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�سيناريوهات ما بعد عالوي� ..سباق جديد و 3مر�شحني من �ساحات االعت�صام
 متابعة االحتجاج

يف �سابقة �أوىل بعد 2003
اعتذر رئي�س الوزراء
املكلف حممد توفيق
عالوي عن ت�شكيل
احلكومة �إثر عدم حتقق
ن�صاب قانوين جلل�سة
منحه الثقة يف موعدين،
ليعيد الأمور �إىل املربع
الأول وي�شعل ال�سباق
نحو الق�صر احلكومي
بني الكتل ال�سيا�سية
واملتظاهرين هذه املرة.
وعزا حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي ،يف ر�سالة
االعت ��ذار الت ��ي وجهه ��ا �إىل رئي� ��س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح ،اعت ��ذاره عن
التكليف� ،إىل "العراقيل واالتهامات" التي
واجهها من قبل بع�ض اجلهات ال�سيا�سية،
الت ��ي و�صفها "بغري اجل ��ادة بال�سري نحو
الإ�صالح وت�شكي ��ل حكومة م�ستقلة تعمل
من �أجل الوطن".
ومل يك�شف عالوي ب�شكل ر�سمي عن �أفراد
كابينت ��ه التي ظلت حتيطه ��ا ال�سرية حتى
الأيام القليلة املا�ضية ،حني ت�سربت قائمة الق ��وى ال�سيا�سي ��ة �إىل ت ��داول �أ�سم ��اء
املر�شح�ي�ن ،والت ��ي اعتم ��د ع�ل�اوي وف ًقا مر�شح�ي�ن �سابق�ي�ن كان ��وا ق ��د واجه ��وا
له ��ا على �شخ�صي ��ات كب�ي�رة يف ال�سن مع اعرتا�ضات من قب ��ل املحتجني ،من بينهم
ت�أكي ��ده عل ��ى ا�ستقالليته ��ا ونزاهتها ،كما رئي�س جهاز املخابرات الوطني ،م�صطفى
�أك ��د �أن حكومت ��ه هي "الأوىل م ��ن نوعها الكاظمي ،وحمافظ الب�صرة احلايل �أ�سعد
من ��ذ عق ��ود" ،لك ��ن ذل ��ك مل ي�شفع ل ��ه �أمام العيداين.
املتظاهري ��ن الذي ��ن كان ��وا يهتف ��ون �ض ��د ويقول النائ ��ب عن حتال ��ف البناء ،حنني
منح ��ه الثق ��ة ح�ي�ن كان يف الربمل ��ان يوم ق ��دو �إن "رئي�س اجلمهوري ��ة �سيعود �إىل
الأحد � 1آذار.
اختيار البديل ع ��ن حممد توفيق عالوي،
وي�ستع ��د رئي� ��س اجلمهوري ��ة لتكلي ��ف م ��ن الأ�سم ��اء الت ��ي طرح ��ت �أمام ��ه يف
مر�ش ��ح �آخر خ�ل�ال  15يو ًم ��ا ،فيما عادت ال�ساب ��ق" ،الف ًتا �إىل �أن "امل�شهد ال�سيا�سي

�سيكون �أكرث تعقيدًا يف البالد".
وبحلول يوم االثنني � 2آذار ،انتهت املهلة
الت ��ي حدده ��ا الد�ست ��ور لرئي� ��س الوزراء
املكلف ،وقد �أع ��رب برهم �صالح ،يف بيان
له ،ي ��وم الأح ��د � 1آذار/مار�س ،عن تفهمه
لعدم قب ��ول عالوي ،اال�ستم ��رار يف مهمة
ت�شكي ��ل احلكومة اجلدي ��دة ،داعيًا القوى
النيابية �إىل "العم ��ل اجلاد" للتو�صل �إىل
اتفاق ب�ش� ��أن رئي�س الوزراء البديل خالل
الفرتة الد�ستورية املحددة.
ويف الوق ��ت ال ��ذي ،مل يف�ص ��ح ع�ل�اوي

يف ر�سالت ��ه ع ��ن اجله ��ات ال�سيا�سية التي
عرقل ��ت مهم ��ة ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،اته ��م
زعيم التي ��ار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،يف
تدوين ��ة ل ��ه ،الأح ��د � 1آذار ،م ��ن و�صفه ��م
بـ"الثل ��ة الفا�س ��دة" ،بـ "تعطي ��ل الت�شكيلة
الوزارية".
ويقول جم ��ال الفاخر النائ ��ب عن حتالف
�سائ ��رون ،ال ��ذي يتزعم ��ه ال�ص ��در� ،إن
"رئي�س اجلمهورية �سيعمل على اختيار
م ��ن �سرت�شح ��ه �ساحات التظاه ��ر جمددًا،
دون العودة �إىل مو�ضوع الكتلة الأكرب".

و�أ�ض ��اف �أن "ق ��رار ع�ل�اوي باالن�سح ��اب
نتيج ��ة ال�ضغ ��وط الت ��ي مور�س ��ت علي ��ه،
�سيعمق الأزمة ال�سيا�سية يف البالد ،والتي
تع ��اين �أ�سا�سً ��ا من تداعي ��ات احتجاجات
حا�ش ��دة وم�شاحن ��ات �سيا�سي ��ة" ،الف ًت ��ا
�إىل �أن "وف� �دًا برملان ًي ��ا �سي ��زور رئي� ��س
اجلمهوري ��ة قريبًا م ��ن �أج ��ل الت�أكيد على
ع ��دم ر�ضوخه ل�ضغوط الأح ��زاب والكتل
وتر�شي ��ح �شخ�صي ��ة م�ستقل ��ة حتظ ��ى
مبقبولية ال�شارع واملتظاهرين".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "رئي� ��س اجلمهورية لديه

�أك�ث�ر م ��ن مق�ت�رح" ،الأول الع ��ودة �إىل
الأ�سم ��اء التي قدمت له م ��ع حممد توفيق
عالوي م ��ن قبل املتظاهرين ،وال�سيناريو
الث ��اين ه ��و تق ��دمي �أ�سم ��اء جدي ��دة م ��ن
�ساح ��ات االحتج ��اج" ،م�ؤك� �دًا "رف� ��ض
حتالف ��ه اختي ��ار �أي ��ة �شخ�صي ��ة م ��ن قب ��ل
الأحزاب �أو الكتل ال�سيا�سية".
يف مقاب ��ل ذلك ،يق ��ول املتظاه ��ر عبد الله
العاين� ،إن "املتظاهري ��ن �سيلتقون � ً
أي�ضا
برئي�س اجلمهورية برهم �صالح ،من �أجل
ت�سليمه قائمة ت�ض ��م ال�سري الذاتية لثالثة

مر�شحني من �ساحات التظاهر".
و�أك ��د �أن "القائم ��ة �ستت�ضم ��ن �أ�سم ��اء كل
م ��ن النا�ش ��ط ع�ل�اء الركاب ��ي ،م ��ن �ساحة
احلبوب ��ي ،ومهند نعيم من كربالء وكاظم
ال�سهالين من حمافظة الب�صرة" ،مو�ضحً ا
�أن "ه� ��ؤالء ميثل ��ون املتظاهري ��ن و�سيتم
تقدميه ��م ب�شكل ر�سم ��ي ،ويف حال تخلف
الرئي�س �صالح �أو حاولت الكتل ال�سيا�سية
االلتفاف على مطالب املتظاهرين� ،سيكون
هن ��اك موق ��ف ت�صعي ��دي كب�ي�ر م ��ن قب ��ل
املحتجني يف عموم مدن البالد".

م�سلحون يغتالون نا�شط ًا مدني ًا يف الب�صرة

"حق��وق الإن�س��ان" تف�ض��ح اغتي��ال النا�شط�ين ببن��ادق ال�صي��د

متابعة االحتجاج
قال ��ت و�س ��ائل �إع�ل�ام عراقي ��ة حملي ��ة �إن
"�ست ��ة متظاهرين �أ�صيب ��وا ببنادق �صيد
يف �ساحة التحرير و�سط بغداد".
ومل تك�ش ��ف امل�ص ��ادر الإعالمي ��ة العراقية
ع ��ن هوي ��ة م�س ��تهديف املتظاهري ��ن ،لكن
يته ��م �أفراد م ��ن القوات الأمني ��ة املحيطة
ب�س ��احات التظاهر با�س ��تخدام هذا النوع
من البنادق.
وازداد ا�ستخدام القوات الأمنية العراقية
له ��ذه البنادق يف ال�شهرين املا�ضيني ،ومت
ت�سجي ��ل ع�ش ��رات ح ��االت الإ�صاب ��ة ب�ي�ن
املتظاهرين.
وي ��وم ام� ��س االول االح ��د ،قت ��ل متظاهر
و�أ�صي ��ب الع�ش ��رات خ�ل�ال التظاه ��رات
احلا�ش ��دة التي �شهدتها بغ ��داد .وكان عدد
م ��ن امل�صابني ،ق ��د تعر�ض ��وا لال�ستهداف
ببنادق �صيد .و�أعلن متحدث با�سم القوات
الأمني ��ة العراقي ��ة �إ�صاب ��ة عن�ص ��ر �أم ��ن
ببندقية �صيد ،متهما "جمموعات مند�سة"
با�سته ��داف ق ��وات الأم ��ن واملتظاهرين..
لكن �ص ��ورا كثرية من�ش ��ورة على و�سائل االغتي ��ال مت يف ق�ض ��اء الهارث ��ة �شم ��ايل
التوا�صل االجتماعي تظهر عنا�صر الأمن الب�ص ��رة ،حي ��ث �أمطره م�سلح ��ون بوابل
يحملون مثل هذه البنادق.
من الر�صا�ص.
م ��ن جهة اخرى اغت ��ال م�سلحون النا�شط ومن ��ذ بداي ��ة التظاه ��رات ع ��ادت موج ��ة
العراق ��ي علي احللفي يف الب�صرة االثنني االغتي ��االت الت ��ي ت�سته ��دف النا�شط�ي�ن
جنوب ��ي الب�ل�اد وفق ما �أف ��ادت به و�سائل املدنيني وال�سيا�سيني وال�صحفيني.
�إع�ل�ام حملي ��ة .و�أ�ش ��ارت تقاري ��ر �إىل �أن وقتل يف تظاهرات الع ��راق التي انطلقت

من ��ذ مطل ��ع �أكتوبر � 2019أك�ث�ر من 550
�شخ�ص ��ا وج ��رح نح ��و � 30أل ��ف �شخ� ��ص
معظمه ��م م ��ن املتظاهري ��ن ،حي ��ث احتج
املواطن ��ون يف بغ ��داد وم ��دن جنوبي ��ة
للمطالب ��ة ب�إج ��راء �إ�صالح ��ات وا�سع ��ة
و"�إ�سق ��اط النظ ��ام" وتغي�ي�ر الطبق ��ة
ال�سيا�سية التي حتكم البالد منذ  17عاما.

