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�شهدت التطورات املت�ش���ارعة، خالل اليومني الفائتني، تكليف 
الدكت���ور حممد توفيق عالوي بت�ش���كيل احلكوم���ة، بالتزامن 
م���ع تغ���ر دراماتيك���ي يف موق���ف ال�شي���د مقتدى ال�ش���در من 
االعت�شام���ات، واإق���دام القبع���ات ال���زرق على احت���الل املطعم 
الرتك���ي، وتعر�شهم للمعت�شمني بالع�شي واللكمات، والعودة 

اإىل ممار�شة االإمالء والت�شييق.
لكن االأ�شد وقعًا متثل يف دعوة ال�شدر لف�ض اإ�شرابات الطلبة 
وما يوح���ي بتفكيك ال�شاحات، والتعاون م���ع "القوى االأمنية 
الوطني���ة" يف اإنه���اء قط���ع الطرق���ات، و�ش���وى ذلك مم���ا يعلن 
نهاية ت�شارٍك �شعبي يف االنتفا�شة، لعب التيار ال�شدري دورًا 

موؤثرًا فيه.
ومن حق ال�شيد ال�شدر اأن يتخذ ما يراه من �شيا�شات ومواقف، 
تن�شجم مع م�شاحله وتعك�ض حتالفاته اجلديدة، التي وجدت 
تعبره���ا يف التواف���ق بني "�شائ���رون" و"الفت���ح" يف تكليف 
الدكت���ور ع���الوي بت�شكيل احلكوم���ة. وله اأي�ش���ًا تغير نهجه 
ومواقع���ه من االنتفا�شة واالإم���الءات اخلارجية، لكن من حق 
خمالفي���ه عليه، اح���رتام اإرادة املنتف�ش���ني املدعومة من اأو�شع 
اأو�شاط العراقيني املتعاطفني مع حركتهم، وخياراتهم ال�شلمية، 

التي كان هو جزءًا من اأ�شا�شها حتى االأم�ض القريب.
اإن االخت���الف يف الراأي واخليارات ينبغ���ي اأال ُتف�شد يف الود 
ق�شي���ة. ومع اأن ال�شعب هو الكتلة االأكرب، و�شاحات االعت�شام 
واملتظاهري���ن هم م���ن ي�شكلون عماد ال�شع���ب كما قال هو دون 
التبا����ض، ف���اإن اأح���دًا غره���م دون ا�شتثناء لي�ض ل���ه احلق يف 
م�شادرته���م هذا التمثي���ل الرمزي. حت���ى وان اختار اأي طرف 
يف االنتفا�شة اإعادة النظر يف خياراته، بالعودة اىل التحالف 
ال�شيعي الذي اأعيدت اللحمة اليه يف "ُقم" والتحول اإىل طرٍف 

يف تقرير وجهة احلكومة التي تت�شكل.
اإن ذل���ك يظ���ل خي���ارًا لي����ض م���ن �شاأن���ه تغي���ر راأي العراقيني 
وانتفا�شته���م، بالطبق���ة ال�شيا�شي���ة املتنفذة الت���ي ظل �شماحة 
ال�شي���د مقت���دى يحر����ض ط���وال �شن���وات عل���ى اإزاحته���ا م���ن 
امل�شه���د ال�شيا�شي باعتبارها حا�شنة للف�ش���اد والتبعية للغر، 
وامل�شوؤول���ة ع���ن الكبائر م���ن االرتكاب���ات اجلرائمي���ة، ب�شفك 
دم خم�ش���ة وع�شري���ن األفا م���ن امل�شابني واجلرح���ى واأزيد من 
األ���ف وخم�شمائة م���ن �شهيد و"ح�ش���اٍد وفٍر" م���ن االغتياالت 
واالختطاف واالعتق���االت والتعذيب، الذي ال يختلف عما كان 
ُيار����ض يف ظل النظ���ام البائد، دون ا�شتثن���اء امل�شتور "حتى 
االآن" م���ْن اغت�شاب وحمرماٍت تتناف���ى مع ال�شرائع ال�شماوية 

والقيم االن�شانية وحقوق االن�شان!.
اإن التكلي���ف الرئا�ش���ي للدكت���ور ع���الوي ج���اء بالتواف���ق بني 
الكتلت���ني اللت���ني جاءت���ا بال�شي���د عادل عب���د امله���دي اإىل راأ�ض 
احلكوم���ة. وه���و االآخ���ر خمتل���ف عليه م���ن الطبق���ة احلاكمة، 
ويتعار����ض م���ع املعاي���ر الت���ي اأعلنته���ا �شاح���ات االعت�ش���ام 
واحلري���ة، الت���ي ا�شتقبلت���ه مبوجة �شعبي���ة غا�شب���ة راف�شة، 
ويتناق����ض �شراح���ًة م���ع ما اأك���دت علي���ه املرجعي���ة العليا يف 
النج���ف. وكان على رئي�ض اجلمهوري���ة اأن يتنبه لكل هذا دون 

اخل�شوع ل�شغوطاٍت تتنافى مع الد�شتور!
ورغ���م كل ذلك، ف���اإن االلتزامات الت���ي اأعلنها املكل���ف بت�شكيل 
احلكوم���ة، مل حتم املعت�شمني يف �شاحة التحرير من االقتحام 
العدواين للقبعات ال���زرق واحتالل املطعم الرتكي عنوة. ومل 
ي�شدر عن���ه ما ي�شتنكر ذلك، ويت�شاءل ع���ن املرجعية الر�شمية 

لقوة ال حتمل اي �شفة تربطها بالدولة.
على الدولة العميقة التي �شارت عنوانًا الأركان ال�شلطة االمنية 
وم���ا �ُشمي بالطرف الثالث اأن حتدد بو�شوح "هوية" الع�شي 
والهراوات وم���ا اإذا كانت "اأدوات �شلمية" جائزة اال�شتخدام، 
اأم اأنه���ا خالف ذلك. ويف كل االأح���وال، هل من حق املنتف�شني 
واملتظاهري���ن الدفاع ع���ن اأنف�شهم بها درءًا له���راوات وع�شي 
اخلارجني ع���ن القانون اأيًا كانت األ���وان قبعاتهم، اأم انها ُتخّل 

ب�شلمية انتفا�شاتهم؟.
الرئي����ض املكلف قدم بال�شوت وال�ش���ورة برناجمًا ووعودًا ال 
تختل���ف عما قدمه �شلف���ه ال�شيد عبد امله���دي، ويبقى املهم هذه 
امل���رة ما �شي�شهده الواق���ع املُعا�ض م���ن "طراطي�ض" برناجمه. 
فدائمًا ما يجري التاأكيد على ان النتائج هي القرينة والربهان 

على �شدقية الوعود.
اإن م���ا ي�شهده اال�شالم ال�شيا�ش���ي، كحركة وكظاهرة، من حالة 
احت�ش���ار �شري���ري طويل، يف الع���راق ومراب�شه���ا يف العامل 
العرب���ي، يق���اوم املوت، لكن���ه يكافح حتى ال ي�شي���ع اإىل مثواه 
االأخ���ر، واأال "ي�شت�شلم" قبل حتوي���ل نتائج هزيته اإىل وباء 
كارث���ي، انتقام���ا م���ن ال�شع���وب الت���ي ا�شتفاقت م���ن اأوهامها 
وراهن���ت على نظام���ه كبدي���ٍل ل��"حك���ٍم ر�شيد"، ب���ان فا�شًحا، 

فا�شدًا، مو�شومًا بالدونية االخالقية وال�شيا�شية.
اإن العمام���ة الت���ي جتاه���د للتماي���ز ع���ن �شوجل���ان االإ�ش���الم 
ال�شيا�ش���ي، ق���د تعك����ض جانب���ًا من هذا امل���وات املت���درج، فيما 
الدول���ة املدنية الديقراطية ه���ي التي حتمي اإيانية العمامة، 

من �شوجلان �شلطة اال�شالم ال�شيا�شي الفا�شد.!

الإ�سالم ال�سيا�سي، نهاية 
الثنائية يف مواجهة التغيري!

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

العمامة وال�سوجلان:

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

واأعل���ن عالوي م�ش���اء ام�ض االول 
ال�شبت ع���ن توليه من�ش���ب رئي�ض 
ال���وزراء، بع���د مرور اأربع���ة اأ�شهر 
بال�شبط على اندالع االحتجاجات 
املناه�ش���ة للنظ���ام، و�شهرين على 
ال���وزراء ال�شابق  ا�شتقال���ة رئي�ض 
ع���ادل عب���د امله���دي حت���ت �شغ���ط 

ال�شارع.
وق���د طال���ب املتظاه���رون بت�شمية 
رئي����ض وزراء م�شتق���ل �شيا�شيًا مل 
يعمل يف احلكومة، ويعتربون اأن 

ذلك ال ينطبق على عالوي.
ونقلت الوكال���ة الفرن�شية اأحاديث 
ع���ن متظاهرين يف ع���دة �شاحات، 
للتعليق على التطور االأخر، حيث 
قال اأحد املتظاهري���ن اإن "الرئي�ض 
العراقي يتحم���ل كامل امل�شوؤولية، 
كون���ه يعل���م اأن �شاح���ات التظاه���ر 
وموقف املرجعي���ة الدينية راف�ض 
لتكلي���ف اأي �شخ�شي���ة �شغل���ت يف 
ال�شابق من�شبا حكوميا اأو برملانيا 

بت�شكيل احلكومة".
واأو�ش���ح اأن "ع���الوي، ج���اءت به 
الكتل ال�شيا�شية، ولي�شت �شاحات 
التظاهر، والدليل اأن حتالف الفتح 
الربمل���ان  رئي����ض  م���ع  و�شائ���رون 
ورئي�ض اجلمهورية هم من قرروا 

اختياره".
رف���ع  النج���ف،  مدين���ة  ويف 
متظاه���رون الفت���ة تق���ول "حمم���د 

عالوي مرفو�ض، باأمر ال�شعب!".
واأم�شى �شبان ي�شعون اأقنعة على 
وجوهه���م، اللي���ل وه���م ي�شعل���ون 
ال�ش���وارع  يف  �شي���ارات  اإط���ارات 
تعب���رًا ع���ن غ�شبه���م عل���ى تكليف 

عالوي لهذا املن�شب.

وما زالت ال�شوارع الرئي�شة داخل 
الط���رق  اإىل  باالإ�شاف���ة  النج���ف 
اخلارجي���ة مغلق���ة �شب���اح االأح���د 

باإطارات م�شتعلة.
ويف مدينة الكوت خرج املئات يف 
تظاه���رة حا�ش���دة حامل���ني الفتات 
كتب عليها "نرف�ض تكليف عالوي 
هتف���وا  احلكوم���ة" كم���ا  لرئا�ش���ة 
تن�شيب  يجرب" و"ال  ال  "املجرب 

حلكومة حما�ش�شة".

