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يف خط���وة تفتق���ر اإىل دراية مب���ا يتهدد البالد من خماط���ر واحتماالت، 
اأع���ادت كتلتا "الفتح" و"�شائ���رون" تر�شيح �شخ�شي���ة "جدلية" لقيادة 

مرحلة انتقالية يف غاية التعقيد.
ودون خو�ٍض يف مدى �شالحية الدكتور حممد عالوي لالإيفاء ب�شروط 
ومتطلب���ات املهمة املناطة به، فاإن العم���ى ال�شيا�شي اأوهم البع�ض ممن 
تط���ّوع للخروج من االأزمة املتفاقمة بو�شائ���ل واآليات املنظومة القائمة 
املتهالك���ة  ذاته���ا، دون اأي اعتب���ار للعواق���ب الوخيم���ة، ول���و باحلدود 

الدنيا، واإن اتخذ ذلك اجلوانب ال�شكلية.
وج���اءت هذه اخلط���وة املرفو�شة من ال�ش���ارع املنتف����ض، دون مراعاة 
ل�"خمرج���ات الد�شتور" وال مراعاة للتوافق مع الرتكيبة اله�ّشة للعملية 
ال�شيا�شي���ة املبنية على املحا�ش�ش���ة والت�شارك اأو الت�شاور مع "اأطراف 

�شيعية" ُت�شّكل قوام "البيت ال�شيعي"، امل�شنود واملُتبنى اإيرانيًا.
واأول م���ا يج�ش���ده ه���ذا املوقف، ه���و اال�شتخف���اف والالمب���االة باآالف 
ال�شه���داء وامل�شابني واملعاقني واملعتقل���ني واملعذبني، وقدرة املت�شبثني 
بال�شلطة على ا�شتغفال ذاكرة العراقيني، وت�شجيل اجلرمية على طرف 

ثالث جمهول!
ولتبي���ان م���دى ا�شتهتار الطبق���ة ال�شيا�شي���ة احلاكمة، وغّيه���ا وتغّولها 
وا�شتهتاره���ا مب�شائ���ر العراقيني ووطنه���م املُغت�شب، فاإنه���ا تعرب عن 
اأنها ت�شتن���د يف �شرعيتها  "احتقاره���ا" الإرادة ناخبيه���ا وم���ن تّدع���ي 
عل���ى متثيله���م. وتتغافل عن حقيقة اأن من ُت���زّور اإرادتهم بادعائها هذا، 
ي�شكلون الركيزة االأو�شع للحركة االحتجاجية �شد منظومتهم وف�شادهم 
واخل���راب ال���ذي ح���ل بالب���الد، والتي حتول���ت بفع���ل حماق���ة ال�شلطة 

وا�شتهتارها اإىل انتفا�شة �شارت �شمري العراقيني واأيقونتهم.
اإنه���م بغّيهم ونكرانه���م، يتنا�ش���ون اأن "متثيلهم" يف ه���ذه احلوا�شن، 
حيث الغالبي���ة املطلقة، وفق���ًا ملنظورهم الطائفي، م���ن ال�شيعة، اأعلنوا 
يف اأو�ش���ح ر�شال���ة �شيا�شي���ة من خ���الل االنتخاب���ات املزيف���ة االأخرية، 
بحماي���ة �شالح امليلي�شيات "الوقح���ة" و"الرحمانية" و "قوات الدمج" 
يف الدول���ة العميقة، مقاطعتهم لها، ا�شتنكافًا، واإيذانًا ب�شحب ال�شرعية 
عنهم، بو�شائل �شادمة اإذا مل ير�شخوا الإرادتهم وي�شتجيبوا لتطلعاتهم 

ومطالبهم االإ�شالحية.
 وق���د جاءت اخلط���وة ال�شادمة يف املظاه���رات ال�شلمي���ة التي اندلعت 
يف ذات احلوا�ش���ن، يف االأول م���ن اأكتوبر الفائت، وهي ترفع �شعارات 
مطلبي���ة اإ�شالحية، ُمعرّبة عن فقدان ال�شرب، وتراجع االأمل من جدوى 
اال�شتكان���ة، بانتظ���ار الف���رج م���ن طبقة اأثق���ل �شمريها النه���ب واإ�شاعة 

الف�شاد والتعدي على الكرامات.
وب���داًل م���ن االحت���كام ملنط���ق م�شاحله���ا، وم�شايرته���ا لتل���ك املطال���ب 
"امل�شروعة" ح�شب ت�شريحات احلكومة وكل رموز ال�شلطة، واجهتها 
بالقم���ع، منذ البداية، لتت�شاعد وت���رية املواجهة بالر�شا�ض احلي، اىل 

جانب وعود ُت�شبه الزبد واأالعيب اخلديعة. 
والأنه���ا �شنيعة غرباء ال ياأخذون باحل�شب���ان اإرادة �شعٍب ُمبتلى ووطن 
مغت�ش���ب، مل ترت���دع الطبقة املتهالك���ة، ومل يحتكم رموزه���ا والقّيمون 
عل���ى قراراتها لغري م�شاحلها، مهما انطوت االو�شاع املرتدية املاأزومة 
املُعا�ش���ة عل���ى تداعي���اٍت وخماط���ر وانزالق بالب���الد اىل منح���دٍر ال قاع 
ل���ه وال م�شتق���ر. فج���اءت اخلط���وة االأخ���رية بتكليف ع���الوي، من قبل 
الفت���ح و�شائ���رون لتتالزم مع نزول طرف راب���ع اإىل �شاحات االعت�شام 
بالهراوات والع�شي وهمًا بتفكيك االنتفا�شة وك�شر �شوكة املنتف�شني.

وبه���ذا التكلي���ف املُُخت���ل، خ�شرت الطبق���ة املتنف���ذة، اآخ���ر احتياطاتها 
ال�شعبوي���ة، ليبقى رهانها عل���ى اعتماد ال�ش���الح والت�شفيات اجل�شدية 
واإ�شاع���ة اخل���وف، متوهم���ة باأنه���ا بواب���ة الرج���اء خليبته���ا ونهاي���ة 

�شالحيتها.
قد تن�شى "الفتح" اأن كل جتارب الدول واالأنظمة، وحولها وعلى مرمى 
ع�ش���ا منه���ا، �شوريا وفل�شطني وم�ش���ر وال�شودان وتون����ض وليبيا، مل 
تنفعه���ا ما تعتمده م���ن و�شائ���ل واأدوات. ومن املمك���ن اأن نغفر لها هذا 
الن�شيان، ولكن ملاذا تتنا�شى م�شري نظاٍم قيل اإنه االأعتى، �شهدت نهايته 

بنف�شها.!
ولي����ض ل�"�شائ���رون" ُعذر الن�شيان، فق���د كانت قبل اأي���ام ترفع معا�شي 
الرف�ض املطلق ملن تتحالف معهم اليوم، وتبنت �شعار "نازل اآخذ حقي" 

فكيف تنزل 
ب� "قبعاتها الزرق" بهراواتها واأ�شلحتها اجلارحة لتنوب عن امليلي�شيات 

الوقحة بف�ض االعت�شامات وحماولة اإجها�ض االنتفا�شة؟.
هل يف ما يجري اليوم، من تكليٍف بغ�ض النظر عن املكلف، وقمٍع علني 
من ط���رف رابع لي�ض جمهول الهوي���ة، اإيذاٌن بنهاية حقب���ة �شيا�شية لن 
يك���ون اخلا�شر فيها ال�شعب املنتف�ض، بل طبق���ة مل ترتك لنف�شها فائ�شًا 
م���ن و�شيلة، اأو م�شاحة للتن���ازل والرتاجع، �شبياًل ملا ميكن اأن يبقي لها 
مو�شع قدٍم يف االنتخابات القادمة، اأو من�شة مل�شاحلة جمتمعية تكون 

طرفًا فيه؟
م���دن الثورة - بغ���داد والنا�شرية والب�شرة وكرب���الء والنجف واحللة 
والديواني���ة والعمارة ووا�شط وال�شم���اوة ودياىل عمدتها دماء �شهداء 
جي���ٍل متوثٍب مل�شتقبل من �شناعته، لن يقبل االنك�شار، وحتى يف �شوء 
تع���دد وجه���ات النظ���ر داخل �شف���وف الثورة ح���ول كيفي���ة التعامل مع 
مع�شل���ة رئي�ض الوزراء اجلديل، بني رف����ض نهائي له اأو انتظار موؤقت 
ريثم���ا تت�شح مواقفه الفعلي���ة ال اأقواله، فاإن هذه الث���ورة �شوف تزداد 
تتاأجج���ًا وتوهج���ًا وا�شتنها�ش���ا لقوًى كامن���ة، ُتدرك انه���ا �شتخ�شر كل 

�شيء اإذا وهنت عزميتها، وانطفاأت �شعلتها.

ُتفلت  لن  طبقة  نظر"..  "ُق�صر 
من العقاب 

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

الطرف الرابع :

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

كما ه���ّدد اأتب���اع ال�شدر من يقط���ع الطرق 
ب�"ح�ش���اب ع�ش���ري"، وفق���ًا ل�شه���ود عي���ان 
ونا�شط���ني يف الب�ش���رة والنجف واملثنى 

جنوبي البالد.
وليل���ة اأم����ض االأحد، ف�ش���ل اأتب���اع ال�شدر 
يف فت���ح ج�شر اجلمهوري���ة على نهر دجلة 
ببغ���داد، والراب���ط ب���ني �شاح���ة التحري���ر 
واملنطق���ة اخل�ش���راء، بع���د تواف���د املئات 
من املتظاهري���ن اإىل اجل�شر ودخولهم يف 
مواجه���ات باالأي���دي والع�ش���ي م���ع اأتباع 
ال�ش���در الذي���ن ان�شحب���وا بالنهاي���ة م���ن 
امل���كان. ورف���ع املتظاه���رون عل���ى اجل�شر 
ويف �شاح���ة التحري���ر االأع���الم العراقي���ة 
ويافط���ات ترف����ض تر�شيح حمم���د توفيق 

عالوي لرئا�شة الوزراء.
يف حني، اأمه���ل متظاهرو ذي ق���ار رئي�ض 
ال���وزراء املكل���ف حممد توفي���ق عالوي 3 
اأيام للتخلي عن تر�شيحه لرئا�شة الوزراء 
ملوح���ني بخطوات ت�شعيدي���ة، و�شفوها 
ب�"غري امل�شبوق���ة" اإذا مل يتم ذلك، بح�شب 
بي���ان اأذي���ع يف �شاح���ة احلبوب���ي مرك���ز 
تظاه���رات النا�شرية عا�شمة حمافظة ذي 

قار املحلية.
اإىل  ذل���ك، تّتج���ه قي���ادة التظاه���رات  اإىل 
�شاحتي احلبوبي يف النا�شرية والرتبية 
يف كربالء لتكونا بدياًل عن �شاحة التحرير 
الت���ي اعتربت خمتطفة، م���ن قبل اأ�شحاب 
القبعات الزرق بع���د �شيطرتهم على مبنى 
املطعم الرتكي ومن�شة اإذاعة البيانات يف 

