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حت�شيد لتظاهرات وا�سعة يف بغداد ..والطلبة على موعد مع "التظاهرة الكربى"

ا�ست�شهاد متظاهر وع�شرات اجلرحى با�شتباكات قرب �ساحة اخلالين يف بغداد
ا�ست�شه��د متظاهر و�أ�صيب الع�شرات يف جت��دد اال�شتباكات قرب �ساحة اخلالين ،فيما اغتيل نا�شط مدين ،يف حمافظة الديوانية.
وت�شه��د �ساح��ة اخلالين �صدامات ب�ين املتظاهرين وق��وات مكافحة ال�شغب بع��د �إعالن الربمل��ان ،ت�أجيل جل�س��ة الت�صويت على
ت�شكيل��ة رئي���س الوزراء املكلف ،حممد عالوي لع��دم اكتمال الن�صاب .يذكر �أن ل�ساحة اخلالين �سج�لا حافال بال�صدامات خالل
الفرتة املا�ضية� ،إذ �شهدت �أعمال عنف متكررة يف الأيام الأخرية �أدت �إىل �سقوط عدد من اجلرحى والقتلى.
 متابعة االحتجاج
فقبل �أ�سبوع� ،أفادت م�صادر �أمنية وطبية
�أن ق ��وات الأم ��ن العراقية قتل ��ت �شخ�صا
و�أ�صاب ��ت �سبعة عندما فتح ��ت النار على
حمتجني يف بغداد.
�إىل ذل ��ك ،خرج الطالب يف خمتلف كليات
الب�ص ��رة جنوبي الع ��راق يف وقت �سابق
اخلمي� ��س مب�س�ي�رات م�سان ��دة ل�ساحات
التظاهر يف خمتلف �أنحاء البالد ،هاتفني
�ضد الأحزاب.
كذل ��ك ،خ ��رج ط�ل�اب جامع ��ات مي�س ��ان
بتظاه ��رات مطالبة با�سرتج ��اع احلقوق
امل�سلوبة من قبل �أحزاب ال�سلطة.
فق ��د وا�ص ��ل املحتج ��ون يف بغ ��داد،
وحمافظ ��ات الو�سط� ،أم� ��س ،تظاهراتهم
متحدّين املخاوف الناجمة عن احتماالت
تف�شي وانت�شار فريو�س "كورونا".
وج ��دد املتظاه ��رون مطالبته ��م الربمل ��ان
العراقي بعدم الت�صويت للمر�شح لت�شكيل
احلكوم ��ة اجلديدة حممد توفيق عالوي،
م�ؤكدين رف�ضهم له.
وق ��ال م�ص ��در �أمن ��ي �إن الق ��وات الأمنية
قام ��ت بن�ص ��ب �سات ��ر جديد ق ��رب �ساحة
اخل�ل�اين باجت ��اه نف ��ق التحري ��ر و�س ��ط
بغداد.
و�أ�ض ��اف �أن الق ��وات �أغلق ��ت ال�ش ��وارع
الفرعية القريبة م ��ن اخلالين باحلواجز
الأ�سمنتية.
وتاب ��ع� :أن جمهول�ي�ن اغتال ��وا املوظ ��ف
الرتبوي والنا�شط يف االحتجاجات عبد
العظي ��م �س ��وادي� ،أمام منزل ��ه يف ق�ضاء
غما� ��س ،مبحافظ ��ة الديواني ��ة ،مبي ًنا �أن
�آثار طعنات �سكاكني ظهرت على ج�سده.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن �شيخ ع�شائر �آل حميد
يف حمافظة ذي قار ،قتل مع زوجته طعن ًا
بال�سكاكني داخ ��ل منزلهما يف ق�ضاء قلعة
�سكر.
وقالت قي ��ادة �شرطة حمافظ ��ة الديوانية
يف بي ��ان �صحف ��ي� ،إن اغتي ��ال النا�ش ��ط
عبد العظيم �س ��وادي كان ب�سبب خالفات
�شخ�صي ��ة مع �أح ��د املواطنني ،ال ��ذي قام
بطع ��ن املجني علي ��ه بوا�سطة �آل ��ة حادة،
(�سك�ي�ن) ،ما �أدى �إىل وفاته ،ولي�س له �أي
عالقة مب�شاركته يف االحتجاجات.

من جهة اخ ��رى حدد احت ��اد طلبة بغداد،
اليوم االحد موعد ًا لـ"تظاهرة كربى" من
املحافظات العراقي ��ة �إىل �ساحة التحرير
مركز التظاهر يف العا�صمة بغداد.
وذك ��ر بي ��ان الحت ��اد طلب ��ة بغ ��داد ،تلقت
(االحتج ��اج) ن�سخة منه ،ام� ��س ال�سبت،
�أن ��ه "دق ��ت �ساع ��ة احل�س ��م! و�آن �أوان
الوحدة! �إن الوقت قد حان لت�صبح قلوب
الث ��وار يف كل حمافظ ��ات الع ��راق قلب� � ًا
واحد ًا ينب�ض بحب الوطن".

وتاب ��ع� ،إن "اليوم االح ��د �سي�شهد م�سري ًا
عظيم� � ًا على درب االح ��رار بقدوم ح�شود
م�ؤلفة من املحافظات املنتف�ضة �إىل بغداد
عل ��ى ا�س ��وار املنطق ��ة اخل�ض ��راء لتنادي
باعلى ا�صواته ��ا املطالبة باحلقوق بنداء
�سيُ�سم ��ع اال�ص ّم من جت ��ار ال�سلطة الذين
جتاهلوا مطالب الثوار احلقة طوال هذه
الفرتة".
ب ��د�أ متظاه ��رون بالتح�شي ��د لتظاه ��رات
وا�سعة تنطل ��ق اليوم االح ��د الأول �آذار،

وذلك بالتزامن مع انتهاء خم�سة �أ�شهر من
التظاه ��رات وتد�شينها �شهره ��ا ال�ساد�س
على التوايل.
وته ��دف التظاه ��رات ،الت ��ي يح�ش ��د له ��ا
نا�شطون جنوب ��ي وو�سط العراق ،ف�ضال
ع ��ن بغ ��داد� ،إىل الت�أكي ��د عل ��ى مطالبه ��م
وا�ستم ��رار االنتفا�ض ��ة �ضد م ��ا ي�سمونه
"حالة الف�شل املزمن والف�ساد والطائفية
واملحا�ص�ص ��ة احلزبية الت ��ي تنخر ج�سد
الدول ��ة" ،والت�أكي ��د على رف�ضه ��م رئي�س

ال ��وزراء املكل ��ف حمم ��د توفي ��ق عالوي،
ال ��ذي ي�ستع ��د الي ��وم اجلمع ��ة لتد�ش�ي�ن
جول ��ة ح ��وارات جدي ��دة م ��ع ع ��دة كت ��ل
وق ��وى �سيا�سية يف البالد متهيدا جلل�سة
الربملان الت ��ي خ�ص�ص ��ت للت�صويت على
من ��ح الثقة حلكومته بع ��د �إخفاق الربملان
يوم اخلمي� ��س يف ذلك ،ب�سب ��ب ا�ستمرار
اخلالفات.
وبح�س ��ب نا�شطني ب�ساح ��ة احلبوبي يف
مدين ��ة النا�صري ��ة ،والت ��ي ت�شه ��د حراكا

وا�سع ��ا للتح�شي ��د لتظاه ��رات و�صفوه ��ا
باملليوني ��ة ،ف�إن املتظاهري ��ن من خمتلف
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة �سيتوجه ��ون �إىل
العا�صم ��ة بغ ��داد للتظاه ��ر يف حمي ��ط
املنطق ��ة اخل�ضراء ،م�ؤكدين �أن التظاهرة
الت ��ي �ستنطل ��ق الي ��وم االح ��د الأول م ��ن
�آذار/مار� ��س� ،ستمث ��ل "رد فع ��ل قويا من
املتظاهري ��ن �ضد �إ�ص ��رار �أحزاب ال�سلطة
عل ��ى ال ��زج مبر�شحيه ��م يف احلكوم ��ة
اجلدي ��دة� ،س ��واء كان م ��ن خ�ل�ال رئي�س

نا�شطون يد�شنون حملة "احلرية للمعتقلني" عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
� أكثم �سيف الدين

�أطلق نا�شطون عراقيون
حملة �إلكرتونية عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي
للمطالبة بو�ضع حد حلمالت
االعتقال التي تنفذها قوات
الأمن بحق املتظاهرين من
دون �سند ق�ضائي ،ف�ضال
عن زيادة جرائم اخلطف
والتغييب الق�سري للنا�شطني
واملتظاهرين ،بهدف ال�ضغط
على احلكومة لإطالق �سراح
املعتقلني ،وحتميلها م�س�ؤولية
تلك االنتهاكات.