ويته ��م املتظاه ��رون الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة
بـ"الف�س ��اد" و"الف�ش ��ل" يف �إدارة �ش�ؤون
البالد و�إهدار ث ��روات دولة تعد من �أغنى
دول العامل بالنفط.
وكان ��ت مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان يف
العراق ،قد ك�شف ��ت عن حقائق مروعة عن
بنادق ال�صيد الت ��ي تفتك باملتظاهرين يف

االحتجاجات العراقية على يد امليلي�شيات
املوالية لإيران.
وقالت الدكتورة فاتن عبد الواحد احللفي
ع�ضو املفو�ضي ��ة العليا حلق ��وق الإن�سان
ورئي�سة املبادرة الوطني ��ة لفريق احلزام
الأخ�ض ��ر التطوع ��ي� ،إنهم ��ا التقي ��ا قائ ��د
عمليات بغ ��داد بح�ضور �أع�ض ��اء املبادرة

من ممثلي املجتمع املدين.
و�أ�ضافت� ،أنه مت الت�أكيد خالل اللقاء على
�أهمية توفري احلماية الكافية للمتظاهرين
يف �ساح ��ة التحرير وحميطها ،كذلك احلد
من ا�ستخ ��دام بنادق ال�صي ��د ذات الكرات
احلديدي ��ة القاتل ��ة الت ��ي ت�سببت يف كثري
من الإ�صابات بني �صفوف املتظاهرين.

وتفاعلت �ساح ��ات التظاهر مع وفاة �شاب
يبلغ م ��ن العم ��ر � 17سنة نتيج ��ة �إ�صابته
بكرات حديدية من بنادق ال�صيد �سببت له
نزف ��ا �شديدا ومل تفل ��ح الإ�سعافات الطبية
يف �إنقاذه!.
وتداول ��ت و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي
�صورة لل�شاب عبد امللك وهو يلفظ �أنفا�سه
يف م�ست�شف ��ى ابن النفي� ��س يف بغداد بعد
اخرتاق الك ��رات احلديدية منطقة ال�صدر
والر�أ�س!.
ويرى نا�شط ��ون �أن الغاية من التهديدات
وعملي ��ات االغتي ��ال ه ��ي كت ��م الأ�صوات
املطالب ��ة بالإ�ص�ل�اح ،م�شريي ��ن �إىل �أن
اجلهات الأمنية وحت ��ى الق�ضائية عاجزة
ع ��ن تق ��دمي احلماي ��ة الالزم ��ة للنا�شطني
واملدونني وال�صحافيني.
كما ك�ش ��ف ن�شطاء على مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي ،ع ��ن خط ��ر جدي ��د يه ��دد
املتظاهري ��ن يف �ساحات االحتجاج ،وهو
قيام مند�سني و�سط املتظاهرين بكامريات
م�سلحة لقتل املحتجني.
و�أ�ش ��اروا �إىل �أن ��ه بع ��د ف�ش ��ل كل �أن ��واع
العن ��ف الت ��ي ت�ستخدمه ��ا ق ��وات الأم ��ن
العراقي ��ة وامللي�شي ��ات املوالية لإيران يف
�إخماد االحتجاجات ،حذر متظاهرون من
ممار�سات �أكرث خطورة ب ��د�أت تلج�أ �إليها
تل ��ك امللي�شي ��ات ،كم ��ا يقول ��ون .لك ��ن تلك
املواق ��ف قوبلت ب ��ردود فع ��ل م�شككة من
قبل �آخرين.
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بالمكشوف

عالوي �آخر
 عالء ح�سن
انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن احتل ��ت قم ��ة جب ��ل �شاه ��ق ،تركت
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة تت�ص ��ارع يف ال�سف ��ح  ،ك�شفت عن
زيف املتم�سك�ي�ن بال�سلطة وعجزهم ع ��ن ترميم نظام
�أعاد البالد �إىل الع�صور املظلمة.
حمم ��د توفيق ع�ل�اوي ،كان يعتقد �أن ورقت ��ه املوقعة
ب�أخت ��ام �إيراني ��ة ولبناني ��ة �سوف متنحه ثق�ل� ًا م�ؤثر ًا
الختي ��ار كابينت ��ه الوزاري ��ة  ،لكن ��ه ف�ش ��ل يف جم ��ع
الأ�ض ��داد مب�ستنقع واح ��د على �ش ��كل كابينة وزارية
مغلق ��ة � ،ضم ��ت مر�شحني يرتبطون ب�أح ��زاب فر�ضت
�إرادتها على املكلف  ،ر�سمت له م�سار ال�صعود من قاع
امل�ستنقع �إىل قمة اجلبل.
ع�ل�اوي قب ��ل حزم حقائب ��ه والع ��ودة �إىل مق ��ر �إقامته
الدائ ��م ،ح ّمل ق ��وى �سيا�سية م�س�ؤولي ��ة ف�شله ،وهو
قب ��ل �أن يت ��ورط باملوافق ��ة عل ��ى الرت�ش ��ح ،يعلم قبل
غ�ي�ره �أن الالعبني الكب ��ار لهم ح�ساباته ��م وتقاليدهم
يف حتقي ��ق ح�ضوره ��م يف احلكوم ��ات املتعاقب ��ة .
ع�ل�اوي مل يحدد اجلهات امل�س�ؤولة ع ��ن ف�شله  ،اكتفى
با�ستخ ��دام املان�شيت العري� ��ض يف �إ�شارة �إىل جهات
خيبت م�سعاه ليكون بطل املرحلة امل�ضطربة.
�ساحات التظاهر قبل القوى ال�سيا�سية ،قطعت الطريق
�أم ��ام عالوي  ،الرج ��ل تخلى عن تعهدات ��ه والتزاماته
بتلبي ��ة مطال ��ب املتظاهرين ،فواجه م�ص�ي�ره مبفرده
 ،فيم ��ا اكتفى م ��ن ر�شحه للمن�ص ��ب بتوجيه اتهامات
للفا�سدين ودع ��اة املحا�ص�صة ،فو�ضع عنوان ًا عري�ض ًا
�آخر لبيان �أ�سباب ف�شل حتقيق الإجناز التاريخي.
�أط ��راف العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة املختل ��ة �سرتاه ��ن عل ��ى
ع�ل�اوي �آخ ��ر � ،ستك ��ون ملزم ��ة بالد�ست ��ور امل�ص ��اب
بعاه ��ات عقلي ��ة للب ��دء باجلول ��ة الثاني ��ة م ��ن املهزلة
 ،بط ��رح مر�ش ��ح �آخ ��ر م ��ن املحتم ��ل �أن يك ��ون رئي�س
املخابرات م�صطفى الكاظمي املدعوم من جهات كردية
و�شيعية وقوى �سنية .
ف�شل حممد توفيق عالوي �أ�ضاف زخم ًا جديد ًا حلركة
االحتج ��اج ،بو�صفه ��ا �أ�صبحت حتم ��ل �شرعية متثيل
ال�شع ��ب العراق ��ي يف حتقيق �إرادت ��ه  ،والف�شل �أي�ض ًا
�سيك ��ون م�صري بديل ��ه  ،هذا هو �ص ��وت االنتفا�ضة ،
لكن امل�صابني بال�صمم لن ي�سمعوه.
حت ��اول جه ��ات �سيا�سي ��ة الو�ص ��ول �إىل قم ��ة جب ��ل
االنتفا�ضة  ،لإقناع املحتجني بقبول بديل عالوي حتت
الفتة مر�ش ��ح �ساحات التظاهر  ،تل ��ك اجلهات مل تفهم
الدر� ��س بعد ،تت�ص ��ور ب�أنها قادرة على �ش ��راء �شباب
الثورة بعر�ض �صورهم على �شا�شات ف�ضائياتها .

