
 متابعة االحتجاج 

�شجبت ممثلة االمم املتحدة هين�س 
ا�ش���تخدام  االثن���ن،  بال�ش���خارت، 
ا�شلح���ة ال�شي���د �ش���د املتظاهري���ن 
دعوته���ا  جم���ددة  الع���راق،  يف 
بي���ان  وذك���ر  املحتج���ن.  حلماي���ة 
ل���المم املتح���دة يف الع���راق، تلق���ت 
ام����س  من���ه،  ن�شخ���ة  )االحتج���اج( 
"بعث���ة  اأن   ،)2020 �شب���اط   17(
الع���راق،  مل�شاع���دة  املتح���دة  االأمم 
توا�ش���ل تلق���ي مزاع���م موثوقة عن 
املحتجن امل�شاملن الذين ا�شتهدفوا 
ببن���ادق ال�شي���د، عل���ى الطريق بن 
مي���دان التحرير ومي���دان اخلالين 
يف بغ���داد م�ش���اء )14 و 15 و 16( 
�شباط/فرباير، مما اأدى اإىل اإ�شابة 
���ا عل���ى االأق���ل". وتابع،  50 �شخ�شً
اأ�شي���ب  ورد،  م���ا  "وبح�ش���ب  اأن���ه 
عدد م���ن اأف���راد االأمن، مب���ا يف ذلك 
بوا�شطة كري���ات من اأ�شلحة ال�شيد 
اأو احلج���ارة اأو قنابل املولوتوف، 
���ا مزاعم  ووردت م���ن كرب���الء اأي�شً
حول ا�شتخ���دام مقذوفات احلركية 
املماثل���ة مما ت�شبب يف اإ�شابة اأكرث 
م���ن 150 حمتًج���ا يف �شه���ر كانون 

االأول/ يناير وحده".
اخلا�ش���ة  املمثل���ة  "تدي���ن  وتاب���ع، 
املتح���دة يف  ل���الأمم  الع���ام  لالأم���ن 
العراق، جانن هين�س بال�شخارت، 
ال�شي���د  بن���ادق  ا�شتخ���دام  ب�ش���دة 
بر�شا����س الطي���ور، والتي ت�شببت 
كب���رة  اأع���داد  يف  اأخ���رى(  )م���رة 
االحتجاج���ات  يف  االإ�شاب���ات  م���ن 

االأخرة".
"وتدع���و  البي���ان،  وا�ش���اف 
من���ع  اإىل  ال�شلط���ات  بال�شخ���ارت 
وحما�شب���ة  الق���وة  ا�شتخ���دام 
امل�شوؤولن عن اإ�شاءة ا�شتخدامها"، 
"النم���ط امل�شتم���ر  اأن  اإىل   م�ش���را 
ال�شتخدام القوة املفرطة، مع وجود 
يت���م حتديده���ا  جماع���ات م�شلح���ة 
غ���ر  ووالءات  غام����س  ب�ش���كل 

وا�شح���ة، ميث���ل م�شدر قل���ق اأمني 
خط���ر يج���ب اأن ميك���ن معاجلت���ه 
ب�ش���كل عاجل وحا�شم. يجب حماية 
املتظاهري���ن ال�شلمي���ن يف جمي���ع 

االأوقات".
وه���ذه لي�ش���ت اأول م���رة ت�شر فيها 
خفي���ة"  "اأي���اٍد  اإىل  املتح���دة  االأمم 
اّتهم���ت  حي���ث  بالع���راق،  تعب���ث 
املنظم���ة االأممية منذ اأيام، جماعات 
م�شّلح���ة بالوق���وف خل���ف حم���الت 
االغتي���ال واخلط���ف والتهديد �شد 

النا�شط���ن، يف حماول���ة منهم لقمع 
ذك���رت  ح���ن  يف  االحتجاج���ات. 
مفو�شية حقوق االإن�شان احلكومية 
اأن  املا�ش���ي،  االأ�شب���وع  العراقي���ة 
2700 نا�ش���ط اأوقف���وا منذ انطالق 
التظاهرات، ال ي���زال اأكرث من 300 

منهم قيد االحتجاز.
م���ن جه���ة اخ���رى اأف���ادت م�ش���ادر 
ام����س االثنن، بتج���دد اال�شتباكات 
ب���ن الق���وى االأمني���ة واملتظاهرين 
يف املنطق���ة املح�ش���ورة ب���ن نف���ق 

التحري���ر و�شاح���ة اخل���الين و�شط 
بغداد لليوم ال�شاد�س على التوايل.

بح�ش���ب  اال�شتب���اكات  واأ�شف���رت 
م�ش���ادر طبي���ة ع���ن اإ�شاب���ة �شبع���ة 
حمتج���ن بح���االت اختن���اق ج���راء 
ا�شتخ���دام الق���وات االأمني���ة قناب���ل 
الغ���از امل�شيل للدموع، كم���ا اأ�شيب 
اأربع���ة اآخ���رون نتيج���ة ا�شتخ���دام 
ق���وات االأمن بن���ادق ال�شيد لتفريق 
املحتج���ن واإبعاده���م ع���ن �شاح���ة 

اخلالين باجتاه �شاحة التحرير.

وم�شاء االأحد، جت���ددت ال�شدامات 
اأي�شًا ق���رب نفق التحري���ر من جهة 
اخلالين و�شط العا�شمة العراقية، 
واأفي���د ع���ن رم���ي عنا�ش���ر مكافحة 
املولوت���وف"،  "لقناب���ل  ال�شغ���ب 
وا�شتخدام �ش���الح ال�شيد، يف حن 
اأعلن���ت م�شادر طبي���ة اإ�شابة �شبعة 
متظاهرين بحاالت اختناق بالقرب 
م���ن �شاح���ة اخل���الين، اإث���ر اإطالق 
القوى االأمني���ة لقنابل الغاز امل�شيل 
للدم���وع. اإىل ذل���ك، �شه���دت مدين���ة 

النج���ف، االثن���ن، م�ش���رة حا�شدة 
للمعت�شمن الذي���ن هتفوا "بالروح 

بالدم نفديك يا عراق".
ويف كرب���الء جن���وب بغ���داد، خرج 
منت�شب���و العتب���ات �شب���اح االثنن 
للتظاه���رات،  موؤي���دة  مب�ش���رة 

وملطالب املحتجن يف املدينة.
والحقًا �شه���دت املدينة توافد اأعداد 
كب���رة م���ن املتظاهري���ن والطلب���ة 
اإىل �شاحة االعت�ش���ام، هاتفن �شد 

الوجود االإيراين واالأمركي.

يذكر اأن املئات من الطالب خرجوا، 
االأحد، مب�شرات حا�شدة يف كربالء 
تنديدًا بحرق خي���م املتظاهرين يف 
�شاحة اخلالين. و�شدحت اأ�شوات 
املتظاهري���ن هاتف���ن: "ف���وق الغيم 
ارتفع���ت  كم���ا  اخليم���ة!".  ن�ش���ع 
الهتاف���ات منادي���ة امل���راأة العراقي���ة 

للم�شاركة يف التظاهرات.
وت�شتم���ر اال�شتب���اكات ب���ن الفينة 
واالأخ���رى يف ع���دة مناطق يتواجد 
اأبرزه���ا  لك���ن  املتظاه���رون،  فيه���ا 

اخل���الين  �شاح���ة  يف  مايح�ش���ل 
توا�ش���ل  اإذ  وحميطه���ا،  ببغ���داد 
قوات مكافحة ال�شغب واملتظاهرين 
تبادل اإطالق كرات حديدية �شغرة 
تدع���ى بالعراقي ب���� "ال�شجم" عرب 
�شالح املق���الع البدائي، او مايعرف 

بالعراقي "امل�شيادة، اأو الكزوة".
وقال �شاهد عيان اإنه "ت�شتمر معركة 
باالأ�شلحة البدائية "امل�شيادة" بن 
قوات مكافحة ال�شغب واملتظاهرين 
اأمان���ة  م���ن  بالق���رب  املتواجدي���ن 
بغداد".  واأ�ش���اف اأن "ذخرة هذه 
االأ�شلح���ة ق���د التكل���ف �شيئ���ا �شوى 
دنان���ر مع���دودة وه���ي "ال�شجم"، 
لكنها توقع اإ�شابات موؤملة وحرجة، 
وق���د تفق���د االإن�ش���ان عين���ه اأو رمبا 
تك���ون قاتل���ة اإذا م���ا اأ�شاب���ت مكانًا 
اأو  كالرقب���ة  لالإن�ش���ان،  ح�شا�ش���ا 
احلب���ل ال�شوكي". واأو�شح �شلوان 
متظاه���ر  وه���و  ل���رووداو  �شي���ف 
من���ذ  االحتجاج���ات  يف  م�ش���ارك 
اأطلق���وا  "املتظاهري���ن  اأن  بدايته���ا 
عل���ى ه���ذه املناو�ش���ات التي حتدث 
بينهم وقوات مكافحة ال�شغب بهذه 
االأ�شلحة البدائية "املقالع، والكرات 
احلديدي���ة" ا�شم "معركة ال�شجم". 
فيما اأ�ش���ار اإىل اأن "هذه املناو�شات 
توق���ع يوميًا عددًا م���ن اجلرحى قد 
تك���ون جراحهم خط���رة يف بع�س 
االأحي���ان". اإىل ذلك ت�شتخدم قوات 
مكافح���ة ال�شغب يف بغ���داد اأ�شلحة 
يف  املحرم���ة  "ال�ش���وزن"،  ال�شي���د 
ف����س االحتجاج���ات، والت���ي تطلق 
يف  احلديدي���ة  الك���رات  ع�ش���رات 
االإطالق���ة الواح���دة لتوق���ع يومي���ًا 
العديد م���ن اجلرحى. وكانت قوات 
ق���د  كرب���الء  يف  ال�شغ���ب  مكافح���ة 
ا�شتخدم���ت قناب���ل املولوتوف على 
من���ازل  ع���دة  وح���رق  املتظاهري���ن 
وم�ش���ارف يف االأي���ام الفائتة، لرد 
عليه���م املتظاه���رون بقنابل مماثلة 
حارق���ة، يف اأكرث من موقف �شجلته 

و�شائل االإعالم وكامراتهم.

