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 متابعة االحتجاج  

اأحدثت م�ساركة الن�ساء اإىل جانب الرجال يف 
االحتجاجات يف بغداد وجنوبي البالد، الذي 
حتكمه تقاليد ع�سائرية، �سدمة بني العراقيني 
الذي���ن مل يكن م���ن املمكن اأن يت�س���وروا ذلك 
قبل ان���دالع التظاهرات املناه�س���ة للحكومة 
يف االأول م���ن ت�سري���ن االأول/اأكتوبر. وبات 
ماألوفا جدا اأن تالحظ حلقات نقا�ش م�سرتكة 
ب���ني فتيات و�سبان داخل خيم املعت�سمني يف 
�ساح���ات التظاهر، فيما تق���وم فتيات بتقدمي 

االإ�سعافات للجرحى.
الطبيع���ة  ذات  اجلنوبي���ة  املحافظ���ات  ويف 
الع�سائري���ة كالنا�سري���ة مث���ال تتق���دم �سابات 
اأ�سع���ارا  ي���رددن  وه���ن  املحتج���ني  جم���وع 
حما�سية تدعو ال�ستمرار زخم االحتجاجات، 

يف م�سهد غري م�سبوق منذ عقود يف البالد.
حتي���ي  الب���الد،  تاري���خ  يف  االأوىل  وللم���رة 
العراقي���ات االأح���د االحتف���االت بي���وم امل���راأة 
العامل���ي عرب م�سريات حا�سدة جنبا اإىل جنب 

مع املحتجني املناه�سني للحكومة.
"كن���ا نخ���اف االخت���الط، لك���ن كل ذلك تغري 
تق���ول  االول"  ت�سري���ن  م���ن  االأول  بع���د 
الت���ي  �سليم���ان  فاطم���ة  العراقي���ة  النا�سط���ة 
داأب���ت على احل�سور ل�ساح���ة التحرير و�سط 
بغ���داد مرك���ز التظاه���رات املناه�س���ة للطبقة 

ال�سيا�سية يف البالد.
وت�سي���ف فاطم���ة لق���د ن�سجن���ا كث���ريا بع���د 
االحتجاج���ات، كنا مثل املكفوف���ات ونح�سب 
األف ح�ساب لنظ���رة املجتمع، لكن اليوم نحن 
)الفتي���ات( ظهرن���ا متحدي���ات ال نهت���م لنظرة 
املجتمع، الأن اجلميع نزلوا للتحرير، وباتوا 
يتقبلون فك���رة االختالط الذي اأ�ساف الكثري 

ل�سخ�سيتنا ولوعينا".
وكح���ال باقي الفتي���ات مل يقت�سر دور فاطمة 
عل���ى امل�سارك���ة يف االحتجاج���ات فق���ط، ب���ل 
�ساهمت اأي�س���ا يف توفري الدع���م اللوج�ستي 
للمحتجني الذي���ن يطالبون باإ�سق���اط النظام 
واإج���راء انتخاب���ات مبك���رة واإنه���اء النف���وذ 

االإيراين يف البالد.

وكذل���ك �ساع���دت فاطمة يف عملي���ات اإ�سعاف 
ال�سب���ان الذين كان���وا يت�ساقط���ون بر�سا�ش 
قوات االأم���ن اأو بقنابل الغاز امل�سيلة للدموع 
م���ن خالل حم���ل علب اخلم���رية وامل�سروبات 
الغازي���ة وتوزي���ع الكمامات عل���ى املحتجني 

الذين كانوا يت�ساقطون اأمامها.
ت�س���ري فاطم���ة اإىل اأن "االحتجاج���ات ك�سرت 
حاج���ز اخل���وف لدين���ا كفتي���ات، واأح�س�سن���ا 
اأن اجلمي���ع يف �ساح���ات التظاه���ر اإخوانن���ا 

وي�ساندوننا".
وباالإ�ساف���ة لتغي���ري نظ���رة املجتم���ع جت���اه 

الن�ساء، ترى فاطم���ة اأن "االنتفا�سة �ساهمت 
اأي�س���ا يف ك�س���ر الكث���ري م���ن القي���ود داخ���ل 
املجتم���ع العراق���ي وعززت م���ن دور ال�سباب 
وجعلته���م اأك���ر وعي���ا وال ي�س���ريون خل���ف 
رج���ال الدي���ن كالقطي���ع". وتعر�س���ت العديد 
من الفتيات والنا�سطات يف �ساحات التظاهر 
اإىل حمالت ت�سوي���ه وعمليات تهديد وخطف 
نفذته���ا جه���ات جمهولة يعتق���د نا�سطون اأنها 

تابعة مليلي�سيات مت�سددة موالية الإيران.
لك���ن على الرغ���م من ذل���ك، ا�ستم���رت الن�ساء 
وبينه���ن مئ���ات الطالب���ات يف التواف���د عل���ى 

�ساح���ات االحتجاج كل اأ�سب���وع وهن يرفعن 
وتدع���و  امل���راأة  دور  ع���ن  تداف���ع  �سع���ارات 

لال�ستمرار باالحتجاجات.
وغالب���ا م���ا ي�س���كل ال�سب���ان �سل�سل���ة ب�سري���ة 
حلماي���ة الن�س���اء م���ن اجلهت���ني، خوف���ا م���ن 
االعت���داءات الت���ي ق���د يتعر�سن له���ا من قبل 
اجلماع���ات املت�سددة. وكغريها م���ن الفتيات 
مل  اأنه���ا  �سليم���ان  فاطم���ة  النا�سط���ة  توؤك���د 
تتعر����ش يف ي���وم م���ن االأي���ام الأي حتر����ش 
م���ن قبل املحتج���ني، "بالعك�ش ه���م من كانوا 

يحموننا كاأننا اأفراد عائلة واحدة".

اأحدثت���ه  ال���ذي  التغي���ري  يقت�س���ر  ومل 
عل���ى  العراق���ي  املجتم���ع  يف  االحتجاج���ات 
النظ���رة جت���اه الن�ساء، ب���ل تع���داه اأي�سا اإىل 
ال���دور ال�سيا�س���ي ال���ذي ميك���ن اأن تلعبه بعد 
ذل���ك. وتق���ول النا�سط���ة روؤى خل���ف اإن هذه 
"االنتفا�سة ك�سرت الفكرة ال�سائدة عن املراأة 

العراقية واأنها بعيدة عن العمل ال�سيا�سي".
وت�سيف روؤى، التي �ساركت يف االحتجاجات 
يف �ساحة التحرير و�سط بغداد منذ انطالقها 
يف اأكتوب���ر املا�سي، اأن "اجلميع اأدرك اليوم 
اأن امل���راأة �سريكة اأ�سا�سي���ة يف املجتمع، واأنا 

متاأك���دة اأن االحتجاج���ات �ستف���رز �سيا�سيات 
حمن���كات �سيك���ون له���ن دور مه���م يف بن���اء 

العراق يف امل�ستقبل".
يف  م�ساركته���ا  خ���الل  روؤى  تعر�س���ت 
االحتجاج���ات ل�سغوط���ات وتهديدات نتيجة 
والدع���م  التربع���ات  بجم���ع  املتمث���ل  عمله���ا 
اللوج�ستي للمتظاهري���ن، كما ت�سبب �سقوط 
قنبل���ة غ���از بالقرب منه���ا اأثن���اء تواجدها يف 

�ساحة التحرير اإىل اإحلاق جروح بوجهها.
مل تثنه���ا التهدي���دات باخلط���ف ع���ن التواجد 
دائما يف �ساحة التحري���ر، لكنها بداأت تخفي 

وجهه���ا من خالل و�سع كمام���ة، ومرة اأخرى 
تلب����ش و�ساحا عل���ى راأ�سه���ا، كما اأنه���ا باتت 

تغري مكان �سكنها بني فرتة واأخرى.
وتق���ول روؤى "رغم الر�سا����ش احلي والغاز 
امل�سي���ل للدم���وع ورغ���م كل االنته���اكات، لكن 
�ساح���ة التحري���ر ه���ي البقع���ة االأك���ر اأمان���ا 
هن���اك  امل���كان  ه���ذا  فخ���ارج  يل،  بالن�سب���ة 

مالحقات وخطف واغتياالت".
وت�س���ري اإىل اأن االحتجاج���ات غ���ريت الكثري 
يف حياة الن�س���اء العراقيات "فال�سارع اليوم 
يتح���دث ع���ن العدال���ة االجتماعي���ة، ونح���ن 
اأم���ام  كب���رية  مب�سوؤولي���ة  ن�سع���ر  جميعن���ا 
الوطن". وتتاب���ع "الوطن م�سوؤوليتي، نحن 
من ن�سلحه ولي�ست التغريدات من ت�سلحه". 
وينتقد كثري م���ن الن�ساء الزعماء ال�سيا�سيني 
الع���راق  يف  ال�سلط���ة  مقالي���د  تول���وا  ال���ذي 
بع���د االإطاحة ب�س���دام ح�سني وكذل���ك تنامي 
االجتاه���ات املحافظ���ة اجتماعي���ا التي ق�ست 

على دورهن يف احلياة العامة.
وتقول النا�سط���ة وال�سحفية فاطمة الدليمي 
)24 عام���ا( اإن "مطال���ب الن�س���اء العراقي���ات 
اللوات���ي خرج���ن يف تظاه���رات اأكتوب���ر هي 
ذاتها التي خرج بها باقي العراقيني واملتمثلة 
بالعي����ش بكرامة وحماربة الف�س���اد والق�ساء 

عليه وا�سقاط الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة".
يف  �سارك���ت  الت���ي  الدليم���ي،  وت�سي���ف 
االحتجاجات يف كربالء وبغداد، "لكن ب�سكل 
خا�ش نحن كن�س���اء نريد اأي�سا اأن نعي�ش يف 
بلد ال ميي���ز اأو يهم�ش الن�س���اء، نحن ال منثل 
ن�س���ف املجتم���ع وح�س���ب، واإمن���ا املجتم���ع 

باأكمله، ولنا احلق اأن ندر�ش ونعمل".
وتتاب���ع الدليم���ي "كن�س���اء يف الع���راق لدينا 

اأي�سا احلق يف اأن نعي�ش".
وتقول ال�سحفية والنا�سط���ة اإ�سراء خالد اإن 
االأخرية  اأثبنت خالل االحتجاجات  "الن�س���اء 
اأنه���ن مب�ستوى امل�سوؤولي���ة ويتمتعن باإرادة 

قوية غري قابلة للك�سر كما يظن البع�ش".
وت�سي���ف "نحن جيل ال ميك���ن اأن يهزم الأننا 
ولدنا م���ن رح���م املعان���اة و�سنكم���ل الطريق 

حتى النهاية".

 متابعة / االحتجاج

حتت �سعار "من اجل ان ال ت�سبح 
انت ال�سحية القادمة" تطلق 

موؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة 
والفنون حملة للمطالبة 

باطالق �سراحه او معرفة 
م�سريه، ودعت موؤ�س�سة املدى 

اىل وقفة احتجاجية يف �سارع 
املتنبي يوم اجلمعة القادمة 

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا 
وملد3 دقائق �سمت للمطالبة 

بالك�سف عن م�سري االعالمي 
والنا�سر والنا�سط املدين مازن 

لطيف، واكد القائمون على 
احلملة ان الهدف منها ال�سغط 

على احلكومة واجلهات الر�سمية 
وحتميلها م�سوؤولية �سالمته 

وعودته اىل عائلته. 