تظاهرات ت�شرين تدخل �شهرها ال�ساد�س  :تحطيم القيود
وتغيير المعادالت ال�سيا�سية
 متابعة االحتجاج

الثورة العراقية ،كما يحلو
ملتظاهري كربالء والنا�صرية
والب�صرة ت�سميتها� ،أو انتفا�ضة
ت�شرين ،كما �أطلق عليها حمتجو
املثنى ومي�سان والنجف� ،أو
"ثورة الوعي" ،كما يُ�سميها اليوم
املعت�صمون يف �ساحة التحرير يف
بغداد  ،ي�سرد نا�شطون ومراقبون
ً
�سل�سلة طويلة من
عراقيون
النتائج التي ح�صدتها ،بالتزامن
مع دخولها �شهرها ال�ساد�س.
وتتوزع هذه النتائج يف �سياقات
عدّ ة� ،سيا�سية واجتماعية،
وحتى اقت�صادية ،على الرغم
الغ�صة التي يحملها �سكان
من
ّ
ميادين التظاهر ب�سبب فقدانهم
زمالء لهم خ�سروا حياتهم خالل
الأ�شهر املا�ضية ،ال �سيما من خالل
ٌ
ح�صيلة
القمع واالغتيال ،وهي
ُتوا�صل ال�سلطات العراقية
حجبها ،با�ستثناء ما يجري
ت�سريبه بني الفينة والأخرى.

وت�شري �آخر الت�سريبات يف هذا الإطار �إىل
�أن ع ��دد �ضحاي ��ا تظاه ��رات الع ��راق قارب
الـ� 650ضحي ��ة� ،أ�صغرهم فت ��ى يف الثانية
ع�ش ��رة من عمره تويف مبدين ��ة النا�صرية،
و�أكربهم �شي ��خ �سبعيني �سقط يف كربالء.
ن�صيب يف ذلك ،كما هي العادة يف
وللن�ساء
ٌ
كل الق�ضاي ��ا العراقي ��ة امل�صريي ��ة� ،إذ ت�شري
�سج�ل�ات وزارة ال�صح ��ة �إىل �أن م ��ن ب�ي�ن
القتلى نح ��و � 10سيدات ،بينه ��ن م�سعفات
وطالبات جامعيات ونا�شطات .و�آخر ه�ؤالء
ال�ضحاي ��ا متظاه ��ر ٌة �سقط ��ت يف الب�صرة،
�أطل ��ق عليها ا�سم "راهب ��ة الب�صرة" ،بعدما

ا�شته ��رت بتقدميه ��ا الإ�سعاف ��ات الأولي ��ة
للمتظاهري ��ن و�إعداد الطع ��ام للمعت�صمني،
و ّ
مت ت�شييعها يف موك ��ب مهيب من خيمتها
و�س ��ط �ساح ��ة البحري ��ة يف املدين ��ة �إىل
مثواه ��ا الأخ�ي�ر يف وادي ال�س�ل�ام مبدينة
النجف.
يف بغ ��داد ،ي ��رى النا�ش ��ط عل ��ي غال ��ب� ،أن
التظاهرات العراقي ��ة �أفرزت م�شهد ًا جديد ًا
داخ ��ل املجتمع والعملي ��ة ال�سيا�سية ،مبين ًا
�أنه ��ا "�أعادت ثق ��ة ال�شعب العراق ��ي بنف�سه
وقدرت ��ه على التغي�ي�ر ،بعدما ظ � ّ�ل ال�شارع
م ُّ�س�ي�ر ًا منذ الغ ��زو الأمريكي ،لكن ��ه اليوم
فاعل �أو طرف جديد يف املعادلة ال�سيا�سية،
والدلي ��ل ارتباك الق ��وى ال�سيا�سي ��ة اليوم
وهلعه ��ا م ��ن االنتخاب ��ات املقبل ��ة"� .أم ��ا
م�ستقب ًال ،فيعترب غال ��ب �أن "جناح ال�شعب
يف �إدارة التظاه ��رات احلالي ��ة ،يعن ��ي
بال�ض ��رورة جناحه يف �إدارة �أخرى �أكرب".
ومقارن� � ًا �إجن ��ازات احل ��راك بن�شاط ��ات

�سيا�سية ح�صلت يف ال�سابق ،يرى النا�شط
العراقي �أن "التظاهرات متكنت من حتقيق
م ��ا عجزت عن ��ه هيئ ��ة امل�صاحل ��ة الوطنية
وم�ؤمت ��رات وور� ��ش ون ��دوات م ��ا يع ��رف
بامل�صاحل ��ة ،والتي ا�ستهلكت مئات املاليني
من الدوالرات منذ عام ."2006
وحول عمر التظاهرات ،ي�ؤكد عبا�س جمعة
الوائل ��ي ،النا�ش ��ط يف النا�صري ��ة عا�صمة
حمافظ ��ة ذي ق ��ار جنوب ��ي الب�ل�اد ،وه ��ي
الأن�شط يف خريطة التظاهرات العراقية� ،أن
هناك رغبة لدى ج ��زء كبري من املتظاهرين
با�ستمرار التظاهر ،حتى لو جرى تنفيذ كل
مطالبهم ،ذلك لأن احلراك "جرف الكثري من
روا�سب االحتالل الأمريكي".
ويختم الوائل ��ي ،الذي يحر�ص على عر�ض
�ص ��ور موجودة يف هاتف ��ه كان التقطها يف
�أول �أيام التظاهر حني �أ�صيب بر�صا�صة يف
الكتف ،بقوله �إن "العراق قبل التظاهرات
لي� ��س كما بع ��ده" ،الفت� � ًا �إىل �أن ��ه مل يتوقع

يوم� � ًا اهتم ��ام ال�ش ��ارع العرب ��ي ب�أح ��داث
بل ��ده ،خ�صو�ص ًا ما يج ��ري يف املحافظات
اجلنوبي ��ة ،لك ��ن "تفاع ��ل املواطنني العرب
وتعاطفهم مع �ضحايانا وت�شجعيهم لنا عرب
مواق ��ع التوا�ص ��ل� ،أثبت قربنا م ��ن بع�ضنا
بع�ض ��ا ،بعك�س ال�صورة الت ��ي تكونت لدى
�أغلبن ��ا عرب الإع�ل�ام احلزب ��ي الطائفي يف
العراق".
وي�س ��رد نا�شط ��ون ومراقب ��ون عراقي ��ون
الئح� � ًة طويل ��ة م ��ن العوائ ��د الإيجابي ��ة
للتظاه ��رات من ��ذ انطالقه ��ا ،لع ��ل �أبرزه ��ا
ارتف ��اع �أ�سه ��م الهوي ��ة الوطني ��ة وتراج ��ع
ما يطل ��ق عليه العراقي ��ون و�صف "دكاكني
الطوائف" ،واخلطاب القائم على التخندق
املذهب ��ي واملناطقي ،والذي ع ��ادة ما يكون
م�شحون ًا بعب ��ارات الكراهي ��ة والعن�صرية
والتميي ��ز .وم ��ن املع ��روف ،عل ��ى �سبي ��ل
املث ��ال� ،أن املرابط�ي�ن يف �ساح ��ة التحري ��ر
يف بغ ��داد� ،ص ��ار ع ��دد �أي ��ام مبيته ��م يف

ال�ساح ��ة الت ��ي يتهدده ��ا القم ��ع احلكومي
�أو هجم ��ات اجلماع ��ات امل�سلح ��ة الراف�ضة
للتظاهرات ،معي ��ار ًا لدرجة الوالء للوطن،
وال �ش ��يء ع ��داه .وم ��ن �أه ��م الإجن ��ازات
�أي�ض ًا ،بح�س ��ب نا�شطني ومراقبني� ،إ�سقاط
ما ميكن اعتب ��اره رمزية زعامات �سيا�سية،
وحت ��ى دينية ،م ��ع رف ��ع �شع ��ار "ال مقد�س
�إال الوط ��ن" .وتراجع ��ت هال ��ة الكث�ي�ر من
الزعام ��ات ال�سيا�سي ��ة ،وا�ضمحل ��ت مكانة
قي ��ادات �أخرى ،ف�ض�ل ً�ا عن زعام ��ات دينية
وملي�شياوي ��ة عدة .وترجمت هذه الظاهرة
ب�إحراق  178مقر ًا ومكتب ًا وممثلية لأحزاب
وح ��ركات �سيا�سي ��ة وف�صائ ��ل م�سلح ��ة يف
و�س ��ط وجنوبي الع ��راق ،بح�س ��ب بيانات
وزارت ��ي الداخلي ��ة وقي ��ادة العملي ��ات
العراقية امل�شرتكة.
ومن نتائج التظاهرات  ،مع دخولها �شهرها
ال�ساد�س ،عدا عن �إ�سقاط حكومة عبد املهدي
�أو ر�ض ��وخ الربمل ��ان ل�س � ّ�ن قوان�ي�ن جديدة
لالنتخابات ومفو�ضية االنتخابات وتعديل
الد�ستور ،هي ك�سر معادلة عراقية تر�سخت
من ��ذ عام  ،2011وهي �أنه ال تظاهرة تخرج
من دون دعم �سيا�سي من �أحد �أطراف اللعبة
 ،فالتظاه ��رات احلالي ��ة انطلق ��ت بعفوي ��ة،
�أبطالها جمموعة �شبان �أطلقوا دعوات على
موق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي "في�سبوك"،
ليج ��دوا �أن م ��ن كان ينتظره ��م يف املنطقة
املح�صورة بني �ساحتي الطريان والتحرير
و�سط بغ ��داد �أكرث ب�أ�ضعاف مم ��ا توقعوا،
م�ستجيب�ي�ن لدعوة التظاه ��ر يف الأول من
�أكتوب ��ر املا�ض ��ي .و�أدى قم ��ع ال�سلط ��ات
له� ��ؤالء النا�شط�ي�ن الحق� � ًا �إىل ات�ساع رقعة
امل�شارك�ي�ن يف التظاه ��رات ،لتنتق ��ل يف
�ساعات قليلة ومنذ اليوم الأول ،عرب الأثري
�إىل كرب�ل�اء والنج ��ف وذي ق ��ار والب�صرة
وباقي مدن اجلنوب .هذه املعطيات جتعل
ال�ش ��ارع العراقي اليوم يف موقف امل�سيطر
�أو الالعب الفاع ��ل� ،إذ �إنه حتى و�إن طويت
�صفحة احلراك ،بات �سه ًال خروج العراقيني
ذاته ��م يف �أي وقت ،حيث يعود لهم وحدهم
حتديد امل ��كان والزمان ،فيما تقف الأحزاب
والق ��وى ال�سيا�سي ��ة يف موق ��ع الدف ��اع �أو
تربير الأخطاء ،كما هي احلال منذ انطالق
التظاهرات.