جتدد اال�ستباكات و�سط بغداد.. وم�سريات يف النجف وكربالء

بيان "ناري" من الأمم املتحدة حول اأحداث العنف الأخرية �ضد املتظاهرين

 ذي قار / ح�سني العامل

رفع املتظاهرون يف �ساحة 
احلبوبي بالنا�سرية يوم 
االثنني )17 �سباط 2020( 

من �سقف مطالبهم لت�سمل 
اقالة املحافظ ومدراء 

الدوائر ف�سال عن املطالب 
ال�سابقة الداعية لت�سكيل 
حكومة انتقالية م�ستقلة 
واجراء انتخابات مبكرة، 

وفيما اتهموا احلكومة 
املحلية وعددا من الربملانيني 

باال�ستحواذ والتالعب 
بالتعيينات على ح�ساب دماء 

�سهداء التظاهرات، ا�ساروا 
اىل ان �ساحات التظاهر 

قدمت اكثـر من 125 �سهيدا 
ونحو 3000 جريح ا�ستغلتها 

احلكومة املحلية لتوفري 
درجات وظيفية التباعها 

واقارب امل�سوؤولني.

اح���د  وه���و  رائ���د  اب���و  �شع���دون  وق���ال 
املتظاهري���ن ان "املتظاهري���ن يف �شاح���ة 
احلبوب���ي يطالبون باقالة حمافظ ذي قار 
وكالة ابا ذر العمر ومدراء الدوائر كونهم 
�شاوموا على دم ال�شهداء من خالل تقا�شم 
8600 درجة وظيفية فيما بينهم"، موؤكدا 
بالتالع���ب  متورط���ون  "امل�شوؤول���ن  ان 
وتخ�شي�شه���ا  الوظيفي���ة  بالدرج���ات 
الأقاربهم واتباعهم وحرمان ا�شر ال�شهداء 

منها".
وق���ال متظاه���ر اآخ���ر يدعي انه م���ن ذوي 
"نطال���ب باإقال���ة املحاف���ظ  ان���ه  ال�شه���داء 
ومدي���ر النف���ط ومدير توزي���ع املنتوجات 
النفطية ومدير الكهرباء لتورطهم بتقا�شم 
التعيينات املخ�ش�شة للمحافظة وتوزيعها 
على اقاربهم واتباعه���م"، داعيا اىل "فتح 
حتقي���ق م���ع امل�شوؤول���ن ع���ن التعيين���ات 
فيه���ا  بالتالع���ب  املتورط���ن  وحما�شب���ة 
واع���ادة اعالنها عرب الناف���ذة االلكرتونية 

ليتم التقدمي لها".
م���ن  "ع���ددا  ان  اىل  املتظاه���ر  وا�ش���ار 
الربملانين يقوم���ون اي�شا ببيع الدرجات 
الوظيفية املخ�ش�شة ملحافظة ذي قار بعد 
ت�شنيفه���ا كمحافظ���ة منكوب���ة ومفجوعة 
باأبنائه���ا من �شه���داء التظاهرات"، منوها 
اىل ان "هن���اك بع����س اال�شخا����س مم���ن 
يدع���ون انهم متظاه���رون متورطن كذلك 
با�شتغ���الل تواجده���م ب�شاح���ات التظاهر 
لغر����س م�شاوم���ة امل�شوؤول���ن وال�شغ���ط 

عليهم لتعين اخوتهم واقاربهم".
ورفع املتظاهرون الفتات حتمل �شعارات 
ومطاليب م���ن قبيل )ا�شتقالة ابا ذر فورا، 
نخ���رج  و)مل  النا�شري���ة(  ابن���اء  مطال���ب 
للمطالب���ة برئي����س ال���وزراء ب���ل خرجن���ا 
للتغير ال�شامل( يف حن هتف امل�شاركون 

بالتظاهرات )روحوا البا ذر كولوله، هذا 
اجليل مو�س ذيوله(.

ويت���داول ال�شب���اب العاطل���ون ع���ن العمل 
يف حمافظ���ة ذي ق���ار ومواق���ع التوا�شل 
االجتماعي ع���ددا من قوائم التعيينات يف 
دوائر الكهرباء والنفط  يف املحافظة، مع 

اال�شارة اىل ان معظ���م املدرجة ا�شماوؤهم 
يف تل���ك القوائ���م هم م���ن اتب���اع االحزاب 
والنواب واح���د كبار امل�شوؤولن يف امانة 
جمل�س الوزراء، وان البع�س من خريجي 
كلي���ة الفق���ه والعل���وم االن�شاني���ة االخرى 
جرى تعيينهم يف دوائر الكهرباء وهو ما 

جع���ل امل�شوؤولن يف الدوائر املذكورة يف 
حرة من امرهم ب�ش���اأن تخ�شي�س املوقع 

الوظيفي املنا�شب لهم.    
 وم���ن جانب اآخر ح���ذر عدد من امل�شاركن 
مت���ادي  م���ن  النا�شري���ة  بتظاه���رات 
احلكوم���ة االحتادي���ة والق���وات االمني���ة 
بقم���ع املعت�شم���ن يف �شاح���ات التظاه���ر 
وال�شيم���ا �شاح���ة التحرير الت���ي تعر�شت 
موؤخ���را حل���رق ع���دد م���ن اخلي���ام على يد 
ق���وات ال�شغ���ب وقال اح���د املتظاهرين ان 
"عل���ى احلكوم���ة القمعي���ة يف بغ���داد ان 
تكف عن اذى اخواننا وابنائنا يف �شاحة 
التحري���ر واال �شيتوجه اهايل ذي قار اىل 
املنطقة اخل�شراء وقلبها على روؤو�شهم"، 
م�شددا عل���ى ان "تظاهراتنا �شلمية وعلى 
احلكوم���ة والق���وات االمني���ة ان تتعام���ل 
معه���ا ب�شلمية وتوفر له���ا احلماية الكاملة 
وحتد من الهجوم على �شاحات االعت�شام 

وا�شتهداف للمتظاهرين".
ه���ذا وتوا�شل���ت التظاه���رات يف �شاح���ة 
احلبوب���ي وعدد من االق�شي���ة والنواحي 
التابع���ة ملحافظ���ة ذي قار و�ش���ط هتافات 
واأهازيج راف�شة لرئي����س الوزراء املكلف 
حممد توفيق ع���الوي، اإذ اأكد املتظاهرون 
توا�شل التظاه���ر واالعت�شام والفعاليات 
و�شف���وه  م���ا  عل���ى  لل���رد  االحتجاجي���ة 
اال�شتجاب���ة  يف  واملماطل���ة  بالت�شوي���ف 
ملطالبهم امل�شروعة، حيث جدد امل�شاركون 
بالتظاهرات املطالبة بتنحي حممد توفيق 

عالوي بت�شكيل احلكومة وتكليف رئي�س 
مطابق���ًا  يك���ون  وكف���وء  م�شتق���ل  وزراء 
للمعاير الت���ي حددتها �شاح���ات التظاهر 

يف املحافظات العراقية املنتف�شة.
يف  االحتجاجي���ة  الفعالي���ات  وكان���ت 
حمافظ���ة ذي ق���ار ق���د �شهدت �شب���اح يوم 
االثنن )10 �شباط 2020( ت�شعيدًا كبرًا 
و�ش���ط مدين���ة النا�شرية، وذل���ك لل�شغط 
املحافظ���ة  �شرط���ة  قائ���د  اإقال���ة  باجت���اه 
وحتقيق املطالب االأخ���رى التي نادوا بها 
منذ اأك���رث من اأربعة اأ�شه���ر، وفيما اتهموا 
قائد ال�شرط���ة بالتحزب وارت���كاب جرائم 
قت���ل بح���ق املتظاهري���ن يف واقع���ة ج�شر 
فهد واخل���ط ال�شريع واحلبوب���ي، اأعلنت 
دائ���رة �شح���ة ذي قار ع���ن ا�شت�شه���اد اأحد 

املتظاهرين.
وكان���ت مدين���ة النا�شرية ق���د �شهدت يوم 
انط���الق   )  2020 �شب���اط   16  ( االح���د 
م�شرة طالبية موحدة �شارك فيها االآالف 
من طلبة جامع���ات ذي قار والعن ومزايا 
لدع���م املتظاهري���ن يف �شاح���ة احلبوبي، 
اخ���رى  تظاه���رة  م���ع  بالتزام���ن  وذل���ك 
الأ�شحاب ال�شه���ادات العليا من الرتبوين 
الذي���ن يطالب���ون باحت�ش���اب �شهاداته���م، 
وياأت���ي ذلك و�ش���ط خروق امني���ة �شهدتها 
املحافظة حيث مت ت�شجيل عدة انفجارات 
بعب���وات �شوتية ا�شتهدف���ت عددا من دور 
املواطنن يف منطقة ال�شرقية بالنا�شرية 

وق�شاء الرفاعي.  

اتهموا احلكومة املحلية وعدداً من الربملانيني باال�ستحواذ واملتاجرة بالتعيينات 

متظاهرو النا�ضرية يرفعون من �ضقف مطالبهم لت�ضمل اإقالة املحافظ ومدراء الدوائر

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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 عالء ح�سن 

من���ذ ان���دالع انتفا�ش���ة ت�شرين ، 
ت���وارى زعماء اأح���زاب  ونواب 
خم�شرم���ون ع���ن االأنظ���ار بع���د 
اأن كانت اإطاللته���م على �شا�شات 
ف�شائياته���م �شبه يومية ، ومنهم 
من اكتفى بالتغريدات والبيانات 
اأتباع���ه  اإىل  بر�شال���ة  ليبع���ث 
والرفاق املجاهدي���ن من اأع�شاء 
حزب���ه ،يوؤكد م�شم���ون الر�شالة 
اإن  الزعي���م  م���ازال يع���د الرق���م 
ال�شع���ب يف العملية ال�شيا�شية ، 
لن يتخلى عن كفاحه ون�شاله يف 