وتتوا�ص ��ل عمليات اعتقال النا�شطني
يف التظاهرات العراقية ،وما زال ق�سم
منه ��م جمه ��ول امل�ص�ي�ر ،بعد �أ�س ��ابيع
م ��ن اعتقاله ��م يف بغ ��داد وحمافظ ��ات
جنوب ��ي الع ��راق ،ف�ضال ع ��ن عمليات
خطف تنفذها جماعات م�سلحة.
وجاءت حملة "احلرية للمعتقلني" يف
ظ ��ل ت�شكيك بالأرق ��ام الر�سمية املعلنة
لأع ��داد املعتقلني منذ ب ��دء التظاهرات
مطل ��ع �أكتوبر/ت�شرين الأول املا�ضي،
�إذ �أعلن ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
العراقي ��ة ،الأ�سب ��وع املا�ض ��ي� ،أن عدد
املختطف�ي�ن بل ��غ � 79شخ�ص ��ا ،بينه ��م
 4فتي ��ات ،و�أطل ��ق �س ��راح  22منه ��م،
بينهم فت ��اة واحدة ،يف ح�ي�ن زاد عدد
املعتقل�ي�ن عن � 2800شخ� ��ص ،و�أطلق
�سراح �أغلبهم با�ستثناء .38
واعت�ب�ر النا�ش ��ط غ ��امن العب ��ودي
�أن تل ��ك الأع ��داد "ال تتطاب ��ق م ��ع
الواق ��ع" ،و�أو�ض ��ح �أن ��ه "لي�ست لدينا

�إح�صائي ��ات ،لك ��ن توا�صلن ��ا مع ذوي
املعتقلني واملختطفني ي�ؤكد �أن الأعداد
�أك�ب�ر بكثري م ��ن الأرقام املعلن ��ة ،وقد
�أطلقن ��ا احلمل ��ة الإلكرتوني ��ة لل�ضغط
عل ��ى اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة لإط�ل�اق
�س ��راح املعتقلني والك�ش ��ف عن م�صري
املختطفني".
و�أ�ض ��اف العب ��ودي �أن "احلملة تهدف
�أي�ض ��ا �إىل ف�ض ��ح حج ��م االنته ��اكات
الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا املتظاه ��رون م ��ن
قب ��ل احلكومة ،وم ��ن قب ��ل امللي�شيات
املنفلت ��ة .احلمل ��ة �ست�ستم ��ر ،وندع ��و
ذوي املعتقل�ي�ن واملختطف�ي�ن �إىل
تزويدن ��ا باملعلومات عنه ��م ،كما ندعو
م ��ن ميتل ��ك �أي معلوم ��ات عنه ��م �أن
يزودنا بها ،ع�سى �أن ي�سهم هذا يف فك
�أ�سرهم".
وانتق ��د قانوني ��ون �صم ��ت احلكوم ��ة
�إزاء االنته ��اكات الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا
النا�شط ��ون خالل حمالت اعتقالهم من

قب ��ل عنا�صر الأم ��ن� ،أو اختطافهم من
قب ��ل جماعات م�سلح ��ة ،ف�ضال عن عدم
وجود حتقيقات بتلك االنتهاكات.
وق ��ال احلقوق ��ي ها�ش ��م العنبك ��ي،
�إن "احلكوم ��ة م�س�ؤول ��ة ع ��ن كل
تل ��ك االنته ��اكات� ،إذ �أنه ��ا ف�ض�ل�ا ع ��ن
م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن تنفي ��ذ عملي ��ات
االعتقال ،ف�إنها ال تقوم بفتح حتقيقات،
�أو حما�سبة اجلهات التي تنفذ عمليات
اخلطف ،رغ ��م وجود م�ؤ�ش ��رات تقود
�إىل هوية اخلاطفني".
و�أو�ض ��ح �أن "امل�س�ؤولي ��ة القانوني ��ة
ال ت�سق ��ط بالتق ��ادم ع ��ن اجله ��ات
املق�ص ��رة ،حت ��ى �إن خ ��رج امل�س� ��ؤول
م ��ن موق ��ع امل�س�ؤولي ��ة ،واحلكوم ��ة
�ستبق ��ى م�س�ؤول ��ة ع ��ن ه ��ذا الإهم ��ال
والتق�ص�ي�ر حت ��ى يف ح ��ال مت ت�شكيل
حكوم ��ة جديدة ،كما �أنه ��ا متهمة بدعم
تل ��ك االنته ��اكات ،وه ��ذا يحت ��اج �إىل
حتقيق".

الوزراء حممد توفيق عالوي املدعوم من
"التيار ال�ص ��دري" وهادي العامري� ،أو
الوزراء الذين ثبت �أن فيهم حزبيني".
و�أكد عالء الركابي ،وهو من �أبرز نا�شطي
�ساح ��ة احلبوب ��ي� ،أن ق ��رار التظاهر يف
الأول م ��ن �آذار �أم ��ام املنطق ��ة اخل�ض ��راء
مت اتخ ��اذه يف وق ��ت �ساب ��ق يف اجتم ��اع
عق ��د مبدين ��ة احلل ��ة يف باب ��ل ،مو�ضحا،
عل ��ى �صفحت ��ه يف "في�سب ��وك"� ،أن وف ��دا
م ��ن املتظاهرين ذهب �إىل بغ ��داد والتقى
الق ��وات الأمني ��ة به ��دف توف�ي�ر احلماية
للمحتجني.
ورغ ��م ال�شك ��وك يف جن ��اح املتظاهري ��ن
مبدن جنوبي البالد وو�سطها يف االنتقال
�إىل بغ ��داد والتح�شيد هن ��اك بكثافة ،كما
يخططون ،ب�سبب الإجراءات التي �أمرت
بها ال�سلط ��ات ال�صحي ��ة واملتعلقة بحظر
التجمع ��ات الكب�ي�رة وتقن�ي�ن االنتق ��ال
بني امل ��دن ،خا�صة تلك الت ��ي �سجلت فيها
�إ�صابات بفريو�س كورونا� ،ضمن قرارات
خلي ��ة الأزمة التي �شكلته ��ا احلكومة لهذا
الغر� ��ض� ،إال �أن نا�شط�ي�ن عراقيني بد�أوا
من خالل ح�ساباتهم على مواقع التوا�صل
التح�شيد للموع ��د ،حيث تداول نا�شطون
و�صفح ��ات داعم ��ة لالنتفا�ض ��ة العراقي ��ة
دعوات التظاهر الأحد املقبل.
ودعا النا�ش ��ط �أحمد �شاك ��ر �إىل امل�شاركة
يف مليونية � 1آذار ،من خالل ح�سابه على
"توي�ت�ر" ،قائال" :ث ��ورة �أكتوبر علمتنا
منتن ��ازل ع ��ن حقن ��ا ب ��كل الظ ��روف ،كل
واحد بين ��ا الزم ميتخلى ع ��ن �أب�سط حق
م ��ن حقوق ��ه ،و�إذا ح�س �إنو حق ��ه ان�سلب
الزم يطال ��ب ب ��ي ،وه�س ��ة كل حقوقن ��ا
م�سلوب ��ة فبه ��اي املنا�سبة تعال ��وا ن�سوي
مليوني ��ة ب� �ـ 1اذار الأح ��د اجل ��اي ومنلي
ال�ساحات".
و�أكد مرت�ضى اله�ل�ايل ،وهو من نا�شطي
حمافظ ��ة وا�س ��ط� ،أن تظاه ��رة الأح ��د
�ست�أت ��ي للمطالب ��ة بـ"دم ��اء ال�شه ��داء"،
م�ضيف ��ا ،يف ح�سابه على "تويرت"" :هذه
اخلط ��وة ج ��اءت للتح�ضري لتنفي ��ذ قرار
�ساح ��ات التظاه ��ر يف املحافظ ��ات للقيام
مبظاهرة مليونية يف جانب الكرخ مقابل
اخل�ضراء ي ��وم الأح ��د � 1آذار ،هذه مهلة
ال�شهداء ،نحن لن ن�ضيع دماء ال�شهداء".
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بالمكشوف

خملفات اليوم الكبي�س

متظاهر يروي حفالت التعذيب التي تعر�ض لها
 رحمة حجة

 عالء ح�سن
�شه ��ر �شب ��اط بيوم ��ه الكبي� ��س �،ضاع ��ف متاع ��ب العراقيني
بت�سجيل �إ�صابات مبر�ض الكورونا � ،أ�ضاف جرعة حلكومة
ت�صري ��ف الإعم ��ال امليت ��ة �سر�سري� � ًا ب�إ�صدار ق ��رارات متنع
التجمع ��ات ،املق�صود بها �ساحات التظاهر  ،لتهيئة الأجواء
املنا�سب ��ة حلكوم ��ة حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي املث�ي�رة للجدل
واللغط واخلالف ال�سيا�سي.
يعتق ��د �أ�صح ��اب احل ��ل والربط �صن ��اع الق ��رار �أن منجزهم
التاريخ ��ي ،يتحق ��ق بالق�ضاء على حرك ��ة االحتجاج ب�شتى
و�سائ ��ل العنف والرتويع  ،على مدى �أكرث م ��ن �أربعة �أ�شهر
جتاه ��ل زعماء الق ��وى ال�سيا�سية دعاة الإ�ص�ل�اح والبناء ما
�أفرزت ��ه االنتفا�ض ��ة من نتائج عل ��ى ال�صعيدي ��ن االجتماعي
وال�سيا�سي.ر�صا� ��ص الأجهزة الأمنية و�سكاكني امليلي�شيات
حجب ��ت ر�ؤي ��ة رئي� ��س احلكوم ��ة املكل ��ف للم�شه ��د العراقي
فا�ست�سل ��م طوع� � ًا لإرادة �أ�سياده املحلي�ي�ن والإقليميني لعله
يحظى بلقب بطل اليوم الكبي�س.
مهزل ��ة العملية ال�سيا�سية ف�ضحه ��ا ال�شباب املنتف�ضون � ،أما
الأح ��زاب والقوى امل�شارك ��ة يف كتابة الد�ست ��ور ،فراهنوا
على دميقراطيتهم يف تقا�سم ال�سلطة جعلوا الدولة يف مهب
الري ��ح � ،صنعوا فجيع ��ة ،تتجدد كل �أربع �سن ��وات ب�إجراء
انتخاب ��ات ت�شريعي ��ة ،ث ��م الدخ ��ول يف مفاو�ض ��ات ت�شكيل
حكومة جديدة ال تختلف عن �سابقاتها ب�سوء الأداء وال�سري
ب�سرعة ال�ضوء نحو االنحدار.
�صن ��اع الفجيع ��ة اعت ��ادوا تعلي ��ق �أ�سباب ف�شله ��م يف �إدارة
نظام احلكم على �شماعة املحتل االمريكي � ،أكرثهم لبى �أمر
م�س�ت�ر برمير وان�ضم �إىل جلن ��ة اخلم�سة واخلم�سني لكتابة
الد�ستور  ،توىل رئا�ستها ال�شيخ الدكتور همام حمودي قبل
�أن يتخلى عن الدال املنتحلة  .اللجنة �ضمت ممثلي املكونات
مل يتفق ��وا عل ��ى العديد من م ��واده فاقرتح ��وا ت�شكيل جلنة
لتعديل ��ه  ،وتقدير ًا ملنجزهم التاريخ ��ي يف �صناعة الفجيعة
العراقي ��ة  ،ت�سلم كل واحد من �أع�ضائه ��ا مبلغ خم�سني �إلف
دوالر  ،م ��ن مفارق ��ات اللجنة �إنها كلف ��ت ال�شيخ جالل الدين
ال�صغ�ي�ر  ،وحمم ��ود امل�شه ��داين  ،وال�شي ��خ عب ��د النا�ص ��ر
اجلناب ��ي ب�إعداد املواد اخلا�صة بالأحوال ال�شخ�صية  ،ومن
امتي ��ازات �أع�ضاء اللجنة نيل ع�ضوية �أول دورة نيابية عرب
القوائم املغلقة .
ب ��وادر الفجيعة بانت مالحمها منذ �إع ��داد الد�ستور  ،وعلى
الرغ ��م من اع�ت�راف جميع الأطراف بوج ��ود خلل يف بع�ض
مواده  ،عجزوا عن تعديله ،لأنه منقذهم الوحيد من الإزاحة
.

