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"ال�صجم" يجدد ح�ضوره ..مقتل متظاهر و�إ�صابة العديد من املتظاهرين يف التحرير

�آالف املتظاهرين يتحدون املطر وفريو�س كورونا وعنف القوات الأمنية

 متابعة االحتجاج

�شهدت �ساحات وميادين جنوبي وو�سط
الع ��راق ف�ضالعن العا�صم ��ة بغداد ،ام�س
الثالثاء ،تظاهرات حا�ش ��دة �شاركت فيها
�أعداد كب�ي�رة من العراقي�ي�ن بينهم طالب
جامع ��ات ومدار�س ،واحت ��ادات ونقابات
عمالية خمتلفة ،ا�ستجابة لدعوات �أطلقها
نا�شطون ،منذ �أيام.
وتزامن ��ت التظاه ��رات م ��ع حتذي ��رات
ل ��وزارة ال�صح ��ة مبنع التجمع ��ات �ضمن
حزمة �إجراءات ملواجه ��ة خماطر انت�شار
فريو� ��س كورون ��ا يف الب�ل�اد ،والت ��ي
بلغ ��ت خم�س حاالت حت ��ى الآن ،و�شهدت
مواجه ��ات ب�ي�ن ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة
واملتظاهري ��ن يف بغ ��داد ،بالق ��رب م ��ن
نف ��ق ال�سع ��دون و�ساحة اخل�ل�اين و�سط
العا�صمة.
و�شه ��دت �ساح ��ات التحري ��ر يف بغ ��داد
واحلبوب ��ي يف ذي ق ��ار والرتبي ��ة يف
كرب�ل�اء والبحرية يف الب�ص ��رة وال�ساعة
يف الديواني ��ة وال�صدري ��ن يف النج ��ف،
وميادين �أخرى يف املثنى وبابل ومي�سان
والعم ��ارة وبلدات وم ��دن �أخرى جنوبي
البالد وو�سطها ،تظاهرات بدت مت�شابهة
م ��ن حي ��ث ال�شع ��ارات الت ��ي رفع ��ت �ضد
تكليف حممد ع�ل�اوي لت�شكيل احلكومة،
وا�ستم ��رار املماطل ��ة يف تنفي ��ذ وع ��ود
الإ�ص�ل�اح ،واملطالبة بوق ��ف املحا�ص�صة
الطائفي ��ة واحلزبي ��ة يف �إدارة الدول ��ة
العراقي ��ة ،كذلك القم ��ع وعمليات اخلطف
واالعتق ��ال الت ��ي تط ��اول النا�شط�ي�ن
العراقيني يف التظاهرات.
�إلغاء زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
وعم ��ت هتاف ��ات و�شعارات ع ��دة يف تلك مظاه ��رات التباع ��ه ،كان ق ��د �أعل ��ن عنه ��ا
ال�ساح ��ات مث ��ل "ف�سادك ��م �أخط ��ر م ��ن �ضم ��ن و�سائ ��ل ال�ضغ ��ط لتمري ��ر حكومة
كورون ��ا" ،و"طائفيتك ��م �أخط ��ر م ��ن كل رئي�س الوزراء املكلف حممد عالوي.
فريو�س ��ات الأر� ��ض" ،ف�ض ًال ع ��ن هتافات وق ��ال النا�ش ��ط �أحم ��د نايف الطائ ��ي� ،إن
مث ��ل "من ��وت ع�ش ��رة من ��وت مي ��ة �آين "التظاه ��رات الي ��وم (الثالث ��اء) ،ورغ ��م
قافل عل ��ى الق�ضية" ،و"ب� ��س هذا الوطن �س ��وء الأح ��وال اجلوي ��ة ،وحتذي ��رات
مقد� ��س" ،و"ه ��ذه التظاه ��رات الوطني ��ة وزارة ال�صح ��ة ،فاق ��ت التوقع ��ات م ��ن
لي�س ��ت حزبي ��ة حت ��ى نوقفه ��ا" ،رد ًا على حيث عدد امل�شارك�ي�ن فيها" ،مبين ًا �أن ذلك

"ت�أكي ��د على ا�ستمرارية روح االنتفا�ضة
العراقية و�إ�صرارها على حتقيق ما خرج
العراقي ��ون لأجل ��ه" .و�شوه ��د ق�سم كبري
م ��ن املتظاهري ��ن وه ��م يرت ��دون كمامات
وقفازات خالل م�شاركتهم يف التظاهرات.
وق ��ال املتظاه ��ر يف النا�صري ��ة ،مرك ��ز
حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،ح�سن جا�س ��م العتبي،
�إن "التظاه ��رات ه ��ي �آخ ��ر م ��ا تبقى لدى
العراقيني م ��ن �أ�سلحة للتغيري" ،مبين ًا �أن

حماوالت القمع �أو حرفها عن �سلميتها مل
تنجح يف ايقافها ون�أمل �أن تبقى كذلك.
و�أو�ض ��ح �أن �صناديق االنتخابات املبكرة
�ستك ��ون امت ��داد ًا للتظاه ��رات م ��ن حيث
نوعية من �سي�صوت له العراقيون.
وا�ستبق ��ت الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة
خ ��روج التظاه ��رات ب�إج ��راءات م�ش ��ددة
ق ��رب �ساحات التظاهر ،والط ��رق امل�ؤدية
�إليها ،وقطعت عدد ًا من الطرق.

ومل يقت�ص ��ر االنت�ش ��ار الأمن ��ي عل ��ى
العا�صم ��ة بغ ��داد فح�س ��ب ،ب ��ل �شم ��ل
املحافظ ��ات املنتف�ضة يف جنوب ��ي البالد
�أي�ض� � ًا ،وفق ��ا لنا�شط�ي�ن �أك ��دوا �أن "قطع
الطرق وحم ��اوالت الت�ضيق على و�صول
املتظاهري ��ن �إىل ال�ساح ��ات م�ستمرة منذ
�ساعات الفجر الأوىل".
وخ ��رج املئ ��ات م ��ن �أه ��ايل الديواني ��ة
بتظاه ��رات كب�ي�رة يف مدين ��ة الديوانية

(مرك ��ز املحافظ ��ة) مرددي ��ن �شع ��ارات
وهتاف ��ات �أك ��دوا فيه ��ا ا�ستمراره ��م
بالتظاهر ،وعدم الرتاجع عن املطالب.
كم ��ا و�ص ��ل مئ ��ات املتظاهري ��ن يف
حمافظ ��ة بابل اىل �ساح ��ة التظاهر و�سط
مدين ��ة احلل ��ة (مركز املحافظ ��ة) ،وبد�أوا
باحتجاج ��ات ع�ب�روا فيه ��ا ع ��ن غ�ضبه ��م
من حماوالت الأح ��زاب قمع التظاهرات،
لتمري ��ر حكوم ��ة غ�ي�ر م�ستقل ��ة ،م�ؤكدين

�أن ال�شع ��ب لن يقبل ب�أجن ��دات الأحزاب،
و�سي�ستم ��ر بالتظاه ��ر حت ��ى حتقي ��ق
املطال ��ب .وم ��ا زال املئ ��ات يتوجه ��ون
(حتى كتابة ه ��ذه التغطية) نحو �ساحات
التظاهر ،يف حمافظ ��ات كربالء والنجف
واملثن ��ى ومي�س ��ان ،و�س ��ط توقع ��ات ب�أن
تكون تظاهرات وا�سعة جدا.
وعل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
ي�ستمر نا�شط ��ون بالتح�شيد للتظاهرات،
وقال ��ت النا�شط ��ة رغد غال ��ب يف تغريدة
لها" ،ت�أكدوا �إنها املعركة الأخرية ،وال بد
لنا �أن ننت�صر".
وقال ��ت طيب ��ة يف تغريدته ��ا "حت�ض ��روا
واطلع ��وا خلي ن�ش ��وف �أعدادكم احللوة،
الي ��وم ترج ��ع ثورتن ��ا بقوته ��ا ،ك�ث�روا
ت�صوي ��ر خل ��ي ن�ش ��وف جمالك ��م ،ها وال
تن�سون تلب�سون كمامات ،و�أخذوا تعقيم
وياك ��م وانتبه ��وا لنف�سكم حُ ��ب كبري لكم
#راجع�ي�ن_ ."25وقال ��ت �أزل ال�سياب
بتغريدته ��ا" ،ب ��دت والل ��ه ب ��دت ث ��ورة
#راجعيلكم_مبليوني ��ة من الليلة بدت
#راجع�ي�ن_ ."25وت�أت ��ي التظاه ��رة
املليونية قبي ��ل جل�سة منح الثقة حلكومة
عالوي والتي من املفرت� ��ض �أن تعقد غدا
اخلمي�س ،بعدما مت ت�أجيلها مرتني.
م ��ن جهة اخ ��رى �أفاد م�ص ��در طبي مبقتل
متظاه ��ر و�إ�صاب ��ة �آخري ��ن� ،إث ��ر رميه ��م
بالقناب ��ل امل�سيل ��ة الدخاني ��ة وا�سلح ��ة
ال�صيد يف �ساحة التحرير ام�س الثالثاء.
وقال امل�ص ��در� ،إن "متظاه ��را قتل ب�سبب
اطالق الغازات امل�سيلة للدموع وال�صجم
من بنادق ال�صيد �صوب املتظاهرين بغية
تفريقهم يف �ساحة التحرير".
وتاب ��ع� ،أن " 20متظاه ��ر ًا ا�صيب ��وا
بج ��روح متفاوت ��ة من ��ذ ظه ��ر الي ��وم اثر
الغ ��ازات امل�سيلة للدموع وا�سلحة ال�صيد
الت ��ي ت�ستخ ��دم لقم ��ع التظاه ��رات يف
ال�ساح ��ة ،بع ��د ان اكتظ ��ت باملتظاهري ��ن
تنفيذ ًا لدعوة التظاه ��رات املليونية التي
دع ��ا لها نا�شط ��ون عرب مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي".

�أكدوا �أنه مر�شح الأحزاب ولي�س مر�شح ال�شعب

متظاهرو ذي قار :يف حال مترير حكومة عالوي �سرنفع �سقف املطالب
 ذي قار  /ح�سني العامل
لوح الآالف من امل�ش ��اركني يف تظاه ��رات حمافظة
ذي ق ��ار الت ��ي انطلق ��ت ي ��وم الثالثاء ( � 25ش ��باط
 ) 2020برف ��ع �س ��قف املطال ��ب والدع ��وة اىل ح ��ل
الربملان وت�ش ��كيل حكومة انتقالي ��ة يف حال مترير
حكوم ��ة ع�ل�اوي ،وفيم ��ا ج ��ددوا رف�ضه ��م اختيار
رئي� ��س الوزراء وفق نظ ��ام املحا�ص�صة والو�صاية
االقليمية ،ا�ش ��اروا اىل ان عالوي مر�شح االحزاب
ولي�س مر�شح ال�شعب.
وقال النا�شط املدين املحامي ح�سني الغرابي للمدى
ان "الآالف من الطلبة واالهايل يف حمافظة ذي قار
�شارك ��وا اليوم (الثالثاء) بتظاهرة كبرية مبنا�سبة
مرور اربعة ا�شه ��ر على انطالق املرحلة الثانية من
تظاه ��رات ت�شرين االول ،ولإحياء ذكرى تظاهرات
� 25شب ��اط التي انطلقت ع ��ام  ،"2011وا�ضاف ان
"انط�ل�اق مليونية � 25شب ��اط املوحدة يف جميع
املحافظات املنتف�ضة ي�أتي لتجديد الرف�ض ال�شعبي
لت�شكي ��ل حكوم ��ة حممد توفي ��ق ع�ل�اوي واحراج
اجله ��ات ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ادع ��ت ان ع�ل�اوي ه ��و
مر�شح ال�شعب".
وا�ش ��ار الغراب ��ي اىل ان "رف� ��ض املتظاهري ��ن
حلكومة عالوي جاء لكون عالوي هو مر�شح الكتل
ال�سيا�سي ��ة التي قادت البل ��د اىل اخلراب على مدى
 17عام ��ا" ،مبين ��ا ان "ع�ل�اوي ه ��و مر�ش ��ح ال�سيد
مقت ��دى ال�ص ��در ومدعوم م ��ن حتال ��ف الفتح وكتل
اخ ��رى �شاركت م ��ن قب ��ل باختيار رئي� ��س الوزراء
امل�ستقي ��ل عادل عبد املهدي وف ��ق نظام املحا�ص�صة
وتقا�سم مغامن ال�سلطة".
و�ش ��دد النا�ش ��ط امل ��دين عل ��ى ان "يك ��ون اختي ��ار
رئي�س الوزراء القادم مطابقا للمعايري التي حددها
املتظاهرون م ��ن قبل واملتمثلة بالكف ��اءة والنزاهة