خدمة اأتباعه.
 ، انتخاب���ات ت�شريعي���ة  اأول  يف 
ا�شتط���اع اأبن���اء القائم���ة املغلقة  
احل�شول عل���ى ع�شوية الربملان 
،مع ادعاء ،باأنهم ميثلون ال�شعب 
العراقي ،انطلت االأكذوبة ، على 
اأح���زاب  ب���ان  يعتق���د   كان  م���ن 
االإ�ش���الم ال�شيا�شي �شوف حتقق 
نه�شة ح�شارية مل ت�شهدها دول 
املنطقة . الواق���ع العراقي ك�شف 
زيف االدعاءات ،واثبت م�شتوى 
واحلكوم���ي  ال�شيا�ش���ي  االأداء 
اإ�ش���رار مت�ش���دري امل�شه���د على 
حمم���وم  تناف����س  يف  الدخ���ول 
لال�شتح���واذ عل���ى ال�شلطة حتى 
فقد الوطن عافيته بف�شل زعماء 
ميتلك���ون موا�شف���ات وخ�ش���ال 
املب�شرين باجلن���ة قبل اأن تلدهم 

اأمهاتهم بح�شب مزاعمهم .
تخت���زل  ال�شيا�شي���ة   العملي���ة 
ال�شي���د واحلج���ي  ب���ن  باتف���اق 
،مع اإلزام ال�ش���ركاء على تطبيق 
�شع���ار نفذ ثم ناق�س ، من يحاول 
اخلروج اأو االعرتا�س �شيواجه 
عواقب وخيمة. ق���رارات ال�شيد 
واحلج���ي ت�ش���در اأحيان���ًا بدعم 
ال  مقد����س   خارج���ي  ويل  م���ن 
تخ�ش���ع لالجته���اد اأو التاأوي���ل ، 
وله���ذا ال�شبب انح�ش���رت اإطاللة 
ال�شيا�شين الكب���ار عرب �شا�شات 
الكوالي�س  ،ف�شل���وا  الف�شائيات 
عل���ى الظهور يف امل�شهد بانتظار 
الف�ش���ل  عل���ى  ال�شت���ار  اإ�ش���دال 

االأخر من امل�شرحية الهزيلة  .
عل���ى  واحلج���ي  ال�شي���د  اتف���اق 
امل�شري���ة  الق���رارات  اإ�ش���دار 
مب�شبح���ة  اال�شتخ���ارة  ،يعتم���د 
101 خ���رزة ،اأو انتظار اإ�شارة 
الوحي اخلارجي ، وعلى العباد 
انتظار فتح باب الفرج ليعي�شوا 
يف ظل نظ���ام دميقراطي ي�شمن 
تطبي���ق مب���داأ الت���داول ال�شلمي 

لل�شلطة.
�شباب العراق من اجليل اجلديد 
عرف ف�ش���ول امل�شرحية الهزيلة 
، ما ع���ادت تنطلي علي���ه اأكاذيب 
اأبناء القائمة املغلقة ،رف�س رهن 
اإرادت���ه باتف���اق ال�شيد واحلجي 
املنتف����س  ال�شب���اب  م�شرحي���ة   .
،تعر����س يف اله���واء الطل���ق يف 
اإيق���اع   �شاح���ات التظاه���ر عل���ى 

طبول الطالب  .
ت�شر ت�شريبات اجتماعات اأتباع 
ال�شي���د واحلج���ي اإىل حماوالت 
الإنه���اء التظاه���رات باالأ�شالي���ب 
املتاحة ، والنظ���ر اإىل املحتجن 
بو�شفه���م مل يبلغ���وا بع���د �ش���ن 
غ���ر  وه���م  ال�شيا�ش���ي،  الر�ش���د 
موؤهل���ن الإدارة البالد يف الوقت 
احلا�شر ، اخليار الوحيد اأمامهم 
هو ترتيب اأوراقهم للم�شاركة يف 
االنتخاب���ات املبك���رة  لي�شمن���وا 
الأبن���اء قائمته���م املغلق���ة مقاع���د 
نيابي���ة يف برملان يخ�شع لهيمنة 

ال�شيد واحلجي.

اأبناء
 القائمة المغلقة 

بالمكشوف 

 متابعة االحتجاج 

تراج���ع  التخطي���ط،  وزارة  اأعلن���ت 
بن�شب���ة  الع���راق  يف  الفق���ر  مع���دالت 
حم���دودة، بح�شب م�شح اأجري اأواخر 
ع���ام 2018، فيم���ا ت�ش���درت حمافظ���ة 
املثنى م���دن البالد من حيث م�شتويات 

الفقر.
التخطي���ط  وزارة  متح���دث  وق���ال 
عبدالزه���رة الهن���داوي يف بيان تلقت 

االحتجاج ن�شخة منه 
اإن “ن�ش���ب الفق���ر يف الع���راق �شه���دت 
خ���الل  معدالته���ا  يف  طفيف���ًا  تراجع���ًا 
م���ع  باملقارن���ة  االخرت���ن،  ال�شنت���ن 
م���امت ت�شجيله عام  2014، بعد االأزمة 
واالقت�شادي���ة(  )االأمني���ة  املزدوج���ة 
الت���ي تعر����س له���ا الع���راق يف الع���ام 

املذكور”.
وبن الهنداوي، اأن “وزارة التخطيط 

نف���ذت م�شح���ًا يف نهاي���ة ع���ام 2018 
 )% اأظه���ر تراجع ن�شبة الفقر اىل )20 
%( عام 2014"،  بعد اأن �شجل )22.5 
تباين���ت  الن�ش���ب  “ه���ذه  اأن  مبين���ًا 
الن�ش���اط  بح�ش���ب  املحافظ���ات،  ب���ن 
االقت�ش���ادي واحلرك���ة التنموية فيها، 
فهناك بع�س املحافظات انخف�شت فيها 
ن�شبة الفقر، واأخرى ارتفعت وبع�شها 

حافظت على ذات امل�شتوى”،
“قيا����س  اأن  الهن���داوي،  واأو�ش���ح 
موؤ�ش���رات الفق���ر يعتم���د عل���ى اأبع���اد 
متع���ددة، من بينه���ا ال�شح���ة وال�شكن 
اىل  واحلاج���ة  والدخ���ل  والتعلي���م 
الغ���ذاء، ووفقًا له���ذه االبع���اد، اأطلقت 
الوطني���ة  ال�شرتاتيجي���ة  ال���وزارة 
خلف����س الفق���ر يف الع���راق لل�شنوات 
ت�شته���دف  والت���ي   ،)2022-2018(
% عن���د  خف����س ن�شب���ة الفق���ر اإىل 16 
نهاي���ة عم���ر ه���ذه ال�شرتاتيجي���ة التي 

تعد الثانية بعد اال�شرتاتيجية االأوىل 
التي اأ�شهمت يف خف�س ن�شبة الفقر من 
%23 عام 2010 اإىل %15 بنهاية عام 
2013، ولك���ن ب�شبب االأزمة املزدوجة 
ع���ام 2014 عادت الن�شبة اإىل االرتفاع 

.”% جمددًا لت�شل اإىل 22.5 
واأ�ش���اف الهن���داوي، اأن���ه “ومبوجب 
م�ش���ح الفقر لع���ام 2018، فقد تبن اأن 
حمافظة املثن���ى مازالت حتت���ل املركز 
االأول باأعل���ى ن�شب���ة فق���ر )%52(، اأما 

باقي املحافظات فكانت كاالتي:
 ،4.5% ال�شليماني���ة   ،%  8.5 ده���وك 
 ،37.7% نين���وى   ،%  6.7 اأربي���ل 
كركوك 7.6 %، دياىل %22.5، االأنبار 
%، �شالح الدين %18، بغداد 10   17
%، كربالء %12، وا�شط  %، بابل 11 
الديواني���ة   ،12.5% النج���ف   ،%  19
 ،% %، مي�شان 45  %، ذي قار 44   48

.% الب�شرة 16 

 متابعة االحتجاج 

كثرة ه���ي الق�ش�س املثرة الت���ي ك�شفت عنها 
االحتجاج���ات امل�شتم���رة منذ اأ�شه���ر يف البالد، 
بع�شه���ا انته���ت ب�ش���كل ماأ�ش���اوي واأخرى جنا 
اأبطاله���ا باأعجوبة، فيما ك�ش���رت بع�شها قيودًا 

جمتمعية فر�شت منذ عقود.
املا�ش���ي،  االأول  كان���ون  م���ن  ال�شاد����س  فف���ي 
وحتدي���دًا عن���د ج�شر ال�شن���ك و�شاحة اخلالين 
قرب �شاح���ة التحرير و�شط بغ���داد، كان ح�شن 
يه���رول برفق���ة اأ�شدقائه “الغرب���اء” من �شارع 
ل�ش���ارع وم���ن ح���ي حل���ي. ومل يكن ق���ادرًا على 
التنقل مبفرده كونه كان �شيفًا على املظاهرات، 
فهو قادم من الب�شرة الأجل امل�شاركة فيها بعدما 
اأخرب ذويه اأنه م�شافر برفقة اأ�شدقائه يف رحلة 

�شياحية اإىل �شمايل العراق.
اأثناء رحلة الهرب من نران امل�شلحن املجهولن 
يف ال�شاح���ة، مل يك���ن “ح�ش���ن” يعل���م اأن ه���ذا 
اليوم �شيخل���د بو�شفه يوم “جم���زرة ال�شنك” 
ال���ذي انق�س فيه م�شلح���ون “جمهولون” على 
املتظاهرين مطلقن الر�شا�س احلي باجتاههم 
ل�شاعات دون توقف، وكانت حم�شلة ذلك اليوم 

�شقوط 24 قتياًل وع�شرات اجلرحى.
العبارات  اأكرث  من  لنف�شك  انتبه  عبارة  “كانت 
الت���ي �شتتناه���ى مل�شامع���ك يف ال�شاح���ة حلظة 
اال�شتب���اك مع الق���وات االأمنية” بح�شب ح�شن، 
ال�شاح���ات  اأغل���ب املوجودي���ن يف  اأن  م�شيف���ًا 
كان���وا متاآلفن مع بع�شهم رغ���م اأنهم غرباء عن 

بع�شهم”.
ي�ش���ف ح�ش���ن -الطال���ب يف جامع���ة الب�شرة- 
خيمت���ه التي اعت�شم فيها م���ع زمالئه الأيام قبل 
عودت���ه اإىل مدينت���ه “كان���ت جمه���زة باأغطي���ة 
متوا�شع���ة ومدف���اأة م���ع م�شتلزم���ات للطوارئ 
الت���ي  )بيب�ش���ي(  الغازي���ة  امل�شروب���ات  كعل���ب 
�شارت رفيقنا ال���ويف لفوائدها يف اإزالة تاأثر 
قناب���ل الغ���از امل�شي���ل للدم���وع مبج���رد غ�ش���ل 