وق���د م���رَّ ح���ويل 40 يوم���ًا عل���ى اختط���اف 
�سم���ن  لطي���ف،  م���ازن  والنا�س���ط  الكات���ب 
النا�سط���ني  اغتي���ال  عملي���ات  م���ن  �سل�سل���ة، 
وال�سحافيني وخطف امل�ساركني اأو الداعمني  
لالحتجاج���ات، يف حمل���ة لرتوي���ع املثقف���ني 
العراقي���ني وال�سحافيني والنا�سطني ت�ستمر 

منذ اندالع انتفا�سة ت�سرين االأول املا�سي.
وق���ال اأ�سدقاء الكاتب املختطف اإن "الظهور 
االأخ���ري ملازن لطيف كان يف بغداد، يف االأول 
من �سه���ر فرباير/�سب���اط احل���ايل، وكان قد 
ات�س���ل باأ�سدق���اء ل���ه، وق���ال له���م اإن���ه داخل 
مقهى يف �ساحة املي���دان و�سط العا�سمة، ثم 

اختفى، وهاتفه مغلق".
قب���ل  "الكات���ب  اأن  حديثه���م،  يف  وبّين���وا، 
اختطافه تعّر�ش ل�سل�سلة تهديدات بالت�سفية 
ع���رب ح�ساب���ه يف )في�سبوك( م���ن جمهولني، 
ب�سبب اآرائ���ه املرتبطة بدع���م االحتجاجات، 
كم���ا ن�ساط���ه املرتب���ط بالبح���ث ع���ن احلياة 
االجتماعي���ة وتاريخ اليه���ود يف العراق، اإال 
اأنه اأهم���ل التهديدات ووا�س���ل م�ساركته يف 

االحتجاجات".
من جه���ة ثانية، ق���ال اأحد اأف���راد اأ�سرة مازن 
لطي���ف، اإن "ذوي املختط���ف مل يرتك���وا بابًا 
مل يطرق���وه منذ اكر من �سه���ر، فقد اأخربوا 
االأجهزة االأمنية، كما زاروا غالبية ال�سجون 
النظامي���ة املعروف���ة وامل�ست�سفيات وبرادات 
الط���ب الع���ديل، لكن���ه غ���ري موج���ود يف اأي 
م���كان، وال اأحد يعرف اإن كان ُقتل اأو ال يزال 

يف زنازين اخلاطفني".
ولف���ت امل�س���در نف�س���ه اإىل اأن "اجلهات التي 
اخطفت���ه ه���ي اجله���ات نف�سه���ا الت���ي �سن���ت 

هجم���ة اإعالمية عليه بع���د �سهرين من اندالع 
اجله���ات  وه���ي  الع���راق،  يف  التظاه���رات 
امل�سلح���ة واالأح���زاب ال�سيا�سي���ة التي وقفت 
�سد النا�سط���ني واملتظاهري���ن، وعملت على 
النيل من االحتجاجات ع���رب ن�سر ال�سائعات 

واالأكاذيب".
وم���ازن لطيف كات���ب واإعالمي، م���ن مواليد 
مدين���ة بغ���داد ع���ام 1971، وي�سغ���ل من�سب 
رئي����ش حترير جمل���ة "نه���راي" التي تعترب 
اأهم جمل���ة عراقية تهت���م بالذاك���رة والرتاث 
العراق���ي، كم���ا ل���ه جمموع���ة موؤلف���ات، منها 
وامل�سروع  الوردي  التابع" و"علي  "املثقف 
البدائ���ل"  ح���وار  و"الع���راق  العراق���ي" 
و"االإخ���وان امل�سلم���ون يف العراق" و"يهود 
الع���راق  و"يه���ود  وع���رب"  تاري���خ  الع���راق 
مو�سوعة �ساملة". وهذه لي�ست املرة االأوىل 
الت���ي يختط���ف فيها نا�س���ط اأو مثق���ف جّراء 
دعم التظاه���رات، اإذ تعّر�ش النا�سطان ميثم 
احلل���و و�سج���اع اخلفاج���ي لالختط���اف من 
قب���ل ق���وة م�سلحة جمهول���ة يف بغ���داد، قبل 
اأن يطل���ق �سراحهما الحقًا، كم���ا ُقتل زوجان 
عرفا بتاأيي���د التظاه���رات، يف عملية اغتيال 
داخ���ل منزلهما يف الب�سرة. م���ن جهة ثانية، 
االإن�س���ان"  "مفو�سي���ة حق���وق  ب���نيَّ ع�س���و 
يف الع���راق، عل���ي البيات���ي، اأن "م���ا يح���ري 
املفو�سي���ة ه���و ع���دم رد احلكوم���ة العراقية 
وال�سلط���ات االأمني���ة يف الب���الد عل���ى اأي من 
ر�سائلنا وبرقياتنا بخ�سو�ش اال�ستف�سارات 
النا�سط���ني  ع���ن ح���وادث خط���ف وترهي���ب 
واملثقف���ني يف ظ���روف غام�سة"، موؤك���دًا اأن 
اإليهم  توجه  واملختطفني  املعتقل���ني  "غالبية 

وا�ستالمه���م  للخ���ارج  بالعمال���ة  اتهام���ات 
مبال���غ مالية وحتوي���الت م�سرفي���ة من دول 
اخللي���ج واأم���ريكا وبريطاني���ا، وبالرغم من 
اأن غالبي���ة النا�سطني املختطفني ال عالقة لهم 
بهذه االتهام���ات، اإال اأن اخلطر يبقى يالحق 

حياتهم بعد االإفراج عنهم".
اأم���ا النائ���ب امل�ستق���ل يف الربمل���ان العراقي، 
"احلكوم���ة  اأن  اإىل  فاأ�س���ار  خ�س���ان،  با�س���م 
العراقي���ة م�سوؤولة عن العملي���ات االإرهابية 
جمهول���ة  بع�سه���ا  اأط���راف  تنّفذه���ا  الت���ي 
واأخ���رى معروف���ة، و�سواء كان���ت احلكومة 
تالح���ق  الت���ي  االأمني���ة  بالك���وارث  ت�سم���ع 
املتظاهري���ن والنا�سط���ني اأم ال ت�سم���ع فه���ي 
تتحم���ل امل�سوؤولي���ة"، مو�سح���ًا اأن "غالبية 
الت�سريب���ات الت���ي ينقله���ا �سحافي���ون م���ن 
م�سوؤولني و�سباط يف اأجهزة الدولة االأمنية 
للخ���ارج  موالي���ة  ملي�سي���ات  ت���ورط  توؤك���د 
بالقي���ام باأعم���ال االختطاف، وه���و جزء من 

اتفاق حكومي مع هذه امللي�سيات".
وكان رئي����ش احلكوم���ة املنتهي���ة واليته يف 
الع���راق، ع���ادل عب���د امله���دي، اأك���د، يف وقٍت 
�ساب���ق، ل�سف���راء دول االحت���اد االأوروب���ي، 
التزام العراق مبب���ادئ حقوق االإن�سان التي 
منه���ا حماي���ة ح���ق التظاه���ر ال�سلم���ي وحق 
احلي���اة والعمل والدرا�س���ة، م�سريًا يف بيان 
اإىل اأن احلكومة ك�سفت يف تقريرها االأخطاء 
التي وقعت يف بداية التظاهرات واال�ستخدام 
املفرط للق���وة واتخذت اإج���راءات حتقيقية، 
كم���ا اأن االإج���راءات الق�سائي���ة م�ستمرة يف 
ه���ذا اجلان���ب، واأن احلكومة اتخ���ذت قرارًا 

�سارمًا بح�سر ال�سالح بيد الدولة.

�صفحات  يكتنب  العراق  ن�صاء  ت�صرين"..  من  الأول  بعد  نهزم  "لن 
جميدة من التاريخ

حكوم��ي �صم��ت  و�ص��ط  لطي��ف  م��ازن  اختط��اف  عل��ى  يوم��ًا   40
موؤ�س�سة املدى تطلق حملة "من اأجل اأن ال ت�سبح اأنت ال�سحية التالية" 
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يف تغريدة لها قبل اأيام، اأ�سارت النا�سطة العراقية 
يف �ساحة التحرير ب���ان، اإىل قّلة عدد املتظاهرين 
املتواجدي���ن هناك، مت�سائلة ع���ن ال�سبب، هل هو 
"امللل"؟، وتاأتيها اإجابات متنوعة يف التعليقات.

"املل���ل"  عل���ى  التوكي���د  ب���ني  االإجاب���ات  وكان���ت 
و"ع���ودة النا����ش الأعماله���م" اإذ ال ميك���ن التواجد 
ب�س���كل م�ستمر وترك العم���ل فاجلميع يحتاج اإىل 
احلف���اظ على الدخل املايل، وبني نفي هذا ال�سيء 
يف  تخ���رج  الت���ي  احلا�س���دة  املظاه���رات  بدلي���ل 
بغ���داد واملدن االأخ���رى مبجّرد الدع���وة ملليونية، 
وتطرقوا للجرحى والتهديدات وحماولة ت�سويه 
دري، وغري  التظاهرات من خالل اأتباع التيار ال�سّ

ذلك.
اخذتل���ي �سفن���ة بتحري���ر بعيد عن خ���الين وعن 
اي هو�س���ة بزاوي���ة عل حاف���ة عالية ك���دام املطعم 
و وراية الن�سب وطلع���ت �سور بداية املظاهرات 
وقارنت ..!معقولة النا�ش ملت؟ معقولة ب�ش احنة 
ايل دنح���اول جن���ي وايل ديبات���ون بعدن���ة عدنة 
اإ�سرار؟زين حيجي يوم وترجع االعداد مثل قبل 

ومنبقى وحدنة ..هواي تاأذي من ت�سفنلهة..
واحلي���اة الي���وم يف حمي���ط �ساح���ة التحري���ر، ال 
تب���دو متام���ًا قبل �سهري���ن اأو اأربع���ة، حيث عادت 
حرك���ة ال�س���ري بفتح اجل�س���ور، ، وهو م���ا اأ�ساب 
العديد من املتظاهري���ن باالإحباط، واخلوف على 
االحتجاج���ات م���ن اأن تخم���د دون حتقي���ق �سيء، 

كاأنها مل تكن!
واحلكوم���ة   ،2019 االأول  ت�سري���ن  اأول  ومن���ذ 
العراقي���ة عرب قواه���ا النظامية وم���ن خالل غ�ش 
النظر ع���ن امللي�سيات امل�سلح���ة التابعة لالأحزاب، 
قم���ع  توا�س���ل  الإي���ران،  املوالي���ة  خ�سو�س���ًا 
التظاهرات، فُقتل اأكر من 600 �سخ�ش، واأ�سيب 
اأك���ر من 20 األف���ًا، ومت اختطاف املئ���ات، ال يزال 

عدد منهم مفقودًا.
يقول ال�ساب النا�سط يف تنظيم التربعات العينية 
ي�س���ارك  اإن���ه  الزاخ���ويل،  معّم���ر  للمتظاهري���ن، 
من���ذ 25ت�سري���ن االأول ، و�سيبق���ى حت���ى حتقيق 
املطال���ب، م�سيف���ًا "الع���دد لي����ش مهم���ًا، واأثبت���ت 
جت���ارب اأمم اأخ���رى اأن �سخ�س���ًا واح���دًا اأحيان���ًا 
ُيحدث التغيري. يكفي تواجد عدد من املتظاهرين 
100 اأو 500 مث���اًل، موؤمن���ون بالق�سية وقادرون 

على اال�ستمرار".
وم���ن خ���الل التوا�سل مع ع���دد م���ن املتظاهرين، 
بع�سهم مل يتوقف عن التظاهر اأو الذهاب ل�ساحة 
التحري���ر منذ بداي���ة التظاه���رات، واآخر ان�سحب 
باإرادت���ه اأو جُم���ربًا، نتع���ّرف اإىل االأ�سب���اب التي 

دفعتهم لذلك.