خيام �ساحة التحرير ..تت�سع لإرادات المنتف�ضين و�أحالمهم
 غفران يون�س
�أغان حما�سية ت�صدح يف �ساحة التحرير،
حركة م�ستمرة ود�ؤوبة لطالب اجلامعات
جلع ��ل ال�ساحة امل ��كان الناط ��ق ب�أحالمهم
وطموحاتهم ،فهن ��اك من ير�سم حلمه على

اجل ��دران ،وهن ��اك م ��ن يحت ��ج بالفت ��ات،
و�آخ ��رون يع�ّب�ررّ ون عن غ�ضبه ��م بق�صائد
من ال�شعر.
ن�شرات للأخبار ُت�سمع يف حميط ال�ساحة،
وخي ��ام تنوع ��ت �أ�سما�ؤه ��ا ومرتادوه ��ا،
يكفي �أن تقف �أمام كل خيمة لتتعرف على

مطالبه ��م املكتوب ��ة عل ��ى لوح ��ات كبرية،
ومنه ��م من ق ��ال مطالب ��ه ع�ب�ر من�شورات
مطبوعة ،و�آخ ��رون ا�ستخدموا �أ�صواتهم
الت ��ي ما ب َُّحت من ك�ث�رة مطالبهم ،مطالب
ع� �دّة يجمعه ��ا ه ��دف واح ��د ه ��و تغي�ي�ر
احلكومة.

و�إن تتج ��ول يف �ساحة التحرير ،ب�إمكانك
�أن ت�ستم ��ع لإذاعة "�صوت التحرير" التي
تقدم ثالث ن�ش ��رات �إخبارية خالل اليوم،
كم ��ا �أنه ��ا تنق ��ل �أخب ��ار التظاه ��رات يف
حمافظات العراق الأخرى.
يو�ض ��ح عقيل املياح ��ي ،الطالب يف كلية

الإعالم والقائم على هذه الإذاعة "متك ّنا
م ��ن خل ��ق �إذاع ��ة التحري ��ر بالإمكانيات
الب�سيط ��ة وه ��ي الآن ُت�سم ��ع يف �ساح ��ة
التحرير ،وارت�أينا �أنه من ال�ضروري �أن
تكون لل�ساحة �إذاعة خا�صة تنقل الأخبار
احلقيقية ،لتف ّند تلك التي تب ّثها القنوات
الإعالمي ��ة امل�سي�س ��ة" .وي�ش�ي�ر �إىل �أنّ
"الإذاع ��ة تقدم برام ��ج توعوية للحفاظ
عل ��ى ا�ستم ��رار �سلمي ��ة التظاه ��رات كما
ّ
تبث لقاءات وبرامج لتعريف املتظاهرين
مبطالبهم وفق الد�ستور".
والرتفي ��ه ال يغي ��ب ع ��ن �إذاع ��ة �ص ��وت
التحرير� ،إذ يق ��ول املياحي �إنها حتر�ص
على تقدمي فر�صة لل�شباب ومن له الرغبة
يف كتابة ال�شعر من خ�ل�ال برنامج �شعر
يف التحري ��ر ،و�أي�ض� � ًا ،الإع�ل�ان ع ��ن
املفقودي ��ن ه ��و دور �آخ ��ر له ��ا ،فالذي ��ن
فق ��دوا خ�ل�ال التظاه ��رات وال يع ��رف
ع ��ن م�صريهم �س ��واء كانوا ق ��د قتلوا �أو
اعتقل ��وا �أو مت اختطافهم ،فيلج�أ ذووهم
�إىل الإذاع ��ة لإعط ��اء �أ�سمائهم وتفا�صيل
عناوينه ��م على �أمل حتقي ��ق اللقاء معهم
جمدد ًا".
ن�سب ��ة البطال ��ة املرتفع ��ة ب�ي�ن �صف ��وف
ال�شب ��اب ه ��ي �أح ��د �أ�سب ��اب ان ��دالع
احتجاج ��ات �أكتوبر (ت�شري ��ن الأول) �إن
مل تكن �أهمها ،فخيمة العاطلني عن العمل
ت�ض ��م يف �صفوفها جمموع ��ة من ال�شبان
املطا ِلب�ي�ن بفر�ص عم ��ل ونظ ��ام للتكافل
االجتماعي لكي ي�ضمن لهم حياة كرمية.
تق ��ول �سارة نا�صر�إن خيمة العاطلني عن

العم ��ل "هي جزء من جلنة االحتجاجات
اجلماهريي ��ة الت ��ي ت�ضم �سب ��ع منظمات
جماهريي ��ة �أخ ��رى ،واله ��دف الأ�سا� ��س
منه ��ا تعري ��ف ال�شب ��ان العاطل�ي�ن ع ��ن
العمل بحقوقهم .كما ي�سعى هذا التجمع
�إىل عر� ��ض الإح�ص ��اءات اخلا�ص ��ة بعدد
العاطل�ي�ن عن العم ��ل يف الع ��راق ون�شر
البيان ��ات واملق ��االت التحليلي ��ة للق�ضايا
الراهنة".
ال تقت�ص ��ر ه ��ذه االحتجاج ��ات على فئة
ال�شب ��اب ،فللمتقاعدي ��ن خيامه ��م الت ��ي
تدع ��م احل ��راك ال�شعب ��ي ،وينتق ��د "�أبو
�أثري" حم ��اوالت الإ�ص�ل�اح التي حتاول
احلكوم ��ة �إجراءه ��ا يف الوق ��ت احلايل،
م�ؤك ��د ًا �أن �شريح ��ة املتقاعدي ��ن تواج ��ه
الكث�ي�ر م ��ن الظل ��م ومو�ضح� � ًا �أن حركة
االحتج ��اج �ست�ستم ��ر .و�أ�ش ��ار �إىل �أن
احلكوم ��ة واهم ��ة لأنه ��ا تراه ��ن عل ��ى
عام ��ل الوق ��ت ،ب�أن يك ��ون كفي�ل� ًا ب�إنهاء
التظاهرات الوا�سع ��ة التي �شملت معظم
املحافظات.
ولي� ��س بعي ��د ًا م ��ن خيم ��ة املتقاعدي ��ن،
يق ��ف ذوو املعتقل�ي�ن ،مطالبني احلكومة
ب�إط�ل�اق �سراح �أبنائه ��م الذين اح ُتجزوا
م ��ن دون �أوامر ق�ضائي ��ة ،وو ُّجهت �إليهم
تهم جمحفة وغري حقيقية.
"�أم معن" تتحدث عن ابنها املعتقل منذ
ع ��ام  ،2010قائل� � ًة "�أُلق ��ي القب� ��ض على
ابني م ��ن دون �أوامر ق�ضائية وعانى من
التعذيب ال�شديد لإجباره على االعرتاف
بجرائ ��م مل يرتكبها" .و�أ�ش ��ارت �إىل �أنه

على الرغم من ق ��رار العفو الذي كان من
املفرو�ض �أن ي�شمل كل من اع ُتقل ب�سبب
املخرب ال�سري وتع ّر�ض للتعذيب� ،إ ّال �أنه
مل يتم �إطالق �سراح ابني.
وكان الق�ض ��اء العراق ��ي ق ��د �أبط ��ل عدد ًا
كب�ي�ر ًا من مذك ��رات االعتق ��ال العتمادها
عل ��ى املخ�ب�ر ال�س ��ري ك ��ون الته ��م التي
ُتوجه ب�سببه تك ��ون يف معظمها لدوافع
�شخ�صية �أو طائفية �أو �سيا�سية.
ي�ؤك ��د حملة ال�شه ��ادات العلي ��ا �أنهم �أول
م ��ن تع ّر�ض ��وا للعن ��ف م ��ن قب ��ل القوات
الأمني ��ة يف �أيلول  2019بعد اعت�صامهم
�أم ��ام مكتب رئي� ��س ال ��وزراء يف منطقة
الع�ل�اوي ،احتجاج� � ًا عل ��ى ع ��دم توف ��ر
فر�ص العمل لهم.
ويو�ضح �أن�س اجلبوري "�أننا تعر�ضنا
�إىل ال�ضرب ب�شدة من قبل القوات الأمنية
يف االحتجاج ��ات الت ��ي �سبق ��ت �أكتوبر،
�أثن ��اء اعت�صام َح َمل ��ة ال�شهادات العليا"،
م�ؤك ��د ًا �أن دور ح َم َل ��ة ال�شه ��ادات العلي ��ا
يف التظاه ��رات احلالي ��ة ه ��و توع ��وي،
يتعل ��ق باحلفاظ على �سلميتها ،وتعبوي
يتج�س ��د يف توجيه ال ��ر�أي العام ملطالب
ّ
املتظاهري ��ن بغي ��ة تو�سي ��ع التظاهرات
وال�ضغ ��ط عل ��ى احلكوم ��ة .وي�ضيف �أن
االحتجاج ��ات ب ��د�أت مبطال ��ب تتعل ��ق
بالإ�ص�ل�اح وفر� ��ص العمل ،لك ��نّ جتاهل
احلكوم ��ة وارتفاع ح ��دة القم ��ع والقتل
دفع ��ت ال�شع ��ب �إىل املطالب ��ة مبحا�سب ��ة
م ��ن تو ّرط ��ت ي ��ده يف قت ��ل املتظاهرين
وبرحيل الطبقة ال�سيا�سية برمتها
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المتظاهرون يهتفون  :قنا�صك ما ردعنا� ،شنو هيه كورونا