الوجوه بها”.
ل الك�شف ع���ن ا�شمه  ويرى ح�ش���ن -ال���ذي ف�شّ
االأول فق���ط- اأن���ه اأ�شبح يرى االأم���ور ب�شورة 
مغايرة بعد احتجاجات اأكتوبر/ت�شرين االأول، 
واأن حلمه ال�شابق يف مغادرة العراق واللجوء 
خلي���ار الهجرة ق���د تغر، وبات يفك���ر جديًا يف 
تاأ�شي����س حياته يف بلده، بعد اأن راأى اأن هنالك 
ب�شي�س اأمل، ف�”الثورة م�شتمرة مل تنته بعد” 

ح�شب قوله.
بغ���داد وم���دن اجلن���وب مظاه���رات  و�شه���دت 
ن�شوية حا�شدة يوم 13 فرباير/�شباط للتنديد 
بدعوات عدم االخت���الط يف االحتجاجات التي 
اأعلنه���ا زعي���م التي���ار ال�شدري مقت���دى ال�شدر 
فيم���ا يعرف مبيثاق االإ�ش���الح، وتاأكيد دورهن 

وم�شاركتهن الفاعلة فيها.
وكانت امل�شعفة ف���رح القي�شي �شمن امل�شاركن 
يف مظاهرات العا�شمة بغداد، وتقول “مل اأكن 
اأعرف م���ا الواجب علّي فعله، فق���د بداأت اأخبار 

القنا�ش���ن تنت�شر و�ش���ار ال�شحايا يف ازدياد، 
كنت اأجد يف نف�شي القدرة على امل�شاعدة بحكم 
مهنت���ي لك���ن خ���وف االأهل عل���ى �شالمت���ي كان 

مينعني من امل�شاركة يف البداية”.
ومل يك���ن االأم���ر �شه���اًل عل���ى ف���رح ورفيقاته���ا، 
لل�شاب���ات  اأن  يب���دو  الت���ي  االأوىل  امل���رة  فه���ي 
العراقي���ات والن�ش���اء دورًا موؤث���رًا يف امليدان، 
وكانت امل�شعفات راأ�س ال�شهم الذي ك�شر حاجز 
اخلوف ل���دى املتظاه���رات، واأزال عن الطريق 
�شنوات طويلة من االنغ���الق والتحفظ لدوافع 

اأمنية واجتماعية.
الغ���از  فيه���ا  ا�شتن�شق���ت  الت���ي  االأوىل  “امل���رة 
امل�شيل للدموع كان���ت نهار 29 اأكتوبر/ت�شرين 
االأول، عندما و�شل بالغ بوجود م�شابن على 
ج�ش���ر ال�شنك” تقول فرح، وت�شيف “كنا نهرع 
نحو امل�شاب���ن اأينما كانوا فور �شماعنا �شوت 
القناب���ل الدخانية الت���ي بات �شوته���ا بالن�شبة 
اإلين���ا ممي���زًا، رغ���م اخلط���ورة طبع���ًا، ومعن���ا 
ُع���دة لع���الج االإ�شاب���ات ال�شطحي���ة واالختناق 

كالنورمال �شالين والباندج والكمامات”.
وتوا�ش���ل “ما زل���ت اأتذكر وجه ذل���ك املتظاهر 
ال���ذي مل يتج���اوز 14 عام���ًا م���ن عم���ره، وكان 
م�شاب���ًا بحال���ة اختن���اق �شدي���دة، كان خائف���ًا 
مرتبكًا الأنه كان موجودًا يف املظاهرة دون علم 

اأهله”.
عدد كبر من الطلبة املتظاهرين كانوا م�شاركن 

عل���م  دون  االحتجاجي���ة  احلرك���ة  يف  فاعل���ن 
عوائله���م ب�شب���ب خطورة الو�ش���ع يف �شاحات 
االحتجاج، مم���ا دفع االأهايل ملن���ع اأوالدهم من 
امل�شارك���ة فيها، رغم اأن املان���ع اأحيانًا يعود اإىل 
تباي���ن ال���روؤى ب���ن اجليل���ن اجلدي���د واالأكرب 
�شن���ًا، وزاوي���ة نظ���ر كل منهم���ا لالحتجاج���ات 

وجدواها.
مدين���ة النا�شري���ة كان���ت م���ن اأك���رث امل���دن بعد 
العا�شم���ة بغ���داد الت���ي �شه���دت اأيام���ًا دموية، 
ا�شتخدم���ت فيه���ا الق���وات االأمني���ة الر�شا����س 
احل���ي �شد املتظاهرين لتفريقه���م من ال�شوارع 
املحيطة ب�شاحة احلبوبي املركزية يف املدينة. 
االأول  دي�شمرب/كان���ون  مطل���ع  �شه���دت  حي���ث 
املا�ش���ي اأحداث���ًا دامية �شقط فيه���ا اأكرث من 25 
قتي���اًل واأ�شيب اأربعمئة اآخرون ح�شب امل�شادر 

احلكومية.
امل���دون ح�ش���ن الغراب���ي �شاب م���ن النا�شرية، 
مت���زوج ويعم���ل حمامي���ًا، ظل موج���ودًا داخل 
خي���م االعت�ش���ام يف �شاح���ة احلبوب���ي و�شارك 
يف احلركة االحتجاجية من���ذ بدء انطالقها يف 

املدينة.
ح�ش���ن واح���د من مئ���ات ال�شباب الذي���ن لعبوا 
دورًا هام���ًا يف نقل ال�شورة وت���داول املعلومة 
م���ن فيديوهات و�ش���ور واأخبار عل���ى من�شات 
التوا�شل االجتماعي، و�شاهموا اأي�شًا يف حث 

النا�س على اخلروج اإىل �شاحات التظاهر.

يق���ول ح�شن “فوجئ���ت بق�ش����س االإيثار وكم 
الوع���ي الذي مل�شت���ه ل���دى غالبي���ة املتظاهرين 
واملعت�شم���ن ن�شاء ورج���ااًل، وكنت ق���د وّثقت 
معظمه���ا ب�ش���ور وفيديوه���ات ن�شرته���ا عل���ى 
�شفحت���ي ال�شخ�شية على موقع في�شبوك، منها 
ق�ش���ة ال�شيدة الت���ي ا�شتم���رت باإع���داد الطعام 
واخلبز للمتظاهري���ن يف ال�شاحة لثالثة اأ�شهر 
متوا�شلة دون كلل يف واحدة من اأروع ق�ش�س 

الت�شحية”.
اأه���م مي���زة لالحتجاج���ات  اأن  وي���رى ح�ش���ن 
الوطني���ة  ال���روح  “تغّل���ب  كان  العراقي���ة 
عل���ى م�شاأل���ة العقائ���د ل���دى جمه���ور وا�ش���ع”، 
ودليل���ه عل���ى ذل���ك “تغطي���ة كاف���ة تكاليف خيم 
االعت�ش���ام واحتياجات املتظاهرين من الطعام 
اأو  العوائ���ل  قب���ل  م���ن  املبي���ت  وم�شتلزم���ات 
متربع���ن ينتم���ون لتي���ارات ديني���ة معينة، يف 
ظاهرة م�شابهة ملا يح���دث خالل مرا�شيم زيارة 
اأربعينية االإمام احل�شن بن علي وما ي�شاحبها 

من �شخاء يف العطاء”.
عم���وم  يف  االحتجاجي���ة  احلرك���ة  اأن  ورغ���م 
حمافظ���ات الو�ش���ط واجلن���وب مل تنت���ه بع���د، 
ورغم عدم وج���ود قيادة موحدة جتمع احلراك 
ال�شعب���ي حتت لوائه���ا حتى اليوم، ف���اإن معظم 
املراقبن يتفقون على اأن االحتجاجات احلالية 
حرك���ة �شعبية لن يعود فيه���ا العراق اإىل ما كان 

عليه قبل انطالقها.

مدن تقِدم الرثوات و"متوت جوعًا".. 4 حمافظات "منتف�ضة" تت�ضدر “خارطة الفقر 

ـــــوت.. ـــــم ـــع وال ـــم ـــق ـــدى ال ـــح ـــت ـــل ي ـــي ج

ق�����ض�����ص م���ث���ي���رة م����ن اح���ت���ج���اج���ات ت�����ض��ري��ن
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 فار�ص حرام 

للدرا�شة هذا  العائدين  المحتّجين..  الطلبة  " اأبنائي 
االأ�شبوع " 

ا�شتمّروا باحتجاجكم. خذوه معكم اإلى قاعة الدر�س. 
كون���وا مكافحي���ن ل���كّل روح انهزامية وتب���ّرم وياأ�س 
ي�شيع���ه ه���ذا اأو ذاك في اأو�ش���اط جيلك���م. تعلموا من 
التظاهرات �ش���ّد الفا�شدين اأن تاأخذوا مالكم وتتركوا 
ما لي�س لكم. ارف�شوا بعد االآن اأن يغ�ّس اأحد زمالئكم، 
قول���وا اإّن المحت���ج �ش���ّد الف�شاد ال يغ����س وال ياأخذ ما 

لي�س له.
اإذا دخلت���م القاعة مّرروا اأيديكم على االأر�س ملتقطين 
النفاي���ة. اإّن ف���ي كلّيتك���م عم���ااًل يتعبون. قول���وا لمن 
يتنّم���ر م���ن زمالئك���م عل���ى االآخري���ن اإّن التنّم���ر �شفة 
�شعف���اء الروح. تذّك���روا اأّن المحتّج عل���ى الف�شاد هو 

�شخ�س اإيجابّي و�شخ�س ُمحّب.
ليك���ن واحدك���م ابن���ًا الأ�شت���اذه وليجعل���ه اأب���ًا. �شعوا 
اأيديك���م في يده الإنجاح كّل �شيء. ال تقبلوا اأن يبتّزكم 
بع����س المح�شوبين عل���ى التدري�شّيي���ن اأو يخيفوكم، 

فبعد االآن اأنتم جيل جديد يرف�س الظلم.
ِرف من م���ال ال�شعب هو من اأج���ل تعليمكم،  كّل م���ا �شُ
فكون���وا محتجي���ن �شّد م���ن ي�ش���ّوه ويخ���ّرب. الكلّية 
ملكك���م. ال�ش���ارع اأي�شًا ملكك���م. االأر�شف���ة والمحالت 