وان يكون من خارج منظومة املحا�ص�صة احلزبية،
وان ال ي�أت ��ي م ��ن رحم اح ��زاب اال�س�ل�ام ال�سيا�سي
الت ��ي حكمت الب�ل�اد وقادتها اىل اخل ��راب" ،م�ؤكدا
على اهمية "ح�سم قانون االنتخابات ومتريره وان
جترى انتخابات مبكرة خالل العام احلايل و�ضمن
�سقف زمني ال يتجاوز ال�ستة ا�شهر".
وع ��ن موق ��ف املتظاهري ��ن يف حال متري ��ر حكومة
عالوي خالل جل�سة الربملان التي من املقرر ان تعقد
يوم اخلمي�س من اال�سبوع اجلاري قال الغرابي ان
"املتظاهرين �سيوا�صلون التظاهر والت�صعيد يف
ح ��ال مترير حكومة ع�ل�اوي و�س ��وف يرفعون من
�سق ��ف املطالب من خ�ل�ال الدعوة اىل ح ��ل الربملان
وت�شكيل حكومة انتقالي ��ة تعد النتخابات مبكرة"،
م�ؤك ��دا ان "مثل ه ��ذا الت�صعيد من �ش�أن ��ه ان يزيح

الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة ويطه ��ر الب�ل�اد م ��ن
ال�سا�س ��ة الفا�سدي ��ن عرب فتح جميع ملف ��ات الف�ساد
املتورطة فيها احزاب ال�سلطة".
وع ��ن امكاني ��ة ادامة زخ ��م التظاهرات بع ��د مرور
اك�ث�ر م ��ن اربع ��ة ا�شه ��ر عل ��ى انط�ل�اق تظاه ��رات
اكتوبر قال املتظاهر حميد املحمداوي ان "�ساحات
وميادين التظاهر بات ��ت اليوم متتلك زمام املبادرة
يف التح�شي ��د لتظاه ��رات مليوني ��ة وال�سيم ��ا بع ��د
امل�شارك ��ة الوا�سعة للطلبة والن�س ��اء" ،وا�ضاف ان
"ثورة اكتوبر ا�سهمت يف خلق حتوالت اجتماعية
كبرية خ�ل�ال اال�شه ��ر االربع ��ة املن�صرم ��ة من عمر
الثورة".
وا�شار املحمداوي اىل ان "ر�صيد الثورة املجتمعي
ال ينفذ ،ك ��ون تظاهرات اكتوب ��ر متكنت من تفعيل

دور �شرائ ��ح اجتماعي ��ة كان ��ت بعيدة ع ��ن احلراك
ال�سيا�س ��ي طيلة  17عام ��ا" ،مبينا ان "زج ال�شبيبة
والطلب ��ة والن�س ��اء يف خ�ضم التظاه ��رات وتثوير
الق�ضي ��ة احل�سيني ��ة جع ��ل م ��ن الطبق ��ة ال�سيا�سية
تخ�شى احلراك اجلماهريي وان حاولت الت�سويف
واملماطلة" .واكد املحمداوي ان "احلكومة والطبقة
ال�سيا�سي ��ة احلاكمة واذرعها الع�سكرية اخذت تفقد
الكث�ي�ر م ��ن ادوات واوراق الت�أث�ي�ر عل ��ى احلرك ��ة
االحتجاجي ��ة بع ��د ان جرب ��ت كل م ��ا يف جعبته ��ا
م ��ن و�سائل قمعي ��ة" ،مبين ��ا ان "التظاهرات وعلى
مدى اربعة ا�شهر ا�سقط ��ت اوراق قنا�ص احلكومة
والطرف الثال ��ث وف�ضحت هجمات امللي�شيات على
�ساح ��ات التظاهر وعمليات ا�سته ��داف املتظاهرين
بجرائ ��م اخلط ��ف واالغتي ��ال عل ��ى ي ��د الع�صابات

واملجامي ��ع امل�سلحة وغريها م ��ن و�سائل الرتهيب
والرتوي ��ع" .واكد املتظاه ��ر ان "�ساحات التظاهر
اخ ��ذت تع ��ود اقوى م ��ن ال�سابق بع ��د كل هجوم"،
الفت ��ا اىل ان "التظاه ��رات وبع ��د تخل ��ي التي ��ار
ال�صدري عن دعمها ا�صبحت اكرث ا�ستقاللية كونها
حتررت من اية ارتباطات �سيا�سية وح�صنت نف�سها
م ��ن اية و�صاية او تهمة ق ��د ت�ساق لها بفعل ارتباط
ال�صدريني بالطبقة ال�سيا�سية احلاكمة".
و�ش ��دد املحم ��داوي عل ��ى ان "الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة
احلاكم ��ة كان ��ت تراه ��ن عل ��ى الزم ��ن وعل ��ى حالة
الطق� ��س وج ��زع املتظاهري ��ن وقلة �صربه ��م اال ان
امل�شارك ��ة اجلماهريي ��ة الوا�سع ��ة اف�شل ��ت رهانهم
م ��ن خ�ل�ال التحل ��ي ب ��روح املطاول ��ة وادام ��ة زخم
التظاه ��رات ع�ب�ر املب ��ادرات املجتمعي ��ة الداعم ��ة

للتغي�ي�ر"  .ه ��ذا وتوا�صلت التظاه ��رات يف �ساحة
احلبوبي و�س ��ط النا�صرية واالق�ضي ��ة والنواحي
و�شارك فيها الآالف من الطلبة والطالبات و�شرائح
اجتماعي ��ة خمتلفة ،فيم ��ا قام عدد م ��ن املتظاهرين
بقط ��ع ج�س ��ر احل�ضارات وج ��زء من تقاط ��ع البهو
احتجاج ��ا على جرمي ��ة اغت�ص ��اب وقت ��ل التلميذة
فواطم عالء ذات الت�سع �سنوات على يد �شخ�ص يف
االربعني من العمر ،واملطالبة بالتعجيل مبحاكمته
بع ��د ان متكنت مديرية مكافحة �إجرام حمافظة ذي
ق ��ار ،من اعتقال قاتل ومغت�ص ��ب الطفلة يوم الأحد
املن�ص ��رم (� 23شب ��اط  .)2020وكان ��ت العديد من
املحافظ ��ات العراقية ومن بينها حمافظة ذي قار قد
�شهدت انطالق التظاهرات املطلبية يف يوم الثالثاء
االول م ��ن ت�شري ��ن االول  2019وا�ستمرت ل�سبعة
اي ��ام توقف ��ت بعدها لغر� ��ض اداء زي ��ارة اربعينية
االمام احل�سني (ع)  ،لتعاود بعدها يف يوم اجلمعة
( 25ت�شرين الأول .)2019
و�شه ��دت �س ��وح وميادي ��ن التظاه ��رات يف جمي ��ع
املحافظات العراقية املنتف�ضة مواجهات وا�شتباكات
دموية ب�ي�ن املتظاهرين من جهة والق ��وات االمنية
وامللي�شي ��ات امل�سلح ��ة راح �ضحيته ��ا � 545شهي ��دا
متظاهرا بينهم  17منت�سبا من القوات االمنية و24
الف متظاهر م�صاب و 2800معتقل مت �إطالق �سراح
اغلبه ��م با�ستثناء � 38شخ�ص� � ًا و 79خمتطفا بينهم
�أربع فتيات ،مت �إطالق �سراح  22منهم فقط والبقية
مازالوا مغيبني ،بح�سب اح�صائية املفو�ضية العليا
حلقوق االن�س ��ان اخلا�ص ��ة بالتظاه ��رات العراقية
وال�ص ��ادرة يف منت�ص ��ف �شه ��ر �شب ��اط اجل ��اري.
ويبل ��غ اجمايل �ضحايا تظاه ��رات حمافظة ذي قار
من ( 1ت�شرين االول اىل �شباط  ،)2020نحو 120
�شهي ��د ًا واكرث من  2700جريح وما يزيد على 600
متظاهر معتقل اطلق �سراح معظمهم.
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بالمكشوف

الهبيط بزعفران
�إيراين
 عالء ح�سن
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ممثل ��ة املك ��ون
ال�س ّن ��ي� ،أدركت بان التم�سك مبنهج
املرح ��وم عدنان الدليم ��ي مل يحقق
مكا�س ��ب زعمائها ،فغ�ي�رت �أ�سلوب
التعام ��ل م ��ع �شركائه ��ا ال�شيع ��ة
 ،لت�ضم ��ن مقعده ��ا اخللف ��ي يف
مق�ص ��ورة �إدارة الدول ��ة ،مبعن ��ى
�أدق ال�سلط ��ة املكلف ��ة باحلفاظ على
نظ ��ام �سيا�س ��ي ،فق ��د حوا�س ��ه منذ
�إب ��رام اتف ��اق على تقا�س ��م املنا�صب
ب ��دء ًا م ��ن رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
مرور ًا باحلقائب الوزارية ،وانتهاء
بالدرجات اخلا�صة .
زعماء املكون ال�س ّن ��ي لطاملا �أعلنوا
�،أنه ��م لي�سوا رقم ًا �سه ًال يف العملية
ال�سيا�سي ��ة  ،ف�ضل ��وا يف حكوم ��ة
املخل ��وع عادل عب ��د امله ��دي �إ�ضافة
الزعف ��ران الإي ��راين �إىل طبخته ��م،
ليكون الهبي ��ط مالئم ًا لكل الأذواق،
يتجاوز احلدود املناطقية ثم ينتقل
�إىل الف�ضاء الوطني ال�شا�سع ،ويف
الوقت ذاته  ،يع ��زز �أوا�صر العالقة
ب�ي�ن الفرق ��اء املبحري ��ن يف مرك ��ب
واحد.
زعم ��اء املك ��ون ال�س ّن ��ي  ،انفرج ��ت
�أ�ساريره ��م بانفت ��اح الدوح ��ة على
طه ��ران � ،شرب ��وا امل ��اء م ��ن الك ��وز
القط ��ري ،وتعط ��روا ببخ ��ور
الإخوان امل�سلمني ،فيما �أبدت تركيا
،ا�ستعداده ��ا ملنح با�ش ��وات العراق
نيا�شني عثماني ��ة ،تقدير ًا جلهودهم
يف توطي ��د العالق ��ات م ��ع اجل ��ارة
ال�شمالية.
ّ
ممثل ��و املك ��ون ال�سن ��ي يف حكومة
ت�صري ��ف الأعم ��ال  ،وجمل� ��س
الن ��واب  ،علقوا �آماله ��م على حممد
احللبو�س ��ي  ،منتظري ��ن حلظ ��ة
خل ��ع �سرتت ��ه  ،ليلتحق ��وا ب�ساحات
التظاه ��ر  ،مطالبني با�ستعادة وطن
�شاركوا يف جرمي ��ة اختطافه  .بني
ليل ��ة و�ضحاه ��ا  ،عج ��ز الزعف ��ران
الإي ��راين عن �إقن ��اع الزعماء ال�س ّنة
ب�إ�ضاف ��ة "نكه ��ة وطني ��ة " للهبي ��ط
فراه ��ن نائ ��ب ب ��ارز م ��ن حتال ��ف
احلبلو�س ��ي على حرك ��ة االحتجاج
يف احلف ��اظ عل ��ى حق ��وق املك ��ون
ال�س ّني .
زعم ��اء الق ��وى ال�س ّني ��ة ،ح�ش ��دوا
ف�ضائياتهم وبع�ض �أتباعهم للتحرك
عل ��ى �ساحات التظاهر ل�سرقة حركة
االحتج ��اج ال�شعبي ��ة ل�صالح جهات
متورط ��ة ب�إع ��داد برنام ��ج اخلراب
ال�سيا�س ��ي ال�شامل  .دع ��اة احتواء
االنتفا�ض ��ة عزفوا عل ��ى وتر رف�ض
املحتج�ي�ن حكوم ��ة حمم ��د توفي ��ق
ع�ل�اوي ،يف حماول ��ة لل�ضغط على
عراب ��ي احلكوم ��ة اجلدي ��دة ملنحهم
حقائب وزارية من فئة" �أم اخلبزة "
على حد و�صف نائب ميثل حمافظة
الأنبار يف الربملان احلايل.
�أنفا� ��س املرح ��وم عدن ��ان الدليمي ،
�ألق ��ت بظالله ��ا عل ��ى زعم ��اء القوى
ال�سيا�سي ��ة ال�س ّنية  ،فلوّ حوا بورقة
�إقام ��ة الإقلي ��م يف ح ��ال تن�ص ��ل
�صن ��اع احلكومة اجلدي ��دة عن منح
�شريكه ��م ال�سن ��ي ا�ستحقاق ��ه يف
الكابين ��ة الوزاري ��ة  .ح�صيل ��ة �ستة
ع�ش ��ر عام ��ا م ��ن الأداء ال�سيا�س ��ي
واحلكوم ��ي ال�سي ��ئ باعرتاف ��ات
معلن ��ة لزعماء �أح ��زاب �شاركوا يف
�صناعة ر�ؤ�ساء احلكومات املتعاقبة
� ،أثبت ��ت احل�صيل ��ة ان زعم ��اء
الق ��وى ال�س ّني ��ة وال�شيعي ��ة خذلوا
جمهوره ��م  ،اتفق ��وا عل ��ى الإبحار
يف مركب واحد جعلوه يخت ًا ملكي ًا
لق�ضاء نزهة نهرية ،تاركني خرابهم
املرتاكم على ال�شاطئ

ُقدم ّ
َمن ي ّ
وينظم دعم متظاهري التحرير بالطعام والدواء؟
 رحمة حجة
مرت قرابة خم�سة �أ�شهر على بدء
ّ
االحتجاجات العراقية ،ومنذ
بدايتها تتوالى �صور وفيديوهات
�إعداد الخبز وطهو الطعام
وتوزيعه على المتظاهرين،
بالإ�ضافة �إلى توزيع الخوذ
والكمامات الواقية من القنابل
المدمعة والدخانية.