كورونا ال تخيف �ساحات االحتجاج :ال�سيا�سيون هم الفيرو�س الحقيقي

 متابعة االحتجاج
ت�سب ��ب ك�ش ��ف ح ��االت �إ�صاب ��ة بفريو� ��س
كورون ��ا امل�ستج ��د يف الع ��راق بت�صاع ��د
غ�ض ��ب املحتج�ي�ن الذي ��ن يطالب ��ون من ��ذ
خم�سة �أ�شهر ب�إ�صالحات �سيا�سية وتغيري
الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة� ،إذ اعت�ب�روه دلي�ل� ًا
�إ�ضافي� � ًا عل ��ى عج ��ز ال�سلطات ع ��ن تقدمي
اخلدمات العامة.
وتق ��ول املتظاه ��رة فاطم ��ة ،الطالب ��ة يف
كلي ��ة الط ��ب البالغ ��ة  18عام� � ًا ،لوكال ��ة
فران� ��س بر� ��س" ،الفريو� ��س احلقيقي هو
ال�سيا�سي ��ون العراقي ��ون" ،م�ضيفة "نحن
حم�صنون من كل �شيء �آخر تقريب ًا".
ومت ت�سجيل � 21إ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستج ��د يف العراق هم �إي ��راين �أعيد اىل
بالده ،و 20عراقي ًا كلهم عائدون من �إيران
املجاورة حي ��ث �سجلت  54وفاة وحوايل
�ألف �إ�صابة.
وينتق ��د املتظاه ��رون من ��ذ �أ�شه ��ر �أي�ض ��ا
النفوذ الإيراين الوا�سع يف بالدهم.
و�أخ ��ذ املتظاهرون املناه�ض ��ون للحكومة
يف �ساحات العا�صمة الت ��ي تتوا�صل فيها
االعت�صام ��ات من ��ذ �أكتوب ��ر ويف املناطق

اجلنوبيةال�ساخن ��ة ،مو�ض ��وع ال�صح ��ة
العامة على عاتقهم.
ويق ��وم �شب ��اب متطوع ��ون بتوزي ��ع
من�ش ��ورات و�إلقاء حما�ض ��رات حول �سبل
الوقاية من فريو�س كورونا ،كما يوزعون
�أقنع ��ة طبية جمانية بعدما ارتفعت �أ�سعار
الأقنع ��ة �أك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة �أ�ضع ��اف يف
الأ�سواق املحلية.
وحتول ��ت العي ��ادات امليداني ��ة التي كانت
جه ��زت باملع ��دات الطبي ��ة والأدوي ��ة منذ
�أ�شه ��ر لعالج املتظاهري ��ن الذين ي�صابون
بالر�صا� ��ص وقنابل الغاز امل�سيل للدموع،
�إىل مراك ��ز لتوزي ��ع �سوائ ��ل التنظي ��ف
املطهرة والن�صائح.
يف �ساح ��ة التحرير يف و�س ��ط العا�صمة،
كان متطوع ��ون يرت ��دون ب� �زّات واقي ��ة
يفح�صون حرارة متظاهرين ا�صطفوا يف
طابور.
وتق ��ول فاطمة ،وهي متطوع ��ة يف �ساحة
التحري ��ر" ،النظ ��ام ال�صح ��ي لدين ��ا منهك
متام� � ًا يف الظ ��روف الطبيعي ��ة" ،م�ضيفة
"الآن فوق كل �شيء ،تف�شى عندنا فريو�س
كورونا ،ويفرت� ��ض بنا االعتماد على هذه
املن�ش�آت؟".

وين�ش ��ر النا�شطون على �شبكات التوا�صل
االجتماعي �صور ًا ومقاطع فيديو لكميات
القمامة املنت�ش ��رة يف حميط امل�ست�شفيات
الت ��ي تعر�ضت للكثري م ��ن الإهمال ب�سبب
عقود من النزاعات م ّرت العراق.
وتث�ي�ر الأو�ض ��اع ال�سيئ ��ة يف احلمام ��ات
خ�صو�ص� � ًا داخل املراكز الطبي ��ة والتي ال
تتوف ��ر فيها ال�ش ��روط ال�صحي ��ة بالدرجة
الأدنى ،قلق ًا كبري ًا.
رغ ��م ذل ��ك� ،أعل ��ن ع�ض ��و جلن ��ة ال�صح ��ة
النيابي ��ة ح�سن خالط ��ي �أن "امل�ست�شفيات
ومرافق الرعاية ال�صحية جمهزة بالكامل
للتعام ��ل م ��ع تف�شي املر� ��ض" (كوفيد-19
الناجم عن فريو�س كورونا امل�ستجد ) .
يف خميمات االحتج ��اج تقول املتظاهرة
ر�س ��ل يف مدين ��ة الديواني ��ة اجلنوبي ��ة
"نالح ��ظ �أن هن ��اك �أرقام� � ًا مل تعلن عنها
احلكومة" العراقية.
وت�ضي ��ف ال�شاب ��ة الت ��ي تدر� ��س الط ��ب
لفران� ��س بر�س "عل ��ى احلكوم ��ة �أن تعلن
ه ��ذه الأرق ��ام ،مث ��ل تلك املتعلق ��ة باحلجر
عل ��ى احل ��االت امل�شتب ��ه به ��ا .وال ب� � ّد م ��ن
اتخ ��اذ �إجراءات �أكرث �صح ��ة مثل التعقيم
يف امل�ست�شفيات".

ويته ��م بع� ��ض املحتج�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن
الإيراني�ي�ن بتعري� ��ض �سالم ��ة العراقيني
للخط ��ر "ب�سب ��ب الت�س�ت�ر عل ��ى م�ست ��وى
انت�شار الوباء".
بع ��د �إع�ل�ان ال�سلط ��ات العراقي ��ة �إغ�ل�اق
املدار� ��س واجلامع ��ات ودور ال�سينم ��ا
واملقاه ��ي والأماك ��ن العام ��ة الأخ ��رى
حت ��ى ال�ساب ��ع من مار�س ،م ��ن املتوقع �أن
تنخف�ض ن�سبة امل�شاركة يف االحتجاجات،
خ�صو�ص� � ًا بعد �أن ق ��ال امل�س�ؤول ��ون �إنهم
�سيفر�ض ��ون قي ��ود ًا عل ��ى التجمع ��ات
الكبرية.
ومن ��ع رج ��ل الدي ��ن مقتدى ال�ص ��در الذي
كان داعم� � ًا لالحتجاج ��ات قب ��ل �أن يتخلى
عن احلراك ال�شهر املا�ضي ،املوالني له من
التظاهر ب�سبب خماوف من الفريو�س.
لكن الطلبة الذين ي�شكل ��ون اجلزء الأكرب
من املحتجني يف ال�شارع ،ا�ستغلوا تعليق
الدار�سة ليعودوا �إىل التظاهر.
و�ش ��ارك متظاه ��رون يف بغ ��داد وم ��دن
جنوبية �أم�س االول الأحد يف احتجاجات
كبرية بهدف ال�ضغط على احلكومة لتنفيذ
�إ�صالح ��ات �سيا�سي ��ة .وو�ضع ع ��دد منهم
�أقنعة واقية.

وهتف ��وا "قنا�ص ��ك م ��ا ردعن ��ا� ،شن ��و هيه
كورونا".
وا�ستخدم ��ت ق ��وات الأمن الغ ��از امل�سيل
للدم ��وع والر�صا� ��ص احل ��ي واملطاط ��ي
وحت ��ى الأ�سلح ��ة الآلي ��ة لتفري ��ق
االحتجاجات.
وقت ��ل �أكرث من � 600شخ�ص و�أ�صيب 30
�ألف� � ًا �آخرين منذ الأول م ��ن ت�شرين الأول
معظمهم من املحتجني.
وقت ��ل خ�ل�ال الأ�سب ��وع املا�ض ��ي �أربع ��ة
حمتج�ي�ن باال�ضاف ��ة اىل �أح ��د النا�شطني
داخل منزله.
ويتوق ��ع �أن ت�ستم ��ر الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة
مع اعت ��ذار رئي�س ال ��وزراء املك ّلف حم ّمد
ع�ل�اوي ليل ��ة �أم�س الأول االح ��د عن عدم
ت�شكيل حكومة .ولدى رئي�س اجلمهورية
برهم �صالح مهلة  15يوم ًا القرتاح مر�شح
لت�شكيل حكومة جديدة.
وقال حممد خالل تظاه ��رة يف الديوانية
"عندن ��ا فريو�س �أخطر م ��ن كورونا هو
الأح ��زاب وال�سيا�س ��ة والف�س ��اد وخرجنا
للق�ض ��اء عل ��ى ه ��ذا الفريو�س نهائي� � ًا لأنه
دمر العراق" ،م�ؤكد ًا "كورونا ما يخوفنا،
ونحن م�ستمرون".