"اللي �صار �أثناء اعتقالي"
بهذا العنوان ،تحدث ال�شاب
�سامح با�سم عن ظروف
اعتقاله والتحقيق معه
وتعذيبه� ،ضمن من�شور كتبه
على �صفحته في في�سبوك.
وتمت محاكمة �سامح ،بعد
يومين فقط من اعتقاله،
وخرج بكفالة مقدارها 2500
دوالر ،يقول لـ"ارفع �صوتك":
"خرجت بكفالة والدي وهو
موظف حكومي ،ال �أ�ستطيع
دفع هذا المبلغ الآن".

وال يعل ��م �إن كان الإف ��راج عن ��ه م�شروط ًا،
مث�ل� ًا بعدم خروج ��ه للتظاه ��رات جمدد ًا،
يقول �سام ��ح "وقعوين عل ��ى �أوراق و�أنا
مغم�ض العين�ي�ن ،ال �أعرف ما الذي وقعت
علي ��ه ،لك ��ن م�ستحي ��ل �أت ��رك التظاهرات،
وفاء لدماء ال�شهداء".
وي�ش ��ارك �سام ��ح يف التظاه ��رات من ��ذ
بدايته ��ا �أول ت�شرين الأول املا�ضي ،وهو
موظ ��ف يف كلية الزه ��راوي اجلامعة يف
كربالء.
يقول "" :يف � 22شب ��اط اعتقلني عنا�صر
م ��ن اال�ستخب ��ارات يف كرب�ل�اء ،وع ��رف
�أهل ��ي بذل ��ك لأن �أ�صدقائ ��ي تبعوهم حتى
عرفوا م ��كان احتج ��ازي ،ويف � 24شباط
خرجت".
وتعر� ��ض �سام ��ح للتعذي ��ب ال�شدي ��د ،م ��ا

�أج�ب�ره على "االع�ت�راف ب�أمور مل يقم بها
والتوقيع على �أوراق ال يعرف حمتواها"
ح�سب ما كتب يف من�شوره.
وتهم ��ة �سامح وف ��ق اجلهات الت ��ي اعتقلته
وحاكمت ��ه ،ه ��ي "التخريب وقط ��ع �شوارع
و�ض ��رب الق ��وات الأمني ��ة" ور ّد عليه ��ا
�أثن ��اء �إلقائها عل ��ى م�سمع ��ه بالرف�ض قائ ًال
"واجهوين بدليل واحد� ،صورة �أو فيديو
يثبت هذا ال�شيء".
�أم ��ا الرد م ��ن �ضابط التحقي ��ق "تعرتف لو
نعلكك (ن�ضربك)".
وبالفع ��ل مت �ضربه ،ي�ص ��ف �سامح "�ضرب
عل ��ى رجليه و�إهانه وغل ��ط حتى �أحچي ما
يري ��ده هو ،وفع�ل ً�ا هذا �صار بع ��د التعذيب
الق ��وي ال ��ذي تعر�ض ��ت له ،بحي ��ث و�صلت
مرحلة �أمتن ��ى �أروح لغرف ��ة ال�سجناء اللي

متظاهرون :فايرو�س كورونا لن مينعنا من موا�صلة االحتجاج
 ترجمة حامد �أحمد
بارتدائه ��م كمام ��ات طبي ��ة واقنع ��ة غ ��از
وب ��دالت وقاية معقمة  ،تعه ��د متظاهرون
عراقيون عل ��ى اال�ستم ��رار باحتجاجاتهم
�ض ��د احلكوم ��ة الت ��ي م�ض ��ى عليه ��ا ع ��دة
ا�شهر وذل ��ك رغم تاكيد �ستة حاالت ا�صابة
بفايرو� ��س كورون ��ا املمي ��ت يف مناط ��ق
خمتلفة م ��ن البالد واالر�ش ��ادات ال�صحية
ب�ض ��روة ع ��دم التجم ��ع خ�شي ��ة ح�ص ��ول
عدوى بني النا�س .
�ساح ��ة التحري ��ر يف بغداد �شه ��دت توافد
املئ ��ات من املحتجني رغم منا�شدات وزارة
ال�صح ��ة الت ��ي دع ��ت املتظاهري ��ن بع ��دم
التجمع والبقاء يف بيوتهم .
وه ��م يحمل ��ون راي ��ات تق ��ول " ال�شع ��ب
يري ��د ا�سق ��اط النظ ��ام " و راي ��ات �أخ ��رى

تق ��ول " �ستعج ��زون ول ��ن نعج ��ز "  ،عمد
متظاه ��رون اىل ارت ��داء كمام ��ات طبي ��ة
واقي ��ة واقنع ��ة غاز  ،رغ ��م �أن ��ه كان هناك
كثري م ��ن املتظاهرين وه ��م ال يرتدون �أي
واق على وجوههم متحدين اخلوف
�شيء ٍ
من الفايرو�س .
وعل ��ى الرغ ��م من تزاي ��د التحذي ��رات من
مغب ��ة التقرب من جتمعات ف ��ان املحتجني
م�ستم ��رون عل ��ى اخل ��روج بجماع ��ات
لل�شوارع يف الب�صرة والنا�صرية وكربالء
والنجف  ،حيث جت ��د الع�شرات بل املئات
متجمعني يف مكان واحد يرددون هتافات
�ض ��د الطبقة احلاكمة ويدع ��ون اىل تغيري
النظام .
علي لي ��ث  17عام ًا  ،حمت ��ج يرتدي كمامة
قال ملوق ��ع مدل اي�س ��ت �آي الإخباري " �أنا
اعرف �أن فايرو� ��س كورونا خطر ولكن ال

ينبغي علي الرجوع للبيت  .الرجوع يعني
اننا �سنخ�سر الثورة التي ق�ضينا فيها �أيام
وليايل ونحن نحافظ على زخمها ".
و�أ�ضاف لي ��ث قائ ًال " احلكومة ا�ستخدمت
معنا كل اال�سلحة اليقافنا واعطينا �شهداء
وجرح ��ى ب ��الآالف � .إن �أ�سلحته ��م �أ�ش ��د
خطورة من فايرو�س كورونا ".
وكان ��ت تظاه ��رات ق ��د عم ��ت بغ ��داد
وحمافظ ��ات جنوبي ��ة اخ ��رى يف الب�ل�اد
بتاري ��خ  1ت�شري ��ن االول عندم ��ا تدف ��ق
حمتجون اىل �ش ��وارع و�ساحات مركزية
م�ست�شر وبنى حتتية
يف امل ��دن �ضد ف�س ��اد
ٍ
متهرئ ��ة وانع ��دام خدم ��ات و�ض ��د نظ ��ام
حك ��م مبني على املحا�ص�ص ��ة واالنتماءات
احلزبي ��ة  ،وكذلك �ضد تدخالت �أجنبية يف
�ش�ؤون البالد الداخلي ��ة �إيرانية و�أمريكية
.
� 600شخ�ص على الأقل ُقتل يف التظاهرات
و�أكرث من � 25,000شخ�ص �آخر تعر�ضوا
جلروح وا�صاب ��ات يف حملة قمع و�صفتها
منظمات حق ��وق �إن�سان عل ��ى �أنها حمالت
قمع مميتة .
وم�ض ��ى املتظاه ��ر لي ��ث بقول ��ه " �أنا هنا
يف �ساحة التحري ��ر منذ بدء االحتجاجات
يف ت�شري ��ن االول ومل اتغيب ي ��وم عنها .
احلكوم ��ة تعتقد بان فايرو� ��س كورونا قد
مينعنا م ��ن التجمع والتظاه ��ر � ،إنها على
وهم ".
م ��ن جانب �آخ ��ر ق ��ال طبيب م ��ن حمافظة
الب�ص ��رة يف لقاء مع م ��دل اي�ست �آي  ،ب�أن
وزارة ال�صحة العراقية لي�ست لها الو�سائل
الناجع ��ة لكب ��ح ه ��ذا الفايرو� ��س وتواجه
امل�ست�شفيات نق�ص ًا حاد ًا باالدوية .
عن موقع مدل اي�ست �آي االخباري