جنوب���ي  الديواني���ة  مدين���ة  ويف 
اإىل  متظاه���رون  توج���ه  الع���راق، 
املقار احلكومية للمطالبة باإغالقها 
وتوقفها عن العمل، فيما بداأ طالب 

ثانويات وجامعات اعت�شامات.
ويف احلل���ة قام متظاه���رون بغلق 
ط���رق رئي�ش���ة وج�ش���ور باإطارات 
ت���ويل  عل���ى  احتجاج���ا  م�شتعل���ة 
ع���الوي رئا�ش���ة ال���وزراء رافع���ني 
�ش���ورا من���ددة ب���ه وه���م يهتف���ون 

ال�شعب!". اختيار  لي�ض  "عالوي 
اأغل���ب  يف  العم���ل  توق���ف  فيم���ا 
املوؤ�ش�ش���ات احلكومية والتعليمية 

يف املدينة، وفقا مل�شادر �شحفية.
وكّلف رئي�ض اجلمهورية العراقي 
بره���م �شال���ح ام����ض االول ال�شبت 
ع���الوي ر�شمي���ًا ت�شكي���ل احلكومة 
العراقي���ة، بع���د اتف���اق ب���ني الكتل 
ال�شيا�شية يف الوقت بدل ال�شائع، 
و�ش���ط انق�ش���ام يف ال�ش���ارع حيال 

هذه الت�شمية.
ي�شع���ى اأ�شحاب القبع���ات الزرقاء 
اىل  االح���د  ام����ض  ي���وم  من���ذ 
ال�شيطرة على فلكة االأحرار �شاحة 
التظاه���رات الرئي�ش���ة يف كربالء، 
فيما يهدون لفتح الطرق املحيطة 

ب�شاحة التحرير ببغداد.
وق���ال م�ش���در اأمن���ي اإن "اأ�شحاب 
يحا�ش���رون  الزرق���اء   القبع���ات 
�شاح���ة االأح���رار "فلك���ة الرتبي���ة" 

يف كربالء لل�شيط���رة عليها وف�ض 
اعت�شامها".

واأ�شاف "ل���وال غ�شب املتظاهرين 
ال�شاح���ة  اإىل  باملئ���ات  تدفقه���م  و 
حل�شل���ت  �شده���م  وهتافاته���م 
حم���اوالت منهم القتحامه���ا، لكنهم 
ال�شاح���ة  ق���رب  يجل�ش���ون  االآن 

وحميطها".
منه���م  �شخ����ض   100" اأن  وب���ني 
متواج���د يف ال�شاح���ة، فيما يحمل 
ق�ش���م منهم ا�شلح���ة بي�شاء ونارية 

�شغرة".
م�ش���در  ق���ال  حي���ث  بغ���داد  واإىل 
مطل���ع اإن "القبع���ات الزرقاء متهد 
يف �شاح���ة التحري���ر لفت���ح الطرق 
يحيط���ون  وه���م  به���ا،  املحيط���ة 

بال�شوارع التي ت�شل اإليها".
واأ�شاف اأن "�شاحة التحرير ت�شهد 
هدوءًا ح���ذرًا وترقبًا كب���رًا خوفًا 
من حت���ركات اأ�شح���اب القبعات"، 
اأ�شاب���وا  "الي���وم  اأنه���م  مبين���ًا 
طالب���ني 2 م���ن املتظاهري���ن ال���ذي 
هتف���وا �شد تر�شي���ح حممد عالوي 
و�ش���د مقت���دى ال�ش���در، لكنه���م مل 
ي�شتيطع���وا ال�شيطرة على االأعداد 
ال�شخم���ة من الط���الب التي قدمت 

اإىل التحرير".
ال�ش���دري  التي���ار  زعي���م  وكان 
مقت���دى ال�ش���در قد وج���ه اأ�شحاب 
القبعات الزرق �شباح ام�ض  االأحد 
بالتع���اون مع القوات االأمنية لفتح 
الطرق املغلقة من قبل املتظاهرين، 
وت�شكي���ل جلان ملن���ع غلق املدار�ض 
بالقوة، و�شط ا�شتمرار التظاهرات 
الغا�شب���ة الراف�شة لتكليف عالوي 
وملوق���ف ال�ش���در م���ن دع���م مر�شح 
ح�ش���ب  املتظاه���رون،  اليرت�شي���ه 

نا�شطني.

القبعات الزرقاء ت�سعى لل�سيطرة على فلكة االأحرار يف كربالء ومتهد لل�سيطرة على التحرير 

متظاهرون يحّملون رئي�س اجلمهورية م�سوؤولية تكليف عالوي
تتوا�سل احتجاجات ال�س��ارع العراقي املنتف�ض �سد تكليف رئي�ض 
وزراء م��ن داخ��ل املنظومات ال�سيا�س��ية ال�س��ابقة، حي��ث مل يفلح 
تكلي��ف حممد توفيق عالوي برئا�س��ة ال��وزراء يف تهدئة احلراك 
الت��وايل  الث��اين عل��ى  ال�س��عبي، م��ع ت�س��عيد املتظاهري��ن للي��وم 
احتجاجاته��م �س��د تكليف��ه ت�س��كيل احلكوم��ة االنتقالي��ة خلف��ا 

حلكومة رئي�ض الوزراء امل�س��تقيل من من�س��به ع��ادل عبد املهدي. 
و�س��هدت م��دن جنوب��ي الع��راق ام���ض االأح��د احتجاجات �س��ارك 
فيها �س��باب غا�س��بون مناه�س��ون للحكوم��ة، رف�س��ًا لتكليف وزير 
االت�ساالت االأ�س��بق حممد توفيق عالوي، الذي يوؤكد اأنه م�ستقل، 

ت�سكيل احلكومة العراقية.
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ا�ستمرت االحتجاجات الراف�سة 
لتكليف حممد توفيق عالوي 

برئا�سة احلكومة اجلديدة، 
مب�ساركة طالبية وا�سعة، و�سط 
اعتداءات من قبل اأن�سار زعيم 

"التيار ال�سدري"، مقتدى ال�سدر، 
على متظاهرين يف بغداد ومدن 

جنوبية. وتوافدت اأفواج من 
طلبة املدار�ض واجلامعات اإىل 

�ساحة التحرير يف بغداد، معلنني 
رف�سهم التام لتكليف عالوي 
بت�سكيل احلكومة اجلديدة، 

موؤكدين اأن رئي�ض الوزراء 
اجلديد غري متوافق مع ال�سروط 
التي حددها املتظاهرون يف وقت 

�سابق.

ومزق متظاهرون �شور عالوي، بينما رفع 
اآخرون الفت���ات كبرة كت���ب عليها "عالوي 
مرفو�ض باأمر ال�شعب"، مربرين رف�شهم له 
كونه اأحد رموز ال�شلط���ة، اإذ �شبق اأن توىل 

من�شب وزير مرتني، ونائب لدورتني.
�شاح���ة  احتجاج���ات  يف  نا�شط���ون  وق���ال 

زال���وا  م���ا  ال�ش���در  اأن�ش���ار  "اإن  التحري���ر 
الرتك���ي،  املطع���م  بناي���ة  عل���ى  ي�شيط���رون 
ملن���ع متظاهري���ن  اله���راوات  وا�شتخدم���وا 
يهتف���ون �ش���د عالوي م���ن دخ���ول املطعم"، 
مو�شحني اأن قوات مكافحة ال�شغب اعتقلت 
ع���ددا م���ن املتظاهري���ن يف �شاح���ة الوثب���ة 
ببغ���داد، واأطلق���ت �شراحه���م بع���د �شاعات، 
واأ�ش���اروا اإىل تعر�شهم اإىل اإهانات و�شرب 
م���ربح. واألقى طلبة جامعة بغ���داد بيانا يف 
�شاحة التحرير، اأكدوا فيه اأنهم �شيوا�شلون 
ح�شورهم م���ن اأجل "زلزلة قالع الفا�شدين، 

وتقدمي الدعم للث���وار املتعط�شني للحرية"، 
مر�ش���ح  تكلي���ف  نهائ���ي  ب�ش���كل  راف�ش���ني 
االأح���زاب حمم���د توفي���ق ع���الوي لرئا�ش���ة 

الوزراء.
واأ�شار املتظاه���رون اإىل اأنهم لن يقبلوا باأن 
تكون دماوؤهم ثمنا ل�"ا�شتبدال دمية بدمية"، 
مو�شح���ني اأن تظاهراتهم ل���ن تنتهي "حتى 
يعود الوطن". كما �شهدت �شاحات احتجاج 
بغداد م�شرات ملتظاهري���ن رددوا �شعارات 
اأك���دوا م���ن خالله���ا اأن �شاح���ة احلبوبي يف 
النا�شري���ة هي املخول���ة باإ�ش���دار البيانات 

با�ش���م املتظاهري���ن بع���د ا�شتي���الء اأن�ش���ار 
ال�شدر على املطعم الرتكي "جبل اأحد".

وجاب���ت مدينة النا�شري���ة م�شرات وا�شعة 
راف�ش���ة لتكليف ع���الوي برئا�ش���ة الوزراء، 
رافق ذلك قطع عدد من اجل�شور وال�شوارع 
الرئي�ش���ة، بينما ا�شتنج���د متظاهرو �شاحة 
ب���االأمم  جم���ددا  النا�شري���ة  يف  احلبوب���ي 
املتح���دة لتخلي�شه���م م���ن القم���ع املتوا�شل 
ال���ذي يتعر�ش���ون ل���ه م���ن قب���ل ال�شلط���ات 

العراقية واالأحزاب وامللي�شيات.
واألقى طلبة ذي قار بيانا يف �شاحة احلبوبي 

اأكدوا فيه رف�شهم القاطع ملحاوالت اإرغامهم 
االأح���زاب  بع����ض  قب���ل  م���ن  ال���دوام  عل���ى 
وامللي�شي���ات وامل�شوؤولني املحليني بعد قرار 
رئا�شة جامعة ذي قار ا�شتئناف الدوام. ويف 
النج���ف، انت�شر املئات م���ن عنا�شر "�شرايا 
ال�ش���الم" بع���د �شاعات على تغري���دة لل�شدر 
دعا فيها اإىل ت�شكيل جلان الإعادة الدوام يف 
بغ���داد ومدن اجلنوب، وا�شف���ا املتظاهرين 
ب�"االإرهابي���ني".  الط���رق  الذي���ن يقطع���ون 
وقال���ت م�شادر حملي���ة اإن عنا�شر ب�"�شرايا 
ال�شالم" حاولوا تفريق االعت�شام الطالبي 
اأم���ام مدخ���ل جامع���ة الكوف���ة، م���ا اأدى اإىل 
اأن  ا�شتباكه���م م���ع املتظاهري���ن، مو�شح���ة 
جمموع���ة اأخرى م���ن امللي�شيا اعت���دت على 
متظاهرين يتجمعون قرب ج�شر ال�شدر يف 
النجف وفتح���ت اجل�شر بالق���وة. واأ�شارت 
اإىل اأن متظاهرين طافوا مب�شرات �شوارع 
توفي���ق  حمم���د  تر�شي���ح  لرف����ض  النج���ف 
عالوي، مو�شحني اأنهم �شيتخذون خطوات 
ت�شعيدي���ة جدي���دة اإذا مل يت���م اإلغ���اء ه���ذا 
الرت�شي���ح. ويف باب���ل، ان�ش���م اآالف الطلبة 
اإىل تظاه���رات وا�شع���ة رددت هتاف���ات �شد 
عالوي واالأح���زاب التي جاءت به، موؤكدين 

اأن "ال�شارع لن ي�شكت بعد اليوم".
رف�شه���م  ع���ن  كرب���الء  متظاه���رو  وع���رب 
لالعت���داءات الت���ي يار�شه���ا اأن�شارالتي���ار 
ال�ش���دري �ش���د املتظاهري���ن، م�شري���ن من 
رف�شه���م  وهتاف���ات  كب���رة  الفت���ات  خ���الل 
القاط���ع لرت�شح عالوي اأو اأي رئي�ض وزراء 

تاأتي به اأحزاب ال�شلطة.