بان ليلى: ال خيار اآخر
تقول بان ليلى )30 عامًا( ل�"االحتجاج": "ال خيار 
اآخ���ر �س���وى اال�ستم���رار، لق���د جربن���ا احلكومات 
املتعاقبة منذ زوال النظام البعثي، مل يتغرّي عليها 
�سيء، حفظنا اأفعالها. واإن عدنا لبيوتنا فم�سرينا 

معروف، �ستتم ت�سفيتنا".
وتوؤك���د "يج���ب اأن نبق���ى حت���ى حتقي���ق املطالب 
واإح���داث التغي���ري. والتغي���ري قد يعّو����ش الذين 
فق���دوا اأحبابهم نتيج���ة عمليات القم���ع امل�ستمرة 

بحقنا".
وتتظاه���ر بان الت���ي الت���ي در�ست "عل���م اإن�سان" 
وتعم���ل باحث���ة اجتماعي���ة يف جم���ال الطفول���ة، 
منذ 27 ت�سري���ن االأول املا�سي. تق���ول "تظاهرنا 
ع���ام 2011 وقمعتن���ا حكوم���ة ن���وري املالكي، ثم 
تظاهرن���ا يف 2015، فخذلتن���ا قي���ادة التظاهرات 
در ال���ذي ركب املوجة  اآن���ذاك ودعمت مقتدى ال�سّ
يف حين���ه، ومل يتحق���ق �س���يء. لك���ن ه���ذه امل���رة 

خمتلفة، لقد �سمدنا".
نفد، وموؤخرًا �سعرت  اأن �سربي  اأعتقد  "اأحيان���ًا 
بح���زن كبري وبكي���ت كث���ريًا على ال�سهي���د خمتار 
وه���و اأخ �سديقت���ي... اأت�س���اءل مل���اذا يح���دث كل 
ذل���ك؟! فاأق���ول لنف�س���ي: ه���ذا ه���و التغي���ري وهذه 
الث���ورة، ميك���ن اأن اأ�ساب اأن���ا اأي�سًا مبك���روه اأو 

غريي الحقًا، لكن الثورة �ست�ستمر".

ومثل غالبية املتظاهرين، حتلم بان بحياة كرمية 
وحّرة، ت�سعر فيها باالأمان حني مت�سي يف ال�سارع 
اأو تع���رّب ع���ن راأيها، تقول "بلدنا لي����ش فقريًا، بل 
غنّي بامل���وارد الطبيعية والكفاءات الب�سرية، لكن 

الف�ساد حرمنا من التمتع بخرياتها".
ب���ان  تق���ول  ب���ه؟  حتلم���ني  ال���ذي  الع���راق  م���ا 
ل�"االأحتج���اج": "يحرتمني كامراأة وال اأعاَمل فيه 
كمواطن درجة ثانية، وال ميكن فيه الأحد اأن يطعن 
ب�س���ريف، ففي بلدي تخ�س���ى الن�ساء ن�سر �سورها 
باأريحي���ة يف مواق���ع التوا�سل، الأنها ق���د ُت�ستغل 

للطعن واالإ�ساءة لها يف �سفحات اخل�سوم".
وتتابع الق���ول "نريد تعليمًا اأف�س���ل، ونظامًا اأقل 
ف�س���ادًا، نري���د لزراعتن���ا واقت�سادن���ا النهو����ش. 
بغداد كان���ت منارة نريدها اأن تع���ود كذلك، كما ال 
نريد اأن تتحكم يف �سوؤون العراقيني و�سيا�ساتهم 

اأي دولة".

مريم: ما اأعوفها
ان�سم���ت  اأي�س���ًا،   2019 االول  27ت�سري���ن  يف 
مرمي فاروق )21 عام���ًا( للتظاهرات، وهي طالبة 
حتلي���الت مر�سي���ة، ب���داأت امل�سارك���ة م���ن احلرم 
اجلامعي ث���م انطلقت مع بقّية الطلب���ة اإىل �ساحة 
التحرير، بع���د اأربعة اأيام فقط، وال تزال م�ساركة 

لغاية اليوم.

وقررت مرمي امل�سارك���ة راف�سة ما يجري من قتل 
وقم���ع لباق���ي املتظاهرين، تق���ول ل�"االحتجاج": 
"كن���ت اأرى اأبن���اء بلدي ُيقتل���ون، منذ 1 ت�سرين 
�سهي���د  اأول  كان   27 وي���وم   25 ي���وم  ث���م  االأول 
وهو �سفاء ال�س���راي، بعده���ا ازداد القمع باأب�سع 

اأنواعه".
ومل�ست مطالب املتظاهري���ن وت�سحياتهم جرحها 
مبقت���ل والدها، تو�سح م���رمي "ا�ست�سه���د والدي 
قبل 16 عامًا، ولغاية االآن مل تقم احلكومة باإيجاد 

القاتل وحما�سبته".
وح�سل���ت عل���ى تدري���ب يف االإ�سعاف���ات االأولي���ة 
ك���ي ت�ساع���د امل�ساب���ني، فاأ�سبح���ت م�سعفة، ومن 
خ���الل تواجدها يف �ساحة التحرير قامت بتوثيق 
جمري���ات االأح���داث هن���اك، ويتابعه���ا االآالف يف 

مواقع التوا�سل.
وم���ا زال���ت م���رمي م�ستم���رة يف التظاه���ر، تق���ول 
�ساح���ة  يف  واالأطف���ال  ال�سب���اب  مقت���ل  "�سه���دت 
التحري���ر، لي�ش م���ن املعقول بعد كل م���ا جرى اأن 
اأتراجع. لن نرتكه���م" م�سيفة "بعد هذه الفواجع 
ما اقدر اأعوف التحرير اأو اأعوف �ساحة التظاهر، 

ما نقبل يروح دمهم هدر".

�سالح لم ين�سحب، ولكن...
ي�س���ارك �سالح يف التظاه���رات منذ 1 االحتجاج، 
وه���و م�ستم���ر لغاية الي���وم، لكن لدي���ه مالحظات 

على الو�سع القائم يف �ساحة التحرير.
يقول �سالح )32 عام���ًا( "كان لدي مطالب عديدة 
ب�سورة عاّمة يتف���ق عليها جميع املتظاهرين مثل 
اإزالة االأحزاب التي حتك���م البالد عن طريق اإزالة 
حكوم���ة عادل عب���د امله���دي فهي حكوم���ة فا�سدة، 
واأردن���ا اإلغاء املحا�س�سة الطائفية وتغيري قانون 
االنتخابات وتغي���ري املفو�سية العليا لالنتخابات 
وحتدي���د موع���د انتخابات مبك���رة باإ�سراف جلنة 

اأممية وحما�سبة القتلة".
م���ن خ���الل تواج���ده يف �ساح���ات التظاه���ر، كان 
�سالح ينق���ل امل�ستجدات ملحطات تلف���زة عراقية، 
وع���رب مواق���ع التوا�سل يح���اول اإي�س���ال �سوت 

العراقيني للدول العربية والغربية.
التحرير،  "لك���ن مطال���ب وتوجّه���ات متظاه���ري 
"ب���داأت  ويو�س���ح:  �س���الح.  يق���ول  تغ���رّيت" 
االأح���زاب الفا�س���دة تتدخ���ل يف ال�ساح���ة ويوجد 
اأ�سخا�ش ي�ساومون احلكوم���ة. مثاًل يف النجف، 
يوجد نائب ثري جدًا وزع ماليني الدوالرات على 
املتظاهري���ن الذي���ن قام���وا بقطع الط���رق وحرق 
املق���رات وحرق اإط���ارات جديدة، االإط���ار الواحد 

ثمنه ن�سف مليون دينار عراقي )420$"."
وت���رتاوح اأ�سع���ار االإط���ارات يف الع���راق بني 16 
التف���اوت  ه���ذا  ويعتم���د  دوالر،  و700  دوالرًا 
نع والبل���د امل�سدر  يف االأ�سع���ار عل���ى تاري���خ ال�سّ

وال�سرك���ة امل�سّنع���ة، ح�سب ن�سط���اء عراقيني يف 
تويرت.

ويرف����ش �س���الح بع����ش اأ�س���كال التظاه���ر، مثل 
املقرات  وحرق  االإط���ارات  وحرق  الط���رق  "قطع 
احلزبية وتدمري ممتلكات عامة وتعطيل املدار�ش 
عن الدوام"، يقول "اأرف�ش قطع الطرق فال يتاأذى 
منه �س���وى املواط���ن الب�سيط بينم���ا ال�سيا�سيون 

واالأثرياء ال يتاأّذون".
ي�سفه���ا  التحري���ر،  �ساح���ة  يف  املتظاه���ر  وه���و 
بالق���ول "توج���د اأح���زاب قريب���ة م���ن املتظاهرين 
مث���ل التيار ال�سدري، واأخ���رى تعمل على ت�سويه 
�سورته���م وهي اأح���زاب كردية و�سني���ة و�سيعية 
)مث���ل: حتالف القوى يف املناطق ال�سنّية، وعائلة 
الكرب���ويل والب���زاز وال���ربزاين( واأخرى حتاول 
رك���وب املوجة مثل ح���زب الدع���وة بزعامة حيدر 

العبادي".
لك���ن الكث���ري م���ن املتظاهرين يرف�س���ون تدخالت 
التي���ار ال�س���دري ويعتربون���ه متورط���ًا يف قت���ل 
املتظاهري���ن يف �ساحة التحري���ر والنجف، فلماذا 
ي  ت���راه ن�س���ريًا لهم؟ يق���ول �سالح: "بع���د التق�سّ
و�سوؤال اأك���ر من �سخ�ش من خ���ارج املتظاهرين 
لي����ش  اأن���ه  عرف���ت  ال���زرق  القبع���ات  واأ�سح���اب 
امل�س���وؤول ع���ن عملي���ات القتل. ال ميك���ن اأن يكون 

ال�سدريني". من  املتظاهرين  من  در. 40%  ال�سّ
ويعتقد �سالح اأن "بع�ش املند�سني اأِعلوا ال�سجار 

بني املتظاهرين وال�سدريني يف التحرير".
اأم���ا ع���ن �سب���ب ا�ستم���راره يف التظاه���ر، يق���ول 
�سالح "وفاًء لدماء ال�سهداء التي نزفت يف �ساحة 
التحرير، وحتى حتقي���ق املطالب التي مل تتحقق 
حت���ى االآن" م�سيف���ًا "�سن�ستم���ر حت���ى اآخر نف�ش 
ونرف����ش زج بع�ش اخلي���م التي ال متت لالإ�سالح 

اأو التغيري ب�سلة".