وكل اأر�س الوطن. احتجوا من اأجلها اأينما كنتم.
كون���وا ق���ّراء نهمي���ن، اق���راأوا كّل �شيء، حت���ى الكتب 
التي تخافونه���ا.. تعلموا منها كيف تواجهون االأفكار 
الم�شاّدة بنقا�س م�شتفي�س. عّلموا عقولكم على النقد 

والت�شاوؤل ال على القبول الدائم وهّز الراأ�س.
احتّج���وا بمحب���ة حتى داخ���ل اأهلك���م، اإذا راأيت���م اأخًا 
يعمل في دائ���رة حكومّية ويريد اأن ينحرف في عمله. 
ارف�ش���وا اأن تبت�شم���وا بوجهه اإذا حّدثك���م عن �شفقة 
ف�ش���اد ا�شت���رك فيه���ا. عان���دوا كّل م���ن يزّين لك���م هذا 

الطريق، ففي هذا الطريق بالذات �شاع الوطن.
احتّجوا �شد الف�شاد في قاعة الدر�س، في ال�شارع، في 
البي���ت. احتجوا في مجال����س المجتمع، في منا�شباته 
المختلفة، احتّجوا �ش���ّد اأن تكونوا حطبًا جديدًا لنار 

الحروب والف�شاد وال�شراعات.
احتّج���وا بح���ّب، فاالحتج���اج اأ�شله الح���ّب، اإلقوا كّل 
الكراهيات التي عّلمتها اإياكم الحياة ال�شعبة في اأقرب 

حاوية. فالُكره ال يبني روحًا وال مدينة وال وطنًا.
احتّج���وا با�شتم���رار.. ، تكّلم���وا اأينما ذهبت���م ب�شعار 
هذه الثورة "نريد وط���ن". كونوا محتّجين حقيقّيين 
ال مزّيفي���ن. فالمحتّج الحقيق���ّي ال يقف احتجاجه عند 

�شاحة اأو منا�شبة اأو حالة.
واعلم���وا اأّن �شاحات االعت�ش���ام تنتظر م�شيراتكم كّل 
اأ�شبوع، فقد كان���ت لكم فيها �شوالت وجوالت، وكنتم 

بالفعل �شريانها االأبهر.
اأنتم اأيها الطلبة.. �شريان هذه الثورة االأبهر 

#نريد_وطن

ر�ضالة اإلى الطلبة 

 متابعة االحتجاج 

ق���د ال يتخي���ل الكث���رون اأن التظاهرات 
كان���ت �شبب���ًا يف �شف���اء فت���اة مل تتجاوز 
ال�شاد�ش���ة ع�شرة من العزل���ة واالإنطواء 
وحولته���ا اىل ثائ���رة تت�ش���در امل�شرات 
التي تقوم به���ا املدر�شة دعمًا للمحتجن 
ب���ل وجتمع التربع���ات لهم، لك���ن هذا ما 

ح�شل بالفعل.
تقوقعت " مرمي فرا�س" التي مل تتجاوز 
ربيعها ال�شاد�س ع�شر، منزوية بن كتبها 
الدرا�شي���ة الت���ي جعلته���ا ال تهت���م كثرًا 
بنف�شه���ا وال باالآخرين فهي طالبة جمّدة 
تواظ���ب عل���ى �شم���اع االأغ���اين لتح�شن 
لفظها باللغ���ة االإجنليزية، لكن كل �شيء 

تغّر فجاأة بعد التظاهرات.
كانت مرمي يف غرفتها العلوية املو�شدة 
دائمًا ح���ن �شمعت هتاف���ات املتظاهرين 
واالإ�شراب ال���ذي اأعلنه طالب املدار�س، 
تابع���ت كل مقط���ع وكل خ���رب و�ش���ورة 
وفيدي���و باهتم���ام بال���غ ث���م هرع���ت اىل 
مل  اأخ���رى  لقط���ات  لتتاب���ع  الفي�شب���وك 
تظه���ر عل���ى التلف���از وتق���ول "اأك���رث م���ا 
�شدين هو اأن النا�س يطالبون بحقوقهم 
ويرف�ش���ون ال�شك���وت، وحينم���ا �شق���ط 

�شحاي���ا النا�شرية ا�شتفزتن���ي احلادثة 
فقررت مع زميالت���ي اأن ننظم تظاهرتنا 

داخل املدر�شة وبالفعل مت االأمر".
زجت مرمي بنف�شها بن جموع الطالبات 
واأخ���ذت تهتف بحما�س وتطالب بتغير 
النظام ورفع���ت ذراعها حامل���ة �شعارها 
بيده���ا، وحتول���ت ب���ن ليل���ة و�شحاها 
من فت���اة حتب�س نف�شه���ا يف غرفتها اىل 
اإن�شانة جديدة تخرج للمطالبة بحقوقها، 

بل باتت تقود التظاهرات دون خوف.
غ���ادري ي���ا جدتي اأن���ا بخ���ر، ال تخ�شي 
�شيئ���ًا" قالت مرمي جلدته���ا التي حاولت 
اأن تبقى بجانبها اأثناء اإحدى التظاهرات 
التي قادتها مرمي مع زميالتها احتجاجًا 
على مقت���ل طالب يف مدر�ش���ة املتميزين 
الذي���ن تنتمي لهم م���رمي، خرجت يومها 
وهي حتمل �شورة ذلك الطالب وتطالب 

مبحا�شبة القتلة.
زمي���الت املدر�ش���ة اللوات���ي انتبهن مثلها 
مل���ا يجري اتفقت اآرائه���ن  معها ب�شرورة 
امل�شارك���ة، اأما العائل���ة التي كانت تغريها 
برتك غرفتها والذهاب اىل اأي مكان ترغب 
فيه �شرط اأن ال يهدد حياتها، مل تعد تقوى 
عل���ى اال�شتمرار بقم���ع �شوته���ا، توقفت 
مرمي عن �شماع االأغاين االإجنليزية التي 

تبحث عن االإن�شان وباتت ت�شمع االأغاين 
هاتفه���ا  للتظاه���رات ومت���الأ  احلما�شي���ة 
النقال بها مثلما متالأه ب�شور التظاهرات 

ومقاطع الفيديو.
تق���ول مرمي "مل اأع���د اأهت���م بالبحث عن 
�شاح���ات  يف  وجدت���ه  الأنن���ي  االإن�ش���ان 

التظاهر، اأكرث �شيء اأحبه يف التظاهرات 
ه���و اإنه���ا تطال���ب باحلقوق ويج���ب اأن 

يكون لنا دور فيها كطالب".

مل تك���ن احلي���اة ذات بريق ج���اذب ملرمي  
قب���ل انط���الق التظاه���رات ولي����س فيها 
ما يحف���ز الرغب���ة يف الب���دء باكت�شافات 
جديدة ، كل �شيء ي�شر وفق ما خططته 
اأمه���ا له���ا، التف���وق الدرا�ش���ي ، الدرا�شة 
ال�شديق���ات،  اختي���ار   ، ثاني���ة  بلغ���ة 
االن�شي���اع لالأوامر الت���ي عليها تنفيذها 
بانتظ���ام دون اأن يك���ون لها حق الرف�س 
اأو القب���ول ال�شلبي، عليها اأن تعلن دائمًا 
موافقته���ا عل���ى كل ما ت�شتلم���ه من نظام 
مت ر�شم���ه بعناي���ة واال فاأنه���ا ال ت�شل���ح 
اأن تكون اأبنة الأم نال���ت �شهادة الهند�شة 

بجهد كبر.
اأر�شيف���ًا  م���رمي  تلف���ون  ب���ات  الي���وم 
للتظاه���رات يف جميع امل���دن العراقية، 
م���دن   يف  ن�ش���اء  هت���اف  تتاب���ع  فه���ي 
حاول���ت قمع امل���راأة بكل ق���وة متتلكها، 
وه���ا ه���ي تق���ف و�ش���ط اأمكن���ة  كان���ت 
ممنوعة عليها لت���وؤدي دورها مع رجل 
مل يعد ينظر اليها كاأنثى مغرية عليه اأن 
يقتن�س وجودها للتحر�س اأينما حانت 
الفر����س، ه���و االآن االأخ احلام���ي الذي 
يتكامل معه���ا وبدونها تب���دو ال�شورة 

ناق�شة متامًا .
م���رمي مل تع���د تراج���ع طبي���ب اال�ش���رة 

ليتاب���ع �شب���ب نحوله���ا وا�شرابه���ا عن 
الطعام ال���ذي متار�شه غالبا تعبرا عن 
رف�شه���ا مل���ا حوله���ا، وا�شبح���ت زيارة 
مراكز الت�ش���وق اخ���ر اهتماماتها، ومل 
تع���د لغتها االنكليزي���ة بحاجة لتح�شن 
النطق عرب اغاين انكليزية فقد اجادت 
دون  املظاه���رات  هتاف���ات  ترجم���ة 
اال�شتعانة مبن يف�ش���ر لها معنى وجود 

االن�شان يف هذا الكون الف�شيح.
تقول مرمي "انا وزميالتي ال ن�شارك يف 
املظاهرات فح�شب، بل جنمع التربعات 
للمتظاهري���ن، جنمع مبالغ �شغرة من 
م�شروفنا اليومي ونر�شلها اىل �شاحة 
والفرا����س  الغ���ذاء  ل�ش���راء  التحري���ر 

للمطالبن باحلقوق امل�شلوبة".
اليوم ت�شعر مرمي بحما�س كبر للحياة 
وت�ش���األ عائلته���ا قب���ل ان تغ���ادر املنزل 
"م���ن منك���م �شياأت���ي مع���ي اىل �شاحة 
التحري���ر لكنها يف الوق���ت ذاته ال ترتد 
يف احراجه���م وت�ش���األ دوم���ا ال�ش���وؤال 
ذات���ه "ملاذا �شكتم حت���ى او�شلتم البالد 
اىل هذه املرحلة"؟ ال احد يجيبها منهم، 
انه���م منذهلون من تلك الفت���اة املنعزلة 
مفاج���ئ  ب�ش���كل  تتوه���ج  بات���ت  الت���ي 

وتطرح اأ�شئلة يعجزون عن اجابتها.