ع�ش ��رات املتطوع�ي�ن واملتطوع ��ات يف �ساح ��ة
التحري ��ر يقوم ��ون ب�إ�سع ��اف امل�ص ��اب وتطبيب
جراحهم ،و�آخ ��رون يقوم ��ون بالتنظيف ور�سم
اجلداري ��ات يف نف ��ق التحري ��ر ،عدا ع ��ن جتهيز
�شاطئ دجلة القريب من ال�ساحة الذي حتول �إىل
ا�سرتاحة املتظاهرين ،فمن الذي يقوم بكل ذلك؟
ومن �أين ي�أتي الدعم املايل واللوج�ستي؟
تق ��ول م ��رح ،وه ��ي طالب ��ة يف اجلامع ��ة
التكنولوجية� ،إنها تقوم م ��ع زميالتها وطالبات
م ��ن جامع ��ات �أخ ��رى بجم ��ع التربع ��ات يف كل
اعت�صام �أو م�سرية طالبية ،خ�صو�ص ًا حني كانت
منتظمة كل يوم �أحد.
وتو�ض ��ح "ح�ي�ن نق ��وم بتوزي ��ع الالفت ��ات
واملل�صق ��ات الت ��ي حتم ��ل �شع ��ارات الث ��ورة
ومطالبها ،ندعو الطلب ��ة للتربع ولو ب�ألف دينار
فقط (�أقل من دوالر) �إذا �أمكنهم ذلك".
ور�أت م ��رح الطلب ��ة يقتطع ��ون م ��ن م�صروفه ��م
اليوم ��ي ،و�آخ ��رون قدّموا م�صروفه ��م بالكامل،
بالإ�ضافة �إىل تربّع �أمهات و�آباء ع�شرات الطلبة
الذين �شاركوهم يف م�سرياتهم.
تق ��ول "جمي ��ع التربع ��ات تذه ��ب مبا�ش ��رة �إىل
التحري ��ر ،نحوّ ل املبالغ لر�صي ��د هاتفي ملتظاهر
نث ��ق به هناك ،وح�ي�ن ت�صل رقم ًا معين� � ًا ،يذهب
املتظاهر ل�شركة الهاتف ل�سحب الر�صيد نقدي ًا"
وبه ��ذه املبال ��غ املالية يق ��وم املتظاه ��ر و�آخرون
مثله ،ب�شراء امل ��واد الغذائية الأ�سا�سية (�أرزاق)
مث ��ل الأرز والفا�صولي ��اء والعد� ��س ومعج ��ون
الطماطم ،بالإ�ضافة �إىل املاء والبيب�سي ،و�إعداد
الطعام للمتظاهرين.
وتتابع مرح الق ��ول "كانت ت�صلنا تربعات مالية
م ��ن فتي ��ات مل متكنه ��ن ظروفه ��ن م ��ن اخلروج
للم�شارك ��ة يف امل�س�ي�رات� ،أردن الدع ��م ب� ��أي
طريقة".
نقالت ومراحل

ي�ش ��ارك عب ��د الرحم ��ن عبدالواح ��د ( 30عام� � ًا)
يف التظاه ��رات من ��ذ � 25أكتوب ��ر املا�ضي ،وهو
خري ��ج هند�س ��ة كهربائي ��ة ،بجم ��ع التربع ��ات
لدع ��م التظاهرات ،حيث بد�أ  ،بع ��د التعرف على
متظاه ��ر �آخر ه ��و يو�سف الفه ��د يف نف�س اليوم
 ،و مل يك ��ن عدد املتظاهري ��ن يتجاوز  ،150وفق
عبدالرحمن.

يق ��ول عبدالرحم ��ن "ن�شر يو�سف عل ��ى �صفحته
يف �إن�ستاغ ��رام حاجت ��ه لبطارية �شح ��ن الهاتف
( ،)Power bankفتوا�صل ��ت مع ��ه لأعطي ��ه ،ثم
بقينا مع ًا� ،صرنا �أ�صدقاء".
�أق ��ام كالهم ��ا خيم ��ة ،لي�ستم� � ّرا يف االعت�ص ��ام،
وب ��د�أ ع ��دد م ��ن مع ��ارف يو�س ��ف ومتابعي ��ه
ع�ب�ر "�إن�ستاغ ��رام" ييب ��ادرون لإر�س ��ال الدع ��م
للمتظاهري ��ن ،يق ��ول عبدالرحم ��ن "لدي ��ه
�آالف املتابع�ي�ن وعالقات ��ه وا�سع ��ة يف مواق ��ع
التوا�صل".
واجلدي ��ر بالذك ��ر �أن يو�س ��ف تع ّر� ��ض للتهدي ��د
وحم ��اوالت االختط ��اف م ��ن قب ��ل م�سلح�ي�ن
جمهولني ،حتى و�صل بهم الأمر لتهديده بعائلته،
م ��ا ا�ضط ّره لالن�سحاب من ال�ساحة بعد فرتة من
التط ��وّ ع اليوم ��ي يف دعم املتظاهري ��ن ،وال�سفر
خارج العراق ،ح�سب ما �أو�ضح عبدالرحمن.
زادت امل�ساع ��دات من �أطعمة و�أم ��وال ومغذيّات
(م�ض ��ادة لآث ��ار القناب ��ل امل�سيل ��ة للدم ��وع) ،مع
توايل الأيام ،ف�صار بالإمكان فعل �شيء جديد.
يق ��ول عبدالرحم ��ن "�أقمن ��ا مف ��رزة طب ّي ��ة كانت
م ��ن �أ�صدقائنا خ ّريج ��ي وخ ّريجات الطب �أو من
املرحل ��ة اخلام�س ��ة و�أي�ض� � ًا ،وزاد عددن ��ا ،وزاد
الدعم ،و�صرنا  25خيمة".
يتاب ��ع بحما�سة ع�ب�ر الهاتف�" :ساح ��ة التحرير
بات ��ت مرتو�س ��ة بالطع ��ام ،ف�صرن ��ا نرك ��ز عل ��ى
املغذ ّي ��ات والأدوي ��ة والكمام ��ات ،وم ��ع بداي ��ة
�شه ��ر نوفمرب ،تعاو ّنا م ��ع م�صورين لي�ساعدونا
يف توثي ��ق امل�ساع ��دات و�أي�ض� � ًا الن�شاط ��ات

والفعاليات".
وممّا قامت به املجموعة� ،إ�ضاءة ن�صب احلرية،
الذي ك ّلفها بالع� �دّة و�أجور العمّال  2500دوالر،
كما �أقيم  20مرفق ًا �صحي ًا يف حديقة الأمة ن�صفها
للذك ��ور والن�ص ��ف الآخ ��ر للإن ��اث ،م ��ن ح�صيلة
التربع ��ات املالي ��ة ،ومت توظي ��ف عام ��ل وعاملة
تنظي ��ف لكليهما� ،أجر كل منهم ��ا � 100ألف دينار
�أ�سبوعي ًا ،ما يعادل  600دوالر �شهري ًا.
يق ��ول عبدالرحمن "برزت احلاجة لإقامة مرافق
�إ�ضافية ب�سبب ازدياد عدد مرتادي واملقيمني يف
�ساح ��ة التحرير من املتظاهرين" م�ضيف ًا "بعدها
كان م�شروع ال�شاطئ والنفق".
نظم ��ت املجموعة حملة لتنظيف نف ��ق التحرير،
و�أقام ��ت ملعب� � ًا لك ��رة ال�شاطئ عل ��ى �ضفة دجلة
القريبة من �ساحة التحرير.
يقول عبدالرحمن" :كنا نطرح الفكرة يف مواقع
التوا�ص ��ل ون ��رى م ��دى قبولها .وح�ي�ن طرحنا
فك ��رة كرة ال�شاط ��ئ تربعت �أ�ست ��اذة يف الرتبية
الريا�ضية بكاف ��ة امل�ستلزمات عن طريق �إي�صالنا
بنا� ��س يف �س ��وق ال�شورجة ،كم ��ا جهزناه بخيم
و�أي�ض� � ًا �شا�ش ��ة لعر�ض الأف�ل�ام ،و�أقمنا ن�صب (
انا �أحب التحرير ) الذي ك ّلف  3ماليني دينار "
ويف الق�ص� ��ص اليومي ��ة ( )Storiesع�ب�ر
�إن�ستاغ ��رام للنا�شط يو�سف الفه ��د ،جند توثيق ًا
لأن�شط ��ة املجموع ��ة املتطوع ��ة طيل ��ة ال�شه ��ور
املا�ضية.
�أخربن ��ا ع ��ن التحد ّي ��ات وم�ش ��اكل واجهتك ��م؟
يق ��ول عبدالرحمن" :ظه ��رت �أ�شخا�ص يجمعون

تربعات با�سم املتظاهرين لكن ل�صالح �شخ�صي،
وو�صلني مث ًال �أكرث من ات�صال من خارج العراق
من �أ�صدقاء يل تربعوا ملنظمات تدّعي �أنها تدعم
املتظاهرين ليتبني �أنها مزيفة".
ولذل ��ك ،كان ��ت �سيا�س ��ة خمي ��م حديق ��ة الأم ��ة
من ��ذ البداي ��ة ،توثي ��ق كل الأم ��وال الت ��ي ت�ص ��ل
وامل�صروف ��ات وو�ص ��والت ال�ش ��راء ،وعر�ضه ��ا
�أو ًال ب� ��أول عرب الفيديو وال�صور مع كل تربّع �أو
ن�شاط و�إي�صالها للجهات املتربعة.
وتع ّر� ��ض العديد من املتطوع�ي�ن مع عبدالرحمن
لالختط ��اف واالعتقال ،منهم ال ��ذي عاد و�آخر ما
زال معتق ًال مثل �صديقهم �أيد.
وم ��ن التحد ّي ��ات الأخ ��رى ،كان �أن اكت�شف ��ت
املجموع ��ة قي ��ام �أح ��د املواك ��ب ال ��ذي يزودونه
بامل ��واد التمويني ��ة م ��ن �أج ��ل �إع ��داد الطع ��ام،
ببيعه ��ا بع� ��ض "الأرزاق" و�سرق ��ة ثمنها ،يقول
عبدالرحمن "�أوقفنا التعاون بيننا".
كم ��ا تع ّر�ض ��ت جمموع ��ة م�سيحي ��ة للتهدي ��د من
قب ��ل عنا�صر يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي ب�سبب دعمها
�إقام ��ة �شج ��رة عيد املي�ل�اد يف �ساح ��ة التحرير،
لين�سحب ��وا ويوقف ��وا ه ��ذا الدع ��م ،وفق م ��ا �أكد
عبدالرحمن لـ"االحتجاج".
"ال �أجمع التربعات املالية"

ومن �ساحة التحرير �أي�ض� � ًا ،نلتقي ال�شاب معمر
الزاخ ��ويل ،ال ��ذي ين�ش ��ط يف توزي ��ع امل�أكوالت
وامل�شروبات على املتظاهرين.
ومن خالل جولة �صباحية وم�سائية على دراجته