رنني قطرة الدم
� سعاد اجلزائري

كاحلديد ترن عندما ت�سقط قطرة دم القتيل
على �أر�ض الوطن..فتفز الع�صافري فزعة من
�صدى �صوتها ،تهجر �أع�شا�شها وتفر هاربة
حاملة قمي�صه الأخري لرتفعه اىل ال�سماء.
كناقو�س كني�سة ي�صرخ �صوت �أم �سقط
وليدها وتك�سرت دمعاتها كالزجاج على
�أر�صفة ال�شوارع..
ك�آذان لي�س يف وقته �صاح امل�ؤذن:
ً
 ال�شهيد �صار راي ًة والراية �صارت كفنا...ف�صرخ امل�صلون:
لبيك يا وطن..
لبيك يا كفن..
لبيك يا حلم..
�أنتم الفوهة
ونحن احلزن والندم..
ك�صليل حديد على �أر�ض باردة ،يتمدّد
ال�شباب ب�صدور عارية ،عيونهم لل�سماء ،ويف
حناجرهم كلمات بُرتت ..وعباراتهم ظلت
عالقة يف الهواء :فوك �صوتك يا وطن
ما يعلى �صوت...
مثل ماء �ساخن يف جوفهم ،تتكد�س العربات
يف �صدور ال�شباب وهم يغنون:
بغداد ال ال تت�أملي
بغداد �أنت �أنت يف دمي
بغداد..بغداد...بغدااااااااااااااد
�أ�سمع عن بعد رنني قطرات دمهم
�صداها ميلأ ال�سماوات
ومع رنني قطرات الدم
يرتفع الآذان وترن �أجرا�س الكنائ�س
وت�سمع �أي�ض ًا عواء الذئاب ممزوج ًا بالدماء..

"جبل �أحد "� ..أبرز من�صات احتجاجات ت�شرين مغلق !!
متابعة االحتجاج
مبن ��ى املطع ��م الرتك ��ي� ،أو ما بات
يطلق عليه اليوم ا�سم "جبل �أحد"،
املط ��ل عل ��ى نه ��ر دجلة م ��ن جانب
الر�صاف ��ة يف بغ ��داد ،اليزال مغلق ًا
بع ��د �أن احتلته القبع ��ات الزرق ثم
ان�سحب ��ت منه  ،ويق ��ول نا�شطون
يف �ساح ��ة التحري ��ر  " :حتى الآن
يُحظ ��ر عل ��ى املتظاهري ��ن الدخول
�إىل مبنى املطع ��م الرتكي� ،إذ ي�ؤكد
نا�شط ��ون �أن الدخ ��ول اليه ممنوع
بحج ��ة ترميمه وتنظيف ��ه ،كا�شفني
عن �أن املبنى فر�ضت عليه �إجراءات
دخول م�ش� �دّدة ،وال ي�سمح دخوله،
�إال لع ��دد قليل ال يتج ��اوز خم�سني
�شخ�ص ًا ،وه ��م بدورهم ي�سيطرون
عل ��ى من�ص ��ة �إذاع ��ة البيان ��ات،
ون�صبوا كامريات مراقبة مبحيطه

وحول ��وه �إىل �أ�شب ��ه ما يكون مبقر
حزبي.
ويف �شه ��ر �شب ��اط املا�ضي ،اقتحم
فري ��ق "القبع ��ات الزرق ،ع ��دد ًا من
�ساح ��ات وميادي ��ن التظاه ��رات،
ونف ��ذوا عملي ��ات قم ��ع وا�سع ��ة
�أدت �إىل مقت ��ل و�إ�صاب ��ة ع�ش ��رات
املتظاهري ��ن يف النج ��ف وكرب�ل�اء
وبغداد ،وه ��و ما �أثار موجة تنديد
كبرية يف البالد ،لعل من �أبرزها ما
�صدر عن املرجع الديني يف النجف
عل ��ي ال�سي�ستاين ،م�ش ��دد ًا على �أن
"ت�أمني التظاهرات� ،أو الك�شف عن
املند�س�ي�ن ،من مهمة ق ��وات الأمن،
ّ
ولي�س ��ت �أي جهة �أخرى� ،أي ًا تكن"،
بح�سب خطبة جمعة كربالء ،ليعلن
ال�ص ��در بع ��د �ساع ��ات ح � ّ�ل جماعة
"القبعات الزرق".
وبالرغ ��م م ��ن ت�أكي ��د املتظاهري ��ن
احت�ل�ال القبع ��ات ال ��زرق ملبن ��ى

املطعم الرتك ��ي� ،إال �أن القيادي يف
التيار ال�صدري حاكم الزاملي ينفي
وج ��ود القبعات ال ��زرق ،ويرد على
ذلك ب�أن "�أن�صار ال�صدر املوجودين
يف �ساح ��ات التظاه ��ر يتظاه ��رون
كغريهم من �أبناء ال�شعب العراقي،
وكل العراقي�ي�ن يعرف ��ون �أن �أك�ث�ر
�شريح ��ة يف املجتم ��ع مت�ض ��ررة
وتع ��اين م ��ن الفق ��ر والتنكي ��ل هم
ال�صدري ��ون ،وبالت ��ايل ميار�سون
حقهم يف التظاهر ال�سلمي".
و�أكم ��ل �أن "�ساح ��ة التحري ��ر
وغريه ��ا م ��ن �ساح ��ات امل ��دن التي
ت�شه ��د احتجاج ��ات تخل ��و م ��ن �أي
وجود جلماع ��ة "القبعات الزرق"،
وق ��د التزم ��وا ق ��رار زعيمه ��م
مقت ��دى ال�ص ��در ،وان�سحب ��وا بعد
�أن كان دوره ��م وا�ضح� � ًا ،وه ��و
�إبع ��اد املند�س�ي�ن واملخرب�ي�ن ع ��ن
املحتجني وعن االحتجاجات .و�أي

ت�صريحات �أو �ش ��كاوى عن وجود
ال�صدري�ي�ن يف تظاه ��رات بغ ��داد
كق ��وة م�سلح ��ة �أو حمتل ��ة لي�س �إال
�أكاذيب ت�سعى بع�ض الأحزاب �إىل
تعميمه ��ا يف �سبيل الني ��ل �سيا�سي ًا
م ��ن توجه ��ات التي ��ار ال�ص ��دري
الأخرية ب�ش�أن دعم ت�شكيل حكومة
مقد�س ��ة تق ��ف بال�ضد م ��ن تطلعات
ال�سيا�سيني".
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال النا�ش ��ط واملحتج
حمي ��ي الأن�ص ��اري �إن "املطع ��م
الرتك ��ي يمُ ث ��ل رمزي ��ة كب�ي�رة
للمتظاهرين ،وبالتايل ف�إن �سيطرة
جه ��ة �سيا�سي ��ة معينة بالق ��وة عليه
ميثل حالة �سلبية ت�ؤثر ب�شكل كبري
عل ��ى احلال ��ة النف�سي ��ة للمحتجني،
وي� ��ؤدي ه ��ذا الأم ��ر �إىل تقلي ��ل
�أعداده ��م ،وال �سيما �أن (جبل �أحد)
هو املن�ص ��ة الثابتة لإعالن املواقف
والبيان ��ات والتفاع ��ل م ��ع الو�ضع

ال�سيا�س ��ي الع ��ام يف الب�ل�اد"،
م�ستكم�ل ً�ا حديثه " ب� ��أن "املند�سني
الذين يتحدث عنهم عنا�صر القبعات
ال ��زرق هم حجة متار�س من خاللها
ال�سلطة والأحزاب القوة لل�سيطرة
على االحتجاجات".
لك ��ن عن�ص ��ر ًا م ��ن �سراي ��ا ال�س�ل�ام
ق ��ال �إن "التيار ال�ص ��دري مل يحتل
(جب ��ل �أح ��د)� ،إمن ��ا �ساع ��د عل ��ى
�إبع ��اد املخربني واملند�س�ي�ن الذين
كان ��وا ي�ستهدفون الق ��وات الأمنية
واملتظاهري ��ن بال�سكاك�ي�ن وقنابل
املولوت ��وف ،ويت�سبب ��ون بح ��رف
الثورة ومطالبها امل�شروعة" ،مبين ًا
�أن "عنا�ص ��ر القبع ��ات ا�ستطاع ��وا
�صيان ��ة املطع ��م الرتك ��ي وتنظيفه
من خملفات املند�سني واملتظاهرين
غ�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن باالحتجاج ��ات
ال�سلمي ��ة ،وق ��د عرثنا عل ��ى �أدوات
جارحة وقنابل و�أ�سلحة خفيفة".