ب�صموين على �أوراق  -القوات الأمنية يكذبون؟
م�شايفه ��ا (مل �أرها)ّ ..
 نع ��م يكذب ��ون ،وخ ّل ��ي يجيب ��ون (دعه ��موعيوين مع�صوبة".
كانت هذه اجلول ��ة الأوىل من التحقيق مع ي�أت ��ون) دليل واح ��د عليه �ص ��ورة �أو فيديو
�سامح� ،أما اجلولة الثانية ،يقول �إنها كانت وبعدها احكمني
يف ال�صب ��اح ،م ��ع تغيري ال�ضاب ��ط ،ووقف  -انتظرا ب ّرا (خارج ًا )
فيه ��ا مع�صوب العينني بيدي ��ن مربوطتني ،كان هذا كل ما يف الأمر ،ليعلن القا�ضي بعد
و�س�أل ��ه ال�ضابط "لي�ش حتچي على ال�سيد؟ دقائ ��ق الإف ��راج ع ��ن �سامح بكفال ��ة قدرها 3
لي� ��ش �إن ��ت م�ساند �إ�ض ��راب الطلب ��ة؟ لي�ش ماليني دينار عراقي ( 2500دوالر) .
ب�س احنا ال�شيع ��ة طالعني وال�سنة �ساكتني ي�ؤك ��د �سام ��ح ع ��دم ت�س ّلم ��ه �أم ��ر ًا ق�ضائي� � ًا
وت�ص�ي�ر عنده ��م ح ��ركات �إعم ��ار وغريه ��ا باعتقاله (التبليغ) ،ويف هذا خمالفة قانونية
�صريحة يف الأ�سا�س.
�أف�ضل من عندنا".
�أم ��ا يف املحكم ��ة ،ف ��كان �س� ��ؤال القا�ض ��ي يق ��ول اخلب�ي�ر القان ��وين عل ��ي التميم ��ي
ل�سامح يف البداية ع ��ن �إفادته (التي وقعها "ال يج ��وز �إلق ��اء القب�ض عل ��ى الأ�شخا�ص
�أو توقيفه ��م �إال ب�أم ��ر �ص ��ادر م ��ن قا� ��ض �أو
جمرب ًا) واحلوار الذي تاله:
حمكمة متخ�ص�صة وفق املادة  92من قانون
 بابا �شم�سوي؟ (ماذا فعلت؟ )الأ�صول اجلزائية وم ��ا بعدها� ،أما يف حالة
 -مم�سوّ ي �شي (مل �أفعل �شيئ ًا)

�إلق ��اء القب�ض على الأ�شخا� ��ص دون �أمر من
�سلطة ق�ضائية ف� ��إن قانون العقوبات يعاقب
بال�سج ��ن � 10سنوات وه ��ي جناية على ذلك
ح�سب املادة  322منه".
وي�ضيف يف ح ��وار �سابق لـ"االحتجاج" �أن
الد�ست ��ور منع ذلك �أي�ض� � ًا ح�سب املادة ()19
من ��ه ،حي ��ث يمُ ن ��ع �إلق ��اء القب� ��ض دون �أمر
كم ��ا يمُ نع احلج ��ز ،وهو بذل ��ك يتما�شى مع
املواثيق الدولية مثل الإعالن العاملي حلقوق
الإن�س ��ان وميث ��اق العه ��د ال ��دويل اخلا� ��ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعراق �أحد
البلدان الذي وقع على كليهما.
وما يت ��م من اعتق ��ال املتظاهري ��ن من دون
�أوام ��ر ق�ضائية يُدعى "االعتق ��ال الإداري"
ح�سب التميمي ،الذي ي�ؤكد "هذا حم ّرم يف
املواثيق الدولية وكل د�ساتري العامل".

لماذا يرف�ض المتظاهرون كابينة الحكومة الجديدة؟
 دعاء يو�سف
مل يب ��د ال�ش ��ارع العراقي تف ��ا�ؤ ًال حيال
�إع�ل�ان رئي� ��س ال ��وزراء املكلف حممد
توفي ��ق ع�ل�اوي الكابين ��ة الوزاري ��ة
اجلديدة ،وانتقد البع�ض الأ�سماء التي
يتناق�ض تر�شيحها مع رغبة ال�شعب يف
ت�شكيل حكومة تكنوق ��راط ،خ�صو�ص ًا
�أن بع� ��ض الأ�سماء غ�ي�ر م�ستقلة متام ًا
عن الأحزاب ال�سيا�سية املعروفة.
ومت اختي ��ار  15وزي ��ر ًا ،وف ��ق النظام
امل�ؤق ��ت ،حي ��ث يف ��وز املر�ش ��ح ال ��ذي
يح�صل على �أكرب عدد من الأ�صوات يف
جمل�س الربملان العراق ��ي ،وهم :وزير
التخطي ��ط مظهر حممد �صال ��ح ،وزير
ال�صحة م�ضر زكي هالل ،وزير الرتبية
مازن حم�سن احلكيم ،وزير اخلارجية
جابر حبيب جابر ،وزير التعليم العايل
مزاح ��م اخلي ��اط ،وزير الثقاف ��ة واثق
الها�شمي ،وزير النقل �أحمد راجي كبه،
وزير الهجرة واملهجرين با�سم جميل،
وزي ��ر النف ��ط ح�س�ي�ن اجللب ��ي ،وزير
الإ�سكان والإعم ��ار ريا�ض اخلزرجي،
وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة ن�ص�ي�ر عبا� ��س
الأن�صاري ،وزير املوارد املائية ن�صري
عبا� ��س الأن�صاري ،وزير الزراعة �شكر
عب ��د الرحي ��م ،وزير ال�صناع ��ة يو�سف
حمم ��د امل�شه ��داين ،وزي ��ر الكهرب ��اء
جا�سب عبد الزهرة يا�سني.

احتجاج ��ات �أكتوب ��ر املا�ض ��ي ،وه ��و
م ��ا ك�شفت ��ه االجتماع ��ات واملفاو�ضات
املتوا�صل ��ة ب�ي�ن الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة
لالتفاق عليها".
ويرف� ��ض ح�س ��ام بع� ��ض الأ�سم ��اء
املقرتح ��ة ،قائ�ل ً�ا "م�شارك ��ة الأح ��زاب
ال�سيا�سية رف�ضناه ��ا منذ البداية ،ولن
نقب ��ل بكابين ��ة وزاري ��ة – و�إن كان ��ت
م�ؤقت ��ة� -إذ مت اختياره ��ا بعي ��د ًا ع ��ن
الإرادة ال�شعبية".
وي�ستغرب ج ��واد طالب ( 51عام ًا) من
�أ�سم ��اء الكابين ��ة الوزاري ��ة اجلدي ��دة،
ويعت�ب�ر ت�شكيله ��ا من رئي� ��س الوزراء
الكفاءة الالزمة
املكلف حممد توفيق عالوي ا�ستخفاف ًا
ي ��رى املتظاه ��ر ح�س ��ام الغري ��ب ( 25بعقول العراقيني.
عام� � ًا) �أن "الكابين ��ة ال حتقق ما يريده جواد ال ��ذي يعمل م�ست�ش ��ار ًا قانوني ًا،
ال�شعب العراقي ويطالب به منذ اندالع يق ��ول "م ��ا زال ��ت الق ��وى ال�سيا�سي ��ة

م�ص� � ّرة عل ��ى العم ��ل وف ��ق (نظ ��ام
املحا�ص�ص ��ة) وم ��ا ُطرح م ��ن �أ�سماء ال
ميتلك الكفاءة الالزمة ،لأننا على دراية
بتاري ��خ كل الأ�سماء املر�شحة ،ونعرف
طبيعة توجهاتهم وانتماءاتهم".
من جانبه ،يت�ساءل و�سام العبيدي (49
عام ًا) حول مدى الإ�صرار على تر�شيح
�أ�سم ��اء بالكابين ��ة الوزاري ��ة ي�صفه ��ا
البع� ��ض ب� �ـ "الكهولة" ،عل ��ى الرغم من
�أن بع�ضها لي� ��س لديها �أي خربة �سوى
الظهور الإعالمي.
وي�ضيف "وبع�ض املر�شحني البارزين
�إعالمي� � ًا معروفون بتبدي ��ل توجهاتهم
ال�سيا�سي ��ة ح�س ��ب م�صاحلهم اخلا�صة
ومكا�سب انتماءاتهم".
ت�ضحيات ال�شباب

وت�شعر نهلة جبار ( 48عام ًا) بحالة من

الإحباط جت ��اه ال�شخ�صي ��ات املختارة
يف الكابين ��ة الوزاري ��ة اجلديدة ،على
الرغم م ��ن ت�أييد البع�ض لها واعتبارها
بداي ��ة على تغي�ي�ر احل ��ال ،خا�صة يف
االمتثال لبع�ض مطالب املتظاهرين.
وتقول نهلة التي تعمل موظفة حكومية
"" :بع ��د كل ت�ضحي ��ات ال�شباب التي
ُقدمت خالل االحتجاجات ،يتم اختيار
كابين ��ة وزاري ��ة ال يختل ��ف �شخو�صها
ع ّم ��ن اخت�ي�روا يف احلكوم ��ات
ال�سابقة".
وترى �أن هذه الكابين ��ة مل ت�أت لتغيري
ح ��ال العراقي�ي�ن نح ��و الأف�ض ��ل ،ب ��ل
لتحقيق �سيا�سات ي�أخ ��ذ تنفيذها بعني
االعتب ��ار م�صالح الأح ��زاب والكيانات
ال�سيا�سي ��ة و�أجنداته ��م الت ��ي تخ ��دم
بع�ض الدول املجاورة.
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"نا�شطات التحرير" ..عراقيات ك�سرن حاجز الخوف

االحتجاجات
ت�شعل مواقع التوا�صل
بالأخبار الكاذبة

 متابعة االحتجاج

"كنا نخاف االختالط ،لكن
كل ذلك تغير بعد الأول
من �أكتوبر" تقول النا�شطة
العراقية فاطمة �سليمان
التي د�أبت على الح�ضور
ل�ساحة التحرير و�سط
بغداد مركز التظاهرات
المناه�ضة للطبقة
ال�سيا�سية في البالد.
وت�ضيف فاطمة ( 20عام ًا)
"لقد ن�ضجنا كثيراً بعد
االحتجاجات ،كنا مثل
المكفوفات ونح�سب �ألف
ح�ساب لنظرة المجتمع،
لكن اليوم نحن (الفتيات)
ظهرنا متحديات ال نهتم
لنظرة المجتمع ،لأن
الجميع نزلوا للتحرير،
وباتوا يتقبلون فكرة
االختالط الذي �أ�ضاف
الكثير ل�شخ�صيتنا
ولوعينا".