الناري ��ة ،يف بث مبا�شر عل ��ى موقع "في�سبوك"،
ينق ��ل معمّر م�شاه ��د من �ساح ��ة التحرير ونفقها
ونقاط جتمّع املتظاهرين الأخرى يف حميطها.
يع� � ّرف نف�س ��ه "�أن ��ا م ��ن �أب ك ��ردي م�سل ��م و�أم
م�سيحي ��ة ،زرع �أب ��ي يف داخلن ��ا ح ��ب الع ��راق
والت�ضحية من �أجله".
يق ��ول مع ّم ��ر لـ"االحتج ��اج"�" :أن ��ا م�ش ��ارك يف
التظاه ��رات منذ � 25أكتوب ��ر ،ومل �أترك ال�ساحة
م ��ن يومه ��ا .ب ��د�أت بتوثي ��ق و�أر�شف ��ة الأحداث
ونقله ��ا ع�ب�ر مواق ��ع التوا�صل للعراقي�ي�ن الكرد
وخارج الع ��راق للجالي ��ات العراقي ��ة خ�صو�ص ًا
امل�سيحيني".
�إال �أن ��ه �أ�ض ��اف لعمل ��ه التطوعي ،مهم ��ة �أخرى،
يقول مع ّم ��ر "�صار توجهي �إعالم ��ي و�إن�ساين"
م�ضيف� � ًا "ب ��د�أ الأم ��ر ح�ي�ن توا�صل مع ��ي بع�ض
�أ�صدق ��اء الطفول ��ة املغرتب�ي�ن و�أق ��ارب �أم ��ي
امل�سيحي�ي�ن ،وطلب ��وا مني �أن �أ�ش�ت�ري بطانيات
وطعام ًا للمتظاهرين".
وكان �أول م ��ا قام ب ��ه معمر توزي ��ع الطعام على
ج�سر اجلمهورية ،رافع� � ًا �صورة مرمي العذراء،
يق ��ول "كان التفاع ��ل �إيجابي� � ًا ج ��د ًا ،فم ��رمي لها
مكانة عظيمة بني امل�سيحيني وامل�سلمني على حد
�سواء".
وم ��ع م ��رور الوق ��ت ،ازداد ع ��دد الأ�شخا� ��ص
الراغب�ي�ن بدع ��م املتظاهري ��ن م ��ن خ�ل�ال معمّر،
يق ��ول "ال �أجم ��ع التربع ��ات املالي ��ة ،ولكن الذي
يح�ص ��ل مث�ل ً�ا ،يطلب من ��ي �شخ�ص �إع ��داد 200
�ساندوي�شة ،ونح�سب التكلفة ،ويدفعها فقط ،ثم
�أقوم بتوزيعها وهكذا".
ويو�ضح مع ّم ��ر �أن تقدمي الدعم مر بعدة مراحل
خ�ل�ال ال�شه ��ور املا�ضي ��ة� ،إذ كان خ�ل�ال �أكتوبر
ونوفم�ب�ر كبري ًا جد ًا ،ث ��م انخف�ض قلي ًال ،وحالي ًا
يف �أدنى م�ستوياته.
يق ��ول مع ّم ��ر "�" :صحيح �أن امل ��دة طالت ،ورمبا
ال ميك ��ن للمتربع�ي�ن �أنف�سه ��م �أن يوا�صلوا ذللك
طوي�ل ً�ا ،لكن بر�أيي يوج ��د  8ماليني عراقي فقط
داخ ��ل بغ ��داد ،ويف �ساح ��ة التحري ��ر ال يتجاوز
عدده ��م �ألف� � ًا ،و�أن ��ا �أع ��رف �أن �أي عراقي يف كل
م ��كان يتمنى �إحداث التغي�ي�ر ،فماذا لو دعم غري
املتظاهر املتظاهر يف الواجهة؟ هذا لي�س بالأمر
امل�ستحيل".
وتعر� ��ض للتهدي ��دات �أك�ث�ر م ��ن م� � ّرة ،و�أي�ض� � ًا
بو�ص ��ف �أ ّم ��ه املتوف ��اة بـ"الرفيق ��ة �أي البعثية"
وباتهام ��ه ب�أن ��ه "جوك ��ري مدعوم م ��ن �سفارات
�أجنبي ��ة" ،يقول معمّر "�أمي توفيت وهي ال تقر�أ
�أو تكتب .وكل التهديدات ت�صلني عرب املا�سنجر،
لذا ال �أهتم لها".
ب�ي�ن فينة و�أخرى يحدث تع ��اون بني خيم الدعم
يف �ساح ��ة التحري ��ر ،يق ��ول معمّر "ح�ي�ن يتوفر
ل ��دي �أي ن ��وع من الطع ��ام �أعطيه خليم ��ة �أخرى
حتتاج ��ه �أو �أق ��دم �أدوي ��ة للمف ��ارز الطبية ،ويف
�إح ��دى امل� � ّرات و�صلن ��ي مك�ب�ر �ص ��وت و�أن ��ا ال
�أحتاجه ف�أعطيته خليمة �أخرى".
وه ��و حري� ��ص على التع ��اون مع خي ��م بعينها ال
اجلمي ��ع ،يقول مع ّم ��ر "العديد م ��ن اخليم تابعة
لأحزاب".

طلقات "ال�صجم " �سالح قمعي جديد
 متابعة االحتجاج
تن�شغ ��ل فرق الإ�سع ��اف يف التظاهرات
العراقي ��ة ،ه ��ذه الأي ��ام ،بالت�ص ��دي
ل�س�ل�اح جدي ��د ت�ستخدم ��ه الأجه ��زة
الأمني ��ة وامليلي�شي ��ات التابع ��ة لها ،بعد
اال�ستخدام الكثيف لقنابل الغاز امل�سيل
للدم ��وع وقناب ��ل الدخ ��ان والر�صا� ��ص
املطاط ��ي واحلي ،ما تطل ��ب اتباع طرق
جدي ��دة غري م�ألوف ��ة يف عالجات الفرق
اجلوالة والثابتة.
وتبدي امل�سعف ��ة ال�شابة ،غيد الزبيدي،
ا�ستغرابه ��ا م ��ن جل ��وء ق ��وات ال�شغب
وامليلي�شي ��ات� ،إىل ا�ستخ ��دام طلق ��ات
«ال�صجم  -اخلرطو�ش» ،اخلا�صة ب�صيد
الطي ��ور ،وتوجيهها ب�ش ��كل مبا�شر �ضد
املتظاهري ��ن ،حي ��ث مل ت�سمع ،ورمبا مل
ي�سم ��ع �أي �شخ�ص �آخ ��ر� ،أنباء عن قيام
دولة يف العامل ،با�ست�ي�راد بنادق �صيد
الطي ��ور لتجهيز جيو�شه ��ا �أو �شرطتها،
وتعتق ��د �أن ه ��ذا «االبت ��كار» خا� ��ص
بالقوات الأمنية العراقية بامتياز.

�إ�صابات ع�شوائية
وتروي غيد �أنها متار�س العمل يف فرق
الإ�سع ��اف اجلوالة ،منذ الأي ��ام الأوىل
لث ��ورة �أكتوبر ،م ��ا يعني �أنه ��ا غالب ًا ما
تتواج ��د يف ال�صف ��وف املتقدم ��ة ،وق ��د
تعر�ضت م ��رات ع ��دة للإ�صاب ��ة بقنابل
الغ ��از والدخانيات� ،إال �أنها كانت تعالج
�إ�صاباته ��ا ميداني� � ًا ،لتوا�ص ��ل �إ�سع ��اف
املتظاهري ��ن الآخري ��ن� ،أو نقله ��م �إىل
الفرق الثابتة.
ولكن التعام ��ل مع الإ�صاب ��ات بال�سالح
اجلدي ��د يتطل ��ب مه ��ارات خا�ص ��ة ،لأن
�شظاي ��ا «ال�صج ��م» ،ت�صي ��ب �أج ��زاء
م ��ن ج�س ��م املتظاه ��ر ب�ش ��كل ع�شوائي.
وتو�ض ��ح طبيع ��ة عمل بن ��ادق ال�صجم،
ب�أنها تطل ��ق عبوات حم�شوة بعدد كبري
م ��ن الك ��رات واملكعب ��ات احلديدي ��ة �أو
امل�صنوع ��ة من الر�صا� ��ص ،التي تنت�شر
عل ��ى �ش ��كل ناف ��ورة ،وعندم ��ا تطل ��ق
ال�صطي ��اد الطي ��ور ،فال ب ��د لبع�ضها �أن
ي�صيب الهدف ،لكرثة انت�شارها.
دورات جراحة

وتق ��ول امل�سعف ��ة غي ��د� ،إن الق ��وات
الأمني ��ة وميلي�شياته ��ا عج ��زت ع ��ن
قم ��ع االحتجاج ��ات ب ��كل الأ�سالي ��ب
الإرهابي ��ة ،ومنه ��ا �إط�ل�اق الر�صا� ��ص
احلي واملطاطي وقنابل الغاز والدخان
وح ��رق خيام املعت�صمني ،لذا جل�أت �إىل
ه ��ذا الأ�سلوب ،ال ��ذي ت�صي ��ب �شظاياه
املتظاهري ��ن ،ورمب ��ا ت�صي ��ب �أك�ث�ر من
متظاه ��ر يف الإطالق ��ة الواح ��دة ،ويف
�أكرث من مكان.
وتك�ش ��ف غي ��د ع ��ن مب ��ادرة ال ��كادر
الطب ��ي املتخ�ص� ��ص ب�إدخ ��ال امل�سعفني
وامل�سعف ��ات يف دورات �صحي ��ة عاجلة،
لتنفي ��ذ عملي ��ات اجلراح ��ة امليداني ��ة
بال�شكل املطلوب ،فيم ��ا �سارعت مذاخر
الأدوي ��ة وامل�ستلزم ��ات الطبي ��ة للتربع
بكمي ��ات جي ��دة م ��ن امل�ش ��ارط الدقيق ��ة
واملالق ��ط وال�سنارات وم ��واد التعقيم،
لتنطلق الوجب ��ات الأوىل من امل�سعفات
وامل�سعفني مزوّ دين بخربات «اجلراحة
امليداني ��ة» ،و�إخراج �شظاي ��ا «ال�صجم»
الدقيقة من �أج�ساد امل�صابني.

العدد( )112ال�سنة االوىل  -االربعاء (� )26شباط 2020
Email: info@alihtijaj.com

http://www.alihtijaj.com

عد�سة :حممود ر�ؤوف

ف��ك��رة ال���ع���راق وان��ت��ف��ا���ض��ة ت�����ش��ري��ن 2019
 كنعان مكية
�س ّم ��ى الفنان العراقي �أحمد ح�سني الزعيم لوحته
ه ��ذه و�سماه ��ا “اللبوة اجلريح ��ة” .ويف حديث
ج ��رى بيننا حول العمل ،و�صفه ��ا ب�أنها”تخطيط
عل ��ى ورق بقلم جاف �أ�س ��ود� ،إذ �أحببت يومها �أن
�أقدّم حداد ًا بعد �أن خجلت من دم �شهداء تظاهرات
ت�شرين (�أكتوبر) �أن �أقدّم عم ًال ملون ًا”.
عل ��ى ال�سطح ،يبدو �أن ال�ص ��ورة تعمل على ثالثة
م�ستويات خمتلفة :ال�شباب الثائر يف حلظة ت�أمل
�أم ��ام اجلداري ��ة؛ ثم العل ��م العراقي ال ��ذي يل ّفهم،
ال ع ��ن وعي بل ك�أنه ج ��زء ال يتجز�أ م ��ن لبا�سهم؛
و�أخ�ي�ر ًا التكتك؛رم ��ز التوا�ص ��ل والتنظي ��م يف
نقل اجلرح ��ى والغ ��ذاء وال�شب ��اب امل�شاركني يف
االحتجاج ��ات� ،إىل �ساح ��ة التحري ��ر ومنها .هذا
ما يب ��دو على ال�سطح للوهلة الأوىل .لكن العميق
ك�شف يل بعد ًا �آخر لل�صورة ،كون اجلدارية التي
يتط ّلع ال�شب ��اب �إليها هي منحوتة حليوان جريح
م ��ن املا�ض ��ي الآ�شوري العتي ��ق ،قال عنه ��ا جواد
�سلي ��م ذات م ��رة ،عندما كان يدر� ��س يف لندن بعد
زيارت ��ه للجداري ��ة الأ�صلي ��ة املوج ��ودة يف قاعة
�صيد الأ�سود يف املتح ��ف الربيطاين“ :كان الفن
يف وادي الرافدين دائم� � ًا ك�شعب هذا الوادي…
وكان الفنان دائم ًا حر ًا يف التعبري عن نف�سه ،حتى
يف خ�ضم فن الدولة يف �آ�شور ،حيث يتك ّلم الفنان
احلقيقي من خالل درامة احليوان اجلريح”.
القابلي ��ة على جمع هذه امل�ستوي ��ات الثالثة وهذا
البع ��د الثقايف التاريخي يف �ص ��ورة واحدة ،هو
م ��ا ينجح يف التعب�ي�ر عنه �أحمد ح�س�ي�ن الزعيم؛
�أ�ستاذ الر�س ��م يف معهد الفن ��ون اجلميلة ببغداد.
ولكني �أت�ساءل مع نف�سي و�أنا �أنظر يف ال�صورة:
م ��ا املعنى العميق الباطني ال ��ذي تقدّمه لنا لوحة
الزعيم؟
�أظ ��ن �أنه �إع ��ادة تخيّل،وبالتايل ف�إن ��ه �إعادة خلق
لتلك الفكرة التي تك ّلمن ��ا عنها يف مقالنا ال�سابق:
فكرة العراق.
الفن ��ان و َ
َ�ضع ال�شب ��اب ،وال بد م ��ن �أنهم عرب من
بغ ��داد �أو املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة� ،أم ��ام جداري ��ة
�آ�شوري ��ة الأ�ص ��ل م ��ن نين ��وى (�أي م ��ن مدين ��ة
املو�ص ��ل ال�شمالي ��ة ،واملُد ّم ��رة حديث� � ًا) .ه ��ذه
اجلدارية بالذات تعترب م ��ن �أروع املنحوتات يف
تاري ��خ الفن ،وهي تعود �إىل العام  ٦٠٠ق.م� .إنها
ترج ��ع �إذن �إىل التاريخ “اجلاهل ��ي” الذي متقته
الق ��راءة الإ�سالمي ��ة للتاري ��خ .لقد و�ض ��ع الزعيم
عم ��ل الفنان الآ�ش ��وري املجهول ال ��ذي نحت هذه
اللب ��وة اجلريح ��ة يف بوتق ��ة واحدة يل ّفه ��ا العلم
العراق ��ي املختل ��ق يف الق ��رن الع�شري ��ن ،وعرب ��ة
التكت ��ك الهندي ��ة ،والت ��ي دخلت بغ ��داد يف القرن
احل ��ادي والع�شري ��ن .ي ��ا لروعة تواج ��د كل هذه
العنا�صر املختلفة حتت مظلة ا�سم “العراق”! هو
ذا الع ��راق كما يقول الزعي ��م ،وهو يف حالة حداد