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR
العدد( )116ال�سنة االوىل  -الثالثاء (� )3آذار 2020

Email: info@alihtijaj.com

http://www.alihtijaj.com

يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

الفعاليات الفنية م�ستمرة يف �أرجاء التحرير

�أين النا�س من معادلتكم؟

اف���ت���ت���اح خ��ي��م��ة ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة ال���ف���ن���ون اجل��م��ي��ل��ة

 عامر م�ؤيد
مازالت الفعالية الفنية م�ستمرة يف
�ساحة التحري ��ر واملناطق املحيطة
بها م ��ن التي يتواج ��د فيها عدد من
املعت�صمني.
ورغم التطورات ال�سيا�سية الكبرية
واللجوء م ��رة �أخ ��رى اىل ا�ساليب
عنفية من قبل قوات مكافحة ال�شغب
اال ان بع� ��ض الفنانني ي�صرون على
تغذية االحتجاج بالفن.
حف�ل�ات ب�سيط ��ة حت ��دث ب�ي�ن
املعت�صم�ي�ن حي ��ث يت ��م الع ��زف

والغن ��اء والعي� ��ش يف حال ��ة هدوء
وقت ��ي ال�سيم ��ا م ��ع اخلط ��ر ال ��ذي
يواجه غالبية املحتجني.
ي ��وم ام� ��س ويف و�س ��ط �ساح ��ة
التحري ��ر اجتمع عدد م ��ن العازفني
وغن ��وا للوط ��ن حي ��ث جتمه ��ر من
حولهم املحتجون واو�صلوا ر�سالة
عن �سلمية االحتجاجات.
ورغ ��م االنخفا� ��ض الوا�ض ��ح
وامل�ؤ�ش ��ر باع ��داد املتظاهري ��ن اال
ان البع� ��ض م ��ن العازف�ي�ن ي�ص ��ر
عل ��ى القدوم ب�ش ��كل يومي لالميان
الكبري ب ��ان الفن ر�سالة على �سلمية

االحتجاج ��ات .يق ��ول عل ��ي ح�س ��ن
عازف -يف حديث ��ه لـ(االحتجاج)ان الفعالي ��ات الفني ��ة ب ��د�أت من ��ذ
الي ��وم االول للتظاه ��رات وعلين ��ا
اال�ستمرار بذلك.
وب�ي�ن ان االغ ��اين الوطني ��ة الت ��ي
رافق ��ت االحتجاج ��ات كان له ��ا اثر
كب�ي�ر يف ب ��ث احلما�س ��ة بنفو� ��س
املتظاهري ��ن وه ��م يواجه ��ون
الر�صا�ص احل ��ي والقنابل امل�سيلة
للدموع.
وا�ش ��ار اىل ان �شاطئ التحرير كان
ي�شهد حفالت مو�سيقية ب�شكل �شبه

يوم ��ي وه ��و يبع ��ث الطم�أنينة يف
نفو� ��س املحتج�ي�ن ويعطيهم ق�سطا
من الراحة.
وتابع ان واجبنا كمحتجني ومنلك
مواه ��ب فني ��ة ان ن�س�ي�ر عل ��ى ذات
النهج من خالل ا�ستمرار االحتجاج
والت�أكيد على �سلمية التظاهرات.
وزاد ان الفعالي ��ات تك ��ون عفوي ��ة
وتق ��ام ب�ي�ن ح�ي�ن و�آخ ��ر فيم ��ا يتم
التن�سي ��ق بفعالي ��ات اك�ب�ر حجم ��ا
ويت ��م االع�ل�ان عنها قبل م ��دة بغية
احل�ضور الكبري من املحتجني.
طالب كلية الفنون اجلميلة افتتحوا

خيم ��ة لهم ق ��رب ج�س ��ر اجلمهورية
لغر� ��ض تق ��دمي فعالي ��ات ع ��دة فيها
�سيتم االعالن عنها الحقا.
الغر� ��ض م ��ن ه ��ذه اخليم ��ة ج ��اء
لال�ستم ��رار بتق ��دمي الفعالي ��ات
الفني ��ة املختلفة من ر�سوم ت�شكيلية
وعرو�ض م�سرحية و�سينمائية.
مرت�ض ��ى بهل ��ول اح ��د القائم�ي�ن
عل ��ى اخليم ��ة يق ��ول يف ت�صري ��ح
لـ(االحتج ��اج) ان "ه ��ذه اخليم ��ة
�ستق ��دم الفنون املختلف ��ة يف االيام
املقبلة".
وا�ض ��اف ان هذه الث ��ورة يجب ان

ت�ستمر بالف ��ن وال�سلمية التي بد�أنا
به ��ا ثورتن ��ا و�ستكون هن ��اك فنون
عدة تقدم يف اخليمة.
وبني ان الربنامج اخلا�ص باخليمة
�سيت ��م االع�ل�ان عن ��ه وبالتوقيتات
والتواري ��خ م ��ن اج ��ل احل�ض ��ور
اجلماهريي وت�سلي ��ط ال�ضوء على
�سلمية االحتجاجات.
وا�ش ��ار اىل ان الكث�ي�ر م ��ن طلب ��ة
الفنون اجلميلة �شاركوا يف اخليمة
وله ��م الرغب ��ة يف ادام ��ة عم ��ل هذه
اخليم ��ة ال ��ذي ي�ص ��ب يف م�صلحة
االحتجاج.

حكاية متظاهرة

�سريين �أحمد ..نا�شطة تتحول لأيقونة �ساحة االحتجاج
متابعة االحتجاج
من ��ذ اندالع االنتفا�ضة العراقية يف الأول من
ت�شرين االول عام  2019كان الفت ًا احل�ضور
الن�س ��وي يف كل امليادي ��ن وال�ساحات ،حيث
ُكن يف مقدمة امل�سريات والتظاهرات.
وتق ��ول النا�شطة املدني ��ة �سريي ��ن �أحمد� ،إن
فتي ��ات االنتفا�ضة ال�شعبي ��ة �أثبنت وجودهن
الباه ��ر ،يف �ساح ��ة التحري ��ر وغريه ��ا م ��ن
�ساح ��ات االعت�صام والتظاه ��ر ،وتكري�س كل
جهوده ��ن لق�ضي ��ة ال�شعب ،وانت�ص ��اره على
"ق ��وى الظالم" ،التي ت�آم ��رت على مقدراته
ل�صاحله ��ا اخلا�ص ،و�صال ��ح الأجنبي الداعم
له ��ا .ومع ��روف ع ��ن �سريي ��ن ،يف �ساح ��ة
التحري ��ر ،و�س ��ط بغداد ،ع ��دم تخ�ص�صها يف
جم ��ال حم ��دد ،فه ��ي �أثن ��اء التظاه ��رات يف
املقدم ��ة ،تقود وتنظم ال�صف ��وف ،ويف ر�أيها
�أن ال�شباب عندما ي ��رون فتاة تقتحم وتتقدم
ال�صف ��وف ،متحدية قنابل الغ ��از والر�صا�ص
املطاطي واحلي ،ت�أخذهم "الغرية العراقية"،
ويزداد اندفاعهم ،حتى �أنهم ي�شكلون �صفوف ًا
حلماية �أختهم ،وبهذا يرتفع زخم التظاهر.
م�شكلة اخلبز
وت�ضي ��ف �سريي ��ن "واجهتنا م�شكل ��ة توفري

اخلبز للمعت�صم�ي�ن واملتظاهرين ،فما ي�صلنا
م ��ن العائ�ل�ات ال ي�س ��د احلاجة ب�ش ��كل كامل،
فاق�ت�رح ال�شب ��اب �شراء تنان�ي�ر ل�صنع اخلبز
املحل ��ي ،ومت ن�صبه ��ا يف رك ��ن م ��ن ال�ساحة،
وح ��ال اكتمالها جاءتنا �إم ��دادات ب�أطنان من
الطح�ي�ن ،و�أخذنا نخبز خالل الوجبات ،وقد
تعلمت ه ��ذا العمل و�أتقنته م ��ن خالل �إحدى
ال�سيدات اخلبريات بهذه ال�صنعة ،و�سرعان
ما توافد املتطوع ��ون واملتطوعات للم�شاركة
يف �إنتاج اخلبز الطازج وال�شهي".
وت�ش�ي�ر �إىل الرتكي ��ز عل ��ى �أهمي ��ة التثقي ��ف
ب�سلمي ��ة التظاه ��رات رغم بقع ال ��دم فيها من
ر�صا�ص الق ��وات احلكومية واملند�سني فيها،
�أو العامل�ي�ن معها ،لذلك نحر�ص عند تقدمينا
الوجب ��ات ال�سريع ��ة للمتظاهري ��ن ،عل ��ى �أن
تك ��ون ملفوف ��ة بورق مل ��ون يحم ��ل عبارات
"�أل ��ف عافية احر� ��ص على �سلميت ��ك نريدك
�أن تبق ��ى معنا" ،و"�ألف عافي ��ة ..حافظ على
�سلميت ��ك ...نح ��ن بحاج ��ة الي ��ك" ،و"�أل ��ف
عافي ��ة ..حاف ��ظ عل ��ى �سلميت ��ك ...ال�سلمي ��ة
تبن ��ي الوط ��ن" ،وغريها من عب ��ارات املودة
واحل� ��ض عل ��ى بق ��اء �سلمي ��ة كل التظاهرات
واالعت�صامات.
ُن ْ�صب الأم

ويف ه ��ذه الأيام ،ب ��د�أ العمل ب�إع ��ادة احلياة
ل ُن ْ�ص ��ب "الأم" ،املجاور لن�ص ��ب احلرية ،يف
حديق ��ة الأمة التابعة ل�ساح ��ة التحرير ،الأمر
ال ��ذي �أثار "الغ�ي�رة العراقية" ل ��دى �سريين،
كون ه ��ذا الن�صب ميثل �أمها ،و�أم كل �ضحايا
االنتفا�ضة ،وكل العراقيني ،فما الذي ت�ستطيع
�إ�ضافت ��ه من مل�سات لهذا املنج ��ز الرائع ،الذي

�صنع ��ه عمالق الف ��ن العراقي خال ��د الرحال،
�صاحب ن�ص ��ب اجلندي املجه ��ول ،الذي يعد
م ��ن �أ�شه ��ر الن�ص ��ب يف الع ��راق ،لذل ��ك كانت
م�شاركته ��ا بتوفري الط�ل�اء املق ��اوم للحرارة
وتقلب ��ات الأن ��واء اجلوي ��ة ،وامل�شارك ��ة م ��ع
�إخوانه ��ا يف �إع ��ادة احلياة للن�ص ��ب الرائع،
لأنه رمز احلياة والأمل وامل�ستقبل.