و�أحدث ��ت م�شارك ��ة الن�س ��اء �إىل جانب
الرج ��ال يف االحتجاج ��ات يف بغ ��داد
وجنوب ��ي الب�ل�اد ،الذي حتكم ��ه تقاليد
ع�شائرية� ،صدم ��ة بني العراقيني الذين
مل يكن من املمكن �أن يت�صوروا ذلك قبل
احتجاجات �أكتوبر.
وب ��ات م�ألوف ًا ج ��د ًا �أن تالح ��ظ حلقات
نقا� ��ش م�شرتك ��ة ب�ي�ن فتي ��ات و�شب ��ان
داخ ��ل خي ��م املعت�صم�ي�ن يف �ساح ��ات
التظاه ��ر ،فيم ��ا تق ��وم فتي ��ات بتق ��دمي
الإ�سعافات للجرحى.
ويف املحافظات اجلنوبية ذات الطبيعة
الع�شائري ��ة كالنا�صري ��ة مث�ل ً�ا تتق ��دم
�شاب ��ات جموع املحتج�ي�ن وهن يرددن
�أ�شعار ًا حما�سي ��ة تدعو ال�ستمرار زخم
االحتجاجات ،يف م�شه ��د غري م�سبوق
منذ عقود يف البالد.
وكح ��ال باق ��ي الفتي ��ات العراقيات ،مل
يقت�ص ��ر دور فاطمة عل ��ى امل�شاركة يف
االحتجاج ��ات فقط ،ب ��ل �ساهمت �أي�ض ًا
يف توفري الدعم اللوج�ستي للمحتجني
الذي ��ن يطالب ��ون ب�إ�سق ��اط النظ ��ام
و�إجراء انتخابات مبكرة و�إنهاء النفوذ
الإيراين يف البالد.
وكذل ��ك �ساع ��دت فاطم ��ة يف عملي ��ات
�إ�سعاف ال�شبان الذين كانوا يت�ساقطون
بر�صا�ص ق ��وات الأمن �أو بقنابل الغاز
امل�سيل ��ة للدم ��وع من خ�ل�ال حمل علب

 فا�ضل الن�شمي

اخلمرية وامل�شروبات الغازية وتوزيع
الكمام ��ات على املحتج�ي�ن الذين كانوا
يت�ساقطون �أمامها.
ت�ش�ي�ر فاطم ��ة �إىل �أن "االحتجاج ��ات
ك�سرت حاج ��ز اخلوف لدين ��ا كفتيات،
و�أح�س�سن ��ا �أن اجلمي ��ع يف �ساح ��ات
التظاهر �إخواننا وي�ساندوننا".
وبالإ�ضاف ��ة لتغي�ي�ر نظ ��رة املجتم ��ع
جتاه الن�ساء ،ت ��رى فاطمة �أن "الثورة
�ساهم ��ت �أي�ض� � ًا يف ك�س ��ر الكث�ي�ر م ��ن
القيود داخل املجتمع العراقي وعززت
م ��ن دور ال�شباب وجعلته ��م �أكرث وعي ًا
وال ي�س�ي�رون خل ��ف رج ��ال الدي ��ن
كالقطيع".
وتعر�ض ��ت العدي ��د م ��ن الفتي ��ات
والنا�شط ��ات يف �ساح ��ات التظاه ��ر
�إىل حم�ل�ات ت�سقي ��ط وعملي ��ات تهديد
وخط ��ف نفذتها جهات جمهول ��ة يعتقد
نا�شطون �أنها تابعة مليلي�شيات مت�شدّدة
موالية لإيران.
لك ��ن عل ��ى الرغ ��م م ��ن ذل ��ك ،ا�ستم ��رت
الن�س ��اء وبينه ��ن مئ ��ات الطالب ��ات يف
التواف ��د عل ��ى �ساح ��ات االحتج ��اج كل
�أ�سب ��وع وهن يرفع ��ن �شع ��ارات تدافع
ع ��ن دور امل ��ر�أة وتدع ��و لال�ستم ��رار
باالحتجاجات.
وغالب ًا ما ي�شكل ال�شبان �سل�سلة ب�شرية
حلماية الن�س ��اء من اجلهتني ،خوف ًا من

االعت ��داءات الت ��ي قد يتعر�ض ��ن لها من
قبل اجلماع ��ات املت�ش ��ددة ،ومنها على
�سبيل املثال "ميلي�شي ��ا �سرايا ال�سالم"
التابع ��ة لرج ��ل الدين ال�شيع ��ي مقتدى
ال�ص ��در وع�صائب �أهل احل ��ق وكتائب
حزب الله.
وكغريه ��ا م ��ن الفتيات ت�ؤك ��د النا�شطة
فاطم ��ة �سليم ��ان �أنه ��ا مل تتعر� ��ض يف
ي ��وم م ��ن الأي ��ام لأي حتر� ��ش م ��ن قبل
املحتج�ي�ن" ،بالعك� ��س ه ��م م ��ن كان ��وا
يحموننا ك�أننا �أفراد عائلة واحدة".
وت�ضي ��ف �أن "حم�ل�ات الت�سقيط �أثرت
على الكثري م ��ن الفتيات ،نتيجة خوف
عائالته ��ن عليه ��ن من عملي ��ات التهديد
�أو اخلطف ،لكن ه ��ذا �أي�ض ًا مل مينعهن
م ��ن احل�ضور ل�ساح ��ات االحتجاجات،
ومتك � ّ�ن م ��ن �إقن ��اع عائالته ��ن ب�أهمية
احل�ض ��ور لدع ��م و�إدام ��ة زخ ��م
االحتجاج".
وتتاب ��ع "لق ��د �أ�صبح لدين ��ا �إدمان على
الذهاب ل�ساحة التحرير ،فعندما تدخل
فيها للمرة الأوىل وترى الأجواء هناك،
ي�صبح من ال�صعب جد ًا املغادرة".
ومل يقت�ص ��ر التغي�ي�ر ال ��ذي �أحدثت ��ه
االحتجاجات يف املجتمع العراقي على
النظ ��رة جتاه الن�ساء ،ب ��ل تعداه �أي�ضا
�إىل ال ��دور ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ميك ��ن �أن
تلعبه بعد ذلك.

وتقول النا�شطة ر�ؤى خلف ( 33عام ًا)
�إن ه ��ذه "االنتفا�ض ��ة ك�س ��رت الفك ��رة
ال�سائ ��دة ع ��ن امل ��ر�أة العراقي ��ة و�إنه ��ا
بعيدة عن العمل ال�سيا�سي".
وت�ضي ��ف ر�ؤى ،الت ��ي �شارك ��ت يف
االحتجاجات يف �ساحة التحرير و�سط
بغداد منذ انطالقها يف �أكتوبر املا�ضي،
�أن "اجلمي ��ع �أدرك الي ��وم �أن امل ��ر�أة
�شريك ��ة �أ�سا�سي ��ة يف املجتم ��ع ،و�أن ��ا
مت�أك ��دة �أن االحتجاج ��ات �ستفرز ن�ساء
�سيا�سي ��ات حمنكات �سيك ��ون لهن دور
مهم يف بناء العراق يف امل�ستقبل".
تعر�ض ��ت ر�ؤى خ�ل�ال م�شاركته ��ا يف
االحتجاج ��ات ل�ضغوط ��ات وتهدي ��دات
نتيج ��ة عملها املتمث ��ل بجمع التربعات
والدع ��م اللوج�ست ��ي للمتظاهرين ،كما
ت�سب ��ب �سقوط قنبلة غ ��از بالقرب منها
�أثن ��اء تواجدها يف �ساحة التحرير �إىل
�إحلاق جروح بوجهها.
مل تثنه ��ا التهدي ��دات باخلط ��ف ع ��ن
التواج ��د دائم� � ًا يف �ساح ��ة التحري ��ر،
لكنه ��ا ب ��د�أت تخف ��ي وجهها م ��ن خالل
و�ض ��ع كمام ��ة ،وم ��رة �أخ ��رى تلب� ��س
و�شاح ًا على ر�أ�سها ،كما �أنها باتت تغري
مكان �سكنها بني فرتة و�أخرى.
وتق ��ول ر�ؤى ملوق ��ع احل ��رة "رغ ��م
الر�صا� ��ص احلي والغاز امل�سيل لدموع
ورغ ��م كل االنته ��اكات ،لك ��ن �ساح ��ة

التحري ��ر ه ��ي البقع ��ة الأك�ث�ر �أمان� � ًا
بالن�سب ��ة يل ،فخارج هذا امل ��كان هناك
مالحقات وخطف واغتياالت".
وت�ش�ي�ر �إىل �أن االحتجاج ��ات غ�ي�رت
الكث�ي�ر يف حي ��اة الن�س ��اء العراقي ��ات
"فال�ش ��ارع اليوم يتحدث ع ��ن العدالة
االجتماعي ��ة ،ونح ��ن جميعن ��ا ن�شع ��ر
مب�س�ؤولية كبرية �أمام الوطن" .وتتابع
"الوطن م�س�ؤوليتي ،نحن من ن�صلحه
ولي�ست التغريدات من ت�صلحه".
وت�أث ��رت الن�س ��اء العراقي ��ات بالعن ��ف
ال ��ذي �ساد يف البالد بع ��د عام ،2003
حي ��ث زادت ح ��االت العن ��ف الأ�س ��ري
وممار�س ��ة الدع ��ارة وقف ��زت مع ��دالت
الأمي ��ة وترملت �آالف الن�س ��اء �أو تركن
يف مهب الريح.
وينتق ��د كث�ي�ر م ��ن الن�س ��اء الزعم ��اء
ال�سيا�سيني الذي تولوا مقاليد ال�سلطة
يف العراق بعد الإطاحة ب�صدام ح�سني
وكذل ��ك تنام ��ي االجتاه ��ات املحافظ ��ة
اجتماعي ًا التي ق�ض ��ت على دورهن يف
احلياة العامة.
واحت ��ل العراق ،ال ��ذي كان يوم ًا ما يف
�ص ��دارة ال ��دول الت ��ي حت�ت�رم حق ��وق
الن�ساء يف املنطق ��ة ،مراكز مت�أخرة يف
ا�ستطالع ��ات ال ��ر�أي بق�ضاي ��ا التميي ��ز
ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن ،والعن ��ف �ض ��د الن�ساء
واحلق ��وق االجنابية ومعامل ��ة الن�ساء