 متابعة االحتجاج 

�شلطت النا�شطة املدنية هناء اإدوارد ال�شوء 
على معاناة امل���راأة العراقي���ة، حيث حتدثت 
ع���ن الزيجات احلا�شلة خارج املحاكم بدون 
اأي ت�شجي���ل اأو تثبي���ت لل���زواج، مّم���ا يهّدد 
كرامات الن�ش���اء ويرتكهّن يف موقع ملتب�س 
وه����ّس. ع���دا ع���ن ظاه���رة تزوي���ج الطفالت 
املنت�ش���رة بكثاف���ة يف العراق، حي���ث ت�شّكل 
ح���االت تزوي���ج ال�شاب���ات دون �ش���ّن ال����18 
ُخْم����َس الزيجات. والظاهرت���ان م�شتمّرتان، 
مع العلم اأّن االإح�ش���اءات العراقّية الر�شمّية 
اأثبتت اأّن الط���الق اإىل ارتفاع واأّن العالقات 

الزوجّية باتت ال تدوم الأكرث من �شنتن.
واأج���ر موق���ع “درج” اللبن���اين ح���وارًا مع 
النا�شط���ة العراقي���ة يف حق���وق امل���راأة هناء 
اأدوارد تن�ش���ر االحتجاج فق���رات رئي�شة منه  

 :
الن�ش���ال الن�شوي يف الع���راق مل يبداأ اأم�س، 
لكن �شيئًا ما مّيز م�شرات يوم اخلمي�س 13 

�شباط 2020، ما هو؟
هائاًل  كان  امل�ش���رات  يف  امل�شاركة  “حج���م 
بالفع���ل. واجلدي���د يف االأم���ر اأّن امل�ش���رات 
اّتخ���ذت يف اأك���رث م���ن مدين���ة �شاح���ًة له���ا، 
ولي����س فق���ط بغ���داد. ل���ذا، ي�ش���ّح و�شفه���ا 
عل���ى  االحتجاج���ات  امت���ّدت  بالتاريخّي���ة. 
اأّنه���ا  حّت���ى  واجلن���وب،  الو�ش���ط،  مناط���ق 
و�شلت اإىل اأهم مركزين دينَيّن، اأي النجف 
وكربالء، ومل مينع ذل���ك الن�شاء من التعبر 
عن �شخطه���ّن اإزاء “�شطواٍت” ال تراعي وال 

حتّبذ م�شاركتهّن يف اإحداث التغير.
متّي���زت امل�ش���رات اأي�ش���ًا مب�شارك���ة اجليل 
ال�ش���اب وطلب���ة اجلامع���ات. كّن���ا يف بداي���ة 
احلقوقّي���ات  م���ن  جمموع���ة  االجتجاج���ات 
الث���ورة احلالّي���ة فر�ش���ًة الإب���راز  ن���رى يف 
الق�شاي���ا الن�شوّي���ة التي مل تك���ن مطروحة، 
وها ه���ي الي���وم مرفوعة بثق���ة واعتزاز يف 

االحتجاجات وامل�شرات.
بدون �ش���ك، كانت االعت���داءات االأخرة �شد 
الن�ش���اء العراقّي���ات ال�شرارة الت���ي �شمحت 
باإ�شع���ال النقا�س حول العنف �ش���د الن�شاء، 
وطرح ق�شايا التمييز واالإق�شاء وممار�شات 

ت�شويه ال�شمعة، يف قلب الثورة نف�شها.
بّين���ت امل�شرات الن�شوّية للع���امل اأّن ال�شعب 
الطاق���ات  يحت�ش���ن  وطن���ًا  يري���د  العراق���ي 
والكفاءات، ال وطن���ًا للنهب واالحتكار، واأّن 

املطال���ب الن�شوّي���ة ه���ي يف �شلب 
اإىل  مرفوع���ة  وكان���ت  التغي���ر، 
جان���ب مطالب التغي���ر ال�شيا�شي 
وحما�شبة مرتكب���ي جرائم النهب 

والقتل”.
براأي���ك، م���ا هي اأب���رز الفروق بن 
الن�شط���اء  م���ن  احل���ايل  اجلي���ل 

واجليل ال�شابق؟
“جيل ال�شاّبات جيٌل مبهر وممَيّز 

يف  يتوان���ى  ال  التغي���ر.  عل���ى  بت�شميم���ه 
التعب���ر ع���ن راأي���ه بحرّية، رغ���م التهديدات 
والع�شائ���ري  الدين���ي  الت�شّل���ط  وخمال���ب 

والذكوري”.
بالن�شبة اإيل، لي�س الفكر الن�شوي بال�شرورة 
متبل���ورًا ل���دى فئ���ات اجلي���ل اجلدي���د. لكن 
�شاّبات هذا اجليل، بالتاأكيد، يتمّتعن برغبة 
اأك���رب يف التعبر والتح���ّدي وك�شر العادات 
والتقالي���د املنافي���ة حلقوقه���ّن. ينعمن بثقة 
اأك���رب يف النف�س، وباأ�شكال تعبر متنّوعة ال 
يعرت����س �شبيلها عيٌب اأو خ���وف. يف كّل ما 

ي�شنعنه، جتدين ما يدّل اإىل رغبة عارمة يف 
احلرّية”.

الالف���ت يف احتجاج���ات الع���راق اأّنها جابت 
اأكرث من مدينة يف اليوم نف�شه. ما �شّر جناح 

هذه القدرة التنظيمّية لدى الثّوار؟
م���ة  ُمنَظّ امل�ش���رات  تك���ن  مل  الواق���ع،  “يف 
به���ذا املعن���ى. ال�شديق���ات الّلوات���ي طرحن 
فك���رة امل�ش���رات ه���ّن �شاّب���ات كان عدده���ّن 
قلي���اًل، لكن ما جعل االإقب���ال وا�شعًا واحل�شد 
ناجحًا كان ح�شن ا�شتخدام ال�شعب العراقي 
ملواقع التوا�شل االجتماع���ي التي ُت�شتخدم 

عندنا للتنظيم والتوثيق. وكان 
للمبادرة بحّد ذاتها �شدى كبرًا 
يف �شف���وف الن�ش���اء والرجال، 
فتلّقوه���ا باإيجابّي���ة وحما�ش���ة. 
دع���وات  لعب���ت  ذل���ك،  اإىل 
وحم���اوالت  االخت���الط  من���ع 
الت���ي  واال�شتف���زاز  االإق�ش���اء 
ب���داأت تّتخ���ذ منًحى اأك���رث عداًء 
للن�شاء ب�ش���كل اأو�شح ومبا�شر 
العراقّي���ن  غ�ش���ب  �شح���ن  يف  دورًا  اأك���رث، 
امل�شارك���ة.  عل���ى  وحتفيزه���م  والعراقّي���ات 
ُي�ش���اف اإىل ذلك تبّن���ي و�شائل اإع���الم مهّمة 
للدع���وة اإىل امل�ش���رات، وال���دور احلي���وي 
للطلب���ة اجلامعّين يف احل�ش���د خالل الفرتة 

االأخرة”.
م���ا ه���ي العناوي���ن الن�شوّي���ة الت���ي تتطّلب 

املعاجلة ال�شريعة يف العراق اليوم؟
كّن���ا  ازدي���اد.  اإىل  الع���راق  يف  “العن���ف 
قب���ل الث���ورة نر�ش���د حال���ة انتح���ار الم���راأة 
اأو �شاّب���ة كل ي���وم تقريب���ًا. ن�ش���اء الع���راق 

والت�شّل���ط  العن���ف  اأن���واع  اأب�ش���ع  يقا�ش���ن 
والقت���ل. وغالبًا ما تكون معان���اة النازحات 
واالأيزيدي���ات ُم�شاعف���ة، والكث���رات منهّن 

تعّر�شن لالغت�شاب واأق�شى اأنواع العنف.
يف الع���راق اأي�ش���ًا م�شائ���ب من ن���وع اآخر، 
كالزيج���ات احلا�شل���ة خ���ارج املحاكم بدون 
اأي ت�شجي���ل اأو تثبي���ت لل���زواج، مّم���ا يهّدد 
كرامات الن�ش���اء ويرتكهّن يف موقع ملتب�س 
وه����ّس. ع���دا ع���ن ظاه���رة تزوي���ج الطفالت 
املنت�ش���رة بكثاف���ة يف العراق، حي���ث ت�شّكل 
ح���االت تزوي���ج ال�شاب���ات دون �ش���ّن ال����18 
ُخْم����َس الزيجات. والظاهرت���ان م�شتمّرتان، 
مع العلم اأّن االإح�ش���اءات العراقّية الر�شمّية 
اأثبتت اأّن الط���الق اإىل ارتفاع واأّن العالقات 

الزوجّية باتت ال تدوم الأكرث من �شنتن.
�شحيح اأن الن�شاء يف العراق اكت�شنب حّقهّن 
يف اإعطاء اجلن�شّي���ة الأوالدهّن، لكّنهّن حّتى 
الي���وم حمروم���ات يف الكث���ر م���ن احلاالت 
م���ن اختيار الزوج املنا�ش���ب لهّن، وموا�شلة 

تعليمهّن، واالنخراط يف �شوق العمل”.