وتتح ��دث �سريي ��ن بفخ ��ر ع ��ن بي ��ان منظمة
حق ��وق الإن�س ��ان ،ال ��ذي حت ��دث ع ��ن ك ��ون
التظاه ��رات العراقي ��ة� ،أنظ ��ف م ��ا �شهدت ��ه
االحتجاج ��ات يف كل �أنحاء الع ��امل ،حيث مل
ت�سجل فيها �أي حادثة حتر�ش ،ووفق تقارير
�إعالمي ��ة �أجنبية ف�إن "الع ��راق �أول بلد عربي
يتخل�ص من ظاهرة التحر�ش".
ثورة بي�ضاء
وت ��روي �سريين ق�صة خا�ص ��ة بها ،حيث كان
والدها يخ�شى كثري ًا عليها ،وال يدعها تخرج
من البيت �إال مع �أخيها �أو �أمها ،وحتى �سائق
�سيارة الأجرة ،الذي يو�صلها مع زميالت لها
�إىل م ��كان عملها ،ويعيده ��ا �إىل البيت ،يدقق
يف هويت ��ه و�شخ�صيت ��ه �إال �أنه ��ا يف �إح ��دى
اللي ��ايل ،اقت�ض ��ى العمل يف ن�ص ��ب وت�شغيل
امل�صع ��د الكهربائ ��ي الإ�ض ��ايف ،جلب ��ل �أح ��د
يف �ساح ��ة التحري ��ر� ،أن تت�أخر لي�ل ً�ا ،وكانت
تخ�شى من ت�أنيب والده ��ا لها لو باتت خارج
البيت.
تق ��ول �سريين ،بكيت عندم ��ا ات�صلت بوالدي
و�أخربت ��ه ببقائي يف ال�ساح ��ة ...بكيت لردة
فعل ��ه الرائع ��ة عندما ق ��ال يل "ال �أخ�شى على
ابنتي من �شيء عندم ��ا يكون لها مئة �ألف �أخ
يحمونها" .

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

 علي وجيه
أحيان كثيرة� ،أف ّكر بطريق ��ة "ماذا لو حدث كذا؟"،
ف ��ي � ٍ
و�أف ّك ��ر بارتدادات هذه الفعل ��ة الما�ضية على ما تالها،
�أف ّك ��ر :ماذا لو ا�ستق ��ال عبد المهدي ف ��ي الأيام الأولى
للتظاه ��رات؟ �أو كان خطاب ��ه �أق ��ل ا�ستف ��زاز ًا؟ ل ��و �أنه
تحدث مع المتظاهرين بطريق ��ةٍ �أبوية فعل ّية ،ولي�ست
"الأبوية" التي يق�صدها ،المخلوطة بالر�صا�ص الحي
والمطاطي الأك�سباير ال ��ذي �صار ح ّي ًا هو الآخر؟ ماذا
لو ب ّي ��ن لم ّرةٍ واحدة �إن ��ه حاك ٌم لل�شع ��ب ،وي�ستمع له،
ويتعام ��ل وفقه ،ال وف ��ق التوازنات وعنا�ص ��ر الت�أثير
م ��ن كرد�ستان و�ص ��و ًال للأنبار ولي�س انته ��ا ًء وابتدا ًء
بالبي ��ت ال�شيعي ،وطه ��ران ،ووا�شنط ��ن ،وغيرها من
محركات القرار؟
ك ّنا لنج ّن ��ب �أنف�سنا مزيد ًا من الدم ��اء وال�ضحايا التي
لم تنقطع يوم ًا منذ �أ�شهر ،المتظاهرون لي�سوا �سعداء
بالنوم ف ��ي ال�شارع ،وال بالتعر� ��ض للر�صا�ص ،ال �أحد
ي�سع ��د به ��ذا! وال �أح ��د يح � ّ�ب �أن يبق ��ى متظاه ��ر ًا �أبد
تحول الف�صول القا�سية ،من البرد
الدهر ،خ�صو�ص ًا مع ّ
القار�س �إلى الحر ،تح ��ت المطر وال�شيطنة الإعالمية،
بي ��ن العنا�صر الأمني ��ة المد�سو�سة وغي ��ر المد�سو�سة
في الخيم ،بين �سكاكين وهراوات ال�شركاء ،وتخوين
ال�سلطة!
ل ��و �أن المتظاهري ��ن ح�صلوا على ن�ص � ٍ�ر رمزيّ واحد،
لع ��ادوا �إل ��ى بيوته ��م ،ل ��و ل ��م تغل ��ق ال�سلط ��ة �أبوابها
تجاهه ��م ،متجاهل� � ًة كالم المتظاهري ��ن ،والمتعاطفين
معه ��م ،ف ��كل ر�أي ه ��و "مدف ��وع الثم ��ن" و"ال يمث ��ل
ال�ساح ��ات" ،حتى و�صلوا �إل ��ى عبارتهم العظيمة التي
لم يقولوها :ال�ساحات ال تمثل ال�ساحات!
يدخ ُل ال�سيا�س ��ي الكهل ،لي�س عبد المهدي فح�سب ،بل
كل م ��ن �سبقه وتاله و�سيتلوه ،وعين ��اه على وات�ساب
التوا�ص ��ل مع ال�سف ��ارة الإيراني ��ة والأمريكي ��ة ،ربما
رق ��م بارزاني واالتحاد الوطن ��ي ،الكربولي والخنجر
والحلبو�س ��ي ،بالت�أكي ��د مقت ��دى ال�ص ��در والخزعلي،
المالك ��ي ،ف�ض�ل ً�ا عن منب ��ر الجمعة للمرجعي ��ة ،وهذه
م�صادر ت�أثير ُيمكن فهم ت�أثيرها ،لكن من غير المنطقي
الموح ��دة ل�صاحب القرار ،الذي ي�ص ّم
�أن تك ��ون القِبلة
ّ
الآذان ع ��ن مئ ��ات الآالف ،ويفت ��ح كل ثق ��وب ج�س ��ده
م ��ن �آذان وغي ��ر �آذان ،باتجاه تغري ��دة ركيكة� ،أو كلمة
�شفاهية طارت في مجل�س ما!
الأم ��ر لم يقت�صر عل ��ى عبد المهدي ،ال ��ذي ّ
ظل يتحدث
للمتظاهرين عن تاريخه االحتجاجي في الخم�سينيات
بينم ��ا ي�سيل دمهم وه ��م ي�سمعون الكلم ��ة ،فالكربولي
مح ّم ��د �أي�ض ًا هاج ��م حكومة عالوي بحج ��ة "ال�شعب"
بينما الأمر كان له عالقة بمنا�صب قطع عالوي الطريق
�أمامه ��ا ،ولم ينت ��ه الأمر باعتذار الأخي ��ر عن التكليف،
بحج ��ة "ال�شع ��ب" �أي�ض� � ًا ،ال�شعب الذي قال ل ��ه ب�شكلٍ
ّ
وا�ض ��ح :ل�ستَ �ضم ��نَ معايي ��ر موا�صفاتن ��اُ ،
و�ضربت
�صورته بعالمة �أك�س �أكثر من مئة مرة!
ل ��و قدّمت هذه الطبقة ال�سيا�سية ن�صر ًا رمزي ًا لل�شباب،
يجعل الأن ��ا تتحقق بو�صفهم �شباب� � ًا محتجين ،و�أنهم
�أنجزوا �شيئ ًا ،لعادوا ولج ّنبنا �أنف�سنا كثير ًا من الدماء
الإ�ضافي ��ة والتخوين ��ات واالن�شقاق ��ات المجتمعي ��ة،
لكنه ��م ينتبهون لأ�صغر مراكز القرار ،دون �أن ينتبهوا
للنا� ��س ،فعب ��د المهدي ل ��م ي�ستق ��ل �إ ّال بع ��د �أن �ضربته
المرجعية علنا ،وع�ل�اوي لم يعتذر لوال تع ّذر التوافق
ال�سيا�سي.
�أن يح�ضر النا�س بو�صفه ��م عوامل م�ساعدة ،فح�سب،
و�سيا�سي
ولي�سوا عوامل رئي�سة ،فهذا �إ�شكا ٌل �أخالقي
ّ
كبير ،خ�صو�ص ًا م ��ع ا�ستمرار التمثيل والفهلوة ،حين
يقولون "ال�شعب م�صدر ال�سلطات"� ،أو �أنهم فعلوا كذا
لأنه طلب من ال�شعب.
م ��ا يح ��دث الآن ه ��ي كانتون ��ات �سيا�سي ��ة ،ومقاولون
لمزيدٍ م ��ن ال�سلطة ،وما يكون خ ��ارج بقعتهم من ب�شر
ه ��و ب�شر ال قيمة ل ��ه� ،إ ّال ب�شهر ما قب ��ل االنتخابات� ،أو
بالمع ��ارك التي يفاخ ��رون بها فيما بع ��د بع�ضهم بعدد
ال�شه ��داء ،الذي ��ن �سيكون ��ون اك�س�س ��وار ًا ال ب�أ� ��س به
عل ��ى دعايته ��م االنتخابية ،حي ��ن حموا الأم ��ة والدين
والمذهب والمنطقة وثقب الأوزون.
لو ا�ستقال عبد المهدي ،في الأيام الأولى ،لخرج بوجه
"�صفات ال�ساحات ال
م�ش� � ّرف ،ولو اعتذر عالوي بقول ِ
تنطب ��ق عل � ّ�ي" ،لخ ��رج بوج ��ه �أبي�ض هو الآخ ��ر ،لكن
وال�صحة،
الأمر متعلق بال�سلطة ،هرمون �إطالة العمر،
ّ
والباه ،والإمارة ولو على حجارة!