داخل الأ�س ��رة واندماجهن يف املجتمع
واملواقف من دور الن�ساء يف ال�سيا�سة
واالقت�صاد.
وتق ��ول النا�شط ��ة وال�صحفي ��ة فاطم ��ة
الدليم ��ي ( 24عام� � ًا) �إن "مطال ��ب
الن�ساء العراقي ��ات اللواتي خرجن يف
تظاه ��رات �أكتوبر هي ذاتها التي خرج
بها باقي العراقي�ي�ن واملتمثلة بالعي�ش
بكرام ��ة وحمارب ��ة الف�س ��اد والق�ض ��اء
على الف�ساد و�إ�سقاط الطبقة ال�سيا�سية
احلاكمة".
وت�ضي ��ف الدليم ��ي ،الت ��ي �شاركت يف
االحتجاجات يف كربالء وبغداد" ،لكن
ب�ش ��كل خا�ص نحن كن�س ��اء نريد �أي�ض ًا
�أن نعي� ��ش يف بل ��د ال ميي ��ز �أو يهم� ��ش
الن�س ��اء ،نحن ال منثل ن�ص ��ف املجتمع
وح�سب ،و�إمن ��ا املجتم ��ع ب�أكمله ،ولنا
احلق �أن ندر�س ونعمل".
وتتاب ��ع الدليم ��ي "كن�س ��اء يف العراق
لدينا �أي�ضا احلق يف �أن نعي�ش".
وتق ��ول ال�صحفي ��ة والنا�شط ��ة �إ�س ��راء
خال ��د �إن "الن�س ��اء �أثب�ت�ن خ�ل�ال
االحتجاجات الأخ�ي�رة �أنهن مب�ستوى
امل�س�ؤولية ويتمتعن ب� ��إرادة قوية غري
قابلة للك�سر كما يظن البع�ض".
وت�ضيف "نحن جي ��ل ال ميكن �أن يهزم
لأنن ��ا ولدنا من رح ��م املعاناة و�سنكمل
الطريق حتى النهاية".

موجز �أنباء المدن الثائرة
• الديوانية
" �أنا ثائر �أنا �أقر�أ" ..مبادرة
لتوزيع  ١٠٠٠كتاب مجان ًا في �ساحة
التظاهر

�ش ��رع متطوع ��ون متظاه ��رون يف �ساح ��ة
ال�ساعة و�س ��ط الديوانية ،بجم ��ع �أكرث من
�ألف ن�سخة من الكت ��ب املطبوعة ،لتوزيعها
عل ��ى املتظاهري ��ن ،يف مب ��ادرة اطلق عليها
ا�سم “�أنا ثائر �أنا �أقر�أ”.
وذك ��ر املتظاه ��ر حمم ��د الع ��اديل
لـ”الأحتج ��اج”� ،أم� ��س الأول (� ٢٨شب ��اط
� ،)٢٠٢٠أن “جمموع ��ة م ��ن ال�شب ��اب
املتظاهري ��ن واملعت�صم�ي�ن داخ ��ل ،خيم ��ة
وط ��ن ،تطوعوا جلم ��ع مئ ��ات الإ�صدارات
املطبوع ��ة واملختلف ��ة لتوزيعه ��ا عل ��ى
املتظاهرين واملعت�صمني يف �ساحة ال�ساعة،
ب�شكل جماين”.
و�أ�ض ��اف �أن “ه ��ذه املب ��ادرة حملت عنوان
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الثق ��ايف وب ��ث روح املعرف ��ة واالطالع عند
ال�شباب الثائر ،وبالأخ�ص �إن ثورة ت�شرين
الأول متي ��زت بلونه ��ا الفك ��ري واملع ��ريف،
لتتح ��ول م ��ن جم ��رد تظاه ��رة للمطالب ��ة
باحلق ��وق اىل انتفا�ضة فكري ��ة متميزة قل
نظريها يف العامل”.
وب�ي�ن الع ��اديل �أن “الأه ��ايل واملتظاهرين
والنخ ��ب الثقافي ��ة تفاعل ��وا ب�ش ��كل كب�ي�ر
معن ��ا ،من خالل دعم ه ��ذه اخلطوة ورفدنا
بامل�ؤلف ��ات والكت ��ب الت ��ي حمل ��ت عناوين
متنوعة”.
ي�ش ��ار �إىل �أن �ساحة ال�ساعة يف الديوانية،
ت�شهد معار�ض للكتاب لبيعها ب�سعر رمزي،
�أو تقدميها لال�ستعارة املجانية� ،إ�ضافة �إىل
تنفيذ فعاليات ثقافي ��ة وريا�ضية وعرو�ض
فني ��ة منوعة لدعم احلراك ال�شعبي امل�ستمر
منذ �أكتوبر املا�ضي.

التحرير تواجه كورونا :هل
تذكرون “بائعة المناديل”؟..
“م ّ
وزعة الكمامات”!
�شاهدوا ُ

مل يث � ِ�ن فريو� ��س كورونا ،وت�سجي ��ل العديد
من ح ��االت الإ�صابة داخل احلدود العراقية،
املتظاهرون واملحتجون يف �ساحة التحرير،
حيث ت�ستع ��د املفارز الطبي ��ة والن�شطاء يف
�ساحة التحرير ملجابه ��ة �أي خماطر حمتملة
ع ��ن طري ��ق توعي ��ة املتظاهري ��ن والوافدين
�إىل ال�ساح ��ة ،فيما لفت �أثناء �إع ��داد مرا�سل
“االحتج ��اج” تقريره م ��ن ال�ساحة ،وجود
�سي ��دة ق ��ررت ا�صطح ��اب �أطفاله ��ا وتوزيع
الكمام ��ات جمان ًا على املتظاهرين ،يف م�شهد
�أعاد �إىل الأذهان ،نظريتها “بائعة املناديل”
التي قررت توزيع ب�ضاعتها جمان ًا يف الثاين
م ��ن ت�شري ��ن الأول  ،2019بع ��د �أن ت�صاعد
عنف القوات الأمنية �ضد املتظاهرين.

�أثارت االحتجاجات التي انطلقت
يف ت�شرين الأول  ،2019للمطالبة
بتغيري الطبق ��ة ال�سيا�سية ،موجة
م ��ن الأخب ��ار الكاذبة عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي عمل فريق
�صحة الأخب ��ار يف «وكالة
ّ
تق�ص ��ي ّ
ال�صحافة الفرن�سية» على التدقيق
يف عدد منها حتى الآن.
انطلق ��ت االحتجاجات يف العراق،
يف الأول م ��ن ت�شري ��ن الأول
 ،2019يف بغداد ومدن جنوبية
للمطالب ��ة ب�إج ��راء �إ�صالح ��ات
وا�سع ��ة ،و«�إ�سق ��اط النظ ��ام»،
وتغي�ي�ر الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة التي
حتك ��م الب�ل�اد من ��ذ  17عام� � ًا،
التهامها بـ«الف�س ��اد» و«الف�شل» يف
�إدارة الب�ل�اد ،و�إهدار ثروات دولة
تُع ّد من �أغنى دول العامل بالنفط.
ويف هذا ال�سياق من االحتجاجات
املطلبي ��ة ،ت ��داول مئ ��ات م ��ن
م�ستخدم ��ي موق ��ع «في�سب ��وك»
�ص ��ورة طف ��ل مي�شي عل ��ى �أنبوب
عري�ض مم ��دود �أر�ض� � ًا يف منطقة
بائ�سة ،على �أنه طفل عراقي يبحث
ع ��ن الطع ��ام ،للداللة عل ��ى تدهور
الأو�ضاع املعي�شي ��ة ،لكن ال�صورة
يف احلقيقة ُملت َقطة يف الهند.
من جه ��ة �أخرى ،ظهرت من�شورات
ت ّته ��م املحتج�ي�ن بالت�ضلي ��ل
الإعالمي ،منها مقطع فيديو يقول
نا�شروه �إن ��ه ملتظاهرين ي�صبغون
وجوههم لال ّدعاء ب�أنه ��م تع ّر�ضوا
لل�ضرب ،لكن ��ه يف احلقيقة ُمل َت َقط
�أثناء تدريب ميداين يف م�ست�شفى
بالنج ��ف ،بالتع ��اون م ��ع منظم ��ة
«�أطباء بال حدود».
وانت�ش ��رت �ص ��ور �أي�ض� � ًا تُظه ��ر
يلونون وجوههم التهام
حمتجني ّ
ّ
ق ��وات الأم ��ن ب�ضربه ��م ،لكن هذه
ملتقط ��ة من م�سرحي ��ة ُع ِر َ�ضت يف
�ساحة التحرير ببغداد.
املحتجني بالعمالة
ويف �سياق اتّهام
ّ
جله ��ات �أجنبية ،ت ��داول �آالف من
م�ستخدمي مواقع التوا�صل �صور ًا
تُظهر القب�ض على عمالء لإ�سرائيل
�أو لدولة الإمارات �أو الأردن كانوا
يح ّر�ض ��ون املحتج�ي�ن ،ويقطعون
الطرق ��ات ،لك ��ن يف احلقيقة تعود
لأح ��داث �سابق ��ة ،وال عالق ��ة له ��ا
مبظاهرات العراق.
ويف ال�سي ��اق نف�س ��ه ،انت�ش ��رت
«مند�س� � ًا» بثي ��اب
�ص ��ورة تُظه ��ر
ّ
ام ��ر�أة يف �صف ��وف املتظاهري ��ن،
لكنها يف احلقيقة ُملتقطة يف م�صر
يف ع ��ام  .2017وال�شاب الظاهر
فيها �أُوقِ ف بتهمة خطف �أطفال يف
القاهرة.
و�سق ��ط يف االحتجاج ��ات نح ��و
 550قتي�ل ً�ا وثالثني �ألف جريح،
ويوجه
معظمهم م ��ن املتظاهرين.
ّ
املتظاهرون �أ�صابع االتهام لقوات
الأمن ومقاتلي اجلماعات امل�سلحة
املختلفة والعنا�صر التابعة لأحزاب
�سيا�سية ،بينما تقول ال�سلطات �إن
م�س ّلح�ي�ن جمهول�ي�ن يقف ��ون وراء
عمليات �إطالق النار.
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،انت�ش ��رت على
مواق ��ع التوا�ص ��ل �ص ��ور تُظه ��ر
توقي ��ف «�شبك ��ة �إرهابي ��ة» هدفه ��ا
«�إ�شع ��ال الفتن ��ة» ب�ي�ن املتظاهرين
وق ��وات الأم ��ن ،لكن ه ��ذه ُملت َقطة
يف ال�ساب ��ق وال عالق ��ة له ��ا
باالحتجاجات.