�شاحة التحرير وعدد كبري من خيامها.
فيم���ا وا�شلت ح�شود الطلب���ة املعت�شمني، 
االثن���ني، م�شرياته���ا الراف�ش���ة ملح���اوالت 
انه���اء االعت�ش���ام، و�ش���ط هتاف���ات منددة 
باملماطل���ة يف تنفي���ذ مطال���ب املتظاهرين 
املتح���دة  االمم  مطالب���ني  الديواني���ة،  يف 

بالتدخل.
من جه���ة اخرى �شه���دت حمافظة النجف، 
ام����ض االثنني، �شدامات ب���ني املتظاهرين 
واأ�شحاب "القبعات ال���زرق"، ما اأدى اإىل 

وقوع اإ�شابات بني �شفوف املتظاهرين.
"ا�شح���اب  ب���اأن  عي���ان  �شه���ود  واأف���اد 
القبع���ات ال���زرق حاول���وا اقتح���ام �شاحة 
التظاهر و�ش���ط حمافظة النجف، مما دفع 
املتظاهرين اإىل مواجهتهم". واأ�شاف، اأنه 
"�ُشجلت العديد من اال�شابات بني �شفوف 

املتظاهرين منها باطالقات نارية".
"جمامي���ع  اأن  اىل  عي���ان  �شه���ود  وا�ش���ار 
اعدادي���ات ومعاه���د  طلب���ة  م���ن  حا�ش���دة 
الديواني���ة خرج���ت يف م�ش���ريات غا�شبة 
م���ن حماوالت انه���اء االعت�ش���ام امل�شتمر، 
فيم���ا اتهم���وا الكت���ل ال�شيا�شي���ة بالطرف 
الذي يحاول انهاء االعت�شام، وذلك و�شط 
�شع���ارات راف�شة لهذه االفع���ال، والتنديد 

باملماطلة يف تنفيذ مطالب املتظاهرين".
اإىل ذلك اقب���ل املتظاه���رون يف الديوانية 
على غلق عدد من الدوائر احلكومية ومنها 
دوائر الرتبية واالإ�شراف الرتبوي ونقابة 
املعلمني، و�شط هتاف���ات �شددوا فيها على 

اأن "كلمة املتظاهرين هي العليا".
يف املقابل، نقلت اإذاعة "املربد" التي تبث 
م���ن الب�شرة، ع���ن م�شوؤول���ني يف عدد من 

مدن اجلن���وب افتتاح املدار����ض والدوائر 
الر�شمي���ة يف عدد من تل���ك املحافظات بعد 
نحو �شهرين على اإغالقها بفعل االإ�شراب، 
بينم���ا اأك���د النا�شط حممد ح�ش���ني الفحام 
من النج���ف، ام�ض  االثن���ني، اأّن  ا�شحاب 
بالق���وة  افتتح���وا  الزرق���اء"  "القبع���ات 
وا�شتبك���وا  حكومي���ة  ودوائ���ر  مدار����ض 
م���ع متظاهرين بع���د قيامهم بفت���ح الطرق 
املغلق���ة بالقوة. بينما قطع عدد من الطرق 
يف مدينة الكوت اأثن���اء تظاهرات وا�شعة 
لرف�ض تر�شيح عالوي. وردد املتظاهرون 
هتافات منّددة مبحاوالت االأحزاب تدوير 

الوجوه ذاتها.
باالأي���دي  وا�شتب���اكات  �شدام���ات  وبع���د 
وا�شتخ���دام الع�شي واله���راوات،  ن�شرت 
�شفح���ة "�شال���ح حممد العراق���ي" والذي 
ن�ش���ه:  م���ا  ال�ش���در"،  ب�"وزي���ر  يع���رف 

الزرق "القبعات 
�شالحهم الورد
ودرعهم احلب

وقوتهم ال�شالم
اعالمي���ا  ول���و  دعمه���م  اجلمي���ع  فعل���ى 

ومعنويا
وكل من يحمل ال�شالح �شدهم فهو خمرب 
ومند����ض عل���ى الق���وات االمني���ة التعامل 

معهم بحزم"
وتواف���دت جم���وع م���ن اه���ايل حمافظ���ة 
باب���ل، ظهر االثن���ني، اإىل �ش���وح التظاهر، 
على خلفي���ة اال�شتباكات الت���ي وقعت بني 
متظاهري املحافظ���ة وا�شحاب "القبعات 
ال���زرق"، عق���ب حماول���ة لف����ض التظاه���ر 

واالحتجاج.
وافاد م�شدر حملي ، باأن "�شاحات التظاهر 
ت باملتظاهرين بعد ان اطلق  يف بابل غ�شّ
نا�شطون نداءات ع���رب من�شات التوا�شل 
االلتح���اق  اإىل  فيه���ا  دع���وا  االجتماع���ي، 
ب�شاح���ات التظاه���ر بع���د تلق���ي االخ���رية 
تهدي���دات وحم���اوالت لف����ض التظاهرات 

بالق���وة من قب���ل ا�شحاب القبع���ات الزرق 
التابعني للتيار ال�شدري".

فيم���ا اأغل���ق حمتج���و مدين���ة النا�شري���ة، 
املدين���ة،  يف  اجل�ش���ور  جمي���ع  االثن���ني، 
توفي���ق  تكلي���ف حمم���د  عل���ى  احتجاج���ًا 

عالوي بت�شكيل احلكومة. 
وق���ال مرا�ش���ل )االحتج���اج( يف ذي ق���ار، 
اإنه "مت قطع جمي���ع ج�شور النا�شرية من 
قب���ل املحتجني كن���وع من اإع���الن الرف�ض 
ال�شعب���ي لق�شي���ة تكلي���ف حمم���د توفي���ق 
عالوي بت�شكيل احلكومة". واأ�شاف اأنهم 
"ا�شتثنوا اجل�شر الكونكريتي، وقد �شبب 

هذا القطع ازدحامًا كبريًا على اجل�شر".
من جه���ة اخرى اأ�ش���در معت�شم���و �شاحة 
التحرير، بيانًا ب�ش���اأن تطورات االأو�شاع 
اجلارية يف البالد، والتوتر احلا�شل بعد 
ع���ودة اأتباع التيار ال�ش���دري اإىل �شاحات 

التظاهر.
وق���ال البي���ان ال���ذي تلق���ت )االحتج���اج(  
ن�شخ���ة من���ه اإن���ه "من���ذ الي���وم االأول م���ن 

ت�شرين االأول وحت���ى يومنا هذا، مار�شت 
ال�شلط���ة معنا كل اأن���واع القمع والرتهيب 
امل�شي���ل  الغ���از  بقناب���ل  روؤ�شن���ا  ه�شم���ت 
للدموع، واخرتقت �شدورن���ا بالر�شا�ض 
احل���ي، عرب قنا�شيه���ا واأجهزتها القمعية، 
وخطفت مئ���ات النا�شطني الذين تعر�شوا 
للتغيي���ب والتعذي���ب والرتوي���ع، اإال اأنن���ا 
�شمدنا ب�شلميتنا الت���ي اآمنا بها، وبعلمنا 
الع���راق و�شعارن���ا )نري���د وط���ن(، ومرت 
االأي���ام واالأ�شهر ومل ت���رتك ال�شلطة طريقًا 
للقم���ع اإال و�شلكت���ه، وكان اآخره���ا ا�شلحة 

ال�شيد املميتة".
واأ�ش���اف البي���ان، "م���ا نتعر�ض ل���ه اليوم 
يف �شاحة التحري���ر، و�شاحات االحتجاج 
االأخ���رى اإره���اب م���ن ن���وع اآخ���ر، تق���وم 
ب���ه جمامي���ع خارجة ع���ن القان���ون تدعي 
االنتم���اء اإىل التيار ال�ش���دري مع تواطوؤ 
و�شك���وت خمجل من قي���ادات ه���ذا التيار 
املتواجدين يف ال�شاح���ة، على ت�شرفاتهم 
الت�شوي���ات  مر�ش���ح  فر����ض  تري���د  الت���ي 

ال�شيا�شية حممد توفيق عالوي علينا، عرب 
ا�شتخ���دام اله���راوات واالآالت اجلارح���ة، 
وال�شيط���رة عل���ى من�شة املطع���م الرتكي، 
يف م�شهد يعيدنا اإىل �شلطة القمع االأوىل، 

والدكتاتورية".
وكان املكل���ف بت�شكي���ل احلكوم���ة حمم���د 
توفي���ق ع���الوي، التق���ى االثن���ني، ممثل���ة 
االأم���ني الع���ام ل���الأمم املتح���دة يف العراق 

جنني بال�شخارت.
لرئي����ض  االعالم���ي  املكت���ب  بي���ان  وذك���ر 
جمل�ض الوزراء تلقت )االحتجاج( ن�شخة 
منه ام�ض االثن���ني، اأن "بال�شخارت قدمت 
التهنئ���ة لع���الوي مبنا�شب���ة تكليفه مبهمة 
ت�شكيل جمل����ض الوزراء اجلديد"، م�شيفًا 
االأممي���ة  البعث���ة  بتق���دمي  "تعه���دت  اأنه���ا 
كامل الدعم للحكوم���ة املرتقبة، مبا يخدم 
م�شتقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه".

م���ن جانبه اأكد عالوي "حر�شه على تنفيذ 
حكوم���ة  وت�شكي���ل  املتظاهري���ن  مطال���ب 
كف���اءات قادرة عل���ى اإدارة الب���الد يف هذا 
الظ���رف احل�شا����ض والتهيئ���ة النتخابات 
نزيهة تلبي طموحات العراقيني جميعا".

ويف �شياق مت�شل ك�شفت مفو�شية حقوق 
االإن�ش���ان، ام����ض االثنني، اأرقام���ًا جديدة، 
حول عدد �شحايا االحتجاجات يف البالد، 
م�ش���رية اىل اأن االرق���ام ال�ش���ادرة عنه���ا 
حول ع���دد ال�شحايا ب�شفوف املتظاهرين 

�شحيحة ولي�شت "فلكية".
وقال ع�ش���و املفو�شية عل���ي البياتي، يف 
تو�شيح  تلقت )االحتجاج( ن�شخة منه ان 
"اأرقام املفو�شية كانت �شحيحة ومل تكن 

فلكية، كما مت اتهامها من قبل البع�ض".
وب���ني البياتي ان "م���ا مت ن�شره يوم ام�ض 
االول كان تعليقا من قبلنا على ما ن�شر يف 
موقع وكالة االنباء العراقية، حيث ن�شرت 
اح�شائي���ة حول عدد �شحاي���ا التظاهرات 
مل تك���ن دقيقة، وحتاول ان تقلل من اعداد 

�شحايا االحتجاجات".  