محمد: الوثبة ال�سبب
يقول حممد ال�ّسراي )31 عامًا(: "اأنا واأ�سدقائي 
كّنا من اأوائل امل�ساركني يف التظاهرات، وخرجنا 
رف�سًا لف�ساد الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة وثرائها 
على ح�ساب امل���ال العام وانح�سار فر�سة حت�سن 
االأو�ساع وبلوغ مرحلة انعدام الثقة بني ال�سلطة 
وال�سع���ب، وارتف���اع مع���دالت البطال���ة وتراجع 
االأم���ن واخلدم���ات وانخفا�ش م�ست���وى التعليم 
وتدخ���ل دول اجلوار بال�س���اأن الداخلي، وغريها 

من االأمور".
ما  اأننا  اإال  التظاه���ر،  اأننا توقفنا عن  "�سحي���ح 
زلن���ا ندعم املتظاهرين ال�سلمي���ني" يقول حممد، 
مو�سح���ًا "توقفنا عن اخلروج معه���م من تاريخ 
حادثة الوثبة بعد تعليق جثة ملقتول يف و�سطها 
وانت�س���ار ثقاف���ة العن���ف و الرد باملث���ل ودعوات 
االإط���ارات  وح���رق  الط���رق  وقط���ع  للت�سيع���د 

واالعتداء على االأجهزة االأمنية واملرور واإجبار 
اجلامع���ات واملدار����ش على التعطي���ل االإجباري 
وحرق املقرات واالعتداء على منازل امل�سوؤولني 
وحرق الدور وكثري من االأمور التي حالت بيننا 

وبني التظاهر".
ي�سيف حممد "وم���ن اأبرز االأ�سباب حتّكم بع�ش 
الف�سائي���ات التابع���ة جله���ات �سيا�سي���ة فا�س���دة 
ب�س���ري التظاه���رات وا�ستغ���الل املتظاهري���ن من 
اأج���ل الت�سقي���ط ال�سيا�س���ي وكذل���ك ت�سلل بع�ش 

ال�سواذ )املثليني( اإىل ال�ساحات".

ما الذي جرى في �ساحة الوثبة؟
موظ���ف  وه���و  عام���ًا(،   30( ال�سم���ري  �س���راج 
حكوم���ي، خرج من �ساح���ات التظاهر بعد حادثة 

الوثبة اأي�سًا.
يق���ول "عّلقوا فت���ى مراهقًا بعد قتل���ه اأمام اأنظار 

املحتجني، لكنهم مل يحّركوا �ساكنًا".
اإال اأن���ه ع���اد بعد ف���رتة "اآماًل اأن تتح�س���ن اأحوال 
التظاه���رات"، موؤك���دًا "الث���ورة االآن لي�ست مثل 
بدايته���ا، تغرّي الكثري، وا�ستغل���ت اأحيانًا ل�سالح 
اأم���ريكا، ومت تخري���ب ممتلكات عام���ة وخا�سة، 

كما دخل العديد من املند�سني على اخلط".
ويوؤكد �سراج "مقتل متظاهر يف �ساحة التحرير 
ب�سب���ب �سج���ار ن�س���ب بني ع���دد م���ن املتظاهرين 
)�سي���وف("  والقام���ات  ال�سكاك���ني  ا�ستخدم���وا 

وو�سفههم ب�"املخربني والع�سابات".
ويق���ول ": "ال�سلمّي���ون اأ�سبحوا قّل���ة قي �ساحة 
التحرير، و�سار اأي مّنا يخاف النوم وحده لياًل، 

لذا نحاول البقاء يف جمموعات".

مار�سال: تركتها ُمجبراً
�سه���د حمم���د موؤي���د امللق���ب ب�"مار�س���ال" االأي���ام 
ال�سعب���ة االأوىل من التظاه���رات العراقية، حني 
تعر����ش املتظاه���رون للقت���ل وا�ستخ���دام القوة 
املفرط���ة من قبل قوات حكومي���ة، وعا�ش اأ�سعب 

حلظاته.
يقول مار�س���ال )23 �سنة( وه���و طالب حتليالت 
مر�سية: "كن���ُت م�سعفًا، اأذه���ب ل�ساحة التحرير 
وحميطه���ا، واأرى النا����ش تهتف )بال���روح بالدم 
نفدي���ك يا عراق( و)�سلمية(، وكانوا ميوتون يف 
ال�سارع، وتزامن ذلك مع قطع االإنرتنت والتعتيم 

االإعالمي".
يتاب���ع: "اليوم الذي غرّي حياتي، كان 4 اأكتوبر، 
كان قط���ع الط���رق يف م���كان، واحد فق���ط مفتوح 
ل�ساح���ة التحرير وهو �سارع مول النخيل، وهذا 
الي���وم اأ�سمينه���ا )ي���وم القّنا����ش(، كان ال�س���ارع 
خالي���ًا، �س���وى م���ن املتظاهري���ن املختبئني خلف 
اجلدران، اختباأت اأي�سًا خلف حاجز كونكريتي، 

فمن يرفع راأ�سه ُيقتل".

فكان  يعمل����ون  م����اذا  ح����ويل  ال�سب����اب  "�ساأل����ت 
معظمهم عّمالة يف االأ�سغ����ال ال�ساقة )ي�سطرون 
له����ا ب�سب����ب الفق����ر والع����وز(، اأعماره����م بني 15 
و25 عام����ًا، اأي اأنه����م مل يروا �سيئًا م����ن حياتهم 
بع����د" يق����ول مار�س����ال، متابع����ًا "وعل����ى بعد 10 
اأمت����ار �سقط متظاهر اأمامن����ا، فطلبت من النا�ش 
اإح�س����اره يل ك����ي اأ�سعف����ه، لكنه����م ُقتل����وا قب����ل 

الو�سول اإليه، حينها قفلت على الق�سية".
 7 انته����ت املوج����ة االأوىل م����ن التظاه����رات يف 
اأكتوب����ر، ويف 25 من ال�سهر ذاته عادت للتجدد، 

حينها �سارك مار�سال مرة اأخرى.
وطيل����ة م����دة م�ساركته يف �ساح����ة التحرير، كان 
امل�سوؤول عن الدعم امل����ايل واالإعالمي يف احتاد 
طلبة بغ����داد، واأع�ساء االحتاد هم ممثلو الطلبة 
م����ن جميع الكليات واجلامع����ات لتنظيم احلراك 

الطالبي الداعم للثورة.
وب�سب����ب ن�ساط����ه املتوا�سل يف جم����ع التربعات 
املالي����ة م����ن خ����الل طلب����ة اجلامع����ات يف بغ����داد 
والداعم����ني للتظاه����رات من العراقي����ني، اأ�سبح 
مار�س����ال وجهًا معروفًا يف ال�ساحة ويف و�سائل 
االإع����الم اأي�س����ًا، اإال اأن ه����ذا عّر�س����ه للتهدي����دات 

باالعتقال والقتل.
يقول مار�سال "و�سلن����ي تهديد قوي عرب مكاملة 
هاتفية، اتهمني بتموي����ل االإرهاب، خفت كثريًا، 
فقمت بتحوي����ل لتربع����ات اإىل اأ�سخا�ش اآخرين 

يف ال�ساحة كي اأبعد العيون عّني".
وا�ستم����ر الدع����م حتى دخ����ول ملي�سي����ات �سرايا 
دري، الذين احتلوا  ال�سالم، التابعة للتي����ار ال�سّ
مكان����ًا يف �ساحة التحرير، و�سيطروا على مبنى 
املطعم الرتكي وقاموا بتهديد العديد من ال�سبان 

املتظاهرين، وفق ما يقول مار�سال.
ويو�سح: "يف يوم تر�سيح حممد توفيق عالوي 
م����ن قبل ال�سراي����ا، كنت اأ�سم����م 40 الفتة الحتاد 
الطلبة بعن����وان )حممد توفيق عالوي مرفو�ش 
من قبل ال�سعب(، ويف هذا الوقت كانت ال�سرايا 
ته����دد وت�س����رب وتختط����ف اأي �سخ�����ش يرف�ش 

مر�سحها، ثم و�سلوا اإيل".
اأم����ا احلدث الفا�سل، الذي دف����ع مار�سال ملغادرة 
�ساح����ة التحري����ر ثم ال�سف����ر خارج الع����راق، هو 
و�س����ول جماع����ة تبح����ث عن����ه باال�س����م خليمت����ه 
تتق�س����د اإيذاءه، لك����ن علمه امل�سب����ق بذلك اأجناه 

منها.
يق����ول مار�س����ال "اأري����د الع����ودة، لك����ن يف ذل����ك 
خماط����رة كب����رية، لذلك م����ا زل����ت اأمار�����ش نف�ش 
العم����ل، وهو جم����ع التربعات واأق����وم باإي�سالها 

للمتظاهرين".
وب�سب����ب ا�سطراره لل�سفر، خ�س����ر مار�سال �سنة 
جامعية، وال يعرف اإىل متى يبقى خارج العراق 

ومتى يعود ال�ستكمال درا�سته.

محتجون : اأثبتت تجارب اأمم اأخرى اأن �سخ�سًا واحداً اأحيانًا ُيحدث التغيير

بعد خم�صة اأ�صهر على الحتجاجات.. ما اأ�صباب البقاء والن�صحاب؟
نتركهم ل��ن  اأت���راج���ع..  اأن  ال��م��ع��ق��ول  م��ن  لي�س  ال��ت��ح��ري��ر،  ���س��اح��ة  ف��ي  ال�����س��ب��اب  مقتل  "�سهدت 
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  د. مهند البراك

فيم���ا واج���ه و يواجه اأبطال و بط���الت انتفا�سة ت�سري���ن ال�سلمية 
البطولي���ة، اأنواع اأ�ساليب القمع و االإرهاب و التعذيب و التغييب، 
و الغ���ازات المحّرمة دوليًا ب�ستار الغ���ازات الم�سيلة للدموع )التي 
تناول تحريمها و اأ�سبابه العديد من الكتاب و الباحثين الحري�سين 
عل���ى اأرواح الطالئع ال�سابة البطلة(، التي ت�سببت با�ست�سهاد اأكثر 
من 600 �سهيد و �سهيدة و جرح و تعويق اأكثر من 30 الفًا )اإ�سافة 
ل�سحايا القوات االمني���ة(، و اإ�سافة الى المئات من المختطفين و 
المختطف���ات حت���ى االآن .  . تل���ك االأ�ساليب التي لم تف���ّت من ع�سد 
االنتفا�سة، بل جعلتها تزداد �سعبيًة و تعاطفًا من اأو�ساط متزايدة 
م���ن الجماهير و خا�سة المعدم���ة و الكادحة منها، ن�ساء و رجال و 

من العديد من الفئات العمرية . 
الت���ي دّلت و ت���دّل عل���ى اأن ال�سلطة القائم���ة بموؤ�س�ساته���ا و اآليات 
عمله���ا و رغم اعترا�ش اأعداد متزاي���دة حتى من اأفرادها، ال ت�سعى 
للتغيي���ر و ال لتلبية اأهم مطالب المنتف�سي���ن ال�سلميين ب� : معاقبة 
قتلة المتظاهرين و تعوي�سهم )رغم االإعالن عن تحقيقات(، ح�سر 
ال�س���الح بالدول���ة و اإنج���از متطلب���ات انتخابات مبك���رة في موعد 
مح���دد، في وقت ت�سهد ال�سلطة القائمة ارتب���اكًا و خوفًا قّل نظيره 