تمّردت على النظام ال�سارم في المنزل ودعمت التظاهرات بجمع التبرعات

مريم من فتاة منعزلة تبحث عن الإن�ضان اإلى ثائرة في �ضاحة التحرير

هناء اإدوارد: م�ضيرات الن�ضاء تاريخية..
جيل ُمبهر يقاوم مخالب الت�ضلط!
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 علي وجيه

�شديق���ي ح�شن مظّف���ر من اأجمل االأ�شدق���اء واأقربهم، 
قلي���ل الكالم، جميلُ���ُه اإذا تكّل���م، قارئ �ش���رد من طراز 
رفيع، ل���ه مجموعة طوابع خطيرة ون���ادرة، ويتذّوق 
ال�شينما والمو�شيقى بِرفعة، وهو تدري�شّي في اإحدى 
الجامعات، ورغم كّل عوامل اال�شترخاء التي يجيدها، 
لكنه معروٌف بيننا ب�"القِلق"، ويكفي اأن يقلق بن�شبٍة 

ب�شيطة، ليقلَق جميع من حوله.
يمار�ُس ح�ش���ن حربًا �شد "الرثاثة"، في �شفحته على 
في�شب���وك، ورغ���م اأن���ه نجح باأخ���ذ هذا اللق���ب قبل اأن 
ُيذّيل بتغريدة زعماء ال�شيا�شة، لكن ر�شده ِلما يحدث 
ال يخ���ّرب م���زاج ح�ش���ن فح�شب، ب���ل من حول���ه، فهو 

يمار�ُس مهمة اأن يجعلك تنتبه ِلما يحيطك من �شوء.
ال اأمتل���ُك تعريف���ًا دقيقًا ل�"الرثاثة"، فه���ي مثل ال�شعر، 
ال ُيع���ّرف، لكن���ك تعرفه حي���ن �شماع���ه، خ�شو�شًا في 
مجتمٍع �شملْتُه الرثاثة بكل �شيء، وبن�شبة غير قليلة، 
فما "ُيفتر�س اأن يكون" �شار حلما، واإن مار�شه اأحد، 

�شيكون بمثابة الخارج من زمنه ولحظته.
كّل �ش���يٍء رث، م���ن ال�شيا�شة، والمالب����س، والطعام، 
والغناء، والقامو�س اللغوي و�شواًل للبناء العمراني، 
وم���ا يزيد بات�شاع ه���ذه الهّوة بين ما ه���و كائن، وما 
ُيفتر����س اأن يك���ون، ه���و التاري���خ الذهبي ال���ذي كان 
قريبًا، حتى ال�شبعينيات والثمانينيات، قبل اأن تلتهم 
القرى المدينة، وت�شيع فيها ما رّث من �شلوكّياتها وما 

توّح�س.
الرثاث���ة اأن يف�ش���َد الغن���اء، واأن تتح���ّول اللغ���ة م���ن 
اأن  الرثاثة  "خادم �شغي���رون"،  ا�شتاذ" اإلى  "تتدل���ل 
يتحط���م الملب�س وتتحول المالمح الب�شرية المتعلقة 
بالمالب����س اإل���ى م�شه���د هجين، كم���ا ل���و انفجرت كل 
�شتاي���الت العالم في الع���راق، لينتج ما لي����س منطقيًا 

وال جماليًا.
لع���ّل الرثاثة االأول���ى هي اللغم الذي زرع���ه �شدام في 
�شلوكي���ات العراقيين، من تر�شيٍخ لل�ش���ورة النمطّية 
للقائ���د الديكتاتور، ثم الهمجّي ال���ذي ال يجيد ارتداء 
المالب�س، وال االأثاث، وحتى االآن يجرح ذاكرتي طقم 
الجلو�س الذهبّي الذي ي�شتخدمه �شدام، الذي يوؤ�شر 
على قلة ذوق عالية، ب�شبب كبر حجمه، و�شوء األوانه 
وت�شميمه، والأن الطبق���ة ال�شيا�شية التي تلْتُه �شكنت 
ق�ش���وره، وعار�ش���ت اأ�شاليبه حت���ى ت�شّبهت بها دون 
اأن تعرف، نقلت لنا الرثاث���ة البعثية، محّملة بالرثاثة 
االإ�شالمي���ة واالأوروبي���ة الهام�شّية، لتنت���ج لنا خلطة 

تبعث على الغثيان.
النا����ُس عل���ى دين ملوكه���ا، و�شلوكهم، وم���ا حدث من 
تلقي���ٍن غير مبا�ش���ر لل�شلوكيات ال�شيئ���ة، جعل المدن 
العراقية، والمجتم���ع بالعموم، مجتمع���ًا ا�شتهالكيًا، 
بعي���دًا عن اأناق���ة ال�شل���وك، وَمن يحافظ عل���ى قواعد 
ال�شل���وك القديمة، يب���دو فردًا م�شت�شعف���ًا وغريبًا في 

هذا االإطار العام.
الرثاثة التي تحا�شرنا، وتتداخل مع الهواء، ال �شبيل 
لعالجها، فحماة ن�ش���ق الرثاثة هم الالهوت ال�شعبي، 
والتحّزب الجاهل، وقّل���ة الوعي والمعرفة والقراءة، 
الت���ي ت�ش���ل اإلى حد �شت���م الكتاب، والكّت���اب، و�شوق 
الكتب، وكّل �شيء له عالقة بالمعرفة، ففي زمن الرثاثة 
المعرف���ة تاأت���ي م���ن الرجل ال���ذي لم ينج���ح بالتخرج 
م���ن الثال���ث المتو�شط، والقان���ون ياأتي مّم���ن خرقه، 
واالأمان ياأتي مّمن يحمل �شالحه، ودون اأن ي�شغطه، 

تجد نف�شك قد هربَت من بغداد لتنقذ اأطفالك.
اأ�شاهُد، دون نزع���ة نو�شتالجّية بكائّية، �شور العراق 
القدي���م، ل���م تكن "عظم���ة" الع���راق متج�ش���دة بالبيك 
الفالني والبا�شا العاّلني، واإنما برّبة المنزل االأنيقة، 
والطف���ل النظي���ف، والمالب����س المخ�ش�ش���ة للبي���ت، 
واالأغني���ة التي ال تجرُح االأذن وال�شع���ور، وبالمكتبة 

المنزلية التي ال تقّل اأهمية عن ال�شرير. 
كّلم���ا اأو�ش���ك اأحدنا على التاأقلم م���ع الرثاثة، ياأتي َمن 
ي�شّلط اأنظارنا لها، و"محارب الرثاثة"، ح�شن، ينّبهك 
اإلى غابة ال�شلوكيات ال�شيئة التي تحيطنا، التي كّلما 
حاربَتها اأو ابتعدت عنها، ازدادت م�شاحة ابتعادك عن 
مجتمع، معظمه يجيد التوح�س والفو�شى والهمجّية 
اأكثر من النظ���ام، وكاأن هذا المجتم���ع بحاجة اإلى اأن 
يع���ود لي�شاه���د 5 �شن���وات م���ن بغ���داد ال�شبعينيات، 
ليكت�ش���ف كم ه���و رث، وك���م تعاني منه حت���ى الرثاثة 

نف�شها! 

محارب الرثاثة
أسبريسو

 ما�ص القي�سي 

ثورة العراق مل تكن وليدة اللحظة بل هي ثمرة 
تراك���م �شنوات م���ن القهر والكب���ت واحلرمان 
من قب���ل فئة معين���ة ال ت�شتحق �ش���وى العي�س 
بكرام���ة، الأنه���ا مل تخلق لتذل، وفئ���ة اأخرى قد 
اأن�شفه���ا الق���در لتحيا ن�شف حي���اة مرتنحة ما 
بن عي�س كرمي ال باأ�س فيه وبن ركود معريف 
وامل نف����س تت���وق لتك���ون كما ت�شب���و متطلعة 
اىل البل���دان املتط���ورة، مت�شائلن يا ترى ماذا 
ينق�شنا لنكون على �شاكلتهم، ح�شارة؟، عقل؟، 
اإمكاني���ات ب�شرية؟، ام م���وارد خام؟؟، ان كانت 
بالد اأخرى تفتقر لكل م���ا �شبق ا�شتثمرت عقل 

االن�شان لتنه�س، ما بالنا نحن؟
عقل االن�شان، ال�شالح االأقوى الذي تبنته دولة 

الياب���ان مث���ال، لتنه����س وتعي���د تدوي���ر حطام 
احل���رب العاملي���ة، حمول���ة اإي���اه اىل ح�ش���ارة 
واب���داع وف���ن وتكنولوجي���ا، ركي���زة اأ�شا�شية 
و�شلت به���م اىل اأبهى امل�شتوي���ات االإن�شانية، 
قبل���ة ت�شتقط���ب انظ���ار �شعوب الع���امل قاطبة، 
ف���كان كوكب���ا متف���ردا بامتي���از، ونح���ن اأبن���اء 
الرافدين ل�شنا باأقل م�شتوى ادراكي منهم لكن 
تنق�شنا املعرفة التي غابت عن االأجيال طويال 
بعد طغي���ان ع�ش���ور اجلهل والظ���الم والكبت 
االإن�شاين من قبل دعاة الدين الزائف ليتفردوا 

بال�شلطة والنفوذ وخرات الوطن.
 وه���ا نحن االن ومنذ انط���الق ثورتنا النجيبة 
يف اأوائ���ل ت�شري���ن املن�شرم، نح���اول وب�شتى 
ال�شبل الهادفة اىل اإعادة مياه الثقافة العراقية 
العراق���ي  االن�ش���ان  نح���ث  اأن  جماريه���ا،  اىل 

على الق���راءة واالط���الع والغو�س يف جتارب 
ال�شع���وب االأخرى لتك���ون اأ�شلوب حياة، تفتح 
لن���ا اأبواب املعرف���ة حيث ن�شل���ك طريقا جديدا 
خاليا من �شوائب املا�شي وتر�شباته، باملواكبة 
مع هتافات اجليل الواعد، ت�شحياته، �شجاعته 
وعنفوان���ه ال���ذي لف���ت انتب���اه اح���رار الك���رة 

االأر�شية. الوجه االخر من عملة الوطن.
يق���ول فريدري���ك دوغال�س )كات���ب منا�شل يف 
الدف���اع عن حق���وق ال�شود( "مبج���رد ان تتعلم 
الق���راءة �شتك���ون ح���را لالأبد"، مت���رد االن�شان 
احل���ر واملعرف���ة، كنهري���ن يجريان مع���ا لبلوغ 
حمط���ة �شامي���ة م���ن االرتق���اء االإن�ش���اين ب���كل 
تفرعاته، ال ميك���ن الأحدهما ان يوا�شل امل�شر 
منف���ردا، وان �شار متكئا عل���ى ا�شا�شات رخوة 
لن ي�شل ملبتغاه، و�شينال منه كل مرتب�س ل�شر 

قاب���ع يف نف�شه، وهنا يكمن االإ�شالح احلقيقي 
والنه�ش���ة ال�شادق���ة وال�شم���و الروحي. فانت 
حينما تقراأ تتو�شع مدارك االأفق لديك من جهة 
وتتعرف عل���ى هوية االخر من خ���الل جتاربه 
ولغت���ه وثقافت���ه، دومن���ا حواج���ز مو�شوع���ة 
باأي���اد ب�شري���ة. ومتن���ح ل���ك فر�ش���ة التطوي���ر 
الذات���ي بجعل تلقيك الواع���ي املجدي ملا قرات 
واقع���ا ملمو�شا.   وكلما حيكت اخلطط الإخماد 
فتي���ل احل���راك الت�شرين���ي املب���ارك، ا�شعلته���ا 
دماء ال�شه���داء، وقود ال ين�ش���ب، يرافقه وعي 
ال�شباب احلر ب�شرورة اإحي���اء �شريان الثورة 
مبا يلزم م���ن االأن�شطة الثقافية املتنوعة وعلى 
راأ�شها مهرجان القراءة، اذ جند الكتب تفرت�س 
ار�س التحرير اأ�شف���ل ن�شب احلرية يف بغداد 
وتزين �شاح���ات االعت�شام يف امل���دن العراقية 