عالوي يقدم وعوداً لبال�سخارت بتنفيذ مطالب املتظاهرين

�صاحات االحتجاج ترف�ض ف�ض االعت�صامات والقبعات 
الزرق يتوعدونهم بـ"ح�صاب ع�صري"

 حقوق االإن�سان  ت�سخر من حماوالت حكومية لتقليل اأعداد �سهداء االنتفا�سة 
�س��هدت �س��احات االحتجاج يف العا�س��مة العراقية بغداد ومدن 
داخ��ل  ترك��زت  جدي��دة  تظاه��رات  الب��الد  وو�س��ط  جنوب��ي 
�س��احات وميادي��ن التظاهرات الرئي�س��ة، مع ا�س��تمرار التوتر، 
من��ذ ليل اأم�س االأحد، ب��ن اأتباع رجل الدين مقتدى ال�س��در، 
ال�س��احات  م��ن  ع��دد  مهاجم��ة  خلفي��ة  عل��ى  واملتظاهري��ن، 

واإن��زال يافطات ترف�س تكليف حممد توفيق عالوي برئا�س��ة 
احلكومة. وانت�س��ر �"فري��ق القبعات ال��زرق"، التابع��ن للتيار 
ال�س��دري، حول املب��اين احلكومي��ة واملدار�س ملن��ع اإغالقها من 
قبل املتظاهرين، بينما جابت �سيارات يف عدد من املدن تطالب 

بالعودة اإىل املدار�س واجلامعات وفتح الدوائر.

اأمهل متظاهرو ذي قار رئي�س الوزراء املكلف 
حممد توفيق عالوي 3 اأيام للتخلي عن 

تر�سيحه لرئا�سة الوزراء ملوحن بخطوات 
ت�سعيدية، و�سفوها ب�"غري امل�سبوقة" اإذا 
مل يتم ذلك، بح�سب بيان اأذيع يف �ساحة 

احلبوبي مركز تظاهرات النا�سرية عا�سمة 
حمافظة ذي قار املحلية.
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 �سالم الح�سيني
 

مل تك����ن انتفا�ش����ة ت�شري����ن لتنبث����ق ل����وال الغربل����ة 
ال�شيا�شي����ة ل����كل االأح����زاب التي اأخفق����ت براجمها 
يف بن����اء الدول����ة، وا�شتعا�ش����ت عنه����ا بال�شلط����ة 
كبدي����ل تدير به البالد، فعرّبت االنتفا�شة عن حالة 
االمتعا�����ض والغليان ال�شباب����ي الباحث عن هوية 
وط����ن حقيقي����ة، تختلف ع����ن تل����ك امل�شوه����ة التي 
ي����راد لها اأن تكون بدياًل معربًا عن خطاب هوياتي 
طائفي وحزبي �شيق، ُفر�ض تارًة بالقوة واأخرى 

بالت�شليل وغ�شيل االأدمغة. 
لذل����ك، مل يك����ن مفاجئ����ًا ان�شحاب ال�ش����در وعودته 
بقدر ماكان متوقعًا يف ظل غياب الروؤية الوا�شحة 
املع����ربة ع����ن �ش����وت ت�شري����ن، وه����ذا م����ا ال ُينكر، 
والأ�شباب متعددة، منه����ا حداثة التجربة وهاج�ض 
املا�ش����ي الذي اأنتج تكت����اًل �شيا�شي����ًا ال يختلف عن 
م�شم����ون الن�ش����خ املتبقية الت����ي مت�ش����ك ال�شلطة، 
فاملواقف املتقلبة لل�شدر ُتبني مدى التوتر وفقدان 
ال�شيطرة على ق�شايا كربى م�شريية بحجم حراك 
جم، وهو اإفراز طبيع����ي لعملية �شيا�شية قلقة غري 
نا�شج����ة، وال تعم����ل اإال مبعادلة التخ����ادم احلزبي 

لت�شخيم الزعيم والقائد على ح�شاب الدولة. 
نعي�����ض الي����وم حال����ة �ش����راع جديد ق����دمي، واإن مل 
يك����ن معلًن����ا ب�ش����كل وا�ش����ح، وبق����ي مدفوًن����ا يف 
�شندوق اخلوف ورع����ب الت�شفية لكل من يقرتب 
م����ن منطقة حتليله واخلو�����ض يف تفا�شيله، وهو 
�ش����راع االإرادة بني قطبني - العقل العقائدي وغري 
العقائ����دي - واالأخ����ري هو م����ن يتم�ش����ك باحلقوق 
بغ�����ض النظر ع����ن العقيدة، وه����ذه اإحدى جتليات 
النوعي����ة  ه����ذا  اأف����رزت  الت����ي  ت�شري����ن  انتفا�ش����ة 

اجلديدة لتغدو بارزة. 
االأول ع����رب عن����ه مفهوم����ه ب�ش����ورة ال�شلط����ة التي 
ُتدير احلك����م منذ غزو الع����راق، واأنتجت النموذج 
امل�ش����وه ال����ذي �شق����ط يف هاوية الف�ش����ل من خالل 
نظ����ام املحا�ش�ش����ة الطائفي ال����ذي ب����دوره �شاهم 
ب�شناع����ة اأم����راء للح����روب، وهو م����ا كان حم�شلة 
طبيعي����ة ل�شلط����ة العق����ل العقائ����دي ال����ذي ي�شن����ع 
اأ�شكااًل متعددة للخراب واملعارك واالأعداء لتغذية 
م�شروع����ه الذي يعي�ض على �شناع����ة العدو لتربير 
وجوده من خ����الل مفاهيم جّذاب����ة كاملقاومة مثاًل، 
و�شعارات وجدانية ال تخلو من اإ�شقاطات التاريخ 
لتالم�����ض �شغاف القلب للتح�شيد اجلماهريي، وقد 
ينجح بذلك، اإال اأن����ه �شرعان ما �شيف�شل وي�شطدم 
بحركات احتجاج، مثل نتفا�شة ت�شرين، ف�شاًل عن 
التناق�ش����ات الفا�شح����ة التي ك�شفت زي����ف ال�شعار 
وامل�ش����روع بعد القمع املريع ل�شباب احلراك، وهو 
ما �شّكل �شدم����ة توجب اإعادة النظ����ر كلًيا بالقوى 

ال�شيا�شية االإ�شالمية. 
والثاين، يعاين من ع�شر الوالدة يف بيئة عقائدية 
تخو�ض �شراع التحوالت واإعادة التوازن الذهني 
بع����د كل التج����ارب الفا�شل����ة ل����الأول، واإخفاق����ه يف 
اإقناع ال�شارع بتجرب����ة االأحزاب االإ�شالمية الإدارة 
احلكم، ف�شاًل عن كونها بيئة طاردة ملفهوم التمدن، 
والأ�شباب متع����ددة، ال تنتهي مباكينة االإعالم التي 
ت�شتغ����ل عل����ى خل����ط االأوراق للت�شوي�����ض وح����رق 
الفكرة، لكونها �شتحد من نفوذ ال�شلطة، وحتديدًا 
اإنتاج نف�شها  "ال�شيعي����ة ال�شيا�شية"، والتي ُتعيد 
لقواعدها يف كل مرة بقوالب دينية معروفة ُتعترب 
م����ن الثوابت التي ال ميكن التق����رب منها، وبالرغم 
من ذلك، �شار مناف�شًا قويًا يف ال�شاحة ال�شيا�شية، 
واملرحلة املقبل����ة �شتغري الكث����ري يف قواعد اللعبة 

التقليدية. 
ه����ذا العقل ب����دا ب����ارزًا بقوة ه����ذه امل����رة، وي�شكل 
خط����رًا اأكرب عل����ى امل�شتوى ال�شيا�ش����ي والعقائدي 
املتعارف عليه، فلم يكن عجيبًا اأن يواجه بوح�شية 
لقتله والتخل�ض من اإزعاجاته. وانتفا�شة ت�شرين 
كان����ت تعب����ريًا وا�شح����ًا للخط����ر املح����دق بالرموز 
والبيوت����ات والعوائ����ل التي ما زال����ت تعي�ض وهم 

)الزعامة والت�شلط - ال�شيد والعبد( .
من����وذج ال�شلط����ة يف الع����راق االآن، مل يع����د ق����ادرًا 
على ت�شديق الواقع الذي يوحي اإىل قرب النهاية 
وا�شتب����دال الزعي����م بوع����ي احلق����وق، واجلماع����ة 
الطائفي����ة باجلماعة الوطني����ة، والفتوى بالهدف. 
اإن الزعي����م ال����ذي ينت�ش����ي بالهت����اف ل����ه و�ش����ورة 
اجلماهري الت����ي ت�شرخ با�شمه، ل����ن يبقى متفرجًا 
عل����ى "جماعة" تري����د وطنًا يقوده����ا وعي جماعي 
قد حطم رمزية الزعامة، فحتمًا �شيقمعها بالع�شي 

والهراوات، وذلك اأ�شعف االإميان.

الع�صي والهراوات في 
مواجهة وعي الحقوق

 علي فائز

ا�شتخدمت الق���وات االأمنية �شد املتظاهرين 
"ط�شاري���ة  الع���راق  ي�شم���ى حملي���ًا يف  م���ا 

ال�شجم".
منذ ان���دالع االحتجاج���ات يف العراق مطلع 
ت�شري���ن االأول/اأكتوب���ر، ا�شتخدمت القوات 
االأمنية اأ�شلحة خمتلفة لف�ض االحتجاجات، 
منه���ا القّنا����ض والر�شا�ض احل���ي والقنابل 
امل�شيل���ة للدموع، لكن �شالح���ًا جديدًا مل يكن 
ماألوف���ًا يف ال�شابق ا�شتخدم يف اأماكن عّدة، 
وهو م���ا ي�شمى حمليًا "ط�شارية �شجم"، اأو 
)shotgun( واأفرز ما ا�شمته منظمات دولية 
اال�شتخ���دام املمي���ت للقوة �ش���د املتظاهرين 
اآالف ال�شحاي���ا يف حمافظ���ات عراقي���ة بني 

قتلى وجرحى. 
لق���د �شارك���ت يف التظاهرات، الت���ي انطلقت 
مطل���ع ت�شري���ن االأول/اأكتوب���ر يف حمافظة 
الديواني���ة، اأن���ا االآن اأمتن���ى اأن اأع���ود م���ع 
اأ�شدقائ���ي يف التظاه���رات، لك���ن اإ�شابت���ي 
اخلط���رية متنع���ي من ذل���ك، فقد كن���ا نخرج 
ع�ش���رًا ونعود، بع���د اأن ي�شتد قم���ع القوات 
االأزق���ة  يف  تطاردن���ا  كان���ت  الت���ي  االأمني���ة 
والقناب���ل  احل���ي  بالر�شا����ض  وال�ش���وارع 
امل�شيل���ة للدم���وع، هك���ذا يق���ول عل���ي كاظم، 
وهو متظاهر من حمافظة الديوانية، ويبنّي 
"مل اأك���ن اأع���رف ن���وع اإ�شابت���ي اإال بعد اأن 
ع���دت اإىل وعي���ي يف امل�شت�شف���ى التعليمي، 
فاإ�شابت���ي كان���ت بوا�شط���ة �ش���الح ن�شمي���ه 
حمليًا "ط�شارية �شجم" )shotgun( اأطلق 
باجت���اه وجه���ي من م�شاف���ة قريبة م���ن اأحد 

قوات االأمن".
ي���روي علي ق�شت���ه قائ���اًلً "راأي���ت �شورتي 
الت���ي التقطه���ا بع����ض رفاق���ي املتظاهري���ن، 
لق���د كن���ت غارًق���ا يف برك���ة دم"، توقف علي 
لربه���ة وهو ي�شع ي���ده على جبهت���ه ويكمل 
حديث���ه "لق���د كن���ت اأ�شب���ه بالطري���دة الت���ي 
اأ�شابتها ر�شا�شات ال�شياد، لقد نقلوين اإىل 
امل�شت�شفى بوا�شطة مركبة ال�"�شتوتة"، ومل 
اأُك���ن اأحمل معي غري العل���م العراقي وكّمامة 
حتول���ت اإىل �شوداء من الدخان الذي ينت�شر 
يف �شاح���ات التظاهر التي كان���ت تنزل فيها 