في البلدان الد�ستورية في العالم.
و و�سط ت�سريحات مختلف الم�سوؤولين بالتعاطف مع المنتف�سين 
و اعتزازه���م اعت���زاز االأب باأبنائه )ك���ذا( بث���وار االنتفا�سة، بل و 
ي�سير متنف���ذون منهم على )اإيمان اأعم���ى( و يب�سرون في مجال�ش 
خا�سة و عامة و على ف�سائيات، باأن ال�سلطة )حباهم الله بها، و اإن 

اأّي تفريط بها يعني خيانة الإرادة الخالق و �ساحب الزمان(. 
و ي�سي���ر مّطلع���ون ال���ى اأن ق�سمًا م���ن الحاكمين يعم���ل على زيادة 
الف�س���اد و الدم���ار و القت���ل و االإره���اب، ع�سى اأن يظه���ر المخّل�ش 
المنتظ���ر، لي�سيع العدل و االإح�سان ! على حد ت�سريحات و و�سف 
برلمانيي���ن و م�سوؤولي���ن كب���ار �سابقي���ن للف�سائي���ات و في مواقع 
التوا�س���ل االجتماعي، م�سيئين بذل���ك للدين الحق، و للعدالة التي 
نادى به���ا االإمام علي و �سحّى من اأجلها ابو عبدالله الح�سين، في 

تلك العهود .
 و عل���ى ذلك النه���ج الالد�ستوري، ترى اأو�س���ع االأو�ساط الم�ستقلة 
و المحاي���دة الى اأن حاكمين متنفذي���ن و َمْن ورائهم ي�سيرون على 
تعمي���ق العنف و الق�سر بكل الط���رق، غير مبالين ال بالد�ستور و ال 
بتوجيه���ات المرجعية العليا، و ال بالقوانين و االأعراف الدولية و 
المحلي���ة، و�سواًل الى ا�ستخدام اعتدة ال�سيد الط�ّسارية و بنادقها 
الك�سرية التي ت�سيب م�ساحة وا�سعة في وقت واحد و اأو�سع حتى 
م���ن العتاد المتفّجر الب�سع، بع���د اأن تطورت عن ال�سابق من بنادق 
و عتاد ل�سيد الطيور ال���ى بنادق و عتاد ا�ستخدم لقتل الحيوانات 
الكبيرة كالدببة، و االأ�سود و النمور و الوعول البرية، وفق حجم 
تعبئتها بالكرات المعدنية )ال�سجم( و نوعّية معادن تلك الكرات. 
و ب�سب���ب ا�ساباته���ا ذات التاأثير الممزق للعظ���ام و االأن�سجة على 
م�ساح���ة وا�سعة و نتائجه���ا باإ�سابة الحيوان���ات اإ�سابات ت�سببت 
باعاقتها و �سعوبة حياتها الالحقة حتى هددت اأنواع منها بالفناء، 
اإ�سافة لمخاطرها باإ�سابة االأفراد عند االطالق  .  . جرى تحريمها 
دولي���ًا في ال�سيد، في وقت هي محّرمة اال�ستخدام في الجيو�ش و 

الوحدات الع�سكرية في دول العالم.
و يعل���م ال�س���ادة االأطب���اء و الزم���الء الجراحين كم ه���ي �سعوبات 
اإنق���اذ و معالجة تلك االإ�سابات �سواء من ت�سخي�ش الموقع الفعلي 
للك���رات الناف���ذة في الج�سم، باأن���واع اأجهزة االأ�سع���ة المتطورة و 
االأجه���زة ال�سوتية الرنينية المتقدم���ة، اأو من �سعوبات ا�ستخدام 
اأجه���زة المغناطي����ش الطبي���ة بالمعالج���ة اأو بالتداخ���ل الجراحي 

المالزم، الإخراجها. 
و بذل���ك يتعر����ش الم�سوؤول���ون ع���ن تل���ك االإ�ساب���ات الجماعي���ة 
الوح�سي���ة و القتل ال���ى عقوبات دولية قا�سية لكونه���ا من اأ�ساليب 
القتل الجماعي الوح�سي .  . التي حّددتها اأنواع اللوائح القانونية 

المعمول بها في محاكم و موؤ�س�سات العدل الدولية !

ثوار ت�صرين و )الط�صاري المحّرم(

متابعة االحتجاج  

عل���ى اخت���الف امله���ام الت���ي قام���ت به���ا امل���راأة 
العراقي���ة طيلة التظاهرات ال�سعبية املتوا�سلة 
منذ ت�سرين االأول املا�سي، يظل دور "امل�سعفة" 
من ب���ني االأهم واالأخط���ر، اإذ تراف���ق امل�سعفات 
املتظاهرين يف اخلط���وط االأمامية، ويتعر�ش 
بع�سه���ن للعنف م���ن قوات االأم���ن، فالر�سا�ش 
احل���ي وقنابل الغ���از واله���راوات ال تفرق بني 

الرجال والن�ساء.
لقبت امل�سعفة ال�ساب���ة هدى ب�"اأخت االأبطال"، 
اإذ حتمل حقيبة طبي���ة ت�سم �سمادات خمتلفة، 
ومعقم���ات للج���روح، وتق���ول ل�"االحتج���اج"، 
اإنها "من���ذ االأي���ام االأوىل للتظاه���رات خرجت 
اإىل ال�ساح���ات لدع���م التظاه���رات التي تطالب 
باحلق���وق. تخرج���ت من كلي���ة التمري�ش، ومل 
اأح�س���ل عل���ى وظيف���ة، و�سارك���ت كمتظاه���رة 

وم�سعفة الإخوتي املتظاهرين".
ل���دي  كان���ت  االأوىل  االأي���ام  "يف  واأ�ساف���ت: 

رهب���ة م���ن �س���وت الر�سا����ش وقناب���ل الغاز، 
وكنت اأه���رب اإىل االأزقة وال�س���وارع اجلانبية 
عن���د املواجه���ات، واأمار����ش مهم���ة الت�سمي���د 
واالإ�سع���اف بعيدا عن خط���وط املواجهة، ومع 
االأي���ام امتلكت اجلراأة ملرافق���ة املتظاهرين يف 
اخلط���وط االأمامي���ة. تعر�س���ت اإىل اعت���داءات 
و�س���رب بالع�سي م���ن قبل عنا�س���ر االأمن عدة 
م���ّرات، و�سقط���ت عل���ى االأر����ش م���ّرات، لكني 
متكن���ت من ت�سميد جروح مئ���ات املتظاهرين، 
وما زلت معهم، ولن اأتخلى عنهم، فهم االأمل يف 

عراق اأف�سل".
وي�سف املتظاهرون امل�سعفات باأنهن "حمامات 
ال�س���الم" يف ال�ساح���ات. وق���ال النا�س���ط وائل 
الربيع���اوي، ل�"االحتج���اج": "ال ميكن جتاهل 
دور امل�سعف���ات يف ال�ساح���ات، فه���ن حمام���ات 
�س���الم، ورموز للقوة وال�سجاع���ة، واأثبنت قوة 
و�سجاعة، وحتد للموت. اأحفظ اأ�سماء كثريات 
من امل�سعف���ات الالت���ي رافقنن���ا يف تظاهراتنا 
اليومية، وبع�سهن حتملن اأب�سع اأنواع القمع، 

لكنهن مل يرتاجعن اأمام بط�ش االأجهزة االأمنية 
وعنا�سر امللي�سيات".

واأك���د الربيع���اوي: "ل���وال االإ�سعاف���ات االأولية 
التي يقمن بها داخل �ساحات التظاهر، لزاد عدد 
ال�سحاي���ا. لقد اأنقذن حي���اة مئات املتظاهرين، 

وكلنا ندين لهن بتلك املواقف النبيلة".
ب���ه  ُتواج���ه  م���ا  حقوقي���ة  منظم���ات  وتنتق���د 
امل�سعفات يف �ساحات التظاهر من قمع عنا�سر 
االأم���ن، وقال���ت رئي�س���ة منظمة اإنق���اذ حلقوق 
االإن�سان، مها ال�سم���ري، اإن عددًا من امل�سعفات 
لك�س���ور  احلكوم���ي  القم���ع  ب�سب���ب  تعر����ش 
وج���روح وح���روق خمتلف���ة. "لالأ�س���ف العنف 
الذي متار�س���ه عنا�سر االأمن ال مييز بني املراأة 
والرج���ل، وال ميك���ن و�س���ف ب�ساع���ة الق�سوة 
امل�سلط���ة على امل�سعف���ات، واحلكوم���ة تتحمل 

م�سوؤولية تلك االأفعال".
ووث���ق نا�سط���ون دور امل�سعفات وم���ا يقمن به 
يف �ساح���ات التظاهر، ع���رب فيديوهات و�سور 

التقطت لهن.

 متابعة االحتجاج 
 

الكت���ل  في���ه  تن�سغ���ل  ال���ذي  الوق���ت  يف 
ال�سيا�سي���ة واأح���زاب ال�سلطة يف العراق 
مبو�س���وع ت�سكي���ل احلكوم���ة اجلدي���دة 
، وم���ا يرتت���ب عل���ى ذل���ك م���ن ح���وارات 
و�س���د وجذب ب���ني اجلهات الت���ي ت�سعى 
فيه���ا،  مهم���ة  منا�س���ب  عل���ى  للح�س���ول 
واالأزم���ة ال�سيا�سية املرتبط���ة بها، يحّذر 
نا�سط���ون م���ن ا�ستغ���الل امل�سوؤولني عن 
قم���ع التظاه���رات لالأزمة واله���رب خارج 
البالد، حمملني الق�ساء م�سوؤولية منعهم 

من ال�سفر وحما�سبتهم.
واأقام متظاهرون وذوو قتلى التظاهرات 
دعاوى ق�سائية �سد م�سوؤولني باحلكومة 
امل�ستقيلة، �سمنهم رئي�ش احلكومة عادل 
عبد املهدي نف�سه ووزراء بحكومته ف�ساًل 
عن �سب���اط كبار بتهمة قت���ل املتظاهرين 

واإعطاء االأوامر بذلك.
ورغ���م اإ�س���دار الق�س���اء العراق���ي اأوامر 
م���ن �سب���اط وق���ادة  ع���دد  قب����ش بح���ق 
اجلي�ش وال�سرط���ة وم�سوؤولني حمليني، 
اأحدهم ع�سو جمل����ش مبحافظة جنوبي 
الع���راق، اإال اأن���ه لغاي���ة االآن مل يتم تنفيذ 
اأم���ر القب����ش عليه���م الأ�سب���اب يعتربه���ا 

مراقبون �سيا�سية.
وعرّب النا�سط ، اأحمد عبا�ش ، عن خماوفه 
م���ن اإف���الت املتورطني بقت���ل املتظاهرين 
وقم���ع التظاه���رات، خا�س���ة اأن الق�س���اء 
مل يفّع���ل اأيًا م���ن مذك���رات االعتقال التي 
اأ�سدره���ا يف منت�س���ف دي�سمرب/كان���ون 
االأول على عدد من ال�سباط وامل�سوؤولني 

بهذا ال�سدد.
اإقام���ة  "مت���ت  اأن���ه   ، عبا����ش  واأ�س���اف 
دع���اوى ق�سائي���ة يف املحاك���م العراقي���ة 
عل���ى م�سوؤول���ني كب���ار، منه���م م���ن ه���و 
بدرج���ة وزي���ر مث���ل وزير الدف���اع جناح 
ال�سمري، وعدد م���ن امل�سوؤولني املحليني 
واملحافظني، و�سابط يف الداخلية بتهمة 
قت���ل املتظاهري���ن، لكن هن���اك خ�سية من 
اأنهم �سيفلتون على غرار متهمني بالف�ساد 

فروا من العراق واأقاموا باخلارج".
ولف���ت اإىل اأن "غالبي���ة الدع���اوى ال تت���م 
متابعته���ا من قب���ل املوؤ�س�س���ة الق�سائية، 
االأم���ر ال���ذي قد مين���ح املطلوب���ني فر�سة 
اله���رب خ���ارج الب���الد خالل ه���ذه الفرتة 
التي ت�سه���د حراكًا نح���و ت�سكيل حكومة 
اله���رب  "اإمكاني���ة  اأن  مبين���ًا  جدي���دة"، 
بالن�سبة للمطلوبني لي�ست �سعبة يف ظل 

االأزمة الراهنة".