�ساحات الحتجاج متم�سكة ب�سروطها.. وقيادة التظاهرات قد تتجه اإىل "احلبوبي"



العدد)91( ال�شنة االوىل - االثنني )3( �شباط  2020
http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com

عد�سة: حممود روؤوف

 عالء ح�سن 

ال  ال�شيا�شي���ني  الزعم���اء  م���ن  االأول  ال�ش���ف  ق���ادة 
اجتمع���ت  لطامل���ا  تعري���ف، وج���وه  اىل  يحتاج���ون 
وق���ررت وعقدت موؤمت���رات، ووّقعت عل���ى  اتفاقات 
�ش���رف �شرعان ما تخلت عنها قب���ل اأن يجف حرُبها.
اجتماع���ات الق���ادة ال�شيا�شي���ني تنتهي بعق���د موؤمتر 
�شحف���ي، يق���ف وراء املن�ش���ة ،امل�شارك���ون مكتويف 
االأي���دي ، الوج���وه جام���دة ال تع���رب مالحُمه���ا ع���ن 

التو�شل اىل نتائج اإيجابية يف اأغلب االأحيان .
اجتم���اع اختيار رئي�ض ال���وزراء املكلف عقد بوجود 
كمبو�ش���ة و�شعت يف مقدمة امل�شرح جل�ض فيها ملقن 
يراقب اخل���روج على الن�ض ، انتهت مهمته  باختيار 
حممد توفيق عالوي ، الرجل مثل دورًا ثانويًا �شابقًا 
،ثم حالف���ه احلظ ليوؤدي دور البطول���ة يف م�شرحية 
هزيلة من املتوق���ع اأن تكون نتائجها خميبة لالآمال ، 
ذات امللقن �شخر ف�شائيات االأحزاب للحديث عن اآفاق 
املرحل���ة املقبلة م�شتعينًا بجوق���ة  حمللني �شيا�شيني 
"�شعيهم م�شكور" بتلميع �شورة املجرب مع ت�شليط 

ال�شوء على فقرات برنامج حكومته اجلديدة .
امللق���ن متك���ن م���ن حتقي���ق التواف���ق عل���ى رئي����ض 
جمل����ض ال���وزراء م���ع تو�شية ب���اأن تك���ون حكومته 
قوي���ة بتو�شيع فوهتها وجعله���ا 120 ملم ،ملواجهة 
التحديات والتهديدات املحتمل���ة .امللقن ا�شتطاع اأن 
ي�شبط  اإيقاع التناغم االأمركي االإيراين يف ال�شاحة 
العراقي���ة من دون اإحل���اق خ�شائر بني الطرفني، فيما 
ترك  للم�شاركني يف االجتماع حرية تقا�شم الوزارات 
والدرج���ات اخلا�شة . انته���ى االجتماع من دون عقد 
موؤمت���ر �شحفي لقادة ال�ش���ف االأول ، بعد التاأكد من  
والدة احلكوم���ة اجلدي���دة مبباركة راع���ي الد�شتور 
، وتعهد م���ن رئي�ض الربملان حمم���د احللبو�شي على 
�شمان الت�شويت ، مادامت معظم االأطراف مت�شاركة 

يف تقا�شم الغنائم.
حكوم���ة 120 ملم ، م���ن نتاج  ق���وى �شيا�شية لطاملا  
لوح���ت بخروج الق���وات االأجنبي���ة ، ولع���ل املفارقة 
الالفت���ة للنظر،جت�ش���دت باإع���الن الدع���م االأمرك���ي 
للرئي����ض املكل���ف ، وال غراب���ة يف االأمر م���ادام امللقن 
يف الكمبو�ش���ة  حري����ض عل���ى الن�ض اأك���ر من دعاة 

احلفاظ على عذرية ال�شيادة.  
انتفا�ش���ة ت�شري���ن بع���د اأن ك�شف���ت ع���ورة العملي���ة 
 120 حكوم���ة  بت�شكي���ل  تتوق���ف  ل���ن  ال�شيا�شي���ة، 
مل���م  ، ولي����ض اأمام االأح���زاب املهيمنة عل���ى ال�شلطة 
م���ن خيار �ش���وى االع���رتاف بالف�ش���ل ، واال�شت�شالم 
الإرادة ال�ش���ارع املنتف����ض . املرابط���ون يف �شاح���ات 
التظاهر  ك�شفوا  خل���ل العقل ال�شيا�شي املهيمن على 
امل�شهد وتعرفوا عل���ى وجه امللقن حلظة خروجه من 
الكمبو�ش���ة واإ�شدال ال�شتار عل���ى الف�شل االأخر من 
م�شرحي���ة هزيل���ة عر�ش���ت يف قاعة مغلق���ة من دون 
ح�ش���ور اجلم��������هور ، حملت عن���وان حكومة 120 

ملم

حكومة 120 ملم 
بالمكشوف 

 علي الكرملي 

ه����ذه ال�شاّب����ة لي�َش����ت كاأّي فتاٍة م����ن فَتيات هذه 
الث����وَرة، هذه ال�شبيَّة �شبَق����ت كل بنات ربيِعها، 
ونزَل����ت اإىل التحري����ر يف اأوج القم����ع والعنف 
الذي مور�ض وقتها بحق املُحتّجني، هذه الِبنت 

احَتّجت يف ُدفعة االأول من اأكتوبر.
نزل����ت اإىل التحرير يف نهار الثاين من ت�شرين، 
وبقَي����ت ُهناك غ����ر خا�شية م����ن ر�شا�ض االأمن 
ال����ذي كاد اأن يجه�ض على حياته����ا غر ما مّرة، 
وال حت����ى اآبه����ة بالقناب����ل املُ�شيلة الت����ي ت�شقط 
بالق����رب منه����ا عل����ى بع����د �شنتيم����رتات ال اأكر، 
بقيت هناك حتى التا�شعة من م�شاء ذلك اليوم.  
جت���اوزت ذلك اليوم بكثر م���ن احلظ، فالكثر 

هداء  مّمن معها هناك �شقطوا اإما جرحى اأو �شِ
بر�شا�ض اأبن���اء جلدتهم من االأم���ن، وهّددها 
يف �شبيحة الي���وم التايل مدير عملها باإخبار 
اأهله���ا اأنها ت���رتك ال�شغل لتذه���ب لالحتجاج، 

فما كان منها اإاّل اأن ترتك عملها. 
والتحَق���ت  عي�شه���ا،  لقم���ة  ترك���ت  نَع���م، 
باالحتجاج���ات، وعا�شت م���ا عا�شت من ماآ�ٍض 
االأرب���ع  االأي���ام  تلك���م  يف  رهيب���ة  وق�ش����ض 
االأوائل م���ن التظاهرات، حت���ى توّقَفت برهة 
لتعود بدفعتها ال�شاملة لكل الفئات املجتمعية 

يف ال� )2٥ من ت�شرين(. 
�شارَكت منذ النه���ار االأول من الدفعة الثانية، 
حتم���ل معه���ا االإ�شعاف���ات االأولي���ة املهمة يف 
حقيبتها وتذهب لتحتج ولتعالج يف اآن، رغم 
اأنه���ا لي�شت م���ن اخت�شا�ض الطباب���ة، تقول: 

"كن���ُت قد تعّلمُت ذلك من���ذ �شُغري، لكّنني مل 
اأدر�ض الطب، واخرتُت جمااًل اآخر". 

وبقَيت هكذا كل يوم، وبع���د اأن �شّحت بعملها 
ال�شباح���ي، �ش���اَرت ُتخاطر ب�شغله���ا امل�شائي، 
لك���رة اإجازاتها من���ه؛ الأجل بقائه���ا يف ميدان 
التحري���ر، لالحتجاج ولالإ�شع���اف، ومل يعرف 
اأهلها يف كل ذلك، حتى انت�شَرت لها �شورة يف 

مواقع التوا�شل دون علمها، ف�شاهدها اأهلها.
منعوها لعدة اأيام، لكّنها ا�شتطاعت اأن تقنعهم 
باأنه���ا تذهب اإىل جامعتها للدرا�شة، ومن ُهناك 
تركب با�شات الكرادة داخل وتذهب لت�شتن�شق 
هواء احلرّية، غر ُمبالية بدرا�شتها اجلامعية، 
وهي التي متر باأ�شعب حالة درا�شية، وبو�شٍع 

حرٍج للغاية. 
ُول���َدت يف اأي���ام ني�ش���ان االأوىل، لذل���ك جتدها 
بارع���ة يف الك���ذب، عطفًا على »كذب���ة ني�شان«، 
لكّن���ه كذٌب �ش���ادٌق الأجل الوط���ن، تعمل منذ اأن 

حّط���ت اأقدامه���ا يف الدرا�ش���ة اجلامعّي���ة، منذ 
ذاك ق���ّررت العم���ل لتعني نف�شه���ا بنف�شها، دون 
االعتم���اد عل���ى عائلته���ا، لتح����ّض بقيمته���ا كما 
تقول، رغم االإره���اق ال�شديد من العمل الليلي، 

والدرا�شة ال�شباحّية. 
ديان���ا علي، التي مل تع���رب بعد ربيعها ال� )22(، 
ُقِبَلت يف كلّية اإعالم بغداد منذ �شنوات خم�ض، 
وا�شتغَلت منذ �شّفها االأول كُمرا�شلة يف وكالة 
موازي���ن م���ّرة، ويف حمّطة الديار م���ّرة، لكّنها 
والأّنه���ا العني���دة، امل�شتقّل���ة، املنتمي���ة لعراقها 
فق���ط، رف�ش���ت اأن تتجّن���د يف خن���ادق االإعالم 

احلزبي الذي يفر�ض عليها ما ُيريد. 
نتيج���ة ذاك، ترَك���ت حم���ال االإع���الم، واجتَهت 
نح���و جم���ال الت�شويق والرتوي���ج يف املوالت 
التجاري���ة، فلم ترتك جم���ااًل ت�شويقيًا مل ت�شع 
رج���اًل فيه، "احلي���اة تتطّلب كل ذل���ك، يجب اأن 
جُتهد نف�شك لتح�ّض بثمرة جمهودك، وبقيمتك 