القنابل امل�شيلة مثل املطر".
اأخب���ار  متابعت���ه  خ���الل  م���ن  عل���ي  ي�شم���د 
االحتجاج���ات نزي���ف وحدت���ه، وبع���ده عن 
االأ�شدق���اء املرابطني يف �شاح���ات التظاهر، 

كما يعرّب عن ذلك. 
اأج���رى علي كاظ���م اإىل االآن ثم���اين عمليات 

الإخراج ال�شظاي���ا املعدنية، التي توزعت يف 
راأ�ش���ه واخرتق���ت بع�شه���ا عظ���م اجلمجمة، 
وج���ه علي �شب���ه م�شّوه واأ�شب���ح مثل �شراج 
�ش���ح زيته، وقد تك�شرت اأ�شنان فكه العلوي، 
وما تزال بع�ض ال�شظايا قابعة داخل راأ�شه، 
بح�ش���ب التقرير الطب���ي واالأ�شعة التي تبنّي 

انت�شار ال�شظايا يف حميط جمجمته.
م���ا ت���زال احلال���ة ال�شحي���ة ل���� عل���ي كاظ���م 
متده���ورة، فه���و ب���ني احل���ني واالآخ���ر يفقد 
وعي���ه بح�شب م���ا يقول والده ال���ذي اأكد يف 
حديث���ه اأن "هن���اك ثالث �شظاي���ا ما تزال يف 
راأ����ض عل���ي، واأخربن���ا الطبي���ب بخط���ورة 
عملي���ة اإخراجهن فهن يف مكان ح�شا�ض جدًا 
ب���ني العظم واجللد، م�شيف���ًا "اأجرينا له اإىل 
االآن ثم���اين عمليات وعلى الرغ���م من مرور 
ثالث���ة اأ�شه���ر اإال اأن حالت���ه ال�شحية ما زالت 

متدهورة". 
 يقول والد علي ب�شوت متهدج وهو يحاول 
اأن يحب�ض دموعه "لقد �شّيعوا م�شتقبل ابني 
بال ذن���ب وال ج���رم، مت�شائاًل "ه���ل ي�شتحق 
ال�ش���اب ال���ذي يطال���ب بالكرام���ة وحما�شبة 
الفا�شدي���ن وطرد الل�شو�ض ه���ذا؟ لقد خرج 
للتظاهرات، مطالب���ًا بالكرامة وتوفر فر�ض 
العم���ل فع���اد اإلين���ا مقع���دًا، �شّوه���وا وجهه 

وك�شروا اأ�شنانه".
يظه���ر التقري���ر ال���ذي ن�شرت���ه عائل���ة علي  ، 
اإ�شابته ب�شظايا معدنية يقدرعددها بحوايل 

30 يف الراأ����ض والرقبة، واح���دة منها نافذة 
حتت عظم اجلمجمة، مت رفع 6 من ال�شظايا 
حت���ت و�ش���ع التخدي���ر املو�شع���ي، وما زال 
يف ط���ور العالج. وي�ش���ري التقرير كذلك اإىل 

االأعلى". الفك  يف  اأ�شنانه  "تك�شر 
يق���ول خ���ال علي ال���ذي يدع���ى )اأب���و طيبة( 
القوة  قمن���ا برفع دعوى ق�شائية على  "لقد 
التي هاجمت علي���ًا ورفاقه، وعلى الرغم من 
ح�ش���ور ال�شه���ود، والفيديوه���ات امل�شورة 
الت���ي تظهر قيام ق���وات ال�شغ���ب با�شتخدام 
العن���ف املف���رط ال���ذي و�ش���ل اإىل ممار�ش���ة 
االإعدام���ات امليداني���ة، فاإن الق�ش���اء مل يتخذ 
بحقه���م اأي �ش���يء اإىل االآن، وي�شي���ف اأب���و 
طيب���ة "ال اأتوقع اأن تتم حما�شب���ة اأحد، فكل 
هذا يجري اأمام احلكوم���ة وحتت اإ�شرافها، 
حتى القّنا�ض الذي ه�شم روؤو�ض ال�شباب يف 

�شاحة التحرير وبقية ال�شاحات االأخرى".
ا�شتخدم���وا  "لق���د  طيب���ة   اأب���و  اأ�ش���اف 
الر�شا����ض احل���ي واأطلقوا القناب���ل امل�شيلة 
القاتل���ة، لقد و�شل االأم���ر اإىل قتل امل�شعفات 
واعتقاله���ن، االأم���ر ال���ذي مل تق���دم عليه اأي 
�شلط���ة ديكتاتوري���ة حتكم �شعبه���ا بوا�شطة 
احلدي���د والن���ار، ويخت���م اأبو طيب���ة حديثه 
باملثل القائل "ملن ت�شتكي حبة القمح اإذا كان 

القا�شي دجاجة".
ويعد �ش���الح ال�ش���وزن )Shotgun( �شالحًا 
ناري���ًا م�شم���م غالب���ًا لالإطالق من���ه باإ�شناده 

على الكت���ف، وي�شتفيد من طاقة قذيفة ثابتة 
ترمي كريات �شغرية اأو من ر�شا�شة �شلبة 

وله اأحجام واأ�شكال خمتلفة.
م���ن االأ�شلح���ة املحرم���ة دولي���ًا  وه���و يع���د 
بح�ش���ب قانون االأمم املتح���دة ل�شنة 1980، 
الأنه يطلق ر�شا�شًا ان�شطاريًا ي�شعب تعقبه 
ومعاجلته، وي�شتخدم ه���ذا ال�شالح بح�شب 
مواقع ر�شمية "الأغرا�ض ال�شيد وم�شابقات 

الرماية".
وزارت���ا الدفاع والداخلي���ة مل ت�شتوردا نوع 
كهذا من االأ�شلحة بح�شب �شابط برتبة رائد 
ا�ش���رتط ع���دم االإف�شاح عن هويت���ه الأ�شباب 
تتعّلق بوظيفته، موؤكدًا يف حديثه : اإن "هذا 
ال�ش���الح غري داخل يف اخلدم���ة ر�شميًا، ومل 
يت���م تزوي���د اأي منت�شب ب���ه، حي���ث اأنه يعد 
�شالحًا �شخ�شيًا ي�شتخدم ل�شيد احليوانات، 
خ�شو�شًا اخلنازير واحليوانات املتوح�شة، 

وهو يعد من االأ�شلحة املحرمة دوليًا".
اأح���د املتظاهري���ن  اأحم���د، وه���و  م�شطف���ى 
الذي���ن اأ�شيبوا ب�شالح ال�شي���د، يبداأ حديثه 
ل���� بالق���ول "اأن تخ���رج يف تظاه���رة تطال���ب 
بحقوق���ك وحما�شب���ة الفا�شدي���ن فاإنك تقوم 
مبغام���رة غري حم�شوبة العواق���ب"، ويوؤكد 
بك���رة،  ال�شي���د  �ش���الح  ا�شتخدم���وا  "لق���د 
وم���ا زال���وا ي�شتخدمون���ه اإىل االآن بوا�شطة 
ملثم���ني، رمب���ا ينتم���ون اإىل ق���وات مكافحة 

ال�شغب". 

"اأ�شب���ت به���ذا ال�ش���الح يف  ق���ال اأحم���د: 
حمافظ���ة الديوانية وقت الغروب، وكانت 
والبط���ن  ال�ش���در  منطق���ة  يف  اإ�شابت���ي 
رف���ع بع����ض  والفخ���ذ، واأجري���ت عملي���ة 
ال�شظاي���ا عن���د اأح���د اأ�شدقائ���ي وق���د كان 
معاون���ًا طبي���ًا، فف���ي ذل���ك الوق���ت كان���ت 
املتظاهري���ن يف  ال�شغ���ب تالح���ق  ق���وات 
امل�شت�شفي���ات العتقاله���م. وي�شي���ف اأحمد 
�شاخ���رًا "لقد عاملونا ط���وال 16 عامًا مثل 
ي�شتخدم���وا  اأن  غراب���ة  ف���ال  احليوان���ات 
�شالحًا خم�ش�شًا ل�شيد احليوانات لقمعنا 

بوا�شطته".
 )shotgun( ال�ش���وزن  �ش���الح  ي���زال  وال 
ي�شتخ���دم يف كافة املحافظ���ات التي ت�شهد 
بح�ش���ب  واالعت�شام���ات  االحتجاج���ات 
�شه���ادة ن�شطاء ومنظم���ات، باالإ�شافة اإىل 
ال�شور والفديوهات الت���ي توثق عمليات 
القم���ع التي يق���وم بها ملثم���ون من قوات 
والت���ي  االحتادي���ة،  وال�شرط���ة  ال�شغ���ب، 
تثب���ت ا�شتخدامه���م له���ذا ال�ش���الح املحرم 
دولًيا عل���ى الرغم من مرور اأكر من ثالثة 

اأ�شهر على انطالق االحتجاجات.
يق���ول ع�ش���و املفو�شي���ة العلي���ا حلق���وق 
"اأع���داد  اإن  البيات���ي،  عل���ي  االإن�ش���ان، 
قم���ع �ش���د  اإىل وج���ود  ت�ش���ري  ال�شحاي���ا 
املحتج���ني وتعام���ل الق���وات االأمني���ة م���ع 
املواطن يج���ب اأن يخ�ش���ع ملعايري دولية، 
موؤك���دًا اأن "العن���ف والقم���ع موج���ود وما 
ي���زال م�شتم���رًا، واالأدل���ة وا�شح���ة عل���ى 
واملفو�شي���ة  احل���ي،  ال�ش���الح  ا�شتخ���دام 
واالأمم املتح���دة و16 دول���ة، واملرجعي���ة 
اأي�ش���ًا نددوا بهذا ال�شيء، لكن امل�شكلة يف 

عدم وجود م�شائلة وطنية قانونية".
تاب���ع البيات���ي "م���ن املفرت����ض اأن يتحرك 
االأه���ايل الذين قت���ل اأبناوؤه���م اأو جرحوا 
نح���و الق�شاء، ويتم رفع دع���اوى ق�شائية 
�ش���د امل�شوؤولني حتى تت���م حماكمتهم، فال 
يوج���د اأي جهة متتل���ك �شلط���ة عليهم غري 
ال�شع���ب والربمل���ان، فعندما تت���م حماكمة 
�شخ�شي���ة �شيا�شية اأو ع�شكرية واحدة يف 
مو�ش���وع التظاهرات فلن يج���روؤ اأي اأحد 

على االإقدام على انتهاكات كهذه".
وو�شل���ت اأع���داد ال�شحاي���ا م���ن املدني���ني 
و24.488  قتي���اًل   669 اإىل  املتظاهري���ن 
جريح���ًا بح�ش���ب املركز العراق���ي لتوثيق 
املرك���ز  اأج���رى  فيم���ا  احل���رب،  جرائ���م 
االإح�شائي���ة م���ن ي���وم 1 ت�شري���ن االأول/

اأكتوبر ولغاية 31 كانون االأول.