املحام���ني  نقاب���ة  يف  اأع�س���اء  ويوؤك���د 
العراقيني اأن ال�سلطة الق�سائية م�سوؤولة 
ع���ن متابعة ملفات املطلوب���ني بتهمة قتل 
املتظاهري���ن، كم���ا اأنه���ا اجله���ة الوحيدة 
امل�سوؤول���ة عنه���م يف حال هربه���م خارج 

البالد.
كم���ال  املحام���ي  النقاب���ة  ع�س���و  واأك���د 
عب���د املطل���ب اخلزاع���ي، ل�"االحتجاج"، 
اأن "هن���اك دع���اوى كث���رية اأقيم���ت �س���د 

م�سوؤول���ني حكوميني و�سباط كبار وهي 
بالع�س���رات، وق���د و�س���ل ع���دد الدعاوى 
املقامة �سد الفريق جميل ال�سمري وحده 
اإىل 200 دعوى"، مبين���ًا اأن "غالبية تلك 
الدعاوى مل تفتح ملفاتها من قبل ال�سلطة 
الق�سائي���ة، ومل ت�سدر اأوامر قب�ش بحق 
اأغلب املتهمني، وال حتى منعهم من ال�سفر 

خارج البالد".
واأ�س���ار اإىل اأن "هن���اك �سغوطًا �سيا�سية 
تواجهها ال�سلطة الق�سائية لعدم حتريك 
الدع���اوى اأو اإ�س���دار ق���رارات من���ع م���ن 
ال�سف���ر اأو اإج���راءات اأخ���رى"، مبينًا اأن 
اإزاء هذا  "عدم حترك ال�سلطة الق�سائية 
امللف �سيمنحه���م بالتاأكي���د فر�سة الهرب 

خارج البالد خالل االأزمة احلالية".
"حتم���ل  اإىل  الق�سائي���ة  ال�سلط���ة  ودع���ا 
م�سوؤوليتها اإزاء ذل���ك"، م�سددًا على اأنها 
"�ستك���ون اجلهة الوحيدة امل�سوؤولة عن 
التق�س���ري يف حال هرب املطلوبني خارج 

البالد".
ويطالب املتظاه���رون خالل التظاهرات، 
مبحا�سب���ة االأ�سخا����ش واجله���ات الت���ي 
وقتله���م،  املتظاهري���ن  بقم���ع  تورط���ت 

وحما�سبتهم قانونيًا.
قمع���ًا  العراقي���ة  التظاه���رات  و�سه���دت 
م���ن قب���ل االأجه���زة االأمني���ة وا�ستخدامًا 
للر�سا�ش احلي وقنابل الغاز، ما ت�سبب 
مبقتل ما ال يقل عن 600 متظاهر وجرح 
واإ�ساب���ة نحو 30 األف���ًا اآخرين منذ بداية 
التظاه���رات التي دخلت �سهرها ال�ساد�ش 
، وفقًا الآخ���ر اإح�سائي���ة ملفو�سية حقوق 

االإن�سان العراقية.

 اأكثم �سيف الدين

اأث���ار التقري���ر الذي قدمت���ه مبعوثة االأمم 
هيني����ش  جين���ني  الع���راق  يف  املتح���دة 
بال�سخ���ارت اإىل جمل����ش االأم���ن الدويل، 
وال���ذي اأظهر انحيازه���ا اإىل املتظاهرين، 
غ�سب االأح���زاب ال�سيا�سي���ة يف العراق، 
والتي تزايدت ردود فعلها الغا�سبة جتاه 

املبعوثة االأممية، مطالبة با�ستبدالها.
وكان تقري���ر بال�سخ���ارت، ال���ذي قدمت���ه 
ق���د حّم���ل احلكوم���ة  املا�س���ي،  الثالث���اء 
العراقي���ة م�سوؤولية حماي���ة املتظاهرين، 
واأكد اأن "التظاهرات العراقية مل حت�سل 
بني ع�سية و�سحاها، ولن حتّل بلحظة"، 
قتل���ة  حتا�س���ب  اأن  احلكوم���ة  عل���ى  واأن 
املتظاهري���ن، كما ح���ّذر التقرير من خطر 
الف�سائ���ل امل�سلحة يف البالد وحماوالتها 

تقوي�ش نظام الدولة.
ع���ن  النائب���ة  ن�سي���ف،  عالي���ة  وقال���ت 

ائت���الف "دول���ة القان���ون" بزعامة نوري 
املالك���ي،، يف بي���ان اأم����ش االأول ال�سبت، 
االأخ���ري  تقريره���ا  يف  "بال�سخ���ارت  اإن 
تعم���دت جتاه���ل دور الق���وى ال�سيا�سي���ة 
الوطني���ة التي اأدانت العن���ف بكل اأ�سكاله 
وبح���ق  ال�سلمي���ني  املتظاهري���ن  بح���ق 
الق���وات االأمني���ة، ودوره���ا يف املطالب���ة 
باإج���راء انتخاب���ات مبكرة تلبي���ة ملطالب 
املتظاهري���ن"، م�سيف���ة: "كم���ا جتاهل���ت 
العن�س���ر الرئي����ش ال���ذي يق���ف وراء م���ا 
يح�س���ل يف الع���راق، وهو الف�س���اد الذي 
يت���م مببارك���ة اأم���ريكا وال���دول املتحالفة 
معها، من���ذ حكومة بول برمير واإىل غاية 

اليوم".
ودع���ت وزارة اخلارجي���ة العراقي���ة اإىل 
با�ستبداله���ا  املتح���دة  االأمم  "مطالب���ة 
واملج���يء ب�سخ�سية حيادي���ة وقريبة من 
ع���ادات وتقاليد �سعبن���ا، وتاريخها يخلو 
م���ن ال�س���ذوذ واملخ���درات الت���ي تباع يف 

بلدها علنًا".
حتال���ف "�سائ���رون"،  عرّب ع���ن رف�سه ملا 

اأ�سماه "ت�سعيدًا جتاه العراق".
وقال النائب عن التحالف �ستار العتابي، 
"الت�سعي���د  اإن  �سح���ايف،  ت�سري���ح  يف 
مرفو����ش وغ���ري مقبول من ط���رف ميثل 
االأمم املتحدة لدى العراق، ونتخوف من 

اأياٍد خارجية لديها نية خلق م�ساكل اأمنية 
بالعراق".

"الفت���ح" �سح���ة  ب���دوره، نف���ى حتال���ف 
ت�سريحات بال�سخ���ارت باجلملة، راف�سًا 
ع���ن وج���ود ف�سائ���ل م�سلح���ة  احلدي���ث 
بالعراق، واعترب تقرير املبعوثة االأممية 

للعراق باأنه "تدخل خارجي".
واعت���رب النائ���ب ع���ن التحال���ف، عبا����ش 
الزامل���ي، احلدي���ث ع���ن وج���ود ف�سائ���ل 
م�سلح���ة يف الع���راق يف تقري���ر املبعوثة 
االأممي���ة "غ���ري �سحي���ح"، وا�سف���ًا اإياها 
باأنها "ف�سائل قاومت االإرهاب، و�سلوكها 
من�سبط، والتزمت بالد�ستور والقوانني 
الناف���ذة، وباأوام���ر القائ���د الع���ام للقوات 

امل�سلحة".
التقري���ر االأمم���ي ياأت���ي يف ظ���ل اأو�ساع 
�سيا�سي���ة مرتبك���ة يعي�سه���ا الع���راق، مع 
ا�ستداد اأزمة ت�سكيل احلكومة واخلالفات 
الت���ي تت�ساع���د ب���ني الكت���ل املت�سارع���ة 

ب�ساأنها، و�سط حتذيرات من قبل مراقبني 
من خطورة الو�سع يف البالد.

الت�سعيد ال�سيا�سي �سد املبعوثة االأممية 
اأث���ار انتقادًا م���ن قبل نا�سط���ني عراقيني، 
موؤكدي���ن اأن غ�س���ب تل���ك اجله���ات ج���اء 
اأن�س���ف  ال���ذي  التقري���ر  مهني���ة  ب�سب���ب 

�ساحات التظاهر.
وق���ال النا�س���ط املدين عل���ي الفراجي، اإن 
ال�سيا�سية هو  االأحزاب  اأث���ار غ�سب  "ما 
مقارب���ة التقرير للواق���ع العراقي، والذي 
حّم���ل احلكوم���ة م�سوؤولي���ة االنته���اكات 
املرتكب���ة �س���د املتظاهري���ن"، موؤك���دا اأن 
با�ستب���دال  واملطالب���ة  الغ�س���ب  "ه���ذا 
املبعوث���ة االأممي���ة يعك�سان م���دى خوف 
تلك اجلهات عل���ى مكا�سبها، والتي تقاتل 
وتقم���ع التظاهرات الأجل احلفاظ عليها  ، 
ودعا االأمم املتحدة وجمل�ش االأمن الدويل 
اإىل "التدخل الأجل حماية املتظاهرين من 

قمع اأحزاب ال�سلطة".