كفرد يف هذا املجتمع"، تقول ديانا.
ا�شتم���ّرت يف احتجاجها كل ي���وم منذ ال�شباح 
وحت���ى الليل، حتى �شَرت )جمزرة االأحرار(، 
حينه���ا قاَلت ما ع���اَد االإ�شعاف الف���ردي مُمِكنًا، 
ع���رب  َجّوال���ة  طبّي���ة  مف���رزة  اإىل  فان�شّم���ت 
�شديقته���ا، واتخذت م���ن ال�شف االأمامي حتت 

ج�شر االأحرار مكانًا لها. 
�ش���اَرت كل �شب���اٍح جت���يء خليم���ة طلب���ة كلية 
االإع���الم، ت�شاألهم عّما يحتاجون���ه، وت�شاعدهم 
يف الطب���خ للمتظاهري���ن، وبع���د ذل���ك ترك���ب 
»التكتك« ليقّله���ا اإىل املفرزة الإ�شعاف اجلرحى 
عن���د ج�ش���ر االأَحرار، وهك���ذا حت���ى امل�شاء كل 

يوم. 
تعّر�شت ومن معها اإىل هجوم عنيف من قوات 
ال�شغب بالر�شا����ض احلي، لرتك�ض ومن معها 
نح���و االأزقة واالأفرع املحاذي���ة للج�شر، وبقوا 
حما�شري���ن قرابة ال�شاع���ة، »يومها قلُت حاَنت 
نهايتي، و�شلوا بالقرب منا، لكّن يف اللحظات 
االأخ���رة جاءن���ا الدعم بو�شول ع���دد هائل من 
املحتج���ني للدف���اع عنا، مّم���ا اأع���اَد ال�شغب اإىل 

متركزهم«. 
وم���ع ذل���ك، مل ترتك اجل�ش���ر وعادت ل���ه فورًا، 
ولو اأن )علّيًا ابَن اجلهم( يعي�ض يف وقتنا هذا، 
لقاَل فيها "عيوُن املَها بني الُر�شاَفة واجل�شِر.. 
جلنَب )الن�ش���َر( ال )الَهوى( من حيث اأدري وال 
اأدري"، نع���م لغّر مف���رَدة )الهوى ب���� الن�شر(، 
الأجل َعيَني و�شجاعة تلك املَرابطة عند اجل�شر 
القاب���ع يف قلب الر�شاف���ة القدية حيث �شارع 

النهر.
و�ش���ار  االأو�ش���اع،  وه���داأت  االأّي���ام،  راَح���ت 
بع����ض الطلب���ة ين���ادون بالرج���وع اإىل مقاعد 
الدرا�ش���ة اجلامعّي���ة، فحارَب���ت ونا�شَلت بكل 
م���ا ا�شتطاَعت للناأي بهم عن ذل���ك القرار، "تلَك 
ه���ي معرك���ة اأقوى من كل م���ا حتّملناه من قمع 
وترهي���ب؛ الأن العودة للدرا�شة �شُتجه�ض على 
الث���ورة، لذل���ك حارب���ت لثنيهم ع���ن قرارهم"، 

ح ديانا. تو�شّ
قبل كل ذلك، وحتى الي���وم تتعّر�ض للكثر من 
التهدي���دات بالت�شفية نتيجة نقده���ا لالأحزاب 
وامليلي�شي���ات، ولي����ض اآخرها ل���� )ال�شدر( بعد 

ان�شحاب���ه م���ن ال�شاح���ات، حت���ى اأن م���ّرة م���ن 
امل���رات، وبعد ليلة واحدة م���ن قتل امليلي�شيات 
للطالب���ة )زهراء علي(، الحقته���ا �شيارة ُمظّللة 
حت���ى دخوله���ا لبيته���ا، "مل يرتك���وا مالحقتي 

حتى عرفوا اأين اأ�شكن بال�شبط فعادوا". 
لك���ن كل ذل���ك الرتهي���ب مل ينفع معه���ا، وما اأن 
�شَرت اأحداث )حمم���د القا�شم( االأخرة حتى 
هرَع���ت اإىل ُهن���اك لت�شعف اجلرح���ى، والقمع 
والر�شا����ض والقناب���ل الدخانّي���ة اآخ���ر هّمه���ا 
وتفكره���ا، "حت���ى االآن، ال اأدري كي���ف تق���وم 
يداي باإ�شعافهم وهن يرجفن، حينما ي�شقطون 

بالقرب مني".
ديان���ا، كان من املفرت�ض به���ا اأن تتخّرج �شيف 
العام املن�ش���رم، لكن الكلّي���ة ف�شلتها بالغياب، 
غ���ر مكرتث���ة لو�شعها، وغ���ر مق���ّدرة لعملها 
الليلي، اإ�شافة لدرا�شته���ا، غر مبالية لل�شغط 
واالإره���اق الذي يجربها اأحيان���ًا على الغياب، 

من قّلة النوم، و�شّدة التعب. 
ف�شَلته���ا الكلّي���ة، ه���ي وبع����ض الطلب���ة، وه���م 
عل���ى عتب���ة ب���اب التخ���ّرج، فيما ترك���ت الكثر 
مّم���ن لديهم الغياب���ات، وكاأن تطبيق القرارات 
احلكومية جاءت لُتطّبق على فئة دون فئة، يتم 
ف�شل هكذا طلبة، فيم���ا ُيَغ�ض الب�شر عن طلبة 
موظفني يف وزارة الداخلّية، ويغيبون متى ما 

ي�شاوؤون. 
ل���ون، فالق���رارات ُتطّب���ق عل���ى  اأولئ���ك مل ُيف�شَ
الفقر فقط يف هذه البالد؛ ليكون هو ال�شحّية 
يف كل وق���ت، فقط الإر�شاء ال�شلطات احلاكمة، 
لكن���ه زمن الع���راق، كما قالها اأح���د الزعماء يف 
حملت���ه االنتخابي���ة، اإن���ه زم���ن الع���راق ال���ذي 
تق���وده هكذا ب�شرّية تهّم����ض املعتدل، امل�شتقل، 
وترفع من �شاأن احلزبي اإىل االأعايل، حتى يف 

ال�شلك اجلامعي.
لكن ديانا ه���ذه، التي ترف�ض الدوام اإكرامًا ملن 
ارتق���ى اإىل ال�شم���اء من اأج���ل اأن تعي�ض بوطن 
ح���ر و�شعيد، جت���ازف اليوم مب�ش���ر �شهادتها 
بقراره���ا ذاك، الأنها ما مل ت���داوم وتر�شب هذه 
ال�شنة اأي�شًا معنى ذلك اأنه �شيتم ترقني قيدها.

 وبالت���ايل تنتظ���ر �شن���وات اأرب���ع فق���ط لتنال 
�شه���ادة جامعية كان���ت تبعد عنه���ا �شهرًا واحد 
لتناله���ا ال غ���ر، وم���ع ذل���ك، تق���ول: "ال�شهادة 
ال تهّمن���ي، ال�شه���اَدة اجلامعّي���ة وترق���ني القيد 
الأربع �شنوات، ِفداٌء للوطن ولل�شهداء، ال �شيء 
اأ�شم���ى من الوَطن". لي���َت الباحثني عن املغامن 
يتعّلمون ولو قلياًل منِك يا ديانا، ولكن ال حياء 

ملن ُتنادي.

»الُم�سِعَفة بين الر�ساَفِة والج�سِر«..
ّحي ِلتجُلب الَن�سر »من حيث ندري ول ندري« اأَن ُت�سَ

�شه����دت مدين����ة الديوانية، اأم�����ض االحد،  متابعة االحتجاج 
احتجاجات كب����رة، نظمه����ا متظاهرون 

وط����الب وطالبات، رف�ش����ًا لتمرير حممد 
عالوي رئي�شًا للحكومة املقبلة.

وق����ال متظاه����ر ، اإن “اي مر�شح من قبل 
االأحزاب ال�شيا�شي����ة واإيران مرفو�ض”، 
موؤك����دًا اأن “ه����ذه الرت�شيح����ات لن متر، 

حتى لو على جثثنا”.
وو�شل����ت جم����وع املحتج����ني اىل �شاحة 
ال�شاعة و�شط مدين����ة الديوانية، معلنني 
تكلي����ف  ورف�����ض  االإ�ش����راب  ا�شتم����رار 
عالوي، اإ�شافة اىل مطالبة االأمم املتحدة 

بالتدخل.
فيما خرج����ت جموع طالبية يف حمافظة 
باب����ل، االأح����د، احتجاج����ًا عل����ى تكلي����ف 
حممد عالوي برئا�ش����ة احلكومة املقبلة، 

خلفًا للم�شتقيل عادل عبداملهدي.
وق����ال مرا�ش����ل  االحتج����اج  اإن الط����الب 
العراقي����ة،  االأع����الم  رفع����وا  املحتج����ني 
من����ّددة  وهتاف����ات  �شع����ارات  ورددوا 
باختي����ار حمم����د توفي����ق ع����الوي لتويل 

رئا�شة جمل�ض الوزراء.
واألهب اإعالن تكليف حممد توفيق عالوي 
بت�شكيل احلكومة اجلديدة غ�شب العديد 
من املعت�شمني واملتظاهرين الذين نزلوا 
رف�شه����م  ع����ن  معرّبي����ن  ال�شاح����ات  اإىل 
ورف�����ض  جه����ة،  م����ن  ع����الوي  لرت�شي����ح 
اعتب����اره ممثاًل لل�شعب م����ن جهة اأخرى، 
التي����ار ال�ش����دري  بع����د تغري����دة لزعي����م 
مقت����دى ال�شدر قال فيها اإن “عالوي كان 

خيار ال�شعب”.
ونق����ل متظاهرون جانبًا م����ن “االأو�شاع 
بع����د  التحري����ر  �شاح����ة  يف  املتوت����رة” 
االإعالن عن تكليف حممد عالوي بت�شكيل 
احلكومة املقبل����ة، فيما ك�شف ن�شطاء عن 
عا�شمة  “نقل  جدي����ة” ملقرتح  “مناق�شة 
اإىل �شاح����ة احلبوب����ي” يف  االحتج����اج 
بع����د  ق����ار،  ذي  مبحافظ����ة  النا�شري����ة 
حديث ع����ن “�شغوط����ات” يتعر�����ض لها 
املتظاه����رون منذ اإع����الن تر�شيح عالوي 

وحتى حلظة تكليفه.
م�شرتط����ًا  املعت�شم����ني    اأح����د  وحت����دث 
عدم ك�شف اإ�شمه بالق����ول “االأو�شاع يف 
التحري����ر مربكة جدًا.. وهن����اك جماميع 
متن����ع الهتاف �شد حمم����د توفيق عالوي 
م�ش����رة  م����ن  اأك����ر  بتفري����ق  وقام����وا 

�شغرة”.
وب����نّي “اأفلت����ت م�ش����رة واح����دة كب����رة 
م����ن التفري����ق، اأم����ا امل�ش����رات ال�شغرة 
الت����ي هتفت �شد عالوي فق����د مت تفريقها 

بالكامل”.
اأح����د  مقاطع����ة  بحادث����ة  يت�ش����ل  وفيم����ا 
النا�شط����ني ومنع����ه من احلدي����ث ملرا�شل 
املطع����م  اقتح����ام  ع����ن  الفلوج����ة  قن����اة 
الرتك����ي، اأكد النا�ش����ط اأن ع����ددًا اآخر من 
ال�شحفيني واجه����وا امل�شر ذاته، اإال اأن 

حادثة مرا�شل الفلوجة متت على الهواء 
مبا�شرة”.