الحكومة وجماعاتها الم�صلحة  ت�صتخدم �صالح 
الحيوانات المتوح�صة �صد المتظاهرين

 متابعة االحتجاج 

االإن�شان،اأم����ض  حق���وق  مفو�شي���ة  ك�شف���ت 
االثن���ني، اأرقام���ًا جديدة، حول ع���دد �شحايا 
اأن  اىل  م�ش���رية  الب���الد،  يف  االحتجاج���ات 
االرقام ال�ش���ادرة عنها حول ع���دد ال�شحايا 
ولي�ش���ت  املتظاهري���ن �شحيح���ة  ب�شف���وف 

“فلكية”.
وق���ال ع�ش���و املفو�شي���ة عل���ي البيات���ي، يف 
تو�شي���ح تلقت االحتجاج ن�شخ���ة منه اأم�ض 
االثنني  اإن “اأرقام املفو�شية كانت �شحيحة 
ومل تك���ن فلكي���ة، كم���ا مت اتهامه���ا م���ن قب���ل 

البع�ض”.
وب���ني البياتي اأن “م���ا مت ن�شره ي���وم اأم�ض 
كان تعليق���ا م���ن قبلن���ا على ما ن�ش���ر يف قناة 
العراقية، حيث ن�ش���رت اإح�شائية حول عدد 
�شحاي���ا التظاه���رات وع���ن م�ش���ادر ر�شمية 

)ح�شب القناة( . 
واأ�ش���اف ان “اأرقام املفو�شية منذ االأول من 
ت�شري���ن االأول  ٢٠١٩ حل���د 3٠ كانون الثاين 

٢٠٢٠ بلغت:
عدد ال�شهداء: ٥3٦ )منهم ١٧ منت�شبًا امنيًا(

عدد امل�شابني: ٢3٥٤٥ )3٥١٩ منت�شبًا اأمنيًا(

قي����د   3٢٨ فق����ط   (  ٢٧١3 املعتقل����ني:  ع����دد 
االحتجاز(

عدد املخطوفني: ٧٢ ) ٢٢ اأطلق �شراحهم(
عدد االغتي����االت: ٤٩ )٢٢ وف����اة و١3 اإ�شابة 

و١٤ فا�شلة(
اجمايل االأ�شرار )418 عامة وخا�شة( .

يذك����ر اأن قن����اة العراقية اعلن����ت اأم�ض االأول  
االح����د  ح�شيل����ة القتل����ى م����ن املتظاهري����ن 
والق����وات االأمني����ة من����ذ 10/25 م����ن الع����ام 
املا�شي ولغاية 2020/1/31، والتي بلغت 
ح�شب االإح�شائي����ة التي ن�شرتها 287 قتياًل 

من املتظاهرين و5 من االأمن.
وقالت القناة اإن االإح�شائية �شجلت "�شقوط 
25 م����ن ت�شري����ن  ي����وم اجلمع����ة امل�ش����ادف 
االأول 51 �شهي����دًا م����ن املتظاهرين يف عموم 
املحافظ����ات الت����ي �شه����دت تظاه����رات فيم����ا 

�شقط �شهيد واحد من القوات االأمنية".
واأ�شاف����ت اأنه "يف ي����وم 26 ت�شري����ن االأول 
�شقط 22 �شهي����دًا من املتظاهرين، ويف يوم 
27 من ال�شه����ر نف�شه �شجل����ت االإح�شائيات 
�شق����وط 7 �شهداء من املتظاهرين، فيما �شهد 
ي����وم 28 �شقوط 12 �شهي����دًا من املتظاهرين 

يف عموم املحافظات".

واأ�شارت اإىل اأنه "�شجلت االإح�شائيات يف 
ي���وم 29 من ال�شهر ذات���ه �شقوط 7 �شهداء 
م���ن املتظاهري���ن، فيما �شق���ط يف يوم 30  
من ال�شه���ر ذاته 6 �شهداء، كم���ا �شقط يوم 

31 من ال�شهر ذاته متظاهران اثنان".
وتابع���ت اأن���ه "بح�ش���ب االإح�شائي���ة ف���اإن 
يف  �شقط���وا  الذي���ن  ال�شه���داء  جمم���وع 
�شه���ر ت�شري���ن االأول بل���غ  107 فيم���ا بلغ 
ع���دد ال�شه���داء من الق���وات االأمني���ة �شهيد 

واحد".
و�شجلت االح�شائية "�شقوط 142 �شهيدًا 
من املتظاهرين يف �شهر ت�شرين الثاين يف 
عموم املحافظات، فيما �شقط 3 �شهداء من 

القوات االأمنية يف ال�شهر ذاته".
واأردف���ت القن���اة يف االح�شائي���ة اأنه "19 
�شهي���دًا م���ن املتظاهرين �شقط���وا يف �شهر 
كان���ون االأول، ف�ش���اًل ع���ن �شق���وط �شهيد 

واحد من القوات االأمنية".
مبينًة اأن "جمموع ال�شهداء الذين �شقطوا 
يف �شهر كانون الث���اين بلغ 19 �شهيدًا من 
املتظاهري���ن، يف املحافظ���ات التي �شهدت 
تظاه���رات، فيم���ا مل ت�شج���ل االح�شائي���ة 

�شقوط �شهداء من القوات االأمنية".

البع�س!" قال  كما  فلكية  تكن  لم  "اأرقامنا 

حقوق االإن�صان تك�صف عن ح�صيلة �صاملة الأعداد �صحايا االحتجاجات منذ انطالقتها
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اأمه���ل املتظاه���رون يف حمافظ���ة ذي 
ق���ار ي���وم االثن���ني ) 3 �شب���اط 2020 
حمم���د  املكل���ف  ال���وزراء  رئي����ض   )
توفي���ق ع���الوي ثالث���ة اأي���ام للتخل���ي 
ع���ن تر�شيحه ، وفيم���ا طالبوا بتكليف 
للمعاي���ري  مطاب���ق  وزراء  رئي����ض 
الوطني���ة الت���ي حددته���ا التظاه���رات 
، ح���ّذر نا�شط���ون يف التظاه���رات من 
حماوالت الت�شوي�ض على التظاهرات 
من خ���الل افتع���ال ا�شتب���اكات جانبية 
ب���ني جماميع �شغرية م���ن املح�شوبني 
على التيار ال�شدري وجماميع اأخرى 

من املتظاهرين .
وق���ال النا�ش���ط املدين ح�ش���ني الزعيم 
خالل كلمت���ه يف ح�شد من املتظاهرين 
يف ق�ش���اء الرفاع���ي ) 80 ك���م �شم���ال 
النا�شرية ( اإن���ه " منهل اجلهات التي 
قامت بتن�شي���ب رئي�ض وزراء ومنهله 
ثالثة اأيام للتخلي عن ذلك "، واأ�شاف 
" واإن مل يفعلوا �شيكون لنا كالم اآخر 

والله على ما نقول �شهيد".
وم���ن جانب���ه ق���ال النا�ش���ط االإعالمي 
فا�شل الن�شيم للمدى اإن " املتظاهرين 
يف �شاحة التغي���ري يف ق�شاء الرفاعي 
اأمهل���وا رئي�ض ال���وزراء املكلف حممد 
توفي���ق ع���الوي ثالث���ة اأي���ام ل�شح���ب 
تر�شيح���ه والتخل���ي ع���ن التكلي���ف "، 
م�ش���ريًا اىل اأن " املتظاهري���ن  ي���رون 
املنظوم���ة  ذات  م���ن  ه���و  ع���الوي  اأن 
ال�شيا�شي���ة واأن تكليفه جاء عرب اآليات 

املحا�ش�شة نف�شها ".
وبدوره قال النا�شط املدين يف جمال 
اخلي���اط  يا�ش���ر  حمم���د  التظاه���رات 
للم���دى اإن���ه " نح���ن املتظاهري���ن م���ع 
مهلة الثالثة اأي���ام التي اطلقتها �شاحة 
التغيري يف ق�شاء الرفاعي "، واأ�شاف 

" ال�شع���ب رف����ض تكلي���ف حمم���د  اإن 
توفيق ع���الوي وخرج بح�شود كبرية 
اىل �شاح���ات التظاه���ر ح���ال االإع���الن 
ع���ن تكليفه وه���ذا بحد ذات���ه ا�شتفتاء 
�شعب���ي يعرب ع���ن ع���دم مقبوليته لدى 

ال�شعب".
وا�شاف اخلي���اط اأن " اجله���ات التي 
ج���اءت بع���ادل عب���د املهدي ه���ي ذاتها 
التي ج���اءت بع���الوي "، م�ش���ريًا اىل 
اأن ع���الوي مل ير�شح���ه ال�شع���ب كم���ا 
يدع���ي ال�شي���د مقت���دى ال�ش���در وامنا 
جاء ب�شفق���ة �شيا�شية غري مقبولة من 
ال�شعب الذي عانى وما زال يعاين من 

املحا�ش�شة احلزبية".
وعن ما يح�ش���ل من م�شادات وحاالت 

من الع���راك يف �شاح���ات التظاهر قال 
اخلياط اإن " من يح���اول اإثارة اأعمال 
ال�شغب بني املتظاهرين هو اإما مند�ض 
اأو يريد اأن يح���رف م�شار التظاهرات 
اأو يحاول مترير �شفقات م�شبوهة "، 
واأ�ش���اف اأن " التظاه���رات تعمل على 
حماربة الف�ش���اد واملف�شدي���ن وهوؤالء 
بالتاأكيد �شيحاولون بكل الطرق النيل 
التظاه���رات وحتوي���ل �شاح���ات  م���ن 
لي�شه���ل  �ش���راع  التظاه���ر اىل حلب���ة 

قمعها وتفريقها".
واأع���رب اخلياط ع���ن ا�شتن���كاره لكل 
حماوالت الت�شوي�ض على التظاهرات 
، حم���ذرًا "اجله���ات ال�شيا�شي���ة الت���ي 
حتاول فر�ض اإرادتها على املتظاهرين 

اأو فر�ض ا�شم مع����ني لرئا�شة الوزراء 
من خ�ش����ارة نفوذه����ا ومكانته����ا التي 

كانت تتمتع بها لدى املتظاهرين ".
يف  التظاه����رات  �شاح����ة  وكان����ت 
احلبوبي و�ش����ط النا�شرية قد �شهدت 
يوم االح����د ) 2 �شباط 2020 ( حاالت 
باالأي����دي  والع����راك  االحت����كاك  م����ن 
والتواثي ) ق�شب����ان خ�شبية غليظة ( 
بني جمموع����ات م����ن املح�شوبني على 
التي����ار ال�شدري وجمموع����ات اأخرى 
م����ن املتظاهري����ن تهتف �ش����د تر�شيح 
حمم����د توفيق ع����الوي ملن�شب رئي�ض 
الوزراء وتوجه اأ�شابع االتهام للتيار 
ال�شدري بعق����د �شفقة لتمرير عالوي 
عل����ى ح�ش����اب املتظاهري����ن والق�شايا 

املطلبية التي كان يتبّناها وينادي بها 
يف ال�شابق.