مذكرات اعتقال مع وقف التنفيذ  �سد املتورطني بقمع التظاهرات  

مجهول والمتهم  جريح  األف  و30  �صهيد   600

انحياز بال�صخارت للمتظاهرين ُيغ�صب اأحزاب ال�صلطة التي تطالب با�صتبدالها

في يوم المراأة العالمي.. م�صعفات �صاحات التحرير يتحدين القمع وال�صائعات
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 علي وجيه

م���ع بدء ت�سّكل مالمح لحركة االحتجاج، كتب كثيرون 
ع���ن �س���رورة اأن تنطلق حرك���ٌة �سيا�سّي���ة، وحزٌب، اأو 
تّي���ار، م���ن داخ���ل ال�ساحة، ال�ستثم���ار زخ���م ال�ساحة، 
والعمل باتجاه محور اإ�سافّي لالإ�سالح، وهو الدخول 
بالعملية ال�سيا�سي���ة التي تكاد تكون منغلقة على هذه 
الطبق���ة التي نعرف، ومن حينها بداأت هذه المطالبات 
تت�س���ع، وعيونها على ال�ساحة: �سّكل���وا حزبًا! �سّكلوا 

تّيارًا! ا�ستعدوا لالنتخابات! وما من ُمجيب..
وكاأن االنتخاب���ات المبكرة، في حال اإجرائها، �ستوؤول 
اإلى ذات االأحزاب التي ظهر ال�سباب ُمحتّجين �سّدها، 
تخّي���ل اأن���ك تمنح نح���و 800 �سهي���د، ونح���و 23 األف 
جري���ح، فق���ط لتغّير القليل م���ن مواعي���د االنتخابات، 
الت���ي �ست�سترك به���ا االأح���زاب نف�سها، وتن���ال الكعكة 

نف�سها، الأنك لم ت�سّكل حزبًا! 
طّي���ب، لم���اذا ال ت�سّكل���ون حزب���ًا؟ ُيجي���ب المتظاه���ر 
الذي ظل بمواجه���ة الر�سا�ش الحي والغ���از الم�سّيل 
للدم���وع الأ�سهر: الأنهم �سيقوم���ون بت�سقيطي! ت�ساأله: 
ه���وؤالء  يق���ول: ال،  ال�سلط���ة؟  اأح���زاب  االإ�سالمي���ون؟ 
معركت���ي معه���م وا�سح���ة، اأعن���ي جمه���ور المدنيي���ن 

والمحتجين! 
يبح���ث الجمه���ور العلمان���ي اأو الليبرال���ي ]�سّموه ما 
�سئت���م[ عن طبقٍة لم ُتخلق بع���د، عن اأفراٍد مع�سومين، 
لم يعرف اأحٌد عنهم مي���اًل التجاه �سيا�سّي اأو ديني، لم 
ي�ست���رك يومًا مع اأّي حزب �سيا�سّي، لم يكتب من�سورًا 
دينيًا في حياته، ا�سترك في جميع التظاهرات، مواقفه 
وا�سح���ة تجاه الجمي���ع، لي�ش موظف���ًا حكوميًا، لي�ش 
ل اأن يكون ذا �سهادة عليا،  كا�سب���ًا اإاّل بعمٍل رفيع، ُيف�سّ
و�سيم الطلع���ة، حاد اللهجة، بليغ اللغ���ة، وي�ستمّرون 
بتع���داد المزاي���ا التي ل���م تنجمع بف���رد، واإن اجتمعت 
بطريق���ٍة ما ف���ي اأح���د، ف�سُي�سّقط الأن���ه "�سديق فالن" 

الذي ال تنطبق عليه تلك المزايا.
وف���ي  قطيع���ًا،  لي����ش  العلمان���ي  الجمه���ور  اأن  اأعل���م 
ال�سيا�س���ة ه���ذه نقطة �سع���ف، فهم ل���ن يجتمعوا على 
اأح���د اإاّل اذا ا�ست�سه���د اأو ُقت���ل، �سيج���دون األ���ف �سبب 
لنب���ذ الجمي���ع، و�سرب الجمي���ع، ومهاجم���ة الجميع، 
بينم���ا يجتهد الجمه���ور االإ�سالم���ي بالتبرير للمخطئ 
منه���م قب���ل الُم�سي���ب، ويتبع���ون ه���ذا وذاك الأن���ه من 
"مع�سكرهم"، ويلتم�سون له األف عذر، بل و�سيقولون 
لك: وم���ا الذي يجعل���ك تت�س���ور اأنك تفه���م ال�سيد؟ اأو 
ال�سيخ؟ اأو الحجي؟ اأنت ذو عقل �سطحي لفهمه! بينما 
يبداأ المدنيون بتقطيع مع�سكرهم بطريقة "مكارثية"، 
اأ�سفرت فيما بعد عن جمهور انتخابّي ثابت، ال يتجاوز 

مقعدين اأو ثالثة مقاعد في كل انتخابات! 
كت���ب �سديق ف���ي في�سبوك: م���ن هم المدني���ون الذين 
تتمنوه���م جزءًا من حزب �سيا�س���ي؟ وتحت كل تعليق 
ُذك���ر في���ه اأي ا�س���م، كان مدني���ون اآخ���رون ينب���رون 
لتحطيم���ه وخد�س���ه، حتى لت�ساب بالحي���رة بعد 400 

تعليق: وَمن ترغبون به وَمن يقنعكم؟
مع�سومي���ن،  ع���ن  يبحث���ون  المدني���ون  كان  اإن 
فالمع�سومون لدى ال�سيعة 14، ولدى ال�سنة 1، وهذه 
الحي���اة تجرب���ة مّرة، يم���ّر االإن�س���ان ب�سّت���ى التقلبات 
الفكرية والتوجهات حتى ي�سل اإلى ما يظّنه �سحيحًا، 
وقد ينقلب عليه، ال�سيا�سة مرنة، وفيها م�ساحة كبيرة 
للمناورة، البح���ث عن "العلماني النق���ي" الذي ي�سبه 
الديت���ول، الذي نزل م���ن بطن اأمه وعل���ى جبينه ُكتب 
"ف�س���ل الدي���ن عن الدولة" لم ُيخل���ق بعد، وبداًل عن 
االأخ���ذ ب�سلبي���ات 20% بال�سخ�سي���ة الفالني���ة، عل���ى 
المدنيي���ن االنتباه ل����80% م�سكينة اأخ���رى، عانى هذا 

ال�سخ�ش ما عاناه الأجل الحفاظ عليها! 
حت���ى اللحظ���ة، لي�س���ت هن���اك ب���وادر لت�سكي���ل حزب 
علماني وحركة احتجاجية، بل التفت المئات ليتكّفلوا 
العلمانيي���ن  وج���وه  لتحطي���م  االإ�سالميي���ن  بمهم���ة 
والمتظاهري���ن البارزة، م���ن اأمثال فائ���ق ال�سيخ علي 
وعالء الركاب���ي ومهند نعيم و�سواه���م، وبينما ينّظم 
االإ�سالم���ي �سفوفه، متبوعًا بالمال وال�سالح، م�ستعدًا 
للتظاه���رات في اأّي لحظ���ة، ولالنتخابات في اأّي جزء 
م���ن اأج���زاء الثاني���ة، تفّرخ الخي���م في التحري���ر خيمًا 
اأخ���رى، وين�س���ّق العلماني ع���ن نف�سه، ويم���ّزق كل ما 
اأمامه، بحثًا ع���ن "حزب المع�سومين العلماني" الذي 
ل���ن ُيخل���ق اأب���دًا، ال في ه���ذا العال���م، وال ف���ي العوالم 

المقبلة! 

حزب المع�صومين العلماني
أسبريسو

 ما�س القي�سي 

مل يكن لدور املراأة العراقية ان يبهت لعقود من 
الزمن يف ف���رتات متقطعة لوال التدخل ال�سافر 
واجلائ���ر من قب���ل م�سوهي احل�س���ارة ممن ال 
يرون يف هذا الكائن اللطيف يف حمياه القوي 
يف �سل���ب ارادت���ه ان�سان���ا م�ستق���ال ال يختلف 
ع���ن اقرانه يف احلق���وق والواجبات، لي�ش من 
ب���اب امل�ساواة بل العدل االأكر ان�سافا ان �سح 

التعبري.
ومبنا�سب���ة الي���وم العاملي للم���راأة وبعد م�سي 
يف  ال�سعب���ي  احل���راك  عل���ى  �سه���ور  خم�س���ة 
�ساحات االعت�سام العراقية، �سوؤال يتم تداوله 
عن اإمكانية اإعادة احياء دور املراأة يف ال�سارع 
العراقي من خالل ن�ساطها يف جمريات احداث 
ث���ورة ت�سري���ن، وم���ا ترك���ه م���ن اأث���ر وتغي���ري 
ملمو����ش على ار�ش الواق���ع، الذي قد يتيح لها 

قيادة االأن�سطة الن�سوية حول العامل. 
به���ذا ال�س���دد حتدثن���ا م���ع بع�ش الن�س���وة من 
املفكرات والنا�سطات واملتظاهرات العراقيات، 
اذ قال���ت هالة ق�س���ي )متظاه���رة(: "بعد ثورة 
ت�سري���ن ا�سبحت امل���راأة اأكر اإميان���ا بقدرتها 
عل���ى ك�س���ر التابوه���ات االجتماعي���ة التي كان 
يظ���ن البع����ش ان ك�سره���ا �سرب م���ن اخليال، 
و ا�سبح���ت اكر ق���وة و�سجاعة عل���ى املطالبة 
بحقوقه���ا وكذل���ك فان املجتمع ال���ذي كان ينال 
منه���ا يف بع����ش االأحيان وي�سته���ني بقدراتها، 
يرف���ع االن له���ا القبع���ة احرتام���ا و تقدي���را"،  
وتعقب: "ادرك املجتمع جيدا ان املراأة العراقية 
�ستاأخ���ذ كام���ل حقوقه���ا قانوني���ا وجمتمعي���ا، 
كان���ت لها ثورتان ثورة على ال�سلطات القمعية 

وثورة على االأعراف والتقاليد". 
 مل�سة خا�سة ترتكها املراأة يف املجتمع العراقي 
وخ�سو�س���ا بعد احداث ت�سري���ن اذ تقول بهذا 
)نا�سط���ة(:  ال�س���وداين  خل���ف  رواء  ال�س���اأن 
امل���راأة فع���اال ج���دا يف املجتمع  "اأ�سب���ح دور 
بحيث ا�سبحت لها م�ساحة �سا�سعة من االفكار 
الت���ي طورتها وجعلتها تنم���و وتبني لها كيانا 

خا�س���ا داخل العراق، ا�ساف���ة اىل تعزيز روح 
الثق���ة بينها وبني ال�سارع العراقي من خالل ما 

قدمته وما عملت به يف ثورة ت�سرين".
 وعن ن�ساطها املتميز تقول مرمي كمال )ع�سوة 
نادي قراءة(: "امل���راأة واعية وقوية، ت�ستطيع 
الوقوف بوجه الظلم ولها القدرة على القيادة، 
اذ كان له���ا دور فع���ال باالحتجاج���ات، جندها 
ت�سان���د الرجل وتزيد م���ن حما�سه وا�سراره"، 
وتوؤك���د: "كثري من الرج���ال حني وجدوا املراأة 
اىل جانبه���م يف املطالب���ة باحلق���وق، اأدرك���وا 
اأهمية الق�سي���ة وزادت ثقتهم بها". وعن االأثر 
ال���ذي تركت���ه م�ساركة املراأة يف ث���ورة ت�سرين 
يف �سل���ب واق���ع الن�س���اء العراقي���ات ت�سي���ف 
م���رمي بقوله���ا: "اع���داد كب���رية م���ن الن�س���وة 
خرجن للتظاهر، وغريه���ن الكثري مازالوا يف 
منازله���ن بفع���ل القي���ود املجتمعي���ة، رغ���م هذا 
اأ�سبح���ت امل���راأة بفعل الثورة اأك���ر قدرة على 