من جراء اجلرائم الت ��ي ار ُتكبت بحق �شبابه� ،أي
بح ��ق م�ستقب ��ل ه ��ذا البل ��د الذي يح � ّ�ل يف خميلة
الفنان مكان اللبوة اجلريحة.
الزعي ��م ال يعم ��ل وح ��ده ،فهناك �أع ��داد ال حت�صى
من �أمثال ��ه ر�سموا و�ص ��وّ روا و�أجن ��زوا لوحات
وبو�سرتات و�شعارات و�أغاين �إما يف بيوتهم �أو
يف �ساح ��ة التحرير ،وغريها من �ساحات العراق،
الت ��ي مُلئ ��ت ب�أعماله ��م الإبداعي ��ة قب ��ل �أن تب ��د�أ
اجلماع ��ات امل�سلح ��ة بتمزيقها و�صبغه ��ا لإزالتها
م ��ن الذاك ��رة العراقية التي تخيفه ��م .كلها ،ب�شكل
�أو ب�آخ ��ر ،توح ��ي بالفك ��رة نف�سها الت ��ي تلخ�صها
كلم ��ة “العراق”.خ ��ذ على �سبي ��ل املث ��ال ،الر�سم
الكاريكات ��وري �أدناه الذي ا�ستب ��دل رمز اجلي�ش
يف جداري ��ة ن�ص ��ب احلري ��ة بالتكت ��ك ،وهو لأحد
املتظاهري ��ن يف �ساح ��ة التحري ��ر ال �أعرف ا�سمه،
ر�سمه خالل �أحداث ت�شرين املا�ضي.
اال�سم “ع ��راق” لي�س باجلديد ،ب ��ل �إن له تاريخ ًا
عريق� � ًا� ،إذ كان م�ستع َم�ل ً�ا م ��ن اجلغرافيني العرب
من ��ذ الع�ص ��ر العبا�سي م ��ع ا�سم �آخر ه ��و “�أر�ض
ال�س ��واد” ،ح�س ��ب الدرا�س ��ة التف�صيلي ��ة للدكتور
عبد العزيز ال ��دوري .امل�صطلحان؛ �أر�ض ال�سواد
والع ��راق ال يتطابق ��ان جغرافي� � ًا ،ث ��م �إنهم ��ا ال
ينطبقان على العراق احلديث .ي�شري الدوري �إىل
ه ��ذه االختالفات ،والأهم �أنه ير�ص ��د كل امل�صادر
لبيان �أن معنى “�أر� ��ض ال�سواد” و”العراق” يف
القرن الرابع الهجري ،كان و�صف ًا جغرافي ًا بحت ًا،
ي ��دل عل ��ى خ�صوب ��ة الرتب ��ة يف جنوب ��ي العراق
معان �سيا�سية�أو ذات عالقة
�آنذاك ،ومل يكن له �أي ٍ
بهوية االن�سان يف حينها.
م ��ن البديه ��ي �أن تك ��ون هوية �أي �إن�س ��ان ،يف كل
حلظ ��ة م ��ن حلظ ��ات حيات ��ه ،مر ّكب ��ة م ��ن طبقات
متداخل ��ة من االنتماءات؛ عائلت ��ه ومدينته ودينه
وطائفت ��ه وقبيلت ��ه وقوم ��ه ،وحت ��ى كون ��ه مث�ل ً�ا
يلع ��ب الدومينو يف مقهى م ��ا،كل يوم خمي�س مع

ال�سيا�سة والنف�س .يف حالة “الت�ضامن املُتخيّل”
املجموع ��ة نف�سها من الأ�صدق ��اء .من حيث املبد�أ ،ال ��ذي �شاهدن ��اه يف احتجاج ��ات �شب ��اب العراق
ت�ستطيع هذه الهويات جميع ًا �أن تتعاي�ش مع ًا يف حديث� � ًا ،و”اجلماع ��ات املُتخ ّيل ��ة” ،ف� ��إن االجتاه
بوتقة زمنية واحدة ،فال متحو هوية ما الهويات العام لعملية التغيري هو اعتبار الآخر الذي نتخيّل
الأخرى.
وجوده (لأننا ال نعرفه) مثلنا من حيث ا�ستحقاقه
يف مطل ��ع الق ��رن الع�شري ��ن ،وللم ��رة الأوىل يف للحي ��اة؛ وم ��ن البديه ��ي �أن فك ��رة امل�س ��اواة له ��ا
تاري ��خ بالد ما بني النهرين� ،أ�ضيف �إىل انتماءات اجلذورنف�سها .تاريخي ًا ،وبعد �صراعات �سيا�سية
�سكان ه ��ذه البقع ��ة اجلغرافية ،فك ��رة الوالء �إىل عنيف ��ة (ك�سل�سل ��ة الث ��ورات الأوروبي ��ة الفا�شل ��ة
كي ��ان �سيا�س ��ي جدي ��د ُ�س ِ ّم � َ�ي الع ��راق� ،إذ حت ��ول الع ��ام ،)١٨٤٨تبلور ه ��ذا الراب ��ط الإن�ساين �إىل
امل�صطل ��ح اجلغرايف البح ��ت ،ال ��ذي كان قد رُكِ ن ن ��وع جديد من العالقة بني الف ��رد وال�سلطة ُ�سمّي
قرون م�ضت� ،إىل ا�سم لكيان �سيا�سي “املواطن ��ة” ،وق ��د كانت بحالته ��ا اجلنينية يف
جانب ًا طوال ٍ
جدي ��د ال �سوابق له ،وبذلك ميكن ت�سميته “هوية �أوروبا يف القرن الثامن ع�شر .قبل ذلك الع�صر مل
مُتخيّلة” ،بعب ��ارة بندكت �أندر�سون؛م�ؤلف كتاب تكن هناك “مواطن ��ة” يف �أي بقعة جغرافية على
اجلماع ��ات املُتخيّلة:ت�أم�ل�ات يف �أ�ص ��ل القومي ��ة الكرة الأر�ضية باملعنى احلديث للكلمة.
وانت�شارها.
الهوي ��ة املُتخ ّيل ��ة لي�ست وهم ًا ،ب ��ل هي بوتقة من
امل�شاع ��ر املعقدة التي ق ��د ت�صبح مع الزمن حقيقة
هذا الكتاب قلب ر�أ�س ًا على عقب كل ما ُكتب �سابق ًا �سيا�سي ��ة جدي ��دة عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع؛ منبعه ��ا
ع ��ن �أ�ص ��ول ال�شع ��ور الوطني .حجت ��ه الرئي�سية هو الق ��درة البايولوجي ��ة على التخ ّي ��ل وت�شكيل
ه ��ي �أن الوطنية� ،أو ال�شعور ب�أن املرء ينتمي �إىل �شب ��كات م ��ن العالق ��ات تلع ��ب فيه ��ا الذكري ��ات
كيان ما �أكرب من العائلة �أو القبيلة �أو الطائفة هو وامل�صال ��ح امل�شرتك ��ة م ��ع الزم ��ن ال ��دور الأه ��م.
ٍ
ابت ��كار ثقايف �ص ��رف� ،أي �أنه ي�ص ��در من اخليال معظم الدول حديثة الن�ش�أة ت�ش ّكلت هكذا ،وعلينا
الإن�س ��اين وال ميك ��ن جتذي ��ره مو�ضوعي� � ًا �أو �أن ن�ضي ��ف �إليه ��ا هويتن ��ا العراقية الت ��ي تعي�ش
علمي� � ًا ب�أي �شيء خارج تاري ��خ منو ذلك ال�شعور .وتزدهر �أو تفنى ومتوت يف اخليال؛ هذا اخليال
الوطني ��ة لي�ست “نهو�ض” املجتم ��ع �أو �صحوته ال ينطل ��ق م ��ن �أوا�صر الدم �أو الدي ��ن �أو القوم �أو
لإدراك ذات ��ه الأ�صيلة املفقودة �أو النائمة؛ بل هي العرق ،بل من “جماعة الغرباء” التي هي جوهر
اخ�ت�راع جديد مل يكن له وجود من قبل .ويف هذا معن ��ى املواطنة احلديثة ،كما ه ��ي م�صدر جمالها
ّ
تكم ��ن �أهميتها وطبيعتها
املتح�ض ��رة ،والأهم من ومعناه ��ا العمي ��ق.يف ربي ��ع  ٢٠١٩طف ��ت تل ��ك
كل ذلك ،جمالها ال ��ذي هو لي�س �شيئ ًا واحد ًا ثابت ًا الروح “العراقية” اخلال�ص ��ة فج�أة على ال�سطح،
ال يقبل التغيري ،بل هو حركة ديناميكية م�ستمرة عل ��ى الرغم من �سنوات احلروب والقمع و�سطوة
بني احلا�ضر واملا�ضي وامل�ستقبل،كما تبينّ لوحة اجلماع ��ات امل�سلح ��ة الآتي ��ة م ��ن خ ��ارج احلدود
الزعيم.
العراقية.
كلمة ” مُتخيلة” ت�شري �إىل قفزة نوعية يف ماهية القا�سم امل�شرتك بني املفاهي ��م ” املُتخيّلة” �أعاله،
الذات الإن�سانية مقارنة ب�أ�سالفنا .املهم هو �أن هذه �إذا جت� � ّذرت حق� � ًا يف جمتم � ٍ�ع م ��ا ،ال ب ��د م ��ن �أن
ال ��ذات اجلديدة تبلورت عرب تغي�ي�رات تدريجية تكون عملي ��ة انف�ص ��ال الإن�س ��ان� ،سو�سيولوجي ًا
جت�سدت يف اجلهاز الع�صبي ،ح�سب بع�ض علماء و�سيكولوجي ًا� ،أي يف �إح�سا�سه بنف�سه؛ انف�صاله
ّ