وخت����م “�شدر بي����ان رف�ض م����ن ال�شاحة 
مر�شح����ًا  اعتب����اره  او  ع����الوي  لتكلي����ف 
للمتظاهري����ن، و�شيك����ون هن����اك تن�شيق 
لرف�����ض ه����ذا التكلي����ف ع����رب امل�ش����رات 
الطالبية، لكن رغم ذلك، هناك توجه نظرًا 
حلال����ة الرتهيب املمار�ش����ة باإخراج بيان 
من التحرير ينق����ل ممثلية االحتجاجات 

اإىل �شاحة احلبوبي يف النا�شرية”.
التي����ار  م����ن  امل�شتقي����ل  القي����ادي  ودع����ا 
ال�شدري اأ�شعد النا�ش����ري، ال�شبت، اإىل 
عزل “امللي�شيات التي تهيمن على الدولة 
العراقي����ة، وحُت����ّرك خيوطه����ا م����ن قب����ل 
اإي����ران”، ونق����ل العا�شم����ة العراقية ولو 

موؤقتًا اإىل حمافظة اأخرى.
تابعته����ا  تدوين����ة  يف  النا�ش����ري  وق����ال 
االحتجاج اإنه “بات وا�شحًا مبا ال يقبل 
ال�شك اأن امللي�شيات التي حترك خيوطها 
اإي����ران، ه����ي الت����ي تهيم����ن عل����ى الدولة 
العراقية، مدعني ال�شرعية الد�شتورية”.

واأ�ش����اف النا�ش����ري “وعلي����ه فالب����د من 
العمل على عزلهم، ونقل العا�شمة باإرادة 
موؤقت����ًا،  اأخ����رى  حمافظ����ة  اإىل  ال�شع����ب 
وحمل املجتمع ال����دويل على التعامل مع 

هذا اخليار”.

وكان زعي���م التي���ار ال�ش���دري مقت���دى 
ال�ش���در قد اعت���رب، اأن ال�شعب هو الذي 
اخت���ار حمم���د توفي���ق ع���الوي رئي�شا 
ال�شيا�شي���ة،  الكت���ل  ولي����ض  لل���وزراء 
اال�شتم���رار  �ش���رورة  اإىل  م�ش���رًا 
الكابين���ة  الإكم���ال  ال�شلم���ي  بالتظاه���ر 

الوزارية “امل�شتقلة”.
تابعته���ا  تدوين���ة  يف  ال�ش���در  وق���ال 
 ”  ، ال�شب���ت  االأول  اأم����ض  االحتج���اج 
اليوم �شي�شجل يف تاري���خ العراق باأن 
ال�شع���ب هو من اخت���ار رئي�شا لوزرائه 
ولي����ض الكت���ل.. وه���ذه خط���وة جيدة 

�شتعزز بامل�شتقبل”.
واأ�ش���اف ال�ش���در “اليوم نح���ن الثوار 
بالتظاه���ر  باال�شتم���رار  ملزم���ون 
الكابين���ة  اكم���ال  اأج���ل  م���ن  ال�شلم���ي، 
الوزارية امل�شتقل���ة النابعة من ال�شعب 

واىل ال�شعب”.
م���ن  ناأم���ل  “الي���وم  بالق���ول  وتاب���ع 
ي�شت�شل���م  ال  اأن  ع���الوي  حمم���د  االأخ 
والداخلي���ة،  اخلارجي���ة  لل�شغوط���ات 
واأن يعل���ن ع���ن برناجم���ه، وي�شرع يف 
البدء باالنتخابات املبكرة، واأن ي�شعى 
اإىل �شي���ادة الع���راق وا�شتقالل���ه، مب���ا 
يحف���ظ للبل���د مكانت���ه وق���راره وهيبة 

قواته االأمنية”.

طالب بابل يرفعون زخم “الرف�س” ال�سعبي لعالوي: التظاهرات م�ستمرة
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 فار�ض حرام

مع���دن الثائ���ر الق���وّي يظه���ر هذه 
اللحظة..

يك���ون م�شرتخيًا مع كّل اال�شتفزاز 
الذي يحيطه.

�شلمّي���ًا مع كّل حم���اوالت جّره اإىل 
العنف.

عارف���ًا اأي���ن يق���ف م���ع كّل اجلهات 
املفتوحة اأمامه.

فاهمًا ماذا يريد م���ع كّل اخليارات 
املرغوبة واملفرو�شة.

وقب���ل ه���ذا وذاك ال تتزع���زع ثقته 
بنف�ش���ه وال بالث���ورة. فقد تغّر كّل 

�شيء بعد االأّول من ت�شرين..
تغّر كّل �شيء..

****

تغري���دة ال�شي���د مقت���دى ال�شدر.. 
مظاه���ر  بف����ض  وا�ش���ح  تهدي���د 
االحتج���اج بالق���وة.. وبا�شتخدام 
ق���وى خارج الدول���ة.. وهي تهديد 
اأي�ش���ًا باحت���كار التظاه���رات بي���د 
التي���ار ال�ش���دري فق���ط.. ولكنه���ا 
اأي�ش���ًا موؤ�ش���ر على اأّن ه���ذا املنهج 
القاع���دة  بتحجي���م  �شيت�شب���ب 
ال�شعبية لل�شدر لدرجة مل يتوقعها 
اأي �شدري قبل االأول من ت�شرين.. 
ف���ال يك���ن الأّي اإن�ش���ان مهما كانت 
قاعدته ال�شعبّية وا�شعة اأن يواجه 
ح����ّض التغي���ر املنت�ش���ر حاليًا بني 
املرحل���ة  ه���ذه  ويواج���ه  النا����ض 
يخ�ش���ر  وال  والث���ورة  والتاري���خ 
خ�ش���ارات كبرة وغ���ر متوقعة.. 
خلي���ارات  واأب���دًا  دائم���ًا  فالن�ش���ر 

ال�شعوب بالتغير واحلرّية..
وغ���ر  كب���رة  خ�ش���ارات  اأك���رر: 

متوقعة.
اللهم ا�شهد اأنني بلغت.

***

مت  الت���ي  الطريق���ة  تك���ون  رمب���ا 
ع���الوي  توفي���ق  حمم���د  تق���دمي 
با�شتف���زاز  كث���رًا  اأ�شهم���ت  به���ا 
ال�شب���اب يف ال�شاح���ات و�شاعفت 
من�ش���وب رف�شهم اأ�شعاف���ًا عما لو 
كان االأم���ر ق���د مت بطريق���ة اأخ���رى 
حت���رتم ت�شحياته���م وتاأخذهم يف 

احل�شبان..
فمنذ اأم�ض جرى ت���داول �شيناريو 
يقول اإّن بع�ض ال�شباب ال�شدرّيني 
�شيحتّلون �شاح���ة التحرير متهيدًا 
لفر�ض خي���ار عاّلوي على من�شات 
ال�شاح���ة، وبالفع���ل �شاهدنا اليوم 
هذا احل���دث ومت ت�شويغه بوجود 
�شلبيات ال يكن ال�شكوت عليها يف 
املطع���م الرتكي، بينم���ا وجد كثر 
م���ن املتابع���ني اأّن رب���ط ال�شيط���رة 
على املطعم باإعالن تر�شيح عالوي 
ث���م تب���ع  ه���و ال�شب���ب احلقيق���ّي، 
ذل���ك ن�ش���ر ال�شي���د مقت���دى ال�شدر 
التغريدة التي قالت لنا باخت�شار: 

انتهى االأمر وال خيار لكم!
رمبا يك���ون حممد عاّلوي يف ذاته 
مقب���واًل ل���دى فئ���ة غ���ر قليل���ة من 
ال�شاحات، وكانت �شوره مرفوعة 
ب���ني خي���ارات املتظاهرين  بالفعل 
قب���ل �شهرين، لك���ّن الطريق���ة التي 
ال�ش���دري  التي���ار  به���ا  تعام���ل 
وقيادات���ه م���ع املو�ش���وع اأّجج���ت 
املوق���ف.. وفاتهم لالأ�ش���ف اأّن اأكر 
�ش���يء علمتن���ا اإي���اه ه���ذه الث���ورة 
اأن نخاط���ب �شبابه���ا باح���رتام وال 
نفر����ض عليهم املواق���ف واالآراء.. 
فقد اأخربتنا مق���ربة وادي ال�شالم 
الكث���ر ع���ن عناده���م واإ�شراره���م 
على التغير و�شواًل اإىل الت�شحية 

بالنف�ض

انطـباعـات
 متظـــاهــر

عد�سة: حممود روؤوف

�شه���دت مدين���ة النج���ف، اأم����ض االح���د،  متابعة االحتجاج 
احتجاج���ات �شعبي���ة، للتندي���د بتكليف 
حمم���د ع���الوي رئي�ش���ًا لل���وزراء، خلفًا 

للم�شتقيل عادل عبداملهدي.
املتظاهري���ن  اإن   ، عي���ان  �شه���ود  وق���ال 
قطعوا عدة �شوارع وتقاطعات، للتعبر 

عن رف�شهم مترير حممد توفيق عالوي 
رئي�شًا للحكومة املقبلة.

واأ�شاف اأن املتظاهرين هددوا بت�شعيد 
املوق���ف، يف ح���ال ا�شتمرار ع���دم تلبية 

مطالب املحتجني يف البالد.
من جهة اخرى اأعلن ن�شطاء ومتظاهرو 
الديوانية “براءتهم” من كافة االحزاب 
والتيارات ال�شيا�شية موؤكدين “م�شيهم 
يف ثورته���م وراف�ش���ني يف الوقت ذاته 
الط���رق الت���ي متار����ض �شده���م لتمري���ر 

الفا�شدين” .
وذك���ر النا�شط يف تظاه���رات الديوانية 
” الكت���ل ال�شيا�شية  “�شي���ف عل���ي” اإن 
ه���ا  ء عما ز و
ن  �ش���و ر يا
ع���ة  خلد ا
طل���ة  ملما ا و
مطالبن���ا  �ش���د 
ن  ث���و يتحد و
ع���ن  نياب���ة 
قي���ني  ا لعر ا
مانرف�شه  وهو 
قاطع���ًا  رف�ش���ًا 
ال�شع���ب  الأن 
انتف����ض بال�شد 

منه���م واليوم ج���ّدد رف�ش���ه امل�شتمر لهم 
منذ انطالق ثورة اأكتوبر”.