ك�سر االغالل والتحرر منها".
 متتاز املراأة العراقي���ة ب�سرعة التطور، هذا ما 
تنوه ل���ه زينب االدهمي )نا�سطة( بقولها: "لها 
دور مه���م يوؤهله���ا يف تعلي���م االأجي���ال احرتام 
وحب الوطن، قد يك���ون لي�ش بالدرجة العالية 
كونها تعي�ش �سمن جمتمع يحاكي هذه االأمور 
حديثا، ولكن املراأة العراقية ب�سكل عام تتطور 

وتتعلم ب�سرعة".
بينم���ا تق���ول �سم����ش عدن���ان )ع�س���وة ن���ادي 
ق���راءة(: "امل���راأة العراقية دائمًا له���ا دور بك�ل 
مع���روف  بالث���ورة،  فق���ط  ولي����ش  االزم���ات 
دوره���ا الفع���ال وحتملها الكثري م���ن احلروب 
واالحتجاج���ات، من تقدمي الدع���م يف ا�سعاف 
وار�سال م���واد غذائية وم�ساع���دات او طبخ". 
بينم���ا تنف���ي ح���دوث اأي تغي���ري ينعك�ش على 
واق���ع امل���راأة ب�س���كل ع���ام بقوله���ا: "مازال���ت 
امل���راأة تع���اين نف����ش امل�س���كالت وال يوجد اي 

تق���دم لك���ون ه���ذه امل�ساألة حتت���اج ع�سورا من 
الوع���ي والثقافة والتعليم، قبل ان نقر بوجود 
تغي���ري، ب�سب���ب العقلي���ة احلالي���ة، اعتق���د ان 
م���ن ميلك عق���ال متحجرا لن يتغ���ري".  من جهة 
اأخرى ت�سدد على تن���وع دور املراأة يف الثورة 
النا�سط���ة املدني���ة االآء بقوله���ا :" كان���ت املراأة 
تتمث���ل بدور النا�سطة يف بداية التظاهرات ثم 
اأ�سبحت م�سعف���ة وطبيبة وم�ساندة يف اعمال 
الدع���م اللوج�ستي من تنظي���ف وطبخ وغريها  
يف �س���وح الثورة"، وت�سيف " الوعي املرتبط 
بدوره���ا �سيدفع به���ا لتكون قيادي���ة مب�ساريع 
اإن�سانية عل���ى م�ستوى الع���امل"، وبخ�سو�ش 
تاأث���ر ال�س���ارع بن�ساطها تق���ول: "تطور دروها 
عرب االح���داث لتكون من اأوائ���ل املرابطني يف 
خ���ط ال�س���د واخلط���وط االمامي���ة جع���ل منها 
رمزا لل�سمود حتى بات���ت عن�سرا اأ�سا�سيا يف 
الث���ورة وهذا ما �ساهدن���اه يف 13 �سباط حني 

مت دعوته���ا مل�سرية ن�سائي���ة"، م�سرية اىل دور 
الث���ورة يف ادراك ال�س���ارع العراق���ي مبختلف 
طبقات���ه وفئات���ه املجتمعي���ة لثقاف���ة االختالط 
ون���زع فك���رة ال�س���رف التقليدية عن امل���راأة من 
قبل ال�سب���اب الثائر مبختلف توجهاته الفكرية 
والعقائدي���ة. وتوؤك���د على دور امل���راأة القيادي 
يف حث ال�سباب عل���ى الثورة، ذكريات اخلليل 
)ع�س���وة ن���ادي ق���راءة( اذ تق���ول: "اأ�سبح لها 
دور عظي���م وقاب���ل للمقارن���ة م���ع دور الن�ساء 
الثوري���ات امث���ال )كون�ستان����ش ماركيفيت�ش، 
ب���رتا هرييرا، �س���ويف �سول(، كم���ا هو احلال 
عندما ا�سبح للمراأة الثورية )ا�سماء حمفوظ( 
من الع�س���ر احلديث دور رائ���د عندما �ساركت 
يف انتفا�س���ة يناي���ر 2011 يف م�سر من خالل 
مدون���ة فيديو ت�سجع االآخري���ن على االن�سمام 
اإليها لالحتجاج يف ميدان التحرير، واعتربت 
واح���دة من قادة الثورة امل�سرية واالآن ع�سوة 

بارزة يف ائتالف م�سر ل�سباب الثورة
فم���ا قدمت���ه امل���راأة العراقي���ة اك���ر بكث���ري مما 
يف  ن�س���اط  اي  قي���ادة  عل���ى  ق���ادرة  يجعله���ا 
اأي جم���ال وال�سب���ب يع���ود اىل ق���وة االرادة، 

واال�سرار على احلق".
يف ح���ني تعقب ب�س���اأن �سعف التاأث���ري الطارئ 
يف ال�سارع العراقي فيما يخ�ش املراأة بقولها: 
كبري  ب�سكل  ملمو����ش  وغري  ب�سيط  "التغي���ري 
وه���و يكمن يف منحها دافعا م���ن القوة الإظهار 

راأيها بكل حرية بدون قيد اأو خوف،
لك���ن يبق���ى ه���ذا التغي���ري بن�سب���ة 40% ح�سب 

وجهة نظري اخلا�سة". 
كم���ا ت�ستنكر ملي����ش اال�سماعي���ل )ع�سوة نادي 
قراءة( ربط االنثى ب�سعار ال�سمعة املتقدة فيما 
يخ����ش دورها بقولها: "قد يبدو ت�سبيه االنثى 
او اأي ان�س���ان بال�سمع���ة ذو ملمح ان�ساين لكن 
معناه ه���و افناء للنف�ش، ممكن ج���دا ان يكون 
ال�سخ����ش ن���ورا م�سيئا وينفع غ���ريه دون ان 
يفني نف�س���ه لالآخرين، ام���ا بخ�سو�ش التاأثري 
الطارئ يف حياتها بعد الثورة يرتبط بحاالت 

فردية فقط والأ�سباب كثرية معروفة". 

 عامر موؤيد 

لن�س���اء الع���راق دور ب���ارز وكب���ري يف 
ا�ستمرار االحتج���اج اىل االن، فاملراأة 
هي م���ن كانت مبقدم���ة املحتجني على 
�سواتر اجل�سور عندم���ا كانت القنابل 
امل�سيل���ة للدم���وع تخ���رتق اجلماج���م، 
وهي من ا�سعفت املئات ممن �سقطوا، 
وهي م���ن كانت جتلب الطع���ام عندما 

ي�سعر ن�سفها الثاين باجلوع . 
�س���وح  يف  يتواج���د  م���ن  جمي���ع 
امل���راأة  بي���وم  احتف���ل  االحتجاج���ات 
العامل���ي م�ستذكرين بط���والت الن�سوة 
منذ بداية ت�سرين االول املا�سي واىل 

اليوم احلايل. 
�سط���رت  الت���ي  البط���والت  فق�س����ش 
حتت���اج اىل جمل���دات ل�سرده���ا، ف���كل 
حمتجة كانت تواجه ع�سرات املواقف 
يوميا، لكنها ت�س���دت لذلك وا�ستمرت 
الث���ورة وكان �سوته���ا عالي���ا يف  يف 

مقدمة االحتجاج. 
ال�سه���ادة يف �سبيل الوط���ن مل تقت�سر 
على الذكور فقط، بل هناك من تنف�ست 
للم���رة االخرية على ج�سر اجلمهورية 
عندم���ا ا�ستق���رت قنبلة الغ���از امل�سيلة 
للدموع يف راأ�سها وهناك من قتلت يف 

منزلها بر�سا�ش "الطرف الثالث" .
ومنه���ن م���ن تعي����ش االن بج�سد دون 
االب���ن  فق���دن  كث���ريات  حي���ث  روح، 
واالب  واالخ  واحلبي���ب  وال���زوج 
وال�سدي���ق، ورغم املاآ�س���ي هذه لكنهن 

م�ستمرات يف االحتجاج. 
وما مي���ز م�سرية ام�ش، ه���و اخلروج 
باجي���ال خمتلف���ة، فمنه���ن م���ن وقفت 
بوجه الطاغية �س���دام و�سجنت لكنها 
وقف���ت بجان���ب حفيدتها الت���ي ت�سعى 
لبناء وطن جديد خال من الفا�سدين. 

بق���وة  �سارك���ن  اجلامع���ات  طالب���ات 
اي�سا، والتحقن مع اكتمال م�سريتهن 
الطالبي���ة اال�سبوعي���ة التي مل تتوقف 
من���ذ ب���دء الث���ورة واىل االن وبالفعل 

كانت عماد االنتفا�سة.
ن�س���اء الي���وم اثب���نت �سوته���ن العايل 
مب�س���رية كب���رية يف �ساح���ة التحرير 
حتت �سع���ار "ُثوري �سذر اآذار" رفعت 
م���ن خالله���ا �سع���ارات لدع���م الث���ورة 

وكذلك �سور ل�سهداء العراق كافة.
الدع���وة مل�س���رية بغ���داد مبنا�سبة عيد 
امل���راأة العاملي جاءت لكل ن�ساء وبنات 
العراق يف بغ���داد واملحافظات، لالتي 
البالي���ة  واالع���راف  القي���ود  ك�س���رن 

وانتف�س���ن م���ع الرج���ال �س���د الظل���م 
والف�س���اد م���ن اأج���ل حتقي���ق امل�ساواة 
والعدال���ة االإجتماعي���ة و�ساهم���ن يف 
دميومة انتفا�س���ة ت�سرين حتى اليوم 

بقدرات ن�سوية اذهلت العامل.
مبادرة )ثوري �سذر اآذار( جاءت لنيل 
احلق���وق االاإجتماعي���ة واالقت�سادي���ة 
وال�سيا�سي���ة تدعو "املنتف�سات وكافة 
وطالبات���ه  و�سابات���ه  الع���راق  ن�س���اء 
العامل���ي  امل���راأة  ي���وم  يف  لالحتف���اء 

مب�س���رية ن�سوي���ة كب���رية حا�سدة يف 
بغداد واملحافظ���ات مبنجزنا باإعادتنا 
ل�سورة امل���راأة العراقي���ة الثائرة على 
الظل���م، التي غاب���ت عن امل�سه���د بفعل 
التط���رف الديني والطائفي واالعراف 
البالية، لكن يف ظ���ل انتفا�سة ت�سرين 
املجيدة عادت امل���راأة الثائرة ال�ساعية 
لني���ل حقوقه���ا وحق���وق �سعبه���ا اىل 

واجهة الن�سال".
 الن�ساء خرجن بنقطتني االوىل كانت 

جتمع  عن���د الق�سر االبي����ش - �ساحة 
الط���ريان  واالأخرى عند نفق الطريان 
باجتاه التحرير وكلتا النقطتان كانتا 
بامل�س���رية  لاللتح���اق  ا�ستع���داد  عل���ى 
الن�سوية الطالبي���ة القادمة من وزارة 

التعليم العايل نحو �ساحة التحرير. 
وحول اختي���ار اللون ال�س���ذري، فانه 
يف اآذار ه���ذا الع���ام مت اختي���ار اللون 
ال�س���ذري عاملي���ا للم�س���ريات الن�سوية 

لعام 2020.

ال���ع���راق يف  الح���ت���ج���اج���ات  اأي����ق����ون����ة  امل���������راأة 

ن�صاء "ت�صرين" يحتفلن بعيدهن و�صط �صاحات الحتجاج 