عن جماعت ��ه التقليدي ��ة “الطبيعي ��ة”� .إنها بداية
من ��ح االعتب ��ار للف ��رد بخ�صو�صيت ��ه وحميم ّيت ��ه
ووحدت ��ه ،ورف� ��ض اختزال ��ه �إىل مم ّث ��ل لتل ��ك
اجلماع ��ة البدائي ��ة التي تف� � ّرد عنه ��ا ،والتي كان
يوا�صل االنتم ��اء �إليها .وعندما �أقول “البدائية”
هن ��ا ال �أق�ص ��د الإهانة ب�أي �شكل م ��ن الأ�شكال ،بل
�أق�ص ��د �أنواع اجلماعات الت ��ي ترجع �أ�صولها �إىل
ع�ص ��ر ما قب ��ل احلداث ��ة� .أهم م ��ا يف “اجلماعات
املُتخ ّيل ��ة” اجلدي ��دة �أنه ��ا لي�س ��ت مت� ّأ�صل ��ة يف
عالقات الدم والقرابة والأحا�سي�س املبا�شرة مثل
حوا� ��س ال�شم وال�سمع والب�ص ��ر ،تلك التي تعتمد
عليه ��ا احليوان ��ات جميع� � ًا (الذئ ��اب مث�ل ً�ا ُت�ش ّكل
“جماع ��ات” �صلب ��ة الأوا�صر ا�ستن ��اد ًا �إىل هذه
الأحا�سي� ��س) .هذا ال يعن ��ي �أن الدول “املُتخيّلة”
يف ع�صر احلداثة تخلو من جذور �أو هوية �صلبة،
�إذا م ��ا �أخذنا يف اعتبارن ��ا �أن كثري ًا من معتقداتنا
املهم ��ة ،مب ��ا فيه ��ا الديني ��ة والأخالقي ��ة ،والت ��ي
تت�س ��م ب�أنها �صلب ��ة وغري م�شكوك فيه ��ا ،تت�أ�س�س
عل ��ى ق�ص� ��ص �أو �أ�ساطري؛ بل و�أوه ��ام تتغيرّ مع
الزم ��ن ويف اخلي ��ال لت�صبح معتق ��دات ،وال عيب
يف ه ��ذا من حيث �أن قابلي ��ة التخيل هو جزء مما
�سمي”الث ��ورة الإدراكية” ،التي يُعتقد �أنهاال�سمة
الرئي�سي ��ة الت ��ي م ّي ��زت جن�سن ��ا الب�شريعن عامل
احليوانات التي �أتينا منها بالطبع.
�إذن ،لو كان هذا الكيان ال�سيا�سي اجلديد املُ�سمى
عراق ًا،م�صطنع� � ًا يف بدايات ��ه (ع�شريني ��ات القرن
املا�ضي وثالثينيات ��ه) ،ف�إنني �أ�شك يف �أنه ا�ستمر
عل ��ى هذه احلال مدة طويلة .الع ��راق اليوم لي�س
م�صطنع ًا بالت�أكيد؛ �إذ �إن حامل اجلن�سية يف دولة
“الع ��راق” اجلديدة ،ممن ول ��د فيه بعد ،١٩٢٠
وهو ال يعرف �شيئ ًا عن احلياة يف الإمرباطورية
العثمانية ،قد �أ�صبح ي�شعر مبرور الوقت �أنه جزء
ال يتج ��ز�أ من ه ��ذا الكيان الذي جت� � ّذر يف الوعي
واخليال ،و�أ�صبح جزء ًا من تعريف الذات لنف�سها.
ه ��ذا الإن�س ��ان �ص ��ار يت�ص ��وّ ر نف�س ��ه “مواطن� � ًا”

يعي�ش على بقعة جغرافية غريبة ال�شكل،يُفرت�ض
�أن حتكمه ��ا دولة “عراقية” جدي ��دة الهي�أة �أي�ض ًا،
لها قوانينها وحدودها الدقيقة املح�سوبة ح ّد املرت
الواح ��د (وهذه ظاه ��رة جديدة �أي�ض� � ًا� ،إذ مل يكن
للإمرباطوريات العتيقة ح ��دود دقيقة) ،و�سوقها
م�شرتك بني العراقيني فح�سب ،ومنقطع عن باقي
دول املنطقة ودويالتها وطبقاتها احلاكمة (حتوّ ل
في�ص ��ل الأول من ملك للع ��رب يف الربع الأول من
الق ��رن الع�شري ��ن �إىل ملك للعراق) .نت ��ج عن ذلك
كل ��ه �أن �أ�صب ��ح لدول ��ة الع ��راق تاريخه ��ا ،و�إذن
واقعه ��ا اخلا�ص الذي ال ميتد عم ��ره �إىل �أكرث من
قرن م�ضى ،ولكن هذه املدة طويلة جد ًا يف تاريخ
الأفكار وت�شكي ��ل الهويات .ولو �س�ألت �أحد �سكان
ب�ل�اد ما ب�ي�ن النهري ��ن اليوم عن هويت ��ه ،لأ�ضاف
�إىل القائم ��ة �سابق ��ة الذكر كلم ��ة “عراقي” ،وهي
من بني كل الهويات الأخرى “�سيا�سية” خال�صة،
معان �أخرى غري �سيا�سية.
ولي�س لها ٍ
هك ��ذا كم ��ا �أظن� ،إن كان عن وع ��ي �أو ال عن وعي،
دخل ��ت فك ��رة “الع ��راق” يف عم ��ل �أحم ��د الزعيم
وغريه من فناين التظاهرات ال�شعبية؛ هم عربوا
ع ��ن ذاتهم “العراقي ��ة” املُ�ش ّكلة كم ��ا يف الو�صف
�أعاله .وهنا االختالف اجلوهري بني املتظاهرين
واملتظاه ��رات م ��ن جهة ،وب�ي�ن القتلة م ��ن اجلهة
الأخ ��رى ،التابع�ي�ن للنظام احل ��ايل امل�سيطر على
الدولة عرب و�صاية �إيرانية ،وكل ه�ؤالء يف نهاية
املطاف يف حالة ارتباك وقلق دائم مع هويتهم.
“م ��ن �أ�سمائه ��م تعرفونه ��م”؛ ه ��ذا م ��ا ي�ؤك ��ده
الق ��ول امل�أثور.تق ��ر�أ �أ�سم ��اء اجلماع ��ات امل�سلحة
املوالي ��ة لإي ��ران وامل�سيط ��رة عل ��ى نظ ��ام احلكم
يف بغ ��داد كالت ��ايل“ :ب ��در”“ ،ع�صائ ��ب احلق”،
“كتائب حزب الله””،حركة النجباء” و�سواها،
وقد ُ�ش ّكلت ع�ب�ر �سرتاتيجية ن ّفذه ��ا حديث ًا قا�سم
�سليماين نف�سه� .أين العراق فيمثل هذه الأ�سماء؟
�أين البعد اجلغرايف الذي هو �أ�سا�سي يف تعريف
الوط ��ن ملواطنيه؟ �إن ��ه غائب متام� � ًا ،و�أمثال هذه
الأ�سماءاملقرف ��ة غائب ��ة �أي�ض� � ًا يف تاري ��خ العراق
احلديث.هل يحتاج الله �إىل �أحزاب؟ وهل يحتاج
�إىل “كتائب” ع�سكرية تابعة لتلك الأحزاب؟
الأ�سماء مهم ��ة؛ هي �أول و�أب�سط داللة على معنى
ال�ش ��يء .ومثل ه ��ذه الأ�سم ��اء تدل ف ��ور ًا على �أن
�أ�صحابه ��ا بحاج ��ة �إىل م�ص ��در خارج ��ي مينحهم
�شرعي ��ة الوجود على �أر� ��ض العراق؛م�صدر بعيد
كل البع ��د ع ��ن فكرة الع ��راق التي كتبن ��ا عنها يف
مقالة �سابقة .من هنا ي�أخذين الف�ضول مر ًة �أخرى
لأ�س� ��أل :م ��ا الذي يعط ��ي �شخ�ص ًا تابع� � ًا ملثل هذه
الأ�سم ��اء احلق يف �أن يختبئ وراء العلم العراقي
عندم ��ا يختطف ويقتل �شباب العراق،علم ًا �أنه يف
الوق ��ت نف�س ��ه تابع حلر�س دولة �أخ ��رى ،خا�ضت
حرب� � ًا �شع ��واء م ��ع الع ��راق؟ �أ�صح ��اب مث ��ل هذه
الأ�سم ��اء دخ�ل�اء عل ��ى الوط ��ن ،كم ��ا �أن احلرامي
دخيل على البيت الذي ينوي �سرقته

ح�������رق خ�����ي�����ام ال���م���ع���ت�������ص���م���ي���ن ف�����ي �����س����اح����ة ال���خ�ل�ان���ي
 فا�ضل الن�شمي

وم ��ا زالت جماع ��ات احل ��راك ،وحتى مع

غ ��داة مقتل متظاهر و�إ�صابة � 7آخرين يف
�ساح ��ة اخلالين و�سط بغ ��داد ،م�ساء �أول
من �أم�س ،يف �أحدث موجة من املواجهات
ب�ي�ن ق ��وات ال�شغ ��ب واملتظاهري ��ن بع ��د
تراج ��ع ن�سبي طر�أ عليها خ�ل�ال الأ�سبوع
الأخري ،ا�ستمرت املواجهات بني الطرفني
ظه ��ر �أم� ��س ،و�أ�سف ��رت ع ��ن ح ��رق ث�ل�اث
خي ��ام للمعت�صم�ي�ن يف ال�ش ��ارع القري ��ب
م ��ن �ساح ��ة اخل�ل�اين امل� ��ؤدّي �إىل �ساحة
التحري ��ر ،وحتدث �شهود عيان عن حاالت
اختن ��اق وقعت بني �صف ��وف املتظاهرين،
فيم ��ا �أكد ع�ضو مفو�ضي ��ة حقوق الإن�سان
علي البيات ��ي ،حوادث القتل والإ�صابات
واالختناق التي طالت املتظاهرين.
وت�أتي الأحداث وحال ��ة التوتر بني قوات
مكافح ��ة ال�شغ ��ب واملتظاهري ��ن حي ��ث
�شه ��دت تظاه ��رات �أم�س الثالث ��اء خروج
�أع ��داد كبرية من املواطنني ،ب�سبب حالة
اال�ستي ��اء ال�شعبي املتنامي ��ة حيال �سلوك
ال�سلط ��ة و�أحزابه ��ا ال�سيا�سي ��ة الت ��ي مل
تتمك ��ن حتى الآن م ��ن اال�ستجاب ��ة لأغلب
مطالب اجلماهري مع دخول االحتجاجات
الت ��ي انطلق ��ت يف  25ت�شري ��ن الأول
�شهرها اخلام�س على التوايل.

عل ��ى تلبي ��ة مطالبه ��ا املتمثل ��ة بحكوم ��ة
م�ؤقت ��ة ير�أ�سها �سيا�س ��ي م�ستقل ،مهمتها
حما�سبة املتورط�ي�ن يف دماء املتظاهرين
وحما�سب ��ة الفا�سدي ��ن وتهيئ ��ة الأج ��واء
املنا�سب ��ة لإج ��راء انتخاب ��ات مبك ��رة
وب�إ�شراف �أممي.
ورغ ��م هبوب الري ��اح وهط ��ول الأمطار
خ ��رج الآالف يف تظاه ��رات عمت �ساحة
التحري ��ر ونفقه ��ا و�س ��ط بغ ��داد �أم� ��س
الثالث ��اء� 25 ،شب ��اط ،2020 ،و�أك ��دت
م�ص ��ادر مطلع ��ة �أن "الآالف م ��ن الطلبة
واملتظاهرين توافدوا �إىل �ساحة التحرير
ونفقها بالرغم من هطول الأمطار".
و�أ�ضاف ��ت �أن "�أغل ��ب املتظاهرين �أ�صروا
عل ��ى لب�س الأقنعة الواقي ��ة للحر�ص على
عدم الإ�صابة بفريو�س كورونا".
و�أو�ضحت امل�ص ��ادر �أن " الهتافات نددت
بالتدخ ��ل الإي ��راين والأمريك ��ي على حد
�س ��واء ،فيم ��ا رك ��زت �أخ ��رى عل ��ى رف�ض
رئي�س الوزراء املكلف حممد عالوي".
ويتف ��ق النا�ش ��ط رع ��د الغ ��زي �أن ترك ��ز
املظاه ��رات «على رف� ��ض مر�شح الأحزاب
والكت ��ل ال�سيا�سية حمم ��د توفيق عالوي

تكبدها خ�سائر ج�سيمة زادت على الـ700
قتي ��ل و�أكرث م ��ن � 25ألف جري ��ح ،م�ص ّرة

ملن�ص ��ب رئا�س ��ة ال ��وزراء� ،إىل جان ��ب
ت�أكيده ��ا مطالبه ��ا املعلن ��ة ال�سابق ��ة».
وي�ش�ي�ر الغ ��زي �إىل �أن «جماعات احلراك
متفقة تقريب ًا عل ��ى موا�صلة الن�ضال مهما
كان الثم ��ن والت�ضحي ��ات وحت ��ى �إرغ ��ام
ال�سلط ��ات عل ��ى حتقي ��ق مطالبه ��ا ،لق ��د
قطعوا عه ��د ًا على �أنف�سه ��م ب�إنقاذ بالدهم
وم�صمم ��ون عل ��ى االلت ��زام به ،كم ��ا �أنهم
يتوع ��دون ال�سلطة و�أحزابه ��ا باملزيد من
الت�صعي ��د والإج ��راءات غ�ي�ر املتوقع ��ة».
وك�ش ��ف ع ��ن �أن مظاه ��رات الي ��وم «رمبا
�سيك ��ون تركيزها يف بغداد �أكرث من بقية
املحافظات ،وقد ح�ضر كثري من النا�شطني
�إىل بغداد لل�ضغط على ال�سلطة و�أحزابها
يف معقلهم الرئي�س يف العا�صمة» .و�أ�شار
الغ ��زي �إىل �أن «املظاه ��رات لن تخرج عن
�سلميته ��ا ب� ��أي ح ��ال حت ��ى ل ��و حاول ��ت
ال�سلطات وقواتها الأمنية ج ّر املتظاهرين
�إىل منطقة ال�صدام».
ويف النا�صري ��ة �أق ��دم املحتج ��ون ،
مبحافظة ذي ق ��ار ،ام�س الثالثاء -2-25
 ،2020عل ��ى �إغ�ل�اق تقاط ��ع البهو و�سط
املدينة.
و�أف ��ادت �أنب ��اء� ،أن "املتظاهري ��ن يف
النا�صري ��ة �أغلق ��وا تقاط ��ع البه ��و و�سط
املدينة بالإطارات املحرتقة".