واأ�شاف، اأن” ال�شعب براء من اأي حزب 
اأو تيار اأو جهة �شيا�شية اأو اأي رمز تابع 
لدول اجل���وار ونحن منث���ل اأنف�شنا وال 

اأحد يثلنا ولن ن�شمح له بتمثيلنا”.
م���ن جان���ب اآخر ق���ال املتظاه���ر” حممد 
ح�شن ” اإن”اأي حديث ي�شدر من خارج 
�شوح التظاه���ر اليثل الثوار واأي جهة 
�شيا�شية مهما اختلف عنوانها خ�شو�شًا 
اإنه���ا تعقد �شفق���ات ومت���رر �شخ�شيات 
فا�ش���دة م���ن جه���ة وتتحدث ع���ن حقوق 
ال�شعب نيابة عنه وعن االإ�شالح الزائف 
م���ن جهة اأخ���رى ه���ذه اأي�ش���ًا مرفو�شة 
رف�ش���ًا قاطع���ًا الأنها ك�شفت ع���ن توجهها 

احلقيقي كبقية الكتل الفا�شدة”.
الديواني���ة  اأن”حمتج���ي  واأو�ش���ح 
�شيوا�شل���ون م�شرتهم ول���ن يثنيهم كل 
ما يقوم ب���ه زعماء الكتل م���ن موؤامرات 
وتنفيذ وا�ش���ح الأجندات الدول الراعية 
له���م، ونبلغهم برف�شن���ا القاطع لعالوي 
وغ���ره م���ن االأ�شم���اء م���امل تتوافق مع 

االإرادة ال�شعبية”.
املبط���ن  بالتهدي���د  التلوي���ح  وع���ن 
ذك���ر  متنف���ذة  جه���ات  تطبق���ه  ال���ذي 

اإن  اخلليف���اوي”،  املتظاهر”عبا����ض 
اإعادة املتظاهرين للمربع  “حم���اوالت 
االأول واإجباره���م ب�ش���كل واآخ���ر عل���ى 
الع���ودة ملنازله���م م���ن دون حتقيق اي 
مطل���ب، غر مقب���ول اإطالق���ًا و�شنقوم 
الت���ي  ال�شلمي���ة  بالط���رق  مبواجهت���ه 
ك�شفت اجلهات التي عمدت الإراقة دماء 
ال�شب���اب املنتف����ض، و�شيخ�شرون كما 
هو احلال حني يلج���اأون للبلطجة على 
ح�ش���اب ثوار يحملون راية العراق يف 

قلوبهم قبل اأيديهم”.
اأعلن���ت  الديواني���ة  اأن  اإىل  ي�ش���ار 
ووا�شل���ت  الطالب���ي  االإ�ش���راب 
اإع���الن  م���ع  بالتزام���ن  احتجاجاته���ا 
الدع���م ال�شيا�شي لتكليف حممد توفيق 
عالوي لرئا�شة احلكومة معلنة رف�شها 
تتبناه���ا  الت���ي  ولالأ�شم���اء  ل���ه  الت���ام 
الطبق���ة احلزبية، يف وق���ت اأعلن زعيم 
التي���ار ال�ش���دري، اأم����ض، ع���ن دعوته 
الزرق”بالتن�شيق  “القبعات  الأ�شحاب 
ومديري���ات  االأمني���ة   الق���وات  م���ع 
الرتبي���ة يف املحافظات الإع���ادة الدوام 
الر�شم���ي وافتتاح الط���رق وهو ماعده 
متظاه���رون تلويحًا بالق���وة الإرغامهم 

على اإنهاء تظاهراتهم.

 ذي قار / ح�سني العامل 

 2020 1 �شباط   ( اأُعلن يف يوم ال�شبت  اإن  ما 
�شالح  برهم  اجلمهورية  رئي�ض  قرار  عن   )
حممد  االأ�شبق  االت�شاالت  وزير  برت�شيح  
توفيق عالوي ملن�شب رئي�ض الوزراء وتكليفه 
انطلقت  حتى   ، املقبلة  احلكومة  بت�شكيل 
جميع  يف  لرت�شيحه  الراف�شة  التظاهرات 
املحافظات العراقية املنتف�شة ، واأخذت ح�شود 
املتظاهرين تردد الهتافات واالهازيج للتعبر 
الطبقة  من  توافقي  مر�شح  الأي  رف�شها  عن 
ال�شيا�شية احلالية جاء عرب نظام املحا�ش�شة 

ال�شيا�شية.
ففي اأول اللحظات التي اعقبت اإعالن تر�شيح 
عالوي انطلقت تظاهرات يف �شاحة التحرير 
وهي  املذكور  باملر�شح  تندد  بغداد  بالعا�شمة 
و   ) مرفو�ض   ، عالوي  حممد   ( هتاف  تردد 
اأحزاب   ( و  عالوي(  يا  مرفو�ض   ، )مرفو�ض 
اىل  اإ�شارة  يف   ) حرة  تبقى  بغداد   ، بره  بره 
اأن عالوي هو مر�شح االحزاب ولي�ض م�شتقاًل 
مثلما يريد املتظاهرون، وكذلك هتفوا ) ذيل، 

لوكي، اأنعل اأبو توفيق الأبو الر�شحه(.
ليلة  التحرير  �شاحة  متظاهرو   رددوا  كما 
ال�شبت ) 1 �شباط 2020 ( هتافات اأخرى من 
ال�شعب  هذا   .. ايدك  �شيل  مقتدى  يا   ( بينها 
ال�شدري  التيار  اأتباع  اقتحام  عقب  مريدك( 
الفتات  تعليق  ومنع  الرتكي  املطعم  بناية 
على  عالوي  توفيق  حممد  تكليف  ترف�ض 
،  وقد هتف متظاهرو  املذكور  املطعم  واجهة 
املوقف  لهذا  رف�شهم  عن  للتعبر  التحرير 

برتديد هتاف ) تكميم اأالفواه ، باطل( .
تاخذ  وامنني   ( التحرير  متظاهرو  هتف  كما 
لتفو�ض  وذلك   ) احلبوبي  �شاحة  من   ، كلمتك 
القرار  باتخاذ  النا�شرية  يف  احلبوبي  �شاحة 
املنا�شب اجتاه االأحداث ، ال�شيما بعد ا�شتيالء 
املطعم  من�شة  على  ال�شدري  التيار  اأتباع 
ا�شتخدامها يف  املتظاهرين من  الرتكي ومنع 

اإذاعة بيانات املتظاهرين.
احلبوبي  �شاحة  يف  املتظاهرون  ردد  فيما 
 )2020 �شباط   1 )ال�شبت  يوم  بالنا�شرية 
مرفو�ض   ( عالوي  تر�شيح  عن  االعالن  عقب 
حممد عالوي ( و )باأمر احلبوبي مرفو�ض ( 
و ) قرار ال�شعب هذا والزم تهابه ، مر�شحكم 
قار  ذي  ا�شمع   ( و   ) اجلابة  ونرف�ض  نرف�شه 
�شكالت ما يعرب توفيق ( و ) ما نر�شى بتوفيق 
ا�شمع ذي قار �شكالت( و ) هذه وعد ، هذه وعد 

، ذي قار ما ت�شكت بعد ( و ) يتوفيق يزباله ، 
يقائد الن�شاله( .

الفتات  احلبوبي  �شاحة  متظاهرو  رفع  كما 
وو�شعوا  عالوي  توفيق  حممد  �شور  حتمل 
)كال  عليها  وكتب   )×( اك�ض  عالمة  عيلها 
النا�شرية(  باأمر  مرفو�ض   ، النفايات  لتدوير 
توفيق  اأبو  اأنعل  لوكي،  "ذيل،  هتفوا  وكذلك 
الأبو احزابه" و "ذيل، لوكي، اأنعل اأبو توفيق 
اأبو  اأنعل  لوكي،  "ذيل،  و   " الر�شحه  الأبو 
اأنعل  لوكي،  "ذيل،  و   " الن�شبه  الأبو  توفيق 
ال   ، مقتدى  ال   ( و  اجلابه"  الأبو  توفيق  اأبو 
ال   ، مقتدى  )ال  و   ) ينادي  ال�شهيد  دم   ، هادي 
هادي ، حرة تظل بالدي ( وذلك يف اإ�شارة اىل 
تر�شيح عالوي وفق �شفقة �شيا�شية بني ال�شيد 

مقتدى ال�شدر وهادي العامري.
يوم  يف  النا�شرية  متظاهرو  هتف  كما 
وحال    )  2020 الثاين  كانون   20  ( االثنني 
وزير  تر�شيح  حماولة  عن  ت�شريبات  �شماعهم 
عالوي  توفيق  حممد  اال�شبق  االت�شاالت 
لربهم  كل  الطار�ض   ( الوزراء  رئي�ض  ملن�شب 
عن  لالإعراب  وذلك   ) اإيران  ذيل  حممد  هذا 
التي  باإيران  ارتباطه  يعتقدون  كونهم  رف�شه 
وفر�ض  العراقي  بال�شاأن  التدخل  على  داأبت 
م�شوؤولني موالني لها على العملية ال�شيا�شية .

فيما رّدد متظاهرو مي�شان ليلة يوم ال�شبت ) 
1 �شباط  2020 ( لالعراب عن رف�شهم تر�شيح 
وزير االت�شاالت اال�شبق حممد توفيق عالوي 
ملن�شب رئي�ض الوزراء اأهزوجة ) ال توفيق وال 
يريد  موجتنه  والركب   ، نادينه  احنه  بطيخ 
ب�ض   ، ) ال عالوي وال غره  و  نفك�شله عينه( 
العراق اديره ( كما اخذت ح�شود املتظاهرين 
برتديد كلمة ) مرفو�ض ( ب�شوت واحد وذلك 

الإ�شرارهم على رف�ض عالوي.
يف حني ردد متظاهرو ال�شماوة يوم ال�شبت ) 
1 �شباط  2020 ( للتعبر عن رف�شهم تر�شيح 
تنحى  اي   ) تنيح  عالوي  يا  تنيح   ( عالوي 

وابتعد .  
الثاين  كانون   20  ( االثنني  يوم  فيما هتفوا 
2020 ( عند ت�شريب اأنباء عن تر�شيح حممد 
 ( الوزراء  رئي�ض  ملن�شب  عالوي  توفيق 
يا  تكرت   ( و   ) عالوي  يا  ا�شمك  مرفو�ض 
رف�ض  عن  للتعبر  وذلك   ،) تكرت  عالوي 

تر�شيحه .
كبرة  الفتة  الب�شرة  متظاهرو  رفع  فيما 
كتب  عالوي  توفيق  حممد  �شورة  حتمل 
( كما هتفوا ) ال  ) والعبا�ض مرفو�ض  عليها 

والركب   ، نادينه  احنه  بطيخ  وال  توفيق 
موجتنه يريد نفك�شله عينه( ..