وبالتزام����ن م����ن انط����الق التظاهرات 
لرت�شي����ح  الراف�ش����ة  احلا�ش����دة 
ع����الوي يف �شاح����ة احلبوب����ي اأ�شدر 
املذك����ورة  ال�شاح����ة  يف  املتظاه����رون 
بيانا حال االإعالن عن تر�شيح عالوي 
م�شاء ال�شبت جاء فيه اإن " التحالفات 
الفا�شدة التي جاءت بعادل عبد املهدي 
رئي�ش����ًا للوزراء ه����ي ذاتها التي كلفت 
حمم����د توفي����ق ع����الوي وه����ذا يعني 
اإع����ادة ذات الطبقة الفا�ش����دة املجرمة 
التي او�شلتن����ا اىل ما نحن عليه االآن 
" اإنهم غري مبالني بدماء  "، واأ�شاف 
ال�شه����داء واجلرحى الذي����ن جتاوزت 
اأعداده����م اأك����ر م����ن اأربع����ة وع�شرين 
األ����ف ما ب����ني �شهي����د وجري����ح ومعاق 

دائمي".

وتابع البيان اأن " التحالفات الفا�شدة 
تتجاهل بذلك مطالبنا وكل ما تعر�شنا 
ل����ه من����ذ االأول م����ن ت�شري����ن قا�شدين 
وع����دم  ال�شع����ب  اإرادة  ك�ش����ر  بذل����ك 
االلت����زام باملوا�شف����ات الت����ي قدمته����ا 
�شاح����ات االحتج����اج علم����ًا اأن العراق 
ميتل����ك الكث����ري م����ن الطاق����ات القادرة 
على قي����ادة املرحلة القادمة "، واأردف 
" وعليه تعلن �شاحة احلبوبي رف�شها 
القاطع لتكلي����ف حممد توفيق عالوي 
رئي�شًا للوزراء ، كونه مر�شح توافقي 
خا�ش����ع للمحا�ش�شة ال ميثل تطلعات 

�شاحات االحتجاج ".
و�ش����دد البيان " وعليه �شيكون لنا ردًا 
ت�شعيدي����ًا اأق����وى مما �شب����ق "، مبينًا 
اأن " ال�شع����ب  خ����رج �ش����د ه����ذه الثلة 
الفا�ش����دة وعمالته����ا كي نح����َظ بدولة 

حمرتمة ذات �شيادة تامة لي�ض اإال
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اجتماع القوى ال�شيا�شية لت�شمية 
رئي�ش���ًا  ع���الوي  توفي���ق  حمم���د 
ملجل����ض ال���وزراء ت�شم���ن جمل���ة 
اإنه���اء  اأبرزه���ا   ،م���ن  اإج���راءات 
حركة االحتجاج  ب�شولة ناعمة ال 
تخّلف خ�شائ���ر كبرية ،فاحلكومة 
الوق���ت  يف  حتت���اج  ال  اجلدي���دة 
احلا�شر اإىل   دماء تلطخ �شمعتها 
مهماته���ا،  ب���اأداء  ال�ش���روع  قب���ل 
وتتلخ����ض باالتفاق عل���ى مترير 
املوازن���ة بو�شفها فل�شفة على حد 
ق���ول رئي����ض حكوم���ة الت�شريف 
ع���ادل عبد املهدي . املهمة االأخرى 
تقا�شم ال���وزارات واملنا�شب على 
وفق ا�شرتاط���ات "حكماء القوم" 
مل���ن  "املن�ش���ب  بدع���ة  اأ�شح���اب 

يدفع".
ال�شولة الناعمة القتحام �شاحات 
التظاهر ،�شتكون على مراحل تبداأ 
بن�شر املوالني واالإتباع امل�شلحني 
ب���ني املتظاهرين ،كلف���وا بواجب 
الر�ش���د  وت�شخي����ض النا�شط���ني 
وتغي���ري  الحتوائه���م  متهي���دًا 
قناعاتهم ،يرافق ذلك اإطالق حملة 
اإعطاء احلكوم���ة اجلديدة فر�شة 
حل���ول  حل���ني  برناجمه���ا  تنفي���ذ 
موعد اإج���راء االنتخابات املبكرة 
، اأما فكرة ت�شجيع تاأ�شي�ض حزب 
من �شاحات التظاهر فتعد واحدة 
من اأدوات ال�شولة الناعمة القابلة 
للتحول اإىل هجمة تنكيل وترويع 
،للق�ش���اء نهائي���ًا عل���ى  اأ�ش���وات 

ال�شباب املطالبني  بالوطن.
 بع���َث امل�شلح���ون  الواقفون على 
�شط���ح املطع���م الرتك���ي اإىل اأه���ل 
احلل والربط املقيمني يف املنطقة 
اطمئن���ان  بر�شال���ة  اخل�ش���راء 
،تك�ش���ف ع���ن  ا�شتع���داد فر�ش���ان 
ال�شول���ة الناعم���ة لل�شيطرة على 
�شاح���ة التحرير بع���د ت�شلم موعد 
.ليحق���ق  ال�شف���ر  �شاع���ة  حل���ول 
اجتم���اع اختي���ار حمم���د توفي���ق 
ع���الوي اأهداف���ه ور�شالت���ه عل���ى 
م���ن  ال�شحاي���ا  اآالف  ح�ش���اب 

ال�شهداء واجلرحى .
املراهن���ون عل���ى ال�شولة الناعمة 
االحتج���اج  حرك���ة  الإجها����ض 
يف  املقد����ض  احل���ق  اأ�شح���اب   ،
احل�ش���ول عل���ى وزارات �شيادية 
، جتاهل���وا ع���ن ق�ش���د م���ا يجري 
يف العا�شم���ة االأردني���ة عمان من 
ح���راك حمم���وم ،لعق���د ال�شفقات 
بني جه���ات تلقت وع���ودًا ب�شمان 
التمثي���ل  يف احلكوم���ة اجلديدة 
. اأم���ا موؤي���دو ال�شول���ة فح�شدوا 
ذبابهم االلك���رتوين للحفاظ على 
وزيرهم بحمل���ة عك�شت م�شتوى 
الرثاث���ة واالنحطاط ، تك�شف عن 
حثاالت �شيا�شية متورطة ب�شرقة 
امل���ال الع���ام خ���الل وجوده���ا يف 

احلكومات املتعاقبة .
 منَح احلق املقد�ض الالعبني الكبار 
الهيمن���ة عل���ى ال�شلط���ة ،فجعلوا 
النظام ال�شيا�شي يجر العراق اإىل 
م�شري جمهول ، �شباب االنتفا�شة 
اخلط���ر  ا�شت�شع���روا  وحده���م 
ال�شتع���ادة الوطن م���ن مغت�شبيه 
، م���ع ا�شتع���داد ملواجه���ة ال�شولة 

الناعمة ب�شدور عارية . 
اجلدي���دة  احلكوم���ة  كابين���ة   
املتم�شك���ني  اأكذوب���ة  �شتك�ش���ف 
باحل���ق املقد����ض لل�شيط���رة عل���ى 
ال�شلط���ة ،  حلظ���ة اإع���الن اأ�شم���اء 
اأ�شح���اب املع���ايل املر�شح���ني من 
جه���ات، خطط���ت الإجها�ض حركة 

االحتجاج بال�شولة الناعمة

التهديد بال�صولة 
الناعمة 

عد�سة: حممود روؤوف

بالمكشوف  رغم محاوالت الت�سوي�س وافتعال العراك في �ساحة الحبوبي

ذي قار تمهل عالوي 3 اأيام للتخلي عن تر�صيحه وتلوح بالت�صعيد

 متابعة االحتجاج 

مع ا�شتم���رار االحتجاجات ال�شعبية يف 
م���دن و�ش���ط وجنوبي الب���الد، واملنددة 
االأ�شب���ق  االت�ش���االت  وزي���ر  بتكلي���ف 
ت�شكي���ل  يف  ع���الوي،  توفي���ق  حمم���د 
احلكوم���ة املقبلة، اأعل���ن النا�شط البارز 
يف تظاه���رات حمافظ���ة ذي ق���ار، ع���الء 
الركاب���ي، يف 3 �شباط ، ال�شروع باتخاذ 
خط���وات "عملية جدي���ة" لت�شكيل كيان 
�شيا�شي ميث���ل االحتجاجات متا�شيًا مع 

تطلعات املحتجني يف البالد.
فج���ر ليلة االثن���ني، بث الركاب���ي مقطعًا 
م�ش���ورًا �ش���رح في���ه �ش���رورة توحي���د 
ال�شفوف لتنظي���م احلركة االحتجاجية 
يف البالد، لتك���ون "اأقوى واأكر فاعلية 

يف خدمة الق�شية التي خرجنا منها". 
ق���ال الركاب���ي يف مقطع فيدي���و تناقلته 
اإن���ه   ، االجتماع���ي،  التوا�ش���ل  مواق���ع 
"انطالقًا من احلاجة لتوحيد ال�شفوف 
وتنظيمه���ا وم���ا يجعله���ا اأق���وى واأكر 
تاأثريًا وفاعلية يف خدم���ة الق�شية التي 
خرجن���ا م���ن اأجله���ا واأعطين���ا كل ه���ذه 
الت�شحي���ات، �ش���ار لزام���ًا اأن يول���د من 
بينن���ا كيان �شيا�شي قانوين ميثل اإطارًا 
ي�ش���م بداخل���ه كل الوطني���ني العراقيني 
انتماءاته���م  اإىل  االلتف���ات  دون  م���ن 
الدينية والطائفية والقومية واملناطقية 
وا�شتثماره���م كرجال دول���ة يف العراق 

اجلديد".
اأ�شاف "قد بداأنا بالفعل باتخاذ خطوات 
عملي���ة وجدية بهذا االجت���اه متا�شيًا مع 
تطلع���ات املتظاهري���ن ال�شلمي���ني لبن���اء 
الوط���ن للجمي���ع دون متيي���ز"، مردف���ًا 
ب���اأن "ه���ذا الكيان ل���ن ي�شتخ���دم مفردة 

االأغلبية واالأقلية".