ويواف ��ق  25فرباي ��ر ذك ��رى انط�ل�اق
تظاه ��رات ع ��ام  2011يف بغ ��داد مت�أثرة
مبوجة "الربي ��ع العربي" يف دول عربية
�أبرزه ��ا م�صر وتون�س ،و�أطاحت رئي�سي
البلدي ��ن ،ح�سني مبارك وزي ��ن العابدين
بن علي.
وحينها كان ن ��وري املالكي يتوىل رئا�سة
حكومت ��ه الثاني ��ة ،وكان للمتظاهري ��ن
مطالب� ،أبرزها تعديل الد�ستور العراقي
و�إنه ��اء املحا�ص�صة الطائفي ��ة يف تقا�سم
املنا�ص ��ب ب�ي�ن الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة،
وتعر�ض املحتجون �إىل عنف داخل �ساحة
التحريرُ ،
وطعِ نَ بع�ضهم بال�سكاكني.
و�أطل ��ق نا�شط ��ون  ،و�سم"ها�شت ��اك"
#راجعيلكم_مبليوني ��ة عل ��ى موق ��ع
توي�ت�ر ،يدع ��ون فيها لتظاه ��رة مليونية،
لي�ص ��ل �إىل قائم ��ة الها�شتاغ ��ات الأك�ث�ر
تداو ًال على املوقع.
وم ��ع تغريداته ��م ،التي ج ��اءت حتت هذا
الو�سم� ،أرف ��ق املغردون �ص ��ور ًا ومقاطع
م�ص ��ورة توث ��ق �أحداث� � ًا وقع ��ت بع ��د
الأول م ��ن �أكتوب ��ر املا�ضي ،ي ��وم انطالق
التظاهرات امل�ستمرة حت ��ى الآن ،بع�ضها
ملتظاهري ��ن ُقتل ��وا خ�ل�ال م�شاركته ��م يف
االحتجاجات ،من بني �أكرث من  500قتيل
ونحو � 25ألف جريح.
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يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

"املحروق �إ�صبعه"� ..أكلة املتظاهرين املف�ضلة يف العراق

 متابعة االحتجاج

بواج ��ب �شخ�ص ��ي �أو عائلي .لذل ��ك من املعيب
�أن يخ� ��ص �أخاه بالزي ��ارة ،و�إن كان حتدث يف
م ��رات عدة �أنه التقى معه كونه متظاهر ًا ،كون
اخليام الطبية معروفة ،ويق�صدها كل زائر �أو
ذي حاج ��ة ،وه ��و ال يري ��د �أن ي�أخذ م ��ن وقته،
لذلك يكتفي بر�ؤيت ��ه واالطمئنان عليه ،وكذلك
�س�ؤاله عما يحتاجه� ،أو ما يرغب به زمال�ؤه.

تقول ال�سيدة �أم �أحمد ،من �سكنة حي اجلامعة
ببغ ��داد� ،إن ابنه ��ا املهند�س �أحم ��د ،وجمموعة
م ��ن �أ�صدقائه ،يقوم ��ون يومي ًا بج ��والت على
بي ��وت �سكن ��ة املنطق ��ة ،لت�سلم م ��ا يعدونه من
وجبات طعام.
و�إي�صاله ��ا ب�سياراته ��م �إىل املعت�صم�ي�ن يف
�ساح ��ة التحري ��ر واملطع ��م الرتك ��ي ،وكذل ��ك
تفنن بعمل الوجبات
معت�صم ��ي �ساح ��ة اخلالين ،الت ��ي مت تنظيفها وتتف�ن�ن �سيدات املنطقة ،وغريه ��ا من املناطق
وت�أثيثه ��ا باخلي ��ام وبقي ��ة امل�ستلزم ��ات ،فيما البغدادية ،يف عمل الأكالت ،وال �سيما الغريبة
يراب ��ط �شقيق ��ه د .عم ��ر يف ال�ساح ��ة ،لتق ��دمي منه ��ا ،و�إر�ساله ��ا �إىل �ساح ��ات االعت�ص ��ام ،ما
اخلدم ��ات الطبية للم�صاب�ي�ن ،الذين يتم نقلهم دفع ال�سي ��دة �أم �أحمد �إىل التفكري بالعودة �إىل
من �أماكن �أخرى.
"تراث الطعام" ،ومن ��ه �أكلة الفقراء ،امل�سماة
وت�ضيف �أم �أحمد �أنها تخجل من توجيه �س�ؤال "الت�شريباي ��ة" �أو "املح ��روق �إ�صبع ��ه" ،وقد
البنها "الغذائ ��ي" عن ابنها "املداوي" ،لأن كل ا�شته ��رت ه ��ذه الأكل ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص يف �أيام
من يف ال�ساحة هم �أبنا�ؤها ،و�أن �أحمد ال يقوم احل�صار على العراق "."2003 -1990

وتتك ��ون من منقوع اخلبز املقل ��ي مع الب�صل،
امل�ضاف ��ة �إليه املطيب ��ات الغذائي ��ة "البهارات"
والقلي ��ل م ��ن املل ��ح واحلام� ��ض او ال�س ّم ��اق،
وو�ضع ��ه عل ��ى ن ��ار هادئ ��ة ،على طريق ��ة طبخ
ال ��رز ،ويكون طع ��م الأكل ��ة �شهي� � ًا ح�سب نوع
املطيبات ،وروحية الطاهية.
وبح�س ��ب ال�سي ��دة �أم �أحم ��د� ،أنه ��ا تركت عمل
هذه الطبخة منذ �سنوات بعيدة ،ولكنها تتذكر
طعمها الطيب ونكهتها ،و�أنها عندما عملت �أول
وجب ��ات منها للمعت�صم�ي�ن يف �ساحة التحرير
واملطع ��م الرتكي ،حظيت ب�إعجابه ��م ،كما نقل
لها �أحمد عن �أخيه �أنهم �أكلوا ب�شهية و"م�سحوا
الق ��دور" .وج ��اءت ه ��ذه الأكل ��ة يف مقدمة ما
يف�ضل ��ه املعت�صمون ،تليها �أكل ��ة "الطر�شانة"،
وهي طبخة فاكه ��ة امل�شم�ش املجففة ،خملوطة
بلح ��م الغن ��م ،م ��ع بع� ��ض املطيب ��ات ،كالهي ��ل
وغريه من املنكهات الطبيعية.

وت�شري ال�سي ��دة �أم �أحم ��د �إىل ظاهرة "جديدة الت ��ك ت ��ك ،الت ��ي تق ��وم ب�إي�صاله ��ا �إىل اللجان
– قدمي ��ة"� ،أفرزته ��ا التظاه ��رات و�ساح ��ات املتخ�ص�صة بالتغذية.
االعت�ص ��ام ،وهي تعزي ��ز اللحم ��ة االجتماعية
والوطني ��ة ،يف كل املناط ��ق ،بع ��د �أن حاول ��ت
تعدد ال�ساحات
�إث ��ارة النع ��رات الطائفي ��ة متزيقه ��ا ،وع ��ادت وت�ش�ي�ر �أم �أحمد �إىل ازدي ��اد الوجبات املر�سلة
العالق ��ات االجتماعية اجلميلة ب�ي�ن العائالت� ،إىل �ساحات االعت�ص ��ام ،وكانت �ساحة واحدة
الت ��ي توح ��د �أبنا�ؤه ��ا يف �س ��وح التظاه ��ر ب�ضمنه ��ا "جب ��ل ُاحد"� ،أم ��ا الآن فق ��د �أ�ضيفت
واالعت�صام.
�ساحة اخلالين ،وجبل �أحد 2يف منطقة ج�سر
ال�سن ��ك .وكان ��ت �أكرث م ��ن � 10سي ��ارات تنقل
�صعوبة الو�صول
الأطعم ��ة من ح ��ي اجلامعة وح ��ده ،وت�ضاعف
وع ��ن ال�صعوب ��ات �أو العراقي ��ل الت ��ي تواجه العدد الآن ،وال�شيء نف�سه يف مناطق العامرية
عملي ��ات نق ��ل الأغذي ��ة �إىل املعت�صم�ي�ن ،تنقل والعام ��ل وال�سيدي ��ة وال ��دورة والأعظمي ��ة
ع ��ن �أحم ��د معانات ��ه م ��ع زمالئ ��ه م ��ن �صعوبة والكاظمية وغريها من مناط ��ق بغداد� ،إ�ضافة
الطرقات ،والقطوع ��ات فيها ،ما ي�ضطرهم �إىل �إىل م ��ا ترف ��ده املحافظ ��ات وامل ��دن الأخ ��رى
االلتف ��اف يف دروب معقدة ،ويف �أحيان كثرية كالنج ��ف والفلوجة والرم ��ادي� ،إال �أن وجبات
ال ي�سم ��ح ل�سياراته ��م ،الت ��ي تخ�ض ��ع لتفتي�ش مناط ��ق بغ ��داد �أك�ث�ر انتظام� � ًا يف توا�صله ��ا
دقي ��ق ،بالدخ ��ول ،فيتم نقل امل ��واد �إىل عربات وتوقيتاتها.

العودة من دون الوطن ..مهلة ثوار وطلبة التحرير
 ما�س القي�سي

�شارف ��ت ث ��ورة ت�شرين عل ��ى تودي ��ع �شهرها
اخلام�س وه ��ي التزال كالبني ��ان املر�صو�ص
ال ��ذي ل ��ن ته ��ز اركانه �أي ��ة حماول ��ة تخريب
ولن تك�س ��ر وترية ن�شاطه وح ��راك كيانه �أي
عوا�ص ��ف غربية كانت ام �شرقي ��ة! ،بل تزداد
ق ��وة يوما بعد �آخر بثب ��ات اقدام حرة زلزلت
الأر� ��ض من حتته ��ا ،عنفوان ان�س ��ان قرر ان
ي�ص ��رخ بوج ��ه الف�س ��اد منتف�ض ��ا ،اذ مل يع ��د
ال�صمت من �سلوكياته.
�شه ��دت �ساح ��ة التحري ��ر يف بغ ��داد ي ��وم
الثالث ��اء امل�ص ��ادف  ،2020/2/25تظاه ��رة
جماهريية حا�شدة ب ��د�أ بها الن�شطاء والثوار
وحل ��ق بركبه ��ا الطلب ��ة النجباء الذي ��ن ابوا
ت ��رك وطنهم ،وبه ��ذا يقول �سي ��ف (متظاهر)
":تظاه ��رة مليوني ��ة مت التح�ض�ي�ر له ��ا م ��ن
اج ��ل عدة �أمور ،اولها الرد على كابينة حممد
ع�ل�اوي ،وان ثورتن ��ا �صام ��دة دام ��ت عليه ��ا
خم�س ��ة ا�شهر ونح ��ن الن ��زال يف ال�ساحات،
بالإ�ضاف ��ة اىل �إقام ��ة حمل ��ة ورف ��ع ها�شت ��اغ
با�س ��م البط ��ل ال�شهي ��د �صف ��اء ال�س ��راي على
من�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماعي ،لب ��ى نداءنا
النا� ��س والط�ل�اب �أي�ض ��ا ب�أع ��داد هائلة فاقت
توقعاتن ��ا" ،وقد �أك ��د على �ض ��رورة ان�صياع
اجلهات املخولة لإقرار الكابينة ملطالب الثوار
بقول ��ه" :يف حال ا�ستمر �أ�صحاب القرار على
نهجه ��م يف ت�شكي ��ل كابين ��ة وزاري ��ة تعتم ��د
مب ��د�أ املحا�ص�صة والأح ��زاب� ،سوف ن�ستمر
بالتجهي ��ز ملظاه ��رات مليونية ب�ش ��كل يومي
ولك ��ن لي� ��س يف التحري ��ر وامن ��ا يف املنطقة