يوم  الديوانية  متظاهرو  هتف  حني  يف 
ال�شبت ) 1 �شباط  2020 ( ، ) كل االأحزاب ، 
باطل  ، جمل�ض نواب ، باطل ، حزب الف�شيلة 
، باطل ، حزب الدعوة ، باطل ، تيار احلكمة 
، باطل ، كتلة احرار ، باطل ، تيار اإ�شالح ، 
االأحزاب  كل   ، باطل   ، �شائرون  كتلة   ، باطل 

، باطل ( وذلك للتعبر عن رف�شهم لالحزاب 
ومر�شحيها ملن�شب رئي�ض الوزراء.

يوم  كربالء  حمافظة  متظاهرو  ردد  فيما 
)ال�شبت 1 �شباط   2020 (، ) حممد عالوي 
الراف�شة  االأهازيج  من  وغرها   ) مرفو�ض 

للرت�شيح.
فيما انطلقت يف حمافظة بابل يوم االحد ) 2 
2020 ( م�شرة جماهرية مناه�شة  �شباط  

لرت�شيح حممد عالوي هتف فيها املتظاهرون 
) بالروح بالدم نفديك يا عراق ( للتعبر عن 
للت�شحية  وا�شتعدادهم  مبطالبهم  مت�شكهم 

من اجل بلدهم.
م�شاء  يف  النجف  متظاهرو  هتف  حني  يف 
)حممد   ،  )  2020 �شباط    1  ( ال�شبت  يوم  
توفيق ، باطل  ، حممد عالوي ، باطل ، كل 
االحزاب ، باطل ، جمل�ض نواب ، باطل( وذلك 

لتاأكيد رف�شهم لرت�شيح عالوي.
من  الوزراء  لرئا�شة  مر�شح  اختيار  ويعد 
من  احلالية،  ال�شيا�شية  االأحزاب  خارج 
يوا�شلون  الذين  املتظاهرين  مطالب  ابرز 
اأكر  يف  ا�شهر  اأربعة  مدى  على  التظاهر 
على  منتف�شة  عراقية  حمافظات   10 من 
التي  ال�شيا�شية  والطبقة  العراقية  احلكومة 
البالد  بالف�شاد وتخريب  املتظاهرون  يتهمها 

والتفريط ب�شيادته الوطنية .
اأعلن  �شالح  برهم  العراقي  الرئي�ض  وكان 
يوم ) ال�شبت 1 �شباط 2020 ( تكليف وزير 
 ، عالوي  توفيق  حممد  اال�شبق  االت�شاالت 
برئا�شة احلكومة اجلديدة، و�شط رف�ض من 
العراقي  الرئي�ض  اأن  اىل  ي�شار   ، املحتجني 
لرت�شيح  ال�شبت،  حتى  النيابية  الكتل  اأمهل 
اإنه �شيختار �شخ�شية  قائاًل  للوزراء،  رئي�ض 

ير�شى بها ال�شارع اإذا مل يتلق ردًا من الكتل

هتافات �ساحات التظاهر في رف�س تكليف محمد عالوي 
لت�سكيل الحكومة

متظاهرو “ال�ساعة” اإطالق “البلطجية” لن يعيدنا اإىل اخللف
حمتجو النجف ي�سّعدون وترية الرف�ض لتمرير عالوي
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لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عالء كولي 

و�شف����ت النا�شرية من����ذ انطالق االحتجاج����ات مطلع 
ت�شري����ن االأول الما�شي، باأكثر منطقة تعر�شت للعنف 

بعد بغداد. 
واختلف����ت طبيع����ة الح����راك واالحتجاج ف����ي محافظة 
ذي ق����ار عن بقية المناطق، حي����ث �شهدت حرق مقرات 
لالأح����زاب و�شق����وط قتلى وجرحى عل����ى نحو متزايد، 
ف����ي الوقت الذي لم ت�شهده اأي محافظة اأخرى، وازداد 
االأم����ر �ش����راوة بع����د اأي����ام قليلة م����ن اله����دوء، ليتكرر 
ال�شيناري����و م����ن جديد بح����رق مقرات اأح����زاب اأخرى، 

اإ�شافة اإلى اأبنية حكومية.
تع����دى االأمر اإل����ى اأكثر م����ن ذل����ك، حينما ب����داأت اأعداد 
كبيرة تهاجم بيوت م�شوؤولين، وتحرق منازل قيادات 
حزبي����ة، ومع كل حرائق ي�شعله����ا المتظاهرون ي�شقط 
العدي����د من القتلى والجرحى، ومع كل مواجهة تحرق 

اأبنية و�شيارات، بما فيها الع�شكرية.
ف����ي  االأخ����رى  للم����دن  ملهم����ة  النا�شري����ة  و�ش����ارت 
الت�شعي����د، حي����ث اأعلن����ت ف����ي 13 من ال�شه����ر الجاري 
"مهل����ة وط����ن" لمدة اأ�شب����وع، التي تفاع����ل معها عدد 
كبي����ر م����ن العراقيي����ن، كخط����وة ت�شعيدي����ة مفاجئ����ة، 
وت�شمن����ت قطع الط����رق الرئي�شة في حال ع����دم تنفيذ 
ال�شلط����ات المطالب المتعلقة باختي����ار رئي�ض حكومة 
غير جدلي وانتخابات مبكرة، والم�شادقة على قانون 

االنتخابات.
ترتك����ز النا�شرية على اأ�شياء تاريخية تتعلق بالمدينة 
واالأح����داث التي مرت بها، لك����ن ال�شيء القريب هو اأن 
اأغلب فئات الح�شد ال�شعبي من هذه المدينة، التي تمثل 
الن�شبة االأعلى في البطالة والكثافة الب�شرية، ودخلت 
في تج����ارب ع�شائرية لديها قدرة عل����ى المواجهة، كما 
يقول النا�شط في المظاهرات االأكاديمي حازم ها�شم.

النج����اح الذي تحق����ق منذ انط����الق االحتجاجات -كما 
يتح����دث ها�ش����م- ه����ي اأنه����ا اأول مدين����ة ك�ش����رت هيبة 
االأح����زاب والملي�شي����ات وحرق����ت مقراته����ا، والذي����ن 
تاأخ����روا به����ذا المو�شوع حاولوا تقليده����ا وتحويلها 
الأيقونة بق�شية الح����رق، كما اأنها اأكثر تنظيما وجراأة 
في ظهور �شخ�شيات �شريحة ووا�شحة، وهذه م�شاألة 

مهمة لم تتوفر في محافظات اأخرى.
االأط����راف،  مترامي����ة  المدين����ة  اأن  ها�ش����م  ويتاب����ع 
والمظاه����رات لي�ش����ت ف����ي المرك����ز فح�شب مث����ل بقية 
المحافظات، بل توزع جهدها على االأق�شية والنواحي، 
وهي عملية تخفي����ف �شغط، وبالتالي ا�شتطاعت بهذا 
العمل التنظيمي اإرباك القي����ادات االأمنية، كما اأن الرد 
العنيف الذي تعاملت ب����ه ال�شلطة معها وتقديم الكثير 

من ال�شحايا خلف حجما كبيرا من التعاطف معها.
ترتب����ط ذك����رى النا�شري����ة بم�شاح����ة تاريخي����ة تمت����د 
قرون����ا، وقبل اأن ت�شم����ى بهذا اال�شم ثم����ة اإرث و�شفة 
ثورية ل����دى اأبنائها، وهذه ال�شف����ة تعززت وتجذرت، 
حي����ن الحديث عن تاريخها والع����ودة للوراء، ولعل ما 
يح�ش����ل في المظاه����رات ربما قد يكون دلي����ال على اأن 
النا�شرية لن تهداأ، كما يق����ول الكاتب والنا�شط حيدر 

اليعقوبي.
واأ�شبح����ت موؤخ����را -كم����ا يوؤك����د اليعقوب����ي- بو�شلة 
المحتجين ف����ي جميع العراق، فق����د ا�شتلهم متظاهرو 
�شاح����ة التحري����ر وبقي����ة المحافظ����ات منه����ا الدرو�ض 
عل����ى  واالإ�ش����رار  االجتماع����ي  التكاف����ل  ف����ي  والعب����ر 
ني����ل الحق����وق، واأ�شبح����ت ع�شي����ة عل����ى الحكوم����ات 
و�شلطاتها، وكلما يح�شل م�شهد للقمع �شد المحتجين 

ترتفع االأعداد.
االأم����ر ال يقت�ش����ر على الكب����ار -كما يق����ول اليعقوبي- 
فال�شغ����ار ي�شترك����ون كذل����ك، ولع����ل الموق����ف االأب����رز 
ف����ي هذه الثوري����ة هي الفت����اة ال�شغيرة الت����ي تبرعت 
باأقراطه����ا ل�شراء خيمة جدي����دة واأغطية للمعت�شمين، 

الذين احترقت خيامهم بهجوم م�شلح قبل عدة اأيام.
وي����رى النا�ش����ط والكات����ب ع����الء ها�ش����م اأن النا�شرية 
على طول الخط هي مدينة معار�شة وفي مواجهة مع 
ال�شلطة في كل االأنظمة التي حكمت البالد، حتى نظام 
بع����د 2003 الذي تق����وده اأح����زاب و�شخ�شيات تنتمي 

اإلى النا�شرية والجنوب ب�شورة عامة.
وق����ال اإن ذل����ك ل����م يكن مقنع����ا الأبن����اء النا�شري����ة، ولم 
يق����ف حائال دون رف�شه����م، الأنهم ترب����وا على الرف�ض، 
النا�شري����ة مدينة تع�شق التمرد على ال�شلطة، وتع�شق 
الرف�����ض، فهي لي�ش����ت �شجرة خبيثة، ب����ل �شجرة عناد 

ورف�ض.