ويف الوقت الذي دعا يف الركابي، اأي�شًا 
اإىل، منح رئي�ض جمل�ض الوزراء املكلف 
بت�شكيل احلكومة املوؤقتة حممد توفيق 
ع���الوي فر�ش���ة لتنفي���ذ تعهدات���ه الت���ي 
قطعها على نف�ش���ه اأبرزها حما�شبة قتلة 
املحتج���ني، والعم���ل على حتدي���د موعد 
الإجراء االنتخاب���ات املبكرة يف العراق، 
اأنق�ش���م املحتج���ون يف املحافظات التي 
ت�شهد ح���راكًا �شعبيًا من���ذ مطلع ت�شرين 
االأول/اأكتوبر، ما ب���ني معار�ض وموؤيد 

لفكرته.
اأنتق���د النا�شط يف تظاهرات بغداد، عبد 
الله علي، ب�شكل الذع دعوة الركابي اإىل 

من���ح رئي����ض ال���وزراء اجلدي���د، فر�شة 
لالإيف���اء بوع���وده التي وع���د بتنفيذها، 

حال ت�شكيل كابينته الوزارية.
ق���ال عل���ي اإن "حديث الركاب���ي هو �شد 
يف  للمتظاهري���ن،  املوح���دة  الكلم���ة 
املحافظات املنتف�شة، واإن دل على �شيء 
فه���و ي���دل عل���ى احتمالي���ة اأن���ه كان منذ 
بداية االحتجاجات �شناعة لنجم ثوري 
بوا�شط���ة زعيم التي���ار ال�شدري مقتدى 

ال�شدر، مل�شاندته يف املرحلة احلالية".
فيم���ا يك�ش���ف املتظاه���ر عل���ي الربيعي، 
ع���ن ات�شاالت جرت ب���ني نا�شطي بغداد 
والنا�شري���ة، موؤكدي���ن "رف�شه���م لفكرة 

الركاب���ي الت���ي طرحها موؤخ���رًا"، مبيًنا 
اأن "التظاهرات يف بغداد م�شتمرة وفاًء 

لدماء ال�شهداء".
م���ن جانبها اأعربت، النا�شطة املدنية ريا 
الربزجن���ي، عن تاأييدها لفك���رة ت�شكيل 
للطائفي���ة  عاب���ر  �شام���ل  ح���زب وطن���ي 
والقومي���ة"، قائل���ة ، الإن "ه���ذا احل���زب 
جمموع���ة  خل���روج  الطري���ق  �شيمه���د 
جدي���دة من املر�شحني الكفوئني ملنا�شب 
قيادية يف االنتخابات اجلديدة وفر�شة 
ل�شح���ب الب�شاط من االأح���زاب الطائفية 

واإنهاء املحا�ش�شة".
ودعت اإىل "البدء بالتفكري بكيفية العمل 

عل���ى تقوية فر����ض املر�شحني اجلدد من 
خ���ارج املنظوم���ة الفا�ش���دة وهك���ذا تتم 
هزميتهم بال�شناديق االنتخاب اإىل غري 

عودة حتى وان حاولوا التزوير".
" يق���ول النا�ش���ط عن حمافظة ذي قار، 
ح�ش���ني الغراب���ي اإن "�شاح���ة احلبوبي 
اأعلنت ببيان ر�شم���ي موقفها من تكليف 
حممد توفيق عالوي، بالتايل ما ي�شدر 
م���ن بع����ض االأ�شخا�ض ال ميث���ل اإال راأيه 
ال�شخ�ش���ي وال ميث���ل املوق���ف الر�شمي 

ل�شباب النا�شرية".
يق���ول النا�ش���ط يف تظاه���رات النجف، 
حممد جب���وري، اإن "هن���اك قرابة ال�٢٠ 

اإلف مذكرة قب����ض تنتظر �شباب ذي قار 
يف حال انتهت التظاهرات، بالتايل على 
الركاب���ي اأن يع���ي اخلط���وات الت���ي دعا 

اإليها".
دع���وة  تطبي���ق  اجلب���وري  واأ�ش���رتط 
رئي����ض  "خ���رج  ح���ال  يف  الركاب���ي، 
الوزراء اجلديد حمم���د توفيق عالوي، 
ببي���ان م�ش���رتك مع ق���ادة التظاهرات اأو 
النا�شط���ني فيه���ا، عرب �شا�ش���ات التلفاز، 
ويتوع���د يف حما�شبة قتل���ة املتظاهرين 
يف م���دة زمني���ة ال تتج���اوز ال�شهري���ن، 
وحتدي���د موع���د لالنتخاب���ات ال يتعدى 

ال�شتة اأ�شهر".

من احلبوبي.. دعوات لت�صكيل كيان �صيا�صي ميثل االحتجاجات
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يخيم توتر حاد على �ساحة 
التحرير، اإثر ا�ستمرار اأعمال 

العنف �سد املتظاهرين على 
يد جممايع تدعي االنتماء اإىل 

التيار ال�سدري، ويف الوقت 
الذي يتهم املتظاهرون زعيم 

التيار وقياداته ب�"التواطوؤ" 
وال�سمت عن تلك االأحداث، 

منح مقتدى ال�سدر "القبعات 
الزرق" �سوًءا اأخ�سر ملوا�سلة 

حماولة ال�سيطرة على �ساحات 
االحتجاج.

و�شه���دت �شاحات االعت�ش���ام يف بغداد وع���دة حمافظات 
�شج���ارات واحت���كاًكا بني من ي�شفون اأنف�شه���م ب� "اأن�شار 
ال�ش���در" وال�شبان املتظاهرين، خل���ف جرحى على االأقل، 
و�ش���ط معلوم���ات ع���ن مقت���ل اأح���د املتظاهري���ن عل���ى يد 
املطع���م الرتكي، يوم  اأح���داث  ال���زرق" خالل  "القبع���ات 

ال�شبت ١ �شباط/فرباير.

ويوا�ش���ل املتظاه���رون رف�شه���م ملح���اوالت زعي���م التيار 
اإنه���اء االحتجاج���ات واالإ�ش���راب الطالب���ي،  ال�ش���دري، 
بفت���ح ال�ش���وارع واملدار�ض، عرب م�ش���ريات حا�شدة جرت 
يوم االأح���د ٢ �شباط/فرباير، رافقتها هتافات �شد ال�شدر 
ورئي�ض احلكومة املكلف حممد عالوي، كما �شهدت بع�ض 

�شاحات التظاهر طرد اأن�شار ال�شدر.

واأ�شدر معت�شمو �شاحة التحرير، بياًنا موقًعا ب�"الدماء" 
النا�شري���ة،  يف  للمتظاهري���ن  خالل���ه  م���ن  يتعه���دون 
ب�"اال�شتمرار باالحتجاجات حتى اآخر قطرة من دمائهم"، 
وه���و م���ا رد علي���ه حمتج���و النا�شري���ة باملث���ل، قب���ل اأن 
يح���ذو املتظاهرون يف وا�شط وباب���ل والنجف والب�شرة 
حذوه���م. جاء ذل���ك بع���د اأن اأعلن املتظاه���رون يف �شاحة 

التحري���ر، نق���ل مرك���ز االحتجاج���ات اإىل النا�شري���ة، 
رًدا عل���ى الهجوم الذي �شن���ه اأن�شار التي���ار ال�شدري 
على خي���م املعت�شمني و�شيطرتهم عل���ى من�شة املطعم 
الرتك���ي، ملنع اإع���الن اأي بيان رف����ض للمكلف بت�شكيل 

احلكومة حممد عالوي.
ومل ينج���ح  ا�شح���اب القبع���ات ال���زرق  يف حماولتهم  
لفت���ح اجل�شور وال�شاح���ات املغلقة يف بغ���داد وبع�ض 
املحافظات، بعد اأن وجه اأن�شاره مب�شاندة قوات االأمن 
الإبع���اد متظاهري ت�شرين عنها، وهي املرة الثانية التي 
يخف���ق فيها ال�شدر بفر�ض اإرادت���ه على املحتجني، بعد 

ان�شحابه يف ٢٤ كانون الثاين. 
وكان ال�شيد مقتدى ال�ش���در قد كتب يف تدوينة ن�شرها 
االأح���د، اأن "الع���راق يف خطر"، داعًي���ا املتظاهرين اإىل 
والت�شدد  العن���ف  �ش���وت  االجن���رار خلف  "الك���ف عن 
والتخري���ب"، عل���ى ح���د تعب���ريه، موؤك���ًدا اأن "وج���ود 
القبعات ال���زرق يف �شاحات االحتجاج هدفه بقاء �شمعة 
الثورة نا�شعة". كما اأكد ال�شدر، اأن "القبعات الزرق لن 
ي�شتهدفوا الثائر امل�ش���امل، بل ي�شاهمون مع اأخوتهم من 
الق���وات االأمني���ة يف حفظ االأمن، لينع���م ال�شعب باالأمان 
واال�شتق���رار"، فيما ختم تدوينته بو�شف نف�شه ب�"راعي 
الثورة". رًدا على تغريدة ال�شدر، قال معت�شمو التحرير 
اإن ما يتعر�ش���ون له "على يد جماميع تدعي االنتماء اإىل 
التيار ال�شدري و�شط �شكوت خمجل وتواطوؤ من قيادات 
التيار ال�شدري املتواجدين يف �شاحة االعت�شام، هو غدر 

وظلم جائر واعتداء، هدفه جر املتظاهرين اإىل العنف".
واأك���د املعت�شم���ون يف بي���ان له���م، اأن "حم���اوالت ف����ض 
االعت�ش���ام بالق���وة لن جت���دي نفًع���ا، واأن التغي���ري قادم، 
وموج���ة الث���ورة ل���ن تنته���ي اإال بع���ودة الوط���ن الأبنائ���ه 
املخل�شني"، فيما و�شفوا ما يتعر�شون له على يد اأن�شار 

ال�شدر ب�"االإرهاب".
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لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 علي وجيه

في ه���ذه اللحظة، ومع ا�شتمرار التوّترات بين القّبعات 
الزرق )ت�شكي���ٌل تابٌع للتّي���ار ال�ش���دري( والمتظاهرين 
االآخري���ن، ُينهي زعيم التيار مقتدى ال�شدر كّل المناطق 
الم�شتركة مع الجمهور المدني خ�شو�شًا، والمتظاهرين 

الال ُمنتمين عمومًا، والتي بداأت منذ عام ٢٠١٥.
منطقّي���ة  لخوارزمّي���ة  �شبي���ل  ال  ال���ذي  الزعي���م  ُينه���ي 
للتعام���ل مع���ه، جه���ودًا طويل���ًة م���ن العم���ل الم�شت���رك، 
اأب���دى فيها تن���ازالٍت "اإ�شالمية" في وقته���ا، بينما �شّكل 
اأ�شاتذة اآخ���رون اإطارًا نظرّيًا له���ذا االجتماع التاريخّي 
الذي يجمع بي���ن جمهورين: اإ�شالم���ي وعلماني، وهذا 
االإطار النظري الذي توّل���ى ت�شديره كّتاب و�شحفيون 
مرموق���ون، م���ن اأبرزهم د.فال���ح عبد الجّب���ار، د.فار�ض 
كمال نظمي، �شرمد الطائي، مرورًا باأحمد عبد الح�شين 
وجا�شم الحلفي ولي�ض انتهاًء بالمدّونين ال�شباب الذين 
حاول���وا العمل بالممكن، لكن االإط���ار هذا تحّطم بعد اأن 
ا�شتم���ّر ال�شدر بن�شق جمع الخيوط كّلها في يٍد واحدة، 

مع تغّير العوامل الُمعتادة لالأو�شاع.
ف���رزت عملية المطار واغتيال الجنرال �شليماني ونائب 
رئي����ض هياأة الح�ش���د ال�شعبي جمال جعف���ر )اأبو مهدي 
المهند����ض( المع�شك���رات الفكري���ة، الت���ي دخل���ت عليها 
احتجاج���ات ت�شري���ن، بطريق���ٍة عنيف���ة، جعل���ت حت���ى 
َم���ن كان ُيراهن على وج���ود مع�شكر "عراق���ّي �شيعّي"، 
يع���ود لنقطة البداي���ة، وما نفع حينه���ا اأّي تبريٍر فكرّي، 
خ�شو�ش���ًا واأن ال�ش���در ظه���ر بعده���ا م���ع ق���ادة ف�شائل 

