ،وقبل ان
تع ��ي ماهي حقوقك وجدت نف�سك مكرها على
ا�سرتدادها بدال عن توفريها لك بكل بديهية.
ويف �آخر املطاف عو�ضا عن احلقوق ح�صلت
على حريتك بعيدا عن �سجون الظالم!.

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

 علي وجيه
ال وج ��ود للجماع ��ة �إ ّال بتعزيز �أ�صغر وح ��دة لبنائها:
الف ��رد .وف ��ي زمن الهو ّي ��ات الجانبي ��ة ،وتف ّتت قطبية
االنتم ��اء� ،أجدن ��ي ف ��ي �أحي ��ان كثي ��رة معن ّي� � ًا ب�ش� ��أن
الجماعة ال�شيعي ��ة في العراق والمنطق ��ة ،ف�أنا �أنتمي
له ��ا ،و�إن لم �أحمل متب ّنياتها العقائدية ،وهي تم ّثلني،
و�إن كان ��ت ال ت�شبهن ��ي ،الأم ��ر ق�س ��ريّ �إلى ح ��دٍ كبير،
و�أق�صى ما ُيمك ��ن �أن يفعله المرء �أن يكون ح ّر ًا �ضمن
ح ّيز االنتماء الق�سريّ هذا.
ال �أعل� � ُم �إن ك ��ان الأمر يخ� �ّ�ص ال�شيع ��ة وحدهم داخل
الع ��راق ،لكن ��ه ال ينعك� ��س ب�ش ��كل كبير ف ��ي المجتمع
الك ��ردي وال�س ّني ،ث ّمة خ�صائ� ��ص وممار�سات تتك ّثف
في الجانب ال�شيعي ،و�س ��ط وجنوبي العراق ،وتكاد
تختف ��ي ك ّلم ��ا ارتفعت باتج ��اه الجبل ،ولع � ّ�ل �أبرز ما
ُيمك ��ن �أن تفعل ��ه ه ��ذه الجماع ��ة ،بع ��د �أن ُطوي ��ت لها
الو�س ��ادة �سيا�سي� � ًا بع ��د زوال الديكتاتورية ،هو قلب
عق ��دة �أودي ��ب ،ليرت ��دوا وقته ��ا مالب� ��س المو�سيق ��ار
�ساليي ��ري ،ويبدع ��وا ف ��ي عقدت ��ه ،حي ��ن بق ��ي �س ّكين ًا
ف ��ي خا�ص ��رة م ��وزارت ،تلمي ��ذه المبدع ،و�ص ��ار في
المدار� ��س النف�سي ��ة �إ�ش ��ار ًة لقتل الإبن ،ال ��ذي ي�سعى
لتقوي�ض ف�ضاء الأب� ،أو الأ�ستاذ.
ُ
ّ
ويختلف تعامله عن تعامل
كل مجتمع له جيل �صاعد،
المجتمعات الأخرى ،ث ّمة جماع ��ات تحت�ضن �شبابها،
�أو َم ��ن يلتمع فكره �أو ا�سمه تدريجي ًا ،وجماعة �أخرى
ُتمعن بتفتيته وته�شيمه ومطاردته وحتى قتله ،ال يهم
انتما�ؤك ف�أنتَ ل�ستَ فرد ًا في القطيع ،ال ت�س ّبح بحمده،
م ��اذا؟ لدي ��ك فك ��ر نق ��دي؟ �سن�شع� � ُل �آب ��اءك و�أجدادك،
و�سنرم ��ي عليك ّ
كل بالوي الدني ��ا وم�صائبها ،ف�أنتَ ال
ً
تعي�ش �إ ّال بو�صفك "برغي� �ا" في ماكنة الجماعة ،حتى
�إن كنتَ تفكر بطريقة جيدة� ،أو تم ّثل الجماعة بطريقة
�إيجابي ��ة� ،أو تكت ��ب بطريق ��ة ممت ��ازة ،حت ��ى �إن كنتَ
مبدع ًا ،فال مكان لك �إ ّال بتلميع الجماعة.