اخل�ض ��راء" ،م ��ا ي�ش�ي�ر اىل ني ��ة املتظاهرين
على القيام ب�أعمال ت�صعيد يف حال مت اهمال
مطالبهم امل�شروعة.
وي�ضي ��ف �سيف" :التظاه ��ر يف اخل�ضراء لن
يك�س ��ر �سلميتنا وامنا �سنق ��وم بن�صب خيمنا
هن ��اك يف حال متت الع ��ودة اىل ذات النقطة
م ��ن قبلهم ،م ��ع العل ��م باننا �سنق ��وم باختيار
مر�شح ملرحلة انتقالية �س ��واء ل�ستة �أ�شهر او
�سنة حل�ي�ن �إق ��رار موعد االنتخاب ��ات ح�سب
القانون املط ��روح من قبلن ��ا" ،منوها اىل ان
التح�شيد لهذه التظاهرات وتثبيت مواعيدها
تت ��م من قبل تن�سيقية الث ��ورة واحتاد الطلبة
جلم ��ع وتنظي ��م الط�ل�اب ب�صوته ��م ال�صارخ
ال ��ذي يعد العن�صر االه ��م يف الثورة .وبهذا

ال�ش� ��أن حدثتن ��ا ا�س ��راء ف ��اروق (طالب ��ة):
"الهدف من تواجدنا اليوم هو ان نعيد الروح
ل�ساحات التظاهر ونبعث ر�سالة فحواها اننا
ل ��ن نرتاج ��ع حت ��ى حتقي ��ق املطال ��ب" .وعن
�سب ��ب ركود املظاه ��رات يف الف�ت�رة الأخرية
تقول" :لقد حاولت ال�سلطة احلاكمة ا�شغالنا
بق�ضي ��ة رئي�س ال ��وزراء املكل ��ف واملرفو�ض
من قبلن ��ا حممد عالوي فيم ��ا يخ�ص كابينته
الوزاري ��ة ،لكننا نثب ��ت باننا باقون من خالل
مظاهراتنا الأ�سا�سية يوم االحد وبقية الأيام
اذ نلبي نداء ال�ساحة متى ما لزم االمر".
وعن مطالب املتظاهرين الأ�سا�سية من وجهة
نظر قانونية يق ��ول م�صطفى كرم (حقوقي):
"خرجن ��ا الي ��وم لن�ؤك ��د عل ��ى مطالبنا وهي

تغي�ي�ر املنظوم ��ة ال�سيا�سي ��ة ب�أكمله ��ا ،ه ��ذا
التغيري يتطل ��ب عدة اج ��راءات قانونية ،من
�ضمنه ��ا اجراء انتخابات مبكرة والتي تن�ص
عل ��ى تهيئة ع ��دة قوانني منه ��ا �إق ��رار قانون
انتخابي عادل" ،ويعقب "هناك م�شكلة داخل
الربملان ح ��ول الدوائ ��ر املتع ��ددة ،بالإ�ضافة
اىل ت�شكي ��ل مفو�ضية م�ستقل ��ة حتت ا�شراف
دويل ،واكم ��ال ن�ص ��اب املحكم ��ة االحتادي ��ة
الذي يتطلب �أي�ض ��ا ت�شريع قانون باعتبارها
من ي�صادق على قان ��ون االنتخابات ،واال لن
ن�ستطي ��ع اج ��راء انتخاب ��ات دون امل�صادق ��ة
عليه ��ا" .م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ي�ش ��دد ك ��رم على
�ض ��رورة اال�ستم ��اع ل�ص ��وت املتظاه ��ر الذي
يطالب بحكومة م�ستقلة قائال" :مهلة و�ضعها

الثوار ام ��ام احلكومة لي ��وم اخلمي�س املقرر
لت�شكي ��ل الكابين ��ة الوزاري ��ة امل�ستقلة لفرتة
انتقالية ،وعلي ��ه ان مل يتحقق مطلبهم �سوف
ي�ستم ��ر الت�صعيد و�سيواجه ع�ل�اوي م�شكلة
حقيقي ��ة" .كم ��ا يق ��ول متظاهر يدع ��و نف�سه
(عراق ��ي)" :دم ��اء ال�شهداء له ��ا قيمة عظيمة،
االم ��ر ال ��ذي يحثن ��ا عل ��ى اال�ستم ��رار حت ��ى
ني ��ل حقوقن ��ا وحتقي ��ق مطالبن ��ا يف الغ ��اء
قوان�ي�ن برمي ��ر! ،وح ��ل الربمل ��ان ،و�إع ��ادة
كتاب ��ة الد�ستور (لي� ��س ت�صحيح ��ه) ،والغاء
كل م ��ا يتعلق بالدي ��ن واملذاه ��ب والقوميات
واالع ��راق" م�ؤكدا على ان �أي تهاون يف �أحد
تل ��ك املطالب لن يغري �شيئا على ار�ض الواقع
و�سيبقى العراق على و�ضعه ال�سيئ.

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

م�ش ّقة العي�ش معهم
 علي وجيه
�سابق ًا كنتُ � ُ
أ�شفق على الأغبياء ،وغادرتُ هذا ال�شعور
من ��ذ فت ��رة لي�ست بالق�صي ��رة ،فال عذ َر لغب � ّ�ي في زمن
الأنترني ��ت ،وال عذر لجاهل� ،إ ّال �إذا كان جهلُ ُه طبيع ًة،
وهو م�ص� � ٌّر على البقاء غبي� � ًا ،يكتفي ب ��الأكل والنوم
والتغوّ ط ك�أيّ حيوان.
الب�ش ُر مت�ساوون �إن�ساني ًا ،لكنهم حين يبد�أون النطق
والتعل ��م ،هنا ال يع ��ودون مت�ساوي ��ن ،لأن الأمر يعبر
الم�ست ��وى الإن�سان ��ي لي�صل �إلى الم�ست ��وى الثقافي،
وه ��ذه الأمور تنطبق على الت�صرف ��ات وال�سلوكيات،
والمنطوق ��ات ،وم ��ا يت ��م فهم ��ه وقراءت ��ه وغيره ��ا،
وم ��ا نتح � ُ
�دث عنه ه ��و �أنّ ه ��ذا الف ��رد" ،الكوروني"،
الفايرو�سي ،ال يكتفي بتخريب حياته ،و�إنما تخريب
ف�ضاءات الآخرين وم�ساحاتهم.
ما الذي يقدّمه لنا النظام التعليمي؟ وطرائق التعليم؟
دعونا م ��ن زمن الديكتاتورية ،ما ال ��ذي قدّمه التعليم
العراق ��ي للتلمي ��ذ ،ث ��م للطال ��ب ،وللجامع � ّ�ي؟! �أن ��ت
محظ ��وظ �إن ل ��م َ
تبق عل ��ى ال َع َوق الدرا�س ��ي ،وبد�أت
تبح ��ث ع ��ن م�ص ��ادر ثقاف ��ة �أخ ��رى ،لك ��ن الأغل ��ب ال
يفعل ��ون ،ي�ص ��ل حت ��ى �ص ��ورة التخرج م ��ن الجامعة
وه ��و ال يُجيد الإم�ل�اء ،وال اللغة ،ول ��م ّ
يطلع على �أيّ
كت ��اب عدا الكتب المدر�سية الت ��ي يح�شرها في ر�أ�سها
ح�شر ًا لينجح.
النظ ��ام التعليم ��ي ،ي�س ّل ��م ه� ��ؤالء ،ولي� ��س جميعه ��م
طبع ًا� ،إلى ال�شارع ،ب � ّ
�كل عقائده وانفالتاته ،طائف ّيته
و�سالح ��ه ،وه ��و ي�أتي مح ��او ًال ب�أ ّية طريق ��ة اختراق
المجتم ��ع ليتم ّي ��ز ب ��ه ،م ��ع كب � ٍ�ت جن�س ��ي لي�س ��ت ل ��ه
نهاي ��ة ،وعك�س ن�ش� ��أة جميع �شباب العال ��م المتطوّ ر،
ينم ��و م�شوّ ه ًا ،وي�صبح ج ��زء ًا من ال�س ّم الموجود في
ال�ش ��ارع ،ف ��رد ًا من رع ��اع �أخذوا البالد ال ��ى هاوية ال
تنتهي.
م ��ن المتحكم بال�شارع؟ ح ّذر �سقراط من حكم الرعاع،
وكان �سبب ًا من �أ�سباب انتحاره ،والرعاع يتنا�سلون،
مو�سيقاه ��م نفاي ��ات الإيق ��اع ،لغته ��م ال�شتيم ��ة،
وتفكيرهم الجن�س� ،أعداء الح ّمامات العامة ،وجدران
المدار� ��س ،والمتنزه ��ات ،وه�ؤالء ه ��م نف�سهم الذين
يختارون قيادات البلد ،فال يختارون �إ ّال �أ�شباههم من
ال�سيا�سيين� ،أكثرهم ل�ؤم ًا وتفرق ًة ودم ًا.
وبع ��د �أن تنتقل م ��ن محاولة �إنق ��اذ ما يمك ��ن �إنقاذه،
تك ��ون ذلك ال�ص ��وت ال�صغير �أمامهم ،وه ��م ي�س ّيرون
م ��ا ي�شاءون كم ��ا ي�شاءون ،لي�س الرع ��اع َمن لم يتعلم
فح�سب ،بينه ��م �أكاديميون ،وك ّت ��اب ،و�شعراء حتى،
و�أط ّباء ،ومهند�سون ،لكنهم م�ص ّرون على �أن يكونوا
الدرك الأ�سفل من المجتمع.
ِّ
بالحك جل ُدهُ" ،كما يقول الباروديّ ،
"كذي ج َر ٍب يلت ُّذ
ي�ستمرئ ��ون ّ
كل الأو�ض ��اع الحيوانية الت ��ي نم ّر بها،
كل الم ��وت ال ��ذي يحيط بنا يتح ��وّ ل �إلى قيم ��ةٍ عليا،
ال�سرق ��ات ه ��ي "�إثب ��ات وج ��ود" ،والنفاي ��ات ،وعدم
وج ��ود الماء ال�صالح لل�شرب ،والأمن ،هو واق ٌع عليك
�أن تتعاي�ش به.
ف ��ي الفت ��رات القليل ��ة التي نم� � ّد فيه ��ا ر�ؤو�سنا خارج
بالوعة الرعاع ،نجد بلدان الدنيا وقد عا�شت بطريقةٍ
طبيعي ��ة ،المفارق ��ة �أن الرع ��اع نف�سهم ه� ��ؤالء ي�أتون
ليلعن ��وا البالد لأنه ��ا ال ت�شبه البل ��دان الأخرى ،وهو
م�ستم� � ٌّر بتحطي ��م البالد وما عليها ،ب ��ل وال ي�سمح لك
حتى باالعترا�ض.
ه� ��ؤالء الرعاع�َ ،سقط المت ��اع ،ومراحي�ض الكراهية،
ه ��م الم�ستول ��ون عل ��ى ّ
كل �ش ��يء ،وعلي ��ك �أن تح ��دد،
خ�صو�ص ًا �إن كنتَ في مقتبل عمرك :الت�أقلم ،والتحوّ ل
�إل ��ى ف ��ر ٍد مجب ��ول عل ��ى الكراهي ��ة ،والغب ��اء ،وعدم
تي�سر من �أموال ��ك و�أن تحتفظ
االط�ل�اع� ،أو جمع م ��ا ّ
ب�ص ��ورة الع ��راق التي في بالك� ،ص ��ورة العراق التي
ل ��م ّ
يحطمها الرعاع حتى الآن ،العراق الفكرة الذي لم
يتطبق يوم ًا على �أر�ض الواقع!
ُ
يحدث الآن ،من تحطيم ل ��كل �أناقة ،والق�ضاء على
م ��ا
ّ
التح�ضر ،ال طريق َة لإنهائ ��ه �أو الوقوف
�آخ ��ر �أن�س ��اق
�ض� �دّه �سوى البدء من الأطفال ،ع�سى �أن يكبروا يوم ًا
ويُن�شئ ��وا ب�ل�اد ًا �أنيقة ،بالد م�ؤ�س�سات م ��ن �ش�أنها �أن
تفت � َ�ح باب � َ�ك �صباح ًا باتج ��اه �شارع ب�ش ��ريّ  ،و�سلوكٍ
ب�ش ��ريّ  ،دون �أن تكت�ش ��ف �أن ال�ساك ��ن بقرب ��ك عل ��ى
اليمي ��ن ما زال يعي�ش في القرون الو�سطى ،وال�ساكن
عل ��ى الي�س ��ار هو جزء م ��ن محم ّية ع�شائري ��ة قبلية ال
تقدّم �إ ّال العنف!