�شيعية لطالما نبزهم، واتهمهم، وهاجمهم.
لك���ن االأمر ق���د يبدو مقب���واًل ف���ي الم�شاح���ة ال�شيا�شية، 
لكن���ه لن يك���ون مقب���واًل باإطار غي���ر �شيا�شّي، خ���اٍل من 
المنطقة الرمادي���ة لالأ�شياء، وهي منطقة االحتجاجات، 
فاإم���ا اأن تكون معها، اأو باالأقل م���ع الدماء التي �شقطت، 
اأو تك���ون �شّدها، ولعب ال�شدر ب�ش���كٍل موؤٍذ على منطقة 
االحتجاج���ات، بقرارات لحظّية قد تك���ون متناق�شة مع 

نف�شها بعد عّدة �شاعات.
ال�ش���در كان محظوظ���ًا للغاية في اأوائ���ل االحتجاجات، 
حين تم فرزه ن�شبيًا عن الطبقة ال�شيا�شية، وتم التغافل 
ع���ن االأث���ر ال�شيا�ش���ي والنفوذ ال���ذي يمتلك���ه، واأن عبد 
المه���دي كان اختياره واختيار العام���ري، وتم التعامل 
مع ال�شدريين بو�شفهم �شركاء واأخوة في التظاهرات، 
بينم���ا كان اأبن���اء التي���ارات واالتجاه���ات االأخ���رى في 

مرمى الهتافات.
االآن، تق���وم القّبع���ات ال���زرق برف���ع هراواته���ا باتج���اه 
المتظاهرين، بذلك ُينهي ال�شدر كل المناطق الم�شتركة، 
وي�شط���ّف ب�ش���كٍل وا�ش���ح م���ع مع�شك���ر ال�شلط���ة، وقد 
ال يب���دو ه���ذا اال�شطفاف موؤذي���ًا للمتظاهري���ن بقدر ما 
�شيكون موؤذيًا لل�شدر نف�شه، فمن الم�شتحيل اأن تعتبره 
الف�شائل الم�شّلحة المقّربة من اإيران جزءًا طبيعيًا منها، 
وم���ن الم�شتحيل ن�شيان اأنه جزٌء من ال�شلطة، وفي هذه 
اللحظ���ة ال يَد ف���ي العالم �شتنجح بجم���ع الخيوط كّلها، 

خ�شو�شًا الُمتنافرة منها.
يرا�شلني اأ�شدقاء �شدريون كث���ر، وهم ُيبادلوننا خيبة 
االأمل هذه بال�شراكة مع ال�شدر، الذي اأبدى مرونًة اأكثر 
من غيره وقت االحتجاج، وكان ي�شّكل حمايًة ال باأ�ض بها 
لل�شباب في ال�شاحة، لكن ال�شيطرة على المطعم التركّي 
به���ذه الطريقة، والخط���اب العدائّي لل�شب���اب، ووقوف 
القبع���ات ال���زرق اإلى جانب مكافحة ال�شغ���ب، ت�شير اإلى 
عج���ز النخب���ة، واإطاره���ا النظ���رّي، عن ا�شتم���راره مع 

قرارات ال�شدر.
حت���ى وقٍت قري���ب، كنُت اأث���ُق �شخ�شيًا به���ذه ال�شراكة، 
ورغ���م ع���دم اإيمان���ي – وقته���ا – بذه���اب المتظاهرين 
المدنيي���ن اإل���ى الحنان���ة، اإاّل اأنن���ي كن���ُت اأراه���ا خطوًة 
�شيا�شي���ة لحظي���ة، من الممك���ن اأن تتط���ور، واأن تك�شَب 
طرف���ًا م���ن ال�شلط���ة، اإن �شل���َح �شي�شلح ج���زء كبير من 
الدول���ة، لكن الق���راءة خاطئ���ة، وال�شراك���ة خا�شرة منذ 

لحظتها االأولى.
اأنه���ى ال�ش���در الم�شت���ركات م���ع المتظاهري���ن، حتى اإن 
كتب���ت التغري���دات عك����ض ذل���ك، وب���كّل االأح���وال فاإّن���ه 
االآن بمواجه���ة اأع���داد كبيرة، ندمت – عل���ى حّد كتابتها 
وهتافاته���ا – عل���ى ف���رزه من بي���ن االأط���راف االأخرى، 
فالمتظاه���رون الذين كتبوا في ليلٍة م���ا "�شكرًا للقبعات 
ال���زرق" بداأوا يرونها "ح�شان ط���روادة" ويدًا لل�شلطة 

تعبث باأرواح المتظاهرين.

نحن وال�صدر: ال�صراكة 
الخا�صرة
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اأطل���ق نا�شط���ون حملة عل���ى مواقع 
االثن���ني،  االجتماع���ي،  التوا�ش���ل 
الرت���داء القبعات احلمراء ودخولهم 
اإىل �شاح���ات االحتج���اج، يف اإ�شارة 
اإىل روؤو����ض زمالئهم الت���ي ه�شمتها 

القنابل واإطالقات الر�شا�ض.
عليه���ا  ح�شل���ت  �ش���ور  واأظه���رت 
)االحتج���اج( ارتداء املتظاهرين يف 
مدين���ة الكوت مركز حمافظة وا�شط 
لقبعات حم���راء الل���ون، ت�شامنًا مع 
القناب���ل  اإط���الق  �شحاي���ا  زمالئه���م 
الراأ����ض  عل���ى منطق���ة  والر�شا����ض 

لته�شيمه.
فيما يوا�شل النا�شطون يف خمتلف 
املحافظ���ات العراقي���ة �شعيه���م نحو 
اإدام���ة االحتج���اج العراق���ي ال�شيما 
بعد االعتداء عليها من قبل ا�شحاب 

القبعات الزرق. 
التن�شيق ا�شبح كبريا بني املعت�شمني 
يف املحافظات املختلفة، ومت اعطاء 
زم���ام املبادرة ملتظاه���ري النا�شرية 
ومعت�شميه���ا يف �شاح���ة احلبوب���ي 

لقيادة االحتجاج العراقي. 
معت�شمو احلبوبي بدورهم ار�شلوا 
م���ا يلب���ي طم���وح بقي���ة املحافظ���ات 
حيث وقع���وا وثيقة بال���دم يوؤكدون 
باالحتجاج���ات  اال�شتم���رار  فيه���ا 
حلني حتقيق املطالب وازالة رئي�ض 

احلكومة حممد توفيق عالوي. 
اه���ايل بغ���داد ا�شتقبلوا ذل���ك بفرح 
رغ���م  اال�شتم���رار  موؤكدي���ن  غام���ر 
الت�شييق الكبري الذي ميار�ض عليهم 
يف �شاحة التحرير من قبل ا�شحاب 

القبعات الزرق.
يف  الت�شوي���ر  من���ع  مت  ام����ض  اول 
التحري���ر وقمع���ت م�ش���رية  �شاح���ة 
راجل���ة للمحتج���ني يرف�ش���ون فيه���ا 
االمريك���ي واالي���راين يف  التدخ���ل 
ال�ش���اأن العراق���ي، ما اطل���ق ا�شواتا 
اىل  الق���رار  بنق���ل  تطال���ب  ع���دة 

النا�شرية.
يف النا�شري���ة اي�شا فهن���اك انق�شام 

ب���ني املعت�شم���ني ح���ول الهدن���ة م���ع 
اح���د  ح�ش���ني  حمم���ود  احلكوم���ة،  
واملعت�شم���ني  املهم���ني  النا�شط���ني 
يف �شاح���ة احلبوب���ي اك���د من خالل 
ان  "الفي�شب���وك"  يف  ل���ه  من�ش���ور 
�شاحة  من  يخرج  النا�شري���ة  "قرار 

احلبوبي التي قالت كلمتها". 
ه���و  احلبوب���ي  "ق���رار  ان  وب���ني 
وع���دم  االحتج���اج  يف  اال�شتم���رار 

توفي���ق  ت�شل���م  عل���ى  املوافق���ة 
ع���الوي لرئا�ش���ة احلكوم���ة الن���ه ال 
يطاب���ق للموا�شف���ات الت���ي طرحها 

املتظاهرون". 
خ���رج  اي�ش���ا  وباب���ل  النج���ف  يف 
ام����ض  ي���وم  ع���دة  متظاه���رون 
قب���ل  م���ن  اعت���داء  اىل  وتعر�ش���وا 
الذي���ن  ال���زرق  القبع���ات  ا�شح���اب 

يحملون بايديهم الع�شي. 

االعالمي���ة خمائ���ل الكات���ب ترى من 
ان  ل�)االحتج���اج(  حديثه���ا  خ���الل 
"اعط���اء املبادرة من جديد وتكليف 
املعت�شم���ني يف �شاحة احلبوبي هو 
احي���اء الث���ورة اخلال�ش���ة العراقية 
ودولي���ة  حزبي���ة  مكا�ش���ب  ب���دون 

والبحث عن املنا�شب". 
وتوقعت الكاتب باأن "ثوار احلبوبي 
هم خمل�شون وحقيقيون خا�شة مع 

مت�شكه���م باالحتج���اج بالرغ���م م���ن 
االعتداءات املتكررة عليهم وبالتايل 

هم ممثلون عن العراق". 
وثواره���ا  "احلبوب���ي  ان  وتابع���ت 
يرف�ش���ون التدخ���الت احلزبية التي 
مكا�ش���ب  ع���ن  البح���ث  يف  تطم���ح 
�شيا�شي���ة كم���ا ح�ش���ل يف العا�شمة 
بغ���داد عندم���ا حققت جه���ات ماآربها 
ال�شاح���ة  يف  التواج���د  خ���الل  م���ن 
وم���ن ث���م االنق�شا����ض عل���ى مطالب 

املتظاهرين".
الكات���ب الت���ي كان���ت متواج���دة يف 
تغطي���ات اعالمي���ة م���ن قل���ب �شاحة 
"م�شتقب���ل  ان  تق���ول  التحري���ر 
االحتج���اج يتلخ����ض مب���ن بقي يف 
�شاحة التحرير واملحافظات االخرى 

النهم من ارادوا اخلري للعراق". 
كان���ت  ال�شاب���ق  "يف  ان���ه  وبين���ت 
هن���اك خدع���ة عندم���ا توق���ع بع����ض 
املتظاهرين وجود من ي�شاندهم لكن 
ح�شل العك�ض وبالتاأكيد فان الثورة 

مل تخمد اىل االن". 
"املتظاهري���ن  ان  اىل  وا�ش���ارت 
وا�شح���ة  مطالبه���م  امل�شتمري���ن، 
وخل���ق  االقت�ش���ادي  االزده���ار  يف 
فر�ض العم���ل واي�شا ابعاد املكا�شب 
ال�شيا�شية لكن هذا �شعب يف الوقت 
الراه���ن م���ع وج���ود رئي����ض وزراء 

جديد". 
وختم���ت حديثها قائل���ة ان "الثورة 
ال�شعب���ي  الدع���م  اىل  بحاج���ة  االن 
واملطالب���ة بتدخ���ل امم���ي لتحقي���ق 
ال�شه���داء  م���ع  ال�شيم���ا  املطال���ب 
الع���دة الذين �شع���دت ارواحهم اىل 

ال�شماء".

التظاهرات م�ستمرة واحلبوبي تخطف االأ�سواء  

يف اإ�صارة اإىل �صور الروؤو�ض امله�صمة لزمالئهم.. اأول ظهور للقبعات احلمراء