املنتف�ش���ة، ويت�شابق الق���راء يف تلقي املعرفة 
وهم يجوب���ون �شوح االحتج���اج بالتزامن مع 

هتافات الثائرين هنا وهناك.
ناهيك ع���ن املهرجان���ات الفنية الت���ي تقام بن 
احل���ن واالآخر، للتاأكيد دوما على رقي احلراك 
اجلماه���ري، ر�شال���ة مل���ن يتط���اول ويح���اول 
البا�س الث���ورة ثوب اخل���راب دومنا جدوى!، 
فحواها "م���ا بني على حق �شي���دوم، رغما عن 
دناءة الباطل وعبيده". واينما تولوا وجوهكم 
ثم���ة وجه الع���راق احل���ر االبي، عالم���ة فارقة 
جتدوها يف �شم���ار الوجوه العراقية ال�شاحبة 
الت���ي انهكتها حروب الطغيان، وو�شاعة جتار 
ال���دم، اذ ان ")احلري���ة( هي ذل���ك )التاج( الذي 
ي�شع���ه االن�ش���ان عل���ى راأ�ش���ه لي�شب���ح جديرا 

باإن�شانيته"، �شدق اديبنا جنيب حمفوظ.    

  متابعة االحتجاج 

برتكي���ز ع���ال ي�شتم���ع ع���دد م���ن الرج���ال يف 
حلق���ة منتظمة بخيمة و�ش���ط مدينة النا�شرية 
)مركز حمافظ���ة ذي قار جنوب���ي العراق( اإىل 
رجل يتح���دث بفخر عن النا�شري���ة، قائال اإنها 
الي���وم ملك جلميع العراقي���ن الذين يرون اأنها 
معق���ل االحتجاج���ات، م�ش���را با�شتن���كار اإىل 
م���ا ينت���اب بع����س اأه���ايل النا�شرية م���ن �شاأم 
جراء م���ا واجهوه من �شع���اب نتيجة ن�شاطهم 
الوا�ش���ح يف احلراك، وداعيا اإىل التغلب عليه 
باإعادة تن�شي���ط التعبئة. بهذه املالمح، ر�شمت 
مرا�شلة �شحيفة لوموند الفرن�شية يف العراق 
هيلن �شالون �شورة اأولي���ة للحراك املناه�س 
لل�شلط���ة يف الع���راق وال���ذي األهب الب���الد منذ 
اأربع���ة اأ�شهر ون�شف ال�شهر، وقالت اإنه ما زال 
يقاوم رغ���م املوقف املوحد لالأح���زاب احلاكمة 
م���ن اأج���ل خنق���ه وت�شكي���ل حكوم���ة برئا�ش���ة 
حمم���د توفي���ق ع���الوي. وقال���ت املرا�شل���ة اإن 
حركة الع�شيان املدين التي اأغلقت املوؤ�ش�شات 
التعليمي���ة واالإدارات ما زال���ت متوا�شلة، وقد 
بن���ى املحتج���ون مالجئ من الط���وب -بدال من 
اخلي���م الت���ي اأحرق���ت نهاي���ة ال�شه���ر املا�شي- 
مزينة بلوح���ات جدارية و�شع���ت عليها �شور 

االأخرة  االحتجاجات  جراء  "�شهداء" املدينة 
البالغ عددهم 170.

احتجاج���ات  )مرك���ز  احلبوب���ي  �شاح���ة  ويف 
النا�شري���ة(، يح�ش���ر الط���الب يومي���ا تقريب���ا 
ليدعموا ال�شباب االآخرين العاطلن عن العمل، 
ويلتق���ي رج���ال القبائ���ل يف ال���زي التقلي���دي 

وامل�شوؤولن حول ال�شاي.
ويق���ول النا�شط نا�شر )30 �شن���ة( الذي يدعو 
الإج���راء انتخاب���ات مبكرة للتخل����س من طبقة 
�شيا�شي���ة ي���رى اأنها فا�شدة وغ���ر كفوءة، "لن 
ي�شت�شل���م املتظاه���رون وف���اء لدم���اء ال�شه���داء 

وغ�شب���ا عل���ى االأخط���اء ال�شيا�شي���ة املتك���ررة 
ورف�ش���ا للطائفية، ولل�شع���ور الوطني القوي. 
جمتمع النا�شرية متحد وراء هذه االأهداف".

ونبه���ت املرا�شل���ة اإىل اأن النا�شري���ة مدين���ة ال 
تنق�شه���ا االأحياء املحروم���ة الإذكاء االحتجاج، 
م�ش���رة اإىل تاري���خ املدينة "اجلاحم���ة ب�شبب 
وثقافته���ا  الغن���ي  وتاريخه���ا  جغرافيته���ا 
و�شعوره���ا باملقاوم���ة واملرون���ة"، حي���ث اأنها 
مدين���ة املثقف���ن الت���ي كانت يف قل���ب الثورات 
ع���ام 1920،  الربيط���اين يف  االحت���الل  �ش���د 
وم�شق���ط راأ�س ال�شيوعي���ة والبعثية، وموطن 

االنتفا�شة ال�شيعية �شد نظام الرئي�س الراحل 
�ش���دام ح�ش���ن. وم���رة اأخ���رى، من���ذ ت�شري���ن 
االأول 2019 حملت النا�شرية �شعلة املناف�شة، 
وط���ردت اجل���رال جمي���ل ال�شم���ري عل���ى اإثر 
مذبح���ة قت���ل فيها 29 متظاه���را، و�شاهمت يف 
اإ�شق���اط رئي����س ال���وزراء ع���ادل عب���د املهدي، 
وه���ي مل ت�شت�شل���م حتى االآن رغ���م ما تعر�شت 
ل���ه االعت�شامات يف بغ���داد واملدن االأخرى من 
هجمات متكررة. وقال ال�شيخ اأ�شعد النا�شري 
ال���ذي غ���ادر النج���ف لال�شتق���رار يف خيمة يف 
ميدان احلبوبي بعد اأن ناأى بنف�شه عن التيار، 
اإنهم )اأي ال�شدريون( "حاولوا خنق احلراك، 
ولكن النا����س يف النا�شرية اأق���وى منهم.. الأن 
عدد ال�شدرين فيها قليل". واأ�شاف النا�شري 
ال���ذي يقي���م حت���ت حرا�ش���ة جي���دة م���ن بع�س 
اأن�ش���اره القلقن م���ن التهديدات الت���ي يتلقاها 
م���ن اأن�شار التي���ار ال�شدري، "لق���د جئت لدعم 
املتظاهري���ن يف النا�شري���ة الذي���ن يطالب���ون 
باحلق���وق وا�شتعادة الوطن الذي �شرقته منهم 
االأحزاب واإي���ران، الأن ا�شمي ومكانتي ك�شيخ 

دين مينحانهم قوة اأكرب".
وقالت املرا�شل���ة اإن الهوية القبلية املهيمنة يف 
املنطق���ة هي الت���ي تعطي الق���وة للمتظاهرين، 
الأن "القبائ���ل هن���ا قوي���ة ومتحدة عل���ى عك�س 

بغداد، وق���د تعباأوا يف ع���دة منا�شبات ل�شالح 
املتظاهري���ن، م���ن بينها ظه���ور اأف���راد القبائل 
الإنه���اء  النا�شري���ة  �ش���وارع  يف  م�شلح���ن 
دائ���رة العن���ف اأثن���اء املذبح���ة الت���ي ارتكبتها 
ق���وات اجلرال ال�شم���ري"، كما يق���ول ال�شيخ 
النا�شري. وقالت املرا�شلة اإن دعم ال�شيخ علي 
ح�ش���ن اخليون - الذي يقود اأكرث من مئة األف 
رج���ل- لالعت�ش���ام وحتذيرات���ه الت���ي ير�شلها 
بانتظ���ام اإىل ال�شلطات وال�شيا�شين قد جعاله 
هدف���ا لتهديدات عديدة، تبق���ى �شواهدها ماثلة 

يف اآثار الر�شا�س على زجاج حديقته.
وق���د تعر�ش���ت �شيارته لهجوم مبدف���ع ر�شا�س 
يف دي�شمرب/كان���ون االأول املا�ش���ي م���ن قب���ل 
حرا�س اأحد ن���واب منطقة ال�شطرة القريبة من 
النا�شرية عندما جاء ملنع املتظاهرين من حرق 
منزله، وقال "لق���د تدخلت اأخرا مع م�شوؤويل 
احل���زب ملنع وق���وع املزي���د من الهجم���ات �شد 
االعت�شام���ات يف النا�شري���ة وال�شط���رة". اأما 
ال�شي���خ خيون فيقول، حمذرا من خطر احلرب 
االأهلي���ة، اإن "قليلن فقط ه���م ال�شادقون ممن 
يقول���ون اإنه���م يدعم���ون التح���دي، وق���د دع���م 
معظمه���م جمي���ع احلكوم���ات منذ ع���ام 2003 
�شد الكتابة على اجلدران، وهم يتلقون اأمواال 

لقمع التحدي".

مهرجانات القراءة الت�ضرينية.. باملعرفة نرتقي بثورة احلرية

مرا�ضلة فرن�ضية تروي م�ضاهدات "مبهرة" من خميمات النا�ضرية

طريق الن�سال �سائك دوما، يتعر�ص لعدة مطبات وحمطات من االنهيار واأخرى تت�سم باالرتقاء 
البــد لها ان تب�سر النــور بعد رحلة طويلة مظلمــة يف حياة �سعب قرر ان ينه�ــص بواقعه املرير 
ويك�سر كل قيود الذل والعبودية والعن�سرية ويتجرع مرارة احلرمان �سنوات عجاف حتى ي�سل 

الهدف اأخريا وينال حريته وحرية بالده، يف مرحلة قادمة، بلوغها لي�ص �سهال على االطالق.