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR
العدد( )114ال�سنة االوىل  -االحد (� )1آذار 2020
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يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

ال�شعبوية العراقية

ح�����رق خ����ي����ام امل���ت���ظ���اه���ري���ن يف ح���دي���ق���ة الأم�����ة

ب����ن����اء خ���ي���م ج�����دي�����دة ب�������د ًال ع�����ن امل���ح�ت�رق���ة

عامر م�ؤيد
مل تتوق ��ف ح ��وادث ح ��رق خي ��م املعت�صمني
يف �ساح ��ة التحرير من قب ��ل جهات جمهولة،
فعمليات احلرق ا�صبحت ب�شكل �شبه دائم.
فجر االم�س احرق جمهولون ما يقارب خم�سة
خي ��م يف حديق ��ة االم ��ة خلف ن�ص ��ب احلرية
ولكن املتواجدين هناك قاموا باطفائها.
مث ��ل ه ��ذه احل ��وادث مل ت ��زد م ��ن املحتج�ي�ن
�س ��وى اال�ص ��رار والعزمي ��ة عل ��ى البقاء يف
�ساحات االعت�ص ��ام وت�شييد خيم جديدة بدال
عن املحرتقة.
ا�صح ��اب اخلي ��م انتظ ��روا �ساع ��ات ال�صباح
االوىل ليب ��د�أوا باع ��ادة ن�ص ��ب خيمهم ولكن

هذه املرة من خالل بناء اخليم بالطابوق.
ويقول علي املكدام وهو نا�شط ومتواجد يف
�ساح ��ات االعت�صام يف حديث ��ه لـ(االحتجاج)
من ��ذ االيام االوىل انه من ��ذ ا�سبوع وحوادث
حرق اخلي ��ام تتكرر ولي�ست بال�شيء اجلديد
وحتدي ��دا مع خيام حديقة الأمة و�سط �ساحة
التحري ��ر وح�س ��ب حتقيق ��ات الدف ��اع املدين
وت�أكيده ��م لوج ��ود م ��ادة الثرن ح ��ول املخيم
املحرتق نقلوا لنا �أن اخليم حرقت بفعل فاعل
وبا�ستخدام مادة الثرن.
وا�ض ��اف انه يتم حرق اخلي ��ام بوقت مت�أخر
م ��ن اللي ��ل وخل�س ��ة واخلي ��م امل�ستهدف ��ة هي
ل�شب ��اب ت�شري ��ن الأوائ ��ل والذي ��ن يفك ��رون
عال لأي تدخل او م�شروع
وينتقدون ب�صوت ٍ

حماولة لل�ضرر او اال�ستيالء على ت�شرين.
وتاب ��ع :بتاري ��خ � ٢٩شباط/فرباير وبحدود
ال�ساعة  ٤:٣٠فجرا احرتقت خم�س خميمات
�سوي ��ة مبربع واحد يف بداي ��ة حديقة الأمة،
كان منظ ��ر اخلي ��م وه ��ي حترتق م� ��ؤمل جدا
ووج ��وه �شباب ه ��ذه اخليم اكرث �أمل� � ًا اال انه
م ��ع ا�شراقة ال�شم�س ب ��د�أت �ضحكات ال�شباب
تتعاىل بجنون ول�سانهم يقول حرقوا اخليام
ولكنه ��م فعل ��وا خ�ي�را فب ��دل خي ��م القما� ��ش
والنايلون �سنبني غرفا من الأ�سمنت والبلوك
للت�أكي ��د عل ��ى قوتن ��ا وجديتن ��ا باال�ستم ��رار
بق�ضيتنا حتى �آخر رمق.
وذكر ان ��ه بعد ح ��رق اخليام :بغ ��در وبظالم
الليل لكنن ��ا مع و�ضح النهار يع ��ود لنا الأمل

ونكون �أقوى بع ��د م�صيبة ما ح�صل ي�شد من
عزميتن ��ا وي�ؤكد لن ��ا �إننا على ح ��ق �سن�ستمر
بعزمي ��ة و�إ�ص ��رار حت ��ى عودة الوط ��ن الذي
نريد.
اخليام اخلم�س احرتقت بالكامل ومو�ضوعة
احل ��رق املتزايدة لي�ست بفع ��ل قدر او متا�س
كهربائي بل بفعل فاعل.
وقب ��ل يومني احرتق ��ت خيمت ��ان وقبل ثالثة
اي ��ام احرتق ��ت خيم ��ة وقب ��ل ا�سب ��وع تقريبا
احرتقت خيم ��ة للطلبة وجميعه ��ا يف حديقة
الأمة.
ت�أكي ��دات الدفاع املدين كان ��ت ت�ؤكد ان اغلب
اخليم حترتق بفع ��ل فاعل لوجود مادة الثرن
حول املخيم املحرتق.

املتع�صم ��ون يف حديق ��ة االم ��ة اتفق ��وا فيم ��ا
بينهم على حرا�سة ليلية للخيم من اجل حماية
املكان واي�ضا املعت�صمني اثناء نومهم.
وخالل حادثة ام�س مل ي�سجل النا�شطون اية
ا�صابة ملعت�صم حيث هرب اجلميع من اخليم
املحرتقة قبل ان ت�صل النريان اليهم.
علمي ��ات احل ��رق ه ��ذه حت ��دث رغ ��م وج ��ود
الق ��وات االمنية والت ��ي تتوزع عل ��ى مداخل
�ساح ��ة التحري ��ر و�ساح ��ة الط�ي�ران و�ساحة
الن�صر.
وتتواجد الكثري من اخليم املخت�صة باملفارز
الطبي ��ة قي حديقة االم ��ة كذلك خيم لنا�شطني
ممن ينظم ��ون الفعالي ��ات املدني ��ة �سواء يف
�ساحة التحرير او �شاطئ التحرير.

�أبو حممد ..متظاهر وم�سعف يلهب حما�س العراقيني
 متابعة االحتجاج
ي�شكو �أبو حممد امل�سعف الأكرب �س ّن ًا ب�ساحة
التحرير يف العا�صم ��ة العراقية بغداد ،من
تعام ��ل زمالئه امل�سعف�ي�ن وكل املتظاهرين،
كونه ��م ال يف�سح ��ون ل ��ه املج ��ال يف التقدم
�إىل واجه ��ة التظاهرات .ويعاملونه تعام ًال
خا�ص� � ًا ،عل ��ى الرغم م ��ن �أنه ميتل ��ك اللياقة
البدني ��ة ،وفق قول ��ه ،الأمر ال ��ذي ي�ضطره
�إىل الت�س ّل ��ل بعيد ًا ع ��ن �أعينهم �إىل خطوط
الت�ص ��دي لق ��وات ال�شغ ��ب ،باجت ��اه �ساحة
اخلالين ،من دون ارتدائه مالب�س امل�سعفني،
الأم ��ر الذي يراه الكث�ي�رون جمازفة فيما ال
ي�شعر �أبو حممد ب�أنّ يف الأمر جمازفة و�أ ّنه
يت�صرف يف تلك اللحظة كمتظاهر ،ويعتقد
�أنّ با�ستطاعت ��ه عل ��ى الأق ��ل �إ�سعاف حاالت
االختناق والإ�صاب ��ات بقنابل الغاز امل�سيل
للدموع والدخانيات.
ويتح ��دث املتظاه ��ر وامل�سع ��ف ال�ستين ��ي،
�أب ��و حمم ��د ،ع ��ن م�شاركت ��ه يف تظاه ��رات
� ،2011ض ��د ف�ساد حكومة ن ��وري املالكي،
باعتباره ��ا �أ�ص ��دق تظاه ��رات �شهده ��ا
العراق ،قب ��ل انتفا�ضة �أكتوبر ،من دون �أي
تدخل للأحزاب املهيمنة ،حيث مت ا�ستخدام
خمتل ��ف �أ�ش ��كال العنف والتحاي ��ل لقمعها،
واعتق ��ال واغتي ��ال خ�ي�ر النا�شط�ي�ن فيها.