 لماذا اأ�سبحت النا�سرية 
بو�سلة المحتجين؟  

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 ما�ض القي�سي

م�شرحي����ة دراماتيكية عر�شت باملجان 
على عدة مراحل يف �شاحات االعت�شام 
العراقية، لع����ب �شخو�شها دور ابطال 
احلكاي����ات العاملي����ة املث����رة للجدل او 
تل����ك االأفالم ال�شينمائي����ة الهوليوودية 
الت����ي قد جتعل����ك يف حرة م����ن امرك، 
باحثا عن �شخ�شية املجرم احلقيقي!، 
اتخ����ذت ال�شيناريو املحاك م�شبقا، من 
خ����الل تق����دمي عر�ض متثيل����ي غاية يف 
الده�ش����ة على خ�شبة م�ش����رح انتفا�شة 
ت�شري����ن، بعي����دا ع����ن الوق����وع يف ف����خ 

االرجتالي����ة الت����ي يت�شف به����ا عباقرة 
الفن امل�شرحي، مل يكن عر�شا موفقا اذ 
مل يقنع حتى اأ�شغر م�شاهد جال�ض بني 
احل�شور م����ن املتظاهرين او املتابعني 
برتقب نهاي����ة العر�ض وم����ا �شتنطوي 
علي����ه من م�ش����ر. يف بع�����ض االأحيان 
تتيح لنا احلياة فر�شة م�شاهدة لعر�ض 
ما عل����ى من�شة ما، مبح�ض ال�شدفة او 
بتخطي����ط ونية م�شبقة، ق����د ال يعجبنا 
امل�شاه����دة،  نوا�ش����ل  ولك����ن  العر�����ض 
ع�ش����ى ولعل ان نخرج منه ب�شيء مفيد 
ذو منفع����ة عل����ى اق����ل تقدير، لك����ن بعد 
ان ا�شدل����ت ال�شتائ����ر وانته����ى العر�ض 

ال�شي����ق ادركن����ا ان اأج����زاء امل�شرحي����ة  
اخلم�����ض وه����ي اخل����الين، والوثب����ة، 
واالن�شح����اب،  املليوني����ة،  وامل�ش����رة 
واخرا العودة، مل تتقاطع يف فحواها 
اال يف بند واحد، اال وهو الق�شاء على 
نفو�����ض  يف  متاأ�ش����ل  ملمو�����ض  واق����ع 
اجلمه����ور يدع����ى )الثورة(، ق����د يكون 
التاأثر وقتيا، وقد اثر فعال على بع�ض 
املتفرج����ني حيث غ����ادروا الواقع  بدال 
من العر�ض!، اآخذي����ن من تلك امل�شاهد 
�شراب ان يوا�شلون ال�شر على خطاه 
عل����ى عمى كما اعت����ادوا. بينما اآخرون 
ممن كان����وا يلتم�ش����ون اأي خيط �شالك 

ينج����ي الواقع م����ن ج����ربوت التمثيل، 
التب�����ض عليه����م االم����ر بع����د ان اأ�شق����ط 
املخ����رج قن����اع البط����ل، ال����ذي ال يدري 
م����ا يريده م����ن العر�����ض! او ق����د يكون 
لتعليم����ات  مطي����ع  كومبار�����ض  جم����رد 
املخ����رج. فهو ممث����ل كما نعل����م جميعا 
يف نهاية املطاف، وهل نحا�شب ممثال 
عل����ى متثيل����ه؟ ام املوؤل����ف ال����ذي و�شع 
ال�شيناريو ورت����ب تالحق االحداث ام 
املخ����رج ال����ذي ال يعي ه����و االآخر كيف 

تدور االحداث ب�شكل مقنع؟!
ا�شب����ه باحل����رب الباردة، ب����ني طرفني، 
اأحدهم����ا يه����وى ف����ن التمثي����ل من غر 

احرتافي����ة مقنع����ة للجماه����ر، واآخ����ر 
يراب����ط يف �شاح����ات االحتج����اج يثل 
واق����ع احل����راك ال�شعب����ي، وم����ا بني كر 
وف����ر له����واة حديث����ي ال����والدة يف عامل 
الدرام����ا، يوا�ش����ل الث����وار انتفا�شتهم 
ب����كل ما اوت����وا من ق����وة وباأ�ض وروح 
وطنية عالية الوترة كجبال �شاهقة ال 
يكن الأي ري����ح �شاحبة املالمح ان تهز 
�شمودها. جذورها الرا�شخة يف عمق 
االأر�ض، ب����ني �شهيد ي�شقيها بدمائه يف 
�شبيل احلرية وتلميذ ي�شندها بحراكه 

يف �شبيل العلم.
ث����ورة ت�شق����ى ب����دم �شهي����د وفك����ر قلم، 

وت�شم����و بهت����اف طال����ب عني����د، ياأب����ى 
موا�شل����ة تعلي����م زائ����ف حت����ت اأ�شقف 
متهرئ����ة، ل����ن تنطل����ي عليه����ا اأي دعاية 
مغر�ش����ة او حماول����ة فا�شل����ة لتخدي����ر 
الفكر من جديد، وال حتى حتريك دمى 
عل����ى رقع����ة �شط����رجن لي�شب����ح الوزير 
بدي����ال ملل����ك!، فان زم����ن غ�ش����ل االدمغة 
والتالع����ب بالعقول قد وىل واكل عليه 
الده����ر، ومل يتب����ق من����ه �ش����وى بقاي����ا 
حط����ام لبع�ض العبي����د. اذ كلما اطفاأوا 
توهج ح����راك االنتفا�شة اجلماهرية، 
ا�شعل����ت نف�شها بالدم����اء الندية وقودا 

يري عطاءها. 

 متابعة االحتجاج 

الع���ودة  ث���م  التهدي���د  اإىل  االن�شح���اب  م���ن 
و"االعت���داء" عل���ى املتظاهري���ن يف �شاح���ة 
التحري���ر، ا�شتم���ر التيار ال�ش���دري  بتو�شيع 
اله���وة بين���ه وبني متظاه���ري ت�شري���ن، عرب 
توجيه���ات جدي���دة اإىل اأن�ش���اره مبن���ع قطع 
ا  الطرق، رًدا على الت�شعيد االحتجاجي رف�شً
لتكلي���ف حمم���د ع���الوي بت�شكي���ل احلكوم���ة 

اجلديدة.
وفق���د التيار ثقة املتظاهري���ن، عقب تظاهرته 
والق���وى  امل�شلح���ة  الف�شائ���ل  جان���ب  اإىل 
ال�شيا�شي���ة التي يتهمها املحتجون ب�"ارتكاب 
 24 يف  الف�ش���اد"،  عملي���ات  واإدارة  جرائ���م 
كان���ون الث���اين  املا�شي، ثم اإع���الن ان�شحابه 

من احتجاجات ت�شرين.

التواثي"! "ليلة 
لك���ن  التيار ال�ش���دري ما لب���ث اأن تراجع عن 
موقف���ه ووجه اأن�شاره بالع���ودة اإىل �شاحات 
االحتج���اج، بع���د "�شم���ود" املتظاهري���ن يف 
وج���ه اأعم���ال العن���ف الت���ي طالته���م عل���ى يد 
اأجه���زة الدول���ة والهجم���ات امل�شلح���ة، ليل���ة 
ان�شح���اب ال�شدري���ني، ث���م ع���ودة الزخم اإىل 
�شاحات التظاهر عرب م�شرات الطلبة و�شغل 

اأماكن ال�شدريني بخيم جديدة.
يق���ول نا�شط���ون، اإن  التي���ار ال�ش���دري  كان 
زخمه���ا  االحتجاج���ات  تفق���د  اأن  يتوق���ع 
بان�شح���اب اأن�ش���اره، لكن���ه فوج���ئ بوق���وع 

العك�ض متاًما، حتى بات حمرًجا من اأن�شاره 
والق���وى ال�شيا�شية، ما ا�شطره اإىل الرتاجع 
�شريًعا". عاد اأن�شار التيار، وحاولوا انتزاع 
التحري���ر،  �شاح���ة  يف  ال�شابق���ة،  اأماكنه���م 
بالقوة، وفق �شهود عي���ان ومقاطع م�شورة، 
قبل اأن ي�شنوا م�ش���اء ال�شبت 1 �شباط، حملة 
�ش���د املتظاهرين الراف�ش���ني لتكليف عالوي، 
ب���داأت باال�شتيالء على مبن���ى املطعم الرتكي 

ومل تنته عند حمالت تفريق امل�شرات املنددة 
برئي�ض الوزراء املكلف.

رًدا على ذلك، هت���ف املتظاهرون �شد  تكليف 
حمم���د توفي���ق ع���الوي موؤكدي���ن اأن املكل���ف 
بت�شكي���ل احلكوم���ة "لن يك���ون اإال ن�شخة من 
�شلفه عادل عبد امله���دي"، الذي جاء به اتفاق 

مماثل بني احزاب ال�شلطة. 
مل ي�شتط���ع اأن�شار ال�شدر من���ع تلك الهتافات 

م���ن  الرغ���م  عل���ى  واملحافظ���ات،  بغ���داد  يف 
حماوالت "ترهي���ب" املحتجني عرب الهروات 

وال�شكاكني، وفق �شهود عيان.
�شب���اح االأحد 2 �شباط، وجه  التيار ال�شدري 
اأوامر جدي���دة اإىل اأن�شاره ل� "اإرجاع الثورة 
اإىل ان�شباطها و�شلميتها"، على حد تعبره.

فيم���ا كتب ال�شيد مقت���دى ال�شدر، يف تدوينة 
له عرب توي���رت، "ح�شب توجيه���ات املرجعية 

ووفًق���ا للقواع���د ال�شماوي���ة والعقلي���ة، اأج���د 
لزاًم���ا تن�شي���ق القبع���ات ال���زرق م���ع القوات 
االأمني���ة الوطنية البطل���ة ومديريات الرتبية 
يف املحافظات وع�شائرن���ا الغيورة، لت�شكيل 
جل���ان يف املحافظات من اأج���ل اإرجاع الدوام 

الر�شمي يف املدار�ض احلكومية وغرها".
واأ�شاف، "كم���ا وعليهم فتح الط���رق املغلقة، 
لك���ي ينعم اجلميع بحياتهم اليومية، وترجع 
للثورة �شمعتها الطيب���ة، لذا فعلى املخت�شني 
االإ�ش���راع يف الب���دء بذلك"، فيم���ا دعا القوات 
االأمنية ووزارة الرتبي���ة اإىل "منع من يقطع 
الطرق���ات وحما�شب���ة م���ن يعرقل ال���دوام من 

اأ�شاتذة وطالب وغرهم".
يف ال�شي���اق، وجه���ت �شفح���ة �شال���ح حممد 
العراق���ي، املقربة من زعيم التي���ار ال�شدري، 
النا�شري���ة  "ا�شتثن���اء  ب����  التي���ار،  اأن�ش���ار 
اإىل  اإ�ش���ارة  يف  بغ���داد"،  اإىل  الزح���ف  م���ن 
االعت�شامات احلا�شدة الت���ي دعا لها ال�شدر، 
يف 31 كان���ون الثاين/يناي���ر، بالق���رب م���ن 
املنطق���ة اخل�ش���راء بالتن�شي���ق م���ع الق���وات 
االأمني���ة، وهو ما اعت���ربه نا�شطون "عقوبة" 
توجيه���ات  �شابًق���ا  رف�ش���ت  الت���ي  للمدين���ة 
وا�ش���ل  ذل���ك،  م���ن  الرغ���م  وعل���ى  ال�ش���در. 
املتظاه���رون هتافاته���م �شد املكل���ف بت�شكيل 
احلكوم���ة، مدعومني مب�ش���رات الطلبة التي 
حتق���ق  حت���ى  االإ�ش���راب  ا�شتم���رار  اأعلن���ت 
مطالب املحتجني، فيما اتهم نا�شطون ال�شدر 
ب�"التخل���ي عن الثورة مقاب���ل من�شب رئا�شة 

احلكومة".

جبال ت�سرين تنتف�س وترد، لن تهزين رياحكم!

بعد "ليلة التواثي".. "الع�سا" يف يد قوات ال�سلطة لـ"قمع" الحتجاجات!