وتلمي� � ُع الجماع ��ة الطري ��ق الأ�سه ��ل نح ��و كل �شيء،
� ّأول الأ�شي ��اء الأم ��ن ال�شخ�ص ��ي واالطمئن ��ان عل ��ى
الأ�سرة ،ث ��م الطري ��ق المع ّبد نحو المنا�ص ��ب� ،ستجد
َمن يقف وراء ظهرك ،وي�سندك ،فقط �إن �س ّبحت بحمد
الحجي ،ثم �سجدتَ
ال�سيد ،و�شكرتَ ال�شي ��خ ،وعبدتَ
ّ
الجتماعاته ��م ،و�ص ّفق ��ت لكالمه ��م حتى �إن ك ��ان �أفرغ
م ��ن مركز تجاري ف ��ي ال�صي ��ن ،و�أن تمحو من وجهك
كل حي ��اء و�أنت تتق ّل ��ب وراء مواقفه ��م كل لحظة ،لأن
ال معن ��ى ل ��ك ب ��دون ه ��ذا وذاك� ،أنتَ �ضم ��ن الجماعة،
والجماعة لها ر�ؤو�س ويجب �أن تعبدهم!
بالمقاب ��ل ،يحت ��اج المرء �إلى انع ��دام �شخ�صية وجهل
واتب ��اع من �أج ��ل اال�ستمرار بال�سلوكي ��ات هذه ،ولأن
ه ��ذا الأمر غير منطقي ،في زمن تقوم المعرفة بتفتيت
كل المركزي ��ات ال ُم�س َّلم بها ،نجد الجماعة وقد التفتت
لت� ��أكل �أبناءه ��ا ،وتنه ��ي وجوده ��م ،رمز ّي� � ًا بالأق ��ل،
ف� ��إن تظاهر هذا الف ��رد ،ن�ضربه بالر�صا� ��ص ،والغاز،
واله ��راوات� ،سمعت ��ه �ستك ��ون بالح�ضي� ��ض ،فه ��و
مثل � ّ�ي وعميل ،وخ ّم ��ار ومتعاطي مخ ��درات� ،أمريكي
ا�سرائيل � ّ�ي ،ل ��ن ي�شف ��ع ل ��ه �ش ��يء ول ��و تع ّل ��ق ب�أ�ستار
ال�سفارة الإيرانية!
الجماع ��ة ال�شيعي ��ة اخت�صا�صه ��ا الأ�سا�س � ّ�ي التف ّت ��ت،
والط ��رد والتجزئة ،ولها �إمكاني ��ة بالإمعان في عملية
التنكي ��ل بـ"االبن ال�ضال" الذي يمتل ��ك فكر ًا نقدي ًا� ،أو
مالحظات عل ��ى هذا ال�ش� ��أن �أو ذاك ،و�أعرف �شخ�صي ًا
�ضحاي ��ا لهذا التنكي ��ل ،حوربوا ب�أرزاقه ��م و�أ�سمائهم
و�سمعته ��م ،فق ��ط لأنهم قال ��وا المبراط ��ور �صغير في
لحظة ما :ال يوجد ثوب عليك!
ف ��ي حي ��ن تتطور ك ��وادر الجماع ��ات الأخ ��رى ،يمعن
�ساليي ��ري الأح ��زاب الإ�سالمي ��ة والف�صائ ��ل بمطاردة
م ��وزارت التظاهرات والق ��راءة والتحرر الجزئي من
الجماع ��ة ،وال يتو ّرع عن فعل �أي �شيء من التحري�ض
عل ��ى دم ��ه ومطاردت ��ه ،فه ��و يكتف ��ي ب َم ��ن يلغ ��ي ذاته
وفردانيت ��ه ودماغ ��ه ،وال يعل ��م �إن روح الجماع ��ة هي
الف ��رد الحر ،وروح �أي حركة �سيا�سية واجتماعية هو
ف ��رد ينمو عقله ،ويق ��ر�أ ،ويكتب ،ويعتر� ��ض ،ال الفرد
ال ��ذي ال فائدة ل ��ه �إ ّال لم ��لء الفراغ ب�ص ��ورة لتظاهرة
حزبي ��ة� ،أو �أن ��ه يبك ��ي ا�شتياق ًا لأنه لم ي ��ر هذا الزعيم
يدي تاج
�أو ذاك� ،أو �أن ��ه يظهر ا�ستع ��داده ليموت بين ْ
ر�أ�سه ال ��ذي اعتلى دنياه حتى �آخرها ،وترك التابعين
الم�ساكين بال �شارع واحد نظيف في مدينتهم!