واالعت�ص ��ام خوف� � ًا عل ��ى �سالمت ��ه� ،إلاّ �أنّ
�أب ��و حممد ح�سم �أمره ب�ش ��كل قاطع ّ
وف�ضل
امل�شارك ��ة ،ودعم تفوي ��ت فر�ص ��ة �أن يكون
ج ��زء ًا م ��ن حم ��اوالت حمارب ��ة النع ��رات
الطائفي ��ة عل ��ى ح ��د قول ��ه ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنّ
ابن ��ه حممد يعت�ب�ر من �أب ��رز النا�شطني يف
التظاهرات.
ب�سالة
وي�ش�ي�ر �أبو حممد �إىل �أ ّن ��ه يف�ضل التواجد
يف منطق ��ة م ��ا ب�ي�ن �ساحت ��ي التحري ��ر
واخلالين ،التي مل تهد�أ املواجهات فيها بني
املتظاهري ��ن وق ��وات ال�شغب ،الفت� � ًا �إىل �أنّ
ه ��ذا املوقع يعد مهم ًا يف الدف ��اع عن �ساحة
التحري ��ر ،ومن ��ع �أي جه ��ة م ��ن تهديده ��ا،
ف�ض�ل ً�ا عن �أنّ وجوده يف هذا املكان ي�شعره
ب�أهميته كما يرى.
ومي�ض ��ي �أبو حممد �إىل الق ��ول �إنّ وجوده
ب�ي�ن املتظاهرين ال�شب ��اب ،يحفز فيهم روح
الث ��ورة ،ال�سيم ��ا و�أ ّنه ��م ي ��رون يف ب�سالة
رج ��ل مبث ��ل �سنه �أك�ب�ر حافز له ��م� .سرعان
م ��ا يتح ��ول �أب ��و حمم ��د م ��ن متظاه ��ر �إىل
م�سعف كلما اقت�ضت ال�ضرورة ،ال�سيّما يف
ال�ساع ��ات املت�أخرة من اللي ��ل ،التي حتاول
خاللها ق ��وات ال�شغب وامليلي�شيات مداهمة
م�شري ًا �إىل �أنّ انتفا�ضة �أكتوبر امتداد لتلك ب�أ ّنه ��ا "ث ��ورة" ،لأنه ��ا ته ��دف �إىل التغي�ي�ر املنزلية الذي ميتلكه لاللتحاق بالتظاهرات �ساح ��ة التظاه ��رات .وي ��ردف �أب ��و حممد:
التظاه ��رات بل تعدته ��ا بانت�شارها يف جل اجلذري ،على حد قوله.
م�سعف� � ًا للجرحى ،ومل جت ��دِ حماوالت ابنه "قررن ��ا �أن نبق ��ى حت ��ى حتقي ��ق �أه ��داف
املحافظ ��ات العراقي ��ة ،كما ميك ��ن ت�سميتها ت ��رك �أبو حمم ��د عمل ��ه يف حم ��ل الب�ضائع حمم ��د لإقناعه بعدم امل�شارك ��ة يف التظاهر الثورة� ،أو �أن منوت ب�شجاعة".

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

 علي وجيه
لأنّ العراق � ّ�ي "يُ�س � ُ
�شح ��ه والن ��دى" ،بتعبي ��ر
�رف ف ��ي ّ
الجواه ��ري ،ف � ّ
�كل م ��ا يمار�س ��ه ،ويُمار�س ��ه بن ��و الب�شر
�كل �أكب ��ر ،و�أعن ��ف ،و�أ�ش� � ّد
الآخ ��رون ،يمار�س ��ه ب�ش � ٍ
ت�أثي ��ر ًا ،ف ��ي حالةٍ ه ��ي الملم ��ح الأبرز ل � ّ
�كل عراقي على
امت ��داد تاريخهم في هذا الأر� ��ضُ ،مختلف ًا عن ّ
كل الذين
يجاورونه.
وبينم ��ا يُفاجئُ العالم ال ��ذي كان �أنيق� � ًا ن�سبي ًا ،ب�صعود
موج ��ات ال�شعبو ّية ،التي يغ ّذيه ��ا اليمين المتطرف في
�أنح ��اء العالم ،ولع � ّ�ل �أبرز مالمحه ��ا كان تو ّلي الرئي�س
الأمريك ��ي دونالد ترام ��ب الرئا�سة ،بوع ��ود اقت�صاد ّية،
و�إ�شارات عن�صر ّية متع ّلقة بال�شرق الأو�سط والمك�سيك،
يك ��ون العالم قد و�ص ��ل مدىً عالي ًا ف ��ي ال�شعبو ّية ،التي
تنعك� � ُ�س على �سلوكيّات الزعماء من جهة ،والمجتمعات
التي تكون "على دين ملوكها" بال�ضرورة.
ولأنّ ال�شعبو ّية �أ�ص ًال ٌ
ن�سق ثابتٌ في ال�سيا�سة العراقية،
بعد  2003خ�صو�ص ًا ،ف�إ ّنها ازدهرت مع وجود مح ّركات
جانب ّي ��ة تق ��وم بتغذيته ��ا ،مث ��ل الاله ��وت ال�شعب ��وي،
والن�س ��ق الع�شائ ��ري ،والنب ��رة الطائف ّي ��ة ،والمناطقية
ال�سيا�سي الأني ��ق ن�سبي ًا
والطبقي ��ة ،الأم ��ر الذي جع ��ل
ّ
�كل م�ؤك ��د ،حت ��ى �إن ق ��ام ب � ّ
�كل �ش ��يء كم ��ا
خا�س ��ر ًا ب�ش � ٍ
ي�ستوج ��ب ،حي ��ث ر�أين ��ا كثي ��ر ًا م ��ن ال�سيا�سيي ��ن وهم
يعتل ��ون منا�صب فقط لأنه ��م �شعبوي ��ون ،وال ت�ستطيع
انتقاده ��م �إ ّال ب�صعوب ��ة ،نظ ��ر ًا ِلم ��ا لهم م ��ن جماهير ت ّم
تنويمها بهذا النوع من ال�سلوكيات.
لكن الأ�شد �إ�شكا ًال كان تحوّ ل ال�شعبوية من الن�سق اللفظي
�إل ��ى ال�سلوكي ،عبر ع ��د ٍد من �أبرز العالم ��ات ال�سيا�سية
�سيا�سي من �إ�شارات �شعبو ّية
العراقية ،وتقريب ًا لم يخ ُل
ّ
ّ
�سلبي ��ة ،م ��ن �أربي ��ل �إل ��ى الب�ص ��رة ،ولع ��ل ت�صريح ��ات
الزعي ��م بارزاني ف ��ي اال�ستفتاء ،وت�صريح ��ات "الجيل
الجديد" في ال�سليمانية ،م ��رور ًا بـ"�شاحنة ال�شعبوية"
الم�ؤ ّلف ��ة من ال�سادة :م�شعان الجب ��وري� ،أبو مازن ،وال
ينته ��ي الأمر بت�صريحات الحلبو�سي الأخيرة مث ًال ،عن
الع�شيرة و�ضرورة دعمها ،والأمر ال ينتهي بت�صريحات
ال�سيّد مقتدى ال�صدر ،ال�شيخ قي�س الخزعلي ،وبالت�أكيد
مجموع ��ة نوّ اب عدي ��دة ت�ش ّكل الطي ��ف ال�سيا�سي ،حتى
و�صل الأمر �إلى �أن تك ��ون ال�صورة الأ�سا�سية لل�سيا�سة
العراقي ��ة هي ال�شعبو ّية ب�شكلها ال ُم�ضر ،الذي يحفر في
الأن�س ��اق ال�سلوكية االجتماعية وي�ضع بيو�ض الخراب
التي تنمو كالم� � ًا �شعبوي ًا ،ي�شبه كثير ًا الفن الرديء في
ال�شارع "الكيت�ش" ،مع خلطة وا�ضحة من ق ّلة الأخالق،
والكالم الجارح ،الذي ال يكتفي عند حد.
نتاج طبيعي النهيار قواعد ال�سلوك
ال�شعبو ّية العراقية ٌ
الكال�سيكية بعد �سنوات الح�صار االقت�صادي ،ال�سنوات
الت ��ي �أ�سقطت المجتم ��ع و�أناقته ب�ضرب ��ةٍ قا�ضية ،حين
توق ��ف ال�صبيانُ ع ��ن الهرب من �أم ��ام المد ّر�س ،وبد�أوا
ي�شاهدون ��ه يبي ��ع ال�سجائ ��ر ف ��ي ال�سوق ،وحي ��ن ّ
يكف
الوال ��د ع ��ن الإنف ��اق الكافي عل ��ى �أطفال ��ه ،الأم ��ر الذي
يخد�ش �سطوته داخ ��ل المنزل ،و�أثره ،وه�ؤالء الأطفال
الذي ��ن انه ��ارت �أمامهم �سياق ��ات ال�سلوك� :ص ��اروا �آبا ًء
الآن!
ا�ست�سه ��ال ال�شعبو ّي ��ة �أخط ��ر من ّ
كل �ش ��يء جانبي ،بما
فيه الإره ��اب ،فتدمي ُر قواعد ال�سلوك ،والأناقة ،واللفظ
الح�س ��ن ،والت�ص ّرف الم�ؤدي �إلى دولة م�ؤ�س�سات ،كفي ٌل
بت�أخير �أيّ م�ستقبل ممكن لهذه البالد ،حتى �إن كان بعد
قرن من الآن ،حيث �ستكب ��ر طبقة �سيا�سية حزبيّة ،تج ُد
ٍ
�أن لي�س من العار "الب�صق في وجه رئي�س الجمهورية"
حي ��ن نعار�ض ��ه �سيا�سي� � ًا� ،أو "رم ��ي ال�سيا�سيي ��ن ف ��ي
الزبال ��ة" حين ال يم ّررون حكومت ��ك ،و�أن ُتر�سل ر�سائل
ل�سيا�سي خ�صم ،كم ��ا في نهائيات �شتائم
�صوتي ��ة بذيئة
ّ
م�شعان الجبوري و�أبو مازن ،التي �سمعناها جميع ًا.
هن ��اك ٌ
طيف ب�سي ��ط داخل هذا الو�ض ��ع ال�سيا�سي م�ص ّر
عل ��ى عدم الرك ��ون لل�شعبو ّي ��ة ،لأنه ال يجيده ��ا ابتداءً،
ولأن خ�سارته ��ا عل ��ى الم ��دى البعي ��د �أكث ��ر م ��ن ربحها
الآن � ّ�ي ،ولع ��ل الأناق ��ة ف ��ي ال ��كالم وال�سل ��وك والتفكير
ما�ض كما نرى ما�ضي
ال�ستراتيج ��ي �ستكون جزء ًا م ��ن ٍ
الملكية العراقيّة� ،أو مرحلة فتوّ ة االتجاهات الليبرالية
العراقي ��ة� ،أو حت ��ى الأجي ��ال الأول ��ى م ��ن الأح ��زاب
الإ�سالمي ��ة ،الت ��ي كان ��ت �أنيق ��ة داخ ��ل ن�س ��ق الإ�س�ل�ام
ال�سيا�سي ،قبل �أن تتحوّ ل كل الأحزاب �إلى ظهيرة حارة
من �سوق هرج ،حيث يتقاذف الباع ُة �أ�سماء الأ ّمهات وما
اختفى خلف المالب�س الداخلية ،بكل و�ضوح!

